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ҚИСМИ ЯКУМ
I. МАРСЕЛ. РАСИДАН
Бисту ҳафтуми феврали соли 1815 дидбони Нотр Дам де–ла–Гард аз
фаро расидани киштии «Фиръавн», ки аз Смирна, Триест ва Неапол
меомад, хабар дод.
Ба одати ҳамешагӣ, роҳнамои бандар дар они воҳид аз халиҷ бадар
шуда, аз қалъаи Иф гузашту байни димоғаи Моржион ва ҷазираи Рион
ба киштӣ пайваст.
Дар як дам, аз рӯи одат, саҳни дижи ҳазрати Иоанн аз мардуми
кунҷков пур шуд, зеро дар Марсел расидани киштӣ ҳамеша воқиаи
назаррасест, хусусан, ки агар ин киштӣ, ба мисли «Фиръавн» дар корхонаҳои киштисозии Фокеяи бостонӣ бино ёфтаву муҷаҳҳаз гардида ва
зери бор оварда шудаву ба соҳибкори маҳаллӣ тааллуқ дошта бошад.
Дар ин миён киштӣ пеш меомад, вай аз гулӯгоҳ, ки як замоне дар
асари тазалзули вулқонӣ миёни ҷазираҳои Каласарену Жарос ба амал
омада буд, бемалол убур карда, Помегро ақиб гузошту дар зери ларзиши секин–секини бодбонҳо пеш меомад, вале ҳаракаташ чунон ба
оҳистагӣ ва ношод буд, ки мардуми кунҷков, ғайри ихтиёр аз пеш омадани мусибате бӯ бурда, ба худ суол медоданд, ки чӣ ҳодиса рӯй дода
бошад ба онҳо. Аммо касони корогоҳ ба сароҳат диданд, ки агар ҳодисае рух дода бошад, на ба худи киштӣ рух додааст, зеро вай, чунон ки
ба сафинаи саҳлулинон хос аст, ба як маром пеш меомад: лангар омодаи
андохтан буд, бодбонҳояш фурӯ гузоштагӣ, дар паҳлуи роҳнамои
киштӣ, ки дар тараддуди аз гузаргоҳи камбар убур дода ба халиҷи Марсел даровардани «Фиръавн» буд, ҷавонмарде рост меистод, ҷавонмарди
чолоку зирак, ки чашму гӯшаш ба ҳар як ҳаракати киштиву фармоишоти ба навбат такрорёбандаи роҳнамо буд. Изтироби маҷҳуле, ки дар
дили издиҳом роҳ ёфта буд, бо қувваи лобаён яке аз назоратгаронро
фаро гирифт; аз ин ҷост, ки ӯ вориди бандар гардидани киштиро интизор нашуд; ӯ ҷониби заврақ ҳаво хӯрду амр кард, ки ба истиқболи
«Фиръавн» бел зананд; дар рӯбарӯи халиҷи Резерв ӯ ба киштӣ расид.
Маллоҳи ҷавон ин мардро дида, аз канори роҳнамои киштӣ дур шуду кулоҳ аз сар бардошта дар лаби киштӣ қарор гирифт.
Ин як навҷавони ҳаждаҳ–бистсолае буд, қадбаланд, мавзунқомат,
чашмонаш сиёҳи зебо ва мӯи сараш қиргун; қиёфааш бархурдор аз осудагиву қатъият, он тавре, ки ба мардуми аз бачагӣ ба хатар хӯ гирифтаву омодаи муборизаву муқовимат хос аст.
– Оҳ! Ин шумоед, Дантес! – садо зад марди даруни заврақ. – Чӣ
ҳодиса шуд? Чаро аҳли киштӣ ин қадар маъюс?
– Мусибати сахте пеш омад, ҷаноби Моррел, – ҷавоб дод навҷавон,
– мусибати сахт хусусан барои ман: дар қарибии Чивита–Веккиа мо аз
нохудои номварамон Леклер маҳрум гардидем.
– Бор чӣ? – алъон пурсид соҳибкор.
– Бенуқсон омада расид, ҷаноби Моррел, ва, гумон мекунам, ки аз
ин ваҷҳ шумо қаноатманд хоҳед шуд… Лекин берӯзӣ нохудо Леклер…
– Ба вай чӣ ҳодиса шуд? – пурсид соҳибкор бо қиёфаки ошкоро
осуда. Ба нохудои номвари мо чӣ воқеа рӯй дод?
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– Ӯ вафот кард.
– Аз лаби киштӣ фурӯ афтод магар?
– Не, аз табларзаи шадид мурд, хеле азоб кашида, – гуфт Дантес.
Баъд, ҷониби киштӣ баргашта садо зад ӯ:
– Ҳой! Ҳар кас дар ҷояш қарор гирад! Лангар меандозем!
Ҳайати киштӣ итоат кард. Ҳамонзамонӣ ҳашт ё даҳ маллоҳ, ки ҳайат
аз ҳаминҳо иборат буд, ба ҳар сӯ тохта, аз паи иҷрои фармон шуданд.
Маллоҳи ҷавон як назар ба онҳо нигаристу, ба иҷрои фармоиш
муқайяд шудани ҳайатро дида, боз рӯ ҷониби мусоҳибаш гардонд.
– Хӯш ин мусибат ба чӣ тариқ рух дод? – пурсид соҳибкор, риштаи
гусастаи сӯҳбатро дарпайваста.
– Ба тариқи ниҳоят ғайри чашмдошт. Баъд аз сӯҳбати тӯлоние бо
дижбони бандар нохудо Леклер дар ҳолати ҳаяҷони шадиде Неаполро
тарк кард; баъди як шабонарӯз табларза бар вай афтод; баъди се рӯз дигар вай беҷон буд… Ба таври лозим дафнаш кардем мо ва ин дам дар
карбос печондагӣ, аз тарафи пою аз тарафи сараш санг бастагӣ, дар қариби ҷазираи Дел Ҷил–о орамидааст. Ба зани бевааш салибу шамшери
ӯро овардем. Ақаллан, – илова кард навҷавон бо табассуми ғамолуд, –
ақаллан кирои даҳ сол бо ингилисҳо ҷангиданаш, чун ҳама касон, дар
бистар ҷон медод!
– Аз дасти кас чӣ меояд, Эдмон! – гуфт соҳибкор, ки зоҳиран, дилаш то рафт бештар таскин меёфт. – Ҳамаи мо аз дасти марг халосӣ
надорем ва лозим аст, ки пирон ҷойро ба ҷавонон вогузоранд, – вагарна
ҳама чиз аз ҳаракат бозмеистад. Ва модоме шумо мегӯед, ки бор…
– Комилан беҷо нашудааст, ҷаноби Моррел, ман зоминам. Гумон
мекунам, шумо арзон медиҳед, агар бо фоидаи бисту панҷ ҳазор франк
қонеъ шавед.
Ва аз бурҷи мудаввар гузаштани «Фиръавн»-ро дида, ӯ нидо зад:
– Бодбонҳоро баркашед! Пешбодбонро ғундоред! Пасбодбонро гузоред! Лангар ба андохтан омода бошад!
Фармоиш қариб бо он суръате ба иҷро расид, ки дар киштии ҳарбӣ
анҷом мепазирад.
Ҳамвора бо фармоиши охирин тамоми бодбонҳо фурӯ афтоданд ва
киштӣ фақат ба ҳавои вазнаш ҳаракат карда, ҳамчунин пеш лағзиданаш
хаёле пайхас мешуд.
– Акнун, ҷаноби Моррел, агар рағбат дошта бошед, ба боло
марҳамат. – Ана ҷаноби Данглар, муҳосиби шумо ҳам аз ҳуҷра баромада истодааст. Ҳар маълумоте, ки дилатон хоҳад, хабар медиҳад ба шумо. Ба ман лозим аст, ки лангар андохта, расми азодориро ба ҷо оварам.
Ба дуюмбора даъват кардан ҳоҷат наяфтид. Соҳибкор чанг ба ресмони фурӯафкандаи Дантес заду бо чустие, ки зебандаи ҳар як маллоҳе
буд, ба ҳалқаҳои дар пайкараи барҷастаи киштӣ насб шуда по монда
боло баромадан гирифт, вале Дантес ба ҷои аввалааш баргашта, навбати
сӯҳбатро ба оне даргузошт, ки Данглараш номида буд. Дангларе, ки аз
ҳуҷра берун шуда, воқиан ба истиқболи Моррел пеш меомад.
Ин як шахси тақрибан бисту панҷсолаи ниҳоят хунукрӯи нисбат ба
сардорон чоплусу нисбат ба зердастон номуросое буд. Бад–ин ваҷҳ,
маллоҳон аз унвони муҳосибиаш ҳам зиёдтар шум медиданд варо, ҳайати киштӣ ба он дараҷае, ки Дантесро дӯст медошт, ба ҳамон андоза бад
медид ӯро.
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– Инак, ҷаноби Моррел, – гуфт Данглар, – шумо аз мусибати мо аллакай хабар ёфтед?
– Бале! Бале! Бечора нохудо Леклер! Он кас як марди номвару поквиҷдоне буд!
– Ва муҳиммаш – баҳрнаварди олиҷанобе, ки умр миёни осмону об
ба сар бурдааст, чунин бояд шахсе, ки манфиати «Моррел ва Писар»
барин ширкати азиме ба ихтиёраш вогузор шудааст, – ҷавоб гардонд
Данглар.
– Ба назари ман, – гуфт соҳибкор, чашмаш сӯи Дантес, ки барои
қарор додани киштӣ ҷойгоҳ интихоб мекард, – ки барои усто будан ба
кори худ ҳаргиз чунин баҳрнаварди солхӯрда будани кас шарт нест, он
тавре, ки шумо гумон доред. Ана дӯсти мо Эдмон чунон аз ӯҳдаи кор
баромада истодааст, ки ба вай, гумон мекунам, маслиҳати касе лозим
намеояд.
– Оре, – ҷавоб дод Данглар, бо қирраи чашм ба Дантес нигариста,
ки дар замираш шарораи адоват пайдо шуда буд, – оре, ҷавонию худнамоӣ. Ҳанӯз ҷон аз тани нохудо набаромада, бе он ки бо касе маслиҳат
кунад, фармонфармоиро ба зиммаи худ гирифт ва ба ҷои он ки якрост
ба Марсел ояд, моро водор кард, ки якуним рӯзро дар қарибии ҷазираи
Элба аз даст диҳем.
– Фармонфармоиро ба зиммаи худ гирифта, – гуфт соҳибкор, – ӯ
ҳамчун ёвари нохудо вазифаашро ба ҷо овардааст, вале дар ҷазираи Элба якуним рӯзро аз даст додан дуруст намебуд, агар киштӣ тармимеро
тақозо намедошт.
– Киштӣ сиҳату безарар буд, ҷаноби Моррел, ин якуним рӯз бошад,
ба ҳавои булҳавасӣ абас рафт; ба соҳил фуромаданаш лозим будааст,
вассалом.
– Дантес! – овоз дод соҳибкор, ба ҷавон рӯ оварда. – Канӣ ин ҷо биёед.
– Бубахшед, тақсир, – ҷавоб гардонд Дантес, – дақиқае пас ба хидмататон мерасам.
Баъд, ба ҳайати киштӣ рӯ оварда, фармон дод:
– Лангар андозед!
Ҳамонзамонӣ лангарро раҳо карданд ва занҷир шақарросзанон поён
рафт. Дантес, сарфи назар аз ҳозир будани роҳнамои киштӣ дар ҷойгоҳи худ истодан гирифт, то даме, ки он таҳарруки охирин ҳам ба ҷо
оварда шуд. Сипас ӯ садо зад:
– Байрақи киштиро ба ним андоза поён фуроред, парчамро гиреҳ
андозед, дастаи сутунҳоро чиликвор монед!
– Ана дидед, – гуфт Данглар, – вай алакай худро нохудо метарошад,
бовар кунед ба қавлам.
– Дарвоқеъ нохудост вай, – ҷавоб гардонд соҳибкор.
– Оре, фақат на шумо тасдиқ кардаед ҳоло, ҷаноби Моррел, на шарики шумо.
– Чаро нохудо нагузорем мо ӯро? – гуфт соҳибкор. – Ба ростӣ ҷавон
аст ӯ, аммо, ба гумонам, ба кор содиқу хеле таҷрибаандӯхта.
Чеҳраи Данглар тира шуд.
– Бубахшед, ҷаноби Моррел, – гуфт Дантес, даррасида, лангар андохта шуд, инак ба хидмат омодаам. Шумо, ба хаёлам, ҷеғ зада будед
маро?
5
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Данглар қадаме пас рафт.
– Ман мехостам аз шумо бипурсам, ки чаро ба ҷазираи Элба даромада будед?
– Худам намедонам. Ман вопасин фармоиши нохудо Леклерро ба ҷо
овардам. Ҷон дода истода, ба ман фармуд, пакетеро ба маршал Бертран
расонам.
– Пас шумо ӯро дидед, Эдмон?
– Киро?
– Маршалро.
– Бале.
Моррел ба атроф нигаристу Дантесро як сӯ бурд.
– Хӯш император чӣ тавр? – пурсид ӯ бо эҳтирос.
– Тандуруст, чунон ки ман дарёфтам.
– Пас шумо худи императорро ҳам дидед?
– Ӯ ба назди маршал даромад, даме ки ман дар пеши вай будам.
– Ва шумо бо ӯ ҳамгап шудед?
– Яъне ки ӯ бо ман ҳамгап шуд, – ҷавоб дод Дантес бо табассум.
– Хӯш вай ба шумо чӣ гуфт?
– Аз киштӣ пурсон шуд, аз он ки кай аз Марсел баромада будем, аз
самти ҳаракатамон, аз бор. Гумон мекунам, ки агар киштӣ холӣ мебуду
ба ман тааллуқ медошт, вай тайёр буд, бихарад онро; аммо ман ба вай
гуфтам, ки фақат ба ҷои нохудоям ман ва киштӣ ба хонадони бозаргонии «Морел ва Писар» тааллуқ дорад. «Ҳа, медонам, – гуфт ӯ, – Моррелҳо – авлод ба авлод соҳибкоранд ва як Моррел дар полки мо хизмат
мекард, даме ки ман дар Валанс таваққуф доштам».
– Дуруст! – бо тараб нидо зад соҳибкор. – Ин Поликар Моррел, амаки ман, ки дар хизмат то ба рутбаи капитанӣ расида буд. Дантес, шумо
ба амаки ман гӯед, ки император варо ёдовар шуд, чӣ хел ба гиря даромадани ин пурманаҳи пирро хоҳед дид. Хӯш, хӯш, – давом дод соҳибкор, дӯстона ба китфи маллоҳи ҷавон тап–тап зада, – шумо кори хуб
кардед, Дантес, ки фармоиши нохудо Леклерро ба ҷо овардед ва дар
Элба таваққуф кардед; ҳарчанд, агар фаҳманд, ки, шумо пакетеро ба
маршал расондаед ва бо император сӯҳбат кардаед, ин мумкин аст зиён
оварад ба шумо.
– Чияш зиён оварда метавонад ба ман? – ҷавоб гардонд Дантес.
– Ман ҳатто намедонам, ки дар пакет чӣ буд, вале император ба ман
суолҳое дод, ки ба ҳар як каси дучор омада доданаш мумкин буд. Аммо
иҷозат диҳед: ҳо ана аҳли карантину амалдорони гумрук омада истодаанд.
– Биравед, биравед, азизам.
Ҷавонмард дур шуд ва ҳамон лаҳза Данглар пеш омад.
– Хӯш читу? – пурсид ӯ. – Ӯ, аз афташ, барои чӣ ба Порто–Феррайо
даромаданашро ба шумо фаҳмонд?
– Ҳамаашро фаҳмонд, Данглари азиз.
– Ҳа! Боз беҳтар, – ҷавоб гардонд ӯ. – Диданаш аламовар, вақте рафиқи кас вазифаи худашро ба ҷо намеоварад.
– Дантес вазифаи худашро ба ҷо овардааст, ҷои эрод нест, – гашта
гуфт соҳибкор. – Худи нохудо Леклер фармуда будааст дар ҷазираи
Элба тафаққуф кунад.
– Воқиан аз хусуси нохудо Леклер; ӯ номаи варо ба шумо дод ё не?
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– Кӣ?
– Дантес.
– Ба ман? Не. Магар дар дасти ӯ номае буд?
– Ба назари ман чунин расида буд, ки ба ғайр аз пакет, нохудо ба ӯ
номае ҳам дод.
– Кадом пакетро мегӯед шумо, Данглар?
– Ҳамонеро, ки Дантес ба Порто–Феррайо бурда буд.
– Шумо аз куҷо медонед, ки Дантес ба Порто–Ферайо пакете бурдааст?
Данглар аз хиҷолат сурх шуд.
– Ман аз пеши ҳуҷраи нохудо мегузаштам ва ба Дантес пакету номае додани ӯро дида будам.
– Ӯ ба ман чизе нагуфт, вале агар номае дошта бошад, оварда медодагист.
Данглар ба андеша рафт.
– Ин тавр бошад, ҷаноби Моррел, илтимос мекунам, аз ин хусус ба
Дантес гап назанед. Ман, муқаррар, иштибоҳ кардаам.
Дар ин ҳин маллоҳи ҷавон гашта омад. Данглар боз худашро канор
гирифт.
– Хӯш читу, Дантеси азиз, шумо фориғ шудед? – пурсид соҳибкор.
– Оре, ҷаноби Моррел.
– Ин қадар зуд саранҷом кардед.
– Бале, ман ба ходимони гумрук рӯйхати барҳоямонро супурдам,
вале аз бандар ҳамроҳи роҳнамои киштӣ кас фиристодаанд, ки ман
коғазҳоямонро ба ӯ додам.
– Пас дар ин ҷо дигар коре надоред?
Дантес зуд ба атроф чашм давонд.
– Не, ҳама корҳо басомон, – гуфт ӯ.
– Пас рафтем дар хонаи мо наҳор мехӯрем.
Маъзарат мехоҳам, ҷаноби Моррел, лекин қабл аз ҳама ман бояд падарамро бинам. Ташаккур барои ин эҳтиром…
– Дуруст, Дантес, дуруст. Ман медонам, ки шумо писари арзандаед.
– Лекин падари ман, – пурсид Дантес кебида, – сиҳат–саломат
бошад, оё намедонед шумо?
– Ба хаёлам, сиҳат–саломат, Эдмони азиз, агарчи ман ӯро надидаам.
– Ҳа, вай аз кулбаи худаш берун намеояд.
– Худи ҳамин далели он аст, ки вай дар набудани шумо ба ҳеҷ чиз
мӯҳтоҷ нашудааст.
Дантес табассум кард.
– Падари ман баномус ва агар мӯҳтоҷӣ кашад ҳам, ба ҷуз аз худованд, дар олам аз ҳеҷ касе ёрӣ таваққуъ нахоҳад дошт.
– Хӯш, аз ҳоли падар хабар гирифта, умед дорам, ба назди мо
меомадагистед?
– Бори дигар маъзарат мехоҳам, ҷаноби Моррел, вале ман вазифаи
дигаре низ дорам, ки барои ман ҳамчунон пурарзиш аст.
– Оре! Ман фаромӯш кардаам, ки дар Каталанҳо, мисли падаратон,
як каси дигаре бетоқатона интизор аст шуморо, – Мерседеси нозанин
аст ӯ.
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Дантес табассум кард.
– Ана гап дар куҷо будааст! – давом дод соҳибкор. – Акнун ман дарёфтам, барои чӣ вай се дафъа омада пурсон шуд, ки чӣ вақт дармерасад «Фиръавн». Ҷин занад, Эдмон, шумо хуштолеъ будаед, ошноятон
кирои таъриф!
– Вай ошноям не, – бо лаҳни ҷиддӣ гуфт маллоҳ, – вай арӯсшавандаи ман.
– Баъзан ин ҳар ду як чиз, – ханда кард соҳибкор.
– На барои мо, – ҷавоб гардонд Дантес.
– Хуб шудааст, Эдмон, ман шуморо маътал намекунам. Шумо ин
қадар хуб корҳои маро ба сомон расондед, ки ман бояд фурсат диҳам, аз
они худатонро сомон диҳед. Оё пул лозим аст ба шумо?
– Не, лозим не. Тамоми ротибаи дар мӯҳлати шино гирифтаам, яъне
маоши семоҳаам, пеши ман боқист.
– Шумо одами сариштакор, Эдмон.
– Фаромӯш накунед, ҷаноби Моррел, ки падари ман бенавост.
– Бале, бале, ман медонам, ки шумо писари хубед. Биравед ба назди
падар. Ман ҳам писаре дорам ва хафа мешудам аз он касе, ки баъди
фурқати семоҳа ба мулоқот карданаш бо ман монеъ мешуд.
– Пас шумо иҷозат медиҳед? – гуфт ҷавонмард таъзим карда.
– Биравед, агар ба ман дигар ҳеҷ гапе надошта бошед.
– Дигар ҳеҷ гапе.
– Нохудо Леклер дар сари сакарот барои ман ба шумо номае надодааст?
– Ӯ маҷоли навиштан надошт, вале суоли шумо ба ёдам овард, ки
ман бояд аз шумо дуҳафтаина рухсат пурсам.
– Барои арӯсӣ?
– Ҳам барои арӯсӣ, ҳам барои Париж рафта омадан.
– Бемалол. Мо ягон шаш ҳафта бор муфурорем ва на барвақттар аз
се моҳ ба баҳр хоҳем баромад. Аммо баъди се моҳ бояд ин ҷо бошед, –
давом дод соҳибкор, ба китфи ҷавонмард тап–тап зада. – «Фиръавн» бе
нохудои худаш ба шино рафтан наметавонад!
– Бе нохудои худаш! – нидо зад Дантес ва чашмонаш аз шодӣ шарарбор шуданд. – Эҳтиёт карда гап занед, ҷаноби Моррел, зеро шумо ин
дам ба умеде, ки дар ниҳонхонаи дили ман маскан гирифта буд, посух
гуфтед. Шумо мехоҳед, ки маро нохудои «Фиръавн» таъйин кунед?
– Агар ман танҳо мебудам, азизам, ман ба шумо даст дароз мекардаму мегуфтам: «Масъала ҳал шуд! Лекин ман шарик дорам, шумо бошед, мақоли итолёвиро медонед: «Chi ha kompagno ha padrone»1 Аммо
нисфи кор ба сомон расид, зеро аз ду раъй якеш ин дам ба шумо тааллуқ дорад ва барои шумо рӯёндани дуюмашро ба ман вогузоред.
– Оҳ ҷаноби Моррел! – нидо зад навҷавон дар чашмонаш ашк давр
зада ва дасти ӯро фишурда, – аз номи падарам ва Мерседес ташаккур
мегӯям ба шумо.
– Шуд, шуд, Эдмон, – барои мардуми поквиҷдон дар осмон худое ҳаст,
ҷин занад! Падарро бинед, Мерседесро бӯсед, баъд ба назди ман оед.
– Оё шумо намехоҳед, ки ман шуморо ба соҳил барам?
1 Ҳар ки шарик дорад, соҳибест ӯро (итол.)
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– Не, ташаккур. Ман ин ҷо мемонаму ҳисобу китобро ҳамроҳи Данглар
аз назар мегузаронам. Ҳангоми шино оё шумо аз вай розӣ будед?
– Ҳам розӣ, ҳам не. Ҳамчун рафиқ – не. Ӯ маро, аз он даме бад дид,
ки як дафъа, гапамон гурехта, ман беақлӣ кардаму ба вай гуфтам, ки як–
даҳ дақиқа дар ҷазираи Монте-Кристо таваққуф кунем, то баҳсамон
яксара шавад; албатта, ман набояд инро мегуфтам, ва ӯ коре ақлонае
кард, ки розӣ нашуд. Чун муҳосиб дар ҳаққи ӯ ягон гапи баде гуфтан
раво нест ва шумо, ба гумонам, аз вай розӣ хоҳед шуд.
– Лекин бигӯед, Дантес, – суол кард соҳибкор, – агар шумо нохудои
«Фиръавн» мебудед, бо амри дил Дангларро ҳамроҳатон нигоҳ медоштед?
– Ман хоҳ нохудо бошам, хоҳ ёвари нохудо, ҷаноби Моррел, ҳамеша ба шахсоне эҳтиромкорона рафтор хоҳам кард, ки ба боварии
хоҷагони ман ноил гардидаанд.
– Кори дуруст мекунед, Дантес. Шумо аз ҳар ҷиҳат бачаи хубе
ҳастед. Акнун биравед; мебинам, ки тоқататон тоқ шуда истодааст.
– Пас ман дар рухсатиям?
– Гуфтам–ку, биравед.
– Ба ман иҷозат медиҳед, ки заврақи шуморо гирам?
– Бигиред.
– То боздид, ҷаноби Моррел. Ҳазор раҳмат ба шумо.
– То боздид, Эдмон. Барори кор!
Маллоҳи ҷавон ҷаста ба заврақ фуромад, ба сари суккон нишасту
фармуд ба самти кӯчаи Каннебйер бел зананд. Ду маллоҳ болои белҳо
хам шаданду заврақ бо суръате пеш тохт, ки аз миёни дигар заврақҳои
сершумор пеш рафтан имкон дошт, заврақҳое, ки гузаргоҳи танги байни
ду қатори киштиҳои вурудгоҳи ба бандари соҳили Орлеанро гирифта
буданд.
Соҳибкор табассум дар лаб то ба соҳил расидани ӯ аз пасаш назора
карда, чӣ тавр хез зада ба роҳ баромадану дар миёни издиҳом ғоиб шуданашро дид, издиҳоми ҳар ранг либос дар бар кардае, ки аз соати
панҷи субҳ то нӯҳи шом кӯчаи овозадори Каннебйерро пур мекарданд,
кӯчае, ки фокейиҳои инзамонӣ аз мавҷудияташ ин қадар ифтихор доштанд; ифтихорашон то он дараҷае буд, ки ба тарзи комилан ҷиддӣ, бо
лаҳни ба худашон хос мегуфтанд: «Агар Париж кӯчаи Каннебйер медошт, Париж Марсели хурдакаке мебуд?»
Баргашта назар карду соҳибкор дар пушти худаш Дангларро дид, ки
ба назар гӯё фармоиши ӯро нигарон буд, вале дар асл, мисли ӯ, маллоҳи
ҷавонро бо нигоҳаш гусел мекард. Вале дар ифодаи ин ду нигаристан,
ки ҳар ду айни як шахсро назора мекарданд, фарқ аз замин то осмон
буд.
II. ПАДАР ВА ПИСАР
Ҳоло ки Данглар аз эҳсоси адоват рӯҳбаланд гардида, саъй дорад
рафиқи худро дар назари соҳибкор бадном кунад, мо аз паси Дантес
равон мешавем. Ӯ кӯчаи Каннебйерро тай карда, аз кӯчаи Ноайл гузашт, ба хонаи на чандон калони воқеъ дар тарафи чапи гулгашти Мел
даромад, бо зинапояи торик зуд ба ошёнаи панҷум баромаду бо як да9
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сташ аз панҷараи сари зинапоя дошта, бо дасти дигар дили сахт–сахт
зада истодаашро пахш карда, дар пеши дари нимроғ, ки аз он даруни
кулбаро дидан мумкин буд, бозистод.
Дар ин як дар хонаи танг падари ӯ зиндагӣ мекард.
Хабари омадани «Фиръавн» ҳанӯз ба гӯши пирамард нарасида буд;
вай болои курсӣ баромада, бо дастони ларзон настарану чиноракҳоеро,
ки тирезаашро фаро гирифта буданд, ба тартиб меовард. Нохост касе аз
ақибаш оғӯш кард ӯро ва овози шиносе ба гӯшаш расид:
– Дада!
Пирамард нидое заду баргашта назар кард. Писарро дида худашро ба
оғӯши вай андохт, ранг аз рӯяш парида буду танаш меларзид.
– Ба ту чӣ шуд, дада? – пурсид навҷавон бесаришта шуда. – Ту нотоб астӣ?
– Не, не, Эдмони ширин, писарам, фарзандам, не! Вале ман туро интизор набудам… Ту маро дар ғафлат ёфтӣ… ин аз шодӣ. Худоё. Ба
хаёлам, ки мемирам ман!
– Осуда бош, дада, ин манам охир. Ҳама мегӯянд, ки шодӣ зарар
надорад ба кас, бинобар ин ман якрост ба наздат даромада омадам.
Чеҳраатро кушо, ин хел ҳангу манг назар накун ҷонибам. Ман ба хона
гашта омадам, акнун ҳама корҳо хуб мешавад.
– Боз беҳтар, фарзандам, – мегуфт дар ҷавоби ӯ пирамард, – лекин
ба чӣ тариқ ҳама корҳо хуб мешавад? Магар дигар аз ҳам ҷудо намешавем? Ҳикоят кун ба ман аз хушбахтият!
– Кош бубахшояд маро худованд, ки аз бахти бар мусибати як хонадони тамом барпо шудаам шодӣ дорам, аммо худо ҳозир, ман хоҳони
инчунин бахт набудам. Ин бахт ба пои худ омад ва ман қудрати ғам
хӯрдан надорам. Нохудо Леклер даргузашт ва ҳеҷ аз эҳтимол дур нест,
ки туфайли сарпарастии Моррел ҷои ӯ ба ман насиб гардад. Оё мефаҳмед, дада? Дар бистсолагӣ нохудо мешавам ман! Сад луидор маошу
саҳме аз маблағи суд! Магар мани як маллоҳи бенаво чашмдор будам
инро?
– Оре, писарам, гапат рост, – гуфт пирамард, – ин бахти бузург аст.
– Ва ман мехоҳам, ки бо нахустин пул шумо соҳиби ҳавлии боғчадоре гардед барои чинораку настарану мушолҳоятон.. Лекин чӣ шуд ба
ту, дада? Тобат нашуда истодааст?
– Хавотир нашав, ҳеҷ гап не… Ҳозир мегузарад!
Пирамард бефараҳ шуду ақибрӯ калавид.
– Ҳозир, дада! Як истакон май нӯш, ин ба ту қувват мебахшад. Майат дар куҷост?
– Не, ташаккур, наков, лозим не, – гуфт пирамард, ба боздоштани
писараш саъй карда.
– Чӣ хел лозим набудааст!.. Бигӯед, дар куҷост май?
Вай ҷевонро кову чов кардан гирифт.
– Наков… – гуфт пирамард. – Май нест…
– Чӣ хел нест? – нидо зад Дантес. Ӯ бо ҳарос гоҳ ба рухсораҳои
чӯкидаи рангаш паридаи пирамард менигаристу гоҳ ба рафҳои холӣ.
– Чӣ хел май набудааст? Пулатон магар кифоя накард, дада?
– Ҳама чизам фаровон, модом ки ту бо ман астӣ, – ҷавоб дод пирамард.
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– Охир, – зери лаб гуфт, Дантес, арақи рӯяшро пок карда, – дусад
франк монда будам се моҳ пеш, ҳангоми ба сафар рафтанам.
– Ҳа, ҳа, Эдмон, вале ту, ба сафар рафта, баргардондани андак қарзи
ҳамсояи мо Кадруссро аз ёдат баровардаӣ; вай онро ба ёди ман оварду
гуфт, ки агар ман, ба ҷои ту напардозам онро, вай ба назди ҷаноби
Моррел меравад. Ман тарсидам, ки ин ба ту зиён мерасонад.
– Хайр баъд чӣ?
– Ва ман пардохтам.
– Лекин ман охир аз Кадрусс як саду чил франк қарздор будам–ку?
– дод зад Дантес.
– Ҳа, – ғурунгид пирамард.
– Ва шумо ин маблағро аз дусад франки додаи ман пардохтед?
Пирамард калла зад.
– Ва се моҳи озод ба шаст франк зиндагӣ кардед?
– Чӣ лозим аз ин зиёдаш ба ман, – ҷавоб дод пирамард.
– Худоё! – нолиш кард Эдмон, дар пеши падар ба зону афтода.
– Чӣ шуд ба ту?
– Ҳаргиз намебахшам инро ба худам.
– Мон, – гуфт пирамард табассум дар лаб, – ту омадӣ ва ҳамааш фаромӯш шуд. Охир акнун ҳама ба хубист.
– Оре, ман омадам, – гуфт навҷавон, – бо беҳтарин умеду орзу
гашта омадам ва бо як миқдор пул… Мана, дада, гиред, гиреду худи
ҳозир кас фиристед ягон чиз харад.
Ва ӯ рӯи миз дувоздаҳ сиккаи тилло, панҷ–шаш тангаи панҷфранкӣ
ва чанд пули майдаро фурӯ рехт.
– Инҳо аз они кист? – пурсид ӯ.
– Аз они худам… аз они ту... аз они мо! Бигир, озуқа хар, пулро дареғ надор, фардо боз меорам.
– Сабр кун, сабр кун, – гуфт пирамард бо табассум. – Бо иҷозаи ту
ман батааннӣ сарф мекунам, агар ман якбора хариди зиёде кунам, мабодо мардум гумон набаранд, ки барои ин кор гашта омадани туро мунтазир шуданам зарур будааст.
– Ҳар чӣ дилат хоҳад, бикун, вале пеш аз ҳама хидматгорзане киро
кун. Ман намехоҳам, ки ту танҳо умр ба сар барӣ. Дар таҳхонаи киштӣ
қаҳваю тамокуи қочоқие дорам; худи пагоҳ, онҳоро мегирӣ. Хомӯш!
Касе меояд.
– Ин бояд Кадрусс бошад. Расидани туро фаҳмида омадагист, ки бо
саодат баргаштанатро муборакбод кунад.
– Ана касе, ки дар забон як гапу дар дил дигар андеша дорад, – гуфт
зери лаб Эдмон. – Лекин ҳамту бошад ҳам, вай ҳамсояи мост ва як замоне хидмате карда буд ба мо! Бо навозиш пешвоз мегиремаш.
Эдмон суханашро ба анҷом нарасонда буд, ки дами дар сари бо риши сиёҳи Кадрусс пайдо шуд. Ин як шахси бист–биступанҷсолае буд;
дар дасташ як порча моҳутро дошта меистод, ки ӯ, ба тақозои пешаи
хайётиаш, ният дошт онро ба пӯшоке табдил диҳад.
– Ҳа! Омадӣ, Эдмон! – гуфт ӯ бо лаҳни сахт ба аҳли Марсел хосаш
бо табассуми фарохе, ки тамоми дандонҳояш намудор шуда меистоданд, дандонҳои оҷ барин сап–сафедаш.
– Чунон ки мебинед, ҳамсояам Кадрусс, ба хизмат омодаам, агар
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эҳтиёҷе ҳаст, – ҷавоб гардонд Дантес, дар зери оҳанги илтифоткорона
дилсардиашро базӯр ниҳон дошта.
– Банда миннатдорам. Хушбахтона, ба ман ҳеҷ чи лозим нест ва
ҳатто баъзан дигарҳо ба ман эҳтиёҷманд мешаванд. (Дантес як қад парид). Ман туро дар назар надорам, Эдмон. Ман ба ту пул қарз дода будам, гардонда додӣ, ин таомули ҳамсояҳои нек аст ва ҳисоби мо баробар шуд.
– Бо оне, ки ба мо мадад кардааст, ҳаргиз ҳисоби кас баробар намешавад, – гуфт Дантес. – Ҳар гоҳ пули қарз баргардонда шавад ҳам, қарзи миннат боқӣ мемонад.
– Инро ба миён овардан чӣ ҳоҷат? Он чӣ буд, гузашту рафт. Беҳтараш аз босаодат омадани ту гап занем. Ман ба ҷустуҷӯи моҳути дорчинӣ бандар рафта будам ва бо ошнои ту Данглар вохӯрдам.
«Чӣ тавр, ту дар Марселӣ?» – гуфтам ба вай.
«Оре, чунон ки мебинӣ».
«Боз ман гумон кардам, ки ту дар Смирноӣ».
«Метавонистам дар он ҳам бошам, чунки рост аз он ҷо омада истодаам».
«Пас Эдмони ко куҷост?»
«Ҳа, муқаррар дар назди падараш будагист», – ҷавоб дод Данглар.
Инак ман омадам, – давом дод Кадрусс, – ки дӯстамро дуруд гӯям.
– Кадрусси номвар, то чӣ дараҷа дӯст медорад ин моро! – гуфт пирамард.
– Набошад чи, дӯст медорам ва илова бар ин ҳурмат ҳам мекунам,
зеро одамони поктинат ниҳоят каманд… Лекин ту аз афташ бадавлат
шудаӣ–ку, дӯстам? – давом дод дарзӣ, бо қирраи чашм ба тӯдаи тиллову
нуқраи болои миз фурӯ рехтаи Дантес назар карда.
Навҷавон шарораи ҳирсро, ки дар нигоҳи чашмони ҳамсояаш падидор шуда буд, пайхас кард.
– Ин пули ман не, – ҷавоб гардонд ӯ беэътиноёна. – Ман ба падарам
гуфтам, хавф доштам, ки мабодо туро мӯҳтоҷ ёбам, ин кас бошад, то ки
маро осуда гардонад, ҳар чӣ дар ҳамёнаш буд, рӯи миз фурӯ рехт. Баҷо
кунед, пулатонро, дада, магар ки ба ҳамсояи мо лозим набошад.
– Не, дӯстам, – гуфт Кадрусс, – ба ман ҳеҷ чиз лозим нест; худоро
шукр косибро пеша сер медорад. Пулакатонро эҳтиёт кунед, ин чиз ҳеҷ
гоҳ зиёдатӣ намешавад. Бо вуҷуди ҳамаи ин ман аз пешниҳоди ту на
камтар аз он миннатпазирам, ки агар аз ин таклиф истифода мебурдам.
– Ман бо дилу ҷон таклиф кардам, – гуфт Дантес.
– Шубҳае надорам. Инак ту бо Моррел ҷудо дӯсти қарин будаӣ–дия,
ӯ маккоре!
– Ҷаноби Моррел ҳамеша ба ман меҳрубон буд, – гуфт дар ҷавоби ӯ
Дантес.
– Ин тавр бошад, беҳуда таклифи наҳорро рад кардӣ.
– Чӣ хел таклифи наҳорро рад кардӣ? – пурсид пирамард Дантес. –
Магар ӯ туро ба наҳор хонда буд?
– Бале, дада, – ҷавоб дод Дантес ва аз шунидани хабари ба чунин
даъвате шарафёб шудани писараш болидани падарро дида табассум
кард ӯ.
– Хӯш чаро рад кардӣ, писарам? – пурсид пирамард.
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– То ки зудтар ба назди шумо оям, дада, – ҷавоб дод ҷавонмард. –
Ман ба дидори шумо иштиёқманд будам.
– Моррел, аҷаб не, ранҷида бошад, – ҷавоб дод Кадрусс, – агар
ҳадафи кас нохудо шудан бошад, набояд гапи соҳибкорро ду кунад.
– Ман сабаби рад карданамро фаҳмондам ва ӯ, дилам пур аст, ки
мақсади маро фаҳмид.
– Барои нохудо шудан андак ба хӯҷаинҳо хушомад задан лозим.
– Ман умед дорам, ки бе ин ҳам нохудо шавам, – ҷавоб гардонд
Дантес.
– Нуран алонур! Ин ҳамаи дӯстони дерини туро шод мекунад. Он ҷо
бошад, дар паси дижи ҳазрати Николай ман як касеро медонам, ки махсусан хушҳол хоҳад шуд.
– Мерседесро мегӯӣ? – пурсид пирамард.
– Оре, дада, – гуфт Дантес. – Ва акнун, ки ман шуморо дидам ва медонам, ки шумо саломат ҳастеду ҳама чизи зарурро доред, ман аз шумо
хоҳиш мекунам рухсат диҳед ба Каталанҳо равам.
– Бирав, фарзандам, бирав, – ҷавоб гардонд Дантеси пир, – худованд
туро ба дидори занат бирасонад, чунон ки маро ба дидори писарам расонд.
– Дидори занаш! – гуфт Кадрусс. Ин қадар шитоб доред шумо; вай
ба ин гӯё ки ҳоло зан нашудааст.
– Не ҳоло, вале, ба эҳтимоли қавӣ, ба қарибӣ мешавад, – ҷавоб гардонд Эдмон.
– Ҳар чӣ бошад ҳам, – гуфт Кадрусс, – ту хуб кардӣ, ки тезтар гашта
омадӣ.
– Барои чӣ?
– Чунки Мерседес – нозанин, ба нозанинҳо бошад, дӯстдорон қаҳт
нестанд; ба Мерседес – хусусан; ба вай дилкашол як гала.
– Ҳамтуя? – гуфт Дантес бо табассум, ки дар ин табассум хаёле бесариштагӣ пайхас мешуд.
– Бале, бале, – давом дод Кадрусс, – ва илова бар ин хостгорони хеле хуб, вале худат медонӣ, ки ба қарибӣ нохудо мешавӣ ва ба ту гумон
аст, ки не гӯяд.
– Аз ин мебарояд, – гапи ӯро қувват дод Дантес табассумкунон, ки
базӯр бесариштагиашро пинҳон медошт, – аз ин мебарояд, ки агар ман
нохудо намешудам…
– Ҳм! Ҳм! – ғӯлингхоӣ кард Кадрусс.
– Лекин, – гуфт ҷавонмард, – ақидаи ман назар ба шумо дар ҳаққи
занҳо умуман беҳтар аст, хусусан дар ҳаққи Мерседес ва ман итминон
дорам, ки нохудо мешавам ё не, вай ба ман вафодор мемонад.
– Боз беҳтар, – гуфт Кадрусс, – боз беҳтар! Ҳар гоҳ кас зан гирифтанӣ шавад, ба зан бовар доштан бояд аз дасташ ояд; вале ба ҳар
ҳол, дӯстам, ман ба ту мегӯям, фурсатро аз даст надеҳ, бирав, омаданатро ба вай эълом деҳ ва умедвор буданатро изҳор кун.
– Меравем, – ҷавоб гардонд Эдмон.
Ӯ падарашро бӯсид, ҷониби Кадрусс сар хам кард ва аз дар баромад.
Кадрусс боз андаке пеши пирамард нишаст, баъд, бо вай хайру
маъзур карда, низ аз дар баромаду ба назди Данглар баргашт, ки ӯро дар
хамгашти кӯчаи Сенак нигарон буд.
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– Хайр, читу? – пурсид Данглар. – Ту ӯро дидӣ?
– Дидам, – ҷавоб дод Кадрусс.
– Ва ӯ ба нохудоӣ умедвор будани худашро ба ту гуфт?
– Вай аз ин хусус тарзе сухан ронд, ки гӯё аллакай нохудост.
– Наход! – гуфт Данглар. – Ҷудо ҳам шитоб доштааст!
– Аммо Моррел ба ӯ аз афташ ваъда кардааст…
– Пас вай хеле хурсанд будагист?
– Ҳатто густохвор; вай аллакай хидматашро ба ман пешниҳод кард,
мисли кадом–як шахсияти олимақоме; ба ман пул пешниҳод кард, чун
бонкдоре.
– Ва ту рад кардӣ?
– Рад кардам. Лекин метавонистам қарз гирам аз вай, чунки маҳз
ҳамин ман, на ягон каси дигар, пули дар умрам бори аввал дидаро ба ӯ
қарз дода будам. Вале акнун ҷаноби Дантес ба ҳеҷ кас мӯҳтоҷ нахоҳад
шуд: вай ба қарибӣ нохудо мешавад!
– Хайр, вай ки ҳоло нохудо нест!
– Рости гап, хуб мешуд, агар вай ба ин вазифа нарасад, – давом дод
Кадрусс, – вагарна, бо вай ҳамсӯҳбат шудан ҳам мумкин намегардад.
– Агар мо хоҳем, – гуфт Данглар, – вай дар вазифаи ҳозирааш
мондан мегирад ва мумкин аст, аз ин ҳам пасттар равад.
– Чӣ мегӯӣ ту?
– Ҳеҷ чӣ, ман худ ба худ гап зада истодаам. Ва ӯ ҳоло ҳам ошиқи
каталондухтари соҳибҷамол бошад?
– Ақлбохтаи ӯст; худаш ҳам ба назди ӯ тохт. Аммо ё ман сахт
иштибоҳ мекунам, ё аз ин сӯ нохушие ӯро дар камин аст.
– Возеҳтар гап зан.
– Чаро?
– Ин хеле муҳимтар аз он аст, ки ту гумон дорӣ. Охир ту Дантесро
хуш надорӣ, ҳамту не?
– Ман аҳли такаббурро хуш надорам.
– Пас ҳар чӣ аз хусуси каталонидухтар медонӣ, бигӯ ба ман.
– Ман ягон чизи аниқ намедонам, вале он гуна чизҳое дидаам, ки
мабодо ба нохудои оянда дар сари роҳи Бемористони Кӯҳна нохушие
пеш наояд.
– Хӯш чӣ чиз дидӣ? Кани гап зан.
– Ман дидаам, ҳар боре, ки Мерседес ба шаҳр меояд, ӯро бӯзбалаи
қоматбаланди каталоние гусел мекунад, чашмонаш сиёҳ, чеҳрааш сурх,
сиёҳмӯ, хашмгин. Духтарак ӯро амакбача меномад.
– Ҳамтуя!.. Ва ту гумон дорӣ, ки ҳамин бародаршавандааш аз ақиби
ӯ кашола шуда мегардад?
– Тахмин дорам, – миёни бӯзбалаи бистсолаву нозанини ҳабдаҳсолае дигар чӣ алоқае буда метавонад?
– Ва ту мегӯӣ, ки Дантес ҷониби Каталанҳо рафт?
– Дар пеши назари худам рафт.
– Агар мо низ ҳамон ҷо равем, дар «Резерв» таваққуф карда метавонему дар сари як истакон майи малгӣ дар интизори воқиаҳои нав мешинем.
– Лекин ин воқиаҳои навро кӣ хабар медиҳад ба мо?
– Мо роҳашро мепоем ва аз қиёфаи Дантес пай мебарем, ки чӣ
воқиа рӯй додааст.
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– Рафтем, – гуфт Кадрусс, – лекин фақат музди майро ту мепардозӣ.
– Бадеҳист, – ҷавоб гардонд Данглар.
Ва ҳар ду зуд–зуд қадам зада ба ҷои таъйингардида равон шуданд.
Ба трактир расида, фармуданд, ки як шиша майу ду истакон диҳанд.
Аз пирамард Памфил фаҳмиданд, ки як–даҳ дақиқа пеш аз ин Дантес
аз пеши трактир гузашта будааст.
Дар Каталанҳо будани Дантесро шунида, онҳо дар сояи баргҳои
наврустаи дарахтони чинору анҷир ҷой гирифтанд, ки дар шохаи онҳо
селаи мурғони хушҳол дар васфи яке аз рӯзҳои беғубори навбаҳор
нағмасароӣ доштанд.
III. КАТАЛОНИҲО
Ягон сад қадам дуртар аз ҳамон ҷое, ки ҳар дуи ҷӯраҳо гӯшҳоро сих
карда, чашм аз роҳ наканда, аз майи шарарбори малгӣ ҷуръа–ҷуръа нӯш
мекарданд, дар паси тали луб–лучи офтобхӯрдаву бодлесида деҳкадаи
Каталониҳо пай афканда буд.
Як замоне аз Испониё кадом–як муҳоҷирони пурасроре берун омада,
дар ҳамин хиттаи замин маскан гирифта буданд, ки то ба ҳол ин ҷо умр
ба сар мебаранд. Онҳо аз ким–куҷое пайдо шуда буданд ва ба забони
ноошное ҳарф мезаданд. Яке аз сарваронашон, ки забони провансалиро
медонист, аз шаҳри Марсел барои тасарруф кардани димоғаи бедолу
дарахт иҷозат пурсиду ба одати дарёнавардони қадим сафинаҳояшонро
кашида бароварданд. Эҳтироми онҳоро ба ҷо оварда, хоҳишашонро рад
накарданд ва баъди се моҳ дар атрофи даҳҳо сафина, ки ин лӯлиёни
баҳриро оварда буд, деҳкадаи на чандон калоне пайдо шуд. Дар ин
деҳкадаи ба худ хоси хушманзараи ниммавританию нимиспонӣ то ба
ҳол авлоди ҳамин мардум умр ба сар бурда, ба забони аҷдодии худ ҳарф
мезананд. Дар тӯли се ё чор аср онҳо ба димоғаи худашон, ки чун селаи
мурғони баҳрӣ фуруд омада буданд, содиқ монданд; бо сокинони Марсел асло наёмехтанд, заношӯӣ фақат дар байни худашон сурат мегирад
ва хулқу атвор ва тарзи либоспӯшии диёри бобоиашон, ҳамчунин забони он диёрро маҳфуз доштаанд.
Хонандаро даъват мекунем, бо ягон кӯчаи деҳа аз паси мо ба роҳ
афтаду ба яке аз хонаҳо ворид шавад; офтоб девори ин хонаро аз берун
ба ранги барги хазонрасидаи ба тамоми иморатҳои қадимаи он
сарзамин хос якхела ранг кардааст, вале аз дарун лифи рангмол лавни
сафед бахшидааст, ки ин ягона зинати «posadass»1–и испониҳост.
Ҷавондухтари соҳибҷамоле, ки мӯи қир барин сип–сиёҳу чашмони
базеби махмалии шабеҳ ба чашми ғизол дошт, ба девор такя карда
меистод ва бо ангушти нафиси гӯё ба санъати ҳайкалтарошони антиқ
эҷод шудааш навдаи тамоман безарари халанҷро ғиҷим мекард; шукуфаю баргҳои рехта алакай фаршро пӯшонда буданд; дастони то оринҷ
бараҳнаи офтобхӯрдааш, ки гӯё нусхаи дастони Венераи Арлӣ бошанд,
аз ҳаяҷон меларзиданд, як пои сабукбори баландпошнаашро бесаброна
тарзе ба фарш тук–тук мезад, ки соқҳои нозуки базебашро дидан мумкин буд, соқҳои ҷӯлоби сурхи хатҳои хокистарию кабуддор пӯшидааш1. posadass – хона (испонӣ)
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ро. Дар масофаи се қадам аз ӯ бӯзбалаи хушқадуқомати бист–
бистудусолае рӯи курсӣ алвонҷ хӯрдаву оринҷашро ба ҷевони қӯҳнае
такя дода хотирпарешон ва бо ҳасрат ба ӯ менигарист; дар чашмонаш
суол буд, аммо нигоҳи қатъию матини духтарак ба мусоҳиб маҷоли гап
задан намедод.
– Гӯш кун, Мерседес, – мегуфт ҷавонмард, – ба қарибӣ пасха, барои
ҷашни арӯсӣ айни муддао… Ҷавоб те охир ба гапам!
– Ман алакай сад бор ҷавоб додам ба ту, Фернан ва ту худат ба худат душман будаӣ, агар боз бипурсӣ аз ман!
– Хайр бори дигар такрор кун, зорӣ дорам ба ту, бори дигар такрор
кун, то ман бовар карда тавонам. Бори садум бигӯ ба ман, ки рад мекунӣ ишқи маро, хостгории маро, ки фотиҳаи сафед дода буд модарат,
маро маҷбур кун бифаҳмам, ки ту бо хушбахтии ман бозӣ карда истодаӣ ва ҳаёт ё мамоти ман барои ту – як пул! Худоё! Даҳ сол кас умедвор
бошад, ки шавҳари ту мешавад, Мерседес, ва ин умедро аз даст диҳад,
умеде, ки ягона мақсади ман буд дар зиндагӣ!
– Ақалан ман ин умедро дар дили ту қавӣ намекардам–ку, – ҷавоб
медод Мерседес, – ту ба ман эрод гирифта наметавонӣ, ки ман ягон вақт
туро дилгармӣ бахшида бошам. Ман ҳамеша ба ту мегуфтам, ки чун
бародар дӯстат медорам, вале ҳеҷ гоҳ ба ҷуз ҳамин дилбастагии бародарвор чизи дигаре талаб накун, зеро ман дил ба каси дигаре додаам.
Магар инро нагуфта будам ба ту, Фернан?
– Медонам, медонам, Мерседес, – сухани ӯро бурид ҷавонмард. –
Оре, ту ҳамеша нисбат ба ман бераҳмона кушоду равшан гап мезадӣ,
лекин фаромӯш мекунӣ, ки барои каталониҳо никоҳ фақат миёни худиҳо қонуни муқаддас аст.
– Ту иштибоҳ мекунӣ, Фернан, ин қонун нест, балки фақат таомул
аст, тамом вассалом, – ва бовар дошта бош ба ман, туро ҳоҷати ба ин
таомул истинод кардан нест. Ту қуръа кашидӣ, Фернан. Агар ту ҳоло
дар озодӣ бошӣ, ин фақат тағофул асту бас; имрӯз набошад, фардо метавонанд ба хизмат даъват кунанд. Лекин агар ту ба хизмати сарбозӣ
дароӣ, бо ин ятими бенаво чӣ кор мекунӣ, ятими сарсахти бепуле, ки ба
ҷуз кулбаи вайронаи дарунаш тӯрҳои кӯҳна ҳеҷ чиз надорад – мероси
нокироие, ки аз падарам ба модараму аз модарам ба ман мондааст? Мана як сол мешавад, ки модарам мурд, як андеша кун, Фернан, охир ман
қариб аст, ки ба садақа рӯз мегузаронам! Баъзан ту вонамуд мекунӣ, ки
гӯё ман ба ту ёрӣ медиҳам ва ин барои он, ки ба тақсим шудани ҳосили
сайди ту ҳақ дошта бошам; ман ҳам инро қабул дорам, Фернан, чунки
падари ту бародари падари ман буд, чунки мо бо ҳам калон шудаем ва
хусусан барои он, ки рад кардани ман ниҳоят хафа мекард туро. Вале
ман ҳис мекунам, пуле, ки аз фурӯши моҳии ту ба даст меовараму ба он
барои тӯрбофӣ ба ту канаб мехарам, – садақа асту бас.
– Чӣ фарқ дорад ба ман, Мерседес! Туи бенавою бепарастор аз духтари мағруртарин соҳибкор ё сарватмандтарин бонкдори Марсел
азизтар астӣ барои ман! Ба мо бечорагон чӣ мебояд? Зани покизаю
кадбонуи хуб. Аз ту беҳтарашро аз куҷо меёбам?
– Фернан, – ҷавоб гардонд Мерседес, сар ҷунбонда, – кадбонуи бад
шудан мумкин, вале кас итминон дода наметавонад, ки зани покиза
мешавад, агар шавҳарашро нею каси дигареро дӯст дорад. Бо дӯстии
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холисонаи ман қаноат кун, чун ки, такрор мекунам, ин ягона чизест, ки
ба ту ваъда дода метавонам, вале ман фақат он чиро ваъда медиҳам, ки
аниқ ба ҷо оварда метавонам.
– Мефаҳмам, – гуфт Фернан, – ту ба камбағалии худат босаброна
тоб меоварӣ, вале аз бенаво будани ман метарсӣ. Лекин дониста мон,
Мерседес, агар ту ба ман дил бандӣ, ман бахтамро меозмоям. Ту ба ман
барори кор меоварӣ ва ман бадавлат мешавам. Ман як умр моҳигир
намемонам; ба кори идора медароям ман, метавонам худам ҳам ба
тиҷорат машғул шавам.
– Ту ягонтои ин корҳоро кардан наметавонӣ, Фернан; ту сарбозӣ, ва
агар ин дам дар Каталонҳо бошӣ, фақат барои он, ки ҷанг нест. Ба
моҳигириат мондан гир, дар деги сарат хаёли хом напаз, ки баъди чунин хаёлҳо зиндагӣ ба назарат боз мушкилтар менамояд ва бо дӯстии
холисонаи ман қаноат кун. Дигар ҳеҷ чиз ваъда дода наметавонам ба ту.
– Оре, гапат маъқул, Мерседес, ман маллоҳ мешавам; ба ҷои либоси
бобоӣ, ки ту ба он нафрат дорӣ, ё кулоҳи локию нимтанаи рах–раху
камзулчаи тугмаҳояш тасвири лангардор мепӯшам. Охир шахсе, ки ба
ту маъқул шуда битавонад, бояд чунин либос дошта бошад, ҳамин тавр
не?
– Ту бо ин чӣ гуфтан мехоҳӣ? – пурсид Мерседес, бо кибр довталабона ба ӯ нигариста, – чӣ муддао дорӣ? Ман туро нафаҳмида истодаам.
– Ман гуфтан мехоҳам, Мерседес, барои он ту ин қадар нисбат ба
ман бераҳму сангдил астӣ, ки каси ба тарзи тасвир кардаи ман либос
пӯшидаро интизорӣ. Яке нохост оне, ки чашм ба роҳаш нишастаӣ, устувор набошад–чӣ, хайр ӯ нею баҳр ба як маром наистад чӣ?
– Фернан, – дод зад Мерседес, – ман гумон доштам, ки ту некдил
астӣ, вале ман ғалат кардаам. Ту бадтинат будаӣ, агар ба мадади рашки
худат ғазаби парвардигорро мехонда бошӣ! Оре, ман пинҳон намедорам; ман онеро нигаронам ва дӯсташ медорам, ки ту дар назар дорӣ ва
агар ӯ барнагардад, ман ӯро барои ноустувориаш таъна намезанам, балки мегӯям, ки вай ишқи ман дар дил бимурд.
Ҷавони каталонӣ бо ғазаб мушт бияфшурд.
– Ман мақсади туро пай бурдам, Фернан: ту мехоҳӣ барои туро дӯст
надоштани ман аз вай интиқом гирӣ. Ту мехоҳӣ корди каталонии худатро бо ханҷари ӯ ба ҳам занӣ! Хайр чӣ? Аз дӯстии ман маҳрум мешавӣ, агар мағлуб гардӣ, лекин агар ту ғолиб оӣ, он гоҳ дӯстии ман ба
душманӣ мубаддал мешавад. Бовар кун ба гапам, пархош ҷустан бо касе – василаи дилхоҳи ба зане маъқул шудан нест, зане, ки он касро дӯст
медорад. Не, Фернан, ту ба андешаҳои нохуш дода намешавӣ. Модом,
ки ман зани ту шуда наметавонам, ту ба нигаристани ба ман чун ба
дӯсте, чун ба хоҳарат одат мекунӣ. Ғар аз ин охир, – барафзуд вай бо
чашмони аз оби дида тараш, – таъҷил накун, Фернан: ту худат ҳоло
гуфтӣ, ки баҳр пурмакр аст, мана чор моҳ мешавад, ки ӯ рафтааст, дар
ин чор моҳ чӣ қадар тӯфонеро баршумурдам ман!
Фернан сард монд: ӯ ба пок кардани ашк аз сари рухсораҳои Мерседес сайъ накард; ҳол он ки ба ҳар қатраи ашки вай қодир буд як қошуқ
хунашро ҳадар кунад. Лекин ин ашк ба ёди дигаре фурӯ мерехт!
Ӯ бархост рӯ–рӯи кулба қадам мезаду дар муқобили Мерседес қарор
гирифт; чашмонаш шарар мепошиданд, муштонаш фишурда.
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– Гӯш кун, Мерседес, – гуфт ӯ, – бори дигар ҷавоб деҳ: ин қарор
қатъист?
– Ман Эдмон Дантесро дӯст медорам, – осуда ҷавоб дод духтарак, –
ва ба ҷуз Эдмон каси дигаре шавҳари ман намешавад.
– Ту ҳамеша ӯро дӯст хоҳӣ дошт?
– То рӯзи мурданам.
Фернан ба нолиш даромад, – мисли касе, ки охирин умедро аз даст
додааст; баъд якбора сар боло карду, дандон қиричонда, пурсид:
– Агар ӯ мурад чӣ?
– Дар он сурат ман ҳам мемирам.
– Агар вай туро фаромӯш карда бошад чӣ?
– Мерседес! – овози шоду хурраме аз паси дар ба гӯш расид. – Мерседес!
– Оҳ!.. – нидо баровард духтарак, аз саодату аз ишқ худашро гум
карда. – Ана дидӣ, вай маро фаромӯш накардааст, вай ин ҷост!
Ӯ ҷониби дар ҳаво хӯрду овоз бароварда боз кард онро:
– Ба ин ҷо, Эдмон! Ман дар ин ҷо!
Фернан рангпаридаву саропо ларзон, ба мисоли мусофири аз сари
роҳаш нохост мор баромадае худро ақиб кашид ва ба курсии худаш
бархӯрда, бефараҳ болои он фурӯ нишаст.
Эдмон ва Мерседес ҳар ду якдигарро ба оғӯши ҳам андохтанд.
Офтоби шӯълавари Марсел аз дари боз ба дарун роҳ ёфта, ҳар дуро
ғарқи нур кард. Дар ибтидо онҳо дар атроф ҳеҷ чизро намедиданд. Бахти беандоза онҳоро аз олам барканор медошт; онҳо суханони берабте
мегуфтанд, ки чунин тараби ногаҳонӣ ба он боис шуда, ранги ифодаи
дарду аламро мегирад.
Нохост Эдмон чеҳраи тираи Фернанро, ки аз фазои нимторик берун
меомад, пайхас кард, ки чеҳрааш рангпаридаву таҳдидбор буд; каталонии ҷавон ғайри ирода даст ба корде медошт, ки дар камараш овехта
буд.
– Бубахшед, – гуфт Дантес чин ба абрӯ андохта, – ман пайхас ҳам
накардаам, ки мо ин ҷо се нафарем.
Сипас ба Мерседес рӯ оварда, пурсид ӯ:
– Кист ин ҷаноб?
– Ин ҷаноб беҳтарин дӯсти шумо мешавад, Дантес, чун ки ин дӯсти
ман аст, бародари ман, Фернан, ҳамон касест, ки баъди шумо, Эдмон,
дар олам аз ҳама дӯсттараш дорам. Магар шумо ин касро нашинохтед?
– Оре, шинохтам, – ҷавоб гардонд Эдмон ва дасти Мерседесро раҳо
накарда, аз самими қалб дасти дигарашро ҷониби ҷавони каталонӣ дароз кард.
Аммо Фернан, ба ин кӯшиши дӯстона посух надода, чун ҳайкале хомӯшу беҳаракат мондан гирифт.
Он гоҳ Эдмон санҷишкорона ба Мерседеси саропо ларзон ва Фернани тираю хашмгин назар кард.
Бо як назар ҳамаашро дарёфт Дантес. Ӯ аз ғазаб даргирифт.
– Ман намедонистам, Мерседес, ки ба назди ту шитофта, душман
меёбам ин ҷо.
– Душман! – нидо зад Мерседес, бо ғазаб ҷониби амакбачааш нигариста.
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– Душман дар ҳузури ман, дар хонаи ман! Агар чунин гумон медоштам ман, аз дасти ту мегирифтаму Марсел мерафтам, якумрӣ ин хонаро тарк мекардам.
Ҷашмони Фернан шарар пошиданд.
– Агар ба ту фалокате мерасид, Эдмони азиз, – давом дод ӯ бо лоуболии бераҳмонае, ки тарзи гуфтораш ба Фернан собит мегардонд, ки
Мерседес ба қаъри дили ӯ сар фурӯ бурда, аз андешаҳои носавобаш
огоҳӣ ёфтааст, – ман ба теппаи димоғаи Моржион мебаромадаму аз сари шах худамро фурӯ меафкандам.
Ранги Фернан мурда барин канд.
– Лекин ту иштибоҳ кардаӣ, Эдмон, – барафзуд Мерседес, – ин ҷо
душмане нест туро; ин ҷо фақат бародари ман Фернан ва ҳоло ин чун
дӯсти содиқ дасти туро мефушурад.
Ва духтарак нигоҳи омиронаашро ба ҷавони каталонӣ равона кард, ки
мисли сеҳршудае ба тааннӣ ҷониби Эдмон рафта даст ба ӯ дароз кард.
Адовати ӯ чун мавҷи хурӯшон, вале нотавон сар ба таҳаккуми ғайри
қобили таҳаммуле зад, таҳаккуме, ки ин духтарак бар вай дошт.
Вале дасташ ба дасти Эдмон расидан баробар пай бурд, ки он чӣ дар
қудраташ буд, кардааст ва аз хона бадар тохт.
– Хок бар сарам! – нолиш мекард ӯ, аз навмедӣ ба худ печида. – Кӣ
маро раҳоӣ медиҳад аз ин шахс! Хок бар сарам!
– Ҳой, каталонӣ! Ҳой, Фернан! Куҷо метозӣ? – садо зад ӯро овози
касе.
Фернан якбора бозистод, ба атроф чашм давонд ва Кадруссро дид,
ки ҳамроҳи Данглар сари миз зери дарахтон нишастааст.
– Хӯш чаро назди мо намеоӣ? – гуфт Кадрусс. – Ё ту инқадар шитоб
дорӣ, ки фурсати ба дӯстони худ саломалек кардан надорӣ?
– Хусусан, вақте ки шишаи пеши ин дӯстон ҳоло қариб пур аст! –
илова кард Данглар.
Фернан дили бедилон ҷонибашон назар афканду дар ҷавоби онҳо
ҳарфе ба забон наёвард.
– Вай тамоман сари калобаашро гум кардааст, – гуфт Данглар, бо
пояш Кадруссро тела дода. – Агар мо иштибоҳ карда бошему қатъи
назар аз гумони мо, Дантес пирӯзиашро тантана дошта бошад чи?
– Ҳозир мефаҳмем, – ҷавоб гардонд Кадрусс ва ба ҷавонмард рӯ
оварда, гуфт:
– Хӯш, читу каталонӣ, мебиёӣ ё не?
Фернан арақи рӯяшро пок карду ба соябон даромад, сояи он гӯё изтиробашро андаке таскин дод, фазои салқин бошад, ба тани хастааш
ҳаловат бахшид.
– Саломалекум, – гуфт ӯ, – шумо, ба хаёлам ҷеғ задетон маро?
Ва ӯ аз бефараҳӣ ба яке аз курсиҳои дар гирди миз истода фурӯ нишаст.
– Ман аз он туро ҷеғ задам, ки ту ақлбохта барин метохтӣ ва ман
тарсидам, ки мабодо, худатро ба баҳр напартоӣ, – гуфт хандакунон
Кадрусс. – Арвоҳ занад! Ба дӯстон на фақат май пешниҳод мекунанд;
баъзан ба оби зиёде фурӯ бурданашон монеъ ҳам мешаванд.
Фернан маълум набуд, ки оҳ гуфт ё ниҳа кашид, сар ба рӯи дастонаш
афканд.
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– Медонӣ чӣ мегӯям ба ту, Фернан, – давом дод Кадрусс, гапро аз
кушодагӯии дурушти мардуми оддӣ сар карда, ки аз фарти кунҷковӣ
айбу шармро аз хотир мебароранд. – Медонӣ, ту ба оҳкаше монанд
астӣ, ки ӯро партофта рафтаанд!
Ва ӯ қоҳ–қоҳ хандаро бардошт.
– Не, – ҷавоб гардонд Данглар, – ин хел йигит на барои он халқ
шудааст, ки дар ишқ ноком бошад. Ту шӯхӣ мекунӣ, Кадрусс.
– Ҳаргиз шӯхӣ намекунам, ту беҳтараш гӯш андоз, чӣ хел оҳ мекашад. Хӯш кани, Фернан, биниатро бардору ҷавоб деҳ ба мо. Вақте ки
дӯстон аз саломатии кас ҷӯё мешаванд, ба пурсишашон посух надодан
аз рӯи одоб нест.
– Тани ман сиҳат, – гуфт Фернан, муштонашро гиреҳ карда, вале
сар набардошта.
– Ҳа! Мебинӣ, Данглар, – гуфт Кадрусс, ба ошнояш чашмак зада, –
гап дар сари чист: Фернане, ки ту ин ҷо дида истодаӣ, каталонии некдилу бавиҷдон, яке аз беҳтарин моҳигирони Марсел, ба Мерседес ном
соҳибҷамоле дил додааст, вале, мутаассифона, нозанин, аз дигар ҷониб,
зоҳиран, ба ёвари нохудои «Фиръавн» ошиқ будааст, азбаски
«Фиръавн» имрӯз ба бандар боз гашт, пас… мефаҳмӣ?
– Не, намефаҳмам, – гашта гуфт Данглар.
– Фернани бечора истеъфо гирифтааст, – ҷавоб дод Кадрусс.
– Хайр чӣ шудааст? – гуфт Фернан сар боло кардаву ба Кадрусс
назар андохта, мисли касе, ки баҳона мекофта бошад, то аламашро аз кӣ
гирад; – Мерседес вобаста ба касе нест, гапам рост аст? Ва ҳар касе, ки
ба табъаш форад, дӯст доштан мегирад.
– Агар ақидаи ту чунин бошад, ин гапи дигар аст! – гуфт Кадрусс. –
Боз ман гумон кардаам, ки ту каталониӣ; вале ба ман ҳикоят карда буданд, ки каталониҳо аз он тоифае нестанд, ки дилдодаашонро кашида
гирифтан осон бошад; ба болои ин ҳатто боз мегуфтанд, ки Фернан дар
роҳи интиқом бераҳм аст.
Фернан бо танаффур табассум кард.
– Каси ошиқ ҳеҷ гоҳ бераҳм нест, – гуфт ӯ.
– Бечора! – лаб монд Данглар, вонамуд карда, ки аз самими қалб
раҳми ӯро мехӯрад. – Акнун чӣ бояд кард? Ин умедвор набуд, ки Дантес ин қадар зуд баргашта меояд. Ин гумон дошт, ки Дантес, шояд мурда бошад, бевафоӣ карда бошад, – чӣ донад кас? Ин гуна зарбаҳо аз ин
ҷиҳат ҳам сангин астанд, ки ҳамеша ғайри чашмдошт пеш меоянд.
– Ҳар чӣ бошад ҳам, – гуфт Кадрусс, ки якзайл май менӯшид ва
таъсири майи малгӣ ба вай зоҳир шуда истода буд, – ҳар чӣ бошад ҳам,
сиҳату саломат гашта омадани Дантес на ба як Фернан алам карда истодааст, ҳамин тавр не Данглар?
– Ҳамин тавр ва ман зоминам, ки оқибати ин барои вай бад анҷом
меёбад.
– Бо вуҷуди ҳамин, – давом дод Кадрусс, ба Фернан май рехта ва
бори ҳаштум ё даҳум истакони худашро пур карда, ҳол он ки Данглар
майи худашро қариб ки ба лаб набурда буд, – бо вуҷуди ҳамин вай ба
Мерседеси нозанин хонадор мешавад; ба ҳар ҳол вай барои ҳамин
гашта омад.
Дар тамоми ин муддат Данглар бо нигоҳи заррабинаш ба Фернан
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менигарист ва дид, ки суханҳои Кадрусс ба қалбаш чун сурби гудохта
мерасанд.
– Хӯш арӯсиаш кай будааст? – суол кард Данглар.
– Оҳ! Ҳоло кор то ба арӯсӣ нарасидааст! – зери лаб гуфт Фернан.
– Оре, лекин мерасад, – гуфт Кадрусс. – Ин ҳам мисли он муқаррар
аст, ки Дантес нохудои «Фиръавн» мешавад. Ҳамин тавр нест, Данглар.
Данглар баробари ин ҳамлаи ногаҳонӣ як қад парид, ҷониби Кадрусс
баргашту бо диққат ба вай нигарист, то бифаҳмад ин суханон қасдан
гуфта шуданд ё не, вале ӯ дар ин чеҳраи аз таъсири мастӣ алакай аблаҳнамо гардида, ба ҷуз ҳасад чизи дигаре нахонд.
– Ҳамин тавр, – гуфт ӯ, истаканҳоро пур карда истода, – барои нохудо Эдмон Дантес, шавҳари каталонидухтари дилрабо менӯшем!
Кадрусс бо дасти вазниншудааш истаконро ба лаб бурду бо як нафас
хушк кард. Фернан истакони худашро лоҷуръа нӯшиду ба замин зада
майда–майда кард.
– Истед! – гуфт Кадрусс. – Вай чӣ бошад он ҷо болои теппаи сари
роҳи деҳаи Каталониҳо? Нигоҳ куни чи, Фернан, чашмони ту беҳтар
мебинанд. Ҳар чиз дар назари ман алакай ду намуда истодааст. Ту медонӣ, май – хоин аст. Мисле ки ду дилдода даст ба даст гирифта ҳампаҳлу меоянд. Оҳ, худоҷоне! Онҳо бехабар аз он, ки мо дида истодаему
вале бӯсобӯсӣ доранд!
Дарглар ҳар як ҳаракати Фернанро назора мекард; тарҳи рӯи ӯ
баръало вайрон шудан гирифт.
– Шумо онҳоро мешиносед, Фернан? – пурсид ӯ.
– Ҳа, – ҷавоб гардонд вай бо овози хафа, – инҳо Эдмону Мерседес.
– Ҳа! Ана гап дар куҷо будааст! – гуфт Кадрусс. – Ман бошам,
нашинохтаам онҳоро. Ҳой, Дантес! Ҳой нозанин! Кани ин ҷо биёеду
бигӯед ба мо, оё тӯй қариб аст. Фернан бисёр якрав, ба мо гуфтан намехоҳад.
– Э ту хомӯш меистӣ ё не? – гапи ӯро бурид Данглар, вонамуд карда, ки гӯё Кадруссро бозмедошта бошад; Кадруссеро, ки ба якравии мастона аз соябон баромаданӣ буд. – Эҳтиёт кун, наафтӣ ва ошиқонро ба
ҳолашон гузор. Аз Фернан ибрат гирӣ намешавад; ин ба ҳар ҳол мулоҳизакор аст.
Шояд Фернани бо таҳрики Данглар аз эътидол баромада чун буққа
дар саҳни тамошо худдорӣ карда наметавонист, зеро вай алакай бархоста буд ва аник–манак нагуфта ба ҳарифаш ҳамлавар мешуд, аммо Мерседеси вақтчоқу бетакаллуф каллаи дилкашашро боло карду бо нигоҳи
некбинаш ҳамаро аз назар гузаронд. Фернан таҳдиди ӯро ба ёд овард, ки
гуфта буд, мемирад, агар Эдмон бимирад, – ва хастаҳолона болои курсӣ
фурӯ нишаст.
Данглар ба мусоҳибаш назар андохт – ба оне, ки аз май ақлаш тира
шуда буд ва ба оне, ки ишқ маҳву моташ карда буд.
– Аз ин аҳмақон ҳеҷ чиз ба даст оварда наметавонам ман, – зери лаб
гуфт ӯ, – метарсам, ки корам ба майпарасту буздиле афтодааст. Инаш
ҳасуде, ки кораш май рехта хӯрдан, ҳол он ки боист заҳр мехӯрд; ваяш
бошад, аз таги фукаш дилдодаашро зада бурдаанду мисли кӯдак кораш
ашк рехтану шиква кардан. Ҳол он, ки мисли испаниҳову ситсилиҳо ва
калабриҳо, чашмони шарарбор дорад, ки ҷудо устокорона интиқом ме21
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ситонанд; чунон муштҳое дорад ин, ки каллаи буққаро аз ҳар гуна
мӯҳраи табар аниқтар зарба талқон мекунад. Яқинан бахт ба рӯи Эдмон
механдидагӣ барин; вай бо соҳибҷамоле арӯсӣ мекунад, нохудо мешавад ва ба ҳоли мо механдад, магар ки… – табассуми даҳшатборе лабони
Дангларро каҷу килеб кард, – магар ки худам дахолат кунам.
– Ҳой! – ҳамчунон дод мезад Кадрусс, нимхез шудаву мушташро ба
миз такя дода. – Ҳой, Эдмон! Намебинӣ магар дӯстонатро, ё чунон
мағрур шудаӣ, ки бо мо ҳамгап шуданро ҳам ҷоиз намебинӣ?
– Не, Кадрусси азиз, – ҷавоб гардонд Дантес, – ман тамоман мағрур
нестам, ман хушбахтам, лекин бахт, аз афташ, касро аз ғурур ҳам зиёдтар кӯр мекардааст.
– Ана халос! – гуфт Кадрусс. – Мана ин арзи ҳол! Саломалекум, хонум Дантес!
Мерседес бо тамкин таъзим кард.
– Ман ҳанӯз чунин номе нагирифтаам, – гуфт ӯ. – Мардуми мо
мегӯянд, ки духтарро ба исми шавҳаршавандааш ном гирифтан хосият
надорад, агар ин шавҳаршаванда ҳанӯз шӯи духтар нашуда бошад; бинобар ин маро Мерседес номед, илтимос аз шумо.
– Ҳамсояи ман Кадрусс он қадар айбдор ҳам нест, – гуфт Дантес, –
чандон иштибоҳ накардааст вай!
– Пас, маълум мешавад, ки ба қарибӣ тӯй мешудааст–дия? – пурсид
Данглар, таъзими ҷуфти ҷавонро ба ҷо оварда.
– Ҳар чи барвақттар гузаронданӣ. Имрӯз дар ҳузури падарам ноншиканон, пагоҳ ё пасфардо, на дертар аз он, дар ҳамин ҷо, дар «Резерв»
наҳор ба шарафи фотиҳаи мо. Умед аст, ки ҳамаи дӯстон ҷамъ меоянд:
ин чунин маъно дорад, ки шумо даъват шудаед, ҷаноби Данглар; ин чунин маъно дорад, ки туро ҳам нигаронем, Кадрусс.
– Фернан чӣ? – пурсид Кадрусс, бо хандаи мастона қоҳ–қоҳ зада. –
Фернан ҳам меояд?
– Бародари зани ман – бародари ман аст, – гуфт Эдмон, – мо ҳам,
Мерседес ва ман, сахт хафа мешудем, дар чунин дақиқаҳо агар вай ҳамроҳамон набошад.
Фернан хост ҷавобе гӯяд, вале овоз дар гулӯяш печид, ва ӯ ҳарфе ба
забон оварда натавонист.
– Имрӯз ноншиканон… пагоҳ ё пасфардо ақди никоҳ… ҷин занад,
аз ҳад шитоб карда истодаед, нохудо!
– Данглар, – ҷавоб гардонд Эдмон бо табассум, – ман ҳам ба шумо
он чиро мегӯям, ки ҳозир Мерседес ба Кадрусс гуфт: унвонеро ба ман
нисбат надиҳед, ки ман ҳоло шарафёб нашудаам; ин ягон нохушие
меоварад ба ман.
– Маъзур доред, – ҷавоб гардонд Данглар. – Ман фақат як даҳан
гуфтам, шумо хеле шитоб доред. Охир фурсат фаровон–ку: «Фиръавн»
камаш баъди се моҳ ба баҳр мебарояд.
– Ҳамеша кас шитоб мекунад, ки хушбахт бишавад, ҷаноби Данглар,
– ҳар ки бисёр азоб кашидааст, ба душворӣ бовар мекунад ба хушбахтии
худаш. Аммо ин на фақат худбинӣ аст, – ман бояд Париж равам.
– Ана гап! Ба Париж! Ва шумо бори аввал ба ин шаҳр рафта истодаед?
– Бале.
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– Дар он ҷо коре доред?
– Кори худам не: бояд вопасин хоҳиши нохудои бечораамон Леклерро ба ҷо оварам. Шумо мефаҳмед, Данглар, ки иҷрои васият кори
хайр аст. Воқиан, осуда бошетон, ман мераваму зуд гашта меоям.
– Бале, бале, мефаҳмам, – шунаво гуфт Данглар.
Баъд дар таги дилаш илова кард:
«Дар Париж, номаеро, ки маршал ба ин дода буд,ба ҷои таъйиншуда
мерасонад. Ҷин занад! Ин нома ба андешае водор мекунад маро. Ҳа,
Дантес, дӯстам! Ту ҳоло дар рӯихати ҳайати «Фиръавн» зери рақами
якум сабт нагардидаӣ?»
Ва ӯ аз ақиби Эдмони дур шуда истода нидо зад:
– Роҳи сафед!
– Ташаккур, – ҷавоб гардонд Эдмон, аз сари китфаш баргашта назар
кардаву дӯстона калла зада.
Ва дилдодагон осудаву саодатманд чун ду нафар баргузидаи самовот
роҳашонро давом доданд…
IV. ТАВТИА
Данглар аз Эдмону Мерседес чашм намеканд, то ин ки онҳо аз дижи
ҳазрати Николай хам хӯрданд; баъд ӯ боз ҷониби ҳамқадаҳони худаш
баргашт. Фернан бо ранги паридаву тани ларзон наҷунбида мешишт,
вале Кадрусс матни кадом–як суруди майгусоронро ғурунг–ғурунг
дошт.
– Ба хаёлам, – гуфт Данглар ба Фернан, – ин арӯсӣ на ба ҳама бахт
илқо мекунад.
– Маро ба навмедӣ мерасонад, – ҷавоб гардонд Фернан.
– Шумо Мерседесро дӯст медоред?
– Ман ӯро мепарастам.
– Кай боз?
– Аз даме, ки якдигарро мешиносем; ман як умр ӯро дӯст медоштам.
– Ва ба ҷои он ки барои ба дардатон даво ёфтан тадбире ҷӯед, ин ҷо
нишастаеду мӯи саратонро кандан доред! Ҷин занад! Ман гумон доштам, ки каталониҳо ин тавр набудагистанд.
– Ба фикри шумо ман чӣ кор кунам? – пурсид Фернан.
– Аз куҷо донам ман?Магар ин кори ман аст? Охир, ба хаёлам, на
ман ошиқам ба хонума Мерседес, балки шумо, чунон ки дар Инҷил
омадааст, дар ҷустани салоҳи коред, тадбир мехоҳед.
– Ман–ку алакай ёфта будам.
– Вай чӣ тадбир будааст?
– Ман хостам ханҷаре ба ӯ занам, вале Мерседес гуфт, ки агар ба
вай ягон ҳодисае шавад, худашро мекушад.
– Монед инро! Ин гуна чизҳоро мегӯянд, вале намекунанд.
– Шумо Мерседесро намедонед. Агар вай таҳдид кунад, ҳатман ба
иҷро мерасонад.
– Каллаварам! – зери лаб гуфт Данглар. – Бигузор худашро кушад,
маро чӣ ғам, Дантес нохудо нашавад, шудааст.
– Лекин пеш аз он ки Мерседес бимирад, – давом дод Фернан бо
қатъияти том, – ман мемирам.
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– Ана инро ишқ мегӯянд! – дод зад Кадрусс бо овози мастона. –
Ишқ гуфта ана ҳаминро мегӯянд, ё ки ман дар ин бобат ҳеҷ чизро
намефаҳмам!
– Гӯш кунед, – гуфт Данглар, – шумо ба назарам, ҷавони хуб менамоед, ва дилам мехоҳад, ҷин занад маро, ба дарди шумо дармон ёбам,
вале…
– Оре, – лаб монд Кадрусс, – гап зан.
– Ҷонам, – гапи ӯро бурид Данглар, – ту алакай қариб мастӣ, шишаро тамом кунӣ, тапа–тахт мешавӣ. Нӯшу ба кори мо халал нарасон. Барои кори мо фикри равшан мебояд.
– Ман мастам! – нидо зад Кадрусс. – Ана ёфтӣ мастатро! Ман ҳоло
чорта ин хел шишаро нӯшида метавонам: инҳо охир шишачаи атргирианд! Дадаи Памфил, май биёред! Ва Кадрусс истаконро туқӣ ба рӯи миз
зад.
– Хӯш шумо мегӯед, ки… гуфт Фернан ба Данглар, ҳарисвор давоми гапи нотамом мондаи ӯро шуниданӣ шуда.
– Ман ин дам дар ёд надорам, чӣ гуфта будам. Ин майзада андешаҳои маро дарҳаму барҳам кард.
– Майзада бошам будан гирам; боз бадтар, барои онҳое, ки аз май
метарсанд; онҳо, аҷаб не, андешаи носавоб дошта бошанд, ва онҳо метарсанд, ки мабодо май андешаи носавобашонро зоҳир нагардонад.
Ва Кадрусс сурудакеро замзама кард, ки дар он давра хеле маълум
буд:
Ҳама бадандешон обнӯш астанд,
Ки исботи ин тӯфони об аст.
– Шумо гуфта будед, – давом дод Фернан, – ки мехостед дар мусибати ман ёр бишавед, вале шумо илова кардед, ки…
– Оре. Вале барои он ки кас дар мусибати шумо ёр шавад, бояд ба
арӯсии Дантес бо оне, ки шумо дӯсташ медоред, халал расонад, тӯй ба
ақидаи ман, бидуни марги Дантес ҳам ба осонӣ метавонад барпо нагардад.
– Фақат марг онҳорро аз ҳам ҷудо карда метавонад, – гуфт Фернан.
– Муҳокимаронии шумо як пула мазза надорад, дӯстам, – суханони
ӯро бурид Кадрусс, – вале Данглари мо бошад, доно, маккор, хондагӣ,
исбот мекунад, ки шумо иштибоҳ карда истодаед. Исбот кун, Данглар.
Ман барои ту кафолат додам. Исбот кун, ки мурдани Дантес ҳоҷат
надорад; ғайр аз ин ҳайф мешавад, агар Дантес бимирад. Вай бачаи
меҳрубон, ман Дантесро дӯст медорам. Ба саломатии ту, Дантес.
Фернан бо алам даст афшонда, аз сари миз бархост.
– Ба вай кордор нашав, – гуфт Данглар, ҷавони каталониро боздошта, – маст бошад ҳам, он қадар аз ҳақиқат дур нест. Фироқ на бадтар
аз марг аз ҳам ҷудо мекунад касонро; тасаввур кунед, ки байни Дантесу
Мерседес девори маҳбас пайдо шуд; ин девор онҳоро айнан мисли санги гӯр аз ҳам ҷудо мекунад.
– Оре, лекин аз маҳбас мебароянд, – гуфт Кадрусс, ки бо андак идроки дар бисоташ боқимонда зӯр зада ба гап ҳамроҳ мешуд, – ҳар гоҳ
одам, агар ин одам Эдмон Дантес ном дошта бошад, аз маҳбас барояд,
интиқом мегирад.
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– Бигузор! – гуфт зери лаб Фернан.
– Ғайр аз ин, – гӯшрас кард Кадрусс, – барои чӣ кас Дантесро ба
маҳбас меандохтааст? Вай чизеро надуздидааст, касеро накуштааст, ба
касе корд назадааст…
– Хомӯш бош! – сухани ӯро бурид Данглар.
– Хомӯш будан намехоҳам! – гуфт Кадрусс. – Ман мехоҳам, ки ба
ман гӯянд, барои чӣ Дантес бояд ҳабс шавад. Ман Дантесро дӯст медорам. Ба саломатии ту, Дантес!
Ва ӯ боз як истакон майро холӣ кард.
Данглар бо чашмони тамоман роғ–роғ рафта истодаи дарзӣ назар
карду ҷониби Фернан баргашта гуфт:
– Акнун шумо фаҳмидед, ки куштани ӯ ҳоҷат надорад?
– Албатта, ҳоҷат надорад, ба шарте, ки чунон ки шумо гуфтед, барои ба маҳбас андохтани Дантес василае пеш ояд. Вале канӣ ин васила?
– Агар кас дурусттар кобад, васила пайдо мешудагист, – гуфт
Данглар. – Лекин воқиан, – давом дод ӯ, – барои чӣ ман ба ин кор қатӣ
шавам? Охир ин ба ман дахл надорад–ку.
– Намедонам, ки ин ба шумо дахл дорад ё не, – дод зад Фернан, аз
дасти ӯ дошта, – вале медонам, ки барои шуморо бад дидани Дантес
сабабе ҳаст. Касе ки худаш бад мебинад, он кас дар эҳсосоти каси дигар
ҳам иштибоҳ намекунад.
– Дантесро бад дидани ман сабаб дорад? Ҳеҷ гуна сабабе, қавл
медиҳам ба шумо. Ман дидам, ки шумо нокомед, ва мусибати шумо
тараҳҳуме барангехт дар дили ман нисбат ба шумо, тамом вассалом.
Лекин агар шумо гумон дошта бошед, ки ман барои худам ҷон меканам,
дар он сурат хуш бошед, дӯсти азиз, роҳи аз ин бало халос шуданро худатон ёбед.
Данглар чунин вонамуд кард, ки бархостанист.
– Не, истед! – гуфт Фернан, ӯро боздошта. – Дар ниҳояти кор барои
ман чӣ фарқ дорад, ки шумо Дантесро бад мебинед ё не. Ман ӯро бад
мебинам ва пинҳон намедорам инро. Василаро пайдо кунед ва ман
ҳамаашро ба ҷо меоварам, фақат марг набошад, зеро Мерседес гуфт, ки
мемирад, агар Дантесро кушанд.
Кадрусс, ки сарашро рӯи миз хам карда буд, онро бардошту бо нигоҳи баазобу бематлаб ба Фернану Данглар назар кард.
– Дантесро мекушанд! – гуфт ӯ. – Кӣ мекуштааст Дантесро? Намехоҳам, ки ӯро кушанд. Вай дӯсти ман аст, худи ҳамин рӯз ӯ ба ман
таклиф кард, ки пулашро бо ман ба ҳам бинад, чунон ки ман бо ҳам дида будам бо вай. Намехоҳам, ки Дантесро кушанд!
– Э кӣ ба ту гуфт, ки ӯро куштаниянд, аблаҳ! – бурид гапи Кадруссро Данглар. – Мо ҳамту шӯхӣ карда истодаем. Ба саломатии ӯ бинӯшу,
– давом дод ӯ, истакони Кадруссро пур карда истода, – моро ба ҳоламон
гузор.
– Бале, бале, ба саломатии Дантес! – гуфт Кадрусс майро нӯшида
истода. – Ба саломатии ӯ!.. Ба саломатии ӯ!.. Ана!..
– Лекин… васила?.. васила?.. – ба исрор мепурсид Фернан.
– Хӯш шумо ҳоло наёфтаед онро?
– Не, охир шумо ба ӯҳда гирифтед, ки…
– Ин рост, – гуфт Данглар. – Афзалияти фаронсавиён аз испониҳо
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дар ин аст, ки испониҳо ба андеша мераванд, фаронсавиён бошанд,
илоҷи корро меёбанд.
– Хӯш, ин тавр бошад, илоҷи корро ёбед! – бесаброна дод зад Фернан.
– Ҳой мардак! – овоз дод Данглар. Қалам, давот ва коғаз биёр.
– Қалам, давот ва коғаз? – ғурунгос зад Фернан.
– Оре, ман муҳосибам: қалам, давот ва коғаз – олоти шуғли ман аст,
бе инҳо ман ҳеҷ корро ба сомон расонда наметавонам.
– Қалам, давот ва коғаз биёр! – овоз баровард ин дафъа Фернан низ.
– Дар болои ҳо он миз, – гуфт хидматгори трактир, бо дасташ нишон дода.
– Хуш ин ҷо биёред.
Хидматгор қаламу давот ва коғазро гирифта ба зери соябон овард.
– Ба гумони кӣ меояд, – гуфт Кадрусс, дасташро ба коғаз зада, – ки
мана бо ҳамин яқинтар одамро куштан мумкин, назар ба он ки, кас дар
канори ҷангал поида истад! Беҳуда нест, ки ман ҳамеша аз қаламу давот
ва коғаз зиёдтар метарсидам, нисбат ба шамшер ё туфангча.
– Ин масхарабоз ҳанӯз он қадар масте нест, ки менамояд, – гӯшрас
кард Данглар. – Май резед ба ӯ, Фернан.
Фернан истакони Кадруссро пур кард ва ӯ ҳамчун майзадаи воқеӣ
дасташро аз коғаз бардошту ҷониби истакон дароз кард.
Ҷавони каталонӣ сабр карда истод, то ин ки Кадрусс бо ин лоҷуръа
бардоштани нав қариб аз пой фитода, истаконро рӯи миз гузошт ё
аниқтараш аз даст афтонд.
– Хӯш? – гуфт ҷавони каталонӣ, ба истакон фурӯ рафтани охирин
пораи боқимондаи хиради Кадруссро дида.
– Хӯш, – давом дод Данглар, – агар, масалан, баъд аз чунин баҳрнавардие, ки Дантес карда, зимни он ба Неапол ба ҷазираи Элба даромадааст, ягон кас ин хабарро ба додситони подшоҳӣ мерасонд, ки вай гумоштаи бонопартиён аст.
– Ман мерасонам! – бо шавқ нидо зад каталонӣ.
– Оре, лекин ба шумо лозим меояд ба маълумотномаи махфӣ имзо
гузоред, шуморо бо он касе, ки дар борааш хабар додаед, чорбарӯ мекунанд. Ман, маълум гап, бо ҳама маълумоти зарурӣ таъмин мегардонам
шуморо, то айбномаро тасдиқ карда тавонед, лекин Дантес як умр дар
маҳбас намемонад. Ягон вақт мебарояд аз он ҷо ва он гоҳ ҳар ки ӯро
ҳабс кунондааст, рӯзаш сиёҳ мешавад.
– Ба ман ҳамин қадар баҳонае кифоят аст, ки вай бо ман арбада барпо кунад.
– Лекин Мерседес чи? Мерседесе, ки ба Дантеси дилдодааш ангушт
расонданатон бас аст, ки ба душмани ҷонаш табдил ёбед шумо!
– Гапатон дуруст, – гуфт Фернан.
– Не,не, – давом дод Данглар, – агар кас ба чунин кор иқдом мекарда бошад, дар он сурат беҳтараш ки ин кас парқаламро гираду мана ин
тавр, ба ранг тар кунаду бо дасти чап ба мазмуни зер маълумотномаи
махфии хурдакаке нависад, то ки ҳусни хаташро нашиносанд.
Ва Данглар, барои бо аёният таъкид кардани насиҳаташ, ба дасти
чап бо ҳарфҳои каҷу килеб, ки ҳеҷ гоҳ ба хати одатиаш монандие
надошт, ҳуҷҷати зеринро сабт карду ба Фернан дод.
26
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Фернан бо овози паст хонд:
– «Мухлиси тахту дин ҷаноби додситони подшоҳиро аз он огоҳ мегардонад, ки ёвари нохудои киштии «Фиръавн» Эдмон Дантес имрӯз аз
Смирна расид, ки сари роҳ ба Неапол ва Порто–Феррайо даромада буд,
аз Мурат ба номи ғосиб номае дошт ӯ, аз ғосиб бошад, номае ба унвони
кумитаи бонопартӣ ба Париж.
Агар вай дастгир шавад, номаи ӯро фошкунанда аз ҷайбаш ёфт мешавад, ё аз дасти падараш ва ё аз ҳуҷрааш дар «Фиръавн»».
– Ана ҳамин, – гуфт Данглар, – ин кори дуруст барин, чун ки ин гуна маълумотномаи махфӣ ҳаргиз ба худи шумо зарар оварда наметавонист ва ҳама корҳо худ ба худ ҳал мешуд. Фақат мана ин хел қат кардани мактуб мемонаду дар рӯяш навиштан ки: «Ба ҷаноби додситони
подшоҳӣ». Ва ҳамааш ҳал мешуд.
Ва Данглар, хандакунон, матни суроғаро навишт.
– Оре, ҳамааш ҳал мешуд, – нидо баровард Кадрусс, ки охирин
бақияи хирадашро ғун карда, ба хондани нома диққат дод ва ба савқи
табиӣ ҳис кард, ки чӣ оқибати мудҳише бор оварда метавонист ин гуна
маълумотномаи махфӣ, – оре, ҳамааш ҳал мешуд, лекин ин разилӣ мебуд!
Ва ӯ даст дароз кард, ки номаро бигирад.
– Маҳз барои ҳамин ҳам, – ҷавоб гардонд Данглар, номаро аз назди
вай дур тела дода, – ҳар он чи ман мегӯям, ва ҳар он чи ман мекунам, ин
фақат шӯхист ва ман якум шуда сахт хафа мегардидам, агар ба Дантеси
номвари мо ягон воқиае мешуд. Нигоҳ кун!
Ӯ хатро гирифту дар кафаш лунда кард ва ба як гӯшаи соябон
партофт.
– Ана ин кор! – гуфт Кадрусс. – Дантес дӯсти ман аст ва ман намехоҳам, ки ба вай осебе расонанд.
– Э кӣ ба вай осеб расонданист! Ҳаминаш аниқ, ки на ман ва на
Фернан! – гуфт Данглар, бархоставу ба ҷавони каталонӣ назар карда, ки
бо қираи чашм ба коғази ба як гӯшаи соябон ҳаво дода шуда, нигоҳ мекард.
– Ин тавр бошад, – давом дод Кадрусс, – боз май биёред! Ман мехоҳам ба саломатии Эмону Мерседеси соҳибҷамол нӯшам.
– Туи майпараст, бе ин ҳам аз ҳад зиёд нӯшидӣ, – гуфт Данглар, – ва
агар боз нӯшӣ, дар он сурат лозим меояд, ки ҳамин ҷо хоб равӣ, чунки
ту ба по рост истодан наметавонӣ.
– Ман? – бо ман–мании мастона гуфт Кадрусс, аз ҷой хеста истода.
– Ман ба по рост истода наметавонам? Гарав мебандем, ки ба сари
ноқусхонаи Аккул мебарояму ҳатто намекалавам.
– Хуб шудааст, – гапи ӯро бурид Данглар, – гарав мебандем, лекин
фақат пагоҳ. Имрӯз бошад, вақти хона рафтан шуд. Дастатро ба ман
тею хез рафтем.
– Рафтем, – ҷавоб гардонд Кадрусс, – лекин дасти ту лозим не ба
ман. Ту ҳам меравӣ, Фернан? Ҳамроҳи мо Марсел меравӣ?
– Не, – гуфт Фернан, – ман хона меравам, ба Каталонҳо.
– Беҳуда; рафтем ҳамроҳи мо ба Марсел, рафтем.
– Ман дар Марсел коре надорам, ман ба он ҷо рафтан намехоҳам.
– Чӣ гуфтӣ ту? Намехоҳӣ?.. Хайр, майлаш, ихтиёр дорӣ! Ихтиёр ба
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дасти бахтиёр… Рафтем, Данглар, ин ҷаноб бигузор ба Каталонҳо
рафтан гирад, агар дилаш кашол бошад.
Данглар аз гапдароии Кадрусс истифода карду ӯро ба роҳи Марсел
гирифта бурд. Аммо барои он, ки роҳи кӯтоҳу қулайро ба Фернан вогузорад, вай на қад–қади соҳили Рив–Нев рафт, балки ба сӯи дарвозаи
Сен–Виктор. Кадрусс калавида–калавида, вазнашро ба дасти ӯ андохта,
аз дунболаш ба роҳ афтод.
Ягон бист қадам рафта, Данглар баргашту дид, ки Фернан худашро
ба сӯи номаи маҷақ карда шуда андохт, онро бардошту аз соябон хез
зада баромаду, ҷониби шаҳр тохт.
– Вай чӣ кор карда истодааст? – гуфт Кадрусс. – Дурӯғ гуфт: гуфт,
ки ба Каталанҳо меравад, худаш бошад, роҳи шаҳрро пеш гирифт. Ҳой
Фернан! Ту роҳро гум кардӣ, ошно!
– Ин чашмат сиёҳӣ задагист, – гапи ӯро бурид Данглар, – вай рост
ҷониби Беморхонаи Кӯҳна рафта истодааст.
– Ҳамтуя? – гуфт Кадрусс. – Ман қариб қасам хӯрданӣ будам, ки
вай тарафи рост тоб хӯрд… Дуруст мегуфтаанд, ки май – хоин.
– Кор пухтагӣ барин, – зери лаб гуфт Данглар, – акнун бемалол пеш
рафтан мегирад.
V. ҶАШНИ ФОТИҲА
Рӯзи дигар саҳар гарму беғубор омад. Офтоб пурнуру шаъшаъапош
талӯъ кард, ва нахустин шӯълаҳои сурхи он ба мисоли лаъл дар ёли
мавҷҳо гул карданд.
Зиёфат дар ошёнаи дуюми ҳамон «Резерв» таъин гардида буд, ки бо
соябонаш мо пеш аз ин шиносоӣ доштем. Ин як толори калоне буд, дорои шаш тиреза ва дар болои ҳар як тирезааш (худо медонад барои чӣ)
номи яке аз калонтарин шаҳрҳои фаронсавиён сабт ёфта буд.
Дар қадди ин тирезаҳо долоне тӯл кашида буд чӯбин, ба мисоли тамоми бино.
Агар чи наҳор ба нисфи рӯз таъйин гардида буд, бо вуҷуди он аз соати ёздаҳ дар долон меҳмонони носабур гашту гузор доштанд. Инҳо
маллоҳони «Фиръавн» буданду чанд сарбоз, дӯстони Дантес. Ҳамаи
инҳо аз эҳтироми нисбат ба домоду арӯс бо либосҳои идона худро оро
дода буданд.
Дар миёни меҳмонон овоза паҳн шуд, ки соҳибони «Фиръавн» бо
мақдами худ зиёфати арӯсиро шӯҳрат медодаанд, вале ин барои Дантес
чунон шарафи бузурге буд, ки ҳеҷ кас ёрои ба ин бовар кардан надошт.
Аммо Данглар, ҳамроҳи Кадрусс омада, ҳамчунин тасдиқ карданд ин
хабарро. Пагоҳӣ вай худаш ҷаноби Моррелро дидааст ва ҷаноби Моррел ба вай гуфтааст, ки дар «Резерв» наҳор мехӯрад.
Воқиан ҳам баъди чанд дақиқа ба толор Моррел ворид шуд. Маллоҳон
бо кафкӯбиҳои якдилона ӯро дуруд гуфтанд. Ҳузури соҳибкор ба онҳо
чун тасдиқи овозаи кайҳо гӯшзадшудаи он хидмат кард, ки Дантес нохудо таъйин хоҳад шуд. Онҳо Дантесро хеле дӯст медоштанд ва ба хоҷаи
худ барои он изҳори миннатдорӣ карданд, ки ақалан як бор интихобаш бо
хоҳиши онҳо мувофиқ омад. Нав ҷаноби Моррел аз дар даромада буд, ки
бо талаби муттафиқона ҳозирон Данглар ва Кадруссро бо супорише
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назди домод фиристоданд, омадани соҳибкорро ба вай хабар диҳанд, ки
пайдо шуданаш боиси шодии ҳамагон гардида буд ва ба вай гӯянд, ки
каме шитоб кунад. Данглар ва Кадрусс ба давидан даромаданд, вале сад
қадам ҳам натохта буданд, ки ба домоду арӯс рӯбарӯ заданд.
Чор нафар каталонидухтар, дугонаҳои Мерседес, арӯсро гусел мекарданд; Эдмон аз зери бағали ӯ дошта меомад. Дар паҳлӯи арӯс пирамард Дантес қадам мезад, вале Фернан аз ақиби ӯ. Табассуми ғазаболуд
лабони ӯро каҷу килеб мекард.
На Мерседес ва на Эдмон ин табассумро пайхас намекарданд. Онҳо
чунон саодатманд буданд, ки фақат худашон ва осмони беабрро медиданд, осмонеро, ки ба назарашон, фотиҳаи сафед медод ба ҳар дуяшон.
Данглар ва Кадрусс супориши ба ӯҳдаашон гузошташударо ба ҷо
оварданд, дасти Эдмонро сахту уствор фишурда, дар ҷои худашон
қарор гирифтанд, – Данглар дар паҳлуи Фернан, вале Кадрусс дар
паҳлуи пирамард Дантес, ки мавриди назари ҳамагон қарор ёфта буд.
Пирамард камзӯли абрешимини тугмаҳои пӯлодини қирранокдорашро пӯшида буд. Пойҳои лоғар, вале сермушакаш даруни ҷӯлобҳои
пахтагини хеле зебо назаррабоӣ доштанд, ки моли қочоқии ингилисӣ
буданд; ин ҷӯлобҳо аз як чақрим намудор шуда меистоданд. Аз кулоҳи
сегӯшааш як даста тасмаи сафеду кабуд овезон буд. Вай ба чӯбдасти
тоб–тоби чун асои антиқаи саркаҷ такя мекард. Хуллас, ки аз олуфтаҳои
соли 1796 дар боғҳои нав ифтитоҳ гардидаи қасрҳои Луксембургу Туирлӣ гаштугузоркунанда ҳеҷ фарқе надошт.
Ба ӯ, чунон ки алакай гуфтем мо, Кадрусс ҳамроҳ шуд, Кадруссе, ки
умеди наҳори лазиз бо Дантесҳо оштӣ дода будаш, Кадруссе, ки дар
зеҳнаш ёди хирае боқӣ монда буд аз он чи як рӯз пеш ба вуқӯъ пайваста
буд, чунон ки баъзан рӯй медиҳад, даме кас саҳар бедор шуда, аз хоби
шабона дидааш баъзе лаҳзаҳо аҳёнан ба ӯ ёдрас мешаванд.
Данглар назди Фернан рафта, бо диққат ба ин дилдодаи иззати
нафсаш латёфта назар андохт. Фернан, ки аз паси завҷайни ояндаву
Мерседеси дар ҳаловати ишқи навафтод комилан ӯро аз ёд бурдаву ба
ҷуз Эдмони худаш ҳеҷ чизро набинанда қадам зада, гоҳ ранг аз рӯяш
мепариду гоҳ суп–сурх мешуд. Гоҳе–гоҳе ҷониби Мерседес нигоҳ мекарду ҳамвора ҳар дафъа беихтиёр як қад мепарид. Ба назар чунин мерасид, ки Фернан кадом як рӯйдоди муҳиммеро нигарон аст ё ҳеҷ
набошад пешбинӣ кардааст.
Дантес содда либос пӯшида буд. Дар флоти тиҷоратӣ хизмат карда
вай либоси хизматие пӯшида мегашт, ки миёни мундири ҳарбию пӯшоки ғайри низомӣ буд ва чеҳраи кушодаи ба нури саодат мунаввар гардидааш хеле дилнишин буд.
Мерседес бо чашмони сиёҳу лабони ба ранги марҷон сурхаш чун
юнонидухтарони сокини Кипр ё Хиос дилрабо буд. Ӯ озодвору соҳибихтиёр қадам мезад, чунон ки духтарони арлезианию андалусӣ роҳ мераванд. Духтари шаҳрие, шояд, кӯшиш мекард, хурсандии худро зери
бурқаи ҳарираш ё ҳеҷ набошад махмали мижагонаш панаҳ дорад, аммо
Мерседес табассум мекарду ба ҳама атрофиён менигарист ва табассуму
нигоҳаш ҳамчунин кушоду равшан арзи ҳол мекарданд, чунон ки лабонаш метавонистанд бигӯянд: «Агар шумо дӯсти ман бошед, ҳамроҳи
ман шод бошед, зеро ки ман воқиан ҳам хеле хушбахтам!»
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Даме ки домод, арӯс ва мушояаткунандагон тарафи «Резерв» равон
шуданд, ҷаноби Моррел ба истиқболашон рафт; соҳибкорро маллоҳону
сарбозоне иҳота карда буданд, ки ӯ ваъдаи ба Дантес додаашро ба онҳо
такрор кард, ки вай ба ҷои марҳум Леклер нохудо таъйин хоҳад шуд.
Ӯро дида, Дантес дасти Мерседесро раҳо карду ҷояшро ба ҷаноби Моррел дод. Соҳибкор ва арӯс ба меҳмонон ибрат нишон дода, бо зинапоя
ба ошхона баромаданд ва боз расо панҷ дақиқа поғундаҳои чӯбин дар
зери қадами меҳмонон ғаричос задан гирифт.
– Падар, – гуфт Мерседес, дар миёнҷои миз таваққуф карда, – аз тарафи дасти рости ман бишинед, илтимос мекунам, аз тарафи дасти чап
бошад, он касеро мешинонам, ки ба ҷои бародарам мебошад, – илова
кард ӯ бо лаҳни навозишкоронае, ки ханҷарвор ба дили Фернан халид.
Лабони ӯ каб–кабуд шуданд ва баръало ошкор буд, ки чӣ тавр аз таги
пӯсти офтобхӯрдаи рӯяш якбора хун гурехта ба дилаш фурӯ рафт.
Дантес дар паҳлӯи худаш ҷаноби Моррелу Дангларро шинонд; аввалиро дар тарафи росту сонавиро дар тарафи чап; баъд бо ишораи даст
дигаронро даъват кард, ҳар кас мувофиқи табъ ҷой интихоб карда шинанд.
Алакай дар гирди миз ҳасибҳои суп–сурхи хушбӯи аралӣ, лангустҳои ҷавшанашон чашмхиракунанда, венеркаҳои гӯшмоҳии гулобипӯш, хорпуштакҳои баҳрии бо пӯсти пурхорашон шабеҳ ба меваи
шаҳбулут, кловиссҳое, ки дар гастрономҳои ҷануб бемалол ҷои устритсаҳои шимолиро мегиранд, давр задан гирифтанд; Хуллас, ҳамаи он
хуришҳои латифе, ки мавҷ ба соҳили регпӯш мебароварду моҳигирони
миннатпазир бо номи умумӣ «самари баҳр» – ашон меноманд.
– Чӣ хомӯшие! – гуфт пирамард Дантес майи чун забарҷад заб–
зарди худи соҳиби манзил оварда пеши Мерседес гузоштаро ҷуръа–
ҷуръа нӯшида истода. – Кӣ мегӯяд, ки дар ин ҷо сӣ касанд, сӣ касе, ки
барои як каме ҳазлу шӯхӣ кардан фурсат поида истодаанд.
– Домод чандон хушҳол наменамояд – гӯшрас кард Кадрусс.
– Оре, – тасдиқ кард Эдмон, аз ҳад зиёд хушбахт будан ба хушҳолии
ман имкон намедиҳад. Агар шумо, ҳамсоя, ҳаминро гуфтан хоста бошед, дар он сурат шумо комилан ҳақ ҳастед. Шодӣ баъзан таъсири
ғалатие мебахшад, вай ба мисоли андӯҳ рӯхафтода мекунад касро.
Данглар ҷониби Фернан назар андохт, ки дар чеҳраи ӯ ҳар як
тағйироти рӯҳияш инъикос меёфт.
– Бас аст ғам хӯрдан! Ё шумо аз ягон чиз тарс доред? – пурсид ӯ. –
Ба назари ман, баръакс, чунин намуда истодааст, ки шумо ба ҳама муродатон мерасед.
– Тарси ман ҳам аз ҳамин, – ҷавоб гардонд Дантес. – Ба назари ман,
ки инсон барои чунин бахти осон муяссаршаванда офарида нашудааст!
Бахт ба қасрҳои афсонавие монанд аст, ки дар дами дараш аждаҳо посбон аст. Барои соҳиб шудан ба он қасрҳо мубориза мебояд, ман бошам,
ба ростӣ, намедонам, ки бо чӣ ба саодати шавҳари Мерседес будан мушарраф гардидаам.
– Шавҳар!.. – гуфт бо ханда Кадрусс. – Не ҳоло, нохудо, кани як худатро шавҳар нишон деҳ чи, он дам хоҳӣ дид, ки чӣ тавр қабул медорандат.
Мерседес аз хиҷолат сурх шуд.
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Фернан дар рӯи курсӣ ба худ печид, бо андак садое як қад мепарид,
ҳар дам донаҳои арақеро, ки дар ҷабинаш медамид, пок мекард, мисле
ки нахустин қатраҳои борони тундарӣ бошад.
– Ҳар як майда–чуйда кирои баҳс надорад, ҳамсоя, – ҷавоб гардонд
Эдмон ба Кадрусс, – Мерседес ҳоло зани ман нест, ин рост…
Ӯ ба соат нигарист.
– Лекин баъди якуним соат занам мешавад!
Ҳама аз ҳайрат нидо бароварданд, ба ҷуз пирамард Дантес, ки даҳон
инҷ карда, дандонҳои ҳанӯз мустаҳкамашро нишон дод. Мерседес табассум кард, вале акнун дар хиҷолат набуд. Фернан беихтиёр даст ба
қабзаи кордаш бурд.
– Баъди якуним соат! – гуфт Данглар, низ рангаш канда. – Чӣ тавр?
– Оре, дӯстонам, – ҷавоб гардонд Дантес, – аз баракати мусоидати
ҷаноби Моррел, ки баъди падарам, дар олам аз ҳар кас зиёдтар бар ман
ҳақ доранд, тамоми мамониатҳо бартараф гардид. Мо маблағе пул пардохтем, то корамон бе овоза буд шавад ва дар соати дую ним мэри Марсел моро дар бинои шаҳрдорӣ нигарон аст. Ва азбаски занги соати яку
понздаҳ дақиқа ин дам зада шуд, гумон аст ман иштибоҳ кунам, агар
бигӯям, ки баъди як соату сӣ дақиқа Мерседес хонуми Дантес ном
хоҳад гирифт.
Фернан чашмонашро пӯшонд: ғубори оташин пилки чашмашро
сӯзонд; вай оринҷашро ба рӯи миз такя дод, то наафтад ва сарфи назар
аз саъйи ҳарҷонибааш аз нолиш худдорӣ карда наметавонист, нолише,
ки дар қоҳ–қоҳу нидоҳои пурғулғулаи меҳмонон фурӯ рафт.
– Ана ин кор, – чӣ мегӯяед шумо ба ин? – гуфт пирамард Дантес. –
Ин аз даст надодани фурсат ном дорад! Дина саҳар омад. Имрӯз дар
соати се соҳиби зан! Фақат баҳрнавардон қодиранд ба ин!
– Вале ҳар гуна расмиятҳо чӣ, – беҷуръатона гап ҳамроҳ кард
Данглар, – чунончи қарордод, коғазпуркунӣ?..
– Қарордод! – гуфт Дантес ханда карда. – Қарордод тайёр. Мерседес
чизе надорад, ман ҳам! Ҳама чизи мо умумӣ… Навиштани ин вақти зиёд нагирифт, баъд он қадар қимат ҳам не.
Ин ҳазл таркиши нави қоҳ–қоҳу кафкӯбиҳоро ба миён овард.
– Пас мо дар маъракаи фотиҳа не, – гуфт Данглар, – балки дар ҷашни арӯсӣ ҳузур доштаем–дия.
– Не, – гашта гуфт Эдмон, шумоён ҳеҷ чиз гум намекунед, осуда
бошед. Фардо саҳар ман Париж меравам. Чор рӯз барои рафтан, чор рӯз
барои гашта омадан, як рӯз барои иҷрои супорише, ки бар ӯҳдаи ман
аст ва нӯҳуми март ман ин ҷо мешавам, рӯзи даҳум бошад, ҷашни
арӯсии ҳақиқӣ барпо мешавад.
Умеди зиёфати нав хурсандии умумро ду боло кард, бинобар ин пирамард Дантес, ки дар оғози наҳор аз хомӯшӣ шиква дошт, акнун дар
миёни ғалоғулаи умум баръабас кӯшиш дошт, ки барои бахту саодати
ҷуфти наварӯс ҷоми шодбош таклиф кунад.
Дантес нияти падарашро пай бурда, бо табассуми саршор аз меҳр
ҷавоб гардонд ба ӯ. Мерседес ба соати девор назар афканду тарафи Эдмон калла зад.
Дар сари дастархон он шодмонии пурғалоғулаву холӣ аз такаллуфе
ҳукмфармо буд, ки ҳамеша дар поёни зиёфати мардуми оддӣ пеш мео31
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яд. Касоне аз ҷои нишасти худ норозӣ аз сари миз бармехостанду назди
дигар ҳамсӯҳбатони дилхоҳашон рафта менишастанд. Ҳама баробар гап
мезаданд, касе ба суоли касе дигар ҷавоб намегардонд, ҳама ба фикру
андешаи худ банд буданд.
Данглар низ қариб мисли Фернан рангпарида буд; хусусан Фернан,
базӯр нафас мекашид ва ба мисоли муҷриме намудор мешуд, ки ба кӯли
оташин фурӯ гузошта бошанд. Ӯ яке аз аввалинҳо шуда бархосту дар
рӯи толор қадам зада, аз миёни ғалоғулаи овозҳову садои ба ҳам
бархӯрдани ҷомҳо гӯш фаро медошт.
Кадрусс назди Фернан рафт ва ҳамонзамонӣ ба онҳо Данглар ҳамроҳ
шуд, ки аз вай гӯё Фернан канораҷӯӣ мекард.
– Он чи ҳақ асту рост, – гуфт Кадрусс, дар замираш шодмонии Эдмону майи хушсифати пирамард Памфил ҳасадеро, ки ҳангоми дидани бахти ногаҳонии Дантес дар дилаш хутур карда буд, биттамом фурӯ нишонд.
– Дантес – бачаи олиҷаноб, чӣ тавр бо арӯси худ нишастани ӯро мебинаму ба дил мегӯям: он нағмаи номардонаеро, ки дӣ рӯз шумоён ёфта бароварда будед, дар ҳаққаш раво дидан аҷаб кори нохубе мебуд.
– Хайр охир худат дидӣ, ки мо онро ба кор набурдем–ку, – гуфт
Данглар, – Фернани бечора чунон ба ҳоли зор афтода буд, ки ҳамон дам
дилам ба ҳолаш сӯхт; вале, модом ки ба қисматаш тан дод, ҳатто ба падарвакили ҳарифи худ шудан ризомандӣ дод, дигар ҳоҷати гап нест.
Кадрусс ба Фернан нигоҳ кард. Ранги ӯ мурда барин кандагӣ буд.
– Қурбонӣ хусусан аз он ҷиҳат бузург аст, ки арӯс воқиан ҳам
соҳибҷамол будааст, – давом дод Данглар. – Ҷин занад! Нохудои
ояндаи ман аҷаб хушбахт аст! Мехостам ақалан як рӯзаке Дантес ном
дошта бошам.
– Меравем? – овози форами Мерседес баланд шуд. – Ана, алакай
занги соати дуро зада истодаанд, моро бошанд, дар соати дую понздаҳ
дақиқа нигаронанд.
– Бале, бале, меравем, – гуфт Дантес зуд бархоста.
– Меравем! – бо як овоз гуфтанд меҳмонон.
Ҳамон лаҳза Данглар, ки Фернани рӯи пештахтаи тиреза нишастаро
бо диққат назорат мекард, дид, ки ӯ бо даҳшат чашмонашро аз косахона
бароварда, парида хесту аз нав рӯи пештахта гашта нишаст. Аз берун
садоҳои маҷҳул баромад; гурс–гурси қадамҳои вазнин, овозҳои мубҳам
ва шақар–шуқури аслиҳа шавқуни хушҳолонаи меҳмононро фурӯ нишонд; ҷои онро сукунати пуризтироб фаро гирифт.
Ғалоғула наздик мерасид; дарро се маротиба кӯфтанд. Меҳмонон бо
ҳайрат ба якдигар нигаристанд.
– Бо номи қонун! – шунида шуд овози баланде; касе ҷавоб нагардонд.
Ҳамонзамонӣ дар боз гардид ва комиссари политсияи гарданпеч дар
камар бастае дар иҳотаи чор сарбози мусаллаҳу як капрал вориди толор
шуд.
Изтироб ба даҳшат табдил ёфт.
– Чӣ гап шуд? – пурсид соҳибкор, ба назди комиссар рафта, ки бо
вай шиносоӣ дошт. – Дар ин кор эҳтимол, иштибоҳе рафта бошад.
– Агар дар ин кор иштибоҳе рафта бошад, ҷаноби Моррел, – ҷавоб
гардонд комиссар, – дар он сурат хотирҷамъ бошед, ки ба зудӣ маълум
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мешавад, вале ин дам дар бораи ба ҳабс гирифтан дар дасти ман фармон
ҳаст ва ҳарчанд, ки аз иҷро карданаш таассуф дорам, бо вуҷуди ҳамин
бояд ба ҷо оварам онро. Кадоме аз шумо, ҷаноби, Эдмон Дантес аст?
– Ман. Чӣ мехоҳед?
– Эдмон Дантес, – гуфт комиссар, – бо номи қонун ман шуморо ба
ҳабс мегирам!
– Ба ҳабс мегиред? – гашта пурсид Эдмон, андаке рангаш канда. –
Барои чӣ шумо маро ҳабс мекардаед?
– Намедонам, вале дар аввалин бозпурсӣ ҳамаашро мефаҳмед.
Моррел дарёфт, ки ҳеҷ кор кардан намешавад: комиссари гарданпеч
дар камар баста, одам нест; ин ҳайкалест, ки қонунро таҷассум медиҳад,
сард аст, гунг аст.
Аммо пирамард Дантес ҷониби комиссар ҳаво хӯрд; чизҳое ҳаст, ки
дили падар ё модар фаҳмидан наметавонад. Вай илтимос кард, зорӣ
кард. Ашк ва илтиҷояш баръабас буд. Вале навмедии ӯ чунон беинтиҳо
буд, ки дар дили комиссар тараҳҳум пайдо шуд.
– Ором шавед, тақсир! – гуфт ӯ. – Шояд писари шумо ягон фармоишоти карантин ё гумрукро ба ҷо наоварда бошад ва даме ки шарҳи
лозим медиҳад, ӯро, эҳтимол, ҳамонзамонӣ ҷавоб диҳанд.
– Ин чӣ маъно дорад? – пурсид, чин бар абрӯ андохта, Кадрусс аз
Данглар, ки худро ҳайратзада вонамуд мекард.
– Ман чӣ донам? – ҷавоб гардонд ӯ. – Ман ҳам, ту барин чӣ кор шуданашро дида истодаам, ҳеҷ чиз намефаҳмам ва ҳайронам.
Чашмони Кадрусс Фернанро меҷустанд, вале ӯ ғайб зада буд.
Он гоҳ тамоми саҳнаи дирӯза бо сароҳати мудҳише дар мадди назараш пайдо шуд: фоҷиаи иҷро шуда истода гӯё пардаеро, ки мастигарии
дирӯза ба рӯи хотираш кашида буд, фурӯ афканд.
– Мабодо ин натиҷаи ҳамон шӯхие набошад, ки аз хусусаш дирӯз
гап мезадетон шумо? – гуфт ӯ хиррос зада. – Дар он сурат вой бар ҳоли
касе, ки сар кардааст, – ҷои дилхушӣ надорад ин.
– Не охир! – нидо зад Данглар. – Ту медонӣ–ку, ман онро даронда
будам.
– Ту онро надарондӣ, – гуфт Кадрусс, – балки ба як гӯша ҳаво додӣ
вассалом.
– Хомӯш, ту ҳеҷ чизро надидаи, маст будӣ ту.
– Фернан канӣ? – пурсид Кадрусс.
– Чӣ донам ман? – ҷавоб гардонд Данглар. – Аз паси кораш рафтагист. Лекин то ба кори беҳуда машғул шудан, беҳтараш рафта ба мӯйсафеди сарсахт ёрӣ диҳем.
Дантес дар ин фурсат алакай ба дӯстонаш даст дода баромаду худашро ба ихтиёри сарбозон супурд.
– Хотирҷамъ бошетон, иштибоҳ маълум мешавад ва эҳтимол, ҳатто
то ба маҳбас нарасам ман, – гуфт ӯ.
– Ҳо, набошад чӣ, ман тайёрам кафолат диҳам! – лаб монд Данглар,
ки расида омада буд.
Дантес аз зинаҳо фуромад. Пеш–пеши ӯ комиссар мерафту аз ду
паҳлӯяш – сарбозон. Карета бо дарҳои боз дар дами остона омода буд.
Дантес савор шуд, ҳамроҳи ӯ комиссар ва ду сарбоз савор шуданд. Дар
шараққи пӯшида шуду карета ҷониби Марсел ба роҳ афтод.
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– Падруд, Дантес! Падруд, Эдмон! – дод зад Мерседес ба роҳрав
тохта баромада.
Асир ин нидои охиринро, ки ба монанди навҳа, аз дили абгори
арӯсаш берун омада буд, шунида, аз равзанаи карета сар бароварду овоз
дод: «То боздид, Мерседес!» – ва дар хамгашти дижи ҳазрати Николай
аз назар ғоиб шуд.
– Маро ин ҷо нигарон бошед, – гуфт соҳибкор, – ман ба аввалин каретаи рост омада савор шуда Марсел меравам ва ягон хабаре меорам ба
шумо.
– Биравед, – нидо карданд ҳама ба як овоз, – бираведу зудтар боргашта оед!
Пас аз ҳамин ду рафтан – рафтани каретаи политсияю ҷаноби Моррел, дар миёни онҳое, ки монда буданд, дақиқае чанд яъсу ғусса ҳукмфармо гардид.
Падари Эмону Мерседес муддате аз ҳам ҷудо, ҳар кас ба дарди худ
гирифтор, рост истоданд; ниҳоят нигоҳашон ба ҳам афтод. Ҳар ду ҳис
карданд, ки онҳо ду қурбони айни як зарбаанд ва худро ба оғӯши
якдигар андохтанд.
Дар ин ҳин ба толор Фернан гашта омад, ба худаш як истакон об
гардонду нӯшид ва рӯи курсӣ нишаст.
Тасодуфан ба курсии ҳамшафат Мерседес фурӯ нишаст.
Фернан беихтиёр курсиашро ақиб тела дод.
– Ин кори вай, – гуфт ба Данглар Кадрусс, ки аз ҷавони каталонӣ
чашм намеканд.
– Гумон намекунам, – ҷавоб дод Данглар, – вай аз ҳад зиёд беақл; ба
ҳар ҳол гуноҳ ба гардани касест, ки ин корро кардааст.
– Ту инро фаромӯш кардаӣ, ки ба вай кӣ маслиҳат дода буд, – гуфт
Кадрусс.
– Ёфтӣ лекин гапа! – ҷавоб дод Данглар. – Ба ҳар гапи ҳавоӣ ҷавоб
додани кас рост меомад–ку!
– Ҷавоб додан рост меояд, вақте аз гапи ҳавоии кас ба сари каси дигаре бало ояд!
Дар ин миён меҳмонон ҳабс шудани Дантесро ба ҳар ранг маънидод
мекарданд.
– Хӯш шумо, Данглар, – пурсид овози касе, – дар ин бобат чӣ андеша доред?
– Андешаам ин аст, – ҷавоб гардонд Данглар, – ки мабодо ягон бори
мамнӯъ наоварда бошад.
– Лекин шумо, Данглар, ҳамчун муҳосиб боист инро медонистед.
– Ҳа, албатта, вале муҳосиб фақат он чиро медонад, ки ба арзи вай
мерасонанд. Ман медонам, ки матои пахтагин оварда будем, тамом вассалом; ва он, ки мо дар Искандария аз Пастр ва дар Смирна аз Паскал
бор гирифта будем: дигар аз ман чизе напурсетон.
– Оҳ! Акнун ба ёдам омад, – гуфт зери лаб падари сарсахт, ба охирин умедаш чанг зада. – Вай дина ба ман гуфта буд, ки барои ман як
қуттӣ қаҳваю як қуттӣ тамоку овардааст.
– Ана дидед, – гуфт Данглар, – гапам баромад! Дар набудани мо
одамони гумрук «Фиръавн»-ро кофтуков кардаанд ва моли қочоқиро
ёфтаанд.
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Мерседес ба ин бовар намекард. Мусибате, ки хеле муддат дар дилаш нуҳуфта буд, якбора берун зад ва ӯ зор–зор гирист.
– Бас, бас, умед мекашем, – гуфт пирамард, худаш чӣ гуфтанашро
надониста.
– Умед мекашем! – такрор кард Данглар.
«Умед мекашем!» – хост бигӯяд Фернан, вале гап дар гулӯяш печид,
фақат лабонаш бесадо ҷунбиданд.
– Ҷанобон! – овоз баровард яке аз меҳмонон, ки дар роҳрав ба дидбонӣ истода буд, – Ҷанобон, карета! Моррел! Ӯ, аз афташ, хабари хуш
оварда истодааст ба мо!
Мерседесу пирамарди падари Эдмон ба истиқболи соҳибкор шитофтанд. Онҳо дами дар рӯбарӯ заданд. Моррел хеле рангпарида буд.
– Хӯш читу? – суол карданд онҳо ба як овоз.
– Дӯстонам! – ҷавоб гардонд соҳибкор, калла ҷунбонда. – Кор ҷиддитар аз он будааст, ки гумон доштем мо.
– Оҳ, ҷаноби Моррел! – фиғон кард Мерседес. – Вай гуноҳ надорад!
– Ман ба ин итминон дорам, – ҷавоб гардонд Моррел, – вале ӯро ба
он гунаҳкор мекунанд…
– Хайр ба чӣ? – пурсид пирамард Дантес.
– Ба он, ки вай гумоштаи бонопартист.
Он тоифаи хонандагон, ки зиндагиашон дар давраи мутааллиқ ба достони ман ҷараён кардааст, ёд доранд, ки чӣ айбдоркунии мудҳише буд
ин.
Мерседес фиғон бардошт; пирамард рӯи курсӣ фурӯ афтид.
– Бо вуҷуди ин, – зери лаб гуфт Кадрусс, – шумо маро фиреб додед,
Данглар ва коратонро кардед; вале ман намехоҳам, ки пирамарди сарсахту арӯс аз ғам бимиранд, ман худи ҳозир ба онҳо ҳамаашро ҳикоят
мекунам.
– Хомӯш, бадбахт! – дод зад Данглар, аз дасти ӯ дошта. – Хомӯш
бош, агар ҷонат азиз бошад. Кӣ ба ту гуфт, ки Дантес беайб аст? Киштӣ
ба ҷазираи Элба даромада буд, Дантес ба соҳил фуромад, як рӯзи тамом
дар Порто–Феррайо истод. Агар аз ҷайби ӯ ягон номаи фошкунанда
ёфта бошанд чӣ? Дар он сурат ҳар ки тарафгириаш мекунад, ба шарики
ҷиноят будан гунаҳкораш мекунанд.
Кадрусс, бо ҳушёрии хоси худхоҳонааш, дар як он бебаҳс будани ин
далелҳоро дарёфт; вай бо нигоҳи саросемавор ба Данглар назар карду
ба ҷои он, ки як қадам пеш равад, ду қадам ақиб ҷаст.
– Ин тавр бошад, сабр мекунем, – зери лаб гуфт ӯ.
– Бале, сабр мекунем, – гуфт Данглар. – Агар вай гунаҳкор набошад,
озод мекунандаш, агар гунаҳкор бошад, кирои он надорад, ки барои як
суиқасдгар шуда кас ҷонашро дар бало андозад.
– Ин тавр бошад, рафтем, ман дигар қудрати ин ҷо истодан надорам.
– Ҳа, рост, меравем, – гуфт Данглар, хурсанд шуда, ки каси ҳамроҳаш мерафтагӣ ёфт шуд. – Меравем ва бигзор инҳо кори медонистагиашонро кардан гиранд…
Ҳама пароканда шуданд. Фернан, ки боз ягона пушту паноҳи Мерседес монда буд, аз дасти вай гирифту ба Каталанҳо бурдаш. Дӯстони
Дантес, аз тарафи дигар, пирамарди бефараҳ гардидаро ба гулгашти
Мел, ба хонааш бурданд.
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Дере нагузашта овозаи ҳамчун гумоштаи бонопартӣ ҳабс гардидани
Дантес дар саросари шаҳр паҳн шуд.
– Кӣ гумон карда метавонист, Данглар? – гуфт Моррел, муҳосиби
худашу Кадруссро дарёб карда. Вай барои хабари тозае шунидан дар
бораи Дантес ба шаҳр шитоб дошт; ба шиносоиаш бо ёвари додситони
подшоҳӣ ҷаноби де Вилфор умед баста буд. – Кӣ гумон карда метавонист–а?
– Чӣ мехоҳед шумо, тақсир, – ҷавоб гардонд Данглар. – Ман ба шумо гуфта будам–ку, Дантес бе ҳеҷ сабабе дар қариби ҷазираи Элба тавақкуф карда буд; ин таваққуф ба назари ман шубҳанок намуда буд.
– Шумо шубҳаатонро ғайр аз ман боз ба ягон каси дигар гуфта будед?
– Чӣ хел мегуфтам, – барафзуд Данглар бо овози паст; – Худи шумо
медонед, ки аз барои амакатон, ҷаноби Поликар Моррел, ки дар ҳузури
ҳамон хизмат кардаасту андешаҳои худашро пинҳон намедоштааст,
шуморо ҳам гумонбар мешудаанд, ки аз барои Наполеон афсӯс мехӯрдаед… Ман метарсам, ки мабодо ба Эдмон зиён расонам, инчунин ба
шумо ҳам. Чизҳое ҳастанд, ки шахси тобеъ вазифадор аст ба хоҷааш
хабар диҳад ва аз ҳамаи дигар касон сахт махфӣ дорад.
– Дуруст, Данглар, дуруст, шумо ҷавони бавиҷдонед! Барои ҳамин
ҳам ман алакай ғами шуморо хӯрда монда будам дар ҳоле ки агар Дантеси бечора ҷои нохудоро дар киштии «Фиръавн» ишғол мекард.
– Наход ҳамту бошад?
– Оре, пешакӣ ман аз Дантес пурсида будам, ки вай дар бораи шумо
чӣ андешае дорад ва ба мондани шумо дар вазифаи собиқатон розӣ ҳаст
ё не; намедонам барои чӣ, вале ба назарам байни шумоён дилхунукие
ҳаст.
– Хӯш вай чӣ ҷавоб дод?
– Гуфт ҳамин хел мавриде пеш омада буд, – вале нагуфт, ки маҳз чӣ
гуна маврид, – ки ӯ воқиан дар ким–кадом бобате дар пеши шумо гуноҳе содир карда будааст ва ӯ, лекин, ҳамеша тайёр будааст ба оне бовар кунад, ки соҳибкораш бовар мекардааст.
– Риёкор! – гуфт зери лаб Данглар.
– Дантеси бечора! – гуфт Кадрусс. – Вай ҳамин хел ҷавони
олиҷаноб буд.
– Оре, вале ҳоло «Фиръавн» бе нохудо аст, – гуфт Моррел.
– Модом ки мо ба баҳр на барвақттар аз се моҳ мебароем, – гуфт
Данглар, – умед бастан мумкин аст, ки то он дам Эдмон озод мешавад.
– Албатта, лекин то он вақт чӣ?
– То он вақт бошад, ҷаноби Моррел, ман ба хидмат тайёрам, – гуфт
Данглар. – Шумо медонед, ки ман киштиро на бадтар аз ҳар як нохудои
сафари дур идора карда метавонам; ба шумо ҳатто гирифтани ман манфиатнок хоҳад буд, зеро даме ки Эдмон аз маҳбас баромад, шумо дигар
аз кӣ миннатдор мешавед. Вай ҷои худашро ишғол мекунад, ман бошам
ҷои худамро, тамом вассалом.
– Ташаккур ба шумо, Данглар, – гуфт соҳибкор, – ин воқиан роҳи
халосист. Ҳамин тавр, фармонфармоиро ба зимма гиред, ман ба шумо
ваколат медиҳам, ва ба фаровардани бор назорат кунед, ба одамони
ҷудогона ҳар нохушие ки пеш наояд, набояд кор зиён бинад.
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– Хотирҷамъ бошед, ҷаноби Моррел, лекин оё мумкин набошад, ки
аз ҳоли Эдмони бечора ақаллан хабар гирад кас?
– Ман инро ҳозир мефаҳмам; ман кӯшиш мекунам бо ҷаноби де Вилфор вохӯрам ва барои маҳбус як даҳан шафоъат бикунам. Медонам, ки
вай шоҳпарасти гузарост, вале агарчи шоҳпарасту додситони подшоҳист,
лекин ба ҳар ҳол одам аст ва илова бар ин, аз афташ, бадкина не.
– Не, бадкина не, вале ман шунидаам, ки вай шӯҳратталаб аст, ин
ҳар ду бошад, қариб ки як чиз аст.
– Хуллас, ки мебинем, – гуфт Моррел оҳ кашида. – Биравед ба
киштӣ, ман ба зудӣ меоям.
Ва ӯ тарафи бинои маҳкама равон шуд.
– Дидӣ, кор чӣ гардише гирифта истодааст? – гуфт Данглар ба
Кадрусс. – Ҳоло ҳам дар иштиёқи тарафгирӣ кардани Дантесӣ?
– Табиист, ки не, вале бо вуҷуди ҳамин, мудҳиш аст, ки ҳазл чунин
оқибат меоварда бошад.
– Кӣ ҳазл карда буд? На ту ва на ман, балки Фернан. Ту медонӣ–ку,
ман хатро даронда будам.
– Не, не! – нидо зад Кадрусс. – Ман мисли ҳозир онро дар гӯшаи соябон маҷақу лунда карда шуда дида истодаам ва бисёр мехостам, ки вай
ҳамон ҷо бошад, ки ман дида истодаамаш!
– Чӣ метавон кард? Шояд, Фернан онро бардошта бошад, рӯбардор
карда бошад, рӯбардор карда ё рӯбардор кардан фармуда бошад, ё ин
ки, мумкин аст, ҳатто ин заҳматро ба зимма ҳам нагирифта бошад… Э
худоҷон! Агар яке ҳамон хати маро фиристода бошад! Нағз, ки ман
ҳусни хатамро тағйир дода будам.
– Оё ту медонистӣ, ки Дантес суиқасдгар аст?
– Ман асло ҳеҷ чизро намедонистам. Ман алакай гуфтам, ки хостам
ҳазл кунам, фақат ҳамин. Аз афташ, ман, мисли масхарабоз, ҳазл карда
истода, гапи ростро гуфтаам.
– Ҳамту бошад ҳам, – давом дод Кадрусс, – ман ба ҳар арзише розӣ
будам, ки ҳамаи ин ба амал намеомад ё ақалан ба ин кор шарик намебудам. Мебинӣ, ин ба мо бадбахтӣ меоварад, Данглар.
– Агар ин ба ягон кас бадбахтӣ меоварда бошад ҳам, фақат ба гунаҳкори воқеиаш меоварад, гунаҳкори воқеӣ бошад – Фернан, на ин ки
мо. Чӣ бадбахтие омаданаш мумкин ба мо? Ба мо лозим аст фақат ором
шиштан гирем, ягон ҳарфе нагӯем, ва барқ бе раъд гузашта меравад.
– Омин, – гуфт Кадрусс, ҷониби Данглар калла задаву тарафи гулгашти Мел равон шуд, сар ҷунбондаву ғур–ғуркунон, чунон ки одамони
сахт мушавваш мекунанд.
«Хӯш, – аз дил гузаронд Данглар, – кор дар доирае давр зада истодааст, ки ман пешбинӣ карда будам; ана ман нохудо, ҳоло муваққатан, ва
агар ин аблаҳ Кадрусс хомӯш истода тавонад, шояд, ки абадан ҳам
бошад. Фақат як эҳтимол боқӣ мемонад, – агар адлия Дантесро аз чанголаш раҳо кунад… Лекин адлия адлия аст, – табассум кард ӯ, – ман
метавонам комилан ба он умед бандам».
Ӯ ҷаста ба заврақ даромаду фармуд ҷониби «Фиръавн» бел зананд,
ки он ҷо, чунон ки мо дар ёд дорем, соҳибкор бо вай мулоқот таъйин
карда буд.
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VI. ЁВАРИ ДОДСИТОНИ ПОДШОҲӢ
Дар худи ҳамон рӯз, дар худи ҳамон соат, дар кӯчаи Гран–Кур, дар
рӯбарӯи фаввораи Медуз, дар яке аз хонаҳои қадими ашроф, ки меъмор
Пуже бино кардааст, низ ҷашни фотиҳа таҷлил мекарданд.
Аммо қаҳрамонони ин шукӯҳ касони оддӣ не, маллоҳу сарбоз не,
онҳо ба ҷомиаи аъёни олитабори Марсел мансуб буданд. Инҳо амалдорони қадимаи дар замони ғосиб ба истеъфо баромадае буданд; ҳарбиёни
аз артиши фаронсавӣ ба артиши Конде фирор кардае; ҷавонмарде, ки
волидонаш, – волидоне, ки то ба ҳол ба амнияти онҳо итминон надоранд, агарчи ба ҷои онҳо чортоӣ ё панҷтоӣ сарбоз кироя дода буданд, –
онҳоро дар рӯҳияи бадбинӣ нисбат ба он касе тарбият карда буданд, ки
панҷ соли бадарға бояд ӯро ба риёзаткаше табдил медоду понздаҳ соли
Реставратсия – ба худованд.
Ҳама дар сари дастархон нишаста буданд ва сӯҳбат бо ҳама
даҳшатҳои он замон дар ҷӯш буд, даҳшатҳои ниҳоят шадиду бераҳмона, чун ки дар ҷануби Фаронса панҷсад сол боз адовати сиёсӣ ба василаи адовати мазҳабӣ амиқтар мерафт.
Император, баъд аз он, ки вай ҳукмфармои як қитъаи тамом буд, шоҳи
ҷазираи Элба шуда, ва баъд аз он, ки як саду бист миллион табаа ба даҳҳо
забон нидои «Зинда бод Наполеон!» дармедодандаш, аз болои панҷ–шаш
ҳазор нуфуси аҳолӣ ҳукмронӣ дорад, – ба назари аҳли зиёфат барои Фаронса ва тахту тоҷ шахси абадан барканоршудае менамуд. Амалдорон
лағзишҳои сиёсии ӯро ёдоварӣ мекарданд, ҳарбиён дар бораи Маскаву
Лайпсиг муҳокима меронданд, занҳо – дар бораи талоқ гирифтани Жозефина. Ба ин тӯдаи шоҳпарастон, ки шодӣ доштанд, – на аз сукути инсон,
балки аз фано пазируфтани маслак, – чунин менамуд, ки барояшон
зиндагии нав сар мешавад ва онҳо аз кобуси пуразоб бедор шудаанд.
Пирамарди босалобате, ки дар сари синааш ордени ҳазрати Лудовик
дошт, бархосту меҳмонони худашро даъват кард, ки ба саломатии сари
Лудовики XVIII май бинӯшанд. Ӯ маркиз де Сен–Меран буд.
Ин нӯшбод ба шарафи бадарғашудаи Ҳартвел ва подшоҳ – оромибахши Фаронса бо нидоҳои баланд истиқбол ёфт; аз рӯи таомули ингилисӣ, ҳама ҷомҳоро бардоштанд; занҳо гулдастаҳои зинатии пероҳанашонро кушода гирифтанду ба рӯи дастархон нисор карданд. Ин
ҷӯшу хурӯши якдилона аз нафосат холӣ набуд.
– Онҳо эътироф мекарданд, – гуфт маркиза де Сен–Меран, зани дорои нигоҳи хушк, лабони нафис, тарзи рафтори ашрофона, сарфи назар
аз синни панҷоҳаш ҳанӯз зебо, – онҳо эътироф мекарданд, агар ин ҷо
ҳозир мебуданд, ҳамаи ҳамон инқилобчиҳое, ки моро пеш карда буданд
ва мо мемонем онҳо қалъаҳои қадимаи худамонро, ки дар замони Террор ба як тикка нон харида буданд, осуда ба муқобили мо муфсид гардонанд, – онҳо эътироф мекарданд, ки фидокории воқеӣ дар ҷониби мо
буд, зеро ки мо ба ҳокимияти мутлақаи фурӯ афтода содиқ мондем,
онҳо бошанд, баръакс, ба офтоби нав тулӯъ карда истода дуруд гуфтанд
ва сарват андӯхтанд, дар ҳоле ки мо бенаво гардида будем. Онҳо эътироф мекарданд, ки шоҳи мо ҳақо ки Лудовики ҷоноҷон буд, ғосиби
онҳо бошад, якзайл ба сифати Наполеони Малъун мондан гирифт; ҳамту не, де Вилфор?
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– Чӣ мефармоед, маркиза?.. Бубахшед, ман нафаҳмидам.
– Бачаҳоро ба ҳолашон монед, маркиза, – гуфт пирамарде, ки
нӯшбод таклиф карда буд. – Имрӯз ҷашни фотиҳаашон ва инҳо, албатта, парвои сиёсат надоранд.
– Бубахшед, оча, – гуфт духтари навҷавону зебои малламӯи чашмонаш махмалии обдор, – ин ман ҷаноби де Вилфорро ба тасарруфи худ
даровардам. Ҷаноби де Вилфор, очаам мехоҳад бо шумо ҳарф бизанад.
– Ман тайёрам ба гапи маркиза ҷавоб гардонам, агар он кас такрор
кардани суолеро, ки ман нашунида мондам,ҷоиз бинанд.
– Ман маоф медорам туро, – Рене, – гуфт маркиза бо табассуми латифе, ки диданаш дар ин чеҳраи дур аз илтифот тааҷҷубовар буд, аммо
қалби зан ҳамин хел сохта шудааст, вале агарчи вай аз хурофоту дархостҳои одоби муошират хушк бошад ҳам, дар вай ҳамеша гӯшаи боровару тару тоза боқӣ хоҳад монд, – ҳамон гӯшае, ки худованд дар он
меҳри модарро ҷо додааст. – Ман, Вилфор, гуфтам, ки дар ниҳоди бонопартиҳо на имони мосту на садоқати мо, на фидокории мо.
– Хонуми олиқадр, онҳоро як хислатест, ки ҷои ҷамеи хасоили моро
мегирад, – таассуб аст ин хислат. Наполеон – Муҳаммади Ғарб; барои
ҳамаи ин мардуми пастхилқат, вале ниҳоят шӯҳратпараст вай нафақат
қонунгузору ҳукмфармо, балки рамз аст – рамзи мусовот.
– Мусовот! – нидо зад маркиза. – Наполеон – рамзи мусовот? Дар
он сурат ҷаноби де Робеспйер чист? Ба хаёлам, ки шумо ҷои ӯро рабуда,
ба корсикоие медиҳед; кас хаёл мекунад, ки як ғасб кифоят будагист.
– Не, хонуми олиқадр, – гашта гуфт Вилфор, – ман ҳайкали ҳар кадомашонро рӯи пояи худашон мегузорам; Робеспйерро – дар майдони
Лудовики Понздаҳум, дар сари дор; Наполеонро – дар майдони Вандом,
дар сутуни худаш. Фақат якаш мусовоте ҷорӣ кард, ки паст мефурорад,
дигараш – мусовоте, ки баланд мебардорад; якаш шоҳонро то ба сатҳи
гилотина вожгун кард, дигараш халқро то ба сатҳи тахт баланд бардошт. Ин ба он монеъ намешавад, – илова кард Вилфор хандакунон, –
ки ҳар ду – инқилобчии манфуранд ва он, ки нуҳуми термидору чоруми
апрели соли як ҳазору ҳашт саду чордаҳум – ду рӯзи саодатманданд
барои Фаронса, Фаронсае, ки ҳаводорони тартибу сохти мутлақа бояд
ба як насақ таҷлил бигирандаш; ва сабаби он, ки чаро Наполеони ҳатто
торуморгардида, – ва умед аст, ки торумори якумрӣ, – ҳавохоҳони
боэҳтимом дорад, низ дар ҳамин аст.
Чӣ мехоҳед шумо, маркиза? Кромвел фақат нисфи Наполеон буд, ки
ҳамон ҳам, хеле ҳавохоҳ дошт!
– Медонед, Вилфор, аз ин гуфтор аз як чақрим бӯи инқилоб меояд.
Лекин ман шуморо маоф медорам, – охир мумкин нест, ки кас писари
жирондист бошаду тамоюли инқилобӣ надошта бошад.
Хун ба рӯи Вилфор давид.
– Падари ман жирондист буд, ин рост аст; вале падари ман ба марги
подшоҳ раъй надодааст; дар айёми Террор, мисли шумо ба таъқибот
дучор омад ва қариб дар зери ҳамон пояи доре, ки сари падари шумо аз
тан афтода буд, ба бод мерафт.
– Оре, ҷавоб гардонд маркиза, ки ин ёддошти хунин дар чеҳрааш
зарае инъикос наёфта буд, – фақат онҳо қодир буданд, ки баҳри маслакҳои ба куллӣ мутазодди якдигар ба сари дар бароянд, мана ба шумо
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далел: тамоми аҳли хонаводаи мо садоқаташро ба Бурбонҳои бадарғашуда ҳифз кард, падари шумо бошад, ҳамонзамонӣ ба ҳукумати
нав пайваст; шаҳрванд Нуартйе жирондист буд, вале граф Нуартйе сенатор шуд.
– Оча, – гуфт Рене, – шумо шарти маро дар хотир доред: ҳаргиз
барнагаштан ба ин ёддоштҳои тираву тор.
– Хонуми олиқадр, – гуфт Вилфор, – ман ба мадемуазел де Сен–
Меран ҳамроҳ мешавам ва бо сари хам аз шумо илтимос мекунам, ки
гузаштаро фаромӯш кунед. Чӣ лозим онеро маҳкум кардан, ки дар
муқобилаш хости худо ҳам оҷиз аст? Худо ҳоким аст мустақбалро дигаргун созад; аз гузашта ҳеҷ чизро тағйир дода наметавонад. Мо метавонем аз гузашта мункир нашавем ҳам, ақалан ба рӯяш парда кашем.
Ман, масалан, нафақат аз ақидоти падарам даст кашидаам, инчунин
ҳатто аз номаш ҳам. Падари ман бонопартист буд, ё шояд, ҳоло ҳам бонопартист бошад ва Нуартйе ном дорад; ман – роялист ва номам Вилфор. Бигузор шираи инқилобии булути пир хушк шавад; шумо фақат ба
навдааш назар кунед, ки аз вай ҷудо шудаасту наметавонад, оре, равед,
ки тамоман канда шудан ҳам намехоҳад аз вай.
– Офарин, Вилфор! – нидо зад маркиз. – Офарин! Нағз гуфтед! Ман
ҳам доимо маркизаро розӣ кунонданӣ мешудам гузаштаро фаромӯш
кунад, вале муваффақ намешудам; вале умед ҳаст, ки шумо бахтёр бишавед.
– Хуб шудааст, – гуфт маркиза, – гузаштаро фаромӯш мекунем, худи ман ҳаминро мехоҳам; лекин Вилфор дар оянда бояд собитқадам
бошад. Аз ёд набароред, Вилфор, ки дар пеши аълоҳазрат мо ба шумо
кафил шуда будем ва аълоҳазрат розӣ шуд, тибқи кафолати мо (маркиза
ба вай даст дароз кард) фаромӯш кунад, ҳамчунин ман ҳам, тибқи илтимоси шумо, фаромӯш мекунам. Лекин агар ба дасти шумо ягон суиқасдгаре афтад, дар ёд дошта бошед: аз паси шумо аз он ваҷҳ сахттар
назорат мекунанд, ки шумо тааллуқ ба хонадоне доред, ки шояд, худаш
бо суиқасдгарон дар иртибот бошад.
– Ҳайфо, хонуми олиқадр, – ҷавоб гардонд Вилфор, – мансаби ман
ва алалхусус замоне, ки мо умр ба сар мебарем, маро водор мекунад, ки
сахтгир бошам. Ва сахтгирӣ ҳам мекунам ман. Ба ман алакай чанд маротиба иттифоқ атод ҳукми доир ба корҳои сиёсиро тақвият диҳам ва
дар ин бобат худамро ба беҳин ҳол собит кардам.Мутаассифона, ин
ҳанӯз интиҳои кор нест.
– Шумо чунин гумон доред? – пурсон шуд маркиза.
– Ман аз ин хавф дорам. Ҷазираи Элба аз ҳад наздик аст ба Фаронса.
Ҳузури Наполеон қариб ки дар соҳилҳои чашмраси мо ба дили тарафдоронаш умед мебахшад. Марсел аз ҳарбиёне, ки нисфӣ маош мегиранд, пур аст; онҳо барои бо роялистҳо арбада барпо кардан беист
баҳона мекованд. Аз ин ҷост – дуэлҳое, ки байни ашроф ба амал меоянд, вале дар байни авомуннос – кордкашӣ.
– Оре, гуфт граф де Салвё, дӯсти дерини маркиз де Сан–Меран ва
камергери град д’Артуа. – Лекин шумо магар намедонед, ки Иттифоқи
муқаддас мехоҳад ӯро ба ҷои дигар фиристад?
– Оре, ҳини аз Париж ба роҳ баромадани мо аз ин хусус гап–гап
буд. – Лекин ба куҷо мефиристода бошанд ӯро?
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– Ба Еленаи Пок.
– Ба Еленаи Пок! Ин чӣ ҷоест? – пурсид маркиза.
– Ҷазираест, дусад мил аз ин ҷо, дар он сӯи хати истиво, – ҷавоб
гардонд граф.
– Барори кор! Вилфор дуруст мегӯяд, ин гуна шахсро миёни Корсика, ки вай ба дунё омадааст, Неаполе, ки домодаш ҳанӯз подшоҳӣ мекунад ва Италия, ки ӯ аз он барои писараш қаламрави подшоҳие сохтанист, нигоҳ доштан беақлист.
– Мутаассифона, – гуфт Вилфор, – қарордодҳои соли як ҳазору
ҳашт саду чордаҳум мавҷуд аст, ки ин қарордодҳоро вайрон накарда
Наполеонро аз ҷояш ҷунбондан мумкин нест.
– Хайр онҳоро вайрон мекунанд!
– Вай дами тирборон фармудани сарсахт герсоги Энгиенӣ чандон
мулоҳизакорӣ накарда буд.
– Хеле хуб, – гуфт маркиза, – масъала ҳал: Иттифоқи муқаддас
Аврупоро аз Наполеон халос мекунаду Вилфор Марселро аз тарафдоронаш халос мекунад. Ё шоҳ подшоҳӣ мекунад, ё намекунад: агар вай
подшоҳӣ кунад, ҳукуматаш бояд муқтадир бошаду ҳукуматдоронаш –
собитқадам; фақат ба ҳамин тариқ шарро бартараф кардан мумкин аст.
– Мутаассифона, хонуми олиқадр, – гуфт Вилфор бо табассум, –
ёвари додситони подшоҳӣ ҳамеша шарро даме мебинад, ки алакай ба
вуқӯъ омадааст.
– Хайр вай бояд онро ислоҳ кунад.
– Ман метавонам бигӯям, хонуми олиқадр, ки мо шарро ислоҳ
намекунем, балки интиқом мегирем барояш, вассалом.
– Оҳ, ҷаноби де Вилфор, – гуфт дӯшизаи навҷавону дӯстрӯяке, духтари граф де Салвё, дугонаи мадемуазел де Сен–Меран, – кӯшиш намоед ягон мурофиаи шавқоваре барпо кунед, ҳоло ки мо дар Марселем.
Ман ҳаргиз маҷлиси мурофиаро надидаам, ҳол он ки, ин, мегӯянд, бисёр мароқангез будааст.
– Бале, дар воқеъ, хеле мароқангез аст, – ҷавоб гардонд ёвари
додситони подшоҳӣ. – Ин дигар на фоҷиаи сунъӣ, балки драмаи воқеист; на азобу кулфати сохтакорона, балки азобу кулфати воқеист. Шахсе, ки шумо мебинедаш, баъди поён ёфтани тамошо на ба хона меравад,
ки бо аҳли оилааш ғизои шом хӯраду осуда хоб равад, то ки фардо аз
нав сар кунад, балки ба маҳбас меравад, ки ҷаллод интизор аст ӯро. Бинобар ин, барои соҳибасабоне, ки дар иштиёқи таассуроти қавиянд, тамошо аз ин беҳтар намешавад. Хотирҷамъ бошед, агар чунин воқиае
пеш ояд, ман ҳатман истифода мекунам аз он.
– Аз суханони ин кас ларза меафтад ба тани кас… ин бошад, механдад! – гуфт Рене, рангаш парида.
– Чӣ мефармоед?.. Ин ҷанги танбатан… Ман алакай панҷ ё шаш
дафъа барои айбдоршавандагон ҳукми қатл талаб кардам, айбдоршавандагони сиёсӣ ва ғайра… Кӣ медонад, дар торикӣ чӣ қадар ханҷарҳое
фасон хӯрда истодаанд ё чӣ миқдоре аз онҳо ба ман равона шудаанд!
– Худоё! – фиғон кард Рене. – Наход ки шумо инро ҷиддан гуфта
истода бошед, ҷаноби де Вилфор?
– Комилан ҷиддӣ, – ҷавоб гардонд Вилфор бо табассум. – Ва аз
ҳамин мурофиаҳои шавқовар, ки графиня аз кунҷковӣ ташнаи онҳосту
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ман аз шӯҳратпарастӣ, хатари ман меафзояду бас. Магар ин сарбозони
Наполеон, ки ба кӯр–кӯрона ҳамла бурдан ба душман хӯ гирифтаанд,
вақти тир андохтану сарнайза халондан муҳокима меронанд? Наход ба
куштани одаме, ки онҳо душмани шахси худашон ҳисоб мекунанд, дасташон биларзад, даме ки бетардид русе, австрие ё маҷориеро мекушанд, ки чашмонашон ба онҳо наафтодааст? Илова бар ин хатар ногузир аст; вагарна пешаи мо далеле намеёф ба худаш. Ман худам оташ
мегирам, ҳар гоҳ дар чашмони айбдоршаванда шарораи ғазаб мебинам:
ин ба ман қудрат мебахшад. Ин ҷо дигар мурофиа нест, балки набард
аст; ман бо вай мубориза мебарам, вай мудофиа мекунад, ман зарбаи
нав мезанам, ва набард поён меёбад, чун ҳар гуна набарде, бо музаффарият ё бо мағлубият. Ана чӣ гуфтанӣ гап суханронӣ кардан дар маҷлиси
мурофиа! Хатар суханороиро тавлид мекунад. Агар айбдоршаванда
баъд аз нутқи ман ҷонибам табассум мекард, ман ба хулосае меомадам,
ки бад сухан рондаам ва каломи ман ракику заиф будааст, таъсире
надоштааст. Тасаввур кунед, ки қалби додситонро чӣ ифтихор мамлӯ
мегардонад, додситони мутмаин ба гунаҳкории айбдоршаванда, даме
вай мебинад, ки ранг аз рӯи ҷинояткор мепараду дар зери бори далелҳо
ва зарбаҳои кории сухан оромии ӯ сар мефурорад! Сари ҷинояткор хам
мешаваду мепарад!
Рене пастакак оҳ кашид.
– Бо чӣ маҳорате сухан меронад! – гӯшрас кард яке аз меҳмонон.
– Маҳз чунин касон лозиманд барои замони мо, – гуфт дигаре.
– Дар мурофиаи охирин, – ҷӯр шуд сеюмӣ, – шумо ҳамто надоштед,
Вилфор. Ёд доред – разиле, ки падарашро кушта буд? Пеш аз он, ки
ҷаллод ба вай даст расонад, ҳаққо ки кушта будедаш шумо.
– Оҳ, падаркушҳо – тараҳхум надорам ман ба онҳо. Барои ин гуна
касон ҷазои сахти кифояткунандае мавҷуд нест, – гуфт Рене. – Аммо
ҷинояткорони сиёсии сарсахт…
– Онҳо боз бадтар астанд, Рене, зеро шоҳ – падари халқ аст ва нияти
вожгун сохтан ё куштани шоҳ – баробари он аст, ки кас ба куштани падари сию ду миллион халоиқ қасд кунад.
– Ба ҳар ҳол ҷаноби де Вилфор, – гуфт Рене. – Ваъда диҳед, ки нисбат ба онҳо илтифоткор хоҳед буд, ман аз шумо шафоат мехоҳам барояшон…
– Осуда бошед, – ҷавоб гардонд Вилфор, бо табассуми мафтункунандае, санадҳои айбдоркунандаро мо ҳамроҳ менависем.
– Азизакам, – гуфт маркиза, – бо мурғакону сагчаҳо ва лату пати
худатон машғул бошед ва бигузоред шавҳари ояндаи шумо кори худашро бикунад. Акнун силоҳ фароғат мекунаду қабо эътибор мегирад;
дар ин бора як таъбири зебои лотиние ҳаст.
– Cedant arma togae1 – гуфт Вилфор.
– Ман ҷуръат накардам ба лотинӣ гӯям инро, – ҷавоб гардонд маркиза.
– Ба хаёлам дар симои пизишк дидани шумо хуштар буд ба ман, –
давом дод Рене. – Фариштаи муҷозот, агарчи фариштааст, ҳамеша ба
даҳшат меовард маро.
1. Кош силоҳ бар қабо гузашт кунад (лот.).
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– Ренеи меҳрубонам! – зери лаб гуфт Вилфор, ба дӯшизаи ҷавон нигоҳи саршор аз муҳаббат андохта.
– Ҷаноби де Вилфор, – гуфт маркиз, – пизишки маънавию сиёсии
музофоти мо хоҳад шуд; ба гапам бовар бикун, духтарам, ин нақши ифтихорист.
– Ва ин ба фаромӯш шудани нақше мадад мекунад, ки падараш иҷро
кардааст, – луқма партофт маркизаи ислоҳнопазир.
– Хонуми олиқадр, – ҷавоб гардонд Вилфор бо табассуми мағмуме,
– пеш аз ин шарафи арз доданаш ба ман насиб гардида буд, ки падари
ман, чун худам, ақаллан умед дорам, ки аз саҳву хатоҳои собиқаш даст
кашидагист ва ӯ дӯстдори ғаюри дину тартибот, роялисти аз ман беҳтаре шудагист, зеро вай роялист бо тавбаю надомат шудаасту ман – фақат
бо рағбат.
Ва Вилфор ҳозиронро аз назар гузаронд, чунон ки вай дар маҷлиси
мурофиа мекард баъди ягон ҷумлаи бисёр зебо, таъсири суханронияшро
ба одамон фаҳмиданӣ шуда.
– Дуруст мегӯед, Вилфор, – гуфт граф де Салвё, – ҳамин суханонро
се рӯз пеш ман дар Туилри ба вазири дарбор гуфта будам, ки аз боби
никоҳ миёни писари як жирондисту духтари афсари дар артиши Конде
хизмат кардае изҳори тааҷҷуб карда буд, ва хеле хуб фаҳмид вазир
мақсади маро. Худи шоҳ пуштибони чунин тарзи иттиҳод аст. Мо гумон надоштем, ки вай ба гапи мо гӯш дода истода будааст, ӯ бошад, ба
сӯҳбат ҳамроҳ шуду гуфт: «Вилфор (мулоҳиза фармоед, шоҳ Нуартйе
нагуфт, балки исми Вилфорро бо таъкид ба забон гирифт,Вилфор, –
гуфт шоҳ, – хеле пеш меравад; ин ҷавонмарди алакай комилан ташаккулёфта аст ва мансуб ба аҳди ман аст. Ман бо камоли майл шунидам,
ки маркизу маркиза де Сен–Меран духтарашонро ба ӯ медодаанд ва ман
худам ин никоҳро ба онҳо маслиҳат медодам, агар инҳо пешдастӣ карда
барои изнхоҳӣ назди ман намеомаданд».
– Шоҳ гуфт инро, граф? – нидо зад Вилфори ба шавқ омада.
– Суханони аз даҳони худаш баромадаро расондам ба шумо; ва агар
маркиз майли розгӯӣ дошта бошанд, иқрор мекунанд, ки ин суханонро
шоҳ ба худи ин кас гуфта буд, даме ки ин кас, ним сол пеш, нияташонро
дар бораи ба шумо додани духтарашон ба арзи шоҳ расонда буданд.
– Ин дуруст аст, – тасдиқ кард маркиз.
– Хӯш, пас, барои ин ҳам миннати шоҳ маро дар гардан будааст–
дия! Барои ба ҷо овардани хизматаш чӣ корҳое ки намекунам ман!
– Бо чунин коратон маъқулед шумо ба ман, – гуфт маркиза. – Бигузор акнун ҳозир шавад суиқасдгар, – марҳабо!
– Лекин ман, оча, – гуфт Рене, – ба худо зорӣ мекунам, ки сухани
шуморо нашунавад ва то ки ба назди ҷаноби де Вилфор фақат дуздакони реза, паршикастагони оҷиз ва қаллобони беҷуръатро фиристад; дар
он сурат ман осуда хобида метавонам.
– Ин мисли он аст, ки кас ба пизишк фақат онҳоеро орзу кунад, ки
сардарду доғи кунҷитак доранд, занбӯр газидааст ва амсоли ин, – гуфт
Вилфор хандакунон. – Агар шумо маро дар симати додситони подшоҳӣ
дидан хоҳед, ба ман, баръакс, дардҳои мудҳишеро орзу кунед, ки
муолиҷааш ба пизишк боиси шарафмандист.
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Дар ҳамин дақиқа, гӯё сарнавишт чашм дар роҳи орзуи Вилфор
бошад, пешхидмат ворид шуду сухане чанд дар гӯши ӯ гуфт.
Вилфор, маъзарат хоста, аз сари хон берун рафту баъди чанд дақиқае
қаноатмандона табассум дар лаб баргашт.
Рене бо ҳавас ба шавҳаршавандааш назар кард; чашмони обии ӯ дар
чеҳраи рангпаридаи бо бакенбардҳои сиёҳ шерозабандӣ шудааш медурахшиданд; дар ин дақиқа ӯ воқиан ҳам хеле зебо буд; Рене бесаброна
интизор буд, то вай сабаби ногаҳон ғайб заданашро шарҳ диҳад.
– Шумо навакак изҳори орзу карда будед, ки шавҳари пизишк дошта бошед, – гуфт Вилфор, – хӯш ана ман бо шогирдони Эскулап
(ҳанӯз чунин мегуфтанд дар соли як ҳазору ҳашт саду понздаҳум) як
дараҷа монандӣ дорам: ба ман маҷол намедиҳанд. – Маро ҳатто аз ин
ҷо, аз канори шумо, дар рӯзи ҷашни фотиҳаамон пайдо карданд.
– Лекин барои чӣ ҷеғ задаанд шуморо? – пурсид ҷавондухтар бо
андаке нороҳатӣ.
– Ҳайфо, аз барои ранҷуре, ки агар ба он чи ба ман хабар оварданд,
бовар кунем, аҳволаш вазнин будааст. Ҳодисаи ниҳоят ҷиддие ва дардаш хатари кундаи қатл дорад.
– Худоё! – фиғон кард Рене, рангаш парида.
– Чиҳо мегӯед шумо! – нидо заданд меҳмонон бо як овоз.
– Аз афташ, сухан кам не, беш не, аз суиқасди бонопартӣ меравад.
– Наход! – фарёд зад маркиза.
– Ана чӣ гуфта шудааст дар маълумотнома.
Ва Вилфор бихонд:
«Як нафар мухлиси тахту дин ҷаноби додситони подшоҳиро аз он
огоҳ мегардонад, ки ёвари нохудои киштии «Фиръавн» Эдмон Дантес
имрӯз аз Смирна расид, ки сари роҳ ба Неапол ва Порто–Феррайо даромада буд, аз Мурат ба номи ғосиб номае дошт, аз ғосиб бошад, номае
ба унвони кумитаи бонопартиёни Париж.
Агар вай дастгир шавад, номаи ӯро фошкунанда аз ҷайбаш ёфт мешавад, ё аз дасти падараш ва ё аз ҳуҷрааш дар «Фиръавн».
– Бубахшед, – гуфт Рене, – ин нома имзо надорад ва ба унвони шумо не, балки ба унвони додситони подшоҳӣ ирсол шудааст.
– Оре, лекин додситони подшоҳӣ дар сари кор нест; номаро ба котиби ӯ додаанд, ки ба кушодани номаҳо вазифадор аст; вай ин номаро
боз карда, аз паси ман кас фиристодааст ва маро дар хона наёфта, худаш
ба ҳабс кардан фармон додааст.
– Пас гунаҳкор ҳабс шудааст? – пурсид маркиза.
– Яъне ки айбдоршаванда, – ислоҳ кард Рене.
– Бале, ҳабс шудааст, – ҷавоб гардонд Вилфор, ва чунон ки ман алакай ба мадемуазел Рене гуфтам, агар аз вай номаро пайдо кунанд, дар
ин сурат бемори ман дарди хавфноке доштааст.
– Хӯш ин сарсахт дар куҷо будааст? – пурсид Рене.
– Дар коргоҳи ман нигарон будааст.
– Биравед, дӯстам, – гуфт маркиз, – ба вазифаатон беэътиноӣ накунед. Хидмати подшоҳӣ шахсан ҳузур доштани шуморо талаб мекунад;
хӯш биравед, ҳар ҷо ки хидмати подшоҳӣ даъват бикунад.
– Оҳ, ҷаноби де Вилфор! – нидо зад Рене, илтиҷоомез дастонашро
рӯи ҳам гузошта. – Илтифоткор бошед, имрӯз ҷашни фотиҳаи мост.
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Вилфор мизро давр гашту ба муттакоӣ курсие, ки арӯсаш нишаста
буд, оринҷашро такя дода, гуфт:
– Барои осоишатон ваъда медиҳам ба шумо, ҳар чи имкон дорад кунам. Лекин агар далелҳо бебаҳс бошанд, агар айбдор кардан аз рӯи адл
бошад, ин алафи бегонаи бонопартиро дарав кардан рост меояд.
Рене бо шунидани лафзи «дарав кардан» як қад парид, зеро ин алафи
бегона, чунон ки Вилфор таъбир кард, соҳиби калла буд.
– Ба вай гӯш надиҳед, Вилфор, – гуфт маркиза, – ин бачагист; одат
мекунад.
Ва маркиза дасти қоқашро ҷониби Вилфор дароз кард, ки ёвари
додситони подшоҳӣ, ба Рене нигариста, бӯсид онро; чашмони ӯ
мегуфтанд: «Ман шуморо бӯсида истодаам, ё ақалан бӯсидан мехостам».
– Ғамангез фоле, – зери лаб гуфт Рене.
– Бас кун Рене, – гуфт маркиза. – Ту бо ин нағмаҳои кӯдаконаат
тоқатамро тоқ карда истодаӣ. Мехостам бидонам, ки кадоме муҳимтар
аст – тақдири давлат ё хаёлоти пурэҳсоси ту?
– Оҳ, оча, – дами сард кашид Рене.
– Маркиза, роялисткаи ноустувори моро маъзур доред, – гуфт де
Вилфор, – ба шумо ваъда медиҳам, ки вазифаи ёвари додситони подшоҳиро бе каму кост ба ҷо оварам, яъне ки бе тараҳҳум хоҳам буд.
Вале ҳине ки ёвари додситон ин суханонро ба маркиза мегуфт, домодшаванда бо гӯшаи чашм нигоҳе ба арӯс андохт ва ин нигоҳ мегуфт:
«хотирҷамъ бошед, Рене; ба хотири шумо илтифоткор хоҳам буд».
Рене бо табассуми ширин ба вай ҷавоб гардонд ва Вилфор бо қалби
саршор аз саодат бадар рафт.
VII. БОЗПУРСӢ
Вилфор аз ошхона баромада, ҳамонзамонӣ ниқоби хушҳолиро аз
рӯяш дур андохт ва қиёфаи босалобате гирифт, қиёфае, ки муносиби
шахси ӯҳдадори вазифаи олӣ – ҳал кардани қисмати ҳар касест. Аммо,
сарфи назар аз тағйирпазироии чеҳрааш, ки ҳар гоҳ вай инро, чун актёри бомаҳорат дар пеши оина бо машқ такмил медод, ин дафъа гиреҳ ба
абрӯ андохтану тира гардондани қиёфа барояш мушкил буд. Ва
дарвоқеъ, агар аз гузаштаи сиёсии падараш, ки аз он комилан канораҷӯӣ
накарданаш ба мансаби ӯ зиён оварданаш мумкин буд, ба назар нагирем, Жерар де Вилфор дар ин дақиқа он тавре саодатманд буд, ки ҳар
шахс буда метавонист: сарвати ҳангуфтеро дар тасаруф дошта, дар синни бистуҳафтсолагӣ дар олами адлия мақоми назаррасе дошт; вай
шавҳаршавандаи дӯшизаи навҷавону соҳибҷамоле буд, ки на аз рӯи
рағбат, балки аз рӯи ақл дӯсташ медошт, он тавре, ки ёвари додситони
подшоҳӣ ба дӯст доштан қодир буд. Мадемуазел де Сен–Меран на
фақат соҳибҷамол буд, балки зиёда аз он, ба хонадоне мансуб буд, ки
дар доираи дарбор маҳбубияте дошт. Ғайр аз робитаҳои волидайнаш, ки
фарзанди дигаре надошта, яксара ин робитаҳоро ба нафъи домоди худашон истифода бурда метавонистанд, арӯс ба вай ба расми ҷиҳоз
панҷоҳ ҳазор эку даромад оварда буд, ки ба он, дунё ба умед (лафзи
мудҳише, ки хостгорон эҷод кардаанд) бо мурури замон мумкин аст
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мероси ниммиллиона афзуда шавад. Ҳамаи ин, дар маҷмӯъ, натиҷаи
камоли саодате буд чашмхиракунанда ба ҳадде, ки Вилфор дар рӯи қурси хуршед ҳам доғ пайдо мекард, агар пеш аз он ба қалби худаш бо
чашми ботин батааннӣ назар меандохт.
Дар дами дар комиссари политсия ба ӯ нигарон буд. Қиёфаи ин сурати тира ӯро водор кард, ки аз осмони ҳафтум ба ин хокдони фонӣ фуруд ояд, ки мо дар рӯяш қадам мезанем; вай ба қиёфаи худаш ифодаи
лозим доду назди ходими политсия рафт.
– Ман омодаам! – гуфт ӯ. – Хатро хондам, шумо кори хуб кардед, ки
ин шахсро ба ҳабс гирифтед; акнун ҳар маълумоте, ки дар бораи худаш
ва дар бораи суиқасд ба ғун карданаш фурсат ёфтед, ба ман нақл кунед.
Дар бораи суиқасд мо ҳанӯз ҳеҷ чиз намедонем; ҳама коғазҳое, ки аз
ӯ ёфта шуданд, сарбамӯҳр як ҷо баста шудаанд ва ин дам дар рӯи мизи
шумоянд. Аз хусуси худи айбдоршаванда бошад, номаш чунон ки худатон марҳамат карда аз маълумотномаи махфӣ дарёфтагистед, Эдмон
Дантес, ӯ ба сифати ёвари нохудо дар киштии сесутунаи «Фиръавн»
хизмат мекардааст, ки аз Искандария ва Смирна пахта мекашад ва ба
сарои тиҷоратии «Моррел ва Писар»-и Марсел тааллуқ дорад.
– То гузаштан ба киштии тиҷоратӣ дар флот хизмат мекардааст?
– Оҳ, не! Ин тамоман навҷавон аст.
– Чандсола бошад?
– Ягон нуздаҳ–бистсола, на болотар аз ин.
Ҳангоме ки Вилфор аз кӯчаи Гран–рю гузашта, акнун ба хонаи худаш мерасид, ба наздаш касе омад, ки зоҳиран, ӯро нигарон будааст. Ӯ
ҷаноби Моррел буд.
– Ҷаноби де Вилфор! – нидо кард ӯ. – Чӣ хуб, ки шуморо ёфтам!
Андеша кунед, иштибоҳи мудҳише рафтааст, ёвари нохудои ман, Эдмон Дантесро ҳабс кардаанд.
– Медонам, – ҷавоб гардонд Вилфор, – ман маҳз ба бозпурсии ӯ
рафта истодаам.
– Ҷаноби де Вилфор, – давом дод Моррел бо эҳтирос, – шумо
айбдоршавандаро намешиносед, вале ман мешиносам. Оромтарину бовиҷдонтарин шахсро тасаввур бикунед ва ман тайёрам бигӯям, беҳтарин донандаи кори худ дар саросари флоти тиҷоратӣ… Ҷаноби де Вилфор! Аз самими қалб илтимос мекунам барояш.
– Шумо, тақсир, медонед, ки дар доираи хонадон ором, дар муомилаи савдо бавиҷдон ва донандаи кори худ будану бо вуҷуди ин ба
маънои сиёсӣ ҷинояткор будан имкон дорад. Шумо инро медонед, ҳамту не,тақсир?
Вилфор суханони охиринро батаъкид талаффуз кард, мисли ин ки
ишорат ба худи Моррел дошта бошад; нигоҳи санҷишкоронаи ӯ зӯр мезад ба макнуни дили ин шахс роҳ ёбад, ки ҷасорат карда ба дигаре шафеъ шудааст, агарчи наметавонист надонад, ки худаш ба лутфу
марҳамате ниёзманд аст.
Моррел суп–сурх гашт, зеро виҷдони вай аз лиҳози ақоиди сиёсӣ
чандон пок набуд, ғайр аз ин розе, ки аз хусуси мулоқот бо маршал ва
аз хусуси суханоне, ки император ба вай гуфта будаасту Дантес дилаш
об хурда бо вай дар миён гузошта буд, хотирашро парешон медошт.
Аммо вай бо дилсӯзии самимӣ гуфт:
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– Илтиҷо дорам аз шумо, ҷаноби де Вилфор, одил бошед, чунон ки
меҳрубон ҳам ҳастед ва ин сифат ҳамеша дар шумо зоҳир шуда меистад, ва зудтар Дантеси бечораро баргардонед ба мо!
Дар ҳамин «баргардонед ба мо» дар гӯши ёвари додситони подшоҳӣ
лаҳни инқилобие садо дод.
«Оре! – аз дил гузаронд ӯ. – «Баргардонед ба мо»… Мабодо–ку ин
Дантес ба ягон силки карбонарҳо мансуб нест, модоме пуштибонаш
чунин беэҳтиётона лафзи ҷамъро ба кор мебарад? Ба ёд меояд, ки комиссар гуфт, ӯро дар майкада дастгир кардаанд ва илова бар ин дар
ҷамъомади сернуфусе, – ин ягон фаромӯшхонаи махфӣ будагист».
Ӯ шунаво давом дод:
– Шумо метавонед комилан хотирҷамъ бошед, тақсир ва шумо
беҳуда адолат талаб надоред, агар айбдоршаванда бегуноҳ бошад; лекин агар, баръакс, вай гунаҳкор бошад, он гоҳ мо дар давраи мушкиле
зиндагонӣ дорем ва беҷазо мондан ба сифати сабақи зиёноваре хидмат
карда метавонад. Бинобар ин ман маҷбур мешавам вазифаи худамро ба
ҷо оварам.
Ӯ сард таъзиме карду бо виқор аз дари хонааш даромад, ки бо бинои
маҳкама ҳамдевор буд, соҳибкори бечора бошад, муҷассамаи сангин
барин ноҷунбон рост истодан гирифт.
Даҳлез пур аз жандарму одамони политсия буд; дар байнашон дар
иҳотаи нигоҳҳои аз адоват шӯълавар орому ноҷунбон маҳбусе истода
буд.
Вилфор аз даҳлез гузашта, бо гӯшаи чашм ба Дантес нигаристу аз
дасти одамони политсия як қабза коғазро гирифта аз дар даромаду ношишта овоз дод:
– Маҳбусро дароред.
Ҳарчанд нигоҳи ба маҳбус андохтаи Вилфор яклаҳзагӣ бошад ҳам, ӯ
ба ҳар ҳол дар бораи касе, ки бозпурсиаш дар пеш буд, дар ҳамин фурсати кӯтоҳ ҳам як дараҷа хулоса баровард. Ӯ дар ҷабини фароху кушодааш ақл, дар нигоҳи қатъию абрувони чинафтодааш мардонагӣ ва
дар лабони сергӯшти нимроғаш, ки дар паси онҳо ду қатор дандони
сап–сафеди оҷгунаш ҷило медоданд, ақлу фаросатеро хонд.
Таассуроти аввал дар ҳаққи Дантес мусбат буд; аммо ба Вилфор ҳар
вақт мегуфтанд, ки хирадмандии сиёсӣ мефармояд, ки ба шавқ набояд
дода шуд, зеро ин ҳамеша садои қалб аст; ва ӯ ин қоидаро ба таассуроти
аввал ҳамл карда истода, фарқи миёни таассуроту шавқро аз ёд баровард.
Ӯ эҳсосоти хайрро, ки зӯр мезад ба қалбаш роҳ ёбад, бӯғӣ кард, то ки
аз он ҷониб ақли ӯро тасхир кунад, дар пеши оина қиёфаи бошукӯҳе
гирифт ба худ ва тирарӯю хашмгин дар сари мизи таҳрираш биншаст.
Дақиқае пас Дантес даромад.
Ӯ ҳамчунин рангпарида, вале орому чеҳракушода буд; бо назокати
холӣ аз такаллуф таъзими доварашро ба ҷо овард, сипас бо нигоҳаш
курсие кофт, мисле ки дар меҳмонхонаи соҳибкор Моррел бошад.
Фақат ин дам бо нигоҳи холӣ аз илтифоти Вилфор рӯбарӯ зад – нигоҳи хоси ҳомии адлия, ки намехоҳанд ягон кас андешаи онҳоро бихонад, бинорбар ҳамин ҳам чашмони худро ба шишаи тира табдил
медиҳанд. Ин нигоҳ ӯро ёдрас кард, ки вай дар пеши довар қарор дорад.
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– Шумо кистед ва чӣ ном доред? – пурсид Вилфор коғазҳои дар
даҳлез ба ӯ додаашонро як–як аз назар гузаронда; дар байни ягон соат
ҷузъгир ба як дафтари ғафсе табдил ёфта буд: ин қадар тез реши ҷосусӣ
пайкари бечораро абгор мекунад, ки айбдоршаванда ном дорад.
– Номи ман Эмон Дантес, – бо овози якнавохту ҷарангосие ҷавоб
дод навҷавон, ман ёвари нохудои «Фиръавн» – ам, ки ба ширкати «Морел ва Писар» тааллуқ дорад.
– Чандсолаед? – давом дод Вилфор.
– Нуздаҳсола, – ҷавоб гардонд Дантес.
– Чӣ кор мекардед шумо, вақте ки ҳабсатон карданд.
– Ман бо дӯстонам ба муносибати ҷашни фотиҳаам наҳор мехӯрдам, – ҷавоб гардонд Дантес бо овози андаке ларзон, то ҳамин дараҷа
пуразоб буд тазод миёни ҷашни тарабу такаллуфоти андӯҳборе, ки ин
дақиқа ба амал меомад, миёни рӯи турши Вилфору чеҳраи нуронии
Мерседес.
– Ба муносибати ҷашни фотиҳаатон? – такрор кард ёвари додситон,
ғайри ихтиёр як қад парида.
– Оре, ман ба духтаре хонадор мешавам, ки се сол боз дӯсташ медорам.
Вилфор, бар хилофи хунсардии одатиаш, аз ин тасодуф ба ҳар ҳол
мот гардид, ва овози пурҳаяҷони навҷавон дар дилаш ҳисси тараҳҳум
бедор кард. Ӯ ҳам арӯси худашро дӯст медошт, низ хушбахт буд, ва
инак шодии ӯро халалдор карданд, то хушбахтии касеро барҳам занад,
ки мисли худаш, ин қадар дар канори саодат буд.
«Чунин муқоисаи фалсафӣ, – аз дил гузаронд ӯ, – хеле муваффақият
пайдо хоҳад кард дар меҳмонхонаи маркиза де Сен–Меран; ва ҳоло ки
Дантес суолҳои минбаъдаро интизор буд, вай тазодҳоеро аз хотираш
мегузаронд, ки суханварон аз онҳо фиқраҳои зебое мураттаб месозанд,
ба умеди кафкӯбиҳо ва гоҳо ба пиндошти суханрониҳои воқеӣ.
Вилфор дар ёдаш нутқи табрикии дилпазире тартиб дода, табассуме
карду ба Дантес рӯ оварда гуфт:
– Давом диҳед.
– Чиро давом диҳам?
– Адлияро хабардор кунед.
– Бигузор адлия ба ман гӯяд, ки аз чӣ хусус хабардор шудан мехоҳад, ва ман ҳар он чиро медонам, мегӯям. Фақат, – илова кард бо табассум, – огоҳ мекунам, ки ман кам чизеро медонам.
– Шумо дар замони ғосиб хизмат карда будед?
– Маро бояд ба флоти ҳарбӣ қабул мекарданд, даме ки ӯ сарнагун
шуд.
– Мегӯянд, ки шумо ақоиди сиёсии ниҳоят ашадие доштаед, – гуфт
Вилфор, ки ба вай аз ин боб касе ҳеҷ чиз нагуфта буд, вале ӯ қарор дод
ба ҳар эҳтимол ин суолро дар шакли модаи айбдоркунанда пешниҳод
намояд.
– Ақоиди сиёсии ман!.. Афсӯс, ман аз эътироф кардан хиҷилам, вале
ман ҳаргиз он чиро надоштам, ки ақоид ном дорад, ман фақат нуздаҳ
сол дорам, ки шарафи ба арз расонданаш алакай ба ман насиб гардид;
ҳар чи ман ҳастам, ва он чи ман мешавам, агар он вазифаеро, ки орзу
дорам, ба ман диҳанд, ман фақат аз ҷаноби Моррел миннатдор хоҳам
48
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

буд. Бинобар ин тамоми ақоиди ман, он ҳам на сиёсӣ, балки хусусӣ, ба
се эҳсос алоқаманд аст: ман падарамро дӯст медорам, ҷаноби Моррелро
ҳурмат мекунам ва Мерседесро мепарастам. Мана, ҷаноби бокарам,
ҳамин аст, он чи метавонам ба адлия хабар диҳам; чунон ки мебинед,
ҳамаи ин барои адлия он қадар мароқангез нест.
Дар лаҳзаҳое, ки Дантес гап мезад, Вилфор ба чеҳраи софу кушодаи
ӯ назар мекарду беихтиёр суханони Ренеро ба ёд меовард, ки айбдоршавандаро надониста, дар бораи илтифот кардан ба вай илтимос карда
буд. Ба корафтода шудан нисбат ба ҷинояту ҷинояткорон одат карда,
ёвари додситон дар ҳар як сухани Дантес далели нави бегуноҳии ӯро
медид. Дар воқеъ, ин ҷавон, ки қариб писаракест кушодарӯ, соддадил,
аз самими дил хушзабон, ки ба кофтан пайдо намешавад, ба ҳама хушмеҳр аст, зеро ки саодатманд аст, бахту саодат бошад, ҳамин гуна
неъматест, ки сангдилонро ба нармдилон табдил медиҳад, – меҳру шафқатеро, ки қалбашро фаро гирифтааст, ҳатто ба довари худ ҳам базл
кард. Вилфор, ки дар муомила ба ӯ сахтгиру сахтгап буд, вале Эдмонро
дар нигоҳу дар овозу дар ҳаракат нисбат ба оне, ки истинтоқаш мекард,
ҷуз дилбастагиву хайрхоҳӣ дигар чизе набуд.
«Ба ҳурмати виҷдон, – аз дил гузаронд Вилфор, – ин бачаи бисёр хубест ва умед аст, ки ман дили Ренеро ба даст меоварам, аввалин
хоҳишашро ба ҷо оварда; бо ҳамин дар ҳузури ҳама ба дастфишурии
самимӣ ноил мегардам, вале дар як гӯша, пинҳонӣ, – ба бӯсаи саршор аз
меҳр.
Аз ин орзуи ширин чеҳраи Вилфор шукуфон гардид ва даме, ки аз
қайди андешаҳояш берун омад, нигоҳашро ба Дантес равон кард; Дантес, ки ин ҳама тағйиротро дар чеҳраи вай ба назора гирифта буд, низ
табассум кард.
– Шумо душман доред? – пурсид Вилфор.
– Душман? – гуфт Дантес. – Ман, хушбахтона, ҳоло ин қадар ҷавон
астам, ки ба душман пайдо кардан фурсат наёфтаам. Шояд ман андак
тез бошам, вале ҳамеша кӯшиш мекардам худамро нисбат ба тобеонам
ором нигоҳ дорам. Дар зери дасти ман ягон даҳ–дувоздаҳ маллоҳест. Аз
онҳо пурсед, ҷаноби бокарам, ва онҳо ба шумо хоҳанд гуфт, ки падар
барин набошад ҳам – ман барои ин ҳанӯз ҷавон астам, – ба мисли бародари калонашон дӯст медоранд ва ҳурмат мекунанд маро.
– Агар душман надошта бошед шумо, шояд ҳосидоне дошта бошед.
Шумо нав ба нуздаҳ даромадеду нохудо таъйин карданиянд, ин дар
рутбаи шумо вазифаи баланд аст; шумо ба духтари хушрӯе хонадор
мешавед, ки дӯст медорад шуморо, ин бошад, хушбахтии нодир аст дар
миёни ҳама рутбаҳои олам. Ана ин ду далели қавие, ки кас ҳосидоне
дошта бошад.
– Оре, шумо ҳақ астед. Шумо муқаррар, одамонро аз ман хубтар
медонед, эҳтимол ҳамин тавр ҳам бошад. Лекин агар ин ҳосидон аз
ҷумлаи дӯстони ман бошанд, дар он сурат ман надонистани кӣ будани
онҳоро афзал мебинам, то ки бад диданашон ба ман муяссар нашавад.
– Ин дуруст нест. Ҳамеша, то ҷое, ки мумкин аст, ба сароҳат дидани
атрофиён лозим аст ба кас. Ва росташро гӯям, шумо ба назарам ҳамин
хел ҷавонмарди арзанда метобед, ки барои шумо ба қароре меоям аз
қоидаҳои маъмули адлия даст кашам ва ба шумо ёрӣ диҳам ҳақиқатро
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ошкор кунед… Мана маълумоти пинҳоние, ки айбдор ба гардани шумо
бор мекунад. Ин хатро мешиносед?
– Не, ман соҳиби ин хатро намешиносам; тарзи навишт вайрон, вале
хеле устувор. Ба ҳар ҳол инро ягон каси бомаҳорат навиштааст. Ман
ниҳоят хушбахтам, – илова кард ӯ бо миннатдорӣ ҷониби Вилфор назар
карда, – ки ба шумо барин кас корафтод шудам, зеро ин ҳосид душмани
воқеӣ будааст!
Аз рӯи барқе, ки ҳангоми гуфтани ин суханон дар чашмони ҷавон
шарар дод, Вилфор дарёфт, дар зери ҳалимии зоҳирии ӯ чӣ қадар қувваи рӯҳие нуҳуфта аст.
– Вале акнун, – гуфт Вилфор, – рӯирост ба ман ҷавоб диҳед, на ҳамчун айбдоршаванда ба довар, балки ба сифати каси ба мусибат дучор
шудае, ки дар пеши шахсе арзи ҳол мекунад, ки дар ин кор иштирок
дорад: оё дар ин маълумотномаи маҷҳулмуаллиф ҳақиқате ҳаст?
Ва Вилфор хатеро, ки Дантес гардонда ба вай дода буд, бо танаффур
рӯи миз ҳаво дод.
– Ҳамааш рост ва дар айни замон ягон ҳарфи рост надорад;
ҳақиқати ҳолро ба шумо мегӯям, қасам ба виҷдони маллоҳ, қасам ба
ишқи Мерседес, қасам ба ҷони падарам!
– Гап занед, – гуфт Вилфор.
Ва дар таги дилаш илова кард:
«Агар Рене маро дида метавонист, аминам, ки аз ман розӣ мешуд ва
маро ҷаллод намегуфт».
– Хӯш воқиа ин аст: вақте ки мо аз Неапол баромадем, нохудо Леклер бемор шуд, табларзаи асаб бар вай афтод; дар киштӣ пизишк набуд,
вале ӯ ба соҳил баромадан нахост, зеро ба ҷазираи Элба ниҳоят шитоб
дошт ва аз ҳамин сабаб аҳволаш чунон бад шуд, ки рӯзи сеюм фаро
расидани маргашро ҳис карда, маро наздаш хонд.
«Дантес, – гуфт ӯ, – ба виҷдонатон қасам хӯред, ки супориши ба
шумо мефармудаамро ба ҷо меоваред; кор кори ниҳоят муҳим аст».
«Қасам мехӯрам, бифармоед», – ҷавоб гардондам ман.
«Азбаски баъд аз марги ман фармонфармоӣ ҳамчун ёвари нохудо ба
ихтиёри шумо мегузарад, фармонфармоиро ба ӯҳда мегиред; ба сӯи ҷазираи Элба равон мешавед, дар Порто–Феррайо бозмеистед, назди
маршал мераведу ин номаро ба ӯ медиҳед; эҳтимол он ҷо номаи дигаре
диҳанд ба шумо ё ягон супориши дигаре фармоянд. Ин супоришро ман
бояд мегирифтам; шумо, Дантес, онро ба ҷои ман иҷро мекунед ва тамоми шарафи хидмат ба номи шумо мансуб мешавад».
«Иҷро мекунам, ҷаноб, вале, шояд, то ба назди маршал расидан чандон осон набошад?»
«Мана ангуштарие, ки шумо хоҳиш мекунед ба вай диҳанд, – гуфт
нохудо, – ин тамоми монеаҳоро бартараф мекунад».
Ва бо ҳамин суханон вай хотамеро ба ман дод. Баъди ду соат вай аз
ҳуш рафт, рӯзи дигараш даргузашт.
– Пас шумо чӣ кор кардед?
– Он чи, ки бояд мекардам, он чи, ки ҳар каси дигари дар ҷои ман
буда мекард. Васияти каси дами марг чизи муқаддас аст; аммо дар таомули мо, маллоҳон, хоҳиши сардор – фармон аст, ки иҷро накарданаш
аз имкон берун аст. Ҳамин тавр, ман ба сӯи Элба роҳ гирифтам ва рӯзи
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дигар ба он ҷо расидам; ман ҳамаро дар саҳни киштӣ гузоштаму танҳо
ба соҳил фуромадам. Ҳамон тавре, ки гумон доштам, маро ба назди
маршал роҳ додан нахостанд; вале ман хотамро ба ӯ фиристодам, ки
бояд вазифаи аломати шартиро ба ҷо меовард; ва ҳама дарҳо дар
рӯбарӯям боз шуданд. Ӯ маро пазируфт, аз сабаби марги Леклери бечора ҷӯё шуд ва чунон ки ӯ пешбинӣ карда буд, ба ман номае дода, фармуд худам ба Париж расонам. Ман ваъда додам, чунки ин аз ҷумлаи
вопасин хоҳиши нохудои ман буд. Ба ин ҷо расида, ман ҳама корҳоямро
дар киштӣ баробар кардаму ба назди арӯсам тохтам; арӯсам ба назарам
аз пештара ҳам зеботару дилработар намуд. Ба туфайли ҷаноби Моррел
мо ҳама расмиятҳои калисоиро файсал додем; ва акнун, чунон ки алакай гуфтам ба шумо, ба сари наҳор нишаста, омода будам, ки баъди
ягон соат аз ақди никоҳ мегузараму гумон доштам худи пагоҳ ба Париж
равам, нохост аз рӯи ин маълумотномаи пинҳонӣ, ки аз афташ, ин дам
шумо низ ман барин нафрат доред аз он, маро ба ҳабс гирифтанд.
– Бале, бале, – ба забон овард Вилфор, – ҳамаи ин ба назарам
ҳақиқат менамояд ва агар шумо дар ягон бобат гунаҳгор бошед ҳам,
фақат дар беэҳтиётӣ; лекин беэҳтиётии шумо ҳам бо фармоиши нохудо
рафъ мегардад. Ин ҷо бидиҳед, ҳамон номаи аз ҷазираи Элба гирифтаатонро, қавли ҷавонмардона диҳед, ки бо аввалин даъват ҳозир
мешавед ва ба назди дӯстонатон баргардед.
– Пас ман озодам! – наъра кашид Дантес аз шодӣ худашро гум
карда.
– Оре, фақат номаро ба ман диҳед.
– Вай бояд дар дасти шумо бошад, онро ҳамроҳи дигар коғазҳои
ман гирифта буданд ва баъзеи онҳоро дар ин баста шинохтам.
– Сабк кунед, – гуфт Вилфор Дантесро, ки мехост кулоҳу
дастпӯшакҳояшро гирад, – сабр кунед! Нома ба унвони кист?
– Ба ҷаноби Нуартйе, кӯчаи Кок–Эрон, дар Париж.
Агар раъд ба сари Вилфор фуруд меомад, бо чунин зарбаи босуръату
ногаҳонӣ аз пой намеафканд ӯро; вай рӯи курсии нарм фурӯ афтод, ки
аз он ҷо нимхез шуд, то бастаи коғазҳои аз Дантес ба даст омадаро гирад ва бо талвоса коғазҳоро кову чов карда, номаи фалокатборро берун
овард, нигоҳи чашмони даҳшатборашро ба он дӯхт.
– Чаноби Нуартйе, кӯчаи Кок–Эрон, рақами сездаҳ, – зери лаб гуфт
ӯ, боз сахттар қуташ канда.
– Оре, – гуфт Дантеси ҳайратзада. – Магар шумо ӯро мешиносед?
– Не, – зуд ҷавоб дод Вилфор, – хидматгори содиқи шоҳ бо суиқасдгарон шиносоӣ надорад.
– Аз ин мебарояд, ки сухан аз боби суиқасд мерафтааст? – пурсид
Дантес, ки баъди худашро озод ҳисоб кардан, пай бурд, ки кор ранги
дигар гирифта истодааст. – Дар ҳар сурат ман алакай ба шумо гуфтам,
ки аз мазмуни ин нома ҳеҷ хабар надоштам.
– Бале, – гуфт Вилфор бо овози баста, – лекин шумо номи касеро
медонед, ки нома ба вай равон шудааст.
– Барои шахсан ба ӯ додани нома ман боист номи ӯро медонистам.
– Ва шумо ба касе онро нишон надодаед? – пурсид Вилфор, номаро
хонда то рафт бештар рангаш канда.
– Ба ҳеҷ кас, қасам ба виҷдонам!
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– Ҳеҷ кас намедонад, ки шумо аз ҷазираи Элба ба ҷаноби Нуартйе
нома меовардаед? – Ҳеҷ кас, ба ҷуз шахсе, ки онро ба ман супурд.
– Ва ҳамин ҳам зиёд аст, аз ҳад зиёд аст! – зери лаб гуфт Вилфор.
Чеҳраи ӯ то рафт тиратар мегардид, ҳине ки номаро мехонд; лабони
рангпарида, дастони ларзон, чашмони шарарбораш нохуштарин эҳсосе
илқо мекарданд ба Дантес.
Номаро хонда фуроварда Вилфор бо ҳар ду даст сарашро дошт ва
шах шуд.
– Ба шумо чӣ шуд, тақсир? – беҷуръатона пурсид Дантес.
Вилфор ҷавоб намедод, баъд чеҳраи рангпаридаву тарҳаш вайрон
шудаи худашро боло карду бори дигар номаро хонд.
– Ва шумо бовар кунонданиед, ки аз мундариҷаи ин нома ҳеҷ хабар
надоред? – гуфт Вилфор.
– Такрор мекунам ва ба виҷдонам қсам мехӯрам, ки ҳеҷ чиз намедонам. Лекин ба шумо чӣ шуд? Дилатон беҳузур шуда истодааст? Мехоҳед, занг занам? Ягон касро ҷеғ занам?
– Не, – гуфт Вилфор, зуд бархоста, – дар ҷоятон истед ва хомӯш
бошед; ин ҷо ман фармон медиҳам, на шумо.
– Бубахшед, – бо ранҷиш гуфт Дантес, – ман фақат хостам ба шумо
ёрӣ диҳам.
– Ба ман ҳеҷ чиз лозим не. Заъфи яклаҳзагӣ – тамом вассалом. Ғами
худатонро хӯред, на аз они маро. Ҷавоб диҳед.
Дантес интизори суол буд, вале баръабас; Вилфор рӯи курсии нарм
фурӯ нишаст, бо дасти ночаспонаш арақи рӯяшро пок карду бори сеюм
ба хондани нома даромад.
– Агар ин ҷавон донад, ки чӣ ин ҷо навишта шудааст, – зери лаб
гуфт ӯ, – ва агар ин ягон вақте пай барад, ки Нуартйе – падари Вилфор
аст, ман нобуд шудам, яқин нобуд шудам!
Ва ӯ гоҳ–гоҳе ба Эдмон назар меандохт, мисли ин ки нигоҳи ӯ аз
байни девори ниҳон аз назар гузашта метавониста бошад, деворе, ки ба
гирди асрори ниҳон дар дили ӯ кашида шуда аст, асроре, ки лабонаш аз
гуфтани он хомӯшанд.
– Ҳоҷати шубҳа нест! – нидо кард ӯ нохост.
– Аз барои само, – гуфт ҷавони сарсахт, – агар шумо ба ман шубҳа
дошта бошед, агар гумонбар бошед аз ман, бозпурсӣ кунед. Ман тайёр
астам ҷаоб диҳам ба шумо.
Вилфор зӯр зада худашро ба даст гирифт ва бо овозе, ки ӯ саъй кард
оҳанги боварибахше диҳад ба он, гуфт:
– Дар натиҷаи баёноти худатон гуноҳи сахте бор мешавад ба гардани шумо; бинобар ин ман чунон ки умед доштам, ҳақ надорам дарҳол
ҷавоб диҳам шуморо. Пеш аз он, ки ба чунин иқдом тасмим гирам, ман
бояд бо муфаттишон дар иртибот шавам. То он вақт, дидед, ки чӣ муомилае доштам ман ба шумо.
– Ҳо, бале, ман ҳам миннатдорам аз шумо! – нидо зад Дантес. – Муомилаи шумо бо ман мисли довар не, балки мисли дӯсте буд.
– Хӯш, ба ҳамин тариқ, ман боз муддате нигоҳ медорам шуморо,
умед аст, ки дер намекашад, далели асосӣ ба муқобили шумо – ин мактуб аст, ва шумо мебинед…
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Вилфор пеши бухорӣ рафт, хатро ба оташ партофт ва сабр карда истод, то ин ки сӯхта тамом шуд.
– Шумо мебинед, – давом дод ӯ, – ман нобуд кардам онро.
– Шумо додгустар не, бештар аз онед, – нидо зад Дантес, – шумо
айни шафқат ҳастед!
– Лекин гӯш кунед ба ман, – давом дод Вилфор. – Баъди чунин
рафтор шумо, албатта, мефаҳмед, ки ба ман бовар кардан мумкин аст.
– Бифармоед, ман фармоишатонро ба ҷо меоварам.
– Не, – гуфт Вилфор, ба Дантес наздиктар рафта, – не, ман ба шумо
фармоиш карданӣ нестам; ман фақат ба шумо маслиҳат додан мехоҳам,
мефаҳмед?
– Гап занед, ман маслиҳати шуморо чун фармоиш ба ҷо меоварам.
– Ман шуморо то бегоҳ ин ҷо, дар бинои маҳкама мегузорам. Мумкин аст, ягон каси дигар шуморо бозурсӣ кунад. Ҳар чизе, ки ба ман
гуфтед, бигӯед, аммо дар бораи нома дам назанед!
– Ваъда медиҳам, тақсир.
Акнун Вилфор, мисли ин ки, зорӣ дошт, айбдоршаванда бошад, тасалло медод доварро.
– Шумо мефаҳмед, – давом дод Вилфор, ба хокистаре, ки тарҳи
хатро боқӣ дошта буд, назар андохта, – акнун мактуб нобуд карда шуд.
Фақат шумою ман медонем, ки вай мавҷуд буд; онро ба шумо пешниҳод намекунанд; агар ба шумо аз боби ин сухан ба миён оваранд, инкор кунед, натарсида инкор кунед ва шумо раҳо меёбед.
– Ман инкор мекунам, хотирҷамъ бошед, – гуфт Дантес.
– Хуб шудааст, – гуфт Вилфор ва даст ба занг бурд; баъд каме даранг карду пурсид: – Дар дасти шумо фақат ҳамин нома буд?
– Фақат ҳамин.
– Савганд ёд кунед!
Дантес дасташро бардошт.
– Қасам мехӯрам! – гуфт ӯ.
Вилфор занг зад.
Комиссари политсия даромад.
Вилфор дар гӯши ӯ калимае чанд бигуфт; комиссар бо каллаҷунбонӣ
ҷавоб гардонд.
– Аз паси комиссар равед, – гуфт Вилфор ба Дантес.
Дантес таъзим кард, бори дигар ба Вилфор миннатдорона назар андохту аз дар баромад.
Навакак дар баста шуда буд, ки қуввату дармон тарк кард Вилфорро
ва қариб мадҳуш рӯи курсии нарм фурӯ афтод.
Баъди ягон дақиқа вай зери лаб гуфт:
– Худоё! Баъзан ба чӣ чизе вобаста аст зиндагӣ ё саодат!.. Агар
додситони подшоҳӣ дар Марсел мебуд, агар ба ҷои ман муфаттишро
даъват мекарданд, ман нобуд шуда будам… Ва ин нома, ин номаи наҳс
ба варта меандохт маро!.. Оҳ, падар, падар! Наход ки ту ҳамеша ба
хушбахтии ман монеъ шавӣ дар рӯи замин? Наход ки ман як умр бо гузаштаи ту дар набард бошам?
Аммо якбора чеҳрааш шукуфон гардид: дар лабони тарҳаш вайрон
гардидаи ӯ табассум пайдо шуд; нигоҳи гумҷӯи ӯ. мисли ин ки, дар
ким–кадом андешае қарор ёфт.
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– Бале, бале, – нидо зад ӯ, – ин нома, ки боист маро нобуд мекард,
метавонад сарчашмаи саодати ман бигардад… Хӯш, Вилфор, аз паи кор
шав!
Ва, боварӣ ҳосил кард, ки айбдоршаванда акнун дар даҳлез нест,
ёвари додситони подшоҳӣ низ аз дар баромад ва зуд–зуд қадам зада тарафи хонаи арӯсаш равон шуд.
XVIII. ҚАЛЪАИ ИФ
Комиссари политсия ба даҳлез баромада, ба ду нафар жандарм имо
кард. Як нафараш аз тарафи рости Дантес гузашта истод, дигараш аз
тарафи чапи ӯ. Даре кушода шуд, ки ба бинои маҳкама мебаромад, ва
маҳбусро бо яке аз он роҳравҳои дарози тирафом гирифта бурданд, ки
касро воҳима мегирад, ҳатто агар барои хавф бурдан ҳеҷ гуна сабабе
надошта бошад ҳам.
Чунон ки манзили Вилфор ба бинои маҳкама мепайваст, ҳамчунин
бинои маҳкама ба ҳабсхона мепайваст; бинои ҳабсхона як иншооти тираи дилгиркунандае буд, ки ноқусхонаи Аккул бо тамоми сӯрохҳои
даҳанвози дар рӯбарӯи он қомат баркашидааш кунҷковона назар мекард
ба вай.
Дар роҳрав чанд дафъа тоб хӯрда Дантес дари равзанаи панҷарадореро дид. Комиссар бо болғаи оҳанӣ се бор зад ва ба назари Дантес чунин тофт, ки зарбаҳои болға ба дили ӯ мерасанд. Дар боз шуд, жандармҳо маҳбусро, ки ҳоло ҳам саргаранг рост меистод, саҳл ба пеш тела
доданд. Дантес аз остона дарун қадам гузошт ва дар шақаросзанон аз
паси ӯ баста шуд. Ӯ акнун аз ҳавои дигаре нафа кашид, ҳавои ғализу
вазнине; ӯ дар маҳбас буд.
Ӯро ба камераи хеле озода, вале ғалақаҳояш гарону тирезаҳояш
панҷарадоре бурданд. Намуди манзили нав он қадар ҳаросе барнаангехт; хусусан, ки суханони бо дилсӯзии ошкоро ба забон овардаи ёвари
додситони подшоҳӣ ҳамчун дилдории умедбахш дар гӯшаш садо медоданд.
Соати чори баъд аз зӯҳр буд, даме ки Дантесро ба камера оварданд.
Ҳамаи ин, чунон ки пеш аз ин гуфтем, 28 феврал ба амал омада буд;
маҳбус дере нагузашта ба торикӣ рӯбарӯ зад.
Ҳамон дам шунавоиаш як бар ду тез шуд. Баробари андак садое, ки
ба гӯшаш мерасид, аз ҷой парида мехесту сӯи дар метохт, гумон дошт,
ки барои бурдани вай омадаанд, то озодӣ бахшандаш; аммо садо ба дигар самт рафта хомӯш мегардид ва Дантес боз рӯи харак фурӯ менишаст.
Ниҳоят соатҳои даҳи шаб даме ки Дантес акнун умедашро барканданӣ буд, садои наве ба гӯш расид, ки ин дафъа бе шубҳа тарафи камераи ӯ меомад. Баъд дар роҳрав шарфаи по баромаду оянда назди дар
қарор гирифт; калид дар қулф тоб гашт, ғалақаҳо шақаррос заданд ва
дари мустаҳками булутӣ боз гардида, ба камераи торик ду равшании
чашмхиракунандаи ду машъалаеро роҳ дод.
Дар рӯшноии ин машъала Дантес ҷилои туфангу боронии чор тан
жандармро дид.
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Вай қариб пеш ҳаво хӯрданӣ буд, вале бо дидани ин дастаи посбонони мусаллаҳ бозистод.
– Шумо барои ман омадед? – пурсид Дантес.
– Оре, – ҷавоб гардонд яке аз жандармҳо.
– Бо амри ёвари додситони подшоҳӣ?
– Бадеҳист.
– Хуб шудаст, – гуфт Дантес, – ман тайёр астам аз паси шумо биравам.
Боварӣ ба он, ки бо фармоиши де Вилфор барои бурданаш омадагистанд, ҳама хавфи ҷавони бечора аз дил бадар рафт; бо хотири ҷамъ ва
бепарво ӯ берун омаду дар миёни жандармҳо қарор гирифт.
Дар таги дари маҳбас каретае истода буд; дар кузлаи он фойтунчӣ
нишата буд, дар паҳлуи фонйтунчӣ мансабдори маҳкама.
– Ин карета барои ман аст? – пурсид Дантес.
– Барои шумо, – ҷавоб дод яке аз жандармҳо, – савор шавед.
Дантес хост гашта чизе гӯяд, вале даричаи карета боз гардиду ӯро ба
дарун тела доданд. Ӯ натавонист, инчунин худаш ҳам намехост муқобилат кунад; дар як чашм ба ҳам задан вай худро дар нишастгоҳи ақиб ёфт,
дар байни ду жандарм; ду нафари дигарашон дар рӯбарӯи ӯ нишастанд ва
аробаи вазнин бо тақар–туқури машъум ба пеш ҳаракат кард.
Бандӣ ба равзанаҳо нигарист; бар онҳо панҷараи оҳанӣ кашида буданд. Ӯ фақат маҳбасро дигар карда буд; маҳбаси нав рӯи чархҳо қарор
дошт ва чархҳояш бо мақсади норавшане пеш меғелиданд. Аз байни
симҳои зич, ки аз миёни онҳо базӯр даст метавон гузаронд, Дантес ба
ҳар ҳол назар карда дид, ки ӯро аз кӯчаи Кессар гузаронданд, баъд аз
кӯчаи Сен–Лорану Тарамис тарафи соҳил нишеб шуданд.
Андаке пас аз ин аз миёни шабакоти равзана ва аз миёни панҷараи
муҷассамае, ки онҳо аз канораш гузашта мерафтанд, вай чароғони Идораи бандарро дид.
Карета бозистод, амалдори маҳкама фуромаду назди қаравулхонаи
ҳарбӣ рафт; аз он ҷо ягон даҳ нафар сарбоз берун омаданду ду қатор
шуданд. Туфангҳои онҳо дар равшании фонусҳое, ки дар қадди соҳил
фурӯзон буданд, ҷило медоданд.
«Наход ҳамаи ин барои ман бошад?» – аз дил гузаронд Эдмон.
Амалдори маҳкама даричаро бо калид боз карда, хомӯш ба ин суол
ҷавоб дод, зеро Дантес дар байни ду қатори сарбозон роҳи танги аз карета то лаби соҳил барои худаш гузошта шударо дида буд.
Ду жандарми дар нишастгоҳи пеш нишаста якум шуда аз карета баромаданд, аз паси онҳо вай баромад, аз паси вай бошад, ду нафари
боқимондае, ки дар ду паҳлуи ӯ нишаста буданд. Ҳамаашон сӯи заврақе
равон гардиданд, ки ходими идораи гумрук дар лаби соҳил аз занҷираш
дошта меистод. Сарбозон бо кунҷковии аблаҳворе ба Дантес менигаристанд. Ӯро худи ҳамон замон қариби суккони заврақ дар миёни чор
жандарм нишонданд, коргузори маҳкама бошад, дар пешгоҳ нишаст.
Такони сахте заврақро аз соҳил ҷудо кард; чор нафар белзан ба самти
Пилон ба бел задан даромаданд. Бо овозе, ки аз заврақ садо дода буд,
занҷире, ки роҳи бандарро мебаст, фурӯ гузошта шуд ва Дантес худро
дар мавзеъе ёфт, ки Фриулаш меноманд, яъне берун аз бандар.
Нахустин эҳсоси маҳбус, даме ки вай ба ҳавои тоза баромад, эҳсоси
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хурсандӣ буд. Ҳавои кушод қариб ки озодист. Ӯ қафаси синаашро пур
карда боди ҷонбахшро фурӯ кашид, боде, ки дар болҳои худаш накҳати
пурасрори шабу баҳрро бардошта меовард. Ба зудӣ, аммо, оҳи бадард
кашид: ӯ аз канори «Резерв» шино карда гузашта буд, ҷое, ки ин қадар
саодатманд буд ҳамин пагоҳ, як дақиқа пеш аз ҳабс шуданаш; аз миёни
тирезаҳои равшан чароғон шуда садоҳои сурурбахши рақсу хониш ба
гӯшаш мерасид.
Дантес дастонашро фурӯ гузошта, чашмонашро сӯи осмон бардошту
ба ибодат кардан даромад.
Заврақ роҳашро давом медод; вай аз Сари Мурда гузашта, ба халиҷи
Фаро баробар шуд ва истеҳкомро давр зада гузаштан гирифт; Дантес
чизе намефаҳмид.
– Маро ба куҷо бурданиянд?
– Ҳозир мефаҳмед.
– Лекин…
– Бо шумо ҳамгап шудани мо манъ аст.
Дантес қисман сарбоз буд; аз жандармҳое, ки ҷавоб додан ба онҳо
манъ шудааст, пурсуҷӯ кардан, ба назараш кори беҳуда намуд ва ӯ хомӯш монд.
Ин дам андешаҳои ғалатие дар майнааш давр задан гирифт; бо заврақи фарсуда ба сафари дур рафтан имкон надошт, дар атроф ягон
киштии лангар андохтае набуд; вай ба дил гуфт, ки ӯро ба ягон ҷои
дурдасти қадди соҳил бурдаву дар ҳамон ҷо эълом мекардагистанд, ки
вай озод аст. Ӯро набаста буданд, кӯшиши ба дасташ кишанг андохтан
ҳам надоштанд; аз ҳамаи ин фоли нек гирифт вай; ғайр аз ин ёвари
додситони подшоҳӣ, ҳамин шахси меҳрубону навозишкор, магар
нагуфта буд, ки мабодо агар номи фалокатбори Нуартйеро ба забон
нагиред, дигар аз чӣ метарсед? Охир дар пеши назари худаш Вилфор
номаи пурхатарро а оташ партофта сӯзонда буд–ку, ягона далеле, ки ба
муқобили ӯ истифода шуданаш мумкин буд.
Дар хомӯшӣ интизор буд, ки оқибати ин кор чӣ мешуда бошад, бо
чашмони маллоҳ, ки ба чен кардани фазо дар торикӣ одат карда буд,
саъй дошт, гирду атрофро назора кунад.
Ҷазираи Ратонно, ки дар он миное фурӯзон буд, дар тарафи рост
монд ва заврақ қад–қади соҳил шино карда, ба халиҷи Каталон расид.
Нигоҳи маҳбус боз ҳам тезтар гардид: Мерседес дар ин ҷо буд ва ҳар
дақиқа ба назараш чунин метофт, ки дар соҳили торик суроби хираи
зане пайдо шуда истодааст.
Чӣ хел дили Мерседес хутур намекарда бошад, ки дилдодааш аз вай
дар масофаи сесад қадам аст?
Дар саросари Каталонҳо фақат дар як тиреза рӯшноӣ буд. Зеҳн монда Дантес итминон ҳосил кард, ки ин хонаи арӯси вай аст. Дар тамоми
деҳкада фақат як худи Мерседес нахобида буд. Агар Дантес баландтар
фарёд мекард, овозаш ба гӯши ӯ мерасид. Шарму ҳаёи ноҷоя ба вай
монеъ шуд. Агар вай ақлбохтагон барин фарёд кашад, жандармҳо чӣ
мегӯфтанд? Бинобар ин вай даҳан накушоду аз рӯшноӣ чашм наканда
аз канори деҳа гузашта рафт.
Дар ин миён заврақ пеш мерафт; лекин маҳбус парвои заврақ
надошт, ҳушу ёдаш пеши Мерседес буд. Оқибат тирезаи чароғон дар
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паси теғаи шах панаҳ шуд. Дантес баргашта назар карду дид, ки заврақ
аз соҳил дур шуда истодааст.
Ҳине ки вай ғарқи андешаҳои худаш буд, бодбонҳо белҳоро бадал
карда буданд ва заврақро шамол пеш мебурд.
Ҳарчанд дили Дантес намехост аз нав ба пурсуҷӯи жандарм пардозад, лекин ба ҳар ҳол тарафи ӯ ғеҷиду, аз дасташ дошта гуфт:
– Рафиқон! Ба виҷдону ба рутбаи сарбозиатон қасам медиҳам шуморо: тараҳҳум кунед ва ҷавоб диҳед ба ман. Ман нохудо Дантес, як
нафар франсавии некдилу бавиҷдонам, агарчи ба ким–кадом хиёнате
айбдор мекунанд маро. Куҷо мебаред шумо маро? Бигӯед, қавли ҳалоли
маллоҳӣ медиҳам ба шумо, ки вазифаи худамро ба ҷо меоварам ва ба
тақдирам тан медиҳам.
Жандарм пушти сар хориду ба рафиқаш назар кард. Ӯ ҷунбише кард,
ки бояд чунин маъно дошта бошад: «Акнун ба хаёлам, гуфтан мумкин
будагист» ва жандарм ҷониби Дантес баргашт:
– Шумо зодаи Марсел ва маллоҳеду боз мепурсед, ки куҷо рафта
истодаем мо?
– Оре, ба виҷдонам, ки намедонам.
– Худатон пай намебаред?
– Не.
– Мумкин нест.
– Ба муқаддасоти олам қасам мехӯрам ба шумо! Бигӯед, аз барои
худо!
– Фармон чӣ мешавад?
– Фармон аз ҷониби шумо гуфтани он чиро ба ман манъ намекунад,
ки ман хоҳ–нохоҳ баъди даҳ дақиқа, баъди ним соат, шояд баъди як соат мефаҳмам. Шумо маро фақат аз шаку шубҳаи беохир раҳо мекунед.
Ман аз шумо, чун аз дӯст илтимос мекунам. Бинед, ман на дар тараддуди муқобилат кардан астаму на дар андешаи гурехтан. Охир ин имкон
ҳам надорад. Куҷо рафта истодаем мо?
– Ё шумо кӯр шудаед, ё ки ҳаргиз аз бандари Марсел берун
нарафтаед; набошад, шумо наметавонед пай набаред, ки куҷо бурда истодаанд шуморо.
– Наметавонам.
– Хӯш ба атроф нигаред.
Дантес бархост ба ҳамон тарафе, ки заврақ равон буд, назар кард ва
дар масофаи ягон дусад–ду саду бист метр дар рӯбарӯи худаш шахи
сиёҳи овезонеро дид, ки дар сари он қалъаи тираи Иф менамуд.
Ин тарҳи булъаҷаб, ин зиндон, ки боиси ин қадар даҳшате мегардад,
ин қалъа, ки сесад сол ин ҷониб бо ривоятҳои ваҳматгезаш ба Марсел
ғизо мебахшад, нохост дар рӯбарӯи Дантес пайдо гардид, ки ҳатто дар
гӯшаи хотираш ҳам набуд, ба вай ҳамин хел таъсир бахшид, ки пояи
дор ба маҳкуми марг мебахшад.
– Худоё! – дод зад ӯ. – Қалъаи Иф–ку? Барои чӣ мо он ҷо меравем?
Жандарм табассум кард.
– Охир маро ба он ҳабс карда наметавонанд–ку! – давом дод Дантес.
– Қалъаи Иф – маҳбаси давлатӣ, фақат ба ҷинояткорони сиёсии мӯътабар таъйин шудааст. Ман ҳеҷ гуна ҷинояте содир накардаам. Магар дар
қалъаи Иф ягон хел муфаттишон, ягон хел доварон ҳастанд?
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– То ҷое, ки ман медонам, – гуфт жандарм, – он ҷо фақат қутвол,
зиндонбон, подгону деворҳои мустаҳкам ҳаст. Бас, бас, ошно, худатонро ҳайратзада нишон надиҳед, набошад ман, ростӣ, гумон мекунам, ки
музди некиҳои маро бо ришханд пардохта истодаед.
Дантес дасти жандармро ба дараҷае сахт зер кард, ки қариб шикаста
буд онро.
– Хӯш шумо гуфтаниед, ки маро ба қалъаи Иф мебаранд ва он ҷо
мегузоранд?
– Эҳтимол, – гуфт жандарм, – лекин дар ҳар сурат дасти маро ин
қадар сахт фишурдан ҳоҷат надорад.
– Бе ҳеҷ гуна тафтиш? Бе ҳеҷ гуна ба ҷо овардани расмиятҳо?
– Тамоми расмиятҳо ба ҷо овардагӣ, тафтиш ба охир расидагӣ.
– Ва қатъи назар аз ваъдаҳои ҷаноби де Вилфор?
– Ман намедонам, ки ҷаноби де Вилфор ба шумо чӣ ваъда додааст,
– гуфт жандарм, – фақат медонам, ки мо ба қалъаи Иф рафта истодаем.
Эҳе! О шумо чӣ кор карда истодаед? Ин ҷо биёед, рафиқон! Доретон!
Бо ҳаракати барқвор босуръат ва ба ҳар ҳол аз чашми таҷрибакори
жандарм хатонахӯранда, Дантес хост худашро ба баҳр андозад, вале чор
дасти пурқувват дар ҳамон дақиқае ӯро пахш карданд, ки пойҳои ӯ аз
таҳти заврақ канда шуда буданд.
Вай аз хашм ғурросзанон даруни заврақ афтод.
– Эҳе, додар! – гуфт жандарм, зонуяшро ба сари синаи ӯ зер карда. –
Қавли содиқи маллоҳиро ҳамин хел нигоҳ медоштаӣ–дия! Ҳамин–дия
аз хаппакҳо дилпур шудан! Хӯш, акнун, азизам, ҷунбу бин, рост ба пешонаат тир меандозам. Ман банди якуми фармонро хилоф кардам, лекин хотирҷамъ бош, дуюмашро бе қилу қол ба ҷо меоварам.
Ва ӯ воқиан ҳам мили туфангашро ба чаккаи Дантес гузошт. Дар
лаҳзаи аввал Дантес хост ҷунбиши фалокатборе кардаву мусибати ғайри мунтазираро хотима диҳад, мусибате, ки ба сараш фуруд омада буду
ба чанголи пайғуияш дароварда. Вале маҳз ба–дон ҷиҳат, ки ин мусибат
аз ҳад ногаҳонӣ буд, Дантес ба дил гуфт, ки он набояд дер кашад; бинобар ин ваъдаи Вилфорро ба ёд овард; ғайр аз ин бояд эътироф кард,
марги таҳти заврақ аз дасти жандарм ба назараш зишту хориовар намуд.
Ӯ рӯи тахтаҳо нишасту бо ғазаб оҷизвор даст ба дандон газид.
Заврақ аз такони сахте алвонҷ хӯрд. Яке аз белзанҳо рӯи харсанг
ҷаст, ки сари сафинаи сабук ба он бархӯрда буд, садои ғарачоси ба гирди яккамех тоб гаштани арғамчин баромад ва Дантес дарёфт, ки онҳо ба
соҳил расидаанд.
Жандармҳое, ки ӯро аз дасту аз гиребонаш дошта меистоданд, водор
карданд, ки бархезад, ба соҳил фурояд ва ӯро ҷониби поғундаҳое
кашола карданд, ки ба сӯи дарвозаи ҳисор мебурданд; аз ақиб коргузори маҳкама, ки бо туфанги сарнайзааш гузарондагӣ мусаллаҳ буд,
меомад.
Воқиан, Дантес парвои муқобилати бефоида ҳам надошт. Сустҳаракатии ӯ на зуҳуроти муқобилат карданаш буд, балки аз рӯҳафтодагӣ
буд. Сараш давр мезад ва ӯ чун каси маст мекалавид. Вай боз ду қатор
сарбозони дар нишебии бароз сафкашидаро дида, ҳис кард, ки
поғундаҳо ба по бардоштанаш водор карда истодаанд, пайхас кард, ки
аз дарвоза даромаду ин дарвоза аз пасаш басат шуд, вале ҳамаи ин
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бешуурона буд, мисле ки дар миёни ғубор бошад, қудрате надошт, ки
чизеро муқаррар карда тавонад. Ӯ ҳатто баҳрро намедид, баҳре, ки манбаи ранҷу азоби маҳбусон буд ва онҳо ба паҳнои вай нигариставу бо
даҳшат пай мебурданд, ки аз бартараф карданаш оҷизанд.
Ҳангоми тавақкуфи якдақиқаина Дантес андак ба худ омад ва ба
атроф нигарист. Ӯ дар рӯи ҳавлии чоргӯшае, миёни чор девори баланд
истода буд; садои ба як маром қадам задани посбонон ба гӯш расид ва
ҳар дафъа, вақте ки аз паҳлуи ду–се тирезаи чароғон мегузаштанд, туфангҳояшон ҷило медод.
Ӯ ягон дақиқа истод. Азбаски медонистанд Дантес акнун намегурезад, жандармҳо сар дода буданд ӯро. Аз афташ нигарони фармоиш буданд; ниҳоят овози касе шунида шуд:
– Канӣ маҳбус?
– Инҷо, – ҷавоб гардонданд жандармҳо.
– Бигузор аз паси ман ояд, ман ӯро ба камера мебарам.
– Биравед, – гуфтанд жандармҳо, Дантесро тела дода.
Ӯ аз паси роҳбалад равон шуд, ки воқиан ба як камераи нисфаш дар
таги замин бурд ӯро; аз деворҳои урёну тар мисле ки ашк таровидан
дошт. Чароғи сиёҳи рӯи чорпоя гузошта шуда, ки пилтааш дар ким–чӣ
хел равғани бадбӯе шино дошт, деворҳои пӯпанакзадаи ин манзили
даҳшатбору андоми роҳбаладро равшан мекард; ин як шахси ҷулҳундипӯши чеҳрааш безебе буд, – аз афташ, аз ҷумлаи ходимони дараҷаи
пасти ҳабсхона.
– Мана ба шумо камера барои имшаб, – гуфт ӯ. Ҳозир алакай бевақт
шуд, ҷаноби қутвол хобидаанд. Пагоҳ, вақте ки он кас мехезанду супоришномаи аз ваҷҳи шумо омадаро мехонанд, шояд, бароятон камераи
дигаре таъйин кунанд. Ҳамин ҳоло мана ба шумо нон, ин ҷо, дар дӯлча
об; он ҷо, дар гӯша, пахол. Ҳамин аст он чи ба маҳбус лозим аст. Шабатон хуш.
Ва пеш аз он, ки Дантес фурсати ҷавоб гуфтан ёбад, пеш аз он ки вай
нонро дар куҷо мондани зиндонбонро зери чашм кунад, пеш аз он ки
дар куҷо истодани дӯлчаи обро бинад, пеш аз он ки ба гӯшае рӯ оварад,
ки пахол – бистари хоби ӯ афкандааст, – зиндонбон милмилакро гирифту дарро баста, маҳбусро аз ҳамон рӯшноии хира ҳам маҳрум кард, ки
дар нури он, чун дар шунаҳи шӯълаи уфуқ деворҳои тари маҳбасаш
намудор шуда буд.
Ӯ дар муҳити хомӯшу зулмонӣ танҳо монд, муҳити чун гунбади
қаъри замин тираву тор ва бесадо, ки сардии ҷонкоҳашро дар ҷабини
лолагунаш ҳис кард.
Ҳангоме ки нахустин шӯълаҳои хуршед ин мағораро нав равшан
карда буданд, зиндонбон бо фармони ҳамин ҷо нигоҳ доштани маҳбус
баргашта омад. Дантес дар ҳамон ҷояш истода буд. Мисли ин ки дасти
оҳание ӯро дар ҳамон ҷои шабона истодааш мехкӯб карда бошад; фақат
чашмонаш аз фарти худдорӣ кардан аз гиря варамида буданд. Ӯ
намеҷунбид ва ба замин назар карда меистод.
Ӯ шаби дароз ба по истода баромад ва ягон дақиқа ғанаб накардааст.
Зиндонбон ба наздаш омад, ба гирдаш давр зад, вале Дантес, мисли
ин ки ӯро намедид.
Ӯ даст ба китфи маҳбус монд. Дантес як қад париду калла ҷунбонд.
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– Шумо нахобидаед? – пурсид зиндонбон.
– Намедонам, – ҷавоб гардонд Дантес. Зиндонбон ҷониби ӯ бо
ҳайрат нигарист.
– Шумо гурусна нестед? – давом дод ӯ.
– Намедонам, – такрор кард Дантес.
– Ба шумо оё ягон чиз лозим нест?
– Ман мехоҳам қутволро бинам.
Зиндонбон китф дарҳам кашиду аз дар баромад.
Дантес бо нигоҳаш ӯро гусел кард, даст сӯи дари нимроғ ёзонд, вале
дар баста шуд.
Он гоҳ гиряи ҳой–ҳой аз қафаси синааш берун ҷаст. Ашки дидагонаш, ки то ба ин дам ғун шуда буд, ду ҷӯйборе гардида ҷорӣ шуд. Ӯ ба
зону афтод, сарашро ба фарш зер карда дурудароз ба ибодат даромад,
тамоми умрашро ёдовар шудаву ба худ суол медод, ки дар ин умри на
чандон дарозаш чӣ ҷинояте содир кардааст, то гирифтори чунин ҷазои
сангдилонае бишавад.
Ҳамин тавр рӯз ба охир расид. Дантес ба душворӣ чанд реза нонро
фурӯ бурдаву ҷуръае чанд об хӯрд. Ӯ гоҳ ғарқи андеша мешишт, гоҳ
чун ҷонварони ваҳшии қафасбанд қад–қади девор давр мезад.
Як фикр бо қудрати хос ба бехудӣ мерасонд ӯро: ҳангоми ба ин ҷо
оварданашон, вақте ӯ бехабар аз он, ки куҷо мебарандаш, ин қадар осудаю бепарво нишаста буд, метавонист даҳ бор ба об андозад худашро,
ва ба ҳунари шино кардану ғӯта хӯрдан, ки гумон аст дар Марсел касе
ба вай баробарӣ ҷӯяд, метавонист зери об пинҳон шавад, посбононро
гӯл занад, ба соҳил расад, бигрезад, дар ягон халиҷи беодам панаҳ гардад, расидани киштии генуие ё каталониеро нигарон шавад, ба Итолиё ё
Испаниё расад ва аз он ҷо ба Мерседес нома нависад, то вай ба наздаш
ояд. Парвои хӯрду хӯрокаш надошт: қисмат ба кадом кишваре, ки
намеандохташ – маллоҳони хуб дар ҳама ҷо ноёбанд; вай ҳамчун тосканӣ ба итолиёвӣ гап зада метавонист, ҳамчун фарзанди воқеии Кастилия испонӣ медонист. Бо Мерседесу бо падараш озод ва хушу хуррам
умр ба сар мебурд, зеро падарашро ҳам нома навишта ба наздаш мехонд. Вале ба ҷои ин вай маҳбус, зиндонии қалъаи Иф, дар ин маҳбас,
ки бозгашт аз ин ҷо имкон надорад, ва намедонад, ки ҳоли падараш ба
чӣ расид, бо Мерседес чӣ гап шуд; ва ҳамаи ин аз касофати он, ки ба
гапи Вилфор бовар кард. Вай ақлбохта нашавад кӣ шавад ва Дантес дар
ғалаёни бехудӣ дар рӯи пахоли тозае, ки зиндонбон оварда буд, ин сӯ–
он сӯ ғел мегашт.
Рӯзи дигар дар ҳамин соат зиндонбон пайдо шуд.
– Хайр, читу, – пурсид ӯ, – андак омадагист ақлатон?
Дантес ҷавоб нагардонд.
– Ин қадар маъюс нашавед! Бигӯед, дилатон чӣ мехоҳад. Хӯш, гап
занед!
– Ман мехоҳам қутволро бинам.
– Гуфтам–ку, ин аз имкон берун аст, – ҷавоб гардонд зиндонбон бо
алам.
– Барои чӣ аз имкон берун будааст?
– Чунки аз рӯи дастури маҳбас ба вай рӯ овардани маҳбус манъ аст.
– Хӯш чӣ кор дар ин ҷо мумкин аст? – пурсид Дантес.
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– Ғизои беҳтар – ба пул, сайр, баъзан китоб.
– Китоб лозим не ба ман, сайр кардан намехоҳам, вале аз ғизо розӣ
ман. Фақат як чиз мехоҳам – дидани қутволро.
– Агар шумо бо ин талаб ба ман чақа шудан гиред, хӯрок оварданро
бас мекунам ман.
– Хайр, чӣ? – ҷавоб гардонд Дантес. – Агар ту хӯрок оварданро бас
кунӣ, ман аз гуруснагӣ мемирам, вассалом!
Бо ваҷоҳате, ки Дантес ин суханонро ба забон овард, зиндонбон дарёфт, ки зиндонии ӯ аз мурдан хурсанд мешудааст; азбаски ҳар як
маҳбус ба зиндонбон рӯзе расо даҳ су даромад меоварад, зиндонбони
Дантес ҳамонзамонӣ зиёнашро, ки аз марги вай ҳосил шуданаш мумкин
буд, ҳисоб карда баромад ва акнун ба лаҳни навозишкоронатаре гуфт:
– Гӯш кунед: он чи шумо талаб доред, имконнопазир аст; яъне ки
дигар илтимос накунед; то ба ҳол ҳеҷ гоҳ нашудааст, ки қутвол бо талаби маҳбус ба камераи ӯ ҳозир шуда бошад: бинобар ин худатонро ором
нигоҳ доред, ба шумо рухсат медиҳанд ба сайр бароед, ҳангоми сайр
бошад, шояд мавриде шавад, ки ягон дафъа бо қутвол рӯбарӯ занед. Он
гоҳ ба вай муроҷиат кунед, агар хоҳиши ба гапатон ҷавоб гуфтан дошта
бошад, ин дигар кори ӯст.
– Хайр чӣ қадар ман бояд ин вохӯриро нигарон шавам?
– Кӣ медонад? – гуфт зиндонбон. – Як моҳ, се моҳ, ним сол, мумкин
аст, як сол.
– Ин аз ҳад дер аст, – гапи ӯро бурид Дантес, – ман худи ҳозир дидан мехоҳам ӯро!
– Ба кори ношуданӣ пофишорӣ накунед, набошад баъди ду ҳафта
девона мешавед.
– Ту гумон дорӣ? – гуфт Дантес.
– Ҳа, девона мешавед; девонагӣ доимо ҳамин тавр сар мешавад. Ин
ҷо алакай чунин ҳодиса рӯй дод; ҳамин ҷо то омадани шумо як аббат
истиқомат дошт, ки беист барои озод карданаш ба қутвол як миллион
пешниҳод мекард ва дар сари ҳамин муомила девона шуд.
– Аз истиқомат накарданаш дар ин ҷо чӣ қадар муддат гузашт?
– Ду сол.
– Ӯро ба озодӣ сар доданд?
– Не, ба якахонаи зиндон бурданд.
– Гӯш кун, – гуфт Дантес, – ман на аббатам ва на девона; шояд девона ҳам шавам, вале ҳоло, мутаассифона, ақлам дар ҷояш; ман дигар
чиз пешниҳод мекунам ба ту.
– Чӣ будааст?
– Ман ба ту миллион пешниҳод намекунам, зеро ин қадар пул надорам, лекин сад эку пешниҳод мекунам, агар ту розӣ бошӣ, ки ҳар гоҳ
Марсел равӣ, як сари қадам ба Каталонҳо дароӣ ва мактуберо ба духтаре диҳӣ, ки Мерседес ном дорад… ҳатто мактуб не, балки фақат ду
сатре.
– Агар ман ин ду сатрро расонаму маро дастгир кунанд, ман ҷоеро
аз даст медиҳам, ки соле як ҳазор ливр музд мегирам, даромаду хӯрду
хӯрок ҳисоб не; – мебинед, ман аблаҳе мебудам, агар ба хотири сад эку
ҳазор ливрро зери хатар мегузоштам.
– Хуб шудааст! – гуфт Дантес. – Хӯш гӯш куну дар хотир дошта
61
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

бош: агар ту руқъаи маро ба Мерседес нарасонӣ ё ақалан ба ӯ
нафаҳмонӣ, ки ман ин ҷоям, ягон вақт дар паси дар поида меистаму
вақти даромаданат, саратро ба чорпоя зада маҷақ мекунам!
– Аҳа, таҳдид мекунӣ! – дод зад зиндонбон, як қадам ақиб рафтаву
дар тараддуди ҳимоят кардан шуда. – Қатъан ақли шумо дар ҷояш нест;
аббат шумо барин сар карда буд ва баъди се рӯз шумо ӯ барин арбада
хоҳед кард; нағз ки дар қалъаи Иф зиндони якахона ҳаст.
Дантес чорпояро бардошту ба гирди сараш гардонд.
– Майлаш, майлаш, – гуфт зиндонбон, – агар шумо ҳатман инро талаб дошта бошед, ман қутволро мегӯям.
– Кайҳо ин корро кардан лозим буд, – ҷавоб гардонд Дантес, чорпояро рӯи фарш гузошта ва бо сари хаму чашмони роғ–роғ, гӯё дар воқеъ
ақлашро бохта истода бошад, болои он нишаста.
Зиндонбон аз дар баромаду баъди чанд дақиқа ҳамроҳи чор сарбозу
капрале баргашта омад.
– Бо фармони қутвол, – гуфт ӯ, – маҳбусро як ошёна поён баред.
– Пас, ба хонаи торик, – гуфт капрал.
– Ба хонаи торик: девонагонро ҳамроҳи девонагон нигоҳ доштан
даркор.
Чор тан сарбоз Дантесро маҳкам доштанд, ки ба ким–чӣ хел
ошуфтагие афтода буду бе ҳеҷ гуна муқобилате аз пасашон равон шуд.
Онҳо понздаҳ поғунда поён фуромаданд; дари камераи торике боз
гардид, ки вай ғурунгосзанон ворид шуд ба он:
– Ӯ ҳақ аст, девонагонро ҳамроҳи девонагон нигоҳ доштан даркор.
Дар баста шуду Дантес, дастонашро пеш ёзонда, рафтан гирифт, то
ин ки ба девор бархӯрд; он гоҳ дар як кунҷ нишасту муддате аз ҷой
наҷунбид, дар ин миён, ҳамин ки чашмонаш батадриҷ ба торикӣ хӯ гирифтанд, ашёро пайхас мекардагӣ шуд.
Зиндонбон иштибоҳ накарда буд: ба девонагии Дантес як сари мӯ
монда буд.
IX. БЕГОҲИИ РӮЗИ ҶАШНИ ФОТИҲА
Вилфор, чунон ки пеш аз ин гуфта будем, боз ба кӯчаи Гран–Кур равон шуд ва ба хонаи де Сен–Меран даромада, акнун меҳмононро дар
хонаи таомхӯрӣ не, балки дар манзили меҳмонпазироӣ, дар сари қаҳва
ёфт.
Рене ӯро бесаброна интизор буд, ки дигар меҳмонон низ дар ин амр
ба вай шарик буданд. Бинобар ин ӯро бо нидоҳои шодона истиқбол
карданд.
– Хӯш, каллабур, пушту паноҳи давлат, Брути роялист! – нидо зад
яке аз меҳмонҳо. – Чӣ воқиа рӯй додааст? Гап занед!
– Мабодо–ку Террори наве тайёр нашуда истодааст? – пурсид дигаре. – Мардумхори корсикоӣ аз хафолаш берун наомадааст–ку? – пурсид
сеюмӣ.
– Маркиза, – гуфт Вилфор, назди модарарӯсшавандааш рафта, – бубахшед маро, вале ман маҷбурам барои рафтан аз ин ҷо аз шумо иҷозат
пурсам… Маркиз иҷозат фармоед дар танҳоӣ ду даҳан гап занам бо
шумо.
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– Пас, ин дар ҳақиқат кори ҷиддие будааст? – пурсид маркиза,
чеҳраи ҷиготандохтаи Вилфорро дида.
– Бисёр ҷиддӣ ва ман бояд чанд рӯзе шумоёнро монда равам. Аз
ҳамин шумо казоват карда метавонед, – илова кард Вилфор, ба Рене рӯ
оварда, – ки чӣ дараҷа ҷиддӣ будааст.
– Шумо меравед? – фиғон кард Рене, андӯҳашро пинҳон дошта
натавониста.
– Афсӯс! – ҷавоб гардонд Вилфор. – Ин ногузир.
– Хӯш ба куҷо! – пурсид маркиза.
– Ин сирри маҳкама. Лекин, агар ягон кас барои Париж фармоише
дошта бошад, як дӯсти ман имрӯз ба он ҷо меравад ва ӯ бо камоли майл
ба ӯҳда мегирад инро.
Ҳама ба якдигар нигаристанд.
– Шумо мехостед бо ман гуфтугӯ кунед? – пурсид маркиз.
– Оре, агар рухсат диҳед, ба хонаи кори шумо мерафтем.
Маркиз аз зери бағали Вилфор гирифт ва ҳар ду аз хона баромаданд.
– Чӣ воқиа? – гуфт маркиз, ба хонаи кор даромада истода. – Гап
занед.
– Як кори бисёр муҳимме, ки бетаъхир Париж рафтани маро талаб
мекунад. Акнун, маркиз, барои суоли густохонаю дур аз одоб маоф доред маро: оё вомбаргҳои давлатие доред?
– Тамоми дороии ман аз ҳамин иборат; ба маблағи шашсад ё ҳафтсад ҳазор франк.
– Хӯш бифурӯшед, маркиз, бифурӯшед, набошад хонасалот мешавед.
– Чӣ тавр ман аз ин ҷо истода мефурӯхтаам?
– Дар Париж даллоле доред?
– Дорам.
– Ба ман ба номи ӯ мактубе диҳед; бигузор ягон дақиқаю ягон сонияро аз даст надода бифурӯшад; мумкин аст, ҳатто ман аз ҳад дер рафта
расам.
– Ҷин занад! – гуфт маркиз. – Фурсатро аз даст намедиҳем!
Ӯ сари миз нишасту барои вакилаш дар хусуси ба ҳар арзиш
фурӯхтани кулли вомбаргҳояш фармоишномае навишт.
– Як нома муҳайё шуд, – гуфт Вилфор, эҳтиёткорона онро дар
ҳамёнаш панаҳ карда, – акнун боз як номаи дигар лозим ба ман.
– Ба номи кӣ?
– Ба номи шоҳ.
– Ба номи шоҳ?
– Оре.
– Охир ман наметавонам ҳамту рост ба номи аълоҳазрат нома нависам.
– Ман ҳам намегӯям, ки худатон нависед, балки мехоҳам, ки шумо
инро аз граф де Салвё илтимос кунед. Барои он ки фурсати гаронбаҳо
абас наравад, ба ман номае лозим аст, ки бо он ман ба ҳар гуна расмиятҳои вобаста ба бор ёфтан андармон нашуда, рост ба боргоҳи шоҳ
ҳозир шуда тавонам.
– Хӯш вазири адлия чӣ? Охир вай ҳуқуқи ба Туилри ворид шудан дорад ва ба воситаи ӯ шумо ҳар вақт ба ҳузури шоҳ даромада метавонед.
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– Бадеҳист. Лекин чӣ зарур аст, ки ахбори муҳимми ба шоҳ расонданиямро бо каси дигаре бо ҳам бинам. Мефаҳмед шумо? Вазири
адлия, табиист, ки маро ба мавқеи дуюм тела дода, тамоми хизматҳои
маро ба номи худаш сабт мекунад. Ман як чизро ба шумо гуфтаниям,
маркиз: агар ман якум шуда ба Туилри ҳозир шавам, мақому манзилати
ман таъмин хоҳад буд, зеро ман барои шоҳ хидмате мекунам, ки вай
онро ҳаргиз фаромӯш нахоҳад кард.
– Ин тавр бошад, дӯстам, биравед, тараддуди сафарро бинед; ман
Салвёро даъват мекунам ва ӯ мактубе менависад, ки барои шумо вурудномае хоҳад гардид.
– Хуб шудааст, вале фурсатро аз даст надиҳед; баъди як рубъи соат
ман бояд ба каретаи чопорӣ савор шавам.
– Фармоед дар пеши хонаи ман тавақкуф кунад.
– Шумо, албатта, дар пеши маркизаю мадемуазел де Сен–Меран ба
ҷои ман узрхоҳӣ мекардагистед, ки дар чунин рӯзе бо таассуфи билониҳоя ишонро падруд хоҳам гуфт.
– Онҳо шуморо дар хонаи кори ман нигарон мешаванд ва шумо бо
худашон хайру маъзур хоҳед кард.
– Ҳазор раҳмат. Хӯш номаро омода кунед.
Маркиз занг зад.
Нукар даромад.
– Граф де Салвёро ин ҷо даъват кунед… Шумо рафтан гиред, – гуфт
маркиз ба Вилфор рӯ оварда.
– Ман худи ҳозир гашта меоям.
Ва шитобкорона аз дар баромад Вилфор; аммо дар таги дар ба хулосае омад, ки қиёфаи ба ким–куҷо ба таъҷил рафта истодаи ёвари додситони подшоҳӣ метавонад осоиши як шаҳри тамомро аз эътидол барорад; бинобар ин вай ба равиши одатиаш солору бовиқор қадам партофта
рафтан гирифт.
Ба назди хонааш расида, ӯ дар торикӣ суроби сафедпӯшеро дид, ки
аз ҷой наҷунбида чашм дар роҳи ӯ истода буд.
Ин Мерседес буд, ки аз Эдмон дараке наёфта, ба қароре омада буд,
худаш рафта бифаҳмад, ки чаро шавҳаршавандаашро ҳабс кардаанд.
Ӯ Вилфорро дида, аз девор ҷудо шуду сари роҳашро гирифт. Дантес
арӯс доштанашро ба Вилфор гуфта буд ва худашро муаррифӣ кардани
Мерседес ҳоҷат надошт; Вилфор бе ин ҳам шинохта буд ӯро. Ҳусну
ҷамол ва қадду басти дилҷӯи духтарак моту мабҳут кард ӯро ва даме ки
вай аз ҳоли шавҳаршавандааш ҷӯё шуда суол кард, ба назари додситон
чунин расид, ки айбдоршаванда – худи ӯсту духтарак – довар аст.
– Он ки шумо аз ҳолаш ҷӯё шуданиед, сахт ҷинояткор аст, – ҷавоб
гардонд Вилфор, – ва ман ба муроди ӯ коре карда наметавонам.
Мерседес ба гиря даромад; Вилфор хост гузаро шавад, вале духтарак
боздошташ.
– Ақалан бигӯед, ки вай дар куҷост, – ба забон овард ӯ, – то ки ман
зинда ё мурда буданашро фаҳмида тавонам?
– Намедонам. Вай дигар дар ихтиёри ман нест, – ҷавоб гардонд
Вилфор.
Нигоҳи ба мағзи ҷон асаркунандаю ваҷоҳати илтиҷоомези духтарак
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ӯро ба сутӯҳ овард; ӯ варо тела дода, ба хона даромад ва зуд дарро аз
пасаш баст, мисли ин ки аз мусибати ин духтарак панаҳ меҷуста бошад.
Аммо аз мусибат канора ҷустан корест на чандон саҳл. Оне ки захми
мусибат ба ӯ расидааст, чун тири кушанда бо худ мебарад онро, чунон
ки Вергилий гуфтааст. Вилфор дарро баст, ба меҳмонхона даромад, вале мадори пойҳояш хушк шуд; аз сандуқи синааш оҳе берун ҷаст, ки ба
навҳа шабоҳат дошт ва ӯ рӯи курсии нарм фурӯ афтод.
Ана ҳамин дам дар қалби дардмандаш нахустин падидаҳои иллати
ҷонкоҳ ба зуҳур омад. Оне, ки вай қурбони мансабталошиаш карда буд,
навҷавони тамоман бегуноҳе, ки аз касофати ҷурми падараш гирифтори
бало шуда буд, рангпаридаву бадхашм, даст ба дасти арӯси худаш барин рангпарида, дар мадди назараш пайдо шуда, виҷдонашро ором
намегузошт, азобаш медод, – на он азобе, ки дардманд аз он ба мисоли
таоқуби сарнавишти азал қад–қад мепарад, балки он азоби ниҳон аз
назару гурс–гурси қадамҳои фарорасандааш пураламе, ки сари чанд гоҳ
бо ёди кирдори рафта қалбро озор медиҳаду то нафаси вопасин виҷдони
касро то рафт чуқуртар рахна мекунад.
Вилфор боз як – охирин – дақиқаи шакку тардидро ба сар бурд. Пеш
аз ин чандин карат, ба ҷуз изтироби мубориза, дигар эҳсосоте ба дил
роҳ надода, барои айбдорони зери мурофиа ҳукми қатл талаб мекард; ва
ин маҳкумон, ки ба туфайли гумбуроси раъдосои суханпардозиҳои ӯ, ки
савгандиёну доваронро волаву шайдо мекарданд, амри воқеъ гашта, як
сари мӯ чин ба ҷабинаш намеафканданд, зеро ин афроди зери мурофиа
гунаҳкор буданд, ё ҳеҷ набошад Вилфор чунин пин медошт онҳоро.
Аммо ин дафъа ҳол ранги дигар дошт: ба ҳабси якумрӣ ӯ шахси бегуноҳеро маҳкум карда буд – каси бегуноҳе, ки саодат варо дар пеш
буд: вай аз ӯ нафақат озодиашро, инчунин саодаташро кашида гирифт;
ин дафъа вай дигар довар нест, балки ҷаллод аст.
Ва, бо чунин андешаҳо, вай ҳамон зарбаҳои ниҳон аз назарро эҳсос
мекард, ки то ба ин дам аз он хабар надошт; ин зарбаҳо дар сандуқи дилаш аксандоз мешуданд ва қалбашро аз биму ҳароси лобаён мамлӯ медоштанд. Ба қиёсе, ки дарди тоқатфарсо маҷрӯҳро пешакӣ огоҳ медорад, ва ӯ ҳаргиз бе тапиши дил даст ба ҷароҳати саркушодаву хуншор
намерасонад, то даме ки он ҷароҳат ба ҳам наояд.
Аммо ҷароҳати Вилфор аз он ҷароҳатҳое буд, ки ба ҳам намеоянд ё
барои он ба ҳам меоянд, ки боз кушода шаванду соҳибашро аз аввала
ҳам бештар азоб диҳанд.
Агар дар ҳамин дақиқа овози гӯшнавози Рене ба гӯш мерасиду аз
вай авф таманно мекард, агар Мерседеси дилрабо аз дар даромада ба
вай мегуфт, ки: «Ба ҳаққи худованде, ки нозиру қозии мост, илтиҷо мекунам, шавҳаршавандаамро ба ман бидиҳед», – Вилфори ин дам ба зарурат моил шуда, комилан сар мефуровард ба вай ва бо дасти карахтшудааш, аз ҳар чи ки ба ӯ таҳдид меовард, қатъи назар карда, аҷаб не ба
фармони озодии Дантес имзо мегузошт; аммо дар ин муҳити сокит овози касе садо надод ва дар фақат ба рӯи маҳрамаш боз гардид, ки омода
буд ба Вилфор хабар диҳад, ки аспони чопорӣ ба фойтуни сафарӣ қӯш
карда шуданд.
Вилфор бархост ё, аниқтараш, ҳамчун каси дар набарди ботинӣ ғолиб омадае, парида хест, сӯи мизаш тохта, тамоми зари дар яке аз қут65
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тиҳои он бударо ба кисааш андохт, чанде дар рӯи хона давр зад, саросемавор даст ба пешонааш молиду норавшан калимае чанд ғурунгос
зад; ниҳоят, бо дасти маҳрам ба китфаш андохта шудани борониро ҳис
карда, ба кӯча баромад, худашро ба даруни карета гирифта ва ҳиш–
ҳишкунон фармуд ба кӯчаи Гран–Кур, ба назди маркиз де Сен–Меран
ҳай кунад.
Дантеси сарсахт бебозгашт маҳкум шуда буд.
Чунон ки маркиз де Сен–Меран ваъда дода буд, Вилфор зану духтари ӯро дар кабинеташ ёфт. Ҷавонмард бо дидани Рене як қад парид: вай
тарсид, ки арӯсаш боз ба шафоати Дантес сухан мегӯяд. Вале, ҳайҳот!
Ба маломати худпарастии абнои даҳр бояд эътироф кунем, ки дар майнаи ҷавондухтар фақат андешаи як чиз давр мегашт: андешаи сафари
шавҳаршавандаи худаш.
Ӯ Вилфорро дӯст медошт; Вилфор дар арафаи ҷашни арӯсиашон сафар мекард; худи Вилфор аниқ намедонист, ки кай гашта меояд ва Рене
ба ҷои он, ки раҳми Дантесро хӯрад, онеро нафрин мекард, ки ҷинояташ
боиси фироқи ваю шавҳаршавандааш гардидааст.
Тасаввур кунед, ки ҳоли Мерседес чӣ гуна аст!
Дар гардиши кӯчаи де–ла–Лож ӯро Фернан интизорӣ мекашид, ки аз
паси ӯ ба роҳ афтода буд: Мерседес ба Каталонҳо баргашту нимҷон, дар
ҳоли навмедӣ худро ба бистар андохт. Дар пеши ҳамин бистар Фернан
ба зону афтоду дасти сардеро, ки Мерседес бознакашид, дошта, гарм–
гарм бӯсидан гирифт, вале Мерседес ин бӯсиданро ҳатто ҳис намекард.
Ҳамин тавр шаб поён ёфт. Даме ки равған сӯхта тамом шуд, чироғ
хомӯш гардид, вале Мерседес торикиро пайхас накард, чунон ки рӯшноиро пайхас намекард; ва ҳангоме ки чашми рӯз кафид, вай инро ҳам
пайхас накард.
Мусибат пардавор пеши чашмашро баста буд ва ӯ фақат Эдмонро
медид.
– Ту ин ҷоӣ! – гуфт оқибат ӯ, ҷониби Фернан баргашта.
– Аз дина ин ҷониб ман аз пешат дур нашудаам, – ҷавоб гардонд
Фернан пуралам оҳ кашида.
Моррел худашро мағлубшуда ҳисоб намекард. Вай медонист, ки
баъди бозпурсӣ Дантесро ба маҳбас бурдагистанд; он гоҳ вай тамоми
ёру ошнояшро давр зада баромад, аз ҳар касе, ки таъсире дошт, хабар
гирифт, вале дар ҳама ҷо овозае паҳн шуда буд, ки Дантес ҳамчун гумоштаи бонопартӣ ҳабс шудааст ва азбаски дар ин замон ҳатто ҷасуртарин кас ҳар як кӯшиши ба тахташ соҳиб шудани Наполеонро беақлӣ
меҳисобид, Моррел фақат ба сардӣ, тарс ё ҷавоби рад дучор меомад.
Вай дар ҳолати навмедӣ ба хона баргашта, ботинан дарк кард, ки кор
хеле бад аст ва ҳеҷ кас қудрати ба вай ёрӣ кардан надорад.
Кадрус низ аз ҷониби худаш хеле нороҳат буд. Ба ҷои он, ки мисли
Моррел саросари шаҳрро зери қадам орад ва кӯшиш намояд бо ягон
васила ба Дантес ёрие бикунад, ки, воқиан, натиҷае намедод, вай ду
шиша шаробро оварда дар хона бинишаст ва саъй дошт изтиробашро бо
май фурӯ нишонад. Аммо, барои карахт кардани майнаи изтиробии ӯ ду
шиша кам буд. Аз ин ҷост, ки вай оринҷашро ба мизи шалавқпоя такя
дода, миёни ду шишаи холӣ сокит нишастан гирифт, на қудрате дошт,
ки аз хона баромада май орад, на воқиаи рӯйдодаро фаромӯш кунад,
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бинобар ин, чӣ тавр дар рӯшноии шамъи дуд карда истода дар пешаш
давр задану ба рақс омадани он ҳама шабаҳотро назора мекард, ки
Гофман бо гарди тахайюлоти тирае дар саҳифаҳои аз пунш тари осораш
пароканда мекард.
Танҳо Данглар парво надошт ва азият намекашид. Данглар ҳатто
хурсанд буд; вай аз душман интиқом гирифт ва мансабашро, ки хатари
аз он маҳрум шудан дошт, дар «Фиръавн» барои худаш таъмин гардонд.
Данглар яке аз он шахсони манфиатҷӯе буд, ки парқалам паси гӯшу давот ба ҷои дил дар қафаси сина аз модар ба дунё меоянд; ҳар он чи дар
олам ҳаст, барояш аз тарҳу зарб иборат ва арқом барои ӯ нисбат ба одам
хеле бақадр буд, агар ин рақамҳо ҳосили ҷамъро афзун мекард, ҳосилеро, ки бо вуҷуди ин одам эҳтимоли тарҳ шудан дошт.
Бинобар ин Данглар дар соати одатиаш чашм ба ҳам баста ва осуда
бихобид.
Вилфор, аз граф де Салвё тавсияномаро гирифт, аз ҳар ду рухсораи
Рене бӯса кард, лаб ба дасти маркиза де Сен–Меран расонда, дасти маркизро фишурду ба каретаи чопорӣ даромада ба самти роҳи Экс бо
суръати тамом ба пеш ронд.
Пирамард Дантес зери бори ғаму андӯҳ сабру қарорро аз даст дод.
Аммо ҳоли Эдмон ба чӣ расид, мо огоҳем аз он.
X. МАНЗИЛГОҲИ ХУРД ДАР ТУИЛРӢ
Вилфорро, ки роҳкироро сечанд пардохта, бо суръати тамом пеш метохт, дар роҳи Париж фурӯ гузашта, аз ду–се меҳмонхона даргузашта,
ба манзилгоҳи хурди Туилрӣ назар меафканем, манзилгоҳи тирезаҳояш
нимдоираи бо он шӯҳратдоре, ки ин хонаи кори дилпазири Наполеон ва
Лудовики XVIII, сипас Луи–Филипп буд.
Дар ин кабинет, дар сари мизи чӯби чормағз, ки худи Лудовики
XVIII аз Гаргвел бор карда оварда буду ба тақозои яке аз хислатҳои
хосси булъаҷаби афроди шӯҳратманд вай ба ин миз сахт дилбастагӣ
дошт, нишаста, бо хотири парешон ба гуфтори марди ягон панҷоҳсолаи
мӯи сараш сафеди тарҳи рӯяш аъённамои хушлибосе гӯш медод. Дар
айни замон вай дар ҳошияи асари Горатсий, ки Грифиус нашр карда
буд, қайдҳое мекард; нашр нашри пурнуқсон буд, гарчи хонданбоб будаву барои мушоҳидаҳои маккоронаи адабпешагии аълоҳазрат ғизои
фаровон медод.
– Хӯш шумо, тақсир, гуфтаниед, ки… – гуфт шоҳ.
– Ки ниҳоят дар ташвишам, аълоҳазрат.
– Наход? Мабодо ҳафт модагови фарбеҳу ҳафт лоғар хоб надидаед–
ку?
– Не, аълоҳазрат. Ин фақат чунин маъно медошт, ки моро ҳафт соли
серию пурӣ ва ҳафт соли гуруснагӣ дар пеш аст; дар аҳди чунин
шаҳриёри тадбирҷӯ, чун аълоҳазратам, ҳоҷати аз гуруснагӣ ҳаросидан
нест.
– Пас чӣ шуморо ба ташвиш меорад, Блакаси меҳрубон?
– Аълоҳазратам, ба хаёлам, ҷои он дорад андеша бикард, ки дар
ҷануб ҳаво абр кашидан дорад.
– Ин тавр бошад, герсоги азиз, – ҷавоб гардонд Лудовики XVIII, –
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ба хаёлавм, шумо чандон хабар надоштаед. Ман,баръакс, аниқ медонам,
ки ҳавои он ҷо соф аст.
Лудовики XVIII, гарчи марди таҳсилдидае буду ақли расое дошт,
софдилона ҳазл карданро хуш дошт.
– Сир, – гуфт де Блакас, – ақалан барои он, ки хидматгори содиқатонро тасалло дода бошед, марҳамат карда ба Лангедок, ба Прованс ва ба Дофине шахсони мӯътамад мефиристодед, ки аз хусуси вазъи
тафаккур дар ин се музофот маълумоти аниқе меоварданд.
– Canimus surdis,1 – ҷавоб гардонд шоҳ, дар ҳошияи асари Горатсий
қайд карданашро давом дода.
– Аълоҳазрат, – давом дод дарбории шоҳ, лабханд карда, ки нишон
диҳад, гӯё вай мисраи шоири венузиниро фаҳмидааст, – аълоҳазрат,
шояд, ба садоқати Фаронса умед баста, комилан ҳақ бошанд; лекин,
гумон мекунам, аз ким–кадом ҷадалҳои ночор хавф бурда истода, ман
он қадар ноҳақ набудагистам…
– Аз ҷониби кӣ?
– Аз ҷониби Бонопарт ё ақалан фирқааш.
– Блакаси азиз, – гуфт шоҳ, – хавфи шумо ба ман маҷоли кор кардан
намедиҳад.
– Хотирҷамъии шумо бошад, сир, ба хоби ман халал мерасонад.
– Истед, азизам, сабр кунед, як эроди ниҳоят хушбахтонае роҷеъ ба
Pastor guum raheret2, ба ёдам омад; сабр кунед, баъд мегӯед.
Хомӯшӣ ба миён омад ва шоҳ бо хати ниҳоят реза дар ҳошияи асари
Горатсий сатре чанд сабт кард.
– Давом диҳед, герсоги азиз, – гуфт ӯ, мағрурона сар бардошта, мисли касе, ки гумон дорад, худаш фикр карда чизе ёфтааст, даме ки
фикри каси дигарро тафсир мекард. – Давом диҳед, гӯшам ба шумо.
– Аълоҳазрат, – сар кард Блакас, ки дар ибтидо умед дошт худаш аз
ахбори Вилфор баҳра барад, – ман бояд ба маълумоти шумо расонам,
ки на овозаҳои хушку холӣ ва пешхабари бедалел ба ташвиш меоварад
маро. Шахси садоқатманд ва боэътимоде, ки ман комилан ба вай бовар
дорам, барои назорат кардани ҷануби Фаронса (герсог ҳангоми ба забон
овардани ин суханон андак дасту по хӯрд) савори каретаи чопорӣ расида омад, ки хабар диҳад: хатари мудҳише таҳдид дорад шоҳро. Ана барои чӣ ба назди ҳазратам шитофтам.
– Mala ducis avi domum,3 – давом дод шоҳ, қайд карда истода.
– Шояд, аълоҳазрат мехоста бошанд, ки ман аз баҳри ин чиз гузарам?
– Не, не, герсоги азиз, лекин дастатонро дароз кунед…
– Кадомашро?
– Кадомашеро ки хоҳед; ҳо он ҷо, тарафи чап…
– Ҳамин ҷо, аълоҳазрат?
– Ман тарафи чап мегӯям, шумо бошед, тарафи ростро мекобед; ман
гуфтаниям – аз ман тарафи чап; оре, ҳамин ҷо; ин ҷо бояд маълумотномаи вазири политсия аз санаи дирӯза бошад… Ана худи Дандре ҳам…
1. Мо барои карҳо месароем (лот.)
2. Даме чӯпон меовард… (лот.) (Горатсий. Қасоид).
3. Ба сӯи мусибат мебарӣ ту ба талхӣ… (лот.) (Горатсий. Қасоид).
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Шумо гуфтед: ҷаноби Дандре? – давом дод шоҳ, ба маҳрам рӯ оварда,
ки даромада буд, омадани вазири политсияро ба арз расонад.
– Оре, сир, барон Дандре, – ҷавоб гардонд маҳрам.
– Оре, барон, – гуфт Лудовики XVIII бо табассуми хаёле пайхасшаванда, – дароед, барон ва ҳама навигариҳои охиринро дар бораи ҷаноби
Бонопарт ба герсог ҳикоят кунед. Ҳар қадар вазъият ҷиддӣ бошад ҳам,
ҳеҷ чизро пинҳон надоред. Оё дуруст аст, ки ҷазираи Элба – вулқон аст
ва он фавворавор ҷанги хурӯшону оташборе мебарорад? bella, horrida
bella.1
Дандре бо назокат ҳар ду дасташро ба муттакои курсӣ такя дода,
гуфт:
– Ба аълоҳазрат оё фурсате нашуд, ки ба маълумотномаи дирӯзаи
ман назар андозанд?
– Хондам, хондам, вале ба герсог худатон ҳикоят кунед: ин кас ёфта
наметавонанд, ки он ҷо чӣ навишта шудааст; ба ин кас муфассал ҳикоят
кунед, ки ғосиб дар ҷазираи худаш чӣ машғулияте дорад.
– Ҳамаи хидматгорони содиқи аълоҳазрат, – рӯ овард барон ба
герсог, – бояд аз навигариҳои охирини аз ҷазираи Элба расида шод шаванд. Бонопарт…
Дандре ба Лудовики XVIII назар кард, ки ба ким–кадом қайде саргарм шуда, ҳатто сарашро набардошт.
– Бонопарт, – давом дод барон, – бениҳоят зиқ аст; рӯзҳои дароз кори минёрони Порто–Лангонеро муроқаба карда мешинад.
– Ва барои дилхушӣ бадан мехорад, – илова кард шоҳ.
– Бадан мехорад? – гуфт герсог. – Шумо чӣ гуфтан мехоҳед,
аълоҳазрат?
– Магар шумо фаромӯш кардаед, ки ин шахси бузургвор, ин қаҳрамон, ин нимхудованд ба дарди хориш гирифтор аст?
– Ин ҳам кам, герсог, – давом дод вазири политсия, – мо қариб бовар дорем, ки анқариб ғосиб девона мешавад.
– Девона мешавад?
– Бешак; ақлаш хира шуда истодааст, вай гоҳ зор–зор гиря мекунад,
гоҳ қоҳ–қоҳ зада механдад; баъзан соатҳои дароз дар соҳил нишаста
сангча меандозад ба об ва агар санг панҷ–шаш бор пар–пар кунад, шодӣ
мекунад, мисле ки аз нав дар набарди назди Маренго ё Аустерслитс ғолиб омада бошад. Бовар кунед, ин аломатҳои девонагии ошкорост.
– Ё хирадмандист, ҷаноби барон, – хандакунон гуфт Лудовики
XVIII, – лашкаркашони бузурги давраҳои қадим, дар соатҳои фароғат
ба он саргарм мешуданд, ки сангча ба об меандохтанд; Плутархро боз
кунеду ба зиндагии Стсипиони Африкоӣ назар андозед.
Блакас дар вуҷуди вазиру шоҳ чунин фориғболиро дида, ба андеша
рафт. Вилфор ба вай тамоми розашро ошкор накард, то ки дигарон онро
ба номи худ сабт накунанд, вале ба ҳар ҳол он чи гуфт, кофист, ки ҳаросе ба дили ӯ ҷо кунад.
– Давом диҳед, Дандре, – гуфт шоҳ. – Блакас ҳанӯз итминон ҳосил
накардааст; ҳикоят кунед, ки чӣ тавр ғосиб ба роҳи ҳақ баргаштааст.
Вазири политсия таъзим кард.
1. Ҷангҳо, ҷангҳои мудҳиш (лот.)
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– Ба роҳи ҳақ, – зери лаб гуфт герсог, ба шоху ба Дандре нигариста,
ки чӯпонҳои Вергилий барин банавбат гап мезаданд. – Ғосиб ба роҳи
ҳақ баргаштааст?
– Бешубҳа, герсоги меҳрубон.
– Чӣ гуна роҳ будааст он роҳ?
– Роҳи хайр. Бифаҳмонед, барон.
– Гап дар сари он, герсог, – тамоман ҷиддӣ ба гап даромад вазир, –
ки ба қарибӣ Наполеон азназаргузаронӣ барпо кардааст; ду ё се нафар
серғурбатони кӯҳнааш, он тавре, ки худаш ном додааст ба онҳо, орзуи
ба Фаронса баргаштанро изҳор кардаанд – вай онҳоро раҳо карда баисрор хидмат кардан ба шоҳи некдилро маслиҳат дод ба онҳо; ин суханони худи ӯст, герсог, бовар метавонам бикунонам шуморо.
– Хӯш, читу, Блакас? Шумо ба ин чӣ мегӯед? – пурсид шоҳ бо
қиёфаи музаффарона, чашм аз китоби калони дар пешаш кушода истода
бардошта.
– Ман ба шумо, аълоҳазрат, мегӯям, ки яке аз мо иштибоҳ мекунад,
ё вазири политсия ё ман; вале азбас мумкин нест, ки ҷаноби вазири политсия иштибоҳ карда бошад, зеро вай осоишу шарафи ҳазрати шуморо
муҳофизат мекунад, дар он сурат, аз афташ, ман иштибоҳ кардаам. Аммо, дар ҷои аълоҳазрат, ман ба ҳар ҳол он касеро, ки ба арз кардани аз
хусусаш шарафманд гардидам, пурсуҷӯ мекардам; ман ҳатто исрор мекунам, ки ҷаноби аълоҳазрат ин шарафро аз вай дареғ надоранд.
– Бифармоед, герсог; бо нишондоди шумо ҳар касеро, ки хоҳед,
қабул мекунам, вале мехоҳам ӯро бо силоҳе дар даст қабул кунам.
Ҷаноби вазир, оё маълумотномаи тозатаре надоред? Дар ин маълумотнома санаи бистуми феврал сабт ёфтааст, имрӯз бошад, сиюми март аст.
– Не, аълоҳазратам, вале ман дар ҳамин дақиқаҳо маълумотномаи
наверо нигаронам. Ман саҳар кати аз хона баромада будам ва шояд
маълумотнома дар набудани ман расида бошад.
– Ба идораи сардори политсия биравед, ва агар он ҳоло нарасида
бошад, дар он сурат… – Лудовик ханда кард, – дар он сурат худатон
иншо кунед; охир ҳамин тавр омода мешудагист ин?
– Ситоиш мар худойро, сир, ҳоҷат ба бофтан нест моро, – ҷавоб
гардонд вазир, – ин қадар маълумотномаҳои махфии муфассал мефиристанд ки; инҳоро ҳар гуна сарсахтон ба умеди чизе рӯёндан дар ивази
хидматашон менависанд, хидмате, ки накардаанд, вале карданӣ будаанд. Онҳо ба пешомадҳои хушбахтонае умед доранд ва чашмдор
астанд, ки ягон воқиаи ғайри интизор пешгӯиҳояшонро ҳақ мебарорад.
– Хуб шудааст, биравед, – гуфт шоҳ, – ва аз хотир набароред, ки
ман ба шумо нигаронам.
– Аълоҳазратам, баъди даҳ дақиқа ман ин ҷо…
– Ман бошам, аълоҳазратам, – гуфт де Блакас, – рафта қосидамро
меоварам.
– Сабр кунед, сабр кунед, – гуфт шоҳ. – Медонед, Блакас, ба ман лозим меояд герби шуморо тағйир диҳам; ман ба шумо уқоберо медиҳам,
ки болҳояш кушода асту дар чанголаш тӯъмаест, ки баръабас зӯр мезанад, ки раҳо ёбад, ва шиораш: Tenax.1
1. Гиро (лот.).
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– Гӯшам ба шумо, аълоҳазратам, – ҷавоб гардонд герсог, аз бесабрӣ
нохун хоида.
– Ман мехостам бо шумо дар сари ин мисраъ маслиҳат кунам: Molli
fugiens anhelitu…1 Ана ҳамин, сухан аз хусуси гавазне меравад, ки гург
таъқиб дорад. Охир шумо сайёд ва оберегермайстер – миришкор–ку; ба
ин Molli anhelitu чӣ мегӯед?
– Олиҷаноб, аълоҳазратам. Лекин қосиди ман ба ҳамон гавазне монанд аст, ки гуфтед шумо, зеро вай ду саду бист лёро дар каретаи чопорӣ тай кардааст, ва илова бар ин камтар аз се рӯз.
– Ин заҳмат ва ташвиши баръабас, модом мо телеграф дорем, ки айни ҳаминро дар ду ё се соат ба ҷо меовард ва илова бар ин бе ҳеҷ гуна
ҳаш–ҳаш.
– Аълоҳазратам, шумо ҷидду ҷаҳди ҷавонмарди бечораро, ки аз
роҳи дур башитоб омадааст, то аълоҳазратро огоҳ кунад, қадршиносии
хуб накарда истодаед. Ақалан ба хотири граф Салвё, ки ӯро ба ман тавсия кардааст, меҳрубонӣ намуда қабул кунедаш, илтимос мекунам аз
шумо.
– Граф Салвё? Маҳрами бародарам?
– Худи худаш.
– Бале, бале, вай дар Марсел аст охир.
– Ӯ ҳам аз ҳамон ҷо навиштааст ба ман.
– Хӯш ӯ ҳам аз хусуси ҳамин суиқасд навиштааст?
– Не, вай ҷаноби де Вилфорро тавсия додаасту ба ман фармудааст,
ки ӯро ба аълоҳазрат муаррифӣ кунам.
– Вилфор! – нидо зад шоҳ. – Ҳоло номаш Вилфор гӯед!
– Оре, сир.
– Аз Марсел омадагӣ ҳамон аст?
– Худи худаш.
– Чаро ҳамонзамонӣ номашро ба забон нагирифтед? – гуфт шоҳ ва
дар чеҳрааш аломати андак бесариштагие пайдо шуд.
– Сир, ман гумон доштам, ки номи ӯ ба аълоҳазрат шинос нест.
– Не, не, Блакас – ин одами кордон, андешаҳояш хайрхоҳонаанд,
муҳимтар аз ҳама – мансабпараст аст. Охир шумо падари ӯро медонед,
ақалан номашро шунидагистед…
– Падари ӯро?
– Ҳа–а, Нуартйе.
– Жирондист? Сенатор?
– Ана ҳамон.
– Ва аълоҳазрат мансаби давлатиро ба писари чунин касе бовар кардаанд?
– Блакас, дӯстам, шумо ҳеҷ чизро намефаҳмед; ман ба шумо гуфтам,
ки Вилфор мансабпараст аст; барои ба мартабае расидан Вилфор ҳама
чизро қурбон мекунад, ҳатто падари худашро.
– Хӯш мефармоед, ки ӯро биёварам?
– Ҳамин ҳозир; куҷост вай?
– Дар поён интизор аст, дар каретаи ман.
1. Ин тавр ту ҳам метозӣ, ҳаш-ҳашкунон… (лот.) (Горатсий. Қасоид).
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– Рафта биёредаш.
– Метозам.
Ва герсог бо чустии ҷавонмарде тохт; ғайрати роялистии самимиаш
қуввати ҷавони бистсолае бахшид ба вай.
Лудовики XVIII, ки танҳо монда буд, боз нигоҳашро ба китоби бози
Горатсий равона карду зери лаб гуфт: «Justum et tenacem propositi
virum…».1
Де Блакас бо ҳамон шитобкорие баргашт, ки баромада буд, аммо дар
қабулгоҳ ба вай лозим омад ба хоҳиши шоҳ истинод кунад: пӯшоки
пурчанги Вилфор, сару танаш, ки ҳаргиз ба одоби муоширати аҳли дарбор мувофиқат надошт, норозигии маркиз де Брезеро ба миён оварда
буд, ки аз густохии ҷавонмард ба ҳайрат афтод; боиси ҳайраташ ин буд,
ки вай бо чунин ҳайат ба назди шоҳ ҳозир гардиданӣ шудааст. Аммо
герсог бо ҳамин як даҳан гап: «Ба фармоиши аълоҳазрат» – тамоми
монеаҳоро бартараф кард, ва, сарфи назар аз эътирозе, ки барои риояи
тартиб ҳамчунин ғур–ғур мекард тсеремониймайстер – удайчӣ, Вилфор
вориди кабинет гардид.
Шоҳ дар ҳамон ҷое менишаст, ки герсог ӯро монда рафта буд. Дарро
боз карда, Вилфор худашро дар рӯбарӯи шоҳ ёфт; ҷавонмард ғайри ихтиёр бозистод.
– Дароед, ҷаноби де Вилфор, – гуфт Лудовики XVIII, – дароед!
Вилфор таъзим кард ва дар интизори суоли шоҳ чанд қадам пеш
рафт.
– Ҷаноби де Вилфор, – сар кард Лудовики XVIII, – герсог Блакас
мегӯяд, ки шумо ким–чӣ хабари муҳимме доштаед барои мо.
– Сир, герсог рост мегӯяд ва ман умед дорам, ки аълоҳазрати шумо
ба гуфтаи он кас розӣ мешаванд.
– Пеш аз ҳама оё хатар то ҳамин дараҷа азим аст, он тавре ки маро
бовар кунонданӣ мешаванд?
– Аълоҳазрат, ман онро ҷиддӣ мешуморам; аммо ба туфайли бошитоб омадани ман, умед дорам, ки илоҷи бартараф кардан ҳаст.
– Бо тафсил баён кунед, шарм надоред, – гуфт шоҳ, изтиробе, ки дар
чеҳраи герсогу дар овози Вилфор инъикос ёфта буд, ба худи вай ҳам
асар кардан гирифт, – гап занед, лекин аз ибтидояш сар кунед, ман дар
ҳар кор ва ҳама ҷо тартибро дӯст медорам.
– Ман ба аълоҳазрати шумо ҳисоботи муфассал пешниҳод мекунам;
вале узр мехоҳам, агар ҳаё маънои суханони маро андаке хира гардонад.
Нигоҳи баъди ин муқаддимаи маккорона ба шоҳ андохта ба Вилфор
бозгӯи он шуд, ки мусоҳиби ҳумоюн бо илтифот назари диққат духтааст ва ӯ давом дод:
– Аълоҳазратам, ман на аз он ин қадар шитобкорона озими Париж
гардидаам, ки аълоҳазратро аз кадом–як шарики ҷиноят будани муқаррарӣ, беҳудаи ҳамарӯза дар табақаҳои поёни қӯшун барпошаванда огоҳ
гардонам, балки суиқасди ҳақиқиеро, ки ба тақозои хизмат ошкор кардааму ба маснади аълоҳазрат таҳдид меоварад, хабар диҳам. Сир, ғосиб
се киштиро муҷаҳҳаз гардонда истодааст; вай дар нияти кадом–як ко1. Мард дар ҳалли масъалаҳо одил асту устувор аст… (лот.) (Горатсий. Қасоид).
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рест, шояд кори беақлонае бошад, вале бо вуҷуди ин кори мудҳише,
сарфи назар аз ҳама бехирадиҳои ӯ. Дар ҳоли ҳозир вай алакай, бояд,
ҷазираи Элбаро тарк карда ва ба роҳ баромада бошад – ба куҷо? – намедонам. Бе шак, вай кӯшиш мекунад ё дар Неапол, ё дар соҳилҳои Тоскана, ё мумкин аст, ҳатто дар Фаронса фуруд ояд. Ба аълоҳазрати шумо
маълум аст, ки ҳукмрони ҷазираи Элба робитаашро ҳам бо Итолиёю
ҳам бо Фаронса боқӣ доштааст.
– Оре, – ҷавоб гардонд шоҳ бо изтироби қавӣ, – ба ҳамин қарибӣ мо
фаҳмидем, ки бонопартиҳо дар кӯчаи Сен–Жак ғун мешудаанд; вале
давом диҳед, хоҳиш дорам аз шумо; ин ҳама маълумотро чӣ тавр ба
даст овардед?
– Аълоҳазратам, ман инро аз бозпурсие ахз кардам, ки бар як маллоҳи марселӣ барпо карда будам. Ман барвақт ӯро зери назорат гирифта
будам, ва дар худи рӯзи ба сафар баромаданаш ба ҳабси ӯ фармон додам. Ин шахси бешак бонопартӣ махфӣ ба ҷазираи Элба рафтааст; он ҷо
вай бо маршал вохӯрдааст ва ӯ ба як бонопартии парижӣ супориши
даҳонӣ додааст, ки номи он шахсро ман аз вай ба даст оварда натавонистам ки натавонистам; вале супориш аз он иборат будааст, ки аҳли
фаҳмро ба бозгаште (хоҳишмандам дар ёд дошта бошед, аълоҳазратам,
ки ман суханони айбдори зери мурофиаро расонда истодаам), ба бозгаште омода доранд, ки ба ҳамин қарибиҳо бояд ба амал меомадааст.
– Ин шахс ҳоло дар куҷост?
– Дар маҳбас, аълоҳазратам.
– Ва ин кор ба назари шумо ҷиддӣ намуд.
– Ба дараҷае ҷиддӣ, ки дар тантанаи оилавӣ, дар худи рӯзи ҷашни
фотиҳаам хабар ёфта, ҳамонзамонӣ аз баҳри ҳамааш гузаштам, ҳам аз
баҳри арӯсам ва ҳам аз баҳри дӯстонам, ҳамаро ба мӯҳлати дигар вогузошта, омадам ҳам андешааму ҳам итминон ба садоқатамро ба пои
аълоҳазрат нисор кунам.
– Оре, – гуфт Лудовик, – охир шумо бояд ба мадемуазел де Сен–
Меран хонадор мешудед.
– Ба духтари яке аз содиқтарин хидматгорони аълоҳазрат.
– Бале, бале; лекин ба ин иштироки ҷиноят бармегардем, ҷаноби де
Вилфор.
– Аълоҳазратам, метарсам, ки ин аз иштироки ҷиноят фузунтар
чизест, метарсам, ки ин суиқасд аст.
– Дар айёми мо, – ҷавоб гардонд Лудовик бо табассум, – суиқасд
ташкил кардан осон, вале онро ба амал баровардан ақалан барои он душвор аст, ки мо, ба қарибӣ ба тахти аҷдодиамон баргашта, дар як вақт
ба гузашта, ба имрӯз ва ба оянда назар меандозем. Мана ин дам даҳ моҳ
мешавад, ки вазирони ман бо диққати тамом ба он назорат мекунанд, ки
соҳилҳои баҳри Миёназамин ҳушёрона муҳофизат карда шавад. Агар
Бонопарт дар Неапол фуруд ояд, тамоми иттифоқчиён ба муқобилаш
бармехезанд, пеш аз он, ки вай фурсати ба Помбино расидан ёбад; агар
вай дар Тоскана фуруд ояд, ба сарзамини душман қадам мегузорад; агар
вай дар хоки Фаронса фуруд ояд, фақат бо як мушт касон фуруд хоҳад
омад, ва мо бе заҳмат ҳисобашро меёбем, чунки аҳолӣ ӯро чашми дидан
надорад. Бинобар ин осуда бошед, лекин ба ҳар ҳол ба миннатдории
шоҳонаи мо мутмаин бошед.
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– Ҳа! Ана ҷаноби Дандре ҳам, – нидо зад герсог Блакас.
Дар сари остонаи кабинет вазири политсия истода буд, рангпарида,
мушавваш; нигоҳаш дар як нуқта қарор надошт, мисле ки ҳушаш парида бошад. Вилфор хост баромада равад, вале де Блакас аз дасташ дошт.
XI. ОДАМХОРИ КОРСИКОӢ
Лудовики XVIII чеҳраи навмедонаи вазири политсияро дида, мизе,
ки дар сари он нишаста буд, бо шаст тела дод.
– Ба шумо чӣ шуд, барон? – хитоб кард ӯ. – Чаро шумо чунин
ошуфтаед? Наход инро боис гумони герсог Блакас бошад, ки ҷаноби де
Вилфор онро тасдиқ мекунанд?
Герсог низ зуд назди барон рафт, вале тарси марди дарборӣ бар шамотати арбоби давлат ғолиб омад: дар воқеъ, вазъият чунин буд, ки дар
қиёси он беҳтар буд худи кас эътиборашро аз даст диҳад, назар ба он,
ки беобрӯ шудани вазири политсияро бинад.
– Аълоҳазрат… – забонхоӣ кард барон.
– Гап занед! – гуфт шоҳ.
Он гоҳ вазири политсия эҳсоси навмедиро фурӯ гузошта, дар пеши
Лудовики XVIII, ки худашро ақиб кашидаву чин ба абрӯ андохта буд,
ба зону афтид.
– Гап мезанед ё не? – пурсид ӯ.
– Оҳ, аълоҳазратам! Чӣ бадбахтие! Чӣ кор кунам ман? Тасалло
намеёбам ман!
– Ҷаноби бокарам! – гуфт Лудовики XVIII, – ман ба шумо амр мекунам, ки гап занед.
– Аълоҳазрат, ғосиб ҷазираи Элбаро бисту ҳаштуми феврал тарк
карда, якуми март ба соҳил расидааст.
– Дар куҷо? – зуд пурсид шоҳ.
– Дар Фаронса, аълоҳазратам, дар як лангаргоҳи хурдакаки қариби
Антиб, дар халиҷи Жуан.
– Якуми март ғосиб дар Фаронса қариби Антиб, дар халиҷи Жуан,
дар масофаи дусад лё аз Париж фуруд омадааст, шумо бошед инро
фақат ин дам, сеюми март фаҳмидед!.. Не, ҷаноби бокарам, ин аз имкон
берун аст; ё шуморо фиреб додаанд ё шумо девона шудаед.
– Афсӯс, аълоҳазрат, ки ин комилан дуруст аст!
Лудовики XVIII аз тарсу ғазаб ларзид ва бо шиддат барҷаст, мисли
ин ки зарбаи ногаҳоние рост ба дилаш фуруд омада бошад.
– Дар Фаронса! – дод зад ӯ. – Ғосиб дар Фаронса! Аз ин мебарояд,
ки аз паси ин шахс назора намекардаанд–дия? Ё, кӣ медонад, бо вай
ҳамдаст будаанд?
– Сир, – нидо зад герсог Блакас, – барон Дандре барин шахсро ба
хиёнат айбдор кардан ҳоҷат надорад! Аълоҳазрат, ҳамаи мо кӯр будем
ва вазири политсия ҳам ба кӯрии ҳама шарик шудааст, ҳамин вассалом!
– Лекин… – сар кард Вилфор ва якбора хап шуд, – олиҳимматона
маъзур доред, аълоҳазрат, – гуфт ӯ бо таъзим. Ҷаҳди ман саргарм дошт
маро; аз аълоҳазрат бахшиш мепурсам.
– Гап занед, тақсир, баҷуръат гап задан гиред, – гуфт шоҳ. – Фақат
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шумо аз мус ибат пешакӣ огоҳ кардед маро; ба мо ёрӣ диҳед василаи
ислоҳашро ёбем.
– Аълоҳазратам, ғосибро дар ҷануб бад мебинанд; гумон мекунам,
ки агар вай ба роҳи ҷануб омаданӣ шавад, ба осонӣ Провансу Лангедокро ба муқобилаш хезондан мумкин аст.
– Дуруст, – гуфт вазир, – лекин вай ба роҳи Гап ва Систерон омада
истодааст.
– Омада истодааст! – қатъ кард шоҳ. – Аз ин мебарояд, ки ба сӯи
Париж омада истодааст?
Вазири политсия ҷавобе нагардонд, ки ин баробар ба эътироф овардан буд.
– Дофине чӣ? – пурсид шоҳ, ба Вилфор рӯ оварда. – Ба фикри шумо
оё ин музофотро ҳам, мисли Прованс бархезондан мумкин бошад?
– Ба ман гуфтани ҳақиқати талх ба аълоҳазрат нохуш аст, аммо
руҳияи мардум дар Дофин нисбат ба Провансу Лангедок хеле бад аст.
Кӯҳистониён – бонопартиянд, аълоҳазрат.
– Ин хуб огоҳ будааст, – зери лаб гуфт шоҳ. – Лекин лашкари вай чӣ
миқдор бошад?
– Намедонам, аълоҳазрат, – ҷавоб гардонд вазири политсия.
– Чӣ хел намедонед? Шумо пурсидани инро фаромӯш кардед? Ҳа–
дия, ин он қадар муҳим нест, – илова кард шоҳ бо табассуми ҷонгудоз.
– Аълоҳазратам, ман инро пурсида натавонистам; номаи таъҷилӣ
фақат фуруд омадану роҳеро хабар додааст, ки ғосиб бо он пеш меояд.
– Хӯш номаи таъҷилиро ба чӣ тариқ гирифтед шумо? – пурсид шоҳ.
Вазир сарашро хам карду харчанг барин суп–суп шуд.
– Ба воситаи телеграф, аълоҳазратам.
Лудовики XVIII як қадам пеш рафту мисли Наполеон дастонашро
рӯи сина ломалиф гузошт.
– Ҳамин тавр, – гуфт ӯ, аз ғазаб хун аз рӯяш гурехта, – ҳафт артиши
муттафиқ ин шахсро вожгун сохт; ба як тарзи мӯъҷизаосо ман баъди бадарғаи биступанҷсола ба тахти аҷдодии худам баргаштам; дар тӯли ин
биступанҷ сол мардум ва кору бори он Фаронсаеро, ки ба ман ваъда шуда
буд, омӯхтам, дар сараш андеша рондам, пай бурдам – ҳамаи ин барои
чӣ? Барои он, ки дар чунин лаҳзае, ки ман ба муроди дил расидам, қудрате, ки дар кафам буд, чун раъд биғураду димор аз ман барорад!
– Аълоҳазратам, ин қисмат, – забонхоӣ кард вазир, эҳсос намуда, ки
чунин бори дар пеши қисмат нокироӣ кофист, ки касро маҷақ кунад.
– Аз ин мебарояд, ки он чи дар бораи мо душманони шумо
мегуфтанд, аз рӯи адолат будааст: мо ҳеҷ чизро ёд нагирифтаем, ҳеҷ
чизро фаромӯш накардаем! Агар ба ман хиёнат мекарданд, чунон ки ба
вай карданд, дар он сурат ман худамро тасалло дода метавонистам.
Аммо дар байни касоне буда, ки аз ман эҳсони фаровоне дидаанд, касоне, ки мебоист маро зиёдтар аз худашон эҳтиёт кунанд, зеро хушбахтии ман – хушбахтии онҳост: то ман онҳо ҳеҷ буданд, баъд аз ман боз
ҳеҷ хоҳанд шуд – ва нобуд шудан аз аҷзи онҳову бехирадии онҳо! Оре,
ҷаноби бокарам, шумо ҳақ ҳастед, ин – қисмат!
Вазир ёрои сар боло кардан наёфта, ба ин маломати таҳдидомез гӯш
дода меистод. Блакас арақи рӯяшро пок кард; Вилфор, баланд шудани
қадрашро ҳис карда, ботинан табассум дошт.
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– Вожгун шавӣ, – давом дод Лудовики XVIII, ки ба як назар умқи
вартаи дар сари роҳи ҳокимияти мутлақааш даҳон боз кардаро муқаррар карда буд, – вожгун шавию хабари вожгун шуданатро ба василаи
телеграф фаҳмӣ! Ба ман, чун бародарам, Лудовики XVI, ба сари дор
баршудан осонтар аст аз он, ки зери тозиёнаи ришхандҳо аз поғундаҳои
Туилри поён равам… Шумо ҷаноби бокарам, намедонед, ки дар Фаронса хандахариш гардидан чӣ маъное дорад, ҳол он ки боист медонистед
инро.
– Аълоҳазратам, – забон мехоид вазир, – тараҳхум кунед!..
– Пештар оед, ҷаноби де Вилфор, – давом дод шоҳ суханашро, ба
ҷавонмарде, ки андак дуртар ноҷунбон рост истода ба гуфтори дахлдор
ба тақдири як давлати тамом гӯш медод, – пештар оеду ба ин кас гӯед,
ки пешакӣ мумкин буд донист ҳамаи он чиро, ки ин кас намедонист.
– Аълоҳазрат, андешаҳое, ки дар замири ғосиб асту онро аз ҳама
пинҳон медошт, пешакӣ пай бурдани фарде аз имкон берун буд.
– Пай бурдани фарде аз имкон берун буд! Чӣ далели қавие! Мутаассифона далелҳои қавӣ ҳам одамони қавӣ барин, ман қадри онҳоро пай
бурда истодаам. Ба вазире, ки дар ихтиёраш як дунё идороту департаментҳо, гумошта, ҳуфия, ҷосусон ва ба миқдори якуним миллион франк
маблағи махфист, фаҳмидани он, ки дар масофаи шаст мил аз соҳилҳои
Фаронса чӣ воқеае рӯй дода истодааст, аз имкон берун будааст? Мана
ҷавонмарде, ки ба ягонтои ин воситаҳо доро нест, ва ӯ амалдори оддии
маҳкама аст, аз ҳамаи политсияи шумо бештар чизе фаҳмидааст ва ин
тахту тоҷи маро наҷот медод, агар мисли шумо ҳуқуқи фармонфармоӣ
ба телеграф медошт.
Нигоҳи вазири политсия бо ваҷоҳати сахт аламнок будан ба Вилфор
равона гардид, ки бо фурӯтании марди ғолиб сар хам карда буд.
– Ин суханон ба шумо дахл надоранд, Блакас, – давом дод шоҳ, –
агар шумо ҳеҷ чизро ошкор накарда бошед ҳам, ақалан ба дараҷае
хушфаҳм будед, ки дар гумони худ пофишорӣ кардед; каси дигар мебуд, шояд, ба ахбори ҷаноби де Вилфор чун ба як гапи беҳуда муносибат мекард ё гумон мебурд, ки онро тамаъкории мансабпарастонае боис
шудааст.
Ин киноя ба он суханоне буд, ки вазири политсия бо боварии том як
соат пеш ба забон оварда буд.
Вилфор найранги шоҳро дарёфт. Каси дигар мешуд, шояд, сармасти
комёбӣ шуда, аз ин таърифҳо болида медош таъбашро; вале ӯ тарсид
дар шахси вазир душмани ҷонӣ пайдо кунад, агар чи ҳис карда буд, ки
вай бе бозгашт фано ёфтааст. Аммо вазир, ки наметавонист замири
Наполеонро камоянбағӣ пай барад, метавонист дар ҳолати назъ ба макнуни рози Вилфор роҳ ёбад: барои ин Дантесро бозпурсӣ кардан кифоят
буд. Бинобар ин ва ба ҷои ин ки вазирро болои мурда сад чӯб кунад, ба
ёриаш шитофт.
– Аълоҳазрат, – гуфт Вилфор, – суръати рӯйдодҳо собит мегардонад, ки фақат худованд тӯфон барангехта онҳоро боздошта метавонист.
Он чи аълоҳазрат ба фаросату борикбинии ман ҳамл кардаанд, самараи
тасодуф асту бас; ман ҳамчун хидматгори содиқ аз ҳамин тасодуф баҳра
бардоштам вассалом. Маро аз он чи мустаҳиқ ҳастам, баландтар баҳо
надиҳед, сир, то ки баъд аз таассуроти аввалатон пушаймон нашавед.
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Вазири политсия бо нигоҳи маънидор ба Вилфор миннатдорӣ баён
кард, Вилфор бошад, дарёфт, ки ба мақсади худ ноил гардид ва миннатдории шоҳро аз даст надода, дӯсте ба даст овард, ки дар ҳоли зарурат ба
он умед баста метавонад.
– Бигзор чунин бошад, – гуфт шоҳ. – Вале акнун, ҷанобон, – давом
дод ӯ, ба Блакасу вазири политсия рӯ оварда, – шумо дигар ба ман лозим нестед, метавонед биравед… Он чи акнун мебоист кард, дар ӯҳдаи
вазири ҳарб аст.
– Хушбахтона, – гуфт герсог, – мо ба артиш умед баста метавонем:
ба аълоҳазрат равшан аст, ки ҳамаи маълумотҳо бозгӯи садоқати лашкар ба тоҷу тахти шоҳанд.
– Ҳадиси маълумотномаҳоро ба забон наёваред; акнун ман медонам,
ки то чӣ дараҷа ба маълумотномаҳо бовар метавон кард. Ҳа, воқиан, аз
хусуси маълумотномаҳо, барон: дар бораи кӯчаи Сен–Жак чӣ хабари
тоза доред?
– Дар бораи кӯчаи Сен–Жак! – гайри ихтиёр нидо зад Вилфор, вале
якбора хатояшро дарёфт: – Бубахшед, сир, вафодорӣ ба аълоҳазрат гоҳо
ба фаромӯшӣ водор мекунад маро, – фаромӯш кардани эҳтиром ба шумо не, ин эҳтитром дар қалби ман сахт ҷойгир шудааст, – балки фаромӯш кардани русуми одоби муошират.
– Мебахшоям шуморо, – гашта гуфт шоҳ, – имрӯз ҳуқуқи суол кардан ба даст овардед шумо.
– Сир, – ба гап сар кард вазири политсия, – маҳз ҳамин рӯз ман мехостам маълумоти тозаи дар хусуси ин кор паҳн шударо ба арзи
аълоҳазрат расонам, аммо диққати аълоҳазрат ба воқиаҳои пурхатари
халиҷи Жуан банд буд; акнун ин маълумот барои аълоҳазрати шумо
дигар арзише нахоҳад дошт.
– Баръакс, – ҷавоб гардонд шоҳ, – ин кор, ба хаёлам, ба оне робитаи
мустақим дорад, ки ин дам моро машғул медорад, ва марги генерал Кенел, шояд, ба изи суиқасди азими дохилие раҳнамун созад.
Номи Кенелро шунида, Вилфор як қад парид.
– Дар воқеъ, аълоҳазрат, – давом дод вазири политсия, – аз қароин,
ин худкушӣ набудааст, ки дар ибтидо гумон доштанд, балки куштор
аст. Генерал Кенел, аз афташ, баробари хориҷ шудан аз бошгоҳи бонопартиҳо ғайб задааст. Кадом–як шахси маҷҳуле ҳамон саҳар ба манзили
ӯ омада, дар кӯчаи Сан–Жак мулоқот таъйин карда будааст. Мутаассифона, маҳраме, ки вақти ба хона даровардани марди ношинос мӯи сари
генералро шона мекардааст, дар кӯчаи Сен–Жак мулоқот таъйин карданро шунидаасту рақами хонаро ба ёд нагирифтааст.
Ҳине ки вазири политсия ин маълумотро ба шоҳ хабар медод, Вилфор, ки ҳар як калимаро ба гӯши ҳуш месупурд, гоҳ сурх мешуду гоҳ
сафед.
Шоҳ ҷониби ӯ баргашт:
– Ба фикри шумо, ҷаноби де Вилфор, генерал Кенел, ки ҳавохоҳи
ғосибаш мепиндоштанд, ҳол он ки бо тану ҷон ба ман содиқ буд, оё метавонист аз дасти бонопартиён ҳалок гардад?
– Ин аз эҳтимол дур нест, аълоҳазрат; аммо наход, ки дигар ҳеҷ чиз
маълум набошад?
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– Алакай изи касеро, ки мулоқот таъйин кардааст, муқаррар кардаанд.
– Изашро муқаррар кардаанд? – такрор кард Вилфор.
– Оре маҳрам нишонаҳояшро хабар додааст: ин як шахси панҷоҳ–
панҷоҳудусола, сиёҳмӯ, сияҳчашм, пурраабрӯ, мӯйлабдор буда, дар тан
камзӯли кабуди тугмаҳояш таг то боло гузарондагӣ доштааст; дар
сӯрохи тугмааш – тасмачаи Легиони фахрӣ. Дирӯз ба изи шахсе афтодаанд, ки айнан ҳамин хел нишонаҳо доштааст, вале ӯ дар кунҷи кӯчаи
ла–Жусйену Кок–Эрон аз назар ғоиб шудааст.
Вилфор бо шунидани нахустин суханони вазир такя бар муттакои
курсӣ дода, мадори пойҳояш хушк шуд, вале бо шунидани он, ки шахси
ношинос аз дасти политсия халос хӯрдааст, оҳи сабуке кашид.
– Ин шахсро ёветон, – гуфт шоҳ ба вазири политсия, – зеро, агар генерал Кенел, ки ҳозир ин қадар ба мо зарур мешуд, аз дасти қотиле
кушта шуда бошаду он қотил хоҳ бонопартӣ аст, хоҳ каси дигар, ман
мехоҳам, ки кушандаи ӯ бераҳмона ҷазо бинад.
Ба Вилфор ин қадар хунсардие боистӣ, то он даҳшате, ки аз суханони охирини шоҳ бар вай афтода буд, зоҳир накунад.
– Аҷаб коре! – давом дод шоҳ бо алам. – Политсия гумон мекунад,
бо ин ки куштор ба амал омад, ҳама чораҳо дида шуд гуфтану барафзудан, ки: ба изи гунаҳкорон афтодаанд, – кор тамом бошад.
– Дар ин ҳодиса, умед дорам, аълоҳазрат қаноатманд мешаванд.
– Хуб шудааст, мебинем; шуморо маҳтал намекунам, барон. Ҷаноби
де Вилфор, шумо баъд аз роҳи дуру дароз хаста шудагистед, рафта дам
гиред. Шумо, муқаррар, дар хонаи падаратон таваққуф кардагистед?
Чашмони Вилфор сиёҳӣ заданд.
– Не, аълоҳазрат, ман дар кӯчаи Турнон, дар меҳмонсарои «Мадрид» таваққуф кардам.
– Вале шумо ӯро дидагистед?
– Аълоҳазрат, ман якрост назди герсог Блакас рафтам.
– Лекин шумо ӯро медидагистед?
– Гумон надорам, аълоҳазрат!
– Оре, рост мегӯяед, – гуфт шоҳ ва аз табассуми ӯ ошкор буд, ки ин
ҳама суолҳо қасдан дода шудаанд. – Ман фаромӯш кардаам, ки шумо бо
ҷаноби Нуартйе дӯстӣ надоред ва инчунин ин ҳам қурбониест ба хотири тоҷу тахти ман, ки дар ивазаш ман бояд шуморо ба мукофот расонам.
– Лутфу марҳамати аълоҳазрат нисбат ба ман – мукофотест чандон
фузунтар аз орзую омоли ман, ки дигар ҳоҷати аз шоҳ чизе таваққуъ
доштан надорад.
– Бо вуҷуди ин, мо шуморо фаромӯш намекунем, хотирҷамъ бошед;
лекин ҳоло ҳозир (шоҳ аз сари синааш салиби Легиони фахриро, ки
ҳамеша дар фраки кабудаш, дар паҳлуи салиби ҳазрати Лудовик, болотар аз ситораи Модархудои кармилӣ ва ҳазрати Лазар овехта мегашт,
канду ба Вилфор дод), ҳоло ҳозир гиред ин салибро.
– Аълоҳазрат иштибоҳ мекунанд, – гуфт Вилфор, – ин салиби афсарист.
– Аҳамият надорад, бигиред инро; ман барои дигарашро талаб кардан фурсат надорам. Блакас, ғамхорӣ кунед, то ба ҷаноби де Вилфор
санади тасвиб дода шавад.
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Дар чашмони Вилфор ашки шодии боғурур ҷило дод; ӯ салибро гирифту бӯса дод ба он.
– Аълоҳазрат боз чӣ гуна фармоишоте доранд ба ман? – пурсид
Вилфор.
– Истироҳат кунед, лекин баъд аз ёд набароред, ки агар дар Париж
қудрати ба ман хизмат кардан надошта бошед, дар Марсел метавонед ба
ман хеле хидмат бикунед.
– Аълоҳазрат, – ҷавоб гардонд Вилфор ба таъзим хам шуда, – баъди
як соат ман Парижро тарк мекунам.
– Биравед, – гуфт шоҳ, – ва агар ман шуморо фаромӯш кунам
(шоҳонро қувваи ҳофиза суст аст), ибо накарда ёдоварӣ кунед худатонро… Барон, бифармоед вазири ҳарбро назди ман хонанд. Блакас, бимонед шумо.
– Оре, тақсир, – гуфт вазири политсия ба Вилфор, ҳангоми баромадан аз Туилри. – Шумо дарро хато накардед ва мансабатон таъмин гардид.
– Чӣ қадар давом мекарда бошад? – зери лаб ба забон овард Вилфор,
таъзими вазирро ба ҷо оварда, ки мансабаш поён ёфта буд ва чашм давонда карета мекофт.
Қад–қади соҳил фойтуни якаспае мегузашт, Вилфор садо зад, фойтун наздаш омад; Вилфор суроғаро гуфту худро ба фойтун гирифт ва ба
орзуҳои шӯҳратпарастона дода шуд. Баъди даҳ дақиқа вай алакай дар
манзил буд, супориш кард, ки пас аз ду соат аспонро пеш оваранд ва
ношто фармуд.
Вай акнун сари дастархон нишаста буд, ки дасти ким–кадом шахси
худбовару қавиҳаракате таноби зангро кашид. Пешхидмат дарро кушодан рафту ба гӯши Вилфор овозе расид, ки номи ӯро ба забон гирифт.
«Кӣ медониста бошад, ки ман дар Парижам?» – ба дил гуфт ёвари
додситони подшоҳӣ.
Пешхидмат гашта омад.
– Он ҷо чӣ гап? – пурсид Вилфор. – Зангзада кист? Кӣ маро суроғ
кард?
– Як ҷаноби ношинос ва номашро гуфтан намехоҳад.
– Чӣ хел? Номашро гуфтан намехоҳад? Хӯш аз ман ба вай чӣ лозим
будааст?
– Бо шумо гуфтугӯ кардан мехостааст.
– Бо ман?
– Бале.
– Вай номи маро ба забон гирифт?
– Бале.
– Афту башарааш чӣ хел?
– Хайр марди ягон панҷоҳсолае?
– Қаду басташ чӣ хел?
– Тақрибан ба шумо баробар.
– Гандумгун ё малламӯ?
– Гандумгуни сияҳчурда; мӯи сараш сиёҳ, чашмонаш сиёҳ, абрувонаш сиёҳ.
– Пӯшокаш чӣ? – тезу тунд пурсид Вилфор. – Дар танаш чӣ хел либос?
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– Камзӯли кабуд пӯшидагӣ, тугмаҳояш таг то боло гузарондагӣ,
тасмаи Легиони фахрӣ дорад.
– Ин вай? – зери лаб ба забон овард Вилфор қуташ канда.
– Ҷин занад! – гуфт шахсе, ки мо ду дафъа нишонаҳояшро тасвир
кардем, дами дар пайдо шуда. – Ин қадар таоруф! Ё дар Марсел писарон одати дар даҳлез маҳтал кардани падаронро доранд?
– Дада! – нидо зад Вилфор. – Пас ман иштибоҳ накардаам… Ман
ҳам гумон кардам, ки ин шумоед…
– Агар ту гумон карда бошӣ, ки ин манам, – давом дод меҳмон,
чӯбдасташро дар кунҷи хона монда. кулоҳашро рӯи курсӣ гузошта, –
иҷозат деҳ, Жерари азиз, бигӯям, ки аз ҷониби ту интизор доштани ман
чандон аз рӯи илтифот нест.
– Биравед, Жермен, – гуфт Вилфор.
Хидматгор бо тарҳи рӯи ошкоро ҳайратбор дур шуд.
XII. ПАДАР ВА ПИСАР
Ҷаноби Нуартйе – зеро ин воқиан ҳам ӯ буд, – аз хидматгор чашм
намеканд, то даме ки дар аз паси ӯ баста шуд; сипас, хавф бурда, аз
афташ, аз он ки мабодо хидматгор аз даҳлез гӯш карда наистода бошад,
вай аз нав дарро кушод: маълум шуд, ки эҳтиёткориаш беҳуда набудааст ва он чобукие, ки Жермен гашта омада буд, шубҳае ба миён
намеовард, ки вай бе айб набудааст, айбе, ки ҳоли падару бобоёни моро
табоҳ кардааст. Он гоҳ ҷаноби Нуартйе бо дасти худаш ғалақаи дари
даҳлезро гузаронд, баъд дари хонаи хобро низ ҳамчунин маҳкам кард ва
ниҳоят даст дода бо Вилфор, ки бо ҳайрат ба ӯ менигарист, вохӯрӣ
кард.
– Медонӣ, Жерар, – гуфт ӯ ба писараш бо табассум, ки маънои
воқеии онро муқаррар кардан душвор буд, – наметавонам гуфт, ки ту аз
вохӯрии бо ман шод шуда бошӣ.
– Чиҳо мегӯяед, дада, ман ниҳоят шодам; вале ман, ки, рости гап,
ҳеҷ умеди бо шумо вохӯрдан надоштам, ин мулоқот маро андак ҳайрон
кард.
– Хайр, дӯстам, – давом дод ҷаноби Нуартйе, дар курсии нарм фурӯ
нишаста, – ман ҳам метавонистам айни ҳамин гапро гӯям ба шумо. Чӣ
тавр? Шумо ба ман навишта хабар медиҳед, ки ҷашни фотиҳаатон дар
Марсел ба бисту ҳаштуми феврал таъйин шудааст, сеюми март бошад,
шумо дар Парижед?
– Оре, ман ин ҷоям, – гуфт Жерар, курсиашро ба ҷаноби Нуартйе
наздиктар ғеҷонда, – лекин шумо аз ман гила накунед; ман ин ҷо аз барои шумо шуда омадам, ва омадани ман шуморо, шояд, наҷот диҳад.
– Ҳамтуя! – ҷавоб гардонд ҷаноби Нуартйе, бепарво дар курсии
нарм ёнбош кашида. – Кани ҳикоят кунед ба ман, ҷаноби додситон, чӣ
гап будаааст; ин бисёр шавқангез.
– Шумо дар хусуси ким–кадом бошгоҳи бонопартиҳо дар кӯчаи
Сен–Жак оё шунидагӣ доред?
– Хонаи рақами панҷоҳу сеюм? Оре, ман ноиб–президенти ваям.
– Дада, хунсардии шумо маро ба даҳшат меоварад.
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– Ту чӣ мехоҳӣ, ҷонам? Касе, ки аз ҷониби монтанярҳо ба марг
маҳкум шуда, дар аробаи хасбеда паноҳ шуда аз Париж гурехтааст, аз
дасти ҷосусони Робеспйер дар даштҳои Бордо руст шудааст, дар ин
муддат ба бисёр чизҳо одат кардааст. Инак, давом деҳ. Хӯш дар ин
бошгоҳи кӯчаи Сен–Жак чӣ воқиа рӯй додааст?
– Воқиа ҳамин, ки генерал Кенелро ба он ҷо даъват кардаанду генерал Кенел соати нӯҳи бегоҳ аз хона баромада баъди ду шабонарӯз дар
Сена ёфт шудааст.
– Ва ин воқиаи шавқангезро кӣ ҳикоят кард ба шумо?
– Худи шоҳ.
– Хайр ман бошам, – гуфт Нуартйе, – дар ҷавоби ин ҳикоят навигариеро хабар медиҳам ба шумо.
– Ба хаёлам ман алакай медонам онро.
– Пас шумо аз фуруд омадани аълоҳазрати император хабар доред?
– Хомӯш бошед, дада, зорӣ мекунам ба шумо,аввалан, барои худатон, баъдан барои худам низ. Оре, ман ин навигариро медонистам, ва
ҳатто аз шумо ҳам пештар медонистам, зеро ман се рӯз аспҳоро дам
надода аз Марсел ба Париж метохтам; ва мӯй бар тан мекандам, ки аз
нақл додани он андеша ба масофаи дусад лё, ки мағзи сарамро ба сӯзиш
меовард, оҷизам.
– Се рӯз? Шумо ақлатонро хӯрдаед магар? Се рӯз пеш аз ин император ҳанӯз фуруд наёмада буд.
– Оре, вале ман алакай аз нияти вай хабар ёфта будам.
– Ба чӣ тариқ?
– Аз номае, ки ба унвони шумо аз ҷазираи Элба фиристода шуда
буд.
– Ба унвони ман?
– Оре, ба унвони шумо; ва ман онро аз дасти қосид кашида гирифтам. Агар ин нома ба дасти каси дигаре меафтид, эҳтимол, шумо алакай
тирборон карда мешудед.
Падари Вилфор ханда кард.
– Аз афташ, – гуфт ӯ, – Бурбонҳо аз император бедаранг амал карданро ёд гирифтаанд… Тирборон карда мешудам! Дӯстам, чӣ иштибоҳе
доред шумо! Хӯш канӣ он нома? Он тавре, ки шуморо медонам, ман
аминам, ки шумо онро дурусттар панаҳ кардед.
– Ман онро як тикка намонда сӯзондам, зеро он нома – ҳукми қатли
шумо буд.
– Ва хатми мансаби шумо, – сард ҷавоб гардонд Нуартйе. – Оре,
шумо ҳақ астед, вале ман ҷои тарс надорам, модом ки шумо пуштибониам мекунед.
– Ин кам: ман шуморо наҷот медиҳам.
– Ҳамтуя? Ин аҷоиб–ку! Хӯш шарҳ диҳед.
– Ба бошгоҳи кӯчаи Сен–Жак бармегардем.
– Маълум, ки ин бошгоҳ ҷанобони политсияро сахт ба таҳлука
овардааст. Чӣ бошад, ки хеле бад кофтукобаш карда истодаанд? Кайҳо
ёфтанашон лозим буд!
– Онҳо варо наёфтаанд, вале ба изаш афтодаанд.
– Ин суханони анъанавӣ, ман медонам; вақте политсия оҷиз аст,
мегӯяд, ки ба изаш афтидааст, ва ҳукумат хотирҷамъ интизор шуда ме81
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истад, то даме ки политсия бо қиёфаи гунаҳкорона ҳозир мешаваду ба
арз мерасонад, ки изаш гум шуд.
– Бале; лекин ҷасад ёфт шудааст; генерал Кенел мурда, дар тамоми
кишварҳои ҷаҳон бошад, ин куштор ном дорад.
– Куштор? Аммо ҳеҷ гуна далеле нест, ки генерал қурбони куштор
шуда бошад. Дар Сена ҳар рӯз одамонеро пайдо мекунанд, ки аз алам
худро ба об андохтаанд, ё ғрақ шудаанд, чун ки шиноварӣ намедонистаанд.
– Шумо нағз медонед, ки генерал аз алам худро ғарқ накардааст ва
дар моҳи январ дар Сена ғусл намекунанд. Не, не, фирефта нашавед: ин
маргро куштор меноманд.
– Хӯш кӣ ин тавр меномидааст?
– Худи шоҳ.
– Шоҳ? Ман гумон мекардам, ки вай файласуф аст ва мефаҳмад, ки
дар сиёсат куштор вуҷуд надорад. Дар сиёсат, азизам, – ба шумо ҳам ин
маълум асту ба ман ҳам, – одамон вуҷуд надоранд, балки ғояҳо вуҷуд
доранд; эҳсосот вуҷуд надоранд, балки манфиатҳо вуҷуд доранд. Дар
сиёсат одам намекушанд, балки монеаро бартараф мекунанд, ҳамин
вассалом. Оё мехоҳед бидонед, ки ин ҳама чӣ тавр ба амал омад? Ман
ба шумо ҳикоят мекунам. Мо гумон доштем, ки ба генерал Кенел умед
бастан мумкин аст, ба мо ӯро аз ҷазираи Элба тавсия карда буданд. Яке
аз мо ба хонаи ӯ рафту ба маҷлиси кӯчаи Сен–Жак даъваташ кард; вай
омад, тамоми нақшаи аз ҷазираи Элба баромадану ба соҳили Фаронса
фуруд омаданро ба вай ошкор карданд; баъди ҳамаашро шунидану
ҳамаашро фаҳмидан, изҳор кард, ки вай роялист, шоҳпараст аст; ҳама
ба якдигар нигаристанд; аз вай савганд гирифтанд, вай бо дили нохоҳам
дод онро, ки рости гап беҳтараш ки қаҳри худоро намеовард; бо вуҷуди
ин монданд, ки генерал бо хотири ҷамъ баромада равад. Ӯ ба хонааш
барнагаштааст. Хӯш чӣ мехоҳед шумо? Вай, маълум, ки роҳро гум кардааст, ҳангоми аз назди мо баргаштанаш, ҳамин вассалом. Куштор будааст! Шумо маро ҳайрон мекунед, Вилфор; ёвари додситони подшоҳӣ
бо чунин далелҳои нопойдор мехоҳад айбнома тартиб диҳад. Магар
ягон вақт ба хаёли ман меояд, даме, ҳамчун роялисти содиқ яке аз одамони моро ба он дунё мефиристед, ба шумо гӯям, ки: «Писарам, шумо
куштор пеш гирифтед!» Не, ман мегӯям: «Хеле хуб, султони бокарам,
шумо ғолиб баромадед; навбат аз мо».
– Эҳтиёт кунед, дада; вақте ки навбати мо мерасад, беамон хоҳем буд.
– Ман шуморо нафаҳмида истодаам.
– Шумо ба гашта омадани ғосиб умед доред?
– Пинҳон намедорам.
– Шумо иштибоҳ мекунед, ӯ ба дарунтари Фаронса даҳ лё ҳам пеш
омада наметавонад; аз пояш афтода дарёб мекунанд ва чун ҳайвони
ваҳшӣ дастгираш мекунанд.
– Дӯсти азиз, император ҳозир дар роҳи Гренобл; даҳум ё
дувоздаҳум дар Лион мешавад, бистум ё биступанҷум дар Париж.
– Аҳолӣ ба по мехезад…
– То ки дуруд гӯяд ӯро.
– Вай як мушт одам дорад, вале ба муқобилаш артишҳои мукаммале
равон мекунанд.
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– Ки бо нидоҳо ӯро ба пойтахт раҳнамун мекунанд; бовар бикунед
ба гапам, Жерар, шумо ҳанӯз кӯдак ҳастед; ба хаёли шумо, ки ҳама чизро медонед, даме ки баъди се рӯзи фуруд омадани император телеграф
хабар медиҳад ба шумо: «Ғосиб бо як мушт одам дар Каннҳо фуруд
омад, ки ба таъқибаш афтодаанд». Аммо вай дар куҷост? Чӣ кор карда
истодааст? Ҳеҷ чиз намедонед шумо. Шумо ҳамин қадар медонед, ки ба
таъқибаш афтодаанд. Ҳамин тавр то худи Париж бе ягон тирпароние
дунболагириаш мекунанд.
– Греноблу Лион – шаҳри роялистҳо, онҳо дар роҳаш монеаи бартарафношудание барпо мекунанд.
– Гренобл бо шодӣ дарвозаҳояшро ба рӯи ӯ боз мекунад; аҳли Лион
яксара ба истиқболаш мебарояд. Бовар бикунед ба гапам, мо на бадтар
аз шумо огоҳӣ дорем, ва политсияи мо бар политсияи шумо афзалият
дорад. Далел лозим ба шумо? Хӯш мана далел: шумо омаданатонро аз
ман пинҳон доштанӣ шудед, вале ман баъди ним соати аз дарвозаи
шаҳр гузаштанатон хабар ёфтам аз ин. Шумо суроғаатонро танҳо ба
фойтунчии каретаи чопорӣ додед, ман бошам, инро медонам, далелаш
ин аст, ки ман дар лаҳзаи нав сари дастархон шиштани шумо ба наздатон ҳозир шудам. Бинобар ин занг занеду боз корду чангча фармоед;
ҳамроҳ наҳор мехӯрем.
– Дар воқеъ, – ҷавоб гардонд Вилфор бо ҳайрат ба падараш назар
карда, – саҳеҳтарин маълумоте доштаед шумо.
– Охир ин бисёр осон аст; шумо, зимомдорони ҳокимият, фақат он
васоитеро соҳибихтиёр ҳастед, ки ба пул харидан мумкин аст; вале мо
интизорони ҳокимият, ба тамоми воситаҳое соҳиб астем, ки садоқат ба
кафамон гузоштааст ва ин садоқатро фидокорӣ ато кардааст ба мо.
– Садоқат? – такрор кард Вилфор бо табассум.
– Оре, садоқат; ба риояти одоб мансабпарастиеро ҳамин тавр меноманд, ки ба мартаба ёфтани дар оянда умед мебахшад.
Ва падари Вилфор хидматгорро даъват накардани писарашро дида,
худаш даст ба занг дароз кард.
Вилфор ӯро боздошт.
– Сабр кунед, дада, боз як даҳан гап дорам.
– Гап занед.
– Политсияи мо ҳар қадар бад бошад ҳам, як сирри мудҳишеро медонад вай.
– Чӣ гуна сир?
– Нишонаҳои ҳамон шахсе, ки барои даъват кардани генерал Кенел
ба хонаи ӯ рафта будааст, ҳамон рӯзе, ки вай ғоиб шудааст.
– Ҳамтуя! Политсия он нишонаҳоро медонистааст? Наход ҳамту
бошад? Хӯш чӣ гуна нишонаҳо будаанд?
– Башараи гандумгун, мӯйсару бакенбдарду чашмони сиёҳ, камзӯли
кабуди тукмаҳояш так то боло гузарондагӣ, кулоҳи паҳнлапар ва
чӯбдасти найӣ.
– Оҳо! Политсия инро медонистааст? – гуфт Нуартйе. – Ин тавр
бошад чаро ин шахсро дастгир намекардааст?
– Чунки дина ё се рӯз пеш дар гардиши Кок–Эрон аз дасташ хато
хӯрдааст.
– Беҳуда ман ба шумо нагуфтам, ки политсияатон – аблаҳ.
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– Оре, лекин ҳар дақиқа вай метавонад ёбад ӯро.
– Бадеҳист, – гуфт Нуартйе бепарво ба атроф нигариста. – Агар он
шахс огоҳ карда нашавад, лекин ӯро огоҳ карданд. Бинобар ин, – илова
кард вай бо табассум, – вай қиёфа ва сару либосашро тағйир медиҳад.
Инро гуфта аз ҷой хесту камзӯлашро кашид, галстукашро кушод,
назди мизе, ки рӯи он чизу чораи бордони сафарии Вилфор истода буд,
рафту покуро гирифта ба рӯяш собун молиду бо дасти қавиҳаракаташ
бакенбардҳои фошкунандаи худашро тарошид, бакенбардҳое, ки барои
политсия ин қадар муҳим будааст.
Вилфор ба вай бо даҳшате менигарист, ки аз шавқ холӣ набуд.
Нуартйе бакенбардҳояшро тарошида мӯяшро таври дигар шона зад;
ба ҷои галстуки сиёҳи якранг галастуки ранга баст, онро аз ҷомадони
даҳонаш боз гирифта; камзӯли кабуди тукмаҳояш дутарафаи худашро
кашиду ба ҷои он камзули қаҳваранги тукмаҳояш яктарафаи Вилфорро
пӯшид; дар рӯбарӯи оина истода кулоҳи лапарҳояш қати ӯро пӯшида
дид ва зоҳиран, қаноат ҳосил кард; чӯбдасти худашро дар кунҷаки
паҳлуи бухорӣ гузошта ба ҷои он бошад, дар дасташ асои бамбукии сабуке ҷило дод, ки бозгӯи он тарзи бетакаллуфвор хиромидани додситони подшоҳӣ буд, хиромидане, ки манзилати асосии ӯ ба ҳисоб мерафт.
– Хӯш, читу? – гуфт ӯ, ҷониби Вилфори моту мабҳутшуда баргашта.
– Ба гумони ту акнун политсия мешинохта бошад маро?
– Не, дада, – ғурунгид Вилфор, – ақаллан умед мебандам ман ба ин.
– Аз хусуси ин чизҳо, ки бар дасти тааҳҳуди ту вомегузорам, ман ба
оқибатандешии ту умед мебандам. Ту онро панаҳ карда метавонӣ.
– Хотирҷамъ бошед! – гуфт Вилфор.
– Ва ҳамин қадар ба ту мегӯям, ки ту, рости гап, ҳақ астӣ; шояд ту
воқиан ҳам ҷони маро аз хатар раҳонида бошӣ, лекин ташвиш накаш,
мо ба қарибӣ қавлини инро мегардонем.
Вилфор калла ҷунбонд.
– Бовар намекунӣ?
– Ақаллан умед мебандам, ки шумо иштибоҳ карда бошед.
– Ту шоҳро боз мебинӣ?
– Шояд.
– Мехоҳӣ дар наздаш ба сифати ғайбдон ном барорӣ?
– Ғайбдонҳоеро, ки бадбахтиро хабар медиҳанд, дар боргоҳ намепазиранд.
– Оре, лекин тез ё дер ба қадрашон мерасанд; фарз кардем, дуюмбора реставратсия шуд; он гоҳ ту ба сифати шахсияти бузурге шӯҳратёб
мешавӣ.
– Чиро ман бояд бирасонам ба шоҳ?
– Ана чиро: «Аълоҳазрат, роҷеъ ба вазъи Фаронса, кайфияти
шаҳрҳо, руҳияи артиш фиреб медиҳанд шуморо; онеро, ки дар Париж
шумо одамхори корсикоӣ меномедашу дар Невер ҳоло ғосиб ном дорад,
алакай дар Лион Бонопарту дар Гренобл император ном мебарандаш.
Шумо гумон доред, ки ӯро таъқиб мекунанд, аз пасаш афтоданд ва ӯ
дар гурез аст; лекин вай парвоз дорад, чун уқобе, ки онро ба мо бармегардонад. Шумо гумон доред, ки қӯшуни ӯ аз гуруснагӣ дар дами марг
аст, аз юришҳо заиф шудааст, анқариб аст пароканда шавад; лашкараш
афзудан дорад, ба мисоли барфлундае, ки рӯ–рӯи барф меғелонандаш.
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Аълоҳазрат, баромада равед, Фаронсаро ба ҳукмрони воқеияш вогузоред, ба оне, ки варо нахаридааст, балки фатҳ кардааст; биравед, на аз
он, ки хатаре дар камин аст шуморо: рақиби шумо қудрати кофӣ дорад,
то лутфу марҳамат намояд, балки барои он, ки зурёти Лудовики Покро
зиллатовар аст ба ҷон миннат доштан фотеҳи Арколу Маренго ва
Аустерлитсро». Ҳамаи инро ба шоҳ бигӯ, Жерар, ё беҳтараш ба вай ҳеҷ
чиз нагӯ, дар Париж буданатро аз ҳама пинҳон дор, нагӯ, ки барои чӣ ба
ин ҷо омада будӣ ва чӣ кор мекардӣ дар ин ҷо; асп киро кун ва агар ба
ин ҷо тозон омада бошӣ, дар бозгашт парвоз кун; ба Марсел шабона
бозгард; ба хона аз дари ақиб даро ва дам назада хапакак шин, ҳеҷ ҷо
набаро, аз ҳама асосиаш – ором бишин, зеро ин дафъа, қасам мехӯрам
ба ту, мо ҳамчун касони пурзӯри бохабар аз душманони худ амал мекунем. Биравед, писарам, биравед, ва ба мукофоти сар фуровардан ба
фармудаи падар, ё агар хоҳед, ба эҳтироми нисбат ба маслиҳати дӯст,
мо ҷои коратонро барои худатон боқӣ медоред. Ин ба шумо имкон
медиҳад, – илова кард Нуартйе бо табассум, – ки дафъаи дигар маро
наҷот диҳед, агар ягон вақт дар арғунчакҳои сиёсат шумо дар боло
қарор гиреду ман дар поён. Хуш бошед, Жерар; сафари оянда ба хонаи
ман фуруд оед.
Ва Нуартйе бо ҳамон осудагие, ки дар тӯли ин сӯҳбати на осон,
дақиқае ӯро тарк накарда буд, аз дар баромад.
Вилфори рангпаридаву музтариб, назди тиреза тохт, ва пардаҳоро
дур карда, дид, ки падараш аз назди ду–се каси шубҳанок, ки дар кӯча,
эҳтимол барои он истода буданд, ки шахси бакенбарди сиёҳдори
камзӯлаш кабуду кулоҳи васеълапар пӯшидаро дастгир кунанд, ботамкин гузашта рафт.
Вилфор саропо ларзон, аз назди тиреза дур намерафт, то даме ки падараш дар гардиши кӯча аз назар ғоиб шуд. Баъд вай чизҳои падараш
монда рафтаро гирифт, галстуки сиёҳу камзӯли кабудро ба таҳти ҷомадон тиқонду кулоҳро ғиҷим карда ба қуттии ҷевон партофт, чӯбдастаро
шикасту ба бухорӣ ҳаво дод, кулоҳи сафариро пӯшид, пешхидматро ҷеғ
зад, бо нигоҳаш пеши роҳи ҳар гуна суолро гирифта, ҳисобӣ кард, ба
каретаи дар интизораш истода хез зада савор шуд, дар Лион фаҳмид, ки
Бонопарт алакай ба Гренобл дохил шудааст, ва дар иҳотаи изтиробе, ки
дар саросари роҳ ҳукмфармо буд, гирифтори ҳама гуна азобу шиканҷа,
он изтитробу шиканҷае, ки ба қалби кас якҷоя бо шӯҳратпарастию
нахустин комёбиҳо роҳ меёбад, ба Марсел расид.
XIII. САД РӮЗ
Нуартйе ғайбдони хуб баромад, ҳама кор тарзе сурат баст, ки вай
пешгӯӣ карда буд. Ба ҳама маълум баргаштани аз ҷазираи Элба, баргаштани ғалатӣ, бисёр хуб, дар гузашта бе адилу эҳтимол, минбаъд
такрорнаёбандае.
Лудовики XVIII фақат андак кӯшише кард зарбаи шадидро баргардонад; вай ки ба одамон бовар надошт, ба рӯйдодҳо низ бовар намекард. Ҳокимияти шоҳӣ ё, аниқтараш, ҳокимияти мутлақаи навакак
барқарор кардаи ӯ рӯи пояҳои ҳанӯз қувват нагирифтааш такон хӯрд ва
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бо ишорати император кулли бинояш – бинои омехта ба мавҳумоти номураттаби кӯҳнаву ғояҳои нав – фурӯ рафт. Бинобар ин мукофоте ки
Вилфор аз шоҳи худ гирифт, нафақат бефоида, балки хатарнок ҳам буд
ва ӯ нишони Легиони фахрии худашро ба ҳеҷ кас нишон надод, агарчи
герсог Блакас, тибқи хоҳиши шоҳ, ғамхорӣ карда буд санад фиристанд.
Наполеон ҳатман аз баҳри Вилфор мебаромад, агар пуштибонии Нуартйе намебуд, ки вай дар дарбори император чун мукофоти азобу машаққати аз сар гузарондааш ва хизматҳои ба ӯ кардааш иқтидлор пайдо
карда буд. Жерондисти соли 1793 ва сенатори соли 1806 ба қавлаш
устувор монд ва мадад ба он касе кард, ки андак пеш дасти ёрӣ ба вай
дароз карда буд.
Ҳини барқарор шудани Империя, ки суқути дуюмбораатро, воқиан,
пешбинӣ кардан душор набуд, Вилфор тамоми қудраташро ба махфӣ
доштани он асроре равона кард, ки қариб буд Дантес ошкор гардонад.
Додситони подшоҳӣ бошад, бо шубҳаи на чандон содиқ буданаш ба
бонопартия аз кор ронда шуда буд.
Нав ҳокимияти император барқарор шуда буд, яъне нав Наполеон ба
қасри Туилрӣ, ки Лудовики XVIII онро тарк карда буд, кӯчиду фармонҳои срешумору мухталифашро аз ҳамон дафтари коре равон кардан
гирифт, ки мо хонандагонро аз паси Вилфор ба он ҷо дароварда будем
ва император дар рӯи мизи чуби чормағзиаш тамокудони ҳанӯз даҳонаш бозу қариб лаболаб пури Лудовики XVIII–ро ёфта буд, – дар Марсел, сарфи назар аз саъйу кӯшиши сардорони маҳаллӣ, таъқиботи байнихудӣ авҷ гирифт, ки дар Ҷануб доимо сар зада меистод; эҳтимоли он
дошт, ки кор бо нидоҳое, ки ба сари роялистони дар хонаҳо ҷо шуда
нишаста фурӯ мебориданду онҳояшонро, ки ҷуръат карда ба кӯча мебаромаданд ва дар пеши назари мардум мавриди таҳқир у дашном қарор
меёфтанд, маҳдуд нагардад.
Дар натиҷаи тағйири шароит соҳибкори арҷманд, ки ба табақаи поёнии аҳолӣ мансуб буд, агар муқтадир нашуда бошад ҳам, – зеро ҷаноби
Моррел шахси эҳтиёткор ва чун ҳамаи онҳое, ки роҳи батааннӣ ва душвори мансаби бозаргониро тай кардаанд, каме беҷуръат буд, – ба ҳар
ҳол, гарчанд бонопартиҳои чолоктар, барои баэътидол буданаш ӯро маломат карда, аз вай пеш гузашта бошанд ҳам, он қадар эътибор пайдо
карда буд, ки битавонист овоз барораду ибрози шикоят кунад. Ин
шикоят чунон ки пай бурдандаш душвор нест, аз ваҷҳи Дантес буд.
Вилфор, қатъи назар аз заволи сардораш, дар мақоми худ қоим монд.
Арӯсии вай гарчанде вайрон нашуда бошад ҳам, то фурсати андак мусоидтаре мавқуф гузошта шуд. Агар император дар сари тахт бештар
дошт медод, ки он гоҳ ба Жерар лозим меомад, ки завҷаи дигаре ҷӯяд ва
Нуартйе барои вай арӯс пайдо мекард; агар Лудовики XVIII бори дигар
гашта меомад, дар он сурат нуфузи маркиз де Сен–Меран як бар ду меафзуд, чунон ки нуфузи худи Вилфор ҳам, – ва ин завҷият махсусан
муносиб воқеъ мешуд.
Ба ҳамин тариқ, ёвари додситони подшоҳӣ дар олами маҳкамаи
Марсел мавқеи аввалро ишғол карда буд, ки як пагоҳ омадани ҷаноби
Моррелро ба арзи ӯ расонданд.
Каси дигар мебуд, ба истиқболи соҳибкор шитофта ва бо ҳамин
камҷуръатии худашро нишон медод; вале Вилфор шахси оқил буд ва
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агар соҳибтаҷриба набошад ҳам, идроки баланде дошт. Ӯ Моррелро
водор кард, ки дар даҳлез нигарон истад, чунон ки дар аҳди Реставратсия мекард; на аз он, ки ба коре банд буд, балки ҳамту аз он, ки таомул
шудааст, то ёвари додситон водор кунад дар даҳлез интизораш бишаванд. Пас аз як рубъи соат чанд рӯзномаи мухталифравияро аз назар
гузаронда, фармуд ҷаноби Моррелро даъват кунанд.
Моррел гумон дошт, ки Вилфорро маҳзун мебинад, вале ӯро айнан
ҳамон тавре ёфт, ки якуним моҳ пеш аз ин буд, яъне ором, устувор ва
комилан боназокати хунсард, ин бошад, дар байни монеаҳо бартарафношуданитарин монеаест, ки шахси оддиро аз шахси соҳибмавқеъ барканор медорад. Моррел тарафи кабинети Вилфор бо итминоне мерафт,
ки вай меларзидагист, вале баръакс, ёвари додситонро, ки сари мизи
таҳрир ӯро интизор нишаста буд, дида, худаш даступо хӯрд ва ба ларза
афтод.
Моррел дами дар таваққуф кард. Вилфор ба ӯ чашм дӯхт, мисле ки
намешинохта бошадаш. Ниҳоят, баъд аз лаҳзае хомӯш истодан, ки дар
ин муддат соҳибкори номвар кулоҳро дар дасташ давр мезанонд, ӯ
даҳон ба сухан кушод:
– Ҷаноби Моррел, агар иштибоҳ накунам?
– Оре, тақсир, ин манам, – ҷавоб гардонд соҳибкор.
– Марҳамат, дароед, – гуфт Вилфор бо ишорату ваҷоҳати ҳимоятгарона, – ва бигӯед, ба туфайли чӣ ба ин боздид шарафёб шудам ман?
– Магар худатон пай намебаред? – пурсид Моррел.
– Не, ҳаргиз пай набурда истодаам; вале бо вуҷуди ҳамин ман ҳозир
астам ба муроди шумо коре бикунам, агар ин дар ихтиёри ман бошад.
– Ин кор пурра дар ихтиёри шумост, – гуфт Моррел.
– Хӯш, гап занед, чӣ коре будааст?
– Тақсир, – сар кард Моррел, илтимоси худашро одилонаву вазъияташро сареҳ ёфта ва батадриҷ хотирҷамъ шуда, – шумо дар ёд доштагистед, чанд рӯз пеш аз он, ки хабари баргаштани аълоҳазрати император
гӯшзади хосу ом гардид, ман наздатон ба шафоатхоҳии як ҷавонмарди
маллоҳ, ёвари нохудои киштии худам омада будам; ӯро, агар дар ёд
дошта бошед, ба гумони иртибот доштан бо ҷазираи Элба гунаҳкор
карда буданд; чунин робитаҳо, ки он вақт ҷиноят ба ҳисоб мерафт, ин
дам ба мукофот ёфтан ҳуқуқ медиҳад. Он гоҳ шумо дар хидмати Лудовики XVIII будед ва ба айбдор амон надодед; ин вазифаи шумо буд.
Акнун шумо ба Наполеон хидмат карда истодаед ва бояд каси бегуноҳро ҳимоят кунед; ин ҳам вазифаи шумост. Бинобар ҳамин ман омадам аз шумо пурсам, ки ҳоли вай чӣ шуд?
Вилфор хеле зӯр зада фикр кард.
– Чӣ ном дорад? – пурсид ӯ. – Марҳамат карда номашро бигӯед.
– Эдмон Дантес.
Гумон мерафт, дар дуэли масофаи биступанҷқадама ба Вилфор пешонаашро ҳадафи тири рақиб қарор додан хуштар буд, нисбат ба шунидани ин ном, ки шарти ба рӯяш гуфта буданд; ҳол он ки аз шунидани
ин ном ҳатто мижааш хам нахӯрд.
«Ҳеҷ кас маро ба он гунаҳкор кардан наметавонад, ки ин ҷавонмардро ба мулоҳизаҳои шахсӣ ҳабс кардаам», – ба дил гуфт Вилфор.
– Дантес? – такрор кард ӯ. – Шумо Эдмон Дантес мегӯед?
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– Бале тақсир.
Вилфор дафтари калони қайдҳоеро, ки дар ҷевони шафаташ истода
буд, кушод, баъд назди мизи дигаре рафта аз миз ҷудо шуда назди
рафҳои пур аз ҷузъгир рафт ва ҷониби соҳибкор баргашта, бо овози
ниҳоят табиӣ пурсид:
– Мабодо иштибоҳ накардаед–ку, ҷаноби бокарам?
Агар Моррел андаке рамузфаҳм мебуд ва аз вазъияти ин кор беҳтар
хабар медошт, он гоҳ рафтори додситонро тааҷҷубовар меёфт,
тааҷҷубовар аз он, ки вай доир ба кори ҳаргиз ба худаш дахл надоштае
ба вай ҷавоб дода истоданро ба худаш эб дида буд; он гоҳ Моррел ба
худаш суол медод: чаро Вилфор ӯро ба рӯйхати маҳбусон, ба назди
сардорони ҳабсхонаҳо, ба назди сардори департамент нафиристод? Вале Моррел, ки баръабас нишонаҳои ваҳму ҳаросро меҷуст, дар рафтори
ӯ фақат хайрхоҳиро медид. Вилфор дуруст ба ҳисоб гирифта буд.
– Не, – ҷавоб гардонд Моррел, – ман иштибоҳ накардаам; ман ин
бечораро даҳ сол боз мешиносам, чор сол боз дар дастам хизмат мекунад. Якуним моҳ пеш аз ин – ёд доред? – ман аз шумо илтимос карда
будам олиҳиммат бошед, чунон ки ин дам одил буданро илтимос мекунам; шумо боз маро ниҳоят номеҳрубон пазироӣ карда будеду ба пурсишҳоям берағбат ҷавоб гардонда будед. Он вақт роялистҳо нисбат ба
бонопартиҳо номеҳрубон буданд!
– Ҷаноби бокарам, – ҷавоб гардонд Вилфор, зарбаро бо хунсардию
чолокии ба шахси худаш хос рад карда истода, – ман роялист будам,
даме гумон доштам, ки Бурбониён на фақат вориси қонунии тоҷу тахтанд, инчунин баргузидаи халқанд; аммо бозгашти ҳайратангез, ки мо
шоҳидаш будем, ба ман исбот намуд, ки иштибоҳ карда будаам. Даҳои
Наполеон пирӯз гардид: фақат императори ба дилҳо қарин – императори қонунист.
– Ба саломат, – хитоб кард Моррел, ба кушодагӯии андаке дурушт. –
Шунидан хуш аст, вақте чунин сухан меронед шумо ва ман аз ин барои
Эдмони бечора фоли нек мегирам.
– Сабр кунед, – гуфт Вилфор, дигар дафтари қайдеро варақ гардонда истодааст, – ба ёдам омада истодаас, маллоҳ, ҳамин тавр нест? Вай
боз дар тараддуди хонадор шудан ба каталонидухтаре буд? Бале, бале,
акнун ба ёдам омад; ин бисёр кори ҷиддие буд.
– Наход?
– Охир шумо медонед, ки аз ҳузури ман рост ба ҳабсхонаи назди
маҳкама бурда буданд ӯро.
– Оре, баъд чӣ?
– Баъд ман ба Париж маълумотнома фиристодам ва коғазҳоеро, ки
аз вай ёфта буданд, ба он илҳок кардам. Ман вазифадор будам ин корро
кунам... Баъди як ҳафта маҳбусро гирифта бурданд.
– Гирифта бурданд? – нидо зад Моррел. – Лекин чӣ кор карданд бачаи бечораро?
– Натарсед! Ӯро, эҳтимол, ба Фенестрел, ба Пинйерол ё ба ҷазираҳои Маргаритаи пок фиристода бошанд, ки инро – бадарға кардан
меноманд; ва як пагоҳии хушу хуррам наздатон гашта меояду дар
киштии худаш фармонфармо мешавад.
– Бигзор ҳар вақт ки хоҳад гашта ояд: Ҷой аз они вай аст. Лекин то
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ин дам чаро гашта наомадааст? Мисли ин ки адлияи наполеонӣ дар
навбати аввал боист онҳоеро озод мекард, ки адлияи роялистӣ ба
маҳбас андохтааст.
– Ба айбдор кардан шитоб накунед, ҷаноби Моррел, – ҷавоб гардонд
Вилфор, – дар ҳар кор риояти қонун зарур аст. Фармоиши ба маҳбас
андохтан аз сардорони боло расида буд. Фармони озодиро ҳам аз сардорони боло бояд гирифт. Наполеон ҳамагӣ ду ҳафта пеш гашта омад.
Фармоишоти озод кардани маҳбусон ҳоло фақат дар садади навиштан
аст.
– Лекин ин расмиятбозиҳоро, – пурсид Моррел, – магар тезонидан
мумкин нест? Охир мо ғалаба кардем–ку. Ман дӯстоне дорам, ёру ошнои бонуфуз дорам; ман ба бекор кардани ҳукм муваффақ мешавам.
– Ҳукм содир нашудааст.
– Хайр қарори ҳабс кардан.
– Дар корҳои сиёсӣ рӯйхати маҳбусон вуҷуд надорад; баъзан ҳукумат ба он манфиатдор аст, ки одам бе ному нишон ғоиб гардад;
мавҷудияти рӯйхатҳо ба пеш гирифта шудани ҷустуҷӯ имкон медод.
– Хайр шояд дар аҳди Бурбониён ҳол чунин бошад, вале акнун...
– Дар ҳама гуна аҳд ҳол ҳамин аст, азизам ҷаноби Моррел; ҳукуматҳо
якдигарро бадал мекунанд ва ба якдигар шабеҳанд; дастгоҳи ҷазое, ки
дар аҳди Лудовики Чаҳордаҳум ба кор андохта шуда буд, имрӯз ҳам дар
амал аст; фақат Бастилия вуҷуд надорад. Император дар риоя кардани
дастури ҳабсхона ҳамеша аз Лудовики Чаҳордаҳум сахтгиртар буд ва
миқдори маҳбусони ба рӯйхат надаромада бешумор аст.
Чунин ошкорбаёнии бо ҳусни таваҷҷӯҳ ҳар гуна каси мутмаинро бесилоҳ мегардонд, ҳол он ки Моррел ҳатто шубҳае надошт.
– Лекин бигӯед, ҷаноби де Вилфор, чӣ кор карданро маслиҳат
медиҳед ба ман, то ки баргардондани Дантеси бечора тезонда шавад?
– Як чизро маслиҳат дода метавонам: ба номи вазири адлия ариза
фиристед.
– Оҳ, ҷаноби де Вилфор! Чӣ будани аризаро мо медонем–ку: вазир
ҳар рӯз аз ин аризаҳо дусадтоӣ мегирад ва ҳатто чортоашро ҳам хонда
наметавонад.
– Оре, – гуфт Вилфор, – лекин аризаеро, ки дар ҳошияаш тазаккуре
аз ҷониби ман шудаасту бе восита аз номи ман равон мешавад, мехонад.
– Ва шумо ирсоли ин аризаро ба ӯҳда мегиред?
– Бо камоли рағбат. Дантес пештар гунаҳкор буда метавонист, лекин ин дам вай гунаҳкор нест; ва ман вазифадор ҳастам озодии аз даст
рафтаашро баргардонам ба вай, чунон ки ба маҳбас андохтанаш ҳам
вазифаи ман буд.
Вилфор ба ҳамин тариқ тафтиши барои худаш хатарнокро пешгирӣ
кард, тафтиши дур аз эҳтимол, вале ба ҳар ҳол имконпазирро, – тафтише, ки ба як бор ҳолашро табоҳ мекард.
– Ба вазир чӣ гуна ариза навиштан лозим аст?
– Ин ҷо шинед, ҷаноби Моррел, – гуфт Вилфор ҷои худашро ба вай
пешниҳод карда. – Ман ба шумо имло мекунам.
– Шумо чунин хайрхоҳие доред ба ман?
– Тараҳҳум кунед! Биёед фурсатро аз даст надиҳем, бе ин ҳам хеле
барбод рафт.
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– Бале, бале! Фаромӯш накунед, ки бечора интизор аст, азоб мекашад, шояд ба навмедӣ афтода бошад.
Вилфор дар сари андешаи қисмати ҷавони зиндонӣ, ки дар сукунату
зулмати зиндон ба вай лаънат мефиристад, як қад парид; вале ӯ ба дараҷае аз ҳаддаш гузашта буд, ки акнун пас гаштан имкон надошт: санги
оси шӯҳратпарастии Вилфор бояд Дантесро маҷақ мекард.
– Ман омодаам, – гуфт Моррел, дар курсии нарми Вилфор нишаставу парқаламро ба даст гирифта.
Вилфор матни аризаеро имло кард, ки дар он, бешубҳа ба беҳтарин
нияте, ватанпарастии Дантес ва хидмате, ки дар кори бонопартиён ӯ
карда буд, бо муболиғат баён ёфт. Дар ариза Дантес ба сифати яке аз
шарикони асосии баргардондани Наполеон муаррифӣ шуда буд. Яқинан, вазир, чунин номаро хонда, ҳамонзамонӣ бояд адолатро барқарор
мекард, агар ин кор то ба ҳол ба субут нарасида бошад.
Даме ки ариза навишта шуд, Вилфор онро ба овози баланд хонд. –
Нағз, – гуфт ӯ, – акнун ба ман умед бандед.
– Хӯш кай равон мекунед шумо инро?
– Худи ҳамин рӯз.
– Бо тазаккури худатон?
– Беҳтарин тазаккур он мешавад, агар ман шаҳодат диҳам, ки ҳар он
чӣ дар ариза гуфта шудааст, ҳақ асту рост.
Вилфор дар курсии нарм нишасту дар як гӯшаи коғаз он чи лозим
буд, сабт кард.
– Акнун маро чӣ мебояд кард? – пурсид Моррел.
– Интизор будан, – ҷавоб дод Вилфор. – Ман ҳамаашро худам ба
ӯҳда мегирам.
Чунин бо итминон сухан рондан ба дили Моррел умеди тоза бахшид; ӯ бо димоғи чоқ аз назди ёвари додситони подшоҳӣ баромаду рафт
ба пирамард Дантес хабар диҳад, ки ба қарибӣ вай ба дидори писараш
мерасад.
Дар ин миён Вилфор ба ҷои он, ки аризаро ба Париж равон кунад,
барои эҳтиёт дар дасти худаш нигоҳ дошт онро; ин аризаи дар ҳоли
ҳозир барои Дантес наҷотбахш дар оянда ба нобуд гардидани худи
Вилфор боис шуда метавонист, агар он чи аз рӯи вазъияти корҳо дар
Аврупо чашмдор буданаш мумкин буду он гардише, ки воқиаҳо ҷараён
гирифта метавонистанд, ба миён меомад, – яъне агар реставратсияи
дуюмбора арзи вуҷуд мекард.
Ба ҳамин тариқ, Дантес зиндонӣ мондан гирифт; вайи дар зулмати
зеризаминии худаш бенишону фаромӯшгардида, раъдосо вожгун шудани Лудовики XVIII ва он тундари аз ин ҳам муҳибтареро, ки аз фурӯ
афтидани Империя бархоста буд, нашунид.
Лекин Вилфори ҳозиру нозир ҳеҷ чизро аз мадди назар дур намекард, ба ҳама чиз гӯш фаро медошт. Дар муддати бозгашти андаки
Наполеон, ки Сад рӯзаш номидаанд, ду дафъа Моррел ҳамлаашро
такрор карда ба озод гардондани Дантес исрор намуд ва ҳар ду дафъа
ҳам Вилфор бо ваъдаву умед ӯро осуда кард. Ниҳоят Ватерлоо пеш
омад. Моррел дигар дар назди Вилфор пайдо нашуд: ӯ барои дӯсти ҷавони худ ҳар чӣ дар қудрати инсон буд, ба ҷо овард; саъйу кӯшиши на90
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ве, дар замони реставратсияи дуюмбора, ӯро фақат беҳуда бадном мекарду бас.
Лудовики XVIII ба тахти худ баргашт. Вилфор, ки Моррели виҷдонашро беқароркунанда аз ёдаш берун намерафт, ба мансаби додситони
подшоҳии Тулуза расид; пас аз ду рӯзи ба ин шаҳр кӯчидан ӯ ба маркиза Рене де Сен–Меран, ки падараш ин дам дар дарбори шоҳ ба лутфу
марҳамати хоссае сазовор гардида буд, хонадор шуд.
Ана барои чӣ Дантес дар замони Сад рӯз ва баъди Ватерлоо, агар аз
ёди мардум набошад ҳам, аз ёди худо рафта, дар зиндон мондан гирифт.
Данглар, вақте ки ба Фаронса баргаштани Наполеонро дарёфт, донист, ки чӣ зарбае задааст ба Дантес; тири гузориши махфии ӯ ба нишон расида буд, ва чун ҳама касони дар ҷинояткорӣ соҳиби истеъдоди
назаррасу дар зиндагии рӯзмарра қобилияти одмиёна дошта, вай ин тасодуфи булъаҷабро «гардиши фалак» номид.
Аммо даме ки Наполеон вориди Париж гардид ва боз садои таҳаккуму қудраташ ба гӯшҳо расид, Данглар ба таҳлука афтод. Ҳар дақиқа
вай нигарони пайдо шудани Дантес буд, Дантесе, ки аз ҳама чиз бохабар буд, Дантеси қоҳиру ба ҳар интиқоме қодир. Он гоҳ вай майли тарки хидмати баҳрнавардӣ карданашро ба ҷаноби Моррел изҳор дошт ва
хоҳиш кард ӯро ба як бозаргони кӯтарасавдои испонӣ тавсия диҳад ва
охири март, яъне баъди даҳ ё дувоздаҳ рӯзи ба Туилрӣ баргаштани
Наполеон, ба хидмати дафтардории ҳамон тоҷир дарома; вай ба Мадрид
кӯчид ва дигар аз ҳолаш касе хабар наёфт.
Фернан – вай ҳеҷ чизро нафаҳмид. Дантес вуҷуд надошт, – ба вай
ҳамин лозим буд вассалом. Ҳоли Дантес ба чӣ расид? Ӯ инро кӯшиши
фаҳмидан ҳам накард. Тамоми саъйу кӯшиши вай ба он равона шуда
буд, ки Мерседесро бо сабабҳои бофтаю хаёлии барнагаштани шавҳаршавандааш фиреб диҳад, ё ки ба тарҳи нақшаи ба чӣ тариқ аз ин ҷо
рафтану ҳамроҳаш бурдани Мерседес машғул гардад; баъзан вай сари
димоғаи Фаро, ки аз он ҷо ҳам Марсел менамуду ҳам Каталонҳо намудор буд, баромада менишасту бо табъи хира, чун мурғи соҳибчанголе
нигоҳашро аз ҳар ду роҳ барнамеканд, мабодо маллоҳи дилрабо, ки
ҳамроҳи худаш боист интиқоми беамон меовард, наомада истода
бошад. Фернан ба қарори қатъие омада буд, ки Дантесро паронад, сипас
худашро бикушад, то кушторро ҳақ барорад. Вале ӯ худашро фиреб
медод; вай ҳаргиз даст ба худкушӣ намезад, зеро ҳоло ҳам умед дошт.
Дар ин миён, дар гирудори ин ҳама изтироботи аламовар император
бо нидои раъдосояш охирин гурӯҳи сарбозон ва ҳамаи онҳоеро, ки
қудрати силоҳ ба даст гирифтан доштанд, ба он даъват кард, ки туфанг
ба даст гирифта, аз ҳудуди Фаронса берун раванд.
Дар қатори соири мардум Фернан ҳам, кулбаи худашу Мерседесро
тарк карда, бо дили абгор, ки дар ғайбати ӯ, эҳтимол, рақибаш баргардаду ба оне хонадор шавад, ки вай дӯст медорад, – ба юриш рафт.
Агар Фернан ба худкушӣ қодир мебуд, дар лаҳзаи фироқи бо Мерседес тире ба худ мезад.
Дилсӯзии ӯ нисбат ба Мерседес, ҳамдардии сохтакоронааш ба мусибати ӯ, ҷаҳдаш, ки андаке хоҳиши ӯро пешакӣ ба ҷо меовард, таъсире
расонданд, ки одатан садоқат ба дили мардуми соҳибҳиммат асар меку91
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над. Мерседес нисбат ба Фернан ҳамеша чун ба дӯсте меҳр дошт; эҳсосоти миннатдорӣ ин дӯстиро қавитар кард.
Додарам, – гуфт ӯ, кӯлворро ба китфи Фернан гузаронда истода, –
дӯсти ягонаам, худатро эҳтиёт кун, маро дар ин дунё танҳо нагузор, дар
дунёе, ки ашк мерезаму ғайр аз ту касе надорам.
Ин суханон, ки дар лаҳзаи видоъ ба забон омада буданд, умеди
Фернанро ҷони тоза бахшид. Агар Дантес барнагардад, шояд, рӯзе фаро
расад, ки Мерседес зани ӯ шавад.
Мерседес дар сари шахи урёни бегиёҳ ки дар назараш то ба ин дам
ҳаргиз чунин бесамар нанамуда буд, дар баробари паҳнои беканори
баҳр якаву танҳо монд. Бо оби дидаи шашқатор, чун он духтараки
ақлбохтае, ки қиссааш дар ин диёр дар даҳони мардум аст, вай беист
дар атрофи Каталонҳо такопӯ дошт; баъзан дар зери офтоби сӯзони
ҷануб, беҳаракату лол чун муҷассамае рост меистоду ба Марсел менигарист: гоҳо дар лаби соҳил менишасту ба нолаи чун ғуссаи худаш мудоми баҳр гӯш меандохту аз худаш пурсон мешуд: оё беҳтар нест, ки ба
пеш хам шаваду биафтад, ба гирдоби баҳр фурӯ равад, нисбат ба он, ки
интизории баръабаси шадидро таҳаммул бикунад? На биму ҳарос
боздошт варо аз худкушӣ, – вай дар ибодат тасалло ёфт ва ҳамин шуғл
наҷоташ дод.
Кадруссро низ, чун Фернан, ба хизмат даъват карданд, лекин вай
ҳашт сол аз ҷавонмарди каталонӣ калонтар буд, илова бар ин зан дошт,
бинобар ин ӯро ба гурӯҳи сеюм дохил карда, ба муҳофизати қадди
соҳил гузоштанд.
Пирамард Дантес, ки танҳо ба умед зинда буд, бо суқути император
охирин талеаи умедаш хомӯш гардид.
Расо баъди панҷ моҳи фироқи писараш тақрибан дар ҳамон соате, ки
Эдмон ҳабс гардида буд, вай дар дасти Мерседес ҷон дод.
Моррел тадоруки гуру чӯбро ба ӯҳда гирифт ва каму туб қарзеро, ки
пирамард дами бемориаш ба он дучор омада буд, пардохт.
Ин рафтори на ин ки башардӯстона, балки ҷасуронае буд. Саросари
Ҷанубро сӯхтори низои байнихудӣ фаро гирифта буд ва мадад кардан
ба падари Дантес барин бонопартисти хавфнок, ҳатто дар сакароти
аҷал, ҷинояте буд.
XIV. МАҲБУСИ ДЕВОНА ВА МАҲБУСИ БЕХУД
Тақрибан баъди як соли гашта омадани Лудовики XVIII бозраси
кулли ҳабсхонаҳо тафтиш сар кард.
Дантес дар зиндонаш садои гурсасу ғарчасе шунид, ки дар боло хеле
баланд буд, вале дар поён фақат гӯши маҳбус пайхас мекард онро,
маҳбусе, ки дар сукути шаб ба садои тор танидани анкабут одат карда
буду ба муназзам фурӯ чакидани қатраҳои обе, ки соате мебоист, то дар
шифти зиндон фароҳам шавад.
Ӯ дарёфт, ки зиндаҳо ҷунбу ҷӯле доранд; вай ин қадар муддате дар
гӯр буд, ки ҳақ дошт худашро мурда номад.
Бозрас хонаву якахона ва зиндонҳоро ба навбат давр мезад.Баъзе
маҳбусон ба пурсуҷӯ мушарраф гардиданд: ин маҳбусон аз ҷумлаи
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онҳое буданд, ки аз хоксорӣ ё бефаҳмӣ илтифоти сардоронро ба даст
оварда буданд. Бозрас аз онҳо мепурсид, ки оё хӯрду хӯрокашон хуб аст
ва оё ягон дархосте доранд. Ҳама ба як овоз ҷавоб мегардонданд, ки
хӯрду хӯрокашон расвост ва онҳо озодӣ тавақӯъ доранд. Он гоҳ бозрас
пурсид, ки оё боз ягон гапе доранд. Онҳо ба ишораи рад калла
ҷунбонданд. Зиндониён ғайр аз озодӣ чӣ таваққӯъе дошта метавонанд?
Бозрас табассумкунон ба қутвол рӯ оварду гуфт:
– Намефаҳмам, ба кӣ лозим бошад ин тафтиши бефоида? Ҳар ки як
маҳбасро дида бошад, садтаашро дидааст; ҳар ки арзи як маҳбусро шунида бошад, арзи ҳазортаашро шунидааст; дар ҳама ҷо гапашон якто:
хӯрду хӯрокашон бад, онҳо бегуноҳанд. Дигар маҳбус надорем?
– Боз маҳбусони хавфнок ё ақлбохтае ҳастанд, ки мо дар таҳхона ҷо
кардаем.
– Хайр, – гуфт бозрас бо қиёфаи шахси ниҳоят хастаҳоле, – вазифаамонро то охир ба ҷо меоварем – ба таҳхона мефуроем.
– Маъзур доред, – гуфт қутвол, – ақаллан ду нафар сарбозро ҳамроҳ
бурдан даркор; баъзан маҳбусон ба кирдори бебоконае ҷуръат мекунанд, ақаллан барон он, ки нисбат ба зиндагӣ ҳисси нафрат доранд ва
мехоҳанд, ки ба қатл маҳкум шаванд. Шумо метавонед қурбони суиқасде бишавед.
– Ин тавр бошад, барои эҳтиёт чораҷӯӣ кунед, – гуфт бозрас.
Ду нафар сарбоз ҳозир шуданд ва ҳама аз чунин як зинапояи бадбӯи
ифлосу рутубатноке поён фуромадан гирифтанд, ки фақат як худи фуромадан аз он барои ҳавоси панҷгона малолангез буд.
– Бало занад! – гуфт бозрас, таваққуф карда. – Кӣ будааст, ки дар ин
ҷо зиндагӣ доштааст?
– Суиқасдгари ниҳоят хатарнок; моро огоҳ карданд, ки ин шахс ба
ҳар коре қодир аст.
– Ӯ танҳост?
– Бадеҳист.
– Кай боз дар ин ҷост?
– Қариб як сол шуд.
– Ва ҳамонзамонӣ дар таҳхона ҷо кардетонаш?
– Не, баъд аз он, ки посбонро қасди куштан кард, посбоне, ки ба вай
ғизо мебурд.
– Вай посбонро куштан хост?
– Оре, ҳаминеро, ки ҳозир ба мо чароғ дошта рӯшноӣ карда истодааст. Дуруст мегӯям, Антуан? – пурсид қутвол.
– Айнан ҳамин тавр, вай маро куштан хост, – ҷавоб гардонд посбон.
– О вай девона будааст–ку!
– Аз девона ҳам бадтар, – ҷавоб гардонд посбон, – вай ифрити тапа–
тайёр!
– Агар хоҳед, метавонед аз болояш шикоят кунед, – гуфт бозрас ба
қутвол.
– Ҳоҷат надорад; вай бе ин ҳам хуб ҷазо дид; илова бар ин вай қариб аст девона шавад, ва мо аз таҷриба медонем, ки аз байн ягон сол
нагузашта тамоман девона мешавад.
– Барои худаш нағз мешавад, – гуфт бозрас, – вақте ки девона шуд,
камтар азоб мекашад.
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Чунон ки мебинед, бозрас каси башардӯсте буд ва ба вазифаи
накӯкоронааш пурра мувофиқат дошт.
– Шумо комилан ҳақ астед, – ҷавоб гардонд қутвол, – ва суханонатон собит мегардонад, ки шумо маҳбусонро хуб медонистаед. Ин ҷо дар
мо, низ дар таҳхона, ки зинапояи дигаре ба он ҷо мебарад, як пирамарди
аббат хоб аст, сардори кадом–як фирқае дар Итолиё; вай аз соли як
ҳазору ҳашт саду ёздаҳум боз ин ҷост; аз он дам ин ҷониб тамоман дигар шуд, ба дараҷае, ки шинохтан маҳол аст ӯро; пештар доимо гиря
мекард, ҳозир бошад, механдад; пештар лоғар шуда буд, ҳозир бошад,
фарбеҳ шуда истодааст. Мехоҳед, ба ҷои ин ӯро бинед? Девонагии вай
вақтчоқкунанда аст ва ҳаргиз зиқ намекунад шуморо.
– Ман ҳам инашро мебинам, ҳам ваяшро, – ҷавоб гардонд бозрас, –
вазифаи хидматиро аз рӯи виҷдон ба ҷо овардан даркор.
Бозрас ин дам бори аввал ҳабсхонаҳоро аз назар мегузаронд ва хост,
ки сардорон аз вай розӣ шаванд.
– Биёед аввал назди инаш равем, – илова кард ӯ.
– Бифармоед, – ҷавоб гардонд қутвол ва ба посбон ишорате кард.
Посбон дарро кушод.
Шарақоси ғалақаҳову ғиҷироси дар сари чангакҳо давр гаштани
часпакҳои зангзадаро шунида Дантес, ки дар як гӯша нишаставу бо лаззати лобаён шуои борики равшаниро назора мекард, сарашро бардошт.
Бо дидани шахси ношинос, ду посбони машъалбадаст, ду сарбоз ва
қутволи кулоҳ дар даст Дантес дарёфт, ки гап чист, ва оқибат барои рӯ
овардан ба сардорони олимақом мавридро мусоид ёфта, бо тавозӯъ дастонашро рӯи ҳам гузошта, пеш рафт.
Сарбозон бо гумони ин ки маҳбус ба нияти бад ба бозрас ҳамлавар
шуд, дар як он сарнайзаҳоро чилиқ карданд.
Бозрас ғайри ихтиёр як қадам ақиб рафт.
Дантес дарёфт, ки ӯро шахси хатарноке муаррифӣ кардаанд.
Он гоҳ вай ба нигоҳи худ ин қадар фурӯтанӣ бахшид, ки дар қалби
инсон имкони ғунҷидан дорад ва бо илтиҷои ҳалимонае, ки ҳозиронро
дар ҳайрат гузошт, хост дили меҳмони олитаборро ба риққат оварад.
Бозрас дарди дили Дантесро то ба охир шунида истод; баъд ҷониби
қутвол баргашт.
– Ин оқибат ба порсоӣ мерасад, – гуфт ӯ зери лаб, – ин аз ҳоло майл
ба фурӯтанию оромиш дорад. Дидед, тарс бегона нест ба ин; сарнайзаҳоро дида қафо рафт, ҳол он ки девона аз ҳеҷ чиз барнамегардад. Ман
дар ин бобат дар Шарантон мушоҳидаи хеле ғалатие карда будам.
Баъд вай ба маҳбус рӯ овард:
– Хулласи гап, чӣ дархосте доред шумо?
– Мехоҳам ба ман бигӯед, ки чи ҷинояте содир кардаам ман; дархости ман мурофиа, тафтиш, ниҳоят, тирборон кунанд, агар гунаҳкор
бошам, ва озод бикунанд, агар соф бошам.
– Оё ғизоятон хуб аст? – пурсид бозрас.
– Ҳа. Эҳтимол. Намедонам. Вале ин муҳим нест. Муҳим на фақат
барои мани зиндонии бадбахт, инчунин барои ҳукуматдорони
соҳибадлия ва барои шоҳи ҳукмрони мо он аст, ки бегуноҳе қурбони
хабаркашии номарде нагардад ва дар зери қалъа ҷаллодони худро нафринкунон намирад.
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– Имрӯз шумо хеле фурӯтанед, – гуфт қутвол, – шумо на ҳамеша ин
тавр будед. Шумо тамоман тарзи дигар сухан мерондед, даме ки посбонро куштанӣ будед.
– Ин рост аст, – гуфт Дантес, – ва ман аз самими дил узр мехоҳам аз
ин шахс, ки нисбат ба ман хеле меҳрубон аст... Лекин чӣ мехоҳед шумо? Ман он вақт ақлбохтае будам, девона будам.
– Магар акнун ин тавр нестед?
– Не, маҳбас руҳамро шикаст, маҳв кард. Аз ин ҷо буданам ин қадар
вақте гузашт!
– Ин қадар вақте?.. Кай шуморо ҳабс карда буданд? – пурсид бозрас.
– Бистуҳаштуми феврали соли як ҳазору ҳашт саду понздаҳум, дар
соати дуи зӯҳр.
Бозрас ба ҳисоб кардан даромад.
– Имрӯз сиюми июли соли як ҳазору ҳашт саду шонздаҳум аст.
Чиҳо мегӯед шумо? Шумо ҳамагӣ ҳабдаҳ моҳ боз дар ҳабсхонаед.
– Ҳамагӣ ҳабдаҳ моҳ! – такрор кард Дантес. – Шумо намедонед, ки
чӣ гуфтанӣ гап аст ҳабдаҳ моҳи ҳабсхона, – ин ҳабдаҳ сол, ҳабдаҳ аср!
Хусусан барои ман барин касе, ки соати саодаташ ин қадар наздик
расида буд, тараддуди ба духтараки дилхоҳаш хонадор шудан дошт,
арсаи ифтихорие дар рӯбарӯяш буд, – ва аз ҳамааш маҳрум шуд; барои
касе, ки рӯзи нуронӣ ба шаби зулмонӣ табдил ёфтааст, касе, ки дида
истодааст, ояндааш барбод рафтааст, касе, ки намедонад, оё дӯсташ медошта бошад оне, ки дӯст медошт варо, оё зинда бошад пирамарди падараш! Ҳабдаҳ моҳи маҳбас барои оне, ки ба ҳавои баҳр, ба озодӣ, ба
паҳнои бекарон хӯ гирифта буд! Ҳабдаҳ моҳи дар маҳбас! Ин ҳатто барои он ҷиноятҳое, ки забони одамӣ ба кареҳтарин номҳое таъбирашон
мекунад, аз ҳад зиёд аст. Пас тараҳҳум кунед ба ҳолам ва барои ман
шафқат не, балки сахтгирӣ, лутфу марҳамат не, балки мурофиа дархост
кунед; довар мехоҳам ман, довар; довархоҳиро ба айбдоршаванда рад
кардан номумкин аст.
– Хуб шудааст, – гуфт бозрас, – мебинем.
Баъд ба қутвол рӯ оварда гуфт ӯ:
– Дар воқеъ, ба ин бечора раҳмам меояд. Гашта боло ки баромадем,
парвандаи инро ба ман нишон медиҳед.
– Бадеҳист, – ҷавоб гардонд қутвол, – вале метарсам, ки шумо он ҷо
дар борааш номусоидтарин маълумоте хоҳед ёфт.
– Ман медонам, – давом дод Дантес, – ман медонам, ки шумо бо ихтиёри худ маро озод карда наметавонед; вале шумо метавонед илтимоси
маро ба сардорони болотаре расонед, шумо метавонед тафтиш гузаронед, шумо метавонед, ниҳоят, кори маро ба маҳкама супоред. Маҳкама!
Аз ҳамин иборат дархости ман, бигзор ба ман гӯянд, ки чӣ ҷинояте содир кардаам ва ба кадом ҷазое маҳкум шудаам. Охир маҷҳулият бадтар
аз ҳар гуна ҷазоест дар олам!
– Ман такдор мекунам, – гуфт бозрас.
– Ман аз овозатон шунида истодаам, ки гапҳои ман ба шумо асар
кард! – нидо зад Дантес. – Ба ман бигӯед, ки умедвор шуда метавонам!
– Ман гуфта наметавонам инро ба шумо, – ҷавоб гардонд бозрас, –
ман фақат ба шумо ваъда медиҳам, ки парвандаатонро аз назар мегузаронам.
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– Ин тавр бошад, озод шудам ман, наҷот ёфтам!
– Кӣ ба ҳабсатон фармон дод? – пурсид бозрас.
– Ҷаноби де Вилфор, – ҷавоб гардонд Дантес. – Бо он кас вохӯред.
– Ҷаноби де Вилфор дигар дар Марсел нест; мана як сол мешавад,
ки вай дар Тулуза.
– Ин тавр бошад, ҷои ҳайрат нест! – зери лаб гуфт Дантес. – Ягона
пуштибони ман дар ин ҷо набудааст!
– Ҷаноби де Вилфор барои бад дидани шумо оё ягон сабабе дошт? –
пурсид бозрас.
– Ҳеҷ гуна сабабе; он кас, баръакс, нисбат ба ман хеле меҳрубон буданд.
– Пас оё ман ба он маълумоте, ки де Вилфор дар бобати шумо додааст ё ба ман мегӯяд, эътимод баста метавонам?
– Комилан.
– Хуб шудааст. Интизор бошед.
Дантес ба зону афтод, даст сӯи осмон бурду дуо кардан гирифт, зимни дуо ба худо зорӣ мекард, ки ба ин мард хайр диҳад, марде, ки ба
зиндони ӯ фуромадааст, ба мисоли фариштаи наҷотбахше, ки ҷони касонро аз дузах раҳоӣ мебахшад.
Дар аз паси бозрас баста шуд, вале умеде, ки вай ҳамроҳаш оварда
буд, дар яккахонаи зиндони Дантес боқӣ монд.
– Шумо руихати маҳбусонро ҳозир майли дидан доред? – пурсид
қутвол. – Ё мехоҳед ба зиндони аббат фуроед?
– Аввал муоинаро ба охир мерасонем, – ҷавоб гардонд бозрас. –
Агар боло бароям, шояд, барои бори дуюм поён фуромадан ғайратам
нарасад.
– Оҳ, аббат ба ин монанд нест, девонагии вай хурсандибахш, на ин
ки чун ҳамсояаш тафаккурманд.
– Девонагиашро боис чист?
– Андешаҳои ғалатӣ: вай худашро соҳиби ганҷи беҳисоб метарошад. Дар соли якум ба ҳукумат як миллион пешниҳод кард, агар озод кунандаш, дар соли дуюм – ду миллион, соли сеюм – се миллион ваҳоказо. Ин дам панҷ сол мешавад, ки зиндонист; вай изн мехоҳад, ки бо шумо якка ба яка гуфтугӯ кунад ва панҷ миллион пешниҳод мекунад.
– Ин воқиан ҷолиб будааст, – гуфт бозрас. – Хӯш чӣ ном дорад ин
миллионер?
– Аббат Фариа.
– Рақами бистуҳафтум! – гуфт бозрас.
– Оре, вай ин ҷост. Боз кунед, Антуан.
Посбон фармоишро ба ҷо овард ва бозрас бо кунҷковӣ ба таҳхонаи
«аббати девона» сар халонд, ки ин маҳбусро девонааш ном мебурданд
ҳама. Дар миёнҷои якахона, даруни доирае, ки бо оҳакпораи аз девор
баркандае харошида шуда буд, шахсе мехобид, қариб бараҳна, – пӯшокаш ба чиғдапораҳое табдил ёфта буд. Вай даруни ин доира ба сарохат
хатҳои ҳандасие мекашид ва ҳамчунин саргарми ҳалли масъалае буд,
чун Архимед дар он дақиқае, ки сарбози Мартселла кушта будаш. Бинобар ин ҳангоми ғаричаси дар ҳатто рагаш наҷунбид ва танҳо даме ба
ҳуш омад, ки шӯълаи машъалҳо бо нури ғайри одатӣ фарши тареро
равшан кард, ки дар рӯяш вай машғули кор буд. Ин дам ӯ баргашту бо
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ҳайрат ба меҳмонони сершуморе назар кард, ки ба зиндони вай фуромда буданд.
Вай зуд тохта хесту ба кӯрпаи дар поёни бистари ҳақиронааш афканда чанг зад ва шитобкорона онро ба китф андохт, то дар пеши омадагон худашро дар ҳайати андак муносибтаре арз диҳад.
– Чӣ талабе доред? – пурсид бозрас, қоидаи маъмулашро дигар
накарда.
– Чӣ талабе дорам? – гашта пурсид аббат бо ҳайрат. – Ҳеҷ талабе
надорам ман.
– Шумо мақсади маро аз афташ нафаҳмидед, – давом дод бозрас, –
ман аз тарафи ҳукумат барои муоинаи маҳбусҳо фиристода шудаам ва
шикояти маҳбусонро пазиро мешавам.
– Ҳа! Ин гапи дигар, – бо рӯҳбаландӣ нидо зад аббат, – ва ман аминам, ки мо якдигарро мефаҳмем.
– Ана дидед, – гуфт қутвол, – тарзе сар шуда истодааст, ки ба шумо
гуфтам.
– Ҷаноби бокарам, – давом дод маҳбус, – ман аббат Фариа, дар Рим
ба дунё омадаам, бист сол дабири кардинал Роспилозӣ будам; маро ҳабс
карданд, худам намедонам барои чӣ, дар ибтидои соли якҳазору ҳашт
саду ёздаҳум ва аз ҳамон дам ин ҷониб аз ҳукуматҳои Итолиёву Фаронса баръабас озодӣ талаб мекунам.
– Барои чӣ аз ҳукумати Фаронса? – пурсид қутвол.
– Барои он, ки маро дар Помбино дастгир карданд, ва ман гумон
мекунам, ки Помбино, мисли Милану Флоренсия ба шаҳрҳои асосии
кадом–як иёлати Фаронса табдил ёфтагист.
Бозрасу қутвол бо табассум ба якдигар назар карданд.
– Хӯш азизам, – гӯшрас кард бозрас, – маълумоти шумо доир ба
Итолиё чандон нав нест.
– Ин маълумот ба он рӯзе дахл дорад, ки маро ҳабс карда буданд, –
ҷавоб гардонд аббат Фариа, – ва азбаски дар он давра аълоҳазрати император барои писари фалак ато кардааш давлати шоҳии Римро барпо
карда буд, ман гумон кардам, ки аз ғалабаҳояш баҳраманд гардида ба
орзуи Макиавелли ва Сезари Боржиа ҷомаи амал пӯшонда, тамоми
Итолиёро ба давлати яклухти қисматнопазир муттаҳид кардагист.
– Хӯшбахтона, – гашта гуфт бозрас, – қазо ин нақшаи бузургро
андак тағйир дод, ки аз афташ, боиси таассуфи шумо хоҳад шуд.
– Ин ягона василаи ба давлати пуриқтидор, соҳибистиқлол ва саодатманде табдил ёфтани Итолиё мебошад, – гуфт аббат.
– Шояд, – ҷавоб гардонд бозрас, – вале ман ин ҷо на барои он омадаам, ки ҳамроҳи шумо самти сиёсати Итолиёро баррасӣ кунам, балки
баҳри он омадам, ки аз шумо бипурсам, оё қонеъ ҳастед аз манзилу аз
хӯрду хӯрокатон ва ҳамин суолро иброз доштам ба шумо.
– Хӯрду хӯрок дар ин ҷо ба мисоли ҳамаи маҳбасҳо, яъне ки биёр
бад, – ҷавоб гардонд аббат, – манзил бошад, чунон ки мебинед, намнок
ва аз сиҳатӣ дур аст, лекин барои зиндон хело баҷо. Гап дар сари ин не,
балки дар сари сирри ниҳоят муҳиммест, ки ман ба ҳукумат хабар дода
метавонам.
– Сар шуд, – гуфт қутвол дар гӯши бозрас.
– Ана барои чӣ ман аз дидори шумо шодам, – давом дод аббат, –
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агарчи ба натиҷагирии ман дар ҳисобе халал расондед, натиҷаи ҳисобе,
ки агар бо муваффақият барояд, аҷаб не, кулли манзумаи Нютонро дигаргун кунад. Оё барои ҳамроҳатон яка ба яка гуфтугӯ кардан аз шумо
иҷозат пурсида метавонам?
– Чӣ гуфта будам ба шумо? – зери лаб гуфт қутвол ба бозрас.
– Шумо бошандагони қалъаатонро медонистаед, – гуфт бозрас табассумкунон, баъд ба аббат рӯ овард: – Ман хоҳиши шуморо ба ҷо
оварда наметавонам.
– Лекин агар гап дар бораи он равад, ки барои ба даст овардани маблағи ҳангуфте, масалан панҷ миллион ба ҳукумат имкон диҳад чӣ?
– Ғалатӣ, – гуфт бозрас, ба қутвол рӯ оварда, – шумо ҳатто миқдори
маблағро пешакӣ гуфтед.
– Майлаш, – давом дод аббат, тараддуди рафтан доштани бозрасро
дида, – ман метавонам яка ба яка наборшад ҳам гапамро гӯям; ҷаноби
қутвол метавонанд дар сӯҳбати мо ҳузур дошта бошанд.
– Азизам, – бурид гапи ӯро қутвол, – мутаассифона, мо чӣ гуфтани
шуморо пешакӣ ва аз ёд медонем. Гап дар бораи ганҷи шумо меравад,
оё ҳамин тавр аст?
Фариа ба мазоҳкунанда бо чашме нигарист, ки назоратгари беғараз
дар он бешак ақли расову софдилиеро медид.
– Бадеҳист, – гуфт аббат, – дигар аз чӣ хусус гап зада метавонам
ман?
– Ҷаноби бозрас, – давом дод қутвол, – ман ин воқиаро на бадтар аз
аббат ҳикоя кардан метавонам ба шумо; панҷ сол мешавад, ки муттасил
мешунавам ман инро.
– Ин далели он аст, ҷаноби қутвол, – ба забон овард аббат, – ки шумо ба он тоифае мансуб астед, ки дар бобашон дар Китоби муқаддас
омадааст: чашм доранду намебинанд, гӯш доранду намешунаванд.
– Ҷаноби бокарам, – гуфт бозрас, – давлат сарватманд аст ва шукри
худо, ба пули шумо эҳтиёҷ надорад; пулатонро то замоне, ки шуморо аз
ҳабс ҷавоб медиҳанд, эҳтиёт карда монед.
Чашмони аббат калонтар кушода шуданд; ӯ аз дасти бозраст дошт.
– Агар ман аз маҳбас набароям чӣ, – гуфт ӯ, – агар маро, бар алайҳи
адолат, дар ин зиндон боздоранд, агар ман сиррамро ба касе васият
накарда ин ҷо мирам чӣ – пас ин ганҷ беҳуда нобуд мешудааст–дия? Оё
беҳтар нест, ки онро ҳукумат истифода кунад ва якҷоя бо ӯ ман ҳам?
Ман ба шаш миллион розиям; оре, ман шаш миллионро гузашт карда,
ба мондагиаш қаноат мекунам, агар маро ба озодӣ сар диҳанд.
– Ҳурмати виҷдон, – гуфт бозрас зери лаб, – агар касе надонад, ки
ин девона аст, гумон бурданаш мумкин аст, ки ин ҳама рост аст: ин
қадар бо итиминон гап мезанад.
– Ман девона нестам ва айни ҳақиқатро гуфта истодаам, – ҷавоб
гардонд Фариа, ки бо гӯши шунавои ба зиндониён хосаш ҳар он чӣ бозрас гуфт, шунида буд. – Ганҷе, ки ман мегӯям, воқиан вуҷуд дорад ва ба
шумо пешниҳод мекунам, ки бо ман қарордод бандед ва мувофиқи
ҳамин қарордод шумо маро ба мавзее мебаред, ки ман таъйин мекунам,
дар пеши назари мо ҳафр мекунанд; агар ман дурӯғ гуфта бошам, агар
ҳеҷ чиз наёбанд, агар, ба қавли шумо, ман девона бошам, он гоҳ маро
боз гашта ин ҷо оред, ба ҳамин зиндон, ва ман абадан ҳамин ҷо мемо98
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нам, ҳамин ҷо мемирам, ва на шумо, на ягон каси дигарро бо дархостҳои худам дарди сар намедиҳам.
Қутвол ханда кард.
– Хӯш ганҷи шумо дур аст аз ин ҷо? – пурсид ӯ.
– Ягон сад мил будагист аз ин ҷо, – гуфт Фариа.
– Ёфтагиаш бад не, – гуфт қутвол, – агар ба хаёли ҳамаи маҳбусон
меомад, ки зиндонбононро ба сайри садмила машғул доранд ва агар
зиндонбонон ба ин розӣ мешуданд, он гоҳ барои маҳбусон аз ин осонтар коре набуд, ки дар аввалин лаҳзаи қулай бигрезанд. Ҳини сайри
тӯлонӣ пеш омадани чунин лаҳза аз эҳтимол дур нест.
– Ин василаи маъруф, – гуфт бозрас, – ва ҷаноби аббат ҳатто худситоӣ ҳам карда наметавонад, ки ин ихтирои ӯст.
Баъд ба аббат рӯ оварда гуфт ӯ:
– Ман аз шумо пурсида истодаам, ки оё хурду хӯрокатон хуб аст?
– Ҷаноби бокарам, – ҷавоб гардонд Фариа, – ба номи Исои Масеҳ
қасам мехӯрам, ки маро озод мекунед, агар ман ба шумо рост гуфта
бошам ва ман ҷои ганҷ гӯр карда шударо нишон медиҳам ба шумо.
– Оё хӯрду хӯрокатон хуб аст? – такрор кард бозрас.
– Бо чунин шарт шумо ҳеҷ чиз гум намекунед: ва шумо дида истодаед, ки ман барои гурехтан маврид намеҷӯям; то ёфта шудани ганҷ ман
дар маҳбас меистам.
– Шумо ба суоли ман ҷавоб надодед, – бозрас бесаброна бурид сухани ӯро.
– Лекин шумо ба дархости ман! – хитоб кард аббат. – Лаънат бод ба
шумо, чун ба ҳамаи он бехирадоне, ки ба ман бовар кардан нахостанд!
Шумо зари маро намехоҳед, – он бо ман мемонад, озодӣ бахшидан
намехоҳед, – парвардигор мефиристад онро ба ман. Биравед, дигар
гуфтанӣ надорам ба шумо.
Ва аббат кӯрпаро аз китфаш партофту, пораи оҳакро бардошт, боз
даруни доира нишасту ба нақшакашиву ҳисоби худаш машғул гардид.
– Ин чӣ кор карда истодааст вай? – пурсид бозрас аз дар баромада
истода.
– Ганҷашро ҳисоб карда истодааст, – ҷавоб гардонд қутвол.
Фариа ба ин ришханд бо нигоҳе ҷавоб гардонд, ки саршор аз нафрати бепоён буд.
Онҳо баромаданд. Посбон аз пасашон дарро баст.
– Шояд ӯро дар воқеъ ким–чӣ хел ганҷ будааст? – гуфт бозрас, аз
зинапоя баромада истода.
– Ё вай онро дар хоб дидаасту, – лаб монд қутвол, – саҳар девона
бедор шудааст аз хоб.
– Ростӣ, – гуфт бозрас бо содадилии каси ришватхоре, – агар вай
дар воқеъ сарватманд мебуд, ба маҳбас намеафтод.
Кор бо ҳамин барои аббат Фариа поён ёфт. Вай дар зиндон мондан
гирифт ва баъди ин боздид шӯҳрати девонагии булъаҷаби вай боз
бештар таҳким ёфт.
Ганҷҷӯёни номӣ Калигула ё Нерон, ки дар орзуи сарвати бенишон
буданд, агар суханони ин марди сарсахтро мешуниданд, ба гапаш бовар
карда ба вай ҳавое ато мекарданд, ки талаб дошт, фазое пеш меоварданд, ки дар иштиёқаш буд ва озодие мебахшиданд, ки дар ивазаш ин
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қадар баланд музд пешниҳод карда буд. Аммо ҳукмфармоёни айёми мо,
ки маҳдуди доираи эҳтимолиянд, ихтиёри ҷасоратро аз даст додаанд,
онҳо аз гӯше бим доранд, ки фармоишоташонро мешунавад, аз чашме
хавф мебаранд, ки кирдорашонро ба назора мегирад; онҳо дигар афзалияти табиати малакутиашонро эҳсос намекунанд, – онҳо мардуми
тоҷбасаранд вассалом. Як замоне онҳо худашонро писарони Юпитер
мешумурданд ё ҳеҷ набошад чунин меномиданд ва аз ягон ҷиҳат ба падари улвии худашон шабоҳате доштанд; ба он чи дар паси абрҳо ба
амал меояд, бовар кардан чандон осон нест; ин дам ҳукмфармоёни заминӣ дастрасанд. Вале азбаски ҳукумати мустабида ҳамеша аз нишон
додани оқибатҳои маҳбасҳову шиканҷа дар рӯзи равшан худдорӣ мекунад, азбаски мисолҳо ба нудратанд, то ки қурбоншудаи ҳар як дастгоҳи
шиканҷа устухонҳои шикаставу ҷароҳатҳои хуншорашро ба оламиён
намоиш дода тавонад, бинобар ин захми девонагӣ ҳам, ки дар муҳити
ифлоси маҳбас бо азобу уқубати рӯҳӣ тавлид гардидааст, ҳамеша эҳтиёткорона дар он ҷое панаҳ дошта мешавад, ки ба миён омадааст ва агар
ин гуна бемор аз он ҷо берун ояд ҳам, дар ин сурат ӯро дар ягон бемористони тирае пинҳон мекунанд, ки пизишкон баръабас дар он
ҷасадҳои абгор, ки зиндонбонон оварда ба онҳо медиҳанд, симои инсонию тафаккури инсонӣ меҷӯянд.
Аббат Фариа, дар маҳбас идрокашро аз даст дода, бо девонагии худаш ба ҳабси якумрӣ маҳкум гардида буд.
Лекин аз хусуси Дантес бошад, бозрас қавли ба вай додаашро ба ҷо
овард. Ба кабинети қутвол баргашта, вай рӯйхати маҳбусонро талаб
кард. Қайди роҷеъ ба Дантес чунин мазмуне дошт:
ЭДМОН ДАНТЕС Бонопартисти ашадӣ; дар баргаштани ғосиб аз
ҷазираи Элба фаъолона иштирок дошт; Ин сир қатъӣ пинҳон дошта
шавад, маҳбус зери назорати сахт гирифта шавад.
Қайд на ба он хат ва на бо он ранге сабт ёфта буд, ки қисми дигари
рӯйхат навишта шудааст; ин собит мекард, ки онро баъди дар маҳбас
муқайяд гардидани Дантес илова кардаанд.
Айбе, ки ба гардани ӯ монда буданд, чунон қатъӣ буд, ки ҷои баҳс
надошт; бинобар ин бозрас барафзуд:
«Коре кардан аз имкон берун аст».
Боздиди бозрас ба Дантес ҷон бахшид. Аз лаҳзаи муқайяд гардиданаш дар маҳбас ҳисоби рӯз аз ёдаш рафта буд, аммо бозрас рӯзу
моҳро гуфт ба вай ва Дантес онро фаромӯш накард. Бо як тикка оҳаке,
ки аз сақф афтода буд, дар девор сабт кард: 30 июли 1816 ва аз ҳамон
дам ҳар рӯз қайде мегузошт, то ҳисоби вақтро гум накунад.
Рӯзҳо, ҳафтаҳо, моҳҳо сипарӣ мешуданд; Дантес якзайл умедвор
буд; аввал барои худаш дуҳафтаина мӯҳлат муқаррар кард. Агар бозрас
ҳатто нисфи он дилсӯзиеро, ки зоҳиран, дар замираш пайдо шуда буд,
дар ҳаққи ӯ ба ҷо меовард, дар ҳамин ҳол ҳам ду ҳафта кифоят буд. Даме ки ин ду ҳафта гузашт, Дантес ба дил гуфт, беҳуда як коре мебуд,
фикр кардан, ки бозрас пеш аз ба Париж баргаштанаш ба тақдири вай
пардозад; ба Париж бошад, вай танҳо баъди анҷом додани тафтише
хоҳад баргашт, ки ба ӯҳдааш гузоштаанд, вале ин тафтиш метавонист
як моҳ ё ду моҳ тӯл кашад. Бинобар ин вай мӯҳлати нав таъйин кард –
се моҳ ба ҷои ду ҳафта. Вақте ки ин се моҳ поён ёфт, мулоҳизоти наве
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дастгираш шуд, ва ӯ ба худаш нимсол мӯҳлат дод; вале пас аз сипарӣ
шудани ин ним сол маълум шуд, ки агар рӯзҳоро бишморад, вай алакай
нӯҳу ним моҳ интизорӣ кашидааст.
Дар ин моҳҳо дар вазъи кори ӯ ягон тағйироте ба амал наёмад; ба вай
ягон хабари тасаллобахше нарасид; зиндонбон пешина барин лол буд.
Дантес бовариро нисбат ба ҳиссиёташ гум кард, ба дил гуфт, ки бозии
хаёлро далолати хотир гумон бурдааст ва он фариштаи тасаллобахш, ки
дар зиндон пайдо шуда буд,/ дар боли хоб ворид гардида будааст.
Баъди як сол қутволро бадал карданд; ба қутволи аввала дижи Гамро
супурданд; вай баъзе аз тобеонро бо худаш бурд, аз ҷумла зиндонбони
Дантесро ҳам.
Қутволи нав омад; аз хаёлаш гузашт, ки дар хотир доштани номи
маҳбусон дилбазан як корест; ба ёд овардани фақат рақами онҳоро ҷорӣ
кард. Ин меҳмонсарои дахшатбор аз панҷоҳ ҳуҷра иборат буд;
бошандагонро бо тартиби рақам ишорат мекардагӣ шуданд ва навҷавони сарсахт аз номи Эмону исми хонаводагии Дантес маҳрум гардид, –
вай рақами сиючорум шуд.
XV. РАҚАМИ 34 ВА РАҚАМИ 27
Дантес тамоми азобу шиканҷаеро, ки зиндониёни узлатгузини
маҳбасҳо аз он лаззатёб мешаванд, аз сар гузаронд.
Вай аз ғурур сар карда буд, ки умеду эҳсоси бегуноҳ будани кас инро ба миён меоварад; баъд вай ба бегуноҳии худаш шубҳа мекардагӣ
шуд, ки як дараҷа назарияи қутволро роҷеъ ба девонагӣ тасдиқ кард;
оқибат вай аз авҷи кибраш ба зер омад, илтиҷо мекардагӣ шуд – ба худо
набошад ҳам ба одамон; худованд – паноҳгоҳи охирин. Инсон дар мусибат бояд пеш аз ҳама ба худо рӯ оварад, вале Дантес фақат баъди
барбод рафтани дигар умедҳояш мекардагӣ шуд ин корро.
Ӯ илтимос кард, ки варо ба дигар зиндон гузаронанд, аз ин ториктару намноктар бошад ҳам майлаш. Табдил ба бадтаре аз асл бошад ҳам
табдил аст ва чанд рӯзаке фориғ медошташ. Вай илтимос кард, ки ба
сайр иҷозаташ диҳанд, ҳаво илтимос кард, китоб, олот. Ҳеҷ чиз надоданд ба ӯ, вале ӯ ҳамчунин илтимос мекард. Вай бо зиндонбонаш гап
заданро ёд гирифт, агар чи зиндонбонаш нав шудаву аз аввалааш ҳам
лолтар буд, агар лолтар будан аз лол имкон дошта бошад; ба ҳар ҳол
ҳамгап шудан бо инсон, ҳатто бо инсони лол, боиси дилхушист. Дантес
гап мезад, то ки овози худашро шунавад; вай дар танҳоӣ гап зада дид,
вале дар ин ҳол дили худаш бим кард.
Баъзан дар айёми озодӣ камераҳои даҳшатбори ҳабсхона дар тасаввури Дантес пайдо мешуданд, ки дар он ҷо сакалтуҳо, роҳзанон ва
қотилон дар хушҳолии қабеҳ дӯстии пурхатарро тантана доштанду
ваҳшивор ишрат мекарданд. Акнун вай аз афтоданаш ба яке аз чунин
фосиқхонаҳо хурсанд мебуд, то ки ғайр аз башараи хунсарду бесадои
зиндонбон ақаллан чеҳраи ягон касро бинад, афсӯс мехӯрд, ки вай каторгашудаи либоси нангинпӯши завлона дар пою сари китфаш
тамғадоре нест. Каторгашудагон дар ҷамъияти худашон барин касоне
умр ба сар мебаранд, аз ҳаво нафас мекашанд, осмонро мебинанд, – каторгашудагон мардуми хушбахтанд.
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Ӯ ба зиндонбон зорӣ кард, ки ба вай рафиқ диҳанд, ҳар ки бошад,
майлаш, ақаллан ҳамон аббати девонаеро, ки дар борааш шунидааст.
Дар замири зиндонбони зоҳиран сахтгир, ҳатто сангдилтарин кас бошад
ҳам, андак одамияте ҳамеша ниҳон аст. Зиндонбони Дантес, агарчи
зоҳир намекард, баъзан дар дил ба ҳоли ҷавони бечора, ки маҳбусиашро
ин қадар ба азоб ба сар мебурд, раҳмаш меомад; вай илтимоси рақами
34–ро ба қутвол расонд; вале қутвол бо эҳтиёткории ба ходими сиёсӣ
шоиста, рад кард, гумон бурд, ки Дантес мехоҳад маҳбусонро ба шӯр
оварад ё барои гурехтан шарик пайдо кунад.
Дантес тамоми воситаҳои инсониро ба харҷ дода буд. Бинобар ин
вай ба худо рӯ овард.
Он дам тамоми фикру зикри порсоёнае, ки бадбахтони поймоли
қисматгардида бо он зиндаанд, ба вай рӯҳ бахшиданд; вай дуоҳоеро, ки
модараш ёд дода буд, ба хотир овард, ва дар онҳо маъние пайдо кард,
ки то ин дам ба вай маълум набуд; зеро барои мардуми хушрӯзӣ дуо
якнавохту силсилаи каломи хушку холӣ боқӣ мондан мегирад, то даме
ки мусибат дар каломи муассир маънои амиқе ворид мекунад, каломе,
ки ба василаи он шахси бадбахт ба худо муноҷот мекунад. Вай на бо
ҷаҳд, балки бо хашм ибодат мекунад. Бо садои баланд ибодат карда, вай
дигар аз овози худаш намеҳаросад; ва дар сари ҳар калимае, ки ба забон
меовард, ким–чӣ хел ба ҳаяҷон меомад, ҷамоли худовандро медид; тамоми рӯйдодҳои зиндагии оҷизонаву умри барбодрафтаашро ба хости
худованди қодиру тавоно нисбат дода, аз онҳо ибрат мегирифт, тавбаю
тазарруъ мекард ва дар поёни ибодаташ алфози тамаъкоронае ба забон
меовард, ки бо ин алфоз инсон бештар ба одамон муроҷиат мекунад,
нисбат ба он ки ба худованд рӯ оварад: ва қарзи моро бар мо бубахшо,
чунон ки мо ба қарздорони худ мебахшоем.
Бо вуҷуди гарму ҷӯшон ибодат карданаш Дантес дар зиндон мондан
гирифт.
Он гоҳ рӯҳаш тира шуд ва гӯё пеши чашмашро ғубор гирифта
бошад. Дантес одами оддии таҳсилнадидае буд; пардаеро, ки ба рӯи
гузашта фурӯ кашида шудааст, илм барои вай барнадошта буд. Вай дар
гӯшаи узлати маҳбас ва дар халои тафаккур натавонист асрҳои рафтаро
бозоварад, халқҳои сипарӣ шударо эҳё гардонад, шаҳрҳои бостонро
зиндагӣ бахшад, ки тасаввур ба онҳо азамату нафосат ато мекунад ва
мисли лавҳаҳои тасвири вавилонии Мартин мунаввар бо машъали осмонӣ дар мадди назари ботин пайдо мешаванд. Дантес фақат гузаштаи
кӯтоҳ, ҳозираи тира ва ояндаи маҷҳул дошт; нуздаҳ соли равшан дошт,
ки дар сари он андеша рондан дар шабҳои шояд нопайдоканоре дар пеш
буд! Бинобар ин вай ба ягон чизе саргарм шуда наметавонист, – ақли
чораҷӯи вай, ки парвозашро ба қаъри асрҳо бо ин қадар хушҳолӣ ҷавлон дода буд, чун уқоб дар қафас, дар муҳити танге афтода буд. Ва он
гоҳ вай чанг ба домани як андеша зад, андешаи бахти бе сабаб аз як тасодуфи манҳус барбод рафтааш; дар сари ҳамин андеша вай майна об
мекард, ба ҳар мақом мегардонд, агар яунин таъбир кардан ҷоиз бошад,
ба дандон мегазид, чунон ки дар ҷаҳаннами Дантес Уголинои бераҳм
ҷумҷумаи усқуфи аъзам Руҷиерро мегазад. Дантес фақат имони нопойдоре дошт, ки бар андешаи роҷеъ ба қудрати кул асос ёфта буд; вале
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дере нагузашта онро аз даст дод, чунон ки дигарҳо ба ком расида аз
даст медиҳанд онро. Лекин фақат ӯ ба комёбӣ нарасида буд.
Ба ҷои порсоӣ ошуфтагӣ омад. Вай ин қадар куфр мегуфт, ки зиндонбон аз даҳшат «ло ҳавлу вало қувват» мегуфт; аз андак нороҳатие,
ки аз кадом–як андак гарде, хасе, вазиши ҳавое ба вай мерасид, сар ба
деворҳои маҳбас мекӯфт. Маълумотномаи махфие, ки вай онро дида
буд, ҳамон маълумотномае, ки Вилфор ба ӯ нишон дода буду вай онро
дар дасташ нигоҳ дошта меистод, муттасил ба ёдаш мерасид; ҳар сатри
он бо ҳуруфи оташинаш дар девор чун «Мене, Текел, Фарес»1–и Валтасар медурахшид. Ӯ ба худ мегуфт, ки адовати одамон ба варта афкандаш, на ғазаби худованд; вай ин одамони барояш маҷҳулро ба дасти
ҳама гуна қатле месупурд, тарзҳои қатле, ки хаёлоти шӯълавари ӯ ба
эҷод карданаш қудрате дошт ва онҳоро аз ҳад илтифоткорона меёфт, ва
асоситар аз ҳама – чандон давомнок набуданд дар назараш: зеро баъди
қатл марг фаро мерасад, дар марг бошад – осоиш набошад ҳам, ақаллан
беҳиссие буд, ки шабеҳ ба осоиш аст.
Пайваста, ҳушу ёдаш пеши душманон ва ба дил таъкид кардан, ки
марг – ин осоиш аст ва барои интиқоми бераҳмона ба марг расондан
кам аст, вай ба ҳолати кобусию беҳиссие афтода, фикри худкушӣ ба
сараш зад. Вой бар ҳоли касе, ки дар роҳи ғам ба чунин андешаҳои тира
дучор мегардад! Ин – мурдобест, ки мусаффои лоҷувардӣ метобад
обаш, вале дар он шиновар ҳис мекунад, ки пояш ба лойқаи часпак
ғӯтидааст, ки мекашад, фурӯ мебарад ва нобудаш мекунад. Агар фалак
ба додаш нарасад, кораш тамом, ва ҳар як зӯр задан баҳри наҷот боз
чуқуртар ба коми марг мебарадаш.
Ва ба ҳар ҳол ин ҳолати назъи рӯҳонӣ чандон ҳайбатноке нест, ки
азобу шиканҷаи собиқаш ва он ҷазое, ки шояд, дар дунболи ин бошад;
дар он тасаллои хумороварест, ки даҳони бози вартаро менамояд ба кас,
вале дар таҳти он варта – олами фаност. Эдмон дар сари ҳамин андеша
тасалло ёфт; тамоми ғуссааш, тамоми дарду аламаш, тамоми силсилаи
руъёву хаёлоташ, ки доманкашон бо худ бурдан доштанд, гӯё аз он
гӯшаи зиндон бархоста буд, ки малакулмавт дар тараддуди фуруд омадан ва нарм–нарм пой бар замин гузоштан буд. Дантес ба зиндагии гузаштаи худаш осуда назар афканд, ба ояндааш – бо даҳшат ва он чиро
интихоб кард, ки паноҳгоҳ метофт дар назараш.
– Дар айёми сафари баҳрии дарозмуддат, – мегуфт ба худаш, – даме
ки ман ҳоло инсон будам ва он инсон инсони озоду муқтадире буду ба
дигар касон фармонҳое медод, ки ҳамонзамонӣ ба иҷро мерасиданд, ба
ман дидани он чи иттифоқ афтода буд, ки абрҳо осмонро фаро мегирифтанд, мавҷҳо ба туғён меомаданд, дар канори осмон тӯфон бармехосту ба мисоли уқоби азимҷуссае дар фазо болафшонӣ мекард, он вақт ман
ҳис мекардам, ки киштиям – сарпаноҳи фарсудаест, зеро вай гӯё дар рӯи
кафи ғӯли азамат паре бошад, алвонҷ хӯрда, дир–дир меларзид; дар зери
валвалаи муҳиби амвоҷ ман ба теғаи шахҳо, ки аз марг дарак медоданд,
менигаристаму марг ба даҳшат меовард маро ва бо тамоми қувват кӯшиш
мекардам рад кунам онро ва тамоми қудрати инсону маҳорати марди
1. «ба сар омад, аз санҷиш гузашт, тафриқа ёфт» (каломи инҷилӣ).
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баҳрнавардро як ҷо ғун карда ба ҷанги яка ба яка бо худо дар мешудам!..
Вале он дам ман хушбахт будам; он вақт баргаштан ба сӯи зиндагӣ, баргаштан ба сарманзили саодат буд; он марг марги маҷҳул буд ва ман онро
ба хости худ пазиро намешудам; ман намехостам дар бистари обсабзҳову
сахраҳо ба хоби абад равам ва бо хашм ба дил мегуфтам, ки наход мани
ба шаклу сурати худованд ҳалқшуда тӯъмаи зағану моҳихӯрак гардам.
Ин дам гапи дигар: ман аз ҳар он чизе, ки ба василаи он бо зиндагӣ ҳамбастагӣ доштам, маҳрум гаштам, акнун марг ба ман табассум дорад,
чунон ки доя ба тифл суруди алла мехонад; акнун ман ихтиёран мемирам, хаставу шалпар ба хоб меравам, чунон ки баъди хуруҷи яъсу ҷунун
ба хоб мерафтам, даме ки дар ин зиндон то се ҳазор дафъа давр мегаштам
– се ҳазор қадам, тақрибан даҳ лёст!
Даме ки ин андеша дар дили Дантес ҷо гирифт, вай ҳалимтару
хушҳолтар шуд; бо бистари сахту нони сиёҳ ба осонӣ тоб меовардагӣ
шуд; камтар ғизо мехӯрд, тамоман намехобид, ин зиндагиро, ки ҳар
лаҳза метавонист аз баҳраш гузарад, чунон ки пӯшоки фарсударо бармеафкананд, мӯътадил меҳисобид.
Ду тарзи мурдан мавҷуд буд; якаш ниҳоят осон: дастрӯмолчаро ба
панҷараи тиреза бастану худро даровехтан; дуюмаш аз он иборат, ки
кас фақат вонамуд кунад, ки ғизо мехӯрад ва аз гуруснагӣ бимирад. Ба
тарзи якум Дантес нафрат дошт; вай дар рӯҳияи адоват ба роҳзанони
баҳрӣ тарбият ёфта буд, ки дар сутуни киштӣ ба дор мекашидандашон;
бинобар ин ҳалқаи дор барояш қатли нангин буд ва ӯ рад кард онро.
Вай ба василаи дуюм тасмим гирифт ва худи ҳамон рӯз ба амалӣ кардани он камар баст.
То даме, ки аз миёни ин ҳама машаққатҳо гузашт, тақрибан чор сол
сипарӣ шуд. Дар поёни соли дуюм Дантес дар девор хат кашиданро бас
кард ва боз, чун қабл аз омадани бозрас, ҳисоби рӯзҳоро гум кард.
Вай ба худ гуфт: «Ман мехоҳам бимирам», – ва худаш навъи маргро
интихоб кард, он гоҳ вай ҳамаашро бо диққат бияндешид ва то ин ки аз
нияти худаш барнагардад, қасам ёд кард, ки аз гуруснагӣ бимирад.
«Вақте ки ба ман хӯроки наҳор ё шом меоваранд, – қарор дод ӯ, – ман
ғизоро аз равзана берун меандозам; гумон мекунанд, ки ман ҳамаашро
хӯрдаам».
Ҳамин тавр ҳам мекард. Рӯзе ду маротиба аз шабакаи панҷара, ки аз
миёни он фақат як пора осмонро медид, вай ғизои овардаашонро берун
меафканд, аввал шодон, баъд андешаманд, оқибат, бо таассуф; фақат
ёди қасам дар роҳи мақсади мудҳиш ба вай қувват мебахшид. Айни
ҳамин ғизоеро, ки пештар ба вай кароҳат талқин мекард, офати гушнагӣ
дар назараш дилкашу лазиз тасвир мекард; баъзан вай як соати тамом
табақчаро дар даст дошта меистод ва ба гӯшти гови гандида ё моҳии
бадбӯ ва тиккаи нони сиёҳи пӯпанакзада бо чашмони ҳарис назар карда
меистод. Ва вопасин талеаҳои зиндагӣ ба савқи табиӣ дар вуҷудаш
муқобилат менамуданд ва бар қатъияти ӯ дастболо мешуданд. Он гоҳ
зиндон ба назараш чандон пурвоҳима нанамуд, қисмати вай – на он
қадар беилоҷ; вай ҳанӯз ҷавон аст, синнаш, эҳтимол, аз биступанҷ–
бистушаш боло набошад, боз ягон панҷоҳ сол умр диданаш мумкин, пас
ду баробар зиёдтар аз он, ки ба сар бурдаааст. Дар ин мӯҳлати беохир
ҳар як рӯйдод метавонист дарҳои маҳбасро барканад, деворҳои қалъаи
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Ифро бишканад ва озодиашро баргардонад ба вай. Он гоҳ вай ғизоеро
ба даҳон мебурд, ки ваи Тантал ба майли худ аз хӯрданаш худдорӣ мекард; вале ҳамон дам қасами хӯрдааш ба ёдаш расиду аз бими он, ки дар
чашми худаш хор мешавад, тамоми мардонагиашро як ҷо монда, тоб
овард. Бо матонат ва бераҳмона дар ниҳоди худаш вай шарораи зиндагиро хомӯш мекард ва рӯзе фаро расид, ки барои бархостану хӯроки
шомро аз равзана берун андохтан мадораш нарасид.
Фардои он рӯз ҳеҷ чизро намедид, базӯр мешунавид. Зиндонбон гумон кард, ки вай сахт бемор аст; Эдмон ба марги анқариб умед баста
буд.
Ҳамин тавр як рӯз гузашт. Эдмон ҳис мекард, ки вуҷудашро ким–чӣ
хел карахтии ҳаяҷонбахш, воқиан, хеле гуворое, фаро гирифта истодааст. Тоб задани шикамаш қариб сипарӣ шуд; ташнагӣ дигар азобаш намедод; ҳар гоҳ чашмонашро фурӯ мебаст, дар пеши назараш силсилаи
нуқтаҳои тобон давр мезад, мисли алови аҷинаҳо, ки шабҳо дар болои
ботлоқ пайдо мешавад – ин шафақи ҳамон олами пурасроре буд, ки
маргаш меноманд.
Нохост бегоҳ, соатҳои нӯҳ, дар он тарафи деворе, ки кати вай дар
паҳлӯяш истода буд, садои бастае ба гӯшаш расид.
Ин қадар ҷонвари манфуре дар ин маҳбас гаштугузор доштанд, ки
Эдмон батадриҷ одат карда буд ба ин чизҳои беҳуда эътибор надода
хобидан гирад; вале ин дафъа, шояд аз он бошад, ки гуруснагӣ қувваи
ҳиссиёташро афзуда буд, ё аз он, ки садо аз садоҳои одатӣ баландтар
буд, ё, ниҳоят, аз он, ки дар вопасин лаҳзаҳои ҳаёт ҳама чиз аҳамияте
пайдо мекунад, Эдмон сар бардошту гӯш фаро дошт.
Ин садо ба як маром харошидани санг буд, ки оё бо нохуни барзангие, ё бо дандони қавие, ё бо ягон олате ба ҷо оварда мешуд.
Андешае, ки ҳаргиз маҳбусонро тарк намекунад, – озодӣ! – дар як
мижазадан майнаи ғуборолуди Дантесро бишкофт.
Ин садо дар ҳамон дақиқае ба гӯшаш расида буд, ки тамоми садоҳо
барои вай абадан бояд хотима меёфтанд, ва ӯ ғайри ихтиёр аз дил гузаронд, ки оқибат, ба ранҷу азоби вай раҳми худо омадааст ва ин садоро
фиристодааст, то ӯро дар лаби гӯре, ки як пояш истодааст, боздорад. Чӣ
донад кас, шояд, ягон нафаре аз дӯстонаш, ягон нафаре аз он азизонаш,
ки то аз ҳол рафтан ҳушу ёдаш пеши онҳо буд, ин дам дар ғами онанд,
ки тафриқаи байнашонро камтар кунанд?
Ин маҳол аст, эҳтимол, ҳамту аз хаёлаш гузашта бошад, ва ин фақат
хобест, ки дар сари остонаи марг ҷилва дорад.
Аммо Эдмон ба ҳар ҳол ҳамчунин гӯш меандохт. Харошидан ягон се
соат давом кард. Баъд Эдмон шунид, ки ким–чие фурӯ шорид, баъди
ҳамин якбора хомӯшӣ ба миён омад.
Баъди чанд соат садо баландтар ва аз наздиктар шунида шуд. Эдмон
хаёлан дар ин кор иштирок дошт, ва акнун худашро танҳо ҳис намекард; ҳамин дам нохост зиндонбон даромад.
Аз он даме ки Дантес тасмим гирифт бимирад, як ҳафта гузашта буд,
инак чор рӯз боз ҳеҷ чиз нахӯрдааст; дар ин муддат вай ягон бор бо
зиндонбон ҳамгап нашудааст, вақте мепурсид, ки чӣ дард дорад, ҷавоб
намедод ва ҳар гоҳ аз ҳад диққат карда ҷонибаш менигарист. Эдмон
рӯяшро тарафи девор мегардонд. Лекин акнун масъала ранги дигар ги105
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рифт: зиндонбон метавонист садои бастаро бишнавад, гумони бад барад, охирин шарораи андак умедеро, ки фақат ёди он дар тани Дантеси
ҳолати назъ ҷон дамида буд, фурӯ кушад.
Зиндонбон ношто оварда буд.
Дантес сари ҷогаҳ хесту овозашро баланд карда, ҳар чи ба даҳонаш
меомад, гуфтан гирифт – аз хусуси ғизои нобоб, аз боби рутубат; ӯ ғур–
ғур мекарду дашном медод, то барои гулӯ даронда арос задан баҳонае
дошта бошад; ин ба зиндонбон, ки навакак барои бемор як табақча обгӯшту нони мулоим талабида буд, сахт алам мекард. Хушбахтона, вай
гумон кард, ки Дантес ҳазён дорад, чун ҳарвақта ношторо рӯи мизи пояш лиқон гузошту аз дар баромад. Эдмон оҳи сабук кашиду бо вақти
хуш ба гӯш кардан даромад.
Овоз ин қадар басароҳат буд, ки вай акнун зӯр назада мешунид онро.
– Шубҳае нест, – гуфт ӯ ба дил, – модом ки ин садо рӯзона ҳам давом дорад, ин, муқаррар, ягон мисли ман маҳбуси сарсахт будагист, ки
баҳри озодиаш ҷон меканад. Агар ман дар паҳлуяш мебудам, чӣ қадар
ёриаш медодам!
Баъд гумони ногаҳонӣ ба мисоли абри сиёҳ пеши офтоби умедашро
гирифт; ақли бадомӯз, ки ба мусибат хӯ гирифта буд, ба шодии инсонӣ
танҳо ба душворӣ имон мебахшид. Дар дили вай қариб шубҳае намонд,
ки ин тақ–тақи коргаронест, ки барои шикасту рехти ҳуҷраи ҳамҷавор
қутвол фиристодагисташон.
Ба ин итминон ҳосил кардан душвор набуд, лекин чӣ кор кунад, ки
бифаҳмад? Албатта осонтар аз ҳама гашта омадани зиндонбонро интизор
шуда, ӯро аз садо хабардор кардану ба рӯяш нигаристан, ки ба чӣ
ваҷоҳате гӯш медиҳад ба тақ–тақ; вале ин оё чунин маъное надорад, ки ба
хотири қонеъ кардани кунҷковии яклаҳзагӣ кас имкони, шояд, раҳо ёфтанашро зери хатар мегузорад? Сари Эмон чарх зад; вай чунон бефараҳ
шуда буд, ки фикрашро ба як нуқта муҷтамеъ сохта наметавонист. Эдмон
барои сароҳат бахшидан ба фикраш фақат як васила дид: чашмаш ба
ноштои ҳанӯз хунук нашудае афтод, ки зиндонбон рӯи миз гузошта буд,
бархосту калавида–калавида, худро ба он ҷо расонд, тосчаро гирифт, ба
лабаш бурду обгӯштро бо эҳсоси баённопазир ҳузур карда ошомид.
Вай тавонист ба ҳамин қадараш қаноат кунад; ӯ шунида буд, ки ҳар
гоҳ маллоҳони киштишикастаи аз баҳр гирифта шуда ҳарисона худро
ба таом мезаданд, аз ин кор мемурданд. Эдмон нонеро, ки ба даҳон
бурданӣ буд, гашта рӯи миз гузошту боз дароз кашид. Вай акнун мурдан намехост.
Дере нагузашта вай ҳис кард, ки ақлаш ба ҷояш омада истодааст, тафаккури мубҳами бешууронааш аз нав дар соҳати он тахтаи шатранҷи
мӯъҷизаосое ба тартиби лозим даромада истодааст, ки дар он як ҷои
холӣ, шояд, афзалияти инсонро бар ҳайвон таъйин бикунад. Вай акнун
метавонист фикр кунад ва фикри худашро бо мантиқ тақвият диҳад.
Ҳамин тавр вай ба худ гуфт:
– Ягон касро фош накарда фаҳмидан лозим. Агар ҳамоне, ки он ҷо
ковиш дорад, ҳамту корагр бошад, деворро кӯфтани ман кифоят аст, ки
ҳамонзамонӣ корро бас кунад ва ба андеша меравад, ки деворкӯб кисту
чаро мекӯбад. Лекин азбаски кораш на фақат бо иҷозат, балки аз рӯи
фармоиш аст, боз онро давом медиҳад. Вале, агар, баръакс, ин кори
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маҳбус бошад, деворкӯбии ман ӯро рам медиҳад; вай метарсад, ки дар
сари кор даст мегирандаш, канданро бас мекунад, на барвақттар аз шаб
ба кор машғул мешавад, даме ки, ба ақидаи вай, ҳама дар хобанд.
Эдмон ҳамонзамонӣ аз кат бархост. Акнун дар пойҳояш мадор пайдо
шуда буд, чашмонаш сиёҳӣ намезаданд. Вай ба кунҷи хона рафту як
санги аз рутубат фит шударо канду дар ҳамон ҷое, ки гурс–гурс басароҳаттар шунида мешуд, ба девор кӯфт.
Бо аввалин зарба гурс–гурс басанда шуд, гӯё ҷоду шуда бошад.
Эдмон ба тамоми аъзо гӯш гардид. Як соат гузашт, ду соат гузашт –
садое нест. Эдмон дар он тарафи девор хомӯшии том ба миён овард.
Эдмон, ки ин умед ба вай болу пар бахшида буд, каме нон хӯрд, як
ҷуръа об нӯшид ва ба туфайли тани сиҳати бенуқсонаш, ки табиат ба
вай ато карда буд, қариб қувваташро барқарор кард.
Рӯз поён ёфт, хомӯшӣ ҳамчунин халалдор намешуд.
Шаб фаро расид, аммо тук–тук барқарор нагардид.
«Ин маҳбус будаасат», – аз дил гузаронд Эдмон бо шодии тасвирнопазир. Вай дигар беҳавсалагӣ ҳис намекард; зиндагӣ дар замираш аз нав
бо қувваи наве ба ҷунбиш омада буд – зиндагии фаъоле буд ин.
Шаб бо оромии том поён ёфт.
Як шаби дароз Эдмон мижа таҳ накард.
Чашми рӯз кафид; зиндонбон субҳона овард. Дантес алакай бақияи
наҳори дирӯзаро хӯрда тамом карда буд ва бо ҳирс ба сари таом нишаст. Ӯ бо диққат гӯш фаро медошт, ки тук–тук пайдо мешуда бошад ё
не, дар сари андешаи он, ки мабодо, якбора гум нашавад, ба ҳаяҷон
меомад, рӯ–рӯи зиндонаш масофаи даҳ–дувоздаҳ лёро тай мекард, соатҳои дароз аз панҷараи равзана дошта такон медод, кӯшиш дошт бо
машқҳои кайҳо ба фаромӯшӣ додааш мустаҳкамию қуввати мушакҳояшро барқарор кунад, то ки дар набарди шадид бо қисмат комилан омода
бишавад; паҳлавон ҳам ба майдон баромаданӣ шуда, ба танаш равған
мемолад, дасту бозуяшро ҳаракат медиҳад. Баъзан вай таваққуф мекарду гӯш меандохт, оё тук–тук мебарояд ё не, аз эҳтиёткории зиндонӣ
аламаш меомад, зиндоние, ки бехабар буд, ба кораш мисли худаш як
зиндоние монеъ шудааст, ки ҳамчунин ташнаи озодист.
Се рӯз, ҳафтоду ду соати маргбор сипарӣ шуд, ки ҳар дақиқааш ба
ҳисоб буд!
Ниҳоят, як бегоҳ, баъд аз рафтани зиндонбон, даме ки Дантес ягон
дафъаи садум гӯш ба девор монд, ба гумонаш чунин омад, ки дар сари
ба сангҳои сокит ҷафс кардааш хаёле ларзиш аксандоз шуда истодааст.
Дантес худашро дур кашид, то майнаи ба ларзиш омадааш таскин
ёбад, чанд дафъа атрофи камерааш давр заду боз гӯшашро ба ҳамон ҷои
аввала гузошт.
Ҷои шубҳа набуд: дар он тарафи девор чӣ гапе ҳаст; аз афташ зиндонӣ пай бурд, ки тарзи кори собиқаш хатарнок аст ва роҳи дигареро
пеш гирифт; то ин ки оромона корашро давом дода тавонад, ӯ зоҳиран,
исканаро ба фишанг бадал карда буд.
Эдмон аз кашфиёташ рӯҳбаланд шуда, каташро дур кашид, зеро,
маҳз дар паси он, чунон ки ба назараш расида буд, кори озодӣ ба сомон
мерасид, ва ба атроф чашм давондан гирифт, оё деворро бо чӣ чизе ковад, оҳаки намнокро фурӯ резонад ва сангро кашида гирад.
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Лекин вай ҳеҷ чиз надошт, дар ихтиёраш на корд буд, на ягон олоти
тезе; дар камерааш фақат симҳои панҷараи равзана буданд; аммо вай ба
мустаҳкамии онҳо он қадар итминон ҳосил карда буд, ки ба кӯшиши
лиққон кардани онҳо ҳоҷат ҳам набуд.
Тамоми чизу чораи хонаи ӯ аз кат, як курсӣ, як миз, як сатил ва як
кӯза иборат буд.
Кат ҳалқаҳои оҳанӣ дошт, вале онҳо бо мурват тоб дода ба чӯб мустаҳкам карда шуда буданд. Барои кушодани мурватҳову гирифтани
ҳалқаҳо мурваттоб лозим буд.
Мизу курсӣ ҳеҷ чиз надоштанд, сатил пештар даста дошт, вале онро
ҳам кушода гирифтанд.
Ба Дантес фақат як роҳ монда буд; кӯзаро шикастану бо сафолакҳои
қирраноки он кор кардан.
Ӯ кӯзаро рӯи фарш ҳаво дод: кӯза пора–пора шуд.
Дантес ду–се сафолпораи қиранокро ҷудо карда гирифту даруни бистар руст кард, боқимондаашро монд рӯи фарш истодан гирад. Кӯзаи
шикаста – кори муқаррарӣ, шубҳае ба миён овардан наметавонад.
Эдмон метавонист шаби дароз кор кунад; лекин дар торикӣ кор нағз
пеш намерафт; лозим меомад дастфиреч амал кунад ва дере нагузашта
пай бурд, ки олати нокироии вай ба санги сахт расида кунд мешавад.
Вай боз каташро тарафи девор тела дода, тасмим гирифт фаро расидани
рӯзро нигарон шавад. Ҳамвора бо умед таҳаммул ҳам баргашт ба ӯ.
Шаби дароз кори зери заминиро, ки дар паси девор ба амал меомаду
то худи саҳар қатъ намегашт, гӯш карда баромад.
Саҳар фаро расид; даме ки зиндонбон ҳозир шуд, Дантес ба вай
гуфт, ки шабона об хӯрдан хост, кӯза аз дасташ афтоду шикаст. Зиндонбон ғур–ғуркунон, ҳатто сафолпораҳоро нағундошта, барои кӯзаи
нав рафт.
Дере нагузашта гашта омаду насиҳат кард, ки эҳтиёткор бошад ва аз
дар баромад.
Дантес бо хурсандии лобаён шарақи маҳкам шудани қуфлро шунид,
пештар ҳар бори ба гӯшаш расидани ин садо дилаш таҳ мекашид.
Ҳамин ки шарфаи пои зиндонбон хомӯш гардид, тарафи кат ҳаво хӯрда,
онро як сӯ тела дод ва дар зери нури хираи офтоб, ки ба зиндони ӯ роҳ
ёфта буд, дид, ки ним шаб баръабас заҳмат кашида будааст – вай ба
санг мезадааст, ҳол он ки атрофи сангро кофтан даркор будааст.
Рутубат оҳакро мулоим кардааст.
Дили Дантес аз шодӣ тапидан гирифт, вақте дид ки андова мехестааст; дуруст аст, ки он чи канда мешуд, регрезае беш набуд, вале ҳамту
бошад ҳам, дар як рубъи соат Дантес як кафи тамом канд. Марди риёзӣ
метавонист ба ӯ бигӯяд, ки ба ин тарз ду сол кор карда, метавон, агар аз
пеш шах набарояд, нақбе ду фути мурабаъу дарозиаш бист футро кофт.
Ва Дантес сахт афсӯс хӯрд, ки чаро соатҳои беохири гузаштаро, ки
баръабас ба умеди бесамар, ибодат ва навмедӣ барбод рафта буд, ба ин
кор сарф накард.
Дар шаш соле, ки дар ин зиндон ба сар бурд, чӣ коре, ҳатто ҳар
қадар пурзаҳмат бошад ҳам, дар ин муддат ба сомон мерасид!
Андешаи ин чиз ғайрати ӯро дуболо кард.
Дар се рӯз, ниҳоят бо эҳтиёт кор карда вай тамоми андоваро кандаву
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сангро луч карда тавонист. Девор аз санги бинокорӣ бароварда шуда
буд, ки дар миёнааш, ҳар ҷо – ҳар ҷо, барои мустаҳкам шудан, тобасанг
гузоштаанд. Яке аз ҳамин гуна тобасангҳоро луч карда буд вай ва акнун
онро ҷунбонак кардан мебоист.
Дантес кӯшиш куарда дид нохунҳояшро ба кор барад, вале маълум
шуд, ки бефоида будааст.
Вақте ки вай сафолакҳоро ба тарқиши сангҳои девор дароварда чангаквор зӯр зад, сафолакпораҳо шикастан гирифтанд.
Як соати расо азоб кашида, Дантес навмед шуда аз баҳри кор баромад.
Наход ба вай аз ҳар гуна кӯшиш даст кашидану бекор нигарон шуда
нишастан рост меомада бошад, то ки худи ҳамсояаш корро ба сомон
расонад.
Нохост фикри наве ба майнааш зад; ӯ бархосту арақи ҷабинашро пок
карда истода, табассум намуд.
Ҳар рӯз зиндонбон дар дегчаи мошини тунукагӣ ба вай шӯрбо
меовард. Дар ҳамин дегча, зоҳиран, ба дигар маҳбус ҳам шӯрбо мебурданд: Дантес пайхас кард, ки дегча гоҳ пур меомаду гоҳ нима, вобаста
ба он, ки зиндонбон аввал расамати киро медод – аз они Дантесро ё аз
они ҳамсояашро.
Дегча дастаи оҳанине дошт; ба Дантес ана ҳамин дастаи оҳанӣ лозим
буд, ва ӯ, бо шодию тараб, даҳ соли умрашро қурбон мекард ба он.
Зиндонбон, чун ҳарвақта, мӯҳтавиёти дегчаро ба табақчаи Дантес
холӣ кард. Ин табақчаро, баъди бо чумчаи чӯб ошомидани шӯрбо, худи
Дантес мешуст ҳар рӯз.
Шаб Дантес табақчаро дар сари роҳи аз дар то миз, рӯи фарш гузошт; зиндонбон ҳангоми даромадан ба хона по ба рӯи он гузошт ва
табақча шикаст.
Ин дафъ Дантесро коҳиш кардан ҳоҷат надошт; вай беҳуда табақчаро рӯи фарш гузошта буд, ин дуруст аст, лекин айб аз зиндонбон буд,
чун ки ба пеши пояш назар накард.
Зиндонбон ғур–ғур карду халос, баъд чашм давонд, ки шӯрборо ба чӣ
андозад, вале зуруфи Дантес буду шуд аз ҳамин табақча иборат буду бас.
– Дегчаро монед, – гуфт Дантес, – пагоҳ мегиред, даме ки ба ман
субҳона овардед.
Ин маслиҳат ба зиндонбон хуш омад; ин ӯро аз дахмасаи боло баромадан, гашта фуромадан ва бори дигар баромадан халос мекард.
Ӯ дегчаро фурӯ гузошт.
Дантес аз шодӣ ба ҳаяҷон омад.
Ӯ шӯрбою гӯшти говро, ки аз рӯи таомули ҳабсхонаҳо, даруни шӯрбо андохта меоварданд, зуд хӯрд. Баъд як соати тамом нигоҳ карда истод, то итминон ҳосил кунад, мабодо зиндонбон аз нияташ нагашта
бошад, вай катро тела дод, дегчаро гирифт, сари дастаи оҳанинашро ба
роғе даровард, ки баъди кандани андова байни тобасангу сангҳои ҳамшафаташ пайдо шуда буд ва чун бо чангак амал кардан гирифт. Андак–
андак ларзидани девор ба Дантес чунин вонамуд кард, ки кор пеш мерафтагӣ барин.
Ва дарвоқеъ, баъди як соат санг хест, дар девор чуқурие пайдо шуд
тақрибан яку ним фути мураббаъ.
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Дантес пораҳои оҳакро эҳтиёткорона як ҷо ҷамъ кард, ба кунҷи хона
бурд, бо сафолпораи кӯза замини тираро кофту бо он оҳакро пӯшонд.
Баъд барои он ки ягон дақиқаи ин шаб баръабас наравад, шабе, ки ба
туфайли мавриди қулай ё, аниқтараш, чораҷӯии худаш, вай метавонист
аз олати бебаҳо истифода барад, бо хашм корро давом додан гирифт.
Ҳамин ки субҳ дамид, вай гашта сангро ба ҷояш гузошт, катро ҷониби девор тела доду дароз кашида хоб рафт.
Субҳона аз як тикка нон иборат буд. Зиндонбон даромаду тиккаи
нонро рӯи миз гузошт.
– Шумо табақчаи дигар наовардаед ба ман? – пурсид Дантес.
– Не, наовардаам, – ҷавоб гардонд зиндонбон, – шумо ҳама чизро
мешиканед; шумо кӯзаро шикастед; ба айби шумо ман табақчаатонро
шикастам; агар ҳамаи маҳбусон ин миқдор мешикастанд, ҳукумат
онҳоро таъмин карда наметавонист. Дегчаро ба шумо мемонанд ва
шӯрборо ба он меандозанд; шояд баъди ҳамин шикастани зарфҳоро бас
кунед шумо.
Дантес чашмонашро сӯи осмон карду дастонашро ба тарзе, ки ибодат мекунанд, дар зери кӯрпа рӯи ҳам гузошт.
Ин пораи оҳан, ки ба дасти вай афтода буд, дар дилаш чунон миннатдорие ангехт, ки пеш аз он ҳаргиз иттифоқ наафтода буд, ҳатто дар
саодатмандтарин дақиқаҳои умраш.
Фақат як чиз кайфашро паронд. Вай пайхас кард, ки аз дами ба кор
шурӯъ карданаш аз он каси дигар садое намебарояд.
Вале ин ҳаргиз чунин маъно надошт, ки вай аз нияташ гаштанӣ
бошад; агар ҳамсоя ба наздаш наояд, худи ин ба назди ҳамсоя меравад.
Рӯзи дароз вай дам нагирифта кор кард; то бегоҳ аз баракати олати
нав аз девор зиёда аз даҳ ҳавуч регу оҳак баровард.
Даме ки соати наҳор фаро расид, дастаи қатшударо то он ҷое, ки имкон дошт, рост карду дегчаро дар ҷояш гузошт. Зиндонбон вояи муқаррарии шӯрборо бо пораи гӯшти гов ё, аниқтараш, гӯшти моҳӣ ба он
рехт, зеро рӯз рӯзи бегӯшт буд, вале маҳбусонро ҳафтае се рӯз водор
мекарданд, ки хӯроки бегӯгушт хуранд. Ин ҳам метавонист барои Дантес ба сифати тақвим хизмат кунад, агар кайҳо вай аз баҳри ҳисоб кардани рӯзҳо намебаромад.
Зиндонбон шӯрборо ба дегча андохту баромад.
Ин дафъа Дантес қарор дод аниқ кунад, ки оё корро бас кардани
ҳамсояаш рост бошад ё не.
Вай ба гӯш андохтан даромад.
Ҳама ҷо хомӯш буд, чун он се рӯзе, ки кор ба таътил афтода буд.
Дантес оҳ кашид; муқаррар, ки ҳамсоя аз вай ҳаросидааст.
Лекин вай руҳашро бой надод ва ҳамчунин кор мекард; вале, ягон се
соат кор карда, ба монеае рӯбарӯ зад.
Дастаи оҳанини дегча дигар наметарошид, балки дар сатҳи ҳамворе
мелағзид.
Дантес деворро даст–даст карда дид ва дарёфт, ки ба шоҳтир
бархӯрдааст.
Шоҳтир тамоми сӯрохии кандаи ӯро масдуд мекард.
Акнун аз шоҳтир болотар ё поёнтар кофтан лозим аст.
Ҷавони сарсахт аз пеш омадани чунин монеа гумон ҳам надошт.
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– Эй худоҷон, э худоҷон! – нидо зад ӯ. – Ман ин қадар зорӣ доштам
ба ту, умедвор будам, ки илтиҷоямро мешунавӣ! Парвардигоро, ту фароғати умрамро гирифтӣ, осоиши маргамро гирифтӣ, сӯи ҳастиям хондӣ,
пас раҳм кун бар ман, парвардигоро, намон ки дар навмедӣ бимирам!
– Кист ки бо чунин ҷӯшу хурӯше аз худову аз навмедӣ ҳарф мезанад? – ба забон омад овозе, ки гӯё аз зери замин ба гӯш мерасид; овоз,
ки девори ғафс пахшаш карда буд, дар гӯши маҳбус, чун нидо аз гӯр
садо дод.
Эдмон ҳис кард, ки мӯйҳои сараш рост хеста истодаанд; аз сари зону
барнахоста, вай аз пеши девор ақибноки рафтан гирифт.
– Ман овози одамиро мешунавам! – зери лаб гуфт ӯ.
Дар тӯли чор–панҷ сол Эдмон фақат овози зиндонбонро мешунид,
вале барои зиндонӣ зиндонбон – на одам аст; ин дари зинда аст бар болои дари булутӣ, ин сихи зинда аст бар болои сихҳои оҳанӣ.
– Аз барои худо, – дод зад Дантес, – гап занед, боз гап занед, агар чи
овозатон ба даҳшат овард маро. Кистед шумо?
– Худи шумо кӣ ҳастед? – пурсид овоз.
– Зиндонии сарсахт – андеша накарда ҷавоб гардонд Дантес.
– Чӣ миллате?
– Фаронсавӣ.
– Номат чист?
– Эдмон Дантес.
– Чӣ рутба доред?
– Маллоҳ.
– Кай боз дар ин ҷоед?
– Аз бисту ҳаштуми феврали соли як ҳазору ҳашт саду понздаҳум.
– Бо чӣ гуноҳе?
– Ман гуноҳ надорам.
– Лекин ба чӣ айбдор куардаанд?
– Ба иштирок доштан дар суиқасде бо мақсади гардонда овардани
император.
– Чӣ тавр? Гардонда овардани император? Магар император дигар
соҳиби тахту тоҷ нест?
– Ӯ соли як ҳазору ҳашт саду чордаҳум дар Фонтенбло аз тахту тоҷ
даст кашид ва ба ҷазираи Элба фиристода шуда буд. Лекин худи шумо
– кай боз дар ин ҷоед, ки инро намедонед?
– Аз соли як ҳазору ҳашт саду ёздаҳум.
Дантес оҳ кашид. Ин шахс нисбат ба вай чор сол пештар ба ҳабс
афтода будааст.
– Хайр майлаш, кофтанро бас кунед, – шитобкорона ба гап даромад
овоз. – Лекин фақат гӯед ба ман, сӯрохе, ки шумо кофтаед, дар чӣ баландист?
– Бо замин баробар.
– Чӣ чиз онро панаҳ медорад.
– Кати ман.
– Дар муддате, ки шумо дар маҳбасед, оё кататонро аз ҷояш беҷо
кардаанд?
– Ҳаргиз не.
– Роҳи баромади хонаи шумо сар ба куҷо дорад?
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– Ба роҳрав.
– Роҳрав чӣ?
– Ба рӯи ҳавлӣ мебарояд.
– Чӣ бадбахтие? – ба забон овард овоз.
– Э худоҷон! Чӣ шудааст? – пурсид дантес.
– Ман иштибоҳ кардаам; номукаммалии нақшаам ба роҳгумӣ бурдааст маро; набудани паргор ҳоламро табоҳ кард; иштибоҳи як хат дар
нақша дар воқеият понздаҳ футро ташкил додааст; ман девори шуморо
девори беруни қалъа гумон бурдаам.
– Лекин охир нақби шумо то ба баҳр мебурд–ку?
– Ман ҳаминро мехостам.
– Агар ин ба шумо муяссар мешуд...
– Ман ба шино медаромадам, то яке аз ҷазираҳои атрофи қалъаи Иф
шино карда мерафтам, то ҷазираи Дом, ё то Тибулен, ё то соҳил ва
наҷот меёфтам.
– Магар чунин масофаеро ба шино тай карда метавонистед шумо?
– Парвардигор қувват мебахшид ба ман. Акнун ҳамааш барбод
рафт.
– Ҳамааш?
– Ҳамааш. Ҳар чи мумкин аст бо эҳтиёт сӯрохатонро маҳкам кунед,
дигар наковед, ҳеҷ кор накунед ва хабар додани маро мунтазир шавед.
– Охир кистед шумо?.. Ақаллан бигӯед ба ман, кистед шумо?
– Ман... ман – рақами бисту ҳафтум.
– Шумо ба ман бовар надоред? – пурсид Дантес.
Заҳрханде ба гӯши ӯ расид.
– Ман як насронии некдилам! – нидо зад ӯ, ба савқи табиӣ ҳис карда, ки мус оҳиби аз назар ниҳонаш ӯро тарк карданист. – Ва қасам ба
номи худованд, ки ман ғолибан худамро ба куштан медиҳам, назар ба
он ки як сари мӯ ҳақиқатро ба ҷаллодони шумову худам ошкор бикунам; ё, савганд ба номатон, сарамро ба девор зада маҷақ мекунам, зеро
қуввату тавонам поён меёбад, ва хунам дар гардани шумо хоҳад буд.
– Чандсолаед шумо? Аз рӯи овозатон ҷавон менамоед.
– Ман намедонам, ки чандсолаам, зеро ман дар ин ҷо ҳисоби вақтро
гум кардаам. Фақат медонам, ки ҳангоми маро ҳабс карданашон, бисту
ҳаштуми феврали соли як ҳазору ҳашт саду понздаҳум нуздаҳро пур
накарда будам.
– Пас шумо ҳанӯз ба бистушаш надаромадаед, – гуфт овоз. – Дар ин
син ҳанӯз хоин будан мумкин нест.
– Не! Не! Савганд ба номатон! – такрор кард Дантес. – Ман пеш аз
ин гуфтам ба шумо, бори дигар мегӯям, ки ғолибан маро пора–пора мекунанд, назар ба он ки хиёнате кунам ба шумо.
– Шумо хуб кардед, ки бо ман ҳамгап шудед, хуб кардед, ки аз ман
илтимос намудед, набошад ман алакай дар тараддуди он будам, ки
нақшаи дигаре тартиб диҳам ва хостам аз шумо канора ҷӯям. Лекин
синни шумо хотирҷамъ мекунад маро, наздатон меоям ман, интизорам
бошед.
– Кай?
– Инро ҳисоб карда баромадан лозим; ман бо ишорате хабар
медиҳам ба шумо.
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– Лекин шумо тарк намекардагистед маро, шумо маро танҳо
намегузоштагистед, шумо назди ман меомадагистед ё мемондагистед
ман наздатон равам? Мо ҳамроҳ мегурезем, лекин агар гурехтан мумкин нашавад, ҳамроҳ гап мезанем – шумо дар бораи онҳое, ки дӯсташон
медоштед, – ман – дар бораи онҳое, ки дӯсташон медоштам. Шумо ягон
касро дӯст медоштагистед–ку?
– Ман дар рӯи олам як худам.
– Хӯш ба ман дил мебандед: агар шумо ҷавон бошед, ман рафиқатон
мешавам; агар пирмард бошед, ман писаратон мешавам. Ман падар дорам, ки ин дам ҳафтодсола аст, агар зинда бошад; ман фақат ӯро дӯст
медораму духтараке, ки Мерседес ном дорад. Падарам маро фаромӯш
накардагист, бовар дорам ман ба ин; вале духтарак... чӣ донад кас, ба ёд
меоварда бошад маро ё не! Ман шуморо дӯст хоҳам дошт, чунон ки падарамро дӯст медоштам.
– Хуб шудааст, – гуфт марди зиндонӣ, – то фардо.
Ин суханон тарзе садо доданд, ки зуд бовар кард Дантес; дигар ҳеҷ
чиз лозим набуд ба вай; ӯ бархост, чун ҳарвақта, хокрӯбаи аз девор берун овардаашро панаҳ карду катро тарафи девор тела дод.
Сипас билкул ба оғӯши саодат супурд худашро. Аз ин пас ӯ, эҳтимол, танҳо нахоҳад буд; шояд гурехтан ҳам муяссар шавад. Агар дар
ҳабсхона монад ҳам, ба ҳар ҳол рафиқе хоҳад дошт; бо ҳам дидани
маҳбас – ин дигар нисфи маҳбас аст. Шиквае, ки бо шарике ба забон
меояд, – қариб ки ибодат аст; ибодате, ки дукаса ба забон меоваранд, –
қариб ки хайру баракат аст.
Рӯзи дароз Дантес дар зиндони худаш пасу пеш қадам мезад. Шодӣ
бӯғияш мекард. Баъзан рӯи бистар нишаста даст ба сина пахш мекард.
Баробари андак садои аз роҳрав бароянда ҷониби дар метохт.Гоҳе
воҳима мегирифташ, мабодо ки аз ин шахс ҷудо накунандаш, шахсе, ки
вай намешинохт ӯро, вале чун дӯсте дил баста буд ба вай. Ва ӯ тасмим
гирифт: агар зиндонбон катро тела диҳаду сар хам кунад, ки ба сӯрох
нигарад, ӯ бо санге, ки кӯзаи об болояш истодааст, зада сарашро маҷақ
мекунад.
Ӯро ба марг маҳкум мекунанд, вай медонист инро; лекин магар вай
аз ғусаву ноумедӣ дар он дақиқае намурда истода буд, ки ҳамин гурс–
гурс афсунгарона ба гӯшаш расида, ӯро ба олами зиндагӣ баргардонда
буд?
Бегоҳӣ зиндонбон омад. Дантес рӯи кат мехобид; ба назараш чунин
расид, ки ба ин тариқ сурохи нимкораро беҳтар муҳофизат мекунад. Аз
афташ вай ба аёдатгари шилқин ба чашми ҳайратбор нигариста буд, ки
вай ба Дантес гуфт:
– Чӣ? Боз девона шуда истодаед магар?
Дантес ҷавоб нагардонд. Ӯ метарсид, ки овози ларзонаш фош мекунадаш. Зиндонбон сарашро ҷунбонда–ҷунбонда аз дар баромад.
Ҳангоме ки шаб фаро расид, Дантес умед баст, ки ҳамсояаш аз барои
идома додани сӯҳбати нотамомашон аз хомӯшӣ ва торикӣ истифода
мебурдагист; лекин вай иштибоҳ карда буд: шаб гузашту умедвории
саросемавори ӯро бо ягон ҳарфе тасалло надод. Аммо пагоҳӣ баъди
омада рафтани зиндонбон вай катро аз девор дуртар ғеҷонда, се зарбаи
муназзамро шунид; вай ба зону афтод.
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– Ин шумоед? – пурсид ӯ. – Ман дар ин ҷо.
– Зиндонбон рафт? – пурсид овоз.
– Рафт, – ҷавоб гардонд Дантес, – ва танҳо бегоҳ меояд; дар ихтиёри
мо дувоздаҳ соат аст.
– Хӯш амал кардан мумкин аст? – пурсид овоз.
– Бале, бале, зудтар, худи ҳамин дақиқа, зорӣ мекунам ба шумо!
Ҳамон дам замине, ки Дантес ҳар ду дасташро ба он такя дода истода
буд, дар зери пояш ба ҷунбиш омад; вай якбора худро ақиб кашид ва дар
ҳамон лаҳза тӯдаи хоку санг ба чоҳе фурӯ рехт, ки дар зери сӯрохи кофтаи ӯ боз шуда буд. Он гоҳ аз чоҳи торик, ки умқашро вай натавонист ба
нигаристан муқаррар кунад, сар. китф ва ниҳоят тамоми ҷуссаи касе
намудор гардид, ки тарзи аз рахна баромаданаш аз чолокӣ холӣ набуд.
XVI. ДОНИШМАНДИ ИТОЛИЁӢ
Дантес ин дӯсти навашро, ки ин қадар муддат ва бо ин қадар бесабрӣ
интизор буд, ба сандуқи дилаш пахш карду назди равзана бурд, то нури
хирае, ки ба зиндон роҳ меёфт, саропояшро равшан кунад.
Ин як шахси на он қадар қадбаланди мӯи сараш на ин ки аз пирӣ,
балки ғолибан, аз мусибат, сафед шудаву чашмони борикбинаш дар
зери абрувони сафедӣ бар он афтодаи сермӯяш панаҳ ва риши ҳанӯз
сиёҳаш то ба сари сина расидае буд; чеҳраи камгӯшти пур аз ожангҳои
амиқу баҷуръату гӯёяш аз шахсе дарак медоданд, ки назар ба қувваи
ҷисмонӣ ба машқ додани қувваи рӯҳониаш бештар одат карда будааст.
Дар ҷабинаш арақ ҷорӣ буд. Агар гап аз хусуси пӯшокаш равад, пай
бурдани тарзи буришу дӯхти ибтидоиаш ҳеҷ имкон надошт; аз он
ҷандае боқӣ монда буду бас.
Аз рӯи қиёфаи зоҳирӣ синнаш на камтар аз шаступанҷсола менамуд,
ҳаракатҳояш ҳанӯз ба дараҷаи кофӣ чолокона буданд, то кас тахмин
карда тавонад, ки сабаби фартутияш синну сол набудааст, балки, эҳтимол, чандон солхӯрда набошад ва дуру дароз зиндонӣ будан абгораш
кардааст.
Ба вай шодии пур аз шавқу завқи ҷавонмард, аз афташ, хуш омад;
гӯё дили яхбастааш лаҳзае гармӣ пайдо карду аз расидан ба дили
шӯълавари Дантес об шуд. Вай аз пазироии кушодарӯёнаи ҷавонмард
гарму ҷӯшон миннатдорӣ кард, агарчи ноумед шуданаш ҳам беҳад буд,
даме ки ба ҷои умеди озодӣ фақат зиндони дигаре ёфта буд.
– Пеш аз ҳама, – гуфт ӯ, – бубинем, панаҳ доштани нақби ман аз посбонҳоямон имкон дорад ё не. Тамоми осоиши минбаъдаи мо ба ҳамин
вобаста аст.
Ӯ ҷониби сӯрох хам шуд, сангро бардошту сарфи назар аз вазниниаш бе заҳмати барзиёд ба ҷои пешинааш гузошт.
– Шумо ин сангро ниҳоят беэҳтиётона кандаед, – гуфт ӯ, калла
ҷунбонда. – Магар олоте надоред?
– Шумо доред магар? – пурсид Дантес бо ҳайрат.
– Ман барои худам баъзе чизҳо сохтам. Ба ғайр аз сӯҳон, ҳар чӣ
даркор аст, дорам ман: искана, анбӯр, фишанг.
– Ин қадар дилам мехоҳад ба ин самари тоқату санъати шумо нигарам, – гуфт Дантес.
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– Марҳамат – ана искана.
Ва ӯ оҳанпораи сахту сараш тез карда шудаи дастааш олаширо нишон дод.
– Аз чӣ сохтед инро? – пурсид Дантес.
– Аз ҳалқаи катам. Бо ҳамин олат кофтам ман нақберо, ки ба ин ҷо
расидам, роҳи тақрибан панҷоҳ футро.
– Панҷоҳ фут! – нидо зад Дантес ба ҳарос афтода.
– Пасттар гап занед, ҷавонманд, пасттар гап занед; аксар вақт дар
паси дари маҳбусон гӯш карда меистанд.
– Охир як кас будани маро медонанд–ку.
– Ба ҳар ҳол.
– Ва шумо мегӯед, ки ба масофаи панҷоҳ фут роҳ кушодед?
– Оре, тақрибан ҳамин қадар масофа аст байни камераи ману шумо;
фақат ман каҷхаттаро нодуруст ҳисоб кардаам, чун ки асбоби ҳандасӣ
надоштам, то миқёсро муқаррар кунам; ба ҷои чиҳил фути байзоӣ
панҷоҳ баромад. Ман гумон доштам, чунон ки ба шумо гуфтам, то девори берун мерасаму онро сӯрох мекунам ва худро ба баҳр ҳаво
медиҳам. Ман баробари роҳраве кофтаам, ки камераи шумо ба он мебарояд, ба ҷои он ки аз тагаш гузарам; ҳама заҳматам баръабас рафт, зеро
ин роҳрав ба рӯи ҳавлӣ мебарад, ки пури посбонон аст он ҷо.
– Ин дуруст, – гуфт Дантес, – лекин роҳрав фақат аз як паҳлуи камераи ман мегузарад, ҳол он ки ин чор паҳлу дорад.
– Бадеҳист; лекин мана ин деворро шахе ташкил медиҳад; даҳ конкан, бо тамоми олоти зарура, гумон аст, ки дар даҳ сол кофта тавонад;
он девор такя бар пойдевори иморати қутвол дорад; бо ин роҳ мо ба
таҳхона мерасем, ки бе шак дараш қулф аст ва моро дастгир мекунанд;
лекин ин девор бошад... Сабр кунед!.. Ин девор ба куҷо мебаромада
бошад?
Дар ин девор тиркаше монда буданд, ки аз он рӯшноӣ медаромад; ин
тиркаш, танг шуда, аз мағзи девори ғафс мегузарад; аз он кӯдак ҳам зӯр
зада баромадан наметавонист; бо вуҷуди ҳамин барои муҳофизат ба он
се қатор сихи оҳанӣ шинонда буданд, бинобар ин бадгумонтарин зиндонбон аз гурехтан биме надошт. Меҳмон, суолашро иброз дошта, мизро ҷониби равзан тела дод.
– Болои миз рост истед, – гуфт ӯ ба Дантес.
Дантес сар фуроварда, болои миз баромад ва мақсади рафиқашро
пай бурда, пушт ба девор дода ҳар ду кафи дасташро кушода дошт.
Сипас пирамарде, ки худашро бо рақами камерааш номида буду номи воқеиашро Дантес ҳоло намедонист, чобуктар аз он ки чашм метавон дошт, чун гурба ё калтакалос сабук ҷаста, аввал болои миз, баъд аз
рӯи миз ба кафи дастони Дантес баромада, аз он ҷо по ба сари китфаш
гузошт; хам шуда, зеро равоқи паст, ки ба қомат рост карданаш монеъ
мешуд, сарашро аз миёни сихҳо гузаронду поён нигарист.
Дақиқае пас вай зуд сарашро ақиб кашид.
– Оҳо! – гуфт ӯ. – Гумонам рост баромад.
Ва ӯ аз сари китфи Дантес рӯи миз фуромад, аз болои миз бошад, ба
рӯи фарш ҷаст.
– Чӣ будааст? – пурсид Дантес бо хавотир, аз паси ӯ аз болои миз
поён ҷаста.
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Пирамард ба андеша рафт.
– Оре, – гуфт ӯ. – Ҳамин тавр будааст; девори самти чоруми камераи шумо ба долони хориҷӣ мебаромадаст, як навъ роҳрави нимдоира
барин, ки нигаҳбонҳои гаштӣ равуо мекунанду постбонон меистанд.
– Шумо итминон доред ба ин?
– Ман кулоҳи сарбозу сари яроқашро дидам; бинобар он ҳам сарамро ақиб кашидам, то вай пайхас накунад маро.
– Хайр чӣ кор мекунем? – гуфт Дантес.
– Худатон дида истодаед, ки ба воситаи камераи шумо гурехтан имкон надорад.
– Пас чӣ бояд кард? – давом дод Дантес.
– Пас, – гуфт пирамард, – худо ҳар чӣ хоҳад, ҳамон мешавад!
Ва дар чеҳрааш мутеияти томе ифода ёфт.
Дантес бо ҳавас ба шахсе назар мекард, ки ин қадар осуда даст аз
умед бардошт, умеде, ки ин қадар солҳо дар дил мепарварид.
– Акнун бигӯед ба ман, кистед шумо? – пурсид дантес.
– Хайр, марҳамат, агар ин дам ҳоло ҳам ба донистан иштиёқ дошта
бошед, даме ки ба шумо ҳеҷ фоидае намерасад аз ман.
– Шумо ба ман тасаллову қувват бахшида метавонед, зеро шумо ба
назарам пурқувваттарин касе метобед.
Зиндонӣ заҳрханде кард.
– Ман аббат Фариа ҳастам, – гуфт ӯ, – ва дар қалъаи Иф. чунон ки
медонед, аз соли як ҳазору ҳашт саду ёздаҳум боз сокин астам; лекин
пеш аз ин се сол маҳбуси дижи Фенестрел будам. Дар соли як ҳазору
ҳашт саду ёздаҳум маро аз Пйемонт ба Фаронса оварданд. Дар ин ҷо
фаҳмидам, ки фалак он вақт, ба назарам, ки гардиши фалак зери итоати
Наполеон буд, ба вай писаре ато кардааст ва ин писар дар гаҳвора ба
шоҳии Рим номзад шудааст. Он вақт ман он чи аз шумо шунидам,
пешбинӣ накарда будам; тасаввур намекардам, ки баъди чор сол
баҳодур сарнагун хоҳад шуд. Кӣ ин дам дар Фаронса бар тахти шоҳист?
Наоплеони Дуюм?
– Не, Лудовики Ҳаждаҳум.
– Лудовики Ҳаждаҳум, бародари Лудовики Шонздаҳум! Ҷодаи
қисмат ниҳон аз чашми банда аст. Бо чӣ мақсаде паст кард онеро, ки
баланд шуда буд ва баланд кард онеро, ки паст гардонда буд?
Дантес аз ин шахс, ки қисмати худашро фаромӯш карда, аз қисмати
олам андеша меронд, чашм барнамедошт.
– Бале, бале, – давом дод ӯ, – мисли Инглистон; Баъди Карли Якум –
Кромвел; баъди Кромвел – Карли Дуюм ва, шояд, баъди Якови Дуюм –
кадом–як додарарӯс ё дигар хешованд, кадом як шоҳзодаи Оранӣ; собиқ
волӣ шоҳ мешавад ва онгоҳ боз – гузашт ба мардум, машрута, ҳуррият!
Шумо ҳоло инро мебинед, ҷавонмард, – гуфт ӯ, ҷониби Дантес баргашта
ва бо чашмони аз илҳом шӯълавар, ки бояд пайғамбарон ин гуна чашмоне дошта бошанд. – Шумо ҳоло ҷавонед, шумо мебинед инро!
– Оре, агар раҳо ёбам аз ин ҷо.
– Рост, ҷавоб гардонд аббат Фариа. – Мо дар зиндонем, вале
дақиқаҳое пеш меоянд, ки ман инро аз ёд мебарорам ва гумон мекунам,
ки озодам, чун ки чашмони ман деворҳои ин маҳбасро шикофта берун
менигаранд.
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– Лекин барои чӣ зиндонӣ карданд шуморо?
– Маро мегӯед? Барои он, ки дар соли як ҳазору ҳашт саду ҳафтум
ман он чиро орзу доштам, ки Наполеон дар соли як ҳазору ҳашт саду
ёздаҳум амалӣ кардан мехост; барои он, ки ман, мисли Макиавелли ба
ҷои князиҳои хурд–хурде, ки саросари Итолиёро фаро гирифта буданду
мустабидони заифе дар сараш буданд, хостам давлати ягона, бузург,
яклухт ва муқтадиреро бинам; барои он, ки ба назарам чунин тофт, ман
Сезари Борҷиаи худамро дар симои аблаҳи тоҷбасаре ёфтаам, тоҷбасаре, ки худашро бо фикри ман розӣ нишон додааст, то хиёнат карданаш
ба ман осон шавад. Ин нақшаи Александри Шашум ва Клименти
Ҳафтум буд; ин нақша маҳкум ба нокомӣ буд, онҳо баръабас ба амалӣ
гардонданаш камар баста буданд ва ҳатто Наполеон натавонист онро ба
поён расонад; ҳаққо ки Итолиё дар наҳс мондааст!
Пирамард сар ба сандуқи дил фуруд овард.
Ба Дантес фаҳмо набуд, ки чӣ тавр кас метавонад ба хотири чунин
ангезаҳое ҷон дар хатар андозад; ростӣ агар вай Наполеонро медонист,
зеро ки Дантес ӯро дидаву бо вай ҳамгап шуда буд, ҳол он ки дар бораи
Клименти Ҳафтуму Александри Шашум зарае тасаввур надошт.
– Оё шумо ҳамон касе нестед, – пурсид Дантес, ба ақидаи дар
қалъаи Иф оммавӣ гардида дода шуда, – оё шумо ҳамон марди рӯҳоние
нестед, ки гумон доранд... беморед?
– Девонаед, мехостед бигӯед?
– Ман ҷуръат накардам, – гуфт Дантес бо табассум.
– Оре, – ба забон овард Фариа бо заҳрхандае, – оре, маро девона
ҳисоб мекунанд; ман кайҳо боз барои аҳли ин қалъа хандахаришам ва
кӯдаконро ҳам механдондаам, агар дар ин маъвои дарди бедармон
кӯдакон мебуданд.
Дантес ноҷунбон рост меистоду хомӯш буд.
– Хӯш шумо аз фирор даст мекашед? – пурсид ӯ.
– Ман боварӣ ҳосил кардам, ки гурехтан имкон надорад, ба кори
ғайри имкон иқдом кардан – яъне ки исён кардан аст бар худо.
– Ноумед шудан чӣ лозим? Комёбии бетаъхир хостан – ин ҳам аз
қисмат зиёдталабӣ кардан аст. Магар ба самти дигар нақб кофтан мумкин нест?
– Оё медонед, ба чӣ арзише афтод ба ман ин нақб? Оё медонед, ки
фақат ба сохтани олот чор сол сарф кардам ман? Оё медонед, ки замини
хоро барин сахтро ду сол кандам? Оё медонед, ки сангҳоеро кашида
баровардам, ки пештар аз ҷояшон ҷунбонда наметавонистам; ки ман
рӯзҳои дарозро дар кори пурзаҳмат ба сар мебурдам; ки баъзан, рӯз ки
бегоҳ мешуд, худамро хушбахт ҳисоб мекардам, агар як дюйми мураббаъ оҳаки санг барин сахтшударо кандан муяссар мешуд ба ман? Оё
медонед, ки барои пинҳон кардани хоку санге, ки мекандам, ба ман лозим омад, деворро бишкофам ва ҳамаи инро таги зинапоя ҳаво диҳам ва
акнун он ҷо аз хоку санг лаб ба лаб шудагӣ, бинобар ин дигар ҷое
надоштам, ки як каф хокро панаҳ кунам? Оё медонед, ки ман гумон
карда будам, ба мақсад расидам, ҳис мекардам, қуватам фақат ба он мерасад, ки корро анҷом диҳам ва нохост худованд мақсадро на фақат дур
мекунад аз ман, балки маълум не ба куҷо мебарад? Не! Ман ба шумо
гуфтам ва бори дигар такрор мекунам: аз ҳамин дам сар карда ҳатто
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даст намерасонам ба коре, зеро хости парвардигор чунин аст, ки ман
умрбод аз озодӣ маҳрум бошам!
Эдмон сарашро хам кард, то ба пирамард нишон надиҳад, ки шодии
ӯро рафиқи худаш ёфтан ба ҳамдардӣ кардан ба мусибати марди зиндонӣ ба ҳадди лозим монеъ шуда истодааст, зиндоние, ки гурехтан ба
вай муяссар нашудааст.
Аббат Фариа рӯи бистар фурӯ нишаст.
Эдмон ҳаргиз дар андешаи гурехтан набуд. Баъзе иқдомот чунон
ношуданӣ метобанд, ки ҳатто андешаи пеш гирифтанашон ба хаёли кас
намеояд; ким–кадом ғаризае касро вомедорад, ки аз чунин иқдомот канораҷӯӣ кунад. Ба масофаи панҷоҳ фут нақб кофтан дар зери замин, се
солро сарфи ин заҳмат кардан, то ки дар ҳоли комёб шудан то лаби
ҷарии баҳр кофта равад кас; аз баландии панҷоҳ, шаст ё ҳатто сад фут
худро поён афкандан, то сари худро ба сахраҳо зада маҷақ кунад кас,
агар қабл аз ин тири посбон накушадаш ва агар аз ҳамаи ин мухотара
раҳоӣ ёфтан ба кас муяссар шавад, як мили тамомро шино кардан, – ин
кофитар аз он буд, ки ба амри ногузир тан диҳад кас, ва мо итминон
ҳосил кардем, ки ҳамин тан додан Дантесро ба сари остонаи марг расонда буд.
Аммо, Дантес пирамардеро, ки бо чунин қуввату ғайрат ба зиндагӣ
дармеовехт ва сабақи бебокӣ медод, дида, ба андеша рондану андоза
гирифтани мардонагии худаш сар кард. Каси дигар кӯшиш кардааст
кореро ба сомон расонад, ки вай орзу ҳам накарда буд; каси дигаре нисбат ба худаш солхӯрдатар, камқуваттар, камҳаракаттар бо заҳмату тоқат
ин ҳама олоти ба чунин иқдоми таҳамтанвор зарурро пайдо кардааст,
иқдоме, ки фақат дар асари рух додани иштибоҳе дар ҳисобу китоб
натиҷаи дилхоҳ надодааст; каси дигаре ҳамаи ин корро кардааст, аз ин
мебарояд, ки барои ӯ ҳам ҳеҷ чизи берун аз имкон набудааст. Фариа
панҷоҳ фут нақб кофтааст, ӯ сад фут мекобад: Фариаи панҷоҳсола се
сол заҳмат кашидааст, ин аз Фариа ду баробар ҷавонтар аст ва шаш сол
кор мекунад; Фариаи аббат, олим, ходими калисо ирода кардааст масофаи аз қалъаи Иф то ҷазираи Дом, Ратонно ё Лемерро ба шино тай
кунад; вале ин, Дантеси маллоҳ, ғаввоси ҷасур, ки борҳо барои шохчаи
марҷон ба қаъри баҳр ғутавар шудааст, наход ки масофаи як милро ба
шино тай карда натавонад? Барои як милро ба шино тай кардан чӣ
қадар вақт мебояд? Як соат? Хӯш магар ба вай воқеъ нашудааст, ки соатҳои дароз ба соҳил набаромада рӯи мавҷҳо алвонҷ хӯрда гардад? Не,
не, ба вай фақат ибрате мебоист, ки рӯҳбаландаш кунад. Ҳар он чи каси
дигар кардааст ё карда метавонад, Дантес ҳам метавонад бикунад.
Ӯ ба андеша рафт, баъд гуфт:
– Ман он чиро ёфтам, ки шумо дар ҷустуҷӯяш будед.
Фариа як қад парид.
– Шумо, – пурсид ӯ, сар боло карда, ва маълум буд, ки агар Дантес
рост гуфта бошад, он гоҳ навмедии шарикаш дер намепояд. – Хӯш чиро
ёфтед шумо?
– Роҳраве, ки шумо бурида гузаштед, оё ба ҳамон самте тӯл мекашада, ки долони хориҷӣ тӯл кашидааст?
– Бале.
– Масофаи байни онҳо бояд ягон понздаҳ қадам бошад.
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– Зиёд бошад ҳамин қадар будагист.
– Хӯш ана: аз миёнҷои роҳрав мо дар зери кунҷи рост роҳ мекушоем. Ин дафъа шумо ҳисобу китобатонро аниқтар мекунед. Мо ба долони хориҷӣ мебароем, посбонро мекушем ва мегурезем. Барои ин
фақат мардонагӣ мебояд, ки доред шумо онро, ва қувват, ки ин қувват
дар ман кофист. Дар бораи тоқат гап намезанам, – шумо аллакай дар
амал собит кардед тоқати худатонро, ман бошам, кӯшиш мекунам тоқат
доштани худамро ба исбот расонам.
– Сабр кунед, – гуфт аббат, – шумо намедонед, ки мардонагии ман
чӣ гуна аст ва ман нияти ба чӣ коре сарф кардан дорам қувватамро.
Тоқати ман, аз афташ, кофист: ман ҳар саҳар кори шабонаамро аз сар
мегирифтам ва ҳар шаб – заҳмати рӯзонаамро. Вале он дам ба назари
ман чунин мерасид, – ба суханони ман диққат диҳед, ҷавонмард, – он
дам ба назари ман чунин мерасид, ки ман ба озод кардани яке аз он
офаридаҳои худованд, ки бегуноҳ асту набояд маҳкум мешуд, саъй карда хидмати худовандро ба ҷо меоварам.
– Лекин ҳозир магар ин тавр нест? – пурсид Дантес. – Ё аз он даме,
ки мо ба ҳам расидем, шумо худатонро гунаҳкор ёфтед?
– Не, аммо намехоҳам, ки гунаҳкор бишавам. То ин дам ман фақат
бо ашё сару кор доштам, шумо бошед, бо одамон сару кор доштанро
пешниҳод мекунед. Ман тавонистам деворро бишкофам ва зинапояеро
ботил кунам, вале ман сандуқи дилеро набишкофаму умри якеро ботил
нахоҳам кард.
Дантес бо ҳайрат ба ӯ нигарист.
– Чӣ тавр? – гуфт ӯ. – Агар шумо наҷот ёфта метавонистед, чунин
мулоҳизаҳо магар бозмедошт шуморо?
– Лекин худи шумо чӣ, – гуфт Фариа, – чаро худатон зиндонбонро
бо пояи курсӣ зада куштаву либоси ӯро пӯшида ва кӯшиши гурехтан
накардед?
– Чун ки ин ба хаёли ман наёмада буд, – ҷавоб гардонд Дантес.
– Чун ки табиат дар ниҳоди шумо нисбат ба одамкушӣ нафрате ҷо
додааст: ҳамин гуна нафрате, ки шумо дар ин хусус ҳатто фикр ҳам
накардед, – давом дод пирамард, – дар корҳои содаву ҷоиз майли табиӣ
моро ба роҳи рост ҳидоят мекунад. Бабрро, ки барои хунрезӣ зоида
шудааст, – кори ӯст ин, вазифаи ӯст, – фақат як чиз лозим: то ки қувваи
бӯйфаҳмиаш наздик будани тӯъмаро хабар диҳад ба вай. Ӯ ҳамонзамонӣ ба вай ҳамлавор мешаваду пора–порааш мекунад. Ин савқи табиии ӯст ва ӯ итоат мекунад ба ин савқ. Аммо инсонро, баръакс, хун боиси кароҳат аст; на қонунҳои ҷамъият, балки қонунҳои табиат бозмедорандаш аз хунрезӣ.
Дантес изо кашид. Суханони аббат он чиро ба вай шарҳ доданд, ки
бешуурона дар майнааш пайдо шуда буд, аниқтараш гӯем, ба дилаш
хутур карда буд, зеро баъзе фикрҳо дар майна пайдо мешаванду баъзеашон ба дил хутур мекунанд.
– Ғайр аз ин, – давом дод Фариа, – дувоздаҳ сол дар ҳабс нишаста,
ман ҳамаи фирор карданҳои овозадорро аз хаёлам гузарондам. Ман медидам, ки ин фирор карданҳо ба нудрат даст додаанд. Фирорҳои хушбахтонаи бо муваффақияти тамом анҷом ёфта, ин он фирорҳоеанд, ки дар
сари онҳо хеле майна об кардаанд, ба таанӣ омодааш кардаанд. Ҳамин
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тавр герсог Бофор аз қлъаи Венс гурехта буд, аббат Дубукуа аз Фор–
Левек, Латуд бошад, аз Бастилия. Боз фирорҳои тасодуфие ҳастанд; ин –
аз ҳама беҳтараш, бовар кунед ба ҳарфам, мавриди мусоидро нигарон
шуда меистем ва агар чунин маврид пеш ояд, истифода мекунем аз он.
– Шумо метавонистед–дия нигарон шуданро, – сухани аббатро бурид Дантес оҳ кашида, – меҳнати дурударозатон дақиқаҳо машғул медошт шуморо, лекин ҳангоме, ки дастатон банд набуд, умед тасалло
мебахшид ба шумо.
– Ман на фақат ба ин кор машғул будам, – гуфт аббат.
– Боз чӣ кор мекардед?
– Менавиштам ё саргарми шуғле мешудам.
– Магар ба шумо коғазу қалам ва ранг медиҳанд?
– Не, – гуфт аббат, – вале ман инҳоро худам муҳайё мекунам.
– Шумо коғазу қалам ва ранг тайёр мекунед? – хитоб кард Дантес.
– Оре.
Дантес ба аббати кӯҳансол бо ҳавас назар кард; вале ӯ ба ҳарфи вай
пурра бовар намекард. Фариа пай бурд, ки ӯ шубҳа дорад.
– Вақте ки шумо назди ман меоед, – гуфт ӯ, – ман иншоямро ба шумо нишон медиҳам, самараи тафаккурам, пажӯҳишам, андешаҳои
якумриамро, ки дар сояи Колизей дар Рим, дар таги пояи сутунҳои
ҳазрати Марк дар Венетсия, дар соҳилҳои Арно дар Флоренсия, дар сари он ба фикр рафтаам, бегумон аз он, ки зиндонбонҳоям ба ман фароғате пеш меоваранд, ки инро дар чордевори қалъаи Иф таҳрир бикунам. Ин «Рисола дар боби имконияти давлати шоҳии ягона дар Итолиё». Ин рисола як ҷилди ғавси in – quarto–ро ташкил медиҳад.
– Ва шумо онро навиштед?
– Дар сафҳаи ду пироҳан. Ман моддае ихтироъ кардам, ки катонро
чун коғази равғанӣ сайқалноку мустаҳкам мекунад.
– Пас шумо кимиёӣ ҳастед?
– Қисман. Ман бо Лавуазйе шиносо будам ва бо Кабанис дӯстӣ доштам.
– Аммо барои таълифи чунин асаре шумо ба маводи таърихие
эҳтиёҷманд будед. Шумо кутубе доштед?
– Дар Рим ман кутубхонае доштам дорои панҷҳазор китоб. Ман ин
китобҳоро ба такрор хонда, итминон ҳосил кардам, ки аз як саду панҷоҳ
асари баргузидаи хуб хулосаи мукаммали донишҳои инсонӣ ҳосил
нашавад ҳам, мутолиаи ин миқдор китоб ақаллан он чиро ба кас
медиҳад, ки донистанаш аз манфиат холӣ нест. Ман се соли умрамро ба
омӯхтани ин садупанҷоҳ ҷилд бахшидам ва дами маро ҳабс карданашон
онҳоро қариб аз ёд медонистам. Дар ҳабсхона, бо андак зӯри хотира,
ман ҳамаи онҳоро ба ёд овардам. Ман ба шумо Фукидид, Ксенофонт,
Плутарх, Тити, Ливий, Татсит, Страда, Иорнанд, Данте, Монтен, Шекспир, Спиноза, Макиавелли ва Боссюэро аз ёд хонда метавонистам. Ман
ба шумо фақат шахсиятҳои нахустдараҷаро номбар карда истодаам.
– Шумо чандин забонро медонистагистед?
– Пан ба панҷ забони зинда гап мезанам: ба олмонӣ, ба фаронсавӣ,
ба итолиёвӣ, ба ингилисӣ, ба испонӣ; бо ёрии юнонии қадим забони
ҳозираи юнониро мефаҳмам; рост аст, ки ман ҳоло ба ин забон дуруст
гап зада наметавонам, вале ман онро омӯхта истодаам.
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– Шумо забони юнониро омӯхта истодаед?
– Оре, ман луғатномаи калимаҳои ба худам маълумро тартиб додам;
ман ин калимаҳоро бо тамоми воситаҳои имконпазир тарзе ҷо ба ҷо гузоштам, ки барои ифодаи афкорам кифоят кунанд. Ман тақрибан ҳазор
калимаро медонам, аз ин зиёдаш бароям даркор ҳам нест, агар чи дар
китобҳои луғат қариб ки сад ҳазор калима мавҷуд аст. Суханпардоз
нахоҳам шуд, вале ҳарфи маро бемалол хоҳанд фаҳмид, барои ман
ҳамин қадараш кофист.
Эдмон то рафт ба таҳайюр афтода, қобилияти ин марди аҷоибхилқатро хориқуттабиат меёфтагӣ шуд. Ӯ варо аз ягон бобе ба гап задан водор карданӣ шуд ва суханро давом дод:
– Лекин агар ба шумо қалам надода бошанд, пас шумо чунин китоби ғафсро бо чӣ навиштед?
– Ман ба худам қаламҳои хеле хубе сохтам, – агар аз чунин қаламҳо
воқиф мешуданд, бар қаламҳои париқозӣ тарҷеҳашон медоданд – аз
ғузруфи сари моҳиёни азимҷуссае, ки баъзан дар рӯзҳои ғизои бе гӯшт
ба мо медоданд. Ва ман чоршанбею ҷумъаю шанберо хеле хуш дорам,
зеро ин рӯзҳо захираи қалами маро афзун мегардонанд, муаллафоти
таърихии ман бошанд, рости гап, шуғли дилпазири мананд. Ба гузашта
ғутавар шуда, аз хусуси имрӯза фикр намекунам ман; озодонаву ба
майли худ сайри таърих карда, ман фаромӯш мекунам, ки дар зиндонам.
– Рангро чӣ? – пурсид Дантес. – Аз чӣ тайёр кардед рангро?
– Камераи ман пештар бухории деворие доштааст, – ҷавоб гардонд
Фариа. – Мӯриашро маҳкам кардаанд, зоҳиран, андак пештар аз он, ки
ман ба он ҷо кӯчидаам, лекин дар тӯли солҳо оташ мегирондаанд ва саросари леворҳои мӯрӣ пури дуда аст. Ман ин дударо дар майе, ки
рӯзҳои якшанбе ба ман медиҳанд, маҳлул мекунам, ва бадин тариқ ранги хеле хубе ҳосил мекунам. Барои баъзе қайдҳое, ки бояд назаррас бишаванд, ба ангуштам сӯзам мезанаму бо хун менависам.
– Лекин кай дидани ҳамаи ин мум кин мегашта бошад ба ман? –
пуррсид Дантес.
– Ҳар гоҳ ки хоҳед, – гуфт Фариа.
– Худи ҳозир!
– Хӯш аз паси ман оед, – гуфт аббат.
Ӯ ба роҳи зеризаминӣ фуромаду ғоиб шуд; Дантес аз паси ӯ ба роҳ
афтод.
XVII. КАМЕРАИ АББАТ
Дантес бо роҳи зеризаминӣ бо миёни дуто бошад ҳам, хеле ба осонӣ
гузашта ба охири роҳраве расид, ки аббат кофта буд.Ин ҷо гузаргоҳ
танг шуда буд ва дилғеҷ базӯр мегузашт кас. Замини камераи аббат бо
тахтасангҳо фарш шуда буд; дар гӯшаи аз ҳама торики он як тахтасангро бардошта ба кори душвораш сар карда буд вай, ки Дантес анҷом
ёфтанашро дид.
Эдмон ба камера роҳ ёфтаву қоматашро рост карда, бо кунҷковӣ ба
атроф чашм давондан гирифт. Дар назари аввал дар ин хона ягон чизи
ғайри муқаррарие набуд.
– Хӯш, – гуфт аббат, – акнун соат аз дувоздаҳ фақат як рубъ гузашт,
мо боз чанд соате фурсат дорем.
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Дантес ба атроф нигариста соатеро мекофт, ки аббат аз рӯи он
вақтро ин қадар аниқ муқаррар карда буд.
– Ба шӯълаи офтоб нигаред, – гуфт аббат, – шӯълаи аз тиреза даромадаю ба ин хатти дар девор кашидаи ман. Аз рӯи ин хатҳо ман вақтро
аниқтар муқаррар мекунам, назар ба он ки агар соат медоштам, чун ки
вайрон шудани соат мумкин аст, вале офтобу замин якзайл бенуқс давр
мезананд.
Дантес аз ин шарҳ додани вай ҳеҷ чиз нафаҳмид; аз паси кӯҳ баромадану ба баҳри Миёназамин фурӯ рафтани офтобро дида, вай доимо
гумон мекард, ки офтоб ҳаракат мекунад, на замин. Ҳаракати барои вай
ноаёни дуҷиҳатаи кураи замин, ки ӯ дар рӯяш умр ба сар мебурд, ба
назараш аз ҳақиқат дур менамуд; дар хар сухани мусоҳибаш асрори илм
дар лавҳи хаёли ӯ пайдо мешуд, асрори то ҳамин дараҷа сеҳрогини шабеҳ ба кони тиллову алмосе, ки вай дар замони бачагиаш ҳангоми сафари Гуҷароту Гулканду дида буд.
– Ман бесаброна, – гуфт ӯ ба аббат, – дороии шуморо дидан мехоҳам.
Аббат назди оташдон рафту бо мадади исканае, ки аз дасташ фурӯ
намегузошт, сангеро бардошт, ки як вақтҳо ба сифати тобаи оташдон
хид мат мекард ва чоҳчаи як дараҷа кушодеро панаҳ медошт; дар ҳамин
чоҳча он чизҳое, ки вай ба Дантес гуфта буд, нигаҳдорӣ мешуданд.
– Чӣ чизҳоро аввал нишон диҳам ба шумо? – пурсид ӯ.
– Таълифоти доир ба давлати мутлақаи Итолиёро нишон диҳед.
Фариа аз ниҳонгоҳ чор лӯлапечи ба мисоли варақҳои дастнависи бостонӣ печонда шудаеро берун овард. Лӯлапечҳо аз тасмаҳои катонии
барашон ду дюйму қаддашон тақрибан ҳаждаҳдюймӣ иборат буданд.
Тасмаҳо батартиб рақамгузорӣ шуда буданд ва Дантес безаҳмат чанд
сатреро хонд. Асар ба забони модарии Аббат, яъне ба итолиёӣ навишта
шуда буд, Дантес бошад, ҳамчун зодаи Прованс ин забонро хеле хуб
мефаҳмид.
– Дидед, ин ҷо ҳамааш; як ҳафта пеш аз ин ман дар тасмаи шасту
ҳаштум «таммат» гузошта будам. Ду пероҳану ҳамаи дастрӯмолҳои ман
ба ин сарф шуданд; агар ягон вақт ман ба озодӣ бароям, агар дар Итолиё ношире ёфт шавад, ки ҷуръат карда китоби маро ба табъ расонад,
ман шӯҳрат меёбам.
– Оре, – гуфт Дантес, – дидам. Акнун, илтимос, қаламҳоеро ба ман
нишон диҳед, ки бо онҳо ин китоб навишта шудааст.
– Мана нигоҳ кунед, – гуфт Фариа.
Ва ӯ ба Дантес чӯбчаи дарозиаш шашдюймаю ғафсиаш нимдюймагиеро нишон дод; дар сари он бо ришта ғузруфи ранголуди моҳӣ баста
шуда буд; ғузруф тез кардаву чун нӯки парқалами муқаррарӣ дукафон
шуда буд.
Дантес қаламро муоина карду чашм давонда олотеро меҷуст, ки онро ин қадар нағз тарошида буд.
– Шумо қаламтарошро меҷӯед? – гуфт Фариа. – Ин боиси фахри
ман аст. Ман ҳам қаламтарош ва ҳам ин корди калонро аз шамъдони
кӯҳна сохтам.
Кордча поку барин тез буд, афзалияти корд бошад, боз дар он буд,
ки ҳам хидмати кордро ба ҷо оварда метавонист, ҳам аз они ханҷарро.
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Дантес ҳамаи ин чизҳоро бо чунон кунҷковие аз назар мегузаронд,
ки баъзан дар дӯконҳои нодирафурӯшии Марсел олоти сохти одамони
ваҳшии аз ҷазираҳои ҷануб овардаи нохудои сафарҳои баҳрии дурдастро тамошо мекард.
– Рангро бошад, – гуфт Фариа, – шумо медонед, ки ман аз чӣ ҳосил
мекардам; ман рангро ба он миқдоре тайёр мекунам, ки зарурат меафтад.
– Акнун ман фақат аз як чи ҳайронам, – гуфт Дантес, – ки барои
ҳамаи ин чизҳо рӯзҳо чӣ хел кифоят кардаанд.
– Ман шабҳо ҳам кор кардам, – гуфт Фариа.
– Шабҳо? Чӣ, чашми шумо мисли гурба магар шабона ҳам мебинад?
– Не; лекин худо ба инсон ақл додааст, ки номукаммалии қувваи
ҳисро пурра мекунад; ман барои худам чароғе дуруст кардам.
– Ба чӣ тариқ?
– Аз гӯшти гове, ки ба ман медиҳанд, пиҳашро бурида мегираму об
мекунам; мана чароғи ман.
Ва аббат пилсӯзеро ба Дантес нишон дод, мисли машъалҳое, ки дар
рӯзҳои бошукӯҳ бо онҳо кӯчаҳоро чароғон мекарданд.
– Оташро чӣ?
– Мана ду занду қавс, ки аз латтапораҳои курта тайёр шудааст.
– Гӯгирдро чӣ?
– Ман баҳона кардам, ки баданам дарди хориш дорад ва сулфур илтимос кардам; доданд ба ман.
Дантес ҳама чизро рӯи миз гузошту сар хам кард, вай аз бурдборию
қувваи ақли ин мард моту мабҳут шуда буд.
– Ин ҳоло кам, – гуфт Фариа, – зеро тамоми ганҷашро як ҷо ниҳодани кас раво нест. Маҳкам мекунем ин ниҳонгоҳро.
Онҳо сангро ба ҷои аввалааш ғеҷонданд; аббат ба рӯи он хок пошиду
бо пояш молиш дод, то аз ҷояш беҷо шудани санг маълум нагардад;
баъд назди кат рафту онро як тараф тела дод.
Дар ҷониби сар сӯрохе буд, ки санге қариб ҷафс пӯшонда медошт
онро; дар ин сӯрох ресмоннардбони дарозиаш тақрибан сӣ фут ниҳода
шуда буд. Дантес санҷида дид; вай ҳар гуна вазнеро мебардошт.
– Барои ин нардбони хеле зебо ресмонро аз куҷо пайдо кардед шумо? – пурсид Дантес.
– Аввалан, аз куртаҳои худам, сониян, аз ҷойпӯшҳое, ки дар тӯли се
сол медарондам, ҳине ки дар Фенестрел ҳабс будам. Вақте ки маро ба
ин ҷо гузарониданд, ман тадбире ёфта маводи омода кардаамро ҳамроҳ
овардам; дар ин ҷо ман корро давом додам.
– Ва чок шудани ҷойпӯшҳоятонро магар касе пайхас накард?
– Ман лаби онҳоро медӯхтам.
– Бо чӣ?
– Мана бо ин сӯзан.
Ва аббат аз зери ҷиғдаҳои пӯшокаш устухони моҳии дарозу тези
ришта гузаронда шудаеро баровард.
– Гап дар сари он, – давом дод Фариа, – ки ман аввал хостам панҷараро
арра карда, аз тиреза гурезам, тирезаи ман хеле кушодтар назар ба они шумо, чунон ки мебинед; дар ҳини гурехтан ман инро боз ҳам васеътар мекардам, вале пай бурдам, ки ин ба ҳавлии дарун мебаромадааст ва аз ния123
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там гаштам. Вале ман нардбонро ба он эҳтимол нигоҳ доштам, ки яке,
чунон ки ба шумо гуфтам, имкони гурези ғайри чашмдоште пеш ояд.
Лекин Дантес, нардбонро муоина карда истода, фикраш тамоман дар
ҷои дигар буд. Дар майнаи вай андешаи наве пайдо шуд. Шояд ин шахси ин қадар оқилу ихтироъкор ва олим сарриштаи бадбахтии ӯро, ки
барои худаш олами зулмоние буд, ёфта тавонад.
– Шумо дар чӣ андешаед? – пурсид аббат бо табассум, андешамандии Дантесро ниҳояти ба ваҷд омадан гумон бурда.
– Аввалан дар андешаи онам, ки барои ба мақсад расидан чӣ қадар
қувваи ақл сарф кардаед. Чӣ корҳоеро ба субут мерасондед бо ин ақл
дар озодӣ.
– Шояд ҳеҷ кореро. Ман ақли худамро ба майда–чуйдҳо сарф мекардам. Фақат бадбахтӣ асрори сарвати ақли инсонро ошкор мекунад;
Барои он, ки борут таркише биёварад, онро фишурдан лозим. Маҳбас
тамоми истеъдоди маро, ки дар самтҳои мухталиф пароканда буд,
муҷтамеъ сохт; байни ин истеъдодҳо дар фосилаи танге тасодум ба
амал омад, – лекин шумо медонед, ки аз тасодум ин ҷо барқ тавлид мегардад, – аз барқ – оташак, аз оташак – равшанӣ.
– Не, ман ҳеҷ чизро намедонам, – ҷавоб гардонд Дантес, ки аз ҷаҳолати худаш рӯҳафтода шуда буд. – Баъзе суханони шумо барои ман ҳеҷ
гуна маъное надоранд. Чӣ хушбахтиест мисли шумо чунин донишманд
будан!
Аббат табассум кард.
– Лекин шумо боз аз хусуси ким–чие ба фикр рафта будед?
– Оре.
– Якашро гуфтед ба ман, дуюмаш чӣ буд?
– Дуюмаш ана чӣ буд: шумо зиндагии худатонро ҳикоят кардед ба
ман, лекин аз они маро намедонед.
– Зиндагии шумо ҳоло чунон кӯтоҳ, ки воқиаҳои муҳиммеро дар бар
гирифта наметавонад.
– Ин зиндагӣ бадбахтии зиёдеро дар бар гирифтааст, – гуфт Дантес
– бадбахтие, ки ман ҳаргиз мустаҳиққи он набудам. Ва ман мехостам,
то дигар ҳаргиз ба худо осӣ нашавам, итминон ба он дошта бошам, ки
дар бадбахтии ман одамон гунаҳкоранд.
– Пас шумо худатонро дар он ҷинояте, ки ба гарданатон бор кардаанд, гунаҳкор намешуморед?
– Ман гунаҳкор нестам, қасам ба ҷони онҳое, ки дар дунё аз ҳама
азизтар астанд бароям: қасам ба ҷони падарам ва ба ҷони Мерседес.
– Хуб шудааст, – гуфт аббат ниҳонгоҳро маҳкам кардаву катро ба
ҷои аввалааш тела дода. – Саргузаштатонро ҳикоят кунед ба ман.
Ва Дантес он чиро, ки аббат саргузашт номид, ҳикоят кард; ин саргузашт бо сафари Ҳиндустону ду–се бор ба Шарқ рафта омадан маҳдуд
мегардид, дар бораи сафари охиринаш, марги капитан Леклер, супориш
ба маршал, вохӯрдан бо ӯ, номаи вай ба ҷаноби Нуартйе ҳикоят кард;
дар бораи баргаштан ба Марсел, мулоқот бо падараш, ишқи худашу
Мерседес, ҷашни фотиҳа, ба ҳабс гирифта шудан, истинтоқ, ҳабси
муваққатӣ дар бинои маҳкама ва ниҳоят, зиндонӣ гардиданаш дар
қалъаи Иф ҳикоят кард. Дигар вай ҳеҷ чиз намедонист; ҳатто намедонист, ки чанд вақт боз дар зиндон аст.
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Аббат ҳикояти ӯро шунида, сахт ба андеша рафт.
– Дар илми ҳуқуқ, – гуфт ӯ, андаке хомӯш монда, – оқилона як қоидаи бебаҳсе ҳаст, ки ман онро пеш аз ин ба шумо гуфта будам; ба ҷуз
он ҳодисаҳое, ки табоеъи фосид боиси андешаҳои носавоб мегарданд,
инсон аз ҷинояткориҳо канораҷӯӣ мекунад. Аммо тамаддун эҳтиёҷот,
иллатҳо ва дархостҳои сунъиеро ба мо расондааст, ки баъзан нияти некро дар ниҳодамон пахш карда, боиси бадӣ мегарданд. Аз ин ҷо қоидае
бар меояд: агар ҷинояткорро ёфтан хоҳӣ, онеро биков, ки ҷинояти ба
вуқӯъ омада ба вай манфиат оварда метавонист. Ғоиб гардидани шумо
ба кӣ манфиат оварда метавонист?
– Ба ҳеҷ кас. Ман он қадар каси муҳимме набудам.
– Шитобкорона ҷавоб нагардонед; дар ҷавоби шумо на мантиқ асту
на фалсафа. Дар олам ҳама чиз нисбист, дӯсти азизам, аз шоҳ сар карда,
ки ба валиаҳдаш халал мерасонад, то идоранишине, ки ба мирзои берун
аз рӯихати маошхӯрон халал мерасонад. Ҳар гоҳ шоҳ бимирад, валиаҳдаш ба тахту тоҷ соҳиб мешавад; ҳар гоҳ идоранишин бимирад, мирзо соҳиби як ҳазору дусад ливр маош мегардад. Ин як ҳазору дусад ливр
– маблағи ратибаи хонаводаи ӯст. Ин маблағ ба вай он чунон зарур аст,
ки дувоздаҳ миллион ба шоҳ. Аз боло то поёни нардбони ҷомиа ҳар як
шахс дар атрофи худаш оламаки манфиатҳое ба вуҷуд меоварад, ки чун
дар оламҳои Декарт гирдбод ҳам дораду атомҳои чангакмонанд ҳам. Ҳар
қадар ба зинаи баландтар расанд, ин оламҳо ҳамон қадар калонтар шудан
мегинанд. Ин илтивои поскунест, ки ба туфайли дорбозӣ дар гирди
нуқтаи мувозинат дар сари сӯзане қарор дорад. Инак, ба олами шумо
бармегардем. Шуморо нохудои «Фиръавн» таъйин кардан хостанд?
– Оре.
– Шумо ба духтари соҳибҷамоле хонадор шуданӣ будед?
– Бале.
– Оё ба ягон кас лозим буд, ки шуморо нохудои «Фиръавн» таъйин
накунанд? Оё ба ягон касе лозим буд, ки шумо ба Мерседес хонадор
нашавед? Аввал ба суоли якум ҷавоб диҳед: пайдарҳамӣ – мифтоҳи
ҳама гуна муаммост. Оё ба ягон кас лозим буд, ки шуморо нохудои
«Фиръавн» таъйин накунанд?
– Ба ҳеҷ кас; маро аҳли киштӣ хеле дӯст медоштанд. Агар ба маллоҳон иҷозат медоданд, ки сардор интихоб кунанд, онҳо, ман итминон
дорам ба ин, маро интихоб мекарданд. Фақат як кас барои ба мартаба
нарасидани ман сабаб дошт: ман бо вай хархаша кардам, ба дуэл даъваташ намудам, вале ӯ рад кард.
– Оҳо! Номаш чӣ буд?
– Данглар.
– Дар киштӣ чӣ вазифае дошт?
– Муҳосиб буд.
– Ҷои нохудоро ишғол карда, дар ҳамон вазифааш нигоҳ медоштед
ӯро?
– Не, агар ба ман вобаста мебуд ин кор.
– Хайр. Оё ҳини сӯҳбати охирини шумо бо нохудо Леклер ягон кас
ҳозир буд?
– Не; мо танҳо будем.
– Оё ягон кас гуфтугӯи шуморо шунидан метавонист?
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– Оре, дар боз буд... ва ҳатто... сабр кунед... бале, бале, айнан дар
ҳамон лаҳзае, ки капитан Леклер пакети барои маршалро ба ман медод,
Данглар аз дами дар гузашта истода буд.
– Бисёр хуб, изашро дарёфтем мо. Ҳангоми ба ҷазираи Элба фуромадан оё ҳамроҳатон ягон касро гирифта будед ё не?
– Ҳеҷ касро.
– Номаро ҳамон ҷо супурданд ба шумо?
– Оре, маршал супурд.
– Чӣ кор кардед шумо онро.
– Даруни ҳамёнам мондам.
– Хӯш дар ёнатон ҳамён доштед шумо? Ба чӣ тариқ ҳамёни дарунаш
мактуби расмӣ дошта дар киссаи маллоҳ меғунҷидааст?
– Гапатон ҳақ, ҳамён дар каютаи ман истода буд.
– Хӯш, аз ин мебарояд, ки шумо фақат дар каютаатон номаро даруни ҳамён монда будаед?
– Бале.
– Аз Порто–Ферайо то киштӣ нома дар куҷо буд?
– Дар дасти ман.
– Вақте ки шумо ба «Фиръавн» мебаромадед, оё дар дастатон будани номаро ҳар кас дида метавонист?
– Бале.
– Данглар ҳам дида метавонист?
– Оре, Данглар ҳам дида метавонист.
– Акнун бо диққат гӯш кунеду зӯр зада ба хотир оваред; оё дар ёдатон ҳаст, ки гузориши махфӣ чӣ тавр навишта шуда буд?
– Оҳ, бале; ман онро се маротиба хондам ва ҳар як калимааш дар
хотирам нақш бастааст.
– Такрор кунед онро ба ман.
Дантес ба андеша рафт.
– Мана он, ҳарф ба ҳарф:
«Як нафар мухлиси тахту дин ҷаноби додситони подшоҳиро аз он
огоҳ мегардонад, ки ёвари нохудои киштии «Фиръавн» Эдмон Дантес
имрӯз аз Смирна расид, ки сари роҳ ба Неапол ва Порто–Феррайо даромада буд, аз Мурат ба номи ғосиб номае дошт, вале аз ғосиб номае ба
унвони кумитаи бонопартиён дар Париж.
Агар вай дастгир шавад, номаи ӯро фошкунанда аз ҷайбаш ёфт мешавад, ё аз дасти падараш ва ё аз каютааш дар «Фиръавн».
Аббат китф дар ҳам кашид.
– Рӯз барин равшан, – гуфт ӯ, – ҷудо ҳам содадил будаед, ки зуд пай
набурдаед.
– Хӯш шумо гумон доред, ки... – нидо зад Дантес. – Чӣ разолат!
– Ҳусни хати Данглар чӣ хел буд?
– Бисёр зебо ва хоно, андак моил ба тарафи рост.
– Лекин хати маълумотнома чӣ хел буд?
– Моил ба тарафи чап.
Аббат табассум кард.
– Тағйир додааст!
– Ҳусни хат чунон устувор буд, ки гумон аст тағйир дода бошад.
– Сабр кунед, – гуфт аббат.
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Ӯ қаламро, ё аниқтараш, он чиро, ки қалам меномид, ба ранг тар
карду ба рӯи катони ба ҷои коғаз аввалин сатрҳои маълумоти махфиро
навишт.
Дантес якбора худро ақиб кашиду ба аббат назар кард.
– Аз ақл дур! – хитоб кард ӯ. – То чӣ дараҷа монанд ин хат ба он!
– Гузориш ба дасти чап навишта шудааст. Ман бошам мушоҳидаи
аҷибе кардаам, – давом дод аббат.
– Чӣ гуна мушоҳида?
– Ҳама хатҳои бо дасти рост навишта мешудагӣ аз якдигар фарқ доранд, лекин ҳусни хати дасти чапи ҳама ба якдигар монанд.
– Ҳамаро омӯхтаед–а!.. Ҳамаро медонед!
– Давом медиҳем.
– Оё ба ягон кас лозим буд, ки шумо ба Мерседес хонадор нашавед?
– Оре, ба як ҷавонмарде, ки ӯро дӯст медошт.
– Номи ӯ?
– Фернан.
– Номи испанӣ.
– Вай каталонист.
– Оё гумон мекунед, ки вай хабаркашӣ мекарда бошад?
– Не, вай корд мезад ба ман, тамом вассалом.
– Оре, ин ба руҳияи испаниҳо мувофиқ аст: куштор, вале, на разолат.
– Охир вай тафсилоти дар гузориш баён шударо ҳатто намедонист.
Шумо тафсилоти онро ба ҳеҷ кас нагуфта будед?
– Ба ҳеҷ кас.
– Ҳатто ба арӯсатон ҳам?
– Ҳатто ба вай ҳам.
– Пас ин Данглар.
– Акнун ба ин бовар дорам.
– Сабр кунед... Оё Данглар Фернанро мешинохт?
– Не... Оре... Ба ёдам расид!
– Чӣ?
– Як рӯз пеш аз арӯсии ман онҳо сари як миз дар майкадаи пирамард Памфил нишаста буданд. Данглар меҳрубон буду вақтчоқ, вале
Фернан рангпарида буду хиҷил.
– Онҳо фақат ду кас буданд?
– Не ҳамроҳашон каси сеюм нишаста буд, як шиноси нағзи ман: ана
ҳамон, ростӣ, ки шинос кардааст онҳоро... дарзӣ Кадрусс. Лекин вай
алакай маст буд... Истед... истед... Чи тавр барвақттар ба хотирам наёмадааст! Дар рӯи мизе, ки онҳо май менӯшиданд, давот истода буд,
коғаз, қалам. (Дантес даст ба пешона кашид). Оҳ! Разилон, разилоне!
– Мехоҳед боз ягон чиз донед? – пурсид аббат бо табассум.
– Бале, бале, шумо ин қадар сарфаҳм меравед ҳамаашро, ин қадар ба
сароҳат мебинед ҳамаашро. Ман мехоҳам бидонам, ки барои чӣ маро
фақат як бор бозпурсӣ карданд, чаро бе мурофиа гунаҳкор карданд?
– Инаш андак мураккабтар, – гуфт аббат. – Тариқати адлия торик
асту сарбаста, ба он сарфаҳм рафтан душвор.Кирдори ҳар ду душманони шуморо аз назар гузарондан – мисли бозии бачагон буд, акнун
бошад, аниқтарин баёноте доданатон лозим меояд ба ман.
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– Марҳамат, бипурсед. Шумо ба ростӣ зиндагии маро аз худам
беҳтар медонистаед.
– Кӣ шуморо истинтоқ карда буд? Додситони подшоҳӣ, ё ки ёвари ӯ
ва ё муфаттиш?
– Ёвари додситон.
– Ҷавон буд ё пир?
– Ҷавон, ягон бистуҳафтсола.
– Ҳӯш, ҳанӯз ахлоқан солим, вале алакай шӯҳратпараст, – гуфт аббат. – Муомилааш бо шумо чӣ хел буд?
– Ғолибан навозишкор, на ин ки сахтгир.
– Шумо ҳамаашро ба вай ҳикоят кардед?
– Ҳамаашро.
– Муомилааш ҳангоми бозпурсӣ тағйир ёфта буд ё не?
– Як лаҳзае, вақте ки номаро хонда фуровард, ҳамон номае, ки далели муқобили ман буд, ӯ, мисле, ки аз бадбахтии ман ба изтироб омад.
– Аз бадбахтии шумо?
– Бале.
– Ва шумо итминон доред, ки вай маҳз аз бадбахтии шумо ғусса
хӯрда буд?
– Ба ҳар ҳол вай дилсӯзиашро баръало собит кард ба ман.
– Дилсӯзиаш аз чӣ иборат буд?
– Ӯ ягона далелеро, ки ба ман зиён оварданаш мумкин буд, сӯзонд.
– Кадом далел? Гузориши махфиро?
– Не, номаро.
– Шумо итминон доред ба ин?
– Ин дар пеши чашмам ба амал омад.
– Ин ҷо ягон гап ҳаст. Ба назарам, ки ин ёвари додситон зиёда аз
гумони кас разили пасте будааст.
– Ҳурмати виҷдон, ларза мегирад маро, – гуфт Дантес, – наход ки
олам пур аз бабру тимсоҳ бошад?
– Оре; фақат бабрҳои дупою тимсоҳҳои хавфноктар аз ҳамаи дигар
тимсоҳҳо.
– Хуб, давом медиҳем!
– Майлаш. Шумо мегӯед, ки вай номаро сӯзонд?
– Бале, боз илова кард: «Дидед, ба муқобили шумо фақат як далел
ҳаст ва ман онро нобуд мекунам».
– Ин рафтори ниҳоят наҷибона ва аз ҳамин ҷиҳат ғайри табиист.
– Шумо гумон доред?
– Ман бовар дорам. Мактуб ба номи кӣ буд?
– Ба номи ҷаноби Нуартйе, Париж, кӯчаи Кок–Эрон, рақами сездаҳ.
– Оё фикр намекунед, ки ёвари додситон ба он манфиатдор будааст,
ки ин нома ғоиб шавад?
– Шояд; ӯ чанд дафъа маро маҷбур кард ваъда диҳам – гӯё ки барои
манфиати ман бошад, – дар бораи ин нома ба касе лаб накушоям ва маро қасам дод, ки ҳаргиз номи дар лифофа сабт ёфтаро ба забон нагирам.
– Нуартйе! – такрор кард аббат. – Нуартйе! Ман як Нуартйеро медонистам дар дарбори собиқ шаҳбонуи Этрурия; як Нуартйеро мешинохтам – жерондист дар аҳди инқилоб. Лекин ёвари додситони шумо чӣ
ном дошт?
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– Де Вилфор.
Аббат қоҳ–қоҳ зада хандид.
Дантес бо ҳайрат ба вай назар кард.
– Ба шумо чӣ шуд? – гуфт ӯ.
– Ин шуои офтобро мебинед? – пурсид аббат.
– Мебинам.
– Хӯш, ин тавр бошад, гӯш кунед; акнун кори шумо барои ман аз ин
шуъо равшантар аст. бачаи бечора! Ва ӯ навозишкор буд бо шумо?
– Оре.
– Ин марди шоиста, номаро сӯзонд, нобуд кард?
– Оре.
– Паймонкори бошарафи ҷаллод шуморо қасам дод, ки ҳаргиз номи
Нуартйеро ба забон наёред?
– Оре.
– Лекин Нуартйе, эй кӯри сарсахт, оё медонед, ки чӣ кас аст ин Нуартйе? Ин Нуартйе – падари вай!
Агар дар пеши пои Дантес барқ фуруд омадаву чоҳи мӯҳлике ба
вуҷуд меовард, ки дар таҳташ вай сақарро медид, ба ин ногаҳонӣ зарбае
бар вай расидаву аз он моту мабҳут намешуд, ки аз суханони аббат
шуда буд. Ӯ ҷаста хесту бо ҳар ду даст сарашро дошт.
– Падараш! Падари вай! – фиғон кард Дантес.
– Оре, падари вай, ки Нуартйе де Вилфор ном дорад, – ҷавоб гардонд аббат.
Ва онгоҳ нури чашмхиракунандае андешаҳои Дантесро равшан кард;
ҳар он чи пештар ба назараш торик менамуд, ба як бор зери нури баланд ба ҷилва омад. Рафтори мутағайири Вилфор ҳангоми бозпурсӣ,
нобуд кардани нома, қасам талаб кардан, лаҳни илтимосомези довар, ки
таҳдид надошт, балки мисле ки илтиҷо мекард, – ҳамааш варо ба ёд
омад. Ӯ фиғон кард, чун маст калавидан гирифт; баъд сӯи нақб тохт, ки
аз камераи аббат ба зиндони худаш мебурд.
– Ба ман танҳо мондан лозим! – хитоб кард ӯ. – Ман бояд ҳамаи инро фикр кунам!
Ва, ба камераи худаш расида, ба рӯи бистар афтод. Бегоҳ, вақте ки
зиндонбон омад, Дантес бо нигоҳи карахту тарҳи рӯи вайрон, беҳаракату бесадо чун ҳайкал менишаст.
Дар соатҳои тӯлонии фикру андеша, ки чун сонияе чанд зуд гузашта
буданд, вай савганди беамоне ёд кардаву ба қарори мудҳише омада буд.
Дантесро овози одамие аз олами андешаҳо берун овард, ин овоз овози аббат Фариа буд, ки баъди рафтани зиндонбон омада буд, Дантесро
даъват кунад, бо вай хӯроки шом хӯрад. Унвони девонагӣ, гузашта аз
ин, девонаи ғалатие, баъзе имтиёзҳо дода буд ба ӯ, – аз он ҷумла: ҳуқуқ
ба нони андаке сафедтар ва як машрабача май дар рӯзҳои якшанбе.
Имрӯз якшанбе буд ва аббат омад рафиқи ҷавонашро даъват кунад, нону майро ҳамроҳи вай бо ҳам бинад.
Дантес аз паси аббат равон шуд. Чеҳраи ӯ кушода шудаву ба
ваҷоҳати пештарааш баргашта буд, вале дар чашмонаш сангдилӣ буду
қатъият ва ин далели он буд, ки дар замири ҷавон ким–чӣ хел қароре
пайдо шудааст. Аббат бо диққат ба рӯяш назар кард.
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– Ман афсӯс мехӯрам, ки дар ҷустуҷӯи ҳақиқат ба шумо ёрӣ кардам
ва аз суханони гуфтаам пушаймонам.
– Барои чӣ? – пурсид Дантес.
– Барои он, ки дар дили шумо эҳсосе ҷо кардам, ки набуд дар он, –
эҳсоси интиқом.
Дантес табассум кард.
Аббат бори дигар ба вай нигаристу калла ҷунбонд. Вале ба илтимоси
Дантес сар фуроварда, аз дигар хусус гап сар кард. Сӯҳбати аббат чун
сӯҳбати ҳар як мусоҳиби бисёр воқиаҳоро аз сар гузарондаву кулфати
зиёде дида ибратомӯз ва ғайри гумон шавқангез буд, вале дар он худхоҳие набуд, ин марди кулфатдида ҳаргиз аз азобҳои кашидааш сухан
ба миён намеовард.
Дантес бо ҳавас ҳар як сухани ӯро ба гӯши хуш мегирифт; баъзе суханонаш созгори андешаҳои худи ӯ буданд, ки аз донишҳои айёми маллоҳиаш ҳосил шуда буданд; як қисми дигараш ба чизҳое дахл дошт, ки
аз онҳо хабар надошт вай ва чун фаҷри қутбие, ки дар арзҳои шабонгоҳӣ ба баҳрнавардон ҷило медиҳад, паҳноҳои нави ба шаъшаъаи пуртахайюл мунаввар гардидаро ошкор мекарданд.Ӯ дарёфт, ки барои каси
бамаърифат чӣ саодате будааст ҳамроҳ будан бо марде, ки ба парвоз
карда гаштан дар қуллаҳои ахлоқиву фалсафӣ ва иҷтимоӣ одат кардааст.
– Аз он чӣ медонед, ягон чизи даромӯзед маро, – гуфт Дантес, –
ақаллан барои он, ки зиқ нашавед бо ман. Метарсам, ки шумо танҳоиро
аз ҷамъияти чун мане рафиқи нохондаву ҳақир афзал медонед.Агар
шумо ба дархости ман ризо диҳед, ман ба шумо ваъда медиҳам, ки дигар ҳарфи гурехтанро ба забон наёварам.
Аббат табассум кард.
– Ҳайҳот, фарзандам, – гуфт ӯ, – дониши инсон ниҳоят маҳдуд аст
ва ҳар гоҳ ман риёзиёт, ҳикмат, таърих ва се–чор забони роиҷеро, ки ба
он гап зада метавонам, ба шумо дармеомӯзам, шумо он чиро ёд хоҳед
гирифт, ки худи ман медонам; ва ман ин ҳама донишҳоро дар ягон ду
сол ба шумо ёд хоҳам дод.
– Ду сол! Шумо гумон доред, ки ман ин ҳама илмҳоро дар ду сол ёд
гирифта метавонам.
– Барои ба кор бурдан – не; барои фаро гирифтан – ҳа. Омӯхтан
маънои пурра донистанро надорад; донандагон ҳастанду донишмандон
ҳастанд, – якеашонро зеҳн ба миён меоварад, дигарашонро – фалсафа.
– Магар фалсафаро ёд гирифтан мумкин нест?
– Фалсафаро ёд намегиранд; фалсафа иҷтимоъи донишҳои касбшуда
ва ақли расоест, ки ин донишҳоро ба кор мебарад; фалсафа – ин абри
дурахшонест, ки Масеҳо ба рӯяш по ниҳода ба осмон уруҷ карда буд.
– Шумо ба ман аввал чиро омӯзонданиед? – пурсид Дантес. – Дилам
мехоҳад зудтар сар кунам, ман ташнаи дониш астам.
– Ҳама чизро! – ҷавоб гардонд аббат.
Худи ҳамон бегоҳ зиндониён барномаи таълимро тартиб доданду
рӯзи дигараш ба амалӣ гардондани он щурӯъ карданд. Дантес зеҳни
аҷоибе дошту қобилияти ғайри муқаррарии фаҳмидан; тарзи тафаккури
риёзии ӯ ба вай имкон дод, ки бо роҳи ҳисоб кардан ҳама чизро азхуд
кунад, эҳсосоти шоиронаи маллоҳ бошад, аз ҳад зиёд муқаррарӣ будани
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бурҳонҳоро, ки аз рақамҳои хушку хатҳои рост иборат буданд, саҳл мегардонд; ғайр аз ин, вай то ин дам забони итолиёвӣ ва қисман юнонии
навро медонист, ки ҳангоми сафарҳояш ба Шарқ омӯхта буд. Ба туфайли ин ду забон дере нагузашта сохтори дигар забонҳоро дарк кард ва
баъди ним сол ба гуфтугӯ кардани ба испонию ингилисӣ ва олмонӣ сар
кард.
Шояд аз он бошад, ки илм ӯро машғул дошта, ҷои озодиро гирифта
буд, ё аз он, ки ӯ, тавре мо итминон ҳосил кардем, ба қавлаш устувор
истода метавонист, ба ҳар ҳол вай, чунон ки ба аббат ваъда дода буд,
дигар ҳарфи гурехтанро ба забон наёвард ва рӯзҳо барояш зуд ва пурмазмун мурур мекарданд. Баъди як сол вай каси дигар шуда буд.
Гап дар бораи аббат Фариа бошад, сарфи назар аз машғулияте, ки
ҷамъияти Дантес ба вай пеш оварда буд, пирамард рӯз аз рӯз маъюстар
мешуд. Ба назар, ки ким–чӣ хел фикре ҳеҷ дур намешуд аз майнааш;
гоҳ вай ба андешаи амиқе ғутавар мешуд, оҳи бадард мекашид, гоҳ
тохта мехесту дастонашро рӯи сина лом–алиф карда, соатҳо дар хона
қадам мезад.
Боре як дафъа нохост бозистоду хитоб кард:
– Агар посбон намешуд!
– Посбон мешавад ё не, ин ба мо вобаста аст, – гуфт Дантес, ки
фикри аббатро хонда буд, мисли ин, ки косаи сари вай аз шиша буд.
– Ман алакай ба шумо гуфтам, ки куштор мамнӯъ аст ба ман.
– Лекин ин куштор, агар ба амал ояд, ба савқи табиӣ ба амал хоҳад
омад, барои муҳофизати худи кас.
– Ба ҳар ҳол, ман наметавонам.
– Лекин фикратон ба ҳамин банд барин?
– Пайваста, – зери лаб гуфт аббат.
– Ва шумо илоҷашро ёфтед? – рӯҳбаланд шуда пурсид Дантес.
– Ёфтам, агар дар долон посбоне мегузоштанд, ки кӯру кар буда
бошад.
– Ӯ ҳам кӯр хоҳад буд, ҳам кар, – ҷавоб дод Дантес бо қатъияте, ки
аббатро тарсонд.
– Не, не, – овоз баланд кард ӯ, – ин аз имкон берун!
Дантес хост ин гуфтугӯро давом диҳад, вале аббат сар ҷунбонду
ҷавоб нагардонд.
Аз байн се моҳ гузашт.
– Шумо бақувват астед? – пурсид як дафъа аббат аз Дантес.
Дантес ба ҷои ҷавоб исканаро гирифту ба шакли наъл қат кард ва боз
рост кард.
– Оё қавли ҷавонмардӣ медиҳед, ки посбонро танҳо дар ҳоли ниҳоят
зарур афтодан мекушед?
– Қавли ҷавонмардӣ медиҳам.
– Он гоҳ мо ниятамонро ба ҷо оварда метавонем, – гуфт аббат.
– Лекин барои ба ҷо овардани он чӣ қадар вақт лозим мешавад?
– На ккамтар аз як сол.
– Ва мумкин аст ба кор сар кардан?
– Ҳатто ҳозир.
– Ана дидед, мо як солро аз даст додем! – нидо зад Дантес.
– Ба фикри шумо, аз даст додем?
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– Бубахшед маро, аз барои худо, – хитоб кард Эдмон, суп–сурх
шуда.
– Кифоят! – гуфт аббат. – Инсон ҳамеша инсон асту бас, ки шумо аз
беҳтарин онҳоед, ки ман медонистам. Хӯш гӯш кунед, мана нақшаи
ман.
Ва аббат нақшаи кашидаашро ба Дантес нишон дод; он нақша тарҳи
камераи худаш, камераи Дантес ва гузаргоҳе буд, ки камераҳоро ба ҳам
мепайваст. Дар миёнҷои ин гузаргоҳ роҳи паҳлуие буд, мисли он
роҳҳое, ки дар конҳо мекушоянд. Ин роҳи паҳлӯӣ дар зери долоне ба
охир мерасид, ки дар болояш посбон равуо мекард; ин ҷо аз таг кофтаву
яке аз тахтасангҳои фарши долонро лиққонак карда, чоҳчаи васеътаре
сохтан тахмин шуда буд: дар лаҳзаи даркорӣ тахтасанг дар зери вазни
сарбоз фурӯ меафтад, ва ӯ ба чоҳча меғалтад; дар асари фурӯ афтодан
гаранг шуда, вай мадори ба ҳимояти худаш бархостан намекунад, ва дар
ҳамин лаҳза Дантес худашро ба сӯи вай меандозаду дармебандад ӯро,
даҳонашро бармеоканад, ва ҳар ду зиндонӣ, аз тирезаи долон баромада,
аз девори берунӣ ба ёрии нардбони ресмонӣ фуруд меоянду мегурезанд.
Дантес кафкӯбӣ кард ва чашмонаш аз шодӣ барқ заданд; нақша
чунон сода буд, ки ҳатман бояд ба мурод мерасонд.
Дар худи ҳамон рӯз нақбканони мо ба кор сар карданд; онҳо аз он
ҷиҳат бо ғайрати бештаре кор мекарданд, ки ин заҳмат пас аз истироҳати дуру дарозе пеш омада буд, ва зоҳиран, созгори орзуи ҷории ҳар
кадомашон менамуд.
Онҳо монда нашуда нақб мекофтанд, корро фақат дар он соатҳое бас
мекарданд, ки маҷбур буданд, ба манзилҳояшон баргарданд ва омадани
зиндонбонро интизор бишаванд. Воқиан, онҳо аз дур фарқ кардани
шарфаи пои ӯро ёд гирифта буданд ва ягонтои онҳоро ягон дафъа дар
ғафлат наёфтаанд. Барои ин ки хоки аз нақби нав берун омада болои
хоки кӯҳна хобида зам нашавад, онҳо хокро андак–андак ва дар ниҳояти эҳтиёткорӣ аз равзани камераи Дантес ё Фариа берун мепартофтанд;
онро ниҳоят нарм орд мекарданд ва шаббода ба ҳар сӯ мебурдаш.
Ба ин кор, ки бо искана, корд ва чангаки чӯбин ба ҷо оварда мешуд,
зиёда аз як сол сарф гардид; дар тӯли ин як сол аббат таълими Дантесро
давом дода, ҳамроҳаш гоҳ ба ин забону гоҳ ба он забон шап мезад, ба
вай аз таърихи халқҳо ва он мардони бузурге ҳикоят мекард, ки сари
чанд гоҳ аз худ осори дурахшоне боқӣ мегузоранд, ки ин осор сухан
ном дорад. Илова бар ин аббат, ки ҳамчун аҳли табақаи ашроф, мансуб
ба ин табақаи олии ҷомиа буд, дар муомила як дараҷа бузургманишии
ғамангезеро маҳфуз дошта буд; Дантес ба туфайли хушзеҳнии модарзодиаш лутфи назокату тарзи рафтору гуфтори ашрофонаро, ки дар вай
намерасиду маъмулан танҳо дар муошират ба мардуми табақаи боло ё
дар ҷамъияти мардуми соҳибмаърифат ҳосил мешавад, аз худ кард.
Баъди понздаҳ моҳ нақб кофта шуд; дар таги долон чоҳчае муҳайё
гардид; аз он ҷо садои қадам задани посбонеро, ки пешу ақиб равуо
дошт, шунидан мешуд; ва зиндониёне, ки барои бо муваффаққият гурехта тавонистан маҷбур буданд шаби торику бемоҳтобро нигарон
шуда истанд, аз як чиз тарс доштанд: аз он, ки замин тоб намеораду худаш пеш аз фурсат дар зери пои сарбоз фурӯ мерезад. Барои пешгирӣ
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кардани ин хатар, зиндониён тиргаке гузоштанд, ки онро аз даруни
таҳкурсӣ ёфта буданд.
Дантес ҳамин ҳин дасташ ба ин кор банд буд, яке ба гӯшаш расид,
ки аббат Фариаи барои суфта кардани мехи дар мустаҳкам кардани
нардбони ресмонӣ бакорраванда дар камераи ҷавон монда, бо овози
пурҳарос ӯро ҷеғ зада истодааст. Дантес ба назди ӯ шитофту дид, ки
аббат дар миёнҷои хона рангаш паридагӣ, таги обу арақ, дастонаш бо
ташаннуҷ фишурдагӣ рост истодааст.
– Э худоҷон! – дод зад Дантес. – Чӣ гап? Ба шумо чӣ шуд?
– Зудтар, зудтар! – гуфт аббат. – Гӯш кунед!
Дантес ба чеҳраи тирафом гардидаи аббат, ба чашмони атрофаш кабудча шудаи ӯ, ба лабони сап–сафедаш, ба мӯйҳои парешонаш назар
карду аз ҳарос искана аз дасташ афтод.
– Чӣ воқиа шуд? – хитоб кард ӯ.
– Ман нобуд шудам ! – гуфт аббат. – Гӯш кунед. Дар тани ман як
дарди мудҳиш, шояд кушандае ҳаст; ин дард хуруҷ карда истодааст,
ман ҳис мекунам; ман инро як сол пеш аз зиндонӣ шуданам аз сар гузаронда будам. Ин дард фақат як даво дорад, ман онро мегӯям ба шумо;
ба камераи ман тозед, пояи катро бардоред, дарунаш ковок, аз он ҷо
шумо як шишача қиёми сурхранг меёбед. Онро гирифта ин ҷо биёред...
ё ки, не, не, сабр кунед! Маро ин ҷо диданашон мумкин; ба ман ёрӣ кунед, кашола карда ба ҷои худам баред, ҳоло ки андак қуввате дорам. Кӣ
медонад, чӣ воқиае мешавад ва тоса чӣ қадар вақт давом мекунад.
Дантес сарфи назар аз мусибати азиме, ки ба сараш фуруд омада
буд, иродаашро аз даст надод; ӯ аббати бечораро аз пасаш кашола карда
ба нақб фуромад; бо зӯр задани аз ҳад зиёд ӯ беморро ба камераи худаш
расонду дар бистар хобонд.
– Ташаккур, – гуфт аббат, ба тамоми аъзо ларзида, мисле ки ҳамин
ҳоло аз даруни оби сард баромада бошад. – Тоса ҳозир сар мешавад,
ман аз ҳуш меравам. Мумкин аст, ҳаргиз нолиш накарда беҳаракат хоб
равам, вале мумкин аст, дар лабонам кафк пайдо шаваду ман печу тоб
хӯрда дод задан гирам. Коре кунед, ки овози ман шунида нашавад; ин аз
ҳамааш муҳим аст; вагарна, кӣ медонад, мумкин аст маро ба дигар камера баранд ва абадан моро аз ҳам ҷудо кунанд. Вақте дидед, ки ман
шах шудаву бе ҳис гардидам, ман чию ҷасади беҷон чӣ, он гоҳ – фақат
он гоҳ, фаҳмидед? – дандонҳоямро бо корд аз ҳам ҷудо кунеду ба
даҳонам даҳ қатра нӯшдору чаконед; ва мумкин аст, ман ба ҳуш оям.
– Мумкин аст? – мусибатзада хитоб кард Дантес.
– Ёрӣ диҳед! Ёрӣ диҳед! – дод зад аббат. – Ман... ман меми...
Дард бо чунон шиддату қуввате хуруҷ кард, ки зиндонии сарсахт
фурсат наёфт калимаи ба забон гирифтаашро ба охир расонад. Дар
ҷабинаш соя пайдо шуд, сояи чун тӯфони баҳр босуръату тирае; чашмонаш боз гардиданд, даҳонаш яктарафа каҷ шуд, рухсораҳояш лолагун
шуданд; ӯ метапид, ғурос мезад, дар лабонаш кафк пайдо шуд. Фармоиши ӯро ба ҷо оварда истода, Дантес даҳонашро бо кӯрпа пахш кард.
Ин ҳол ду соат давом кард. Оқибат чун санг беҳис, чун рухом сарду
сап–сафед, чун гиёҳи поймол гардидае зору низор, охирин бор раг кашиду рӯи бистар дароз афтода, беҳаракат монд.
Эдмон нигарон истод, то ин марги дуруғин саропояшро фаро гирад
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ва дилаш ҳам ях шавад. Сипас вай кордро гирифту байни дандонҳояш
даровард, базӯр баазоб колингҳояшро дур кард, яко–як даҳ қатра аз қиёми сурхранг андохт ва нигоҳ карда истод.
Ним соат гузашт, пирамард наҷунбид. Дантес тарсид, ки фурсатро
гузарондааст ва сарашро дошта, бо даҳшат ба вай менигарист. Ниҳоят
дар рухсораҳояш андак сурхие пайдо шуд; дар чашмонаш, ки доимо
кушодагӣ ва бенур буданд, осори ба ҳуш омадан зоҳир гардид; оҳи сабуке баромад аз даҳонаш; пирамард андак ҷунбише кард.
– Наҷот ёфт! Наҷот ёфт! – нидо кард Дантес.
Бемор ҳанӯз гап зада наметавонсит, вале бо изтироби ошкоро дасташро ҷониби дар дароз кард. Дантес бо диққат гӯш андохту шарфаи
пои зиндонбонро шунид. Алакай соат ҳафт шуда буд, вале Дантес фурсате наёфта буд, ки аз соат бохабар шавад.
Эдмон худро ба нақб андохт, аз пасаш сангро пӯшонду худро ба камерааш гирифт.
Баъди чанд лаҳза дар боз гардид ва зиндонбон чун ҳардафъаина зиндониро рӯи бистар нишаста дид.
Нав ӯ фурсати аз дар баромадан ёфт, нав шарфаи пояш фурӯ нишаста буд, ки Дантес, аз беқарорӣ дарунашро хӯрда, наҳорро аз ёд бароварда, бошитоб гашта омаду сангро бардошта, ба камераи аббат гашта
даромад.
Аббат ба ҳуш омада, вале ҳоло ҳам ноҷунбон хобида буд, тамоман
мадор надошт.
– Ман акнун фикр карда будам, ки дигар шуморо намебинам, – гуфт
ӯ ба Эдмон.
– Барои чӣ? – пурсид ӯ. – Магар шумо бим доштед, ки мемиред?
– Не; вале барои гурехтан ҳама чиз тайёр буд ва ман гумон кардам,
ки шумо мегурезед.
Аз хашм хун ба рӯи Дантес давид.
– Бе шумо! – овоз баланд кард ӯ. – Наход шумо дарвоқеъ гумон дошта бошед, ки ман ба ин қодир астам?
– Акнун мебинам, ки иштибоҳ кардаам, – гуфт бемор. – Оҳ, чӣ
заифам ман, нотавонам, нобудшудаам!
– Рӯҳафтода нашавед, мадоратон меояд, – гуфт Дантес, канори бистари аббат нишаставу аз дасташ дошта.
Аббат калла ҷунбонд.
– Дафъаи охир, – гуфт ӯ, – тоса ним соат давом карда буд, баъди он
гурусна шудам ва бе мадади касе аз ҷоям бархоста будам, имрӯз бошад,
на пои ростамро ҷунбонда метавонам, на дасти ростамро; сарам вазнин,
ки далели кафидани раги хунгарди майна аст. Ҳангоми бори дигар
хуруҷ кардани ин дард ман ё фалаҷ мешавам ё ҳамонзамонӣ мемирам.
– Не, не, осуда бошед, шумо намемиред; хуруҷи сеюм, агар воқеъ
шавад ҳам, моро дар озодӣ дармеёбад. Он гоҳ шуморо муолиҷа мекунем, чун дафъаи ҳозира ва ҳатто беҳтар аз ин: охир ҳама чизҳои
даркорӣ дар ихтиёратон мешавад.
– Дӯстам, – ҷавоб гардонд пирамард, – худатонро фанд надиҳед; ин
тоса маро якумрӣ маҳкуми зиндон кард: барои гурез роҳ гашта тавонистан даркор...
– Хайр чӣ? Мо як ҳафта сабр мекунем, як моҳ, ду моҳ, агар лозим
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бошад; то он вақт қуввататон барқарор мешавад; барои гурехтани мо
ҳама чиз тайёр; рӯзу соаташро худамон таъйин карда метавонем. Ҳар
гоҳ шумо ҳис кардед, ки шино кардан метавонед, мо ҳамонзамонӣ мегурезем.
– Ман дигар шино карда наметавонам, – ҷавоб гардонд Фариа, – ин
даст мафлуҷ аст ва на якрӯза, балки якумрӣ. Бардоред инро ва худатон
хоҳед дид, ки чӣ гуна вазнин аст.
Дантес дасти беморро бардошт; вай мисли санг гашта ғалтид. Ӯ оҳ
кашид.
– Акнун боварӣ ҳосил кардед, Эдмон? – гуфт Фариа. – Ба гапам бовар кунед, чӣ гуфтанамро медонам ман. Аз бори аввал хуруҷ кардани
дард ин ҷониб дар фикри ин астам ман. Ман инро нигарон будам, чун
ки дарди ман ирсист – падари ман дар дафъаи сеюм гирифтани тоса
мурда буд, бобоям низ. Пизишке, ки нусхаи нӯшдоруро дода буд ба
ман, ин бошад ягон каси дигар не, балки Кабаниси машҳур буд, ки ин
қисматро пешгӯӣ карда буд ба ман.
– Пизишк иштибоҳ мекунад, – нидо зад Дантес, – мафлуҷии шумо
бошад, халал намерасонад ба мо: ман шуморо ба китфам мегираму ҳамроҳатон шино мекунам.
– Фарзандам, – гуфт аббат, – шумо маллоҳед, шиноваре
соҳибтаҷриба, пас шумо бояд донед, ки кас бо чунин бор дар баҳр шино
карда дур рафта наметавонад. Бо ин умеди бебунёд, ки ба он ҳатто дили
меҳрубони шумо бовар надорад, фиреб надиҳед худатонро. То фаро
расидани соати озодиям, соати маргам ин ҷо мемонам ман. Лекин шумо
худатонро наҷот диҳед, бигрезед! Шумо ҷавонед, чолокед ва қувват
доред; маро фикр накунед, ман қавли ҷавонмардиатонро бармегардонам
ба шумо.
– Майлаш, – гуфт Дантес. – Ин тавр бошащд, ман ҳам мемонам.
Ӯ бархосту шукӯҳмандона дасташро ба болои пирамард дароз кард:
– Савганд ба хуни Масеҳо, ки то лаҳзаи маргатон аз шумо ҷудо
намешавам.
Фариа ба ҷавон нигарист, ҷавони ин қадар бошараф, олиҳиммат ва
табиӣ, дар чеҳраи рӯҳбаланд аз садоқати беолоиш самимияти меҳрашро
хонду софдилона будани савгандашро.
– Хуб шудааст, – гуфт бемор, – ман қурбонии шуморо пазируфтам.
Ташаккур.
Ва ӯ дасташро ба Эдмон дароз кард.
– Шояд, садоқати бериёи шумо мукофот ёбад, – гуфт ӯ, – вале азбаски ман наметавонам аз ин ҷо биравам, шумо бошед, рафтан намехоҳед, дар ин сурат роҳи таги долонро маҳкам карданамон лозим. Посбон метавонад ба ҷои ковоки гурсосӣ диққат диҳад ва нозирро даъват
кунад; он гоҳ ҳамааш ошкор мешавад ва моро аз ҳам ҷудо мекунанд.
Биравед, ба кор машғул шавед, ки мутаассифона, ман дигар ёрӣ карда
наметавонам ба шумо. Як шаби дарозро сарф кунед ба ин, агар лозим
ояд ва пагоҳ саҳар баъди омада рафтани зиндонбон гашта оед. Як чизи
ниҳоят муҳимро гуфтанам лозим ба шумо.
Дантес дасти аббатро, ки бо табассумаш ӯро хотирҷамъ мекард, фишурду итоаткорона ва бо эҳтиром аз пеши дӯсти солхӯрдааш баромад.
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XVIII. ГАНҶИ АББАТ ФАРИА
Саҳар Дантес ба камераи рафиқи зиндоншарикаш фаромада, аббатро
рӯи бистар нишаста ёфт. Чеҳраи вай ором буд; шӯълаи офтобе, ки аз
равзани камбар медаромад, ба рӯи қоғазе афтода буд, ки вай онро дар
дасти чапаш нигоҳ медошт, – дасти росташ, чунон ки хонанда дар ёд
доштагист, аз кор монда буд; варақи қоғаз дар шакли лӯлапеч дуру дароз нигаҳдорӣ шуда будааст ва, эҳтимол, аз ҳамин сабаб, нағз кушода
намешуд.
Аббат хомӯш қоғазро ба Дантес нишон дод.
– Ин чист? – пурсид дантес.
– Дурустар нигоҳ кунед – ҷавоб гардонд аббат бо табассум.
Ман чашмамро чор карда нигоҳ карда истодаам, – ҷавоб гардонд
Дантес, – ва танҳо қоғази нимсӯхтаеро мебинам, ки дар он бо ким–чӣ
хел рангҳои аҷоиб ҳарфҳои готӣ сабт ёфтаанд.
– Ин қоғаз, дӯстам, – гуфт Фариа, – акнун ман ҳамаашро ба шумо
ошкор карда метавонам, зеро ки имтиҳон кардам шуморо, – ин қоғаз –
ганҷи ман, ки нисфаш, аз ҳамин дақиқаҳо эътиборан, ба шумо тааллуқ
дорад.
Дар ҷабини Дантес арақи сард пайдо шуд. То ҳамин рӯз вай кӯшиш
карда буд бо аббат дар боби ин ганҷ сухан напайвандад, ганҷе ки аз
пушти он пирамарди бечора ба девонагӣ шӯҳрат ёфта буд; аз баракати
одоби модарзодӣ Дантес нахоста буд ба ин ҷои нозуки вай дахл кунад,
худи Фариа низ хомӯш буд; ин хомӯширо Эдмон беҳбудӣ ёфтани ӯ пин
дошта буд. Инак ҳозир ин суханон, ки аз даҳони пирамард баъди тоса
берун омад, мисле, ки аз хуруҷи нави дарди руҳиаш шаҳодат медод.
– Ганҷи шумо? – зери лаб гуфт Дантес.
Фариа табассум кард.
– Оре, – ҷавоб гардонд ӯ – дили аҷибе доред шумо, Эдмон ва ман аз
рӯи изтиробу ранги паридаатон пай мебарам, ки дар ботини шумо чӣ
андешае хутур кардааст. Осуда бошед, ман девона наям. Ин ганҷ вуҷуд
дорад, Эдмон, ва агар ба даст овардани он ба ман насиб нашуда бошад,
дар он сурат шумо – шумо соҳиб мешавед онро. Ҳеҷ кас нахост ба гапам гӯш диҳад, ба суханам бовар кунад, зеро ҳама маро девона пин дошта буданд; лекин шумо солимақл будани маро медонед–ку; хӯш то
охир гӯш диҳед, баъд бовар мекунед ё не, ихтиёр доред.
«Афсӯс! – аз дил гузаронд Дантес, – ин боз девона шудааст; ҳамин
мусибат намерасид!»
Баъд шунаво давом дод:
– Дӯстам, тоса хаста кардааст шуморо: беҳтар нест, ки истироҳат
кунед? Фардо, агар майл дошта бошед, ман ҳикояти шуморо гӯш мекунам, имрӯз бошад, мехоҳам ба тааҳҳуди шумо машғул шавам; ғайр аз
ин, – илова кард ӯ табассумкунон, – барои ману шумо он қадар кори
таъҷилие нест ин ганҷ!
– Хеле кори таъҷилӣ, Эдмон! – ҷавоб гардонд пирамард. – Кӣ медонад, шояд фардо ё пасфардо тосаи сеюм ҳодис шавад. Охир он вақт
ҳамааш тамом мешавад! Ростӣ, ман аксар вақт дар бораи ин сарват, ки
асбоби саодати даҳ хонадоне буда метавонист, бо шодии аламовар фикр
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мекардам; ин дороӣ барои онҳое, ки дар таъқиби ман буданд, аз даст
рафт. Андешаи ин чиз интиқоми ман буд ва дар зулмати зиндон лаззат
мебурдам аз он. Вале акнун, ки аз баракати меҳри шумо ман мардумонро маоф кардаам ва даме дар симои шумо ҷавонию ояндаро мебинам,
даме фикр мекунам, ки рози ман ба шумо чӣ саодате оварда метавонад,
метарсам аз шумо барин соҳиби арзандае, ки ин сарвати ниҳонро ба
даст оварда метавонад, маҳрум нагардам.
Эдмон оҳ кашида рӯяшро ба дигар сӯ гардонд.
– Шумо ҳоло ҳам бовар надоред, Эдмон, – давом дод Фариа, – суханони ман итминон набахшиданд ба шумо. Мебинам, ки ба шумо далел
лозим аст. Марҳамат. Ин сатрҳоро бихонед, ки ман ҳеҷ гоҳ ба касе нишон надодаам.
– Фардо, дӯстам, – ҷавоб гардонд Эдмон, ба тағофул кардан аз девонагии пирамард зӯраш нарасида. – Охир мо аҳд кардем, ки дар ин
хусус фардо гуфтугӯ кунем.
– Гуфтугӯро фардо мекунем, лекин руқъаро имрӯз мехонем.
«Қаҳрашро овардан лозим не», – ба дил гуфт Дантес.
Ӯ порчаи қоғази нимсӯхтаро гирифту бихонд:
Ду чоҳ кофта шудааст дар он ғор
гӯшаи чоҳи дуюм гӯр карда
мекунам ва чун ягона меросхӯрам
мо
гардонам.
25–уми апрели 149
Чез
– Хайр читу? – пурсид Фариа, даме ки Дантес бихонд.
– Охир ин ҷо фақат аввали сатрҳо–ку, – ҷавоб гардонд Дантес.
– Барои шумо, зеро бори авал хонда истодаед, вале на барои ман, ки
дар сари ин порча шабҳои зиёде шишта баромадаам, ҳар фиқраро, ҳар
маъниро берун овардаам.
– Ва шумо гумон доред, ки маънии аз байн рафтаро барқарор кардаед?
– Итминон дорам ба ин; худатон қазоват кунед; вале қаблан таърихи
ин ҳуҷҷатро бишнавед.
– Хомӯш! – нидо зад Дантес. – Шарфаи по!..
Ман рафтам!.. Хуш бошед!
Дантес хурсанд, ки аз ҳикояту аз тафсири он раҳо меёбад, ҳикояту
тафсире, ки девонагии дӯсташро тасдиқ мекунаду бас; вай мор барин ба
роҳи зеризаминӣ хазид, вале Фариа қуввате ки дошт, муҷтамеъ сохта,
тахтасангро бо пояш тела доду онро бо чипта пӯшонд, то роғҳои канорашро, ки вай фурсати хок рехтан наёфт, пайхас накунанд.
Қутвол даромад; хабари бемории аббатро аз посбон шунида, хост
худаш рафта ӯро бинад.
Фариа аз ҳар гуна ҳаракати беҷо худдорӣ карда, дар ҷои нишастааш
истиқбол кард ӯро, ҳамин тариқ ба вай муяссар шуд, ки фалаҷ гардидани тарафи рости танашро аз қутвол пинҳон дорад. Ӯ хавф бурд, ки
қутвол аз раҳмхӯрӣ мефармояд ӯро ба камераи дигари беҳтаре гузаронанд ва ба ҳамин васила аз рафиқи ҷавонаш дур кунад. Аммо хушбахтона, ин тавр нашуд, ва қутвол бо итминони комил китоби девонаи бе137
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чора (вай дар қаъри дилаш нисбат ба ӯ андаке дилбастагие дошт) фақат
каме гурехтааст, баромада рафт.
Дар ин миён Дантес, рӯи бистар сарашро ба ҳар ду дасташ такя дода
нишаста буду кӯшиш дошт афкорашро муҷтамеъ созад. Дар муддати
шиносоиаш бо аббат вай ин қадар далоилу ақли расо, муҳокимарониҳои
амиқу таносуби мантиқие дида буд, ки ҳеҷ ба фаҳмаш намеғунҷид ба чӣ
тариқ хиради олӣ метавонад дар ҳама бобат зоҳир шаваду фақат дар
нисбати як чиз ҷояшро ба девонагӣ вогузорад. Кӣ иштибоҳ мекарда
бошад; Фариае, ки аз боби ганҷаш сухан меронад, ё дигарон, ки Фариаро девона мепиндоранд.
Дантес рӯзи дароз дар маъвои худаш нишаста ҷуръат накард ба
назди дӯсташ баргардад. Ӯ саъй мекард он дақиқаи мудҳишеро, ки ба
девонагии Фариа итминон ҳосил хоҳад кард, аз худаш дур дорад.
Бегоҳ баъди омада рафтани одатии зиндонбон, Фариа расидани Эдмонро нигарон нашуда худаш саъй кард фосилаи фурқаташонро тай
кунад. Эдмон садои хиширосро шунида, бо азоб зӯр зада хазидани пирамарди мафлуҷро тасаввур карда, як қад парид. Эдмон ба ҷуз кашола
карда баровардани ӯ чорае надошт, зеро пирамард ҳаргиз наметавонист
аз сӯрохи танги даромад ба камераи Дантес гузарад.
– Дидед, бо чӣ инодкорие пайгирӣ мекунам ман шуморо, – гуфт Фариа, бо навозиш табассуме карда, – шумо гумон доред, ки аз саховати
ман саркашӣ хоҳед кард, ин ба шумо муяссар намешавад.Инак гӯш кунед.
Эдмон дид, ки илоҷи дигар надорад, пирамардро рӯи каташ шинонд,
худаш бошад, дар рӯбарӯи ӯ болои чорпояча ҷо гирифт.
– Оё шумо медонед, – гуфт аббат, – ки ман мирзо ва дӯсти мӯътамади кардинал Спада, охирин намояндаи сулолаи қадима будам.Барои ҳар
як хушие, ки дар зиндагӣ пеш омадааст бар ман, миннат аз ҳамин аъёни
шарафманд дорам ман. Ӯ сарватманд набуд, агарчи ба сарвати авлодиаш масал мезаданд ва таъбири «Сарватманд чун Спада»-ро шунидан
борҳо рост омадааст ба ман. Ҳам номашу ҳам шӯҳрати номаш ба туфайли ҳамин сарвати овозадор буд. Қасри ӯ биҳиште буд барои ман.
Ман бародарзодаҳояшро таълим медодам, ки баъдтар вафот карданд ва
даме ки худаш дар оилааш якаву танҳо монд, ман ҳар чиро, ки дар тӯли
даҳ сол бароям карда буд, бо садоқати бедареғ ҷуброн кардам.
Дар хонадони кардинал барои ман рози пӯшидае набуд; борҳо дида
будам, ки вай бо ҳавсалаи тамом китобҳои қадимаро варақ мезад ва
ҳарисона ба чанги осори дастнависи меросӣ ғӯтавар мешуд. Даме ки як
дафъа барои шабҳои бедорхобии баръабас, ки баъди он вай ба маъюсии
аламоваре меафтод, ман ба вай эрод гирифтам, вай бо заҳрханде тарафам нигоҳ карду таърихи шаҳри Римро дар пешам кушод. Дар он китоб,
дар фасли бистум, ки тарҷумаи ҳоли папа Александри Шашум буд, ман
сатрҳои зеринро хондам, ки як умр дар лавҳи хотирам нақш бастааст.
Лашкаркашиҳо дар Романтйе поён ёфт; Сезар Борҷиа, ки футуҳоташро анҷом дода буд, ба пул эҳтиёҷманд шуд, то кулли Итолёро
бихарад. Папа низ ба пул эҳтиёҷ дошт, то кори шоҳи Фаронса Лудовики
Дувоздаҳумро тамом кунад; ӯ сарфи назар аз мағлубиятҳояш, ҳанӯз
таҳдид дошт. Ягон кори манфиатнокро пеш гирифтан зарур буд, ки дар
Итолиёи муфлисгардида ин амр мушкилие дошт.
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Ба сари ҳазрати қудсимаоб як фикри саодатасаре омад. Ӯ қарор дод
ду кардинали наве таъйин кунад.
Интихоб кардани ду нафар аъён аз римиён, ки дар айни замон
сарватманд бошанд, ба падари қудсӣ манфиатҳои зеринро пеш меовард:
аввалан, вай метавонист ҷойҳои даромадноку мансабҳои олиеро, ки ҳар
ду кардинали оянда ишғол карда буданд, бифурӯшад; сониян, барои ду
кулоҳи кардиналӣ ба уҷрати олиҳимматонае умед баста метавонист.
Ҷанбаи сеюми кор боқӣ монда буд, ки онро анқариб мо хоҳем
фаҳмид.
Папа ва Сезар Барҷиа ду кардиналро таги чашм карданд: Ҷовани
Роспилозии чор мансаби аз ҳама муҳимми дарбори ҳазрати қудсимаобро ишғол карда ва Чезаре Спада, яке аз асилзодатарин ва саодатмандтарин аъёни Рим. Ҳар ду ба лутфу марҳамати папа гарон баҳо доданд. Ҳар
ду шӯҳратталаб буданд. Сипас Сезар Борҷиа барои мансаби онҳо харидороне пайдо кард.
Ба ҳамин тариқ Роспилозӣ ва Спада аҷри рутбаи кардиналиро пардохтанд, ҳашт нафари дигар бошад, барои мансабҳое, ки собиқан ду
кардинали навтаъйин ишғол мекарданд, аҷр доданд. Сандуқи корчалонҳои чирадаст ба маблағи ҳаштсад ҳазор скудо афзуда шуд.
Ба қисми сеюми муомила мегузарем. Роспилози ва Спадаро навозиш
карда, нишонаҳои рутбаи кардиналиро ба онҳо нисор намуда ва барои
пардохти аҷри ҳангуфти чунин миннат ва барои доиман кӯчида ба Рим
омадан дороии худро ба пули нақд табдил додани онҳоро дониста, папа,
бо ҳамдастии Сезар Борҷиа, ҳар ду кардиналро ба наҳор хӯрдан даъват
кард.
Дар ин масъала миёни падару писар баҳс рафт. Сезар чунин мешумурд, ки яке аз он воситаҳоеро, ки вай барои дӯстони наздики худаш
ҳамеша омода медошт, ба кор бурдан кофист, он восита бошад, маҳз ин
аст: калиди овозадоре, ки гоҳ ину гоҳ он касро илтимос мекард бо он
ҷевонеро кушоянд. Калид пихи майдаҳаки оҳание дошт, яъне ки ин аз
бедиққатии челонгар мондааст. Ҳар ки барои тоб додани калид дар
қуфли сахткушо зӯр мезад, пих ба ангушташ мехалиду рӯзи дигар мемурд. Боз хотами нигинаш сари шердор буд, ин Сезар дасти ин ё он касро фишурданӣ бошад, ба ангушташ мекард. Шер пӯсти ин дастҳои
баргузидаро мегазиду баъди як шабонарӯз соҳиби даст ба марг мерасид.
Бинобар он Сезар ба падараш пешниҳод кард ҳар ду кардиналро ба
кушодани қуфли ҷевон фиристад ё дасти ҳардуяшонро дӯстона бифишурад. Аммо Александри Шашум дар ҷавоби гапи ӯ гуфт:
«Ба зиёфат оростан баҳри кардиналҳои шоиста Спадаю Роспилозӣ
хасисӣ намекунем. Ба хаёлам мо хароҷотамонро бармегардонем. Ғайр
аз ин, ту, Сезар, фаромӯш мекунӣ, ки таъсири ҳазм карда натавонистани
меъда ҳамонзамонӣ зоҳир мешавад, халидан ё газидан бошад, фақат
баъди як–ду рӯз таъсир мекунад».
Сезар ба ин гуна муҳокимаронӣ розӣ шуд. Ана барои чӣ ҳар ду кардиналро ба наҳор хонданд.
Дар токзори қариби Сан–Пйетро–ин–Винколии папа, дар гӯшаи
хушманзарае, ки кардиналҳо таърифашро шунида буданд, дастархон
густурданд.
Роспилозӣ, аз рутбаи нав кайфаш чоқ ва аз зиёфат пешакӣ лаззат
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бурда, бо шукуфонтарин чеҳрае ҳозир шуд. Спада, ки марди эҳтиёткоре
буд ва додарзодааш, афсари ҷавони ниҳоят умедбахшро хеле дӯст медошт, як варақ коғазу қалам гирифт ва васиятномаашро навишт. Баъд
кас фиристод ба додарзодааш гӯянд, ки ӯро дар назди токзор нигарон
шавад; аммо фиристода, аз афташ, ӯро дар хона наёфтааст.
Спада медонист, ки ба наҳор даъват шудан чӣ маъное дорад. Аз он
даме ки насроният – қувваи ниҳоят тамаддунбахш – дар Рим тантана
карда буд, дигар сардори дастаи ҳарбиён омада аз номи мустабид эълом
намекард; «Хоҳиши Сезар ин аст, ки ту бимирӣ», балки вакили илтифоткор бо лаби пуртабассум аз номи папа мегуфт: «Ҳазрати тақаддусмаоб мехоҳанд, ки шумо ҳамроҳашон наҳор бихӯред».
Соати дуи рӯз Спада ба токзори Сан–Пйетро–ин–Винколӣ рафт; папа ин дам ӯро нигарон буд. Аввалин касе, ки вай он ҷо дид, додарзодаи
ороставу вақтчоқаш буд; Сезар Борҷиа беҳад навозиш мекард ӯро. Ранги Спада канд, Сезар бошад, тарафаш нигоҳи писхандомезе андохт, бо
ҳамин фаҳмонд, ки вай ҳамаашро пешбинӣ кардааст ва дом гузоштааст.
Ба наҳор хӯрдан нишастанд, Спада фақат фурсате ёфт аз додарзодааш бипурсад: «Фиристодаи маро оё дидӣ?» Додарзодааш, маънои суолро ба хубӣ фаҳмида ҷавоб гардонд, ки не. Лекин ин дам дер шуда
буд; вай алакай як истакон майи бисёр хубе нӯшида буд, ки роҳиби мутасаддии анбори майи папа рехта дода будаш. Ҳамон замон боз як шиша оварданд, ки олиҳимматона ба кардинал Спада муроот карданд.
Баъди як соат пизишк эълом кард, ки ҳар ду аз бурмазанбурӯғ заҳролуд
шудаанд. Спада дар назди даромадгоҳи токзор бимурд, вале додарзодааш дар дами дарвозаи хонаи худаш, бо кӯшиши ким–чиеро ба занаш
фаҳмондан, аммо зан гапи шавҳарашро нафаҳмид.
Ҳамонзамонӣ Сезару папа бо баҳонае, ки коғазҳои марҳумонро аз
назар гузаронидан даркор, меросро ба даст оварданд. Аммо тамоми мерос аз як варақ коғазе иборат буд, ки дар он Спада навиштааст:
«Сандуқҳову китобҳоямро ба додарзодаи дилбандам васият мекунам,
ки дар байни онҳо китоби дуоҳои гӯшаҳояш тиллокориам ҳаст то ки ба
ёди амаки меҳрубонаш маҳфуз дорад».
Меросхӯрон ҳама ҷоро кофтанд, китоби дуоҳоро ба шавқ тамошо
карданд, асосиаш хонаро соҳиб шуданд, тааҷҷуб карданд, ки Спадаи
сарватманд воқиан аз бенавотарин амакон будааст. Аз ганҷ дарак набуд,
агар ганҷи донишро ба ҳисоб нагирем, ганҷе, ки китобхонаву озмоишгоҳҳо дар худ нуҳуфта медоштанд.
Дигар ҳеҷ чиз ёфта нашуд. Сезару падараш кофтанд, тагурӯ карданд,
пурсуҷӯ намуданд, базӯр андаке маснуоти зару сим пайдо карданд, ки
бисёр бошад ҳазор скудо арзиш дошт ва боз ҳамин қадар пули нақд;
вале додарзодааш ба хона баргашта ба гуфтани ҳамин қадар хабаре ба
занаш фурсат ёфта буд: « Қоғазҳои амакамро кобетон, он ҷо васиятномаи ҳақиқие буданаш даркор».
Хешовандони марҳум боз бодиққаттар ба кофтан даромаданд, шояд
аз меросхӯрони давлатӣ ҳам бештар ҷадал карда бошанд. Баръабас: ба
онҳо ду қаср ва боз токзори паси Палатин расид. Дар он замонҳо амволи ғайри манкул чандон арзише надошт, – ҳар ду қасру токзор барои
тамаъи папаю писараш ҳамчун чизҳои нокироӣ, ба сифати мулки хонадони марҳум боқӣ монданд.
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Аз байн моҳҳо гузаштанд. Александи Шашум, чунон, ки маълум аст,
аз заҳр ба туфайли иштибоҳе, даргузашт; Сезар, ки ҳамроҳи вай заҳролуд шуда буд, бо он ҷон ба саломат бурд, ки чун мор, пӯст партофту
пӯсти нав баровард, ки аз заҳр дар он мисли холҳои бадани паланг,
доғҳо боқӣ монд; оқибат, ба тарк кардани Рим маҷбур шуда, дар ким–
кадом задухӯрди шабонае бешарафона ҳалок гардид, ки таърих қариб
ба гӯшаи фаромӯшӣ андохташ.
Баъд аз марги папа, баъд аз ронда шудани писараш ҳама умед доштанд, ки хонадони Спада боз шоҳзодавор зиндагӣ сар мекунад, чунон,
ки дар давраҳои кардинал Спада умр ба сар мебурд. Ҳеҷ ин тавр нашуд.
Аҳли хонадони Спада дар некуаҳволии маҷҳуле умр мегузаронд, рози
абадие ба ин кори мубҳам таҳдид меовард. Ҳама дар заминаи овозаҳо
гумон доштанд, ки Сезари аз падараш маккортар, мероси ҳар ду кардиналро аз вай дуздидааст; барои он ҳар ду мегӯям, ки кардинал Роспилозии барои эҳтиёт ҳеҷ чорае надида – тамоман ғорат шуда буд.
– То ба ҳол, – гуфт Фариа бо табассум, ҳикояташро қатъ карда, –
шумо ягон гапи махсусан беақлонае нашунидед, ҳамин тавр не?
– Баръакс, – ҷавоб гардонд Дантес, – ба назарам, ки ман солномаи
шавқовареро хонда истода бошам. Давом диҳед, хоҳиш мекунам аз
шумо.
– Давом медиҳам.
Спадаҳо ба гумномӣ одат карданд. Солҳо сипарӣ шуданд. Аз авлоди
онҳо ҳарбиён баромаданд, дипломатҳо; баъзеҳояшон рутбаи рӯҳонӣ ба
даст оварданд, баъзеҳояшон соҳиби бонк шуданд; якеҳояшон сарватманд гардиданд, дигарҳояшон баякбор варшикаста шуданд. То ба намояндаи охирини авлод, то ба граф Спада мерасам, ки ман вазифаи муншигиашро ба ҷо меовардам.
Ӯ аксар вақт шиква мекард, ки дороиаш бо мартабааш мувофиқат
надорад; ман ба вай маслиҳат додам, ки ҳамин андак амволе, ки дорад
ба иҷораи умрбодӣ монад; ӯ аз рӯи маслиҳати ман амал карда дороиашро ду баробар афзуд.
Китоби дуоҳои овозадор дар хонадон боқӣ монд ва ин дам моли
граф Спада буд; вай аз падар ба писар монд ва ба туфайли моддаи мармузии ягона васиятномаи ошкор гардида ба як навъ табаррукоте табдил
ёфта буд, ки бо як ихлоси хурофотие маҳфузаш медоштанд. Ин китобе
буд дорои минётурҳои бисёр зебои готӣ ва тиллокорӣ ба ҳадде вазнинаш карда буд, ки дар рӯзҳои тантана хизматгор онро пеш–пеши кардинал бардошта мебурд.
Ҳар гуна ҳуҷҷат, санад, қарордод, дастнависи қадимаи аз кардинали
заҳрхӯрда мондаву дар бойгонии хонадонӣ нигоҳдоришавандаро дида
ман ҳам ба хабар гирифтани ин бастаҳои азими коғаз даромадам, чунон
ки то ман бист хидматгузор, бист мубошир, бист муншӣ хабар гирифта
буданд. Сарфи назар аз бурдборонаву боэҳтимом ҷустан ман наёфтам
ки наёфтам. Ҳол он ки дар ин миён ман хеле чизҳо хондам, ман ҳатто
таърихи муфасал, қариб ки рӯз ба рӯзи хонадони Борҷиаро навиштам,
танҳо барои он, ки бифаҳмам оё сарвати ин хонадон бо марги Чезари
Спадаи ман афзуда шудааст ё не, ва дарёфтам, ки танҳо бо дороии кардинал Роспилозӣ, рафиқи дар бадбахтӣ шарикқисмати Спада афзуда
шуда будаасту бас.
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Ман қариб, ки итминон доштам, мероси Спада на ба аҳли хонадони
худаш расидааст, на ба Борҷиа, балки бесоҳиб истодааст, чун ганҷи
афсонаҳои «Ҳазору як шаб», ки зери замин хобида, муваккалаш ҷин аст.
Ман дахлу харҷи хонадони Спадаро дар тӯли сесад сол ягон ҳазор маротиба ҳисобу китоб карда санҷидам, барасӣ намудам; ҳамааш бефоида
буд, ман дар ғафлат будаму граф Спада дар бенавоӣ.
Валинеъмати ман вафот кард. Вай дороиашро ба иҷораи умрбодӣ
дода, дар ихтиёри худаш фақат бойгонии оилавӣ, китобхонаи иборат аз
панҷ ҳазор муҷаллад китоб ва китоби дуоҳои овозадорро боқӣ гузошта
буд. Ҳамаи ин ва боз ҳазор скудои римӣ пули нақдро ба ман васият
кард, бо шарте, ки ман ҳар сол ба арвоҳаш дуою фотиҳа мекунам,
шаҷараи ансобашро тартиб медиҳам ва таърихи хонадонашро менависам, ки ман ҳамаашро бе каму кост ба ҷо овардам...
Тоқат кунед Эдмони азиз, мо ба интиҳояш расида истодаем.
Соли як ҳазору ҳашт саду ҳафтум, як моҳ қабл аз ҳабс шуданам, ва
баъди ду ҳафтаи вафоти граф, бисту панҷуми декабр (шумо ҳозир мефаҳмед, ки чаро ин рӯз дар ёди ман мондааст), ман бори ҳазорум
қоғазҳоеро, ки ба тартиб меовардам, ба такрор мехондам. Қаср фурӯш
ёфта буд ва ман бо тамоми дороиам, ки иборат аз дувоздаҳ ҳазор ливр,
китобхона ва китоби дуоҳои овозадор буд, дар тараддуи аз Рим ба Флоренсия кӯчидан будам. Аз кори бо ҷиду ҷаҳд хаста шуда ва баъди
наҳори шикамсерӣ андак лоҳасие ҳис карда, ман сарамро рӯи дастонам
гузоштам ва хобам бурдааст. Соати сеи баъдизӯҳр буд.
Вақте, ки бедор гардидам, дидам соат шаш шудааст.
Ман сар боло кардам; атроф тамоман торик буд. Ман занг задам то
оташ биёред гӯям, аммо касе наомад. Он гоҳ хостам илоҷи корро худам
ёбам. Ғайр аз ин маро мебоист ба тарзи рӯзгори файласуф хӯ гирифт. Бо
як дастам кибритро, бо дасти дигарам, азбаски кибрит гӯгирдчӯб надоштааст, ягон коғазпорае ёфтанӣ шудам: то дар бухорӣ, ки ҳанӯз оташаке милт–милт дошт, даргиронам; ман хавф бурдам, ки мабодо дар торикӣ ба ҷои коғазпораи нодаркор ягон ҳуҷҷати гаронбаҳоеро гирам,
ҳамин дам ба ёдам расид, ки даруни китоби дуоҳои овозадор, ки рӯи
миз дар пешам истода буд, ба ҷои хатчӯб варақи бо мурури айём зард
шудае истодааст, ки меросхӯрон бо ихлоси тамом нигоҳ дошта меомаданд. Ман даст–даст карда ин қоғази нодаркорро ёфтам, ғиҷим кардаму
тарафи оташ бурдам.
Яке нохост, гӯё бо амри соҳире, ҳамин ки оташ фурӯзон шуд, дар
қоғази сафед ҳарфҳои зардчае пайдо шуданд гирифтанд, маро воҳима
пахш кард: қоғазро бо кафи ҳар ду дастам зер кардам, оташро куштам,
шамъро пеш бурда бевосита дар бухорӣ гирондам, бо ҳаяҷони шарҳнопазир варақи ғиҷимшударо ҳамвор кардам ва итминонам қавӣ шуд, ки
ҳуруф бо ранги сиррноке сабт ёфтааст, ки фақат ҳангоми гармигузаронӣ
пайдо мешавад. Оташ зиёда аз сеяки руқъаро нобуд карда буд; ин ҳамон
руқъаест, ки ҳамин саҳар шумо хондед. Бори дигар такрор хонедаш,
Дантес ва даме ки хонда фуровардед, ман калимаву маъонии нобуд
шудаашро пурра мекунам.
Ва Фариа бо қиёфаи шукӯҳманд варақро ба Дантес дод, ки вай ин
дафъа ҳарисвор каломи зеринро, ки бо ранги сурхфоми шабеҳ ба занги
оҳан навишта шуда буд, бихонд;
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Имрӯз 25–уми апрели соли 1498 аз
дан ба даргоҳи ҳазрати Александри Шаш
бими он, ки вай аз пардохти аҷри кулоҳи кар
нагардида, майли ба даст овардани меро
қисмати кардиналҳо Капрар ва Бентиволои
ро бароям тайёр кардагист, додарзода
на меросхӯри худам эълон меку
ӯ маълум, зеро ҳамроҳам ба он ҷо рафта
ғорҳои ҷазираи Монте-Кристост, ҳа
сиккаҳо, сангҳои гаронқадр, алмо
ҷудияти ин ганҷи арзишаш то ду мил
ҳо ман бохабарам, агар кас аз тарафи ха
якрост равон шавад, онро дар зери
Ду чоҳ кофта шудааст дар он ғор
гӯшаи чоҳи дуюм гӯр карда
мекунам ва чун ягона меросхӯрам мо
гардонам.
25–уми апрели со
Чеза
– Вале акнун, – гуфт аббат, – мана инро хонед. Ва ӯ ба Дантес варақаи дигареро дароз кард. Дантес онро гирифту бихонд:
баски барои наҳор хӯр–
даъват шудаам ва аз
диналӣ қонеъ
си ман будагист ва
аз заҳр мурда
ам Гвидо Спадаро яго
ам, ки ман дар мавзеи ба
буд ва он ҷо маҳз
ман сабойики тилло,
су ҷавоҳирот, ки аз мав–
лион скудои римӣ тан
лиҷи хурди шарқӣ
шахи бистум хоҳад ёфт.
ҳо; ганҷ дар канортарин
шудааст, ҳамин ганҷро васият
ликияти пурраи ӯ ме–
ли 1498
ре Спада
Фариа бо нигоҳи шӯълавар ҷониби ӯ менигарист.
– Акнун, – гуфт ӯ, то ба сатри охирин расидани ӯро дида, – ҳар ду
порчаро рӯбарӯи ҳам гузореду худатон қазоват кунед.
Дантес итоат кард: аз порчаҳои рӯбарӯи ҳам гузоштааш чунин матне
пайдо шуд:
«Имрӯз 25–уми апрели соли 1498, аз... баски барои наҳор хӯрдан ба
даргоҳи ҳазрати Александри Шашум даъват шудаам ва аз бими он, ки
вай аз пардохти аҷри кулоҳи кар...диналӣ қонеъ нагардида, майли ба
даст овардани меро...си ман доштагист ва қисмати кардиналҳо Капрар
ва Бентиволои... аз заҳр мурдаро бароям тайёр кардагист, додарзода...ам
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Гвидо Спадаро ягона меросхӯри худам эълон мекунам, ки ман дар
мавзеи ба ӯ маълум, зеро ҳамроҳам ба он ҷо рафта... буд ва он ҷо маҳз
ғорҳои ҷазирачаи Монте-Кристост, ҳа... маи сабойики тилло, сиккаҳо,
сангҳои гаронқадр, алмо...су ҷавоҳирот, ки аз мавҷудияти ин ганҷи арзишаш то ду мил...лион скудои римӣ танҳо ман бохабарам, агар кас аз
тарафи ха...лиҷи хурди шарқӣ якрост равон шавад, онро дар зери... шахи бистум хоҳад ёфт. Ду чоҳ кофта шудааст дар он ғор...ҳо; ганҷ дар
канортарин гӯшаи чоҳи дуюм гӯр карда... шудааст, ҳамин ганҷро васият
мекунам ва чун ягона меросхӯрам мо...ликияти пурраи ӯ мегардонам.
25–апрели со...ли 1498
Чезаре Спада».
– Акнун фаҳмидед? – пурсид Фариа.
– Ин изҳороти кардинал Спада ва васиятномаест, ки ин қадар муддат дар ҷустуҷӯяш буданд? – гашта пурсид Эдмон, ки ҳоло ҳам чандон
бовар надошт.
– Ҳа, ҳазор бор ҳа.
– Кӣ барқарор кард инро?
– Ман. Аз рӯи порчаи эмин монда дарозии сатрҳову бари қоғазро
қиёс гирифта, мувофиқи маънои аён маънои ниҳонашро пай бурдам,
чунон ки аз рӯи равшании хираи аз боло расанда кас роҳи зеризаминиро
кофта меёбад.
– Хӯш, баъди он, ки дар дилатон шубҳае намонд, чӣ кор кардед?
– Асари калонҳаҷми нотамоми ба давлати шоҳии ягонаи Итолиё
бахшидаро бо худам гирифта, ҳамонзамонӣ ба роҳ баромадам; лекин
политсияи император кайҳо аз паям афтода будааст; дар он замон
Наполеон ба ҷудо кардани музофотҳо мекӯшид, баръакси он, ки минбаъд дилаш мехост, даме ки писар ёфт. Сафари батаъҷили ман, ки сабабашро ҳеҷ кас намедонист, шубҳае ба миён овард ва ҳамон дақиқае, ки
ман дар Помбино дар киштӣ нишастам, ба ҳабс гирифтанд маро.
– Акнун, – давом дод Фариа, бо меҳри падарвор ҷониби Дантес
нигариста, – акнун дӯстам, шумо ҳамон қадар медонед, ки ман медонам. Агар ягон вақте мо ҳамроҳ бигурезем, нисфи ганҷинаи ман аз они
шумо хоҳад буд; агар ман ин ҷо мираму шумо як худатон танҳо наҷот
ёбед, вай пурра моли шумост.
– Лекин, – гашта гуфт Дантес дудила шуда, – оё ин ганҷ ба ғайр аз
мо соҳиби қонунитаре дошта бошад?
– Не, не, осуда бошед, тамоми аҳли хонадон якта намонда мурданд;
ғайр аз ин охирин графи Спада маро меросхӯри худаш таъйин кард;
ҳамон китоби овозадори дуоҳоро ба ман васият карда, бо ҳамин ҳар он
чи дар мофиҳои он буд, низ ба ман васият кард. Агар ин сарват ба мо
дастрас гардад, мо метавонем бо виҷдони осуда ва бо хотири ҷамъ аз он
баҳра гирем.
– Ва шумо гумон доред, ки арзиши ин ганҷ ба...
– Ба ду миллион скудои римӣ баробар аст, ки ба пули мо тақрибан
сездаҳ миллион мешавад.
– Мумкин нест! – нидо зад Дантес аз маблағи ҳангуфт ба воҳима
афтода.
– Барои чӣ мумкин набошад? – гуфт пирамард. – Дудмони Спада
дар асри понздаҳум яке аз қадимтарин ва муқтадиртарин хонадонҳо
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буд. Ба болои ин дар он даврае, ки на муомилоти пулии калоне буду на
саноат, ин гуна андӯхти зару ҷавоҳирот ҷои нудрат надошт; ҳоло ҳам
дар Рим хонадонҳое ҳастанд, ки соҳиби миллионҳо алмосу сангҳои гаронқадр буда, аз гуруснагӣ мемиранд, зеро ин маблағест, ки аз мероси
майорат иборат аст, онҳо ба вай ҳад надоранд даст расонанд.
Ба назари Эдмон чунин тофт, ки вай хоб дида истодааст.
– Ман ин сирро хеле муддат пинҳон доштам аз шумо, – давом дод
Фариа, – барои он, ки аввалан, хостам шуморо имтиҳон кунам, вале сониян, барои он, ки хостам шуморо дар ҳайрат гузорам. Агар мо пеш аз
хуруҷи дарди ман мегурехтем, шуморо ба Монте-Кристо мебурдам.
Акнун, – оҳ кашида илова кард ӯ, – шумо маро мебаред. Хӯш чӣ ту,
Дантес, шумо аз ман миннатдор намешавед?
– Ин ганҷ ба шумо тааллуқ дорад, дӯстам, – гуфт Дантес, – вай ба як
худи шумо тааллуқ дорад, ман ба вай ҳеҷ гуна ҳуқуқе надорам; ман хешованди шумо нестам.
– Шумо писари манед, Дантес! – хитоб кард пирамард. – Шумо фарзанди асорати манед! Рутбаи руҳонияти ман аз издивоҷ боздошта буд
маро; худованд шуморо ато кард ба ман, то ба дили марде, ки падар буда натавонист ва зиндоние, ки озод шуда натавонист, тасалло бахшад.
Ва Фариа дасти солимашро ҷониби Эдмон дароз кард; ӯ бо дидаи
ашкбор пирамардро оғӯш кард.
XIX. ТОСАИ СЕЮМ
Акнун, ин ганҷ ки дар муддати тӯлонӣ мавриди андешаҳои аббат
Фариа буд, метавонист онеро саодатманд гардонад, ки вай фарзанди
воқеӣ барин ба ӯ дил баста буд, ба қалбаш дучанд азизтар шуд;
ҳамарӯза ҳадиси ин сарвати бепоён дар забонаш буд, ба Дантес мегуфт,
ки дар ҷаҳони имрӯза кас соҳиби сездаҳ–чордаҳ миллион гардида ба
дӯстонаш чӣ қадар некие карда метавонад; дар ин сурат чеҳраи Дантес
тира мегардид; ӯ қасами мудҳишеро ба ёд меовард, ки ба шахси худаш
дода буд ва ба дил мегуфт, ки дар ҷаҳони имрӯза кас соҳиби сездаҳ–
чордаҳ миллион гардида ба душманонаш бадие карда метавонад.
Аббат ҷазираи Монте-Кристоро намедонист, вале Дантес медонист
онро; вай аз назди ин ҷазираи ягон биступанҷ мил аз Пианоза, дар миёни Корсикаю Элба афтода зуд–зуд гузашта меистод ва як дафъа ҳатто
дар он ҷо таваққуф карда буд. Ҷазираи Монте-Кристо ҳамеша бедолу
дарахт ва беодам буд, ин дам низ чунин аст; ин шахи махрутӣ зоҳиран
дар асари садамаи вулқоние аз қаъри баҳр берун омадааст. Дантес бо
аббат нақшаи ҷазираро кашид, Фариа бошад, ба Дантес маслиҳат медод,
ки ба чӣ тариқ ганҷро мебояд ҷуст.
Аммо Дантес ҳаргиз ин қадар саргарм набуд, ки пирамард аббат буд,
лекин, асосиаш, ба итминони вай шарик набуд. Албатта, акнун вай медонист, ки Фариа ҳаргиз девона нест ва зиракие, ки ба туфайли он аббат
кашфиёте кардааст, кашфиёте, ки ӯро чун девона шӯҳрат дод, таҳсини
Дантесро фузун карду бас; вале дар айни замон вай ба мавҷудияти ин
ганҷ бовараш намеомад, бигзор як замоне буда бошад, лекин ин дам
мавҷуд буданаш дар гумон аст; агар вай ин ганҷро хаёли хом ҳисоб
накунад ҳам, ба ҳар ҳол онро аз байн рафта меҳисобид.
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Дар ин миён мисли ин ки қисмат зиндониёнро аз охирин умедашон
маҳрум гардонданӣ ва ба онҳо хотиррасон карданӣ бошад, ки ишон ба
ҳабси абадӣ маҳкум шудаанд, ин ду қисматшарики гумҷӯро бадбахтии
наве пеш омад: долони беруниро, ки кайҳо хавфи фурӯ афтодан дошт,
кушода аз нав сохтанд; таҳкурсиро таъмир карданд ва сӯрохи қисман
пуркардаи Дантесро бо сангҳои калон–калон маҳкам карданд. Агар вай
ин чораҷӯиро, ки тавре медонед, аббат ба вай маслиҳат дода буд, пеш
намегирифт, мусибати аз ин ҳам бештаре рӯй медод ба онҳо: ба гурехтан тадорук диданашон ошкор мешуд ва онҳоро ҳатман аз якдигар
ҷудо мекарданд. Ҳамин тавр, дари нави нисбат ба ҳамаи дарҳои пешина
мустаҳкамтару бераҳмонатаре ба рӯяшон баста мешуд.
– Ана дидед, – бо овози пасти андӯҳбор гуфт Дантес ба аббат, – худо хостааст, ки дар садоқати ман нисбат ба шумо хидмате надошта
бошам ман. Ман ба шумо ваъда дода будам, ки доимӣ ҳамроҳатон
бошам ва ин дам ноилоҷ бояд ба қавлам устувор монам. Ганҷ на ба ман
мерасад, на ба шумо ва мо ҳаргиз аз ин ҷо берун нахоҳем рафт. Воқиан,
ганҷи ҳақиқӣ, дӯсти азизам, на он аст, ки дар зери шахи тираи МонтеКристо маро нигарон буд; ин ганҷ – ҳузури шумост, муоширати рӯзе
панҷ–шашсоатаи мост ба рағми зиндонбонҳоямон, он шӯълаҳои донишест, ки аз баракаташ ақли маро равшанӣ бахшидед шумо, алфози ғайрест, ки дар мазрааи зеҳни ман кишт кардед ва реша давонда сарсабз
хоҳад шуд; илмҳоест, ки ба туфайли идроки шумою маслаки сареҳатон
ба ман дастрас гардид ва дар замирам ҷо кардед шумо ин ҳамаро.
Ҳамин аст ганҷи ман, дӯсти азизам, ҳамин аст он сарвату бахте, ки базли ман кардед. Ба ман бовар кунеду тасалло ёбед, аз ин ба ман манфиати бештар аст, назар ба хумҳои тиллову сандуқҳои алмос, ҳатто агар он
тиллову алмосҳо ба мисоли ҳамон абрҳо фиребо набошанд, абрҳое, ки
саҳарии бармаҳал дар сатҳи баҳр гашту гузор доранду ба назар замини
сахт метобанд, вале ҳамин, ки одам наздик шудан гирифт, бухор мешаванду ғоиб мегарданд. Ҳар чи бештар дар канори шумо будан, овози
муассири шуморо шунидан, ба ақли худ софӣ бахшидан, рӯҳро обутоб
додан, худро ба корнамоиҳои азиму муҳим омода сохтан, – агар ягон
вақт раҳо шудан аз ин ҷо ба ман насиб гардаду навмедиро, ки то шиносо шуданам ба шумо бар ман муставлӣ гардида буд, абадан тарк
бигӯям, – ҳамин аст сарвати ман; ин сарвати хаёлӣ нест; ин сарвати
воқеиро аз баракати шиносоиам бо шумо дарёфт кардам ва кулли ҳукмфармоёни олам агар ишон, Сезарҳои Борҷиа бошанд ҳам, аз ман гирифта наметавонанд инро.
Ҳамин тавр вақт барои ду зиндонии сарсахт ба муроди дил набошад
ҳам, ақаллан зуд мегузашт. Фариа, ки дар тӯли ин қадар солҳо аз боби
ганҷаш дам намезад, ин дам беист аз он ҳарф мезад. Чунон ки вай
пешбинӣ карда буд, дасту пои росташ мафлуҷ монданд ва ӯ умеди худаш аз ганҷ баҳра гирифтанро қариб аз даст дод; вале ӯ ҳамчунин умед
дошт, ки рафиқи ҷавонаш аз зиндон раҳо хоҳад шуд ё гурехтан ба вай
муяссар мегардад ва аз барои вай хурсанд буд. Аз бими он, ки мабодо
руқъа ба ягон сабабе ғоиб нагардад ё гум нашавад, ӯ Дантесро водор
кард, ки онро аз ёд кунад ва Дантес аз ҳарфи нахуст то охир ба ёд гирифт онро. Он гоҳ вай ҳиссаи дуюми руқъаро нобуд кард, азбаски итминон дошт, ки ҳатто агар ҳиссаи якумашро ёбанд ҳам, ба маънояш
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сарфаҳм намераванд. Баъзан Фариа соатҳои дароз ба Дантес андарзе
мегуфт, ки минбаъд дар ҳоли озод гардидан ҳам ба ӯ судманд буда метавонист; аз рӯзи нахуст, аз соати нахуст, аз лаҳзаи нахусти озодиаш
дар дили Дантес бояд як андеша бошад – илоҷе карда худро ба МонтеКристо расонад, бе он ки шубҳае ба миён оварад, ба ягон баҳонае он ҷо
танҳо монад, кӯшиш кунад, ки ғорҳои тилисмиро пайдо кунад ва ҷои
ишорат шударо биковад. Ҷои ишорат шуда, чунон ки мо дар ёд дорем,
дуртарин гӯшаи чоҳи дуюм буд. Дар ин миён вақт на ин ки ноаён, балки
ба ҳар ҳол як навъ мегузашт. Фариа, чунон ки пеш аз ин мо гуфта будем, ки мафлуҷӣ аз пой фиканда будаш, боз ақли равшани собиқашро
дарёфта буд ва ба тадриҷ рафиқи ҷавонашро ғайр аз таълим додани
илмҳои муҷаррад, ки ҳадисаш гузашт, боз ба он ҳунари пурсабронаву
олии каси зиндонӣ дармеомӯхт, ки иборат буд аз сохтани ягон чиз аз
ҳеҷ. Онҳо ҳамеша саргарми коре буданд, Фариа – аз пирӣ метарсиду
Дантес – то гузаштаашро ба ёд наоварад, гузаштае, ки қариб хомӯш
гардида буду фақат чун гулхани дури дар оғӯши шаб бенишонмондае аз
қаъри хотираш милт–милт дошт. Ва умри онҳо ба умри касе шабоҳат
дошт, ки ба пешомади шум тан додаанду зиндагиашон дар зери назораи
қисмат ором ва ба як маром ҷараён дорад.
Аммо дар зери ин оромии зоҳирӣ дар дили ҷавон, кӣ медонад шояд
дар дили пирамард низ, эҳсосоте ғалаён дошт, ки базӯр фурӯ нишонда
мешуд; шояд фиғони ба зӯрӣ пахшгардида аз сандуқи дили ҳар ду берун ҷаста бошад, даме ки Фариа танҳо монду Эдмон ба манзили худаш
баргашт.
Як дафъа шабона Эдмон нохост бедор шуд; ба хаёлаш ки касе ҷеғ
мезад ӯро, зӯр зада бо нигоҳ пайкари зулмати шабро шикофтанӣ мешуд.
Вай номи худашро мешунид ё, аниқтараш, овози шикваомезеро, ки
зӯр мезад номи ӯро ба забон оварад.
Вай сари бистар нимхез шуду аз тарс баданашро сардӣ пахш карда,
гӯш фаро дошт. Шубҳае набуд: садои нолиш аз зиндони аббат ба гӯш
мерасид.
– Бор худоё! – гуфт зери лаб Дантес. – Наход ки?..
Ӯ катро тела дод, сангро гирифт, худро ба нақб афканду то охири он
гаваккашон бирафт: тахтасанг бардоштагӣ буд. Дар равшании хираи
пилсӯзи дастие, ки пеш аз ин мо гуфта будем, Эдмон пирамардро дид:
ранги рӯяш чун ранги мурда кандагӣ буд, ва аз кат дошта базӯр рост
меистод. Тарҳи рӯяшро он нишонаҳои машъуме вайрон карда буданд,
ки Эдмон пеш аз ин дида буд ва ин қадар тарсонда буданд варо, даме
бори аввал дида буд.
– Худатон мефаҳмед, дӯстам, – мухтасар ба забон овард Фариа. –
Ҳоҷати ба шумо фаҳмондани ман нест.
Эдмон нолише карду аз мусибат ақлашро бохта додзанон худро ба
сӯи дар андохт:
– Ёрӣ диҳед! Ёрӣ диҳед!
Қувваи Фариа ба ҳамин қадараш расид, ки аз дасти ӯ дорад. – Хомӯш истед! – гуфт ӯ. – Набошад нобуд мешавед. Фақат ғами шуморо
мехӯрем, дӯстам, ғами онро, ки коре карда маҳбусии шуморо қобили
таҳаммул гардонем ё гурехтани шуморо имконпазир. Ба шумо солҳо
мебоист, то ҳар он чи ман ин ҷо ба субут расондаам, аз сари нав бику147
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нед ва агар зиндонбонони мо аз муоширати ҳардуямон хабар ёбанд,
ҳамонзамонӣ ҳамааш барбод хоҳад рафт. Хусусан ки ғам нахӯред,
дӯстам; камерае, ки ман таркаш мекунам, дурудароз холӣ нахоҳад
монд; дигар зиндонии сарсахт ба ҷои ман хоҳад омад. Ба назди ин каси
дигар чун фариштаи наҷотбахш ҳозир мешавед шумо. Ӯ, шояд, ҷавон
бошаду бақувват ва чун шумо пуртоқат, ва ба гурехтани шумо мадад
карда тавонад, ҳол он ки ман фақат халал мерасонам. Шумо дигар пойбанди каси ниммурдае намешавед, ки аз ҳаракат кардан бозмедорад
шуморо. Бо ҳусни назар, худованд, оқибат ёди шумо кард; вай ба шумо
зиёдтар ато мекунад назар ба он ки мегирад ва кайҳо вақти мурдани ман
расидааст.
Дар ҷавоби гапи ӯ Эдмон дастонашро рӯи ҳам гузошту нидо зад:
– Дӯстам, хомӯш истед, илтимос мекунам ба шумо!
Баъд аз зарбаи ногаҳон ба худ омаду иродаи мустаҳками аз суханони
пирмард аз даст додаашро бори дигар соҳиб шуда, хитоб кард:
– Як дафъа шуморо наҷот дода будам, ин дафъа низ наҷот медиҳам!
Ӯ пояи катро аз замин бардошту аз он ҷо шишачаро баровард, ки
ҳанӯз сеяки қиёми сурх дар он боқӣ монда буд.
– Нигоҳ кунед, – гуфт ӯ, – мана вай – нӯшдоруи наҷотбахш! Зудтар,
зудтар бигӯед ба ман, чӣ кор кардан даркор. Фармоиш диҳед ба ман!
Гап занед, дӯстам, гӯшам ба шумо.
– Умед нест, – ҷавоб гардонд Фариа сарашро ин тараф – он тараф
тоб дода, – лекин фарқ надорад: ба худо лозим, то инсоне, ки вай халқ
кардааст ва дар дилаш нисбат ба зиндагӣ ин қадар меҳр ҷо кардааст,
барои мавҷудияти худ ҳар чӣ аз дасташ меояд, бикунад, мавҷудияти
баъзан ин қадар ногувор, вале ҳамеша ин қадар пурқиматаш.
– Бале, бале, – хитоб кард Дантес, – ман шуморо наҷот медиҳам!
– Бигзор чунин бошад! Баданам алакай хунук шудан дорад; ҳис мекунам, ки хун ба сарам зада истодааст; ин ларзаест, ки аз он дандонҳоям
шараққос зада истодаанду устухонҳоям сӯзиш доранд, саропоямро фаро
мегирад: баъди панҷ дақиқа тоса сар мешавад, пас аз як рубъи соат ман
ҷасади беҷон мегардам.
– Худовандо! – хитоб кард Дантес ҷонаш дар азоб монда.
– Дафъаи аввала барин рафтор кунед, лекин он қадар интизор нашавед.
Тамоми қудрату мадори зиндагидорам сарф шуд ва барои марг, – давом
дод ӯ, ба дасту пои фалаҷгардидааш ишорат карда, – нисфи кор боқӣ
мондааст. Аз ин моеъ ба ҷои даҳ қатра дувоздаҳ қатра ба даҳонам резед ва
агар бинед, ки ман ба худ наомадам, боқӣ ҳамаашро резед. Акнун ба ман
мадад кунед, дароз кашам, дигар тоқати рост истодан надорам.
Эдмон пирамардро ба дасташ бардошту рӯи кат хобонд.
– Дӯстам, – гуфт Фариа, – шумо ягона шодмонии умри барбодрафтаи ман, шодмоние, ки фалак ба ман ато кардааст, агар чи дер
бошад ҳам, ба ҳар ҳол ато кард, – ман аз вай миннатдорам барои ин
атои бебаҳо ва абадан аз шумо ҷудо шуда истода, бароятон ҳама он бахту комёбиҳоеро орзу мекунам, ки шумо сазоворед. Писарам, фотиҳаи
сафед медиҳам ба ту!
Дантес ба зону афтоду сарашро ба бистари пирамард пахш кард.
– Лекин пеш аз ҳама бо диққат гӯш диҳед, ки дар ин дақиқаҳои
вопасин чӣ мегӯям ман ба шумо: ганҷи кардинал Спада вуҷуд дорад. Ба
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меҳрубонии худованд барои ман дигар на масофат ҳасту на монеот.
Ман аз ҳамин ҷо дар қаъри ғори дуюм дида истодаам он ганҷро; нигоҳи
ман ба таги замин роҳ ёфта, он сарвати ҳангуфтро дидан дорад. Агар
гурехтан ба шумо муяссар шавад, дар ёд дошта бошед, аббати бечора,
ки ҳама девонааш мешуморанд, ҳаргиз ақлбохтае набудааст. Ба МонтеКристо бишитобед, ба сарвати мо соҳиб шавед, аз он баҳра бардоред,
шумо ранҷи бисёре кашидед.
Ихтилоҷ нутқи пирамардро қатъ кард. Дантес сарашро бардошту
дид, ки чашмони ӯ хун гирифта истодаанд. Мисле, ки мавҷи хун аз
сандуқи дил фаввора зада ҷониби сар мерафт.
– Алвидоъ! Алвидоъ! – пичирос зад пирамард, аз дасти Дантес дошта. – Алвидоъ!
– Не! Не! – нидо зад ӯ. – Худоё худовандо, маро танҳо нагузор,
наҷот деҳ ӯро!.. Ёрӣ диҳед!.. Ёрӣ диҳед!..
– Хомӯш, хомӯш! – базӯр ғурунгос мезад ӯ дар ҳолати назъ. – Хомӯш бошед, набошад моро аз ҳам ҷудо мекунанд, агар маро наҷот
диҳед!
– Гапатон ҳақ. Осуда бошед, ман наҷот медиҳам шуморо! Агарчи
сахт ҷонатон дар азоб аст, лекин, ба хаёлам, на ба он дараҷае, ки дафъаи
аввал пеш омада буд.
– Шумо иштибоҳ мекунед; Ман аз он камтар азоб кашида истодаам,
ки мадорам кам шудааст. Дар синни шумо умеди зиндагӣ ҳаст, бовар
доштану умед бастан – имтиёзи ҷавонист. Аммо пирӣ ба сароҳат мебинад маргро. Ана вай!.. Омадан дорад!.. Тамом шуд!.. Пеши чашм торик
шуда истодааст!.. Идрок хира мешавад!.. Даст диҳед Дантес! Алвидоъ!..
Алвидоъ!..
Ва, ҳар чӣ қуввае дошт, як ҷо карду бори охир сар бардошт.
– Монте-Кристо! – ба забон овард ӯ. – Дар ёд дошта бошед, – Монте-Кристо!
Ва рӯи кат фурӯ афтод.
Тоса мудҳиш буд: аъзои ба ихтилоҷ афтода, пилкҳои варамида, кафки хун, пайкари беҳис – ана чӣ боқӣ монда буд дар ин бистари азобу
шиканҷа аз вуҷуди соҳибхираде, ки дақиқае пеш аз ин рӯи бистар хобида буд.
Дантес пилсӯзро бардошту болои сари ӯ рӯи санги аз девор баромада
истодае гузошт; равшании хира ба чеҳраи тарҳаш вайроншудаю тани
беҷони карахт аҷаб партаве меандохт.
Дантес чашм аз ӯ наканда ҷонибаш менигарист, бебокона он лаҳзаеро нигарон буд, ки фурсати ба кор бурдани нӯшдору фаро расад.
Ниҳоят вай кордро гирифту дандонҳоро, ки аз дафъат аввал осонтар
боз шуданд, аз ҳам ҷудо кард, дувоздаҳ қатра ҳисоб карда чаконду
нигарон истод; дар шишача, аз он чи фурӯ рехт, ду маротиба зиёдтар
боқӣ монд.
Ӯ даҳ дақиқа интизор шуд, як рубъи соат; ним соат – Фариа
намеҷунбид. Дантес саропо ларзон, рост шудани мӯи сару арақ пахш
кардани ҷабинашро ҳис карда, бо тапиши дил дақиқа мешумурд.
Он гоҳ вай ба қароре омад, ки фурсати ба кор бурдани василаи охирин фаро расидааст: ӯ шишачаро ба лабони кабудгаштаи аббат наздик
бурду бақияи моеъро ба даҳони бозаш фурӯ рехт.
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Нӯшдору таъсири барқворе кард: аъзои бадани пирамардро ларзаи
шадид фаро гирифт, чашмонаш ҳаросон боз гардиданд, оҳи шабеҳ ба
фиғон аз гулӯяш хориҷ шуд, сипас майда–майда тани ларзонаш боз ба
ҳолати беҳаракатӣ баргашт.
Фақат чашмонаш кушода монданду бас.
Аз байн ним соат гузашт, як соат, якуним соат. Дар тӯли ин якуним
соати пуразоб Эдмон, ки болои сари дӯсташ хам шудаву даст ба дили
вай гузошта меистод, чӣ гуна сард шуда истодани тани аббату суст шудани дилаш, ба тадриҷ хафифу норавшан гардидани тапиши онро ҳис
мекард.
Оқибат, ҳамааш поён ёфт; дили ӯ охирин дафъа тапиду ранги рӯяш
кабуд шуд; чашмонаш кушода монданду нураш рафт.
Соати шаши саҳар буд, субҳ дамид ва равшании камнури офтоб ба
хона роҳ ёфта, бо шӯълаи хираи пилсӯз дар набард шуд. Шунаҳи рӯшноӣ дар чеҳраи майит мелағзид ва лаҳзае ба назар чунин мерасид, ки
чеҳраи каси зинда аст ин. Дар айни ҳол ин муборизаи нуру зулмат давом дошт. Дантес ҳоло имкони шак овардан дошт, аммо даме ки нур
дастболо шуд, ӯ дарёфт, ки дар канораш ҷасади беҷоне хобидааст.
Ин дам даҳшати рафънопазире фаро гирифт ӯро; ӯ ҷуръат накард ин
дасти аз бистар поён хамидаро бифишурад, ҷуръат накард ба ин чашмони бенури аз ҳаракат монда, ки баръабас саъй дошт бипӯшонад,
назар андозад. Ӯ пилсӯзро кушта дурусттар пинҳон карду тахтасангро
дар болои сараш зичтар ҷафс карда, бадар рафт.
Ғайр аз ин даранг кардан мумкин набуд; анқариб бояд зиндонбон
мерасид.
Ин дафъа вай хабар гирифтанро аз Дантес сар кард; аз назди ӯ вай
нияти ба камераи аббат рафтан кард, ки ба ӯ ношто ва либоси таг бурда
истода буд.
Воқиан, ҳеҷ чиз далолат ба он намекард, то вай аз воқиа хабар ёбад.
Ӯ аз дар баромад.
Он гоҳ дар замири Дантес хоҳиши пурзӯре пайдо шуд, ки фаҳмад
дар камераи дӯсти бечорааш чӣ воқиа рӯй медиҳад; вай боз ба нақб даромаду бонги зиндонбонро шунид, ки ба ёрӣ мехонд.
Дере нагузашта дигар зиндонбонон омаданд; баъд садои қадамҳои
вазнину муназзаме ба гӯш расид, ки ин тавр сарбозон роҳ мегарданд,
ҳатто дар сафар набошанд ҳам. Аз паси сарбозон қутвол даромад.
Эдмон садои ғарач–ғарачи катро шунид, ки ҷасадро дар болояш
паҳлу мегардонданд. Вай шунид, ки қутвол фармуд ба рӯи майит об
зананд ва ба ҳуш наомадани зиндониро дида, аз паси духтур кас фиристод.
Қутвол аз дар баромад ва Эдмонро алфози таассуфи якҷоя бо ришханду қоҳ–қоҳ ба гӯш расид.
– Хӯш, мана, – мегуфт яке, – девона аз паси ганҷаш рафт; роҳаш
сафед бод!
– Бо ин ҳама миллионҳо пуле намеёбад, ки кафан харад, – мегуфт
дигаре.
– Дар қалъаи Иф нархи кафан қимат нест, – гашта гуфт сеюмӣ.
Мумкин аст, барои ин андак хароҷотеро дареғ надоранд, – ба ҳар ҳол
шахсияти рӯҳонист.
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– Ин тавр бошад, халтаеро ба ин лоиқ мебинанд.
Эдмон ягон ҳарферо фурӯ нагузошта ҳамаашро шунид, вале аз ин
ҳама андак чизе фаҳмид. Дере нагузашта овозҳо хомӯш гардиданд ва ба
назараш чунин расид, ки ҳама аз хона баромаданд.
Лекин вай ба даромадан ҷуръат накард, – он ҷо мумкин буд зиндонбонро ба нигаҳбонии ҷасади беҷон гузошта бошанд.
Бинобар ин вай дар нақб истодан гирифту аз ҷояш наҷунбида ва нафас набароварда ҳамчунин гӯш фаро медошт.
Баъди як соат боз садои шавқун баромад.
Ба камера қутвол дар иҳотаи пизишку чанд афсар гашта омад.
Дақиқае ҳама хомӯш монданд. Маълум буд, ки пизишк назди бистар
рафтаасту ҷасадро муоина дорад.
Баъд пурсуҷу сар шуд.
Пизишк зиндониро муоина карда эълом дод, ки ӯ мурдааст.
Дар суолу ҷавобҳо оҳанги беэътиноӣ садо медод, ки ин чиз Дантесро
ба сутӯҳ овард. Ба назари вай, ки нисбат ба аббати бечора ҳама бояд
ақаллан андаке эҳтиромкорона рафтор кунанд, чунон ки худаш ба ӯ
дилбастагии самимие дошт.
– Ман, – гуфт қутвол дар ҷавоби арздоди пизишк, – аз мурдани пирамард хеле ғамгин шудам, ин як маҳбуси ҳалиму беозоре буд, ки бо
девонагии худаш димоғи ҳамаро чоқ мекард, вале аз ҳама асосиаш,
назорат кардани ин осон буд.
– Инро ҳоҷати назорат кардан ҳам набуд, – лаб монд зиндонбон. –
Дар ин ҷо панҷоҳ сол маҳбус мемонд ҳам, ман ба шумо замонат
медиҳам, ки ҳаргиз ба гурехтан саъй намекард.
– Лекин, – гуфт қутвол ба пизишк, – ба фикри ман, ки сарфи назар
аз итминони шумо, – на барои он, ки ман ба маълумоти шумо шак дорам, балки барои он, ки масъулиятро аз худам дур кунам, – бояд боварӣ
ҳосил кард, ки оё маҳбус дар воқеъ мурдааст ё не.
Хомӯшии том ба миён омад; Дантес гӯш андохта, ба хулосае омад,
ки пизишк бори дигар муоина карда истодааст ва ҷасадро даст–даст
дорад.
– Шумо метавонед хотирҷамъ бошед, – гуфт, оқибат, духтур, – ин
мурдааст, ман зоминам ба ин.
– Лекин шумо медонед, – гашта гуфт қутвол, – ки дар чунин ҳолатҳо мо танҳо бо муоина қаноат намекунем; бинобар ин қатъи назар аз
нишонаҳои зоҳирӣ, илтифот карда расмиятеро ба ҷо оваред, ки фармудаи қонун тақозо мекунад.
– Хайр, ихтиёр доред, оҳанро сурх кунетон, – гуфт пизишк, – лекин,
рости гап, ин эҳтиёткории барзиёд аст.
Бо шунидани ҳарфи оҳани тафта Дантес як қад парид.
Шарфаи қадамҳои шитобкорона ба гӯш расид, ғарачоси дар, боз
шарфаи по ва баъди чанд дақиқа зиндонбон гуфт:
– Мана манқалу оҳан.
Боз хомӯшӣ ба миён омад; баъд часар–часари пайкари сӯхта истода
баромад ва бӯи вазнину дилбеҷокунанда ҳатто аз миёни деворе гузашт,
ки дар пасаш Дантес панаҳ шуда буд. Дантес бӯи гӯшти сӯхтаи одамиро
шамида, арақи сард пахш кардаш ва ба назараш чунин тофт, ки ҳамин
ҳоло аз ҳуш меравад.
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– Акнун шумо дидед, ки ин мурдааст, – гуфт пизишк. – Сӯзондани
кафи по – гӯётарин далел аст. Девонаи бечора аз ин дард муолиҷа ёфт
ва аз зиндон озод шуд.
– Фариа меномандаш? – пурсид яке аз афсарон, ки қутволро ҳамроҳӣ мекард.
– Бале, ва бовар кунонданӣ мешуд, ки ин хонадони бисёр қадимист.
Воқиан, ин як шахси ниҳоят донишманд ва дар ҳама соҳае, ки ғайри
тааллуқ ба ганҷаш буд, маълумоти кофӣ дошт. Лекин дар боби ганҷаш,
бояд эътироф кард, тоқатфарсо буд.
– Ин дардест, ки мономанияаш1 меномем мо, – гуфт пизишк.
– Ба шумо оё ягон вақт шиква кардан аз ин рост омада буд? – пурсид қутвол аз зиндонбоне, ки ба аббат таом меовард.
– Ҳаргиз, ҷаноби қутвол, – ҷавоб гардонд зиндонбон, – мутлақо
ҳаргиз; баръакси ин, дар ибтидо ҳар гуна воқиаҳоро ҳикоят карда, димоғи маро чоқ медошт; лекин даме ки занам бемор шуд, ин ҳатто дору
фармуда муолиҷа карда буд ӯро.
– Ҳамту–я! – гуфт пизишк. – Ман надонистам, ки корам ба ҳамкасби
худ афтида будааст. Умед дорам, ҷаноби қутвол, – илова кард ӯ хандакунон, – ки шумо андак эҳтироми инро ба ҷо меовардагистед.
– Бале, бале, хотирҷамъ бошед, ин он тавр ки мебояд, дар навтарин
халтае дӯхта хоҳад шуд, ки дар бисоти мо ёфт мешавад. Шумо қаноат
ҳосил кардед?
– Оё мефармоед, ки инро дар ҳузури худатон ба ҷо оварем, ҷаноби
қутвол? – пурсид зиндонбон.
– Бадеҳист. Лекин фақат чаққонтар, ман рӯзи дароз дар ин камера
рост намеистам–ку.
Боз пешу қафо равуо сар шуд; дере нагузашта Дантес хишир–
хишири катонро шунид, кат ғачарос зад, садои қадамҳои вазнини касе
ба гӯш расид, ки бореро мебардошт, баъд садои шарақоси кат шунида
шуд.
– То бегоҳ, – гуфт қутвол.
– Намози ҷаноза мешавад? – пурсид яке аз афсарон.
– Ин аз имкон берун, – ҷавоб гардонд қутвол. – Рӯҳонии маҳбас дина аз ман якҳафтаина ҷавоб гирифта ба Гйер рафт. Ман барои маҳбусони худам замонат додам. Агар аббати бечора ин қадар шитоб намекард,
намози ҷанозаашро ба таври бояду шояд ба ҷо меоврадем.
– Боке нест, – гуфт пизишк бо озодфикрии мардуми ба аҳли пешаи ӯ
хос, – ин шахсияти рӯҳонист; ҳазрати парвардигор рутбаашро ба инобат
мегирад ва дӯзахро аз дарёфт кардани тӯъмае чун марди рӯҳонӣ маҳрум
мегардонад.
Аз паси ин ҳазли зишт қоҳ–қоҳи ханда баромад.
Дар ин миён ҷасадро дар халта ҷо мекарданд.
– То бегоҳ! – такрор кард қутвол, даме ки ҳама кор анҷом ёфт.
– Соати чанд? – пурсид зиндонбон.
– Соатҳои даҳ, ёздаҳ.
– Назди ҷасад посбон гузорем?
– Чӣ лозим? Чун каси зинда дарро ба рӯяш бандед, вассалом.
1. Мономания – ақл бохтан дар заминаи гумон ба ягон чизе.
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Баъд шарфаи поҳо дур шудан гирифт, овозҳо пасттар мешуданд, садои маҳкам пӯшонда шудани дар ва ғиҷироси ғалақа ба гӯш расид; хомӯшии ҳузновар, хомӯшии на танҳоӣ, балки хомӯшии марг ҳама чиз,
ҳатто дили ях барин хунуки Эдмонро ҳам фаро гирифт.
Он гоҳ вай тахтасангро оҳиста бо сараш бардошт ва ба камера нигоҳи санҷишкоронае андохт.
Хона холӣ буд. Дантес аз нақб берун омад.
XX. ГӮРИСТОНИ ҚАЛЪАИ ИФ
Рӯи кат, дар рӯшноии хираи ғуборолуди субҳ, ки аз равзани маҳбас
ворид мешуд, халтае аз катони дурушт афканда буд, ки дар чинҳои он
суроби ҷасади дарози беҳаракат хаёле пай бурда мешуд: ин кафани аббат буд, ки ба гуфти зиндонбонон ин қадар кам арзиш дошт.
Инак ҳама кор ба анҷом расида буд. Дантес ҷисман алакай аз дӯсти
деринаш ҷудо гардида буд. Вай дигар чашмони ӯро дида наметавонист,
чашмони бозашро, ки гӯё барои он баста нашуда буданд, ки ба моварои
марг назар афкананд, дигар дасти хастагинопазирашро фишурда наметавонист, ки пардаи асрори оламро аз пешаш бардошта буд. Фариа, ин
дӯсти ғамхору таҷрибаткор, ки вай ба ӯ ин қадар дилбастагие дошт, фақат
дар ёди ҷавонмард боқӣ монда буду бас. Он гоҳ вай дар болодасти бистари ҳавлнок нишасту ба андӯҳи бепоёни тасаллонопазир дода шуд.
Якаву танҳо! Боз якаву танҳо! Боз дар оғӯши сукунат, боз рӯбарӯ бо
фано!
Якаву танҳо! Ягона касеро, ки ӯро ба зиндагӣ иртибот медод,
нахоҳад дид, овозашро нахоҳад шунид! Оё беҳтар нест, ки чун Фариа аз
худованд ҳалли муаммои ҳаётро талабад, агар чи барои ин аз дари
мудҳиши азобу шиканҷа гузар кардан рост ояд ҳам?
Андешаи худкушӣ, ки дӯсташ онро дур андохта буду ҳузури вай
барканор медошт, аз нав чун шабаҳ дар сари ҷасади Фариа пайдо шуд.
– Агар ман мурда метавонистам, – гуфт ӯ, – аз ақибаш мерафтам ва
албатта, медидам ӯро. Лекин чӣ тавр метавон бимурд? Аз ин осонтар
коре нест, – давом медод ӯ бо ришханд. – Ман ин ҷо мемонам, ба
нахустин каси аз дар даромада ҳамлавар мешаваму бӯғиаш мекунам ва
маро ба қатл мерасонанд.
Аммо дар мусибати шадид, ҳамчунон ки дар тӯфони шадид, ғарқоб
дар миёни ду теғаи амвоҷ хобида; Дантес аз марги нангин ба ҳарос омад
ва аз навмедӣ якбора ба шавқи беинтиҳои зиндагию озодӣ афтод.
– Мурдан! Не! – хитоб кард ӯ. – Кирои он надошт ин қадар зинда
мондану ин қадар азоб кашидан, ки ин дам кас бимирад! Мурдан! Ман
метавонистам ин корро пештар бикунам, чанд сол пеш аз ин, даме ки
тасмим гирифта будам; лекин ин дам ман намехоҳам дар дасти қисмати
шуми худам ҷонбозӣ кунам. Не, ман зиндагӣ кардан мехоҳам;мехоҳам
то ба охир муборизат кунам; мехоҳам он саодатеро, ки аз ман рабуда
буданд, кашида гирам! Пеш аз он, ки бимирам, ман бояд ҷаллодони худамро ба сазо расонам ва, шояд, – кӣ медонад? – дӯстони андакамро
сарфароз гардонам. Вале маро ин ҷо, дар маҳбаси худам, фаромӯш кардаанд ва ман фақат чун Фариа аз ин ҷо хоҳам баромад.
Ҳини ба забон овардани ин суханон ӯ дар ҷояш шах шуд, ба мисли
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касе, ки фикри ногаҳоние, вале фикри мудҳише ба сараш омада бошад.
Ӯ парида хест, даст ба ҷабинаш пахш кард, мисле ки сараш давр зада
бошад, рӯрӯи хона қадам зад ва боз дар пеши кат таваққуф кард.
– Кӣ ин фикрро ба ман талқин карда бошад? – зери лаб гуфт ӯ. – Ту
не–ку, парвардигор? Агар фақат мурдагон аз ин ҷо мебаромада бошанд,
– ба ҷои мурда медароем.
Ва, ба фикр наравам гуфта, бошитоб, то ин ки андешаронӣ барои
монеъ шудан ба ноилоҷии бебокона фурсат надиҳад, вай хам шуд, халтаи
даҳшатборро бо корди аббат чок кард, ҷасадро аз халта кашида, онро ба
камераи худаш бурд, рӯи каташ хобонд, сарашро ба латтае, ки аз рӯи одат
сари худашро мебаст, печонд, кӯрпаашро ба рӯи вай пӯшонд, охирин бор
ҷабини сардашро бӯсид, кӯшиш кард чашмони инодкорашро, ки ҳамчунон бо нигоҳи ҳайбатноки холӣ аз шуур нигарон буданд, пӯшонад, рӯи
майитро ҷониби девор гардонд, ба камераи аббат гашта омад, аз ниҳонгоҳ сӯзану риштаро берун овард, ҷандаашро аз тан кашид, то дар зери
катон тани бараҳна эҳсос шавад, ба халтаи кӯкаш чок шуда даромад, даруни он худро ба вазъи ҷасад гирифт ва аз дарун кӯкро дӯхт.
Агар аз ноомади кор дар ҳамин дақиқа ягон кас медаромад, гурс–
гурси дил Дантесро фош мекард.
Вай метавонист сабр кунад ва ҳамаи инро баъди бегоҳ омада рафтани зиндонбон ба ҷо оварад. Лекин тарсид, ки мабодо қутвол аз фикраш
нагардад ва нафармояд, ки ҷасадро пештар аз соати таъйиншуда бароранд. Он гоҳ охирин умедаш барбод мерафт.
Дуруст буд ё не – қарор ба субут расид.
Нақшаи ӯ чунин буд.
Агар ҳини ба гӯристон бурдан гӯрковон пай баранд, ки онҳо каси
зиндаро бурда истодаанд, Дантес, ба онҳо маҷоли ба худ омадан надода,
бо як зарбаи пуршасти корд халтаро аз боло то поён чок карда, аз саросемагии онҳо истифода мебараду мегурезад. Агар онҳо варо доштанӣ
шаванд, вай кордро ба кор мебарад.
Агар онҳо варо ба гуристон баранду ба қабр фурӯ андозанд, он гоҳ
мемонад, ки ба болояш хок гардонанд; азбаски ин кор шабона ба амал
меояд, он гоҳ, ҳамин ки гӯрковон рафтанд, хоки ковокро тит мекунаду
баромада мегурезад. Вай умед дошт, вазни хок ба он дараҷае набудагист, ки бардошта натавонад онро. Агар чунин иттифоқ афтад, ки вай
иштибоҳ кардааст, агар хок аз ҳад вазнин бошад, нафасаш гашта мемирад, ки боз беҳтар: азобу шиканҷааш поён меёбад.
Дантес дина боз хӯрок нахӯрда буд, вале саҳар гуруснагӣ ҳис
накард, ҳоло ҳам парвои он надошт. Вазъияташ чунон хатарнок буд, ки
вай фурсати дар ягон боби дигар фикр кардан надошт.
Нахустин хатаре, ки ба Дантес таҳдид дошт, аз он иборат буд, ки
зиндонбон соати ҳафт хӯроки шом оварда, табодулро пай мебарад.
Хушбахтона, пеш аз ин чанд карат, гоҳ аз ғусса, гоҳ аз хастагӣ, Дантес
дар ҷогаҳ хӯроки шомро нигарон шуда буд; дар чунин ҳолатҳо зиндонбон одатан шӯрбо ва нонро рӯи миз мегузошту ҳарфе ба забон наёварда
баромада мерафт.
Ин дафъа зиндонбон метавонист одаташро тағйир диҳад, бо Дантес
сухан пайвандад ва ҷавоб нагардондани Дантесро дида, назди бистар
раваду фиребро пай барад.
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Ҳар қадар соат ба ҳафт наздиктар мешуд, бими Дантес ба ҳамон андоза қавитар мегашт. Як дасташро ба дил пахш карда, задани онро
мӯътадил гардонданӣ мешуд, бо дасти дигар арақи шашқатори рӯяшро
пок мекард. Баъзан ларза ба андомаш меафтоду дилаш, мисле ки ба гирои яхин афтода бошад, фишор мехӯрд. Ба назараш, ки мемурда бошад.
Аммо вақт ҷараён дошт, дар қалъа осоиш буд ва Дантес дарёфт, ки хатари аввал сипарӣ шудааст. Ин фоли нек буд. Ниҳоят дар соати таъйин
кардаи қутвол дар сари зинапоя шарфаи по баромад. Эдмон дарёфт, ки
соати интизорӣ фаро расид; ӯ мардонагие, ки дошт, муҷтумеъ сохту дам
ба дарун кашид; вай сахт афсӯс хӯрд, ки чун нафаскашӣ тапидани босуръати дилро боздошта наметавонад.
Ояндагон то ба таги дар расиданду бозистоданд. Дантес шарфаи пои
ду касро ташхис дод ва муқаррар кард, ки барои бурданаш ду гӯрков
омадааст. Ин тахмин даме тасдиқ ёфт, ки вай садои ба замин расидани
занбарро шунид.
Дар боз гардид, аз миёни катоне, ки ба рӯяш кашида шуда буд, Дантес ду сояро ташхис дод, ки пеши каташ омад. Каси сеюм фонус дар
даст дами дар истод. Гӯрковон ҳар кас аз як тарафи халта гирифта бардоштанд.
– Ҳамин хел мӯйсафедаки лоғарандому он қадар сабук не, – гуфт
яке аз онҳо, ки аз ҷониби сари Дантес гирифта буд.
– Мегӯянд, ки вазни устухон соле ним фут зиёд мешудааст – гуфт
дигаре, ки аз тарафи пояш гирифта буд.
– Бастаро тайёр кардӣ? – пурсид аввалӣ.
– Бори зиёдатиро бардошта гаштан чӣ ҳоҷат? – ҷавоб гардонд сонавӣ. – Ҳамон ҷо кардан мегирам.
– Ин гапат ҳақ; хӯш рафтем.
– «Ин чӣ гуна баста бошад?» – ба дил гуфт Дантес.
Мурдаи дурӯғинро аз рӯи кат бардошта ҷониби занбар бурданд. Эдмон тамоми мушакҳояшро таранг дошт, то ба ҷасади шахшуда бештар
монанд бошад. Ӯро болои занбар гузоштанд ва ҷанозабарон, ки посбон
фонус дошта рӯшноӣ мекард, аз зинапоя фуромадан гирифтанд.
Нохост ҳавои тозаву данди шабонгоҳӣ ба рӯи Дантес расид; вай боди сарду хушки шимолиро шинохт. Ин ҳиссиёти ногаҳонӣ пур аз ҳаловату ҳаяҷони дарднок буд.
Занбаркашон ягон бист қадам роҳ паймуда баъд таваққуф карданд ва
занбарро ба замин гузоштанд.
Яке аз онҳо канортар рафт ва Дантес тук–туки ба тахтасангҳо
бархӯрдани кафши ӯро мешунид.
– «Ман дар куҷо бошам?» – аз дил гузаронд ӯ.
– Медонӣ чӣ, ин чӣ хел ки аз ҳад вазнин, – гуфт гӯркови пеши Дантес монда, дар як лаби занбар нишаста.
Бо аввалин фикре, ки ба сараш зад Дантес қариб худро аз халта берун афканда буд, вале хушбахтона, худдорӣ кард.
– Э канӣ рӯшноӣ кун, аблаҳ, – гуфт занбаркаши як сӯ рафта, –
набошад он чи даркор аст, ҳеҷ ёфта наметавонем.
Каси фонусбадаст итоат кард, агар чи фармоиш хеле дурушт ба забон оварда шуда буд.
«Ин чӣ мекофта бошад вай? – ба дил гуфт Дантес. – Бели оҳанӣ бояд
бошад?»
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Нидои хушҳолона эълом кард, ки гӯрков он чи меҷуст, ёфтааст.
– Хайрият, – гуфт дигарӣ, – меёфтаи–дия.
– Хайр чӣ, – ҷавоб гардонд аввалӣ, – ҷои шитоб надорад.
Ин суханон дар забон назди Эдмон расиду ким–чӣ як чизи вазнини
гурсосиро пешаш монд. Ҳамон дақиқа ресмонро ба пойҳояш андохтанд
ва аз зарби таранг кашида бастан пояш ба дард омад.
– Хӯш канӣ, бастӣ? – пурсид гӯркови дуюм.
– Ҳамин хел зӯр ки! – ҷавоб гардонд он дигараш. – Бе хато.
– Хӯш – бардор!
Ва, занбарро бардошта, роҳашонро давом доданд.
Ягон панҷоҳ қадам роҳ паймуданд, баъд таваққуф карданду кадом як
дарвозаро кушоданд ва боз рафтан гирифтанд. Садои ба шахпораҳо
бархӯрдани амвоҷ, ҳамон шахе, ки дар болояш қалъа сар ба фалак кашида буд, ба муҷарради пеш рафтани занбаркашон, то рафт баръалотар
ба гӯши Дантес мерасид.
– Лекин ҳаво нобоб! – гуфт яке аз занбаркашон. – Дар чунин ҳаво
ҳоли кас дар баҳр бад мешавад!
– Ҳа! Мабодо аббат андак тар нашавад, – гуфт дигараш.
Ва ҳар ду қоҳ–қоҳ зада хандиданд.
Дантес моҳияти ҳазлро пай набурд, вале мӯй дар баданаш рост шуд.
– Ана расидем, – гуфт аввалӣ.
– Рафтан гир, – гашта гуфт дигарӣ, – аз ёдат баромад чӣ, ки он
дафъа вай то поён нарасида, ба сангҳо зада майда–майда шуда буд, боз
қутвол рӯзи дигараш танбал номида буд моро.
Онҳо боз панҷ–шаш қадам рафтанд, то рафт болотар баромада; баъд
Дантес ҳис кард, ки ӯро аз сару аз пояш дошта алвонҷ дода истодаанд.
– Як! – гуфт гӯрков.
– Ду!
– Се!
Дар ҳамин лаҳза Дантес ҳис кард, ки ӯро дар халои ғайри қобили тасаввур афканданд ва ӯ ба мисоли мурғи шикастабол ҳаворо ду бахш
карда бо қалби аз даҳшат афсурда фурӯ меафтад. Агар чи ким–чии вазнин ӯро поён кашида басуръат мебурд, ба назараш, ки афтишаш беохир
аст. Оқибат бо садои баланде, чун тир пуршаст, ба оби ях барин сард,
фурӯ рафт ва дод заданӣ шуд, вале ҳамонзамонӣ об ба даҳонаш рафта,
нафасаш гашт.
Дантес ба баҳр афканда шуда буд ва санги сиюшашфунтӣ, ки ба ҳар
ду пояш баста шуда буд, ӯро ба қаъри об бурд.
Баҳр – гӯристони қалъаи Иф будааст.
XXI. ҶАЗИРАИ ТИБУЛЕН
Дантес, ки гӯшаш қулф зада, қариб нафасгардон шуда буд, ба ҳар
ҳол ақл карда нафасашро боздошт; ва азбаски дар дасти росташ кордро
омода дошта меистод, зуд халтаро чок заду дасташро баровард, баъд
сарашро; аммо, сарфи назар аз ҳар қадар зӯр зада боло бардоштани вазна, вай ҳамчунин ӯро ба қаър мебурд; он гоҳ хам шуду даст–даст карда
бандеро ёфт, ки бо он пойҳояш бастагӣ буд ва охирин бор як зӯр зада
дар ҳамон лаҳзае онро бурид, ки акнун нафасгардон шуда истода буд;
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бо пояш силкак дода, худашро рӯи об гирифт, дар ин миён вазна катони
дуруштро, ки қариб кафанаш гардида буд, кашола карда ба қаъри баҳр
бурд.
Дантес фақат як бор нафас рост карду аз нав ғӯта хӯрд, зеро тарсаш
аз он буд, ки мабодо пайхас накунандаш.
Вақте ки дафъаи дуюм сар баровард, вай акнун камаш понздаҳ қадам
аз ҷои афтодааш дур шуда буд; вай дар болои сараш осмони тираи тундариеро дид, ки абрҳояш дар шино буданд; гоҳ–гоҳе аз қабати абрҳо
пораи лоҷвардӣ бо ситорагони чашмакзанаш намудор мегардид; дар
пешаш паҳнои тираву тӯфонӣ доман густурда буд, ки дар сатҳи он
мавҷҳои ба талотум омадаистода аз фалокате дарак медоданд, дар
ақиби он бошад, тиратар аз баҳру аз осмон, ба мисоли шабаҳи бадхашм
азамати хоропайкаре намудор буд, ки теғаи сиёҳаш ба назар дасте метофт ба сӯи тӯъмаи аздастрафта дароз шудааст; дар сари шахпораи аз
ҳама баланд шӯълаи фонус ду суроберо равшан карда чашмак мезад.
Ба назари Дантес чунин тофт, ки ҳар ду суроб беқарор хам шуда ба
баҳр менигаранд. Ин гӯрковони хос, аз афташ, бонги ӯро дами афтодан
шунидаанд. Бинобар ин Дантес боз ғӯта заду таг–таги об шино кардан
гирифт. Ин усули шино як замоне бисёр ошно буд ба вай ва дар халиҷи
Фаро ҳаводорони сершумореро ба гирдаш ғун мекард, ки борҳо ҳунармандтарин шиноваре дар Марсел эътирофаш кардаанд.
Даме ки вай рӯи об баромад, фонус ғоиб шуда буд. Вай чашм ба
атроф давонд. Аз ҷазираҳое, ки дар қарибиҳои қалъаи Иф буданд, Ратонно ва Помег – наздиктаринанд; аммо Ратонно ва Помег ҷазираҳои
маскунанд, ҷазираи хурдакаки Дом низ маскун аст, аз ҳамин ҷиҳат аз
ҳама мӯътамад – ҷазираҳои Тибулен ва Лемер; ҳар ду аз қалъаи Иф дар
масофаи як миланд.
Дантес бо вуҷуди ин қарор дод, то яке аз ҳамин ҷазираҳо шино карда
равад. Вале дар зулмати шаб чӣ тавр метавон онҳоро ёфт, ки ҳар лаҳза
ҳаво то рафт ториктар шуда истодааст?
Дар ҳамин дақиқа чашмаш ба минои чун ситора тобони Планйе
афтод.
Рост ба сӯи мино роҳ гирифта, вай ҷазираи Тибуленро андак тарафи
чап мегузошт. Пас, андак аз самти чап равон шуда, вай бояд дар сари
роҳаш ба ин ҷазира дучор меомад.
Лекин мо алакай гуфтем, ки аз қалъаи Иф то ин ҷазира камаш як мил
роҳ аст.
Борҳо дар зиндон ба маъюсию коҳилӣ афтодани Эдмонро дида Фариа мегуфт: «Дантес, аз беҳаракатӣ тарсед, агар қуввати худро машқ
надиҳед, дар роҳи наҷот ғарқ мешавед».
Ин дам дар вуҷуди худаш вазнинии маргбори обро ҳис карда, Дантес
насиҳати пирамардро ба ёд овард; ӯ шитобан ғӯта зад ва ба мавҷбурӣ
даромад, то бисанҷад, оё қуввати собиқаш боқист ё не; ӯ бо тараб итминон ҳосил кард, ки беҳаракатии ғайри ихтиёр ягон зара бурдбории чолокиашро кам накардааст ва ҳис кард, ки чун пештара ба тӯфони баҳр,
ки аз бачагиаш ба он одат карда буд, муқобил истода метавонад.
Ғайр аз ин тарс, ин таъқибгари доимӣ, қувваи Дантесро як бар ду
меафзуд.
Мавҷ бурида истода, ӯ гӯш меандохт, оё садои шубҳаноке шунида
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мешавад ё не. Ҳар дафъа, ҳамин ки ба ёлаи мавҷ мебаромад, тезу тунд
ба уфуқ чашм медавонд, зӯр мезад пардаи ғафси зулматро бишкофад.
Ҳар як мавҷи аз дигараш баландтар дамида ба назараш заврақе метофт,
ки ба таъқиби ӯ фиристодаанд ва дар ин сурат тезтар шино мекард, вале
дар айни замон мадораш хушк мешуд.
Лекин ӯ дам нагирифта шино мекард ва қалъаи ҳайбатнок батадриҷ
ҳамранги шаби тор мешуд. Вай дигар онро намедид, вале ҳоло ҳам ҳис
мекард.
Бад–ин минвол аз байн ягон соат гузашт, ки дар имтидоди он Дантеси аз эҳсоси зиндагибахши озодӣ рӯҳбаланд гардида дар самти пешгирифтааш ҳамчунин мавҷ мебурид.
«Қариб як соат мешавад, ки шино дорам, – ба худ гуфт ӯ, – вале шамол мухолиф, ва ман, шояд чоряки суръатамро талаф дода бошам. Бо
вуҷуди ҳамин, агар роҳгум назада бошам, эҳтимол, ман ин дам дар қарибии Тибулен бошам. Лекин агар раҳгум зада бошам чӣ!»
Ларза ба андоми шиновар афтод. Ӯ хост барои дам гирифтан рӯболо
хобад; вале баҳр торафт тӯфонӣ мешуд, ва дере нагузашта ӯ дарёфт
дамгирие, ки умед бар он баста буд, аз имкон берун аст.
– Хайр чӣ, – гуфт ӯ, – шино мекунам, то даме ки имкон дорад, то
даме ки дар бозувонам мадор ҳаст, то даме ки ихтилоҷ бар ман наяфтад,
баъди он ба қаъри баҳр фурӯ меравам!
Ва ӯ бо ҷадал ва матонати бебокона шиновариро давом додан гирифт.
Нохост ба назараш чунин тофт, ки осмони бе ин ҳам тира, боз ҳам
ториктар шуда истодааст ва абри ғализи вазнини ғафс ба сараш фуруд
меояд; дар ҳамин ҳин вай дар зонуяш дарди шадиде ҳис кард. Барқвор
аз хаёлаш гузашт, ки ин зарби тир аст ва ҳамин замон садояшро низ
хоҳад шунид; вале садои тир набаромад. Дантес даст дароз кард ва дасташ ба ким–чии сахте расид. Пояшро қат кард, ки ба замин бархӯрд.
Он гоҳ пай бурд, ки чӣ чизеро абр гумон бурдааст.
Ягон бист қадам дуртар аз ӯ як тӯда шахпораҳои аҷоибу ғароиби
шабеҳ ба гулхани азиме сар ба фалак кашида буданд, ки ҳини забона
кашида сухтанашон баякбор санг гаштаанд. Ин ҷазираи Тибулен буд.
Дантес бархост, чанд қадам ба пеш монду шукри худоро ба ҷо овард,
рӯи сахраҳои хорониҳод дароз кашид, ки дар ин дақиқа аз нармтарин
бистар ҳам мулоим тофт дар назараш.
Баъд, қатъи назар аз шамолу тӯфону борони дарпайваста чун касе ба
хоби ширин даршуд, ки танаш шах шудаасту дилаш ба дарки бахти
ғайри чашмдошт бедор аст.
Соате пас наъраи гӯшхароши тундар Эдмонро бедор кард. Тӯфон
валвала дошт ва дар ҷараёни парвози баландсуръат бол ҳам ба баҳр мезаду ҳам ба фалак. Барқ ба сони мори оташпайкар шунаҳ дода, амвоҷу
абрҳоро рӯшан мекард, амвоҷеро, ки ғел гашта, аз якдигар пеш мегузаштанд, мисле ки хокрези ҳарҷумарҷи беохир бошанд.
Чашми корозмудаи маллоҳ иштибоҳ накард. Дантес ба яке аз ду ҷазира баромад, – ҳамин ҷазира ҷазираи Тибулен буд. Дантес медонист,
ки ин шахи бегиёҳи чор тарафаш кушода, ягон ҷои сар панаҳ кардан
надорад. Вале ӯ ният дошт, ки ҳар гоҳ тӯфон фурӯ нишинад, боз худашро ба об андозаду шинокунон ба ҷазираи Лемер расад, ҷазираи
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ҳамин барин беодам, вале андак кушодтар ва бинобар ин нисбатан макони осоиш.
Шахи муаллақ барои Дантес сарпаноҳи муваққатӣ гардид; вай дар
зери он паноҳ ёфт ва қариб дар ҳамон дақиқа тӯфон бедодгарона валвала оғоз кард.
Эдмон ҳис кард шахпорае, ки вай дар зераш паноҳ бурда буд, ларзидан дорад. қатраҳои оби мавҷҳо, ки омада ба доманаи ин сахраи азамат
бармехӯрданд, парида то ба ӯ мерасиданд. Агар чи вай дар ҷои бехавфе
қарор дошт, вале аз валвалаи муҳибу аз шӯълаи чашмхиракунандаи
соиқа сараш чарх задан гирифт; ба назараш чунин мерасид, ки ҷазира
дар зери пояш ба ларза омад ва ҳамин замон чун киштӣ аз лангар раҳо
шуда ӯро ба ин гирдоби бало мебарад.
Ҳамин дам ба ёдаш расид, ки як шабонарӯз ин ҷониб чизе нахӯрдаат;
ӯро гуруснагӣ азоб медоду ташнагӣ беҳол мекард. Дантес дасту сарашро ёзонда аз ҷӯяҳои сатҳи шахпора бо оби борон ташнагиашро шикаст.
Дар ҳамон лаҳзае, ки вай сар боло карда буд, оташак, ки ба назари
кас осмонро то пойгоҳи маснади худовандӣ ду бахш мекард, соҳати
баҳрро мунаввар сохт; дар шӯълаи барқ миёни ҷазираи Лемеру димоғаи
Круавил, ягон чор мил дуртар аз Дантес, ба мисоли шабаҳ, киштии хурдакаки моҳигирӣ пайдо шуд, ки шамолу мавҷҳо ба ҳар сӯ мебурдандаш.
Баъди ягон сония ин шабаҳ, ки бо суръати ниҳоят баланд пеш меомад,
дар сари теғаи мавҷи дигаре пайдо шуд. Дантес хост ҷеғ занад, хост
ягон латтапорае ёбад, то ба ишорати рамзӣ хабар диҳад, ки ба сӯи ҳалокат рафта истодаанд, вале онҳо худашон медонистанд инро; дар шунаҳи
оташаки нав Эдмон чор касро дид, ки аз сутуни киштӣ ва таноби он
дошта меистоданд, каси панҷум дар сари суккони шикаста меистод. Ин
одамон низ, эҳтимол, ӯро дида бошанд, зеро садоҳои навмедонае, ки
сафири шамол фурӯ менишондашон, ба гӯши ӯ расид. Дар сари сутуни
чун чӯбаи най хамоварда бодбони ҷиғда–ҷиғда дир–дир дошт; нохост
арғамчинҳое, ки онро то ҳол дошта меистоданд, канда шуданд, шамол
онро бардошт ва бодбон ба мисоли мурғи сафеди азимҷуссаи аз миёни
абрҳои сиёҳ падидоянда, дар жарфои осмони тира аз назар ғоиб шуд.
Ҳамон лаҳза қарсаси гӯшхароше баромад; Дантес бонги одамони
маҳкуми ғарқобро шунид. Дантес абулҳавлвор ба сахраи худаш часпида, ба гирдоби баҳр менигарист ва ҳини дурахши нави барқ киштияки
шикастаеро диду дар миёни он чеҳраҳои лоилоҷу дастони ба сӯи осмон
бароварда шудаеро.
Сипас ҳама дар зулмати шаб нопадид гардид; ин рӯъёи мудҳиш аз
дурахши барқ бештар давом накард.
Дантес рӯ–рӯи шахи лағжонак, ҳар дақиқа ба хатари фуруд афтодан
ба баҳр дучор омада, поён ҳаво хӯрд. Ӯ чашм медавонд, гӯш меандохт,
вале на чизе дида мешуд ва на шунида; на садое буду на касе; фақат
тӯфон буд, ки якҷоя бо шамол ҳамчунин наъра мекашиду якҷоя бо
мавҷҳо кафк мекард.
Майда–майда шамол хомӯш гардид; пораҳои калон–калони абри
хокистариранг, ки гӯё аз раъду барқ рангпарида шуда буданд, тарафи
ғарб мешитофтанд; осмони лоҷвардӣ бо ситораҳои аз аввала равшантараш аз нав пайдо шуд. Дере нагузашта дар самти шарқ як тасмаи сербари сурхча бар уфуқи кабуди сиёҳчатоб хатте баркашид; мавҷҳо барда159
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мида аз нури ногаҳоние дурахшиданд, теғаҳои кафколудаш ба ёлҳои
зарин бадал шуданд.
Рӯз фаро расида буд.
Дантес беҳаракат ва бесадо бар ин манзараи боазамат менигарист,
гӯё бори аввал медида бошад инро. Воқиан ҳам дар ин муддате, ки
маҳбуси қалъаи Иф буд, чи тавр тулӯъ кардани офтобро аз ёдаш бурда
буд. Ӯ рӯ ҷониби қалъа гардонду муддате бар замину ба об чашм дӯхта
истод.
Бинои тира – посдору ҳукмраво – аз даруни мавҷҳо бо ҷабарути бетараҳҳумаш қомат афрошта буд.
Соатҳои панҷи саҳар буд; баҳр батадриҷ ором мегирифт.
«Баъди ду–се соат, – гуфт дар дил Эдмон, – зиндонбон ба камераи
ман медарояд, ҷасади дӯсти бечораи маро ошкор мекунад, ӯро мешиносад, баръабас маро меҷӯяду бонги изтироб дармедиҳад; он гоҳ сӯрохи
нақбро пайдо мекунанд; аз касоне ки маро ба баҳр афканда буданд,
пурсон мешаванд, эҳтимол онҳо садои маро шунида бошанд. Ҳамонзамонӣ ба таоқуби гурезаи сарсахт, ки зоҳиран, ин қадар дур нарафтагист,
заврақи сарбозони мусаллаҳро мефиристанд. Шиллики тупҳо атрофу
акнофи соҳилро огоҳ мегардонад, ки ба гурезаи гуруснаву урён сарпаноҳ набояд дод, политсияи Марсел хабар ёфта, соҳилро дармепечонад,
дар ин миён қутволи қалъаи Иф ба кофтукови баҳр медарояд. Он гоҳ чӣ
мешавад? Даруни об дар иҳота, дар хушкӣ рӯз надорам, сарамро ба
куҷо мезанам? Гурусна, сармозада, ҳатто корди ҷонхаридро фурӯ афкандам, зеро ба шино кардан халал расонд; ман дар ҳукми аввалин каси
ростомадаам, ки мехоҳад маро баста диҳаду бист франк пул ба даст
оварад. Дигар на тавон дорам, на қудрати фикр кардану на матонат!
Худоё! Худовандо! Ту азобамро нозир астӣ, мадад кун, зеро худамро
мадоре намондааст!»
Дар ҳамин дақиқа, ки Эдмон аз бефараҳӣ дар ҳолати нимҳазён бе он
ки ба андеша рондан қудрате дошта бошад, зери лаб бо тавозӯъ ин муноҷот дар забонаш ҷорӣ буду бо ҳарос ҷониби қалъаи Иф назар мекард,
дар қарибии канори ҷазираи Помег киштии хурдакакеро дид, ки чун
моҳихӯраке дар сатҳи баҳр бо суръат пеш меомад; – фақат чашми маллоҳ қудрати онро дошт, ки дар қитъаи ҳанӯз нимторики баҳр сафинаи
генуиро ташхис бидиҳад. Вай аз бандаргоҳи Марсел ба баҳри кушод
баромада меомад ва кафки тобон пеш–пеши сари борикаш ду бахш
шуда ба паҳлуҳои нимдоирааш роҳ мекушод.
– Дар зарфи ним соат, – нидо зад Эдмон, – ман метавонистам ба ин
киштӣ бирасам, агар хавф аз ин намебурдам, ки маро пурсуҷӯ мекунанд, кӣ буданамро дармеёбанд ва гашта ба Марсел мебаранд! Чӣ бояд
кард? Ба онҳо чӣ ҷавобе мебояд дод? Чӣ матале бояд бофт, то кас бифиребад онҳоро? Ин мардум – қочоқчианд, нимроҳзан. Дар зоҳир аҳли
тиҷорат намоянд ҳам, ба ғорат машғуланд ва ғолибан маро дар баҳои
дастмузде баста медиҳанд, назар ба он, ки ба амали бериёи хайре иқдом
бикунанд.
Сабр мекунем...
Аммо имкони сабр нест; ман аз гуруснагӣ мемирам, пас аз соате
чанд охирин қуввате, ки дорам, тарк мегӯяд маро; илова бар ин соати
боздиди зиндонбонон қариб аст; ҳанӯз бонги изтироб дарнадодаанд;
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шояд аз ман гумонбар нашаванд; ман метавонам худро маллоҳи ҳамон
киштияки шабона шикаста биномам; ин ба ҳақиқат наздик хоҳад буд,
касе нест, ки маро фош кунад, онҳо ҳама ғарқ шуданд. Инак, ба пеш!..
Дантес ба он тарафе, ки киштии хурдакак шикаст, нигоҳ карду як
қад парид. Дар рӯи шах, дар нӯки барҷастагии санге кулоҳи фригии яке
аз маллоҳони ғарқшуда андармон шуда овезон истода буд, дар ҳамон
қарибиҳо бошад, тахтапораю чӯбҳои вазнини киштӣ рӯи мавҷҳо алвонҷ
хӯрда, мисле, ки нӯки киштии зиреҳпӯши оҷизе бошанд, ҳар гоҳ пеш
омада ба доманаи ҷазираи сангниҳод бармехӯрданд.
Дантес охирин шаку шубҳаро аз дил дур кард; ӯ шинокунан худашро
ба кулоҳ расонд, онро ба сараш пӯшонду яке аз чӯбҳоро дошт ва роҳи
сафинаи генуиро миёнабур карда ба шино даромад.
Акнун наҷот ёфтам, – зери лаб гуфт ӯ.
Ин дилпурӣ ба вай қувват бахшид.
Дере нагузашта ӯ сафинаро дид, ки қариб ба муқобили шамол ҳаракат карда, миёни қалъаи Ифу бурҷи Кланйе роҳро чапғалат дода ба чапу
рост тоб хӯрда пеш меомад. Вай гоҳо хавф мебурд, ки сафина ба ҷои он
ки қад–қади соҳил ҳаракат кунад, тарафи баҳри кушод меравад, чунон
ки агар роҳаш ба сӯи Корсика ё Сардиния бошад, бояд чунин мекард;
вале дере нагузашта аз рӯи гашташ вай итминон ҳосил кард, ки сафина
дар тараддуди гузаштан аз байни ҷазираҳои Жаросу Каласарен аст, ки
одатан киштиҳои ба Итолиё раванда мекунанд.
Дар ин миён сафинаву шиновар ноаён ба ҳамдигар наздик мешуданд; дар яке аз тоб хӯрданҳояш сафина ҳатто аз Дантес дар масофаи
ягон чоряки мил қарор гирифт. Ӯ нисфи танашро аз об бароварду кулоҳашро алвонҷ дода, бо рамз ишорат карда, ба фалокат дучор шуданашро хабар дод; вале касе пайхас накард ӯро; сафина сукконашро
гардонду равишашро рост кард, Дантес хост садо диҳад, вале, масофаро
ба чашм тахмин кард, дарёфт, ки овозаш то ба он намерасад – шамол ба
вай монеъ мешаваду шув–шуви мавҷҳо садояшро пахш мекунад.
Ин дам ӯ дарёфт, барояш чӣ хушбахтие будааст, ки чӯбро гирифтааст. Ӯ чунон бефараҳ шуда буд, ки то вохӯрдани бо сафина дар гумон
буд бе ин чӯб дар рӯи об дошт диҳад, рафту сафина ӯро пайхас накарда
аз канораш гузашта мерафт, ҳол он ки ин аз эҳтимол ҳеҷ дур набуд, дар
он сурат муқаррар то ба соҳил расида наметавонист.
Агар чи Дантес ба самти ҳаракате, ки сафина пеш гирифта буд, қариб ки шак надошт, ӯ ба ҳар ҳол на бе изтироб аз паси он назора мекард, то ин ки дид, вай боз тоб хӯрду ҷониби худаш меояд.
Он гоҳ Дантес тамоми қувваташро як ҷо монда, дар рӯи об қариб ки
барқад рост хеставу кулоҳашро алвонҷ дода истода, бо он бонги
шикваомези каси маҳкуми ғарқ нидое дардод, ки чун фиғони ҷини
баҳрӣ садо медиҳад.
Ин дафъа ӯро диданду овозашро шуниданд. Сафина роҳашро тағйир
доду ба тарафи ӯ баргашт; дар айни замон вай дид, ки дар тараддуди
заврақро фурӯ гузоштананд. Дақиқае пас заврақ бо ду нафар белзан ба
сӯи ӯ роҳ гирифтанд. Он гоҳ Дантес ба гумони ин ки ба чӯби муттакояш
дигар зарурате намондааст, онро аз дасташ раҳо карду ба истиқболи
балзанҳо ба шино даромад, то таноби роҳи миёни худашу онҳоро бикашад. Аммо шиновар мадори рафтаашро ба ҳисоб нагирифта буд; вай
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сахт пушаймон шуд, ки бо чӯбпораи дар масофаи ягон сад қадам дуртар
аз худаш ин дам рӯи мавҷҳо коҳилона алвонҷ хӯрда истода падруд гуфта буд. Дастонаш карахт шуданд, пойҳояш чустии ҳаракатро гум карданд, дасту пой заданҳояш лавандвору ҷонҳавлакӣ шуданд, нафас ҳар
дам дар қафаси синааш танг мешуд.
Ӯ бори дуюм нидо зад; белзанҳо ғайраташонро дучанд карданд ва
яке аз онҳо ба итолиёвӣ ҷонибаш овоз баровард:
– Тоқат кун!
Ин калом дар ҳамон лаҳзае ба гӯшаш расид, ҳине ки вай дигар мадори шино карда худро ба рӯи мавҷ гирифтан надошт, мавҷ шалпасзанон
пахшаш карду таги кафк монондаш. Вай даруни об бемадору навмедона
дасту пой зада, бори дигар худро ба рӯи об гирифт, дафъаи сеюм нидо
бароварду ҳис кард, ки ба баҳр фурӯ рафта истодааст,мисле ки санги
вазнин ҳоло ҳам дар пояш бастагӣ бошад.
Об гӯраш кард ва аз миёни он вай осмони қуткандаи дар рӯяш
доғҳои сиёҳро дид.
Вай бо саъйи ғайри қобили таҳаммули инсон бори дигар зӯр заду боз
рӯи об баромад. Ба назараш чунин тофт, ки аз мӯи сараш дошта истодаанд; баъди ҳамин дигар ҳеҷ чизро надид, ҳеҷ чизро нашунид; аз ҳуш
рафта буд ӯ.
Ба ҳуш омадаву чашм боз карда, Дантес худро дар аршаи сафина
дид, сафинае, ки роҳашро давом медод. Аввалин ҳаракаташ нигаристан
буд, бинад сафина ба кадом самт равон аст; вай аз қалъаи Иф дур
мешуд.
Дантес чунон бемадоре буд, ки нидои шодиомезаш чун нолиш садо
дод.
Инак, Дантес рӯи арша хобида буд; яке аз маллоҳон бо рӯйпӯши
пашмина ӯро молиш медод; дигаре, ки вай дар симояш ҳамон каси
«Тоқат кун!» гуфтаро шинохт – ба даҳонаш сари қумқумаро дароварданӣ мешуд; сеюмӣ, баҳрнаварди кӯҳансол, ки дар айни замон ҳам нохудо буду ҳам соҳиби киштӣ, бо тараҳҳуми худпарастонае менигарист,
ки одатан одамон ҳангоми пеш омадани бадбахтӣ ҳис мекунанд,
бадбахтие, ки дирӯз сипарӣ шудаасту фардо эҳтимоли рух додан дорад.Чанд қатра роми қумқума ба Дантес қувват бахшид, аммо молише,
ки маллоҳи сари зону дар канораш нишаста бо саъйи тамом ба ҷо
меовард, чустии узвҳои шах шудаашро барқарор кард.
– Чӣ касед шумо? – пурсид ба забони шикастаи фаронсавӣ хоҷаи
сафина.
– Маллоҳе мебошам аз Малта, – ҷавоб гардонд Дантес ба забони
шикастаи итолиёвӣ, – мо аз Сиракуза меомадем, борамон май буду катон. Тӯфони дирӯза дар димоғаи Моржион дарёфт моро ва киштии мо
ҳо ба сахраҳои он шах зада бишикаст.
– Шинокунон аз куҷо меомадед?
– Ба сахрае часпида баромадан ба ман муяссар шуд, нохудои бечораи мо бошад, сараш ба санг зада кафид. Се нафари дигар ғарқ шуданд.
Эҳтимол як ман зинда монда бошам; ман сафинаи шуморо дидаму аз
дуру дароз дар ин ҷазираи холии ғайри маскун мондан тарсида, қарор
додам бо шикастапораи киштии худамон шино карда то ба шумо расам.
Ташаккур ба шумо, – давом дод Дантес, – ҷонамро халос кардетон; ман
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акнун ғарқ шуда истода будам, ки яке аз маллоҳони шумо аз мӯи сарам
дошт.
– Ин ман, – ҷавоб дод маллоҳи кушодачеҳраи хушвохӯрд, ки бакенбарди сиёҳе дошт, – лекин сари вақт расидем: шумо акнун ба қаъри
баҳр фурӯ рафта истода будед.
– Оре, – гуфт Дантес, дасташро ҷониби вай дароз кард, – оре,
дӯстам, бори дигар ташаккур ба шумо.
– Рости гап, қариб дудила шуда будам, – давом дод маллоҳ, – ин
қадар мӯятон расидааст, ки ман шуморо роҳзан гумон бурдам.
Дантес ба ёд овард, ки дар тамоми муддати зиндонии қалъаи Иф буданаш ягон бор мӯи сар кӯтоҳ накардаву риш натарошидааст.
– Оре, гуфт ӯ, – дар лаҳзаи хатар ман ба моми худованди дел Пйе де
ла Гротта назр карда будам, ки даҳ сол мӯй қайчӣ назанаму риш натарошам. Имрӯз мӯҳлати назрам ба поён мерасад ва дар арафаи солона
андаке монда буд, ки ғарқ шавам.
– Лекин акнун моро бо шумо чӣ бояд кард? – пурсид хоҷа.
– Сад дареғ! – гуфт Дантес. – Ҳар чӣ худатон хоҳед; сафинаи бодбоние, ки ман дар он шино доштам, нобуд гардид, нохудояш ғарқ шуд.
Чунон ки дидед, ман ҷон ба саломат бурдам, вале лучи модарзод мондам. Хушбахтона ман маллоҳи бад нестам; дар аввалин бандаре, ки ба
он ворид мешавед, маро фуроред ва ман дар ҳар як киштии тиҷоратӣ
кор меёбам.
– Шумо баҳри Миёназаминро медонед?
– Ман аз бачагӣ дар ин ҷо шино дорам.
– Шумо лангаргоҳҳои хуберо медонистагистед?
– На андак бандарҳое ёфт мешаванд, ҳатто мушкилтаринашон, ки
ман бо чашмони баста даромадаю баромада наметавониста бошам.
– Боке нест, хоҷа! – гуфт маллоҳе, ки «Тоқат кун!» гуфта ба Дантес
садо зада буд, – агар гапи ин рафиқ рост бошад, чаро ҳамроҳи мо намонад?
– Оре, агар гапаш рост бошад, – ҷавоб гардонд хоҷа бо лаҳне, ки
нобоварӣ дар он ҳис мешуд. – Аммо дар вазъияте, ки ин бечора дорад,
кас бисёр ваъда медиҳаду он чи метавонад, хамонро ба ҷо меоварад.
– Ман аз он чи ваъда додам, бештар ба ҷо меоварам, – гуфт Дантес.
– Оҳо! – гуфт хоҷа хандакунон. – Мебинем.
– Ҳар вақт ки хоҳед, – ҷавоб гардонд Дантес бархоста истода. –
Шумо ба куҷо равонед.
– Ба Ливорно.
– Ин тавр бошад, ба ҷои он ки ба муқобили шамол морпеч ҳаракат
кардаву фурсати гаронмояро аз даст диҳед, чаро ба рафти шамол бемалол наронед?
– Чун ки дар он сурат мо ба Рион бармехӯрем.
– Не, вай ягон чил метр аз шумо бар канор мемонад.
– Хӯш ин тавр бошад, сукконро ба даст гиред, – гуфт хоҷа, бинем чӣ
тавр ӯҳда мекунед.
Эдмон ба сари дастаи суккон нишаст, андак зер карда санҷид, оё
киштӣ ба суккон нағз итоат мекунад ё не, ва чун дид, ки он қадар ҳассос
набошад ҳам, ба ҳар ҳол ба итоат меояд, фармон дод:
– Ба сӯи таноби зерсутуну бодбонҳо!
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Чор тан маллоҳ, ки ҳайати киштиро ташкил медоданд, ба ҷойҳои худашон тохтанд, дар ин миён хоҷа онҳоро назора мекард.
– Таноби зерсутунро тарангтар каш! Аз таноби бодбонҳо доред! –
давом дод Дантес.
Маллоҳон фармоишро хеле чолокона ба ҷо оварданд.
– Мана акнун баргардонед!
Ин фармон ҳам чун ҳар ду фармоиши пешина ба ҷо оварда шуд ва
сафина дигар печу тоб нахӯрда, ба сӯи ҷазираи Рион пеш мерафт, ҳамон
тавре, ки Дантес пешгӯӣ карда буд, онро ягон чил метр дар канор монда, аз паҳлуяш гузаштанд.
– Офарин! – гуфт хоҷа.
– Офарин! – такрор карданд маллоҳон.
Ва ҳама бо ҳайрат ба ин шахс назар мекарданд, ки дар нигоҳаш заковату дар танаш қувват пайдо шуда буд, ки онҳо инро гумон надоштанд аз вай.
– Ана дидед, гуфт Дантес сукконро фурӯ гузошта, – ман ба шумо
ақаллан дар ҳамин сафар ба кор меоям. Агар дар Леворно ман ба шумо
дигар лозим нашавам, маро ҳамон ҷо гузоред, аз аввалин маошам музди
хӯроку пӯшокеро, ки ба ман медиҳед, хоҳам пардохт.
– Хуб шудааст, – гуфт хоҷа. – Мо ба ягон қарор меомадагистем,
агар шумо зиёдаталабӣ накунед.
– Арзиши як маллоҳ ба дигаре баробар аст, – гуфт Дантес. – Ба рафиқон чанде ки диҳед, ба ман ҳам медиҳед.
– Ин аз рӯи адолат не, – гуфт маллоҳе, ки Дантесро аз об бароварда
буд, – шумо аз мо бештар медонед.
– Кори ту чӣ, Ҷакопо, – гуфт хоҷа. – Ҳар кас ихтиёр дорад, ба ҳар
музде, ки дилаш мехоҳад, худашро ба киро диҳад.
– Ин гапатон ҳақ, – гуфт Ҷакопо, ман ҳамту гуфтам.
– Ту беҳтараш ки ба ин шалвору нимтана қарз медодӣ, агар дар
бисотат зиёдатиаш бошад.
– Нимтанаи зиёдатӣ надорам, – ҷавоб гардонд Ҷакопо, – лекин куртаву шалвор ҳаст.
– Ба ман ҳамин қадараш бас, – гуфт Дантес. – Ташаккур ҷӯра.
Ҷакопо аз даричаи арша даромаду пас аз дақиқае, либос дар даст
гашта омад; Дантес бо ҳаловати баённопазир дарпӯшид онро.
– Оё боз ягон чиз лозим ҳаст ба шумо? – пурсид хоҷа.
– Як тика нону боз ҷуръае аз ҳамон роми бисёр хуб, ки ман алакай
чошнӣ гирифтам аз он; муддатест, ки чизе нахӯрдаам.
Воқиан ҳам ду шабонарӯз ин ҷониб чизе нахӯрда буд вай.
Ба Дантес як лаб нон оварданд, Ҷакопо бошад, қумқумаро ба ӯ дод.
– Суккон ба чап! – садо зад нохудо ба суккондор.
Дантес нав қумқумаро ба лаб бурданӣ буд, вале дасташ дар нимароҳ
муаллақ мон.
– Нигоҳ кунед; – гуфт хоҷа, – дар қалъаи Иф чӣ воқиа рӯй дода
бошад?
Дар болои кунгураҳои дижи ҷанубии қалъаи Иф абрпораи сафеде
пайдо шуд.
Сонияе пас садои шиллики туп аз масофаи дуре ба гӯш расид.
Маллоҳон сар бардошта ба якдигар нигаристанд.
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– Ин чӣ маъно дорад, – пурсид хоҷа.
– Муқаррар, ягон маҳбус ҳамин шаб гурехтагист, – гуфт Дантес, бинобар ин ҳам бонги хатар дармедиҳанд.
Хоҷа бо диққат ба ҷавонмарде менигарист, ки баъди ба забон овардани ин суханон, қумқумаро ба лабаш бурд. Аммо Дантес ромро бо чунин оромии халалнопазир фурӯ мекашид, ки агар ба дили хоҷа гумоне
омада бошад ҳам, ин гумон фақат лаҳзае ба дилаш хутур карду ҳамон
дам берун рафт.
– Ҷудо роми баланд будааст! – гуфт Дантес, бо остини курта арақи
дар ҷабинаш дамидаро пок карда истода.
– Агар ин вай бошад ҳам, – ғурунгид хоҷа, ҷонибаш нигариста, –
боке нест: бачаи чолоке ба даст овардам.
Дантес изн хост, ки ба сари суккон шинад. Суккондор аз бадал шуданаш шод гардида, ба хоҷа нигарист; хоҷа ба вай ишорат кард, ки вай
метавонад сукконро ба рафиқи наваш диҳад.
Сари суккон нишаста, Дантес метавонист, шубҳае ба миён наоварда,
ҷониби Марсел нигарад.
– Имрӯз санаи чандум аст? – пурсид дантес аз Ҷакопои дар паҳлӯяш
омада нишаста, даме ки қалъаи Иф аз назар ғоиб шуд.
– Бисту ҳаштуми феврал, – ҷавоб гардонд маллоҳ.
– Кадом сол? – пурсид дантес.
– Чӣ тавр, кадом сол мешуд! Шумо суол мекунед, ки кадом сол?
– Оре, – ҷавоб гардонд Дантес, – ман мепурсам, ки кадом сол аст.
– Шумо оё фаромӯш кардед, ки мо дар кадом сол зиндагӣ дорем ?
– Чӣ метавон кард! – гуфт Дантес хандакунон. – Ман имшаб чунон
тарсидам ки қариб аз ақл бегона шуда будам ва майнаам беҷо шуд; бинобар ҳамин ман пурсида истодаам: имрӯз сана бисту ҳаштуми феврали
соли чандум аст?
– Соли як ҳазору ҳашт саду бисту панҷум, – гуфт Ҷакопо.
Аз рӯзи зиндонӣ шудани Дантес расо чордаҳ сол гузашта буд. Ӯ ба
остонаи қалъаи Иф дар нуздаҳсолагиаш қадам монда, дар сиюсесолагиаш берун омад.
Табассуми ҳузноваре пайдо шуд дар лаби ӯ; вай ба худ суол медод,
ки дар ин муддат ҳоли Мерседес, ки эҳтимол ӯро мурда пин доштагист,
оё ба чӣ расида бошад.
Баъд оташи интиқом дар чашмонаш шӯълавар шуд, – ӯ се хабисеро
ба ёд овард, ки ҳамин зиндонӣ гардидани тӯлонии пуразоб аз касофати
онҳо буд.
Ва ӯ бори дигар, чунон ки як замоне дар маҳбас ёд карда буд, савганди шадидеро ба забон овард – аз Данглару Фернан ва Вилфор бераҳмона интиқом мегирад.
Ва акнун ин савганд таҳдиди хушку холӣ набуд, зеро сабуксайртарин киштии бодбонии баҳри Миёназамин дигар сафинаи хурдакакро
дарёб карда наметавонист, ки тамоми бодбонҳояшро боз карда тирвор
ҷониби Ливорно мешитофт.
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ҚИСМИ ДУВУМ
I. ҚОЧОҚЧИЁН
Дантес ҳанӯз як рӯзеро дар тартана ба сар набурда буд, ки бо чӣ касоне сару кор доштанашро пай бурд. Агар ин хоҷаи шоистаи «Амелияи
навҷавон» (тартанаи генуӣ чунин унвон дошт) аз аббат Фариа таълим
нагирифта бошад ҳам, аз арабӣ гирифта то провансалӣ қариб ҳамаи забонҳоеро медонист, ки дар соҳилҳои беканори кӯле ба онҳо ҳарф мезаданд, ки варо ном баҳри Миёназамин буд. Ин ӯро аз тарҷумонҳо фориғ
медошт, ки ишон мардуми шилқин ва гоҳо беҳаё ҳам буданд ва муомила карданро бо киштиҳои рӯбарӯ оянда, бо сафинаҳои хурди соҳилӣ ва
бо он касони бе ном, бе ватан, бе ҳирфаи муайяне бар вай саҳл мегардонд, ки доиман дар бандарҳои баҳрӣ сарсарӣ мегаштанду аз ким-кадом
сармояи мармӯзие рӯз мегузаронданд, ки эҳтимол, ин неъмат аз хони
қисмат мерасид ба онҳо, зеро ягон манбаи рӯзгузароние, ки чашми ғайри мусаллаҳ ташхис дода тавонад, надоштанд онҳо. Хонанда паймебурдагист, ки Дантес ба дасти қочоқчиён афтодааст.
Ҷои тааҷҷуб надорад, ки хоҷаи тартана Дантесро андаке кебида ба
сафинааш гирифта буд; ӯ барои нозирони боҷхонаҳои соҳилӣ як шахсияти хеле маъруф буд ва азбаски ҳам ӯ ва ҳам ин ҷанобон барои фирефтани якдигар ҳилаҳои мухталифе ба кор мебурданд, вай аввал гумон
карда буд, ки Дантес ҳамту як назоратгари боҷхона будагист, ки аз ин
тарзи булъаҷаб истифода карданӣ шудааст, то ки аз макнуноти пешаи ӯ
воқиф гардад. Лекин даме ки Дантес рост тарафи шамол роҳ гирифта, аз
имтиҳон ба таври аҳсан гузашт; вай тамоман хотирҷамъ шуд. Сипас,
ҳангоме ки вай фағонаи дуди ба мисоли туғи кулоҳ дар фазои истеҳкоми қалъаи Иф пайдо шударо дидаву садои тири аз дур расандаро шунид, аз хаёлаш гузашт, ки мабодо ягон нафар аз шахсиятҳоеро аз об
нагирифта бошад, ки чун шоҳ ҳангоми даромадану баромадан бо тӯппаронӣ истиқболаш мекунанд; рости гап, ин ӯро камтар аз он ба ташвиш меовард, нисбат ба он ки агар меҳмонаш нозири гумрук мебаромад; лекин ин гумони дуюмаш ҳам бо дидани оромии лоуболонаи Дантес, дере нагузашта чун гумони якумаш, барҳам хӯрд.
Ҳамин тавр, афзалияти Эдмон дар он буд, ки кӣ будани хоҷаашро
медонист, дар ҳоле ки хоҷааш намедонист, ки маллоҳи наваш чӣ кас
аст. Баҳрнаварди деринасолу рафиқаш ҳар қадар миёнагир карда
бошанд ҳам, Дантес сар нафуровард ва ба ҳеч чиз иқрор накард; вай дар
бораи Неаполу Малта, ки чун Марсел хуб медонисташон, батафсил
ҳикоят мекард ва матали аввалаашро, ки ба эътибори қувваи ҳофизааш
бояд гуфт, як сари мӯ иштибоҳе бар он роҳ намеёфт, бо қатъияти том
такрор мекард. Ба ҳамин тариқ, марди генуӣ, бо ҳама маккориаш дар
муқобили Эдмон тоб намеовард, Эдмоне, ки фурӯтаниву таҷрибаи
баҳрнавардӣ ва муҳимтар аз ҳама – ҳунари хештандорӣ – дастгиру поймардаш буд.
Ғайр аз ин, марди генуӣ, шояд, чун шахси мулоҳизакор фақат донистани он чиро афзал мешуморид ва гаравидан ба он чиро беҳ меҳисобид, ки боист медонист ва гаравиданаш аз манфмат холӣ набуд.
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Чунин буд вазъи кор, даме ки онҳо ба Ливорно расиданд.
Ин ҷо Эдмонро имтиҳони наве дар пеш буд: тафтиш кунад, ки баъди
маҳбусии чордаҳсола худашро мешиносад ё не. Хеле босароҳат дар
ёдаш буд, ки дар ҷавонӣ чӣ сурате дошт: акнун хоҳад дид, ки дар синни
камол чӣ шакле гирифтааст. Дар пеши чашми рафиқонаш назри худро
ба ҷо овард. Вай пеш аз ин ягон бист маротиба ба Ливорно омада буд ва
дар ин шаҳр як даллокеро мешинохт, дар кӯчаи Сан-Фернандо; ба назди
ҳамон даллок рафту фармуд мӯи сарашро қайчӣ занад ва ришашро тарошад.
Даллок ба ин марди мӯйдарози ришаш сип-сиёҳи ғулии шабеҳ ба
чеҳранигораҳои Титсиан бо тааҷҷуб назар кард. Дар он замон ришу мӯи
дароз монда гаштан расми набуд; дар замони ҳозир даллок фақат
ҳайрон мешуд, шахсе, ки табиат чунин асбоби зинатро базлаш кардааст,
аз ин неъмат даст мекашад.
Даллоки ливорнӣ бе як ҳарфи барзиёд ба кор шурӯъ кард.
Даме ки ҳама кор анҷом ёфту Эдмон ҳис кард, ки зери занахаш тоза
тарошида шуд ва мӯи сараш ба ҳадди лозим қайчӣ хӯрд, хоҳиш кард
оина пеш оваранд.
Чунон ки пеш аз ин гуфта шуд, ин дам синни вай ба сиюсе расида
буд, маҳбусии чордаҳсола ба тарҳи рӯяш тағйироти куллие ворид кардааст.
Дантес бо чеҳраи чун кулча гирдаи хандону шукуфони навҷавонӣ ба
қалъаи Иф дохил шуда буд, ки нахустқадамҳояш ба зиндагӣ осон муяссар гардида буданду ба оянда чун ба хориҷ гардидани табиӣ аз гузашта
умед мебахшидандаш. Аз ин ҳама осоре ҳам боқӣ намонда буд.
Тарҳи рӯяш дароз шудаву даҳони моил ба хандааш устуворию
қатъияте пайдо карда буд; абрувонаш хамида гардида; дар ҷабинаш як
хат чини дарозе пайдо шуда буд, ки аз сахтгирӣ дарак медод; дар чашмонаш андӯҳи бепоёне ҷо шуда буд ва гоҳ-гоҳе оташи адоват шӯълавар
мешуд дар ин чашмон. Ранги пӯсти рӯяш, азбаски дурудароз равшании
рӯзу нури офтобро надида буд, сафедтоби беҷило шуда, ки ин гуна
ранг, агар дар иҳотаи мӯйҳои сиёҳ бимонад, ба чеҳраи мардуми шимол
наҷобате мебахшад; ғайр аз ин дониши ахз кардаи ӯ дар қиёфааш аз
ақлу эътимод нақше боқӣ гузошта буд; агар чи вай табиатан як дараҷа
қоматбаланд буд, ин дам қавипайкар шудааст, ки ин натиҷаи муттасилан қувват андӯхтани ӯст.
Нафосати аъсобу назокати андомаш ба тани мукаммалу пайкари пур
аз мушакҳо мубаддал гардидааст. Овозаш бошад, зориву лоба ва нафрин хонданҳояш тамоман тағйир додаанд онро ва ин дам гоҳ, ғайри
одат навозишкоронаву гоҳ башиддат ва ҳатто хирросӣ садо медод.
Ғайр аз ин, аз доиман дар муҳити нимторик ё зулмати тамом будан,
чашмонаш аҷоиб одати ба мисли чашмони кафтор ё гург дар шаб
ташхис додани ашёро пайдо карда буданд.
Эдмон худашро дида табассум кард, Беҳтарин дӯст, агар то ба ҳол
дӯсте боқӣ монда бошад варо дар олам то ба ҳол, намешинохт ӯро; вай
худаш худашро намешинохт.
Дили соҳиби «Амелияи навҷавон» ниҳоят мехост, ки Эдмон барин
маллоҳеро дар хизмати худаш нигоҳ дорад, аз ҳамин сабаб аз ҳисоби
расамати худаш дар суду фоидаи минбаъда як миқдор пул пешниҳод
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кард ба ӯ, Эдмон ҳам розӣ шуд. Аз дӯкони даллок, ки нахустин табадулоте ба андомаш ворид карда буд, берун омада, вай қабл аз ҳама ба
мағоза рафт ва ба худаш як даст пӯшоки мукаммали маллоҳвор бихарид. Ин пӯшок, чунон ки маълум аст, хеле сода ва аз шалвори сафед,
калтачаи пахтанок ва каллапӯши фригӣ иборат аст.
Эдмон чунин пӯшок дар тан, куртаву эзореро, ки Ҷакопо қарзаш дода буд, баргардонда, ба назди нохудои «Амелияи навҷавон» ҳозир шуд
ва ногузир маҷбур буд саргузашти худашро ба вай такрор кунад. Нохудо дар симои ин маллоҳи хушсурату олуфтапӯш шахси ғуллириши мӯи
сараш пур аз ҷулбаки дар оби баҳр шип-шилтаеро нашинохт, ки гуруснаву ҷон дар рамақ ба аршаи тартанаи худ пазируфта будаш.
Дар қайди сурати зебои ӯ, вай матлаби худро аз бобати дар шудан ба
хидматаш бори дигар такрор кард ба Дантес; аммо Дантес, ки
мақсадҳои дигаре дошт, ба мӯҳлати на бештар аз се моҳ киро шудан
ризоият дод.
Ҳайати сафинаи «Амелияи навҷавон» аз касони боғайрате иборат
буд ва ба онҳо нохудое фармонфармоӣ дошт, ки ба беҳуда сарф кардани
фурсат хӯ нагирифта буд. Аз байн як ҳафта нагузашта таҳхонаи кушоди
тартана аз муслини ранга – матоъҳои пахтагини воридаш мамнӯъ, борути ингилисӣ ва халтаҳои коғазини пур аз тамоку, ки идораи молиёт
мӯҳр гузоштанро ба онҳо аз ёдаш бароварда буд, пур шуд. Ҳамаи инро
аз Ливорно бурдаву ба соҳилҳои Корсика фуровардан лозим буд, ки аз
он ҷо корчаллонҳое ба Фаронса расонидани борро ба ӯҳда мегирифтанд.
Инак, тартана ба сафар баромад. Эдмон боз дар оғӯши баҳри
лоҷвардӣ афтод, баҳре, ки гаҳвораи навҷавониаш буду дар зиндон ҳар
гоҳ ба хобаш медаромад. Ӯ Горгонаро дар самти рост гузошту Пианозаро – дар самти чап ва ба сӯи ватани Паол ва Наполеон роҳ гирифт.
Рӯзи дигар, нохудо аз рӯи одаташ саҳарии бармаҳал ба арша баромада, Дантесро оринҷ ба девори киштӣ такя дода истода ёфт; ӯ дар чунин
вазъ бо қиёфаи шигифт ба як тӯда шахпораҳои дар зери шуои офтоби
тулӯъ карда истода гулобитобе назар мекард: ин ҷазираи Монте-Кристо
буд.
«Амелияи навҷавон» онро се-чор мил ба самти рост гузошта роҳашро ба сӯи Корсика давом дод.
Дантес аз канори ҷазирае, ки номаш барои вай ин қадар аҳамияте
дошт, гузашта истода, аз дил гузаронд, худро ба баҳр ҳаво доданаш кифоят аст ва баъди ним соат вай ба сарманзили мурод хоҳад расид. Вале
ӯ чӣ метавонад кард, ки на барои кофта баровардани ганҷ олоте дораду
на барои ҳифзи он силоҳе? Ва маллоҳон чӣ мегӯянд? Нохудо чӣ гумон
мебарад? Интизор шудан лозим буд.
Хушбахтона, Дантес интизор шудан метавонист; вай озодиро чордаҳ
сол интизор шуд; ин дам, ки дар озодӣ буд, ним сол, ё як сол интизор
шудани сарват барояш душворие надошт.
Агар ба вай озодии бе сарвате пешниҳод мекарданд, магар намепазируфт онро?
Оё хаёли ботиле нест ин сарват? Хаёле, ки дар майнаи беҷои бечора
аббат Фариа пайдо шудааст, оё ҳамроҳи худаш нопадид нашудааст?
Дуруст аст, ки хати кардинал Спада ниҳоят сареҳ буд.
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Ва Дантес он хатро, ки ҳарф ба ҳарф аз ёд медонист, дар дилаш
такрор кард.
Шом фаро расид; Эдмон батадриҷ бо пардаи торикӣ фаро гирифта
шудани онро медид ва дере нагузашта он барои ҳама дар оғӯши зулмат
уфтод; аммо Эдмон, ки ба торикии камерааш хӯ гирифта буд, аз афташ,
ҳоло ҳам медид онро, зеро аз дигарон дертар истод дар рӯи арша.
Саҳар Алерия падидор шуд. Рӯзи дароз чапғалат дода гаштанд, бегоҳ бошад, дар соҳил машъалҳое фурӯзон шуданд; тарзи ҷойгир шудани
ин машъалҳо, зоҳиран, дарак медоданд, ки борро фуровардан мумкин
аст, зеро ба сутуни киштӣ ба ҷои байрақ машъали ишорат бароварданд
ва ба масофаи тири туфанг ба соҳил наздик омаданд.
Дантес пайхас кард, ки нохудо, аз афташ, ба истиқболи ин вазъияти
ҳаяҷонбахш, дар аршаи «Амелияи навҷавон» ду тӯпчае гузошт, ки бе
садои барзиёд гулӯлаи чорфунтиро ба масофаи ҳазор қадам бемалол
андохта метавонистанд.
Вале ин дафъа ба чунин эҳтиёткорӣ ҳоҷат наафтод; ҳама кор хомӯш
ва аз рӯи хост анҷом ёфт. Чор заврақ бесадо ба «Амелия» наздик омаданд. «Амелия» эҳтимол ба риояти одоб бошад, заврақи худашро низ
фуруд овард; ин панҷ заврақ хеле ба таъҷил кор карданд ва то соати дуи
саҳар ҳамаи бор аз «Амелияи навҷавон» ба хушкӣ кашонда шуд.
Нохудои «Амелияи навҷавон» чунон ҳавохоҳи тартиб буд, ки худи
ҳамон шаб маблағи судро миёни аҳли киштӣ тақсим кард, ҳар як маллоҳ соҳиби сад ливри тосканӣ гардид, яъне ки тақрибан ҳаштодфранкӣ
ба даст овард.
Аммо эъзомия ба ҳамин ба анҷом нарасид: ба сӯи Сардиния роҳ пеш
гирифтанд. Киштии аз бор холӣ шударо боз аз бор пур кардан лозим
буд.
Амалиёти сонӣ низ чун амалиёти аввал ба мурод анҷомид: зоҳиран
кори «Амелияи навҷавон» омад мекард.
Бори нав барои герсогигарии Луккӣ таъйин буд. Ин бор қариб яксара
аз сигорҳои гаванӣ, херес – майи ангурии баланд ва малага – майи ангурии ширин иборат буд.
Ин ҷо бо умури гумрук, бо ин хасми азалии нохудои «Амелияи
навҷавон» низое бархост. Кори як нафар нозири гумрук ҷо ба ҷо тамом
шуд, ду нафар маллоҳ маҷрӯҳ гардиданд. Аз ин ду маллоҳ яке Дантес
буд. Тир бе он ки ба устухон расад, китфи чапашро сӯрох кард.
Дантес аз ин задухӯрд қаноатманд буд ва аз ҷароҳати бардоштааш
қариб ки шод шуд; ин сабақи шадид ба вай нишон дод, ки аз хатар биме
надорад ва ба ранҷу азоб тоб оварда метавонад. Вай хатарро бо табассум истиқбол кард, вале чун ҷароҳат ба ӯ расид, ба мисоли файласуфи
юноние гуфт: «Дардо, ту на шар астӣ».
Ҳол он ки вай назоратгари захми корӣ хӯрдаро дида буд ва шояд аз
он ки ҳангоми задухӯрд якбора оташин шуда буд, ё аз он ки эҳсоси шафқат надошт, ба ҳар ҳол ин манзара ӯро ба сутуҳ наёвард.Дантес ин дам
қадам ба роҳе ниҳода буд, ки нияти пеш гирифтан дошт ва якрост ба
сӯи мақсад мерафт, – дилаш ба санг табдил ёфта буд.
Беҳуш афтодани Дантесро дида, Ҷакопо худро ба сӯяш андохт, ӯро
бардошт ва баъд ғамхорона ба тааҳҳудаш пардохт.
Ба ҳамин тариқ, дунё чандон хайр набошад ҳам, чунон ки духтур
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Панглос гумон дошт, он қадар шар ҳам набудааст, чунон ки ба назари
Дантес тофта буд, модоме ин маллоҳ, ки аз рафиқи худ ғайри расамати
фоидааш дар ҳоли марги ӯ чизи дигаре чашмдор буда наметавонист, ин
қадар ғам хӯрда буд, ба гумони ин ки вай мурдааст.
Хушбахтона, чунон ки гуфтем, Эдмон фақат маҷрӯҳ гардида буд. Аз
баракати гиёҳҳои давоӣ, ки гандапирони сардинӣ дар рӯзҳову соати
пурасрори фақат ба худашон маълум бармечиданду баъд ба қочоқчиҳо
мефурӯхтанд, ҷароҳат дере нагузашта ба ҳам омад. Он гоҳ Эдмон тасмим гирифт Ҷакопоро биозмояд. Вай ба нишони миннатдорӣ аз ҷидду
ҷаҳди ӯ расамати фоидаи худашро ба вай пешниҳод кард; вале Ҷакопо
таклифи ӯро бо хашм рад кард.
Ҷакопо, ки ба туфайли эҳтирому садоқаташ аз аввалин нигоҳ ба дили
Эдмон роҳ ёфта буд, ба он боис гардид, ки дар дили Эдмон нисбат ба
Ҷакопо андак рағбате пайдо шуд. Лекин ба Ҷакопо ҳам аз ин бештар чизе
лозим набуд; ӯ ба савқи табиӣ эҳсос карда буд, ки Эдмон барои мавқеи
баландтаре халқ шудааст, нисбат ба оне, ки ҳоло қарор дорад, агарчи Эдмон саъй дошт афзалияти худро ба ҳеч васила зоҳир накунад. Ва ба ин
ҷавони некдил ҳамин кофӣ буд, ки Эдмон ба вай илтифоте дошт.
Дар соатҳои тӯлонии шино, даме, ки «Амелия» дар сатҳи баҳри
лоҷвардӣ оромона пеш мерафт ва аз баракати боди мурод, ки бодбонҳои
онро ба пеш тела медод, ба ҷуз суккондор ба ҳеҷ касе эҳтиёҷ надошт,
Эдмон харитаи баҳр дар даст ба Ҷакопо раҳнамоӣ мекард, чунон ки аббати бечора Фариа раҳбару раҳнамои худи ӯ буд. Эдмон ба ӯ мавқеи
соҳилҳоро шарҳ медод, тамоюли қутбнаморо мефаҳмонд, хондани китоби азимеро, ки дар болои сари мо боз гардидаву осмонаш ном буд ва худованд матни онро дар соҳати лоҷвардаш бо ҳуруфи алмосин нигошта.
Ва ҳар гоҳ Ҷакопо мепурсид, ки:
– Оё кирои он дорад, ки ба маллоҳи бенаво ин ҳамаро даромӯхт?
Эдмон ҷавоб мегардонд:
– Чӣ донад кас? Шояд замоне расад, ки ту нохудои киштие бишавӣ;
ҳамдиёрат Бонапарт ба императорӣ расид-ку!
Мо фаромӯш кардаем, ки Ҷакопо корсикоӣ буд.
Аз якзайл шино кардани онҳо ин дам дуним моҳ сипарӣ шуда буд.
Эдмон акнун ба ҳадде сайёди соҳилии пурҳунар гардида буд, ки пеш аз
ин маллоҳи ҷасур буд; ӯ бо ҳама қочоқчиёни қадди соҳилҳо тарҳи ошноӣ афканд; ҷамеи аломати шартии масонӣ – фаромӯшхонагиро, ки ба
василаи он ин нимроҳзанҳои баҳрӣ якдигарро ташхис медиҳанд, даромӯхт.
Бист маротиба аз канори ҷазираи Монте-Кристои худаш гузашт, аммо ягон дафъа мавриде пеш наёмад, ки ба он ҷо равад.
Бинобар ин ана ба чӣ қароре омад ӯ.
Ҳамин ки мӯҳлати хизматаш дар «Амелияи навҷавон» ба сар омад,
аз ҳисоби маблағи худаш заврақи начандон калонеро киро мекунад
(Дантес ин корро карда метавонист, зеро дар айёми шино садҳо пиастр
андӯхта буд) ва бо ягон баҳонае роҳи Монте-Кристоро пеш мегирад.
Он ҷо дар озодӣ вай кофтуков сар мекунад.
Албатта, на чандон дар озодӣ, зеро аз пасаш, эҳтимол, онҳое назора
хоҳанд кард, ки ӯро ба он ҷо мебаранд.
Аммо дар зиндагӣ гоҳо таваккал кардан рост меояд.
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Зиндон Эдмонро эҳтиёткорӣ даромӯхта буд ва ӯ авло медонист кораш бе хавфтар буд шавад.
Вале ба қулзуми андеша ҳар қадар ғӯтавар шуда бошад ҳам, василаи
дигари ба ҷазираи орзу расиданро намеёфт.
Дантес ҳанӯз дудила буд, ки як дафъа шомгоҳ нохудояш, ки ба вай
боварии қавӣ дошту хеле мехост ӯро дар хизмати худаш нигаҳ дорад, аз
зери бағалаш гирифту ба майхонаи канори виа – дел Оли бурд, майхонае, ки аз рӯи одат гулҳои сари сабади қочоқчиёни Ливорно гирд омада
буданд. Ақди муомилоти савдо одатан ана дар ҳамон ҷо баста мешуд.
Дантес ба ин маркази муомилоти баҳрӣ алакай ду-се дафъа омада буд; ӯ
ба ин мардуми чолоки бебок, ки аз масофаи дуҳазорлёии соҳилҳои баҳр
гирд омада буданд, менигаристу аз хусуси он ба андеша мерафт, ки чӣ
қудрате медошт инсон, инсоне, ки ин ҳама риштаҳои ба ҳам омадаву аз
ҳам гусехтаро ба иродаи худаш итоат додан ба ӯ муяссар мегардид.
Ин дафъа сухан аз хусуси амали бузургтаре мерафт: бори киштиро,
ки аз қолиҳои туркӣ, матоъҳои шарқӣ ва қумоши кашмирӣ иборат буд,
дар ҷои бехатаре фуровардану баъд ин ҳамаро ба соҳилҳои Фаронса
расондан мебоист.
Дар ҳоли ба муроди дил анҷом ёфтани кор муҷозоти ҳангуфте – ба
ҳар сари кас панҷоҳпиастрӣ ваъда шуда буд.
Хоҷаи «Амелияи навҷавон» пешниҳод кард, ки маҳалли борфурорӣ
ҷазираи Монте-Кристо интихоб шавад; азбаски ин ҷазира номаскун ва
аз сарбозони муҳофизу амалдорони гумрук орист, гӯё дар аҳди Олимпи
бутпараст аз ҷониби Меркурии маъбуди туҷҷору дуздон, ду табақае, ки
мо ин дам аз ҳам ҷудо медорем, ҳар чанд на ҳамеша аз якдигар фарқашон мекунем, лекин кудамо, зоҳиран, ба як тоифа мансуб медонистаанд, амдан дар миёни баҳр бароварда шудааст.
Бо шунидани лафзи «Монте-Кристо» Дантес аз шодӣ як қад парид;
барои ниҳон доштани изтиробаш вай аз ҷой бархосту рӯ-рӯи майхонаи
пурдуд, ки тамоми лаҳҷаҳои олам он ҷо дар забони фаронсавӣ маҳлул
гардида буданд, қадам задан гирифт.
Даме ки Эдмон боз гашта назди мусоҳибон омад, онҳо алакай ба
қароре омада буданд, ки дар Монте-Кристо фуруд оянд, вале ба роҳ
фардо шабона хоҳанд баромад.
Вақте аз Эдмон раъй пурсиданд, ӯ ҷавоб гардонд, ки он ҷазира комилан ҷои бехавф аст ва дар корҳои бузург таъхир кардан ҳоҷат надорад.
Ҳамин тавр, нақша бе тағйир монд. Тасмим гирифтанд бегоҳии рӯзи
дигар лангар бардоранд ва аз баракати рӯзи мусоиду боди мурод саъй
кунанд, ки баъди як шабонарӯз ба ҷазираи номаскун бирасанд.
II. ҶАЗИРАИ МОНТЕ-КРИСТО
Ниҳоят ба туфайли ғайри чашмдошт лаббайк гуфтани бахт, ки
баъзан ба касоне насиб мегардад, ки муддати тӯлоние ба чанги нокомӣ
афтодаанд, Дантес имкон ёфт ба тарзи осону табиӣ ба мақсад расад ва
бе он ки шубҳае барангезад, ба соҳати ҷазира қадам ниҳад.
Ӯро аз сафаре, ки ин қадар интизораш буд, фақат як шабе барканор
медошт.
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Ин шаб яке аз нооромтарин шабҳое буд, ки Дантес ягон вақте ба сар
бурдааст. Дар давоми ин шаб ҳама пирӯзиву нокомиҳое, ки пеш омаданаш мумкин буд, мутароддиф дар мадди назараш пайдо мешуданд:
даме ки чашм мепӯшид, хати кардинал Спадаро бо ҳуруфи оташин дар
девор сабт ёфта медид; даме ки лаҳзае ба хоб фурӯ мерафт, хаёлоти
дарҳаму барҳаме дар майнааш гирдбодвор давр мегаштанд; ба назараш
чунин метофт, ки вай ба ғори зумуррудфарши лаълдевори пур аз шишаҳои алмос ворид мешавад. Дурдонаҳо ба мисоли чакраҳои оби зери
замин қатра-қатра фурӯ мечаканд. Эдмони ба ваҷд омадаву волаю шайдо кисаҳояшро аз ҷавоҳирот пур мекард; сипас ӯ ба равшанӣ мебаромад
ва ҷавоҳирот ба сангчаҳои одии дарёбод мубаддал мешуданд. Он гоҳ
вай саъй мекард ба ғорҳои ҷодуие баргардад, ки як назар дида буд; вале
роҳ ин қадар печу тоб ва гардишҳое пайдо мекард, ки роҳи даромадро
намеёфт. Вай дар гӯшаҳои хаёли хастаҳолаш баръабас он калимаи мармузиеро пайдо карданӣ мешуд, ки дари ғори роҳзанонро ба рӯи Алибобо боз карда буд. Саъяш беҳуда буд; ганҷи ғайбзада боз моликияти
ҷинҳои замин гардида буд, ки Дантес як лаҳза умед дошт бирабоядаш.
Субҳ дамид, субҳе, ки тақрибан ба мисоли шаб пур аз изтироб буд;
вале тафаккур ба доди хаёлот расид ва Дантес нақшае тарҳ кард,
нақшае, ки то ин дам аранге дар майнааш давр мегашт.
Бегоҳ фаро расид ва ҳамвора бо он тадоруки сафари нави баҳрӣ. Ин
ташвишу тадорук ба Дантес имкон дод, ки ҳаяҷонашро панаҳ дорад.
Батадриҷ вай тавонист бар рафиқонаш таҳаккуме пайдо кунад ва ба
онҳо чун нохудо фармон бифармояд. Азбаски фармоишҳои ӯ ҳамеша
аниқу сареҳ ва саҳличро буданд, рафиқонаш на ин ки бе чуну чаро, инчунин бо рағбати тамом сар мефуроварданд.
Баҳрнаварди куҳансол ба кори ӯ монеъ намешуд; ӯ низ ба афзалият
доштани Дантес бар дигар маллоҳон ва ба шахси худаш эътироф дошт;
ӯ ба маллоҳи ҷавон чун ба ҷойгузини табии худаш назар мекард ва
афсӯс мехӯрд, ки духтаре надорад, то бо чунин издивоҷи дилхоҳ Эдмонро бештар ба худаш марбут гардонад.
Соати ҳафти бегоҳ ҳама корҳо ба сомон расид; баъди даҳ дақиқа аз
ҳафт гузаштан киштӣ аз мино алакай хам хӯрда буд, ҳине ки чароғи
мино фурӯзон шуд.
Баҳр ором буд, шамоли серуни ҷануби шарқӣ мевазид. Онҳо дар зери осмони лоҷвардие шино доштанд, ки он ҷо худованд низ миноҳояшро фурӯзон кард, ки ҳар кадоме аз онҳо – олами тамоме буд. Дантес
эълон кард, ки ҳама метавонанд рафта бихобанд, дар сари суккон худаш
меистад.
Баъди чунин изҳори ҷавони малтӣ (Дантесро чунин меномиданд) касе баҳс накард ва ҳама осуда ба хобидан рафтанд.
Ин ҳол на як бору ду бор пеш омада буд. Дантеси ногаҳон аз танҳоӣ
ба олам баргашта гоҳ-гоҳе эҳтиёҷи рафънопазири танҳо мондаро эҳсос
мекард. Хӯш дар куҷо танҳоӣ ин қадар беканору ҷозиб буда метавонад,
агар на дар рӯи киштӣ, ки дар саҳрои баҳр, дар зулмоти шаб, дар сукунати беохир, дар зери назораи молики кулли оламу оламиён сайр дорад?
Аммо дар он шаб танҳоӣ мамлӯ аз андешаҳои Дантес буд, зулматро
хаёлоташ мунаввар медошт, сукунатро орзуҳояш ҷон мебахшид.
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Даме ки нохудо бедор шуд, «Амелия» бо мадади тамоми бодбонҳояш пеш метохт. Ягон пораи карбосе намонда буд, ки аз шамол надамида
бошад. Киштӣ бо суръати соате бештар аз дуним мил пеш мерафт.
Ҷазираи Монте-Кристо дар уфуқ пайдо шуда буд.
Эдмон навбати суккондориро ба нохудо доду бирафт, ӯ низ андаке
рӯи кат дароз кашад. Аммо, сарфи назар аз як шаби бедорхобӣ, дақиқае
чашм ба ҳам набаст.
Пас аз ду соат ӯ боз ба арша берун омад. «Амелия» аз ҷазираи Элба
давр зада гузашта буду дар муқобили Маречана қарор дошт, ҷое, ки
ҷазираи ҳамвори сабзапӯши Пианоза намоён буд; қуллаи тобони Монте-Кристо сар ба фалаки лоҷвардӣ баркашида буд.
Дантес ба суккондор фармуд, ки ба тарафи рост тобад, то Пианозаро
ба самти рост гузорад. Аз рӯи ҳисоби ӯ ин тағйири самти ҳаракат роҳро
ду-се мил кӯтоҳ мекард.
Соатҳои панҷи бегоҳ ҳама ҷои ҷазира чун дар кафи даст намуда
меистод. Дар ҳавои шаффофи шомгоҳӣ, ки ба шӯълаи офтоби соати
ғуруб мунаввар гардида буд, ҷазираро бо хурдтарин ашёяш ташхис додан имкон дошт.
Эдмон ба ҳар як сахраву шахи ин кӯҳпораи азамат, ки дар зери
шӯълаи офтоби ғурубгоҳӣ аз гулобии равшан то кабуди баланд рангбозӣ дошт, чашм дӯхта буд. Баъзан хун ба рӯяш медавид, пешониаш
суп-сурх мешуд ва ғубори арғувонӣ пеши чашмонашро мегирифт.
Ҳеч як қиморбози тамоми дороиашро ба қимормонда, чунин изтироберо аз сар нагузарондааст, ки Эдмон дар авҷи ҳаяҷони умед ба сар мебурд.
Шаб даромад. Дар соати даҳ ба соҳил расиданд. «Амелияи навҷавон» якум шуда ба ҷои таъйингардида расид.
Дантес, сарфи назар аз бурдбории одатиаш, худдорӣ карда натавонист ва якум шуда ба соҳил фурӯ ҷаст. Агар ҳад медошт, он гоҳ,
Брутвор, замин мебӯсид.
Шаб торик буд. Соати ёздаҳ дар фазои баҳр моҳ тулӯъ кард ва сатҳи
пурмавҷу ноороми онро нуқрафом гардонд; ҳар қадар қурси моҳ баландтар мебаромад, равшанияш бештар гардида, тӯдаи харсангҳои ин
Пелиони сониро рӯшан мекард.
Ҷазираи Монте-Кристо ба ҳайати киштии «Амелияи навҷавон» шинос буд; ин яке аз истгоҳҳои одатии ин сафина буд. Дантес ҳар дафъа
онро аз дур медид, даме, ки ба самти шарқ мерафтанд, вале ягон дафъа
дар наздаш таваққуф накарда буд.
Вай ба Ҷакопо рӯ овард.
– Дар куҷо шабро мегузаронем?
– Дар болои сафина, – ҷавоб гардонд маллоҳ.
– Оё дар ғорҳо буданамон беҳтар нест?
– Дар кадом ғорҳо?
– Дар ғорҳои ҷазира.
– Ман он ҷо ҳеч гуна ғореро намедонам, – ҷавоб гардонд Ҷакопо.
Ҷабини Дантес арақи сард баровард.
– Магар дар Монте-Кристо ғоре нест? – пурсид ӯ.
– Не.
Ҷавоби Ҷакопо Дантесро моту мабҳут кард; баъд аз дили ӯ гузашт,
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ки аз тасодуфан фурӯ рехтани сангу хок даҳони ғор масдуд шуданаш
мумкин аст, ё эҳтимол, барои эҳтиёт худи кардинал Спада онро маҳкам
карда бошад.
Дар ин ҳол, вазифа аз пайдо кардани сӯрохи масдуд гардида иборат
аст. Шабона ҷустучӯ кардани он беҳуда коре мебуд; аз ҳамин сабаб
Дантес ин корро ба рӯзи дигар вогузошт. Ғайр аз ин ишорате, ки аз
баҳр, тақрибан ним мил дуртар аз соҳил баромад ва айни ҳамин ишорате дар ҷавоб ҳамонзамонӣ аз «Амелияи навҷавон» дардода шуд, хотиррасон кард, ки фурсати кор фаро расид.
Киштии таъхиркарда аз ишорати «Амелияи навҷавон», ки маънои
боз будани роҳро дошт, хотирҷамъ гардида, дере нагузашта, бо пайкараи сап-сафед, бесадо, рӯъёвор фаро расид ва ягон ду саду бист қадам
дуртар аз соҳил лангар андохт.
Ҳамонзамонӣ аз як киштӣ ба киштии дигар гузаронидани бор сар
шуд.
Дантес кор карда истода, хаёлаш ба он нидоҳои сурурбахше рафт, ки
ӯ метавонист бо як калимае дар миёни ин касон барангезад, агар вай
андешаи муттасил дар дилаш хутуркунандаро шунаво ба забон меовард,
фикре, ки лапи-лапи ба сараш меомад; вале ӯ нафақат розашро ошкор
накард, – ӯ, баръакс, хавф бурд, ки алакай бе ин ҳам аз ҳад зиёд гап зад
ва метавонист бо рафтораш шубҳае ба миён оварад, бо пурсуҷӯҳояш,
ковучоваш, ташвишу тараддудаш. Ба бахти вай, ақаллан дар ҳамин
маврид, гузаштаи пуразобаш дар қиёфаи ӯ нақши носутурдании андӯҳе
боқӣ гузошта буд ва ба нудрат дар чеҳрааш пайдо шудани хушҳолӣ ба
назар чун шаъшаъаи барқ тобиши яклаҳзагие мерасид, ки абри тундариро рӯшан мекард.
Ба ҳамин тариқ, ҳеч кас дар ваҷоҳати ӯ ягон ҳолати ғайри муқаррарие пайхас накард ва даме ки рӯзи дигар саҳарӣ Дантес туфанг, боруту
сочма гирифту эълом кард, ки мехоҳад ба шикори бузҳои кӯҳие равад,
ки бе ҳисоб дар шахпораҳо ҷасту хез доштанд, дар ин амр фақат рағбати шикор ё дилбастагӣ ба инзиворо диданд. Танҳо Ҷакопо хост ӯро
ҳамроҳӣ кунад; Дантес аз бими он ки дар дилаш шубҳае бедор накунад,
бо вай баҳс накард. Вале нав чанд қадаме рафта буданд, ки Дантес бузичае шикор кард ва аз Ҷакопо хоҳиш намуд ба назди рафиқон баргардад, ғаниматро кабоб кунанд, ҳамин ки наҳор тайёр шуд, бо тир парондан аз туфанг огоҳӣ диҳанд, то ки вай расида ояду насиба гирад;
хушкмеваҳову машрабае майи монтепулчанӣ зинатафзои зиёфат хоҳад
шуд.
Дантес роҳашро давом дода сари чанд гоҳ ба ақиб гашта назар мекард. Ба сари шахе баромада аз баландии ягон ҳазор фут поён нигариста
рафиқонашро дид, ки Ҷакопо ба онҳо пайваста буд ва ҳамагӣ ба омода
кардани хони таом машғул буданд.
Ӯ дақиқае бо табассуми ҳалиму ғамангези касе тарафашон назар афканд, ки афзалияти худашро пай мебурд.
– Баъди ду соат, – гуфт ӯ ба дилаш, – ин касон панҷоҳпиастрӣ дар
киса сафарашонро давом медиҳанд, то ҷон ба каф гирифта, боз
панҷоҳпиастрӣ ба каф оранд. Баъд ҳар кадомашон шашсадливрӣ
андӯхта, чун султонон мағруру чун наввобон фориғбол дар ким кадом
шаҳре пулҳояшонро барбод медиҳанд. Имрӯз ман бо умед умр ба сар
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мебарам ва ба дороии онҳо, ки дар назарам ниҳояти бечорагӣ метобад,
нафрат дорам; пагоҳ, шояд, ки навмедие пеш оыяд маро, ва ман ин бечорагиро азимтарин саодате бишморам. Не, – нидо зад Эдмон, – ин ҳол
пеш намеояд; Фариаи хирадманду дурусткирдор наметавонист иштибоҳе бикунад! Беҳтараш мурдан, ки ба ин зиндагии бенавоёнаю пур аз
ғаму ғусса тан диҳад кас!
Ҳамин тавр, Дантес, ки се моҳ пеш фақат муштоқи озодӣ буд, акнун
озодӣ қонеъ намегардондаш ва сарват мехост дилаш. Дар ин кор Дантес
айбдор набуд, балки айб аз худованд буд, ки иқтидори инсонро маҳдуд
гардонда, орзуву омоли беҳудуде ато карда буд ба ӯ. Дантес аз байни ду
қатори сахраҳо, ки селобҳо пайраҳае кушода буданду эҳтимол то ба ҳол
пои инсон пахш накарда будаш, роҳ паймуда ба он ҷое наздик мешуд,
ки аз рӯи тахминаш бояд ғорҳо дар он ҷо мебурданд. Ӯ, ки қад-қади
соҳил пеш рафтаву ба ҳар як чиз бо диққати тамом чашм медӯхт, дар
тани баъзе сахраҳо нишонаҳоеро пайхас мекард, ки аз афташ ба дасти
инсон нақш ёфтаанд.
Мурури айём, ки ҳар як ашёи моддиро дар зери ушна ниҳон мекунад
чунон ки пардаи фаромӯшӣ ба рӯи ҳар чизи маънавию рӯҳонӣ фурӯ мекашад, ки нишонаҳои бозгӯи самтеро, ки эҳтимол, раҳнамое будаанд,
эмин доштааст. Ин нишонаҳо, воқиан, зери бутаҳои шукуфони мӯрд ё
гулсангҳо монда, гоҳо нопадид мешуданд. Дар ин маврид Эдмон шохаи
бутаҳоро ба ду тараф тела медод ё ушнаҳоро мебардошт, то аломатҳои
раҳнаморо, ки ба вай пару бол бахшида, бо ин роҳи нави пурпечухам
пеш мебурдандаш, пайдо кунад. Кӣ медонад, магар ки худи кардинал,
бехабар аз ғояти бадбахтии ба сари хонадони Спада омада нақш карда
бошад, то раҳнамои бародарзодааш бишаванд? Ин ҷойгоҳи хилват маҳз
созгори он буд, ки ганҷ нуҳуфта бишавад. Лекин мабодо ин нишонаҳои
возеҳ ба чашми ғайре нарасида бошанд, чашми касоне, ки ин аломатҳои
раҳнамо на баҳри ишон нақш ёфтаанд ва оё ин ҷазираи саршор аз аҷоиботи мармӯзӣ асрори мафтунгарашро маҳфӯз дошта бошад?
Дар масофаи ягон шаст қадам аз халиҷ Эдмон, ки ҳанӯз сахраҳо аз
чашми рафиқон панаҳ медоштандаш, итминон ёфт, ки нишонаҳо ба поён расиданд; вале онҳо ба дари ғоре нарасонданд. Дар рӯбарӯи Эдмон
сахраи гирдаи азиме истода буд, ки рӯи пояи мустаҳкаме қарор гирифта
буд. Ӯ аз дил гузаронд, ки шояд, на ба интиҳо, балки ба ибтидои аломатҳо расида бошад;
Дар ин миён рафиқони ӯ ба тадоруки наҳор машғул буданд; аз сой
рафта об мекашонданд, нону меваҷотро ба соҳил меоварданд ва гӯшти
бузичаро кабоб мекарданд. Дар ҳамон дақиқае, ки онҳо кабобро аз сих
мебароварданд, Эдмонро диданд, ки чусту ҷасур ғизолвор аз сахрае ба
сахрае меҷаҳад; онҳо аз туфанг тир холӣ карданд, то ӯро огоҳӣ диҳанд.
Ӯ ҳамонзамонӣ баргашту бо шаст ба сӯи рафиқонаш шитофт. Онҳо хеззаданҳои ҷасуронаи ӯро ба назора гирифта, беандешагиашро накӯҳиш
мекарданд, ва нохост, гӯё мисли он, ки хавф бурдани онҳоро ҳақ барорад, Эдмон дар сари шахчае пешпо хӯрд; ӯ калавида ғалтид, оҳ гуфт ва
аз назар ғоиб шуд.
Ҳама якбора парида хестанд, зеро ҳама ба Эдмон дил баста буданд,
сарфи назар аз он, ки бар ҳамаашон афзалият доштани ӯро ҳис мекарданд. Лекин аз ҳама пеш Ҷакопо худашро ба назди ӯ расонд.
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Эдмон ба хун оғӯштаву қариб беҳуш мехобид. Ӯ, зоҳиран, аз баландии дувоздаҳ-понздаҳ фут афтода буд. Ба даҳонаш чанд қатра ром
рехтанд ва ин дору, ки боре ин қадар мадад карда будаш, ин дафъа низ
ҳамон тавр таъсири роҳатбахше расонд.
Эдмон чашм кушоду аз дарди шадиди зонуяш, вазнинии сараш ва
дарди тоқатфарсои миёнаш шиква кард. Хостанд ӯро бардошта ба лаби
баҳр банард. Вале ҳамин ки аз ҷояш хезонданӣ шуданд, агарчи ба ин
кор Ҷакопо сарварӣ мекард, ӯ нолише дардоду изҳор кард ки қудрате
надорад ба аз ҷое ба ҷое бурдани худаш тоб оварад.
Бадеҳист, ки Дантес парвои бузича надошт; вале ӯ талаб кард, ки дигарон, ки чун вай ба рӯза гирифтан асосе надоштанд, гашта лаби баҳр
раванд. Худи ӯ бошад, ба қавли худаш, фақат ба истироҳат эҳтиёҷ дошт
ва ба онҳо ваъда дод, ки то гашта омаданашон аҳволаш беҳтар мешавад.
Маллоҳон дигар ба ташвиқ кардани худашон нигарон нашуданд;
онҳо гурусна буданд, бӯи кабоби гӯшти бузича ба машомашон мерасид,
гургони баҳрӣ бошанд, дар муомила бо якдигар такаллуфро хуш надоранд.
Баъди ягон соат онҳо гашта омаданд. Ҳар он чи дар ин миён Эдмон
ба иҷро карданаш қодир буд, – ин чанд қадаме дилғеҷ пеш рафтан ва ба
сахраи ушназеркарда такя кардан буд.
Вале дардаш на ин ки таскин наёфта буд, балки, зоҳиран, боз шадидтар шуда буд. Пирамарди нохудо, ки ҳамон саҳар ба роҳ баромаданаш
зарур буд, то борро дар сарҳади Пйемонту Фаронса миёни Ниттса ва
Фрежус фурорад, исрор мекард, ки Дантес илоҷе карда бархезад. Дантес бо саъйи берун аз қудрати инсон хоҳиши ӯро ба ҷо овард, вале бо
ҳар зӯр задан бо ранги кандаву ҳоли табоҳ аз нав фурӯ меафтид.
– Қабурғаҳояш шикастаанд, – гуфт зери лаб нохудо. – Дар ҳар ҳол
вай рафиқи хубест ва набояд партофта равемаш; кӯшиш мекунем бардошта ба сафина баремаш.
Лекин Дантес эълом дошт, ки вай ба мурдани дар ҷояш розӣ мешаваду ба таҳаммул кардани азобе, ки андак ҷунбише ба он боис мегардад, тан намедиҳад.
– Хайр, чӣ илоҷ, – гуфт нохудо. – Ҳар чӣ бодо бод. Бигзор мардум
гуфта нагарданд, ки мо ту барин бачаи олиҷанобро бе мадад гузоштем.
Мо на пештар аз фардо расидани бегоҳ лангар мебардорем.
Ин пешниҳод маллоҳонро хеле ҳайрон кард, агарчи ҳеҷ кадомашон
эрод нагирифтанд, – баръакс. Нохудоро чун каси сахтгиру аниқкор медонистанд ва боре нашудааст, ки вай аз нияташ гашта бошад ё иҷрои
онро ба таъхир андохта бошад. Бинобар ин Дантес раво надид, ки аз
барои вай шуда қоидаи тартиботи маъҳуд дар киштӣ хилоф карда шавад, ин гӯшношунид коре мебуд.
– Не, – гуфт ӯ ба нохудо, – ман худам айбдорам ва барои ин
ноӯҳдабароӣ бояд сазоямро бинам: ба ман барои захира каме нонқоқ,
туфанг, боруту тир гузоред – то буз шикор бикунам, ё шояд барои
муҳофизати худ ҳам, ва метин, то ки ба худам сарпаноҳ дуруст карда
тавонам, мабодо дар гашта омадани шумо таъхир афтад.
– Вале ту аз гуруснагӣ мемирӣ, – гуфт нохудо.
– Ман мурданро афзал медонам, – ҷавоб гардонд Эдмон, назар ба он,
ки ба азоби тоқатфарсо таҳаммул бикунам.
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Нохудо ҷониби халиҷи хурдакаке, ки «Амелия» рӯи мавҷҳояш алвонҷ хӯрда, омодаи ба баҳр баромадан буд, назар андохт.
– Бо ту чӣ кор кунем, э ҷавони малтӣ? – гуфт ӯ. – Мо туро партофтан
наметавонем, вале таваққуф карданамон ҳам мумкин нест.
– Биравед! – гуфт Дантес.
– Ғайбати мо на камтар аз як ҳафта тӯл мекашад, – ҷавоб гардонд
нохудо, – ва боз ба мо лозим меояд аз роҳ тоб хӯрем, то ки омада туро
гирем.
– Гӯш кунед, – гуфт Дантес, – агар баъди ду-се рӯз ба заврақи
моҳигирие ё ягон заврақи дигари ба ин сӯ ояндае дучор оетон, дар он
сурат бигӯед, то вай омада маро гирад, ман барои ба Ливорно расонданашон бисту панҷ пиастр музд медиҳам. Агар ба ҳеҷ касе вонахӯретон,
худатон гашта меоед.
Нохудо калла ҷунбонд.
– Гӯш кунед, нохудо Балди, роҳи ҳалли масъала осон, – гуфт Ҷакопо, – бираветон, ман бошам, ҳамроҳи маҷрӯҳ ин ҷо мемонаму парасториаш мекунам.
– Ва ту розӣ ҳастӣ, ки дар тақсими фоида аз ҳиссаи худат даст кашӣ,
– пурсид Эдмон, – то ки ҳамроҳи ман бимонӣ?
– Оре, – ҷавоб гардонд Ҷакопо, – ва афсӯс ҳам намехӯрам.
– Ту бачаи хубе ҳастӣ, Ҷакопо, – гуфт Дантес, – барои ин нияти нек
худо хайрат диҳад; ташаккур ба ту, вале ман ба касе мӯҳтоҷ намешавам.
Як-ду рӯзаке дам гирифта, қувват мегирам, дар миёни ин сахраҳо умед
дорам, ки гиёҳҳоне биёбам – давои олиҷаноби лату зарб.
Ва табассуми мармузие дар лабони Дантес гул кард; вай дасти Ҷакопоро сахт фишурд, аммо дар қарори бозмондан дар ҷазира, инчунин
якаву танҳо истодан, устувор буд.
Қочоқчиҳо ҳар он чи Эдмон хоҳиш карда буд, наздаш фурӯ гузоштанду бирафтанд, ҳар замон дӯстона бо вай падруд гуфтанӣ шуда,
баргашта ҷонибаш назар мекарданд, ки ба ин Эдмон, мисле ки маҷоли
ҷунбидан надошта бошад, фақат як дасташро бардошта, ҷавоб мегардонд.
Даме ки онҳо тамоман аз назар ғоиб шуданд, Дантес бихандид.
– Аҷоиб, – зери лаб гуфт ӯ, – ки маҳз дар миёни ин гуна одамон садоқату дӯстӣ меёбад кас!
Баъд вай эҳтиёткорона ба сари шахча хазида баромад, шахчае, ки
баҳрро аз назари ӯ панаҳ медошт ва аз ҳамон ҷо сафинаро дид, ки тадоруки сафарро ба анҷом расонда, лангар мебардошт, сабук алвонҷ хӯрд,
ба мисоли моҳихӯраке, ки бол мекушояд ва ба пеш ҳаракат кард.
Соате пас вай аз назар ғоиб шуд, – ба ҳар ҳол, аз он ҷое, ки маҷрӯҳ
дароз кашида буд, дида намешуд.
Он гоҳ Дантес тохта хест, чақонтару сабуктар аз ғизоли ёбоие, ки
дар сари шахчаҳои урён миёни дарахтони мӯрду сершилм ҷасту хез
карда мегашт, ба як даст туфангу ба дасти дигараш метинро гирифта ба
зери ҳамон шахе тохт, ки нишонаҳои дар тани сахраҳо дидааш поён
ёфта буданд.
– Ана акнун, – афсонаи «Ҳазору як шаб»-ро, ки Фариа ҳикоят карда
будаш, ба хотир оварда, нидо дардод, – акнун, Симсим, дарро кушо!
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III. ҶИЛОИ ДИЛРАБО
Офтоб алакай қариб сеяки роҳи худашро тай карда буд ва шӯълаҳои
тафсону ҷонбахши моҳи майиаш ба сахраҳое фурӯ мерасиданд, ки ба
назари кас гармии ин шӯълаҳоро эҳсос мекарданд; ҳазорон ҳазор малахҳои панаҳ даруни буттаи халанҷ бо чир-чири якнавохту муттасилашон фазоро пур мекарданд; баргҳои дарахтони мӯрду зайтун ҳилпирос
зада қариб ки садои физилие дармедоданд; ҳар як қадам мондани Эдмон бар хорои аз ҳарорати офтоб тафсида калпесаҳои ба ранги зумурруд сабзро мерамонд; дуртар, дар нишебиҳои кӯҳсор ғизолони
чобуксайр, ки сайёдон ин қадар дар орзуяшон буданд, ба чашм мехӯрданд; хуллас, ҷазира маскуну пур аз ҳаёт метофт ва сарфи назар аз ин,
Эдмон ҳис кард, ки вай якаву танҳост дар паноҳи Худо.
Ӯро аҷоиб як ҳиссиёте фаро гирифт, ки шабоҳат ба тарс дошт; инро
боис равшании чашмхиракунандаи рӯз буд, ки дар чунин равшанӣ ҳатто дар биёбон ба хаёламон меояд, ки нигоҳи кунҷкови касоне назора
дорад моро.
Ин эҳсос чунон қавӣ буд, ки пеш аз сар кардан ба кор, вай метинро
як сӯ гузошту аз нав туфангро ба даст гирифт, боз ханҷолкаш ба сари
баландтарин шахе баромад, ва бо диққат ба атроф чашм давонд.
Аммо бояд эътироф кард, ки на Корсикаи дилрабо, ки дар он вай
ҳатто хонаҳоро ташхис дода буд, на Сардинияи барояш қариб ношинос,
на Элба, ки рӯйдодҳои азимеро дар хаёлаш эҳё дода буд, на хати базӯр
пайхасшавандае, ки дар уфуқ тӯл кашида буду дар назари таҷрибакори
маллоҳ Генуяи шукӯҳманду Ливорнои тиҷоратгоҳро ёдрас мекард,
диққати ӯро ба худ накашид; не, нигоҳи вай киштии хурдакаки ҳангоми
субҳ рахти сафар баставу сафинаи навакак равон шударо меҷуст.
Аввалӣ дар гулӯгоҳи Бонифатсия нопадид гардида буд, сонавӣ роҳи
муқобилро пеш гирифта, қад-қади соҳилҳои Корсика пеш рафта, дар
тараддуди онро давр зада гузаштан буд.
Ин ба Эдмон тасалло бахшид.
Он гоҳ вай шоҳини назарро ба чизҳои наздиктар равона кард. Ӯ дид,
ки як худаш танҳо дар баландтарин нуқтаи нӯктези ҷазира, ба мисоли
ҳайкали наҳифҷусса рӯи пояи азиме рост истодааст; дар зери пояш ягон
ҷонзоде нест; дар гирду атроф – ягон заврақе; ба ҷуз баҳри лоҷвардӣ, ки
ба домани шах бархӯрдаву рӯи хорои лаби соҳил ҳошияи симгуне боқӣ
гузошт, дигар ҳеҷ чиз.
Он гоҳ вай батаъҷил, вале дар айни замон эҳтиёткорона, поён фаромадан гирифт; вай хеле метарсид, мабодо воқиан ӯро нохушие пеш наояд, ки ин қадар ҳунармандонаю бамуроди дил чунин як нохушиеро вонамуд карда буд.
Дантес, чунон ки пеш аз ин гуфта будем, аз рӯи нишонаҳое, ки дар
тани сахраҳо гузошта шуда буданд, ақибрӯ рафт ва дид, ки асари нишонаҳо тарафи халиҷи хурдакаки чун ғуслгоҳи парии антиқа хилвате мерафт. Даромадгоҳи ин халиҷ хеле васеъ ва умқаш ба дараҷаи кофӣ буд,
то киштии на чандон калоне аз қабили сперонарҳо ба он даромада тавонад ва он ҷо панаҳ бишавад. Он гоҳ, ба равиши он сарриштае, ки дар
кафи аббат Фариа тафаккурро аз печутоби эҳтимолиятҳои зиёде гузаронида ин қадар ба ваҷҳи аҳсан пеш мебурд, вай ба қароре омад, ки кар178
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динал Спада, аз назарҳо ниҳон монданӣ шуда, ба ин халиҷак ворид гардида, киштии хурдакакашро ин ҷо пинҳон карда, ба самти нишонаҳои
тани сахраҳо пеш рафтагист ва ҳамон ҷое, ки нишонаҳо ба охир мерасанд, ганҷашро гӯр кардагист. Ин гумон Дантесро боз гашта пеши санги
лунда бурд.
Фақат як мулоҳиза Эдмонро ба ташвиш меовард ва кулли тасаввуроташро роҷеъ ба инкишофи воқиа дарҳаму барҳам мекард: ба чӣ тариқ бе
зӯри хориҷ аз қуввати инсон ин сангеро, ки эҳтимол ягон панҷ ё шаш
ҳазор фунт вазн дошт, болои он такяи шабеҳ ба поя, ки рӯяш қарор дорад, устувор кардан мумкин буд?
Нохост фикри тозае ба сари Дантес зад.
– Шояд инро умуман набардошта бошад, – гуфт ӯ ба худ, – балки
фақат аз баландие поён ғелонда бошад.
Ва ӯ бо шитоб аз санг болотар баромад, то ҷои аввалаашро ёбад.
Ӯ воқиан ҳам ҷоеро дид, ки изи поён лағзидани санг боқист. Пораи
дуюми харсанг, ки андаке хурдтар буд, ба сифати тиргак онро боздошта
аст. Дар атрофи он сангҳои хурду калони зиёде густурда шуда ва ба рӯи
ин сангдевор хоки ҳосилхезе кашида шуда буд, ки дар болояш алаф
рӯида, ушна пахш кардааст, ки ба бехҷастаҳои дарахтони мӯрду сирешимӣ ғизо мебахшид ва ин дам санги азамат ба як пораи мазбути шах
табдил ёфтааст.
Дантес бо эҳтиёт заминро чок кард ва тамоми ин ҳилаи борикбинонаро пай бурд ё ба хулосае омад, ки пай бурдааст.
Он гоҳ вай метин дар даст ба кандани ин сангдевори бо мурури айём
мустаҳкамгардида сар кард.
Баъди даҳдақиқаина кор девор ҷудо шуд ва дар ҷои он сӯрохе пайдо
гардид, ки даст ба он даровардан мумкин буд.
Дантес калонтарин дарахти зайтунеро, ки пайдо карданаш даст дод,
бурид, шохаҳояшро зад, баъд ба сӯрох дароварду фишангвор зер кард.
Лекин санг чунон вазнин буд ва чунон сахт ба санги поён тира шуда
хобида буд, ки ягон марде ҳатто агар зӯри таҳамтанвор дошта бошад
ҳам, аз ҷояш ҷунбонда наметавонист онро.
Он гоҳ Дантес ба қароре омад, ки аввал тиргакашро ҷудо кардан лозим аст. Аммо ба чӣ тариқ?
Ба саросемагӣ афтода бо хотири мушавваш ба атроф чашм давонд ва
нохост нигоҳаш ба шохи гӯспанди борутдор афтод, ки Ҷакопо барояш
монда рафта буд.
Ӯ табассуме кард: ихтироъи ҷонсӯз ба додаш мерасад.
Бо метин байни санги болову роҳи поёнро кофт, то чунон ки заминкобон барои осонии кори вазнину пурмашаққат мекунанд, моддаи таркандаро ҷой кунад; ҷои кофта шударо аз борут пур кард, рӯймолчаашро
даронду аз он пилта тайёр намуд.
Баъд вай пилтаро даргиронду худаш дуртар рафт.
Дере нагузашта таркиш ба амал омад. Санги боло бо қувваи қиёснопазири борут дар як он бардошта шуд, санги поён бошад, пора-пора
гардид. Аз сӯрохи андаке, ки Дантес карда буд, урдуи ҳашароти
беқарор зада баромаду як мори обии барзангие, муваккали ин даромадгоҳи тилисмӣ, ҳалқаи кабудчаашро тоб дода рост карду ғоиб шуд.
Дантес наздик рафт, санги боло, ки бе муттако монда буд, дар сари
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варта муаллақ меистод. Гумҷӯи пурғайрат атрофашро давр зад, ҷои
лиққонакашро интихоб карду Сизифвор, бо тамоми қувват фишангро
пахш кард.
Санги аз тазалзул лиққонакшуда алвонҷ хӯрд; Дантес дучанд зӯр
зад; ин дам вай ситабри асотирии давраи антиқаро мемонд, ки харсангро бардошта бо сарвари худоён дар набард истоданӣ мешуд. Ниҳоят
санг аз ҷояш кӯчида ғелон шуд, ҷастухезкунон пойн рафт ва дар қаъри
баҳр нопадид гардид.
Дар таги санг сатҳи мудавваре будааст, ки дар миёнҷояш ҳалқаи
оҳание ба назар менамуд; ҳалқа ба сарпӯши мураббае гузаронда шуда
буд.
Дантес аз шодӣ ва ҳайрат нидое баровард – нахустин кӯшишаш чӣ
натиҷаи дилхоҳе дод!
Ӯ хост ҷустуҷӯро давом диҳад, вале пойҳояш чунон меларзиданд,
дилаш чунон сахт-сахт мезад, пеши чашмонашро ғубори ҳароратноке
гирифта буд, ки маҷбур шуд таваққуф кунад.
Аммо таваққуфаш яклаҳзагӣ буд. Эдмон фишангро ба ҳалқа гузаронду сахт зер кард, сарпӯш бардошта шуд; дар зери он нардбон барин
чизе пайдо шуд, ки сарзеб ба қаъри зулмонии ғори тира фурӯ мерафт.
Ба ҷои ӯ каси дигар мебуд, худашро ба ғор афканда, аз шодӣ наъра
мекашид. Дантесро рангаш канда, бозистоду ба андеша фурӯ рафт.
– Сабр кун! – гуфт ӯ ба худаш хитоб карда. – Мард будан лозим.
Ман ба мусибат хӯ гирифтаам ва ноумедӣ маро аз пой нахоҳад фиканд;
магар аз нокомиҳо сабақе ҳосил нашудааст маро? Ҳар гоҳ кас ба чизе аз
ҳад зиёд умед бандад, бо ҳарорати он дил тоб намеоварад, вале аз сардии воқеият, якбора фишурда мешавад он! Фариа ҳазён гуфтааст: кардинал Спада ҳеҷ чиз гӯр накардааст дар ин ғор, шояд ҳаргиз ба ин ҷо
наомада бошад ҳам; агар омада бошад ҳам, он гоҳ Сезар Борҷиаи
дасисабози бебок, роҳзани хастагинопазири тираандеш, аз пасаш афтода, изашро пайдо кардааст, ман барин аз рӯи ҳамон нишонаҳо пеш омада, мисли ман ин сангро бардоштаву пештар аз ман ба ғор даромада,
барои ман чизе боқӣ нагузоштагист.
Ӯ дақиқае беҳаракат ба чоҳи тираву жарф чашм дӯхта истод.
– Бале, бале, барои чунин рӯйдоде дар зиндагии ин роҳзани маснаднишин ҷой ёфт шуданаш аз эҳтимол дур набуд, ки дар он нуру зулмат
дар печу тоби ҳаводиси хориқулъода ба ҳам омехта гардидаву матоъи
ҳафтранги тақдирашро дар ҳам бофтааст. Ин такопӯи афсонаосо бар
силсилаи пирӯзиҳои ӯ ҳалқаи ногузир буд; оре, Борҷиа замоне ба ин ҷо
омадааст, дар як даст машъалу дар дасти дигар шамшер ва дар масофаи
ягон бист қадам аз мана ҳамин шах, шояд ду тан нигоҳбоне истода
бошанд, нигоҳбони тирарӯю ваҳшатбор, ки замину фазову сатҳи баҳрро
назора мекарданд, дар ҳине, ки ҳукмравояшон ба ғор дармешуд, чунон
ки ин дам ман дар чунин ният астам ва зулматро бо дасти муқтадири
машъалдораш ду бахш мекард.
«Хӯш; лекин Борҷиа бо он нигоҳбононе, ки розашро бо онҳо дар
миён гузошта буд, чӣ кор карда бошад?» – пурсид аз худаш Дантес.
«Он кореро, ки бо гӯрканони Аларих карда буданд, яъне ки ҳамроҳи
дафншавандагон гӯр карда будандашон».
«Лекин, агар Борҷиа дар ин ҷо буда бошад, – давом дод Дантес, –
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ганҷро пайдо мекарду гирифта мерафт; Борҷиа ҳамонест, ки Италиёро
бо испаноқ қиёс кардаву баргҳои онро як ба як кандааст, – Борҷиа
қадри вақтро хуб медонист, вай фурсатро барои гашта дар ҷояш устувор кардани санг беҳуда сарф намекард.
Инак, ба ғор мефуроем».
Ва ӯ табассуми нобоварона дар лаб по ба нардбон гузошта, охирин
калимаи ҳикмати инсониро зери лаб ба забон овард: «Шояд!..»
Аммо ба ҷои зулмате, ки вай дар ин ҷо пайдо карданашро чашмдор
буд, ба ҷои ҳавои нафасгардони дам Дантес муҳити нимторики кабудчаи ҳавояш сабукеро дид; ҳавою рӯшноӣ на фақат аз сӯрохи боз кардаи
худаш ворид мешуд, инчунин аз тарқиши аз берун ноаёни шах ба он ҷо
роҳ меёфт ва аз байни ин тарқишҳо осмони кабуд, наққошии сабзи
баргҳои булут ва нахҳои пурхори токи ёбоӣ намудор буданд.
Чанд дақиқае ба сар бурдан дар ғоре, ки ҳавояш – на рутубатноку на
гандида, балки ғолибан хушки фораму муаттар – ин қадар аз ҳавои берун мулоиму ин қадар фазои нимторики кабудчааш аз равшании офтоб
хушояндтар буд, ба Дантес имкон дод бо қобилияту одати дар торикӣ
дида тавонистанаш ба як чашмдавондан дурдасттарин гӯшаҳои онро аз
назар гузаронад; девораҳои ғор аз санги хоро буданд ва пулакчаҳои
хурди рахшонаш ба мисоли алмос шаъшаъапошӣ мекарданд.
– Афсӯс! – гуфт Эдмон бо табассум. Ин аст, зоҳиран, ганҷе, ки аз
кардинал боқӣ мондааст, вале аббати нексиришт девораҳои
шаъшаъапошро хоб дида, ин қадар умед бастааст.
Аммо Дантес каломи васиятномаро, ки аз ёд медонист, ба хотир
овард: «Дар канортарин гӯшаи чоҳи дуюм», – гуфта шуда буд дар он.
Ӯ танҳо ба ғори якум роҳ ёфта буд; роҳи ғори дуюмро пайдо мебоист кард.
Дантес ба атроф чашм давонд. Ғори дуюм фақат дар дарунтари ҷазира буда метавонист. Ӯ тахтасангҳоро аз назар гузарондан гирифт ва
ба туқ-туқ задани он девораи ғор сар кард, ки ба ақидаи ӯ бояд сӯрохе
мебуд, сӯрохе, ки зоҳиран, барои эҳтиёткории бештаре маҳкам карда
шудагист.
Дақиқае чанд садои ҷарангосии ба хоро бархӯрдани метин шунида
шуд, санг чунон мустаҳкам буд, ки ҷабини Дантесро арақ пахш карл;
ниҳоят ба назари ганҷкови собитқадам чунин тофт, ки дар як ҷое девораи хоро ниҳоят садои андаке баста ва пасттаре дардод; ӯ нигоҳи шарарборашро ба девор дӯхту бо қувваи эҳсоси ба марди зиндонӣ хосаш
он чиро пай бурд, ки шояд ҳеҷ каси дигаре пай намебурд: дар ин ҷо бояд сӯрохе буда бошад.
Аммо, то ин ки баръабас зӯр назанад, Дантес, ки на камтар аз Сезари
Борҷиа фурсатро ғанимат мешумурд, дигар ҷойҳои девораи ғорро бо
метин туқ-туқ зада баромад, бо қундоқи туфанг заминро гурс-гурс зад,
дар ҷойҳои шубҳанок регро кофт ва ҳеҷ чиз пайдо накарда, ба назди
деворае, ки садои умедбахш дардода буд, баргашт.
Вай аз нав метин ба девор зад ва ин дафъа бо қувваи бештаре.
Ва нохост, бо тааҷҷуб, ӯ пайхас кард, ки ба зарби метин аз девора
андова барин чизе ҷудо шуда порча-порча афтода истодааст ва аз зери
он гаҷсангҳои сафедчае падидор меоянд, санги муқаррарие, ки бо он
девори иморатеро мебароранд. Сӯрохи девораи шахро бо санг масдуд
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карда, рӯяшро андудаанд, вале андоваро ба лавну донаҳои шабеҳ ба
санги хоро рӯпӯш кардаанд.
Он гоҳ Дантес сари тези метинро ба девор даровард ва он ба андозаи
як пайванди ангушт ба садди сангин фурӯ рафт.
Ана ин ҷоро мебоист кофт.
Ба тақозои табиати булъаҷаби инсон, Дантес ба иштибоҳ накардани
Фариа ҳар қадар бештар далел пайдо мекард, ҳамон қадар шубҳааш зиёд мешуду навмедиаш афзун мегардид. Ин кашфиёти нав, ки боист ба ӯ
қуввату ғайрат мебахшид, баръакс, мадорашро якбора хушк кард. Метин дар сатҳи девор лағзида, қариб буд, ки аз дасташ афтад; вай онро ба
замин гузошта, пешониашро пок карду аз ғор баромад, ба дил гуфт, ки
ба атроф менигарад, мабодо касе аз пасаш назора накарда истода
бошад, ҳол он ки берун баромаданаш барои он буд, ки аз ҳавои тоза
нафас кашад; ӯ ҳис карда буд, ки анқариб аз ҳуш меравад.
Ҷазира беодам буд ва қурси офтоб дар баландтарин нуқтаи уфуқ
қарор гирифта, онро метафсонд. Дар дурӣ заврақҳои моҳигирон дар рӯи
баҳри лоҷувардӣ бол ёзонда буданд.
Дантес аз саҳар боз чизе нахӯрда буд ва ба ғизо хӯрдан фурсат ҳам
надошт; ӯ як ҷуръа ром гирифту ба ғор баргашт.
Метин, ки ба хаёлаш ин қадар вазнин метофт, боз сабук гардид; вай
онро осон бардошту бо ҳавсалаи тамом ба кор сар кард.
Баъди чанд зарбае ӯ пай бурд, ки сангҳо миёни ҳам бо ягон чизе
пайванд нагардидаанд, балки фақат болоиҳам чида шудаанду аз болояш
андова кардаанд, андоаве, ки аз хусусаш болотар сухан рондем. Эдмон
нӯки метинро ба яке аз тарқишҳо дароварда, вазнашро ба даста андохта
зер кард – санг ба пеши пояш афтод!
Баъди ҳамин кор саҳл шуд, сангҳо пасиҳам афтодан гирифтанд.
Дантес кайҳо имкони ба сӯрохи кушодааш ворид шудан дошт, вале
бо вуҷуди ин корро таъхир медод, то ки бовараш такон нахӯраду умедаш боқӣ монад.
Ниҳоят, тараддуди яклаҳзагиашро бартараф карда, Дантес аз ғори
якум ба ғори дуюм гузашт.
Ғори дуюм пасттар, ториктар ва дилгиртар аз ғори якум буд; ҳаво,
ки ба он фақат аз сӯрохи кушодаи ӯ медаромад, мартубу бӯйнок буд, ки
ба тааҷҷуби Дантес, дар ғори аввал ин тавр набуд.
Дантес каме сабр кард, то ҳаво ин фазои берӯҳро андак сафо бахшид,
баъд ворид шуд.
Дар самти рост аз сӯрохе, ки ӯ ворид шуд, гӯшаи чуқур ва торике
буд.
Лекин мо пеш аз ин гуфта будем, ки барои Дантес торикӣ вуҷуд
надошт.
Ӯ ғорро аз назар гузаронд. Вай чун ғори якум холӣ буд.
Ганҷ ба шарте, ки агар вуҷуд дошта бошад, дар ҳамин гӯшаи торик
гӯр карда шудагист.
Дақиқаи пуразобе фаро расид.
Дантесро аз саодати беҳудуд ё навмедии бепоён ягон ду фут хок
ҷудо медошту бас.
Ӯ ба ҳамин гӯша расиду мисли ин ки ба қарори қатъие омада бошад,
ба ғайратии тамом ба кандани замин даромад.
182
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Дар зарбаи панҷум ё шашум метин ба оҳан расид.
Ҳеҷ гоҳ танини зангӯлаи маросими дафн, ҳаргиз бонги изтироби
ноқус ба сомеъ чунин як таассуроте набахшидааст.
Агар Дантес ҳеҷ чиз намеёфт, ин қадар бо ҳарос ранг аз рӯяш намепарид.
Ӯ метин ба канортари ҷои аввала заду ҳамон монеаро пай бурд, вале
садояш дигаргунатар буд.
– Ин сандуқи чӯбини ба ҳар ҷо-ҳар ҷояш порчаҳои оҳанӣ парчин
карда шудаест, – ба дил гуфт ӯ.
Дар ҳамин дақиқа сояи ким-чие як лаҳза пеши рӯшноиро гирифт.
Дантес метинро аз даст фрӯ гузошта, туфангро бардошту аз ғор
тохта баромад.
Бузи кӯҳие аз дами дари ғор ба тоз гузаштаву дар масофаи чанд
қадаме аз ӯ алаф мечарид.
Ин лаҳзаи қулае буд барои таъмин кардани наҳори худ, аммо Дантес
хавф бурд, ки диққати ягон касеро ба худ мекашад.
Ӯ каме ба фикр рафт, баъд аз дарахти пурсамғ шохае бурид, аз
гулхани қочоқчиён, ки бузичаро кабоб карда буданд, онро даргиронду
бо ҳамин машъала ба ғор гашта рафт.
Ӯ нахост ягон ҷузъиётеро, ки бояст медид, фурӯ гузорад. Ӯ
машъалро ба чуқурии таваккалан кофтааш наздик бурду дарёфт, ки
иштибоҳ накардааст: метин дарвоқеъ мутародиф гоҳ ба оҳан задаасту
гоҳ ба чӯб.
Ӯ машъалаашро ба зимин халонду боз ба кор муқайяд шуд.
Дар чанд дақиқае сатҳи қадаш се футу бараш ду футаро тоза карду
сандуқи чӯбибулутиеро дид, ки ба ҳар ҷо-ҳар ҷояш оҳани мазрубе парчин шудааст. Дар рӯи сарпӯши сандуқ тамғаи нуқрагини дар зери хок
хира нашудае ҷило медод; тамға аз нишони хонадони Спада – шамшери
болои сипари байзоии италиёвӣ рост монда шудаи бо кулоҳи кардиналӣ
тамомёфтае иборат буд.
Дантес ба осонӣ ин нишонро шинохт, – чандин карат аббат Фариа
тасвир карда буд онро!
Акнун дигар шубҳае намонда буд. Ганҷ ин ҷо буд; сандуқи холиро
касе бо чунин диққати тамом пинҳон намекард.
Дар як дақиқа Дантес хоки атрофи сандуқро тоза кард. Аввал
ғалақаи болоӣ намудор шуд, баъд ду қулфи овеза, сипас ду дастаи девораҳои паҳлуӣ. Ҳамаи ин бо маҳорате нодиракорӣ шуда буд, ки замонашро ташхис медод, замоне, км санъат ба физили дурушт нафосате мебахшид.
Дантес аз дастаи сандуқ гирифту кӯшиш кард, ки бардорад – муродаш ҳосил нашуд.
Он гоҳ қарор дод сандуқро кушояд, вале ҳам ғалақаву ҳам қуфлҳои
овеза сахт маҳкам буданд. Ин посбонони содиқ, мисли ин, ки намехостанд, ганҷинаи ба ӯҳдаашон вогузошта шударо таслим кунанд.
Дантес нӯки тези метинро байни танаи сандуқу сарпӯши он дароварда, вазнашро ба дастаи он дод ва сарпӯш ғаричасзанон кафид;
тарқиши ба миён омада тасмаҳои оҳанро суст кард; тасмаҳо аз ҳам ҷудо
шуданду дари сандуқ боз гардид.
Ларза ба андоми Дантес афтод. Ӯ туфангро бардошт, қулангашро
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кашиду дар канори худаш гузошт. Аввал ӯ чашмонашро пӯшонд, чунон
ки бачагон мекунанд, то дар шаби пурҷилои тасаввури худ бештар ситора бинанд, нисбат ба он, ки дар осмони ҳанӯз равшан шумурда метавонанд, баъд чашмонашро боз карду аз бехудӣ шах шуд.
Дар сандуқ се шӯъба буд.
Дар шӯъбаи якум сиккаҳои якчервонии тилло бо тобиши сурхчаашон ҷило медоданд.
Дар дуюм – сабикаҳои сайқалнахӯрдаи зар ба тартиб чида шуда буданд, ки фақат вазн доштанду арзиш.
Ниҳоят, дар шӯъбаи сеюм, ки то нисфаш пур буд, Эдмон дасташро
ба тӯдаи алмосу дурру лаълпораҳое фурӯ бурд, ки ба мисоли шаъшаъаи
обшорон болои ҳам фурӯ рехта, чун донаҳои ба шиша занандаи жола
садо дармедоданд.
Аз тамошои ин манзара сер шудаву чанд дафъа дастони ларзонашро
ба тиллову ҷавоҳирот фурӯ бурда, Эдмон парида хесту дар ҳолати
бехудӣ чун каси анқариб ба ақлбохтагӣ аз ғор бадар тохт. Ӯ худро ба
сари шахе гирифт, ки аз он соҳати баҳр намудор буд ва касе ба назараш
нарасид. Ӯ бо ин сарвати беҳисоби гӯшношуниди афсонавӣ, ки ба шахси худаш тааллуқ дошт, танҳо буд, тамоман яккаву танҳо. Аммо хоб аст
ин ё бедорӣ? Ин рӯъёи яклаҳзагиест ба чашмаш тофта, ё дар кафи ӯ
ҳақиқати воқеист?
Дил мекашид, ки боз ба тамошои зараш биравад, вале дар ин миён
ҳис кард, ки дар ин дақиқа ба тамошои чунин манзара тоб намеовардагист. Ӯ бо ҳар ду даст сарашро дошта, ба мисоли касе, ки ҳуши омодаи аз сар париданашро боздоштанист, баъд дар соҳати ҷазира ба давидан даромад, на ин ки роҳеро пеш нагирифта, чун ки ҷазираи МонтеКристо роҳе надорад, ҳатто бе муқаррар кардани самти муайяне, бо нидоҳову ҳаракатҳои бехудонааш бузони кӯҳиву мурғони баҳриро рамонда. Баъд давр хӯрда ба роҳи дигаре гашта омад ва ҳоло ҳам бовараш ба
худаш наёмада, худро ба ғори аввал андохт, аз он ҷо ба дигараш гузашт
ва боз дар рӯбарӯяш ин кони тиллову алмосро дид.
Ин дафъа ба зону фурӯ афтода, ба ташаннуҷ даст ба дили беқарораш
бурду зери лаб ба муноҷот кардан даромад, муноҷоте, ки таркиби алфозашро фақат худованд медонисту бас.
Лаҳзае пас вай андаке таскин ёфт ва дар айни замон саодатманд гардид; фақат ин дам ба тофтани бахташ бовар мекардагӣ шуд. Ва ӯ ба
ҳисоб кардани дороиаш пардохт. Дар сандуқ ҳазор дона сабикаи тилло
будааст, ки ҳар кадом аз ду то се фунт вазн дошт; баъд вай бисту панҷ
ҳазор сиккаи тиллоро бар шумурд, ки арзиши ҳар яктоаш ба пули ин
замона тақрибан ҳаштод франк аст; дар рӯи ҳамаи сиккаҳо тасвири
Александри IV ва пешгузаштагони ӯ; дар айни замон итминон ҳосил
кард, ки вай фақат нисфи он шӯъбаи сандуқро холӣ кардааст; ниҳоят,
вай бо ҳар ду дасташ даҳ каф дур, алмос ва дигар ҷавоҳиротро андоза
кард, ки бисёрии онҳоро беҳтарин устоҳои он замон дар нигинхонаҳо
ҷо додаанд; ҳар кадом қимати бадеие доштанд, ки ҳатто дар қиёси арзиши пулиашон на камтар баҳо доштанд.
Ин дам рӯз ба бегоҳ майл мекард. Дантес пайхас кард, ки соати
ғуруб наздик расида истодааст. Ӯ хавф бурд, ки мабодо дар ғор дарнаёбандаш ва туфанг дар даст баромад. Як тикка нонқоқу чанд ҷуръа май
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ғизои шомаш гардид. Баъд тахтасанги сари ғорро ба ҷояш гузошта, дар
болояш дароз кашид ва бо тани худ даромадгоҳи ғорро пӯшонда, чанд
соате хоб рафт.
Ин шаб яке аз он шабҳои ширину даҳшатборе буд, ки то ин дам дусе дафъа насиби ин шахси дар ҳалқаи шавқу ҳирс афтода гардида буд.
IV. МАРДИ НОШИНОС
Субҳ фаро расид. Дантес бо дидагони боз муддате нигарон буд онро.
Баробари тулӯи аввалин шуои офтоб ӯ бархосту чун дирӯза сари рафеътарин шахпораи ҷазира бар шуд, то атрофро назора кунад. Ба мисли
дафъаи аввал ҳама ҷо холӣ аз одам буд.
Эдмон поён омад, ба сари ғор рафту сангро дур кард, даромад; ӯ кисаҳояшро аз ҷавоҳирот пур кард, сарпӯши сандуқро ҳар чи ҷафстар
маҳкам намуд, ба рӯяш хок пӯшонда бо пояш зер кард, болояш рег пошид, то ҷои кофта шударо панаҳ созад, аз ғор берун омад, даромадгоҳро
бо тахтасанг масдуд кард, ниҳоли мӯрду халанҷ шинонд ва об пошид,
то ниҳолҳо гиранд ва ба назар чунин расад, ки хеле пештар рӯидаанд,
изи пойҳояшро кӯр кард ва бесаброна чашм ба роҳи рафиқонаш нишаст. Акнун ба назораи зару алмос дар ҷазира нишастану чун аждаҳо
баръабас болои ганҷ хобидан ҳоҷат надошт. Ин дам ба оғӯши зиндагӣ,
ба назди мардум баргаштану мавқеъ, таъсир ва таҳаккум ба даст овардан лозим буд, ки дар ин дунё онро сарват медиҳад ба кас, қуввати азиму беҳамтое, ки инсон соҳиб мегардад ба он.
Қочоқчиҳо дар рӯзи шашум гашта омаданд. Дантес аз масофаи хеле
дур аз рӯи шаклу гашташ «Амелияи навҷавон»-ро шинохт; ӯ, ба мисли
Филоктети маъюб, покашон худро ба бандаргоҳ расонд, ва, даме ки рафиқонаш ба соҳил фуромаданд, ҳанӯз ба лаҳни шикваомез ба онҳо
эълом дошт, ки аҳволаш хеле беҳтар шудааст. Баъд навбат ба шунидани
саргузашти онҳо расид. Комёбӣ ёрашон будааст; вале нав фаровардани
бор ба итмом расида будааст, ки дарёфтаанд, киштии дусутунаи посбонӣ аз Тулон баромада ҷонибашон омада истода будааст. Ин дам
онҳо ба рафтан шитоб карда, афсӯс хӯрдаанд, ки Дантес ҳамроҳашон
нест, Дантесе, ки «Амелия»-ро ин қадар ҳунармандона бо суръат ронда
метавонист. Дере нагузашта онҳо ҳамон киштии дусутунаро мебинанд,
ки ба таъқибашон омада истодааст; вале аз торикӣ суиистифода карда,
онҳо фурсат ёфта аз димоғаи Корс тоб хӯрда гузаштаанду ҷон ба саломат бурдаанд.
Умуман сафарашон ба мурод анҷомидааст ва ҳамаи онҳо, хусусан
Ҷакопо, афсӯс мехӯрд, ки Дантес дар он амалиёт иштирок надошт ва аз
даромад ҳисса набардошт – ҳиссае, ки ба ҳар кадомашон панҷоҳпиастрӣ мерасидааст.
Эдмон ботамкин истод; ӯ ҳатто дами ҳисоб кардани суд, ки агар
қудрати ҳамроҳашон тарк кардани ҷазираро медошт, аз он ҳиссае бармедошт, табассум ҳам накард; азбаски «Амелияи навҷавон» фақат барои гирифта бурдани ӯ омада буд, вай худи ҳамон бегоҳ ба аршаи он
баромаду аз паси нохудо ба Ливорно равон шуд.
Ба Ливорно расида вай ба назди яҳудии сарроф рафту чорто хурдтарин ҷавоҳироташро ҳар кадоме панҷҳазорфранкӣ пул кард. Яҳудӣ мета185
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вонист суол кунад, ки маллоҳе ин гуна сангҳои қиматбаҳоро аз куҷо
ёфтааст, вале дам назад, зеро аз ҳар донааш ҳазорфранкӣ фоида гирифта
буд.
Фардои он рӯз Дантес заврақи моҳигирии наве харидаву ба Ҷакопо
бахшид онро, ба тӯҳфааш барои киро кардани маллоҳон сад пиастр
илова кард, фақат ба як шарт, ки Ҷакопо ба Марсел раваду аз пирамард
Луи Дантеси сокини хиёбони Мел ва Мерседес ном ҷавонзани сокини
деҳкадаи Каталонҳо ба Эдмон хабаре оварад.
Дар ҳамон лаҳза Ҷакопо ба қароре омад, ки хоб дида истодааст; аммо Эдмон ба вай гуфт, ки ба маллоҳӣ рафтанаш барои шӯхӣ буд, чун ки
хешовандонаш ба вай пул надодаанд, вале ба Ливорно расида ӯ баъд аз
сари амакаш ба меросе соҳиб шудааст. Ниҳоят маълумотнок будани
Дантес ин ҳикоятро боварибахш гардонд, бинобар ин Ҷакопо заррае
шубҳа накард, ки рафиқи наваш рост мегӯяд.
Баъд, азбаски мӯҳлати хизматаш дар «Амелияи навҷавон» ба сар
омада буд, нохудоро падруд гуфт; нохудо, ки мехост ӯро боздорад, аммо ҳадиси меросро шунида, аз далолат кардани маллоҳи собиқ, ки дар
хизмати киштӣ бимонад, даст кашид.
Рӯзи дигар Ҷакопо ба сӯи Марсел шиновар шуд. Ӯ бо Дантес шарт
гузошт, ки дар ҷазираи Монте-Кристо вохӯранд.
Худи ҳамон рӯз Дантес ҳам аз Ливорно бирафт, ба куҷо рафтанашро
ба касе нагуфта; дар соати видоъ ба ҳайати «Амелияи навҷавон» саховатмандона бахшишҳо кардаву ба нохудо ваъда дод, ки ягон вақт аз худаш дарак медиҳад. Дантес ба Генуя рафт.
Он ҷо, дар бандар, дар ҳамин ҳин сафинаи саёҳатиеро аз санҷиш
мегузаронданд; сафинаро як марди ингилис фармуда будааст; ӯ беҳтарин киштисозони баҳри Миёназамин будани аҳли Генуяро фаҳмида,
дилаш хостааст, ки сафинаи сохти Генуя дошта бошад. Марди ингилис
онро ба чил ҳазор франк фармуда будааст; Дантес сафинаро ба шаст
ҳазор харидор шуд, ба ин шарт, ки худи ҳамон рӯз ба вай таслим кунандаш. Марди ингилис дар муддати интизории сафинаи худаш ба
саёҳати Швейтсария рафта буд. На барвақтар аз як моҳ бояд бармегашт
аз сафар: киштисозон қарор доданд, ки дар ин муддат сафинаи дигаре
тайёр мекунанд. Дантес устои киштисозро ба дӯкони яҳудие бурд, ҳамроҳаш ба ҳуҷраи ақиб гузашт ва марди яҳудӣ ба усто шаст ҳазор франкро баршумурд.
Устои киштисоз барои киро кардани ҳайати киштӣ ёрии худашро
пешниҳод кард. Аммо Дантес изҳори ташаккур карда, гуфт, ки одати
танҳо шино кардан дорад ва хоҳиш намуд фақат дар ҳуҷра, дар самти
болодасти кат, ҷевони қуфлаш махфие созад, ки дорои се шӯъба бошад,
қуфли ҳар се шӯъба низ махфӣ. Ӯ андозаи шӯъбаҳоро нишон дод ва ин
супориш дар рӯзи дигар ба ҷо оварда шуд.
Пас аз ду соат Дантес дар зери назораи мардуми кунҷкове, ки гирд
омада буданд аъёни испаниеро тамошо кунанд, аъёнеро, ки одати танҳо
ба шино баромадан доштааст, аз бандари Генуя берун рафт.
Дантес ба таври аҳсан аз ӯҳдаи идора кардани киштӣ баромад: ба
ёрии фақат як худи суккон ӯ сафинаро водор мекард, ки ҳар як амру
наҳйро ба ҷо оварад, аз ин ҷо дар назар вай мавҷуди соҳибхираде метофт, ки ба андак водор кардане сар мефурорад ва Дантес дар дилаш ба
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он розӣ шуд, ки аҳли Генуя аз рӯи адолат шоистаи он буданд, ки унвони
беҳтарин киштисозони оламро соҳиб бошанд.
Издиҳом сафинаро бо нигоҳаш гусел мекард, то ин ки аз назарҳо ғоиб гардид, ва он гоҳ баҳсу мунозира сар шуд, ки вай ба кадом сӯ равон
аст: якеҳо мегуфтанд, ки – ба Корсика, дигарон – ба Элба; баъзеҳо гарав
мебастанд, ки вай ба Испания равон аст; баъзеҳо итминон доштанд, ки
ба Африка меравад; вале ба хотири ҳеҷ кас намерасид, ки номи ҷазираи
Монте-Кристоро ба забон гирад.
Ҳол он ки Дантес маҳз ба ҳамон ҷазира рафта истода буд.
Дар поёни рӯзи дуюм вай ба манзил расид. Сафина сабуксайр будааст ва сафарро дар сию панҷ соат анҷом дод. Дантес тарҳи соҳилҳои
ҷазираро ба таври аҳсан омӯхта буд, аз ин ҷо вориди бандар нагардида,
дар халиҷи хурдакаке лангар андохт.
Ҷазира холӣ буд; зоҳиран, аз лаҳзае ки Дантес онро тарк карда буд,
касе ба ин ҷо фуруд наёмадааст. Ӯ вориди ғор гардиду ганҷро дар
ҳамон вазъе ёфт, ки фурӯ гузошта рафта буд.
Фардои он рӯз ганҷи беҳисоби Дантес ба сафина кашонда шуду дар
се шӯъбаи ҷевони ниҳонӣ нуҳуфта гардид.
Дантес боз як ҳафта интизор шуд. Дар тӯли ин як ҳафта вай дар
атрофи ҷазира чапғалат зада гашт, чунон ки роиз аспони ҷавонро саворӣ мекунад. Дар ин чанд рӯз ҳама ҳусну нуқси сафинаро муқаррар
кард. Дантес тасмим гирифт ҳуснашро фузун гардонаду нуқсашро ислоҳ кунад.
Дар рӯзи ҳаштум Дантес заврақеро дид, ки бодбонҳо таранг бо ҷадал
сӯи ҷазира меомад ва шинохт, ки заврақи Ҷакопост, вай ба рамз ишорате кард, ки Ҷакопо ба он ҷавоб гардонд ва пас аз ду соат заврақ ба сафина даррасид.
Эдмонро ба ҳар ду суол ҷавоби нохуше нигарон буд.
Пирамард Дантес вафот кардааст. Мерседес ғоиб гардида.
Эдмон ин ҳар ду хабарро ба осудагӣ гӯш карда истод; вале ҳамонзамонӣ, ба соҳил фуромада, фармуд, ки аз пасаш нараванд.
Пас аз ду соат ӯ гашта омад; ду маллоҳи заврақи Ҷакопо ба сафинаи
ӯ гузаштанд, то бодбонҳоро саришта кунанд; ӯ фармуд ба сӯи Марсел
роҳ пеш гиранд. Марги падарашро ӯ пешбинӣ карда буд, аммо ҳоли
Мерседес ба чӣ расида бошад?
Эдмон бе он ки розашро ошкор накунад, ба ягон гумоштааш супориши пурра дода наметавонист; ғайр аз ин хабар, вай мехост, баъзе
маълумоти дигар ба даст оварад, инро бошад, фақат як худаш ба субут
расонда метавонист. Дар Ливорно оинаи сартарош ба вай собит карда
буд, ки ҳоҷати аз шинохта шудан хавф бурдан нест. Илова бар ин, дар
ихтиёри вай ин дам васоили тағйир додани симояш мавҷуд буд. Инак як
дафъа дар соати саҳар сафинаи бодбонноки Дантес дар бадрақаи заврақи моҳигирие беҳарос вориди бандари Марсел шуд ва дар муқобили
он ҷое таваққуф кард, ки як замон, дар шомгоҳи манҳус Эдмонро дар
заврақе нишонда буданд, то ба қалъаи Иф баранд.
Дантес на бе изтироб заврақи карантинии ба сӯяш омада истодаи
жандармро дид. Вале ӯ бо дилпурии хотирҷамъонае, ки аз худ карда
буд, шиносномаи инглисии дар Ливорно харидаашро ба ӯ дод ва бо мадади ин гузарномаи хориҷӣ, ки дар Фаронса нисбат ба шиносномаи фа187
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ронсавӣ эътибори бештаре дошт, бе мамониат ба соҳил фуруд омад.
Нахустин шахсе, ки Дантес бо вай дар кӯчаи Каннебйер рӯбарӯ зад,
маллоҳе буд аз киштии «Фиръавн». Ин шахс як замоне дар зери дасти
худаш хидмат мекард ва қасд кардагӣ барин он ҷо ҳозир буд, то Дантес
ба тағйироте, ки дар вуҷудаш ба амал омада буд, итминон ҳосил карда
тавонад. Дантес рост ба сӯи маллоҳ рафту ба вай чанд суоле дод ва ӯ ба
суолҳояш тарзе ҷавоб гардонд, ки гӯё каси бо вай ҳамгапшударо дар
умраш бори аввал медида бошад.
Дантес ба миннатдории маълумоти расондааш ба маллоҳ сиккае
бахшид; дақиқае пас ба гӯшаш расид, ки ҷавони нек аз пасаш давидан
дорад.
Дантес гашта назар кард.
– Маъзарат мехоҳам, тақсир, – гуфт маллоҳ, – лекин шумо, бояд
иштибоҳ карда бошед; шумо, муқаррар, тангаи дуфранкӣ додан мехостед ба ман, вале ба ҷои он сиккаи дучандаи наполеондор додед.
– Гапат ҳақ, дӯстам, ман иштибоҳ кардаам, – гуфт Дантес, – лекин
поквиҷдонии ту шоистаи мукофот аст, ва ман аз ту хоҳиш мекунам сиккаи дуюмро ҳам қабул фармоӣ ва ҳамроҳи рафиқонат ба саломатии ман
май бинӯшӣ.
Маллоҳ чунон дар ҳайрат монд, ки ба Эдмон ҳатто ташаккур ҳам
нагуфт; вай аз пасаш назар карду гуфт:
– Ягон наввобе будагист аз Ҳиндустон.
Дантес роҳашро давом дод; ҳар қадар пештар мерафт, ҳамон қадар
тапидани дилаш бештар мегардид; ёддоштҳои бачагӣ, ки ҳаргиз сутурда
намешаванду ҳеҷ гоҳ аз андешаи мо дур намераванд, дар ҳар кунҷу канор, дар сари ҳар чорсӯ лапи-лапи пайдо мешуданд. То интиҳои кӯчаи
Ноэл расидаву хиёбони Мелро дида, ӯ ҳис кард, ки мадори пойҳояш
хушк шуда истодааст ва қариб буд, ки ба зери чархи аробаи даргузар
афтад. Ниҳоят ӯ ба назди хонае расид, ки як вақтҳо падараш истиқомат
дошт. Чанораку насринҳо аз дами тирезаи манзара, ки баъзан иттифоқ
меафтад, пирамард ин қадар саргарми нигоҳубинашон буд, ғоиб гардидаанд.
Дантес пушт ба дарахт доду андешамандона ба хонаҳои ошёнаи болои бино назар андохт; ниҳоят, вай ба дами дар расид, ба остона қадам
гузошт, пурсид, ки оё манзили холие ҳаст ва гарчи хонаҳои ошёнаи
панҷум банд буданд, чунон баисрор дар иштиёқи дидани он хонаҳо
афтод, ки ҳоҷиб боло баромаду аз бошандагон иҷозат хост хонаро ба
марди хориҷӣ нишон диҳад. Дар ин манзили хурдакаки иборат аз ду дар
хона зану шавҳари ҷавоне иқомат доштанд, ки фақат як ҳафта пеш аз ин
издивоҷ карда будаанд. Бо дидани ҷуфти саодатманди навҷавон Дантес
оҳи бадард кашид.
Воқиан, ҳеҷ чиз ёде аз манзили падараш надошт; гулкоғазҳои девор
дигар буданд; тамоми ашёи кӯҳна, чизҳои ба дил қарини давраи бачагиаш, ки бо тамоми ҷузъиёт дар лавҳи хотираш нақш баста буданд, ғоиб
гардидаанд. Фақат деворҳо ҳамон буданд.
Дантес ба кат назар кард; вай дар ҳамон ҷое истода буд, ки кати падараш меистод. Дар чашмони Эдмон беихтиёр ашк давр зад: пирамард
ин ҷо дар ёди писараш ҷон додааст.
Зану шӯи ҷавон ба ин шахси бадқавоқ, ки аз рухсораҳои ноҷунбонаш
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қатраҳои калон-калони ашк поён мешорид, ба ҳайрат назар мекарданд.
Аммо ҳар гуна мусибат муқаддас аст ва онҳо марди ношиносро ҳеҷ гуна пурсуҷӯе накарданд. Онҳо фақат дуртар рафтанд, то ба вай халал
нарасонанд, аммо даме ки ӯ падруд гуфтанӣ шуд, гуселаш карданду
изҳор доштанд, ки ҳар гоҳ дилаш хоҳад, метавонад биёяд ва онҳо аз
дидани дидори ӯ дар манзили ҳақиронаи худашон ҳамеша шод хоҳанд
шуд.
Як ошёна поён фуромада буданд, ки Эдмон дар пеши дари дигаре
таваққуф карду пурсид, ки Кадрусси дарзӣ ҳоло ҳам дар ҳамин ҷо истиқомат дорад. Аммо ҳоҷиб ба вай ҷавоб гардонд, ки шахси пурсон
шудааш муфлис гардид ва ин дам дар сари роҳи аз Белград ба Бокер
трактир дорад.
Дантес берун баромад, суроғаи молики хонаро пурсид, ба манзилаш
рафт, фармуд, ки хабар диҳанд лорд Уилмор омадааст (дар шиносномааш ӯ чунин ном дошт) ва тамоми иморатро аз вай ба бисту панҷ ҳазор
франк харид. Ӯ камаш даҳ ҳазор зиёдтар дода буд аз арзиши хона. Лекин агар соҳиби хона аз Дантес ним миллион талаб мекард, ӯ дар савдо
талош накарда мепардохт.
Худи ҳамон рӯз зану шӯи ҷавоне, ки дар ошёнаи панҷум зиндагӣ мекарданд, аз ҷониби ходими сабти аснод, ки васиқаи харидро тартиб дода буд, огоҳ карда шуданд, ки соҳиби хона ба онҳо ҳар манзилеро, ки
табъашон мехоҳад, ба ҳамин ҳаққи иҷора пешниҳод мекунад, агар онҳо
ду дар хонаи иҷора гирифтаашонро ба ӯ гузашт кунанд.
Ин воқиаи ғалатӣ дар тӯли як ҳафтаи тамом мавзӯи гуфтугӯи кулли
сокинони хиёбони Мел гардид ва ҳазору як гумону тахминҳоро ба миён
овард, ки ягонтоаш ба ҳақиқат рост намеомад.
Ва боз он ҳол хаёли ҳамаро аз ин ҳам бештар дарҳаму барҳам кардаву онҳоро ба бероҳа андохта буд, ки айни ҳамон марди хориҷие, ки
рӯзона ба хонаи воқеъ дар хиёбони Мел омада буд, бегоҳ дар деҳаи Каталонҳо сайру гашт мекардаасту ба як кулбаи моҳигири бенавое даромада бештар аз як соат таваққуф карда, ҳар гуна касонеро, ки ягон понздаҳ сол пеш аз ин вафот кардаанд ё ғоиб гардидаанд, пурсуҷӯ кардааст.
Рӯзи дигар моҳигироне, ки ӯ барои пурсуҷӯ ба хонаашон даромада
буд, заврақи нави бо ду тӯру як ахат муҷаҳҳазгардидае тӯҳфа гирифтанд.
Моҳигирон бисёр мехостанд ба меҳмони олиҳиммат миннатдорӣ баён кунанд, аммо онҳо фаҳмидаанд, ки як рӯз пеш бо кадом-як маллоҳ
ҳамсӯҳбат шуда, ӯ ба асп савор шудаасту аз роҳи дарвозаи Эк аз Марсел
хориҷ шудааст.
V. ТРАКТИРИ «ПУЛИ ГАР»
Ҳар ки мисли ман пои пиёда Фаронсаи Ҷанубиро сайр кардааст,
эҳтимол, миёни Белгарду Бокер, тақрибан дар миёнароҳи байни деҳкадаву шаҳр, декин ба ҳар ҳол наздиктар ба Бокер нисбат ба Белгард
трактири на он қадар калонеро дида бошад, ки дар рӯи лавҳаи тунукагии овезонаш, ки аз андак вазидани шамол ғаричас садо мебаровард,
пули Гар булъаҷаб тасвир ёфта буд. Ин трактир, агар кас бо рафти ҷараёни Рона поён равад, дар самти чапи роҳи калон қарор гирифтааст, ки
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девори тарафи пушташ ба дарё нигоҳ дорад. Дар пешаш он чи мавҷуд
аст, ки дар Лангедок боғ меномандаш, яъне ки қитъаи замини гирдаш
иҳотадоре; ҳота чанд дарахти қадпасти пажмурдаи зайтуну анҷири
худрӯи баргҳояш чангпахшкардаи нуқрафоме дошт, ки дар байни ин
дарахтон сабзавот, асосан сир, қаланфури сурх ва пиёз мерӯид; ниҳоят
дар як гӯша, ба мисоли посбони аз хотир баромадае, санавбари румии
яка дар зери шӯълаи офтоби ҳарораташ сидараҷа қасар-қасаркунон сар
ба осмон кашида қоим меистод.
Ҳамаи ин дарахтон, хоҳ калону хоҳ хурд, ба таъсири табиат каҷ
шудаву яктарафа, ба он самте, ки хушкбоди сарди шимолӣ мевазид, хам
оварда буданд; ҳамин хушкбоди сарди шимолӣ – мистрал, яке аз се
офати Прованс буд; ду офати дигараш, чунон ки маълум аст, ё чунон
ки, шояд, маълум набошад, Дуранс1 ба ҳисоб мерафту парлумон.
Дар гирду атроф, дар ҳамвории шабеҳ ба кӯли азими чанг, ҳар ҷоҳар ҷо яктаю нимта хӯшаҳои гандум ба назар мерасиданд, ки боғдорони
маҳал, эҳтимол, аз кунҷковӣ мекориданд ва ин гандумпояҳо барои зиллаҳое, ки бо чир-чири гӯшхарошу якнавохташон сафаракиҳои гузорашон ба ин биёбон расидаро безор мекарданд, ба сифати нишемангоҳ
хидмат мекарданд.
Ҳафт сол мешуд, ки ин трактир ба ҷуфти зану шӯе тааллуқ дошта,
хизматпешагонаш аз Принетта ном занаку саисе иборат буд, ки Пако
лақаб дошт; Воқиан, ду нафар хидматгор тамоман кифоят буд, зеро аз
он даме, ки миёни Бокеру Эг-Морт наҳр канда об сар дода буданд, сафинаҳои болокушодаи дарёӣ тантанавор ҷои аспони чопориро гирифта
буданду киштиҳои ҳамлу нақл – ҷои каретаро.
Ин наҳр, ки ба шӯри трактирчии сарсахт, аз байни Ронае, ки онро бо
об таъмин мекарду роҳе, ки онро ба комаш мекашид, дар масофаи ягон
сад қадам аз трактир мегузашт, трактире, ки мо мухтасар, вале аниқ
ҳамин ҳоло тасвираш кардем.
Соҳиби ин тарктираки фақирона марди тақрибан чилупанҷсолае буд,
ҷанубии рафта истодагӣ – қоматбаланд, қоқинаи серрагу пай, чашмонаш дурахшони дар фарқи сараш чӯкида, биниаш уқобиву дандонҳояш
ба мисоли дандони ҳайвони ваҳшӣ сап-сафед. Мӯи сараш, ки аз афташ
хоҳиши сафед шудан надошт, сарфи назар аз пешхабари пирӣ, чун риши кулӯтааш серу ҷингила буд ва танҳо ягон-ягон тораҳои сафедаш ба
назар метофт. Ранги рӯяш, ки табиатан гандумгун будааст, дар асари
одати мардаки бечора, ки аз субҳ то шом сари остона нишаставу чашм
ба роҳ медӯхт, ки шояд мусофире – пиёда ё саворае – пайдо шавад, қариб тамоман сип-сиёҳ шудааст; ӯ одатан баръабас нигарон мешуд ва
рӯяшро ба ҷуз рӯмоли сурхе, ки ба мисоли харколони испанӣ ба гирди
сараш баста буд, чизе аз гармои тамуз панаҳ намедошт. Ин шахс шиноси дерини мо Гаспар Кадрусс буд.
Зани ӯ, ки замони духтарихонагиаш Мадлена Радел ном дошт, як занаки қуткандаи лоғару дардманде буд; ӯ дар ҳаволии Арли ба дунё омадаву асари ҳусну ҷамоли якзамонӣ, ки занони он музофот бо чунин
муҳассанот шӯҳрат доранд, дар симояш маҳфуз монда буд; аммо чеҳраи
1. Шохоби дарёи Рона.
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ӯ аз хуруҷи табларзаи ниҳон аз назар, ки дар миёни мардуми гирду
атрофи толобҳои Эг-Морту ботлоқи Камарг хеле интишор дошт, ҷозибаашро хеле барвақт аз даст дода буд. Бинобар ин, вай қариб ки ҳеҷ гоҳ
аз хонаи воқеъ дар ошёнаи дуюм берун намеомад ва рӯзи дароз бо тани
ларзон дар курсии нарм ёнбош кашида ё болои кат пойҳояш овезон нишаста мебаромад, ҳол он ки шавҳараш, аз рӯи одат, сари остона посбон
истода, бо дили нохоҳам постгоҳашро тарк мекард, зеро ҳар боре, ки ба
назди завҷаи ҷанҷолиаш бармегашт, вай ӯро бо нолиданҳои муттасилаш
аз қисмати носоз ба ҷон мерасонд, ки дар ҷавоби ин шикваҳо одатан
мардак файласуфвор ҷавоб мегардонд:
– Хомӯш, Карконта! Маълум, ки хости худо ҳамин будааст.
Лақаби «Карконта» аз он пайдо шудааст, ки Мадлена Радел дар
деҳаи Карконт, миёни Салону Ламбеск таваллуд ёфтааст; азбаски дар
он ҷойҳо одамонро қариб ҳамеша на бо исмашон, балки бо лақабашон
ном мегирифтанд, шавҳари ӯ ҳам номи Мадленаро ба ҳамин лақаб бадал кард, ки шояд барои шеваи гуфтори дурушти Гаспар ниҳоят навозишкоронаву гӯшнавоз бошад.
Аммо, сарфи назар аз чунин сар фуровардани дурӯғин ба хости
қисмат, набояд гумон бурд, ки гӯё трактирчии мо аз аҳволи қашшоқонааш, ки наҳри наҳси Бокер ба он боис гардидааст, наменолида
бошад ва навҳаву шевани муттасили занашро бепарво таҳаммул мекарда бошад.
Ба мисли ҳама аҳли ҷануб ӯ марди ниҳоят қаноатпешаву шикастанафсе буд, вале ҳар он чи ба ороиши зоҳир дахл дошт, нисбат ба он
бепарво набуд, аз ин ваҷҳ ӯ шӯҳратпарастие дошт; дар давраҳои таносоиаш вай ягон феррада1, ягон намоиши бо тараскро2 фурӯ намегузошт
ва ҳамроҳи Караконтаи худаш бо кару фар дар он ҷо ҳозир мешуд: ӯ –
дар либоси пурнақшунигори аҳли ҷануб, ки аз як навъ пӯшоки омехтаи
каталонию андалусӣ иборат буд, завҷааш – дар сарутани назаррабои
зани арлезианӣ, либосе, ки тарзи дӯхташ мисле ки аз юнониҳову арабҳо
ахз шуда аст. Аммо майда-майда занҷираки соат, зеби гардан, такбандҳои рангубаранг, корсажҳои гулдӯзӣ, нимтанаҳои махмалин,ҷӯлобҳои абрешимини нақшаҳояш нафис, соқпӯшҳои рах-рах,
кафшҳои сагакашон нуқрагин ғоиб шудан гирифтанд. Гаспар Кадрусс
бошад, азбаски аз имконияти дар маъракаҳо бо дабдабаву ороиши мутантан пайдо шудан маҳрум гардида буд, ҳамроҳи завҷааш аз иштирок
дар тантанаҳои идона даст кашид; шӯру шаафи ин тантанаҳо ба дилаш
доғе гузошта, садоҳои хушҳолонааш то ба трактири бечораҳолонаи ӯ
мерасиданд, трактире, ки ӯ, на барои он медошт, ки даромаде медиҳад,
балки барои он, ки шуғле дошта бошад.
Кадрусс аз рӯи одат, нигоҳи пурандӯҳашро аз алафзори на он қадар
калоне, ки он ҷо мурғон гашту гузор доштанд, бардошта, ба ду нуқтаи
канории роҳи холие, ки як тарафаш ба самти ҷануб мебурду тарафи дигараш ҷониби шимол мерафт, равона карда, ним рӯзи озод дами дари
трактир истода буд, дар ҳамин ҳин овози гӯшхароши занаш баланд гар1. Феррада – маросими тантанавиест, ки ба муносибати доғ кардан, тамға задани
говони нар барпо мегардад.
2. Тараск – махлуқи ӯъҷубаи афсонавӣ.
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дида водораш кард, ки дидбонгоҳашро тарк кунад. Ӯ ғурғуркунон аз
дари трактир даромаду ба ошёнаи дуюм баромад, дарро, лекин, яланғоч
кушода фурӯ гузошт, мисле ки раҳгузаронро даъват карданӣ бошад
ҷониби трактири онҳо тоб хӯранд.
Дар ҳамон лаҳзае, ки Кадрусс ба трактир даромад, роҳи калоне, ки аз
хусусаш сухан рондем мо ва нигоҳи ӯ ба он равона шуда буд, ба мисли
биёбони нимрӯзӣ холиву беодам буд. Ин роҳ ба сурати тасмаи беохири
сафеде миёни ду канори дарахтони пажмурда тӯл мекашид ва маълум
буд, ки ягон мусофире ба ихтиёри худаш дар чунин соате сафари ин
Саҳрои Кабири ҷонгудозро пеш нахоҳад гирифт.
Дар ин миён, бар алайҳи ҳар гуна эҳтимоле, агар Кадрусс дар ҷояш
қарор меистод, ӯ медид, ки аз тарафи Белгард саворае бо чунон гашти
боадабонаю ором асп ронда омада истодааст, ки далолат ба мувофиқати
пурраи муносибати аспу аспсавор дорад; савор марди рӯҳоние буд дар
тан ҷомаи дарози мазҳаби католикию дар сар кулоҳи сегӯшае, сарфи
назар аз он, ки офтоби соати зӯҳр замину замонро метафсонд; асп, ки як
аспи ахтаи юрғае буд, резачорпо пеш меомад.
Марди рӯҳонӣ дами дари трактир таваққуф кард; наметавон гуфт, ки
асп саворро боздошта бошад, ё савор аспро; вале дар ҳар сурат марди
рӯҳонӣ аз асп фуромад ва яккаҷилави онро гирифта ба ғалақаи даричаи
фарсудаи паси тиреза, ки ба як ошиқмаъшуқ ҳамоил меистод, бурда
баст; сипас, назди дар рафту бо рӯмолчаи сурхи матоаш пахтагин арақи
мисли ҷолаю борон аз рӯяш шорида истодаро пок карда, бо асои
оҳанакдори дасташ се дафъа ба остона тук-тук зад.
Ҳамонзамонӣ як саги сиёҳи азимҷусса бархосту чанд қадаме пеш
омада ба ак-ак даромад ва дандонҳои сап-сафеди тезашро гиз кардан
гирифт, – ин рафтори дучанд адоватомези саг далели он буд, ки вай ба
дидани мардуми ғайр чандон одат накардааст.
Нардбони чӯбине, ки ба девор ҷафс гузошта шуда буд, ҳамонзамонӣ
дар зери қадамҳои вазнини соҳиби манзили фақирона ба садо омад; ӯ
дуқат шуда қафонокӣ ҷониби марди рӯҳонии дами дар истода фуруд
меомад.
– Рафта истодаам, – мегуфт Кадрусси ниҳоят ба ҳайрат афтода. – Э
хап меистӣ ё не, ту, Марго! Натарсед, тақсир, ин ак-ак кунад ҳам, намегазад. Шумо май мехоҳед, гапам рост ё не? Охир ин гармои сабилмонда... Оҳ, бубахшед, – давом дод Кадрусс суханашро, бо чӣ гуна раҳгузаре корафтод шуданашро дида. – Бубахшед, ман нигоҳ накардаам, ки
шарафи истиқболи чӣ касе ба ман муяссар шудааст. Чӣ хоҳише доред?
Ба шумо чӣ хидмате карда метавонам, ҷаноби аббат?
Аббат чанд сонияе бо диққат ҷониби Кадрусс нигоҳ карда истод; ба
назар чунин мерасид, ки ӯ ҳатто саъй дорад, диққати ӯро ҳам ба худаш
ҷалб кунад. Вале, азбаски ваҷоҳати соҳиби трактир ба ҷуз таҳайюре, ки
чаро меҳмон ба суолаш ҷавоб намедиҳад, чизи дигареро ифода намекард, ӯ лозим дид ин саҳнаро хотима бахшад ва ба лаҳни итолиёвии
ошкорое бигӯяд:
– Оё ҷаноби Кадрусс шумо ҳастед?
– Оре, тақсир, – ҷавоб гардонд соҳиби манзил, шояд аз суоли
меҳмон нисбат ба хомӯшии ӯ бештар ба ҳайрат афтода бошад, – манам;
Гаспар Кадрусс дар хидмати шумо.
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– Гаспар Кадрусс?.. Оре ... Ба хаёлам ҳамин тавр буд. Шумо як замоне дар хиёбони Мел, дар ошёнаи чорум истиқомат доштед?
– Ҳа, дуруст.
– Ва ба пешаи хайётӣ машғул будед?
– Оре; вале корам пешрав нашуд. Ҳавои он Марсели манҳус чунон
гарм аст, ки гумон мекунам, ба ҳамин қарибиҳо мардумаш аз баҳри либос пӯшидан мебароянд. Воқиан, аз бобати гармо: оё майли андаке
салқин шудан надоред, ҷаноби аббат?
– Хайр. Ягон шиша майи аз ҳама беҳтаринатонро биёред ва мо дар
сари май сӯҳбатамонро давом медиҳем.
– Ҳар чи мефармоед, ҷаноби аббат, – гуфт Кадрусс.
Ва то ин ки мавриди қулаи ба фурӯш расондани яке аз охирин шишаҳои кагорашро аз даст надиҳад, Кадрусс ба бардоштани палконаи дар
фарши хона насб гардида шитофт; хонае, ки дар айни замон ҳам толор
буду ҳам матбах.
Даме ки баъди панҷ дақиқа ӯ боз пайдо шуд, аббат болои курсии бемуттако оринҷашро ба рӯи миз такя монда менишаст, дар ин миён Марго, ки зоҳиран, адоваташ ба меҳр табдил ёфта аст, ки май фармудани ин
сайёҳи ғалатиро дарёфта, гардани лоғарашро рӯи зонуҳои ӯ гузошта буд
ва бо нигоҳи тамаллуқомез ҷонибаш назар мекард.
– Шумо ин ҷо як худатон танҳо зиндагӣ мекунед? – пурсид аббат аз
соҳиби манзил, даме ки ӯ шишаву истаконро пешаш гузошт.
– Оре, танҳо, ё қариб ки танҳо, ҷаноби аббат, зеро занам ба ман дастёрӣ кардан наметавонад; вай доимо нотоб аст, Карконтаи бечораи ман.
– Пас шумо, зану шӯ ду касетон! – гуфт аббат ба лаҳни тараҳҳумомез, ба атрофаш назар андохта, ки гӯё арзиши чизу чораи нокироии зану шӯи бенаворо муқаррар карданӣ бошад.
– Шумо чунин меҳисобед, ки ман бенавоям, ҳамин тавр нест, ҷаноби
аббат? – гуфт, оҳ кашида, Кадрусс. – Лекин чӣ метавон кард; барои
накуаҳвол будан дар ин дунё одами ҳалол будан кам будааст.
Аббат нигоҳи борикбинашро ба ӯ равона кард.
– Оре, одами ҳалол; бо ин худситоӣ карда метавонам ман, ҷаноби
аббат, – гуфт соҳиби манзил рост ба рӯи аббат нигариста ва дастонашро
ба сандуқи дилаш пахш карда, – вале дар замони мо на ҳар кас гуфта
метавонад инро.
– Боз беҳтар, агар он чи шумо аз ваҷҳаш худситоӣ доред, рост
бошад, – гуфт аббат. – Ман имони комил дорам, ки зуд ё дер одами
ҳалолу поквиҷдон мукофот меёбаду бадкирдор ба ҷазо мерасад.
– Мартабаатон водор мекунад, ки шумо чунин суханоне бигӯед,
ҷаноби аббат, – гашта гуфт Кадрусс бо ҳасрат, – лекин ҳар кас соҳибихтиёр аст, ки ба суханони шумо бовар кунад ё накунад.
– Беҳуда шумо ин тавр мегӯед, тақсир, – гуфт аббат, – шояд ки худи
ман аз рӯи адолат будани суханонамро собит гардонам ба шумо.
– Ин яъне ки чӣ тавр? – ба ҳайрат афтода пурсид Кадрусс.
– Ана чӣ тавр: пеш аз ҳама ман бояд итминон ҳосил бикунам, ки оё
шумо аниқ ҳамон касе ҳастед, ки ман зарурате дорам ба ӯ.
– Хӯш чӣ гуна далелҳо лозим ба шумо?
– Оё шумо дар соли як ҳазору ҳашт саду чордаҳум ё ҳазору ҳашт саду понздаҳум Дантес ном маллоҳеро мешинохтед ё не?
193
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Дантес!.. Оё ман Эдмони бечораро мешинохтам ё не! Набошад чӣ,
охир вай беҳтарин дӯсти ман буд-ку! – нидо зад Кадрусс, суп-сурх даргирифта, дар ин миён чӣ дараҷа чашмони мусаффову ороми аббат мисле ки васеъ гардиданд, то мусоҳибро бо як нигоҳ фаро гиранд.
– Оре, ба хаёлам номаш Эдмон буд.
– Албатта, номаш Эдмон буд! Набошад чӣ! Ин айнан мисли он аниқ
аст, ки маро ном Гаспар Кадрусс аст. Хайр ҳолаш ба чӣ расидааст,
ҷаноби аббат, ҳоли Эдмони бечора? – давом дод соҳиби трактир. – Шумо ӯро мешинохтед? Оё ҳозир ҳам зинда бошад? Озод шудагист? Оё
хушбахт аст?
– Ӯ дар вазъияти аз гирифторони каторга ҳам навмедонаву бадбахттар ки санг дар по бастагӣ дар каторгаи Тулон мегарданд, дар зиндон
бимурд.Ранги шабеҳ ба ранги мурда ҷои сурхии навакак дар чеҳраи
Кадрусс пайдо шударо гирифт. Ӯ рӯяшро ба дигар сӯ гардонд ва аббат
дид, ки вай бо гӯшаи рӯмоли сурхи дар сараш бастагӣ ашки чашмонашро пок мекунад.
– Бечора! – ғурангӣ кард Кадрусс. – Мана ба шумо боз як далел дар
тасдиқи суханони ман, ҷаноби аббат, ки парвардигор фақат раҳми одамони бадро мехӯрад. Оре, – давом дод суханашро Кадрусс, – дунё рӯз
аз рӯз бадтар шуда истодааст. Кош осмон ба замин аввал борони кибрит
равон мекарду баъд борони оташ – ва кор тамом вассалом!
– Аз афташ шумо ҳамон ҷавонмардро аз самими дил дӯст медоштаед, – гуфт аббат.
– Оре, ман ӯро хеле дӯст медоштам, – гуфт Кадрусс, – агарчи бояд
изҳори надомат кунам, ки як дафъа аз хушбахтии ӯ ҳасад бурда будам;
лекин баъд, қасам ба виҷдонам, аз қисмати баде, ки ба сараш омад, сахт
пушаймон шудам.
Дақиқае хомӯшӣ ба миён омад, дар тӯли ин хомӯшӣ аббат нигоҳи
синчакоронаашро аз чеҳраи таассуротбахши соҳиби трактир барнадошт.
– Ва шумо берӯзиро мешинохтед?
– Ман дар сакароташ ҳозир будаму вопасин амри маъруфро базлаш
кардам, – ҷавоб гардонд аббат.
– Аз чӣ мурд ӯ? – пурсид Кадрусс бо овози дар гулӯ печида.
– Дар синни сӣ ба ҷуз ранҷу анои зиндон аз чӣ мемиранд дар
маҳбас?
Кадрусс қатраҳои арақеро, ки аз чеҳрааш фурӯ мечакид, пок кард.
– Аз ҳама аҷоибтараш ин, – давом дод суханашро аббат, – ки Дантес
дар бистари марг салибро бӯса карда савганд хӯрд, ки сабаби воқеии
зиндонӣ гардиданаш маълум нест бар вай.
– Дуруст, дуруст, – зери лаб гуфт Кадрусс, – вай онро донистан
наметавонист. Оре, ҷаноби аббат, писараки бечора рост гуфтааст.
– Бинобар ҳамин ҳам вай маро фармуд ба кунҳи сабабҳои шӯрбахтиаш бирасам ва номи некашро барқарор кунам агар ба ягон васила
доғдор шуда бошад.
Ва нигоҳи то рафт кунҷковонаи аббат ба чеҳраи ғамолуди Кадрусс
дӯхта гардид.
– Як ингилиси сарватманд, – давом дод аббат, – рафиқи дар бадбахтӣ шарики ӯ, ки дар замони реставратсияи дуюм аз ҳабс озод шуда буд,
як алмоси гаронқимате дошт. Ҳангоми аз зиндон баромаданаш вай
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ҳамон алмосро ба нишони миннатдорие, ки Дантес дар айёми беморӣ
чун бародари зоида нигоҳубинаш мекардааст, ба вай бахшида будааст.
Дантес, ба ҷои он ки ришва дода, дили зиндонбононро ба даст оварад,
ки онҳо, воқиан, ришва гирифта, баъд ба аҳд вафо намекарданд, вай
алмосро эҳтиёт карда мондааст, ба умеди ин, ки як рӯз озод
мешудагист; агар вай аз зиндон халос меёфт, ин алмосро фурӯхта якбора бадавлат мешуд.
– Хӯш, ба гуфти шумо, – пурсид Кадрусс, ки чашмонаш шарарбор
шуда буданд, – арзиши он алмос бисёр баланд буд?
– Ҳама чиз нисбист дар олам, – ҷавоб гардонд аббат. – Барои Эдмон
он сарвате буд; онро панҷоҳ ҳазор франк баҳо дода буданд.
– Панҷоҳ ҳазор франк! – нидо зад Кадрусс. – Чӣ, ба андозаи чормағз
буд магар?
– Не, андак хурдтар, – ҷавоб гардонд аббат, – лекин худатон инро
қазоват карда метавонед, чун ки вай дар дасти ман аст.
Чашмони Кадрусс, мисле ки дар такопӯи алмос, зери пӯшоки аббатро кову чов доштанд.
Аббат қуттичаи ба рӯяш кемухт кашида шудаеро аз киса берун оварда, онро кушод ва ба Кадрусси ҳайратзада алмоси пурҷилои дар нигинхонаи хотами нодиракорие шинонда шударо нишон дод.
– Ҳамин панҷоҳ ҳазор франк арзиш дорад?
– Бе чанбарааш, ки ғайри алмос қимати худаш ҳам хеле баланд аст, –
ҷавоб гардонд аббат.
Ӯ қуттичаро пӯшонду алмосро ба киса андохт, ки дар мадди назари
хаёли Кадрусс ҳамчунин шаъшаъапошӣ дошт.
– Лекин ба чӣ тариқ ин алмос ба дасти шумо афтод, ҷаноби аббат? –
суол кард Кадрусс. – Магар Эдмон шуморо вориси худаш таъйин кардааст?
– Ворис не, балки васӣ. «Ман се дӯсти самимию як арӯс доштам, –
гуфт ӯ ба ман, – итминонам комил аст, ки ҳар чорашон ба ёди ман
месӯзанд; яке аз ин дӯстонро ном Кадрусс буд».
Кадрусс як қад парид.
«Дигареро, – давом дод суханашро аббат, чунин вонамуд карда, ки
изтироби Кадруссро пай намебарад, – ном Данглар; сеюмӣ, барафзуд ӯ,
агарчи рақибам буд, вале ӯ ҳам дӯст медошт маро».
Иблисвор табассуме пайдо шуд дар лабони Кадрусс; вай гуфтори
аббатро қатъ карданӣ шуд.
– Сабр кунед, – гуфт аббат, – монед суханамро ба охир расонам, сипас, агар ягон гапи ба ман гуфтание дошта бошед, мегӯед, «Сеюмӣ,
агарчи рақибам буд, вале ӯ ҳам дӯст медошт маро ва Фернан ном дошт;
вале номи арӯсам...». Ман номи арӯсро фаромӯш кардам, – гуфт аббат.
– Мерседес, – гуфт Кадрусс.
– Бале, бале, комилан дуруст, – бо оҳи дар гулӯ печон тасдиқ кард
аббат, – Мерседес.
– Хӯш, баъд чӣ? – суол кард Кадрусс.
– Як машраба об биёред ба ман, – гуфт аббат.
Кадрусс ба ҳосил кардани муроди ӯ шитофт.
Аббат ба истакон об гардонду чанд ҷуръате гирифт.
– Мо ба куҷо расида будем? – пурсид ӯ, истаконро рӯи миз гузошта.
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– Арӯсро ном Мерседес буд.
– Бале, бале. «Шумо ба Марсел мераведу ...». Ин ҳамаро Дантес
мегуфт, мефаҳмед шумо?
– Мефаҳмам.
«Ин алмосро мефурӯшед ва пули ба даст омадаро миёни панҷ тан
дӯстонам, ягона касоне, ки дар рӯи замин дӯст медоштанд маро, тақсим
мекунед».
– Чӣ хел панҷ тан? – гуфт Кадрусс. – Шумо ба ман фақат чор танро
номбар карда будед.
– Зеро панҷумаш, чунон ки ба ман гуфтанд, вафот кардааст ...
Панҷумӣ падари Дантес буд.
– Дареғо, ин гап рост, – гуфт Кадрусс, дар вартаи эҳсоси мухталиф
афтода, – пирамарди сарсахт вафот кард.
– Ман инро дар Марсел фаҳмидам, – ҷавоб гардонд аббат, бо саъй
худро бепарво нишон доданӣ шуда, – вале вафоташ ин қадар бармаҳал
ба вуқӯъ пайваста будааст, ки ман аз тафсилоташ чизе фаҳмида натавонистам... Шояд, шумо аз марги мӯсафед ягон чиз медониста бошед?
– Ман надонам, кӣ медонад? – гуфт Кадрусс. – Ман ҳамсояи ӯ будам... Э худо! Аз ғоиб гардидани писараш як сол ҳам нагузашта мурд
пирамарди берӯзӣ!
– Хайр аз чӣ мурд ӯ?
– Духтурҳо дарди ӯро ... ба хаёлам, илтиҳоби меъда номида буданд;
касоне, ки ӯро мешинохтанд, мегуфтанд, ки аз ғам мурд ... лекин ман,
ки ҷон доданашро дида будам, ман мегӯям, ки вай аз ...
Кадрусс забон хоид.
– Аз чӣ? – бо изтироб пурсид аббат.
– Аз гуруснагӣ мурд ӯ!
– Аз гуруснагӣ? – нидо зад аббат, тохта аз ҷояш хеста. – Аз гуруснагӣ! Пасттарин махлуқ аз гуруснагӣ намемирад. Саге, ки сар-сарӣ дар
кӯчаҳо мегардад, дасти тараҳҳуме пайдо мекунад, ки ба сӯяш як тика
нон мепартояд, вале инсон, насроние бар байни дигар инсонҳое, ки
худро насронӣ меноманд, аз гуруснагӣ мемурдааст! Имкон надорад! Ин
аз имкон берун аст!
– Ман рост мегӯям ба шумо, – гуфт Кадрусс.
– Ва беҳуда, – шунида шуд овозе аз сари зинапоя. – Чӣ қатӣ мешавӣ,
ба коре, ки дахл надорад ба ту?
Мусоҳибон гашта назар карданд ва аз байни шабакоти панҷараи зинапоя чеҳраи рангпаридаи Карконтаро диданд; вай аз хоначаи тангу
тори худаш кашолу молон ба ин ҷо омада буд ва рӯи поғундаи аз ҳама
болои зина сарашро ба дастонаш такя дода нишаста буду сӯҳбати
онҳоро гӯш мекард.
– Худи ту, занак, чӣ қатӣ мешавӣ ба коре, ки дахл надорад ба худат?
– гуфт Кадрусс. – Ҷаноби аббат аз ман маълумот илтимос дорад; одоб
тақозо мекунад, ки ман ин маълумотро расонам ба ин кас.
– Лекин ақли солим тақозо мекунад, ки ту хомӯш истӣ. Аз куҷо медонӣ, ки бо чӣ мақсаде пурсуҷӯ доранд туро, аблаҳ?
– Бо беҳтарин мақсаде, хонума, – гуфт аббат, – ман зоминам. Ба
ҳамсари шумо ҳоҷати хавф бурдан нест, бо дили соф гап занад шудаст.
– Медонем мо инро ... Аввал ҳар гуна ваъдаҳо медиҳанд, баъд бо он
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қонеъ мегардонанд, ки хавф набаред, сипас ваъдаи додаашонро ба ҷо
наоварда мемонанду мераванд, лекин баъд рӯзе аз рӯзҳо кас намедонад
аз куҷо ба сараш бало омадааст.
– Осуда бошед, – ҷавоб гардонд аббат, – итминон дошта бошед, ки
аз барои ман ҳеҷ гуна балое намеояд ба саратон.
Карконта боз ғурунг-ғурунг ким-чиҳое гуфт, ки фаҳмидан наметавонист кас, аз нав сарашро рӯи дастонаш гузошту аз фарти вараҷа ларзонларзон монд, ки шавҳараш сӯҳбатро давом диҳад, воқиан, саъй мекард
ягон ҳарфашро фурӯ нагузорад.
Дар ин миён аббат андаке об нӯшиду ором гирифт.
– Наход, – боз ба гап даромад ӯ, – ин пирамарди бечораро ҳама ба
дараҷае тарк карда бошанд, ки оқибат аз гуруснагӣ мурда бошад?
– Э не, – ҷавоб гардонд Кадрусс, – каталонидухтар Мерседес ва
ҷаноби Морелл таркаш накарданд; аммо пирамарди бечора Фернанро
якбора бад медидагӣ шуд, ҳамонеро, – илова кард Кадрусс бо табассуми
ришхандомез, – ки Дантес ба шумо дӯсти худ номидаасташ.
– Магар вай дӯсти ӯ набуд? – пурсид аббат.
– Гаспар! Гаспар! – гуфт зани дардманд аз сари зинапоя. – Аввал андеша куну баъд гап зан!
Кадрусс бо алам даст афшонду ба занаш ҷавоб доданро лозим надид.
– Оё он шахсеро, ки занеро аз дасташ кашида гирифтанӣ мешавӣ,
дӯсти худ номидан мумкин аст? – ҷавоб дод ӯ ба аббат. – Дантес аз рӯи
раҳмдилӣ ҳамаи ин касонро дӯсти худаш номидааст... Бечора Эдмон!
Воқиан, нағз, ки вай ҳеҷ чизро нафаҳмидааст; ба ӯ дар сари сакарот аз
гуноҳаш гузаштан душвор мебуд... Ҳар чӣ гӯянд гуфтан гиранд, – давом
дод Кадрусс, ки суханрониаш аз як навъ назокатбаёнии ба худаш хос
холӣ набуд, – лекин ман назар ба адовати зиндаҳо аз нафрини мурдаҳо
бештар бим дорам!
– Аҳмақ! – гуфт Карконта.
– Лекин шумо оё медонед, – давом дод суханашро аббат, – ки ҳамон
Фернан чӣ коре кардааст?
– Оё медонам? Набошад чӣ, медонам!
– Пас гап занед.
– Ихтиёрат, Гаспар, – гуфт занаш, – ҳар чӣ дилат мехоҳад, кардан
гир, лекин беҳтараш ки хомӯш меистодӣ.
– Ин дафъа рав ки гапи ту ҳақ аст, – гуфт Кадрусс.
– Хӯш, пас шумо гап задан намехоҳед? – давом дод аббат.
– Чӣ лозим? – ҷавоб гардонд Кадрусс. – Агар Эдмони бечора зинда
мебуду назди ман меомад, лучаку пӯсткандаашро бифаҳмад, ки дӯсташ
кисту душманаш кист, дар он сурат гапи дигар буд; вале шумо мегӯед,
ки вай дар гӯр хобидааст; вай акнун адоват парварда наметавонад, интиқом ситонда наметавонад; бинобар ин аз баҳри ҳамааш мебароям.
– Яъне шумо гуфтаниед, – ба забон овард аббат, – касоне, ки бевафою дӯстони дурӯғин мешуморедашон барои дӯстии содиқона ба мукофот расидаанд?
– Дуруст мегӯед, – гуфт Кадрусс. – Хусусан ки, чӣ қадре дошта метавонист мероси Эдмони берӯзӣ барои онҳо? Қатрае дар баҳр!
– Инашро ҳоҷат ба гуфтан нест, ки он касон бо як ангушташон маҷақ
карда метавонанд, – гуфт занаш.
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– Ҳамтуя? Магар он касон муқтадиранду сарватманд?
– Пас шумо дар бораи онҳо ҳеҷ чиз намедонед?
– Не. Ҳикоят кунед ба ман.
Кадрусс ба андеша рафт.
– Не, медонед, ин қиссаи дароз аст.
– Ихтиёр доред, дӯстам, метавонед чизе нагӯед, – гуфт аббат бо
қиёфаи тамоман бепарво, – ман ба қадри дудилагии шумо мерасам.
Рафтори шумо мисли рафтори каси нек аст; аз ин хусус дигар гап намезанем. Чӣ супорише доштам ман? Ба ҷо овардани вопасин хоҳиши каси
ҷон дода истода. Ба ҳамин тариқ, ман ин алмосро мефурӯшам.
Ва ӯ боз қуттичаро аз кисааш баровард, кушод онро ва бори дигар
санги гаронбаҳо дар пеши дидагони мафтуни Кадрусс ба ҷило даромад.
– Канӣ ин ҷо биё, занак, нигоҳ кун, – бо овози гирифта ба гап даромад ӯ.
– Алмос аст? – пурсид Карконта, аз ҷой бархоста. Бо қадамҳои ниҳоят устувор вай аз зинаҳо поён омад. – Ин чӣ гуна алмос аст?
– Магар нашунидаӣ ту? – гуфт Кадрусс. – Ин алмосро Эдмон ба мо
васият кардааст: аввалан, ба падараш, баъд ба се тан дӯстонаш: Фернан,
Данглар ва ман ва ба арӯсаш Мерседес. Алмос панҷоҳ ҳазор франк
қимат доштааст.
– Оҳ, чӣ санги зебое! – гуфт занак.
– Хӯш, яъне ки панҷяки ин маблағ ба мо тааллӯк дорад? – пурсид
Кадрусс.
– Оре, – ҷавоб гардонд аббат, – бо иловаи расамати падари Дантес,
ки ман худамро ҳақдор мешуморам, дар байни ҳар чори шумо тақсим
кунам.
– Барои чӣ дар байни чор кас будааст? – суол кард Карконта.
– Барои он ки шумо чор нафар дӯстони Эдмонетон.
– Хоинон – дӯст наянд! – нимғурма ғурунге кард Карконта.
– Ман ҳам ҳаминро гуфтам, – ба забон овард Кадрусс. – Мукофот
додан ба хиёнат, ҳатто ки ба ҷиноят – ин гуноҳ аст, ин ҳатто таҳқир
кардани муқаддасот аст.
– Худи шумо хоҳони ин астед, – оромона ҷавоб гардонд аббат, боз
алмосро ба кисаи ҷомаи дарозаш андохта. – Акнун суроғаи дӯстони
Эдмонро ба ман диҳед, то ки ман вопасин хоҳиши ӯро ба ҷо оварам.
Арақ жолаю борон барин аз чеҳраи Кадрусс фурӯ мешорид. Аббат
бархосту тарафи дар рафт, то ба аспаш нигарад ва аз нав гашта ба ҷояш
омад. Кадруссу занаш бо ваҷоҳати баённопазире ба якдигар нигаристанд.
– Алмос насиби мо гардиданаш мумкин буд, – гуфт Кадрусс.
– Наход ҳамту бошад? – гуфт занаш.
– Шахсияти рӯҳонӣ моро фиреб нахоҳад дод.
Ҳар чӣ мехоҳӣ, бикун, – гуфт Карконта, – ману – кордор нашудан.
Ва ӯ бо тани аз фарти вараҷа ларзон боз аз зинапоя баромадан гирифт. Сарфи назар аз гармо дандонҳояш ба ҳам расида шараққос мезаданд.
Дар поғундаи охирин вай бозистод.
– Дурусттар фикр кун, Гаспар, – гуфт ӯ.
– Ман тасмим гирифтам, – ҷавоб гардонд Кадрусс.
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Карконта оҳ кашида ба хонааш даромада, ғоиб гардид; садои дар зери қадамҳояш ғарч-ғарч кардани тахтаҳои фаршу ғиҷирроси курсии
нарме, ки ӯ худашро рӯи он ҳаво дода буд, ба гӯш расид.
– Ин шумо ба чӣ коре тасмим гирифтед? – пурсид аббат.
– Тасмим гирифтам, ки ҳамаашро ҳикоят кунам ба шумо, – гуфт
Кадрусс.
– Рости гап, ба хаёлам, ин беҳтарин корест, ки шумо карда метавонед, – гуфт марди рӯҳонӣ. – На барои он, ки ман он чи шумо ниҳон доштанашро афзал мешуморед, донистан мехоҳам, балки барои он, ки
беҳтар мешавад, агар шумо ба тақсим карда шудани мерос тибқи
хоҳиши васиятгар ба ман ёрӣ бирасонед.
– Умед дорам, ки ҳамин тавр мешавад, – ҷавоб гардонд Кадрусс, ки
аз фарти умедворию ҳирс рухсораҳояш валлос мезаданд.
– Гӯшам ба шумо, – лаб ба сухан кушод аббат.
– Сабр кунед, – гуфт Кадрусс, – моро нобаҳангом аз сӯҳбат боздоштанашон мумкин ва ин нохуш хоҳад буд. Ғайр аз ин дар ин ҷо будани
шуморо донистани дигарон ҳоҷат надорад.
Ӯ назди дар рафт, онро баст ва ба ҳар эҳтимол ғалақаи шабро гузаронд. Дар ин миён аббат ба худаш ҷои мувофиқ интихоб кард; ӯ дар
гӯшае нишаст, ки ҷои худаш соя бошаду рӯшноӣ ба рӯи мусоҳибаш
афтад. Ӯ сарашро хам карду дастонашро фурӯ гузошт, ё вниқтараш, ба
ҳам фишурда нишасту ба ҳама аъзо гӯш гардид.
Кудрусс курсии бемуттакоро пеш кашиду дар рӯбарӯи ӯ нишаст.
– Дар ёд дошта бош, ки на ман маҷбур кардаам туро! – овози ларзони Карконта ба гӯш расид, мисле ки вай аз байни тахтаҳои фарш дар
поён чӣ рӯй доданашро дида истода бошад.
– Майлаш, майлаш, – гуфт Кадрусс, – кифоя; ман ҳамаашро ба гардан мегирам.
Ва ӯ ҳикояташро сар кард.
VI. ҲИКОЯТИ КАДРУСС
– Пеш аз ҳама, – гуфт Кадрусс, – ман бояд хоҳише бикунам аз шумо
ҷаноби аббат, ки як чизро ваъда диҳед ба ман.
– Чиро ваъда диҳам? – пурсид аббат.
– Агар шумо ягон вақте аз маълумоти додаи ман истифода кунед,
дар он сурат касе набояд донад, ки шумо ин маълумотро аз ман гирифтаед; касоне, ки аз хусусашон ман гап заданиям, сарватманду
муқтадиранд ва агар онҳо ақаллан ангуште расонанд ба ман, шиша барин тит мекунанд маро.
– Хотирҷамъ бошед, дӯстам, – гуфт аббат, – ман марди рӯҳониям ва
розҳо аз ниҳонхонаи дили ман берун намеоянд; дар ёд дошта бошед, ки
мо ба ҷуз сарбаландона ба ҷо овардани вопасин хоҳиши дӯстамон, дигар мақсаде надорем. Гап занед, фақат росташро. Ман он касонеро, ки
аз хусусашон шумо ҳикоят мекунед ба ман, намешиносам ва, эҳтимол,
ҳаргиз нахоҳам шинохт. Ғайр аз ин, ман итолиёвиям, на фаронсавӣ, ба
худо тааллуқ дорам, на ба одамон; ман ба дайри худам бармегардам, ба
дайре, ки аз он фақат ба як мақсад берун омадаам, то вопасин хоҳиши
каси ҷон дода истодаро ба ҷо оварам.
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Ин далелҳои мӯътамад, зоҳиран, боварии Кадруссро хеле қавӣ карданд.
– Дар ин сурат ман мехоҳам, ман бояд шуморо аз он дӯстие, ки Эдмони берӯзӣ самимию садоқатмандона гумон бурдааст, ноумед гардонам.
– Хоҳиш мекунам, аз падараш сар кунед, – гуфт аббат, – Эдмон дар
бораи мӯсафед ба ман бисёр чизҳо гуфтааст, вай ба ӯ меҳри гарму
ҷӯшоне дошт.
– Ин достони ғамангезест, – гуфт Кадрусс, калла ҷунбонда, – ки ибтидояшро, эҳтимол, донед.
– Оре, – ҷавоб гардонд аббат, – Эдмон ҳар он чиро, ки то лаҳзаи ба
ҳабс гирифта шуданаш дар трактири хурдакаки ҳаволии Марсел ба
вуқӯъ омада будаст, ҳикоят карда буд ба ман.
– Дар «Резерв!». Ҳамааш гӯё ҳозир ба амал омада бошад, аз пеши
назарам дур намеравад.
– Охир ин гӯё ки ҷашни фотиҳа будааст?
– Оре, на зиёфате, ки бо хушҳолӣ оғоз ёфта буд, ғамангез ба поён
расид: комиссари политсия бо чор нафар сарбоз даромада омаду Дантесро ба ҳабс гирифт.
– Иттилои ман бо ҳамин ба поён мерасад, – гуфт марди рӯҳонӣ. –
Дантес фақат он чиро медонист, ки ба шахси худаш дахлдор буд, зеро
вай дигар ҳаргиз ягон нафаре аз онҳоеро, ки ман ба шумо номбар кардам, надидааст ва дар бораашон ҳеҷ чиз нашунидааст.
– Хӯш давомаш. Даме ки Дантесро ҳабс карданд, ҷаноби Моррел ба
Марсел шитофт, то бифаҳмад чӣ воқиа рӯй додааст ва маълумоти хеле
ғамангез ба даст овард. Падари мӯсафедаш танҳо ба хона баргашт,
ашкрезон, пӯшоки идонаро аз тан бадар кард, рӯзи дароз рӯ-рӯи хона
давр мезад ва ҳамин тавр хоб нарафт. Ман он вақт як ошёна поён аз
онҳо зиндагӣ доштам ва шаби дароз рӯ-рӯи хона давр зада гаштанашро
шунида будам; рости гап, худам ҳам хоб нарафтам; мусибати падари
сарсахт бисёр азобам дода буд ва ҳар як қадам монданаш диламро пора
мекард, мисле ки ӯ воқиан ба сандуқи дилам по мемонд.
Фардои он рӯз Мерседес ба Марсел омад, ки аз ҷаноби де Вилфор
пуштибонӣ илтимос кунад; аз ин кораш муроде ҳосил нашуд, вале сари
роҳ даромад аз ҳоли пирамард хабар гирад; ӯро чунин ношоду маҳзун
дидаву пай бурд, ки шаби дароз нахобида баромадаасту аз дина ин
ҷониб чизе нахӯрдааст, хост ҳамроҳаш гирифта барад, то аз ҳолаш бохабар шавад. Аммо пирамард ба ҳеҷ ваҷҳ розӣ нашуд.
«Не, – гуфт ӯ, – ман хонаи худамро тарк намекунам. Писари бечораам дар дунё аз ҳама дӯсттар медорад маро ва агар ӯро аз ҳабс озод кунанд, аз ҳама пеш ба назди ман метозад. Агар маро дар хона наёбад, чӣ
гумон мекунад?»
Ман аз сари зинапоя истода ҳамаи ин гуфторро мешунидам, зеро бисёр мехостам, ки Мерседес пирамардро ба рафтани бо худаш розӣ кунад. Шарфаи қадамҳои ноороми ӯ, ки рӯзи дароз дар болои сарам садо
медод, дақиқае ором намегузошт маро.
– Магар худи шумо барои тасалло бахшидан ба пирамард ба хонааш
надаромада будед?
– Оҳ, ҷаноби аббат! – ҷавоб гардонд Кадрусс. – Ба оне тасалло бах200
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шидан мумкин аст, ки ҷӯёи тасаллост; ӯ бошад, тасалло намеҷӯст. Ғайр
аз ин, рости гап, намедонам аз чӣ боис, лекин ба назарам чунин расида
буд, ки вай хоҳони дидори ман нест. Воқиан, як дафъа шабона, садои
гиряашро шунида, тоқат наёвардаму боло баромадам; лекин даме ки ба
пеши дар расидам, ӯ дигар гиря надошт, балки ибодат мекард. чӣ суханони диловезу алфози шиквае пайдо мекард, ман ба шумо ҳатто гуфтан
наметавонам, ҷаноби аббат; ин бештар аз ибодату фузунтар аз ғаму ғусса чизе буд; ва азбаски ман тақводор нестаму ба иезуитҳо дилбастагие
надорам, ба дил гуфтам: «Хушбахт ҳастам, ки якаву танҳоям ва худованд маро фарзанде ато накард; агар ман падар мебудаму дар дил чун
ин пирамарди сарсахт ғуссае медоштам, ҳар он чи вай ба худованд муноҷот дошт, дар зеҳну қалби ман пайдо намешуд ва якрост рафта худро
ба баҳр меафкандам, то аз ин азоб раҳо ёбам».
– Падари сарсахтам! – зери лаб гуфт марди рӯҳонӣ.
– Рӯз аз рӯз хилватнишиниаш зиёда мешуд; ҳар замон ҷаноби Моррел ва Мерседес хабаргирӣ меомадандаш, аммо дари ӯ баста буд; ман
медонистам, ки вай дар хона аст, аммо ҷавобе намегардонд ба онҳо. Як
дафъа, даме ки вай хилофи одаташ Мерседесро пазируфту духтараки
бечора худаш дар ниҳояти навмедӣ, саъй кард дилбардориаш кунад, ӯ
гуфт:
«Ба гапам бовар кун, духтарам, ӯ мурдагӣ; на мо дар интизори ваем,
балки ӯ интизор аст моро; кори ман хубтар аст, зеро ман хеле калонсолтарам аз ту ва, албатта, якум шуда вомехӯрам бо ӯ».
Кас ҳар қадар меҳрубон бошад ҳам, аз баҳри боздиди шахсоне, ки
дидорашон гаронӣ меоварад, дармегузарад. Оқибати кор ҳамин шуд, ки
пирамард Дантес тамоман яккаву танҳо монд. Ман дигар намедонам, ки
касе ба манзили ӯ мебаромада бошад, ба ҷуз кадом як шахсони ношиносе, ки сари чанд гоҳ ба хонааш медаромаданду сипас бастае дар даст
секин фуромада мерафтанд. Дере нагузашта чӣ чиз будани ин бастаҳоро
пай бурдам ман: ӯ майда-майда ҳар он чи дошт, барои рӯзгузаронӣ мефурӯхтааст. Оқибат мусибаташ ба ҳадди интиҳо расид. Қудрате
надошт, ки иҷорапулиро пардозад; соҳиби хона таҳдид кард, ки пеш
мекунадаш; ӯ илтимос кард, ки як ҳафта сабр кунад, соҳиби хона розӣ
шуд; ман инро аз забони соҳиби хона шунидам, ӯ аз назди пирамард
баромада ба хонаи ман даромада буд.
Баъди ҳамин ман боз се рӯзи дигар чун ҳарвақта рӯ-рӯи хона гаштани
ӯро шунидам, вале дар рӯзи чорум дигар садое ба гӯшам нарасид. Дил
кардам ба хонааш дароям; дараш баста буд. Аз сӯрохи қуфл ман ӯро
рангпаридаву беҳол дидам ва гумон кардам, ки бемор шудааст; ба ҷаноби
Моррел хабар додаму ба назди Мерседес тохтам. Ҳар ду ҳамонзамонӣ
омаданд. Ҷаноби Моррел ҳамроҳи худаш духтур овард; духтур дарди
беморро илтиҳоби меъдаву рӯдаҳо муқаррар кард ва парҳез фармуд. Ман
дар ин ҳин ҳозир будам, ҷаноби аббат ва табассуми пирамардро, ки аз
шунидани ин фармоиш дар лабонаш пайдо шуда буд, ҳеҷ гоҳ фаромӯш
нахоҳам кард. Аз ҳамон дам баъд вай дарро намебаст: вай барои ғизо
нахӯрдан далели қонунӣ дошт; духтур парҳез фармуда будаш.
Аббат пурдард нолиш кард.
– Ҳикояти ман нороҳат кард шуморо, ҷаноби аббат? – суол кард
Кадрусс.
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– Оре, – ҷавоб гардонд аббат, – хеле ҳикояти муассор будааст.
– Мерседес бори дуюм омад, вай дар ӯ ҳамон дигаргуниеро дарёб
кард, ки бори нахуст дида буд, хост ба хонаи худаш барад ӯро. Ақидаи
ҷаноби Моррел низ ҳамин буд ва хост ӯро ба зӯрӣ баранд. Аммо пирамард чунон муҳиб фиғон кард, ки онҳо тарсиданд. Мерседес дар сари
болини пирамард монд, ҷаноби Моррел бошад, баромада рафта истода
ба вай ишорат кард, ки ҳамёни пулро рӯи бухорӣ мегузорад. Аммо пирамард, ки бо таъйиноти духтур мусаллаҳ гардида буд, ҳеҷ чиз хӯрдан
намехост. Оқибат, баъд аз тарки ғизо нисбат ба касоне, ки боиси
бадбахтиаш гардида буданд, ҳарфи нафрин дар забон ҷон дод. Вай ба
Мерседес мегуфт:
«Агар ягон вақт Эдмонро бубинед, ба вай бигӯед, ки ман дар ҳаққаш
дуои нек дар забон мурдам».
Аббат бархост, бо дасти ларзон гулӯи хушкидаашро зер карда, ду
маротиба рӯ-рӯи хона давр зад.
– Ва шумо гумон доред, ки сабаби маргаш...
– Гуруснагӣ буд, ҷаноби аббат, гуруснагӣ! – ҷавоб гардонд Кадрусс.
– Ман ба ин ҳамчунон бовар дорам, ки ба насронӣ будани ҳар дуямон
шак надорам.
Аббат ғайри ихтиёр истакони обаш нимаро гирифту лоҷуръа нӯшид
ва бо чашмони суп-сурху чеҳраи рангпарида боз гашта дар ҷояш нишаст.
– Бовар бикунед, ки ин мусибати азим аст, – гуфт ӯ бо овози баста.
– Хусусан ки сабабгораш одамонанд, на худованд.
– Акнун ба сари ҳамин одамон меоем, – гуфт аббат. – Лекин дар ёд
дошта бошед, – илова кард ӯ қариб ба лаҳни таҳдидбор, – ки шумо ба
ман ваъда дода будед, ҳамаашро гӯед. Хӯш инҳо чӣ касонанд, ки писарро аз навмедӣ куштанду падарро аз гуруснагӣ?
– Ду нафар ҳосиди ӯ: яке – аз барои ишқ, дигаре – аз ҷоҳхоҳӣ: Фернан ва Данглар.
– Ҳасад ба чӣ расондашон? Гап занед!
– Онҳо аз болои Эдмон хабар кашиданд, ки вай гумоштаи бонопартист.
– Лекин хабаркаширо кадомашон кард? Гунаҳкори воқеӣ кист?
– Ҳар дуяшон, ҷаноби аббат; яктоаш нома навишт, дигараш ба почта
бурд онро.
– Хӯш нома дар куҷо навишта шуда буд?
– Дар худи «Резерв», як рӯз пеш аз ҷашни арӯсӣ.
– Гуфтагиаш баромад! – зери лаб гуфт аббат. – Оҳ Фариа, Фариа! Чӣ
хуб медонистаӣ ту одамон ва кору бори онҳоро!
– Чӣ гуфтед шумо? – пурсид Кадрусс.
– Ҳеҷ чӣ не, – ҷавоб гардонд аббат, – давом диҳед.
– Данглар хатро ба дасти чап навишт, то ҳусни хаташро нашиносанд,
Фернан бошад, ба почта бурд.
– Лекин шумо ҳам он ҷо ҳозир будед! – нидо зад аббат.
– Ман? – ҷавоб гардонд Кадрусси ҳайратзада. – Кӣ ба шумо гуфт, ки
ман он ҷо ҳозир будам?
Аббат дарёфт, ки аз худаш гузаштааст.
– Ҳеҷ кас нагуфтааст, – гуфт ӯ, – лекин барои донистани чунин тафсилоти воқиа он ҷо ҳозир будан мебоист.
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– Гапатон ҳақ, – гуфт Кадрусс бо овози баста, – ман дар сари воқиа
ҳозир будам.
– Ва шумо ба ин разолат монеъ нашудед? – гуфт аббат. – Пас шумо
шарики онҳоед.
– Ҷаноби аббат, – ҷавоб гардонд Кадрусс, – онҳо маро чунон маст
карданд, ки ман қариб аз ақл бегона шудам. Ман ҳамаашро мисле, ки
даруни ғубор медидам. Ман ҳар он чи каси ба чунин ҳол афтода ба
гуфтанаш қодир аст, бигуфтам, вале онҳо дар ҷавоби гапам гуфтанд, ки
ин аз ҷониби онҳо шӯхӣ асту бас ва ин шӯхӣ ҳеҷ гуна оқибате нахоҳад
дошт.
– Лекин рӯзи дигар, тақсир, рӯзи дигар шумо дидед, ки ба ҳар ҳол
оқибате доштааст. Аммо дам назадед шумо, ҳарчанд ки ҳини ба ҳабс
гирифта шудани Дантес ҳозир будед.
– Оре, ҷаноби аббат, ман он ҷо ҳозир будам, ва хостам гап занам, хостам ҳамаашро гӯям, вале Данглар боздошт маро.
«Лекин агар маълум шавад, – гуфт ӯ ба ман, – ки ин гунаҳкор аст ва
дарвоқеъ ба ҷазираи Элба даромада будаасту барои ба кумитаи бонопартии Париж расондани мактубе супориш гирифта бошад, агар ин
мактубро аз дасташ ёбанд, охир ба тарафгиронаш чун ба шарику ҳамдасташ назар хоҳанд кард».
Ман аз қатӣ шудан ба корҳои сиёсӣ дар чунин шароит тарсидаму
хомӯш мондам; ин аз ҷониби ман буздилии разилонае буд, аммо на
ҷиноят.
– Мефаҳмам; шумо аз сар соқит кардед вассалом.
– Оре, ҷаноби аббат, – ҷавоб гардонд Кадрусс, – ва аз ин ваҷҳ шабу
рӯз виҷдонам азоб медиҳад маро. Қасам ба номатон, ман ҳаргоҳ дар
сари ибодат ба Худо зорӣ мекунам, ки бар ман бубахшояд, хусусан ки
ин дар умрам ягона ҷурми ман аст ва ман дар ин кор ҷиддан айбдор
мешуморам худамро, – бешак ба ҳама мусибатҳоям боис аст. Азоби
заъфи якдақиқаинаамро кашида истодаам, бинобар ҳамин ҳам ҳар гоҳ
ба Карконта, даме вай аз қисмат менолад, мегӯям, ки: «Хомӯщ ист, занак, маълум ки хости Худо ҳамин будааст».
Ва Кадрусс ба нишони пушаймонии самимӣ сар хам кард.
Софдилии шумо шоистаи таъриф, гуфт аббат, – ҳар ки чунин пушаймон бошад, ӯ сазовори бахшоиш аст.
– Бадбахтона, – суханашро бурид Кадрусс, – Эдмон аз гуноҳи ман
нагузашта бимурд.
– Ӯ ҳеҷ чизро намедонист ... – гуфт аббат.
– Лекин акнун вай, шояд, донад, – гашта гуфт Кадрусс, – мегӯянд, ки
мурдаҳо ҳама чизро медонистаанд.
Хомӯшӣ ба миён омад. Аббат бархосту андешамандона рӯ-рӯи хона
қадам задан гирифт; баъд ба ҷои аввалааш баргашту боз нишаст.
– Шумо ҳини сӯҳбат ким-кадом ҷаноби Моррелро номбар кардед ба
ман, – гуфт ӯ. – Ин чӣ кас аст?
– Ин соҳиби «Фиръавн», хоҷаи Дантес.
– Дар ҳамаи ин амри ғамангез чӣ нақше дошт ин шахс? – суол кард
аббат.
– Нақши шахси бавиҷдон, мардона ва мушфиқеро ба ҷо овард. Ӯ
ягон бист маротиба барои Дантес шафоат кард. Даме ки император
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гашта омад, ӯ нома навишт, зорӣ намуд, таҳдид кард, бинобар ин дар
замони реставратсияи дуюм худашро барои бонопартӣ будан сахт
таъқиб карданд. Даҳ маротиба, чунон ки ба шумо гуфтам, ба нияти гирифта ба хонааш бурдан, ба назди падари Дантес рафт, як рӯз ё ду рӯз
пеш аз вафоти ӯ бошад, чунон ки инашро ҳам ба шумо гуфтам, вай рӯи
бухорӣ ҳамёни пулдоре монда рафт; Аз ҳамон пул қарзи пирамардро
пардохтанд ва ба харҷи дафнаш ҳам расид, бинобар ин, бечора, дар
мурданаш ҳам, зиндагиаш барин, ба касе бори гарон нашудааст. Ҳамон
ҳамён то ба ҳол дар хонаи ман аст, ҳамёни сурхи калони кашбофт.
– Ҳамон ҷаноби Моррел зинда аст? – пурсид аббат.
– Зинда, – гуфт Кадрусс.
– Ва муқаррар, чархи фалак ба муродаш гаштагист – сарватманду
хушбахт будагист вай?..
Кадрусс писханде кард.
– Хушбахтиаш ман барин, – гуфт ӯ.
– Чӣ тавр, ҷаноби Моррел хушбахт нест? – нидо закд аббат.
– Вай дар ниҳояти бенавоист, ҷаноби аббат ва аз ин ҳам бадтараш ин
аст, ки эҳтимоли беобрӯ шудан дорад.
– Барои чӣ?
– Гап дар сари он, – ба гап сар кард Кадрусс, – ки ҷаноби Моррели
баъди заҳмати зиёди биступанҷсола, дар байни тоҷирони Марсел
мақоми ифтихорие ишғолкарда тамоман хонахароб аст. Вай дар ду сол
панҷ киштиро талаф дод, се дафъа варшикаста гардид, ва акнун тамоми
умедаш ба ҳамон «Фиръавн»-ест, ки фармонфармояш Дантеси сарсахт
буд; ба қарибӣ «Фиръавн» бояд аз Ҳиндустон бо бори қирмизу нил баргардад. Агар ин киштӣ мисли дигар киштиҳояш ғарқ шавад, ҷаноби
Моррел нобуд шуд гуфтан гиред.
– Ин марди сарсахт зану фарзанде дошта бошад?
– Оре, зане дорад, ки авлиёвор ба ҳамааш тоб меоварад; духтаре дорад, ки ба ҷавони дилхоҳаш ба шавҳар баромаданӣ буд, вале ин дам падару модари ҷавон ба ӯ иҷозат намедиҳанд, ки ба духтари бенаво гардидае хонадор шавад. Ғайр аз ин, писаре дорад, афсар; вале худатон
мефаҳмед, ки ҳамаи ин мусибати марди бечораро афзун мегардонад ки
кам не. Агар як худаш танҳо мебуд, як тир ба пешонааш мезаду ҷонаш
халос.
– Ин мудҳиш аст! – зери лаб гуфт аббат.
– Ана Худованд чӣ мукофоте медиҳад ба марди накӯкор, ҷаноби аббат, – гуфт Кадрусс. – Ба ман нигоҳ кунед; ман ягон кори баде накардаам, ба ҷуз оне ки ба шумо иқрор кардам, оқибат ба муфлисӣ расидам.
Насиби ман аз табларза мурдани зани бечораамро дидан ва ман ба ӯ ҳеҷ
мададе расонда наметавонам, худам бошам, пирамард Дантес барин аз
гуруснагӣ мемирам, ҳол он ки Фернану Данглар ба тилло ғӯтаваранд.
– Чаро ин тавр?
– Чун ки корашон омад кард, кори одамони ҳалол бошад ҳаргиз омад
намекунад.
– Кори Данглари гунаҳкори асосӣ ба чӣ расид? Охир иғвогар вай
аст, ҳамин тавр нест?Кораш ба чӣ расид? Ӯ аз Марсел бирафт ва бо тавсияи ҷаноби Моррел, ки аз ҷинояти вай хабар надошт, ба хидмати як
бонкдори испанӣ даромад. Дар замони ҷанги Испаниё ӯ ба таҳвили ла204
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возимоти ҳарбии артиши Фаронса машғул буд ва сарвате андӯхт; баъд
дар бозии биржа шарик шуд ва ба ҳамин тариқ сармояашро ба тартиб
овард, занаш, духтари хоҷаи бонкдори худашро талаф дода, ба як бевазан, хонуми де Наргонн, духтари дарбории олирутбаи шоҳи ҳозира,
ҷаноби де Сервё, ки аз лутфу марҳамати билониҳояи шоҳ бархурдор
аст, хонадор шуд. Ӯ миллионер гардид, унвони баронӣ додандаш, бинобар ин ҳоло вай барон Данглер аст; дар кӯчаи Монблан ҳавлӣ, дар саисхона даҳ сар асп, дар даҳлезаш шаш нафар хидматгор дорад ва инашро
намедонам, ки дар сандуқҳояш чанд миллион пул дошта бошад.
– Ана гап! – гуфт аббат бо лаҳни ғалатие. – Хайр чӣ тавр, хушбахт
бошад?
– Хушбахт бошад? Кӣ метавонад бидонад инро? Хушбахт аст ё
бадбахт, инро деворҳо медонанд; девор гӯш дораду забон не. Агар бахт
аз сармоя иборат бошад, дар он сурат Данглар хушбахт аст.
– Фернан чӣ?
– Оҳ, кори Фернан аз ин бештар омад кард.
– Лекин моҳигири бенавои каталонии таҳсилнадидае ба чӣ тариқ
сарват андӯхтаю ба қатори мардум даромада бошад? Рости гап ин маро
ба ҳайрат меоварад.
– Ин ҳамаро ба ҳайрат меоварад; эҳтимол, дар зиндагиаш розе
бошад, ки ҳеҷ кас намедонад онро.
– Лекин ба кадом роҳҳои назаррас ба сарманзили сарвати ҳангуфт ё
мақоми баланде расида бошад?
– Ӯ ҳам ба инаш расиду ҳам ба онаш, ҷаноби аббат, ҳам сарват ёфту
ҳам мақоми баланде.
– Ин тавр фақат дар афсонаҳо шуданаш мумкин!
– Ростӣ, ин ба афсона монанд аст, лекин гӯш кунед ва худатон
ҳамаашро хоҳед фаҳмид.
Чанд рӯз пеш аз баргаштани император Фернан ба сарбозӣ афтода
буд. Бурбонҳо ба вай кордор нашуданд. Вале Наполеон ки баргашт, дар
бораи аскаргирии фавқулъода фармон содир шуд ва ба Фернан лозим
омад ба артиш равад. Ман ҳам рафтам; лекин азбаски ман аз Фернан ба
син калонтар будам ва навакак ба зани берӯзиам хонадор шуда будам,
маро ба посбонии соҳил таъйин карданд, вай бошад, ба артиши амалкунанда афтода, ҳамроҳи полк ба сарҳад рафт ва дар набарди назди Лин
иштирок кард.
Дар шаби баъди набард вай ба як генерале, ки бо душман алоқаи
пинҳоние доштааст, ординарӣ мекард. Худи ҳамон шаб генерал бояд
гурехта ба тарафи ингилисҳо мегузашт; ӯ ба Фернан пешниҳод мекунад, ки ӯро ҳамроҳӣ намояд. Фернан розӣ шуда, постгоҳро тарк мекунаду аз паси генерал меравад.
Кирдоре, ки агар Наполеон дар тахт мемонд, барои он кори Фернан
бояд ба маҳкамаи ҳарбӣ оид мешуд, дар аҳди Бурбонҳо хизмати шоиста
ҳисоб шуд. Ӯ ба Фаронса бо сардӯшиҳои подпоручик баргашт ва азбаски ҳамон генерал аз ҷониби шоҳ лутфу марҳамати зиёде доштаву ӯро
пуштибонӣ мекард, дар соли як ҳазору ҳашт саду бисту сеюм, дар
давраи ҷанги Испониё, яъне дар худи ҳамон соле, ки Данглар дар
тиҷорат даст ба ҳаннотӣ зада буд, ӯро капитан бардоштанд. Фернан
аслан испонӣ буд; бинобар ин ба Мадрид фиристода шуд, то бифаҳмад,
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табъи мардуми хирадманд чӣ гуна аст. Он ҷо вай бо Данглар вохӯрд,
ҳар ду забон як карданд, ба генерали худ дар пойтахту дар музофот мусоидат кардани роялистонро ваъда дод, аз ҷониби вай ваъдаю ваъиди
зиёде ба даст овард, худаш баъзе ӯҳдадориҳо ба зимма гирифт, полкро
бо дарае, ки роҳашро як худаш медонисту аз ҷониби роялистҳо посбонӣ
мешуд, гузаронд – хуллас ин юриши кӯтоҳмуддат чунон корномаҳое ба
субут расонд, ки баъд аз фатҳи Трокадеро ӯро полковник бардоштанд
ва бо салиби афсари Легиони фахрию унвони графӣ сарфароз карданд.
– О қисмат, қисмат! – ба забон овард аббат зери лаб.
– Оре, вале гӯш кунед, ҳамааш ҳамин не. Ҷанги Испониё ба итмом
расид, сулҳи дуру дароз, ки эҳтимоли дар Аврупо ҳукмрон гардидан
дошт, метавонист ба боло рафтани мартабаи Фернан зиён оварад. Танҳо
як худи Юнон ба муқобили Туркия бархоста буд ва барои истиқлолият
ҷанг сар кард; диққати ҳамагон ба Афина равона гардид. Он вақт юнониёнро раҳмхӯрӣ кардану тараф гирифтан одат буд. Ҳукумати Фаронса
рӯирост онҳоро пуштибонӣ накарда, чунон ки ба шумо маълум аст, ёрии
хусусӣ расонданро ба худ раво дид. Фернан барои ба Юнон рафтан
иҷозат хост, ҳамчунин дар айни замон ба ҳисоби артиш мондан гирифт.
Баъд аз муддате фаҳмиданд, ки граф де Морсер, – ӯ ҳомили ин ном
буд, – дар рутбаи генерал-инструктор ба хизмати Алӣ-пошо даромадааст. Алӣ-пошо, чунон ки ба шумо маълум аст, ҳалок гардид; вале пеш аз
маргаш олиҳимматвор мукофотонид Фернанро; Фернан ба Фаронса
баргашт ва дар рутбаи генерал-лейтенант тасдиқ ёфт.
– Бинобар ин акнун?.. – пурсид аббат.
– Бинобар ин акнун, – давом дод суханашро Кадрусс, – вай дар як
ҳавлии мӯҳташаме дар Париж, дар кӯчаи Элдер, рақами бисту ҳафт истиқомат дорад.
Аббат ким-чие гуфтанӣ шуд, вале дар тараддуд монд, оқибат, ба
зӯрӣ пурсид:
– Мерседес чӣ? Ман шунидам, ки вай ғоиб шудааст?
– Ғоиб шуд! – ҷавоб гардонд Кадрусс. – Бале, чунон ки қурси офтоб
ғоиб мешавад, то саҳар аз нав пайдо шавад бо шаъшаъаи бештаре.
– Мабодо бахт ба рӯи вай ҳам нахандидааст-ку? – пурсид аббат, кинояомез табассум карда.
– Мерседес аз ҷумлаи нахустхотунҳои ҷомиаи Париж аст, – гуфт
Кадрусс.
– Давом диҳед, – гуфт аббат, – ман мисле ки ҳикояти кадом-як хоббиниеро шунида истодаам. Лекин худи ман ин қадар рӯйдодҳои ғайри
одатро дидаам, ки ҳикояти шумо чандон ба ҳайрат намеоварад маро.
– Мерседес дар ибтидо аз зарбаи ногаҳоние, ки аз фурқати Эдмон ба
вай расида буд, ба навмедӣ афтод. Ман пеш аз ин аз хусуси зорӣ карданаш ҷаноби Вилфорро ба шумо гуфта будам. Навмедии ӯро дарду
алами нав қувват дод; ба полк рафтани Фернан буд ин дарду аламро
боис; Мерседес аз ҷинояти ӯ хабар надошт ва чун бародар дӯст медошт
варо.
Фернан бирафт. Мерседес танҳо монд.
Се моҳ оби дидааш хушк нашуд; на аз Эдмон, на аз Фернан ҳеҷ гуна
хабаре набуд; ба ҷуз пирамарди аз ғаму андӯҳ дар дами марг ҳамдаме
надошт.
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Як дафъа, аз рӯи одат, дар сари дуроҳаи аз Марсел ба Каталонҳо раванда як рӯзи дароз нишаста, бегоҳ аз ҳарвақта бештар кулфатзада ба
хона баргашт; на дилдодааш, на дӯсташ бо ягонтое аз ин ду роҳ ба наздаш наёмаданд, на аз ину на аз онаш хабаре нарасид.
Нохост шарфаи пои шиносе ба гӯшаш расид. Вай бо ҳаяҷон баргашта назар кард, дар боз гардид, ва ӯ дар рӯбарӯи худ Фернанро дар
мундири подпоручик дид.
Агарчи духтарак на дар ёди вай ғусса мехӯрду ашк мерехт, вале ба
назараш чунин тофт, ки порае аз зиндагии собиқаш гашта омад. Мерседес бо чунон шодию тараб аз дасти Фернан дошт, ки вай ин муомиларо
ишқ гумон бурд, аммо ин фақат шодии андешае буд, ки вай дар олам
якаву танҳо нест ва оқибат, баъди рӯзҳои тӯлонии бекасӣ дар рӯбарӯи
худ дӯстро мебинад. Ва илова бар ин боист гуфт, ки дидори Фернан
ҳаргиз нафрате талқин намекард ба вай; ӯ ба ин ишқ талқин намекард,
ҳамин вассалом. Меҳри Мерседес моил ба каси дигар буд, вале ин каси
дигар дур буд... ғоиб гардида буд... мурда буд, эҳтимол. Дар сари ҳамин
андеша Мерседес ашк мерехт ва дар ҳолати навмедӣ даст ба сар мезад.
Аммо ин андеша, ки пештар ба дил роҳ намедодаш, ҳар гоҳ ягон кас ба
забон орад, акнун худ ба худ ба сараш омад. Пирамард Дантес ҳам беист талқин мекардаш: «Эдмони мо мурдагист, агар зинда мебуд, гашта
меомад ба наздамон».
Чунон ки ман ба шумо гуфтам, пирамард мурд. Агар вай зинда мебуд, дар он сурат, шояд, Мерседес ҳаргиз ба дигар кас намерасид. Пирамард ба бевафоӣ таъна мезад варо. Фернан мефаҳмид инро. Аз
вафоти пирамард хабар ёфта, гашта омад ӯ. Ин дафъа дар рутбаи подпоручик пайдо шуда буд. Дар омадани аввалаш ба Мерседес аз боби
ишқ ҳарфе нагуфта буд; бори дуюм ёдрас кард, ки дӯст медорад ӯро.
Мерседес аз вай боз нимсоли дигар барои он мӯҳлат хост, ки Эдмонро
нигарон шавад ва ба ёдаш ашк резад.
– Рост, – гуфт аббат бо заҳрханде, – охир аз байн якуним соли расо
гузашта буд-ку! Боэҳтиростарин дӯстдоре ҳам дигар чӣ талаб карда метавонад? – Ва ӯ дар таги дил алфози шоири ингилисро барафзуд ба он:
«Frailty, thу name is voman!»1.
– Баъди ним сол, – давом дод суханашро Кадрусс, – дар калисои Аккул никоҳ шуданд онҳо.
– Ин худи ҳамон калисоест, ки вай бояд бо Эдмон никоҳ мешуд, –
зери лаб гуфт аббат, – вай домодшавандаро бадал кард вассалом.
– Ҳамин тавр, Мерседес шавҳар кард, – давом дод суханашро
Кадрусс. – Агарчи вай дар назар осуда буд, дами аз пеши «Резерв» гузаштан аз ҳуш рафт, ҳамон трактире, ки дар он якуним сол пеш ҷашни
фотиҳааш бо оне барпо гардида буд, ки вай ҳоло ҳам аз таҳти дил
дӯсташ медошт.
Фернан саодат ёфт, вале на осоиш; ман ҳамон шабу рӯз ӯро дида будам; вай доимо аз гашта омадани Эдмон дар ҳарос буд. Бинобар ин шитоб дошт занашро дуртар барад, худаш ҳам биравад аз ин ҷо. Дар Каталонҳо аз ҳад зиёд хатар буду аз ҳад зиёд ёддошт.
1. Зано, бесуботист ном туро! ( Шекспир. Ҳамлет, пардаи 1, намоиши 2).
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Баъди як ҳафтаи арӯсӣ бирафтанд онҳо.
– Лекин баъд ягон вақт бо Мерседес дучор омадед? – пурсид марди
рӯҳонӣ.
– Оре, ман ӯро дар вақти ҷанги Испониё дар Перпинян, ки Фернан
он ҷо монда рафта будаш, дида будам; вай он вақт ба таълиму тарбияи
писараш машғул буд.
Аббат як қад парид.
– Писараш? – суол кард ӯ.
– Бале, – ҷавоб гардонд Кадрусс, – Албери хурдакак.
– Лекин агар вай писарашро таълим медода бошад, – давом дод суханашро аббат, – аз ин мебарояд, ки худаш маълумоте таҳсил карда будааст? Ёд дорам, Эдмон ба ман гуфта буд, ки вай духтари як моҳигири
оддӣ, соҳибҷамол, вале таҳсилнадида аст.
– Наход вай арӯси худашро он қадар хуб намедониста бошад? – гуфт
Кадрусс. – Мерседес ба шаҳбонугӣ расида метавонист, ҷаноби аббат,
агар тоҷ ҳамеша сари зеботарину аз ҳама оқилтарин касонро оро медод.
Қисмат ӯро боло мебурд, худи ӯ ҳам рӯз ба рӯз боло мерафт. Ӯ сураткаширо омӯхт, ҳама чизро омӯхт. Воқиан, гап байни худамон монад, ба
хаёлам, вай ба ҳамаи ин чизҳо фақат барои он машғул мегардид, то ҳар
гуна андешаҳоро ба сараш роҳ надиҳад, худашро дур дорад аз онҳо. Вай
майнаашро пур мекард, то ҳар он чиро, ки қалбаш аз он саршор буд,
нашнавад. Вале акнун бояд парвои ин чизҳо надошта бошад, – давом
дод суханашро Кадрусс, – сарвату иззат, эҳтимол ба дилаш тасалло
бахшида бошад. Ӯ сарват дорад, обрӯ дорад, лекин бо вуҷуди ҳамин...
Кадрусс таваққуф кард.
– Чӣ? – пурсон шуд аббат.
– Бо вуҷуди ҳамин ман итминон дорам, ки вай бадбахт аст, – гуфт
Кадрусс.
– Барои чӣ ин тавр гумон доред шумо?
– Ана барои чӣ: даме ки ман ба нодорӣ дучор шудам, ба дил гуфтам,
оё дӯстони собиқам дастгирие мекарда бошандам. Ман ба манзили
Данглар рафтам, ҳатто напазируфт маро. Сипас ба назди Фернан рафтам: вай ба воситаи хидматгораш сад франк фиристод ба ман.
– Яъне ки на инашро дидед, на онашро?
– Не; аммо графиня де Морсер дид маро.
– Ба чӣ тариқ?
– Даме ки аз дар мебаромадам, пеши поям ҳамёне афтод; дарунаш
бисту панҷ луидор буд. Ман зуд сар боло кардаму Мерседесро дидам:
вай тирезаро мепӯшонд.
– Хӯш ҷаноби де Вилфор чӣ? – суол кард аббат.
– Ин шахс ҳеҷ гоҳ дӯсти ман набуд, вале ман тамоман намешинохтам ӯро ва аз ӯ чизе талаб кардан наметавонистам.
– Оё намедонед, ки кори вай ба чӣ расида бошад ва дар мусибати ба
сари Эдмон омада иштироки вай аз чӣ иборат бошад?
– Не; фақат медонам, ки пас аз муддате, баъд аз он, ки вай Эдмонро
ҳабс кард, ба мадемуазел де Сен-Меран хонадор шуд ва дере нагузашта
аз Марсел бирафт. Эҳтимол бахт, чун дигарон, ба рӯяш хандида бошад;
аз афташ, вай Данглар барин сарватманду мисли Фернан дар мақоми
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баланде қарор дорад; дида истодаед, ки танҳо ман қашшоқ мондаам,
нодораму аз ёди худо баромадаам.
– Шумо иштибоҳ мекунед, дӯстам, – гуфт аббат. – Ба назари мо чунин метобад, ки худованд аз ёдаш баровардааст моро, даме ҳукми адлаш ба таъхир меафтад; аммо зуд ё дер ӯ ба ёд меоварад моро ва инак
мана исбот варо.
Инро гуфта истода аббат алмосеро аз киса бароварду ҷониби
Кадрусс дароз кард.
– Мана дӯстам, – гуфт ӯ, – бигиред ин алмосро, ба шумо тааллуқ дорад ин.
– Чӣ тавр! Ба як худи ман? – нидо зад Кадрусс. – Э не, ҷаноби аббат!
Оё мазоҳ карда истодаед шумо маро?
– Ин алмосро лозим буд миёни дӯстони Эдмон тақсим кард.
Эдмон фақат якто дӯст доштааст, пас ҳоҷат ба тақсим нест. Ин алмосро бигиреду бифурӯшедаш; чунон ки пеш аз ин ба шумо гуфтам, арзиши ин алмос панҷоҳ ҳазор франк аст ва ин пул, умед аст, ки аз қашшоқӣ наҷот медиҳад шуморо.
– Ҷаноби аббат, – гуфт Кадрусс, беҷуръатона як дасташро дароз кардаву бо дасти дигараш арақи ҷолаю борон барин аз рӯяш шорида истодаро пок карда, – ҷаноби аббат, бо саодату навмедии одам шӯхӣ накунед!
– Ман ҳам аз саодат хабар дораму ҳам аз навмедӣ ва ман ҳаргиз бо
ин ду эҳсос шӯхӣ нахоҳам кард. Хӯш бигиред, вале ба ивазаш...
Кадрусс, ки алакай дасташ ба алмос расида буд, пас кашид онро.
Аббат табассум кард.
– ... ба ивазаш, – давом дод ӯ суханашро, – ҳамон ҳамёни рӯи бухории пирамард Дантес мондаи ҷаноби Моррелро ба ман диҳед, шумо
гуфтед, ки вай ҳоло ҳам дар дасти шумост.
Кадрусс то рафт ҳайрон шуда, назди ҷевони калони чӯби булут рафт,
онро кушод ва ҳамёни дарози шоҳии сурхи рангпаридаи бандакҳояш ду
ҳалқаи мисини як замоне зарҳалин доштаро ҷониби аббат дароз кард.
Аббат ҳамёнро гирифту алмосро ба Кадрусс дод.
– Шумо дар воқеъ марди фариштахӯе будаед, ҷаноби аббат! – хитоб
кард Кадрусс. – Охир ҳеҷ кас намедонист, ки Эдмон ин алмосро ба шумо додааст ва метавонистед инро худатон соҳиб шавед.
«Аҳа! – гуфт ба дил аббат, худи ту, маълум, ки чунин рафтор мекардӣ!».
Аббат бархост, кулоҳу дастпӯшакҳояшро гирифт.
– Гӯш кунед! – гуфт ӯ. – Ҳар он чи ба ман ҳикоят кардед, оё
ҳақиқати воқеист? Пурра бовар карда метавонам ба гапатон?
– Мана ҷаноби аббат, – гуфт Кадрусс, – ин ҷо дар кунҷи хона таслиби муборак овехтагӣ; он ҷо, болои ҷевон, Инҷили занам истодааст. Кушоед ин китобро, ман дар рӯбарӯи таслиб ба он қасам мехӯрам, ба
ҷонам, ба имоне, ки ба парвардигор дорам, қасам мехӯрам, ки ҳар чи он
тавре ки буд, айнан гуфтам ба шумо, чунон ки фариштаи нигаҳбон инро
фардои қиёмат дар гӯши худованд мегӯяд!
– Хуб шудааст, – гуфт аббат, самимияти дар лаҳни гуфтори Кадрусс
садо дода ба ҳаққонияти гуфтораш итминон бахшида буд, – хуб шудааст; дилам мехоҳад, ки ин пул ба суди шумо харҷ шавад! Хуш бошед.
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Ман боз худамро аз одамоне, ки ба якдигар ин қадар бадӣ мекунанд,
канора мегирам.
Ва аббат аз боэҳтирос дил холӣ кардани Кадрусс худро базӯр халос
карда, худаш ғалақаи дарро бардошт, берун баромад, ба асп савор шуд,
бори дигар тарафи соҳиби трактир, ки дар хайрбод гуфтан суханро дареғ намедошт, таъзим кард ва бо ҳамон роҳе, ки омада буд, сари аспро
сар дода бадар рафт.
Кадрусс баргашта, Карконтаи дар ақибаш истодаро дид, ки аз
ҳарвақта дида рангпаридатару танаш ларзон буд.
– Оё дуруст фаҳмидам ман? – гуфт ӯ.
– Чиро? Онро ки вай алмосро танҳо ба як худи мо дод? – гуфт
Кадрусс аз шодӣ қариб мадҳуш гардида.
– Оре.
– Ҳақ асту рост, алмос дар дасти ман.
Занаш ҷониби ӯ назар кард, баъд бо овози баста гуфт:
– Агар қалб бошад чӣ?
Ранг аз рӯи Кадрусс париду як такон хӯрд.
– Қалб мегӯӣ! – пичирос зад ӯ. – Қалб ... Хӯш барои чӣ вай алмоси
қалб медодааст?
– То ки сирри туро муфт кашида гирад, каллаварам!
Кадрусс, ки аз ин тахмин моту мабҳут гардида буд, дар ҷояш шах
шуд. Дақиқае пас вай кулоҳашро гирифту аз болои рӯмолчаи сурхи ба
гирди сараш бастагӣ пӯшид.
Ҳозир мо инро мефаҳмем, – гуфт ӯ.
– Чӣ хел?
– Дар Бокер ярмарка рафта истодааст; он ҷо заргарони аз Париж
омадае ҳастанд; рафта алмосро ба онҳо нишон медиҳам. Ту, занак, хонаро назорат кун; баъди ду соат гашта меоям ман.
Ва Кадрусс хез зада сари роҳ баромаду ба самти муқобили он тарафе, ки марди ношинос рафта буд, тозон ба роҳ афтод.
– Панҷоҳ ҳазор франк! – ғурунгос зад Карконта, ки танҳо монда буд.
– Ин пул аст... вале на сарват.
VII. ФЕҲРИСТИ ҲАБСХОНА
Фардои он рӯз баъд аз он, ки дар роҳи миёни Белгарду Бокер сӯҳбати тасвир кардаи мо ба амал омад, шахси ягон сисолаи дар танаш фраки
кабуди кушод, шалвори карбоси зардча ва камзӯлчаи сафед, аз рӯи афту
башара ва тарзи гуфтораш ингилиси асил, ба назди мэри Марсел ҳозир
шуд.
– Ҷаноби бокарам, – гуфт ӯ, – ман гумоштаи калони бонкирхонаи
Томсон ва Френчи Рим мебошам; даҳ сол мешавад, ки бо тиҷоратхонаи
«Моррел ва Писар»-и Марсел доду гирифт дорем. Мо бо ин ширкат ба
маблағи то сад ҳазор франк муомила дорем ва ин дам, ки шунидем, ӯро
хатари варшикастагӣ будааст, бесаришта шудем. Бинобар ин ҳам ба
қасде аз Рим баромада омадам, ки аз шумо илтимос кунам, дар бораи ин
тиҷоратхона иттилое бидиҳед.
– Ҷаноби бокарам, – ҷавоб гардонд мэр, – ба ман воқиан маълум аст,
ки солҳои охир ҷаноби Моррелро мисле ки мусибат пайгирӣ дорад, ӯ
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паиҳам чор панҷ киштиро талаф дод ва аз чанд варшикасте зиён дид.
Вале гарчанде ки вай аз худи ман ҳам даҳ ҳазор франк қарздор аст, бо
вуҷуди ҳамин дар бораи вазъи молияи ӯ ба шумо додани ягон хел
маълумотеро ба худ раво намебинам. Агар шумо аз ман ҳамчун мэр бипурсед, ки дар бораи ҷаноби Моррел чӣ ақида дорам, ман ба шумо
ҷавоб медиҳам, ки ин шахсест ниҳоят бавиҷдон ва то ҳол тамоми ӯҳдадориҳояшро бе каму кост ба ҷо оварда меояд. Он чи дар бораи ӯ гуфта
метавонам, ҳамин аст. Агар ин ба шумо кифоят набошад, ба ҷаноби де
Бовил, бозраси ҳабсхонаҳо муроҷиат кунед: кӯчаи Ноайл, хонаи рақами
понздаҳ. Ӯ ба ин ширкат, агар ман иштибоҳ накунам, дусад ҳазор франк
гузошта буд, ва воқиан барои аз ягон ҷиҳат хавф бурдан асосе мавҷуд
бошад, дар он сурат азбаски ин маблағ назар ба пули ман хеле зиёд аст,
шумо, эҳтимол, доир ба ин масъала аз вай маълумоти муфассалтаре гирифта тавонед.
Марди ингилис, зоҳиран, назокати муомилаи ӯро қадршиносӣ кард,
ки таъзимашро ба ҷо оварду аз дар баромад ва ба тарзи хиромидани
бритонии асил ҷониби кӯчаи таъйин кардаи ӯ ба роҳ афтод.
Ҷаноби де Бовил дар дафтархонаи худаш нишаста буд. Марди ингилис ӯро дида, ҳаракати тааҷҷубоваре кард, мисле ки бозрасро на бори
аввал медида бошад. Аммо ҷаноби де Бовил ба чунон навмедие афтода
буд, ки ақлу ҳуши ӯ ба ягона андешае банд буд ва ҳамин андеша на ба
ҳофизааш ва на ба хаёлоташ маҷол намедод, ки ба гузашта пардозад.
Марди ингилис ба хунсардии хоси миллиаш ба вай тақрибан айни
ҳамон суолеро дод, ки ба мэри Марсел дода буд.
– Оҳ, тақсир! – нидо зад ҷаноби де Бовил. – Бадбахтона, хавфи шумо
беасос нест ва шумо дар рӯбарӯи худ шахси ба навмедӣ расидаеро дида
истодаед. Дар ихтиёри ҷаноби Моррел дусад ҳазор франки ман дар доираи гардиш буд; ин дусад ҳазор аз бисоти духтари ман иборат буд, ки
ман дар нияти баъди ду ҳафта ба шавҳар додани ӯ будам. Ӯ вазифадор
буд дар ду мӯҳлат бипардозад: понздаҳуми ҳамин моҳ ва понздаҳуми
моҳи оянда. Ман ҷаноби Моррелро огоҳ карда будам, ки хоҳиши ҳатман дар мӯҳлати таъйиншуда гирифтани пулро дорам ва оё шумо тасаввур мекунед, ки ҳамин ним соат пеш ӯ ба наздам омадааст, ба ман хабар
диҳад, ки агар киштии «Фиръавн»-аш то рӯзи понздаҳум нарасад, вай аз
имконияти ба ман гашта додани пул маҳрум мешудааст.
– Ин ба тамдиди мӯҳлати пардохт ҷудо ҳам монанд аст, – гуфт марди ингилис.
– Беҳтараш гӯед, ки ин ба варшикаст монанд аст! – хитоб кард
ҷаноби де Бовил сарашро дошта.
Марди ингилис ба андеша рафту сипас гуфт:
– Бинобар ин ҳам, санадҳои қарз оё як дараҷа хавфе талқин мекунанд ба шумо.
– Ман инҳоро беилоҷ ҳисоб мекунаму бас.
– Ман онҳоро мехарам аз шумо.
– Шумо?
– Бале, ман.
– Лекин, эҳтимол, хеле арзонтар аз нархаш мехарида бошед?
– Не, ба дусад ҳазор франк; тиҷоратхонаи мо, – барафзуд марди ингилис хандакунон, – ба чунин муомилае машғул нест.
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– Ва шумо ба ман...
– Пули нақд медиҳам.
Ва марди ингилис аз киса як қабза пуле баровард, ки шояд, аз он маблағе, ки ҷаноби де Бовил хавфи аз даст додан дошт, ду баробар зиёд буд.
Шодӣ чеҳраи ҷаноби де Бовилро мунаввар кард; аммо, вай худашро
ба даст гирифту гуфт:
– Ҷаноби бокарам, ман бояд шуморо огоҳ кунам, ки шумо, ба эҳтимоли қавӣ, аз ин маблағ шаш фоиз ҳам ба даст оварда наметавонед.
– Ин ба ман дахл надорад, – ҷавоб гардонд марди ингилис, – ин кори
бонкирхонаи Томсон ва Френч аст, ки ман аз номаш амал мекунам.
Шояд, тезондани қашшоқии фирмаи рақобаткунанда ба манфиати ӯ
бошад. Ҳар чи бошад ҳам, ман тайёрам бо гирифтани таҳвилхати шумо
ҳозир ин маблағро ба шумо баршуморам; вале ман орзуи аз шумо ширинкома гирифтан дорам.
– Ҳа, албатта! Айни адолат аст ин орзуи шумо! – хитоб кард ҷаноби
де Бовил. – Ширинкома маъмулан аз якуним фоиз иборат аст; шумо ду?
се? панҷ? ё бештар аз ин мехостагистед! Гап занед!
– Ҷаноби бокарам, – гашта гуфт хандакунон марди ингилис, – ман –
мисли ширкати худамон; ман ба ин гуна корҳо машғул нестам; ман мехостам ба тарзи дигар ширинкома гирам.
– Гап занед, гӯшам ба шумо.
– Шумо бозраси ҳабсхонаҳоед?
– Понздаҳ сол мешавад, ки дар ин вазифаам.
– Феҳристи ҳабсхонаҳоро тартиб медиҳетон?
– Албатта.
– Дар ин феҳристҳо, эҳтимол, доир ба маҳбусон қайдҳое мавҷуд
бошанд?
– Дар бораи ҳар як маҳбус парвандае ҳаст.
– Хӯш ки бошад, ҷаноби бокарам, дар Рим мураббие доштам ман, як
аббате, ки ногаҳон ғоиб шуд. Баъдтар фаҳмидам, ки дар қалъаи Иф будааст; мехостам доир ба марги ӯ як дараҷа иттилоъ ёбам.
– Номаш чӣ буд?
– Аббат Фариа.
– О, хеле хуб дар ёд дорам ӯро, – нидо зад ҷаноби де Бовил, – вай
девона буд.
– Бале, ман инро шунидаам.
– Вай, бешубҳа, девона буд.
– Мумкин; девонагиаш дар чӣ зоҳир мешуд?
– Вай гуфта мегашт, ки ҷои ким-кадом ганҷеро медонад, ганҷи
беҳисобе ва барои озод карданаш ба ҳукумат маблағи ҳангуфте пешниҳод карда буд.
– Бечора! Ва мурд ӯ?
– Оре, ним сол пеш аз ин, моҳи феврал.
– Шумо ҳофизаи олиҷанобе доштаед.
– Ман инро аз он дар ёд дорам, ки бо марги аббат як ҳодисаи ғалатие
алоқаманд аст.
– Оё ман метавонам бифаҳмам, ки чӣ ҳодисае будааст он? – пурсид
марди ингилис бо ваҷоҳати кунҷковона, ки мушоҳидагари бамулоҳиза
бо тааҷҷуб дар чеҳраи хунсарди ӯ пай бурда метавонист.
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– Марҳамат: камераи аббат дар масофаи ягон панҷоҳ фут аз дигар
камерае воқеъ гардида буд, ки дар он собиқ гумоштаи бонопартиён,
каси ниҳоят ҷасуру хатарнок, яке аз онҳое, ки ба гашта омадани ғосиб
дар соли як ҳазору ҳашт саду понздаҳум аз ҳама зиёдтар мусоидат карда буд, боздошта мешуд.
– Наход ҳамин тавр бошад?
– Бале, – ҷавоб гардонд ҷаноби де Бовил, – дар соли як ҳазору ҳашт
саду шонздаҳум ё як ҳазору ҳашт саду ҳабдаҳум шахсан дидани он кас
ба ман иттифоқ афтода буд; ба камераи ӯ фақат бо як взвод сарбоз фуромада будем; он кас ба ман таассуроти қавие бахшида буд; ман қиёфаи
ӯро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам.
Дар лабони марди ингилис табассум дамид.
– Ва шумо мегӯед, – гуфт ӯ, – ки ҳар дуи ин камера...
– Аз якдигар дар масофаи ягон панҷоҳ фут буданд. Лекин, аз афташ,
ҳамон Эдмон Дантес...
– Номи ҳамон шахси хатарнок...
– Эдмон Дантес буд. Оре, тақсир, аз афташ, ҳамон Эдмон Дантес
олот пайдо кардааст ё худаш сохтааст онҳоро, зеро нақбе ошкор карда
шуд, ки ба василаи он маҳбусон ба назди якдигар рафту омад мекардаанд.
– Ин нақб эҳтимол, барои он кофта шуда бошад, ки онҳо бигрезанд.
– Бадеҳист; аммо ба бадбахтии онҳо аббат Фариаро тоса гирифтаасту мурдаст вай.
– Мефаҳмам; ва ин фирор карданро имконнопазир мегардонад.
– Барои мурда – ҳа, – ҷавоб гардонд ҷаноби де Бовил, – аммо на барои зинда. Баръакс. Дантес дар ин василаи тезондани фирорро дид. Вай,
бояд, гумон карда бошад, ки маҳбусони дар қалъаи Иф мирандаро дар
гӯристони муқаррарӣ дафн мекунанд; вай майитро ба камераи худаш
гузарондаасту худаш ба ҷои ӯ ба халта даромадааст, халтае, ки майитро
андохта дӯхта буданд ва лаҳзаи дафнро нигарон шуда истодааст.
– Ин иқдоми ҷасуронае будааст, ки далели як дараҷа диловарист, –
гӯшрас кард марди ингилис.
– Ман ба шумо гуфтам-ку, вай бисёр шахси хатарнок буд; хушбахтона, вай худаш ҳукуматро аз ташвиш халос кард.
– Ба чӣ тариқ?
– Наход худатон пай набурда бошед?
– Не.
– Дар қалъаи Иф гӯристон вуҷуд надорад; мурдагонро ҳамту ба баҳр
мепартоянд, ба пояш санги сиюшашфунтӣ баста.
– Хайр банданд чӣ?... – бо ваҷоҳати гӯлнамо гуфт марди ингилис.
– Ана ба пои ҳамон ҳам санги сиюшашфунта бастаанду ба баҳр
партофтаанд.
– Э наход! – хитоб кард марди ингилис.
– Бале, тақсир, – давом дод суханашро бозрас. – Худатон тасаввур
бикунед, чӣ гуна ҳайрон шудагист гуреза, даме ки аз сари шах ҳаво доданашонро ҳис мекунад. Мехостам чеҳраи ӯро дар ҳамон дақиқа бубинам.
– Ин кори душвор мебуд.
– Ба ҳар ҳол, – гуфт ҷаноби де Бовил, ки дилпурии гашта гирифтани
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дусад ҳазор франк табъашро хеле чоқ гардонда буд, – ба ҳар ҳол ман
ӯро ба худ тасаввур мекунам!
Ва ӯ қоҳ-қоҳзанон ханда кард.
– Ман ҳам инчунин, – гуфт марди ингилис.
Ва ӯ ҳам бо як кунҷи лабаш ба хандидан даромад, он тавре, ки мардуми ингилис механданд.
– Ҳамин тавр, – давом дод марди ингилис, якум шуда ба ҳолати
хунсардиаш баргашта, – ҳамин тавр, гуреза ба қаъри баҳр фурӯ рафт.
– Ба мисли калид.
– Ва қутволи қалъаи Иф ба як бор ҳам аз девона халос шуду ҳам аз
маҳбуси хатарнок?
– Маҳз ана ҳамин тавр.
– Лекин дар бораи ин рӯйдод, ба эҳтимоли қавӣ, санаде тартиб додагистанд? – пурсон шуд марди ингилис.
– Бале, бале, шаҳодатномаи вафот. Шумо мефаҳмед, хешовандони
Дантес, агар хешу таборе дошта бошад, метавонанд манфиатдор
бошанд, то зинда ё мурда буданашро муқаррар кунанд.
– Баъди ин метавонанд осуда бошанд, агар баъд аз сари вай умедвори меросе бошанд. Ӯ бебозгашт талаф шудагист.
– Талаф ҳам гап! Ҳамин ки талаб карданд, шаҳодатномаро бароварда
медиҳанд ба онҳо.
– Ҷояш ҷаннат шавад, – гуфт марди ингилис, – хайр баргардем ба
феҳристҳо.
– Гапатон ҳақ. Ҳикояти ман аз мақсад дур кашид шуморо. Бахшиш
мепурсам.
– Хӯш барои чӣ? Барои ҳикоят? Бепарво бошед, ин ба назарам хеле
ғалатӣ намуд.
– Дар ҳақиқат ҳам ин ғалатист. Хӯш, шумо ҳар он чи ба аббати
берӯзиатон алоқаманд аст, дидан мехоҳед; худаш ҳам ҷудо фурӯтан
буд.
– Шумо хеле миннатдор мекунед маро.
– Рафтем ба коргоҳи ман, ҳамаашро нишон медиҳам ба шумо.
Ва онҳо ба коргоҳи де Бовил рафтанд.
Бозрас рост мегуфт: тартиби ҳама чиз намунавӣ буд; ҳар як ҳуҷҷат
рақами хос дошт; ҳар як парванда дар ҷои худаш гузошта шуда буд.
Бозрас марди ингилисро дар курсии нарми худаш шинонд ва ҷузъгири
мутааллиқ ба қалъаи Ифро пешаш гузошт, монд ки бемалол кову чов
кунад, худаш бошад, дар як гӯша нишасту ба рӯзномахонӣ саргарм
шуд.
Марди ингилис коғазҳои ба аббат Фариа дахлдорро бе заҳмат пайдо
кард; вале аз афташ, ҳодисаи ҳикоят кардаи де Бовил диққати ӯро сахт
ба худ кашида будааст; зеро, ба он коғазҳо чашм давонду варақ гардондани парвандаро давом дод, то ин ки ба ҳуҷҷатҳои Эдмон Дантес
расид. Ин ҷо вай ҳама чизро дар ҷои худаш ёфт: маълумотномаи махфӣ,
протоколи истинтоқ, аризаи Моррел бо қайди де Вилфор. Ӯ ноаён
маълумотномаи махфиро қат карду ба кисааш андохт, протоколи истинтоқро хонду дид, ки номи Нуартйе дар он ёд нашудааст, аризаи аз 10
апрели соли 1815-умро аз назар гузаронд, ки дар он Моррел бо маслиҳати ёвари додситони подшоҳӣ бо нектарин нияте, – зеро дар он айём
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Наполеон дар тахт буд, – хидматҳои дар ҳақи Империя кардаи Дантесро
муболиға карда буд, ки бо имзои Вилфор тасдиқ ёфтааст. Ин дам вай
ҳамаашро фаҳмид. Ин аризаи ба номи Наполеон навишта шуда, ки
Вилфор маҳфуз доштааст, дар давраи реставратсияи дуюм дар дастаи
додситони подшоҳӣ силоҳи пурдаҳшате буд. Бинобар ин вай дар ҳуҷҷат
эзоҳи зеринро дида ҳайрон нашуд.
ЭДМОН ДАНТЕС Бонопартисти гузаро, дар бозгашти ғосиб аз
ҷазираи Элба фаъолона иштирок кардааст.
Пӯшида доштани сир сахт риоя шавад;
назорат аз болояш суст нашавад.
Дар зери ин сатрҳо ба дасти каси дигаре илова шудааст:
«Ҳеҷ кор кардан имкон надорад».
Аз лиҳози тарзи навишт эзоҳу қайду аризаи Моррелро муқоиса карда, вай итминон ҳосил кард, ки эзоҳ ба ҳамон дасте навишта шудааст,
ки қайдро сабт кардааст, яъне ба дасти Вилфор.
Марди ингилис дарёфт, ки иловаи зери эзоҳ ба дасти бозраси маҳбас
анҷом ёфтааст, бозрасе, ки дар тақдири Дантес иштироки яклаҳзагие
доштаасту ба сабаби эзоҳи фавқуззикр аз имкони дурусттар зоҳир кардани иштирокаш маҳрум мондааст.
Ҷаноби де Бовил, чунон ки гуфтем, аз рӯи одоб ва халал нарасондан
ба ковишҳои шогирди аббат Фариа дар як гӯша нишаста буду «Парчами
сафед»-ро мутолиа мекард.
Бинобар ин ҳам вай қат кардану ба киса андохтани маълумотномаи
махфиро, ки Данглар дар зери соябони «Резерв» навиштаву бо мӯҳри
почтаи Марсел муҷаҳҳаз гардида буду далолат ба он дошт, ки соати 6-и
бегоҳи 27 феврал аз қуттӣ гирифта шудааст, пайхас накард.
Воқиан, агар пайхас ҳам мекард, худашро нодида мегирифт, зеро ба
ин коғазпора он қадар эътибор намедод, ки ба дусад ҳазор франки худаш медод, то ба марди ингилис халал бирасонад, гарчи рафтори ӯ хилофи ҳар гуна қоидаву тартиб буд.
– Ташаккур ба шумо, – гуфт марди ингилис, бо садо ҷузъгирро
пӯшонда. – Ман ҳар он чи лозим буд, пайдо кардам. Акнун навбати ман
ба ваъда вафо кардан; аз ҷониби шумо таҳвилхате кофист, дар он тасдиқ кунед, ки маблағро пурра гирифтед ва ҳамонзамонӣ ман пулро
ҳисоб карда медиҳам.
Ва ӯ ҷояшро дар сари мизи таҳрир ба де Бовил вогузошт, ки ӯ бе такаллуф нишасту бетаъхир навиштаи лозимаро ба ҷо овард, дар ин миён
марди ингилис дар гӯшаи миз пулҳои коғазиро мешумурд.
VIII. ТИҶОРАТХОНАИ МОРРЕЛ
Агар ягон каси аз тиҷоратхонаи Моррел бохабар чанд соле аз Марсел баромада мерафту дар замоне, ки мо тасвираш карда истодаем,
гашта меомад, ӯ тағйироти зиёдеро дарёфт мекард.
Ба ҷои хушҳолию рафоҳият ва саодатмандӣ, ки гуфтан мумкин,
тиҷоратхонаи кораш баравнақ аз худ зоҳир мекунад; ба ҷои чеҳраҳои
шодон, ки аз пардаи тирезаҳо ҳар дам намоён шуда меистанд; ба ҷои
ходимони сердавуғеҷи коргоҳ, ки қаламро пушти гӯш гузошта, дар
роҳравҳо давутоз карда мегарданд; ба ҷои рӯи ҳавлиҳои пур аз ҳар гуна
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тойҳову қоҳ-қоҳи ханда ва шавқуну ҳаммолон, – вай муҳити бекасию
беназоратиро меёфт. Аз хидматчиёни сершуморе, ки як вақтҳо сокини
коргоҳ буданд, дар роҳравҳои холиву дар ҳавлии беодам монда фақат
ду кас боқӣ буданд: ҷавонмарди ягон бистусесолаи Эммануел Эрбо
ном, ошиқи духтари ҷаноби Моррел, ки бар хилофи пофишории волидайнаш ширкатро тарк накарда буд ва собиқ дастёри хазинадор, ки як
чашмаш олус буда, Коклес1 лақаб дошт; ин лақабро ба вай ҷавонон дода
буданд, ки як замоне ин занбӯрхонаи азими сермағалро пур карда буданду ин дам қариб, ки беодам мондааст, ҳол он ки ин лақаб чунон ҷои
номи ҳақиқиашро гирифтааст, ки вай, эҳтимол, ҳатто ки баргашта назар
намекард, агар ягон кас номашро гирифта ҷеғ мезад.
Коклес дар хидмати ҷаноби Моррел истод ва дар мақоми ин ҷавони
поквиҷдон тағйироти ғалатие ба амал омад; вай дар айни як вақт то ба
рутбаи хазинадор баланд баромаду то ба унвони хидматгор паст фуромад.
Вале, сарфи назар аз ҳамааш, ба ҳар ҳол вай ҳамон Коклес мондан
гирифт – некдил, пурғайрат, вафодор, лекин ҳар он чи дахлдор ба ҳисобу китоб буд, вай устувор меистод: масъалаи ҳисобу китоб ягона
масъалае буд, ки вай тайёр буд дар ин боб ба як ҷаҳони тамом муқобил
истад, ҳатто ки ба ҷаноби Моррел ҳам; ӯ фақат ба ҷадвали зарб, ки онро
аз ёд медонист, бовар дошт; ҳар қадар ин ҷадвалро чапаю роста гардонанд, ҳар қадар ӯро ба иштибоҳ андохтанӣ шаванд, муроде ҳосил
намешуд аз ин.
Дар миёни яъсу навмедие, ки аҳли хонаводаи Моррелро фаро гирифта буд, танҳо Коклес орому ботамкин буд. Аммо набояд гумон бурд, ки
ин оромию тамкин натиҷаи камии ихлос аст; баръакс, ин натиҷаи имони
комил буд. Чунон ки калламушҳои киштии маҳкуми фано, пеш аз он ки
лангар бардорад, пешакӣ аз киштӣ бадар мераванд, ҳамчунин ҷамеи
хизматчиёну кормандони кантӯр, ки рафоҳияти ин ҷаҳониашон ба ширкати соҳибкор вобаста буд, батадриҷ, чунон ки болотар гуфтем, коргоҳу
анборҳоро тарк карданд; аммо Коклес, фирори ҳамагонро дида, ҳатто
дар сари он андеша накард, ки инро боис чист; барои вай ҳама чиз
маънои рақамро дошт, ва азбаски дар муддати хидмати бистсолааш дар
тиҷоратхонаи Моррел вай ба дидани он одат карда буд, ки пардохтҳои
пулӣ дар ниҳояти аниқӣ ба ҷо оварда мешуданд, ба хаёлаш роҳ намедод, ки ин пулпардозиҳо як рӯз ба поён мерасида бошанд, чунон ки
осиёббоне, ки осиёбашро қувваи ҷараёни оби дарёи азим гардон мекунад, ба андешааш роҳ дода наметавонад, ки ин дарё якбора аз ҳаракат
бозмонда метавониста бошад. Воқиан ҳам то ба ҳол ягон чиз боварии
Коклесро такон надода буд. Пардохти моҳонаи охир бенуқсон аниқ ба
ҷо оварда шуд. Коклес бар зарари худаш ҳафтод сантим ғалат кардани
ҷаноби Моррелро ёфт ва худи ҳамон рӯз ин чордаҳ суи аз будаш зиёд
додаи ӯро бурда дар пешаш гузошт. Ҷаноби Моррел бо табассуми ғамолуд онро гирифту дар қуттии қариб ки холии касса монд.
– Нағз, Коклес; шумо ҳалолкортарин хазинадори олам астед.
Коклес ҳам бо табъи болидае баромада рафт, зеро таърифи ҷаноби
1. Cocles (лот.) – якчашм; лақаби қаҳрамони Юнони Қадим Горатсий Коклес.
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Моррел, ки дар Марсел бавиҷдонтарин касе буд, барои вай аз мукофоте
ба маблағи панҷоҳ эку бақадртар буд.
Аммо баъди ҳамин пардохти охирин, ки ин қадар бамурод анҷомида
буд, барои ҷаноби Моррел рӯзҳои вазнине пеш омаданд; барои бо қарзхоҳонаш баробар кардани ҳисоб вай тамоми маблағашро ғун карду аз
бими он, ки мабодо муфлис гардиданаш дар Морсел овоза шавад, – агар
ба чунин чораҳои ниҳоӣ даст заданашро бинанд, – шахсан ба ярмаркаи
Бокер рафта, яктаю нимта маснуоти заргарии мансуб ба занашу духтараш ва як қисми симинаи ошхонаашро бифурӯхт. Дар баҳои ин қурбонӣ
ин дафъа барои тиҷоратхонаи Моррел ҳама корҳо бахайр гузашт; лекин
касса битамом тагшупон шуд. Қарз, аз овозаҳо рамида, бо худбинии
одатии хосаш аз вай рӯ тофт; ва барои он ки ба ҷаноби де Бовил понздаҳуми моҳи ҷорӣ сад ҳазор франку понздаи моҳи оянда боз сад ҳазор
франк бидиҳад, ҷаноби Моррел фақат ба гашта омадани «Фиръавн»
умед баста метавонист, ки ба сафар баромаданашро киштии баробари ӯ
лангарбардоштаву ин дам ба муроди дил ба бандари Марсел расида хабар дод.
Лекин ин киштии ба мисли «Фиръавн» аз Калкатта берун омада ду
ҳафта пеш аз ин омада расида буд, ҳол он ки аз «Фиръавн» ҳеҷ дарак
нест.
Чунин буд вазъи корҳо, даме ки гумоштаи бонкирхонаи Томсон ва
Френчи Рим фардои рӯзи боздидаш бо ҷаноби де Бовил ба назди ҷаноби
Моррел ҳозир шуд.
Ӯро Эммануел пазиро шуд. Ҷавонмард, ки ҳар як шахси нав ба ҳарос
меовардаш, зеро ин маънои қарзҳои наверо дошт, ки аз овозаҳо ба ташвиш афтодаасту барои маълумот гирифтан ба назди сардори ширкат
омадааст, хост валинеъматашро аз мулоқоти нохуш раҳоӣ бахшад; ӯ
меҳмонро пурсуҷӯ кардан гирифт; вале ӯ изҳор кард, ки гапи ба ҷаноби
Эммануел мегуфтагӣ надорад ва хоҳиши шахсан бо ҷаноби Моррел
ҳамгап шудан дорад.
Эммануел оҳ кашида Коклесро ҷеғ зад; Коклес ҳозир шуд ва ҷавонмард фармуд, ки меҳмонро ба назди ҷаноби Моррел барад.
Коклес пеш даромад; меҳмон аз ақибаш равон шуд.
Сари зинапоя онҳо ҷавондухтари нозанини тақрибан шонздаҳсолаеро диданд, ки бо хавотир ҷониби марди ношинос назар андохт.
Коклес ин ваҷоҳати ӯро пайхас накард, вале аз марди ношинос,
зоҳиран пинҳон намонд он.
– Ҷаноби Моррел дар дафтари худашон бошанд, мадемуазел Жули?
– пурсид хазинадор.
– Ҳа, эҳтимол, – ҷавоб гардонд дилнопурона ҷавондухтар. – Як хабар гиред, Коклес, агар падарам он ҷо бошанд, омадани меҳмонро
бигӯед ба он кас.
– Расидани маро хабар додан беҳуда коре мебуд, – гуфт марди ингилис. – Ҷаноби Моррел номи маро намедонанд; ҳамин қадар гуфтан кофист, ки ман гумоштаи калони ширкати Томсон ва Френч мебошам, ки
тиҷоратхонаи падари шумо бо он доду ситад дорад.
Ранг аз чеҳраи ҷавондухтар гурехту аз зинапоя поён фуромадан гирифт, дар ин миён Коклес ва марди ношинос боло баромаданд.
Жули ба коргоҳе ворид шуд, ки ҷойгоҳи Эммануел буд; Коклес
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бошад, бо калиде, ки дар ихтиёраш буда, далели ба назди хоҷаи худ
озодона дарою баро доштанаш буд, дари воқеъ дар як гӯшаи сари зинапояи ошёнаи сеюмро боз карда, меҳмонро ба даҳлез даровард, баъд
дари дигареро кушода, сипас аз пасаш баста фиристодаи ширкати Томсон ва Френчро дақиқае танҳо гузоштау дере нагузашта боз гашта омад,
ба вай имо кард, ки метавонад дарояд.
Марди ингилис даромад; ҷаноби Моррел сари мизи таҳрир нишаста
буду аз ҳаяҷон қуташ кандагӣ, бо даҳшат ба рӯйхати қарзҳояш менигарист.
Ҷаноби Моррел марди ношиносро дида дафтари ҳисобу китобашро
пӯшонд, аз ҷой бархост, ба вай курсӣ пешниҳод кард, сипас, даме ки
меҳмон нишаст, гашта ба курсии нарми худаш фуруд омад.
Дар зарфи ин чордаҳ сол тоҷири некном хеле тағйир ёфтааст; дар
оғози достони мо ӯ сиюшашсола буд, ҳоло бошад, синнаш ба панҷоҳ
дакка мехӯрад. Ба мӯяш сафедӣ афтодааст; аз ташвиши рӯзгор дар
ҷабинаш чинҳо пайдо шудаанд; нигоҳи собиқан устувору қатъияш ин
дам хира гардида итминонро аз даст дода буд, мисли ин ки аз мутаваҷҷеҳ шудан ба андешае ё нигаристан ба чеҳрае бим дошт.
Марди ингилис бо кунҷковие, ки сахт омехтаи дилсӯзӣ буд, ба вай
менигарист.
– Ҷаноби бокарам, – гуфт ҷаноби Моррел, ки аз нигоҳи бодиққати
меҳмон изтиробаш бештар гардида буд, – шумо хостед бо ман гуфтугӯ
кунед?
– Оре, тақсир. Оё аз ҷониби кӣ омадани ман ба шумо маълум аст?
– Аз ҷониби бонкирхонаи Томсон ва Френч; ҳамин қадарашро хазинадорам гуфт ба ман.
Комилан дуруст аст. Бонкирхонаи Томсон ва Френч дар муддати
наздиктарин ду моҳ бояд дар Фаронса аз сесад то чорсад ҳазор франк
пардозад; дар масъалаи пардохт ниҳоят дақиқкор будани шуморо дониста истода, бонкирхона тамоми аҳдномаҳои бо дасти шумо ба имзо
расидаро, ки дар доираи имкон буд, гирд оварду ба ман супурд, ки баробари поён ёфтани мӯҳлати ин аҳдномаҳо мувофиқи асноди қарз маблағи мавриди пардохтро аз шумо гирифтаву харҷ кунам.
Моррел оҳи бадард кашида, ҷабини тарашро молид.
Пас, – пурсон шуд Моррел, – санадҳои қарзи ба дасти ман имзо
шуда дар дасти шумост?
– Оре ва ба маблағи ниҳоят зиёде.
– Канӣ чӣ қадар будааст? – пурсид Моррел, зӯр зада оромтар гап заданӣ шуда.
– Аввалан, – гуфт марди ингилис, аз киса бастаи коғазҳоро бароварда истода, – мана таҳвилхат ба дусад ҳазор франк, ки ҷаноби де Бовил,
бозраси ҳабсхонаҳо барои ширкати шумо навиштааст. Оё шумо ба ин
қарзи ҷаноби де Бовил иқрор мекунед?
– Оре, вай ин маблағро бо фоидаи чору ним фоиз панҷ сол пеш аз ин
ба ихтиёри ман дода буд.
– Ва шумо боист ин маблағро дар мӯҳлати...
– Як қисмашро понздаҳуми ин моҳ, қисми дигарашро понздаҳуми
моҳи оянда гардонда медодам.
– Комилан дуруст. Баъд, мана ин санадҳои қарз ба сию ду ҳазору
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панҷсад франк, ки мӯҳлати пардохташ охири ҳамин моҳ аст. Инҳоро
шумо имзо кардаед ва соҳибонашон ба мо супурданд.
– Ман ин санадҳоро эътироф дорам, – гуфт Моррел, дар сари андешаи он аз хиҷолат сурх шуда, ки эҳтимол, дар умраш бори аввал
қудрате наёбад, ки қарзашро бипардозад. – Ҳамааш ҳамин аст?
– Не, тақсир; дар дасти ман боз санадҳои қарзе ҳастанд, ки мӯҳлати
пардохташон охири моҳи оянда ба поён мерасад; ин санадҳоро
тиҷоратхонаи Паскал ва тиҷоратхонаи Уайлд ва Тэрнер ба маблағи қариб панҷоҳу панҷ ҳазор франк ба мо доданд; ҳамагӣ ду саду ҳаштоду
ҳафт ҳазору панҷсад франк.
Моррели сарсахт дар тӯли ҳисоб додани марди ингилис азоби гӯрро
аз сар гузаронд.
– Ду саду ҳаштоду ҳафт ҳазору панҷсад франк, – ғайри ихтиёр
такрор кард ӯ.
– Оре, тақсир, – ҷавоб гардонд марди ингилис. – Лекин, – давом дод
ӯ суханашро баъди андаке сукут, – ман аз шумо пинҳон намедорам,
ҷаноби Моррел, ки сарфи назар аз ин ҳама эҳтиром ба ростқавлии шумо, ки то ҳол ҳаргиз мавриди эрод нагардидааст, дар Марсел овозае
паҳн шудааст, ки анқариб шумо ба пардохтани қарзҳоятон қодир
нахоҳед гардид.
Аз чунин изҳороти қариб ки дағалона ранги рӯи Моррел сахт канд.
– Ҷаноби бокарам, – гуфт ӯ, – то ба ҳол, – ин дам зиёда аз биступанҷ
сол мешавад, ки падарам ширкати моро, ки дар тӯли сиюпанҷ сол сардораш буд, ба ман таслим кардааст, – то ба ҳол ягон аҳдномаи бо имзои
Моррел ва Писар супурда шуда бе пардохт намондааст.
– Оре, ман инро медонам, – ҷавоб гардонд марди ингилис, – лекин
рӯирост гап мезанем, чунон ки шоистаи мардуми поквиҷдон аст.
Бигӯед: оё шумо аз рӯи ин аҳдномаҳо бо ҳамон дақиқкории собиқ пул
пардохта метавонед?
Моррел як қад парид, вале устуворона ба рӯи мусоҳибаш назар кард.
– Ба чунин суоли рӯирост рӯирост боист ҷавоб гардонд, – гуфт ӯ. –
Оре, тақсир, ман аз рӯи инҳо пул дода метавонам, агар, чунон ки умед
дорам, киштии ман бамуроди дил бирасад, зеро расидани вай маблағеро
ба ман бармегардонад, ки нокомиҳои рухдода маро аз ин маҳрум карда
буданд; аммо агар «Фиръавн», охирин умеди ман, ба фалокат дучор
ояд...
Дар чашмони соҳибкори берӯзӣ ашк ҳалқа зад.
– Хӯш, – гуфт марди ингилис, – агар ҳамин умеди охирин ба шумо
нокомӣ оварад?..
– Дар он сурат, – давом дод Моррел суханашро, – ҳарчанд ки душвор аст ба забон оварданаш... вале, мани ба мусибат одат карда бояд
ба шармандагӣ ҳам одат кунам... дар он сурат, эҳтимол ман маҷбур мешавам пардохтанро бас кунам.
– Оё шумо дӯстоне надоред, ки ба шумо ёрӣ карда битавонанд?
– Дар корҳо, тақсир, дӯстон намешаванд, шумо инро медонед; фақат
номанависон ҳастанд.
– Ин гапи рост; – гуфт зери лаб марди ингилис. – Пас, ба шумо
фақат як умед боқӣ мемонад?
– Фақат як умед.
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– Умеди охирин?
– Умеди охирин.
– Агар ин умедатон барбод равад...
– Ман нобуд шудам, беамон нобуд шудам.
– Ҳангоме ки ман ба назди шумо меомадам, кадом-як киштие вориди
бандар мешуд.
– Медонам, тақсир; яке аз хизматгузорони ман, ки дар мусибатам ба
ман вафодор мондааст, рӯзи дароз дар шаҳнишини болои бом ба умеде
қарор дорад, ки якум шуда хушхабаре орад ба ман. Вай расидани
киштиро хабар дода буд.
– Ва ин киштӣ аз они шумо набудааст?
– Не, ин «Жиронда», киштие аз Бордо. Ҳамон ҳам аз Ҳиндустон
омадааст; лекин ин аз они ман не.
– Шояд вай дар куҷо будани «Фиръавн»-ро донад ва аз хусуси вай
ягон хабаре оварда бошад?
– Иқрор кунам ба шумо? Ман қариб ҳамон қадар аз хабар ёфтани дар
бораи киштиам бим дорам, ки аз бехабарии он. Бехабарӣ – ба ҳар ҳол
умед аст.
Каме хомӯш истода ҷаноби Моррел бо овози баста афзуд:
– Чунин таъхир кардан барои ман норавшан аст: «Фиръавн» аз Калкатта панҷуми феврал берун омада буд; зиёда аз як моҳ қабл аз ин бояд
ба ин ҷо мерасид.
– Чист ин, – нохост гуфт марди ингилис гӯш фаро дошта, – ин чӣ
мағалест?
– Э худоҷон! Э худоҷон! – ба ранги мурда қут аз рӯяш канда нидо
зад Моррел. – Боз чӣ ҳодиса шуда бошад?
Аз зинапоя воқиан шавқуни баланде ба гӯш мерасид; мардум пасу
пеш метохтанд; ҳатто нолиши шикваомези касе баланд гардид.
Моррел хост бархоста дарро кушояд, вале мадораш хушк шуда буд
ва ӯ гашта ба курсии нарм фурӯ нишаст.
Ҳар ду дар рӯбарӯи якдигар ҳамчунин менишастанд, Моррел – саропо ларзон, марди ношинос – бо ваҷоҳати саршор аз тараҳҳум нигарон
ба ӯ. Шавқун басанда гардид, вале Моррел, аз афташ, ким-чиро нигарон
буд: ин садоҳо сабабе дошт, ки ошкор бояд мешуд.
Ба назари марди ношинос чунин расид, ки касе хамӯш аз зинаҳо баромада истодааст ва сари зинапоя чанд касе бозистоданд.
Баъд ӯ чӣ тавр ба қулфи дари якум дароварда шудани калид ва чӣ
тавр ғарчос задани ошуқмаъшуқҳои дарро шунид.
– Фақат ду нафаре калиди ин дарро доранд, – гуфт зери лаб Моррел,
– Коклес ва Жулӣ.
Дар ҳамин дақиқа дари дуюм боз гардиду дар сари остона рангпаридаву ашкбор Жулӣ намудор шуд.
Моррел тамоми аъзо ларзон, бархосту ба дастаки курсии нарм такя
намуд, то наафтад. Хост лаб ба сухан кушояд, аммо овоз дар гулӯяш
печид.
– Дада, – гуфт духтарак, илтиҷоомез дастонашро пеши бар гирифта,
– аз гуноҳи духтаратон бигзаред, ки хабари нохуш меоварад ба шумо!
Қути Моррел сахт канд; Жулӣ худашро ба оғӯши ӯ андохт.
– Дада, дадаҷон! – мардонагиро аз даст надиҳед!
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– «Фиръавн» нобуд шудааст? – пурсид Моррел бо овози гирифта.
Жулӣ ҷавобе надод, аммо ба имои сари рӯи синаи падар хамаш тасдиқ кард.
– Ҳайати киштӣ чӣ? – пурсид Моррел.
– Наҷот ёфтаанд, – гуфт Жулӣ, – киштии бордоӣ, ки навакак вориди
бандар гардид, наҷот додааст онҳоро.
Моррел бо ваҷоҳати фурӯтанию миннатдории лобаён даст ба сӯи
осмон бардошт.
– Сипос туро, э Худованд! – гуфт ӯ, – ки ғазабатро ба як худи ман
равона кардӣ!
Марди ингилисро бо ҳама хунсардӣ ашк дар чашмон ҳалқа зад.
– Дароетон, – гуфт Моррел, – дароетон; ман пай бурда истодаам, ки
дар паси даретон ҳамаи шумо.
Баробари аз даҳонаш баромадани ин суханон, навҳакунон хонуми
Моррел даромад; аз паси ӯ Эммануел вориди хона гардид. Ақибтар, дар
даҳлез чеҳраҳои андӯҳбори ҳафт-ҳашт маллоҳи абгору нимбараҳна
намоён буд. Баробари дидани ин касон марди ингилис як қад парид. Ба
назар чунин расид, ки ӯ хост наздашон равад, вале худдорӣ кард ва
баръакс, ба як кунҷи торику дуртари хона кашид худашро.
Хонуми Моррел ба курсии нарм фурӯ нишасту дасти шавҳарашро ба
каф гирифт, вале Жулӣ ҳамчунин сараш рӯи синаи падар хам рост
меистод. Эммануел дар миёнҷои хона истодан гирифт, мисле, ки ҳалқае
буд миёни силсилаи хонадони Моррелу маллоҳоне, ки дами дар ғун
шуда буданд.
– Ин ҳодиса чӣ тавр рух дод? – пурсид Моррел.
– Пештар оед, Пенелон, – гуфт Эммануел, – ва ҳикоят кунед.
Маллоҳи куҳансоли дар зери офтоби минтақаи ҳорра сип-сиёҳ
сӯхтагӣ пораҳои кулоҳ дар даст даврзанон пеш омад.
– Саломуалайкум, ҷаноби Моррел, – гуфт ӯ, мисле ки дирӯзакак аз
Марсел бадар рафтаву аз сафари Экс ё Тулон баргашта бошад.
– Ваалайкум ассалом, дӯстам, – гуфт хоҷааш, беихтиёр табассум
карда бо чашмони пурашк, – аммо нохудо куҷост?
– Нохудо бошад, ҷаноби Моррел, андак нотоб шуда дар Палли монд;
вале, ба меҳрубонии худованд ба қарибӣ дуруст мешудагист ва чанд
рӯзе пас мою шумо барин бардам мешавад.
– Хуб шудааст... Акнун ҳикоят кунед, Пенелон, – гуфт ҷаноби Моррел.
Пенелон сақичро аз лунҷи росташ ба чап гузаронду бо даст даҳонашро дошта, ба дигар сӯ гашт, оби даҳони сиёҳчатобро як қулоч ба
даҳлез черт кард, як пояшро пеш гузошт ва алвонҷ хӯрда-алвонҷ хӯрда,
ба гап даромад:
– Хуш ки бошад, ҷаноби Моррел, ҳамин тавр мо миёни димоғаи
Бланко ва димоғаи Боядор равон будем ва шамоли ҷануби ғарбӣ мевазид, баъди он ки як ҳафтаи озод беҳаракат будем; ва нохост нохудо
Ҳомар наздам омад (вале, бояд гуфт, дар сари суккон меистодам) ва ба
ман гуфт:
«Амаки Пенелон, аз хусуси ҳо он абрҳое, ки дар уфуқ пайдо шуда
истодаанд, чӣ андеша доред?».
Ман бошам, худам ба онҳо назар мекардам.
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«Аз хусуси онҳо чӣ андеша дорам, мегӯед? Андешаам ин ки онҳо аз
он ки мебояд андаке тезтар ҳаракат доранд, ва боз онҳо аз ҳад сиёҳанд
барои абрҳое, ки ягон нияти бад надоранд».
«Гумони ман ҳам чунин аст, – гуфт нохудо, – ва ба ҳар эҳтимол
эҳтиётан чораҷӯӣ мекунам. Мо барои чунин шамоле, ки вазон аст, аз
ҳад зиёд бодбон ба кор бурда истодаем... Ҳой, гӯш кунед! Бодбони росту бодбони уреби пешро фуроред!».
Сари вақт буд: фармоишро ба ҷо наоварда буданд, ки шамол ба вазидан даромад ва киштӣ ба якпаҳлу хам шудан сар кард.
«Ҳоло ҳам бодбонҳо зиёданд, – гуфт нохудо, – бодбони дуюмро
ғундоред!».
Баъди панҷ дақиқа бодбони дуюм ғундошта шуд, мо бо бодбони аз
ҳама боло, бодбони чоркунҷа ва бодбони поёнии пешсутун равон будем.
«Хӯш читу, амаки Панелон, – гуфт ба ман нохудо, – чӣ калла
меҷунбонед?».
«Ҳамин, ки агар дар ҷои шумо бошам, мефармудам, боз ҳам кам кунанд бодбонҳоро».
«Гапат маъқул барин, пирамард, – гуфт ӯ, – шамоли салқин мехезад».
«Эҳа, медонед чӣ, нохудо, – шамоли салқинро аз ёдатон бароред, ин
тӯфон ва тӯфони анча-манча не, аз ин боб агар ягон чиз медониста
бошам!».
Бояд ба шумо гуфт, ки шамол рост ба сӯи мо меояд, чун тӯфони чанг
дар рӯи роҳи калон. Хушбахтона, нохудои мо ба кори худаш усто.
«Бодбони чоркунҷаро ду таноб танг кунед! – дод зад нохудо. –
Бандҳоро суст кунед, тарафи шамол гардонед, бодбони чоркунҷаро кушода партоед, дастгоҳи борбардорро ба чӯбҳои кӯндаланг ҷафс кунед!».
– Дар зери чунин арзҳо ин нокифоят аст, – нохост ба забон овард
марди ингилис. – Ман мебудам, чор таноб танг мекардаму бодбони рости поёниро ҳам меғундоштам.
Ин овози қатъию ҷарангосиро шунида ҳама як қад париданд. Пенелон дасташро пеши чашм дошта ба оне нигарист, ки фармоиши нохудояшро ин қадар бо ҷуръати тамом танқид карда буд.
– Мо аз ин ҳам зиёдтар кардем, тақсир, – гуфт маллоҳи куҳансол як
дараҷа бо эҳтиром, – ҳамаи чораҳоро дидем, то ҳамвора бо тӯфон пеш
равем. Баъди даҳ дақиқа бодбонҳоро ғундошта танҳо дар зери арғамчинҳо пеш рафтан гирифтем.
– Барои чунин таваккал кардан киштӣ аз ҳад кӯҳна буд, – гуфт марди
ингилис.
– Гап ҳам дар ҳамин-дия! Ана ҳамин ҳоли моро табоҳ кард. Баъди
бардорузани дувоздаҳсоата, ки ҳар кас бошад ҳам рӯдаҳояш ба сараш
мепечид, сӯрох пайдо шуд.
«Пенелон, – гуфт нохудо, – ба назарам, ки мо фурӯ рафта истодаем;
сукконро ба ман те ошною таҳхонаро хабар гир».
Ман сукконро ба вай додаму поён фуромадам; дар он ҷо алакай се
фут об буд; ман ба арша баромадаму дод задам: «Обро кашед!». Чия!
Алакай дер шуда буд. Ҳама ба кашидан сар карданд; лекин мо ҳар қадар
бештар мекашидем, об ҳамон қадар зиёд мешуд.
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«Не, медонетон, – гуфтам ман, баъди чор соат азоб кашидан, – ғарқ
мешудагӣ бошем, шудан гирем, кас ду бор намемирад, аз як бораш ҷои
гурез нест!».
«Ибрати нишон медодагиат ҳамин, амаки Панелон? – гуфт нохудо. –
Хӯш, сабр карда ист!».
Ва ӯ ҳуҷраи худаш рафту дуто туфангча бардошта омад.
«Касе ки якум шуда обкашакро аз даст монад, – гуфт ӯ, – косахонаи
сарашро тит мекунам!».
– Дуруст, – гуфт марди ингилис.
– Ҳеҷ чиз ин қадар ҷасорат намебахшад, ки гапи маъқул, – давом дод
суханашро маллоҳ, – хусусан ки ҳаво ин дам кушода буду шамол фурӯ
нишаст; аммо об зиёд мешуд он қадар тез не, соате ягон ду дюйм, ба ҳар
ҳол зиёд мешуд. Дар як соат ду дюйм – гӯё ҳеҷ гап не, аммо дар дувоздаҳ
соат камаш бисту чор дюйм мешавад, бисту чор дюйм бошад, ду футро
ташкил медиҳад. Ду фут ва боз се футе, ки мо пеш аз ин доштем, панҷ
фут мешавад. Даме, ки дар шиками киштӣ панҷ фут об ҷамъ мешавад,
метавон гуфт, ки вай ба дарди истисқо гирифтор шудааст.
«Хӯш, – гуфт нохудо, – акнун бас, ҷаноби Моррел ҳам моро таъна
задан наметавонад; барои наҷот додани киштӣ ҳар чӣ аз дастамон
меомад, кардем мо: акнун одамонро наҷот додан лозим. Заврақро фурӯ
гузоред, бачаҳо ва ҳаял накунетон!».
– Гӯш кунед, ҷаноби Моррел, – давом дод Панелон, – мо «Фиръавн»ро хеле азиз медоштем, аммо маллоҳ ҳар қадар киштии худашро азиз
дорад ҳам, вай ҷони худашро аз он ҳам бештар азиз медорад; бинобар
ин ҳам мо бори дигар даъват кардани нохудоро нигарон нашудем; илова бар ин киштӣ ин қадар ки шикваомез ғиҷирос мезад ва гӯё ба мо
мегуфт: «Э зудтар дафъ шавед!» Ва бечора «Фиръавн» рост мегуфт. Мо
чӣ гуна дар зери поямон фурӯ рафтани онро эҳсос мекардем. Хуллас, ки
дар як мижа задан заврақ фуроварда шуд ва ҳар ҳашти мо ҳамонзамонӣ
дар он нишаста будем.
Нохудо аз ҳама охир фуромад, ё ки, аниқтар мебуд гӯем, ки вай нафуромад, зеро киштиро тарк кардан нахост; ин ман ӯро қучоқ задаму
ҷониби рафиқон ҳаво додам, баъди ҳамин худам ҳам ҷаста фуромадам.
Сари вақт будааст. Фурсате ёфта поён ҷаста будам, ки саҳни киштӣ
чунон тарсас кафид, ки гӯё аз киштии чилуҳашттӯпа шиллик дода
бошанд.
Баъди даҳ дақиқа сари киштӣ хам шуд, баъд думаш, баъд чун саге,
ки думи худашро доштанӣ мешавад, дар ҷои исташ давр гаштан гирифт.
Баъди ҳамин ҷон ба саломат! Ҳушт! Кор тамом ва аз «Фиръавн» нишоне намонд!
Вале мо се рӯз на ғизое хӯрдему на обе ба даҳон гирифтем, ба дараҷае, ки акнун дар андешаи он будем, ки қуръа партоем чи, кадоме аз
мо тӯъмаи дигарон шавад, ки нохост «Жиронда»-ро дидем; бо ишоратҳои шартӣ хабар додем; вай моро пайхас кард, ҷонибамон баргашт,
заврақ фиристод ва моро гирифт. Ана кор чӣ хел шуд, ҷаноби Моррел,
бовар кунед ба қавли маллоҳ! Ҳамин тавр буд, рафиқон?
Шавқуни таҳсин нишон дод, ки ровӣ ба туфайли баёни ҳаққонии
воқиа ва тасвири бекамукости рӯйдод сазовори таърифи умум гардидааст.
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– Хайр майлаш, дӯстонам, – гуфт ҷаноби Моррел, – шумо бачаҳои
бисёр хубед, ман пешакӣ медонистам, ки дар мусибате ки ба сарам омадааст, танҳо қисмати шумам сабабгор аст. Ин хости Худост, на айби
одамон. Тан медиҳам ба хости Худо. Акнун ба ман бигӯед, чӣ қадар
маош мебояд шуморо.
– Монеде, ҷаноби Моррел, аз ин хусус гап намезанем!
– Баръакс, аз ҳамин хусус гап мезанем, – гуфт соҳибкор бо табассуми андӯҳбор.
– Ба мо, ин тавр бошад, маоши семоҳа... – гуфт Пенелон.
– Коклес, ба инҳо дусадфранкӣ бидеҳ. Дигар вақт мебуд, – давом дод
суханашро ҷаноби Моррел, – ман мегуфтам, ки: ба инҳо дусадфранкӣ
мукофот бидеҳ; вале ҳозир замона носоз, дӯстонам, ва ҳамин маблағи
ночизе, ки дар бисоти ман мондааст, ба худам тааллуқ надорад. Бинобар
ин бубахшетон марою айб накунед.
Пенелон ваҷоҳати ҳузноваре гирифт, ҷониби рафиқонаш баргашт, бо
онҳо чӣ маслиҳате карду боз ба хоҷааш рӯ овард.
– Пас, мана ҳамин, ҷаноби Моррел, – гуфт ӯ, сақичро ба лунҷи дигараш гузарондаву ҷараёни нави оби даҳонро дафъаи аввал барин ба
даҳлез сар дода, – мана ҳамин, ки...
– Чӣ?
– Пул...
– Хайр чӣ шудааст?
– Хӯш рафиқон мегӯянд, ҷаноби Моррел, ки ҳоли ҳозир ба инҳо
панҷоҳфранкӣ кифоят будааст ва барои боқимондааш сабр карда
меистодаанд.
– Миннатдорам аз шумо, дӯстонам, миннатдорам! – гуфт ҷаноби
Моррел, ки аз таҳти дил ба риққат омада буд. – Ҳамаатон одамони хубед; лекин ба ҳар ҳол пулро гиретон. Ва агар кори дигаре ёбетон, ба
хидмат дароед. Озод астед шумо.
Ҳамин суханони охир ба маллоҳони поквиҷдон таассуроти пуртааҷҷубе бахшид. Онҳо бо ҳарос ҷониби якдигар назар карданд. Пенелонро нафас ба дарун афтод ва қариб, ки сақичро фурӯ барад; хушбахтона, саривақт бо даст гулӯяшро дошт.
– Чӣ тавр, ҷаноби Моррел? – гуфт ӯ бо овози хафа. – Шумо аз кор
ҳай мекунед моро? Магар мо ба шумо маъқул нашудем?
– Не, дӯстонам, – ҷавоб гардонд соҳибкор, – не, баръакс, ман ҷудо
ҳам розӣ аз шумо. Ман аз кор ҳай намекунам шуморо. Лекин охир чӣ
илоҷ? Дигар киштие надорам ман, маллоҳ ҳам лозим не ба ман.
– Чӣ хел дигар киштие надоред? – гуфт Пенелон. – Хайр, фармоед
навашро созанд; мо сабр мекунем. Худоро шукр, мо ба бекор истодани
киштиҳо одат кардагӣ.
– Барои киштӣ созондан ман дигар пул надорам, Пенелон, – гуфт
соҳибкор бо табассуми ғамангезона, – ман пешниҳоди шуморо, ҳарчанд
бароям гуворо бошад ҳам, қабул карда наметавонам.
– Агар пул надошта бошед, дар ин сурат ба мо ҳақ доданатон лозим
не. Мо «Фиръавн»-и бечораамон барин рафтор мекунем ва бо афзорамон баромада меравем вассалом!
– Шуд, шуд, дӯстонам! – гуфт Моррел, аз ҳаяҷон нафасгардон шуда.
– Биравед, хоҳиш мекунам аз шумо. Дар айёми хушҳолӣ ба ҳам мера224
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сем. Эммануел, – барафзуд ӯ, – ҳамроҳи инҳо раведу бохабар шавед, ки
фармоиши ман бе каму кост ба иҷро расад.
– Лекин фақат видоъ немекунем мо, «то боздид» мегӯем мо, майлаш? – гуфт Пенелон.
– Оре, дӯстонам, умед мекунем, ки ҳамин тавр шавад. Биравед.
Вай ба Коклес имо кард ва ӯ пеш даромад: маллоҳон аз ақиби хазинадор равон шуданд, Эммануел бошад, баъд аз ҳама баромад.
– Акнун, – гуфт соҳибкор ба занашу духтараш, – як дақиқа танҳо гузоретон маро; бо ин ҷаноб гуфтугӯ карданам лозим.
Ва ӯ бо нигоҳаш ба гумоштаи сарои Томсон ва Френч ишорат кард,
ки аз оғоз то ба анҷоми ин саҳна ноҷунбон дар як гӯша истодаву фақат
бо чанд калимаи фавқуззикр дар он иштирок карда буд. Ҳар ду зан ба
марди ношинос, ки тамоман аз хотир бароварда будандаш, назар андохтанду аз дар баромаданд. Аммо Жулӣ, дами дар баргашта, нигоҳи
риққатовари илтиҷоомезе андохт ба ӯ, ва ӯ бо табассуме ҷавоб гардонд
ба он, ки дар ин чеҳраи ях барин хунук диданаш тааҷҷубовар менамуд.
Ҳар ду мард танҳо монданд.
– Хӯш мана, – гуфт Моррел, ба курсии нарм фурӯ нишаста, –
ҳамаашро дидед, ҳамаашро шунидед, ба ман илова мекардагӣ чиз
намонд.
– Ман дидам, – гуфт марди ингилис, – ки мусибати наве омад ба саратон, чун мусибатҳои собиқатон ноҳақ ва ин чиз ба майли мададгор
шуданам ба шумо итминони бештаре бахшид ба ман.
– Оҳ, тақсир! – гуфт Моррел.
– Гӯш кунед, – давом дод суханашро марди ношинос. – Охир ман
яке аз қарзхоҳони асосии шумоям, ҳамин тавр нест?
– Ба ҳар ҳол дар дасти шумо аҳдномаҳост, ки мӯҳлати пардохташон
аз ҳама пештар ба сар меояд.
– Шумо мехоҳед мӯҳлати пардохт дароз карда шавад?
– Дароз кардани мӯҳлат маро аз бадномӣ наҷот медод, пас, яъне ки
ҷонамро ҳам мераҳонд.
– Чӣ қадар мӯҳлат даркор ба шумо?
Моррел ба андеша рафт.
– Ду моҳ, – гуфт ӯ.
– Хуб шудаст, – гуфт марди ношинос, – ман се моҳ медиҳам ба шумо.
– Аммо шумо боварӣ доред, ки ширкати Томсон ва Френч...
– Осуда бошед, ман тамоми масъулиятро ба гардан мегирам.
Панҷуми июн аст имрӯз?
– Оре.
– Хӯш ки бошад, ҳамаи ин санадҳои қарзро ба панҷуми сентябр аз
нав нависед ва панҷуми сентябр дар соати ёздаҳи саҳар (ақрабакҳои
соати деворӣ ёздаҳи расоро нишон медоданд) ба наздатон ҳозир мешавам ман.
– Ман шуморо нигарон мешавам, – гуфт Моррел, – ва шумо пулро
мегиред ё ки ман зинда нахоҳам буд.
Суханони охирин чунон паст ба забон омаданд, ки марди ношинос
шунида наметавонист онҳоро.
Санадҳои қарз рӯнавис шуданд, кӯҳнаҳош даронда шуданд, ва
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соҳибкори бечора ақаллан семоҳи танаффус гирифт, то ки охирин васоилашро фароҳам оварад.
Марди ингилис изҳори миннатдории ӯро бо хунсардии хоси миллаташ пазируфту бо Моррели дуою санокунон то таги дар ба гуселаш баромада хайру хуш кард.
Дар сари зинапоя ӯ бо Жулӣ рӯбарӯ зад.
Вай тарзе вонамуд кард, ки аз зинаҳо поён фуромада истодааст, лекин дар воқеъ, ӯро нигарон буд.
– Оҳ, тақсир! – гуфт ӯ, илтиҷоомез дастонашро рӯи ҳам гузошта.
– Мадемуазел, – гуфт марди ношинос, – шумо ба қарибӣ номае
мегиред, ки дар зераш имзои ... Синдбоди Дарёгард... Ҳар он чи дар нома гуфта шудааст, ҳарчанд ба назаратон ғалатӣ намояд ҳам, ҳамаашро
айнан ба ҷо оваред.
– Хуб шудааст, – ҷавоб гардонд Жулӣ.
– Оё иҷрои инро ваъда медиҳед ба ман?
– Қасам ба номатон!
– Хуб шудааст, хуш бошед, мадемуазел. Доимо ҳамин тавр духтари
бараҳму хушмеҳр бошед ва ман умед мебандам, ки худованд ба мукофоташ Эммануелро шавҳари шумо мегардонад.
Жулӣ пастакак нидое баровард, олуболу барин суп-сурх шуду аз
маҳҷари зинапоя дошт, то наафтад. Марди ношинос, ба аломати падруд
дасташро ҷунбонда ба роҳаш бирафт.
Дар рӯи ҳавлӣ вай ба Пенелон вохӯрд, дар ҳар дасташ яктои тугунчаи садфранкӣ дошту гӯё дудила буд, ки онҳоро барад ё не.
– Рафтем, дӯстам, – гуфт ба вай марди ингилис, – бо шумо гуфтугӯ
кардани ман лозим.
IX. ПАНҶУМИ СЕНТЯБР
Гумоштаи бонкирхонаи Томсон ва Френч ба Моррел дар дақиқае танаффус дода буд, ки вай ба он хеле кам умед дошт; ин ато ба соҳибкори
сарсахт яке аз он тобишҳои бахт намуд, ки касро огоҳ мекунад, ки
қисмат, оқибат, аз таъқиб кардани ӯ хаста шудааст. Худи ҳамон рӯз вай
ҳамаашро ба духтараш, занаш ва Эммануел ҳикоят кард ва осоиш
набошад ҳам, як дараҷа умедворӣ роҳ ёфт ба хонадонаш. Лекин, мутаассифона, Моррел на фақат бо ширкати Томсон ва Френч, ки нисбат ба
ӯ чунин илтифоткорие зоҳир намуда буд, муомилаи доду гирифт дошт.
Дар корҳои тиҷорат, чунон ки ӯ гуфт, номанависон вуҷуд доранд, аммо
дӯстон – не. Дар қаъри дилаш, аз рафтори олиҳимматонаи ширкати
Томсон ва Френч ба андеша рафта, тааҷҷуб мекард; вай чунин рафторро
фақат бо муҳокимарониҳои ақлонаи худхоҳонааш маънидод мекард:
беҳтараш кас шахси аз худаш қариб сесад ҳазор франк қарздорро
дастгирӣ кунаду ин пулро баъди се моҳ гирад, на ин ки муфлис шудани
ӯро тезонаду шаш ё ҳашт фоиз ба даст оварад.
Мутаассифона, аз рӯи кина ё бехирадӣ, ҷамеи дигар қарзхоҳони
Моррел на ин тавр андеша меронанд, балки ҳатто баръакс. Аз ҳамин
сабаб, санадҳои қарзи аз тарафи Моррел ба имзо расида, дар мӯҳлати
муқарраргардида ба сандуқи ӯ пешниҳод шуданд ва ба туфайли танаффусе, ки марди ингилис дода буд, ин қарзҳо батаъхир аз ҷониби Коклес
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пардохта шуданд. Ба ҳамин тариқ, Коклес чун дафъаҳои собиқ бо хотири осуда бепарво мегашт. Як худи ҷаноби Моррел бо даҳшат медид, ки
агар рӯзи понздаҳум сад ҳазор франк ба де Бовил пардохтан рост
меомаду рӯзи сиюм сию ду ҳазору панҷсад франк аз рӯи дигар санади
қарзи низ мӯҳлаташ дарозгардида, дар он сурат вай дар худи ҳамин моҳ
нобуд мешуд.
Ҳамаи тоҷирони Марсел дар чунин ақида буданд, ки Моррел ба
нобарории ба сараш омада тоб намеоварад. Бинобар ҳамин ҳам
тааҷҷуби онҳо ҳадду канор надошт, даме ки вай ба дақиқкории одатиашпардохти моҳи июни санадҳои қарзро ба ҷо овард. Аммо, сарфи назар
аз ин, ба вай ҳамчунин бо чашми нобоварӣ менигаристанд ва якдилона
варшикаста гардидани соҳибкори бечораро ба поёни моҳи оянда
мавқуф гузоштанд.
Тамоми июл Моррел ҷон канд, то маблағи лозимро фароҳам оварад.
Баъзан мешуд, ки аҳдномаҳои ӯ ба кадом мӯҳлате, ки бошанд, бо итминони тамом пазируфта мешуданд ва ҳатто ки талабот ба онҳо зиёда буд.
Моррел кӯшиш кард санадҳои қарзи мӯхлаташон семоҳа диҳад, вале
ягон бонк онҳоро қабул накард. Хушбахтона, худи Моррел ба баъзе мадохил умед баста буд; ин мадохил амалӣ гардид; ба ҳамин тариқ, то
охири моҳ Моррел боз қарзхоҳонашро қонеъ гардонд.
Гумоштаи ширкати Томсон ва Френчро дар Марсел дигар надиданд;
ӯ дар рӯзи дуюм ё сеюми баъди боздидаш бо ҷаноби Моррел ғоиб гардид; ва азбаски дар Марсел вай фақат бо мэри шаҳр, бозраси ҳабсхонаҳо ва соҳибкор сарукор дошт, ҳузури кӯтоҳмуддати ӯ дар ин шаҳр, ба
ҷуз ҳамон хотироти аз якдигар мутафарриқе, ки дар ёди ин се тан нақш
баста буд, дигар осоре боқӣ нагузошт. Маллоҳони «Фиръавн» бошанд,
онҳо, аз афташ, ба хидмати каси дигаре муқайяд шудаанд, зеро онҳо низ
ғоиб гардида буданд.
Нохудо Ҳомар, баъди беҳбудӣ ёфтан аз беморие, ки ӯро дар Палма
пойбанд карда буд, ба Марсел омад. Вай ҷуръати ба назди ҷаноби Моррел омадан накард; вале ҷаноби Моррел аз омадани нохудо дарак ёфта,
худаш ба назди ӯ рафт. Соҳибкори поквиҷдон аз гуфтори Пенелон тафсилоти рафтори мардонавори нохудоро ҳангоми ба ҳалокат дучор омадани киштӣ шунида буд ва худаш саъй дошт ӯро тасаллӣ диҳад. Моррел
ротибаи ӯро, ки худи нохудо Ҳомар дилу гурдаи онро талаб кардан
надошт, бе каму кост бурда дод.
Ҳангоми аз назди нохудо баромадан ҷаноби Моррел дар сари зинапоя бо Пенелон рӯбарӯ зад; ӯ, зоҳиран, пули ба даст овардаашро нағз
ба кор бурдааст, зеро пӯшокаш напа-нав буд. Суккондори бовиҷдон
соҳибкорро дида сахт ба саросемагӣ афтод. Вай худашро ба як гӯшаи
дурдасти майдончаи сари зинапоя кашида, сақичи даҳонашро аввал аз
лунҷи рост ба лунҷи чапаш гузаронд; баъд аз чап ба рост, бо ҳарос
чашмонашро аз косахона бароварду ба дастфишӯрии чун ҳамеша пурмеҳри ҷаноби Моррел бо вохӯрдӣ кардани беҷуръатона посух доду бас.
Ҷаноби Моррел даступо хӯрдани Пенелонро ба олуфтавор либос пӯшиданаш ҳамл кард; эҳтимол маллоҳи солдида на аз ҳисоби маблағи аз
ҷаноби Моррел гирифтааш чунин кару фарро ба худаш раво дида
бошад; яқинан вай дар ягон киштии дигар ба хизмат даромадагист ва аз
он шарм медошт, ки ба ин зудӣ, агар чунин таъбир кардан раво бошад,
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аз азо баромадааст, азое ки аз ҳалокати «Фиръавн» пеш омада буд. Шояд, ҳатто, ба назди Ҳомар омада бошад, ки барор гирифтани корашро ба
ӯ хабар диҳад ва нохудоро ба кор даъват кардани хоҷаи навашро ба ӯ
расонад.
– Касони нағз! – гуфт, дур шуда истода, Моррел. – Кошки хоҷаи
наватон ман барин дӯст дорад шуморо ва аз ман хуштолеътар барояд.
Моҳи август дар такопӯи муттасили Моррел баҳри барқарор кардани
маблағи собиқи худ ё пайдо кардани маблағи наве тай мешуд. Бистуми
август дар Марсел маълум гардид, ки вай дар каретаи чопорӣ барои худаш ҷое харидааст ва ҳамон дам ҳамагон тасмим гирифтанд, ки Моррел
худашро дар охири моҳ муфлис эълон мекунад ва қасдан ба сафар мебарояд, ки дар ин маросими ғамангез ҳузур надошта бошад, маросиме,
ки ба ҷо оварданашро эҳтимол, ба мудири амлокаш Эммануел ва хазинадораш Коклес супурда бошад. Аммо, бар хилофи чашмдошти ҳама,
даме ки 31 август фаро расид, сандуқ ба одати ҳамешагӣ боз гардид.
Коклес дар паси шабака, чун «марди порсо»-и Горатсий ботамкин менишаст, бо дақиқназарии одатиаш санадҳои қарзи пешниҳодшударо аз
назар мегузаронд ва бо ҳамон дақиқкории одатиаш якта намонда
онҳоро мепардохт. Ҳатто, чунон ки ҷаноби Моррел пешбинӣ карда буд,
ду аҳдномаи бегонаро пардохтан лозим омад ва аз рӯи ин аҳдномаҳо
низ Коклес бо ҳамон дақиқкорие, ки аз рӯи санадҳои қарзи шахсии
соҳибкор адо мекард, пул дод. Касе ҳеҷ чиз намефаҳмид ва ҳар кас бо
якравие, ки хоси пешгӯикунандагони воқеоти нохуш буд, эълони муфлис шуданро то охири сентябр мавқуф мегузошт.
Якуми сентябр Моррел гашта омад. Аҳли хонадон бо изтироби
беҳад чашм дар роҳи ӯ буданд; охирин умеди раҳоӣ ба ҳамин сафари
Парижи ӯ вобаста буд. Моррел Дангларро ба хотир овард, ки миллионер гардидаву як замоне ба туфайли васояти ӯ кораш пешрав шуда буд,
зеро маҳз ба тавсияи Моррел вай ба хидмати бонкдори испанӣ даромада
буд, ки ба зудӣ сарват андӯхтанаш аз ҳамин хидматаш ибтидо гирифт.
Аз рӯи овозаҳо Данглар соҳиби шаш ё ҳашт миллион буда, крдит –
эътибори номаҳдуде дошт. Данглар метавонист ҳеҷ гуна маблағи нақде
сарф накарда Моррелро аз вазъият раҳо кунад. Кафолати вай кифоят
буд, ки Моррел наҷот ёбад. Моррел кайҳо аз хусуси Данглар фикр мекард; аммо аз боиси ким-кадом танаффуре, ки сабабашро худаш ҳам
намедонист, Моррел то дақиқаҳои охир даранг мекард ва ба ин василаи
ниҳоӣ даст намезад. Ва ӯ дар гумони худ ҳақ баромад, зеро ҷавоби рад
гирифта хору залил ба хона баргашт.
Аммо, ба остонаи хонааш қадам гузошта, Моррел ягон ҳарфи
шикваю таънаомезе ба забон наовард; ӯ бо чашми пурашк зану духтарашро канор гирифт, дӯстона ҷониби Эммануел даст дароз кард, баъд
ошёнаи сеюм баромад, ба дафтари кори худаш даромада дарро басту ба
исрор Коклесро ба наздаш хонд.
– Ин дафъа, – гуфтанд модару духтар ба Эммануел, – мо нобуд
шудем.
Баъд аз каме маслиҳат онҳо ба қароре омаданд, ки Жулӣ ба додараш,
ки ҳамроҳи полк дар Нима қарор дорад, хат менависад, ки бетаъхир ояд.
Занҳои бечора бо савқи табиӣ ҳис мекарданд, ки онҳоро лозим аст ба
таҳаммул кардани зарбаи анқариб омода бошанд.
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Илова бар ин Максимилиан Моррел агарчи ҷавони бистудусолае
буд, ба падари худ хеле таъсир дошт.
Ин як ҷавонмарди якраву ба қавлаш устуворе буд. Ҳангоме ки ба вай
лозим омад пешаашро интихоб намояд, падараш нахост ӯро маҷбур кунад ва ихтиёрро ба дасти худаш дод, ки аз рӯи завқу рағбаташ шуғле
пайдо кунад. Вай изҳор кард, ки майли ба хидмати ҳарбӣ даромадан
дорад. Дар сари интихобаш устувор истода, аз таҳти дил ба илмомӯзӣ
даромада, аз имтиҳони озмунии мактаби политехникӣ гузашту подпоручики полки пиёдагарди 33-юм таъйин шуд. Қариб як сол аст, ки дар
ҳамин рутба муқайяди хидмат аст ва умеди ба поручикӣ расидан дорад.
Дар полк Максимилиан Моррел баҷоорандаи қатъии нафақат вазифаҳои
сарбозӣ, инчунин вазифаҳои инсонӣ низ ба шумор меравад, ва аз ҳамин
сабаб «равоқӣ» лақаб ёфта буд. Бадеҳист, ки бисёр касони ин лақабро
ба вай раво дида, чӣ маънол доштани ин вожаро надониста, аз забони
дигарон гирифта такрор мекарданд.
Ана ҳамин афсари ҷавонро модару хоҳараш ба ёрӣ хонда буданд, то
дар дақиқаи душвор, ки фаро расиданашро пешакӣ ҳис мекарданд, ба
дилашон қувват бахшад.
Онҳо дар ҷиддӣ будани вазъият иштибоҳ накарда буданд, зеро баъди
чанд дақиқаи ҳамроҳи Коклес ба дафтари кораш рафтани ҷаноби Моррел Жулӣ дид, ки сандуқдор аз он ҷо рангпаридаву ба тамоми аъзо ларзон бо нигоҳи тира берун омад.
Ӯ хост варо ҳангоми аз канораш гузаро шудан боздораду пурсуҷӯ
кунад; лекин ҷавони бечора аз зинапояҳо бо шитобкории ғайри одаташ
поён фуромада истода, даст ба сӯи осмон бардошта, ҳамин қадар хитоб
кард:
– Оҳ, мадемуазел Жулӣ! Чӣ мусибате! Кӣ гумон карда метавонист-а!
Пас аз фосилае чанд дафтари ғафси ҳисобу китоб, ҳамён ва халтаи
пул дар даст гашта омад.
Моррел дафтарҳои ҳисобу китобро бори дигар аз назар гузаронд,
ҳамёнро кушоду пулро ҳисоб кард.
Буду шуди сармояи ӯ ба ҳашт ҳазор франк баробар буд; то панҷуми
сентябр боз ба ворид шудани чор-панҷ ҳазор умедвор будан имкон
дошт, ки дар беҳтарин ҳол дороии чордаҳҳазорфранкаро ташкил медод,
ҳол он ки мувофиқи аҳдномаи қарз ду саду ҳаштоду ҳафт ҳазору
панҷсад франк пардохтанаш лозим буд. Ҳеҷ як имкони чунин маблағро
адошуда ҳисоб кардан набуд.
Аммо, даме ки Моррел ба наҳор баромад, хеле осуда менамуд.
Ҳамин осудагӣ модару духтарро аз маъюсии беилоҷ бештар ба ҳарос
овард.
Баъди наҳор Моррел одати аз хона берун рафтан дошт; вай ба
«Бошгоҳи Фокейиҳо» мерафт, ки дар сари мутолиаи «Семафор» як пиёла қаҳва нӯшад; вале ин дафъа аз хона берун набаромад ва ба дафтари
кори худаш баргашт.
Лекин Коклес, аз афташ, тамоман худашро бой дода буд. Ҳиссаи
бештари рӯзро дар гармои сидараҷагӣ, сари луч, болои санги рӯи ҳавлӣ
нишаста мегузаронд.
Эммануел саъй кард рӯҳи хонуми Моррелу Жулиро бардорад, вале
забони хушгӯиаш лол шуда буд. Ӯ аз кору бори ширкат хеле хуб воқиф
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буд, то ин ки ба хонадони Моррел пеш омадани тасодуми мудҳишеро
пешбинӣ карда натавонад.
Шаб фаро расид. На хонуми Моррел, на Жулӣ ба бистари хоб надаромаданд, ба умеди ин, ки Моррел, аз дафтари кораш баромада, ба
назди онҳо медаромадагист. Вале онҳо чӣ тавр поида-поида, то ки ҷеғ
назанандаш, аз таги дарашон гузаштани ӯро шуниданд.
Онҳо гӯш андохтанд, валу ӯ ба хонаи хобаш даромаду дарро аз пасаш баст.
Хонуми Моррел духтарашро фармуд, ки хоб равад; сипас, баъди ним
соати он, ки Жулӣ бирафт, ӯ бархост, попӯшашро кашиду оҳиста ба
роҳрав баромад, то аз сӯрохи қулф назар кунад, ки шавҳараш чӣ кор
карда истодааст.
Дар роҳрав ӯ сояи дур шуда истодаеро пайхас кард. Ин Жулӣ буд, ки
низ аз фарти беқарорӣ, аз модараш пешдастӣ карда буд.
Ҷавондухтар ба хонуми Моррел наздик омад.
– Ӯ чизе менависад, – гуфт ӯ.
Ҳар ду зан ҳарфе ба забон наёварда андешаи якдигарро пай бурданд.
Хонуми Моррел ба сӯрохи қуфл хам шуд. Моррел машғули
навиштан буд; аммо хонуми Моррел он чиро пайхас кард, ки духтараш
сарфаҳм нарафта буд: шавҳараш дар коғази гербдор менавишт.
Ин дам вай дарёфт, ки вай васиятнома менависад; аъзои баданаш ба
ларза омад, вале ба ҳар ҳол қудрате пайдо кард, ки ба Жулӣ чизе нагӯяд.
Рӯзи дигар ҷаноби Моррел тамоман осуда метофт. Ӯ чун ҳарвақта
дар коргоҳаш буд, чун ҳарвақта, ба ношто баромад. Фақат баъди наҳор
ӯ духтарашро дар канораш нишонд, сарашро миёни ҳарду дасташ гирифту ба сандуқи дилаш сахт пахш кард.
Бегоҳ Жулӣ ба модараш гуфт, ки агарчи падараш осуда намояд ҳам,
дилаш сахт-сахт метапид.
Ду рӯзи минбаъда дар чунин изтироб сипарӣ шуд. Чоруми сентябр
бегоҳ Моррел талаб кард, ки духтараш калиди дафтари кори ӯро гардонда диҳад.
Жулӣ як қад парид, – ин талаби ӯ ба назараш шумхабаре дошт. Барои чӣ падараш калидро, ки доимо дар дасти ӯ буду дар бачагиаш танҳо
барои ҷазо аз дасташ мегирифтанд, кашида гирифта истодааст?
Ӯ бо диққат ҷониби ҷаноби Моррел назар кард.
– Ман гуноҳ кардам, дада, – гуфт ӯ, – ки аз дастам калидро кашида
мегиред?
– Гуноҳе накардаӣ, фарзандам, – ҷавоб дод Моррели сарсахт, ки ин
суоли аз дили соф баромада боиси дар чашмонаш ҳалқа задани ашк
гардида буд, – гуноҳе накардаӣ, фақат калид ба ман лозим шуд.
Жули тарзе вонамуд кард, ки калидро кофта истодааст.
– Ман, бояд онро дар хонаам монда бошам, – гуфт ӯ.
Вай аз дар баромада ва ба ҷои он ки ба ҳуҷраи худаш равад, барои
маслиҳат гирифтан ба назди Эммануел тохт.
– Калидро надиҳед, – гуфт ӯ ба Жулӣ, – ва фардо саҳар ҳатталимкон
падаратонро танҳо нагузоред.
Жулӣ саъй кард ӯро пурсуҷӯ кунад, вале Эммануел ҳеҷ чиз намедонистааст ё чизе гуфтан нахост.
Шаби дарози аз чорум ба панҷуми сентябр хонуми Моррел ба ҷун230
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буҷули шавҳараш аз паси девор гӯш фаро медошт. То соати сеи саҳар вай
чӣ тавр мушавваш рӯ-рӯи хона пешу ақиб қадам задани ӯро мешунид.
Фақат соати се худашро ба кат андохт.
Модару духтар шабро ҳамроҳ гузарониданд. Дина бегоҳ боз нигарони Максимилиан буданд.
Соати ҳафти саҳар ҷаноби Моррел ба хонаи онҳо омад. Вай осуда
буд, вале осори бедорхобӣ дар чеҳраи рангпаридаву коҳидааш нақше
боқӣ гузошта буд.
Онҳо ҷуръат накарданд бипурсанд, ки оё хобаш нағз бурд ё не.
Моррел бо зану духтараш тарзе навозишкору хушзабон буд, ки пеш
аз ин ҳаргиз набуд; вай аз рӯи Жулӣ сер намешуд ва муддате бӯсидан
гирифташ.
Жулӣ маслиҳати Эммануелро ба ёд оварду хост падарашро гусел кунад; вале ӯ навозишкорона боздошташ ва гуфт:
– Ҳамроҳи модарат бош.
Жулӣ исрор кард.
– Ман талаб мекунам инро! – гуфт Моррел.
Аввалин бор Моррел «Ман талаб мекунам» мегуфт ба духтараш; вале вай инро бо лаҳни саршор аз чунон меҳри падарие ба забон овард, ки
Жулӣ ёрои аз ҷо ҷунбидан накард.
Ӯ хомӯш ва ноҷунбон дар ҷояш рост истод. Дере нагузашта дар боз
кушода шуд, дастони касе ӯро ба оғӯш кашиданду лабҳои касе ба ҷабинаш часпиданд.
Вай сар боло карду аз шодӣ нидо зад.
– Максимилиан! Акаҷон! – хитоб кард ӯ.
Ин нидоро шунида хонуми Моррел тохта омаду худро ба оғӯши писараш андохт.
– Очаҷон! – гуфт Максимилиан, нигоҳашро аз модар ба хоҳараш кӯчонда. – Чӣ воқиа? Мактуби шумо тарсонд маро ва ман батаъҷил омадам.
– Жулӣ, – гуфт хонуми Моррел, – ба падарат гӯй, ки Максимилиан
омад.
Жулӣ аз хона тохта баромад, вале дар поғундаи якуми зинапоя бо
каси номабадасте рӯбарӯ зад.
– Шумо мадемуазел Жулӣ Моррел ҳастед? – пурсид он кас бо лаҳни
гуфтори ошкорои итолиёӣ.
– Оре, тақсир, ин манам, – дар монда-дар монда гуфт Жулӣ. Лекин аз
ман ба шумо чӣ лозим? Ман шуморо намешиносам.
– Бихонед ин хатро, – гуфт марди итолиёвӣ руқъаро дароз карда.
Жулӣ ба тараддуд афтод.
– Гап аз хусуси наҷоти падаратон меравад, – гуфт он шахс.
Жулӣ чанг зада номаро аз дасти ӯ гирифт.
Зуд мӯҳрашро бардошта бихонд:
«Бетаъхир ба хиёбони Мел биравед, ба хонаи № 15 дароед, аз ҳоҷиб
калиди утоқи ошёнаи панҷумро дархоҳед, ба ҳамин утоқ дароед, аз болои бухорӣ ҳамёни шоҳии сурхро гиреду ҳамин ҳамёнро ба падаратон
расонед.
Зарур аст, ки вай онро то соати ёздаҳи саҳар бигирад.
Шумо ваъда дода будед, ки бе қилу қол ба ман итоат мекунед;
ваъдаатонро хотиррасон мекунам.
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Синдбоди Дарёгард».
Ҷавондухтар шодона нидое баровард. чашм боло карду шахси хатовардаро ҷустан гирифт, то пурсуҷӯяш кунад; вале ӯ ғоиб гардида буд.
Ӯ ба такроран хондани нома даромад ва пайхас кард, ки дар ҳошияи
он иловае ҳаст. Вай онро хонд:
«Зарур аст, ки ин супоришро шахсан худатон иҷро бикунед ва як худатон; агар шумо бо ягон касе равед ва ё агар ба ҷои шумо каси дигаре
равад, ҳоҷиб ҷавоб медиҳад, ки вай намефаҳмад сухан аз чӣ хусус рафта
истодааст».
Ин иловаи ҳошия дар як он шодии ҷавондухтарро сард кард. Оё дар
зимни ин хатаре нест? Мабодо дом набошад? Ӯ чунон маъсумае буд, ки
намедонист маҳз чӣ гуна хатаре пеш омаданаш мумкин аст духтареро
дар синни вай; аммо хатарро намебояд донист, то аз вай битарсад кас;
баръакс, маҳз хатари маҷҳул тарси бештаре талқин мекунад ба кас.
Жулӣ дудила шуд; вай қарор дод, ки маслиҳат мепурсад.
Ва ба тақозои ким-кадом ангезаи баённопазир мададҷӯӣ на ба назди
модар, на ба назди бародар, балки ба назди Эммануел рафт.
Вай поён фуромад, ба ӯ ҳикоят кард, ки ҳамон рӯзи ба назди падараш омадани фиристодаи бонкирхонаи Томсон ва Френч чӣ воқеае рӯй
дода буд, саҳнаи сари зинапояро ҳикоят карду ваъдаи додаашро ва
хатро нишон дод.
– Шумо бояд равед, – гуфт Эммануел.
– Ба он ҷо равам? – зери лаб гуфт Жулӣ.
– Оре, ман шуморо мушояат мекунам.
– Лекин охир шумо хондед-ку, ман бояд танҳо бошам.
– Шумо ҳам танҳо мешавед, – ҷавоб гардонд Эммануел, – ман шуморо дар гӯшаи кӯчаи Музей нигарон меистам; агар шумо аз ҳад зиёд
ҳаял кунед, ман аз пасатон меравам, – вой бар ҳоли он касе, ки шумо аз
дасташ ба ман шикоят кунед!
– Хӯш шумо, Эммануел, гумон мекунед, – беҷуръатона гуфт духтарак, – ки ман бояд мувофиқи ин даъват амал кунам?
– Оре. Охир гуфтааст-ку фиристода, сухан аз хусуси наҷоти падаратон меравад?
– Наҷот аз чӣ, Эммануел? Чӣ чизе ба вай таҳдид дорад? – пурсид
Жулӣ.
Эммануел дудила шуд, аммо майли тақвият додани қатъияти Жулӣ
ғолиб омад.
– Имрӯз панҷуми сентябр аст, – гуфт ӯ.
– Бале.
– Имрӯз дар соати ёздаҳ падари шумо бояд қариб сесад ҳазор франк
пардозад.
– Ҳа, мо инро медонем.
– Аммо дар сандуқи ӯ понздаҳ ҳазор ҳам нест, – гуфт Эммануел.
– Агар имрӯз дар соати ёздаҳ касеро наёбад, ки ба ёриаш бирасад,
дар он сурат чоштгоҳ вай бояд худашро варшикаста эълон кунад.
– Рафтем, зудтар рафтем! – бо изтироб нидо зад Жулӣ, Эммануелро
аз пасаш кашола карда.
Дар ин миён хонуми Моррел тафсилоти воқиаро ба писараш ҳикоят
кард.
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Максимилиан медонист, ки дар асари нокомиҳои паиҳам ба сари падараш омада, дар равиши рӯзгори хонадонашон хеле дигаргуниҳо ба
амал омада буд, аммо намедонист, ки корҳо ба чунин вазъи лоилоҷӣ
расидаанд.
Зарбаи ногаҳон, мисле ки аз пой фиканд ӯро.
Баъд ӯ якбора худашро аз хона берун андохт, ба умеди дар дафтари кор
пайдо кардани падар зинапояро тозон баромад ва ба даркӯбӣ даромад.
Дар ҳамин дақиқа дар поён дар кушода шуд; вай баргашта назар
карду падарашро дид. Ба ҷои он ки рост ба дафтари кораш барояд,
ҷаноби Моррел аввал ба манзили худаш рафта буду фақат ин дам аз он
ҷо бармеомад.
Ҷаноби Моррел писарашро дида, аз ҳайрат нидо зад; вай аз омадани
ӯ хабар надошт. Ким-кадом чизи дар зери камзул руст кардаашро бо
оринҷи чапаш зер карда, дар ҷояш шах шуд ӯ.
Максимилиан зуд аз зинаҳо поён фуромаду худро ба гардани падар
андохт; лекин дасти росташ ба сари синаи ӯ расида, якбора ақиб кашид
худашро.
– Дада, – гуфт ӯ, мурдавор рангаш канда, – дар таги камзӯлатон ин
туфангча барои чист?
– Ман ҳам ана аз ҳамин метарсидам… – зери лаб гуфт Моррел.
– Дада! аз барои Худо! – хитоб кард Максимилиан. – ин аслиҳа чӣ
маъно дорад?
– Максимилиан, – ҷавоб гардонд Моррел, бо диққат ба писараш
нигариста, – ту мард ва одами бошараф астӣ; рафтем ба назди ман,
ҳамаашро мефаҳмонам ба ту.
Ва Моррел бо қадамҳои устувор ба дафтари кораш баромад; Максимилиан калавида-калавида, аз пасаш равон шуд.
Моррел бо калид дарро кушод, писарро пеш гузаронд ва аз паси ӯ
дарро қулф кард; баъд аз даҳлез гузашту ба назди мизи таҳрир расид,
туфангчаҳоро ба лаби он гузошту ба писараш дафтари қайди дар рӯи
миз боз истодаро нишон дод.
Дафтари қайд бозгӯи вазъи аниқи сурати ҳол буд.
Баъди ним соат Моррел бояд ду саду ҳаштоду ҳафт ҳазору панҷсад
франк мепардохт.
– Хон! – гуфт Моррел.
Максимилиан хонда фуровард. Ӯ мисле ки барқ зада бошадаш,
ноҷунбон меистод.
Падар ҳарфе ба забон наёвард, ба ҳукми беамони ададҳо вай чӣ чизе
илова карда метавонист?
– Ва шумо, дада, ҳар он чи имкон дошт, бикардед, – бипурсид оқибат Максимилиан, – то садамаро пешгирӣ бикунед?
– Бикардам, – ҷавоб гардонд Моррел.
– Ҳеҷ гуна воридоте чашмдор нестед?
– Ҳеҷ гуна.
– Ҳамаи воситаҳо сарф шуданд?
– Ҳамааш.
– Ва баъди ним соат … – ғамгинона гуфт зери лаб Максимилиан, –
мо бадном мешавем?
– Хун пок мекунад бадномиро, – гуфт Моррел.
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– Гапатон ҳақ, дада, ман мефаҳмам шуморо.
Вай дасташро ҷониби туфангчаҳо дароз кард.
– Якаш барои шумо, дигараш барои ман, – гуфт ӯ. – Ташаккур.
Моррел дасти ӯро боздошт.
– Модарат чӣ?.. Хоҳарат чӣ?.. Кӣ мехӯронад онҳоро?
Максимилиан як қад парид.
– Дада! – гуфт ӯ. – Наход шумо хоҳед, ки ман зиндагӣ кунам?
– Оре, мехоҳам, – ҷавоб гардонд Моррел, – зеро ин вазифаи туст
Максимилиан, ту хулқи устувору қавӣ дорӣ, ақли фавқулъодаест туро;
ман туро маҷбур намекунам, амр намедиҳам ба ту, ман фақат мегӯям:
«Вазъиятро бияндеш, чунон ки агар ту одами беғараз мебудӣ ва худат
қазоват кун».
Максимилиан ба андеша рафт, баъд дар чашмонаш қатъияти ҷавонмардона дурахшид, аммо дар ин миён бо тааннӣ ва бо андӯҳ
сардӯшиҳои зардӯзиро аз китфонаш меканд.
– Хуб шудаст, – гуфт ӯ, ба Моррел даст дода, – осуда биравед, дада.
Ман зиндагӣ мекунам.
Моррел хост худашро ба пои писараш андозад, вале Максимилиан
оғӯш кард ӯро ва ду қалби наҷиб бо ҳам ба тапидан даромаданд.
– Охир ту медонистагистӣ, ки ман айб надорам? – гуфт Моррел.
– Ман медонам, дада, ки шумо – бошарафтарини одамонед.
– Хуб шудаст, мо ҳама гапро гуфтем ба якдигар; акнун ба назди модарату хоҳарат бирав.
– Дада, – гуфт ҷавонмард, зону таҳ карда, – дуои хайре кунед манро.
Моррел сари писарро миёни ҳар ду дасташ гирифт, бибӯсид онро ва
гуфт:
– Ба номи худам ва се пуштам, ки одамони пок буданд, дуои хайр
мекунам туро; гӯш кун, ба забони ман чӣ мегӯянд онҳо бар ту: шояд аз
гардиши фалак иморати ба дасти мусибат харобшуда дубора маъмур
гардад. Ба чӣ марге ҳалок шудани маро дида, сангдилтарин касон ба
ҳолат раҳм хоҳанд кард; мӯҳлатеро, ки доданашро ба ман рад карданд,
шояд ба ту дареғ надоранд; он гоҳ коре кун, ки сухани нангин ба забон
наёяд; аз паси кор шав, амал кун, мардона ва бо ҳаракат дар набард ист;
ҳар чӣ мумкин аст, хоксорона рӯзгор ба сар баред, то рӯз аз рӯз дороии
онҳое, ки ман аз ишон қарздорам, дар кафи ту рушд кунад ва афзун гардад. Ёд дор, чӣ рӯзи фирӯз, чӣ рӯзи азиму мутантан хоҳад буд, даме ки
номи неки ман барқарор гардад, даме ки дар ҳамин коргоҳ ту гуфтан
битавонӣ: «Падари ман аз он бимурд, ки он чи ман имрӯз кардам,
қудрати кардан надошт; аммо вай осуда бимурд, зеро медонист, ман
инро ба субут хоҳам расонд».
– Оҳ, дада, дада, – нидо зад Максимилиан, – кош шумо бо мо мемондед!
– Агар ман бо шумо монам, корҳо дигаргуна мешаванд; агар ман
бимонам, ғамхорӣ нобоварӣ мешаваду тараҳҳум – таоқуб; агар ман бимонам, ман касе хоҳам буд, ки ба қавлаш вафо накардааст, ӯҳдадориашро ба ҷо наёвардааст, хуллас, ман қарздори муфлис хоҳам буд. Агар
ман бимирам, андеша кун инро, Максимилиан, ҷасади ман ҷасади марди бадбахт, вале поквиҷдон хоҳад буд. Ман зинда бошам, беҳтарин
дӯстонам аз хонаам канораҷӯӣ хоҳад кард; ман бимирам, тамоми Мар234
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сел бо ашки резон ба манзили охират гусел хоҳадам кард. Ман зинда
бошам, ту аз номи ман хиҷолат мекашӣ; ман бимирам, ту бо ифтихор
сар боло карда хоҳӣ гуфт: «Ман писари онам, ки худро бикушт, зеро
бори аввал дар умраш маҷбур шуд қавли худашро ба ҷо наёрад».
Максимилиан бо алам нолише кард, аммо, аз афташ, ба тақдир тан
дод. Ва ин дафъа, қалбан набошад ҳам, ақлан бо далелҳои падараш розӣ
шуд.
– Мана акнун, – гуфт Моррел, – маро танҳо гузору кӯшиш бикун
модару хоҳаратро аз ин ҷо дуртар барӣ.
– Оё намехоҳед Жулиро бори дигар бубинед? – пурсид Максимилиан.
Охирин умеди хираи ӯ дар ин мулоқот нуҳуфта буд, вале Моррел
калла ҷунбонд.
– Ман ӯро саҳар дида будам, – гуфт вай ва бо ӯ видоъ кардам.
– Оё дигар супорише надоред, дада? – пурсид Максимилиан бо овози баста.
– Оре, писарам, дорам, супориши муқаддас!
– Гап занед, дада.
– Бонкирхонаи Томсон ва Френч – ягона муассисае, ки аз башардӯстӣ, ё шояд, аз худпарастӣ – пай бурдан аз макнуни дили одамон
аз қудрати ман берун аст, – ба ҳоли ман раҳм кард. Гумоштаи ҳамин
бонкирхона, ки баъди даҳ дақиқа ба ин ҷо меояд аз рӯи санади қарз ду
саду ҳаштоду ҳафт ҳазору панҷсад франкро бигирад, на ин ки розӣ шуд,
балки худаш семоҳа мӯҳлат пешниҳод кард. Бигузор ин ширкат аз ҳама
пеш ҳаққашро гирад, писарам, бигузор ин шахс барои ту каси муқаддасе бошад.
– Оре, дада, – гуфт Максимилиан.
– Мана акнун, бори дигар бубахш, – гуфт Моррел. – Бирав, бирав,
танҳо мондан лозим ба ман; васиятномаи маро ту аз ғалладони мизи
хонаи хобам хоҳӣ ёфт.
Максимилиан наҷунбида рост меистод; ӯ хост биравад, аммо наметавонист.
– Бирав, Максимилиан, – гуфт падар, – фараз кун, ки ман ту барин
сарбозам ва фармон гирифтаам, ки дар истеҳком биистам ва ту медонӣ,
ки ман кушта мешавам; наход ба ман намегуфтӣ, чунон ки ҳозир гуфтӣ:
«Биравед, падар, вагарна, бешарафӣ нигарон аст шуморо, марг афзал
аст аз шармандагӣ!».
– Оре, – гуфт Максимилиан, – оре.
Ӯ бо аъзои ларзон пирамардро ба оғӯш кашид.
– Биравед, дада, – гуфт ӯ.
Ва тозон аз дафтари кор берун рафт.
Моррел, ки як худаш танҳо монда буд, муддате ба дари аз паси писараш баста шуда ноҷунбон нигоҳ карда истод; баъд даст дароз карда
таноби зангро ёфту занг зад.
Коклес даромад. Дар ин се рӯз вай ба дараҷаи шинохтаношуданӣ
тағйир ёфта буд. Андешаи он, ки ширкати Моррел доду ситадро бас
мекунад, ӯро бист сол пир карда буд.
– Коклес, дӯстам, – гуфт Моррел, – ту дар даҳлез сабр карда меистӣ.
Ҳар гоҳ ҳамон ҷанобе, ки се моҳ пеш ин ҷо буд, бирасад, – ту медонӣ,
гумоштаи ширкати Томсон ва Френч, – ба ман омада мегӯӣ.
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Коклес ҷавобе нагардонда, калла зад, ба даҳлез баромаду рӯи курсӣ
нишаст.
Моррел ба курсии нарм фурӯ афтод. Вай ба соати деворӣ нигарист:
ҳафт дақиқа боқӣ монда буд. Ақрабак ниҳоят тез пеш метохт; ба назараш чунон мерасид, ки вай ҳаракат кардани онро дида истодааст.
Дар ин дақиқаҳои охир дар ботини марди сарсахт, ки ба ақидае, шояд ақидаи ғалате, вале ба пиндошти худаш дуруст, сар фуроварда, дар
синни камолот ба доман афшондан бо ҳар он чи дӯсташ медошт, омодагӣ медид ва зиндагиро, ки хушиҳои саодати кадхудоиро ба вай эҳдо
карда буд, падруд мегуфт, чӣ андешаҳое ғалаён дошт, – наметавон бо
сухан баён кард. Барои пай бурдани ин чиз лозим буд кас ба ҷабини
арақшор, вале бозгӯи тан додан ба қисмат, ба чашмони ашкбор, вале ба
сӯи осмон нигарандаи ӯ назар кунад.
Ақрабаки соат пеш метохт; ҳар ду туфангча тирдор буданд; ӯ даст
дароз кард, яке аз онҳоро бардошт ва зери лаб номи духтарашро ба забон овард.
Сипас силоҳи маргборро гашта ба ҷояш гузошт, қаламро бардошту
чанд ҳарфе рӯи коғаз овард. Ба хаёлаш гузашт, ки видоъ кардан бо духтари дилбандаш чандон бо меҳр адо нашуда буд.
Баъди ҳамин боз ба соат рӯ овард; акнун вай дигар на дақиқа, балки
сония мешумурд.
Вай боз яроқро ба даст гирифт, даҳон нимроғ карду чашм ба ақрабаки соат духт; қулангро кашиду аз шиқӣ кардани қулфи туфангча як қад
парид.
Дар ҳамин лаҳза қатраҳои арақ ҷӯя-ҷӯя аз рӯяш поён шоридан гирифт, бими марг дилашро фишурд; дар таги зинапоя дар ғаричос зад.
Баъд дари дафтари кор боз шуд.
Ақрабаки соат ба ёздаҳ наздик мешуд.
Моррел гашта назар накард; ӯ нигарон буд, ки Коклес ба арз мерасондагист: «Гумоштаи ширкати Томсон ва Френч».
Ва ӯ туфангчаро ҷониби даҳонаш бурд…
Аз ақибаш нидои баланде баромад; ин овози духтараш буд. Вай баргашту Жулиро дид, туфангча аз дасташ афтод.
– Дада! – дод зад ӯ, аз хастагию саодат базӯр нафас кашида. – Шумо
наҷот ёфтед! Наҷот ёфтед!
Ва ӯ ҳамёни шоҳии сурхи дасташро баланд бардошта, худро ба
оғӯши вай андохт.
– Наҷот ёфтам, духтарам? – хитоб кард Моррел. – Аз ҷониби кӣ ва
бо чӣ?
– Бале, наҷот ёфтед! Мана, бинед, бинед! – дод зад Жулӣ.
Моррел ҳамёнро гирифту як қад парид: вай аранге ба хотир овард,
ки ин ҳамён як замоне ба худаш тааллуқ дошт.
Дар яке аз гӯшаҳои он санади қарзе ба ду саду ҳаштоду ҳафт ҳазору
панҷсад франк ниҳода буд.
Санади қарз пардохта шуда буд.
Дар гӯшаи дигараш – алмосе ба андозаи чормағз бо чунин
навиштаҷоте, ки дар як порча коғази ғафсе сабт ёфта буд:
Ҷиҳози Жулӣ.
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Моррел даст ба пешонааш бурд: вай гумон кард, ки хоб дида истодааст.
Соат занги ёздаҳро зад.
Ҳар бори заданаш тарзе садо мебаровард, ки агар болғачаи фӯлодин
ба дили худаш кӯфта мешуд.
– Сабр кун, духтарам, – гуфт ӯ, – бифаҳмон ба ман, чӣ воқиае рӯй
дод. Аз куҷо ёфтӣ ту ин ҳамёнро?
– Дар хонаи рақами понздаҳум, дар хиёбони Мел, дар болои бухорӣ,
дар як ҳуҷраи фақиронаи ошёнаи панҷум.
– Лекин ин ҳамён аз они ту нест-ку! – хитоб кард Моррел.
Жулӣ номаи ҳамин саҳар гирифтаашро ба падараш дод.
– Ва ту танҳо рафтӣ он ҷо? – баъд аз хондани хат пурсид Моррел.
– Эммануел бо ман буд, ӯ ваъда дод, ки дар гардиши кӯчаи Музей ба
ман нигарон меистад; лекин аҷоиб, даме ки ман баромадам, вай дар он
ҷо набуд.
– Ҷаноби Моррел! – ба гӯш расид аз сари зинапоя. – Ҷаноби Моррел!
– Ин вай аст! – гуфт Жулӣ.
Дар ҳамин лаҳза Эммануел тохта даромад; вай аз шодию ҳаяҷон худашро аз ёд бурда буд.
– «Фиръавн!» – дод зад ӯ. – «Фиръавн»!
– Чӣ хел «Фиръавн»? Ақлатон дар ҷояш нест, Эммануел, чӣ бало?
Худатон медонед-ку, вай нобуд шуд.
– «Фиръавн», ҷаноби Моррел! Огоҳӣ расид, «Фиръавн» вориди бандар мегардад.
Моррел ба курсии нарм фурӯ афтод; мадораш рафта буд; ин хабари
аз эҳтимол дури гушношуниди афсонаворро ақлаш қабул намекард.
Аммо дар кушода шуду ба хона Максимилиан даромад.
– Дада, – гуфт ӯ, – барои чӣ шумо гуфтед, ки «Фиръавн» ғарқ шуд?
Аз бурҷи посбон огоҳӣ расид, ки вай ба бандар ворид мешавад.
– Дӯстонам, – гуфт Моррел, – агар ин тавр бошад, ин ҳикмати эзидист! Вале ин кор имкон надорад, номумкин аст!
Аммо он чизе, ки вай дар даст дошта меистод, на камтар аз ин дур аз
имкон буд: ҳамёни бо санадҳои қарзи пардохта ва алмоси пурҷило.
– Ҷаноби Моррел, – гуфт дар навбати худ Коклеси даррасида; – ин
чӣ маъно дорад? «Фиръавн»!
– Рафтем, дӯстонам, – гуфт Моррел, аз ҷой бархоста, – рафтем,
бубинем; ва раҳми моро худо хурад, агар ин хабари дурӯғ бошад.
Онҳо баромаданд ва дар зинапоя бо хонуми Моррел вохӯрданд. Занаки сарсахт ёрои боло баромадан надошт.
Баъди дақиқае чанд онҳо дар кӯчаи Каннебйер буданд.
Дар бандаргоҳ анбӯҳи мардум буд.
Мардум ба истиқболи Моррел роҳ кушоданд.
– «Фиръавн»! «Фиръавн»! – дод мезаданд онҳо.
Дар воқеъ, дар пеши назари издиҳом мӯъҷизаи гӯшношуниде ба
амал омад; дар рӯбарӯи бурҷи ҳазрати Иоанн киштие, ки дар ҷониби
думи танаш бо ҳарфҳои сафед «Фиръавн» (Моррел ва Писар, Марсел)
навишта шуда буд, айнан мисли «Фиръавн»-и пештара ва ҳамчунин
бораш аз қирмизу нил иборат буд, лангар андохту бодбонҳояшро ғундошт. Дар аршаи онҳо нохудо Ҳомар фармонфармоӣ дошт, Пенелон
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бошад, ба ҷаноби Моррел ҳар гуна ишоратҳо мекард. Дигар ҷои шубҳа
набуд: Моррел, аҳли оилааш, хидматгузоронаш инро ба чашмони худ
диданд, ва айни ҳаминро чашми ҳазорон кас дид.
Даме ки Моррелу писараш якдигарро ба оғӯш кашиданд ва худи
ҳамон ҷо дар болои мавҷгардон, дар зери нидоҳои шодонаи тамоми
аҳли шаҳр, шоҳиди ноаёни ин мӯъҷиза, бо чеҳрае, ки нисфашро риши
сиёҳе фаро гирифта буду ин саҳнаро аз паси қаровулхона бодиққат
назора мекард, зери лаб гуфт:
Бахт ёрат, марди наҷиб; барои он корҳои неке, ки кардӣ ва минбаъд
хоҳӣ кард, дуои хайр мададгорат бод; бигзор миннатдории ман чун
некӯкориҳои ту пӯшида монад.
Саодатманду табассуми риққатбор дар лабон ӯ камингоҳашро тарк
гуфту диққати касеро ба худ ҷалб накарда, зеро ҳама саргарми воқиаи рӯз
буданд, бо яке аз зинапояҳои бандаргоҳ фуромаду се дафъа садо зад:
– Ҷакопо! Ҷакопо! Ҷакопо!
Заврақе пеш омад, заврақ ӯро гирифту ба назди сафинаи сабуксайри
хеле фохир муҷаҳҳаз гардидае бурд, ки вай бо як чустии маллоҳворе ба
он баромад: аз ин ҷо вай бори дигар ҷониби Моррел назар андохт, ки ба
ашки шодӣ дастони аз ҳар тараф ба сӯяш дароз шударо дӯстона мефишурд ва бо нигоҳи чашмони аз оби дида хирабиншудааш ба валинеъмати аз назар ғоиб, ки ғуё дар осмонҳо меҷуста бошадаш, изҳори миннатдорӣ кард.
– Мана акнун, – гуфт марди ношинос, – падруд бод башардӯстию
миннатдорӣ… Падруд бод ҳама эҳсосоте, ки ба дил тасалло мебахшанд!
Ман дасти ғайб шудаму ба некон атое кардам. Акнун бигузор маъбуди
интиқом ҷояшро ба ман вогузорад, то бадонро ба сазо расонам!
Бо чунин алфоз вай ишорате кард ва сафинаи сабуксайр, ки зоҳиран
ба ҳамин ишорат мунтазир будааст, ҳамонзамонӣ ба баҳр баромад.
Х. ИТОЛИЁ. СИНДБОДИ ДАРЁГАРД
Дар ибтидои соли 1838 дар Флоренсия ду ҷавонмарде умр ба сар мебурданд, ки ҳар ду ба беҳтарин ҷомиаи Париж мансуб буданд: виконт
Албер де Морсер ва барон Франс д' Эпине. Онҳо аҳд карда буданд
айёми карнавалро дар Рим гузаронанд ва Франс, ки инак чор сол боз
дар Итолиё истиқомат дошт, бояд ба Алберт ба сифати роҳбалад хидмат
мекард.
Дар Рим гузаронидани карнавал кори ҳазл нест, хусусан ки агар кас
шабро дар зери осмони кушод дар Пяттса-дел-Пополо ё дар Кампо Ваччино гузаронданӣ набошад, бинобар ҳамин ҳам онҳо ба устод
Пастринӣ, соҳиби меҳмонсарои «Лондон» дар Пяттс – ди-Спаня нома
навиштанд, то вай барои онҳо як ҳуҷраи хубе нигаҳ дорад.
Устод Пастринӣ ҷавоб гардонд, ки ба онҳо фақат ду дар хонаи хобу
як хонаи меҳмонпазироӣ пешниҳод карда метавонад al secondo piano,1
ки барои ин хонаҳо музди на он қадар зиёде мегирад, яъне рӯзе яклуидорӣ. Ҷавонмардҳо ризоияташонро иброз доштанд; Албер, то ин ки
1. Дар ошёнаи сеюм (итол.).
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вақти то оғози карнавал боқӣ мондаро аз даст надиҳад, ба Неапол равон
шуд, Франс бошад, дар Флоренсия бимонд.
Аз ҳаёти шаҳри авлоди Медичии шӯҳратёр лаззат бурда, дар биҳиште, ки Кашина ном дорад, хуб сайру гашт карда аз меҳмоннавозии аъёни
муқтадир, соҳибони Флоренсия воқиф гардида, вай ки Корсика, гаҳвораи Бонапартро пеш аз ин медонист, дар андешаи сафар кардан ба дуроҳаи Наполеон – ҷазираи Элба афтод.
Инак як бегоҳ вай фармуд заврақи бодбондореро аз ҳалқаи оҳание,
ки онро дар борандози бандари Ливорн занҷирбанд карда буд, бикшоянд, худашро ба боронӣ печонда даруни он дароз кашиду ба маллоҳон
фақат се калимае гуфт: «Ба ҷазираи Элба». Заврақ ба мисоли мурғе, ки
аз лона парвоз мекунад, бо суръати тамом ба баҳри кушод баромад ва
рӯзи дигар Франсро дар Порто-Феррайо фуровард.
Франс ба асари изи қадамҳои таҳамтан пеш рафта ҷазираи императорро тай карду дар Марчан боз ба баҳр баромад.
Пас аз ду соат вай боз ба соҳил, ба ҷазираи Пианоз фуромад, ки он
ҷо, чунон ки ба вай ваъда дода буданд, як дунё кабкҳои сурх интизораш
буданд. Сайд бебарор омад. Фрас баазоб чанд мурғи лоғаре шикор кард
ва чун ҳар як сайёд, ки фурсату қувваташ беҳуда сарф мешавад, бо
табъи ниҳоят хира ба заврақ нишаст.
– Агар ҷанобашон майл дошта бошанд, – гуфт соҳиби заврақ, – чандон бад шикор накардан имкон дорад.
– Дар куҷо будаст ин?
– Ҳо он ҷазираро мебинед? – давом дод суханашро соҳиби заврақ,
тарафи ҷануб кӯҳпораи азамати махрутиеро, ки аз миёни баҳри кушоди
сиёҳчатоб баланд шуда буд, нишон дода.
– Ин чи гуфтанӣ ҷазира? – пурсид Франс.
– Ҷазираи Монте-Кристо, – ҷавоб гардонд заврақхудо.
– Лекин ман барои шикор кардан дар ин ҷазира рухсатнома надорам.
– Рухсатнома лозим нест, ҷазира номаскун аст.
– Ана гапу мана гап! – гуфт Франс. – Ҷазираи номаскун дар баҳри
Миёназамин! Ин ғалатӣ-ку.
– Ҷои тааҷҷуб надорад, ҷаноб. Ҷазира саросар сангистон, дар он як
порча замини ҳосилхез намеёбад кас.
– Хӯш ба кӣ тааллуқ дорад?
– Ба Тоскана.
– Чӣ гуна сайде дорад?
– Бузи кӯҳӣ лаб задагӣ.
– Ки ғизояшон санглесист, – гуфт Франс, бо табассуми нобоварона.
– Не, онҳо навдаи халанҷ, мӯрд ва дарахтони сирешимиеро, ки дар
тангноҳо мерӯянд, мечаранд.
– Хӯш дар куҷо хоб меравам ман?
– Даруни ғорҳои ҷазира ё дар заврақ худро ба боронӣ печида.
Воқиан, агар ҷанобашон майл дошта бошанд, мо метавонем баъди
шикор зуд биравем. Чунон ки ҷанобашон медонанд, мо зери бодбонҳо
ҳам шабу рӯз роҳ мепаймоем, агар зарурат афтад, бел зада ҳаракат кардан ҳам метавонем.
Азбаски Франсро то мӯҳлати мулоқот бо ҷӯрааш фурсат кофӣ буд ва
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манзил дар Рим муҳайё, вай ин пешниҳодро пазируфт ва тасмим гирифт
шикори бебарорро ислоҳ кунад.
Даме ки вай ризоияташро иброз дошт, маллоҳон байни худ ба пичир-пичир даромаданд.
– Чӣ гуфта истодаетон шумо? – пурсид ӯ. – Монеае ҳаст магар?
– Ҳеҷ гуна монеае нест, – ҷавоб гардонд соҳиби заврақ, – вале мо
бояд ҷанобашонро огоҳ кунем, ки ҷазира зери назорат аст.
– Чӣ маъно дорад ин?
– Маънояш ҳамин, ки Монте-Кристо номаскун аст ва баъзан он ҷо
паноҳ бурдани қочоқчиёну роҳзанони баҳрӣ аз Корсика, Сардиния ва аз
Африқа ҳодис мешавад ва агар фаҳманд, ки мо он ҷо будаем, моро дар
Ливорно шаш рӯз дар карантин бозмедоранд.
– Ӯҳ сабил! Ин тавр бошад, намешавад. Шаш рӯз-а! Расо ҳамон
қадаре ки барои офариниши дунё ба ҳазрати парвардигор даркор шуда
буд. Ин аз ҳад зиёд, дӯстонам.
– Хӯш кӣ мегӯяд, ки ҳазраташон дар Монте-Кристо будаанд?
– Хайр ба ҳар ҳол на ман, – нидо баровард Франс.
– Мо ҳам не, – гуфтанд маллоҳон.
– Хайр, ин тавр бошад, ба Монте-Кристо меравем!
Заврақхудо фармон дод. Ба сӯи Монте-Кристо роҳ гирифта, заврақ
бо суръати тамом пеш рафт.
Франс сабр карда истод, то ки тоб хӯрданд ва даме ки акнун ба
самти нав пеш мерафтанд, ҳангоме ки шамол вазида бодбонҳоро таранг
карду ҳар чор маллоҳ дар ҷойҳои худашон қарор гирифтанд – се кас рӯи
хараку як касашон дар сари суккон, – вай аз нав ба сухан даромад.
– Мӯҳтарам Гаэтано, – рӯ овард вай ба соҳиби заврақ, – гӯё шумо ба
ман гуфта будед, ки ҷазираи Монте-Кристо барои роҳзанони баҳрӣ ба
сифати паноҳгоҳ аст, лекин ин сайд, назар ба бузҳои кӯҳӣ, тамоман аз
навъи дигар аст.
– Оре, ҷаноб, ҳамин тавр ҳам ҳаст.
– Ман медонистам, ки қочоқчиён вуҷуд доранд, вале гумон мекардам, ки аз давраи ишғол гардидани Алҷазоир ва мағлуб шудани Ноибуссалтанаи Барбария ин тараф роҳзанони баҳрӣ дар романҳои Купер
ва капитан Марриэта вуҷуд доранд.
– Ҷанобашон иштибоҳ мекунанд; вуҷуди роҳзанони баҳрӣ ҳам мисли роҳзанони хушкигард аст, ки папа Леви XIII гӯё ки қирашон кардааст ва онҳо бо вуҷуди ин ҳамарӯза дар худи дами дарвозаи Рим мусофиронро ғорат мекунанд. Магар шумо нашунидаед, ки ним сол қабл аз
ин гумоштаи Фаронсаро дар умури ҳузури сарири ҳазрати ҳумоюнӣ дар
масофаи панҷоҳ қадам аз Валлертри ғорат карда буданд?
– Ман инро шунида будам.
– Агар ҷанобашон мисли мо дар Ливорно зиндагӣ мекарданд, дар он
сурат ҳар гоҳ ба гӯшашон мерасид, ки кадом-як киштӣ ҳамроҳи бораш ё
сафинаи сабуксайри ботаҷаммули ингилисие, ки дар Бастия, дар ПортоФеррайо ё дар Чивита-Веккия нигаронаш буданд, бе ному нишон шудааст ва гумон мекарданд, ки ба эҳтимоли қавӣ ин сафина ба сахрае
бархӯрда дарҳамшикастагист. Ҳол он ки сахра – киштии пастаку борики бе аршаи дорои шаш ё ҳашт касе будагист, ки сафинаро дар ягон
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дагистанд, айнан мисли он ки роҳзанони хушкигард каретаи почтаро
дар канори ҷангале дошта ғорат мекунанд.
– Лекин, – гуфт Франс, борониро ба танаш печонда, – барои чӣ
ғоратшудагон додхоҳӣ намекунанд? Барои чӣ онҳо аз болои ин роҳзанони баҳрӣ ба ҳукуматдорони Фаронса ё Сардиния, ё Тоскана арз намекунанд?
– Барои чӣ мегӯед? – пурсид табассумкунон Гаэтано.
– Оре, барои чӣ?
– Барои он ки пеш аз ҳама аз киштӣ ё аз сафинаи сабуксайр – яхта
тамоми чизу чораро ба киштии бе аршаи худашон мегузаронанд; баъд
ҳайати он киштӣ ё сафинаро дасту по мебанданд, ба гардани ҳар кадомашон санги бистучорфунтӣ меовезанд, дар синҷи киштии дастгир кардаашон ба андозаи қутри як чалак сӯрохе мекушоянд, ба арша баргашта, тамоми равзанаҳоро маҳкам мекунанду ба киштии беаршаи хадашон мегузаранд. Баъди даҳ дақиқа киштӣ ба пулуқ-пулуқ кардан медарояд, нолиш мекунад ва майда-майда ба об фурӯ рафтан мегирад, аввал
як паҳлуяш, баъд паҳлуи дигараш. Вай баланд мебарояд, баъд боз гашта
поён мефурояд ва чуқуртар ба об фурӯ меравад. Нохост ба мисли тӯппаронӣ садое мабарорад, – ин ҳаво аршаро дарҳаммешиканад. Киштӣ ба
мисли каси ғарқ шуда истода беқарорӣ мекунад, то рафт ҳаракаташ суст
шудан мегирад. Дере нагузашта об аз девораҳо роҳи баромад наёфта, аз
сӯрохҳо зада баромадан мегирад, мисле ки кашалот – гови анбари азамате аз почакҳои биниаш фаввораи об сар медода бошад. Оқибат,
киштӣ хирроси ҳолати назъ бароварда, як бори дигар паҳлу мегардад ва
тамоман ба қаъри баҳр фурӯ рафта гирдоби азиме ба амал меоварад; дар
ибтидо давраҳояш намуда меистанд, баъд сатҳи об ҳамвор мешавад ва
ҳамааш ғоиб мегардад; баъди ягон панҷ дақиқа дар қаъри баҳр киштии
ғоиб гардидаро фақат дидаи парвардигори олам муқаррар карда метавонаду бас.
– Акнун шумо фаҳмидед, – барафзуд соҳиби заврақ бо табассум, –
ки чаро киштӣ ба бандар гашта намеояду барои чӣ ҳайати он додхоҳӣ
намекунанд.
Агар Гаэтано ҳамаи инро пеш аз он ки таклифи дар ҷазираи МонтеКристо сайд карданро ба миён овард, ҳикоят мекард, Франс, эҳтимол,
андеша мекард, ки кирои ба чунин саёҳате баромадан дорад ё не; вале
онҳо аллакай равон шуда буданд ва ӯ ба дил гуфт, ки гаштан аз ният
буздилӣ зоҳир кардан мешуд. Ин ҷавонмард яке аз он касоне буд, ки ба
ихтиёри худашон ба истиқболи хатар намераванд, вале агар бо он
рӯбарӯ зананд, бо хунсардии оромона пешвоз мегирандаш; ва низ яке аз
он касони қавииродае буд, ки хатар барояшон ҳарифи дар ҷанги тан ба
тан барин чизе буд: ин қабил касон ҳаракатҳои ҳарифро пай мебаранд,
қувваташро андоза мегиранд, чӣ қадаре ки лозим аст, таъхир мекунанд,
то дам гирифтаву нафас рост кунанд ва дар айни замон тарсӯ вонамуд
нашаванд ва бо як назар ба ҷамеи афзалиятҳояшон баҳо дода тавониста,
ба як зарба мекушанд.
Ман саросари Ситсилияю Калабрияро тай кардаам, – гуфт ӯ, – ду
дафъа аз миёни галаҷазирае шино карда гузаштаам ва ягон маротиба
ҳатто сояи роҳзани хушкигард ва роҳзани баҳриро надидаам.
– Э ман ҳамаи инро на аз баҳри ҳазраташон ҳикоят кардам, – ҷавоб
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гардонд Гаэтано, – ки шуморо аз раъйатон гардонам, шумо марҳамат
карда аз ман пурсидед, ман ҳам ҷавоб додам, тамом вассалом.
– Дуруст, азизам Гаэтано, сӯҳбати бо шумо хеле мароқангез аст маро; дилам мехоҳад боз ба гуфтори шумо гӯш диҳам, баъди ҳамин ба
Монте-Кристо меравем.
Дар ин миён онҳо ба ҷои ният кардаашон хеле тез наздик мешуданд;
шамоли салқин мевазид ва заврақ бо суръати шаш ё ҳафт мил дар як
соат пеш мерафт. Ҳар қадар ки онҳо ба ҷазира наздик мешуданд, вай, ба
назар ки аз даруни баҳр мебаромад; дар партави соати ғуруб баръало
суробаш падид омад, сангҳо мисли гулӯлаҳо дар кӯрхона болои ҳам
фурӯ рехта шуда буданд, вале дар тангнои миёни сахраҳо халанҷ сурхча
метофту дарахтон сабзфом ба назар мерасиданд. Маллоҳон, агарчи изтиробе зоҳир намекарданд, яқинан ҳозиру нозир буданд ва ба сатҳи мусаққали баҳр, ки рӯ-рӯяш пеш мехазиданд, бо диққати тамом чашм медавонданд ва уфуқро, ки он ҷо фақат бодбонҳои сафеди ба моҳихӯрак
шабеҳи заврақхои моҳигирон, заврақҳои дар сари ёлаи мавҷҳо алвонҷхӯранда ба чашм мерасиданд, назора мекарданд.
То Монте-Кристо на бештар аз понздаҳ мил боқӣ монда буд, ки қурси офтоб дар паси Корсика ба фурӯ рафтан сар кард, Корсикае, ки
кӯҳҳояш аз тарафи рост дандонҳои муҳибашонро ҷониби осмон рост
карда, қомат кашида буданд; ин кӯҳпораи азамат, ки ба мисоли Адамастори од дар рӯбарӯи заврақ таҳдидкорона пайдо шуда буд, батадриҷ
пеши офтобро гирифта, аз назар панаҳ кард онро; майда-майда торикии
шом сатҳи баҳрро фаро гирифта, сафои равшании рӯзи умраш ба поён
расида истодаро аз худаш дур меронд; вопасин шӯълаҳое, ки ба қуллаи
шахи махрутӣ расида буданд, лаҳзае даранг карданду ба мисоли чанбараи оташини вулқон якбора аланга заданд. Ниҳоят, торикӣ, ки то рафт
баланд мехест, қулларо фурӯ бурд, чунон ки пеш аз ин доманаи кӯҳро
фурӯ бурда буд, ва ҷазира ба кӯҳпораи тираи сияҳфом табдил ёфтан
гирифт. Баъди ним соат торикии чашмногузаре ба миён омад.
Хушбахтона, ба белзанҳо ин роҳ шинос буд, тамоми галаҷазираҳои
Тосканаро панҷ ангушташон барин медонистанд онҳо; вагарна, Франс
ба зулмоти амиқе ки заврақро печонда буд, бо нигоҳи на холӣ аз изтироб чашм медавонд. Корсика ғоиб гардид; ҳатто ҷазираи Монте-Кристо
ба назар наменамуд, вале маллоҳон дар торикӣ силовсин барин медиданд ва нохудо, ки сари суккон нишаста буд, заврақро ба итминон ва
қатъият пеш меронд.
Аз фурӯ рафтани офтоб тақрибан ягон соат гузашта буд, ки Франс
банохост дар тарафи чап, дар масофаи ягон чоряки мил кадом-як
пуштаи сиёҳеро пайхас кард; вале тарҳаш чунон норавшан буд, ки вай
мабодо маллоҳон абрпораро замин гумон бурдаст гуфта ба ҳолам
наханданд гуфта, аз изҳораш тарсид ва хомӯш истоданро авло донист.
Нохост дар соҳил рӯшноии баланде пайдо шуд; замин абрпора барин
намуданаш мумкин, вале оташ бешак шиҳоб набуд.
– Ин чӣ оташест? – пурсид Франс.
– Хомӯш! – зери лаб гуфт заврақхудо. – Ин гулхан.
– Шумо ҷазира номаскун гуфта будед-ку!
– Ман гуфта будам, ки саканаи доимӣ надорад, лекин инашро ҳам гуфта
будам, ки ҷазира ба қочоқчиҳо ба сифати паноҳгоҳ хидмат мекунад.
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– Ба роҳзанони баҳрӣ ҳам!
– Ба роҳзанони баҳрӣ ҳам, – такрор кард Гаэтано, – бинобар ин ман
фармудам аз канораш гузаранд: чунон ки мебинед, гулхан дар ақиби
мост.
– Лекин ба гумони ман, – гуфт Франс, – ки гулхан ғолибан ба мо бояд тасалло бахшад, на ин ки изтироб оварад, агар одамон аз ошкор кардани худ бим медоштанд, гулхан намеафрӯхтанд.
– Ин ҳеч аҳамият надорад, – гуфт Гаэтано. – Шумо дар торикӣ вазъи
ҷазираро дида наметавонед, вагарна, пай мебурдед, ки гулханро на аз
соҳил, на аз Пианоза дидан мумкин нест, балки фақат аз баҳри кушод
менамояд.
– Хӯш, ба фикри шумо, ин гулхан аз ҷомиаи номатлубе огоҳ мекунад моро?
– Ҳозир мефаҳмем мо, – ҷавоб гардонд Гаэтано, аз ин ситораи заминӣ чашм наканда.
– Хӯш чӣ хел мефаҳмем инро?
– Ҳозир мебинед инро.
Гаэтано бо рафиқонаш ба пичир-пичир даромад ва пас аз машварати
панҷдақиқаина заврақ бесадо давр гашту боз ба самти омадааш рафтан
гирифт; пас аз чанд сония оташ ғоиб шуд, дар хами кадом-як теппае
монд.
Он гоҳ нохудо сукконро тоб дод ва киштичаи хурдакак ба ҷазира хеле наздик рафт; дере нагузашта дар масофаи ягон понздаҳ қадам аз он
қарор гириф.
Гаэтано бодбонро фуровард ва заврақ бозистод.
Ҳамаи ин дар хомӯшии том ба субут расид; аз ҳамон дақиқае, ки заврақ ақиб гашта буд, касе сухан ба забон наёвард.
Гаэтано, ки ин саёҳатро пешниҳод карда буд, масъулиятро пурра ба
зимма гирифт. Чор тан маллоҳ аз вай чашм наканда, белҳоро омода дошта меистоданд, то агар зарурате афтад, бо тамоми қувват бел зада, аз
торикӣ истифода бурда, ғоиб шаванд.
Лекин Франс бошад, бо он хунсардие, ки ин дам ба мо маълум
аст,аслиҳаашро аз назар мегузаронд; вай дуто туфанги думилаву як карабин дошт; ба аслиҳааш тир ҷо кард, қулангҳоро санҷид ва нигарон
истод.
Дар ин миён Гаэтано нимтанаву куртаашро кашид, банди шалворашро таранг кард ва азбаски пойҳояш луч буд, пойафзор кашиданаш
лозим наомад. Бо чунин пӯшок, ё аниқтараш, бе пӯшок, вай худашро ба
об андохт, пеш аз ин ангушт ба лаб бурд, ва чунон боэҳтиёт сӯи соҳил
ба шино кардан даромад, қи ҳатто андаке шалпос задани об шунида
намешуд. Танҳо аз рӯи хати дурахшоне, ки дар рӯи об боқӣ мемонд,
ҳаракати ӯро назора кардан мумкин буд. Дере нагузашта ҳамон хат ҳам
нопадид гардид. Аз афташ Гаэтано ба соҳил рафта расида буд.
Як соати тамом касе аз заврақнишинон ҷунбише зоҳир накард; баъд
аз соҳил ҳамон хати дурахшон тӯл кашида наздик омадан гирифт.
Дақиқае пас, қулочкаш шино карда, Гаэтано ба заврақ расид.
– Хӯш чӣ будааст? – ба як овоз пурсиданд Франк ва маллоҳон.
– Ҳамин, ки онҳо қочоқчиҳои испанӣ будаанд; ҳамроҳашон фақат ду
роҳзани корсикоӣ.
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– Хӯш чӣ тавр роҳзанони корсикоӣ дар миёни қочоқчиҳои испанӣ
пайдо шуда бошанд?
– Эҳ, ҷаноби олиқадр, – гуфт Гаэтано ба лаҳни пуршафқати воқеии
насроние, – охир ба якдигар ёрӣ кардан даркор! Баъзан дар хушкӣ аз
дасти жандармҳову карабинерҳо аҳволи роҳзанон танг мешавад; хайр,
дар соҳил онҳо заврақе пайдо мекунанд, дар заврақ бошад – мо барин
одамони нек. Онҳо дар хонаҳои шиновари мо сарпаноҳ металабанд. Оё
ба бечорае, ки таъқибаш мекунанд, ёриро дареғ доштан мумкин аст? Мо
ӯро қабул мекунем ва барои бемалолии кор ба баҳр мебароем. Ин барои
мо заҳмате надорад, ҳол он ки инсоне аз марг наҷот меёбад ё ҳеҷ
набошад, ба озодӣ мерасад; ягон вақт вай қусури ин некиро мебарорад,
ягон ҷояки паноҳеро нишон медиҳад, ки аз назари кунҷковон канора
борро фуровардан мумкин мешавад.
– Ана гап, дӯстам Гаэтано! – гуфт Франс. – Пас шумо ҳам бо қочоқчигӣ машғул мешудаетон-дия?
– Чӣ метавон кард, ҷаноби олиқадр? – гуфт Гаэтано бо табассуме, ки
қалам аз тасвираш оҷиз аст. – Андак-андак кас ба ҳама кор машғул мешавад; охир ягон роҳи зиндагиро ёфтан даркор.
– Пас, ин касони дар Монте-Кристо буда барои шумо бегона набудаанд-дия?
– Ҳамин тавр гӯем ҳам мешавад; мо маллоҳон ҳам аҳли фаромӯшхона барин, – якдигарро ба ишорат мешиносем.
– Ва шумо гумон доред, ки мо метавонем осуда ба соҳил фуромадан
гирем?
– Дилам пур; қочоқчиҳо дузд нестанд.
– Роҳзанони корсикоӣ чӣ? – пурсид Франс, қалбан ҳар гуна эҳтимоли хатарро пешбинӣ карда.
– Онҳо на ба айби худ роҳзан шудаанд, – гуфт Гаэтано, – дар ин кор
ҳукуматдорон айбдоранд.
– Барои чӣ?
– Ҳа набошад чӣ? Онҳоро барои ким-кадом кори тагаш тар дастгир
мекунанд, буду шудаш ҳамин; гӯё ки корсикоӣ интиқом гирифта наметавониста бошад.
– Шумо кори тагаш тар гуфта чиро дар назар доред? Куштани одамку не? – пурсид Франс.
– Нест кардани душман, – ҷавоб гардонд заврақхудо. – Рафтем, аз
қочоқчиҳову роҳзанон меҳмоннавозӣ таваққӯъ медорем.
– Лекин мепазируфта бошанд моро?
– Бадеҳист.
Чанд нафаранд онҳо?
– Чор кас, ҷаноби олиқадр ва ду роҳзан; ҳамагӣ шаш кас.
– Мо ҳам ҳамин қадар. Дар ҳоли рӯи хуш нишон надодани ин ҷанобон қувваҳои мо баробар аст, ва, аз ин мебарояд, ки мо онҳоро ӯҳда
карда метавонем. Инак, масъала ҳал, ба Монте-Кристо меравем.
– Хуб шудаст, ҷаноби олиқадр, лекин шумо ба мо иҷозат медиҳед,
ки боз баъзе чораҳои эҳтиётӣ бинем?
– Бадеҳист, азизам! Чун Нестор хирадманду чун Улисс маккор бошед. Ман ба шумо на фақат иҷозат медиҳам, ман инро аз шумо хеле
илтимос мекунам.
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– Хуб шудаст. Ин тавр бошад, ҳама хомӯш! – гуфт Гаэтано.
Ҳама лаб фурӯ бастанд.
Барои Франс барин кас, ки ба ҳар чиз аз рӯи ақл менигарист, вазъият
хатарнок набошад ҳам, ба ҳар ҳол хеле таваккалӣ менамуд.
Вай дар миёни баҳри кушод буд, дар зулмати том, бо маллоҳони
ношиносе, ки барои вафодор будан ба ӯ ҳеч гуна ваҷҳ надоштанд, нағз
медонистанд, ки дар камари ӯ як чанд ҳазор франк ҳаст ва ягон даҳ
дафъа, аз ҳасад набошад ҳам, ақаллан аз кунҷковӣ, ба муоянаи яроқи
хеле хуби ӯ пардохта буданд. Ин ҳам кам: дар бадрақаи ин касон вай ба
ҷазирае мерасид, ки номи ҷудо ҳам порсоёнае дошт, вале азбаски ҳузури қочоқчиҳову роҳзанон ба меҳмоннавозии дигаре, ба ҷуз он, ки Масеҳоро дар Голгоф нигарон буд, умед намебахшид; илова бар ин ҳикояти киштиҳои ғарқгардида, ки рӯзона ба назараш муболиға намуда буд,
ин дам, шабона, як дараҷа ба ҳақиқат наздик мерасид. Ба ҳамин тариқ,
дар иҳотаи хатари дутарафа монда, ҳарчанд ки шояд дар гумонаш чунин вонамуд мешуд, вай бо диққати тамом маллоҳонро назора мекард
ва туфангро аз дасташ фурӯ намегузошт.
Дар ин миён маллоҳон аз нав бодбонҳоро бардоштанд ва бо он роҳе
равон шуданд, ки аллакай ду дафъа тай карда буданд. Франс, ки дар ин
муддат як дараҷа ба зулмат одат карда буд, дар торикӣ кӯҳпораи хорониҳодро ташхис дод, ки қад-қади он заврақ бесадо пеш мерафт; ниҳоят
даме ки заврақ гӯшаи кадом-як шахеро давр зада гузашт, вай гулханеро
дид, ки аз аввала ҳам равшантар фурӯзон буд ва чанд кас дар гирди он
менишастанд.
Шунаҳи алов ягон сад метр дар сатҳи баҳр паҳн мешуд. Гаэтано аз
канори соҳати равшанирасида гузашта истода, кӯшиш кард ба ҳар ҳол
заврақ ба хати рӯшноӣ дохил нашавад, баъд ҳине ки дар рӯбарӯи гулхан
қарор гирифт, вай онро рост ҷониби оташ гардонда бо ҷуръати тамом ба
доираи рӯшноӣ дохил гардид, ба хондани таронаи моҳигирон шурӯъ
кард, ки маллоҳон дар хондани нақарот ба вай ҳамовоз шуданд.
Баробари баланд шудани нахустин садои сурудхонӣ гирдиаловнишастагон бархостанд, лаби баҳр рафтанду заврақро аз назар гузарондан
гирифтанд, зоҳиран саъй доштанд андозаи онро муқаррар кунанд ва
бифаҳманд, ки чӣ нияте дорад. Дере нагузашта онҳо, аз афташ, аз муояна карданашон қаноат ҳосил карданд ва ҳама, баҷуз як нафар, ки дар
лаби баҳр истод, ба назди гулхан баргаштанд, гулхане, ки дар рӯи он як
бузичаи тамом кабоб мешуд.
Ҳангоме ки заврақ ба фосилаи ягон бист қадам ба соҳил наздик шуд,
каси дар лаби баҳр монда ба мисоли шахси дар посбонӣ истода, ки ҳангоми дидани дастаи гаштӣ мекунад, туфангро ҷониби онҳо рост карду
ба лаҳҷаи сардинӣ нидо зад:
– Кӣ меояд?
Франс бо хунсардӣ ҳар ду кӯлангро кашид.
Гаэтано бо он шахс чанд калимае радду бадал кард, ки Франс аз он
ягон ҳарфе нафаҳмид, агар чи, зоҳиран, сухан аз хусуси ӯ мерафт.
– Ҷанобашон майли гуфтани номашонро доранд ё мехоҳед онро
пинҳон доред? – пурсид Гаэтано.
– Номи ман ба касе чизе намефаҳмонад, – ҷавоб гардонд Франс. – ба
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онҳо ҳамту фаҳмонед, ки ман фаронсавиям ва барои рағбати худам ба
саёҳат баромадаам.
Даме ки Гаэтано ҷавоби ӯро расонд, посбон ба яке аз лаби алов нишастагон ким-чӣ фармоише кард ва ӯ бетаъхир бархосту дар миёни
сахраҳо нопадид шуд.
Ҳама хомӯш истоданд. Ҳар кадомашон, аз афташ, фақат ба кори худашон машғул буданд; Франс – ба фуромадан, маллоҳон – ба ғундоштани бодбонҳо, қочоқчиҳо – ба кабоб кардани бузича; вале ҳини ин
бепарвоии зоҳирӣ ҳамаашон ноаён якдигарро назора мекарданд.
Он ки рафта буд, гашта омад, вале на аз он тарафе, ки рафта буд,
балки аз тарафи муқобили он; вай ҷониби посбон имо кард, ӯ ҷониби
заврақ баргашту як даҳан гуфт:
– S'accomodi.
S'accomodi-и итолиёвӣ тарҷуманошуданист. Ин калима дар як вақт
ифодакунандаи чунин маъниҳост: «Бифармоед, фуроед, хуш омадед,
худро мусофир наангоред, хона хонаи худатон». Ин мисли ибораи туркии Молйер аст, ки бо мафҳумҳои бешумори дарбаргирифтааш марди
мешчани доираи дворянҳоро сахт дар ҳайрат гузошта буд.
Маллоҳон бори дуюм даъват карданро интизор нашуданд; бо чор
бел задан заврақ ба лаби соҳил расид; Гаэтано ба замин ҷаст, бо овози
паст байни ваю посбон чанд калимае радду бадал шуд; маллоҳон пасиҳам фуромадан гирифтанд; ниҳоят навбат ба Франс расид.
Вай як туфангашро ба китф овехт, дигараш дар дасти Гаэтано буд;
карабинро маллоҳе мебурд. Тарзи либоспӯшии Франс миёни озодагии
олуфтаҳову лоуболии рассомон буд, ки ин чиз дар замири соҳибони
манзил шубҳае ба амал наовард, яъне ки хавф ҳам набурданд.
Заврақро дар лаби соҳил бастанду худашон равон шуданд, ки қароргоҳи мувофиқтаре пайдо кунанд; вале, аз афташ, самти интихоб кардаи
онҳо ба қочоқчии назорат карда истода маъқул наёмад, ки Гаэтаноро
садо кард:
– Не, ба он тараф не!
Гаэтано ғурунгосзанон узр хосту баҳсу мунозира накарда, ба самти
муқобил равон шуд; дар ин миён ду нафар маллоҳ назди гулхан рафта
яктоӣ машъала фурӯзон карданд.
Ягон сӣ қадам рафта, онҳо дар майдончае қарор гирифтанд, ки дар
атрофаш дар дили шахҳо нишастгоҳ барин ҷое кофта шуда буд; кофтаҳо хоначаҳоеро ба хотир меоварданд, ки дар онҳо як ҷо нишаста қаровулӣ кардан мумкин аст. Атроф дар тасмаи камбари замини мусмир
булутҳои пакана руста буданду чакалаки анбӯҳи мӯрд. Франс машъаларо хам карду тӯдаи хокистарро дид, дарёфт, ки на вай аввалин касе будааст, ки мувофиқ омадани ин ҷойгоҳро шинохтааст ва ин маъво,
зоҳиран барои омаду рафткунандагони ҳарҷоии ҷазираи Монте-Кристо
ба сифати қароргоҳи маъмулӣ хидмат мекардааст.
Ӯ дигар ягон воқиаи ғайри чашмдорро нигарон набуд; ҳамин ки вай
ба замини соҳил қадам гузошт, ба муносибати дӯстона набошад ҳам, ба
ҳар ҳол ба табъи лоуболонаи соҳибони манзил итминон ҳосил кард, хотираш ҷамъ шуд ва бӯи гӯшти бузича, ки дар оташ кабоб мешуд, ба
ёдаш овард, ки гурусна аст.
Вай инро ба Гаэтано гӯшзад кард ва ӯ ҷавоб гардонд, ки муҳайё кар246
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дани хӯроки шом – як пула гап, зеро дар заврақ онҳо нон доранд, май,
шашто кабк, оташ гирондан бошад, кори осон.
– Воқиан, – илова кард ӯ, – агар бӯи гӯшти бузича ин қадар ба димоғи ҷанобашон хуш расида бошад, ман метавонам ба ивази як тикка
кабоб ба ҳамсоягонамон дуто кабк пешниҳод кунам.
– Бисёр нағз, Гаэтано, бисёр нағз, – гуфт Франс, – шумо, дарвоқеъ,
истеъдоди табии гуфтушунид кардан доштаед.
То ин дам маллоҳон халанҷ чиданд, шохаҳои сабзи мӯрду булутро
шикаста як ҷо ҷамъ карданд ва як гулхани пурзабонае афрӯхтанд.
Франс накҳати гӯшти бузичаро шамида, бесаброна гашта омадани
Гаэтаноро нигарон буд, вале ӯ ба ваҷоҳати ниҳоят мушавваш ба наздаш
омад.
– Чӣ хабар? – пурсид Франс. – Онҳо розӣ нестанд?
– Баръакс, – ҷавоб гардонд Гаэтано. – Саркардаашон фаронсавӣ будани шуморо фаҳмида, даъват дорад, ки ҳамроҳашон хӯроки шом сарф
кунед.
– Вай хеле меҳрубон будааст, – гуфт Франс, – ва ман сабаби рад
карданро намебинам, хусусан ки ман ҳиссаи хӯроки худамро бурда истодаам.
– Гап дар ин не: вай чизи мехӯрдагӣ дорад ва ҳатто аз дараҷаи кофӣ
ҳам бештар, вале ӯ шуморо фақат ба як шарти ниҳоят ғалатие дар хонааш пазируфта метавонистааст.
– Дар хонааш мепазируфтааст? – такрор кард ҷавонмард. – Чӣ, вай
барои худаш хона пӯшондааст?
– Не, вай манзили хеле бароҳат доштааст, ба ҳар ҳол бо итминон чунин мегӯянд.
– Чӣ, шумо ин саркардаро мешиносед?
– Дар борааш шунидагӣ дорам.
– Ба некӣ ё ба бадӣ?
– Ҳам ину ҳам он.
– Ҷин занад! Шарташ чӣ будааст?
– Монед, ки чашматонро банданд ва бандро фақат даме мекушодаанд, ки худаш кушоед гӯяд.
Франс кӯшиш кард дар чашмони Гаэтано бихонад, ки дар зимни ин
пешниҳод чӣ чизе ниҳон бошад.
– Ҳа, ҳа, – ҷавоб гардонд ӯ, – андешаи Франсро пай бурда, – худи
ман ҳам мефаҳмам, ки ин ҷо хуб андеша кардан даркор.
– Хайр дар ҷои ман шумо мебудед, чӣ гуна рафтор мекардед?
– Хайр ман ҳеч чиз бой намедодам; ман мебудам, мерафтам.
– Шумо даъваташро қабул мекардед?
– Оре, ақаллан фақат барои кунҷковӣ.
– Дар манзили вай оё ягон чизи ғалатие дидан мумкин бошад?
– Гӯш кунед, – гуфт Гаэтано овозашро паст карда, – фақат намедонам рост мегуфта бошанд ё не…
Ӯ ба атроф назар кард, мабодо ягон кас гапашро нашунида истода
бошад.
– Хӯш чиҳо мегӯянд?
– Мегӯянд, ки вай дар хонаи зеризаминие зиндагӣ дорад, ки дар қиёси он қасри Питтӣ ба як пули сиёҳ намеарзад.
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– Ин дар хаёлатон? – гуфт Франс нишаста истода.
– Не, дар хаёлам не, – таъкид кард Гаэтано, – ин тамоман рост. Кама,
суккондори «Фердинанди Пок» як дафъа дар он ҷо буд ва ҳангу манг
баромад аз он ҷо; вай мегӯяд, ки ин гуна ганҷ фақат дар афсонаҳо мешавад.
– Ҳамту-я! Оё шумо медонед, ки бо ин гапатон маро водор мекунед
ба ғори Алибобо дароям?
– Ман ба ҷанобашон фақат он чиро батакрор мегӯям, ки худам шунидаам.
– Хӯш шумо маслиҳат медиҳед, ки розӣ шавам?
– Ин тавр нагуфтаам ман. Ихтиёр ба ҷанобашон. Дар ин гуна маврид
ман ҳадди маслиҳат додан надорам.
Франс каме фикр кард, ба дил гуфт, ки чунин каси сарватманд аз паси чанд ҳазор франки ӯ наметозад ва дар зимни ин ҳама вай фақат хӯроки шоми олиҷанобро диду бас, бинобар ин қарор дод биравад. Гаэтано
рафт, ки ҷавоби ӯро бирасонад.
Аммо чунон ки болотар гуфтем мо, Франс ҷавони эҳтиёткор буд,
бинобар ҳамин ҳам мехост дар бораи мизбони ғалативу пурасрораш ҳар
чи батафсилтар иттилоъ дошта бошад. Вай баргашта ба маллоҳе рӯ
овард, ки ҳангоми гуфтугӯи худашу Гаэтано бо ваҷоҳати шахсе, ки аз
вазифааш ифтихор дорад, кабк пар меканд, ва аз ӯ пурсид, ки ин одамон
бо чӣ омада бошанд, модом ки на заврақе менамояд, на сафинае, на
киштие.
– Ин маро безобита намекунад, – ҷавоб гардонд маллоҳ. – Ман
киштии онҳоро медонам.
– Хуб аст киштиашон?
– Ин хелашро ба ҷанобашон ҳам орзу мекунам, то гирди оламро давр
бизананд.
– Калон аст киштиашон?
– Ягон сад тона меояд. Воқиан, ин киштӣ барои дилхушӣ, яхта,
чунон ки ингилисҳо меноманд, лекин чунон мустаҳкам, ки ба шароити
ҳар гуна обу ҳаво тоб меоварад.
– Дар куҷо сохта шуда бошад?
– Намедонам; бояд дар Генуя бошад.
– Ба чӣ тариқ, – давом дод Франс, – саркардаи қочоқчиҳо оё наметарсад, ки дар бандари Генуя ба худаш яхта мефармояд?
– Ман нагуфтаам, ки соҳиби киштӣ ҷочоқчӣ аст, – ҷавоб гардонд
маллоҳ.
– Лекин Гаэтано гӯё ҳамин тавр гуфт-ку.
– Гаэтано ҳайати киштиро аз дур дид ва бо ягон нафаре аз онҳо
ҳамсӯҳбат нашудааст.
– Лекин агар ин шахс саркардаи қочоқчиҳо набошад, пас кист вай?
– Аъёни сарватманде ва ба ҳавои дили худаш саёҳат карда мегардад.
– «Шахсияти, аз афташ, хеле пурасрор, – аз дил гузаронд Франс, –
модом ки фикрҳо дар борааш ин қадар мухталифанд».
– Хӯш чӣ ном дорад?
– Ҳар гоҳ инро аз вай пурсанд, ҷавоб мегардонад, ки номаш Синдбоди Дарёгард. Вале ман ба ин шак дорам, ки номи воқеии вай бошад.
– Синдбоди Дарёгард?
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– Бале.
– Хӯш дар куҷо зиндагӣ мекунад ин аъён?
– Дар баҳр.
– Худаш куҷоӣ аст?
– Намедонам.
– Ягон бор дидаед ӯро?
– Иттифоқ афтода буд.
– Афту башарааш чӣ хел аст?
– Худатон мебинед, ҷаноб.
– Вай маро дар куҷо пазироӣ мекарда бошад?
– Бояд дар ҳамон қасри зеризаминиаш бошад, ки Гаэтано ба шумо
гуфт.
– Ва шумо ягон вақт саъй накардед, ки ба ҳамон қасри ҷодуӣ роҳ
ёбед?
– Набошад чӣ, ҷаноб, – ҷавоб гардонд маллоҳ, – ва ҳатто на як бору
ду бор; вале ҳамааш баръабас; мо тамоми ғорро кофтуков кардем ва дар
ҳеч ҷо ҳатто андаке роҳи гузаштан наёфтем. Ғайр аз ин мегӯянд, ки дар
на бо калид, балки бо сухани соҳирие боз мешудааст.
– Бешак, – зери лаб гуфт Франс, – ман ба афсонае аз афсонаҳои
«Ҳазору як шаб» афтодаам.
– Ҷаноби воломақом шуморо нигаронанд, – овозе ба гӯш расид аз
пасаш, ки вай овози посбонро шинохт.
Ду маллоҳ аз ҳайати яхта бадрақа карданд ӯро.
Франс ба ҷои посух аз кисааш дастрӯмолчаро бароварду ба посбон дод.
Хомӯш чашмонашро бастанд ва хеле бо диққат бастанд, – онҳо
маълум буд, ки бим доштанд ягон ғадре накунад ӯ; баъди ин ба вай
пешниҳод карданд қасам хӯрад, ки ҳаргиз ба кушодани баста саъй
намекунад.
Франс қасам хӯрд.
Он гоҳ маллоҳон аз зери бағалаш гирифта бурданд, посбон бошад,
пеш-пеш рафт.
Баъди ягон сӣ қадам рафтан, аз рӯи накҳати ҳавасовари кабоби бузича ӯ пай бурд, ки варо аз канори қароргоҳ гузаронда истодаанд, сипас
ӯро боз ягон панҷоҳ қадам бурданд, ба тахмин, ба ҳамон самте, ки
рафтани Гаэтаноро манъ карда буданд; Акнун ин манъ кардан ба вай
фаҳмо гардид. Дере нагузашта, аз рӯи тағйири ҳаво, Франс дарёфт, ки
ба зери замин даромад. Баъди чанд сония қадам задан садои андак
қисиросе баромаду гармии фораме ба рӯяш расид; ниҳоят эҳсос кард, ки
қадамаш ба қолии фохире расида истодааст, роҳбаладҳо дастонашро
сар доданд. Хомӯшӣ ба миён омад ва овози касе ба забони фаронсавии
бенуқсон ба гӯшаш расид, агарчи лаҳни гуфтораш хориҷи буд.
– Хӯш омаданд, акнун метавонед бастаро кушоед.
Бадеҳист, ки Франс мунтазири бори дуюм даъват кардан нашуд; вай
рӯмолчаро кушоду дар рӯбарӯи худаш шахси ягон чилсолаеро дид, дар
пӯшоки аҳли Тунис, яъне дар сараш каллапӯши пӯпаки абрешимии кабуддор, дар танаш камзӯли моҳути сиёҳи таг то боло зардӯзӣ, шалвораш кушоди суп-сурх, соқпӯшҳояш низ ба ҳамин ранг, мисли камзӯлаш
зардӯзӣ ва дар пояш кафши зард; камарбандаш аз шоли фохири кашмирӣ, ки ба он ханҷари теғаш каҷи хурде гузаронда шуда буд.
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Сарфи назар аз мурдавор рангпарида буданаш, ҳусни ҷамолаш касро
дар ҳайрат мегузошт; чашмонаш серҳаракати зирак буданд; хатти мустақими қариб бо ҷабин ҳамвори биниаш қиёфаи соф юнониро ба ёд
меовард; дандонҳои сап-сафеди дурдонавораш дар иҳотаи сиблати қиргун сиёҳаш чашмхиракунанда ҷило медоданд.
Аммо рангпаридагии чеҳрааш табиӣ набуд; мисле ки солҳои зиёдеро
ин шахс дар гӯр ба сар бурда ва рангу лавни зиндагӣ дигар натавониста
бошад барқарор бишавад дар симояш.
Қадаш чандон баланд набуд, аммо тану тӯши мӯътадил дошт ва мисоли ҳамаи аҳли ҷануб дасту пояш хурдакак буданд.
Аммо он чи Франсро бештар аз ҳама моту мабҳут кард, агарчи ҳикояти Гаэтаноро матал пин дошта буд – ин шукӯҳи асосияи манзилаш.
Саросари хона бо матои абрешимии бо нахи зар гӯлдӯзишудаи туркӣ
рӯкаш шуда буд. Дар пешгаҳ диване истода буд, ки дар болояш аслиҳаи
арабии заринғилофи дастаҳояшон ҷавоҳиркорӣ; аз шифт лампаи бисёр
зебои шишааш венетсӣ овезон, пои кас бошад, то буҷулак ба пати қолии
туркӣ фурӯ мерафт; даре, ки аз он Франс даромада буд, пардаҳо пӯшида
медоштанд, ҳамчунин дари дуюм низ, ки ба хонаи шафат мебурд, хонае, ки аз афташ равшан чароғон гардида буд.
Соҳиби манзил ба ҳайратфизоии Франс монеъ намешуд, вале худаш
ҳам назора кардани ӯро бо назора посух медоду аз вай чашм намеканд.
– Ҷаноби бокарам, – гуфт ӯ оқибат, – хоҳиш мекунам барои эҳтиёткорие, ки тибқи он шуморо назди ман оварданд, бубахшоед маро; вале
ин ҷазира асосан беодам аст ва агар ягон кас ба асрори манзили ман роҳ
ёбад, ман, аз эҳтимол дур нест, ки гашта омада маскани худро дар ҳоли
зор меёфтам ва ин барои ман хеле аламовар мебуд на аз он ки ман аз
зиён диданам ҳасрат мехӯрдам, балки аз он, ки аз имконияти ба майли
хотир инзиво ҷустан маҳрум мемондам. Лекин акнун ман кӯшиш мекунам он чиро, ки гумон доштед дар ин ҷо пайдо кунед, – хӯроки шоми
мӯътадилу бистари бароҳат, – ба шумо пешниҳод карда, ҳамин андак
малоли хотирро аз дилатон барорам.
– Афв фармоед, – гуфт Франс, – чӣ ҷои узр овардан? Ба ҳама
маълум, ки касони ба остонаи қасрҳои сеҳрогин қадам гузорандаро
чашм мебанданд; ба ёд оред Раулро дар «Гугенотҳо»; ё ва, ростӣ, ман
шиква карда наметавонам: ҳар он чи шумо ба ман нишон медиҳед, дар
воқеъ ба аҷоиботи «Ҳазору як шаб» меарзад.
– Ҳайҳот! Чун Лукулл ман ба шумо мегӯям: агар ман медонистам, ки
шумо бо мақдами худ маро сарфароз мегардонед, ман ба ин омодагӣ
медидам. Аммо, сарпаноҳи ман ҳар қадар нокироӣ бошад ҳам, дар ихтиёри шумост; ғизои ман ҳар қадар бад бошад ҳам, аз шумо хоҳиш мекунам, танаввул фармоедаш. Алӣ, хӯрок кашида шуд?
Дар як он пардаи дар як сӯ кашида шуд ва марди нубии чун дарахти
обнус сип-сиёҳи пероҳани сап-сафед пӯшидае бо ишорат хоҷаашро ба
хонаи таомхӯрӣ даъват кард.
Намедонам, шумо розӣ мешуда бошед бо ман ё не, – гуфт марди ношинос ба Франс, – лекин барои ман аз ин тоқатфарсотар коре нест, ки
соатҳо кас бо яке сари дастархон нишаста бошаду надонад, ки мусоҳибаш чӣ ном дорад. Хоҳишмандам дар ёд дошта бошед, ки ба риояти таомули меҳмондорӣ, ман аз шумо на исматонро мепурсам, на унво250
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натонро, ман фақат мехостам бидонам, ки рағбататон чист, то чӣ гуфта
муроҷиат кунам ба шумо. Аз ҷониби худ, то ки шуморо ташвиш
надиҳам, мегӯям, ки маро одатан Синдбоди Дарёгард меноманд.
– Лекин маро, – ҷавоб гардонд Франс, – барои он, ки дар вазъияти
Алоуддин бошам, фақат чароғи машҳури ӯ намерасад ва бинобар ҳамин
ҳеч монеае намебинам, ки имрӯз Алоуддин номида шавам. Ба ҳамин
тариқ, мо дар қаламрави Шарқ боқӣ мемонем, ки маро ба ин ҷо, аз
афташ, сеҳри кадом-як ҷине овардааст.
– Хӯш, Алоуддини меҳрубон, – гуфт хоҷаи пурасрор, – шумо шунидед, ки хӯроки шом муҳайёст. Бинобар ин аз шумо хоҳиш мекунам, ба
хонаи таомхӯрӣ гузаред; банда пеш-пеш меравам, ки роҳнамоӣ кунам
ба шумо.
Ва Синдбод пардаро бардошта, аз меҳмон пеш гузашт.
Шавқи Франс то рафт зиёд мешуд: таом дар фохиртарин зарфҳое
буд. Ба чунин вазъияти муҳим итминон ҳосил карда, вай ба назора кардан пардохт. Хонаи таомхӯрӣ на камтар аз хонаи меҳмонпазироӣ
бошукӯҳ буд, ки ҳамин ҳоло вай аз он берун омад. Хона яксара аз мармари дорои тасвирҳои муқарнаси пурарзиши атиқа буд, дар ҳар ду тарафи толори дарозрӯя муҷассамаҳои олиҷанобе сабад ба сар истода буданд. Дар сабадҳо нодиртарин меваҷот: ананасҳои ситсилӣ, анорҳои
малагӣ, афлесунҳои балеарӣ, шафтолуҳои фаронсавӣ ва финдуқҳои тунисӣ рӯиҳам чида шуда буданд.
Хӯроки шом аз тазарви бирёни дар гирдаш кабоби дурроҷ; яхнии
сони гуроз, кабоби гӯшти бузича, моҳии нодиру харчангҳои барзангӣ
иборат буд. Дар байни табақҳои калон тақсимчаҳои газак меистоданд.
Табақҳо нуқрагину тақсимчаҳо аз фағфури ҷопонӣ буданд.
Франс чашмашро молид, – ба назараш, ки ҳамаи ин дар хоб бошад.
Алӣ як худаш танҳо хизмат мекард ва вазифаашро хеле хуб ба ҷо
меовард, меҳмон ӯро таъриф мекард.
– Оре, – ҷавоб мегардонд хоҷааш, бо бетакаллуфии ашрофона
Франсро меҳмондорӣ карда, – бечора сахт содиқ ба ман ва бисёр бадаступо. Ин ҷонашро наҷот додани маро ёд дорад ва азбаски, зоҳиран,
ҷонаш азиз будааст, ин некиро фаромӯш намекунад, балки хеле миннатдор аст.
Алӣ назди хоҷааш омада, дасти ӯро гирифта бӯсид.
– Аз ҷониби ман хоксорӣ мешуда бошад, – гуфт Франс, – агар ман
бипурсам, ки дар чи вазъияте ин кори хайрро ба ҷо овардед шумо.
– Ин бисёр кори осон, ҷавоб гардонд хоҷааш. – Аз афташ, ин айёр
дар атрофи ҳарами беки Тунис аз ҳадде, ки ба сиёҳпӯст равост, наздиктар гаштугузор кардааст; аз ҳамин сабаб бек амр кардааст, ки забону
дасту каллаашро буранд: дар рӯзи якум – забонашро; дар рӯзи дуюм –
дасташро, вале дар рӯзи сеюм – каллаашро. Ман ҳамеша дар орзуи
хидматгори гунг будам; сабр карда истодам, то ин ки забонашро буриданд ва ман ба бек таклиф кардам, ки ӯро бо туфанги думилаи бисёр
хубе алиш кунад, ки як рӯз пеш, чунон ки ба назарам намуд, ба он
ҳазрат хеле маъқул шуда буд. Вай дудила шуд: то ҳамин дараҷа дилаш
мехост ин бечораро нобуд кунад. Вале ман ба туфанг корди шикории
ингилисиеро илова кардам, ки бо он шофи ҳазрати бекро ду бӯлак карда
будам; лекин ба ҳамин шарт, ки дигар қадамаш ба хоки Тунис нарасад.
251
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Ба ин хайрбод ҳоҷат набуд. Ҳамин ки ин басурмани муртад аз дур
соҳили Африқоро медид, ҳамонзамонӣ ба чуқуртарин гӯшаи таҳхонаи
киштӣ ҷо мешуд ва то даме ки сеяки кураи арз аз назар панаҳ нашавад,
аз он ҷо берун намеомад.
Франс тафсилоти ин рӯйдодро, ки соҳиби манзил бо софдилии дур
аз мурувват ҳикоят мекард, надонист чи гуна маънидод кунад ва ба андеша рафт.
– Пас мисли дарёнаварди ҷавонмарде, ки номашро доред, – гуфт ӯ,
то ки сӯҳбатро ба дигар сӯ барад, – шумо умр ба саёҳат мегузаронед?
– Оре. Инро ман вақте назр карда будам, ки ҳаргиз гумон надоштам
ягон вақт барои амалӣ гардонданаш имкон меёбам, – ҷавоб гардонд,
табассумкунон, марди ношинос. – Ман боз чанд чизи дигарро назр карда будам ва умед дорам, ки вақташ ояд, инро ҳам ба ҷо оварам.
Агар чи Синдбод ин суханонро дар ниҳояти хунсардӣ ба забон
овард, дар чашмонаш як лаҳза ифодаи адовати бераҳмонае пайдо шуд.
– Шумо, бояд, хеле бисёр азоб кашида бошед? – пурсид Франс.
Синдбод як қад парид ва бо диққат ба ӯ нигарист.
– Аз чӣ ин андеша ба дилатон омад? – пурсид ӯ.
– Аз ҳама чиз, – ҷавоб гардонд Франс, – овози шумо, нигоҳатон,
қути кандаатон, худи ҳамин зиндагие, ки шумо ба сар бурда истодаед.
– Ман? Ман хушбахттарин зиндагиеро ба сар бурда истодаам, ки дар
рӯи замин имконпазир аст, – зиндагии подшоҳона. Ман молики
ҷаҳонам; агар ягон мавзее ба ман маъқул афтад, ман он ҷо истиқомат
кардан мегирам; агар дилгир шавам, кӯч мебандам; ман мисли парандагон озодам; мисли мурғ бол дорам; касоне, ки дар атрофи мананд, бо як
ишоратам ба итоат меоянд. Баъзан бо он дилхушӣ мекунам, ки ба
адлияи одамӣ писханд мезанам ва роҳзанеро, ки одамон боистаи адлияи
хеш қарор доданӣ шуда, ба кофтукобаш меафтанд ё ҷинояткореро, ки
низ ба ҳамин мақсад таъқиб мекунандаш, бадар мебарам. Ғайр аз ин
ман адлияи дорои ҳама гуна дараҷаву зинаҳое дорам, ки ин адлия бе
ақиб андохтану гӯш додан ба арзу шикоят маҳкум мекунаду маоф медорад ва ба ҳукми он ҳеч кас дахолат намекунад. Агар шумо лаззати
зиндагии маро мечашидед, зиндагии дигареро намеписандидед ва
ҳаргиз ба ҷаҳон барнамегаштед, магар ки аз барои амалӣ гардондани
ягон андешаи ниҳоние.
– Қассосгирӣ, масалан! – гуфт Франс.
Марди ношинос ба Франс он тарзе теғ кашида нигарист, ки чунин
нигоҳ ба қаъри хираду қалби кас роҳ меёбад.
– Барои чӣ маҳз қассосгирӣ будааст? – пурсид ӯ.
– Барои он ки, – гашта гуфт Франс, – шумо ба назарам касе менамоед, ки ба таъқиби ҷомиа дучор шудааст ва дар тараддуди он аст, ки кимкадом ҳисобу китоби мудҳишашро бо ин ҷомиа баробар кунад.
– Иштибоҳ мекунед, – гуфт Синдбод ва бо хандаи ғалатиаш, дандонҳои тези сап-сафедашро намоён карда бихандид, – ман як навъ шахси накӯкорам ва шояд, ягон вақт озими Париж гардам ва бо ҷаноби Апперу бо Шахси боронии кабудпӯш1 рақобат ҷӯям.
1. Лақаби соҳибэҳсони маъруф Эдм Шампон (1764-1852).
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– Ва ин якумин сафари шумо ба Париж хоҳад буд?
– Афсӯс ки ҳа! Ман чандон кунҷков набудаам, ҳамин тавр нест? Лекин бовар бикунед, ин на бо айби ман аст; барои ин ҳоло фурсат мерасад.
– Ва ба қарибиҳо нияти Париж рафтан доред?
– Худам намедонам, ҳама кор ба шароит вобаста.
– Ман мехостам дар як вақт бо шумо дар он ҷо бошам ва кӯшиш бикунам, то он ҷое, ки қудрат дорам, қавлини ин меҳмоннавозиеро гардонам, ки шумо ин қадар олиҳимматона дар Монте-Кристо ба ман раво
дида истодаед.
– Ман ба майли тамом ин даъвати шуморо мепазируфтам, – ҷавоб
гардонд мизбон, – вале мутаассифона агар Париж равам ҳам, эҳтимсол
пинҳонӣ равам.
Дар ин миён зиёфат идома дошт; воқиан, чунин менамуд, ки ин такаллуф фақат барои Франс аст, зеро марди ношинос ба неъматҳои алвон, ки барои меҳмони нохонда муҳайё карда буд ва ӯ аз таҳти дил
қадршиносиаш мекард, қариб ки даст намерасонд.
Ниҳоят, Алӣ ширавор пеш овард, ё аниқтараш, сабадҳоро аз сари
ҳайкалҳо гирифту рӯи дастархон гузошт.
Дар байни сабадҳо вай як зарфи зарандуди на чандон калони
сарпӯшдоре оварда монд. Зарфро эҳтиромкорона бардошта овардани
Алӣ дар замири Франс кунҷковие барангехт. Ӯ сарпӯшро бардошту хамираи сабзфомеро дид, ки дар назар шарбатро ба ёд меовард, вале чӣ
буданашро тамоман намедонист.
Ӯ ба таҳайюр сарпӯши зарфро гашта ба ҷояш гузошт ва ба соҳибит
манзил назар карда дид, ки вай ришхандомез табассум дорад.
– Шумо пай бурда наметавонед, ки дар ин зарф чӣ бошад, бинобар
ин дар замиратон ҳисси кунҷковӣ бедор шуд?
– Оре, иқрор мекунам.
– Ин шарбати сабз – ҷуз амврозия чизи дигаре нест, ки Геба рӯи дастархони Юпитер гузошта буд.
– Лекин ин амврозия, – гуфт Франс, – ба дасти одамон расида, эҳтимол, номи осмонии худро ба номи заминӣ бадал карда бошад? Ин
дорувор, ки ба он, воқиан, ман чандон майл эҳсос намекунам, ба забони
одамӣ чӣ ном дорад?
– Далели раднопазири аз ҳад зиёд мулоҳизакор будани мо ана ҳамин
аст! – хитоб кард Синдбод. – Басо мо аз канори бахти худамон гузашта,
онро пайхас намекунем, тарафаш назар намеандозем; агар назар кунем
ҳам, онро намешиносем. Агар шумо одами ҳушманд бошеду мавриди
парастишатон зар аст, ин шарбатро бичашед, дар пеши назаратон
конҳои Перу, Гуҷарот ва Гулкунда боз мегарданд; агар шумо аҳли тахайюл, шоир бошед, – шумо бичашед, ҳудуди имкон барҳам мехӯрад,
дар пеши назаратон дуриҳои беохир боз мегарданд, шумо дар паҳнои
нопайдоканори хаёл бо дили кушоду руҳи озод гаштугузор карда мегардед. Агар шумо шӯҳратпараст бошед, аз паси ҷалолати заминӣ тозед
– инро бичашед ва соате ҳукмфармо хоҳед гашт, – на ҳукмфармои кишвари кӯчаки як гӯшаи Аврупо, аз қабили Ингилистон, Фаронса ва Испониё, балки ҳукмфармои кураи арз, ҳукмфармои олам, ҳукмфармои
коинот. Маснади шумо болои ҳамон кӯҳе қарор хоҳад гирифт, ки Иблис
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Масеҳоро бар он бароварда буд ва ба ӯ саҷда накарда, ба чанголаш бӯса
назада, шумо сари ҳукмфармоёни тамоми кишварҳои рӯи замин хоҳед
шуд. Бовар бикунед, ки ин дилфиреб аст, хусусан ки барои ин кофист…
Нигоҳ кунед.
Бо ин суханон вай сарпӯши зарфи зарандуди хурдакакро бардошт,
бо қошуқчаи қаҳвахӯрӣ як тикка аз шарбати сеҳрогин гирифт, ба даҳон
андохту чашмашро нимпӯш кард ва сарашро ақиб андохта, батааннӣ
фурӯ бурд.
Франс ба мазза карда хӯрдани ғизои латифи дилхоҳ ба мизбони худ
халал нарасонд; даме ки вай каме ба худ омад, Франс суол кард:
– Лекин чӣ хӯрдании сеҳрогинест ин?
– Шумо ҳадиси Шайхи Ҷиболро1 шунидаед, – пурсид соҳиби манзил, – ҳамоне, ки қасди куштани Филиппи Август карда буд?
– Бадеҳист.
– Оё ба шумо маълум бошад, ки вай дар доманаи кӯҳсоре, ки тахаллуси шоириаш аз он пайдо шудааст, водии пуршукӯҳеро соҳиб буд. Дар
ҳамон водӣ боғҳои олиҷанобе доман паҳн карда буданд, ки ниҳолонашро худи Ҳасан ибни Саббоҳ шинондааст; дар миёни ин боғот айвончаҳои хилвате буданд. Дар ҳамин айвончаҳо вай баргузидагонеро
даъват кардаву ба хӯрди онҳо, ба қавли Марко Поло, ким-чӣ хел гиёҳе
медод, ки ишонро ба маъвои Одаму Ҳавво мебурд, ҷое, ки онҳоро
гулҳои ҳамешабаҳор, алвони меваҷоти расидаву дӯшизагони якумр ҷавон интизор буданд. Он чи ин ҷавонони саодатманд амри воқеӣ мепиндоштанд, хаёле буд, вале чунон ширин, чунон лаззатбахш, чунон эҳтиросангез, ки онҳо тайёр буданд тану ҷони худро фидои оне кунанд, ки
чунин неъматро ба ишон ато кардааст, чун ба худованд сар ба итоаташ
фуруд меоварданд, омода буданд офоқро бигарданд, ҳар киро хоҷаашон
ишорат кунад, бикушанд ва бе қилу қол ба умеде тан ба куштан медоданд, ки ин гузаргоҳест ба он ҳаёти саодатмандона, ки гиёҳи малакутӣ
умедворашон карда буд.
– Пас ин ҳашиш аст! – нидо зад Франс, – ман инро шунидаам.
– Оре, Алоуддини меҳрубон, ин ҳашиш, беҳтарин ҳашиш, покизатарин ҳашише, ки аз Искандария расидааст, аз Абӯҳуро, устоди беадил,
марди бузургворе, ки шоиста аст барояш қасре бино кард ва дар
пештоқи он бинавишт: «Ба тоҷири бахту саодат – аз инсонияти миннатпазир».
– Ин дам, – гуфт Франс, – дилам мехоҳад ба ҳаққонияти таърифу
тавсифи шумо худам итминон ҳосил карда бошам.
– Худатон қазоват кунед, меҳмони азиз, худатон қазоват кунед; лекин бо як бор санҷидан иктифо накунед. Эҳсосро ба ҳар як таассуроти
нав омӯхта кардан даркор, хоҳ гуворо бошаду хоҳ ногувор, хоҳ ғамангез бошаду хоҳ сурурбахш. Табиат бо ин гиёҳи малакутӣ дар набард
аст, зеро ки на баҳри хурсандӣ офарида шудааст ва ҳосилаш дарду алам
аст. Лозим аст, ки табиати мағлубгардида дар ин набард аз пой фитад,
лозим аст, ки аз паси хаёл воқеият пеш ояд; ва дар он сурат хаёл даст1. Шайхи Ҷибол – Ҳасан ибни Саббоҳ, ки фидоиёнашро ба корнома фиристода,
қаблан масти ҳашиш – хашхош, кӯкнор – мекард (ҳашишиён ном гирифтани онҳо
аз ин ҷост).
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боло мешавад, хаёл ба зиндагӣ табдил меёбаду зиндагӣ – ба хаёл. Аммо
чӣ мухталифанд ин табодул! Ғуссаи зиндагии воқеию лаззатҳои
зиндагии тахайюлиро муқоиса карда, шумо аз зиндагонӣ рӯй метобед ва
ба орзуи абад дода мешавед. Ҳар гоҳ шумо ба хотири олами дигарон
олами шахси худатонро тарк мекунед, ба назаратон чунин метобад, ки
баҳори Неаполро ба зимистони Лапландия бадал кардаед. Ба назаратон
чунин метобад, ки шумо аз биҳишт ба замин омадаеду аз оссама ба
сақар. Бичашед ҳашишро, меҳмони азиз, бичашед.
Ба ҷои ҷавоб додан Франс қошуқро гирифту аз шарбати аҷоиб ҳамон
миқдор бардошт, ки мизбон гирифта буд ва онро ба даҳон бурд.
– Ҷин занад! – гуфт ӯ, дорувори малакутиро фурӯ бурда. – Намедонам, натиҷааш то кадом дараҷа гуворо мешуда бошад, аммо ин ҳаргиз
чандон лазиз нест, ки шумо талқин мекунед.
– Барои он ки коми шумо ҳоло ба таъми ғайри муқаррарии ин модда
одат накардааст. Бигӯед, магар садафак, чой, оби ҷав, труфел, ҳамаи он
чи, ки ба онҳо баъдтар муштоқ шудед, ба як бор маъқулатон шуда буданд? Магар шумо аҳли Римро, ки ба гӯшти тазарв асса-фетида
меандохтанд ва аҳли Хитойро, ки лонаи парастуро мехӯранд, мефаҳмед?
Бадеҳист, ки не. Хӯрдани ҳашиш ҳам мисли ҳамин. Як ҳафта тоқат кунед,
баъд дар олам ҳеч чизи дигар бароятон ба ин баробар намеояд, ҳар қадаре
имрӯз ба назаратон бемаззаву фач намуда бошад ҳам.Воқиан, ба хонаи
дигар, ба ҷои хоби шумо мегузарем. Алӣ ба мо чилиму қаҳва меорад.
Онҳо бархостанд ва ба хидматгораш супориш доданро адо кардани
оне, ки худро Синдбод номида буду мо ҳам ӯро гоҳ-гоҳе ба ҳамин исм
ном мебарем, то ба навъе ном гирифта бошемаш, Франс ба хонаи шафат
даромад.
Ороиши хона содатар буд, вале ба арзиш на камтар аз хонаи аввал.
Ин хона шакли тамоман мудавваре доштиа, дивани калоне ҳалқавор
онро фаро гирифта буд. Аммо диван, деворҳо, сақф ва фарш бо
мӯинаҳои гаронбаҳои чун серпаттарин қолие нарму маҳин рӯкаш шуда
буданд; инҳо пӯсти шерони серёли африкоӣ, палангони рах-рахи банголӣ, юзони танга-тангаи капӣ буданд, чунон ки Данте пӯсти хирсони
сибирию рӯбаҳони норвегиро дида буд – пӯстҳо рӯиҳам тарзе гузошта
шуда буданд, ки кас гӯё ба рӯи сабзаи зиче по мегузошта бошад ё дар
бистари пари қу орамида бошад.
Меҳмону мизбон рӯи диван дароз кашиданд; ҷубуқҳои чӯби ёсумании муштукашон каҳрабоии пешакӣ тамоку ҷо карда шудае таги дасташон буд, то айни як корро ду дафъа ба ҷо наёранд. Ҳар кадомашон
яктоӣ ба даст гирифтанд. Алӣ оташ оварду баъд рафт, ки қаҳва орад.
Хомӯшӣ ба миён омад. Синдбод ғарқи андешае гардид, ки ба назар,
ҳатто ҳангоми сӯҳбат ҳам варо тарк намекард, вале Франс хомӯш ба
орзуҳое дода шуд, ки ҳамеша ба сари чилимкашон меоянд, хусусан агар
тамоку тамокуи хубе бошад, ки ҳамроҳи дудаш ғам аз дил бадар мераваду ба ҷояш хобҳои ширин меояд.
Алӣ қаҳва овард.
– Чӣ хелашро афзал медонед шумо, – пурсид марди ношинос, – ба
тарзи фаронсавӣ ё туркӣ дам карда шудаашро, баландаш ё пасташро,
қанддор ё бе қандашро, дамхӯрдааш ё нав ҷӯшонда шудаашро? Интихоб кунед: ҳама хелаш ҳаст.
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– Ман ба тарзи туркӣ дам карда шудаашро менӯшам, – ҷавоб гардонд Франс.
– Ин коратон комилан дуруст ҳам ҳаст, – гуфт соҳиби манзил, – ин
нишон медиҳад, ки шумо ба зиндагии шарқӣ мутамоил ҳастед. Оҳ!
Фақат мардуми Шарқ ба қадри зиндагӣ мерасанд. Ана худи ман, – барафзуд ӯ бо табассуми ғалатие, ки аз Франс пинҳон намонд, – ҳар гоҳ
корҳоямро дар Париж анҷом диҳам, бақияи умрамро рафта дар Шарқ
мегузаронам; агар майли юхла кардани ман дошта бошед, ба шумо лозим меояд дар Коҳира, дар Бағдод ё дар Исфаҳон биҷӯед маро.
– Ин чандон душвор нахоҳад буд, – гуфт Франс, – зеро, ба назарам,
ки боли уқоб бароварда истодаам ва бо ин болҳо саросари оламро дар
як шабонарӯз сайр мекунам.
– Аҳа! Ҳашиш таъсир карда истодааст! Хӯш ки бошад, болҳоятонро
кушоеду дар фазои рӯи замин ба парвоз оед: натарсед, шуморо
нигаҳбонӣ мекунанд ва агар болҳоятон ба мисоли болҳои Икар аз ҳарорати офтоб об шаванд, мо ба оғӯши худ мегирем шуморо.
Ӯ ба Алӣ чанд калимае гуфт ба арабӣ, вай таъзим карду аз дар баромад.
Франс ҳис кард, ки ба худаш аҷоиб таносухе рӯй дода истодааст.
Тамоми хастагиаш, ки дар зарфи рӯз ғун шуда буд, тамоми изтиробаш,
ки аз ҳодисоти ин бегоҳ пайдо шуда буд, аз байн меравад, чун дар он
лаҳзаи сар ба болини истироҳат ниҳодан, ки кас дар они қалили бедорӣ
фаро расидани хобро эҳсос мекунад. Танаш як сабукии берун аз ҷисм
пайдо кард, тафаккураш ба дараҷаи баённопазир равшан гардид, қуввати ҳиссаш як бар ду афзуд. Чашмандозаш то рафт вусъат пайдо мекард,
вай на он уфуқе буд, ки дар воқеият медид ва дар он ким-чӣ хел
таҳдиди мубҳаме эҳсос карда буд, балки уфуқе буд осмонгун, мусаффо,
беканор, дар лоҷувардии баҳр, дар шаъшаъаи офтоб, дар накҳати бод.
Баъд, дар зери садои суруди маллоҳони худаш, садоҳои ба ҳадде софу
беғуборе, ки навои малакутиро тартиб медоданд, агар сабташон имкон
медошт, вай дид, ки дар рӯбарӯяш ҷазираи Монте-Кристо вале на ба
шакли кӯҳпораи муҳибе рӯи амвоҷ, балки ба сурати воҳае дар биёбон;
ҳар қадар ки заврақ наздиктар мерафт, суруд ҳамон қадар васеъ густариш меёфт, зеро аз ҷазира сӯи осмонҳо навои пурасрору сеҳрогине
бармехост, мисле ки Лорелея ном вуҷуд моҳигиреро бо фиреб ҷалб мекарда бошад ё Амфиони соҳир он ҷо шаҳре барпо карданӣ бошад.
Ниҳоят заврақ ба соҳил бархӯрд, аммо бе мамониат, бе он ки таконе
хӯрад, чунон ки лабҳо ба ҳам мерасанд ва ӯ ба ғор дохил шуд, мусиқии
мафтунгар ҳеч хомӯш намегардид. Ӯ аз поғундаҳо поён фуромад, ё,
аниқтараш, ба назараш чунин мерасид, ки поён фуромада истодааст,
поён рафта истода, аз ҳавои тозаи муаттар нафас мекашид, мисли он
ҳавое, ки аз ғори Тсиртсея мевазид, ҳавои саршор аз накҳате, ки аз он
ҷони кас роҳат мекунад, ҳамин хел пурҳарорат, ки эҳсосро ба ҳаракат
меоварад; ва аз Синдбод, мизбони ғалатии худаш сар карда, то хидматгори лол Алӣ ҳар он чи дар воқеият буд, ба чашми муояна дид; баъд
ҳамааш дарҳаму барҳам шуда, чун охирин сояҳо дар равшании фонуси
ҷодуии хомӯш шуда истода, ғоиб гардид ва ӯ худро дар толори
муҷассамадор дид, ки чароғе равшан мекард онро, яке аз он чароғҳои
хирасӯзе, ки шабҳо хобу роҳати қадимиёнро нигаҳбонӣ мекард.
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Онҳо ҳамон ҳайкалҳои мӯҳташамҳайъати шаҳватангез ва дар айни
замон саршор аз нафосате буданд дорои нигоҳи ҷозибу табассуми дилфиреб ва ҷаъди марғулае. Онҳо Фрина, Клеопатра, Мессалина, се
фоҳишаи олитабори номвар буданд; дар миёни ин шабаҳоти беҳаё, ба
мисоли нури пок, ба мисоли малак дар сари Олимпи бутпарастӣ офаридаи афифае пайдо шуд, шабаҳи нуроние, ки орази бикри худро шармгинона аз фосиқаҳои мармарин панаҳ мекард.
Ва инак ҳар се ҳайкал дар эҳтироси шаҳвонӣ муттаҳид гардида ба як
маъшуқ рӯ оварданд ва ҳамин маъшуқ худи ӯ буд; онҳо пероҳанҳои дарози то ба рӯи пойҳояш расидани сап-сафед дар тан, бо пистонҳои бараҳна, бо милаҳои мӯяшон кушодаи марғуладор ба нишемани ӯ наздик
меомаданд; онҳо дар вазъе қарор мегиранд, ки худоёнро ба васваса
меандохтанд, вале дар муқобилашон зотҳои поксиришт худро аз даст
намедоданд, онҳо ба вай бо он нигоҳи дур аз шафқату оташине чашм
медӯхтанд, ки мор ба мурғаке менигарад ва ӯ қудрате надорад, ки аз ин
нигоҳ бираҳад, нигоҳи чун оғӯш беамону чун бӯса форам.
Франс чашмонашро мепӯшад ва бори охирин ба атрофаш назар андохта аранге ҳайкали шармгинро мебинад, ки худро ба чодар печидааст; ва инак чашмони ӯ аз барои воқеият баста шуданду эҳсосоташ аз
барои идроки ғайри имкон боз гардиданд.
Он гоҳ лаззати номутаноҳӣ фаро расид, рағбати мудоме, ки пайғамбар ба умматони баргузидааш ваъда кардааст. Лабони мармарин эҳё
гардиданд, пистонҳо гармӣ пайдо карданд ва барои Франс, ки бори
нахуст ба ҳукми ҳашиш гирифтор омада буд, рағбат азобе гардиду лаззат – шиканҷае; ӯ чӣ гуна ба лабони пир-пир ларзида истодааш ҷафс
шудани лабҳои мармарин, лабҳои чун ҳалқаи мор тарангу сардро ҳис
кард; аммо дар ҳоле ки дастонаш зӯр мезаданд, ин рағбати мудҳишро аз
худ дур бикунанд, ҳиссиёташ ба ҷазабаи ин хоби пурасрор таслим мегардид ва ниҳоят, баъд аз набарде, ки ҷон додан дареғ нест, ҳашҳашкунон, аз лаззат лакоту бефараҳ шуда, ба бӯсаҳои маъшуқагони мармарину ҷодуи хоби пурҳаяҷон таслим гардида, рӯболо биафтод.
XI. БЕДОРӢ
Даме ки Франс чашм боз кард, ашёи атрофаш идомаи хоб намуданд;
ба назараш чунин метофт, ки вай даруни дахмаи гӯр аст, ки он ҷо,
шӯълаи офтоб, мисле ки бо шафқат менигариста бошад, базӯр роҳ меёбад; ӯ дасташро дароз карду санги урёнро ламс намуд; нимхез шуда
дид, ки рӯи боронии худаш болои бистари хеле нарму хушбӯи аз халанҷи хушк хобидааст.
Рӯъёву ҳайкалҳо ғоиб шуданд, гӯё ин ҳама шабаҳоте буданд, ки
ҳини дар хоб будани ӯ аз гӯр бадар омадаанду ҳангоми бедор гардиданаш нопадид шуданд.
Ӯ аз самти рӯшноӣ чанд қадаме пеш рафт; хоббинии пурҳаяҷон ба
воқеияти ором бадал шуд. Ӯ дарёфт, ки дар ғорест, ба хуруҷгоҳи нимдоира наздик шуду осмони кабуд ва баҳри лоҷвардиро дид. Шӯълаҳои
офтоби саҳаргоҳӣ амвоҷу ҳаворо фаро гирифта буданд; дар соҳили баҳр
маллоҳонро нишаста дид, онҳо сӯҳбат доштанду механдиданд; ягон даҳ
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қадам аз соҳил онсӯтар заврақи лангарандохта секин-секин алвонҷ
мехӯрд.
Дақиқае чанд вай аз боди серуне, ки ба ҷабинаш мерасид, нашъа
бурд; гӯш ба шалпоси мавҷҳо дод, мавҷҳое, ки ба соҳил расидаву рӯи
сахраҳо аз кафк шерозаи тӯрие боқӣ мегузоштанд, шерозаи ба ранги
нуқра сафедгуне; беихтиёр, бепарво вай ба малоҳати парвардигории
саҳаргоҳ дода шуд, малоҳате, ки махсусан баъди хоббинии дур аз
воқеият басароҳат эҳсос мекунад кас; астаю секин, ба ҳаёти дар мадди
назараш боз гардидаи табиат, табиати ин қадар осудаву поку мӯҳташам
назар афканда, шабеҳи ҳақиқат набудани хобҳои дидаашро эҳсос кард
ва хотираш ӯро ба воқеият баргардонд.
Ӯ ба ҷазира расидан, ба меҳмонии саркардаи қочоқчиҳо рафтан,
қасри зеризаминии пурҳашамат, таомҳои пуралвон ва як қошуқ
ҳашишро ба ёд овард.
Аммо дар равшании мусаффои рӯз ба назараш чунин расид, ки аз
замони ин ҳама рӯйдодҳо ҳеч набошад, ягон сол гузаштагист, то ҳамин
дараҷа сареҳ буд дар зеҳни ӯ хоби дидааш ва то ҳамин дараҷа андешаи
ин чиз фаро гирифта будаш. Ҳар замон дар мадди хаёлаш – гоҳ дар миёни маллоҳон, гоҳ дар миёни шахҳо, гоҳ дар заврақи алвонҷ хурда истода – ҳамон шабаҳҳое пайдо мешуданд, ки шаби дароз бо навозишҳои
худ лаззат мебахшиданд ба вай.
Воқиан сараш сабук, танаш осуда буд; заррае хастагӣ эҳсос намекард, баръакс, чунин менамуд, ки хеле хуб дам гирифтааст, табъаш болида буд, бо димоғи чоқ аз ҳавои тоза нафас мекашиду сару рӯяшро ба
шӯълаҳои гарми офтоб фаро медошт.
Ӯ бо қадамҳои бардам ҷониби маллоҳон равон гардид.
Франсро дида, аз ҷой бархостанд онҳо, вале соҳиби заврақ ба наздаш
омад.
– Ҷаноби воломақом Синдбоди Дарёгард, – гуфт ӯ, – фармуд, ки
таъзими ҷанобашонро ба ҷо оварам ва ба шумо расонам, ки он кас
ниҳоят афсӯс мехӯранд, ки бо шумо хайру хуш карда натавонистанд; он
кас умед доранд, ки шумо маъзурашон медоред, ҳар гоҳ бифаҳмед, ки
он кас маҷбур шудаанд ба тақозои як кори ниҳоят таъҷилӣ сафари Малагаро пеш гиранд.
– Хӯш наход ки ҳамаи ин рост бошад, дӯстам Гаэтано? – гуфт
Франс. – Наход шахсе, ки дар ин ҷазира маро шоҳона пазироӣ карда
буду ҳини дар хоб будани ман рафтааст, вуҷуд дошта бошад?
– Вуҷуд дорад, ана яхтааш, ки бодбон кушода бо суръати тамом равон аст: ва агар шумо бо дурбинатон назар кунед, эҳтимол, дар миёни
ҳайати сафина мизбони худро пайдо кунед.
Франс дурбинашро баровард, онро рост кард ва ба самти ишорат
шуда нигарист.
Гаэтано иштибоҳ накарда буд. Дар аршаи киштӣ рӯ ҷониби ҷазира
марди ношиноси пурасрор рост меистоду низ мисли Франс дурбине дар
дасташ буд; дар танаш ҳамон сару либосе буд, ки дирӯз дар пеши
меҳмон менишаст ва ба аломати видоъ рӯмолчаашро ҳаракат медод.
Франс рӯмолчаашро бароварду низ дар ҷавоби ӯ ҳаракат додан гирифт.
Сонияе пас дар яхта андак дуде пайдо шуд, ба як сурати ҳуше аз
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ақибтанаи сафина ҷудо шуду батадриҷ тарафи осмон баромадан гирифт; Франс садои пасти паронда шудани тирро шунид.
– Мешунавед? – пурсид Гаэтано. – Ин видоъ кардани вай аст бо шумо.
Франс карабинро гирифту ба ҳаво паронд, умед надошт, воқиан, ки
садои тираш ба ин масофати ӯро аз яхта ҷудо карда истода мерасида
бошад.
– Акнун чӣ мефармоянд ҷанобашон? – пурсид Гаэтано.
– Пеш аз ҳама машъале фурӯзон кунед.
– Ҳа, мефаҳмам, – гуфт заврақхудо, – шумо мехоҳед роҳи даромадан
ба қасри сеҳрнокро биёбед. Ба шумо муваффақият мехоҳам, ҷаноби иззатманд, агар ин димоғи шуморо чоқ мекарда бошад; машъалро ҳозир
пайдо мекунам бароятон. Ин андеша маро низ ором намегузошт, ман
ҳам як-се-чор дафъа даромадам, вале, оқибат, аз баҳраш гузаштам. Ҷованнӣ, – барафзуд ӯ, – машъал даргирону ба ҷанобашон оварда те.
Ҷованнӣ фармоишро ба ҷо овард, Франс машъалро гирифту ба зери
замин даромад; аз ақибаш Гаэтано равон шуд.
Вай ҷоеро, ки рӯи бистари халанҷ аз хоб бедор шуда буд, шинохт;
вале баръабас деворҳои ғорро равшан мекард: аз рӯи осори дуд фақат
медид, ки пеш аз вай ҳам бисёр касон ин кофтуковро пеш гирифта будаанд.
Бо вуҷуди ҳамин вай ҳар як ваҷаби девори хороиро хабар мегирифт,
девори чун айёми мустақбал диданошуданиро; ба хурдтарин тарқише
корди сайёдиашро мехалонд вай; ҳар як барҷастагиро ба умеде зер мекард, ки шояд кушода шавад; вале ҳамааш баръабас буд ва ӯ беҳуда ду
соат вақтро талаф дод.
Оқибат вай аз нияташ гашт; забони Гаэтано дароз шуд.
Даме ки Франс гашта лаби баҳр омад, сафина як нуқтаи сафеде метофт дар уфуқ. Вай бо дурбинаш назар кард, ҳатто бо дурбин ҳам чизеро дидан маҳол буд.
Гаэтано ба ёди ӯ расонд, ки ин ҷо барои шикори бузҳои кӯҳӣ омада
буд. Ин чиз аз ёди Франс тамоман баромадааст. Ӯ туфангро гирифту ба
гашту гузор кардани ҷазира ба қиёфае баромад, ки ғолибан вазифаашро
ба ҷо меовард, на ин ки дилхушӣ дошт ва дар як рубъи соат як бузу ду
бузича зад. Аммо ин бузҳои ғизол барин чусту ваҳшӣ ин қадар ба бузи
хонагӣ шабоҳат доштанд, ки Франс онҳоро сайд ҳисоб накард.
Ғайр аз ин хаёлаш тамоман ба чизи дигар банд буд. Аз дирӯз ин
ҷониб вай қаҳрамони афсонаҳои «Ҳазору як шаб» гардидаву ҳушу ёдаш
доимо пеши ғори дидааш буд.
Сарфи назар аз бемуваффақиятии ҷустуҷӯи якум вай аз нав ба кофтан даромад, ба Гаэтано фармуд, ки дар ин миён якто бузичаро кабоб
кунанд. Ин кофтукови дуюмбора чандон тӯл кашид, ки ҳангоми гашта
омадани Франс бузича кабоб шудаву ношто муҳайё гардида буд.
Франс дар ҳамон ҷое нишаст, ки дирӯз ба наздаш омада даъват карда
буданд дар манзили хоҷаи пурасрор хӯроки шом бихӯрд ва бори дигар
сафинаи хурдакакро чун моҳихӯрак дар ёлаи амвоҷ бидид, ки ба самти
Корсика равон буд.
– Ин чӣ маъно дорад? – рӯ овард ӯ ба Гаэтано. – Охир шумо ба ман
гуфта будед, ки ҷаноби Синдбод ба Малага рафт, лекин ба хаёлам вай
якрост ба Порто-Веккио равон аст.
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– Магар шумо фаромӯш кардед, – гашта гуфт заврақхудо, – ки дар
байни ҳайати киштиаш ин дам ду нафар роҳзани корсикоӣ ҳаст?
– Дуруст! Оё вай мехоҳад онҳоро ба соҳил фурорад? – гуфт Франс.
– Оре, ҳамин тавр. Ин шахс, мегӯянд, ки на аз худо метарсидаасту на
аз шайтон ва ҳозир будааст панҷоҳ милро давр бизанад, то ба доди як
бачаи бечорае бирасад!
– Лекин чунин додрасиҳо ӯро бо ҳукуматдорони он кишвар ба нифоқ андохтанаш мумкин, кишваре, ки вай ин гуна накӯкориҳоро пеш
мегирад, – гӯшрас кард Франс.
– Хайр, ба нифоқ андозад андохтан гирад! – ҷавоб гардонд хандакунон Гаэтано. – Чӣ кор дорад вай ба ҳукуматдорон? Ба як пули пучак
намегирад вай онҳоро! Як ба таъқибаш афтода бинанд! Аввал ин, ки
яхтаи ӯ – киштӣ не, балки паранда аст, ки дар суръати ҳаракат ягон
киштии зудгарди ҳарбӣ ба он баробар омада наметавонад; дигар ин, ки
ҳар ҷо ба соҳиле расад, дӯстони содиқе пайдо мешаванд ӯро.
Аз ҳамаи ин бармеояд, ки Синдбоди мизбони илтифоткори Франс бо
қочоқчиёну роҳзанони тамоми соҳилҳои баҳри Миёназамин шарафи
ошноӣ доштааст, ки ин симои ӯро андаке ғалатӣ вонамуд мекард.
Дигар ҳеч чиз Франсро дар Монте-Кристо бознамедошт; вай аз
ошкор кардани асрори ғор умедашро канда буд, бинобар ин ҳам ба
таъҷил дар тараддуди ношто шуда, ба маллоҳон фармуд заврақро омода
кунанд.
Баъди ним соат вай алакай дар заврақ буд.
Бори охирин вай ҷониби сафина назар андохт; дар халиҷи ПортоВеккио сафина аз чашм панаҳ шуд.
Франс бо ишорат фармуд, ки ба шино дароянд.
Сафина дар ҳамон дақиқае нопадид гардид, ки заврақ ба роҳ даромад.
Ҳамроҳи сафина охирин асари шаби гузашта аз байн рафт: зиёфат,
Синдбод, ҳашиш ва ҳайкалҳо – ҳамааш барои Франс дар луҷҷаи як хоббинӣ фурӯ рафт.
Заврақ як рӯзу як шаб роҳ паймуд ва субҳи рӯзи дигар, даме ки
офтоб тулӯъ кард, ҷазираи Монте-Кристо ҳам нопадид шуд.
Ҳамин ки Франс ба соҳил фуромад, ақаллан, як муддат, ҳадиси саргузашташро фаромӯш карду бишитофт, охирин вазифаҳои ашрофонаашро дар Флоренсия ба сомон расонад, то роҳи Римро пеш гирад, ки
Албер де Морсер он ҷо нигаронаш буд.
Сипас вай ба сафар баромад ва бегоҳии рӯзи шанбе бо каретаи чопорхона ба майдони Гумрукхона расид.
Хона барои онҳо, чунон ки пеш аз ин гуфта будем, алакай муҳайё
карда шуда буд, фақат ба меҳмонсарои устод Пастрини рафта расидан
мебоист, лекин ин чандон кори осон набуд, зеро дар кӯчаҳо издиҳоми
мардум гузар намедоданд ва алъон Римро изтироби мубҳаме – муждарасони рӯйдодҳои азиме – фаро гирифта буд. Вале дар Рим ҳар сол чор
рӯйдоди азим рух медиҳад: карнавал, ҳафтаи шӯрангез, иди наъши худованд ва ҷашни ҳазрати Пётр.
Дар дигар фасли сол шаҳр ба хоб фурӯ меравад ва ба ҳолате дар мешавад байни ҳаёту мамот, ки ин ҳол онро ба манзиле миёни ину он дунё
шабеҳ мегардонад, – манзили ниҳоят олиҷанобе, пур аз нафосату худ260
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вежагӣ, ки Франс ягон шаш дафъа дидагист онро ва ҳар дафъа ҷолибтару ҷозибтар ёфтааст.
Ниҳоят вай аз миёни издиҳоми то рафт афзояндаю ҳамвора ба
ошуфтагӣ оранда роҳ ёфта ба меҳмонсаро расид. Ба нахустин суоли ӯ ба
дуруштие, ки хоси фойтунчиҳои серкору соҳибони меҳмонсароҳои сермеҳмон аст, посух доданд, ки дар меҳмонсарои «Лондон» барои ӯ манзиле нест. Он гоҳ вай таоруфномаашро ба устод Пастрини фиристод ва
Албер де Морсерро далел овард. Ин таъсир кард. Устод Пастрини худаш тохта ба назди ӯ омад, узр хост, ки ҷанобашонро маътал кардааст,
хидматгорро гӯшмол дод, чароғпояро аз дасти раҳбалад, ки мусофиронро алакай соҳибӣ карда буд, кашида гирифт ва акнун ӯро дар тараддуди
ба назди Албер бурдан буд, ки худи вай ба истиқболаш баромад.
Манзили фармоишшуда аз ду дар хонаи хоби на чандон калону як
қабулгоҳ иборат буд. Тирезаи хонаҳои хоб аз тарафи кӯча буд – ҳамин
аст шароите, ки устод Пастрини ба сифати афзалияти бебаҳо қайд кард.
Дигар ҳамаи хонаҳои ин ошёнаро кадом як марди бадавлате иҷора гирифтааст, ки ситсилист ё малтӣ – соҳиби меҳмонсаро аниқ намедонист.
– Ҳамаи ин бисёр нағз, устод Пастрини, – гуфт Франс, – лекин табъи
дил мебуд ҳамин ҳоло хӯроки шом хӯрданамон, вале барои пагоҳ ва
рӯзҳои дигар ба мо фойтун лозим аст.
– Хӯроки шомро-ку бетаъхир муҳайё мекунанд, – ҷавоб гардонд
соҳиби меҳмонсаро, – аммо фойтунро…
– Хӯш? – нидо зад Албер. – Сабр кунед, сабр кунед, устод Пастрини,
ин чӣ ҳазлу шӯхист? Ба мо фойтун лозим.
– Ҷаноби олиқадр, – гуфт соҳиби меҳмонсаро, – ҳар чи аз дастамон
ояд, дареғ намедорем, то барои шумо фойтун пайдо кунем. Он чи ба
шумо ваъда дода метавонам, ҳамин аст.
– Хӯш, ҷавобашро кай мегирем мо? – пурсид Франс.
– Фардо саҳар, – ҷавоб гардонд хоҷа.
– Э ҳамин ҳам гап шуд! – гуфт Албер. – Зиёдтар музд медиҳем, вассалом. Маълум гап: аз Дрэку Арон дар рӯзҳои муқаррарӣ биступанҷфранкӣ мегиранду дар рӯзҳои якшанбею идҳо сӣ ё сиюпанҷӣ; панҷ
франк ширинкомаро илова кунед, мешавад чил – кирои гап надорад.
– Гумон надорам, ки ҷанобашон бо музди дучанд ҳам ягон чиз ба
даст оварда метавониста бошанд.
– Хайр бигузор аспонро ба фойтуни сафарии ман қӯш кунанд. Вай
дар роҳ андак шалақ шуд-ку, лекин ҳеч нап не.
– Асп ёфт намешавад.
Албер ба Франс ба ваҷоҳати шахсе нигарист, ки намефаҳмад чӣ гуфта истодаанд ба вай.
– Шумо ба ин чӣ мегӯед, Франс? Асп набудааст, – гуфт ӯ, – лекин
магар аспони чопорхонаро ҳам пайдо кардан мумкин нест?
– Онҳоро алакай як-ду ҳафта пеш аз ин соҳибӣ кардаанд ва акнун он
аспоне боқӣ мондаанд, ки барои худи чопорхона заруранд.
– Хӯш ба инаш чӣ мегӯед? – пурсид Франс.
– Мегӯям, ки ҳар гоҳ ягон чиз ба фаҳми ман нарасад, одате дорам ба
ин чиз таваққуф накунам ва ба мавзӯи дигар мегузарам. Масъалаи
хӯроки шом чӣ шуд, устод Пастрини?
– Хӯрок тайёр, ҷаноби олиқадр.
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– Хӯш корро аз хӯроки шом сар мекунем.
– Фойтуну аспро чӣ? – пурсид Франс.
– Осуда бошед, дӯстам. Ҳар ду ёфт мешавад; фақат хасисӣ кардан
лозим не.
Ва Морсер бо фалсафаи ғалатии касе, ки ҳама корро имконпазир медонад, то даме ки ҳамёнаш тарангу қапчуқаш пур аст, хӯрок хӯрд, ба
бистар даромад, суғур барин хоб рафт ва хоб дид, ки дар карнавал савори аробаи шашаспа сайр карда гаштааст.
XII. РОҲЗАНҲОИ РИМ
Саҳарӣ Франс якум бедор шуд аз хоб ва ҳамонзамонӣ занг зад.
Зангӯлача ҳанӯз хомӯш нагардида буд, ки худи устод Пастрини даромад аз дар.
– Ана дидед, – хурсандона гуфт соҳиби меҳмонсаро, ҳатто аз ҷониби
Франс суолеро нигарон нашуда, – ман дирӯз пай бурда будам, ҷаноби
олиқадр, даме ки ба чизе ваъда додан ҷуръат накардам; шумо ниҳоят
дер ба ёд овардед ва дар саросари Рим ягонто ҳам фойтун намондааст,
яъне ки барои се рӯзи охир, бадеҳист.
– Хӯш, албатта! – ҷавоб гардонд Франс. – Маҳз барои ҳамон рӯзҳое,
ки аз ҳама зиёд лозим аст.
– Гап дар бораи чӣ? – пурсид Албер, даромада истода. – Фойтун
набудааст?
– Пай бурдед шумо, дӯстам, – ҷавоб гардонд Франс.
– Ҳоҷати гап не, шаҳраки баҷо будааст, абадшаҳри шумо!
– Ман гуфтанӣ, ҷаноби олиқадр, – гашта гуфт устод Пастрини, эътибори маркази олами насрониятро дар пеши назари меҳмонон нигаҳ доштанӣ шуда, – ман гуфтанӣ, ки аз пагоҳии рӯзи якшанбе то бегоҳии
рӯзи сешанбе нест фойтун; лекин пеш аз рӯзи якшанбе шумо, агар
хоҳетон, панҷоҳто лозим бошад ҳам, меёбед.
– Инаш як гапе! – гуфт Албер. – Хӯш ки бошад имрӯз панҷшанбе, –
кӣ медонад, то рӯзи якшанбе чӣ пеш меояд.
– Ҳамин ки боз ягон даҳ-дувоздаҳ ҳазор кас меомадагист, – ҷавоб
гардонд Франс, – вазъият бошад, боз ҳам душвортар мешавад.
– Дӯсти меҳрубон, – ҷавоб гардонд Морсер, – биёед аз ҳозирааш лаззат барему дар ғами оянда ҷигар хун накунем.
– Ақаллан тиреза бароямон мебудагист-ку? – гуфт Франс.
– Тиреза? Ба кадом тараф?
– Ба тарафи Корсо, бадеҳист!
– Шумо шӯхӣ карда истодаед! Тиреза-я! – нидо зад устод Пастрини.
– Имкон надорад! Як тирезаи банд нашудае буд дар ошёнаи шашуми
қасри Дориа, ки ҳамонро ҳам рӯзе бисттсехинӣ ба як князи рус иҷора
доданд.
Ҷавонмардҳо ба тааҷҷуб ба якдигар нигаристанд.
– Медонед, дӯсти азиз, – гуфт Франс ба Албер, – чӣ кор кардан боқӣ
мемонад барои мо? Карнавалро дар Венетсия мегузаронем; дар он ҷо
фойтун набошад ҳам ақаллан заврақ будагист.
– Ба ҳеч ваҷҳ! – нидо зад Албер. – ман тасмим гирифтаам, ки карнавали Римро бинам, дар сари пои чӯбин бошад ҳам, мебинам.
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– Фикри олиҷаноб, – лаб монд Франс, – хусусан барои куштани
шамъакҳо; мо худамонро артистони масхарабоз, хаффош ё сокинони
Ландҳо рост мекунем ва ҳамаро ба ҳайрат меоварем.
– Ҷанобашон ба ҳар ҳол ақаллан то рӯзи якшанбе бошад ҳам, фойтун
пайдо кардан мехоҳанд?
– Бадеҳист! – гуфт Албер. – Наход шумо гумон дошта бошед, ки мо
дар кӯчаҳои Рим мисли кадом-як мирзоёне пиёда гаштанӣ бошем?
– Фармоиши ҷанобашон ба ҷо оварда мешавад, – гуфт устод
Пастрини, – фақат огоҳ мекунам, ки фойтун рӯзе шаш пиастр меафтад
ба шумо.
– Лекин ман, синор Пастринии меҳрубон, – ба гап ҳамроҳ шуд
Франс, – азбаски ҳамсояи миллионерамон нестам, шуморо огоҳ мекунам, ки ман дар Рим бори чорумам ва нархи фойтунро дар рӯзҳои
муқаррарӣ, дар айёми идҳо ва дар рӯзҳои якшанбе медонам; мо ба шумо
барои се рӯз, имрӯз, пагоҳ ва пасфардо дувоздаҳ пиастр медиҳем ва суди шумо аз ин маблағ чандон бад ҳам нахоҳад буд.
– Сабр кунед, ҷанобон!.. – норозигӣ баён карданӣ шуд устод
Пастрин.
– Ихтиёр доред, хоҷаи азиз, ихтиёр доред, – гуфт Франс, – ё ба
abellato1-и шумо, нағз мешиносамаш, худам байъ мекунам; вай дӯсти
дерини ман аст, аз ман кам суд надидааст ва ба умеди минбаъд ҳам суд
бардоштан, вай аз он чи ки ба шумо пешниҳод кардам, камтар музд
мегирад аз ман, шумо ин фарқиятро бо айби худатон аз даст медиҳед.
– Ташвиш кашидани шумо чӣ лозим, ҷаноби олиқадр? – гуфт устод
Пастрини бо табассуми молимардумхӯри итолиёӣ, ки бо ҳамин мағлуб
шуданашро эътироф карда буд. – Кӯшиш мекунам хидмати шуморо ба
ҷо оварам ва умед дорам, ки шумо розӣ хоҳед шуд.
– Ана ин бисёр нағз! Кайҳо ҳамин тавр кардан лозим буд.
– Кай муҳайё шавад фойтун?
– Баъди як соат.
– Баъди як соат дами дарвоза мешавад.
Воқиан ҳам, баъди як соат дами дарвоза фойтун ҷавонмардонро
нигарон буд; вай як фойтуни кирокаши муқаррарии дукасае буд, ки ба
муносибати маросими бошукӯҳ ба рутбаи коляска бардошта будандаш.
Аммо, сарфи назар аз намуди хоксоронааш, ҷавонмардҳо дар се рӯзи
пеш аз оғози карнавал ба он соҳиб гардиданро барои худашон метавонистанд хушбахтие ҳисобанд.
– Ҷаноби олиқадр! – садо зад роҳбалад ҷониби Франси аз тиреза сар
бароварда. – Каретаро даруни қаср барам?
Агар чи Франс ба таъбирҳои бодабдабаи итолиёиҳо одат карда буд,
бо вуҷуди ҳамин вай ба атрофаш назар андохт; аммо суханони роҳбалад
бешак ба худаш нисбат доштанд.
Ҷаноби олиқадр худи ӯ буд, карета бошад – фойтун, лекин қаср гуфта меҳмонсарои «Лондон»-ро дар назар дошт.
Хислати ғалатии ба иғроқ мутамоил будани итолиёиён дар ҳамин
фиқра яксара ифода ёфта буд.
1. Abellato (итол.) – қарз ё иҷорадиҳанда.
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Франс ва Албер поин фуромаданд. Карета ба қаср даромад. Ҷанобони олиқадр паҳну парешон дар фойтун ҷой гирифтанд, вале раҳбалад
хез зада ба ақиби фойтун баромад.
– Ҷанобони олиқадр майли куҷо доранд?
– Аввал ба маъбади ҳазрати Пётр, баъди он, ба Колизей, – ҳамчун
парижии ғаюр, гуфт Албер.
Аммо Албер намедонист, ки ба дида баромадани маъбади ҳазрати
Пётр як рӯзи тамом лозим аст ва як моҳи тамом ба омӯхтанаш. Тамоми
рӯз ба тамошои маъбади ҳазрати Пётр сарф шуд.
Дӯстон яке пайхас карданд, ки рӯз майли бегоҳ дорад.
Франс ба соат нигарист: алакай чору ним шуда буд.
Ба хона рафтан лозим омад. Аз фойтун фуромада истода Франс ба
фойтунчӣ фармуд, ки дар соати ҳашт дами дар бошад. Ӯ мехост Колизейро ба Албер дар рӯшноии моҳтоб нишон диҳад, чунон ки маъбади
ҳазрати Пётрро дар шӯълаи офтоб намоиш дода буд. Вақте кас ба шарикаш шаҳри пеш аз ин дидаи худашро нишон доданӣ мешавад, дар ин
кор ин қадар нозу карашмае мекунад, ки дами бо зане шиносо кардани ӯ
мекунад, зане, ки як замоне худаш ошиқи он зан будааст.
Бинобар ин худи Франс ба фойтунчӣ самти ҳаракатро таъйин кард.
Ӯ бояд аз дарвозаи дел-Пополо гузашта, қад-қади девори берун мерафту аз дарвозаи Сан-Ҷованни ворид мешуд. Ба ҳамин тариқ, Колизей якбора аз рӯбарӯяшон мебарояд ва азамати онро на Капитолий коста метавонаду на Форум, на тоқи Септимий Север, на маъбади Антонин ва
Фаустинаи болои виа-Сакра, ки онҳо дар сари роҳи он диданашон мумкин буд.
Ба наҳорхӯрӣ нишастанд. Устод Пастрини наҳори бисёр нағзе ваъда
карда буд ба онҳо; наҳор одмиёна баромад, ҷои шиква набуд.
Дар поёни наҳор хоҷа пайдо шуд; Франс гумон кард, ки вай омад
таъриф шунавад, бинобар ин ба мадҳу санои вай омода шуд, аммо
Пастрини нав Франс лаб ба сухан кушода буд, ки ӯро боздошт.
– Ҷаноби олиқадр, – гуфт ӯ, – аз таърифҳои шумо хеле мамнунам,
вале ман на барои ин омадам.
– Шояд шумо барои он омада бошед, ки ба мо карета пайдо карданатонро хабар диҳед? – пурсид Албер, сигор кашида истода.
– Аз ин ҳам камтар; ва ман ба ҷанобашон маслиҳат медиҳам, ки аз
баҳри ин савдо гузаранду бо он чи ҳаст, қаноат кунанд. Дар Рим корҳо ё
мумкинанд ё номумкин. Ҳар гоҳ ба шумо гӯянд, ки ин номумкин аст,
кор тамом вассалом.
– Дар Париж хеле қулайтар: ҳар гоҳ ба шумо гӯянд, ки ин номумкин
аст, шумо ду баробар музд медиҳед ва ҳамонзамонӣ он чиро мегиред,
ки ба шумо лозим аст.
– Ҳамаи фаронсавиён чунин мегӯянд, – ҷавоб гардонд устод
Пастринии ба ҷон расида, – ва ман, ба ростӣ, намефаҳмам, ки барои чӣ
онҳо сафар мекунанд?
– Барои ҳамин, – гуфт Албер бепарво дудро ба шифт сар додаву дар
курсии нарм алвонҷ хӯрда, – барои ҳамин фақат мо барин беақлу аблаҳон сафар мекунанд; касони баақл ҳавлии кӯчаи Элдер, гулгашти
Гант ва Кафе-де-Парии худашонро афзал медонанд.
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Ҳоҷат ба шарҳ додан нест, ки Албер дар кӯчаи номбурда истиқомат
дошта, ҳар рӯз дар гулгашти бошукӯҳ сайр мекарду дар ҳамон ягона
қаҳвахонае наҳор мехӯрд, ки наҳор оварда медиҳанд ва он ҳам ба шарте, ки кас бо пешхидматҳо муносибати хуб дошта бошад.
Устод Пастрини ҷавоб нагардонд, аз афташ, посухи Алберро, ки ба
назараш чандон фаҳмо нанамуда буд, андеша мекард.
– Лекин, – гуфт Франс, муҳокимаи ҷуғрофии хоҷаро қатъ карда, –
шумо ба ҳар ҳол назди мо бо ягон мақсаде омадагистед. Чӣ мақсаде
доред?
– Шумо комилан ҳақ астед; ана гап дар бораи чист: шумо фармудаед, ки фойтунро соати ҳашт пеш оваранд?
– Оре.
– Шумо мехоҳед, ки Колоссеоро бубинед?
– Шумо гуфтанӣ ҳастед, ки Колизейро?
– Ин ҳар ду яке.
– Шояд.
– Шумо ба фойтунчӣ фармудаед, ки аз дарвозаи дел-Пополо барояд,
қад-қади девори берун равон шавад ва аз дарвозаи Сан-Ҷованни гашта
ояд?
– Комилан дуруст.
– Чунин роҳ имкон надорад.
– Имкон надорад?
– Ё ба ҳар ҳол хеле хатарнок аст.
– Хатарнок? Барои чӣ?
– Аз барои Луиҷи Вампаи овозадор.
– Сабр кунед, хоҷаи меҳрубон, – гуфт Албер, – пеш аз ҳама Луиҷи
Вампаи шумо чӣ кас аст? Вай, шояд, дар Рим хеле машҳур бошад, вале,
бовар бикунед, дар Париж комилан маҷҳул аст.
– Чӣ тавр? Шумо ӯро намедонед?
– Аз ин шараф бенасибам.
– Шумо ҳеч гоҳ номи ӯро нашунидаед?
– Ҳеч гоҳ.
– Хӯш бидонед, ки ин роҳзанест, дар муқобилаш Дечезарис ва Гаспароне – писараконе аз дастаи сарояндагони калисоянду бас.
– Диққат, Албер! – хитоб кард Франс. – Хайрият, ки дар саҳна
роҳзанҳо пайдо мешудаанд.
– Хоҷаи меҳрубон, огоҳ мекунам шуморо, ки ба ягон ҳарфе бовар
намекунам. Пасон, чӣ қадаре дилатон хоҳад, гап задан гиред, гӯшам ба
шумо. «Буд-набуд…» Хайр майлаш, сар кунед!
Устод Пастрини ҷониби Франс баргашт, ки ба назараш аз дуи дӯстон
андак бамулоҳизатараш ӯ менамуд. Ҳақ ба ҷониби ин марди хуб буд.
Дар умри вай кам фаронсавиёне дар меҳмонсарояш таваққуф накардаанд, аммо баъзе хусусиёти ақли онҳо то ба ҳол муаммое буд барои ӯ.
– Ҷаноби олиқадр, – ниҳоят ҷиддӣ гуфт ӯ, чунон ки зикр ёфт, ба
Франс рӯ оварда, – агар шумо маро дӯрӯғгӯ ҳисоб мекарда бошед, он
чиро, ки ба иттилоатон расонданӣ будам, баён карданаш кори бесамар
аст; лекин дониста бошед, ки манфиати шуморо дар назар доштам ман.
– Албер нагуфтааст, ки шумо дурӯғгӯед, синор Пастринии азиз, –
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сухани ӯро бурид Франс, – балки гуфт, ки ба гапатон бовар намекунад,
вассалом, лекин ман бовар мекунам, осуда бошед; хӯш гап занед.
– Лекин, ҷаноби олиқадр, шумо мефаҳмед, ки агар ростқавлии ман
зери шубҳа бошад…
– Азизам, – бурид гапи ӯро Франс, – шумо аз Кассандра ҳам зудранҷтар будаед; лекин, охир, вай зани ғайбдоне буду ба гапаш касе
гӯш намедод, аммо ба шумо диққат гуморидани нисфи сомеонатон
таъмин гардидааст. Бишинеду ба мо ҳикоят кунед, ки ҷаноби Вампа чӣ
касест.
– Ман алакай ба ҷанобашон гуфтам, ки ин роҳзанест, роҳзане, ки мо
аз замони Мастрил ин ҷониб мислашро надидаем.
– Аммо миёни ин роҳзану фармоиши ман фойтунчиро, ки аз дарвозаи дел-Пополо барояду аз роҳи дарвозаи Сан-Ҷованни гашта ояд, чӣ
умумиятест?
– Умумияташ ҳамин, – ҷавоб гардонд устод Пастрини, – ки шумо
метавонед бо хотири ҷамъ аз як дарвоза бароед, аммо шубҳа дорам, ки
аз дигараш гашта омадан ба шумо муяссар мешуда бошад.
– Барои чӣ? – пурсид Франс.
– Барои он ки баробари торик шудани рӯз ҳатто панҷоҳ қадам дуртар
аз дарвозаҳо бехатар нест.
– Наход? – пурсид Албер.
– Ҷаноби виконт, – ҷавоб гардонд устод Пастрини, ки ба ҷон
ранҷиданаш аз нобоварии Албер ҳанӯз ҳам аз дилаш берун нарафта буд,
– ман инро на ба шумо, балки ба ҳамроҳатон гуфта истодаам; ин кас дар
Рим будаанд ва медонанд, ки бо чунин чизҳо шӯхӣ намекунанд.
– Азизам, – гуфт Албер ба Франс, – ҳодисаи аҷоибу ғароибе ба пои
худ пеш меомадагӣ барин. Мо фойтунро бо таппончаҳову туфангу
думилаҳо пур мекунем. Луиҷи Вампа пайдо мешавад, вале на ӯ моро
дастгир мекунад, балки мо ӯро; мо ӯро дошта ба Рим мебарем, роҳзани
номдорро ба ҳазрати қудсӣ папа пешкаш мекунем, вай аз мо суол мекунад, ки барои чунин хидмат чӣ мукофоте бидиҳам. Мо бе такаллуф аз
саисхонаи папа як каретаю ду аст таваққӯъ медорем ва карнавалро
аробасавор тамошо мекунем; дар бораи он, ки мардуми миннатпазири
Рим, ба эҳтимоли қавӣ, дар болои тали Капитолий тоҷи ифтихор ба сарамон мегузоранду ба мисоли Куртсий ва Горатсии Коклес наҷотбахши
ватан бармедорандамон, ҳоҷати гап ҳам нест.
Қиёфаи устод Пастрини ҳини ин гуфтор шоистаи мӯқалами рассом
буд.
– Аввалан, – гашта гуфт Франс, – таппончаю туфанг ва думилаҳое,
ки шумо фойтунатонро аз онҳо пур карданиед, аз куҷо мегиред?
– Хайр, албатта, на аз кӯрхонаи ман, зеро дар Террачин ҳатто
ханҷарро аз ман гирифтанд; аз они шуморо чӣ?
– Бо ман низ айни ҳамин корро дар Аква-Пендент ба ҷо оварда буданд.
– Оё медонед, хоҷаи меҳрубон, – гуфт Албер, аз пасмондаи сигори
аввала дигарашро даргиронда, – ки чунин чорабинӣ барои ғоратгарон
ниҳоят қулай аст ва, ба хаёлам, бо онҳо забон як карда, қасдан ҷорӣ
кардаанд ин тадбирро.
Эҳтимол, чунин ҳазл ба назари соҳиби меҳмонсаро хатарнок тофта
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бошад, чун ки вай ба Франс чун ба ягона каси баандешае, ки ҳамроҳаш
гуфтугӯ кардан мумкин аст, рӯ оварда, дар ҷавоби гапи Албер нимғурма
ким-чӣ ғурунгосе зад.
– Ба ҷанобашон, албатта, маълум будагист, ки ҳар гоҳ роҳзанон ба
кас ҳамла кунанд, худро ҳимоят кардан салоҳ нест.
– Чи тавр! – нидо зад Албер, дар сари андешаи он, ки дам назада истад будааст ғорат кунандаш, тоб наоварда, – Чӣ хел «салоҳ набудааст!»
– Ҳамин тавр. Ҳар гуна муқобилат бефоида мебуд. Шумо дар
муқобили ягон даҳ нафар тарроре, ки аз даруни обгурези канори роҳе,
аз ягон козае ё ки аз даруни нове хез зада мебароянду якбора ба кас
дармеафтанд, чӣ коре карда метавонед?
– Ҷин занад! Бигузор маро беҳтараш кушад! – хитоб кард Албер.
Устод Пастрини ба Франс тарзе нигоҳ кард, ки дар чашмонаш кас
метавонист басароҳат хонад: «Бе шак, ҷаноби олиқадр, дӯсти шумо девона будааст».
– Албери азиз, – гашта гуфт Франс, – ҷавобатон ҷавоби бисёр нағз ва
ба «gu'il mourut»1 гуфтани Корнел меарзад; лекин фақат он ҷо гап аз
хусуси наҷот додани Рим мерафт ва Рим ба ин меарзид. Лекин аз боби
мо бошад, сухан фақат дар бораи қонеъ кардани ҳавою ҳаваси беҳуда
мераваду бас, қурбон кардани ҷон аз барои ҳавою ҳавас бошад – хандаовар як корест.
– Per Bacco!2 – нидо зад устод Пастрини. – Ана ин сухани олиҷаноб.
Албер ба худаш як истакон лакрим-крист гардонду норавшан ким-чӣ
ғурунгосзанон бо ҷуръаҳои хурд-хӯрд нӯшидан гирифт.
– Хӯ-ӯш, устод Пастрини, – давом дод суханашро Франс, – акнун ки
дӯсти ман ором гирифту шумо ба рағбати сулҳҷӯёна доштани ман итминон ҳосил кардед, ба мо ҳикоят кунед, ки ин синор Луиҷи Вампа кӣ
будааст. Чӯпон аст ё аъён? Ҷавон аст ё пир? Қадпаст аст ё қоматбаланд?
Қиёфаашро тасвир кунед ба мо, то ки ақаллан шинохта тавонемаш, агар
тасодуфан дар байни одамон, мисли Сбогар ё Лара ба ӯ дучор оем.
– Дар бораи ӯ ҳеч кас беҳтар аз ман ҳикоят карда наметавонад,
ҷаноби олиқадр, чун ки ман Луиҷи Вампаро ҳанӯз дар замони кӯдакиаш
мешинохтам; ва як дафъа, ҳангоме ки худам дар роҳи аз Феринтино ба
Алатри ба дасташ афтодам, вай, аз баландии толеам, шиносоии деринаамонро ба ёд овард; ӯ сар дод маро ва на ин ки фидя нагирифт, балки
ҳатто як соати олиҷанобе тӯҳфа дод ва саргузашташро ҳикоят кард ба
ман.
– Нишон бидиҳед соатро, – гуфт Албер.
Пастрини аз кисаи камзӯлчааш соати бисёр зебоеро баровард, ки
номи устову тоҷи графие сабт ёфта буд дар он.
– Мана вай.
– Ҷин занад! – гуфт Албер. – Муборак шавад! Аз они ман ҳам қариб
ҳамин барин, – ӯ соати худашро аз кисаи камзӯлчааш баровард, – ин
соат ба ман се ҳазор франк афтода буд.
– Ҳикоят кунед саргузашташро, – гуфт Франс, курсии нармро пеш
кашидаву устод Пастриниро ба нишастан даъват карда.
1. Кош мемурдам! (Корнел. Горатсий).
2. Савганд ба номи Бахус (итол.).
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– Изн медиҳед шумо? – пурсид Пастрини.
– Афв фармоед, азизам, – ҷавоб гардонд Албер, – охир шумо воиз
нестед-ку, то рост истода гап занед.
Пешакӣ ба ҳар кадоме аз сомеонаш бо тавозӯъ таъзим карда, нишаст
соҳиби меҳмонсаро, ки бояд таъкиди омодагиаш бошад ба ибрози ҳама
маълумоте доир ба Луиҷи Вампа.
– Сабр кунед, – гуфт Франс, устод Пастриниро, ки акнун даҳон кушоданӣ буд, боздошта. – Шумо гуфтед, ки Вампаро дар кӯдакиаш мешинохтед. Аз ин мебарояд, ки ҳоло тамоман ҷавон будааст-дия?
– Ҷавон аст ё не? Набошад чӣ! Бошад дар бисту ду будагист. Оҳ ин
писарак хеле пеш меравад, хотирҷамъ бошед.
– Шумо ба ин чӣ мегӯед, Албер? Ном баровардан дар бистудусолагӣ! Ин ҳазл не! – гуфт Франс.
– Оре, Искандар, Қайсар ва Наполеон ҳам дар ин синну сол ба кам
чизе ноил шуда буданд, агарчи минбаъд овозаашон баланд гардида буд.
– Яъне ки, – давом дод суханашро Франс, ба хоҷаи меҳмонсаро рӯ
оварда, – қаҳрамони достони шумо ҳамагӣ бисту ду сол дорад?
– Бошад ҳамин қадар будагист, чунон ки ман алакай аз арз карданаш
шарафёб шудам.
– Қадаш чӣ қадар, баланд ё паст?
– Миёна, тақрибан баробари ин ҷаноб, – ҷавоб гардонд хоҷа, Алберро нишон дода.
– Миннатдорам барои қиёс гирифтанатон , – таъзим карда гуфт Албер.
– Ҳикоят кунед, устод Пастрини, – гуфт Франс, ба зудранҷии дӯсташ
табассум карда. – Хӯш ба кадом табақаи ҷомиа тааллуқ дорад ӯ?
– Ӯ дар милки граф Сан-Феличе, миёни Палестрина ва кӯли Габри
чӯпони одие буд. Дар Пампинар таваллуд ёфтаву аз панҷсолагӣ хидматгори дарбори граф будааст. Падари чӯпонаш дар Анания рамаи хурде
дошт ва аз фурӯши пашму панири гӯспанд рӯз мегузаронд.
Вампаи хурдсол ҳанӯз дар ибтидои бачагиаш бо хулқи ғалатиаш
фарқ дошт. Як дафъа, ҳангоме, ки нав ба ҳафт даромада буд, ба назди
кашиши Палестрина ҳозир шуду хоҳиш кард, ки хонданро ёд диҳад ба
вай. Ин кори осон набуд, чун ки чӯпонбача аз рама ҷудо шуда наметавонист; аммо кашиши раҳмдил ҳамарӯза барои гузордани ибодати нимрӯзӣ ба ҷойгаҳи хурдакаке мерафт, маҳал чунон бенаво буд, ки ба нигоҳ
доштани кашише қудрат надошт, ҳатто ном надошт, бинобар ин одатан
ҳамту «Борго»1-яш меномиданд. Ӯ ба Луиҷи пешниҳод кард, ки дар сари роҳ ба вай нигарон истад ва ҳамон ҷо, дар канори роҳ сабақ гирад,
вале огоҳ кард, ки дарсҳо бисёр мухтасар хоҳанд буд ва ба шогирд лозим меояд, хеле саъю кӯшиш ба кор барад.
Писарак бо хурсандӣ розӣ шуд.
Луиҷи ҳар рӯз рамаро тарафи роҳи аз Палестрина ба Борго мебурд.
Ҳар рӯз соати нӯҳи саҳар аз ин ҷо кашиш мегузашт; ӯ ҳамроҳи писарак
дар лаби обгурез менишасту аз рӯи китоби ибодат ба чӯпонбача савод
меомӯхт.
1. Borgo – ҷойгоҳ, маҳал (итол.).
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Дар се моҳ вай хонданро ёд гирифт.
Аммо ин кам буд: вай мехост навиштанро ёд гирад.
Кашиш ба муаллими ҳусни хати Рим сето сармашқ фармуд: яктааш
бо ҳуруфи ҷалӣ, дигараш бо ҳуруфи андозаашон миёна, сеюмаш бо
ҳуруфи реза ва чӣ тавр дар аспид бо оҳанпораи нӯктез рӯнавис кардани
он ҳарфҳоро нишон дод.
Худи ҳамон бегоҳ рамаро ба молхона андохта Вампа ба назди челонгари палестринӣ тохт, гулмехи калонеро гирифта гудохт, чинда тунук
кард, қат карду мисли стилоси антиқ як чизе дуруст кард.
Рӯзи дигараш тахтачаҳои аспидиро пеш оварду ба кор сар кард.
Дар се моҳ навиштанро ёд гирифт.
Марди рӯҳонӣ аз тезии зеҳни ӯ ба ҳайрат омадаву аз пурғайратиаш
мутаассир гардида ба вай чанд дона дафтар, як қабза парқалам ва якто
қаламтарош тӯҳфа кард.
Писаракро фанни наве дар пеш буд, вале ин фан дар қиёси он чи то
ба ҳол машғул мегардид, саҳл буд. Баъди як ҳафта кор фармудани
парқаламро ба мисли стилосаш аз худ кард.
Марди рӯҳонӣ қиссаи ӯро ба граф Сан-Феличе ҳикоят кард; граф
хост чӯпонбачаро бубинад, ӯро водор кард, ки дар ҳузури худаш хонаду
нависад, ба мубошираш фармуд ҳамроҳи хидматгорон ба вай ҳам ғизо
диҳад ва моҳе ду пиастр ротиба таъйин кардаш.
Луиҷи ба ин пул китобу қаринтош мехарид.
Азбаски истеъдоди тақлидкорие дошт, ӯ чун Ҷоттои навҷавон дар
тахтачаҳои аспидӣ сурати гӯспандонаш, хонаҳо ва дарахтонро мекашид.
Баъд бо қаламтарош чӯбҳоро тарошидаву ҳар гуна ашколе бармеовардагӣ шуд. Ҳайкалтароши номӣ Пинелли ҳам ба арсаи амалиёташ
ба ҳамин тариқа ворид гардида буд.
Духтарчаи шашсолае, яъне ки андаке ҷавонтар аз Луиҷи, низ дар қарибии Палестрина мол мепоид; вай ятимдухтар буда, дар Велмонтон ба
дунё омада буд ва Тереза ном дошт.
Писараку духтарак канори ҳам менишастанду ҳангоме ки рамаҳояшон ба ҳам даромехта мечариданд, манаҳ мезаданд, хандаву бозӣ мекарданд; бегоҳ рамаи граф Сан-Феличеро аз рамаи барон Черветри ҷудо
карда ҳар қадом ба як тараф мебурданд ва аҳд мекарданд, ки рӯзи дигар
боз вохӯранд. Ва ҳамин шарту байъро ҳаргиз хилоф намекарданд ва
бад-ин минвол бо ҳам калон мешуданд.
Луиҷи дувоздаҳсола шуду Тереза – ёздаҳсола.
Дар ин миён бо мурури син рағбати табииашон нисбат ба якдигар
зиёда мешуд.
Луиҷи ба одати дерин машғули санъат мешуд, то ҷое, ки ин амал дар
танҳоӣ имкон дошт, феълу хӯяш ба як равиш набуд: гоҳ бе сабаб ғамгин
гоҳ тунду тез, пархошҷӯ ва гарданшах мешуд ва якзайл мазоҳ мекард.
Ягон нафаре аз писаракони Пампинара, Палестрина ва Валмонтоне на
ин ки ба вай таъсире надошт, балки ҳатто натавонист бо вай ҷӯра шавад. Худсариаш, сахтгириаш, ҳаргиз паст наомаданаш ҳар як майли унс
гирифтан ё таваҷҷуҳро аз ӯ дур медошт. Танҳо Тереза бо як нигоҳ, як
калима, як ишорат табъи саркаши ӯро ром мекард. Ӯ ба имои дасти зан
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сар мефуровард, дасти мард бошад, сарфи назар аз он ки вай чӣ мард
аст, ӯро метавонист бишканад, аммо хам карда наметавонист.
Тереза, баръакси вай, шӯхтабиату вақтчоқ, вале ниҳоят пурҳавою
ҳавас буд; ду пиастре, ки мубошири граф Сан-Феличе ба Луиҷи медод,
ҳамаи пуле, ки аз фурӯши ҳар гуна маснуоти хурду резае, ки вай ба
тоҷирони римии асбоби бозии кӯдакон медод, ба гӯшвораҳои марвориди сохта, мӯҳраҳои шишагин ва сарсӯзанҳои тилло сарф мешуд. Ба туфайли олиҳимматии дӯсти ҷавонаш Тереза дар ҳаволии Рим деҳқондухтари аз ҳама хушрӯву пур аз орову торо буд.
Ҳар ду рӯзҳои дарозро бо ҳам ба сар бурдаву лоубол ба таъсири табиати аз олам бехабари якдигар дода мешуданд. Дар сӯҳбати ҳар дуяшон, Вампа дар орзую хаёлоташ доимо худро нохудои киштие, пешвои
қӯшуне ё ҳокими ягон музофоте тасаввур мекард, лекин Тереза худашро бойзане дар ҳуллаи фохир, дар бадрақаи мулозимони хидматҷомапӯш медид. Рӯзи дарозро дар орзуҳои ҷасуронаи шаъшаъаи ояндаи худашон ба сар бурда, бо он аз ҳам ҷудо мешуданд, ки гӯспандҳояшонро
ба молхона андозанд ва аз парвози орзуҳо ба воқеияти тангдастии
ғамангез фуруд меомаданд.
Боре чӯпони ҷавон ба мубошири граф гуфт, ки аз кӯҳсори Сабин берун омадаву дар атрофи рама давр гаштани гургеро дидааст. Мубошир
ба вай туфанг дод, ҳадафи Вампа ҳам ҳамин буд. Туфанг сохти устои
ҳунарманди брешнӣ будааст ва аз карабини ингилисӣ монданӣ надошт;
аммо граф як дафъа кори рӯбоҳи маҷрӯҳ гардидаро тамом карданӣ
шуда, бо туфанг фуроварда ва қундоқи онро шикаста аст, ки ба-дин сабаб аз баҳри туфанг баромада буд.
Барои Вампа барин устои гулдаст ин чандон кори мушкиле набуд. Ӯ
чӯби қундоқи кӯҳнаашро чен кард, андоза гирифт, ки андаке тағйир додан лозим омад, то туфанг ба қаду китфи худаш мувофиқ ояд ва қундоқи навро бо чунон нодиракорие сохт, ки агар фақат чӯбашро шаҳр
бурда фурӯхтанӣ мешуд, дар баҳояш бе гуфтугӯ понздаҳ-бист пиастр ба
даст меовард.
Аммо вай ҳаргиз ин корро карданӣ набуд: соҳиби туфанг шудан орзуи деринааш буд. Дар ҳама кишварҳое, ки истиқлол ҷои озодиро мегирад, нахустин эҳтиёҷи ҳар як каси ҷасур, ҳар як иттиҳоди муқтадир силоҳ доштан аст, ки ҳам барои ҳуҷум хидмат мекунаду ҳам барои мудофиа ва дорандаи худро соҳиби қувваи даҳшатборе гардонда дигаронро
маҷбур мекунад, ки бо ин гуна касон мудоро кунанд.
Аз ҳамин дақиқа сар карда Вампа тамоми фурсати фориғашро ба
машқи тирандозӣ сарф мекард; вай тиру борут харид ва ҳама чиз барояш нишону ҳадаф гардид: танаи олуи оҷизу тирагуне, ки дар ёнаҳои
кӯҳсори Сабин рӯида буд, рӯбоҳе, ки қариби бегоҳ ба умеди тӯъмае аз
хафол берун меомад; уқобе, ки дар ҳаво парвоз дошт. Дере нагузашта
вай чунон моҳир шуд, ки тарси Тереза фурӯ нишаст, тарсе, ки аввалҳо
бо ҳар тирандозии ӯ ба дилаш ҳутур мекард, вале ин дам аз он ҳавасаш
меомад, ки рафиқи ҷавонаш ҳар ҷо ки хоҳад, бе хато мезанад, хоҳ туфанг дар дасти худаш бошаду хоҳ онро дар кафи духтарак гузорад.
Як дафъа воқиан гурге аз чакалаке, ки одатан онҳо дар канораш менишастанд, дартоз бурун омад. Гург ҳанӯз қадаме даҳ натохта буд, ки
беҷон дарафтод.
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Вампа аз комёбии худаш мағрур гардида онро сари китф бардошту
ба милк овард.
Ҳамаи ин ба Луиҷи Вампа як дараҷа маъруфият овард; касе, ки
мақоми аз дигарон болотаре дорад, ҳар ҷо ки набошад, ҳамеша ҳавохоҳ
пайдо мекунад. Дар саросари ҳавза аз хусуси чӯпони ҷавон ҳамчун каси
дар қарибиҳои ягон даҳ лё аз ҳама чаққон, аз ҳама зӯр ва ҷавони нотарс
сухан меронданд; ва агар чи Тереза дар миёни духтарони сабинӣ қариб
ки ба сифати соҳибҷамоли дараҷаи аввал ном бароварда буд, касе
ҷуръат надошт, аз боби ишқ бо вай ҳамгап шавад, зеро ҳама медонистанд, ки ӯро Вампа дӯст медорад.
Ҳол он ки Луиҷи ва Тереза ягон бор миёни худ аз боби ишқ сухан
нагуфта буданд. Ҳар ду чун ду дарахте, ки дар зери замин решаҳояшон
ба ҳам печидаасту дар рӯи замин – шохаҳояшон , ва дар ҳаво –
накҳаташон, дар канори якдигар ба воя расида буданд; онҳо фақат як
хоҳиш доштанд: доимо бо ҳам бошанд – ин хоҳиш ҳоҷат гардида буд ва
ҳар ду ғолибан ба мурдан розӣ буданду ба ҷудоии ақаллан якрӯза – не.
Тереза ба шонздаҳ даромада буду Луиҷи – ба ҳабдаҳ.
Дар ин давра аз хусуси дастаи роҳзаноне, ки дар кӯҳсори Лепин фароҳам шуда будааст, гап-гап мерафт. Дар гирду атрофи Рим решакан
карда шудани роҳзанӣ ҳаргиз муяссар намешуд. Баъзан саркарда намерасид; лекин ҳамин ки саркарда пайдо мешуд, ҳамонзамонӣ дар гирди
вай дастае фароҳам меомад.
Кукуметтои номии дар кӯҳсори Абруттс таъқиб гардидаю аз қаламрави Неапол ронда шуда, ки дар он ҷойҳо ҷанги воқеӣ мебурд, мисли
Манфред аз Гариляно гузаштаву миёни Сонино ва Пиперно дар
соҳилҳои Амазено сарпаноҳ ёфта буд.
Ин дам ӯ аз паи Дечезарис ва Гаспароне рафтаву ба умеде, ки анқариб аз онҳо мегузаронад, даста ғун мекард. Аз Палестрина, Фраскати ва
Пампинара чанд навҷавон ғоиб гардиданд. Дар ибтидо аз ваҷҳи онҳо ба
ташвиш афтоданд, бад фаҳмиданд, ки онҳо ба дастаи Кукуметто дохил
шудаанд.
Дере нагузашта Кукуметто мавриди диққати ҳамагон қарор гирифт.
Аз шуҷоати ғайри одӣ ва сангдилии тоқатфарсои ӯ достонҳое ривоят
мекарданд.
Боре ӯ духтаракеро дуздид, духтари заминпаймои фрозинониро.
Қонуни роҳзанон тағйирнопазир аст: духтарак дар ибтидо ба дуздандааш тааллуқ дорад, баъд дигарон қуръа мепартоянд ва духтараки сарсахт асбоби дилхушии тамоми даста қарор меёбад, то даме ки ба дилашон занад ё бимирад.
Ҳар гоҳ падару модараш ба дараҷаи кофӣ сарватманд бошанд, ки
фидя дода тавонанд, роҳзанҳо ба хонаашон қосид мефиристанд; асира
барои амнияти фиристода бо сараш ҷавобгар аст. Агар фидя надиҳанд,
дар он сурат тақдири асира ҳал шуда ҳисоб меёбад.
Духтараки дуздидашуда дар байни дастаи Кукуметто дилдодае
дошт, номаш Карлинӣ.
Ӯро дида, духтарак ҷонибаш даст дароз кард ва худашро наҷотёфта
ангошт, аммо Карлинии бечора ӯро шинохта, ҳис кард, ки дилаш мекафад: ӯ шубҳае надошт, ки чӣ оқибате ӯро дар пеш аст.
Лекин, азбаски вай эркаи Кукуметто буд, се сол ҳама хавфу хатарро
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бо вай баҳам медид ва ҳатто як дафъа жандармеро, ки ба сари Кукуметто шоф кашида буд, паронда, ҷони саркардаро раҳонда буд, умед дошт,
ки Кукуметто ба ҳолаш раҳм мекардагист.
Ӯ саркардаро як сӯ бурд, дар ҳоле, ки духтарак дар ялангии даруни
ҷангал, зери санавбаре нишаста, рӯяшро бо чаккабанди тобоне ки
деҳқонзанони Рим сарашонро бо он мебастанд, пӯшонда буд, то оразашро аз назари шаҳватпарасти роҳзанон панаҳ дорад.
Карлинӣ ҳамаашро ба саркарда ҳикоят кард: дилдодаи якдигар будан, савганди садоқат ёд кардан ва ҳадиси онеро, ки ҳар шаб, аз бозе, ки
даста дар ин гирду пеш ҷой гирифтааст, дар миёни харобаҳо мулоқот
карданҳояшонро.
Айнан ҳамон бегоҳ Карлинӣ ба деҳаи ҳамшафат фиристода шуда
буд ва ба мулоқот рафта натавонист; аммо Кукуметто гӯё тасодуфан он
ҷо пайдо шудааст ва духтаракро дуздидааст.
Карлинӣ саркардаро зорӣ кард барояш истисно кунад ва Ритаро амон
диҳад, бовар кунонданӣ мешуд, ки падари духтарак давлатманд аст ва
фидяи хубе медиҳад.
Кукуметто вонамуд кард, ки ба зории дӯсташ моил шудааст ва ба
вай фармуд чӯпонеро ёбад, ки хонаи падари Рита ба Фрозинон фиристода шавад.
Карлинӣ шодикунон назди духтарак рафту ба вай гуфт, ки наҷот ёфтааст ва аз вай хоҳиш кард, ки ба падараш нома навишта хабар диҳад,
ки ба вай чӣ воқиа рӯй додааст ва ӯро огоҳ кунад, ки барои духтараш се
сад пиастр фидя талаб доранд.
Ба падараш дувоздаҳ соат мӯҳлат доданд, то соати нӯҳи субҳи рӯзи
дигар.
Номаро гирифта, Карлинӣ дар ҷутуҷӯи қосид ҷониби водӣ тохт.
Ӯ чӯпони ҷавонеро пайдо кард, ки рамаашро ба қутан меандохт.
Чӯпонон, ки миёни шаҳру кӯҳсор, дар марзаи байни ҳаёти ваҳшиву мутамаддин умр ба сар мебурданд, – одатан фиристодагони роҳзанон буданд.
Чӯпон бетаъхир ба роҳ афтода, ваъда дод, ки баъди як соат ба Фрозинон бирасад.
Карлинӣ шодон ба назди дилдодааш гашта рафт, то ки ин хабари тасаллобахшро ба вай расонад.
Ӯ дастаро дар ялангӣ ёфт, ки дар сари хуроки шоми шикамсерӣ базм
дошт; тамоми захирае, ки ба сифати боҷ аз деҳқонон гирифта мешуд,
сарф гардида буд; вай баръабас дар миёни аҳли базм Кукуметаю Ритаро
меҷуст.
Пурсид, ки онҳо куҷоянд; роҳзанон бо қоҳ-қоҳи ханда ҷавоб гардонданд. Арақи сард кард ҷабини Карлинӣ, мӯи сараш рост хест.
Суолашро такрор кард. Яке аз аҳли базм ба истакон майи орвинетӣ
гардонду ҷониби Карлинӣ дароз кард.
«Ба саломатии сари Кукуметтои диловару Ритаи соҳибҷамол!»
Ҳамин дам ба гӯши Карлинӣ садои зане расид. Ӯ ҳамаашро пай
бурд. Истаконро чанг зада гирифту ба сару рӯи муроотгар ҳавола дод ва
ҷониби садо ҳаво хӯрд.
Ягон сад қадам тохта, дар паси буттаҳо Кукуметторо дид, ки Ритаи
мадҳуш дар оғӯшаш буд.
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Карлиниро дида, Кукуметто бархосат ва ду туфангчаро ҷонибаш
рост кард.
Ҳар ду роҳзан ба якдигар назар карданд: яке – табассуми шаҳватпарастона дар лаб, дигаре – мурда барин ранг аз рӯяш гурехта.
Гумон бурдан мумкин буд, ки байни ин ду тан ҳамин дам набарди
бераҳмонае ба вуқӯъ меояд. Вале майда-майда тарҳи рӯи Карлинӣ ҳамвор шудан гирифт, дасташ, ки қариб буд яке аз туфангчаҳои камарашро
баркашад, дар ҳаво муаллақ монд.
Рита миёни онҳо дар замин мехобид.
Нури маҳтоб ин саҳнаро равшан мекард.
– Хӯш, читу? – гуфт Кукуметто. – Супориши маро ба ҷо овардӣ ё не?
– Оре, сардор, – ҷавоб гардонд Карлинӣ, – пагоҳ то соати нӯҳ падари
Рита бо пул ин ҷо мешавад.
– Бисёр хуб. Ҳоло мо ин шабакро хуш мегузаронем. Ин духтарак
дилрабост, завқат бад набудааст, Карлинӣ. Азбаски ман худпараст нестам, ин дам пеши рафиқон меравам ва қуръа мекашем, ба ҳар касе ки
расад акнун.
– Аз ин мебарояд, ки қарор додед, тибқи одат рафтор кунед? – пурсид Карлинӣ.
– Чаро барои ин тарки одат кунем будааст?
– Ман гумон доштам, ки ба эътибори илтимоси ман…
– Чии ту аз дигарон беҳ астӣ?
– Шумо ҳақ астед.
– Лекин осуда бош, – давом дод хандакунон Кукуметто, – зуд ё дер
навбати ту ҳам мерасад.
Карлинӣ чунон дандон фишурд, ки шақаррос зад.
– Хӯш, читу, рафтем? – гуфт Кукуметто ҷониби рафиқон қадам гузошта.
– Ман аз пасатон меравам.
Кукуметто, азбаски хавф доштагист, мабодо Карлинӣ аз пасаш
ҳамла накунад, рафта истода, баргашта ба вай назар мекард. Аммо
ваҷоҳати роҳзани ҷавон нияти баде доштани ӯро ифода намекард.
Ӯ болои сари Ритаи ҳоло ҳам мадҳуш, дастонаш рӯи сина ломалиф,
ҳамчунин рост меистод.
Аз дили Кукуметто гузашт, ки Карлинӣ мехоҳад аз дасти духтарак
гираду ҳамроҳаш гурезад. Аммо ин ӯро бесаришта намекард, зеро ки аз
Рита ҳар чӣ тамаъ дошт, бигрифта буд; аммо пул бошад, байни ҳайъати
даста тақсим кардани сесад пиастр ин қадар маблағи ночиз аст, ки барои вай кирои ғам хӯрдан надошт.
Бинобар ин ӯ ҷониби ялангӣ роҳашро давом дод; ба ҳайрати ӯ, Карлинӣ бо худаш қариб дар як вақт он ҷо ҳозир шуд.
– Қуръа парто! Қуръа парто! – саркардаро дида дод заданд роҳзанҳо.
Ва чашмони ҳамаи ин касон аз шаҳват шӯълавар буд, дар шунаҳи
сурхчаи гулхан онҳо ба ифрит шабоҳат доштанд.
Талаби онҳо аз рӯи адолат буд; бинобар ин саркарда ба аломати ризо
калла зуд. Коғазчаҳоеро, ки дар онҳо номи ҳайъати даста, аз ҷумла номи Карлинӣ ҳам сабт ёфта буд, даруни кулоҳе гузоштанд ва узви аз
ҳама ҷавони даста аз он қуттии шартӣ як руқъаро кашид.
Дар ин руқъа номи Дяволаччо сабт ёфта буд.
273
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Ин ҳамон касест, ки ба саломатии саркарда май нӯшиданро ба Карлинӣ пешниҳод карду Карлинӣ дар ҷавоби гапаш истаконро ба рӯяш
ҳаво дода буд.
Аз захми дарозе, ки рӯяшро аз чакка то занах чок карда буд, хун мешорид.
Даме ки номашро хонданд, вай қоҳ-қоҳ зада хандид.
– Сардор, – гуфт ӯ, – Карлинӣ навакак ба саломатии шумо нӯшиданро рад кард; пешниҳод кунед ба саломатии ман нӯшад; шояд ба пешниҳоди шумо тезтар розӣ шавад, назар ба пешниҳоди ман.
Ҳама нигарон буданд, ки Карлинӣ ягон нағма мекардагист; аммо ба
ҳайрати ҳамагон, вай истаконро ба як даст гирифту қумқумаро ба дигар
даст ва ба худаш май гардонд.
– Ба саломатии ту, Дяволаччо, – гуфт ӯ бо овози ором.
Ва истаконро холӣ кард, ҳатто ки дасташ наларзид. Баъд лаби алов
нишаста гуфт:
– Расамати хӯроки шоми маро бидиҳед! Баъди роҳи дуру дароз гурусна мондам.
– Зинда бод Карлинӣ! – дод заданд роҳзанон. Ана ҳамин хел кардан
даркор буд! Ана ин рафтори рафиқона. Ва ҳама аз нав лаби гулхан гирд
нишастанд; Дяволаччо рафт. Карлинӣ тарзе мехӯрду менӯшид, ки гӯё
воқиае нашуда бошад. Роҳзанҳо аз бепарвоии ӯ гаранг бо тааҷҷуб ба
вай менигаристанд, ки нохост аз қафои худ шарфаи қадамҳои вазнинвазнинро шуниданд…
Ҳама баргашта назар карданд: Дяволаччо асираи навҷавон рӯи дастонаш ба гулхан наздик шуд.
Сараш ақибрӯ хам, мӯйҳои дарозаш ба замин мерасид.
Ҳар қадаре, ки ба доираи гулхан наздик меомад, ҳамон қадар басароҳат чеҳраи хунаш гурехтаи духтараку қути кандаи роҳзан аён мешуд.
Ин пайдо шудан ҳамин қадар шумхабару ҳаяҷонбахш буд, ки ҳама
бархостанд, ба ҷуз Карлинӣ, ки бепарво нишастан гирифт, гӯё ҳеч воқиа
нашуда бошад, хӯрдану нӯшиданашро давом дод.
Дяволаччо ба муҳити хомӯшии ҳамагон наздик меомад ва, ниҳоят,
Ритаро пеши пои саркарда гузошт.
Ин дам ҳама пай бурданд, ки чаро қути роҳзан кандагию барои чӣ
ранг аз рӯи духтарак гурехтагӣ: аз зери синаи чапи ӯ дастаи корд овезон
буд.
Ҳама дидаҳо ба сӯи Карлинӣ дғилофи камараш холӣ буд.
– Хӯш, – гуфт саркарда, – акнун ман дарёфтам, ки чаро Карлинӣ ҳаял карда буд.
Мардуми ваҳшитабиат қадри мардонагиро мешиносанд; агарчи, шояд, ягон нафаре аз роҳзанон он чиро Карлинӣ карда буд, намекарданд,
ҳама ӯро фаҳмиданд.
Карлинӣ ҳам аз ҷой бархосту назди ҷасад рафт, даст ба дастаи туфангча гузошт.
– Хӯш акнун, – гуфт ӯ, – ягон касе аз ман ин занро талош мекарда
бошад?
– Ҳеч кас, – ҷавоб гардонд саркарда, – вай аз они туст!
Карлинӣ ӯро рӯи даст бардошт ва аз доираи рӯшноӣ берун бурд,
рӯшноие, ки аз шӯълаи гулхан ҳосил мешуд.
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Кукуметто, чун ҳарвақта, посбон таъйин кард ва роҳзанҳо худашонро ба борониҳо печонда, назди алов дароз кашида хоб рафтанд.
Як посе аз шаб гузашта буд, ки посбонон ғирев бардоштанд; саркардаву роҳзанҳо дар як лаҳза ба по хестанд.
Ин падари Рита будааст, ки барои духтараш фидя овардааст.
– Бигир, – гуфт ӯ ба саркарда, халтачаи симро дода истода, – мана
сесад пиастр. Духтарамро бидеҳ ба ман.
Аммо саркарда пулро нагирифта, имо кард, ки аз пасаш равад. Пирамард итоат кард, онҳо аз дарахтоне гузашта рафтан гирифтанд, ки аз
миёни шохаҳояшон рӯшноии маҳтоб метофт. Ниҳоят Кукуметто бозистод, даст дароз карду ду сӯроби таги дарахтро нишон дод.
– Ана, – гуфт ӯ, – аз Карлинӣ талаб кун духтаратро, ба ҳамааш ҷавоб
медиҳад ба ту.
Ва баргашта пеши рафиқонаш рафт.
Пирамард дар ҷояш шах шуд. Ӯ ҳис кард, ки ба сараш ким-чӣ хел
бадбахтии маҷҳуле, мусибати беандозаи ислоҳнопазире омадааст.
Ниҳоят, чанд қадаме пеш рафта, саъй кард ташхис диҳад дар зери дарахт чӣ ҳодисае ба амал омада истодааст.
Карлинӣ шарфаи поро шунида, сар боло кард ва пирамард суроби ду
танро баръало ди д.
Рӯи замин зане хобида буд; каллаи ӯ рӯи зонуҳои марде гузошта
шуда буд, ки сарашро поён андохта, рӯи занро, ки ба сандуқи дилаш
пахш карда буд, кушод.
Пирамард духтарашро шинохту Карлинӣ пирамардро шинохт.
– Ман интизори ту будам, – гуфт роҳзан ба падари Рита.
– Нобакор! – хитоб кард пирамард. – Чӣ коре кардӣ тӯ?
Ва ӯ бо ваҳшат ба Рита назар кард, Ритаи беҳаракату ба хун оғӯштае,
ки корд ба дилаш фурӯ рафта буд. Моҳтоб ба рӯяш афтода, бо нури хирааш андаке равшан мекард ӯро.
Кукуметто духтаратро беномус кард, – гуфт Карлинӣ, – ман дӯсташ
медоштам, бинобар ин куштамаш. Баъди саркарда воситаи дилхушии
тамоми даста қарор меёфт.
Пирамард сухане ба забон наёвард, аммо тани беҷон барин ранг аз
рӯяш парид.
– Агар ман гунаҳгор бошам, – давом дод суханашро Карлинӣ, – интиқомашро бигир.
Ӯ аз синаи ҷавондухтар кордро баркашиду бо як дасташ ҷониби пирамард дароз кард, бо дасти дигараш бошад – синаашро бараҳна кард.
– Ту кори хуб кардаӣ, – гуфт пирамард бо овози баста, – маро канор
гир, писарам!
Карлинӣ гирякунон худро ба оғӯши падари дилдодааш партофт. Ин
аввалин ашке буд дар умри ин одами аз хун доғдор шуда.
– Вале акнун, – гуфт пирамард, – ба дафн кардани духтарам ёрӣ кун
ба ман.
Карлинӣ ду бели оҳан овард ва падар ҳамроҳи ошиқ дар зери булути
садсола ба гӯр кандан даромад.
Даме ки гур канда шуд, мақтуларо нахусх падар бӯса кард, баъди ӯ –
ошиқ; баъд яке аз пояш бардошту дигаре аз китфонаш ва дар гӯр гузоштандаш.
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Ҳар ду дар лаби гӯр зону таҳ карданд ва ба арвоҳаш фотиҳа хонданд.
Баъд боз белҳоро ба даст гирифтанду ба гӯр хок гардонданд.
Пирамард ҷониби Карлинӣ даст дароз кард.
– Ташаккур ба ту, писарам, – гуфт ӯ, – акнун маро танҳо гузор.
– Наход ҳамин тавр кунам… – гуфт ӯ.
– Бигузор маро, чунин мехоҳам ман.
Карлинӣ итоат кард, назди рафиқонаш рафт, худро ба боронӣ печонд
ва дере нагузашта хобаш бурд, аз афташ, чун дигарон сахт бурда буд
хобаш.
Ҳанӯз дина қарор шуда буд, ки қароргоҳ бадал карда шавад.
Як соат пеш аз субҳ Кукуметто дастаашро бархезонду амр кард ба
роҳ дароянд.
Аммо Карлинӣ нахост аз ҳоли падари Рита хабар нагирифта аз ҷангал биравад.
Вай ба он ҷо омад, ки шаб аз ҳам ҷудо шуда буданд.
Пирамард дар шохи булуте овезон буд, ки гӯри духтарашро панаҳ
медошт.
Дар сари ҷасади падару гӯри духтар Карлинӣ савганд ёд кард, ки барои ҳар ду интиқом мегирад.
Аммо вай барои ба ҷо овардани савгандаш фурсат наёфт, баъди ду
рӯз ӯ дар задухӯрди бо жандармҳои Рим кушта шуд.
Ҳама ҳайрон буданд, ки агар чӣ вай рӯ ҷониби адӯ истода буд, тир
ба тахтапушташ расидааст.
Аммо яке аз роҳзанҳо ба ёд овард, ки дар ҳамон дақиқае, ки Карлинӣ
афтод, Кукуметто ягон даҳ қадам дуртар дар ақибаш истода буд, – дигар ҳайрон нашуд.
Ҳамон саҳаре, ки даста ҷангали Фрозинро тарк мекард, Кукуметто
дар торикӣ аз ақиби Карлинӣ мерафт, савганд ёд карданашро шунид ва
ҳамчун одами дурандеш аз вай пешдастӣ кард.
Дар бораи ин саркардаи даҳшатбор боз бисёр воқиаҳои дигари аз ин
ҳам ҳайратовар ҳикоят мекарданд.
Бинобар ин аз Фонда то Перуҷа фақат аз шунидани номи Кукуметто
ларза ба андоми одамон меафтод.
Ин ҳикоятҳо ҳар гоҳ мавриди сӯҳбати Луиҷӣ ва Тереза қарор меёфт.
Аз тарс ларза ба андоми Тереза меафтод, вале Вампа бо табассум ба
туфанги дилпураш, ки ин қадар бехато ба нишон мезад, тап-тап зада,
дилбардорӣ мекард ӯро; агар ором намегирифт, ба зоғи ягон сад метр
дуртар аз худашон сари шохи хушкидаи дарахте нишаста ишорат карда,
нишон мегирифту қулангро мекашид – зоғи беҷон тапи ба замин меафтод.
Дар ин миён вақт басуръат пеш мерафт; писару духтари ҷавон тасмим гирифтанд, ҳар гоҳ Луиҷӣ ба бисту Тереза ба нуздаҳ дарояд, –
арӯсӣ кунанд.
Ҳар ду ятим буданд, бинобар ин ба никоҳ фақат аз хоҷаҳояшон
иҷозат гирифтанашон лозим буд; онҳо бо ин таманно ба хоҷаҳояшон рӯ
оварданд ва изн ёфтанд.
Боре дар орзуи айёми мустақбал ногоҳ садои тирпаронӣ ба гӯши
онҳо расид; баъд, аз миёни чакалаке, ки дар канораш ба одати дерин ҳар
ду мол мечаронданд, касе тохта баромад ва ҷониби онҳо ҳаво хӯрд.
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Наздиктар расида овоз баровард:
– Маро таъқиб доранд! Пинҳон кунетон маро!
Ҳар ду зуд пай бурданд, ки инҳо роҳзан будаанд, аммо дар байни
деҳқонони римию роҳзанони римӣ як хайрхоҳии модарзодие вуҷуд дорад, – деҳқон ҳамеша тайёр аст ба имдоди роҳзан бирасад.
Вампа ҳарфе ба забон наёварда ҷониби санге тохт, ки роҳи ғори
онҳоро масдуд мекард, онро ғел гардонду ба гуреза ишорат кард, ки ба
ин сарпаноҳи аз чашми ҳама ниҳон ворид шавад, аз паси ӯ роҳи даромадро басту дар ҷои аввалааш дар канори Тереза нишаст.
Қариб ҳамон замон аз канори чакалак чор тан жандарми савора
намоён шуданд; се нафарашон, зоҳиран, гурезаро меҷустанд, чорумаш
бошад, роҳзани дастгиршудаеро аз гарданаш кашола карда меомад.
Жандармҳо ҳаросон ба атроф чашм давонда, ҷавонписару духтарро
диданд, аспонашонро чорхез гиронда наздашон омаданду ба пурсуҷӯ
даромаданд.
Онҳо касеро надидаанд.
– Ҳай афсӯс, – гуфт сардори гаштӣ, – он ки мо меҷӯемаш, саркарда
буд.
– Кукуметто? – ғайри ихтиёр нидо заданд Луиҷӣ ва Тереза.
– Бале, – ҷавоб гардонд сардор, – азбаски барои сари ӯ ҳазор скудои
римӣ мукофот таъйин гардидааст, агар ба доштанаш ёрӣ мекардетон,
панҷсад скудояш насиби шумо мегардид.
Ҷуфти ҷавон ба якдигар нигаристанд. Дар дили жандарм умеде пайдо шуд. Панҷсад скудои римӣ ба се ҳазор франк баробар аст, се ҳазор
франк бошад – дороии тамом аст барои ду ятиме, ки дар тараддуди
ҷашни арӯсианд.
– Ҳа, афсӯс, – ҷавоб гардонд Вампа, – лекин мо ӯро надидаем.
Жандармҳо ба ҳар тараф асп тохтанд, аммо касеро пайдо накарданд.
Он гоҳ Вампа сангро як сӯ кашид ва Кукуметто аз мағок баромад.
Вай аз тарқиши дарбанди хорониҳод дида буд, ки ҷуфти ҷавон бо
жандармҳо гуфгугӯ доранд; ӯ пай бурд, ки суҳбаташон аз чӣ хусус аст;
дар чеҳраи Луиҷӣ ва Тереза қатъияти тамоми фош накардани худашро
хонд. Вай аз кисааш ҳамёни пур аз тилоро бароварду бо ҳамёнаш дароз
кард.
Вампа бо ғурур сар барафрохт, аммо чашмони Тереза шарарбор шуданд, даме аз дил гузаронд, ки чӣ қадар зару зевар метавон харид ба ин
тилло.
Кукуметто ифрити рафта истодагӣ буд, мори ба сурати роҳзан даромадае буд; вай ин нигоҳро дарк кард, дар симои Тереза духтари арзандаи Ҳавворо дарёфт ва қабл аз он ки ба чакалак даромада аз назар
ғоиб шавад, чанд карат баргашта назар кард, гӯё ки бо ҷонхаридонаш
видоъ мекарда бошад.
Чанд рӯзе сипарӣ шуд. Кукуметто дигар пайдо набуд, аз хусусаш
ҳам ҳарфе ба гӯш намерасид.
Айёми карнавал фаро мерасид. Граф Сан-Феличе тасмим гирифт
базми бониқоби пуршукӯҳе барпо кунад; дар ин базм зубдаи ҷомиаи
Рим даъват гардида буд.
Дили Тереза ба тамошои базм бисёр шайдо буд. Луиҷӣ аз мубошир
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таманно кард, ки изн диҳад, ҳамроҳи Тереза бо хидматгорон даромехта
базмро тамошо кунанд.
Граф базмро барои он барпо карда буд, ки духтараш Кармеларо хурсанд кунад; вай барои хухтари худ ҷонашро дареғ намедошт.
Кармела ҳамсоли Тереза ва бо вай ҳамқад буд, Тереза бошад, дар
ҳусну ҷамол аз духтари граф кам набуд.
Дар шаби базм Тереза беҳтарин ҳуллаашро дар бар кард, пурарзиштарин сарсӯзанҳоеро ба мӯяш халонд, пурҷилотарин мӯҳраҳояшро
ба гардан овехт. Вай дар либоси деҳқонзани праскатӣ ҳозир шуда буд.
Луиҷи либоси рангубаранги идонаи барзгарони тосканиро дар бар
дошт.
Ҳар дуяшон, чунон ки аҳд карда буданд, дар байни издиҳоми хидматгорону деҳқонон панаҳ шуданд.
Базм шукӯҳу таҷаллии беандозае дошт. На фақат ҳавлии граф бо садоҳо чароғон мунаввар гардида буд, балки дар шохи ҳар як дарахти чорбоғ чароғакҳои рангубаранг овехта буданд. Бинобар ин меҳмонони
бешумор дере нагузашта ҳама аз манзилҳои бошукӯҳ ба манзарҳо баромаданд, аз манзарҳо бошад, ба гулгашти чорбоғ фуромаданд.
Дар ҳар чорсӯ дастаи машшоқон нағмасароӣ доштанд, мизҳои пур аз
ширавору шаробҳои алвон гузошта буданд; ба тафарруҷ баромадагон
бозистода, ду-ду шуда ҳар ҷое дилашон кашад, мерақсиданд.
Кармела дар пӯшоки барзгарзани Сонино буд. Кулӯтааш пур аз дурру марворид, дар сарсӯзанҳои тиллояш дурдонаҳо дурахшидан доштанд, камарбанди шоҳии туркии дар рӯяш гулҳои калон-калон дӯхта
шуда суринашро фаро гирифта буд, пероҳани доманаш аз матои нафиси
кашмирӣ буд, пешдоманаш – аз муслини ҳиндӣ, ба ҷои тукмаҳои синабандаш ҳар гуна ҷавоҳирот насб шуда буд.
Аз ду нафар дугонааш – яке пӯшоки барзгарзани Нетунноро дар бар
карда буду дигаре аз они Ричиаро.
Чор тан ҷавонмарди мансуб ба сарватмандтарину баобрӯтарин хонадонҳои Рим бо он озодмаништарин тарзи муомилати соф итолиёие, ки
мислаш дар ягон кишвари дигар дида намешавад, онҳоро ҳамроҳӣ мекарданд; онҳо низ либоси барзгаронаи аҳли Албано, Веллетри, ЧивитаКастеляна ва Сораро дар бар доштанд.
Дар бораи он ки либосҳои мардона ҳам, занона барин бо зинати зару
ҷавоҳироташ шаъшаъапошӣ доштанд, ҳоҷати гап ҳам нест.
Кармела хост аз либосҳои якхела дастаи рақсие тартиб диҳад, аммо
зани чорум намерасид.
Кармела ба издиҳом назар андохт – ягон нафаре аз ҷамъ омадагон
либоси дилхоҳ надошт.
Граф Сан-Феличе Терезаро, ки дуртар аз онҳо дар байни деҳқонон,
ба дасти Луиҷӣ такя карда меистод, ба вай нишон дод.
– Шумо иҷозат медиҳед, дада? – пурсид Кармела.
– Албатта, – ҷавоб гардонд граф, – ҳозир карнавал-ку!
Кармела ҷониби ҷавонмарди шарикрақсаш хам шуду ҷавондухтарро
нишон дода, зери лаб чанд калимае гуфт. Ҷавонмард ба самте, ки дастаки дилкаш нишон дода буд, чашм давонда, ба нишони итоат сар хам
карду рафт, ки Терезаро ба дастаи рақсие даъват кунад, рақсе, ки бо ташаббуси духтари граф фароҳам меомад.
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Чеҳраи Тереза лолагун шуд. Вай суоломез тарафи Луиҷӣ назар кард;
рад кардан аз имкон берун буд. Луиҷӣ батааннӣ дасти Терезаро сар дод
ва духтарак саропо ларзон монд, ки шарики хушандом барадаш ва дар
дастаи рақсии хоҷадухтар ҷой гирифт.
Албатта, пӯшоки шинаму зебандаи Тереза назар ба либоси Кармелаю дугонаҳояш ба назари мусаввире бештар хуш меомад; аммо Тереза
духтараки кӯтоҳандешу шӯҳратпарасте буд; ҳарири ҳиндии гулдӯзӣ
шуда, камарбанди нақшу нигори туркибоф, матои кашмирии фохир –
ҳамаи ин чашмашро бурда буд, шаъшаъаи ёқути осмониву алмосҳо аз
ақл бегонааш карданд.
Аммо дар замири Луиҷӣ ҳам эҳсоси нави маҷҳуле пайдо шуд: ин
дарди ҷонсӯзе буд, ки аз дил шурӯъ гардида, баъд дар рагҳояш ҷорӣ
шуду тамоми аъзои баданашро фаро гирифт. Вай аз ҳар як ҳаракати Терезаю ҷуфти шарикрақсаш чашм барнамедошт; даме ки онҳо аз дасти
якдигар мегирифтанд, сараш фир-фир мегашт, хун дар рагҳояш метапид, вале гӯшҳояш ҷарангос мезаданд. Вақте ки онҳо ба сухан меомаданду Тереза хоксоракак чашмонашро ба замин дӯхта ба суханони шарикаш гӯш меандохт, Луиҷӣ дар нигоҳи оташбори ҷавони зебоандом
чунин мехонд, ки гуфтораш таърифу тавсиф аст; дар ин ҳин ба назараш
чунин мерасид, ки замин дар зери пояш фурӯ рафта истодаасту дӯзахиён дар буни гӯшаш аз боби маргу куштор пичир-пичир доранд. Аз бими
он, ки беақлие бар вай муставлӣ нашавад, бо як даст буттаҳои сабзеро,
ки наздашон рост истода буд, доштаву бо дасти дигараш дастаи харротии ханҷари ҳамоил дар камарбандашро бо ташаннуҷ зер мекард, худаш
бехабар гоҳ-гоҳе қариб онро аз ғилоф берун мекашид.
Луиҷӣ рашк мебурд! Вай ҳис мекард, ки ба ин тариқ мумкин аст Терезаи шӯҳратпарасту худхоҳро аз даст бидиҳад.
Лекин дар ин миён Терезаи дар ибтидо беҷуръату тарсу, дере нагузашта хиҷолатро аз худ дур карда, худашро ба даст гирифт. Мо болотар
гуфта будем, он малоҳати беҳамтое, ки ҳазорҳо бор ҷолибтар аст аз нозу истиғнои ишвагаронаву пуртакаллуфи мо.
Тереза маликаи миёни раққосон гардид ва агар вай ба духтари граф
Сан-Феличе ҳасад бурда бошад, мо ҷуръат намекунем кафолат диҳем,
ки нигоҳи Кармела ба вай холӣ аз рашку тааб бошад.
Даме ки рақс поён ёфт, шарикрақси хушандомаш, таърифкунону
хушомадзанон Терезаро ба ҷои аввалааш бурд, ки Луиҷӣ нигарон будаш.
Чанд карат ҳангоми рақсидан Тереза ба ӯ назар кардаву чеҳраи
рангпарида ва дар табу тобашро дида буд. Як дафъа ҳатто дар пеши
назараш дами ханҷар шумхабарвор ҷило дод.
Қариб ки бо изтироб Тереза аз зери бағали дилдодааш гирифт.
Рақс бисёр бо муваффақият адо шуда буд, ҳамаи меҳмонон такрор
карданашро талаб доштанд; танҳо Кармела розӣ нашуд; аммо граф СанФеличе инқадар баисрор аз ӯ илтимос кард, ки оқибат вай ризомандиашро иброз дошт.
Ҳамонзамонӣ яке аз ҷавонони шарикрақс ба даъват кардани Тереза
шитофт, ки бе вай дастаи рақсӣ фароҳам намеомад; аммо вай ин дам
ғоиб шуда буд.
Луиҷӣ, ки ҳис карда буд ба имтиҳони дуюмбора тоб нахоҳад овард,
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Терезаро қисман розиву қисман маҷбур кард, ба дигар гӯшаи боғ гузаранд. Тереза бо дили нохоҳам сар фуровард, вале ӯ аз рӯи чеҳраи
тарҳаш вайрони Луиҷӣ, аз рӯи хомӯшию бо ташаннуҷ пир-пир кардани
раги дасташ дар замири ӯ чӣ чизе ба амал омаданашро медид. Худи вай
ҳам дар ҳаяҷон буд; агар чи вай ягон кори баде накарда буд, вале
фаҳмид, ки Луиҷӣ ба коҳиш кардан ҳақ дорад, – барои чӣ? – вай намедонист, вале бо вуҷуди ҳамин, ҳис мекард, ки ба шунидани чунин
коҳиш мустаҳиқ мебуд.
Аммо, ба тааҷҷуби билониҳояи Тереза, Луиҷӣ хомӯш буд ва дар тамоми муддати он шаб ҳарфе ба забон наёвард. Фақат даме ки аёси шаб
меҳмононро ба тарк кардани боғ водошт ва онҳо рақсиданро ба хонаҳо
гузаронданд, Луиҷӣ Терезаро то ба хона гусел карда, гуфт:
– Тереза, ҳангоме ки дар рӯбарӯи графдухтари ҷавон мерақсидӣ, чӣ
мегузашт аз дилат?
– Аз дилам гузашт, – рӯирост ҷавоб дод духтарак, – ки барои чунин
ҳулае, ки дар бари ӯст, нисфи умрамро дареғ намедоштам.
– Хайр, шарикрақсад чӣ гуфт ба ту?
– Вай ба ман гуфт, ки чунин ҳула доштан ба худи ман вобаста аст ва
барои ин як даҳан гапи ман кофист.
– Гапаш тамоман ҳақ, – гуфт Луиҷӣ. – Хӯш ту мехоҳӣ, ки чунин ҳулае дошта бошӣ?
– Ҳа.
– Ту мегирӣ онро!
Тереза бо ҳайрат сар боло карду хост суоле бидиҳад; аммо чеҳраи
Луиҷӣ чунон тираву ҳавлангез буд, ки гап дар лабонаш ях баст.
Баъди ҳамин Луиҷӣ бетаъхир бирафт.
Тереза аз ақибаш назар мекард. Даме ки Луиҷӣ дар торикӣ аз назар
ғоиб шуд, вай оҳ кашида ба хона даромад.
Худи ҳамон шаб нохушие ба амал омад: аз беэҳтиётии хидматгорон
ки хомӯш кардани чароғонро фаромӯш кардаанд, дар чорбоғи СанФеличе дар биное, ки ҳуҷраҳои Кармелаи нозанин ҷой гирифта буд,
сӯхтор ба амал омад. Баъди посе аз шаб гузаштан бедор шуда, вай забонаи оташро дид, аз бистар парида хесту хилъатеро ба китф андохта
ҷониби дар ҳаво хӯрд: аммо роҳраве, ки вай бояд аз он тохта мегузашт,
дар оғӯши оташ буд. Он гоҳ вай ба хонаи худаш баргашта, бо овози баланд имдодталабӣ кардан гирифт. Ногоҳ тирезаи хонааш, ки аз замин
бист фут баланд воқеъ гардида буд, боз шуд, ба хона деҳқонбачае ҷаста
фуромад, ӯро рӯи даст бардошту бо зӯри ғайри қудрати одамию
чаққонӣ ба марғзор баровард; Кармела аз ҳуш рафта буд. Вақте ки ба
ҳуш омад, дар канори ӯ падараш истода буд. Дар атроф хидматгорон
ғун шуда, ба якдигар навбат надода мададгорӣ карданӣ мешуданд. Бинои фаръии кӯшк, ки манзили графдухтар он ҷо буд, биттамом сӯхт;
аммо кӣ парвои он дошт, модом ки Кармела зиндаю саломат буд?
Наҷотбахши ӯро дар ҳама ҷо ҷустанд; вале ӯ пайдо нашуд. Аз ҳама
касу ҳама ҷо ҷӯё шудандаш, аммо ҳеч кас надидааст ӯро. Худи Кармела
чунон дар изтироб буд, ки ба зеҳнишин кардани симояш фурсат
наёфтааст.
Сарвати граф аз ҳисоб берун буд, агар хатари ба сари Кармела омадаро ҳисоб накунем, сӯхтор он қадар зиёни назаррасе нарасонда буд,
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хусусан ки наҷот ёфтани ғалатии духтараш атои нави осмонӣ менамуд
ба назараш.
Фардои он рӯз дар соати муқаррарӣ Тереза ва Луиҷӣ дар канори беша вохӯрданд. Луиҷи якум омад ва хушҳолона дуруд гуфт ба Тереза;
вай гӯё воқиаи дирӯзаро биттамом фаромӯш карда буд. Тереза андешаманд буд; аммо Луиҷиро навозишкору фориғбол дида, ӯ низ лоубол
гардида димоғчоқӣ кард; воқиан, доимо ҳамин тавр буд вай, фақат агар
ягон хоҳиши аз ҳад зиёд сабру қарорашро аз байн намебурд.
Луиҷӣ аз зери бағали вай гирифта, назди мағора бурду таваққуф
кард. Духтарак ягон воқиаи ғайри муқаррарӣ ба амал омаданашро пай
бурда, бо диққат ба рӯи ӯ назар кард.
– Тереза, – гуфт Луиҷӣ, – дирӯз оё ту ба ман нагуфта будӣ, ки барои
ҳулаи духтари граф барин ҳулае доштан дар олам ҳеч чизро дареғ намедорӣ?
– Оре, – ҷавоб гардонд Терезаи ҳайратзада, – аммо ин орзуи сабукфикрона буд.
– Лекин ман ба ту ҷавоб гардонда будам: «Хуб шудааст, ту мегирӣ
онро».
– Оре, – гуфт ҷавондухтар, ки ҳайраташ бо ҳар сухани Луиҷӣ зиёда
мешуд. – Лекин ту, эҳтимол, чунин ҷавоб гардонда будӣ, то маро хурсанд кунӣ.
– Ман ҳаргиз беҳуда ваъда надодаам ба ту, Тереза, – гуфт Луиҷӣ бо
ғурур. – Ба мағора дарою бипӯш.
Бо ҳамин суханон вай сангро як сӯ тела доду ғори бо шамъ мунаввар
гардидаро нишон дод, ки шамъҳо дар паҳлуи оинаи олиҷанобе даргиронда шуда буданд; рӯи мизи дағале, ки ба дасти Луиҷӣ сохта шуда буд,
шадаи марвориду санчоқҳои бриллианткорӣ гузошта шуда буданд; дар
паҳлуи оина рӯи курсӣ дигар аҷзои ҳула меистод.
Тереза аз шодӣ нидо баровард ва ҳатто суоле накарда, ки ин ҳула аз
куҷо пайдо шуд, ҳатто ба Луиҷӣ миннатдорӣ баён накарда, худро ба ғор
андохт.
Луиҷӣ ҳамонзамонӣ роҳи даромадро бо санг маҳкам кард, чун ки
рӯи ёлаи тали на он қадар баланде, ки манзараи Палестринаро аз назари
ӯ панаҳ карда истода буд, ӯ савореро дид, ки аз роҳ паймудан бозистод,
мисле, ки дар андеша бошад, ба кадом роҳ равад. Савора дар заминаи
осмони нилфом ин қадар баръало намоён буд, ки дар фазои ҷануб
намудор мегарданд чизҳо.
Луиҷиро дида, савора аспро чорхез гиронду ҷониби ӯ ба роҳ афтод.
Луиҷӣ иштибоҳ накарда буд; савора, ки аз Палестрина ба Тиволе
мерафт, бероҳа шуда буд.
Луиҷӣ самтро ба вай нишон дод; вале азбаски онтарафтар роҳ боз ба
чанд самт мерафт, савора, барои он ки боз раҳгум назанад, аз Луиҷӣ
илтимос кард, ки ӯро ҳамроҳӣ карда, роҳро нишон диҳад.
Луиҷӣ борониро аз тан кашид, ба замин гузошт, туфангашро ба китф
гузаронду аз ақиби савора бо он қадамҳои суръатноки марди кӯҳистоние равон шуд, ки бо қадамҳои асп сибқат меҷӯяд.
Пас аз даҳ дақиқа Луиҷӣ ва марди аспсавор ба чорраҳа расиданд.
Ин ҷо навҷавон ба як ҳаракати дабдабанок даст ба пеш ёзонду яке аз
се роҳеро нишон дод, ки савор бояд пеш мегирифт:
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– Мана роҳи шумо, – гуфт ӯ. – Ҷанобашон акнун раҳгум намезананд.
– Ана ин мукофоти ту, – гуфт савора чанд тангаи резаро ба чӯпонбача дароз карда.
– Ташаккур, – гуфт Луиҷӣ, дасташро ақиб кашида, – ман ба мардум
хидмат мекунам, вале хидмат намефурӯшам.
– Агар ту аз музд даст кашӣ, – гуфт савора, ки аз афташ фарқи байни
тамаллуқкории аҳли шаҳру ғурури мардуми деҳотро медонистааст, –
шояд тӯҳфаро бигирӣ?
– Ин гапи дигар!
– Ин тавр бошад ин ду тсехинаи венетсиро гиру барои арӯсат
гӯшвора фармо.
– Лекин шумо ин ханҷарро мегиред, – ҷавоб гардонд чӯпонписар. –
Аз Албано то Чивита-Кастелан ханҷари дастаи харротиаш аз ин беҳтарро ёфтан наметавонед.
– Ман қабул дорам тӯҳфаи туро, – гуфт марди аспсавор. – Лекин акнун ман аз ту қарздор: охир арзиши ин ханҷар аз ду тсехин баландтарку.
– Агар кас харида бошад; лекин инро худи ман сохтаам ва қимати ин
пеши ман на бештар аз як пиастр аст.
– Чӣ ном дорӣ? – пурсид марди аспсавор.
– Луиҷӣ Вампа – ҷавоб гардонд чӯпонбача бо ваҷоҳате, ки гӯё Искандари Мақдунӣ гуфта бошад. – Номи шумо чӣ?
– Номи ман Синдбоди Дарёгард – ҷавоб гардонд ӯ.
Франс д Эпине бо таҳайюр нидое баровард.
– Синдбоди Дарёгард? – гашта пурсид.
– Бале, – ҷавоб гардонд ровӣ, – ҳамин тавр номид вай худашро.
– Хайр чӣ? Чии ин ном маъқул нашуд ба шумо? – ба гап ҳамроҳ шуд
Албер. – Бисёр номи зебо, ва, рости гап, саргузаштҳои Синдбоди воқеӣ
як замоне хеле диққати маро ба худ кашида буданд.
Франс дам назад. Номи Синдбоди Дарёгард, бо сабабҳои хеле
маълум, дар хаёли ӯ як силсила ёддоштҳое бедор кард.
– Давом диҳед, – гуфт ӯ ба соҳиби меҳмонсаро.
Вампа беэътиноёна ду сиккаро ба киса андохту якта-якта қадамзанон
гашта рафт. Даме ки вай ягон сесад қадам аз ғор дур буд, садое ба
гӯшаш расид.
Вай бозистода гӯш андохт.
Сонияе пас басароҳат номи худашро шунид.
Садоҳо аз ҷониби ғор мерасиданд.
Вай ғизол барин пеш ҳаво хӯрд, роҳравон ба туфанг тир ҷо кард ва
бо ду хез задан ба сари тал расид.
Ин ҷо садоҳо равшантар ба гӯш мерасиданд.
Ӯ поён назар кард: кадом-як мардаке Трезаро дуздида бурда истодааст, чунон ки қантарус Несс Деянираро дуздида буд.
Дузд ҷониби ҷангал метохт ва ин дам аз чор се ҳиссаи роҳи аз ғор то
ҷангалро тай карда буд.
Вампа масофаро бо нигоҳ андоза гирифт: байни худашу дузд камаш
дусад қадам меомад; Вампа дарёфт, ки пеш аз ба дузд расидани ӯ ваю
Треза ба ҷангал даромада аз назар панаҳ мешаванд.
Чӯпонписар мисле ки дар ҷояш шах шуд. Ӯ туфангро бардошт, ба
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таанни милашро тарафи онҳо равона кард, нишон гирифту қулангро
кашид.
Дузд якбора бозистод; зонуҳояш қат шуданд ва якҷоя бо Тереза ба
замин афтод.
Аммо Тереза ҳамонзамонӣ тохта хест; дузд барнахост; вай дар ҳолати назъ метапид.
Вампа ҷониби Тереза ҳаво хӯрд; духтарак тозон аз каси ҷон канда
истода ягон даҳ қадам дур шудаву ба зону афтод; бо даҳшат ба дили
Вампа хутур кард, ки тир душманашро ҷо ба ҷо кушта, ба арӯси худаш
ҳам расидааст.
Хушбахтона ин тавр набудааст; тарсу ҳарос мадори Терезаро хушк
карда будааст. Ба сиҳату саломат будани ӯ итминон ҳосил карда, Вампа
назди маҷрӯҳ рафт.
Алакай рӯҳ аз тани вай паридааст; муштҳояш аз фарти ташаннуҷ гиреҳ афтода буданд, даҳонаш яклаба каҷ шудааст, мӯи сараш фахак
шудаву аз арақи ҳолати назъ тар гардида буд.
Чашмонаш боз ва ҳоло ҳам даҳшатбор буданд.
Вампа дар симои каси кушташуда Кукуметторо шинохт.
Аз ҳамон рӯзе, ки ҷавонписару духтар ҷони роҳзанро аз бало раҳониданд, вай ошиқи Тереза гардида, қасам ёд карда буд, ки духтарак аз
они вай хоҳад шуд. Вай муттасил духтаракро поида мегашт; аз ӯро
танҳо гузоштану ба савора роҳнамоӣ рафтани Луиҷӣ суиистифода карда, духтаракро дуздид ва алакай моли худ гумон бурда буд, ки тири бехато раҳо кардаи Вампа дилашро сӯрох кард.
Вампа ба вай менигаристу зарае нишони изтироб набуд дар чеҳрааш,
ҳол он ки Тереза то ба ҳол аз ларзидан бознаистода базӯр ҷуръат кард
назди майит равад ва тарсида-тарсида аз сари китфи дилдодааш ба вай
назар кунад.
Вампа ҷониби Тереза баргашт.
– Мебинам, ки алакай аз либос пӯшидан фориғ шудаӣ, – гуфт ӯ. –
Акнун навбати либоспушӣ аз ман.
Тереза воқиан ҳам яксара ҳулаи духтари граф Сан-Феличеро дар бар
карда буд.
Вампа ҷасади Кукуметторо бардошту ба ғор бурд, вале ин дафъа Тереза надаромад.
Агар дар ин дақиқа боз саворе аз он ҷо мегузашт, манзараи ғалатиеро медид: чӯпондухтаре пероҳани кашмириматоъ дар тан, гӯшвораҳо дар гӯшу шаддаи марворид дар гардан, мӯяшро бо санчоқҳои
бриллианткорӣ зинат додаву дар синабандаш тукмаҳои ёқутӣ насб карда мол поида гаштааст.
Вай, бешак, гумон мекард, ки ба аҳди Флориан нақл ёфта будааст ва
ба Париж бар гашта, ба исрор мегуфт, ки Чӯпондухтари Алпиро дар
доманаи кӯҳсори Сабин дидааст.
Пас аз як рубъи соат Вампа аз ғор баромад. Олуфтагии ӯ дар пӯшок
на камтар аз Тереза буд.
Дар танаш камзӯли махмалии суп-сурхи пур аз тукмаҳои тиллову
камзӯлчаи шоҳии гулдузӣ, дар гарданаш рӯмоли римии махсуси гардан,
дар гирди миёнаш камарбанди абрешимии сабзу сурхи зардузӣ шуда
печондагӣ, шалвори танаш аз махмали осмониранги почаҳояш кӯтоҳи
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то ба зонуи ҳалқаи бандакҳояш бриллианткоришуда, соқбандҳояш
замшагини рах-рах, дар сараш кулоҳе буд, ки тасмаҳои рангубарангаш
ҳар сӯ бод мехӯрданд. Дар камараш ду соат овезон, дар зери камарбандаш бошад, ханҷари ниҳоят зебое халондагӣ.
Тереза аз ҳавас нидое баровард. Вампа дар пӯшоки Кукуметто
лавҳаи тасвири Леополд Робер ё Шнетсро ба ёд меовард.
Ба арӯсаш чӣ таассуроте барангехтани худро пай бурда, ӯ бо ғурур
табассум кард.
– Оё ту омада ҳастӣ, ки пешомади маро бо ман ҳамроҳ бинӣ, сарфи
назар аз он ки чӣ гуна хоҳад буд? – пурсид вай аз Тереза.
– Оре! – хитоб кард ӯ.
– Ва ту аз паси ман ба ҳар ҷо меравӣ?
– Ба он сари дунё бошад ҳам!
– Ин тавр бошад, даст те, рафтем: фурсатро аз даст додан лозим не.
Духтарак ба ошиқаш даст дод, ҳатто суоле накарда, ки куҷо мебарадаш. Дар ин дақиқа вай ба назари духтарак чун вуҷуди малакутие зебо,
сарбаланд ва хушҳол намуд.
Онҳо тарафи ҷангал равон шуданд ва баъди чанд дақиқа дар паси
дарахтон аз назар ниҳон гардиданд.
Дар бораи он ки Вампа ҳама пайраҳаҳои кӯҳсорро медонист, ҳоҷати
гап ҳам нест; ягон дақиқа дудила нашуда то рафт ба дарунтари ҷангал
медаромад ӯ, агар чи ягон пайраҳаи зарби по хӯрдае набуд он ҷо ва ӯ аз
рӯи буттаву дарахтон роҳро дуруст муқаррар мекард; бад-ин минвол
тақрибан яку ним соат роҳ паймуданд.
Ниҳоят, ба ҷои анбӯҳи ҷангал расиданд. Маҷрои хушкидае ба дараи
торике мебурд. Вампа бо ин роҳи қадами касе нарасида, ки дар миёни
ду соҳили амиқу сояи шоху шапаи анбӯҳи санавбарон печу тоб хӯрда
мегузашт, рафтан гирифт; ин роҳро пайраҳаи Аврен гумон бурдан мумкин буд, пайраҳае, ки аз хусусаш Вергилий сухан рондааст.
Тереза, ки дар ин ҷойгоҳи ҳавлангезу нообод боз дилаш бим карда
буд, хомӯш ҷафс шуд ба роҳбаладаш; вале, азбаски медид вай мураттаб
қадам мезаду қиёфааш осуда буд, дар худ қуввате пайдо кард, ки изтиробашро ниҳон дорад.
Нохост ягон даҳ қадам дуртар аз онҳо аз хами дарахт касе баромаду
туфангро ҷониби Луиҷӣ рост кард.
– Ягон қадам пеш наё, – садо баровард, – набошад мекушамат!
– Бас кун! – гуфт Вампа, беэътиноёна даст бардошта, ҳол он ки Тереза тарсашро дигар пинҳон надошта, саропо ларзон, ба вай ҷафс шуда
буд. – Магар якдигарро мехоянд гургҳо?
– Ту кистӣ? – пурсид посбон.
– Ман – Луиҷӣ Вампа, чӯпон аз милки Сан-Феличе.
– Ба ту чӣ лозим?
– Ба ман ҳамроҳи рафиқони ту дар ялангии Рокк-Бианк гуфтугӯ кардан лозим.
– Ин тавр бошад, аз паси ман омадан гир, – ҷавоб гардонд посбон, –
ё ки, беҳтараш, пеш даро, модоме куҷо рафтанатро медонистаӣ.
Вампа бо танаффур табассуме кард, ҳамроҳи Тереза пеш даромаданду бо ҳамон қадамҳои устувору осуда, ки то ин дам омада истода буд,
роҳашро давом дод.
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Баъди панҷ дақиқа роҳзан фармуд таваққуф кунанд.
Онҳо бозистоданд.
Роҳзан се дафъа зоғвор қар-қар кард.
Дар ҷавоб ҳамин хел қаррасе шунида шуд.
– Хӯш, – гуфт роҳзан. – Акнун метавонӣ роҳатро давом диҳӣ.
Луиҷӣ ва Тереза рафтан гирифтанд.
Аммо ҳар қадаре, ки онҳо пештар мерафтанд, ҳамон қадар Тереза
бештар ҷафс мешуд ба дилдодааш: воқиан, аз байни дарахтон мили туфангҳо ба назар мерасид.
Ялангии Рокк-Бианк дар теппаи кӯҳи на чандон баланде воқеъ гардида буд, ки шояд як замоне вулқон буда бошад, ки пеш аз Албаро тарк
намудану Римро бунёд кардани Ромулу Рем хомӯш шуда бошад.
Тереза ва Луиҷӣ сари теппа баромаданду ба ягон бист нафар роҳзан
рӯбарӯ заданд.
– Ин ҷавон шуморо меҷӯяд, бо шумо гуфтугӯ карданӣ будааст, –
гуфт посбон.
– Ба мо чӣ гап доштааст? – пурсид роҳзане, ки дар набудани саркарда ба ҷои ӯ буд.
– Гуфтаниям, ки чӯпон будан ба дилам зад – гуфт Вампа.
– Ҳа, мефаҳмам, – гуфт ёвари саркарда, – ва омадӣ, ки ба мо ҳамроҳ
шавӣ?
– Марҳабо! – нидо заданд роҳзанони феррузионӣ, пампинарӣ ва
ананӣ, ки Луиҷиро мешинохтанд.
– Ҳа, лекин ман мехоҳам на ҳамту рафиқи шумо бошам.
– Хайр чӣ мехоҳӣ ту? – пурсиданд роҳзанон ҳайрон шуда.
– Ман мехоҳам саркардаи шумо бошам, – ҷавоб гардонд Луиҷӣ
Вампа.
Роҳзанҳо қоҳ-қоҳи хандаро бардоштанд.
– Хӯш чӣ коре кардаӣ, то ба чунин шараф ноил гардӣ? – пурсид ёвари саркарда.
– Ман Кукуметторо куштам, инак пӯшокаш дар тани ман ва ман
кӯшки Сан-Феличеро оташ задам, то ба арӯсам ҳулаи арӯсӣ тӯҳфа карда
тавонам.
Баъди як соат Луиҷӣ Вампаро ба ҷои Кукуметто саркарда интихоб
намуданд.
– Албери азиз, – гуфт Франс, ба дӯсташ рӯ оварда, – дар бораи синор
Луиҷӣ Вампа чӣ фикр дорӣ?
– Ба хаёлам, ин устура аст, – ҷавоб гардонд Албер, – вай ҳеч гоҳ
вуҷуд надоштагист.
– Ин устурааш чист? – пурсид Пастринӣ.
– Фаҳмонданаш вақти бисёре мехоҳад, хоҷаи меҳрубон, – ҷавоб гардонд Франс. – Хӯш шумо мегӯед, ки синор Вампа ин дам дар гирду
атрофи Рим амалиёт дорад?
– Боз бо чунон густохие, ки ин хелашро ягон роҳзан нишон надода
буд.
– Политсия ҳам баръабас ӯро дастгир карданӣ мешавад?
– Кас чӣ кор кардан метавонад! Ӯ ҳам бо чӯпонҳои водӣ дӯстӣ дорад, ҳам бо моҳигирҳои Тибр, ҳам бо қочоқчиҳои канори дарёҳо. Ӯро
дар кӯҳсор меҷӯянд, вай бошад, дар рӯи дарё; ӯро дар рӯи дарё таъқиб
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мекунанд, вай бошад, дар баҳри кушод шино дорад; баъд яке гумон мекунанд, ки вай ба ҷазираи Ҷило, Ҷаннутри ё Монте-Кристо фирор кардагист, вай боз дар Албано, дар Тивол ё дар Риччиа пайдо мешавад.
– Хӯш муомилааш бо сайёҳон чӣ гуна аст?
– Бисёр оддӣ. Вобаста ба дурии масофа аз шаҳр вай ба онҳо ё ҳашт
соат ё дувоздаҳ соат ё як шабонарӯз мӯҳлат медиҳад, то ки фидя оварда
диҳанд. Сипас, баробари поён ёфтани мӯҳлат боз як соати дигар дароз
мекунанд мӯҳлатро. Дар дақиқаи шастуми ин соат агар пул пардохта
нашавад, вай як тир ба пешонии асир мезанад ё ханҷарро ба сандуқи
дилаш фурӯ мебарад, қисса кӯтоҳ, кор тамом вассалом!
– Хӯш читу, Албер, – пурсид Франс, – шумо ҳоло ҳам майли бо
кӯчабоғи берун ба Колизей рафтан доред?
– Бадеҳист, – ҷавоб гардонд Албер, – агар ин роҳ хушманзаратар
бошад.
Дар ҳамин дақиқа соат занги нӯҳро зад. Дар кушода шуду фойтунчӣ
даромад.
– Карета омода аст, ҷаноби олиқадр, гуфт ӯ.
– Ин тавр бошад, бо Колизей меравем, – гуфт Франс.
– Аз роҳи дарвозаи дел-Пополо мефармоянд ҷанобашон ё кӯчаҳоро
давр зада?
– Кӯчаҳоро давр зада, ҷин занад, кӯчаҳоро давр зада! – нидо зад
Франс.
– Дӯстам! – гуфт Албер, бархоставу сигори сеюмро даргиронда. –
Рости гап, ман шуморо баҷуръаттар гумон мекардам.
Ҷавонмардҳо аз зинапоя фуромаданду ба фойтун савор шуданд.
XIII. РӮЪЁ
Франс ба ҳар ҳол василаи ба тамошои Колизей бурдани Алберро
пайдо кард, аз назди осори қадим нагузашта ва таассуротро аз дидани
обидаи мӯҳташам зарае накоста. Барои ҳусули ин кор аз виа Систин
рафта рост аз пеши Санта-Мариа-Маҷоре тоб хӯрдаву бо виа Урбан ва
ан-Пйетроин-Винколи рафта ба назди Колосо расидан лозим буд.
Ин роҳ боз як афзалияте дошт: андешаҳои Франсро аз ҳикояти устод
Пастринӣ, ки дар он мизбони ғалатиаш аз ҷазираи Монте-Кристо ёдовар шуда буд, бо ягон василае аз сараш дур намекард. Пушт ба як гӯшаи
фойтун додаву боз дар баҳри суолҳои беканоре ғӯтавар шуд, ки худаш
ба худаш медоду ба ягонтое аз онҳо ҷавоби қаноатбахше пайдо карда
наметавонист.
Инашро ҳам бояд гуфт, ки боз як нукта дар ин ҳикоят Синдбоди Дарёгардро ба хотираш меовард; маҳз ҳамон муоширати асрорангезаш бо
роҳзанҳову баҳрнавардон. Даме устод Пастринӣ гуфт, ки Вампа дар
заврақҳои моҳигирону назди қочоқчиҳо сарпаноҳ меёбад, Франс
роҳзанҳои корсикоиеро ба ёд овард, ки ҳамроҳи ҳайати яхтаи хурдакак
хӯроки шом мехӯрданд ва ин яхта аз роҳаш бероҳа шудаву ба ПортоВеккио даромада буд, фақат барои он, ки роҳзанонро ба соҳил фурорад.
Исме, ки мизбони ӯ дар ҷазираи Монте-Кристо ба худаш нисбат дода
буд ва номе, ки соҳиби меҳмонсарои «Лондон» ёдовар шуд, ба вай собит мекард, ки ин шахс дар нақши марди соҳибэҳсон дар соҳилҳои
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Помбино, Чивита-Веккиа, Остиа ва Гаэта ҳамчунин арзи вуҷуд мекардааст, чунон ки Франс ёд дорад, аз хусуси Тунису Палермо сухан ба
миён оварда буд, зоҳиран, доираи шиносоиаш ниҳоят васеъ будааст.
Бо вуҷуди он ки ин андешаҳо аз майнаи Франс берун намерафтанд,
баробари дар мадди назараш пайдо шудани тарҳи тираи Колизейи азамат аз онҳо нишонае боқӣ намонд; аз миёни сӯрохи иморат қурси моҳ
партави сафедчаи дарозе равона мекард, мисли партаве, ки аз чашми
хаёл берун меояд. Фойтун чанд қадам дур аз Meta Sudans1 қарор гирифт. Фойтунчӣ дарро боз кард, ҷавонмардҳо аз фойтун фуромаданду
бо роҳбаладе рӯбарӯ заданд, ки гӯё луппи аз таги замин баромада буд.
Азбаски аз меҳмонсаро низ бо онҳо раҳбаладе омада буд, акнун
раҳбаладашон ду нафар шуд.
Воқиан, дар Рим аз роҳбаладҳои бешумор ҷои гурез нест: ғайр аз
раҳбалади асосӣ, ки аз дақиқаи қадам гузоштанатон ба остонаи меҳмонсаро шуморо ба каф оварда, фақат дами аз шаҳр рафтанатон аз шумо
ҷудо мешавад, боз раҳбаладҳои хосе ҳастанд, ки дар назди ҳар ёдгорие
ҳастанд, ҳатто ки дар пеши ҳар ҷузъи ёдгорӣ. Бинобар ин метавон қазоват кард, ки оё каманд роҳнамоёни Колизей, ёдгорие аз ҷумлаи ёдгориҳо, ки Мартсиал дар борааш гуфтааст:
«Ҳаргиз дар пеши мо Мемфис бо эъҷози дур аз нафосати аҳромҳояш
худситоӣ карда наметавонад, мӯъҷизоти Бобулистонро ҳам ситоиш
нахоҳанд кард; ҳама чиз дар пеши иншооти беқиёси амфитеатри Қайсарҳо сари таъзим фуруд оварад ва ҳама алҳони санохон яке бояд шаванд, то бар ин обидаи санъат санохонӣ бикунанд».
Франс ва Албер барои раҳо ёфтан аз ситами раҳбаладҳои римӣ, ки
инчунин ҳақ доранд як худашон машъал бардошта дар Колизей гашту
гузор кунанд, ҳатто кӯшиш ҳам ба кор набурданд. Бад-ин сабаб
муқобилат накарданд онҳо ва худро комилан ба ихтиёри раҳнамоёнашон супурданд.
Ин тамошо барои Франс нав набуд, зеро ягон даҳ маротиба пеш аз
ин дида буд ин ҷоро. Аммо ҳамсафараш, ки камбаҳратар буда, ба ин
бинои имораткардаи Флавий Веспасиан бори аввал қадам мегузошт, ба
эътибори ӯ мебояд гуфт, ки сарфи назар аз номутталеъ манаҳ задани
раҳбаладҳояшон, таассуроте, ки Колизей ба ӯ бахшид, аз андоза берун
буд. Дарвоқеъ, ин манзараро ба чашми худ надида аз шукӯҳи димнаи
қадима тасаввуроте ҳосил кардан мумкин нест, хусусан даме ки аз нури
асрорангези моҳтоби ҷануб, ки бо нури шомгоҳии ғарб дар баҳс буда
метавонад, ин ба назари кас аз будаш ҳам мӯҳташамтар метобад.
Андешаманд ягон сад қадам аз зери изораи дарун пеш рафта, Франс
Алберро ба ихтиёри далелон вогузошт, ки онҳо ба ҳуқуқи дахлнопазири
бо тамоми ҷузъиёташ ба вай нишон додани хандақи шерон, маъвои гладиаторҳо ва подиуми қайсаронро иддао доштанд; вай аз зинапояи нимвайрона боло баромаду то роҳи якумрӣ муқаррар шудаву доимиашонро
тай кардани онҳо дар сояи сутуне дар рӯбарӯи сӯрох ҳамту нишаст,
сӯрохе, ки аз он қасри хорониҳоди мӯҳташамро бо тамоми шаҳомоташ
дидан мумкин буд.
1. Номи фаввораи Рими Қадим.
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Франс аз Алберу раҳбаладҳои машъалбадасташ, ки аз баромадгоҳи
воқеъ дар канори мутақобили Колизей берун омада, чун соя аз паси чароғи аҷина аз поғундаҳо якта-якта қадам монда ба мавзеи барои
коҳинаҳои бокира таъйиншуда поин мефуромаданд, чашм набардошта,
ягон рубъи соат, дар сояи сутун нишаст. Ногоҳ садое ба гӯшаш расид, ки
гӯё дар пешгаҳи Колизей санге аз зинапоя ҷудо шудаву поён ғелид, аз
зинапояе, ки дар баробари ҳамон зинапояи боло баромадаи худаш ҷойгир
шудааст. Аз зери пои айём ҷудо шудаву ба чуқурии бетаг ғелида рафтани
санге, албатта, воқиаи нодир нест; лекин ин дафъа ба хаёли Франс намуда
буд, ки санг маҳз аз зери пои касе ғелид; ҳатто аз хаёлаш гузашт, ки шарфаи пои мубҳаме ба гӯш меояд; маълум буд, ки касе аз зинапоя фуромада
истода, саъй дорад, ҳар чи мумкин аст, нармтар по гузорад.
Воқиан ҳам, баъди ягон дақиқа суроби касе намудор гардид, ки аз
торикӣ батадриҷ берун меояд; нури маҳтоб поғундаҳои болоии зинапояро равшан мекард, ҳол он ки дигар поғундаҳо, ҳар қадар зинапоя поён
равад, ҳамон қадар чуқуртар ба коми зулмат фурӯ мерафтанд.
Ӯ худаш барин сайёҳи аз манаҳ задани раҳбаладҳо безори танҳоӣ гузидае буда метавонад, бинобар ин пайдо шуданаш ҷои тааҷуб надорад;
вале аз рӯи он ки дудила рӯи поғундаи охирин баромад, аз рӯи он ки
гӯш фаро дошта дар сари зинапоя таваққуф кард, Франс дарёфт, ки вай
ин ҷо бо ягон мақсаде омадааст ва чашм дар роҳи касе дорад.
Бо савқи табиӣ Франс худашро хами сутун гирифт.
Дар баландии даҳ фут аз замин шикофи гирдае буд, ки осмони ситоразор аз он намуда меистод.
Дар гирди ҳамин сӯрох, ки аз он, шояд, чандин садсола ин ҷониб
рӯшноии моҳтоб таровиш меёфт, буттаҳои майдае рӯида буданд, ки
баргҳои маҳини сабзашон дар заминаи гунбади лоҷвардии осмон
баръало намоён буданд; аз дӯнгии боло изғиҷи печону печакҳои дароздарози ба арғамчини дар шамол алвонҷхӯрда истодаи киштии бодбонӣ
монанде овезон шуда меистоданд.
Шахсе, ки пайдо шудани пурасрораш диққати Франсро ба худ кашид, дар муҳити нимторике рост истода буд, ки қиёфаашро панаҳ медошт, вале ба ҳар ҳол пӯшокашро назора кардан имкон дошт; ӯ худро
ба боронии васеъи сиёҳе печонда меистод; як бари боронӣ, ки ба китфи
чапаш партофтагӣ буд, қисми поёни рӯяшро панаҳ медошт; ҷабину
чашмонаш дар зери лапари васеи кулоҳ аз назар ниҳон буд; дар равшании уребе, ки аз сӯрох берун меомад, шалвори сиёҳи шинам ба рӯи
попӯши локиаш фуромадаи ӯ ба назар мерасид.
Ин шахс, бе шак, аз тоифаи ашроф набошад ҳам, ба табақаи болонишини ҷомиа мансуб буд.
Ӯ боз чанд дақиқае таваққуф кард ва акнун бесабриаш ошкоро зоҳир
шуда истода буд, ки аз сари дӯнгии боло андак садое баромад. Ҳамон
лаҳза сояе пеши рӯшноии моҳтобро гирифт, дар сари сӯрох касе пайдо
шуда, бо диққат ба торикӣ чашм давонд ва, зоҳиран, марди ношиноси
боронипӯшро дид; он гоҳ вай даст ба изғиҷи печони овезон зада, қадқади он фуромаду то замин ягон се фут монда буд, ки сабук поён ҷаст.
Вай пӯшоки марди транстевериро1 дар бар дошт.
1. Сокини он сӯи дарёи Тибр.
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– Бахшиш мепурсам, ҷаноби воломақом, ки шуморо ба нигарон шудан водоштам, – гуфт ӯ ба шеваи аҳли Рим. – Лекин фақат чанд дақиқае
дер кардам. Соати бурҷи Сан-Ҷованни-ин-Латерано нав занги даҳро зад.
– Шумо дер накардаед, ин ман барвақттар омадам, – ҷавоб гардонд
марди ношинос ба лаҳҷаи соф тосканӣ. – Бинобар ин хиҷолат накашед;
агар дер мемондед ҳам, ин на бо айби шумо мебуд, медонам ман.
– Ҷанобашон иштибоҳ накардаанд, ҳамин ҳозир аз қалъаи ҳазрати
Ангел омадам ман, гуфтугӯ кардан бо Беппо хеле ба душворӣ ба ман
муяссар шуд.
– Ин Беппояш кист?
– Ин нозири маҳбас; ман андак маоше мепардозам ба вай ва ӯ аз ҳар
он чи дар қалъаи он ҳазрат ба вуқӯъ меояд, иттилоъ медиҳад ба ман.
– Мебинам, ки одами дурандеш будаед шумо!
– Дигар чӣ илоҷ, ҷаноби воломақом! Кас аз куҷо донад, ки чӣ ҳодисае мешавад? Шояд ягон вақте маро ҳам Пеппинои бечора барин
дастгир кунанд, ба ман ҳам калламуше лозим мешавад, ки ресмонҳоро
бихояд.
– Хуллас, чӣ чизе фаҳмидед шумо?
– Рӯзи сешанбе ду қатл таъйин шудааст, дар соати ду, чунон ки дар
Рим пеш аз идҳои калон одат шудааст; якаш mazzolato1 мешавад; ҳамон
нобакоре, ки марди рӯҳонии мураббии худашро куштааст, – вай кирои
эътибор додан надорад; дигараш decapitato2 мешавад; ана ҳамин Пеппинои бечораи мо.
– Чӣ бояд кард, азизам? Шумо на фақат ҳокимияти папа, балки
давлатҳои ҳамсояро ҳам чунон ба даҳшат овардаед, ки ҳукуматдорон
мехоҳанд, коре карда ҷазои намунавие диҳанд ба ӯ.
– Лекин охир Пеппино ҳатто дар дастаи ман ҳам набуд; ин – як
чӯпони бенаво, гуноҳаш фақат ҳамин, ки барои мо лавозимот меовард.
– Ҳамин ӯро шарики шумо гардондааст. Лекин шумо дида истодаед,
ки нисбат ба ӯ илтифоте кардаанд. Агар ягон вақте шуморо дастгир кунанд, калаатонро маҷақ мекунанд, ҳол он ки ӯро фақат бо гилотина сар
мебуридаанд. Ғайр аз ин чунин кор ба ин гуна тамошои шавқангез
баъзе дигаргуниҳо ворид мекунад ва ҳар гуна завқро қонеъ мегардонад.
– Аммо тамошое, ки ман ба мардум омода кардааму онҳо ҳеҷ чашмдор нестанд, боз ҳам мароқангезтар хоҳад буд, – гашта гуфт марди
транстеверӣ.
– Дӯсти меҳрубон, – ҷавоб гардонд марди боронипӯш, – иҷозат фармоед бигӯям, ки шумо гӯё ким-чӣ хел номаъқулие карданӣ.
– Ман ба ҳар кор тайёр астам, то Пеппиноро наҷот диҳам; ҷавони
бечора гуноҳаш фақат ҳамин, ки ба ман хидмат мекард; савганд ба номи
бибӣ Марям, ки ман худамро буздиле меҳисобидам, агар барои халосии
ин марди нек кӯшише ба кор намебурдам.
– Хӯш чӣ андешае доред?
– Дар атрофи зеркундаи қатл як-бист кас мегузорам ва даме ки Пеппиноро оварданд, ишорат мекунам, мо бо ханҷарҳои баркашида ба аҳли
бадрақа ҳуҷум мекунаму Пеппиноро медуздем.
1. Бо мӯҳраи табар зада куштан (итал.).
2. Сар аз тан ҷудо шуда (итал.).
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– Ин бисёр кори таваккалист ва гумон мекунам, ки нақшаи ман
беҳтар аст.
– Хӯш нақшаи ҷанобашон чӣ гуна аст?
– Ман ба як кас ду ҳазор пиастр медиҳам, вай кӯшиш мекунад ба он
муваффақ шавам, ки қатли Пеппиноро ба соли дигар мавқуф гузоранд;
вале дар зарфи ин як сол ман боз ҳазор пиастр ба каси дигаре медиҳам,
ки ба гурехтани Пеппино аз маҳбас мадад кунад.
– Ва шумо ба анҷоми бомуваффақияти кор итминон доред?
– Pardieu,1 – гуфт каси боронипӯш.
– Чӣ гуфтед? – гашта пурсид марди транстеверӣ.
– Мегӯям, дӯстам, ки ман як худам, ба мадади тиллоям, кори бештареро ба субут мерасонам, нисбат ба ҳамаи одамони шумо, ки бо ханҷару
туфангчаю карабину мушкетҳо мусаллаҳанд. Бинобар ин, иҷрои ин
корро ба ман вогузоред.
– Бифармоед; лекин аз ин кори шумо муроде ҳосил нашавад, мо ба
ҳар ҳол ҳозиру нозир меистем.
– Ҳозиру нозир бошед, агар хоҳишатон чунин аст; лекин метавонед
хотирҷамъ бошед, ки ман ба мулоимтар кардани ҷазо муваффақ мешавам.
– Фаромӯш накунед, ки сешанбе – пасфардо аст; барои шумо фақат
як рӯз боқӣ мемонад.
– Хайр чӣ? Як рӯз аз бисту чор соат иборат аст, як соат аз шаст
дақиқа, як дақиқа аз шаст сония; дар ҳаштоду шаш ҳазору чорсад сония
бисёр корҳоро анҷом додан мумкин аст.
– Агар ҷанобашон ба нақшаи худ муваффақ шаванд, мо аз ин чӣ тавр
огоҳ мешавем?
– Бисёр осон. Ман се тирезаи канории қаҳвахонаи Росполаро банд
кардаам. Агар ба сабук кардани ҷазо ноил гардам, ба ду тирезаи паҳлӯӣ
шоҳии зарду ба мобайнӣ шоҳии сафеди салибисурхдор мекашанд.
– Бисёр хуб. Хайр коғази оид ба сабук карда шудани ҷазоро чӣ тавр
мерасонед?
– Яке аз одамони худро дар пӯшоки зиёратгар назди ман мефиристед. Ба туфайли пӯшокаш вай ба назди зеркундаи қатл мерасаду ярлиқи папаро ба сардори ахиҳо медиҳад, ки вай ба ҷаллод мерасонад. То
ин дам Пеппиноро огоҳ кунед, набошад аз тарс мемирад ё девона мешавад, ҳосили кор чунин хоҳад буд, ки мо барояш беҳуда хароҷот кардаем.
– Гӯш кунед, ҷаноби воломақом, ман аз дилу ҷон ба шумо содиқ
астам, шумо медонед инро.
– Умед дорам, ки чунин аст.
– Хӯш ки бошад, агар шумо Пеппиноро наҷот диҳед, ин дигар садоқат не, балки фармонбардорӣ хоҳад буд.
– Ноандешида гап назан, дӯстам. Шояд ягон вақте ин суханатро ба
ёдат оварам, зеро ту ҳам ягон вақте ба ман лозим шуданат мумкин.
– Ман дар соати лозим ҳозир мешавам, ҷаноби воломақом, чунон ки
шумо ба ин ҷо омадед имрӯз; агар дар он сари дунё бошед ҳам, ба ман
1. Набошад чӣ (фаронс.).

290
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ҳамин қадар навиштанатон кофист: «Фалон корреро бикун – ва ман бе
гуфту гӯ онро ба ҷо меоварам, чунон ки маро ном …»
– Шш! – зери лаб гуфт марди боронипӯш. – Шарфаи по мешунавам…
– Ин сайёҳонанд, ки бо машъалҳои фурӯзон Колизейро тамошо доранд.
– Набояд онҳо ҳамроҳ бинанд моро. Ҳамаи ин раҳбаладҳо – ҷосусанд, моро шинохтанашон мумкин аст. Ва ҳарчанд дӯстии шумо хуш
аст ба ман, азизам, лекин агар фаҳманд, ки ману шумо якдигарро ин
қадар хуб мешинохтаем, аз он сахт метарсам, ки мабодо, эътиборам лат
наёбад.
– Инак, гар шумо ба ақиб партофтани қатл муваффақ шавед…
– Ба тирезаи миёна шоҳии сафеди салибдор кашида мешавад.
– Агар муваффақ нашавед чӣ?
– Ҳар се тиреза зард хоҳад буд.
– Ва он гоҳ…
– Он гоҳ, дӯсти меҳрубон, ханҷарҳоятонро ба кор андозед, ҳатто худам ба тамошои шумо меоям.
– То боздид, ҷаноби воломақом. Умеди ман ба шумо, шумо ҳам ба
ман умед бандед.
Бо ҳамин суханон марди транстеверӣ дар сари зинапоя аз назар ғоиб
шуд, марди боронипӯш бошад, кулоҳро ба ҷабинаш поёнтар зер карда,
ду қадам дуртар аз Франс гузашту осуда ба саҳна фуромад.
Сонияе пас аз торикӣ номи Франс ба забон гирифта шуд: Албер ҷеғ
мезад ӯро.
Франс дар посух додан даранг кард, то ҳар ду каси ношинос аз он ҷо
дур шуданд; ӯ нахост ба онҳо ошкор кунад, ки гуфтугӯяшон дар ҳузури
шоҳиде ҷараён доштааст, шоҳиде, ки ростӣ, чеҳраи онҳоро надида буд,
вале надида бошад ҳам, ягон ҳарфашонро фурӯ нагузошта буд.
Пас аз даҳ дақиқа Франс алакай даруни фойтун менишаст; дар тӯли
роҳи бозгашт ба меҳмонсаро ӯ, ҳар гуна риояти одобро як сӯ гузошта,
тадқиқоти олимонаи Алберро базӯр мешунид, ки вай ба Плиний ва
Калпурний истинод карда аз боби шабакоти теғадоре, ки монеи ба тамошобинон ҳамла кардани дарандагон мешуданд, муҳокимаронӣ дошт.
Франс ба дӯсташ мухолифат намекард. Дилаш мехост ҳар чи зудтар
як худаш танҳо монад ва ба ягон чиз андармон нашуда, аз хусуси он чи
ҳамин ҳоло шунида буд, ба андеша равад.
Аз ду касе, ки дид, як нафараш барои вай тамоман ношинос буд, аммо дуюмаш гапи дигар; агар чи Франс рӯяшро, ё ба сабаби дар соя
мондан, ё панаҳ доштани боронӣ надида буд, аммо садои овозаш, ки
дафъаи бори аввал шунидан ин қадар моту мабҳут карда будаш, натавонист дар як он нашиносад соҳиби овозро. Хусусан дар лаҳни писхандомези ин овоз ким-чии нешдору ҷарангосие буд, ки Франсро дар Колизей ба як қад паридан водошт, чунон ки дар ғори Монте-Кристо як
қад парида буд.
Франс дақиқае шак наёвард, ки ин мард ҷуз Синдбоди Дарёгард каси
дигаре нест.
Дар ҳар гуна вазъияти дигар вай ҳозир будани худашро ба ин кас, ки
дар замираш кунҷковии азиме бедор карда буд, ошкор менамуд; аммо
291
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

гуфтугӯе, ки вай шунид, хусусияти ниҳоят маҳрамонае дошт, бинобар
ин ҳаққонӣ хавф бурд, ки падид омаданаш ҳаргиз боиси хушнудӣ
нахоҳад шуд. Аз ҳамин сабаб ӯро бознадошта, монд ки равад, вале аҳд
кард, бори дигар ин фурсатро аз даст нахоҳад дод.
Франс чунон дар банди андешаҳои худаш буд, ки хоб аз сараш парид. Шаби дароз ӯ ҳолатҳои мухталифи алоқаманд ба хоҷаи ғору шахси
ношиноси дар Колизей дидаашро ба хотир меоварду яқин мекард, ки ин
ҳар ду як касанд; ва ҳар қадар Франс бештар ба андеша мерафт, ҳамон
қадар бовариаш қавитар мешуд.
Хобаш қариби саҳар бурд, бинобар ҳамин ҳам дер бедор шуд. Албер,
чун парижии воқеӣ алакай ғами бегоҳро хӯрд ва барои дар театри Аржентина нишеман фармудан кас фиристод.
Ба Франс лозим буд ба Париж нома нависад, бинобар ин фойтунро
рӯзи дароз ба ихтиёри Албер вогузошт.
Соати панҷ Албер баргашт; ӯ тавсияномаҳоро ба соҳибонашон расонда, барои тамоми шомгоҳон даъват гирифт ва ҷойҳои тамошобоби
Римро дида баромад.
Барои ҳамаи ин ба Албер як рӯз кифоят кард.
Ҳатто фурсат ёфта фаҳмид, ки чӣ намоише барпо мешудаасту кадом
актёрон нақш бозӣ мекардаанд. «Паризина»-ро намоиш медодаанд; Козелли, Мориани ва хонуми Шпех нақш мебохтаанд.
Бахти ҷавонмардҳо омад карда буд; намоиши яке аз беҳтарин операҳои муаллифи «Лучии Ламермурӣ» дар иҷрои се тан беҳтарин ҳунарпешагони Итолиё нигарон буд онҳоро.
Албер, ки дар Буфф курсиву дар нишемани бенуари Опера ҷойгоҳи
доимие дошт, бо театрҳои итолиёӣ, ки дар баробари оркестр нишастан
расм несту на балкон дорад ва на нишеманҳои рӯкушода, ҳеч муросо
карда наметавонист.
Аммо ин ба вай монеъ намешуд, ки ҳар дафъаи ҳамроҳи Франс ба
театр рафтан пӯшоки пуркарру фарре дар бар кунад; Вале ҳамааш
беҳуда буд; ба исноди яке аз лоиқтарин намояндагони ашрофҷавони
Париж бояд эътироф кард, ки дар зарфи чор моҳи гашту гузор дар Итолиё Албер ягон моҷарое нопайваста буд.
Албер гоҳо кӯшиш мекард аз ин ваҷҳ шӯхӣ кунад; вале дар таги дилаш сахт хафа буд: ин чӣ гап, ки вай, Албер де Морсер, яке аз номвартарин ҷавонмардон, ҳоло ҳам нигарон аст. Нокомиаш аз он аламангез
буд, ки тибқи хоксорие, ки хоси ҳамватанони дилпазири мост, Албер
шубҳае надошт, ки дар Итолиё комёбии зиёде ба даст хоҳад овард ва
баъди ба Париж гашта омаданаш тамоми аҳли кӯчабоғи Гатро аз ҳикояти комёбиҳои худаш волаву шайдо хоҳад кард.
Ҳайҳот! Вай сахт иштибоҳ карда буд: графзанҳои дилрабои Генуя,
Флоренсия ва Рим бовафоии худро ба шавҳаронашон набошад ҳам, ба
ошиқонашон собитқадамона нигоҳ медоштанд ва Албер бо алам итминон ҳосил кард, ки занони итолиёӣ ба бевафоии худ вафодор будаанд –
ана дар ҳамин аст афзалияти онҳо бар занони фаронсавӣ.
Бадеҳист, тасдиқ кардан душвор аст, ки дар Итолиё, чун дар ҳама ҷо,
истисное набошад.
Ҳол он ки Албер на фақат навҷавони ниҳоят басалиқае буд, балки
дар ҳозирҷавобӣ ҳам камие надошт; илова бар ин вай виконт буд; ду292
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руст аст, ки виконти наврутба; аммо дар айёми мо, ки шуҷоаташро собит кардани кас лозим намеояд, чӣ фарқ дорад, ки оғози хонадон аз соли 1399 шурӯъ шудааст ё аз соли 1815? Ба замми ин вай панҷоҳ ҳазор
ливр даромади солона дошт. Ба ҳамин тариқ, вай ҳама чизро доро буд,
ки эркаи табақаи ашрофи Париж бошад. Ва эътироф кардани он чиз барояш андаке боиси хиҷолат буд, ки дар ягонтое аз шаҳрҳои дидааш ба
вай ба дараҷаи лозим эътибор надода буданд.
Воқиан, вай тахмин дошт дар Рим қусури инро барорад, зеро карнавал, ки дар ҷамеи шаҳрҳои олам ин расми боиси таърифро нигоҳ дошта
буд, айёми озодманишист ва сахтгиртарин одамон ҳам маҳоргусехтагиҳоеро ба худ изн медиҳанд. Ва азбаски карнавал рӯзи дигар оғоз меёфт, Алберро боистӣ пешакӣ худашро маърази назарҳо қарор диҳад. Бо
ин мақсад вай яке аз нишеманҳои ангуштнамои табақаи аввали театрро
банд кард ва ба таваҷҷӯҳи хосе либос дарпӯшид. Дар омади гап бояд
гуфт, ки табақаи аввали толор ба ҳамин қиёс ашрофона ба ҳисоб мерафт, ки бенуару белэтаж меравад.
Воқиан, ин нишеман, ки дар он бемалол дувоздаҳ кас мегунҷад, ба
ҷураҳо назар ба нишемани чоркасаи театри Амбигу арзонтар афтода
буд.
Албер дар дил боз орзуи дигаре мепарварид: агар тасхир кардани
қалби римизани дилрабое ба вай муяссар гардад, дар он сурат, аз эҳтимол дур нест, ки дар каретае ба худаш ҷой пайдо карда обрӯяшро баланд бардорад ва ҳамчунин вай карнавалро аз болои каретаи ашрофонае
ё аз пешайвони шоҳзодае тамошо хоҳад кард.
Ба туфайли ин ҳама андешаҳо Албер ин бегоҳ махсусан хушҳол буд.
Ӯ пушташро ба саҳна гардонда менишасту нисфи танашро аз нишеман
бароварда ҳама занҳои хушсиморо аз дурбини шашдюймагӣ тамошо
мекард.
Аммо ҳар қадар Албер зӯр зада бошад ҳам, ягон соҳибҷамоле ҳатто
аз кунҷковӣ тарафаш назар карданро ба худ эб надид.
Тамошобинон аз кору бори худ, аз ишқварзиҳояшон, аз зиёфатҳои
даъватшудаашон, аз карнавали фардоина сӯҳбат карда, на ба сарояндагон эътибор медоданд, на ба намоиш, ба ҷуз баъзе мавридҳое, ки ҳама
баргашта ба саҳна менигаристанд, то ба мад кашида хондани Козелли
гӯш диҳанд, ё ба Мориани кафкӯбӣ кунанд ва ё ба сароянда Шпех нидои «офарин» дардиҳанд, баъд аз ҳамин боз ба сӯҳбати қатъшудаашон
бармегаштанд.
Дар поёни пардаи аввал дари нишемани то ба ин дам холӣ боз гардиду хотуне даромад, ки дар симои ӯ Франс шиноси худашро дид; ӯ дар
Париж шарафи бо ин хотун муаррифӣ карда шудани худашро дарёфта
буд ва гумон дошт, ки вай ҳоло дар Фаронса аст. Албер ҷунбиши ғайри
ихтиёри дӯсташро пайхас карду ҷонибаш баргашта, пурсид:
– Оё шумо бо ин занак шинос ҳастед?
– Оре; вай ба шумо маъқул аст?
– Ин зан дилрабост, дӯстам, илова бар ин малламӯ ҳам. Чӣ мӯи фаттоне! Ин кас фаронсавизан аст?
– Не, аз Венетсия.
– Чӣ ном дошта бошад?
– Графиня Г.
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– Ман номи худашро медонам, – гуфт Албер, – мегӯянд, ки вай на
фақат хушрӯ, балки боақл ҳам ҳаст. Ина бинед-а, ман ба ӯ дар охирин
базми хонаи хонуми де Вилфор шиносо шуда метавонистаму ин фурсатро истифода набурдам! Чӣ аҳмақие кардам ман!
– Оё мехоҳед, ки ман ин иштибоҳро ислоҳ кунам? – пурсид Франс.
– Шумо бо вай ҳамин хел наздикед, ки маро ба нишеманаш бурда
метавонед?
– Ман аз се дафъа сӯҳбат кардани бо ин зан шарафёб шудаам. Шумо
медонед, ки ин тамоман кофист, то чунин боздид густохие гумон бурда
нашавад.
Дар ҳамин дақиқа графиня Франсро пайхас кард ва ба аломати дуруд
даст афшонд; Франс бо таъзими эҳтиромкоронае ҷавоб гардонд.
– Мебинам, ки ҳар ду хеле нозғунҷ будаетон, – гуфт Албер.
– Ана дар ин масъала шумо иштибоҳ кардед. Франсавиён барои
ҳамин ҳам дар хориҷа номаъқулиҳои зиёде мекунанд, ки ҳама чизро бо
ченакҳои парижии худашон андоза мегиранд; ҳар гоҳ шумо дар Испониё ё хусусан дар Итолиё бошед, аз рӯи муомилаи озоди одамон ҳаргиз
дар бораи наздик буданашон қазоват накунед. Ману графиня ҳамту ба
якдигар рағбате дорем.
– Рағбати қалбӣ? – пурсид хандакунон Албер.
– Не, рағбати ақлӣ, тамом вассалом, – ҷиддан ҷавоб гардонд Франс.
– Ва чӣ гуна зоҳир шуд ин рағбат?
– Ҳангоми дар Колизей сайру гашт кардан, мисли ҳамон сайру гаште, ки ману шумо кардем.
– Дар рӯшноии моҳтоб?
– Оре.
– Дукаса?
– Қариб-ки.
– Ва сӯҳбаткунон аз хусуси…
– Мурдаҳо.
– Бадеҳист, ки ин бисёр мароқангез аст, – гуфт Албер. – Лекин агар
саодати ҳангоми чунин сайру гаште ҷуфти графиняи нозанин будан насиби ман гардад, дар он сурат, бовар бикунед, ман бо вай фақат аз хусуси зиндаҳо сухан хоҳам гуфт!
– Ва шояд, дар тахмини худ саҳв кунед.
– Лекин то он вақт, чунон ки ваъда додед, маро ба вай муаррифӣ мекардагистед?
– Ҳамин ки парда фурӯ афтод.
– Ин пардаи якуми сабилмонда кай ба охир мерасида бошад?
– Хотимаашро гӯш кунед, хотимааш олиҷаноб, Козелли ҳам бо
маҳорати тамом месарояд онро.
– Бале, аммо чӣ қадду қомате!
– Шпех ба тори дили кас нохун мезанад…
– Оё мефаҳмед, баъд аз он ки хондани Зонтагу Мамебранро гӯш кардам…
– Магар пай набурдед, ки мактаби Мориани кори калон будааст?
– Ман мисли малламӯён сурудани сияҳмӯёнро хуш надорам.
– Медонед, азизам, – гуфт Франс, аз Албер, ки дурбинро аз нишемани
графиня барнамедошт, рӯй тофта, – дили шуморо ёфтан намешудаст!
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Ниҳоят, ба муроди Албер де Морсер, парда фурӯ афтод; Албер кулоҳашро гирифт, мӯи сар, галстук ва саростинҳояшро ба тартиб оварду
ба Франс эълом дод, ки ӯро нигарон аст.
Азбаски ба нигоҳи суоломези Франс графиня бо ишорат ҷавоб гардонда буд, ки ӯро интизор мешавад, вай қонеъ гардондани хоҳиши
бесабронаи Алберро ба таъхир наандохт; ҳамроҳи ҷӯрааш, ки роҳравон
чинҳои куртаву бари домани фракашро ҳамвор мекард, вай амфитеатрро давр зада гузашту дари нишемани № 4-ро, ки ҷойгоҳи графиня буд,
кӯфт.
Ҳамонзамонӣ ҷавонмарди назди графиня дар пешайвони нишеман
нишаста бархосту ба таомули итолиёвӣ ҷояшро ба меҳмони нав дод, ки
дар навбати худ, бояд онро ба каси дигар медод, агар бирасад ин гуна
кас.
Франс Алберро аз рӯи мавқеи ҷамъиятию ақлаш ҳамчун яке аз баргузидатарин ҷавонмардон ба графиня тавсия дод, ки ин, воқиан, аз рӯи
адолат буд, зеро дар Париж, дар ҳамон ҷомиае, ки Албер муошират
дошт, ба шери воқеии доираи ашроф ном бароварда буд ӯ. Франс барафзуд, ки Албер аз он, ки дар Париж фурсати ба шумо муаррифӣ гардиданро аз даст дода будааст, ҳасрат хӯрда, зорӣ кард, то ман ин
кӯтоҳиро ба ислоҳ оварам ва хоҳиш дорад графиня ин далериро бубахшоянд бар вай.
Дар ҷавоб графиня илтифоткорона ба Албер таъзим карду дасти
Франсро фишурд; Албер бо даъвати графиня дар ҷои холӣ паҳлӯяш
нишаст, Франс бошад, дар қатори дуюм, ақиби графиня ҷой гирифт.
Албер барои сӯҳбат мавзӯи бисёр хубе ёфт: ӯ дар бораи Париж, аз
хусуси шиносҳои умумиашон сухан пайваст. Франс дарёфт, ки ҷӯрааш
роҳи дурустро пеш гирифт ва дурбини барзангиро аз дасти ӯ гирифта,
дар навбати худ, ба тадқиқи тамошогарони толор пардохт.
Назди девораи яке аз нишеманҳои табақаи якум зани дар ҳусни
ҷамол ғайри муқаррарии пӯшоки шарқӣ дар баре менишаст, ки либос
дар танаш сода ва бисёр шинам афтода буд, мисле ки ин либоси муқаррарии ҳамарӯзааш бошад.
Дар ақиби ӯ, дар фазои нимторик шахсе намудор буд, ки дидани
чеҳрааш имкон надошт.
Франс сӯҳбати Алберу графиняро қатъ карда, аз хотун пурсид, ки оё
мешинохта бошад, ки ин албандухтари дилрабои шоистаи таваҷҷӯҳи на
фақат мардон, балки ҳатто мавриди ҳаваси занон кӣ бошад.
– Не, – гуфт графиня, – фақат медонам, ки вай аз аввали мавсим ин
ҷониб дар Рим аст; дар маросими кушода шудани мавсими театрӣ ман
ӯро дар ҳамин нишеман дида будам ва дар зарфи ин як моҳ вай ягон
намоишро фурӯ нагузоштааст; баъзан ӯро ҳамон касе ҳамроҳӣ мекунад,
ки ҳоло бо ӯст ва баъзан фақат ҳамроҳи хидматгори зангие меояд.
– Оё вай ба шумо маъқул шуд, графиня?
– Хеле хушрӯ. Медора бояд ба ҳамин монанд буда бошад.
Франсу графиня ҷониби якдигар табассум карданд; баъд графиня
сӯҳбати қатъ шудаи худашу Алберро дарпайваст, Франс бошад, ба воситаи дурбин ба тамошои албандухтари нозанин пардохт.
Балет сар шуд, балети хеле зебои итолиёӣ, ки Анрии номвар ба саҳна
гузаштааст; Анрие, ки дар Итолиё шӯҳрати зиёде касб карда буду дар
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театри шиновари рӯи об ҳалок гардид; ин яке аз он балетҳое буд, ки дар
он аз раққоси дараҷаи аввал то охирин иҷрокунандаи нақшҳои дуюмдараҷа ба ҳадде фаъол амал мекунанд, ки саду панҷоҳ иштирокчии он дар
як вақт айни як ҳаракатро ба ҷо меоваранд ва ҳама баробар ягон даст ё
ягон пояшонро бармедоранд. Балет «Полиска» ном дошт.
Франс ба ҳадде саргарми тамошои дилрабо духтари ношинос буд, ки
ба рақсидани ҳунарпешагон чандон диққат намегуморид, гарчи балети
хеле хуб бошад ҳам. Лекин духтарак бо лаззати тамом чашм аз саҳна
барнамедошт, ки инро наметавон дар ҳаққи ҳамроҳаш низ бигуфт, ҳамроҳе, ки дар тамоми тӯли ҷараёни ин ӯъҷубаи санъати рақс боре мижааш хам нахӯрд ва сарфи назар аз мағали тоқатфарсо, ки карнайҳову
чангҳо ва зангӯлаҳои туркӣ дармедоданд, ба назр чунин мерасид, ки аз
хоби роҳат нашъаи малакутие бурда истодааст.
Ниҳоят балет ба поён расид ва парда дар зери кафкӯбиҳои бехудонаи
тамошогарони ба ваҷд омада фурӯ афтод.
Ба туфайли одати шоистаи таърифи балет ворид кардан ба опера танаффусҳо дар Итолиё чандон тӯлонӣ нестанд: то нӯки по чархидану ба
ҳаво ҷаста по ба ҳам задани раққосон сарояндаҳо фурсат ёфта дам
мегиранду либос бадал мекунанд.
Сарахбори пардаи дуюм оғоз ёфт. Бо аввалин ҳаракати камонча шарики хоболуди албандухтар ба тааннӣ нимхез шуду ҷонибаш омад; духтарак баргашта чанд калимае гуфт ба ӯ ва боз гашта ба девораи нишеман такя кард.
Чеҳраи мусоҳиби духтарак ҳамчунин дар торикӣ монда буд ва
Франс тарҳи рӯяшро дида наметавонист.
Парда бардошта шуд, диққати Франс беихтиёр ба актёрон ҷалб гардид ва нигоҳаш дақиқае аз нишемани духтаракаи ношинос канда шуду
ба саҳна кӯчид.
Пардаи дуюм, ба қарори маълум, бо дуэт сар мешавад: Паризина дар
хобаш ба Уго ошиқ будани худашро ба Аттс мепӯкад; шавҳари фанд
хӯрда тамоми марҳалаҳои рашкро тай мекунаду оқибат ба бевафоии
занаш итминон ҳосил карда, ӯро бедор мекунад ва минбаъд интиқом
гирифтанашро ба вай эълом медиҳад.
Ин яке аз зеботарин, муассиртарин ва пуршиддаттарин дуэтҳоест, ки
ба қалами сермаҳсули Донитсетти навишта шудааст. Франс пеш аз ин
се дафъа гӯш карда буд инро ва гарчанде вай суруддӯсти гузаро
набошад ҳам, ба ҳар ҳол дуэт таъсири амиқе гузошташ. Бинобар ин вай
дил кард ба кафкӯбиҳои аҳли толор шарик шавад, ки нохост кафҳои ба
нияти чапакзанӣ бардоштааш бозистоданду садои «офарин»-е, ки дардоданӣ буд, дар гулӯяш печид.
Он ки дар нишеман буд, аз ҷояш бархост, равшанӣ ба рӯяш афтод ва
Франс сокини пурасрори ҷазираи Монте-Кристоро дид, ки ба хаёлаш
қадду қомат ва овозашро як рӯз пеш дар харобаҳои Колизей шинохта
буд.
Ҷои шак надорад: сайёҳи ғалатӣ дар Рим истиқомат доштаастю
Эҳтимол он изтиробе, ки аз дидани марди ношинос ба миён омада
буд, дар чеҳраи Франс бе каму кост инъикос ёфта бошад, ки графиня ба
вай нигариста, ханда карду пурсид, ки чӣ воқиъа рӯй дод.
– Графиня, – ҷавоб гардонд Франс, – навакак ман аз шумо суол кар296
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да будам, ки оё ин албандухтарро мешиносед. Акнун мехоҳам аз шумо
бипурсам, ки оё шавҳари ӯро мешиносед.
– На бештар аз худи вай, – ҷавоб гардонд графиня.
– Оё ба вай диққат надодаед?
– Ана суоли соф фаронсавӣ! Охир шумо медонед, ки барои мо итолиёвизанҳо фақат оне вуҷуд дорад, ки дӯсташ медорем мо.
– Ин дуруст, – ҷавоб гардонд Франс.
– Ба ҳар ҳол, – давом дод суханашро графиня, дурбини Алберро тарафи нишемани рӯбарӯяшон рост карда, – ӯро, аз афташ, навакак аз гӯр
баровардаанд; ин кадом як майитест, ки бо иҷозати гӯрков аз тобут берун омадааст. Бинед, чӣ хел қутканда аст.
– Вай доим ҳамин хел, – ҷавоб гардонд Франс.
– Пас шумо ӯро медонед? – гуфт графиня, – ин тавр бошад, ман аз
шумо пурсон мешавам, ки чӣ касест ӯ?
– Ба хаёлам, ки пеш аз ин дар ҷое дида будам ӯро.
– Мефаҳмам, – гуфт графиня, гӯё аз хунукӣ бошад, китфони базебашро дарҳам кашида, – ки кас агар як бор ин шахсро бинад, дигар
ҳаргиз фаромӯш нахоҳад кард.
Аз дили Франс гузашт, ки аз афташ ин марди ношиноси пурасрор на
танҳо ба як худи ӯ таассуроти шадиде бахшида будааст.
– Чӣ ақида доред шумо? – пурсид Франс, баъди он ки графиня тасмим гирифт бори дигар дурбинро ҷониби ӯ рост кунад.
– Ба фикрам, худи лорд Рутвен аст, ки дар пайкари ин дар шудааст.
Ин ёдоварии нави Байрон Франсро моту мабҳут кард; агар ягон касе
ба вуҷуд доштани вампир ӯро водор карда метавонист, он кас маҳз
ҳамин шахс мебуд.
– Ман бояд бидонам, ки ин шахс кияст, – гуфт Франс.
– Не, не! – нидо зад гарафиня. – Наравед, ман умед дорам, ки шумо
гусел мекунед маро, бинобар ин ҷавоб намедиҳам шуморо.
Франс тарафи гӯши ӯ хам шуд:
– Наход воқиан тарсида истода бошед шумо?
– Гӯш кунед! – ҷавоб гардонд графиня. – Байрон ба ман қасам хӯрда
буд, ки ба вампирҳо бовар дорад, бовар мекунед, ки худаш онҳоро дидааст; вай қиёфаи онҳоро ба ман тасвир карда буд… Онҳо айнан ҳамин
тавранд: мӯи сарашон сиёҳ, чашмонашон калон-калони шӯълавар, мурда барин қутканда, ва зеҳн монед: хотунаш ҳама барин не… ин кадомяк юнонизан аст ё … эҳтимол соҳирае бошад аз қабили худаш… Зорӣ
дорам ба шумо, наравед он ҷо. Пагоҳ ба ҷустуҷӯ пардозед, агар лозим
донед, вале имрӯз қатъан намемонам шуморо.
Франс исрор кардан гирифт.
– Не, не, – гуфт графиня, бархоста, – ман баромада меравам, то поёни намоиш истодани ман мумкин не; меҳмон дорам ман; наход шумо ин
қадар номеҳрубон бошед, ки ҳамроҳатон будани маро рад кунед?
Ба Франс дигар илоҷе намонд, ба ҷуз он, ки кулоҳашро гирад, дари
нишеманро боз кунад ва даст ба графиня диҳад, ки ин корро ба ҷо овард
вай.
Графиня воқиан хеле дар ҳаяҷон буд, худи Франс ҳам аз изтироби
хурофӣ раҳо шуда наметавонист, хусусан ки графиня нав ба таҳаккуми
ҳароси беихтиёр афтода буду таассуроти худи Франс бо ёддоштҳояш
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таҳким меёфт. Графиняро дар карета шинонда истода, ҳис кард, ки вай
ба тамоми аъзо ларзида истодааст.
Франс графиняро то хонааш гусел кард; вай ҳеч гуна меҳмоне
надошт, касе интизораш набуд; Франс ӯро ба дурӯғгӯӣ маломат кард.
– Дар воқеъ руҳам шод нест, – гуфт графиня, – ва мехоҳам танҳо
бошам; аз дидори он шахс табъам хира шуд.
Франс саъй кард бихандад.
– Ханда накунед, – гуфт графиня, – хусусан ки ҳеҷ хандаатон наомада истодааст. Ва ба ман ваъда диҳед…
– Чӣ ваъда диҳам?
– Пеш аз ҳама қавли саҳеҳ.
– Ман ваъда медиҳам, ҳар чӣ шумо хоҳед, ба ҷо оварам, ба ҷуз даст
кашидан аз кӯшиши фаҳмидан, ки ин шахс чӣ касест. Аз рӯи баъзе сабабҳое, ки чӣ будани онҳоро гуфта наметавонам, ман бояд бидонам, ки
вай кист, аз куҷост ва ба куҷо рафтанист.
– Вай аз куҷост, ман намедонам; аммо ба куҷо рафтанист, ман инро
ба шумо гуфта метавонам: якрост ба ҷаҳаннам.
– Бармегардем ба ваъдае, ки шумо, гарфиня, аз ман гирифтанӣ будед, – гуфт Франс.
– Э, ҳа; рост ба меҳмонсаро бираведу имрӯз бо он шахс мулоқот
наҷӯед. Байни онҳое, ки кас аз ишон ҷудо мешавад ва онҳое, ки кас бо
ишон мулоқот мекунад, ким-чӣ хел алоқае ҳаст. Байни ману он шахс
миёнҷӣ нашавед. Пагоҳ ҳар қадаре, ки дилатон хоҳад, аз пасаш тохтан
гиред; вале ҳаргиз ӯро ба ман муаррифӣ накунед, агар нахоҳед, ки ман
аз тарс бимирам. Акнун хуш бошед, саъй кунед, ки хобатон бибарад;
ман бошам, медонам, ки мижа таҳ намекунам.
Бо ҳамин графиня Франсро падруд гуфт; Франс ҳаргиз нафаҳмид, ки
вай ҳазл кард ё дар воқеъ ба ҳарос афтода буд.
Ба меҳмонсаро баргашта, Франс Алберро хилъату шалвори хонапӯшӣ дар тан, ба курсии нарм такязадаву сигор дар лаб ёфт.
– Ҳа, ин шумоед, – гуфт ӯ, – ман гумон надоштам, ки пеш аз фардо
субҳ медида бошаматон.
– Гӯш кунед, Албер, – ҷавоб гардонд Франс, – ман хурсандам
мавридро муносиб ёфта якумрӣ ба шумо собит гардонам, ки дар бораи
занҳои итолиёвӣ тасаввуроти ниҳоят ғалате доред шумо; ҳол он ки гумон доштам, нокомии ишқварзиҳоятон ақлатонро ба худатон меовардагист.
– Чӣ мефармоед? Ҳеҷ фаҳмида намешудааст ин занҳоро! Аз дастатон мегиранду мефишуранд онро; бо кас гӯшакӣ мекунанд, водор менамоянд, ки гуселашон кунед: даҳяки ин ғанҷу далол кифоят буд, ки
зани парижӣ номи некашро барбод диҳад!
– Гап ҳам дар ҳамин-дия. Инҳо чизи пинҳон мекардагие надоранд;
инҳо дар кишвари нозанинашон умр ба сар мебаранд, ки ба қавли Данте
дар зери офтоби дурахшон пинҳон нашуда «si» гуфтанашон баланд садо
медиҳад. Бинобар ҳамин инҳо ишвагариро намедонанд. Ғайр аз ин, худатон дидед, ки графиня дар воқеъ тарсида буд.
– Аз кӣ? Аз ҳамон ҷаноби иззатманде, ки дар рӯбарӯи мо бо юнонидухтари соҳибҷамоле нишаста буд? Дили ман ҳам мехост донам, ки
онҳо чӣ касе ҳастанд ва дар роҳрав қасдан ба онҳо бархӯрдам. Ба ақлам
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намегунҷад, ки ин ҳама бурду балоро аз куҷо ёфтед шумо! Вай як марди
хушрӯ, сару танаш базеб, аз афташ, пӯшокашро Блен ё Юмании худамон медӯзад. Андак рангпарида, ин дуруст; лекин шумо медонед, ки ин
рангпаридагӣ – аломати ашрофият.
Франс табассум кард: Албер катагӣ мекард, ки ранги рӯи ӯ хеле
сафед аст.
– Худи ман ҳам итминон дорам, – гуфт ба ӯ Франс, – ки аз он мард
ҳаросидани графиня муҳобот асту бас. Вай ягон чиз гуфт?
– Гуфт, лекин фақат ба юнонии ҷадид. Ман инро аз рӯи чанд калимаи юнонии вайрон пай бурдам. Бояд ба шумо бигӯям, азизам, ки дар
коллеҷ ман дар юнонидонӣ ҷудо зӯр будам.
– Хӯш вай ба юнонии ҷадид гап мезад?
– Аз афташ ҳамин тавр.
– Шубҳае нест, – зери лаб гуфт Франс, – ин ӯст.
– Чӣ гуфта истодаед шумо?
– Ҳеч чи. Шумо ин ҷо чи кор мекардед?
– Ба шумо тӯҳфа тайёр мекардам.
– Чӣ гуна тӯҳфа?
– Шумо медонед, ки карета ба даст овардан имкон надорад.
– Имкон ҳам гап. Ҳар чи аз дасти инсон меояд, кардем, муроде ҳосил
нашуд.
– Як фикри дурахшон ба сарам омад.
Франс нобоварона тарафи Албер нигоҳ кард.
– Азизам, – гуфт Албер, – шумо маро бо чунон нигоҳе сарфароз
кардед, ки дилам мехоҳад қаноат кунонданро талаб кунам аз шумо.
– Тайёрам шуморо қаноат кунонам, агар фикри шумо воқиан ҳам ба
он дараҷае дурахшон бошад, ки тасдиқ карданиед.
– Гӯш диҳед.
– Гӯшам ба шумо.
– Оё ба даст овардани карета имкон надорад?
– Надорад.
– Асп пайдо кардан ҳам?
– Ҳа.
– Лекин шояд аробае пайдо кардан мумкин бошад?
– Шояд.
– Як ҷуфт барзагов ҳам?
– Эҳтимол.
– Хуш ки бошад, азизам! Ба мо ана ҳамин чиз лозим. Ман мефармоям аробаро рангубор диҳанд, мо пӯшоки даравгарони неаполӣ дар бар
мекунем ва лавҳи тасвири овозадори Леополд Роберро дар шакли табииаш намоиш медиҳем. Агар барои шабоҳати бештаре графиня ба
дарпӯшидани либоси деҳқонзани паттсуолӣ ё сорретоӣ розӣ шавад,
маскарад боз ҳам бомуваффақияттар мебарояд; вай чунон хушандом
аст, ки ҳатман асли «Занаки тифлбадаст» пин медорандаш.
– Ба худо ки, – нидо зад Франс, – ин дафъа ҳақ астед шумо ва ин
воқиан ҳам фикри табъи дил будааст.
– Ва аз ҳама ватанхоҳонатаре, – ин тадбир аҳди шоҳони коҳили моро
эҳё мегардонад! Ҳа, ҷанобони римӣ, шумо гумон доштед, ки мо дар
кӯчаҳоятон пои пиёда ба мисоли бенавоёни итолиёвӣ таку дав хоҳем
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кард, фақат аз барои он ки каретаву аспони шумо камӣ мекунанд! Хӯш,
мо аспу каретаро ихтироъ мекунем!
– Ва шумо ин ихтирои доҳиёнаатонро алакай бо ягон кас дар миён
мондед?
– Бо хоҷаи худамон. Аз театр баргашта, ман ӯро ин ҷо ҷеғ задаму
муродамро ба вай баён кардам. Вай бовар кунонд, ки аз ин осонтар коре
нест; ман хостам, ки шохи барзаговонро зарандуд кунанд, вале ӯ
мегӯяд, ки барои анҷом додани ин кор се рӯз лозим аст: ба мо лозим
меояд аз баҳри ин дабдаба гузарем.
– Лекин худаш куҷост?
– Кӣ?
– Хоҷа.
– Ба ҷустуҷӯи ароба рафт. Фардо, мумкин аст, алакай дер шуда
бошад.
– Пас ӯ ҷавобашро худи ҳамин рӯз медиҳад?
– Ман ӯро нигаронам.
Дар ҳамин дақиқа дар нимроғ шуду сари устод Пастрини намудор
гардид.
– Permesso?1 – суол кард ӯ.
– Албатта, мумкин! – нидо зад Франс.
– Хӯш, читу? – пурсид Албер. – Шумо барои мо аробаву барзагов
ёфтед?
– Ман аз ин беҳтар чизе ёфтам, – ҷавоб гардонд соҳиби меҳмонсаро,
ки зоҳиран аз кори кардааш хеле хурсанд буд.
– Эҳтиёт бошед, хоҷаи азиз, – гуфт Албер, – шодии пеш аз вақт
хосият надорад.
– Ҷанобашон метавонанд бар ман умед банданд, – дилпурона ҷавоб
гардонд устод Пастрини.
– Лекин ба ҳар ҳол чӣ гап? – пурсид Франс.
– Оё шумо медонед, ки граф Монте-Кристо бо шумоён дар як сари
зинапоя манзил дорад?
– Инро надониста чиро медонистем, – гуфт Албер, – бо марҳамати ӯ
мо ду нафар донишҷӯи кӯи Лотин барин ин ҷо тиқа шудаем.
– Вай аз нокомии шумо хабар ёфта дар каретаи худаш ду ҷой муроот
кардаву дами тирезаҳое, ки дар майдони Росполи иҷора гирифтааст, ду
ҷой пешниҳод мекунад.
Албер ва Франс ба якдигар нигаристанд.
– Вале оё мо даъвати шахсеро, ки тамоман намешиносем, пазируфта
метавониста бошем, – гуфт Албер.
– Чӣ касест ин граф Монте-Кристо? – пурсид Франс.
– Аъёни ситсилист ё малтӣ, аниқашро намедонам, вале Боргезе барин номвар ва сарваташ шабеҳ ба маъдани тилло.
– Ба хаёлам, – гуфт Франс ба Албер, – ки агар кас ба гапи устод
Пастрини бовар кунад, граф Монте-Кристо барин кас, андак дигартар
даъват мекард, нисбат ба…
Дар ҳамин дақиқа дарро куфтанд.
– Дароед, – гуфт Франс.
1. Мумкин аст? (итал.).
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Нукари хидматҷомаи озода пӯшидае дами дар бозистод.
– Аз граф Монте-Кристо ба барон Франс д' Эпине ва виконт Албер
де Морсер, – гуфт ӯ.
Сипас вай ду таоруфномаро тарафи соҳиби меҳмонсаро дароз кард,
ки ӯ гирифта ба ҷавонмардон дод.
– Граф Монте-Кристо, – давом дод суханашро нӯкар, – аз шумо рухсат мепурсад чун ҳамсоя фардо ба боздидатон дарояд; ӯ мехоҳад
бифаҳмад, ки ҷавонмардҳо дар кадом соат метавониста бошанд пазироӣ
кунандаш.
– Ҷои эрод нест, – зери лаб гуфт Албер ба Франс, – ҳамааш ба риояти таомул адо шуд.
– Ба граф бирасонед, – ҷавоб гардонд Франс, – ки худи мо шарафмандем ба боздиди он кас биравем.
Нӯкар аз дар баромад.
– Дар риояти одоби муошират пешдастӣ кард, – гуфт Албер, – гапатон ҳақ, устод Пастрини, граф Монте-Кристои шумо каси хеле тарбиятдидае будааст.
– Пас шумо даъвати ӯро мепазиред? – пурсид Пастрини.
– Бадеҳист, – ҷавоб гардонд Албер, – вале, рости гап, ба аробаи шумо ҳайфам меояд; лекин агар тирезаи майдони Росполи ин талафотро
ҷуброн намекард, дар он сурат, рости гап, ман дар фикри аввалаи худам
устувор мемондам. Шумо ба ин чӣ мегӯед, Франс?
– Ростӣ, маро ҳам фақат тирезаи майдони Росполи мафтун кард, –
ҷавоб гардонд Франс.
Таклифи ду ҷой дар пеши тирезаи майдони Росполи гуфтугӯи шахси
ношиносу марди транстеверӣ дар Колизейро ба ёди Франс овард, ки ба
гӯшаш расида буд. Агар марди боронипӯш, чунон ки Франс тахмин
дошт, ҳамон касе бошад, ки дар театри Арҷентин пайдо шуданаш ин
қадар ӯро мутаваҷҷеҳ сохта буд, дар ин сурат, бешак, вай ӯро мебинад
ва барои қонеъ гардондани муддаои кунҷковонааш ҳеч чиз садди роҳаш
нахоҳад шуд.
Хоби Франс дер бурд. Андешаи марди ношиносу интизории субҳ
ӯро ба изтироб оварда буданд. Дар воқеъ, саҳар ҳамааш бояд равшан
мешуд; ин дафъа хоҷаи пурасрори ҷазираи Монте-Кристо аз назараш
бадар шуда наметавонист, лекин фақат агар молики хотами Гигес
набошаду ба туфайли ҳамин хотам қудрати аз назар ғоиб шудан надошта бошад.
Даме ки Франс бедор гардид, ҳанӯз соат ҳашт нашуда буд.
Албер, ки барои бесаброна фаро расидани субҳ ваҷҳе надошт, ғарқи
хоб буд.
Франс аз паси соҳиби меҳмонсаро кас фиристод. Ӯ ба наздаш ҳозир
шуду бо тамаллуқкории одатиаш дуқат шуда таъзим кард.
– Устод Пастрини, – гуфт Франс, – агар иштибоҳ накунам, имрӯз
қатли касе таъйин шудааст?
– Оре, ҷаноби олиқадр, лекин агар муддаоятон тирезае падо кардани
ман бошад, акнун дер шуд.
– Не, – гашта гуфт Франс, – воқиан, агар ман ҷудо ҳам дар иштиёқи
дидани ин манзара мебудам, аҷаб не, дар Монте Пинчо ҷойгоҳе падо
мекардам.
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– Оҳ гумон мекунам, ҷанобашон бо авомуннос, ки Монте Пинчо доимо аз ин тоифа пур аст, даромехтанро ба худ эб намедиданд.
– Эҳтимоли қавӣ ин аст, ки ман ба он ҷо намерафтагистам, – гуфт
Франс, – лекин дилам мехоҳад баъзе иттилоот ба даст оварам.
– Чӣ гуна иттилоот?
– Аз миқдори маҳкумшудагон, аз хусуси номҳояшон ва аз тарзи
иҷрои қатл.
– Аз ин осонтар коре нест, ҷаноби олиқадр. Айнан ба ман tavoletteро овардаанд.
– Tavolette-аш чист?
– Ин тахтачаи чӯбинест, ки як рӯз пеш аз қатл дар гардиши кӯчаҳо
меовезанд: дар ин тахтачаҳо исми ҷинояткорон, ҷинояти содир кардаашон ва тарзи ба қатл расонда шуданашон часпонда мешавад. Ин як навъ
таманноест аз диндорон, ки ба Худо зорӣ кунанд, огоҳӣ ба дили муҷримон андозад, тавбаю тазаррӯъ кунанд.
– Ва ин тахтачаҳоро аз барои он ба шумо меоваранд, ки шумо дуоятонро ба ибодати диндорон зам кунед? – пурсид Франс ба лаҳни андак
нобоварие.
– Не ҷаноби олиқадр; ману паҳнкунандаи эълонномаҳо аҳд бастагӣ
ва ӯ аз ин тахтачаҳо ба ман меоварад, чунон ки эълонномаҳои театрро
меоварад, то ки меҳмонони ман огоҳӣ ёбанд, мабодо ягон нафарашон
майли дар маросими қатл иштирок кардан дошта бошанд.
– Шумо одами дурандеш будаед! – гуфт Франс.
– Бояд бигӯям, – лаб ба сухан кушод, табассумкунон устод Пастрини, – ман барои таносоии хориҷиёни наҷиб, ки бо ихлосмандии худ маро сарфароз мегардонанд, ҳар чӣ аз дастам меояд, дареғ намедорам.
– Дида истодаам, хоҷаи меҳрубон, ман инро ба ҳама ҳикоят карда
мегардам, хотирҷамъ бошед. Акнун ман мехостам яке аз tavolette-ҳои
шуморо бихонам.
– Худи ҳозир, – гуфт соҳиби меҳмонсаро дарро кушода истода, –
ман фармуда будам, ки яке аз онҳоро сари зинапоя овезанд.
Ӯ аз хона баромаду «таволетта»-ро аз сари мех гирифту оварда ба
Франс дод.
Мана тарҷумаи таҳтуллафзии он эълонномаи марг:
«Бо ҳамин ба ҳамагон хабар дода мешавад, ки рӯзи сешанбеи 22
феврал, дар рӯзи якуми карнавал, тибқи ҳукмномаи трибунали олӣ дар
Пяттса-дел-Пополо ба қатл расонда мешаванд» Андреа Рондоло, ки барои кашиши калисои ҳазрати Иоанни Латеранӣ дон Чезаре Торлинии
мӯътабару муҳтарамро куштанаш маҳкум шудааст ва Пеппинои мулаққаб ба Рокка Приорӣ, ки дар шарик будан бо роҳзани манфур Луиҷӣ
Вампа ва аҳли дастаи ӯ фош гардидааст.
Аввалӣ mаzzolаto хоҳад шуд.
Сонавӣ decapitato хоҳад шуд.
Аз афроди парҳезгор таманно мешавад ба худо зорӣ кунанд, то
огоҳӣ ба дили ин ду ҷинояткори сарсахт андозад, ки тавбаю тазаррӯъ
кунанд».
Ин маҳз ҳамон чизе буд, ки Франс ду рӯз пеш дар миёни харобаҳои
Колизей шунида буд; дар барнома ҳеч гуна тағйироте ба амал наомада302
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аст; номи маҳкумшудагон, ҷинояти онҳо, тарзи ба қатл расонда шуданашон айнан ҳамон буд.
Ба ҳамин тариқ, марди транстеверӣ, эҳтимол, ба ҷуз Луиҷӣ Вампа
каси дигаре набошад, лекин марди боронипӯш – Синдбоди Дарёгард
будааст, ки дар Рим низ, чун дар Порто-Веккио ва Тунис фаъолияти
накӯкории худашро давом дода гаштааст.
Дар ин миён занги соати нӯҳ фурӯ кӯфта шуд ва Франс хост акнун
Алберро бедор кунад, ки нохост ба ҳайрати билониҳояи ӯ, вай аз хонаи
хоб берун омад ва ҳатто сару танаш мукаммал пӯшидагӣ. Фикру хаёли
карнавал ба вай ором надодаанд ва пештар аз он хестааст, ки Франс интизораш буд.
– Шумо ба ин чӣ мегӯед, синор Пастрини, – рӯ овард Франс ба
соҳиби меҳмонсаро, – модоме ҳар дуи мо омодаем, чӣ мешавад, ки ба
назди граф Монте-Кристо равем?
– Албатта, – ҷавоб гардонд ӯ, – граф Монте-Кристо одати барвақтхезӣ дорад; ман итминон дорам, ки ягон ду соат боз бедор аст ва аз бистар хестагист.
– Ва ба фикри шумо мо он касро ташвиш намедиҳем?
– Ҳаргиз не.
– Дар ин сурат, Албер, агар шумо тайёр бошед…
– Ман комилан тайёрам, – гуфт Албер.
– Хӯш меравем ва ба ҳамсояамон барои ҳусни таваҷҷӯҳаш миннатдорӣ баён мекунем.
– Рафтем!
Ба Франсу Албер фақат аз сари зинапоя гузаштан лозим буд, соҳиби
меҳмонсаро аз онҳо пешдастӣ карду занг зад; нӯкар дарро кушод.
– I signori francesi1, – гуфт Пастрини.
Нӯкар таъзим намуду онҳоро даъват кард, ки дароянд.
Онҳо аз байни ду дар хонаи пурхарҷ ороишёфтае гузаштанд, ки дар
меҳмонсарои устод Пастринӣ дарёб карданашро чашмдор набуданд ва
оқибат ба хонаи меҳмонпазироии зебу зинаташ бе каму косте ворид
шуданд. Рӯи фарш қолии туркие густурда шуда буд ва курсиҳои нарми
бароҳат гӯё воридшудагонро даъват доштанд, дар болишҳои тарангу
муттакои хамидаашон биёсоянд. Деворҳо пур аз лавҳи тасвири рассомони машҳуру аслиҳаи пур аз зебу ороиш буданд, вале рӯи дарҳо пардаҳои фохири назаррабо баркашида.
– Агар ҷанобон майли нишастан дошта бошанд, – гуфт нӯкар, – ман
рафта ба арзи граф мерасонам.
Ва ӯ аз дари дигаре берун шуд.
Вақте ин дар боз гардид, аз паси он садои чанг ба гӯш омад, вале
ҳамонзамонӣ хомӯш гардид. Ба гӯши ҷавонмардон, ки дар хонаи
меҳмонпазироӣ интизор нишаста буданд, аранге садои мусиқӣ мерасид.
Франсу Албер ба якдигар нигаристанд ва боз ба тамошои асосияю
лаваҳоти тасвир ва аслиҳа пардохтанд. Ба ин ҳама таҷаммул ҳар қадар
тӯлонитар менигаристанд, ҳамон қадар мӯҳташамтар ба назар меомадашон.
1. Ҷанобони фаронсавӣ (итал.).
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– Хӯ-ӯш, – рӯ овард Франс ба ҷӯрааш, – чӣ мегӯед шумо ба ин?
– Мегӯям, азизам, ки ҳамсояи мо ё даллоли биржаест, ки дар муомилаи паст рафтани саҳмияҳои испанӣ бурде кардааст, ё шоҳзодаест, ки бо
номи мустаор ба саёҳат баромадааст.
– Хомӯш! – гуфт Франс. – Мо инро ҳозир мефаҳмем: ана худаш.
Садои боз гардидани дар баромад, дарпардаҳо ба ду тараф ғеҷиданд
ва дар сари остона молики ин ҳама сарват намоён шуд. Албер ба истиқболи ӯ пеш рафт, вале Франс мехкӯб шудагӣ барин дар ҷояш истодан гирифт.
Воридшуда каси дигаре набуд, ба ҷуз шахси боронипӯш, марди ношиноси даруни нишеман, хоҷаи пурасрори ҷазираи Монте-Кристо.
XIV. MAZZOLATO
– Ҷанобон, – гуфт граф Монте-Кристо, – узри маро қабул фармоед,
ки якум нарафтам ман; тарсидам, ки барвақттар рафта шуморо бесаришта накунам. Ғайр аз ин шумо хабар додед, ки худатон назди ман
омаданӣ будаед, бинобар ин мувофиқи хоҳиши шумо рафтор кардам.
– Мо беҳисоб миннатдорем аз шумо, граф, – гуфт Албер, – шумо
воқиан ҳам аз вазъияти ногувор раҳо кардед моро. Мо алакай аҷоиб як
фойтуне ихтироъ карда истода будем, ки пешниҳоди илтифоткоронаи
шуморо расонданд ба мо.
– Ба ҳамааш ин Пастринии каллаварам айбдор, – ҷавоб гардонд
граф, ҷавонмардонро ба нишастани рӯи диван даъват карда истода. –
Вай аз мушкилоти шумо ҳарфе нагуфт ба ман. Ман бошам, ин ҷо яккаву
танҳо монда, барои шиносо шудан бо ҳамсояҳоям фурсат мепоидам.
Ҳамин ки дарёфтам, ба шумо мадад расонда метавонистаам, чунон ки
дидед, бетаъхир аз маврид истифода бурда, худамро ба шумо арз додам.
Ҷавонмардҳо дар ҷавоби ин гапаш дуқат шуда таъзим карданд.
Франс ҳанӯз ягон ҳарфе ба забон наёварда буд; вай дар тараддуд буд:
азбаски ваҷоҳати граф ба майли ӯро шинохтан ё шинохта шудани худаш далолат надошт, вай намедонист, ба мулоқоти якумаш ишорат кунад ё далелҳои наверо интизор шуда истад. Ғайр аз ин агар вай итминони комил дошта бошад, ки як рӯз пеш дар нишеман маҳз ҳамин шахсро
дидааст, лекин вай наметавонист тасдиқ бикунад, ки ҳамон касест, ки
як рӯз пеш аз он дар Колизей буд; бинобар ин қарор дод пешхезӣ накунад ва ба граф чизе нагӯяд. Илова бар ин вай бар Монте-Кристо афзалияте дошт, ки аз сирраш бохабар аст, дар ҳоле, ки ӯ бар Франсе, ки ба
ягон чизи пинҳон медоштагӣ эҳтиёҷманд набуд, ҳеч гуна таҳаккуме
надошт.
Ба ҳар ҳол вай тасмим гирифт ҷилави суханро ба атрофи чизе кашад,
ки баъзе шубҳаву гумонашро аз байн бардошта метавонист.
– Шумо дар каретаи худатон ва дар дами тирезаҳои майдони Росполи ба мо ҷой пешниҳод кардаед, – гуфт ӯ, – пас оё ба мо ёд намедиҳед,
ки ба чӣ тариқ, чунон ки дар Итолиё мегӯянд, дар Паттса-дел-Пополо
ягон «мақоме» бигирем?
– Э, ҳа, – ҷавоб гардонд бо лаҳни беэътиноёнае, бо диққат ба Морсер
чашм дӯхта, – имрӯз дар Пяттса-дел-Пополо, мисле ки қатл барин ягон
воқиае рӯй медодагӣ барин?
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– Оре, – гуфт Франс, хурсанд аз он, ки худи граф ба мавзӯи матлуб
дахл кард.
– Сабр кунед, ман дирӯз мисле ки ба мубоширам фармуда будам ба
ин кор машғул шавад; шояд ман дар ин бобат ҳам ба шумо андак хидмате карда тавонам.
Ӯ дасташро тарафи таноб дароз карду се дафъа занг зад.
– Оё шумо ягон вақт дар боби дуруст тақсим кардани вақти худ ва
дар боби имконияти осон кардани даву ғеҷи хидматгоронатон андеша
кардаед? – гуфт ӯ ба Франс. – Ман ин масъаларо таҳқиқ кардаам: акнун
ман ба маҳрам як бор занг мезанам, ба пешхидмати кул – ду бор ва ба
мубошир – се бор. Ба ҳамин тариқ ман ягон дақиқаи барзиёдеро исроф
намекунам ва ягон калимаи барзиёд ҳам. Ана мубошири ман омад.
Ба хона марди ягон чилупанҷсолае даромад, себи дукан барин монанд ба ҳамон қочоқчие, ки Франсро ба ғори Синдбод дароварда буд,
аммо вай ҳеч зоҳир накард, ки ӯро мешиносад. Франс дарёфт, ки фармоиши граф чунин будааст.
– Ҷаноби Бертуччо, – гуфт граф, – оё дар ёд доред, ки ман дирӯз ба
шумо фармуда будам дар Пяттса-дел-Пополо тирезае ба даст оваред?
– Оре, ҷаноби воломақом, – ҷавоб гардонд мубошир, – вале азбаски
алакай аз ҳад дер шуда будааст…
– Чӣ тавр! – хитоб кард граф, чин ба абрӯ андохта. – Охир ман ба
шумо гуфта будам-ку, тиреза ба ман лозим аст?
– Ҷаноби воломақом ба он соҳиб мешаванд, вале азбаски тиреза ба
княз Лобинйев иҷора дода шуда будааст, ба ман лозим омад барояш як
саду…
– Шуд, шуд, ҷаноби Бертуччо: меҳмонони маро аз муҳаққароти
иқтисодӣ бираҳонед; шумо тиреза ба даст овардед – муддао ҳамин буду
бас. Суроғаро ба фойтунчӣ бигӯеду моро сари зинапоя нигарон шавед,
то ба мо роҳнамоӣ кунед; метавонед биравед.
Мубошир дуқат шуда таъзим намуду тарафи дар баргашт.
– Ҳа, дарвоқеъ, – давом дод суханашро граф, – ҳамчунин илтифот
намуда аз Пастрини бифаҳмед, ки «таволетта» гирифтааст ё не ва оё
имкон дошта бошад, ки барномаи қатлро ба ман фиристад.
– Ташвиш накашед, – изҳор кард Франс, дафтарчаи қайдашро аз киса бароварда, – ман он тахтачаро худам дидам ва рӯнавис кардам, – мана, нигоҳ кунед.
– Бисёр хуб. Ин тавр бошад, ҷаноби Бертуччо, метавонед биравед,
шумо ба ман дигар лозим нестед. Фақат фармоиш кунед, то ба мо хабар
диҳанд, ки субҳонаро кай меоранд. Умед дорам, ки шумо маро шарафманд карда ҳамроҳам субҳона мехӯрдагистед? – барафзуд ӯ ба меҳмонон рӯ оварда.
– Лекин, ба ростӣ, граф, – гуфт Албер, – мо аз меҳмоннавозии шумо
ин тавр суиистифода карда наметавонем.
– Не, не, баръакс, шумо маро хеле хурсанд мекунед; ягон вақт, шояд
яке аз шумо, ё мумкин аст ҳар дуятон, дар Париж қавлини инро гардонед. Ҷаноби Бертуччо, фармоиш кунед, то се даста асбоби таом оранд.
Вай аз дасти Франс дафтарчаи қайдашро гирифт.
– Хӯш, хӯш, – давом дод ӯ бо лаҳни беэътиноёна, мисле ки эълонномаи театрро мехонда бошад: «22 феврал … қатл барпо мешавад: Андреа
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Рондоло, ки барои кашиши калисои ҳазрати Иоанни Латеранӣ дон Чезаре Торлинии муътабару мӯҳтарамро куштанаш маҳкум шудааст ва
Пеппинои мулаққаб ба Рокка Приори, ки дар шарик будан бо роҳзани
манфур Луиҷӣ Вампа ва аҳли дастаи ӯ фош гардидааст…» Ҳм!.. «Аввалӣ mazzolato хоҳад шуд. Сонавӣ decapitato хоҳад шуд». Бале, – барафзуд граф, – аз афташ, ҳама кор ҳамин тавр ҳам бояд мешуд, лекин
дирӯз, ба хаёлам, дар тартибу тарзи иҷрои ин тадорукот тағйироте ба
амал омад.
– Наход? – гуфт Франс.
– Бале, ман дирӯз аз кардинал Роспилози, ки дина бегоҳ дар хонааш
будам, шунидам, ки қатли яке аз ҷинояткорон мавқуф гузошта шудааст.
– Қатли кадомаш? Аз они Андеа Рондоло? – пурсид Франс.
– Не, – ҷавоб гардонд граф, – аз они дигараш… (вай ба дафтарчаи
қайд назар андохт, мисле ки номашро ба ёд оварда натавониста бошад)
Пеппинои мулаққаб ба Рокка Приори. Ин шуморо аз тамошои гилотина
маҳрум мекунад; лекин ба шумо mаzzolаto боқӣ мемонад, ин бошад,
ҷудо қатли ғалатӣ, агар кас бори аввал бинад, ҳатто ки бори дуюм ҳам;
ҳол он ки гилотина, ки ба шумо вай эҳтимол, шинос бошад, бисёр одӣ
аст, аз ҳад якранг, дар он ягон ҳолати ғайри чашмдошт рӯй намедиҳад.
Корд намелағзад, намеларзад, хато намеравад, сӣ дафъа ба кор бурда
намешавад, мисли он сарбозе, ки сари граф де Шалеро аз тан ҷудо карда буд, гарчи, албатта, мумкин аст, Решелйе ин корафтодро ба ихтиёри
диққати махсуси ҷаллод супурда бошад. Не, – давом дод граф ба лаҳни
нафратбор, – ҳар гоҳ сухан аз шиканҷа равад, дар пеши ман ҳадиси
аврупоиёнро ба миён наёваред; онҳо дар ин кор ҳеч чизро намефаҳманд; дар ҳар коре, ки мутааллиқ ба сангдилист, онҳо тамоман
кӯдаканд, ё, аниқтараш, пирони фартутанд.
– Метавон гумон бурд, граф, – гуфт Франс, – ки шумо ба тадқиқи
қиёсии тарзи қатл кардани халқҳои мухталифи кураи арз машғул
шудаед.
– Ба ҳар ҳол кам тарзи ба қатл расондане ёфт мешавад, ки ман
надида бошам, – хунсардона ҷавоб гардонд граф.
– Наход аз дидани чунин манзараҳои даҳшатбор шумо лаззате бардошта бошед?
– Эҳсоси аввали ман нафрат буд, баъд бепарвоӣ, ниҳоят мароқ.
– Мароқ? Чӣ калимаи мудҳише!
– Чаро? Дар зиндагӣ чизи аз ҳама муҳим – марг. Хӯш магар донистани он мароқангез нест, ки ба чӣ тариқ рӯҳ аз тан ҷудо мешавад ва чӣ
гуна, тибқи хислату мизоҷ ва ҳатто урфу одати маҳалҳо одамон вопасин
интиқоли аз ҳастӣ ба фаноро аз сар мегузаронанд? Ҷуръат мекунам ба
шумо итминон диҳам: ҳар қадар кас мирандагонро бештар бинад, ба
ҳамон андоза мурдан барояш осон мегардад; аз ҳамин сабаб ҳам ман
мӯътақидам, ки марг шояд қатл бошад, вале кафорат нест.
– Ман муддаои шуморо он қадар нафаҳмида истодаам, – ҷавоб гардонд Франс. – Фикратонро шарҳ бидиҳед, шумо тасаввур кардан наметавонед, ки он чи гуфта истодаед, то кадом дараҷа маро машғул медорад.
– Гӯш кунед, – гуфт граф ва ба рӯяш сафро давид, чунон ки ба рӯи
дигар касон хун медавад. – Агар ягон касе падари шуморо водор мекард
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дар зери шиканҷаи гӯшношуниде, дар ранҷу азоби бепоёне бимирад, ё
модаратонро, ё маҳбубаатонро, хуллас ягон касе аз ақрабоятонро, ки
қаблан аз макнуни дилатон баркандаанду ба ҷояш халои абад ва реши
якумр хуншоре боқӣ гузоштаанд, наход шумо гумон мекардед, ки ҷомиа ба шумо қаноатмандии кофие бахшидааст, зеро ки теғи гилотина аз
байни устухони буни гардану мушакҳои трапетсияшакли ҷаллод гузаштааст ва оне, ки бо гуноҳаш шумо солҳои тӯлонии азобу шиканҷаи
рӯҳониеро пушти сар кардаед, дар зарфи чанд сонияе азоби ҷисмонӣ
кашидааст?
– Оре, ман медонам, – ҷавоб гардонд Франс, – адолати одамӣ – тасаллобахши бад аст; ин адолат метавонад ба ивази хун хун резад вассалом; набояд аз он бештар чизеро талаб кард, ки дода метавонад.
– Ва ман боз аз он вазъияте сухан меронам, – давом дод граф, – ки
ҷомиаи аз куштори яке аз аъзояш то ба таҳту бунёдаш ба тазалзул
афтода ба ивази марг марг пеш меорад. Аммо миллионҳо азобу шиканҷаи дили инсонро абгоркунандае ҳастанд, ки ҷомиа аз онҳо сарфи
назар мекунад ва барояш ҳамин ҷомиа ҳатто ба он тариқи ғайри қаноатбахш ҳам интиқом намегирад, ки аз хусусаш ҳамин ҳоло сухан рондем
мо. Магар ҷиноятҳои аз шиканҷаи мудҳиштари ба сари хода шинондани
туркҳову пайкашӣ кардан мустаҳкамтаре вуҷуд надоранд, ки дар байни
баъзе қавмҳои ҳиндиёни Амрико маъмул аст, ҳол он ки ҷомиаи
бепарвофалак онҳоро беҷазо мегузорад?.. Бигӯед, магар нестанд чунин
ҷиноятҳое?
– Ҳастанд, – ҷавоб гардонд Франс, – ва дуэлро ҳам ана барои ҳамин
таҳаммул мекунанд.
– Дуэл! – нидо зад граф. – Чӣ ҷои гап, василаи бисёр хуби ба мақсад
ноил шудан, даме ки ин мақсад интиқом аст. Марде дилдодаатонро
дуздидааст, занатонро аз роҳ баровардааст, ба номуси духтаратон
таҷовуз кардааст; умру рӯзи шуморо, ки аз худованд умеди саодат
доштед, саодате, ки ба ҳар як офаридааш ваъда дода буд, ин шахс ба
азобу шиканҷа, ба бенангӣ табдил додааст! Ва шумо интиқоми худро
кашида ҳисоб мекунед, агар ин шахсеро, ки майнаи шуморо ба беақлӣ
водоштаасту қалбатонро ба навмедӣ, шамшер ба синааш халонед ё тире
ба пешонааш занед? Монеде! Инашро ҳам ба ҳисоб нагирем, ки вай
гоҳо дар набард дастболо шудаву дар чашми аҳли олам бегуноҳ ҷилва
мекунад ва бо ҳамин гӯё аз тарафи худо маоф мешавад. Не, не, – давом
дод муҳокимаашро граф, – агар ягон вақте интиқом гирифтан ба ман
насиб гардад, ман ин тавр интиқом намегирам.
– Ҳамин тариқ, шумо дуэлро рад мекунед? Ба набард кардан розӣ
намешавед? – пурсид дар навбати худ Албер, аз назарияи ғалатии граф
ба ҳайрат афтода.
– Не, барои чӣ? – гашта гуфт граф. – Мақсади маро бифаҳмед: ман
барои як пула чиз набард мекунам, барои таҳқир, барои ба дурӯғгӯӣ
муттаҳам карда шуданам, барои торсакӣ хӯрданам ва хусусан бо хотири
ҷамъ дар набард мешавам, ки ба туфайли дар машқҳои ҷисмонӣ санъате
ҳосил карданам ва солҳои зиёде дар зери хавфу хатар умр ба сар бурданам метавонам шубҳаеро ба дил роҳ надиҳам, ки ҳарифи худро хоҳам
кушт. Бадеҳист, ки барои ин ҳама набард хоҳам кард; аммо барои дарду
алами амиқе, тӯлоние ва бе ҳадду каноре, якумрие айнан ба ҳамон насақ
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ҷавоб мегардонам, – ба ҷуз бад набошад мукофоти бад, чунон ки гуфтаанд аҳли Шарқ, муаллимони азалии мо, ин мардуми баргузида, ки
зиндагиро ба хобу хаёлу воқеиятро ба биҳишти рӯи замин мубаддал
карда тавонистаанд.
– Лекин ба хаёлам, – дар ҷавоби сухани графт гуфт Франс, – азбаски
шумо дар кори худатон дар як вақт ҳам довар мешаведу ҳам ҷаллод, дар
ҳадди қонун қарор гирифтану ба таҳаккуми он наяфтоданатон душвор
мегардад. Адоват кӯр аст, ғазаб беандеша ва ҳар ки аз интиқом лаззат
бурданӣ мешавад, хатари он дорад, ки талхком бишавад.
– Ҳа – агар вай нодор асту беақл; не – агар вай соҳиби миллионҳосту
баақл аст. Воқиан, дар ноомади кор фақат хатари ба қатл расидан аст
ӯро, қатле, ки ҳамин ҳоло аз хусусаш сухан рондем ва инқилоби инсонпарваронаи фаронсавӣ ба чорлахту пора-пора кардан табдилаш дод.
Барои вай қатл чӣ қурб дорад, ки интиқомашро ситондааст? Ростӣ, қариб ҳайфам меояд, ки ин Пеппинои бечора, аз афташ, чунон ки онҳо
таъбир кардаанд, «decapitato» намешавад; шумо медидед, ки чӣ қадар
вақт мегирад ин ва оё кирои гап дорад. Лекин, ба ростӣ, ҷанобон, чӣ
сӯҳбати ғалатие барои рӯзи нахусти карнавал! Аз чӣ сар шуда буд ин
сӯҳбат? Э, ҳа, ба ёдам расид! Шумо изҳори хоҳиш кардед, ки дар дами
тирезаи ман ҷое дошта бошед; вале пеш аз ҳама сари дастархон мешинем, зеро, ба гумонам субҳона муҳайёст.
Дар воқеъ, яке аз чор дари хонаи меҳмонпазироӣ боз гардид ва нӯкари ворид шуда алфози маъмулиеро ба забон овард:
– Al suo commodo1
Ҷавонмардҳо бархостанду ба хонаи таомхӯрӣ гузаштанд.
Дар сари субҳонаи аълосифату дастархонаш латиф ороишёфта
Франс саъй дошт нигоҳи Алберро дарёбад ва таассуротеро, ки аз суханони соҳибхона бардоштагист, вай ба ин шак надошт, дар чашмонаш
бихонад; лекин, магар аз он бошад, ки аз рӯи табиати фориғболиаш ба
ин ҳама чандон эътибор надодагист, ё аз он бошад, ки гузашт кардани
граф Монте-Кристо дар масъалаи дуэл Алберро ба вай ҳамфикр кардааст ва ё ниҳоят, аз он бошад, ки ҳолатҳои пеш аз ин ба вуқӯъ пайвастаи
танҳо ба Франс аён, ки моҳияти ақоиди баён кардаи графро фақат барои
ӯ афзуда буданд, – ба ҳар ҳол ӯ пайхас накард, ки ҷӯрааш аз чизе ба изтироб омада бошад, баръакси ин, вай ҳамчун касе, ки дар давоми
тақрибан панҷ моҳ маҷбур буд ба атъимаи итолиёӣ қаноат кунад, ки ба
қарори маълум, дар ҷаҳон яке аз бадтаринҳост, бо майли хотир таомҳои
рӯи дастархони субҳонаро мазза карда мехӯрд. Лекин худи граф, қариб,
ки ба онҳо даст намерасонд; ба назар чунин мерасид, ки вай фақат ба
риояти одоб ҳамроҳи меҳмонҳояш сари дастархон нишастааст ва хеста
рафтани онҳоро нигарон аст, то бифармояд барояш ягон таоми ғалатӣ ё
махсусе биёваранд.
Ин беихтиёр даҳшати графиня Г. ва итминони ӯро, ки граф, яъне
шахси дар нишемани рӯбарӯ буда вампир аст – ба ёди Франс овард.
Фориғи субҳона Франс ба соат нигарист.
– Чӣ гап? – пурсид аз ӯ граф.
1. Таом дар рӯи хон аст (итал.).
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– Маъзур доред моро, граф, – ҷавоб гардонд Франс, – вале мо боз як
дунё кор дорем.
– Чӣ гуна кор будааст?
– Мо ҳоло пӯшок надорем, имрӯз бошад, пӯшок ҳатмист.
– Аз ин хусус ғам нахӯред. Дар Пяттса-дел-Пополо, зоҳиран, хонаи
мо алоҳида аст; ман мефармоям, ҳар гуна пӯшоке хоҳед, мебаранд ва мо
дар худи ҳамон ҷо пӯшокамонро бадал мекунем.
– Магар баъди қатл? – нидо зад Франс.
– Бадеҳист, баъдтар, пештар ё ҳини қатл, кадомаш ки маъқул бошад.
– Зеркундаи қатлро дида истода?
– Зеркундаи қатл дохили барномаи ҷашн аст.
– Медонед, граф, ман аз раъйам гаштам, – гуфт Франс, – аз илтифоткории шумо ман бисёр миннатдорам, вале ба ҷой дар каретаи шумою
дами терезаи қасри Росполи қаноат мекунам ва хоҳиш ин аст, ки ҷои
маро дар Пяттса-дел-Пополо истифода баред.
– Лекин бояд шуморо огоҳ кунам, ки бо ин кор худатонро аз тамошои ғалатие маҳрум мегардонед.
– Шумо ҳикоят мекунед ба ман, – гашта гуфт Франс, – ва ман итминон дорам, ки шунидан аз забони шумо ба ман на камтар аз он таассурот мебахшад, ки агар ба чашми худ бинам онро. Воқиан, аз ин пеш ҳам
ман чанд дафъа хоста будам қатл карданро бубинам, ҳеч ҷуръат карда
натавонистам; шумо чӣ, Албер?
– Ман қатли Кастенро дида будам, – ҷавоб гардонд виконт, – лекин,
ба хаёлам, сархуш будам; ин дар рӯзи хатми колеж буд ва мо шабро дар
кадом-як майхона гузаронда будем.
– Агар шумо ягон корро дар Париж накарда бошед, ин ба он боис
шуда наметавонад, ки онро дар кишварҳои бегонае накунед, – гуфт
граф, – Кас сафар мекунад, ки донише ба даст оварад; аз ҷое ба ҷое меравад, ки чизи наве бинад. Андеша кунед, чӣ қадар шарм медоред, агар
аз шумо бипурсанд: «Дар Рим чӣ тавр ба қатл мерасонанд?», вале шумо
ҷавоб медиҳед, ки «намедонам». Ғайр аз ин, мегӯянд, ки маҳкумшуда
хабиси гузаро будааст, нобакоре, ки бо дегпояи сангӣ кашиши мӯҳтарамеро куштааст; кашиш ӯро мисли писари худаш тарбият карда будааст. Ҷин занад, вақте кас шахсияти рӯҳониеро куштанӣ мешавад, лозим
меояд силоҳи андак дурусттаре интихоб кунад, на ин ки дегпоя, хусусан
агар ин шахсияти рӯҳонӣ, мумкин аст, падари кас бошад. Агар шумо
дар Испониё саёҳат мекардед, шумо ба тамошои говҷанг мерафтед, гапам дуруст аст? Хӯш фарз кунед, ки мо ба тамошои говҷанг меравем;
сирки римиёни қадимро ба ёд оваред, сайдеро, ки сесад шерро мекушанду ягон сад одамро. Ҳаштод ҳазор тамошогарони кафкӯбандаро ба
ёд оред, бонувони обрӯмандеро, ки духтарони наварӯсашонро ҳамроҳ
меоваранд, коҳинаҳои бокираи малламӯи дилрабоеро, ки бо ангуштакони нозукашон ишорат карда мегуфтанд: «Хӯш, коҳилӣ накунед, зудтар
кори ин касро тамом кунед, бе ин ҳам қариб ки ҷон аз танаш баромадааст».
– Шумо меравед, Албер? – пурсид Франс.
– Эҳтимол; ман ҳам, мисли шумо дудила будам, аммо фасоҳати
гуфтори граф маро моил кард.
– Хӯш меравем, агар шумо хоҳиш дошта бошед, – гуфт Франс, – ам309
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мо сари роҳи Пяттса-дел-Пополо ман мехостам Корсоро бинам. Оё имкон дошта бошад ин?
– Пиёда-ҳа, каретасавор-не.
– Хӯш ман пиёда меравам.
– Лекин Корсоро дидани шумо зарур аст?
– Бале, ба ман он ҷо баъзе чизҳоро дидан лозим.
– Хуб шудаст, пои пиёда ба Корсо меравем, вале карета аз виа-делБабуино гузашта, моро дар Пяттса-дел-Пополо нигарон хоҳад шуд; худи ман ҳам муқобил нестам, ки қадамзанон аз Корсо гузаштаву бинам,
баъзе фармоишотамро ба ҷо овардаанд ё не.
– Ҷаноби воломақом, – ба арз расонд, дарро кушода, нӯкар, – кадомяк шахси либоси зиёратгар пӯшидае иҷозати бо шумо гуфтугӯ кардан
мепурсад.
– Ҳа, медонам, – гуфт граф, – Ҷанобон, оё майли ба меҳмонхона гузаштан надоред? Он ҷо шумо дар рӯи миз сигорҳои аълосифати гаванӣ
хоҳед ёфт… Баъди ягон дақиқа гашта наздатон меоям.
Ҷавонмардҳо баромаданду аз яке аз дарҳо даромаданд, дар ин миён
граф, бори дигар дар пеши онҳо маъзарат хоста, аз дари дигаре берун
рафт. Албери ишқбози сигорҳои нағз, ки набудани сигорҳои Кафе де
Париро барои худаш маҳрумияти азиме меҳисобид, назди миз рафту
«пурос»-и ҳақиқиро дида, аз шодӣ нидо зад.
– Хӯш, – суол кард аз ӯ Франс, – дар бораи граф Монте-Кристо чӣ
андеша доред?
– Дар бораи ин шахс чӣ андеша дорам? – ҷавоб гардонд Албер, аз
чунин саволе додани ҷӯрааш сахт ҳайрон шуда. – Андеша мекунам, ки
марди ниҳоят хуб будааст, хоҷаи меҳрубоне, ки бисёр кишварҳоро дидааст, бисёр чизҳоро тадқиқ кардааст, бисёр андеша рондааст ва чун
Брут мансуб ба мактаби равоқиюн аст, ба замми ҳамаи ин бошад, – барафзуд ӯ, бо ҳавас дуд аз даҳон сар дода, дуде, ки тоб хӯрда ба шитф
мебаромад, – сигорҳои кори калон доштааст.
Чунин буд ақидаи Албер дар бораи граф. Ва азбаски Албер ҳамеша
таъриф карда мегашт, ки дар бораи ҳар касу ҳар чиз фақат баъди хуб
андеша кардан ба хулосае меояд, Франс кӯшиш ҳам накард, ки ба вай
мухолифат кунад.
– Оё шумо ба як ҳолати ҷудо ҳам тааҷҷубовар таваҷҷуҳ накардаед? –
гуфт ӯ.
– Чӣ гуна ҳолат?
– Ин қадар бо диққат ба шумо нигаристанашро пайхас накардед?
– Ба ман?
– Оре, ба шумо.
Албер ба андеша рафт.
– Ҳайҳот, – гуфт ӯ оҳ кашида, – ин ҳеч ҷои тааҷҷуб надорад.Ман як
сол мешавад, ки аз Париж берун омадаам, ва эҳтимол, пӯшокам либоси
тани хӯса барин намудагист. Граф бояд маро ягон музофотое пин дошта
бошад. Ӯро аз гумонаш бароред, азизам ва дар аввалин мавриде, ки рост
меояд, бигӯедаш, ки ин ҳаргиз чунин нест.
Франс табассум кард. Баъди ягон дақиқа граф гашта омад.
– Мана омадам ман, ҷанобон ва билкул дар хидмати шумоям, – гуфт
ӯ. – Фармоиш шуд; карета ҷониби Пяттса-дел-Пополо равон гардид,
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вале мо аз роҳи Корсо меравем ба он ҷо, агар хоҳишатон ҳамин бошад.
Камтар сигор гиред, ҷаноби де Морсер.
– Бо камоли майл, граф, миннатдорам, – ҷавоб гардонд Албер, – сигорҳои итолиёӣ аз фаронсавӣ ҳам бадтаранд. Даме ки ба Париж омадед,
қусурашро мебарорам.
– Не намегӯям; умед дорам, ки ягон вақт дар Париж шавам ва, бо
иҷозати шумо, ба наздатон меравам. Хӯш, дӯстон, фурсат танг, соат
алакай дувоздаҳу ним шудааст. Рафтем!
Ҳар сеяшон поён фуромаданд. Фойтунчӣ ба охирин фармоишоти
хоҷааш гӯш карда истоду ба роҳи виа-дел-Бабуино ҳай кард, вале графу
ҷавонмардон аз роҳи виа Фраттин тарафи Пяттса ди Спаня равон шуданд, ки онҳоро аз байни қасри Фиано ва қасри Росполи ба Корсо баровард.
Франс чашмонашро чор карда ба тирезаи ин қаср менигарист; ӯ
ишорати шартиеро, ки дар Колизей миёни шахси транстеверию марди
боронипӯш аҳд шуда буд, аз хаёлаш дур намекард.
– Кадоме аз ин тирезаҳо аз они шумоянд? – пурсид ӯ аз граф то метавонист бо лаҳни табиие.
– Се тирезаи охирин, – ҷавоб гардонд ӯ бо бепарвоии табиӣ, маънои
воқеии суолро пай набурда.
Франс зуд чашм давонд ба тирезаҳо. Ба тирезаҳои ду тараф пардаи
зард кашида шуда буду ба тирезаи мобайнӣ бошад – пардаи сафеди салиби сурхдор.
Марди боронипӯш дар қавлаш устувор мондааст ва дигар ҷои шубҳа
намонд: марди боронипӯш граф Монте-Кристо будааст.
Ҳар се тиреза ҳоло холӣ буданд.
Дар ҳама ҷо аз ҳоло ба карнавал тайёрӣ дида, курсӣ мегузоштанд,
тахтапул месохтанд, пардаи тирезаҳоро мекашиданд. Ниқобҳо ҳад
надоштанд, ки намоён шаванд, вале фойтуну каретаҳо – равон шуданд,
то ин ки ноқус фурӯ кӯфта нашавад; аммо ниқобҳо дар паси тамоми
тирезаҳо пай бурда мешуданду фойтуну каретаҳо – дар паси ҳама
дарвозаҳо.
Франс, Албер ва граф ҳамчунин аз Корсо равон буданд. Ҳар қадаре,
ки онҳо ба Пяттса-дел-Пополо наздиктар мерафтанд, ҳамон қадар анбӯҳи мардум зиёда мешуд. Дар болои сари халоиқ дар миёнҷои майдон
сутуни сангие, ки салибе онро оро медод, намоён буд, вале дар ҷои ба
ҳам омадани се кӯча – Бабуино, Корсо ва Рипетта – ду сутуни паҳлуи
зеркунадаи қатл, ки дар байни онҳо теғи нимдоираи гилотина ҷило медод.
Дар гардиши кӯча онҳо мубошири графро диданд, ки хоҷаи худашро
нигарон буд.
Тирезае, ки зоҳиран ба арзиши аз ҳад зиёде иҷора шуда буду граф
намехост меҳмонон инро донанд, дар ошёнаи сеюми қасри калон байни
виа дел Бабуино ва Монте Пинчо воқеъ гардида буд. Утоқ хонаи
меҳмонпазироии занона барин манзиле буд, ки ба хонаи хоб дар дошт;
дари хонаи хобро баста, каси дар меҳмонхона буда худашро дар манзили алоҳида ҳис мекард. Болои курсиҳо пӯшоки аз атласи кабуду сафеди
ниҳоят базеби ширинкорон таҳ карда монда шуда буд.
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– Азбаски шумо ба изн додед пӯшокро худам интихоб кунам, – гуфт
граф ба ҳар дуи ҷӯраҳо, – ман фармоиш кардам, то ана инҳоро барои
шумо тайёр карда монанд. Аввалан барои соли ҳозира инҳо мӯдтарин
пӯшоканд, сониян, барои пулакчапошӣ инҳо қулаянд, зеро хока намоён
намешавад.
Гапи граф қариб ки ба гӯши Франс намедаромад ва, шояд ҳатто вай
ба қадри меҳрубонии граф чандон намерасид; ҳушу ёдаш ба он манзарае банд буд, ки дар Пяттса-дел-Пополо барпо шуда истода буд ва ба он
дастгоҳи даҳшатборе, ки дар ин соат асбоби зинати асосии он ҷо буд.
Франс дар умраш бори аввал гилотинаро медид; мо барои он гилотина мегӯем, ки mandaia-и римӣ ба дастгоҳи марги фаронсавӣ хеле шабеҳ буд. Айнан ҳамон хел теғи ҳилолмонанде, ки тарафи барҷастааш
буранда буд, вале аз баландии пасттаре фурӯ меафтод, – фарқаш ана
ҳамин.
Ду кас рӯи тахтаи вошавандае, ки шахси маҳкумшударо бар он мехобонанд, дар интизории қатл нишаста лунҷак мезаданд – он тавре, ки
Франс муқаррар карда тавонист – нону ҳасиб мехӯрданд онҳо. Яке аз он
ду кас тахтаро бардошту аз он ҷо қумқумаи майро бароварда як ҷуръа
гирифт ва қумқумаро ба шарикаш дод; инҳо дастёри ҷаллод буданд.
Ба онҳо нигариста, Франс ҳис кард, ки аз бехи мӯйҳои сараш арақ
баромада истодааст.
Маҳкумшудагон як рӯз пеш аз ҳабсхонаи Нав ба калисои СантаМария-дел-Пополо оварда шуда буданд; онҳо ҳар кадомашон бо ду
марди рӯҳоние, ки ба истиқболи марг омода мекардандашон, дар калисочаи бо шамъҳои бешумор чароғон гардидаи дами дараш посбонони
ҳар соат бадалшавандаи беист пешу қафо қадамзананда шабро ба рӯз
оварданд.
Ради дуқатораи жандармҳо аз дари калисо то қатлгоҳ саф кашидаву
онро доирашакл иҳота карда, ягон даҳ фут ҷои гузаштанро холӣ монда
буданд, дар атрофи гилотина бошад, – доирае холӣ монда буд, гирдогирдаш ягон сад қадам меомад. Дигар ҳама ҷои майдон аз издиҳом пур
буд. Бисёр занон кӯдаконашонро сари китф бардошта меистоданд, ки аз
он ҷо ин тамошобинони хурдсол қатлгоҳро бемалол медиданд.
Монте Пинчо гӯё амфитеатре буд, ки дар зинаҳояш халоиқ нишастаанд; балконҳои ҳар ду калисо, гӯшаҳои виа-дел-Бабуино ва виа-диРипетта аз мардуми соҳибимтиёз лаболаб пур буд; пиллагони айвончаи
даромадгоҳи ҳар ду калисо амвоҷи баҳреро ба ёд меовард, ки мадди
пайдарпай ба сӯи айвон тела медодашон; ҳар барҷастагии девор, ки дар
паҳнояш як кас гунҷоиш меёфт, барои муҷассамаи зиндае ба сифати
пойгоҳи ҳайкал хидмат мекард.
Дурустии суханони граф собит мешуданд: маълум, ки дар зиндагӣ аз
марг ҷолибтар тамошое набудааст.
Лекин дар ин миён ба ҷои хомӯшие, ки мебоист шоистаи ҳоли
воқиаи рӯз буда бошад, аз миёни мардум шавқуну мағале бармеомад, ки
омехтаи қаҳ-қаҳи хандаю ҳою ҳуи тарабомезе буд; аз афташ дар ин бобат ҳам ҳақ ба ҷониби граф будааст: қатл барои издиҳом ҷуз оғози карнавал чизи дигаре набудааст.
Нохост, гӯё бо як имо, шавқун фурӯ нишаст, дарҳои калисо боз гардиданд.
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Пеш-пеш ихвони тоиби заввор берун омаданд, ки халтаҳои ҷои ду
чашмашон бурида шударо ба сар кашидаву шамъҳои фурӯзоне дар даст
доштанд; пеш-пеши ҳама сари ихвон қадам мезад.
Аз паси заввор марди ниҳоят қадбаланде меомад. Вай, агар шалвори
кӯтоҳи карбосашро ба ҳисоб нагирем, бараҳна буд; дар паҳлуи чапаш
корди калони дар ғилоф овезон; дар китфи росташ шашпари вазнини
оҳаниеро бардошта меомад. Ин ҷаллод буд.
Дар пои ӯ шиппакҳои аз буҷулак ресмонбанд карда шудае буд.
Аз паси ҷаллод, ба тартибе, ки аз рӯи он бояд ба қатл расонда мешуданд, Пеппино ва Андреа меомаданд.
Ҳар кадоми онҳоро дутоӣ марди рӯҳонӣ ҳамроҳӣ мекарданд.
Чашмони ҳам инашу ҳам онаш бастагӣ набуд.
Пеппино бо қадамҳои хеле устувор роҳ мегашт; аз афташ, алакай
огоҳаш кардаанд, ки чӣ оқибате ӯро нигарон аст.
Андреаро мардони рӯҳонӣ аз зери бағалаш дошта меоварданд.
Маҳкумшудагон сари чанд гоҳ таслиберо, ки мардони рӯҳонӣ ба лабашон мерасонданд, бӯса медоданд.
Фақат аз дидани онҳо Франс ҳис кард, ки мадори пойҳояш хушк
шуда истодааст; вай ба Албер назар кард. Ранги рӯи ӯ аз судрааш ҳам
сафедтар кандагӣ, бо ҳаракати бешуурона сигорро ҳаво дод, агар чи
фақат то нисфаш кашида буд онро.
Фақат як худи граф осуда буд. Зиёда аз ин, ба чеҳраи мурдавор
рангпаридааш андак сурхие давидааст.
Почакҳои биниаш, ба мисли ҷонвари дарандае, ки хунро пай бурдааст, фарохтар шуданд, вале лабони нимроғаш қатори дандонҳои чун
дандони шағол сафеду тезашро намоиш медоданд.
Бо вуҷуди ҳамаи ин дар чеҳрааш ифодаи лутфу навозиши муҳибворе
аксандоз буд, ки Франс то ба ҳол инро дар симои ӯ пайхас накарда буд;
хусусан чашмони нигоҳашон нарму меҳрубонаш ҳайратбахш буданд.
Дар ин миён маҳкумшудагон ба қатлгоҳ наздик шуданд ва ин дам
чеҳраҳояшонро ба чашми муоина дидан мумкин буд. Пеппино як бачаи
зебои гандумгуни тақрибан биступанҷсолаи нигоҳаш бетакаллуфи аз
мардум канораҷӯе буд. Ӯ сарашро баланд медошт, мисле ки нигарон
бошад, раҳоӣ аз кадом сӯ мерасад.
Андреа ғафсу пакана буд; аз рӯи чеҳраи манҳусу бераҳмаш муқаррар
кардани синнаш душвор буд; ягон сисола тахмин метавон кардаш. Дар
ҳабсхона риш мондааст. Каллааш яктарафа ғалтидагӣ, пойҳояш бефараҳ
буданд; ба назар чунин мерасид, ки танаш итоаткорона ва ғайри ихтиёр,
бидуни ирода ҳаракат дорад.
– Шумо, ба хаёлам, гуфта будед, ки фақат яктоашонро қатл мекунанд, – гуфт Франс ба граф.
– Ва ман дурӯғ нагуфтаам ба шумо, – сард ҷавоб дод ӯ.
– Ҳол он ки маҳкумшудагон ду нафаранд.
– Лекин як нафарашон анқариб ба марг асту дигараш боз солҳои зиёде умр мебинад.
– Ба назари ман, агар ӯро афв карданӣ бошанд, ҳоло айни вақт аст.
– Ҳамин тавр ҳам мешавад; нигоҳ кунед, – гуфт граф.
Воқиан ҳам, дар ҳамон дақиқае, ки Пеппино ба пояи дор расида буд,
заввор, ки аз афташ, касе бознамедошташ, андак ҳаял карда, аз миёни
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силсилаи сарбозон гузашта, ба назди сари ихвон расиду коғази чорқат
карда шудаеро ба ӯ дод.
Аз нигоҳи шӯълавари Пеппино ягон ҷузъиёти ин саҳна барканор
намонд; сари ихвон коғазро кушод, бихонд ва даст боло кард.
– Дуруд ба парвардигору сано ба ҳазрати папа! – баланду босароҳат
ба забон овард ӯ. – Яке аз маҳкумшудагон афв гардидааст.
– Афв гардидааст! – нидо зад издиҳом ба як овоз. – Яке афв гардидааст!
Калимаи афвро шунида, Андреа рӯҳбаланд шуду сар боло кард.
– Афвгардида кист? – нидо зад ӯ.
Пеппино хомӯш, базӯр нафас бароварда, дар ҷояш шах шуд.
– Афвгардида Пеппинои мулаққаб ба Рокка Приори, – гуфт сари
ихвон.
Ва ӯ коғазро ба сардори жандармҳо дод; вай онро бихонду баргардонид.
– Пеппино афв гардидааст! – дод зад Андреа, дар як он аз ҳолати карахтӣ берун омада. – Барои чӣ маро нею инро афв кардаанд? Мо бояд
ҳар ду мемурдем; ба ман ваъда шуда буд, ки вай пеш аз ман мемирад;
шумо ҳақ надоред, ки як худи маро кушед, ман намехоҳам танҳо бимирам, намехоҳам!
Вай аз дасти мардони рӯҳонӣ халос хӯрданӣ мешуд, ақлбохтагон барин печу тоб мехӯрд, нолиш мекард, наъра мекашид ва зӯр мезад ресмони дастонаш бастаро барканад.
Ҷаллод ба дастёронаш имо кард, онҳо аз сари дорпоя ҷаста фуромаданду маҳкумшударо доштанд.
– Чӣ воқиа рӯй дода истодааст он ҷо? – пурсид Франс, ба граф рӯ
оварда.
Азбаски ҳама ба шеваи римӣ ҳарф мезаданд, ӯ дуруст нафаҳмид, ки
чӣ гап шудааст.
– Чӣ воқиа рӯй дода истодааст он ҷо? – такрор кард граф. – Магар
худатон пай намебаред? Ин кас, ки ҳамин ҳоло мемирад, аз он мағал
дорад, ки каси дигар ҳамроҳаш намемурдааст; агар ба вай рухсат медоданд, бо нохуну бо дандон медарид ӯро, коре мекард, ки ҷонашро бигирад, ҷонеро, ки худаш маҳрум мешавад аз он. Оҳ мардум, мардум! Зодагони тимсоҳ, чунон ки фармудааст Карл Моор! – хитоб кард граф дар
болои сари издиҳом муштафшонӣ карда. – Ман мешиносам шуморо,
дар ҳама давру замонҳо ба худатон лоиқ будед шумо.
Андреаю дастёрони ҷаллод дар рӯи замини пурхок тагурӯ мешуданд
ва маҳкумшуда ҳамчунин дод мезад; «Вай бояд бимирад! Ман мехоҳам,
ки вай бимирад! Шумо ҳақ надоред, ки як худи маро бикушед!»
– Тамошо кунед, – гуфт граф, аз дасти ҷавонмардон дошта, – тамошо
кунед, зеро савганд мехӯрам ба шумо, ки ин кирои тамошост; мана,
одаме, ки ба қисматаш тан дода буд, одаме, ки ба сӯи зеркундаи қатл
мерафт, ки ба мурдан тайёр буд, дуруст аст, ки чун буздиле, вале бе
муқобилату шиква. Ой медонед, чӣ ба вай қувват бахшида буд? Чӣ тасалло медодаш? Оё медонед, барои чӣ вай бе чуну чаро нигарони қатл
буд? Барои он ки ҷони дигаре низ дар азоб буд; барои он ки дигаре пеш
аз вай бояд мемурд! Ду гӯсфандеро ба куштан баред, ду говро ба
саллоххона баред ва ба якаш фаҳмонед, ки шарикаш намемурад;
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гӯсфанд аз шодӣ маос мекашад, гов аз саодат бонг мезанад, аммо одам,
ки ба шаклу сурати худованд офариниш ёфтааст, одаме, ки худо ба сифати қонуни олии аввалиндараҷаву ягона меҳр варзиданро фармудааст
нисбат ба ақрабои худаш, одаме, ки худо ба вай забон ато кардааст, то
ибрози фикр бикунад, – чӣ гуна бошад нахустин бонгаш, даме
бифаҳмад, ки шарикаш наҷот ёфтааст? Дуои бад. Ҳамду сано ба одам,
тоҷи сари табиат, шоҳи махлуқот!
Сипас граф ханда кард, вале хандааш чунон даҳшатбор буд, ки ба ин
тарз фақат касе ханда мекунад, ки беҳад азоб кашидааст.
Дар ин миён часпу талош дар пеши гилотина давом дошт; нигаристан ба он тоқатфарсо буд. Дастёрони ҷаллод Андреаро сӯи пояи дор
кашола мекарданд; вай издиҳомро яксара бар зидди худаш шӯронда буд
ва аз бист ҳазор даҳон садо мебаромад: «Қатл кунед! Қатл кунед ӯро!»
Франс такон хӯрд; вале граф аз дасташ гирифту пеши тиреза дошта
истод.
– Ба шумо чӣ шуд? – пурсид вай аз ӯ. – Ба вай дилатон сӯхт? Ҳоҷати
гап не, дилсӯзии бамаврид! Агар шумо мефаҳмидед, ки дар зери тирезаатон саги ҳоргирифтае тохта гаштааст, шумо туфангро гирифта, ба кӯча
метохтеду бе ҳеч раҳму шафқат ҷонвари бечораро мепарондед, ҷонваре,
ки аслан айбаш фақат ин аст, ки варо дигар саги ҳоргирифтае газидааст
ва ҳоли он ҳам чунин хоҳад буд, ин ҷо бошад, дили шумо ба касе
месӯзад, ки варо ҷонваре нагазидааст ва бовуҷуди ҳамин валинеъмати
худро куштааст ва акнун, даме ки худаш аз куштан оҷиз аст, чун ки дастонаш бастагист, бехудона марги шарики ҳаммаҳбасашро талаб дорад,
шарики ҳамқисмати бадбахташро! Не, нигоҳ кунед, нигоҳ кунед!
Талаби граф ки зиёдатӣ буд: Франс аз манзараи даҳшатбор чашм
канда наметавонист. Дастёрони ҷаллод маҳкумшударо ба қатлгоҳ
кашола карда бурданду қатъи назар аз лагат задану газидану фиғонаш
ӯро маҷбур карданд ба зону афтад. Ҷаллод шашпарро омода дошта, дар
паҳлуяш истод; бо имои вай дастёрон дур шуданд. Маҳкумшуда хост
нимхез шавад, вале фурсат наёфт: шашпар бо садои баста ба чаккаи чапаш зад; Андреа сарпарӯ афтод, мисли буққа, баъд рӯболо гашт. Он гоҳ
ҷаллод шашпарро партофту кордро баркашид, бо як зарба гулӯяшро
дарбурид, рӯи шикамаш баромад ва бо пояш ӯро зер кардан гирифт.
Баробари ҳар бор пахш кардани по аз гардани мақтул хун фаввора зада
мебаромад.
Франс натавонист дигар тоқат биёварад; вай худро ба дарунтари хона андохту қариб ки мадҳуш рӯи курсии нарм фурӯ афтод.
Албер, чашмонашро пӯшонда, сахт аз пардаи тиреза дошт.
Граф, ба мисоле, ки тимсоли фотеҳи бадӣ бошад, сар боло карда
рост меистод.
XV. КАРНАВАЛИ РИМ
Вақте ки Франс ба худ омад, дид ки Албери рангаш мурда барин
кандагӣ об нӯшида истодааст, вале граф алакай дар тараддуди ба тан
кардани пӯшоки ширинкор аст. Франс беихтиёр тарафи майдон назар
андохт; гилотина, ҷаллодон, мақтул – ҳама ғайб зада буданд. Фақат издиҳоми серғалоғулаи ба шӯр омадаи вақтчоқ барҷой буд. Ноқуси Монте
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Читорио, ки фақат фавти папаю сар шудани карнавалро эълом медиҳад,
бо садои баланд танинандозӣ дошт.
– Чӣ воқиа? – пурсид вай аз граф.
– Ҳеч гап не, чунон ки дида истодаед, ҳеч воқиае рӯй надодааст, –
ҷавоб гардонд ӯ. – Фақат карнавал сар шуд. Зудтар либос пӯшед.!
– Аҷабо, – гуфт Франс, – ин даҳшат мисли хоб барҳам хӯрдааст.
– Охир ин хоб буду бас, – кобусе буд, ки дар хоб дида будедаш.
– Барои ман – ҳа; лекин барои мақтул чӣ?
– Барои ӯ ҳам; фақат вай ба хоби абад рафту шумо бедор шудед; ва
кӣ метавонад бигӯяд, ки кадоме аз шумо хушбахттар аст?
– Лекин Пеппино куҷо шуд? – пурсид Франс. – Ҳолаш ба чӣ расид?
– Пеппино бачаи бамулоҳиза, худпарастии барзиёд надорад; ба ҷои
он ки аз ӯро фаромӯш карданашон биранҷад, вай аз маврид истифода
бурда, ҳатто ба рӯҳониёни мӯҳтараме, ки то қатлгоҳ ҳамроҳӣ карда будандаш, изҳори миннатдорӣ накарда, дар миёни издиҳом ғайб зад.
Ҳаққо ки инсон ҷонвари носипосу худбинест… Лекин либос пӯшед,
тақсир, нигоҳ кунед, ҷӯраатон ба шумо ибрат нишон дода истодааст.
Дар воқеъ, Албер алакай шалвори атласро аз болои эзори сиёҳу
попӯшҳои локӣ пӯшида буд.
– Хӯш читу, Албер, – пурсид Франс, – табъи масхарабозӣ доред?
Фақат росташро гӯед.
– Не, надорам, – ҷавоб гардонд Албер, – лекин аслан ман хурсанд, ки
дидам инро. Ман бо граф муттафиқам: агар боре кас дар худаш қудрате
пайдо карда ба дидани ин гуна манзара тоб оварад, дар ниҳояти кор
маълумаш мешудааст, ки ин ягона тамошои ба таассуроти амиқ бахшидан қодире будааст.
– Боз инашро гуфтан ҳоҷат надорад, ки фақат дар чунин дақиқаҳо
одамонро шинохтан мумкин аст, – гуфт граф. – Дар аввалин зинаи қатлгоҳ марг ниқоберо, ки одам як умр ба рӯяш кашида мегашт, бармеканад
ва он гоҳ чеҳраи воқеии ин одам намоён мешавад. Бояд иқрор кард, ки
чеҳраи Андреа аз ҷумлаи чеҳраҳои дилкаше набуд… Чӣ хабисе!.. Либос
пӯшед, ҷанобон, либос пӯшед!
Аз ҷониби Франс гӯлакак вонамуд кардани худашу ба шариконаш
пайравӣ накардани ӯ хандаовар мебуд. Вай пӯшокро ба тан карду
ниқобро ба рӯ кашид, ниқоберо, ки ҳаргиз на камтар аз рӯи худаш
қуткандатар буд.
Ороиши сару танро анҷом дода, поён фуромаданд онҳо. Дами дар
каретаи пур аз пулакчаҳои рангорангу гулдастаҳо нигарон буд онҳоро.
Шарикҳо дар қатори каретаву фойтунҳо ҷой ишғол карданд.
Ин қадар зуд якбора дигаргун шудани авзои оммаро тасаввур кардан
муҳол аст. Ба ҷои манзараи ғамангезу сокити марг Пяттса-дел-Пополо
тарабгоҳи пуршӯру шаафе пеш оварда буд. Ниқобҳо тӯда-тӯда аз ҳар
тараф пайдо мешуданд, аз дарҳо тохта мебаромаданд, аз тирезаҳо ҷаста
мефаромаданд; аз ҳама кӯчаҳо фойтуну каретаҳои дарунаш пур аз пйерову арлекину доминою маркизҳову транстевериҳову ширинкорону
ритсарҳову аҳли деҳот берун меомаданд; ҳамаи онҳо дод мезаданд, дастафшонӣ мекарданд, тухмҳои дарунашон ордаи пулакча пур карда
шудаву гулдаста ҳаво медоданд, ба худию бегона, шиносу ношинос
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ҳазлу шӯхӣ кардаву аския мепаронданд ва касе ҳақ надошт, ки биранҷад, – ба ҳамааш бо ханда ҷавоб мегардонданд.
Франсу Албер касонеро мемонданд, ки ба майкада овардаандашон,
то қудурат аз дилашон бароварда шаваду ҳамин ки мастӣ ба ишон муставлӣ гардид, ҳис кунанд, ки гузаштаро ғубор фаро гирифта истодааст.
Онҳо ҳанӯз дар ҳукми воқиаи навакак дидаашон буданд; вале майдамайда хушҳолии ҳамагон ба онҳо сироят мекард ва ба назарашон, ки
ақлашон хира шудан дорад, онҳоро моил ба он мекунад, ки одаму
оламро фаромӯш карда, ба ғалоғула, ба дӯлобӣ, ба ин тӯфони бехудӣ
фурӯ раванд. Як каф пулакчае, ки аз каретаи ҳамшафат сӯи Морсер ҳаво
дода шуд, ба сару рӯи Алберу ҳамсафаронаш фурӯ рехт, вай дар гардану қисми аз ниқоб берун мондаи рӯяш халише ҳис кард, мисле, ки садҳо
сӯзанак ба сӯяш ҳаво дода бошанд; ин ӯро водор кард, ба набарди умум,
ки ин дам ҷамеи ниқобҳои рӯбарӯзанандаашон ба он ҳамроҳ шуда буданд, дарпайвандад. Ӯ низ, мисли ҳама, даруни карета рост хесту бо
тамоми қуввату чолокие, ки ба он даст дошт, дар навбати худ, ҳамсоягонашро тухмборон кардан гирифт.
Задухӯрди беамон сар шуд. Ёди он чи ним соат пеш дида буданд, аз
зеҳни ҳар дуи ҷӯраҳо ба дараҷае сутурда шуд, ки гӯё ҳаргиз ба вуқӯъ
напайваста буд. Манзараи рангубаранги лаҳза ба лаҳза тағйирёбандаи
саргиҷкунандае, ки дар пеши назарашон сурат мегирифт, ҳар дуро биттамом ба худ кашид. Аммо граф Монте-Кристо бошад, чунон ки пеш аз
ин гуфтем, ӯ дар тамоми муддати қатл ягон дақиқа солориро аз даст
надода буд.
Кӯчаи дарози зебои Корсои аз канор то канораш бо қасру кӯшкҳои
бошукӯҳ шерозабандӣ шударо ба хаёл оваред, ки дар ҷамеи балконҳояшон қолӣ овехташудаву дар ҷамеи тирезаҳояшон парда кашидагӣ; дар
балконҳову дами тирезаҳояшон се ҳазор тамошобини римӣ, итолиёӣ,
аҷнабие, ки аз тамоми гӯшаю канори олам омадаанд; омехтаи ҳама гуна
табақаи аъён, – аъён аз рӯи хунашон, пулашон ва истеъдодашон; занҳои
нозанине, ки саргари тамошои манзараи тасвирбоб, аз балконҳо хам
шуда, аз тирезаҳо сар берун карда, ба сари раҳгузарҳо жолаи пулакчаҳоро фурӯ меборанду онҳо бо гулдастаҳо ҷавоб мегардонандашон;
ҳаво аз жолаи фурӯборандаю гулҳои боло паранда пур аст, дар пиёдараҳаҳои кӯча – анбӯҳи мардуми бепарвофалаки ҳар гуна пӯшоки бесулуқай ба тан кардае: каллакарамҳои барзангии тафарруҷгар, говкаллаҳои бонгзанандаи дар пайкари одамӣ насбшуда, сагҳои ба ду по
роҳрав; яке нохост, дар миёни ин ҳама харҷу мараҷ, дар зери ниқоби
нимкушо, гӯё дар васвасаи ҳазрати Антоний бошад, ки ба хаёли Калло
вонамуд шуда буд, чеҳраи дилрабои кадом-як Астартае липи пайдо мешавад, ки кас аз пасаш метозад, аммо ким-кадом аҷинаҳои серҷунбуҷул, аз қабили он аҷинаҳое, ки шабҳо ба хоби кас медароянд, сари
роҳро мегиранд, – ин ҳамаро ба хаёл оваред ва шумо андаке тасаввур
хоҳед кард, ки чӣ гуна чизе будааст карнавали Рим.
Баъд аз он ки ду маротиба шарикон аз Корсо гузар карданд, граф аз
бозистодани каретаву фойтунҳо истифода бурда, аз ҳамроҳонаш изн
пурсид, ки каретаро дар ихтиёри онҳо вогузошта аз наздашон биравад.
Франс чашм боло карда нимаи қасри Росполиро дид. Дар пеши тирезаи
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лие ба назар мерасид, ки дар ин либос хаёлоти Франс як лаҳза нозаниндухтари ношиносеро пеши назар овард, ки дар театри Арҷентина дида
буд.
– Ҷанобон, – гуфт граф аз карета баромада истода, – ҳар гоҳ актёр
будан ба дилатон занаду ба тамошобин мубаддал шудан хоҳед, аз хотир
набароред, ки ҷойгоҳе дами тирезаҳои ман нигарон аст шуморо; аммо
то он вақт ба фойтунчию каретаю нӯкарони ман фармонравоӣ бикунед.
Мо фаромӯш кардаем бигӯем, ки фойтунчии граф худро хирси сиёҳ
рост карда буд, айнан мисли Одрӣ дар «Хирс ва Пошо», вале нӯкаронаш, ки дар пушти карета рост меистоданд, либоси зарди маймун дар
бар карда буданд; ба ниқобҳояшон фанар-пружина насб шуда буд, ки ба
ёрии он тарафи раҳгузарҳо даҳон инҷ мекарданд.
Франс ба граф барои пешниҳоди илтифоткоронааш изҳори миннатдорӣ кард; вале Албер шуғлаш ҳамин буд, ки ба фойтуни ҳамшафаташон гул мепошид, фойтуне, ки дар он занҳои пурнозу назарбози либоси
аҳли деҳот дар бар кардае нишаста буданд.
Мутаассифона сели каретаву фойтунҳо боз ба ҳаракат омад ва дар
ҳоле ки сели аробаҳо ҷониби Пяттса-дел-Пополо равона шуд, фойтуни
диққати Алберро ба худ кашида, тарафи қасри Венетсия рафт.
– Шумо дидед? – гуфт ӯ ба Франс.
– Чиро? – пурсид Франс.
– Ҳо он фойтуни дар болояш деҳотизанҳоро?
– Не.
– Афсӯс! Итминон дорам, ки онҳо занҳои дилрабое буданд.
– Ҳайфо, ки шумо ниқобпӯшед, – гуфт Франс, – охир барои баровардани қусури нобарориҳои ошиқонаатон ин бисёр мавриди қулай аст!
– Умед қавист, ки карнавал қусурашро мебарорад, – ҷавоб гардонд
Албер ба лаҳни ним шӯхию ним ҷиддӣ.
Сарфи назар аз умедвории Албер рӯз бе ягон рӯйдоди назаррасе поён ёфт, ба ғайр аз чанд бархӯрде бо ҳамон фойтун. Ҳангоми яке аз
ҳамин бархӯрдҳо, тасодуфан буд ё не, банди ниқоби Албер кушода
шуд.
Он гоҳ вай тамоми захираи боқӣ мондаи гулҳояшро чанг зада бардошту ба фойтун ҳаво дод.
Эҳтимол, яке аз занҳои дилрабо, ки Албер дар зери либоси озодаи
аҳли деҳот ташхис дода буд, аз ин кори Албер мутаассир гардида
ьошад; даме ки фойтун бори дигар бо каретаи ҷавонмардон баробар
шуд, занак ҷонибашон як бандча бунафша ҳаво дод. Албер онро дошта
гирифт. Азбаски Франс барои насиби худаш гумон бурдани гулдаста
ҳеч далеле надошт, бинобар ин ба онро соҳибӣ кардани Албер ҳеч
монеъ нашуд. Албер гулдастаро фотеҳвор ба сӯрохи тукмаи гиребонаш
гузаронд ва карета мутантан ба роҳаш рафтан гирифт.
– Ана муошиқат ҳам сар шуд! – гуфт Франс.
– Чӣ қадаре ки дилатон хоҳад, хандидан гиред, – ҷавоб гардонд Албер, – лекин ман хаёл мекунам, ки ин воқиан ҳам чунин аст ва аз ин
гулдаста дигар ҷудо намешавам ман.
– Набошад чӣ! – давом дод хандакунон Франс. – Вагарна якдигарро
чӣ хел мешинохтетон?
Воқиан, ҳазл дере нагузашта ранги ҳақиқат гирифт, зеро, ҳангоме
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Франсу Албер бори дигар ба ҳамон фойтун вохӯранд, ниқобе, ки ҷониби Албер гулдаста ҳаво дода буд, гулдастаро ба сӯрохи тукмаи гиребонаш гузаронидаи ӯро дида, чапак зад.
– Офарин, офарин! – гуфт Франс. – Корҳо ванг шуда истодааст! Шояд, мехоста бошед, ки ман шуморо танҳо гузорам?
– Не, не, шитоб намекунем! Ман мехоҳам вай гумон барад, ки ба як
ишорат маҳтал будаам ман. Агар даҳотизани нозанин бозиро идома доданӣ бошад, мо фардо меёбем ӯро, аниқтараш, худи вай меёбад маро;
вай аз худаш дарак медиҳад, он гоҳ ман ба як қарор меоям, ки чӣ бояд
кард.
– Офарин, Албер, шумо чун Нестор хирадманд ҳастеду чун Улисс
фарзона; агар шуморо ба ягон ҷонваре мубаддал кардан ба Тсиртсейятон муяссар гардад, дар он сурат вай ё ниҳоят пурҳунар аст, ё бисёр
муқтадир.
Албер ҳақ буд; нозанинони ношинос, зоҳиран, тасмим гирифта буданд имрӯз дигар ишвагарӣ накунанд; ҷавонмардҳо боз як-ду бор давр
заданд, аммо фойтуни деҳотизанҳоро дигар надиданд; фойтун, эҳтимол,
ба яке аз кӯчаҳои паҳлуӣ тоб хӯрда бошад.
Он гоҳ ҷавонмардҳо ба қасри Росполи баргаштанд, вале ин дам дар
он ҷо на граф буду на пӯшоки осмониранги карнавалӣ; дар назди тирезаҳои пардаҳояшон зард ҳоло тамошобинон истода буданд, ки эҳтимол
меҳмонони аз тарафи граф даъватшудае бошанд.
Дар ҳамин дақиқа ҳамон ноқусе, ки оғоз ёфтани карнавалро эълом
дода буд, анҷом пазируфтанашро гӯшзад кард. Силсилаи фойтуну каретаҳои Корсо ҳамонзамонӣ гусехта шуд ва фойтуну каретаҳои бешумор
дар як он ба кӯчаҳои паҳлӯӣ даромада нопадид гардиданд.
Франс ва Албер ин дам айнан дар рӯбарӯи виа-делле-Маратте буданд.
Фойтунчӣ ягон ҳарфе ба забон наёварда, ба хамгашти кӯча тоб хӯрду
аз қасри Поли гузашта, ба Пяттса-ди-Спаня баромаду ба меҳмонсаро
расид.
Устод Пастрини ба истиқболи меҳмононаш сари остона баромад.
Франс бе истиҳола аз ҳоли граф ҷӯё шуд ва изҳори афсӯс кард, ки
сари вақт ба гирифта бурданаш омада натавонистанд; аммо Пастрини
онҳоро хотирҷамъ карда, гуфт, ки граф Монте-Кристо барои худаш каретаи дигаре фармуда буд ва ҳамон карета барои гирифта оварданаш ба
қасри Располи рафт. Ғайр аз ин ӯ ба соҳиби меҳмонсаро фармоиш карда
будааст, калиди нишемани театри Арҷентинаи худашро ба ҷавонмардҳо
диҳад.
Франс аз Албер дар бораи ин бегоҳ чӣ нақшае доштанаш суол кард,
аммо Албер дар андешаи чӣ тавр амалӣ гардондани ким-кадом нақшае
буд ва парвои театр надошт; ба ҷои он ки ба пурсиши Франс ҷавоб гардонад, вай ба устод Пастрини бо дархосте рӯ овард, ки оё вай барояш
дарзие пайдо карда метавонад ё не.
– Дарзӣ? – пурсид соҳиби меҳмонсаро. – Барои чӣ?
– То ки барои мо то фардо пӯшоки аҳли деҳот бидӯзад.
Устод Пастрини калла ҷунбонд.
– Барои шумо то фардо ду даста пӯшок бидӯзад! – нидо зад ӯ. – Ана
ин, ростӣ, боиси ранҷишатон нашавад, ҷанобони олиқадр, таманнои соф
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фаронсавист. Ду даста пӯшок! Э шумо дар тӯли як ҳафтаи карнавал
ягон дарзиеро пайдо карда наметавонед, ки ба камзӯлчаатон нишондани
шаш дона тукмаро ба уҳда бигирад, агарчи барои ҳар донааш якскудоӣ
музд доданӣ шавед ҳам!
– Пас ба даст овардани ду даста чунин пӯшок имкон надорад?
– Барои чӣ? Тайёрашро ба даст овардан мумкин аст. Ин корро ба ман
фармоед ва фардо саҳар, аз хоб бедор шуда, шумо як ғарам кулоҳ, нимтана ва шалворҳоеро хоҳед ёфт. Парво накунед, хушнуд хоҳед шуд.
– Дӯстам, – гуфт Франс ба Албер, – ба хоҷаамон умед мебандем, ин
кас алакай ба исбот расонданд, ки одами ӯҳдабарое ҳастанд; биёед
наҳор мехӯрему баъд рафта «Итолиёизан дар Алҷазоир»-ро гӯш мекунем.
– Бигузор чунин бошад, рафта «Итолиёизан дар Алҷазоир»-ро гӯш
мекунем. – Лекин дар ёд дошта бошед, устод Пастрини, ки барои ман ва
барои ҷӯраам, – давом дод ӯ, Франсро нишон дода, – пагоҳ дарёб кардани пӯшоке, ки аз шумо дархост кардем, ҷудо ҳам зарур аст.
Соҳиби меҳмонсаро бори дигар таъкид кард, ки ғам хӯрдани ҷанобони олиқадр ҳоҷат надорад ва ҳама корҳо ба муроди онҳо анҷом
хоҳад ёфт; баъд аз ҳамин Франсу Албер ба манзилашон рафтанд, то
пӯшоки ширинкориашонро аз тан бикашанд.
Албер бандчаи бунафшаашро эҳтиёткорона бурда дар як ҷои хилват
монд; ин нишонае буд, ки аз рӯи он деҳотизани нозанин шинохта метавонисташ.
Ҷӯраҳо сари хони таом нишастанд; Албер бетардид ба фарқи назарраси атъимаи матбахи устод Пастринию ҳунари пазандагии таббохони
граф Монте-Кристо эътибор дод. Франс ҳам, ки дар ҳаққи граф андак
бадгумоние дошт, мебоист аз рӯи виҷдон иқрор кунад, ки ин қиёсгирӣ
ҳаргиз ба фоидаи таббохони меҳмонсаро нест.
Даме ки ба онҳо ширавор оварданд, надим ҷӯё шуд, ки дар соати
чанд ба ҷавонмардҳо карета лозим аст. Алберу Франс чӣ ҷавоб доданашонро надониста ба якдигар назар карданд. Нӯкар андешаи онҳоро пай
бурд.
– Ҷаноби воломақом граф Монте-Кристо, – гуфт ӯ, – фармуда буданд, ки рӯзи дароз карета дар ихтиёри ҷанобонашон бошад. Ҷанобонашон метавонанд бе ҳеч гуна мулоҳиза истифода бурдан гиранд.
Ҷавонмардҳо қарор доданд аз илтифоткории граф баҳра бигиранд,
онҳо фармуданд, ки каретаро омода созад ва худашон рафтанд либос
бадал кунанд, зеро пӯшоки танашон дар чанд набарде, ки иштирок доштанд, андак чарчин шуда буд.
Либосашонро бадал карда, онҳо ба театр рафтанду дар нишемани
граф ҷой гирифтанд.
Ҳангоми пардаи якум графиня Г. ба нишемани худаш даромад; вай
аз ҳама пеш ба он сӯе нигарист, ки рӯзи гузашта граф нишаста буд ва
Франсу Алберро дар нишемани ҳамон шахсе дид, ки вай худи дирӯз ба
Франс дар боби ӯ андешаи ғалатиашро баён карда буд.
Дурбини графиня чунон баисрор тарафи Франс нигаронда шуда буд,
ки вай ҳис кард, ҳамонзамонӣ қонеъ нагардондани кунҷковии ӯ сангдилӣ мебуд; бинобар ин, аз имтиёзи театрҳои итолиёӣ, ки иҷозат медод
толори тамошо ба меҳмонхонаи худи кас табдил дода шавад, баҳра бар320
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дошта, ҷӯраҳо аз нишеман баромаданду рафтанд эҳтиромашонро ба
графиня арз диҳанд.
Нав аз дар баромада буданд, ки графиня ҷои ифтихории паҳлуи худашро ба Франс пешниҳод кард.
Албер дар ақиби онҳо нишаст.
– Хӯш, – гуфт ӯ ба Франс, ки нав ба нишастан фурсат ёфта буд, –
шумо, аз афташ, фурсатро аз даст надода, ба шинос шудани бо лорд
Рутвени навбаромад шитобидаед ва ҳатто бо вай тарҳи дӯстӣ ҳам афкандаед-ку?
– Ин қадар зуд не, чунон ки шумо, графиня гумон мекунед, – ҷавоб
гардонд Франс, – вале ба рад карданаш ҳад надорам, ки мо ҳамин рӯз,
аз пагоҳ то бегоҳ, аз илтифоти ӯ баҳра бурдем.
– Як рӯзи дароз?
– Оре, маҳз як рӯзи дароз: пагоҳ дар манзилаш субҳона хӯрдем,
рӯзона дар каретааш Корсоро давр задем, ин дам, бегоҳ дар нишеманаш
нишастаем.
– Пас шумо бо вай шинос ҳастед?
– Ҳам ҳа ва ҳам не.
– Ин чӣ маъно дорад?
– Киссаи ин дароз.
– Шумо ин қиссаро ба ман ҳикоят мекунед?
– Ин шуморо ба ҳарос меорад.
– Кани шунавем.
– Сабр кунед, ақаллан, то фарҷоми парда.
– Хуб шудаст, ман қиссаҳои анҷомёфтаро хуш дорам. Лекин ба ҳар
ҳол, кани ҳикоят кунед, чӣ тавр вохӯрдетон? Кӣ шинос кард шуморо?
– Ҳеч кас. Худи ӯ бо мо шинос шуд.
– Кай?
– Дина бегоҳ, баъди он ки мою шумо аз ҳам ҷудо шудем.
– Ба чӣ тариқ?
– Ба василаи корбудгарии аз ҳад зиёди соҳиби меҳмонсароямон.
– Пас ӯ ҳам дар меҳмонсарои «Лондон» истиқомат доштааст-дия.
– Бале, ҳатто бо мо дар як сари зинапоя.
– Чӣ ном дорад? Шумо номашро бояд донед.
– Бадеҳист. Граф Монте-Кристо.
– Ин чӣ хел ном? Ин номи авлодӣ не.
– Не, ин номи ҷазираест, ки ӯ харидааст.
– Ва граф аст ӯ?
– Графи тосканӣ.
– Хайр майлаш, ба инаш ҳам тоқат мекунем, – гуфт графиня, ки худаш ба яке аз қадимтарин дудмонҳои венетсияӣ мансуб буд. – Чӣ касест
вай?
– Аз виконт де Морсер бипурсед.
– Мешунавед, виконт, – гуфт графиня, – ба назди шумо равона карда
истодаанд маро.
– Мо аз ҳад хурдагир мебудем, графиня, агар ӯро дилкаш намешуморидем, – ҷавоб гардонд Албер. – Касе, ки агар мо бо вай даҳсола
ҳаққи дӯстӣ медоштем, дар бобамон ончиро намекард, ки ӯ кард. Боз бо
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чунон илтифоткорӣ, меҳрубонӣ ва ғамхорие ки! Ҷои шубҳае надорад,
ки вай аз табақаи ашроф аст.
– Ана мебинед, – гуфт графиня, хандакунон, – вампири ман кадом-як
нодидаи ба рӯз расидаест, ки мехоҳад миллионҳояшро ба ӯ даргузаранд,
бинобар ҳамин ҳам кӯшиш дорад Лара намояд, то ӯро ба ҷаноби Ротшилд наомезанд. Лекин ӯро дидед шумо?
– Ӯяш кӣ? – пурсид Франс табассум намуда.
– Соҳибҷамоли юнонии дирӯзаро?
– Не. Садои барбаташро гӯё ки шунидем, вале худашро дидан натавонистем.
– Пардаи асрорро ғафс накунед, Франси азиз, – гуфт Албер. – Пироҳани осмониранги карнавалӣ пӯшидаи дами тирезае, ки пардаи сафед
дошт, ба хаёлатон кӣ буд?
– Дар куҷо будааст ин тиреза? – пурсид графиня.
– Дар қасри Росполи.
– Пас граф дар қасри Росполи тиреза дошт?
– Оре. Шумо дар Корсо будед?
– Албатта, будам.
– Хӯш шумо, шояд, ду тирезаи пардаҳояш зарду як тирезаи пардааш
сафеди салибдорро пайхас карда бошед? Ин се тиреза ба граф тааллуқ
дорад.
– Пас вай наввоби воқеӣ будааст! Оё медонед, ки сето ин гуна тиреза
дар айёми карнавал чӣ қадар арзиш дорад ва боз дар қасри Росполи, дар
беҳтарин ҷои Корсо?
– Дусад ё сесад скудои римӣ.
– Беҳтараш ду ё се ҳазор гӯед.
– Оҳ, арвоҳ занад!
– Ҳамон ҷазирааш ин қадар даромад меовардааст?
– Ҷазирааш? Вай як пашиз ҳам даромад надорад.
– Хайр барои чӣ онро харидааст?
– Барои ҳавою ҳавас.
– Пас вай одами ғалатист?
– Рости гап, – гуфт Албер, – вай ба назарам андак шӯъбадабоз
намуд. Агар вай дар Париж истиқомат медошту дар миёни ҷомиа пайдо
мешуд, ман ба худ мегуфтам, ки вай ё ширинкорест, ки найрангбозӣ
мекунад, ё қаллобест, ки адабиёт вайронаш кардааст; вай имрӯз монологеро ба забон овард, ки шоистаи Дидйе ё Антонӣ аст.
Ба нишеман меҳмони нав даромад ва Франс аз рӯи таомул ҷояшро ба
ӯ вогузошт. Сӯҳбат, табиист, ки ба дигар самт тоб хӯрд.
Пас аз ягон соат ҷӯраҳо ба меҳмонсаро баргаштанд. Устод Пастринӣ
алакай ғами пӯшоки онҳоро хӯрда буд ва исрор мекард, ки ҷӯраҳо аз
корбудгарии ӯ қаноат ҳосил хоҳанд кард.
Дар воқеъ, рӯзи дигар, соати даҳи саҳар, ӯ ба хонаи Франс ҳамроҳи
дарзие даромад, ки як тӯда пӯшоки аҳли деҳоти Римро бардошта
меомад. Ҷӯраҳо ду сару тани якхелаи як дараҷа ба қадду басташон
мувофиқро ҷудо карда гирифтанду фармуданд ба ҳар кадоме аз кулоҳҳо
ягон бистметрӣ тасма дӯзад, инчунин барояшон дуто гарданпечи шоҳии
хатҳои рангоранги кундалангидоре пайдо кунанд, ки деҳқонон рӯзҳои
ид дар миёнашон мебанданд.
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Албер бесаброна дидан мехост, ки сару тани наваш ба вай мезебад ё
не; ин сару тан аз нимтанаву шалвори махмали осмониранг, ҷӯлоби
рахдор, попӯшҳои ҳалқадор ва камзӯлчаи шоҳӣ иборат буд. Сурати
зоҳирии Албер аз ин пӯшоки рангоранг фақат бурд карда метавонист ва
даме ки ӯ миёни мавзунашро дарбасту кулоҳро ба сараш якшоха гузошт, кулоҳе, ки тасмаҳояш парафшон буданд, Франсро фикре ба сар
омад, ки афзалияти ҷисмоние, ки мо ба баъзе халқҳо мансуб медонем,
бисёр вақт ба пӯшок вобаста будааст. Масалан, туркҳо, ки як замоне бо
хилъатҳои дарози пур аз гулҳои баландаш ин қадар назаррабо метофтанд, ин дам бо камзӯлҳои таг то боло тукмадору фаскаҳои юнониашон,
ки онҳоро ба шишаҳои майи сараш сурғучи сурхдор шабеҳ мегардонад,
магар нафратовар нестанд?
Франс ба Албер, ки дар пеши оина рост истода бо табассум ба худаш
менигарист, чанд калимаи диловезе гуфт, ки ба маънояш шак овардан
душвор буд.
Граф Монте-Кристо даромада онҳоро дар сари ин шуғл ёфт.
– Ҷанобон, – гуфт ӯ, – ҳарчанд ки хурсандиро бо касе баҳам дидан
хуш аст, вале озодӣ аз он ҳам хуштар аст, бинобар ин ман омадам ба
шумо гӯям, ки барои имрӯз ва ҳама рӯзҳои боқимонда карнавалро, ки
дирӯз дар он сайру гашт кардед, пурра ба ихтиёри шумо мегузорам!
Хоҷаи мо, эҳтимол ба шумо гуфта бошад, ки ман дар меҳмонсарои ӯ сечор воситаи нақлиёт нигоҳ медорам, бинобар ин шумо ба ман малол
намеоваред; ҳам барои дилхушӣ, ҳам барои кору бор аз он озодона истифода кардан гиред. Агар дидани ман ба шумо зарур шавад, ҳамеша
маро дар қасри Росполи хоҳед ёфт.
Ҷавонмардҳо аввал не гуфтанӣ шуданд, лекин дар асл барои рад
кардани ин пешниҳоди барояшон хеле гуворо ҳеч гуна сабаби ҷиддие
надоштанд ва оқибати кор ин шуд, ки пешниҳоди ӯро қабул карданд.
Граф Монте-Кристо аз ҳар дарак бемалол сӯҳбаткунон ягон рубъи
соат дар манзили онҳо нишаст. Чунон ки мо пеш аз ин гӯшрас карда
будем, вай бо адабиёти ҳама халқҳо ошноӣ дошт. Як назар андохтан ба
деворҳои хонаи меҳмонпазироии ӯ ба Алберу Франс нишон дода буд,
ки вай дилбастаи мусаввараҳост. Чанд калимаи дар омади гап ба забон
овардааш ба онҳо собит гардонда буд, ки вай аз улум баҳрае дорад; вай,
зоҳиран, ба кимиё рағбати бештаре доштааст.
Ҷавонмардон даъвои онро доштанд, ки ба лутфу марҳамати граф худаш барин ҷавоб гардонанд; аз тарафи онҳо беҳуда як коре мебуд агар
дар ҷавоби субҳонаи латифи ӯ тановул кардани таббохии одмиёнаи
устод Пастриниро ба вай пешниҳод мекарданд. Онҳо беибо инро ба вай
гуфтанд, ӯ ҳам ин одоби гуфтори онҳоро хуш пазируфт ва қадршиносӣ
кард.
Алберро аз тарзи муомилаи граф ҳавас омад ва ӯро ҷентелмени
воқеӣ пазиро мешуд, агар вай ин қадар пурдон намебуд. Аз ҳама бештар
бемалол соҳибихтиёрӣ кардани карета шод гардонда буд ӯро. Ғарази
вай деҳотизанҳои нозанинаш буданд, азбаски рӯзи гузашта онҳо дар
каретаи ниҳоят оростае сайр мекарданд, вай мехост аз онҳо монданӣ
надошта бошад.
Соати якуним ҷавонмардҳо дами дар баромаданд; фойтунчию нӯкарон ин дафъа хидматҷомаҳояшонро аз болои пӯсти ҷонвариашон ба тан
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кардаанд, ки аз дирӯза ҳам хандаовартар шуда буданду ба таърифи Алберу Франс сазовор гардиданд.
Бандчаи бунафшаҳои пажмурда дар сӯрохи тукмаи гиребони Албер
ҳузновар сар хам карда меистод.
Бо аввалин зарбаи ноқус онҳо ба роҳи виа Витториа баромаданду
тарафи Корсо шитофтанд.
Дар даври дуюм ба фойтуни онҳо бандчаи бунафшаҳои тару тозае
афтод; гулдаста аз каретае партофта шуд, ки дар он занҳои либоси ширинкоронро пӯшидае нишаста буданд. Албер дарёфт, ки деҳотизанҳои
дирӯза аз онҳо ибрат гирифта табдили пӯшок кардаанд ва шояд ин тасодуф бошад, ё мумкин аст инҳо барин бо мақсади такаллуф, пӯшоки
ширинкоронро дар бар кардаанд.
Албер бандчаи пажмурдаро бо гулдастаи тару тоза иваз кард, вале
онро ҳамчунин дар дасташ дошта истод ва ҳангоме ки бори дигар бо
каретаи онҳо баробар шуданд, бо меҳр онро пеши лабаш бурд, ки аз
афташ, на фақат ба хотуни гулпартофта форид, инчунин ба дугонаҳояшон низ хуш омад.
Хушҳолӣ дар Корсо на камтар аз дирӯза буд; хеле ба эҳтимол наздик
аст, ки мушоҳидагари борикбин ҳатто бештар гардидани шавқуну
хушҳолиро пай мебурд. Граф дақиқае дар пеши тирезааш намудор шуд,
вале дамие ки карета бори дигар аз назди қаср гузашт, вай дар он ҷо
набуд.
Ишвагарӣ миёни Алберу хотуни бунафшапартофта, бадеҳист, ки
рӯзи дароз давом кард.
Бегоҳ ба манзил баргашта, Франс мактуберо аз сафоратхона дарёфт;
ба ӯ хабар дода буданд, ки фардо ҳазрати қудсӣ бо пазироии худаш варо
сарфароз хоҳад кард. Ҳар дафъае, ки вай ба Рим меомад, ин илтифотро
таваққӯъ медошт; ва, ба одати доимӣ, ки нафақат порсоӣ инро боис мебуд, балки миннатдорӣ ҳам тақозо мекард, вай намехост маркази насронияти ҷаҳонро тарк бикунад бе он ки таъзимашро ба мақдами ҷойгузини ҳазрати Пётр тақдим дорад, ки ба зоти худ нодиртарин намунаи
накӯкортарини накӯкорон мебошад.
Бинобар ин, барои вай рӯзи дигар даст кашидан аз иштирок дар карнавал ҷои қилу қол надошт. Зеро, сарфи назар аз накӯсириштии қалбӣ,
ки аз хасоили он ҳазрат аст, ҳеч кас ба ҳаяҷони эҳтиромкорона ба зону
таҳ кардан дар пеши пири накӯкор, ки Георгийи Шонздаҳумаш меноманд, омодагӣ нахоҳад гирифт.
Аз Ватикан берун омада, Франс якрост ба меҳмонсаро баргашт, ҳатто аз як сари қадам ба Корсо рафтан ҳам канор гирифт худашро. Қалби
вай аз андешаҳои порсоёна моломол буд ва бим дошт, ки бо масхарагиҳои карнавал макрӯҳ нагардонад онро.
Дар соати панҷу даҳ дақиқа Албер гашта омад. Табъаш ниҳоят болида буд; хотуни ӯ боз дар пӯшоки аҳли деҳот пайдо шудааст ва бо каретаи Албер рӯбарӯ афтода, ниқоб аз рӯ бардоштааст. Вай дилрабо будааст.
Франс аз самими дил Алберро табрик кард; вай табрики ҷӯраашро
ҳамчун амри табиӣ қабул дошт. Ӯ таъкид мекард, ки аз рӯи баъзе нишонаҳо, нозанини ноошно, бешак, ба табақаи олии ашроф мансуб аст.
Ӯ ба қарори қатъӣ омада буд, ки рӯзи дигар ба вай нома фиристад.
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Франс, ин арзи ҳоли ӯро шунида пай бурд, ки Албер мехоҳад аз вай
ким-чие илтимос бикунад, вале шарм дошта истодааст. Ӯ таҳпурсӣ кардан гирифт, ба ҷӯрааш таъкид мекард, ки ба хотири саодати вай ба ҳар
гуна қурбоние тайёр аст. Албер худашро ба ҳамин қадар илтимос кардане водошт, ки одоб тақозо мекард, баъди ҳамин ба Франс эътироф
овард, ки вай ба ҷӯрааш хидмати азиме кардагӣ мешавад, агар фардо ба
даст кашидан ва ба ихтиёри як худи ӯ вогузоштани карета розӣ шавад.
Албер гумон дошт, ки деҳотизани нозанин ниқобро фақат барои он
аз рӯяш бардоштааст, ки вай танҳо буд.
Бадеҳист, Франс то он дараҷа худпарасте набуд, ки дар авҷи моҷаро
ба Албер халал расонад, моҷарое, ки эҳтимоли ин қадар хушоянду
табъи дил шудан дошт. Ӯ хислати бешармона манаҳ задани ҷӯраи сабукмағзашро хуб медонист ва шубҳае надошт, ки вай ишқварзиҳояшро
бо тамоми тафсилоташ ҳикоят мекунад ва азбаски худаш саросари Итолиёро аз қадду бар тай карда, дар зарфи се сол боре нашуда буд, ки
моҷарое дарпайваста бошад, бинобар ин муқобил набуд бидонад, ки ин
гуна кор чӣ тавр сурат мебаста бошад.
Ӯ ба Албер ваъда дод, ки ба нақши бинанда қаноат мекунад ва гуфт,
ки карнавалро аз тирезаҳои қасри Росполи тамошо хоҳад кард.
Франс ба қавлаш устувор истод ва рӯзи дигар дами тиреза рост истода дар соҳати Корсо пешу қафо сайр кардани Алберро назора мекард.
Дар дасти ӯ як бандча гули калоне буд, ки дарунаш, эҳтимол, номаи
ошиқонаро ҷо дода бошад. Ин тахмин даме ба яқин табдил ёфт, ки
Франс ҳамон гулдастаро дар дасти зани дилрабои либоси ширинкорон
дар бар кардае дид.
Албер ин дафъа ба манзил на ин ки бо шавқ, балки дар ҳолати ваҷд
баргашта омад. Вай шубҳае надошт, ки ношиносзани нозанин ба ҳамин
насақ ба вай ҷавоб хоҳад гардонд. Франс ба истиқболи хоҳиши ӯ рафта
изҳор дошт, ки аз ин гиру дор хаста шудааст ва тасмим гирифтааст рӯзи
дигарро ба албом ва сабти ёддоштҳояш бахшад.
Албер дар пешгӯиаш иштибоҳ накарда буд, рӯзи дигар, бегоҳ, ӯ
коғази чорқат карда шудаеро аз як гӯшааш доштаву музаффарона онро
алвонҷ дода, худро ба хонаи Франс андохт.
– Хӯш читу? – хитоб кард ӯ. – Ман чӣ гуфта будам?.
– Вай ҷавоб гардонд? – нидо зад Франс.
– Бихонед.
Лаҳне ки ин муддао ба забон оварда шуд, ғайри қобили тасвир аст.
Франс руқъаро гирифту ба хондан даромад:
«Рӯзи сешанбе бегоҳ, дар соати ҳафт, дар рӯбарӯи виа-деиПонтефичи аз карета бароеду аз паси деҳотизане равон шавед, ки мокколетои шуморо аз дастатон чанг зада мегирад. Даме ки рӯи поғундаи
якуми калисои Сан-Ҷакомо баромадед, ба остини либоси гулобиранги
ширинкоронаи танатон бастани тасмаеро аз ёд набароред.
То рӯзи сешанбе шумо маро намебинед.
Садоқат ва роз».
– Хӯ-ӯш, дӯсти азиз, – гуфт Албер, даме ки Франс мактубро хонда
фуровард, – ба ин чӣ мегӯед шумо?
– Мегӯям, – ҷавоб гардонд Франс, – ки кор ранги дилпазире гирифта
истодааст.
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– Ман ҳам чунин фикр дорам, – гуфт Албер, – ва бисёр метарсам, ки
ба базми Герсог Браччано танҳо рафтани шумо рост меояд.
Франс ва Албер саҳар ба базми бонкири машҳури Рим даъватнома
гирифта буданд.
– Эҳтиёт бошед, Албери азиз, – гуфт Франс, – дар хонаи герсог тамоми аъёну ашроф гирд меоянд; ва агар ношиносзани нозанини шумо
воқиан ҳам аз табақаи ашроф бошад, бояд он ҷо пайдо шавад.
– Вай он ҷо пайдо мешавад ё не, ман ақидаамро дар борааш тағйир
намедиҳам, – гуфт Албер. – Шумо руқъаро хондед?
– Бале.
– Оё медонед, ки занҳои mezzo cito1 дар Итолиё чӣ гуна маълумоте
мегиранд?
– Оре, – ҷавоб гардонд Франс.
– Хӯш руқъаро бори дигар хонед, ба ҳусни хат диққат диҳед, кани
бинед, ақаллан ягон ғалати услубӣ ё имлоие меёбед ё не.
Воқиан ҳам, ҳусни хат кирои таъриф, аз лиҳози имло нуқсе надошт.
– Коратон омад кард! – гуфт Франс, руқъаро ба Албер баргардонда
истода.
– Ҳар қадар хоҳед, хандидан гиред, чӣ миқдоре дилатон кашад,
ҳазлу шӯхӣ кунед, – гашта гуфт Албер, – вале ман дил додам.
– Э Худоҷон, шумо тарсонда истодаед маро, – гуфт Франс, – ман
мебинам, ки на фақат ба базми герсог Браччано бе шумо рафтанам рост
меояд, балки ҳатто, хавфи он дорад, ки ба Флоренсия танҳо баргардам.
– Дар ҳар ҳол, агар зани ношиноси ман чун ҳусни ҷамолаш илтифоткор ҳам бошад, дар он сурат қатъан изҳор мекунам, ки камаш шаш
ҳафтаи дигар дар Рим мемонам. Ман Римро мепарастам ва бар болои ин
ҳамеша ба бостоншиносӣ майл доштам.
– Боз ду-се ҳамин гуна рӯйдоде пеш ояд, ман ба он умед бастан
мегирам, ки шуморо узви Академияи ҳутут ва адабиёти нафиса хоҳам
дид.
Эҳтимол Албер ҷиддан ба муҳокимаи истеҳқоқи худаш ба курсии
акадамия мепардохт, аммо нӯкар ба арз расонд, ки наҳор рӯи хон гузошта шуд. Албер ба хотири ишқ ҳеч гоҳ иштиҳояшро гум намекард. Бинобар ин вай ҳамроҳи ҷӯрааш ба сари дастархон шитофта, тайёр буд
баъди наҳор риштаи гусехтаи сӯҳбатро дарпайвандад.
Аммо баъди наҳор омадани граф Монте-Кристоро ба арз расонданд.
Ҷавонмардҳо ду рӯз боз ӯро надида буданд. Аз забони устод Пастринӣ
шунида буданд, ки вай ба иҷрои коре Чивита-Векки рафтааст. Дина бегоҳӣ рафта буд ӯ ва фақат як соат пеш гашта омадааст.
Граф ниҳоят хушзабон буд. Ё вай худдорӣ мекард, ё ин дафъа барои
ибрози андешаҳои нешдору нохуш баҳонае ёфта нашуд, лекин фақат
ҳамин бегоҳ вай чунин буд, мисли ҳама. Ба назари Франс вай муаммои
сарбаста намуд. Граф, албатта, нағз медонист, ки меҳмони ҷазираи
Монте-Кристояш ӯро шинохтааст; ҳол он ки вай аз бори дуюм вохӯрданашон ин ҷониб ҳарфе ба забон наёварда буд, ки пеш аз ин ӯро дидааст. Франс бошад, ҳарчанд дилаш мехост доир ба мулоқоти якумашон
1. Табақаи миёнаро ҳамин тавр меноманд.
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ба вай ишорате кунад, вале метарсид касеро, ки нисбат ба ваю ба чӯрааш ин қадар илтифоту хушмуомилагӣ кардааст, биранҷонад; бинобар
ин вай ҳам мисли граф худашро ба нодонӣ зада гаштан гирифт.
Монте-Кристо, ки фаҳмида буд Франсу Албер нияти дар театри
Арҷентина нишемане харидан доштанду ҳамаи нишеманҳо банд буданд, калиди нишемани худашро овардааст ба онҳо диҳад, – ба ҳар ҳол
сабаби омаданашро ӯ ҳамин тавр фаҳмонд.
Франсу Албер бо далеле, ки намехоҳанд ӯро аз ҳаловаташ маҳрум
кунанд, рад карданӣ шуданд; аммо граф гашта гуфт, ки нияти ба театри
Палли рафтан дорад ва нишемани театри Арҷентинааш холӣ мемонад,
агар онҳо истифода накунанд онро.
Баъд аз ҳамин ҷавонмардҳо розӣ шуданд.
Франс ба қути кандаи граф, ки бори дафъаи аввал диданаш ин қадар
сахт ба ҳайрат оварда будаш, майда-майда одат кард. Вай ба ҳусни бебаҳси орази ӯ, ки нуқсони асосӣ, ё шояд бартарии асосиаш ҳамин қути
кандагиаш буд, қоил нашуда наметавонист. Граф қаҳрамони воқеии
Байрон буд ва ба Франс на фақат ӯро дидан, балки ақаллан ёдашро аз
дил гузарондан кифоят буд, ки каллаи ваҳмангезашро дар сари дӯши
Манфред ё дар зери кулоҳи Лара пеши назар оварад. Ҷабинаш пур аз
чинҳо буданд, ки бозгӯи андешаҳои нохуши ҳамешагист; нигоҳи
шуълавараш ба қаъри дили кас роҳ меёфт; лабҳои писхандзану ғурурмандаш ба ҳар он чи мегуфт, тобиши вежае медоданд, ки ба туфайли он
суханонаш ба зеҳни шунаванда нақши носутурдание боқӣ мегузоштанд.
Синни граф ин дам, эҳтимол, ба чил расида буд, вале хеч кас шак
намеовард, ки вай бар ҳар гуна ҳарифи ҷавонтаре роҷеҳ хоҳад омад. Ба
замми шабоҳаташ бо қаҳрамонҳои тахайюлии шоири ингилис вай фатонату ҷозибаи беҳисоберо доро буд.
Албер беист аз тасодуфи саъде ба таъкид сухан меронд, ки аз баракаташ онҳо бо ин гуна шахсияти бебаҳое шиносо шудаанд. Франс нисбатан ботааммул буд, вале ӯ ҳам ба таассуроте дода мешуд, ки шахсияти барҷаста ҳамеша дар замири атрофиёнаш боқӣ мегузорад.
Вай онро ба ёд овард, ки граф чанд дафъа изҳори андеша карда буд,
ки нияти Париж рафтан дорад ва шубҳае надошт, ки бо ин ӯъҷубакориҳояш, қиёфаи зоҳирии ба худ хосаш ва сарвати беҳисобаш ҳангомае бармеангезад он ҷо.
Лекин бо вуҷуди ҳамин Франс ҳеч гуна хоҳише эҳсос намекард, ки
дар як вақт бо вай дар Париж пайдо шавад.
Шаб тарзе ба поён расид, ки одатан шабҳо дар театрҳои Итолиё ба
поён мерасанд: тамошобинон ба ҷои он ки ба хониши актёрҳо гӯш
диҳанд, ба нишеманҳои якдигар меҳмон мешуданд. Графиня Г. хост
сӯҳбатро ба граф оид кунад, аммо Франс ба вай гуфт, ки хабари тозаи аз
ин шавқовартаре дорад ва қатъи назар аз эътирози мунофиқвори Албер
воқиаи фавқулъодаеро ба вай хабар дод, ки се рӯз ҳушу ёди ҷӯраҳо ба
он банд буд.
Ин гуна саргузаштҳо, агар кас ба гапи сайёҳон бовар кунад, дар
Итолиё чизи нодире нест – бинобар ин графиня ҳеч гуна изҳори тааҷҷуб
накарду Алберро бо оғози муошиқате, ки эҳтимоли дилхоҳ анҷом ёфтан
дошт, табрик гуфт.
Ҷавонмардҳо таъзими графиняро ба ҷо оварда, бо вай аҳд карданд,
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ки дар базми герсог Браччано вомӯранд, ба базме, ки тамоми Рим
даъват шуда буд. Хотуни бунафшадода ба қавлаш устувор истод: на
фардо, на пасфардои он рӯз аз худаш дарак надод.
Ниҳоят сешанбе фаро расид – охирин ва сершавқунтарин рӯзи карнавал. Дар ин сешанбе театрҳо аз саҳар, дар соати даҳ, кушода мешаванд, чун ки дар соати ҳашти бегоҳ савм-рӯза сар мешавад. Дар ин рӯзи
сешанбе ҳамаи онҳое, ки аз норасоии пул, фурсат ё хоҳиш дар шукӯҳи
ҷашн иштирок накардаанд, ба вакханалия – ҷашне, ки ба шарафи
маъбуди шаробу тараб Вакх барпо шудааст, – ҳамроҳ мешаванд ва ба
гашту гузор ва шавқуну дилхушии ҳамагонӣ ҳисса мегузоранд.
Аз соати ду то панҷ Франсу Албер дар силсилаи каретаю фойтунҳо
давр заданд ва бо савораву пиёдаҳои рӯбарӯоянда ба сари якдигар
мушт-мушт пулакчаҳои идона пошиданд; пиёдаҳо аз миёни пои аспону
чархи аробаҳо бо чунон чолокие тохта мегузаштанд, ки сарфи назар аз
тиқаю танбан ғайри қобили қиёс ягон нохушие, ягон хархашае, ягон
занозание ба амал наомад. Аҳли Итолиё аз ин хусус аҷоиб мардумеанд.
Ид барои онҳо – воқиан ид аст. Нигорандаи ин қисса, ки тақрибан шаш
сол дар Итолиё иқомат кардааст, ёд надорад, ки ягон тантанае бо яке аз
он рӯйдодҳое халалдор шуда бошад, ки бо ҷашнгириҳои мо ҳатман
тавъаманд.
Албер либоси ширинкорон дар тан бино дошт; дар сари китфаш
тасмаи гулобиранг, ки то ба зонуҳояш мерасид, парафшон буд. Барои
он, ки иштибоҳ наяфтад, Франс пӯшоки аҳли деҳотро дар бар карда буд.
Ҳар қадаре, ки вақт ба бегоҳ наздик мерасид, ҳамон қадар садои
ғалоғула баландтар мегардид. Дар рӯи роҳ, дар каретаҳо, дар пеши тирезаҳо даҳоне набуд, ки аз он садое берун наояд, дасте набуд, ки
беҳаракат истода бошад; ин дар воқеъ тӯфони одамие буд, ки аз наъраи
садоҳо, аз жолаи пулакчаҳо, ҳаббҳо, тухмҳои дарунашон пури орд, афлесуну гулҳо ба ҳам омада буд.
Дар соати се садоҳои тирпаронӣ, ки ҳамонзамон дар Пяттса-делПополо ва қасри Венетсияӣ баланд гардида буданд, ин ғалоғулаи бесару
нӯгро базӯр пахш карданд ва сар шудани пойгаро эълом доданд.
Пойга ҳам ба мисоли мокколо аз ҷумлаи лавозимоти ҳатмии рӯзи
охири карнавал буд. Баробари садои тирпаронӣ каретаву фойтунҳо дар
як он аз силсила баромаданду дар наздиктарин кӯчаҳои паҳлуӣ тит шуданд.
Ин ҳама ҷойивазкуниҳо, дар омади гап бояд гуфт, бо ҷустиву
суръати ҳайратафзое ба ҷо оварда мешаванд, агарчи политсия зарае
парво надорад, ки ҷою самти ҳаракатро нишон диҳад.
Пиёдаҳо ба қасрҳо ҷафс шуданд, тапар-тупури суми аспону гурсгурси шофҳо ба гӯш расид.
Дастаи карабинёрҳо – жандармҳои савора дар ҳар қатор понздаҳкасӣ, ба тамоми паҳнои кӯча саф кашида, дар соҳати Корсо аспонашонро резачорпо пеш ронда, кӯчаро барои пойга тоза мекарданд. Даме ки даста то ба қасри Венетсияӣ рафта расид, садои нави тирпаронӣ
холӣ будани кӯчаро эълом дод.
Дар айни ҳамин дақиқа дар зери наъраи гӯшкаркунанда бехудона, ба
мисоли сояҳо, ҳашт аспи бо қийғоси сесад ҳазор тамошобину хоракҳои
оҳании дар тахтапушташон дук-дук паранда рам хӯрда ба пеш тохтанд.
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Андаке пас аз ҳамин аз қалъаи ҳазрати Ангел садои се дафъа аз тӯп тир
холӣ кардан баромад – ин чунин маъно дошт, ки рақами сеюм дар пойга
ғолиб омадааст.
Ҳамонзамонӣ, бе ҳеч гуна ишорати дигар, каретаву фойтунҳо аз тамоми кӯчаҳои шафат ба Корсо фурӯ рехтанд, мисле ки сойобҳои
дақиқае таваққуфкарда якбора ба маҷрои аслиашон пеш тохта бошанду
рӯди азиме дар миёни соҳилҳои хорониҳод аз аввала ҳам босуръаттар
ҷорӣ гардида бошад.
Вале ин дам ба гирдоби мӯҳлик боз манбаи нави мағалу дӯлобӣ
афзуда гардид: баққолони мокколо ба саҳна баромада буданд.
Мокколо ё мокколетто – ин шамъҳои мӯмие мебошанд, ки ғафсии
мухталиф дошта, аз шамъҳои маросими пасха то бориктарин шамъакеро дар бар мегиранд; ба иштирокчиёни пардаи охирини карнавали Рим
онҳо ду ташвиши мутақобил пеш меоваранд:
1) намонанд, ки мокколеттоашонро хомӯш кунанд;
2) мокколеттои дигаронро хомӯш кунанд.
Ба ин маъно мокколетто ба умр шабоҳат дорад; одам фақат як василаи супурдани онро ёфтааст, ки ҳамонро ҳам аз худованд гирифтааст.
Лекин ҳазор василаи ботил кардани онро ёфтааст; дуруст аст, ки дар
ин ҳол ба вай як дараҷа иблис мадад мерасонад.
Барои фурӯзон кардани мокколетто онро ба оташ наздик бурдан кофист.
Аммо ҳазор василаеро, ки барои хомӯш кардани мокколетто ихтироъ
шудааст: дамҳои оҳангарии барзангӣ, шамъхомӯшкунакҳои азамат,
бодбезакҳои ниҳоят калон – ин ҳамаро чӣ тавр тасвир метавон кард?
Мокколеттоҳо дар як дам ба фурӯш рафтанд. Франсу Албер ҳам аз
дигарон ибрат гирифта мокколетто хариданд.
Шом зуд фаро расид ва дар зери нидои гӯшкотакунандаи ҳазорон
баққол, ки «Мокколо!» гуфта наъра мекашиданд, – дар болои сари издиҳом аввалин ситораҳо фурӯзон шуданд. Ин ишорате гардид. Аз байн
даҳ дақиқа нагузашта буд, ки ба қасри Венетсияӣ то Пяттса-дел-Пополо
панҷоҳ ҳазор шамъ шаъшаъа дардоданд.
Ба мисле ки иди оташи аҷинаҳо бошад.
Ин манзараро дар доираи тасаввур гунҷондан мушкил буд.
Хаёл кунед, ки ҷамеи ситорагон аз осмон фуромаданду дар замин
бехудона гирд гашта рақсидан доранд. Вале дар ҳаво чунон нидое, ки
гӯши одамӣ дар саросари дигар хиттаи кураи арз нашнидааст.
Дар ин ҳин тамоми фарқиятҳои табақоти ҷомиа комилан аз байн мераванд. Факкино шоҳзодаро таъқиб мекунад, шоҳзода – транстевериро,
транстеверӣ – тоҷирро; ва ҳами ин тоифа пуф мекунанд, шамъи
якдигарро мекушанд, онҳо боз дармегиронанд. Агар дар ҳамин лаҳза
Эоли бостон пайдо мешуд, вай шоҳи мокколоҳо бардошта мешуду Аквилон – шоҳзодаи вориси ӯ.
Ин оташҷанги беамон қариб ду соат давом кард; соҳати Корсо рӯз
барин равшан буд; чеҳраи тамошобинонро дар дами тирезаҳои ошёнаи
чоруму панҷум дидан мумкин буд.
Албер дар ҳар панҷ дақиқа ба соат менигарист; ниҳоят соат ҳафтро
нишон дод.
329
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Ҷӯраҳо айнан дар ҳамин вақт аз назди виа-деи-Понтефичи мегузаштанд. Албер мокколетто дар даст аз карета ҷаста фуромад.
Чанд ниқоб дар гирди ӯ давр гашта шамъро пуф мекарданд; аммо
азбаски Албер боксёри чусту чолоке буд, вай онҳоро ягон даҳ қадам аз
худаш дур андохта, тарафи калисои Сан-Ҷакомо тохт.
Айвончаи пеши калисо пур аз кунҷковону ниқобҳое буд, ки мутародиф саъй доштанд шамъи якдигарашонро аз даст кашида гиранд ё хомӯш кунанд. Франс чашм аз Албер намеканд ва дид, ки ӯ ба поғундаи
якум баромад, қариб ки ҳамонзамонӣ ниқобе, ки пӯшоки ин қадар ошнои деҳотизанро дар бар дошт, даст дароз кард ва ин дафъа Албер бе
муқобилат мокколетторо ба ӯ дод.
Франс аз ҳад дур буд, то суханонеро, ки миёни онҳо радду бадал
шуд, бишнавад; лекин аз афташ, сӯҳбат дӯстона будааст, ки Алберту
деҳотизан аз дасти якдигарашон дошта дур шуданд. Франс боз ягон
дақиқа аз паси онҳо назар карда истод, аммо дере нагузашта аз мадди
назар гум кард онҳоро.
Нохост садои ноқус баромад, ки поён ёфтани карнавалро эълом дод
ва дар ҳамин сония, мисле ки чӯбдасти соҳире ба ҳаракат омада бошад,
ҷамеи мокколеттҳо ба як бор фурӯмурданд, гӯё ки боди муқтадире бо як
нафас онҳоро пуф карда бошад.
Франс ба оғӯши зулмат афтод.
Ҳамвора бо чароғон шавқун ҳам фурӯнишаст, мисле ки ҳамон вазиши бод садоҳоро ҳам аз байн бурда бошад. Фақат садои чархи аробаҳое
ба гӯш мерасид, ки ниқобҳоро хона ба хона мебурданд; ягон-ягон чароғҳое ба назар мерасиданд, ки дар пеши тирезаҳо рӯшноӣ мекарданд.
Карнавал ба поён расида буд.
XVI. ДАХМАИ САН-СЕБАСТЯНО
Эҳтимол Франс дар умраш ягон маротиба ин гуна аз хушҳолӣ якбора
ба маъюсӣ афтоданро надида бошад; гӯё кадом-як ҷине бо як имо саросари Римро ба як гӯри азиме мубаддал карда бошад. Аз он ин қадар торик шуд, ки моҳи шомхӯрда ҳанӯз тулӯъ накарда буд; бинобар ин
кӯчаҳое, ки каретаи Франс аз онҳо гузаштан дошт, дар оғуши зулмат
афтоданд. Воқина роҳ чандон дур набуд; баъди ягон даҳ дақиқа каретаи
ӯ, ё, аниқтараш, каретаи граф, дар пеши дари меҳмонсаро қарор гирифт.
Наҳор ӯро интизор буд. Азбаски Албер пешакӣ изҳор карда буд, ки
гумон надорад, барвақт меомада бошад, Франс як худаш танҳо сари
дастархон нишаст.
Устод Пастринӣ, ки ба онҳоро як ҷо дидан одат карда буд, ҷӯё шуд,
ки чаро Албер ба наҳор хӯрдан наёмад. Франс ҷавоб гардонд, ки Албер
ба меҳмонӣ даъват шуд. Якбора нопадид гардидани чароғон, зулмате,
ки ба ҷои равшанӣ ба миён омад, хомӯшие, ки шавқуну садоҳои кӯчаро
фурӯ кашида буд, – ин ҳама дар қалби Франс ғайри ихтиёр андӯҳе барангехт, андӯҳе, ки аз изтироби маҷҳул холӣ набуд. Наҳор, бо вуҷуди
дилҷӯии хушомадомези соҳиби меҳмонсаро, ки ба ҳар баҳона пеш
меомад, бифаҳмад, ки иҷоранишинаш қаноатманд шудааст ё не, дар
хомӯшии том гузашт. Франс тасмим гирифт, то дақиқаи охир Алберро
нигарон шавад. Бинобар ин фармуд каретаро танҳо соати ёздаҳ пеш
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оваранд ва аз устод Пастринӣ хоҳиш кард, агар Албер дар меҳмонсаро
пайдо шавад, бе таъхир ба вай хабар диҳанд. То соати ёздаҳ Албер барнагашт. Франс либос пӯшиду баромада рафт, соҳиби меҳмонсароро
огоҳ кард, ки шабро дар базми герсог Браччано ба сар мебарад.
Хонадони герсог Браччано – яке аз дилпазиртарин хонадонҳои Рим
аст; завҷаи герсог ки ба дудмони собиқадори Колон нисбат дорад, –
кадбонуи дилрабост ва меҳмонпазироиҳои онҳо шуҳрати аврупоӣ касб
кардаанд. Франс ва Албер ҳар ду ба Рим бо тавсияномае ба унвони
герсог омада буданд; бинобар ин аввалин суоле, ки герсог ба Франс
дод, ба ҷӯрааш дахл дошт. Франс ҷавоб гардонд, ки ҳар ду дар он
дақиқае аз ҳам ҷудо шуда буданд, ки мокколеттҳо кушта шуданд ва дар
қарибиҳои виа Мачелло аз назар гум кард ӯро.
– Пас ӯ то ба ҳол ба манзил барнагаштааст? – пурсид герсог.
– Ман то соати ёздаҳ интизораш шудам, – ҷавоб гардонд Франс.
– Оё шумо медонистед, ки вай куҷо рафта буд?
– Аниқ намедонам; зоҳиран мисле ки ба мулоқот.
– Ҷин занад! – гуфт герсог. – Имрӯз барои сайру гашти бемаҳал рӯзи,
ё беҳтараш гӯем, ки шаби номуносиб аст; ҳамин тавр нест, графиня?
Суханони охирин ба графиня Г. дахл доштанд, ки ҳамин ҳоло пайдо
шуда буд; бародари герсог, ҷаноби Торлониа варо аз зери бағалаш гирифта меомад.
– Ман, баръакс, гумон мекунам, ки ин шаб шаби бисёр хуб аст, –
ҷавоб гардонд графиня, – ва онҳое, ки ин ҷо гирд омадаанд, фақат аз он
афсус хоҳанд хӯрд, ки шаб ин қадар зуд ба поён расид.
– Ман ҳам ин ҷо гирд омадагонро нагуфта истодаам, – гашта гуфт
табассумкунон герсог. – Ягона хавфе ки доранд инҳо, ошиқ шудан аст
ба шумо, агар мард бошанд, лекин агар зан бошанд, аз рашку тааби
ҳусни шумо бемор мешаванд; ман онҳоеро гуфта истодаам, ки дар
кӯчаҳои Рим гашту гузор доранд.
– Вай кӣ будааст, ки дар ин соат дар кӯчаҳо гашту гузор доштааст,
магар ки ба базм наомада истода бошад? – пурсид графиня.
– Дӯсти мо Албер де Морсер, ки соати ҳафт мо аз ҳам ҷудо шуда будем, – гуфт Франс, – аз паси ҳамон зани ношинос афтода буд ва аз
ҳамон дам ин ҷониб дигар надидам ӯро.
– Чӣ тавр? Ва шумо намедонед, ки дар куҷост вай?
– Зарае хабар надорам.
– Вай силоҳ дошт?
– Вай дар пӯшоки ширинкор буд.
– Набояд ӯро раҳо мекардед, – гуфт графиня, – охир Римро шумо аз
вай беҳтар медонед-ку.
– Ба гуфтан осон! Рақами сеюмро, ки дар пойга пирӯз шуда буд, нигоҳ доштан осонтар мебуд, – ҷавоб гардонд Франс. – Дигар ин, ки чӣ
воқиа рӯй доданаш мумкин ба вай?
– Кӣ медонад? Шаб бисёр торик, вале аз виа Мачелло то Тибр як
қадам роҳ.
Пӯсти бадани Франс ваҷаррос зад, даме пайхас кард, ки герсогу
герсогиня ҳам ба изтироби ӯ шариканд.
– Ман дар меҳмонхона огоҳ карда будам, ки ба хонаи шумо меравам,
– гуфт Франс, – ҳамин ки вай омад, бояд ба ман хабар фиристанд.
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– Э ана, – гуфт герсог, – аз афташ шуморо кофта истодааст нӯкари
ман.
Герсог иштибоҳ накарда буд, нӯкар Франсро дида наздаш омад.
– Ҷаноби олиқадр, – гуфт ӯ, – соҳиби меҳмонсарои «Лондон» кас
фиристодааст ба шумо расонад, ки кадом-як шахс бо мактубе аз номи
виконт де Морсер шуморо нигарон будааст.
– Бо мактубе аз номи виконт! – дод зад Франс.
– Ҳа, ҳамин тавр.
– Чӣ гуна кас?
– Намедонам.
– Барои чӣ худаш мактубро ин ҷо наовард?
– Фиристода ба ман ҳеч гуна шарҳу баёне надодааст.
– Худи фиристода куҷост?
– Ҳамин ки дид ман барои ба арзи шумо расондан тарафи толор
омадам, бирафт.
– Э худоҷон! – гуфт герсогиня ба Франс. – Зудтар биравед. Бечора!
Ба вай, мумкин аст, фалокате рӯй дода бошад.
– Метозам, – гуфт Франс.
– Шумо гашта омада ҳамаашро мегуфтагистед ба мо? – пурсид графиня.
– Оре, агар ягон воқиаи ҷиддие рӯй надода бошад; дар акси ҳол ман
ҳеч чизро зомин шуда наметавонам.
– Ба ҳар сурат, эҳтиёт кунед, – гуфт графиня.
– Ҳа, хотирҷамъ бошед.
Франс кулоҳашро гирифту батаъҷил аз дар баромад. Ба базм расида,
вай каретаро гашта фиристоду ба фойтунчӣ гуфта буд, ки соати дуи
шаб гашта ояд; аммо, хушбахтона, қасри герсог, ки аз як тараф ба Корсо
мебаромаду аз тарафи дигараш ба майдони Ёрони пок, аз меҳмонсарои
«Лондон» дар масофаи ягон даҳ дақиқаина роҳ буд. Дами дар расида,
Франс касеро дид, ки дар миёни кӯча рост меистод; ва дақиқае шак наёвард, ки ин фиристодаи Албер аст. Он шахс худашро ба боронии кушодае печонда буд. Франс тарафаш рафт, аммо ба ҳайрати билониҳояи
Франс ӯ якум шуда ба вай сухан пайваст.
– Аз ман чӣ лозим ба ҷанобашон? – пурсид ӯ, як қадам ақиб рафта.
– Каси аз виконт де Морсер ба ман номаоварда шумоед? – пурсид
Франс.
– Ҷанобашон дар меҳмонхонаи Пастринӣ истиқомат доранд?
– Бале.
– Ҷанобашон бо виконт ҳамсафар астанд?
– Бале.
– Ҷанобашон чӣ ном доранд?
– Барон Франс д' Эпине.
– Пас, нома маҳз ба унвони шумост.
– Ҷавоб лозим аст? – пурсид Франс, номаро аз дасти ӯ гирифта.
– Оре, ақаллан дӯсти шумо ба ин умед дорад.
Хӯш ба манзили ман бароед.
– Не, ман беҳтараш ки ҳамин ҷо нигарон мешавам, – бо лабханд
гуфт фиристода.
– Барои чӣ?
332
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Ҷанобашон ҳар гоҳ ки номаро хонданд, пай мебаранд инро.
– Хӯш ман шуморо ин ҷо меёбам?
– Ҳатман.
Франс ба меҳмонсаро даромад; дар сари зинапоя вай бо устод
Пастринӣ рӯбарӯ зад.
– Хӯш чӣ гап будааст? – пурсид ӯ аз Франс.
– Шумо чиро дар назар доред? – гуфт Франс.
– Шумо касеро, ки бо супориши ҷӯраатон омадааст, дидед? – пурсид
соҳиби меҳмонсаро.
– Бале, дидам, – ҷавоб гардонд Франс, – вай номаро ба ман дод.
Фармоед, марҳамат карда чароғ оранд.
Хоҷа ба нӯкараш фармуд, ки шамъро биёрад. Ба назари Франс чунин
расид, ки устод Пастринӣ ниҳоят кайфпарида метобад ва ин чиз ба зудтар хондани номаи Албер таҳрик дод ӯро; ҳамин ки нӯкар шамъро даргиронд, вай батаъҷил варақи коғазро кушод. Хат ба дасти Албер
навишта шуда буд, дар зераш номи ӯ сабт шудааст. Франс онро ду маротиба хонд – ба ҳамин дараҷа мазмунаш ғайри чашмдошти ӯ буд.
Мана он нома ҳарф ба ҳарф:
«Дӯсти азиз, ҳамонзамонӣ, ин номаро гирифтан баробар, аз ҳамёни
ман, ки онро аз қуттии мизи ман хоҳед ёфт, эътиборнома аккредитивамро гирифта, аз они худатонро ҳам ба он зам кунед, агар аз они ман
кофӣ набошад. Ба назди Торлониа тозед, аз вай чор ҳазор пиастр гиреду ба барандаи ҳамин нома биспоред. Зарур аст, ки ин маблағ бетаъхир
ба ман расонда шавад.
Бо ҳамин иктифо мекунам, зеро ба шумо умед мебандам, чунон ки
шумо ҳам ба ман умед баста метавонед.
Ҷӯраи шумо
P.S.I believe now in Italian bandits.1
Албер де Морсер».
Дар зери ин сатрҳо ба хати каси дигар ба итолиёӣ навишта шуда буд:
«Se alle sei della mattina le guattro mila piastre non sono nelle mie mani,
alle sette il conte Alberto avra cessato di vivere.
Luigi Vampa».
Имзои дуюм ба Франс ҳамаашро фаҳмонд ва ӯ хоҳиши ба манзилаш
набаромадани фиристодаро пай бурд: вай дар кӯча истоданро барои
худаш хеле бехавфтар шумурда буд. Албер ба дасти ҳамон роҳзани овозадоре афтода буд, ки мавҷудияташро ҳеч бовар кардан намехост.
Ягон дақиқа фурсатро аз даст додан мумкин набуд. Франс ҷониби
мизи таҳрир ҳаво хӯрд, онро кушод, дар қуттиаш ҳамёнро ёфт, вале дар
ҳамён – аккредитивро; аккредитив ба шаш ҳазор пиастр буд, аммо аз он
Албер то ин дам се ҳазорашро харҷ кардааст. Худи Франс бошад, аслан
аккредитив надошт; азбаски вай дар Флоренсия истиқомат дошту ба
Рим ҳамагӣ якҳафтаина омада буд, бо худаш фақат сад луидор оварда
ва аз ин сад лудор на бештар аз нисфаш монда буд. Ба ҳамин тариқ,
ҳафтсад ё ҳаштсад пиастри ба Албер зарур намерасид. Дуруст аст, ки
дар чунин вазъияти фавқулъода Франс ба илтифоти ҷаноби Торлониа
умед баста метавонист.
1. Акнун ман ба мавҷудияти роҳзанони итолиёӣ бовар мекунам
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Ва хост акнун, ягон дақиқа таъхир накарда ба қасри Браччано гашта
равад, ки якбора фикри дурахшоне ба сараш зад. Вай граф МонтеКристоро ба хотир овард. Франс дасташро тарафи занг дароз кард, то ба
устод Пастринӣ кас фиристад, ки нохост дар кушода шуду дар сари
остона худи ӯ пайдо шуд.
– Синор Пастринӣ, – зуд пурсид ӯ, – ба гумонатон граф дар манзилаш бошад?
– Оре, ҷаноби олиқадр, вай навакак омад.
– Вай ҳоло ба хоб нарафта бошад?
– Гумон намекунам.
– Пас илтимос, ба хонааш бароеду барои ба наздаш рафтани ман изн
пурсед.
Устод Пастринӣ ба иҷрои супориш шитофт; баъди панҷ дақиқа
гашта омад.
– Граф ҷанобашонро нигарон аст, – гуфт ӯ.
Франс аз сари зинапоя гузашт ва нӯкар ӯро ба ҳузури граф раҳнамоӣ
кард. Ӯ дар хонаи кори на чандон калоне буд, ки Франс бори аввал медид онро ва дар қадди девораш диванҳо истода буданд. Граф ба истиқболи Франс бархост.
– Чӣ рӯйдоди хушбахтонае ба манзили ман овард шуморо? – гуфт ӯ.
– Шояд ҳамроҳи ман хӯроки шом бихӯред? Ин, ростӣ, ки аз ҷониби
шумо кори хубе мебуд.
– Не, ман барои як амри муҳим омадам.
– Барои амре? – гуфт граф, бо нигоҳи борикбинаш ба Франс нигариста. – Чӣ амре будааст?
– Ин ҷо мо танҳоем?
Граф назди дар рафту гашта омад.
– Комилан танҳо.
Франс мактуби Алберро ҷониби граф дароз кард.
– Бихонед, – гуфт ба ӯ.
Граф мактубро бихонд.
– Ҳ-ҳа! – гуфт дар ҷавоби Франс.
– Ҳошияашро хондед?
– Оре, – гуфт ӯ, – дида истодаам:
«Se alle sei della mattina le guattro mila piastre non sono welle mie mani,
alle sette il conte Alberto avra cessato di vivere.1
Luigi Vampa».
– Шумо ба ин чӣ мегӯед? – пурсид Франс.
– Шумо ҳамин қадар пул доред?
– Оре, фақат ҳаштсад пиастр намерасад.
Граф назди мизҷевон рафту онро кушод ва ғалладони пур аз зарашро
берун кашид.
– Дилам пур аст, – гуфт ӯ ба Франс, – ки шумо маро хафа намекунед
ва ба ягон каси дигар рӯ оварданӣ набудагистед-ку?
– Баръакс, шумо дида истодаед, ки ман рост пеши шумо омадам, –
ҷавоб гардонд Франс.
1. «Агар дар соати шаши субҳ чор ҳазор пиастр ба дасти ман нарасад, дар соати
ҳафт граф Албер зинда нахоҳад буд».
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– Ман ҳам барои ҳамин миннатдор астам аз шумо. Бигиред.
Ва ӯ ғалладонро ба Франс нишон дод.
– Магар ин маблағро ба Луиҷӣ Вампа фиристодан зарур аст? – пурсид Франс, дар навбати худ вай ҳам бо диққат ҷониби граф назар карда.
– Набошад чӣ! – гуфт ӯ. – Худатон қазоват кунед, ҳошияаш ниҳоят
аниқ.
– Ба гумонам, ки агар шумо хоҳиш медоштед, роҳи аз ин осонтарашро меёфтед, – гуфт Франс.
– Чӣ хел роҳ? – бо ҳайрат пурсид граф.
– Масалан, агар мо ҳамроҳ назди Луиҷӣ Вампа мерафтем, бовар дорам, ки вай ҷавоб додани Алберро ба шумо рад намекард.
– Ба ман? Лекин ман ба ин роҳзан чӣ таъсире доштан метавонам?
– Магар шумо ба вай яке аз он хидматҳоеро ба ҷо наоварда будед, ки
ҳеч гоҳ аз ёди кас намеравад?
– Чӣ хел хидмат?
– Магар шумо ҷони Пеппиноро аз марг нараҳонда будед?
– Ҳа-а! – ба забон овард граф. – Кӣ гуфт инро ба шумо?
– Чӣ фарқ дорад? Ман инро медонам.
Граф хомӯш монд, абрӯ чин кард.
– Агар ман ба назди Луиҷӣ равам, шумо ҳамроҳам меравед?
– Агар ҳамроҳии ман ба шумо малол наоварад.
– Хайр чӣ, бигузор чунин бошад; ҳаво ҳавои нағз, дар ҳаволии Рим
сайр кардан табъи маро фақат чоқ мекунад.
– Силоҳамонро ҳамроҳ гирем?
– Чӣ ҳоҷат?
– Пул чӣ?
– Лозим не. Каси номаоварда куҷост?
– Вай дар кӯча.
– Интизори ҷавоб аст?
– Бале.
– Ба ҳар ҳол фаҳмидан лозим, ки куҷо меравем мо; ман ӯро ҷеғ мезанам.
– Бефоида, вай даромадан нахост.
– Ба назди шумо, шояд, вале ба назди ман меояд.
Граф пеши он тирезаи хонаи кораш рафт, ки аз тарафи кӯча буд ва
ба як тарзи хосе сафир зад. Шахси боронипӯше аз девор ҷудо шуду ба
миёнҷои кӯча баромад.
– Salite!1 – гуфт граф ба лаҳне, ки ба нӯкар фармоиш медиҳанд.
Фиристода бетаъхир, дудила нашуда, ҳатто бошитоб аз паси иҷро
шуду ба зинаи дами дар баромада вориди меҳмонсаро гардид. Баъди
панҷ сония дами дари хона пайдо шуд.
– Ҳа, ин туӣ, Пеппино? – гуфт граф.
Ба ҷои ҷавоб Пеппино ба зону афтод, дасти графро дошту чанд бор
бӯса кард.
– Ҳамту-я! – гуфт граф, – ту ҳоло фаромӯш накардаӣ, ки ман ҷонатро аз марг раҳондаам? Аҷабо, охир аз байн як ҳафта гузашт-ку.
1. Боло бароед! (итол.)
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– Не, ҷаноби воломақом, ман ҳеч гоҳ фаромӯш намекунам, – ҷавоб
гардонд Пеппино бо лаҳне, ки дар он миннатдории бе ҳадду канор садо
дод.
– Ҳеч гоҳ? Ин мӯҳлати зиёдест! Лекин ҳаминаш ҳам хуб аст, ки ту
дар андешаи онӣ. Бархезу ҷавоб деҳ.
Пеппино бесаришта ҷониби Франс назар кард.
– Ту метавонӣ дар ҳузури ин ҷаноб гап задан гирӣ, – гуфт граф, – ин
кас дӯсти ман. Оё шумо ба ман изн медиҳед, ки чунин ном гираматон? –
барафзуд граф ба франсавӣ, ба Франс рӯ оварда. – Ин зарур аст, то ба ӯ
боварӣ талқин кунем.
– Метавонед дар ҳузури ман гап задан гиред, – гуфт Франс ба Пеппино, – ман дӯсти графам.
– Хуб шудаст, – ҷавоб гардонд Пеппино, ба граф рӯ оварда, – бигузор ҷанобашон пурсидан гиранд, ман ҷавоб мегардонам.
– Ба чӣ тариқ виконт Албер ба дасти Луиҷӣ афтод?
– Ҷаноби воломақом, каретаи ҷавони фаронсавӣ чанд дафъа бо каретае рӯбарӯ зад, ки дар он Тереза нишаста буд.
– Ҳамсари саркарда?
– Бале. Ҷавони фаронсавӣ изҳори муҳаббат кардан гирифт; Тереза
шӯхиомез ба вай ҷавоб гардонд; ҷавони фаронсавӣ гулдаста партофт
ҷонибаш, ӯ ҳам ба вай гул ҳаво дод; бадеҳист, ки бо иҷозаи саркарда, ки
дар ҳамон карета нишаста буд.
– Наход? – нидо зад Франс. – Луиҷӣ Вампа дар каретаи деҳотизанҳо
нишаста буд?
– Вай худашро фойтунчӣ рост карда буд ва карета меронд, – ҷавоб
гардонд Пеппино.
– Баъд чӣ? – гуфт граф.
– Баъди ин ҷавони фаронсавӣ ниқобашро гирифт; Тереза, бо рухсати
саркарда, низ рӯяшро кушод; фаронсавӣ тақозои мулоқот кард, Тереза
соату ҷояшро хабар дод; фақат ба ҷои Тереза дар айвончаи дами дари
калисои Сан-Ҷакомо Беппо нигарон истод.
– Наход? – боз гапи ӯро бурид Франс. – Ҳамон деҳотизани мокколеттои ӯро чанг зада гирифта?..
– Вай писараки понздаҳсолае буд, – ҷавоб гардонд Пеппино. – Аммо
ҷӯраи шуморо хиҷолат кашидан, ки гӯл задаандаш, ҳоҷат надорад. Вай
на аввалин касест, ки фанди Беппоро хӯрдааст.
– Ва Беппо ӯро аз шаҳр бароварда бурд? – пурсид граф.
– Бале. Дар охири виа Мачелло карета нигарон буд; Беппо савор шуду ҷавони фаронсавиро даъват кард, ки ҳамроҳаш равад; ӯ ба ҳамин
маҳтал будааст; ҷавон илтифоткорона тарафи ростро ба Беппо вогузошту худаш дар паҳлуи ӯ нишаст. Ин дам Беппо гуфт, ки ӯро ба кӯшк
мебарад, як мил дуртар аз Рим. Ҷавони фаронсавӣ ҷавоб гардонд, ки
тайёр аст ба он сари дунё биравад. Фойтунчӣ ҷониби виа-ди-Рипетта
ҳай карда, аз дарвозаи ҳазрати Павел гузашт, вале даме ки онҳо ба
саҳро баромаданд, ҷавони фаронсавӣ ин дам худсарӣ карданро аз ҳад
гузаронд, Беппо ҳам як ҷуфт таппончаро ба сандуқи дилаш рост кард.
Фойтунчӣ аспонро таваққуф дод; ба қафо баргашту ӯ ҳам айни ҳамин
корро кард. Дар ҳамин лаҳза чор тан одамони мо, ки дар лаби Алмо
панаҳ шуда буданд, ба назди карета тохта омаданд. Ҷавони фаронсавӣ
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қариб ба мудофиа истоданӣ шуд, ҳатто ба хаёлам, Беппоро каме бугӣ
кард; аммо дар муқобили панҷ каси мусаллаҳ чӣ метавон кард. Таслим
шудан монда буду бас. Ӯро аз карета кашола карда бароварданд, ба лаби дарёча расонданду ба назди Терезаю Луиҷӣ бурданд, ки дар дахмаи
Сан-Себастяно ӯро нигарон буданд.
– Хайр чӣ, – гуфт граф ба Франс, – ин воқиа ҳар гуна воқиаи дигареро ба як нӯл мезанад. Шумо ба ин чӣ мегӯед? Шумо охир ин корҳоро
медонистагистед-ку?
– Мегӯям, ки аз таҳти дил ханда мекардам, – ҷавоб гардонд Франс, –
агар ин воқиа ба ягон каси дигар рӯй медод, на ба Албери бечора.
– Оре, агар шумо маро пайдо намекардед, ин муошиқат ба ҷӯраатон
хеле гарон меафтод, лекин осуда бошед, вай бо тарсу ҳарос халос мешавад.
– Хӯш ба наздаш мерафтагистем? – пурсон шуд Франс.
– Бетаъхир; хусусан ки вай дар як ҷои бисёр диданбоб аст. Шумо
дахмаи Сан-Себастяноро медонед?
– Не, ман ҳаргиз нафуромадаам ба он ҷо, аммо кайҳо боз дар нияти
ин кор будам.
– Хӯш мана ба шумо мавриди қулай, аз ин беҳтараш ба хаёли кас
ҳам намеояд. Каретаатон дар поён аст?
– Не.
– Боке нест; каретаи ман ҳамеша омода аст, ҳам рӯзу ҳам шаб.
– Ва аспҳояш қӯш кардагӣ?
– Бале. Бояд ба шумо бигуфт, ман одами беқарорам, баъзан, аз сари
дастархон, ё нисфишабӣ бархоста, нохост тасмим мегирам ба ягон
гӯшаи олам биравам ва меравам.
Граф як бор занг зад; маҳрамаш ба хона даромад.
– Фармоед, каретаро бароранд, – гуфт ӯ, – ва туфангчаҳоро аз он ҷо
гиред; фойтунчиро бедор накунед; моро Алӣ мебарад.
Баъди ягон дақиқа садои чархҳои карета баромад, ки дами дар оварда буданд. Граф ба соат назар кард.
– Дувоздаҳу ним, – гуфт ӯ. – Мо метавонем соати панҷи саҳар ба роҳ
бароем, дар ҳамин ҳол ҳам сари вақт рафта мерасем; лекин, шояд,
таъхир кардани мо боиси нохуш гаштани шаб ба ҷураи шумо мешуд,
бинобар ин беҳтараш, ки ҳар чи барвақттар ӯро аз дасти беимонҳо кашида гирем. Шумо ҳоло ҳам майли бо ман рафтан доред?
– Ҳеч гоҳ чунин қавӣ набуд майлам.
– Пас рафтем.
Франс ва граф аз хона баромаданд. Пеппино аз пасашон рафт.
Дами дар карета истода буд. Дар қузлааш Алӣ менишаст. Франс
ғуломи гунги дар ғори Монте-Кристо дидаашро шинохт.
Франс ва граф ба карета савор шуданд, ки маълум шуд фойтуни
дуҷоя будааст. Пеппино дар паҳлуи Алӣ ҷой гирифт, – ва аспон ба чорхез даромаданд.
Алӣ, зоҳиран, пешакӣ супориш гирифта будааст, ки аз Корсо гузашта, Кампо Ваччиноро миёнабур карда, аз роҳи Страда Сан-Грегорио
боло баромаду назди дарвозаи Сан-Себастяно қарор гирифт. Посбон
онҳоро роҳ додан нахост, вале граф рухсатномаи бе мамониат дар ҳар
гуна соати рӯзу шаб ба шаҳр дарою баро карданро, ки волии шаҳр дода
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буд, пешниҳод кард; панҷараро ҳамонзамонӣ бардоштанд, посбон барои
заҳматаш сиккаи тилло гирифт ва карета роҳашро давом дод.
Онҳо бо роҳи қадими Аппӣ, аз байни ду қатор гӯрхонаҳо мерафтанд.
Гоҳе ба назари Франс чунин мерасид, ки дар равшании моҳи тӯлӯъ карда истода аз вайронае суроби посбон ҷудо мешавад, вале, ба имои Пеппино, суроб ҳамонзамонӣ дар торикӣ панаҳ шуд.
То ба сирки Каракалла андаке монда буд, ки карета бозистод. Пеппино даричаи каретаро боз кард, графу Франс берун омаданд.
– Баъди даҳ дақиқа мерасем, – гуфт граф ба ҳамроҳаш.
Баъд вай Пеппиноро ба як сӯ хонд, зери лаб баъзе фармоишҳо кард
ва Пеппино, аз қуттии карета машъалеро берун оварда, бирафт.
Пас аз панҷ дақиқаи дигар Франс дид, ки Пеппино бо пайраҳаи борике равон аст, пайраҳае, ки аз миёни дашти сертеппаи Рим печу тоб
хӯрда мегузарад; баъд ӯ даруни алафи баланди сурхчае, ки ёли пахмоқи
шери барзангиеро ба ёд меовард, аз назар ғоиб шуд.
– Аз паси ӯ меравем, – гуфт граф.
Онҳо бо ҳамон пайраҳа равон шуданд; аз ёнаи нишеб ягон сад қадам
пеш рафта, онҳо ба як водии хурдакаке баромаданд. Дере нагузашта ду
касро диданд, ки дар торикӣ гуфтугӯ доранд.
– Рафтан гирем, – пурсид Франс, – ё, шояд, сабр кардан лозим
бошад?
– Рафтем, рафтем; Пеппино, эҳтимол, посбонро огоҳ карда бошад.
Воқиан ҳам, яке аз он ду кас Пеппино буду дигараш – роҳзане, ки
дар посбонӣ истода будааст.
Графу Франс наздашон рафтанд, роҳзан таъзим кард.
– Ҷаноби воломақом, – гуфт Пеппино, – мехоҳед аз паси равед? Даромади дахма як-ду қадам аз ин ҷо.
– Хуб шудаст, – гуфт граф, – пеш даро.
Ҳаяле нагузашта, дар паси буттаҳо, миёни сангҳо, сӯрохе ба назар
расид, ки одам базӯр гузашта метавонад.
Пеппино якум шуда ба сӯрох даромад; баъди чанд қадаме рафтан
роҳи зеризаминӣ дигар васеъ шудан гирифт. Он гоҳ вай бозистод,
машъалро даргиронду ба қафо гашта назар кард.
Граф якум шуда ба ҳамон роҳи мӯримонанд даромад, Франс аз
ақиби ӯ рафт.
Роҳ ба таги кӯҳ нишеб мешуд ва батадриҷ васеъ мегардид; вале
Франсу граф ҳоло ҳам маҷбур буданд хам шуда пеш раванд ва танҳо ба
душворие ҳампаҳлу роҳ гашта метавонистанд. Дар ҳамин вазъ онҳо боз
ягон саду панҷоҳ қадам пеш рафтанд, баъди ҳамин садое боздошташон:
«Кӣ меояд?»
Ва дар равшании машъал дар торикӣ ҷило додани мили туфангро
диданд.
– Дӯст, – ҷавоб гардонд Пеппино.
Ҷавон пеш рафту ба посбон чанд калимае гуфт, ки вай чун посбони
аввала таъзим кард ва ба меҳмонони шабона имо кард, ки метавонанд
роҳашонро давом диҳанд.
Посбон ягон бист поғунда баландтар дар сари зинапоя меистод;
Франс ва граф аз ҳамон зинапоя поин фуромаданду худро дар сағона
барин ҷое диданд. Аз ин ҷо ба шакли лӯлаи нур панҷ чуқурӣ ба ҷавониб
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мерафт; дар девораҳои сангин ба шакли лаҳад қабат-қабат тоқчаҳо канда шуда буданд… Онҳо дарёфтанд, ки ниҳоят ба дахма қадам гузоштаанд.
Дар яке аз он чуқурҳо, ки муқаррар кардани тӯлаш имкон надошт,
рӯзона партави рӯшноӣ роҳ меёфт.
Граф даст ба китфи Франс гузошт.
– Урдуи роҳзанонро ҳангоми истироҳат дидан мехоҳед? – пурсид ӯ.
– Хеле мехоҳам, – ҷавоб гардонд Франс.
– Хӯш аз паси ман оед… Пеппино, машъалро хомӯш кун.
Пеппино фармоишро ба ҷо овард ва Франсу граф худро дар зулмати
том ёфтанд; фақат дар пешгаҳ, дар масофаи ягон панҷоҳ қадам аз ҷои
истодаи онҳо дурахши сурхчае дар танаи девораҳо рақсидан дошт, ки
баъди машъалро хомӯш кардани Пеппино баръалотар намудор шуда
буд.
Онҳо хомӯш пеш мерафтанд, граф бо итминони тамом Франсро гирифта мебурд, мисле ки вай қобилияти дар торикӣ дидан дошта бошад.
Воқиан, онҳо дар дурахши рақсанда, ки барояшон ба манзилати оташаки раҳнамуне буд, ҳар қадар наздик мерафтанд, Франс роҳро ҳамон
қадар беҳтар пайхас мекардагӣ шудан гирифт.
Аз пеши онҳо се равоқ баромад, ки сеюмаш вазифаи дарро ба ҷо
меовард. Ин равоқҳо роҳраверо, ки Франсу граф дар он қарор доштанд,
аз хонаи мураббаи калоне ҷудо медоштанд, хонае, ки гирдогирдаш пури
тоқча буд, мисли ҳамон тоқчаҳое, ки пеш аз ин гуфта будем. Дар
миёнҷои хона чор санги аз сатҳи хона баланде ба назар мерасид, ки як
замоне вазифаи меҳробро ба ҷо меовардаанд ва салибе ба ин далолат
дошт, ки ҳоло ҳам зинатафзои онҳо буд.
Чароғи якае, ки рӯи пояи сутун гузошта шуда буд, бо нури хираи
лаппишхӯрандааш манзараи ғалатиеро ба назари ояндагон боз мекард,
ояндагоне, ки дар торикӣ аз назарҳо панаҳ монда буданд.
Шахсе такя ба пойдевори сутун додаву пушт ҷониби равоқҳо чизе
мехонд.
Ин шахс саркардаи дастаи роҳзанон Луиҷӣ Вампа буд.
Дар гирди ӯ, ҳар кас мувофиқи табъаш ҷо гирифта, ягон бист тан
роҳзанон, дар боронӣ печида хоб мерафтанд, ё ба хараки сангӣ барин
чизи дар қадди девораҳои ин дахма дароз истода, такя карда менишастанд. Дар зери дасти ҳар кадомашон туфанге буд.
Дар пешгаҳ посбоне хомӯш, чун соя базӯр ба назар расида, дар пеши
ким-чӣ хел чуқурие дар девор, ки аз сабаби ғафстар будани торикӣ пайхас мешуд, пешу қафо рафту омад дошт.
Граф монд, ки Франс ин манзараи ғарибро хуб тамошо кунад. Баъд
ангушт ба лаб гузошту аз се поғундае, ки ба дахма мебурд, баромада, аз
равоқи сеюм даромаду тарафи Луиҷӣ рафтан гирифт, ки саргарми хондан буд; ӯ чунон ба хондан дода шуда буд, ки ҳатто шарфаи пои графро
нашунид.
– Кӣ меояд? – садо баровард посбон, ки дар рӯшноии чароғ сояи дар
ақиби саркарда пайдо шударо дида буд.
Вампа ҳамин нидоро шунида, туфангчаро аз камараш баркашида,
парида хест. Дар як чашм ба ҳам задан ҷамеи роҳзанон ба по хеста буданд ва бист туфаег графро ба нишон гирифтанд.
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– Лекин, – гуфт ӯ бо овози бурдборона, ҳол он ки ягон раги рӯяш
пири накарда буд, – Вампаи азиз, барои истиқболи дӯсте ин қадар такаллуф чӣ ҳоҷат?
– Нест бод аслиҳа! – фармон дод саркарда, бо ҳаракати омирона як
дасташро боло бардоштаву бо дасти дигараш бо эҳтиром кулоҳ аз сар
баргирифта.
Баъд, ба граф, ки гӯё ба ҳамаи иҷрокунандагони ин саҳна фармонравоӣ дошт, рӯ оварда гуфт ӯ:
– Бубахшед, граф, лекин ман ҳаргиз гумон надоштам, ки шумо бо
мақдами худ маро сарфароз мекарда бошед, аз ин сабаб нашинохтам
шуморо.
– Аз афташ, қувваи ҳофизаи шумо аслан ракик будааст, Вампа, ва
шумо на фақат чеҳраи одамонро дар ёд дошта наметавонистаед, балки
аҳдеро, ки миёнамон ақд шудааст, низ аз хотир мебурдаед.
– Кадом аҳдро ман фаромӯш кардаам, граф? – пурсид роҳзан ба
лаҳни гуфтори касе, ки тайёр аст бетаъхир тақсирашро ислоҳ кунад.
– Магар мо аҳд накарда будем, – гуфт граф, – ки нафақат худи ман,
балки тамоми дӯстонам барои шумо дар доираи масуният хоҳанд буд?
– Бо кадом рафторам ман ин аҳдро риоя накардаам, ҷаноби воломақом?
– Шумо имрӯз виконт де Морсерро дуздидаед ва ба ин ҷо овардаед;
вале ин ҷавонмард, – давом дод граф бо чунин лаҳне, ки Франс ғайри
ихтиёр як қад парид, – аз ҷумлаи дӯстони ман аст; вай бо ман дар як
меҳмонсаро иқомат дорад, вай як ҳафтаи тамом аст, ки савори каретаи
ман дар Корсо сайр дорад, ҳол он ки, ба такрор мегӯям, шумо ӯро
дуздида ба ин ҷо овардаед ва, – номаро аз кисааш бароварда барафзуд
граф, – барояш фидя талаб кардаед, гӯё вай кадом-як роҳгузари тасодуфан дучор омадае бошад!
– Барои чӣ инро ба ман нагуфтетон? – ба забон овард саркарда, ба
одамони худаш рӯ оварда, ки ба нигоҳи ӯ тоб наёварда, пуштнокӣ қафо
мерафтанд, – барои чӣ маро водор кардетон, ки қавли ба граф барин
шахсе додаамро хилоф кунам, ки ҷони ҳар кадоми мо дар кафи кифояти
ӯст? Савганд ба хуни Масеҳо! Агар ман гумон мекардам, ки ягон касе
аз шумо дӯсти ҷанобашон будани ин ҷавонмардро медонистааст, ба
дасти худам мепарондамаш!
– Ана дидед, – гуфт граф ба ҷонибе, ки Франс истода буд, рӯ оварда,
– ман ба шумо гуфта будам-ку, ин суитафоҳум аст.
– Магар шумо танҳо нестед? – пурсид Вампа бо изтироб.
– Ҳамроҳи ман он касест, ки ин нома ба унвонаш рафта буд. Ман хостам ба ин кас собит кунам, ки Луиҷӣ Вампа ҳеч гоҳ қавлашро хилоф
намекунад. Пештар оед, барон, – гуфт ӯ ба Франс, – худи Луиҷӣ ба шумо мегӯяд, ки аз иштибоҳи рӯй дода пушаймон аст.
Франс наздик омад; саркарда ба истиқболи ӯ чанд қадам пеш рафт.
– Хоҳиш мекунам ба ман меҳмон шавед, ҷаноби олиқадр, – гуфт ӯ. –
Шунидед, ки граф чӣ гуфту ман ба ӯ чӣ ҷавоб додам; ман метавонам
фақат илова бикунам, ки бо рағбати тамом чор ҳазор пиастри арзиши
фидяро медодам, то ин воқиа рӯй намедод.
– Лекин асир куҷост? – пурсид Франс, бесаришта ба атроф назар
карда. – Ман ӯро намебинам.
340
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Бо вай, умед аст, ки воқиае рӯй надодагист? – пурсид граф, абрӯ
чин карда.
– Асир дар он ҷо, – ҷавоб гардонд Вампа, ба чуқурие ишорат карда,
ки дар пешаш посбон қадам мезад, – ва худам меравам ба вай эълом
диҳам, ки озод аст.
Саркарда тарафи зиндони Албер равон шуд. Франсу граф аз ақибаш
рафтанд.
– Асир чӣ кор карда истодааст? – пурсид Вампа аз посбон.
– Ростӣ, намедонам, сардор, – ҷавоб гардонд ба вай посбон, – зиёда
аз як соат шуд, ки намеҷунбад.
– Бифармоед, ҷаноби воломақом, – гуфт Вампа.
Графу Франс, ки саркарда пеш-пешашон мерафт, аз поғундаҳо баромадан гирифтанд. Вампа ғалақаро кашиду дарро кушод.
Ин дам, дар рӯшноии чароғе, ки ба чароғи дар дахма рӯшноидиҳанда
шабоҳате дошт, онҳо Алберро диданд. Ӯ худро ба бороние, ки яке аз
роҳзанҳо ба вай дода буд, печонда осуда мехобид.
– Лекин! – гуфт граф бо табассуме, ки ба як худи ӯ хос буд. – Барои
касе, ки соати ҳафти саҳар бояд паронандаш, бад нест.
Вампа ба Албери хобида тарзе нигарист, ки аз шавқ холӣ набуд;
маълум буд, ки мардонагии ҷавон ба вай таассуроте бахшидааст.
– Шумо дуруст гуфтед, граф, – ба забон овард ӯ, – ин кас, бе шак,
дӯсти шумост.
Сипас ба Албер наздик рафта, даст ба китфи ӯ расонд.
– Ҷаноби олиқадр! – гуфт ӯ. – Оё майли аз хоб бедор шудан надоред?
Албер хамёза кашид, чашмонашро молиш доду баъд кушод.
– Ҳа, ин шумоед, саркарда? – гуфт ӯ. – Ҷин занад, барои чӣ маро бедор кардед; хоби бисёр хубе дида истода будам; хоб медидам, ки дар
хонаи Торлониа бо графиня Г. галоп рақсида истодаам.
Вай соатро аз кисааш баровард, ки онро бо худаш нигоҳ дошта буд,
то мурури вақтро худаш назорат кунад.
– Яку ним, – гуфт ӯ. – Барои чӣ дар чунин соате бедор кардед маро?
– То ба ҷанобашон гӯям, ки озодед шумо.
– Азизам, – гашта гуфт Албер бо хунсардии томе, – барои минбаъда
гуфтори ҳикматогини Наполеони Кабирро дар ёд дошта бошед: «Фақат
дар ҳоли даррасидани хабарҳои нохуш маро бедор кунед». Агар маро
бедор намекардед, ман галопро то ба охир мерақсидаму як умр аз шумо
миннатдор мебудам… Хӯш барои ман алакай фидя оварданд магар?
– Не, ҷаноби олиқадр.
– Дар ин сурат чӣ гуна озодам ман?
– Барои гирифта бурдани шумо касе омад, ки ман ба вай ҳеч чизро
дареғ намедорам.
– Ба ин ҷо?
– Ба ин ҷо.
– Ҳурмати виҷдон, бисёр каси илтифоткоре будааст он кас!
Албер ба атроф нигаристу Франсро дид.
– Наход! – ба вай рӯ овард Албер – Ҳамин шумо чунин садоқате
зоҳир кардед?
– Ман не, балки ҳамсояи мо, граф Монте-Кристо, – ҷавоб гардонд
Франс.
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– Оҳ, граф, – бо тараб гуфт Албер, галстуку саростинҳояшро ба тартиб оварда. – Шумо воқиан каси бебаҳоед ва ман як умр аз шумо қарздор мемонам, аввалан, барои каретаатон ва сониян, барои озод гардиданам! – ва ӯ ҷониби граф даст дароз кард.
Ӯ як қад парид, вале ба ҳар ҳол даст дод ба вай.
Луиҷӣ Вампа бо тааҷҷуб ба ин саҳна назар мекард; вай ба дидани он
одат карда буд, ки асирон дар пешаш ба ларза меафтоданд; инак касе
ёфт шуд, ки табъи ҳазлкашиаш зарае тағйир наёфтааст; аммо Франс аз
шавқ меболид: Албер ҳатто ҳини дар дасти роҳзанон буданаш ҳам шарафи миллаташро ба замин назада буд.
– Албери азиз, – гуфт ӯ, – агар шумо зиёд ҳаял накунед, мо шабхушии хонаи Торлониаро ҳоло дармеёбем; шумо галопи нотамоматонро
ба охир расонда метавонед ва синор Луиҷиро, ки ба ростӣ, дар ин ҳама
кор ниҳоят шоиста рафтор кард, маоф доред.
– Гапатон маъқул, – ҷавоб гардонд Албер, – мо то соати ду ба он ҷо
мерасем. Синор Луиҷӣ, – давом дод ӯ суханашро, – пеш аз он, ки бо
ҷанобашон хайру хуш бикунам, боз кадом расмиятҳоеро бояд ба ҷо
оварам?
– Ҳеч гуна расмияте, – ҷавоб гардонд роҳзан, – шумо ба мисоли шамол озод астед.
– Ин тавр бошад, ба шумо зиндагии саодатмандонаву хушҳолонае
таманно дорам; меравем, ҷанобон!
Ва Албер, ба иттифоқи Франсу граф аз хонаи калони мураббаъ бигзашт; ҷамеи роҳзанон бо сари бараҳна рост истода буданд.
– Пеппино! – гуфт саркарда. – Машъалро ба ман деҳ.
– Шумо чӣ кор карданиед? – пурсид граф.
– Мехоҳам шуморо гусел бикунам, – ҷавоб гардонд саркарда. – Ин
камтарин эҳтиромест, ки ба ҷанобашон базл карда метавонам.
Ва, машъали фурӯзонро аз дасти Пеппино гирифта, на чун нӯкаре,
ки вазифаашро ба ҷо меоварад, балки чун шоҳе, ки сафирон аз ақибаш
мераванд, вай аз меҳмононаш пеш гузашта равон шуд.
Ба роҳи баромад расида, ӯ таъзим кард.
– Граф, – гуфт ӯ, – бори дигар узр пеш меоварам ба шумо; умед ҳаст,
ки барои он чи ба вуқӯъ пайваст, шумо дигар аз ман гиламанд
намешудагистед.
– Не, Вампаи азиз, – гуфт граф, – шумо ин қадар илтифоткорона
иштибоҳи худатонро ислоҳ карда метавонед, ки дил мехоҳад барои чунин иштибоҳ ба шумо миннатдорӣ баён кунад.
– Ҷанобон, – давом дод роҳзан суханашро ба ҷавонмардҳо рӯ оварда,
– шояд даъвати ман ба назаратон чандон ҳавасангез нанамояд, лекин
агар ягон вақт ёди ман кунетон, дар ҳар ҷо ки бошам, аз дидоратон шод
мешавам.
Франсу Албер таъзим карданд. Граф нахуст баромад. Аз паси ӯ Албер; Франс даранг кард.
– Ҷанобашон майли аз ман ягон чиз пурсидан доранд? – гуфт табассумкунон Вампа.
– Бояд иқрор бикунам, ки ҳа, – ҷавоб гардонд Франс. – Ман мехостам бидонам, дами даромадани мо, шумо ин қадар бо шавқ чӣ китоберо мехондед?
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– «Қайдҳои Сезар», – гуфт роҳзан, – ин китобест, ки дӯсташ медорам
ман.
– Чӣ гап шуд, Франс? – пурсид Албер.
– Меравам, меравам, – ҷавоб гардонд Франс.
Ва ӯ ҳам аз сӯрох берун шуд.
Онҳо чанд қадам роҳ тай карданд.
– Маъзур доред, – гуфт Албер, гашта ақиб рафта, – оё мумкин аст?
Ва ӯ сигорашро аз оташи машъали Луиҷӣ даргиронд.
– Мана акнун, граф, – гуфт ӯ, – фурсатро аз даст намедиҳем. Дилам
бисёр мехоҳад, ки бақияи шабро дар хонаи герсог Браччано гузаронам.
Карета онҳоро дар ҳамон ҷое нигарон буд, ки монда рафта буданд.
Граф ба Алӣ ким-чие гуфт ба арабӣ ва аспҳо ба ҳукм пеш тохтанд.
Расо соати ду дӯстон ба толори рақс ворид шуданд.
Пайдо шудани онҳо ҳангомае барангехт; вале азбаски онҳо ҳар ду
омада буданд, изтиробе, ки боисаш ғайбати Албер буд, аз миён бардошта шуд.
– Графиня, – гуфт виконт де Морсер, ба назди графиня Г. рафта, –
дирӯз шумо чунон меҳрубон будед, ки бо ман галоп рақсиданро ваъда
додед; ман андак бемаҳалтар аз ваъдаи дилпазири шумо ёдовар мешавам, аммо ҷӯраам, ки ростқавлиаш ба шумо маълум аст, тасдиқ хоҳад
кард, ки ин на бо айби ман аст.
Ва азбаски дар ҳамин дақиқа садои мусиқӣ баланд гардид, Албер дасташро ба миёни графиня ҳалқа карда, миёни ҷуфтҳои рақсон ба чархидан даромад.
Дар ин миён ҳушу ёди Франс ба он банд буд, ки ҳангоми хоҳу ноҳоҳ
даст додан ба Албер граф Монте-Кристо чи ғалатӣ як қад парида буд.
XVII. ПАЙМОН
Рӯзи дигар Албер аз бистари хоб бархоста аввалин кораш ин шуд, ки
ба Франс пешниҳод кард ба боздиди граф раванд; вай рӯзи гузашта ба ӯ
изҳори миннатдорӣ карда буд, вале пай мебурд, ки хидмати барояш адо
кардаи граф ибрози миннати дукаратаро тақозо дорад.
Франс, ки нисбат ба граф рағбати омехта ба ваҳме дошт, бо ҷӯрааш
ҳамроҳ рафт, онҳоро ба хонаи меҳмонпазироӣ дароварданд; баъди ягон
панҷ дақиқа граф пайдо шуд.
– Тақсир, – гуфт Албер, ба вай наздик шуда, – иҷозат фармоед имрӯз
он чиро такрор кунам, ки дирӯз чандон возеҳу равшан баён накарда будам: ман ҳеч гоҳ фаромӯш намекунам, ки дар кадом вазъияте шумо ба
ёриам расида будед ва ҳамеша ёдовар хоҳам шуд, ки барои бақои
умрам, ё ки қариб бақои умрам, миннат аз шумо дорам.
– Ҳамсояи азизам, – хандакунон ҷавоб гардонд граф, – шумо хидмати маро муболиға карда истодаед; ман ягон бист ҳазор франки шуморо
эмин доштам, тамом вассалом; худатон дида истодаед, ки ин кирои гап
надорад. Аммо иҷозат диҳед ман ҳам шавқамро нисбат ба шумо изҳор
кунам: ба хештандории бетакаллуфи шумо ҳавасам омад.
– Ман, граф, дигар чӣ кор карда ҳам метавонистам? – гуфт Албер. –
Ман тасаввур кардам, ки дар натиҷаи муноқишае корам ба дуэл афтодааст ва хостам ба он роҳзанон нишон диҳам, ки агар чи дар ҳама ки343
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шварҳои олам дуэл роиҷ аст, вале фақат фаронсавиён ханда ба лаб
набард мекунанд. Лекин ин ҳаргиз миннатдории маро нисбат ба шумо
коста намекунад ва ман омадам аз шумо бипурсам, ки оё худи ман шахсан ё ба василаи дӯстонам, ки ба туфайли иртиботу алоқамандӣ ман
дӯстоне дорам, ба шумо ягон кори муфиде карда метавониста бошам ё
не. Падари ман, граф де Морсер, аслан испонист, ҳам дар Фаронса, ҳам
дар Испониё хеле нуфуз дорад; шумо метавонед итминон дошта бошед
ва ман ва ҳар он касе, ки дӯстдори ман аст, комилан дар ҳукми ихтиёри
шумоем.
– Бояд иқрор бикунам, ҷаноби де Морсер, – ҷавоб гардонд граф, – ки
ман чунин пешниҳодеро аз ҷониби шумо чашмдор будам ва аз дилу ҷон
қабул медорам инро. Худи ман ҳам мехостам илтифоти зиёдеро аз шумо таваққӯъ бикунам.
– Чӣ коре будааст?
– Ман ҳаргиз Парижро надидаам; тамоман намедонам Парижро…
– Наход? – нидо зад Албер. – Парижро надида чӣ хел зиндагӣ кардан
тавонистед? Ин аз ақл берун!
– Бо вуҷуди ин ҳол чунин аст; вале шумо барин, ман ҳам гумон мекунам, ки вақти он расидааст маркази олами маърифатро бубинам. Аз
ин бештарашро мегӯям ба шумо: шояд кайҳо ман ин сафарро пеш мегирифтам, агар медонистам, ки ягон вақт каси маро ба ҷомиаи ашроф
раҳнамун мешудагӣ пайдо мегардад, ҷомиае, ки бо аҳлаш ҳеч гуна шиносоие надорам.
– Шумо барин шахсе! – хитоб кард Албер.
– Илтифоти шумо зиёд аст; вале азбаски дар шахси худам ба ҷуз
рақобат карда тавонистан бо ҷаноби Агуадо ё ҷаноби Ротшилд ба миқдори миллионҳоям, дигар шоистагиеро намедонам ва на барои он Париж
меравам, ки дар биржае саҳм бигирам, маҳз ҳамин ҷиҳат бозмедошт маро. Аммо баъд аз пешниҳоди шумо кор ранги дигар мегирад. Оё шумо,
азизам ҷаноби де Морсер, ба зимма мегиред (ҳангоми ба забон овардани
ин суханон дар лабони граф ғалатӣ як табассуме пайдо шуд), ки агар ман
ба Фаронса равам, дари ҷомиаро ба рӯям мекушоед, ҷомиае, ки ман ба
аҳлаш чун гурон ё кохинхиние ин қадар бегона хоҳам буд?
– Оҳ, гап дар сари ҳамин бошад, граф, ман бо камоли масаррат ва аз
дилу ҷон ба зимма мегирам инро! – ҷавоб гардонд Албер. – Ва аз он ба
камоли масаррат мегӯям (Франси меҳрубон, хоҳиш мекунам хандаи
маро наоваред), ки маро бо мактубе ба Париж хонда истодаанд, ки худи
ҳамин рӯз гирифтам; дар мактуб сухан аз хусуси ба духтаре аз хонадони
обрӯманде хонадор шудани ман меравад, ки ин хонадон бо табақаи
аъёну ашроф иртиботи қавӣ дорад.
– Пас шумо хонадор мешавед? – пурсид, табассумкунон, Франс.
– Ҳамин хел барин. Бинобар ин, даме ки ба Париж гашта меоед, маро кадхудо меёбед ва, шояд, падари хонадон ҳам. Бо ҷиддияти азиме, ки
ман дорам, ин ба ман бисёр зебанда аст. Ба ҳар ҳол, граф, батакрор
мегӯям: ман ва тамоми наздиконам, тайёрем руҳан ва ҷисман дар хидмати шумо бошем.
– Ман розӣ, – гуфт граф, – ва далертар шуда шуморо бовар мекунонам, ки барои ба субут расондани баъзе нақшаҳоям, ки муддатест дар
ин андешаам, ҳамин гуна як мавриде намерасид.
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Франс ягон дақиқае шак надошт, ки ин ҳамон нақшаҳое будагист, ки
граф дар ҷазираи Монте-Кристо ишорат ба он карда буд ва ӯ синчакорона ба граф нигарист, дилаш мехост доир ба ин нақшаҳо дар чеҳраи ӯ
ақаллан ягон чизе пай барад, нақшаҳое, ки ӯро ба сафари Париж водоштаанд; аммо ба макнуни дили ин мард роҳ ёфтан осон коре набуд, хусусан ки вай дар паси табассуми боадабонааш панаҳ медошт андешаҳояшро.
– Лекин, граф, шояд, – гуфт Албер, аз он ба шавқ омада, ки ба ҷомиаи ашрофи Париж раҳнамун шудани чунин одами ғалатие чун граф
Монте-Кристо ӯро дар пеш будааст, – шояд нияти шумо аз қабили он
ниятҳое бошад, ки нақш ба рег дорад – ва бо аввалин вазидани бод нишоне аз он боқӣ намемонад?
– Не, бовар бикунед, ин тавр нест, – гуфт граф, – ман дар ҳақиқат
ҳам мехоҳам дар Париж бишавам, ба ман ин ҳатто бисёр зарур аст.
– Хӯш чӣ вақт?
– Худи шумо кай дар он ҷо мешавед?
– Ман? – гуфт Албер. – Хайр баъди ягон ду ҳафта, зиёдаш се ҳафта,
– чӣ қадаре, ки дар роҳ сарф шавад.
– Хайр майлаш, гуфт граф, – ба шумо се моҳ мӯҳлат медиҳам, дидед,
ман хасисӣ намекунам.
– Ва баъди се моҳ шумо дар манзили ман мешавед? – бо сурур нидо
баровард Албер.
– Мехоҳед рӯзу соати аниқи мулоқотро бидонед? – гуфт граф. –
Огоҳатон мекунам, ки ман ниҳоят дақиқкор астам.
– Рӯзу соаташ! – гуфт Албер. – Бисёр хуб!
– Ҳозир мебинем.
Граф даст ба тақвиме дароз кард, ки дар назди оина овехтагӣ буд.
– Имрӯз бисту якуми феврал аст, – гуфт ӯ ва ба соат назар кард, –
ҳозир соат даҳу ним. Оё розӣ ҳастед, ки маро бисту якуми май дар соати даҳу ними саҳар нигарон бишавед?
– Бисёр хуб! – нидо зад Албер. – Субҳона рӯи хон хоҳад буд.
– Хӯш шумо дар куҷо истиқомат доред?
– Кӯчаи Элдер, рақами бисту ҳафт.
– Шумо танҳо истиқомат мекунед, муҷаррадона? Ман шуморо ташвиш намедиҳам?
– Ман дар хонаи падарам зиндагӣ мекунам, вале дар бинои алоҳида,
дар канори ҳавлӣ.
– Хеле хуб.
Граф дафтарчаи бағалиашро бароварду дар он навишт: «Кӯчаи Элдер 27, 21 май, дар соати даҳу ними саҳар».
– Мана акнун, – гуфт ӯ, дафтарчаро ба киса андохта, – осуда бошед,
ман ба мисоли ақрабаки соататон аниқкор хоҳам буд.
– Ман шуморо то сафарам боз медида бошам?
– Ин вобаста ба он аст, ки шумо кай меравед.
– Ман фардо соати панҷи бегоҳ меравам.
– Ин тавр бошад, ман бо шумо видоъ мекунам. Маро ба Неапол
рафтан зарур аст ва на барвақттар аз рӯзи шанбе бегоҳ ё рӯзи якшанбе
пагоҳ гашта меоям. Шумо чӣ, – ба Франс рӯ овард ӯ – шумо ҳам меравед, барон?
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– Бале.
– Ба Фаронса?
– Не, ба Венетсия. Ман боз як ё ду сол дар Итолиё мемонам.
– Пас мо якдигарро дар Фаронса намедидаем-дия?
– Метарсам, ки аз ин шараф бенасиб мемонам.
– Хайр, ҷанобон, ин тавр бошад, роҳи сафед ба шумо, – гуфт граф
ҳар ду дасташро ба Франсу Албер дароз карда.
Франс, ки аввалин маротиба дасташ ба дасти ин шахс мерасид, беихтиёр як қад парид; дасти ӯ чун дасти мурда сард буд.
– Пас, гап ҳамин, – гуфт Албер, – шумо қавл додед. Кӯчаи Элдер бисту ҳафт, бисту якуми май, соати даҳу ними саҳар, кӯчаи Элдер бисту
ҳафт, – такрор кард граф.
Баъди ҳамин ҷавонмардҳо таъзим карданду аз дар баромаданд.
Ба шумо чӣ шуд? – пурсид Албер аз Франс, ба хонаи худаш баргашта. – Ин қадар мушавваш менамоед.
– Оре, – гуфт Франс, – бояд иқрор бикунам, ки граф – одами аз ҳад
ғалатӣ ва аз ин мулоқоте, ки вай бо шумо дар Париж таъйин кард, дар
ташвиш астам.
– Дар ташвиш астед?.. Аз ин мулоқот?.. Э шумо ақлатонро хӯрдаед!
– хитоб кард Албер.
– Чӣ метавон кард? – гуфт Франс. – Шояд ман ақламро хӯрда бошам,
лекин чунин аст, ки гуфтам.
– Гӯш кунед, – давом дод Албер суханашро, – ман хурсандам, ки
мавриде пеш омад, ақидаамро гӯям ба шумо; ман дер боз нисбат ба
граф кина доштани шуморо пай бурдаам, ӯ бошад, баръакс, ҳамеша бо
мо ниҳоят меҳрубон буд. Шумо барои хуш надоштани ӯ ягон сабабе
пеш оварда метавонед?
– Шояд.
– Шумо пештар бо вай дучор омада будед?
– Гап ҳам дар ҳамин-дия.
– Дар куҷо?
– Оё шумо ба ман ваъда медиҳед, ки аз он чи ба шумо ҳикоят мекунам, ба ҳеч кас ҳеч чиз намегӯед?
– Ваъда медиҳам.
– Ба ҳурмати виҷдон?
– Ба ҳурмати виҷдон.
– Хуб шудаст. Хӯш гӯш кунед.
Ва Франс дар бораи сафараш ба ҷазираи Монте-Кристо ва дар бораи
он, ки вай он ҷо қочоқчиҳову дар байни онҳо ду тан роҳзани корсикоиро дидааст, ба Албер ҳикоят кард. Вай меҳмоннавозии афсонавореро,
ки граф дар ғори аз «Ҳазору як шаб»-аш ба вай пешниҳод карда буд,
батафсил ҳикоят кард; дар бораи хӯроки шом, ҳашиш, муҷассамаҳо
ҳикоят кард, дар бораи он чи дар хобу дар бедорӣ рӯй дод ва чӣ тавр
пагоҳӣ аз ҳамаи ин фақат яхтаи хурдакаке дар уфуқ боқӣ монда буд, ки
тарафи Порто-Векко мерафт. Баъд вай ба воқиоти Рим гузашт, ба шабе
расид, ки дар Колизей ба сӯҳбати графу Луиҷӣ расида буд, сӯҳбате ки
вай тасодуфан шунида буд онро ва ҳини сӯҳбат граф ба афв карда шудани Пеппино мусоидат карданашро ваъда дода буд, ки вай ин
ваъдаашро чунон ки хонандагони мо диданд, ба ҷо овард.
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Ниҳоят, вай тафсилоти воқиоти шаби сипарӣ шударо пеш овард,
ҳикоят кард, ки ба чӣ ҳоли душворе афтода буд, даме дид, ки то ба маблағи фидя ҳафтсад пиастр намерасид ва чӣ тавр аз хаёлаш гузашт, ки
ба граф рӯ оварад, ки муроҷиат карданаш ба чунин натиҷаи дилхоҳ расонд. Албер ба тамоми аъзо гӯш шуда, ҳикояти Франсро мешунид.
– Хайр чӣ? – гуфт ӯ, вақте Франс суханашро ба поён расонд. – Хӯш
шумо дар ҳамаи ин чӣ чизи ношоистае мебинед? Граф саёҳат карданро
дӯст медорад, вай сарватманд аст ва мехоҳад яхтаи хосе дошта бошад.
Биравед ба Портсмут ё Саутҳемптон ва шумо хоҳед дид, ки бандаргоҳ
пур аз яхтаҳои ингилисҳои сарватманд аст, ки чунин шукӯҳу ҷалолро ба
худашон изн медиҳанд. Граф ин корро аз он кардааст, то ки ҳамеша
сарпаноҳе дошта бошад, то ки ин ғизои расвоеро, ки аз истеъмолаш мо
меъдаамонро заҳролуд мекунем, ман – инак чор моҳ мешавад, шумо
бошед – чор сол боз, нахӯрад, то ки дар бистарҳои нобоб, ки хоби кас
намебарад, хоб наравад, вай дар Монте-Кристо барои худаш манзиле
муҷаҳҳаз мекунад; онро ҷиҳознок карда истода, хавф мебарад, ки ҳукуматдорони Тоскана аз вай кашида нагиранд ва хароҷоташ барбод наравад; он гоҳ вай ҷазираро мехарад ва номи онро ба худ мегирад. Азизам,
ба хотир овареду бигӯед ба ман, магар кам шиносоне доред, ки номашон номи маҳалле бошад, ки ҳаргиз молики он набудаанд?
– Ба роҳзанони корсикоие, ки аз надимони ваянд, чӣ мегӯед? – гуфт
Франс.
– Чӣ ҷои тааҷҷуб дорад ин? Шумо нағз медонед, ки роҳзанони корсикоӣ ғоратгар нестанд, балки фирориҳое мебошанд, ки интиқоми авлодӣ аз шаҳру деҳоташон бадар рондааст; ҳамроҳи онҳо будан ба номи
неки кас зиён намеоварад. Вале худи ман изҳор медорам, ки агар ягон
вақт ба Корсика рафтанам рост ояд, дар он сурат пеш аз он ки ба губернатору префект муаррифӣ карда шавам, хоҳиш мекардам маро ба
роҳзанони Коломба шинос кунанд, фақат агар пайдо кардани онҳо имкон дошта бошад: ман чунин меҳисобам, ки онҳо дилкашанд.
– Хӯш Вампаю дастаи таррораш чӣ? – гашта гуфт Франс. – Инҳо дигар роҳзанони воқеиянд, ки корашон ғоратгарист; дар ин боб умед дорам, ки баҳс намекардагистед. Аз хусуси таъсир доштани граф ба ин
қабил одамон чӣ мегӯед шумо?
– Мегӯям, азизам, ки азбас, ба эҳтимоли қавӣ, зинда монданам аз баракати ҳамин таъсир аст, хурдагирӣ кардан ба ман зебанда нахоҳад буд.
Бинобар ин, ман ба монанди шумо, инро ба ҷинояткор будани граф
ҳамл карданӣ нестам ва акнун шумо ба ман иҷозат фармоед, ҳамсояамонро маоф дорам, маоф барои он ки агар маро аз марг нараҳонда
бошад ҳам, – ин, шояд, як дараҷа муболиға бошад, – ба ҳар ҳол чор
ҳазор пиастри маро эмин дошт; ин ба пули мо, каму беш не, ақаллан
бисту чор ҳазор франк мешавад – ба ин маблағ гумон аст, дар Фаронса
ба ман баҳо медоданд, ки ин далели он аст, – барафзуд Албер, хандакунон, – ки кас пайғамбар нест дар ватани худаш.
– Воқиан, аз хусуси ватан: куҷост ватани граф? Забони модариаш
кадом аст? Василаи зиндагиаш чист? Сарвати беҳисобаш аз куҷост?
Ҳиссаи якуми пурасрори аз назар ниҳони зиндагиаш чӣ гуна аст, ки ба
ҳиссаи дуюмаш сояи нохуши одамбезорӣ афкандааст? Ана чиро фаҳмидан мехостам ман, агар дар ҷои шумо мебудам.
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– Франси азиз, – ҷавоб гардонд Албер, – вақте ки шумо мактуби маро гирифтед ва дидед, ки мо ба граф эҳтиёҷ дорем, шумо рафтеду ба вай
гуфтед: «Ҷӯраи ман Албер де Морсер дар хатар аст ёрӣ диҳед халос кунам ӯро». Ҳамту не?
– Бале.
– Лекин вай оё аз шумо пурсид, ки Албер де Морсер чӣ кас аст? Номашро аз куҷо гирифтааст? Дороиаш аз куҷо пайдо шудааст? Василаи
зиндагиаш чист? Ватанаш куҷост? Дар куҷо ба дунё омадааст? Бигӯед,
вай ин чизҳоро пурсид аз шумо?
– Не, рости гап, напурсидааст.
– Вай бе гапу ҳарф хесту ҳамроҳатон бирафт. Вай маро аз дасти синор Луиҷӣ, ки сарфи назар аз, чунон ки худатон гуфтед, қиёфаи осуда
доштанам, ман худамро, рости гап, хеле ногувор ҳис мекардам, кашида
гирифт. Мана акнун, барои чунин хидмате вай аз ман хоҳиш мекунад,
он чиро бикунам, ки кас ҳамарӯза, барои ҳар як шоҳзодаи рус ё итолиёвии ба Париж омада мекунад, яъне ки хоҳиш мекунад, ки ман ӯро бо
аҳли ҷомиаи Париж ошно бикунам, дили шумо мехоҳад, ки ман аз ин
сар битобам! Бас кунед, Франс, шумо ақлатонро хӯрдаед!
Бояд эътироф кард, ки ин дафъа, хилофи одат, мантиқи гуфтори Албер қавитар буд.
– Хуллас, ҳар чӣ мехоҳед, бикунед, виконти азиз, – ҷавоб гардонд оҳ
кашида Франс. – Ҳар он чи шумо мегӯед, хеле итминонбахш аст; вале
бо вуҷуди ҳамин граф Монте-Кристо – одами ғалатӣ.
– Граф Монте-Кристо – одами накӯкор. Вай ба шумо нагуфт, ки барои чӣ Париж меравад; хӯш гӯш кунед: барои он, ки дар мусобиқа
баҳри ҷоизаи Монтион иштирок варзад; ва агар, барои дарёфтани он
раъйи ману мусоидати он шахси нокироие лозим афтад, ки дарёфти ҷоиза ба вай вобаста бошад, дархости якум, яъне раъйи худамро ба вай
медиҳам, барои дархости дуюм, яъне мусоидати он шахс кафил мешавам. Бо ҳамин, дӯстам, сӯҳбатро хотима медиҳему сари дастархон мешинем, баъд меравем охирин бор ҷомеи ҳазрати Пётрро бубинем.
Барномаи Албер иҷро шуда буд, фардои он рӯз бошад, соати панҷи
баъд аз зӯҳр, ҷӯраҳо якдигарро падруд гуфтанд. Албер де Морсер ба
Париж баргашт, Франс д' Эпине бошад, дуҳафтаина ба Венетсия рафт.
Аммо Албер, ки мабодо меҳмон вақту соати ваъдагиашро фаромӯш
накунед гуфта метарсид, ҳини ба карета савор шуданаш таоруфномаи
худро барои ба граф Монте-Кристо расондан ба нӯкар дод, ки дар зери
калимаҳои «Виконт Албер де Морсер» ба қалам навишта буд:
21 май, соати даҳу ними саҳар, кӯчаи Элдер 27.
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ҚИСМИ САВУМ
I. МЕҲМОНИ АЛБЕР
Дар ҳавлии воқеъ дар кӯчаи Элдер, ки виконт де Морсер ҳангоми
дар Рим буданаш ба граф Монте-Кристо мулоқот таъйин карда буд,
саҳарии 21 май тадорук мерафт, ки меҳмононро сазовор пешвоз бигиранд.
Албер дар бинои алоҳидаи як гӯшаи ҳавлии кушод, дар рӯбарӯи
иморате истиқомат мекард, ки идораҳо ҷой гирифта буданд. Фақат ду
тирезаи ин бинои фаръӣ рӯ ба ҷониби кӯча буд; сетои дигараш аз тарафи ҳавлӣ, вале дутои боқимондааш тарафи боғ кушода мешуданд.
Дар миёни ҳавлию боғ маъвои барҳавою бошукӯҳи графу графиня де
Морсер қомат афрохта буд, ки ба салиқаи пасти давраҳои Наполеон
бино ёфта буд.
Дар саросари паҳнои милк, дар қадди кӯча деворе кашида шуда буд,
ки гулдонҳои пури гул зинатафзои он буданд ва аз мобайни гулдонҳо
дарвозаи калони аз найзаҳои зарандуд ба ҳам омадае гузошта буданд,
ки даромадгоҳи асосии ҳавлӣ буд; даричаи паҳлуи бошишгоҳи ҳоҷиб
барои дарою барои соҳибони даргоҳ таъйин шуда буд, агар ишон ҳар
гоҳ пиёда аз ҳавлӣ берун мерафтанд ва пиёда ба хона бармегаштанд.
Дар интихоби бинои фаръӣ, ки барои Албер муқаррар шуда буд, дурандешии пурмеҳри модар пай бурда мешуд, модаре, ки намехост аз
писараш ҷудо бошад, лекин ба ҳар ҳол инашро ҳам мефаҳмид, ки ҷавонмарде дар синни ӯ ба озодии комил эҳтиёҷ дорад. Аз дигар ҷониб,
ин ҷо худпарастии дурандешонаи виконт, ки ҳавохоҳи он тарзи зиндагонии бекорхӯҷавори озоде буд, бетаъсир намондааст, ки писарони абавайни доро ба сар мебурданд, онҳое, ки манзилашонро чун қафаси
мурғи дастомӯз зарандуд карда буданд.
Аз тирезаҳои тарафи кӯча Албер олами берунро назора карда метавонист; охир ҷавонҳоро зарур аст, ки дар мадди назарашон занҳои хушрӯяк пайдо шуда истанд, агарчи чашмандози ӯ фақат кӯча буду бас. Сипас, агар чизи диданбоб ба таҳқиқи амиқтаре зарурат дошта бошад, Албер де Морсер аз даре хориҷ шуда метавонист, ки дар баробари даричаи
ҳоҷиб қарор дошт; ин дар шоистаи он аст, ки махсус ёдовариаш бикунем.
Ба назар чунин мерасид, ки ин дарро аз рӯзи иморат ёфтани хона фаромӯш карда, биттамом аз баҳраш баромадаанд: ҳамин хел ноаён гардидаву зери чанг монда буд; аммо қулфу ошиқмаъшуқи ғамхорона
равған карда шудааш далолат ба он дошт, ки зуд–зуд ва ниҳонӣ аз он
истифода мебурдаанд. Ин дари пинҳонӣ бо ду даромадгоҳи дигар
рақобат меварзид ва аз чашми ҳозиру нозири ҳоҷиб хато хӯрдаву ӯро
гӯл зада боз мегардид, ба мисоли ғори «Ҳазору як шаб», ба мисоли
«сим–сим»-и Алибобо ба ёрии ду–се калимаи мармузие, ки бо
гӯшнавозтарин овозаке талаффуз меёфт ё тақ–тақи шартие, ки нозуктарин ангуштаке дар олам дармедод онро.
Дар интиҳои роҳрави васеи ором, ки ин дар ба он мебурду вазифаи
як навъ даҳлезеро ба ҷо меовард, аз тарафи рост–хонаи таомхӯрии Ал349
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бер воқеъ шуда буд, хонае, ки тирезаҳояш ба тарафи ҳавлӣ кушода
мешуданд, вале аз тарафи чап – хонаи меҳмонпазироии ӯ ҷо гирифта
буду тирезаҳояш аз тарафи боғ буд. Баргу навдаи буттаҳо ва рустаниҳои печон, ки бодбезаквор пеши тирезаҳоро фаро гирифта буданд,
даруни ин ду дар хонаро аз нигоҳи афроди беҳаё панаҳ медоштанд;
фақат аз рӯи ҳавлию аз боғ ба ин хонаҳо назар афкандан имкон дошт,
зеро ҳар ду хона дар ошёнаи якум ҷой гирифта буданд.
Дар ошёнаи дуюм низ дари хонаҳо айнан чунин буданд ва боз дар
сеюм, ки дар болои роҳрав воқеъ гардида буд. Дар ин ҷо меҳмонхона,
хонаи хоб ва хонаи махсуси пазироии занони олитабор –будуар ҷой гирифта буд.
Меҳмонхонаи ошёнаи якум аз истироҳатгоҳи дивандори алҷазоирӣ
барин манзиле иборат буд, ки барои чилимкашон таъйин гардида буд.
Будуари ошёнаи дуюм аз даруни хонаи хоб роҳ дошт ва дари
ниҳонии он рост ба сӯи зинапоя мебурд. Хуллас, ҳама гуна тадбирҳои
эҳтиёткорӣ пешбинӣ шуда буд.
Тамоми ошёнаи сеюмро коргоҳе ишғол карда буд – буткадаи маълум
нест рассом бошад ё олуфтае. Он ҷо ҳар гуна аҷоиботи Албер тӯда гардидаву рӯиҳам фурӯ рехта шуда буданд: буқҳои шикорӣ, як оркестри
тамом найу контрабас, зеро Алберр як замоне ба мусиқӣ дилбастагӣ
набошад ҳам, як дараҷа ҳавас пайдо карда буд; сеопя, лавҳи наққошӣ,
рангҳои хушк, зеро ҳаводори мусиқӣ дере нагузашта дағ–дағаи рассомӣ
кард; ниҳоят шамшер, дастпӯшакҳои бокс ва гурзу амудҳои мухталиф,
зеро тибқи анъаноти ҷавонони табақаи ашрофи он замон, ки мо ривоят
кардан дорем, Албер де Морсер бо ҷидду ҷаҳди қиёснопазир, на ин ки
ба мусиқию рассомӣ, балки асосан ба се санъат, санъатҳое, ки тарбияти
шербачаи ашроф бо он камол меёфт, машғул мешуд; ин се санъат–
шамшерзанӣ, бокс ва тасарруфи гурзу амуд буд ва дар ин коргоҳ, ки
барои ба ҷо овардани ҳар гуна машқҳои ҷисмонӣ таъйин гардида буд,
Албер Гризйе, Кукс ва Шарл Лебушеро банавбат пазиро мешуд.
Ҷузъи дигари асосияи ин хонаро ҷевонҳои қадимии аҳди Франсиски
1 ташкил медоданд, ки дар онҳо чинивори хитоӣ, гулдону қанддонҳои
ҷопонӣ, зуруфи фаянсии Лукка делла Роббиа ва табақу табақчаҳои Бернар де Палисси чида шуда буданд; курсиҳои нарме, ки шояд дар инҳо
муддате Генрихи IV ё Сулли, Лудовики XVIII ё Ришелйе нишаста
бошанд, бешак аз анборҳои Лувр баромадаанд ё дар ҳар сурат аз ягон
қасри шоҳии дигаре берун омадагистанд, зеро аз ин курсиҳои нарм дутоаш бо герби кандакоришуда оро ёфтааст, ки дар заминаи лоҷувардӣ
се савсани фаронсавии зинатафзои тоҷи шоҳӣ ҷило медод. Дар рӯи ин
курсиҳои дабдабаноку тирафом матоъҳои гаронбаҳои хушранге бетартибвор партофта шуда буданд, ки аз хуршеди Эрон бархурдор шудаанд
ё ба дасти занҳои Калкатта ё Чандарнагор нақшу нигор ёфтаанд. Ин
матоъҳо ин ҷо барои чӣ афканда шудаанд, ҳеҷ кас ҷавоб дода наметавонист: ин матоъҳо лаззатбахши нигоҳи бинанда буда, таъйиноти худро
интизорӣ доштанд, таъйиноте, ки моликашон ҳатто хабар надошт аз он,
аммо то он соат бо шаъшаъаи зару абрешими худ ба хона нуру сафо
мебахшиданд.
Дар ҷои аз ҳама ба назар намоён рояле меистод аз чӯби гулобӣ; роял
сохти Роллер ва Бланше буда, аз рӯи андозааш ба меҳмонхонаҳои хур350
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дакаки мо мувофиқат дошт, вале бо вуҷуди ҳамин дар батни тангу
ҷарангосиаш як оркестри тамом гунҷоиш меёфт ва дар зери бори
шоҳкориҳои Бетҳовен, Вебер, Мотсарт, Ҳайдн, Гретри ва Порпора ба
фиғон меомад.
Ва дар ҳама ҷои деворҳо, болои дарҳо, дар шифт–шамшерҳо,
ханҷарҳо, ҳар гуна корд, гурзу шашпар, табарзин, либосу аслиҳаи ҷангии зарандуду саводкории заркӯбишуда; маҷмӯи набототи хушкондашуда, порае аз маодин, хӯсаи мурғоне, ки болҳои оташгуни ба парвози
беҳаракат омодаву минқорҳояшон барои ҳамешагӣ боз гардида.
Он ки ин хонаи дилпазири Албер буд, ҳоҷат ба шарҳу баён нест.
Аммо аз рӯзе, ки мулоқот таъйин гардида буд, Албер пӯшоки
субҳона дар бар карда, дар меҳмонхонаи хурдакаки ошёнаи поён қарор
гирифт. Рӯи мизи пеши дивани васеи нарм дар хурмаи фаянси финӣ
тамоми анвои тамокуҳои маъруф аз тамокуи зарди петербургӣ то сиёҳи
синайӣ–ҳама ба намоиш гузошта шуда буданд; ин ҷо мэриленд ҳам буду порторико ва латакӣ ҳам. Дар паҳлуи инҳо, дар қуттиҳои чӯби хушбӯ
аз рӯи дарозию эътиборашон пуросҳо, регалияҳо, гаванаҳо ва манилаҳо
қатор чида шуда буданд. Ниҳоят дар ҷевони дараш боз анвои найҳои
тамокукашии олмонӣ, чубуқҳои муштукашон қаҳрабоии бо марҷон зинатёфта ва қалёнҳои зарбкубишудаи гарданаашон сахтиёнии ба мисоли
мор печида хобидае, ки ҳама ба ҳавою ҳавас ё майли чилимкаш нигарон
буданд. Албер ин парешониҳои муназзамро шахсан худаш фармоиш
карда буд, ки меҳмонони инзамонӣ баъд аз субҳонаи дилхоҳ ва як пиёла
қаҳва аз миёни дуди ба як тарзи ғалатӣ ҳалқа–ҳалқа ба сақф раванда
назар дӯхтанро хуш доранд.
Дар соати понздаҳта кам даҳ маҳрам даромад. Ин, агар нӯкарбачаи
понздаҳсола Ҷонро, ки фақат ба инглисӣ ҳарф мезад, ба ҳисоб нагирем,
ягона хидматгори Морсер буд. Бадеҳист, ки дар рӯзҳои муқаррарӣ
таббохи абавайн, вале дар мавридҳои мутантан инчунин нӯкари падараш ҳам дар ихтиёри ӯ буданд.
Маҳрам Жермен ном дошт. Вай ба боварии томи хоҷаи ҷавони худ
ноил шуда буд. Вориди хона гардида, ӯ як даста рӯзномаҳоро рӯи миз
гузошту як қабза номаҳоро ба Албер дод.
Албер бепарво ҷониби номаҳо назар андохту ду лифофаи ба рӯяшон
хушбӯӣ пошида шудаеро, ки навиштаи болояшон ба хати зебое адо
шуда буд, ҷудо карда гирифт, ҳар дуро боз кард ва хеле бо диққат бихонд.
– Чӣ тавр расиданд ин номаҳо? –пурсид ӯ.
– Якаш ба воситаи почта, дигарашро маҳрами хонуми Данглар
овард.
– Фармоед ба хонуми Данглар бирасонанд, ки ба нишемани худаш
даъват кардани ӯро қабул дорам ман… Сабр кунед… Сипас ба назди
Роза меравед; ба вай гӯед, ки баъди опера ба манзилаш медароям ва
шаш шиша беҳтарин майҳои кипрӣ, хересӣ ва малагаию як қуттӣ садафаки осендӣ баредаш…Садафакро аз Борели мегиред ва гуфтани ин
нуктаро фаромӯш накунед, ки садафак барои ман аст.
– Соати чанд субҳонаро мефармоед пеш оваранд?
– Ҳозир соат чанд бошад?
– Понздаҳ дақиқа кам даҳ.
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– Расо соати даҳуним пеш оваред. Дебрэ, эҳтимол, ба вазорат шитоб
дошта бошад… Ва, ғайр аз ин (Албер ба дафтарчаи қайдаш назар кард),
ман ҳам ба граф чунин таъйин карда будам: бисту якуми май, дар соати
даҳуним, ва гарчанде ба ваъдаи ӯ чандон эътимод надошта бошам ҳам,
ман мехоҳам, пухтакор бошам. Воқиан, оё намедонед, графиня бархоста
бошанд ё не?
– Агар ҷаноби виконт майл дошта бошанд, рафта хабар мегирам.
– Хуб шудаст… аз он кас як яхдонча ликёр пурсед, аз они ман пур
не. Бигӯед, ки ман соати се наздашон меравам ва барои ба он кас муаррифӣ кардани як ҷаноб изн мехоҳам.
Даме ки маҳрам баромад, Албер рӯи диван дароз кашиду рӯзномаҳоро боз кард, ба эълонномаи театрҳо назар андохт, абру чин кард, ки
опера медодаанд, на балет, баръабас вай дар байни эълонҳо васоили
нави чақ–чақ меҷуст, ки ба вай гуфта буданд, пай дар пай ҳар се рӯзномаи дар Париж ниҳоят мунташир гардидаро як сӯ ҳаво доду хамёзаи
бардавоме кашида, ғурунгос зад:
– Ба ростӣ, рӯзномаҳо рӯз аз рӯз дилгиртар шуда истодаанд.
Дар ҳамин ҳин дами дарвоза фойтуни сабуке таваққуф кард ва баъди
як дақиқа маҳрам омадани Лусен Дебрэро ба арз расонд. Ба хона хомӯш, бе табассум, бо ваҷоҳати нимрасмӣ ҷавонмарди қоматбаланди
малламӯи рангпаридае даромад, нигоҳи чашмони ашҳабиаш худбоварона, лабони нафиси баҳамфишурдааш бовиқор, дар танаш фраки кабуди тукмаҳои тиллои мазрубидор, галстукаш сафед, як чашма айнаки
косаи сангпуштие ба риштаи ниҳоят борики абрешимӣ ҳамоил буд, сари чанд гоҳ ба ёрии ҷуфти мушаки абрӯ ин айнакро ба чашми рост насб
кардан ба вай муяссар мешуд.
– Салом, Лусен! –гуфт Албер. –Шумо бо ин аниқкории аз ҳад гузароятон маро ба даҳшат меовареду бас! Ман аз дигарон ақибтар омадани
шуморо чашмдор будам, лекин шумо дар панҷта кам даҳ ҳозир шудед,
ҳол он ки субҳона дар соати даҳуним таъйин шудааст! Аҷабо! Мабодо
девони ҳукумат суқут накардааст–ку?
– Не, азизам, – ҷавоб гардонд ҷавонмард, рӯи диван нишаста, – метавонед осуда бошед, мо доимо мекалавем, аммо ҳаргиз суқут намекунем ва ман дар фикри онам, ки мо воқиан абадӣ гардида истодаем, дар
бораи он, ки корҳо дар нимҷазира билкул мавқеи моро устувор мекардагист, ҳоҷати гап ҳам нест.
– Э, ҳа, охир шумо дон Карлосро аз Испания ронда истодаетон–ку.
– Ҳаргиз чунин нест, аралаш накунед. Мо дар ин сӯи сарҳад ирсол
доштанием ӯро ва ба вай дар Бурж меҳмоннавозии шоҳонае карданӣ
ҳастем.
– Дар Бурж?
– Бале. Вай барои шиква кардан ваҷҳе надорад, ҷин занад! Бурж–
пойтахти Карли Ҳафтум аст. Чӣ тавр! Шумо инро намедонистед? Аз
дина боз ин ба тамоми аҳли Париж маълум, аммо се рӯз боз ин ҷониб
ин овоза алакай ба биржа ҳам роҳ ёфт. Данглар (намефаҳмам, ба чӣ тариқ ин кас аз ахбори нав баробари мо бохабар мешуд бошад) дар бозии
биржа иштирок карду як миллион ба даст овард.
– Лекин шумо, аз афташ, тасмачаи наве? Дар ҳалқаи камарбандатон
рахи осмониранге пайдо шудааст, ки аз ин пеш набуд.
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– Ҳа, ба ман ситораи Карли Сеюмро фиристоданд, – беэътиноёна
гуфт Дебре.
– Худатонро бепарво нагиред, иқрор кунед, ки гирифтанаш мефорад
ба шумо.
– Пинҳон намекунам, хеле форид. Ҳамчун ҷузъи таркибии сару либос ситора ба фраки тукмаҳояш гузаронда шуда ҷудо ҳам мезебад; ин
бисёр зебо.
– Ва кас ба шоҳзодаи Уэлсӣ ё ба герсоги Рейхштадтӣ монанд мешавад, – гуфт бо табассум Морсер.
– Ана барои чӣ ман ин қадар ба наздатон бармаҳал ҳозир шудам,
азизам.
– Яъне барои он ки шумо ситораи Карли Сеюмро гирифтаед ва дилатон хост ин хабари хушро расонед ба ман?
– Не, на барои ин. Ман шаби дарозро ба номафиристӣ гузарондам:
бисту панҷ номаи таъҷилии дипломатӣ. Субҳидам ба хона баргаштаму
хостам хоб равам, аммо сарам ба дард даромад; он гоҳ бархостаму тасмим гирифтам каме аспсаворӣ кунам. Дар ҷангали Булон ман малолату
гуруснагӣ ҳис кардам. Ин ду эҳсос рақиби якдигаранд ва банудрат
якҷоя зоҳир мешаванд, аммо ин дафъа ҳар ду бар зидди ман муттаҳид
гардида, иттифоқи карловистию ҷумҳурӣ барин чизе ташкил доданд.
Он гоҳ маро ба ёд омад, ки мо ин пагоҳ дар хонаи шумо зиёфат мехӯрем
ва инак ман ин ҷоям. Ман гуруснаам, сер кунед маро; ман малолат дорам, ин кудуратро аз дил бароред.
– Ин вазифаи мизбонии ман аст, дӯсти азиз, – гуфт Албер, занг задаву маҳрамро даъват карда, ки дар ин миён Лусен бо нӯки асочаи заринқуббаи сараш бо фирӯза зинатёфтааш рӯзномаҳои бозро рӯгардон
мекард. – Жермен, як қадаҳ хересу бисквит. Ҳоли ҳозир Лусени азиз,
мана сигор, бадеҳист, ки қочоқӣ; кашида диданашро маслиҳат медиҳам
ба шумо, инчунин ба вазиратон пешниҳод мекунам, ба ҷои барги чормағз, ки ба марҳамати он кас кашиданаш ба шаҳрвандони бечора рост
меояд, ҳаминхелашро ба мо фурӯшанд.
– Ҳамтуя, ин ба гуфтан рост! Ҳамин ки ин чизҳо нишони қочоқӣ буданашонро гум карданд, шумо аз инҳо рӯй метобед ва манфурашон меёбед. Воқиан, ин ба вазорати умури дохила алоқае надорад, ин вазифаи
вазорати молия аст; ба ҷаноби Юман, департаменти андозҳои ғайри мустақим, роҳрави А, рақами бисту шаш.
– Шумо бо корогоҳии худ маро ба ҳайрат мегузоред, – гуфт Албер. –
Хайр сигор гиред!
Лусен манилаеро аз шамъи гулобиранги шамъдонаш зарандуд оташ
дода кашиду ба диван такя зад.
– Чӣ хушбахте ҳастед, ки ба ягон коре банд нестед, – гуфт ӯ, – растӣ,
шумо саодатмандии худатонро пай намебаред!
– Худи шумо чӣ кор мекардед, э оромибахши давлати шоҳӣ, агар ба
ягон коре банд намебудед? – бо андаке ришханд гашта гуфт Морсер. –
Шумо дабири хоси вазиред, ҳамзамон ба тамоми мураккаботи сиёсати
доманадори аврумоию хурдтарин дасисаҳои дохилипарижӣ алоқа доред. Шумо шоҳон ва аз ин ҳам хуштар, шаҳбонуҳоро ҳимоят мекунед,
аҳзобро таъсис медиҳед, ба интихобот раҳбарӣ мекунед, дар дафтари
кори худатон, ба ёрии қаламу телеграф ба бештар чизе ноил мегардед,
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ки Наполеон ба мадади шамшер дар майдони набард ва зафарҳояш ба
даст меовард. Шумо молики бисту панҷ ҳазор ливр даромади солонаед,
маблағи ротибаатон аз ин ҳисоб берун, аспе доред, ки дар баҳояш Шато–Рено ба шумо чорсад луидор пешниҳод кард, ки шумо онро ба вай
надодед. Дар ихтиёри шумо дарзиест, ки ягон шиматонро ботил накардааст. Опера, Бошгоҳи чобуксаворон – Жокей–клуб ва театри Варйете –
бо вуҷуди ҳамаи ин боз шумо василаи дилхушӣ надоштаед? Хайр майлаш, ман малолати хотиратонро дур карда метавонам.
– Бо чӣ мекардаед инро?
– Бо шиносоии наве.
– Занак будааст ё мардак?
– Мардак.
– Ман бе ин ҳам беҳисоб мешиносам мардонро.
– Аммо ин хелашро намешиносед шумо.
– Аз куҷо будааст вай? Аз он сари дунё не–ку?
– Шояд аз он ҳам дуртар бошад.
– Арвоҳ занад! Умед мебандам, ки субҳонаи шуморо на ӯ меовардагист?
– Не, осуда бошед; субҳона ин ҷо, дар хона, омода шуда истодааст.
Аммо шумо, мебинам, ки гурусна барин?
– Оре, иқрор мекунам, ҳарчанд ин зиллатовар бошад ҳам. Лекин ман
дирӯз дар хонаи ҷаноби де Вилфор наҳор хӯрда будам; вале шумо оё
пайхас кардаед, ки дар манзили ин ходимони маҳкама ҳеҷ гоҳ ғизои хуб
намехӯрад кас? Метавон гумон бурд, ки азоби виҷдон ором намедиҳад
ба онҳо.
– Наҳори дигаронро наҳ задан гиред, наҳ задан гиред, лекин дар хонаи вазирони шумо чӣ гуна хӯрок мехӯрда бошанд?
– Оре, вале мо, ақаллан, одамони дурустро даъват мекунем ва агар
мардуми табақаи поёнии некандешу ба мо раъйдиҳандаро муроот кардан лозим намеомад, ҷуръат намуда шуморо бовар кунонданӣ мешудам,
ки қади аҷал аз наҳор хурдани дар хонаамон метарсидем.
– Ин тавр бошад, боз як қадаҳ херест нӯшеду бисквит гиред.
– Бо камоли рағбат, майи испании шумо олиҷаноб будааст; шумо
дидед, ки дар ин мамлакат осоиштагӣ барқарор карда истода, чӣ ҳақ
будаем мо.
– Ҳа, вале дон Карлос чӣ?
– Хайр ҳеҷ қисса не! Дон Карлос майи сурх – бордо менӯшад, баъди
даҳ сол бошад, мо писари ӯро бо маликаи хурдакак никоҳ мекунем.
– Пӯсти Тиллоро барои чӣ хоҳед гирифт, агар то он вақт дар ифои
хидмат бошед.
– Мебинам, ки шумо, Албер имрӯз тасмим гирифтаед, бо гапҳои
пурташвиш сер кунед маро.
– Хайр чӣ, розӣ шавед, ки ин меъдаро аз ҳар чӣ беҳтар андармон мекунад; Лекин ман овози Бошанро шунида истодаам; шумо бо вай дар
баҳс мешавед ва ҳамин шуморо машғул медорад.
– Аз чӣ хусус баҳс кунем?
– Аз хусуси чизҳое, ки рӯзномаҳо менависанд.
– Э магар ман рӯзномаҳоро мехонам? – бо танаффур ба забон овард
Лусен.
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– Ин тавр бошад, барои баҳс ваҷҳи бештаре будааст.
– Ҷаноби Бошан! – ба арз расонд маҳрам.
– Дароед, дароед, э соҳибқалами даҳшатбор! – гуфт Албер, аз ҷой
бархоставу ба истиқболи меҳмони нав рафта истода. – Ана Дебрэ
мегӯяд, ки тоби дидори шумо надоштааст, агар чи, ба қавли худаш, ҳатто мақолаҳои шуморо намехондааст.
– Ин кас тамоман ҳақ аст, – ҷавоб гардонд Бошан, – ман ҳам ин касро сарзаниш мекунам, агар чи ба чӣ коре машғул буданашро ҳам намедонам. Салом, командор.
– Ҳа, шумо алакай медонед? – гуфт дабири вежаи вазир, табассум
кардаву дасти рӯзноманигорро фишурда.
– Набошад чӣ!
– Дар ин хусус аҳли ҷомиа чӣ мегӯянд?
– Аҳли кадом ҷомиа? Дар тобистони соли як ҳазору ҳашт саду сию
ҳашт аз мавлуди Масеҳ ҷомиа зиёд аст.
– Аҳли ҷомиаи танқиду сиёсат, ки шумо яке аз шербачаҳои онед.
– Мегӯянд, ки ин комилан сазовор аст ва шумо ба дараҷаи кофӣ тухми сурх коридаед, то ки андаке кабуд бирӯяд.
– Беҷо не, – гӯшрас кард Лусен. – Барои чӣ шумо аз мо нестед,
Бошани азиз? Бо ин ақле ки шуморост, дар се–чор сол ба мартабае мерасидед.
– Ман ҳам чашмдори мавриде ҳастам, ки аз рӯи маслиҳати шумо кор
кунам: дар вазорате, ки ним сол тоб меовардагист. Акнун як даҳан гап,
Албер, хусусан ки ба Лусени бечора имкон бояд дод, нафас рост кунад.
Мо наҳор мехӯрем ё субҳона? Охир ба Маҷлис рафтан лозим. Чунон ки
мебинед, дар пеши мо на ҳамеша гулҳои муаттар пеш меояд.
– Мо фақат субҳона мехӯрем ва боз ду каси дигарро нигаронем;
ҳамин ки онҳо омаданд, сари дастархон менишинем.
– Хӯш маҳз киро нигаронед шумо? – пурсид Бошан.
– Як нафар аъёну як касаш дипломат, – ҷавоб гардонд Албер.
– Хӯш, ин тавр бошад, аъёнро ягон ду соат интизор шудан рост меояду дипломатро аз ин ҳам зиёдтар. Ман ҳини шираворхӯрӣ гашта
меоям. Ба ман қулфинай монетону қаҳваю сигор. Ман дар Маҷлис ягон
чиз мехӯрам.
– Монед, Бошан; ҳатто агар марди аъён Монморансию дипломат
Меттерних ном дошта бошад ҳам, фарқ надорад, мо расо дар соати даҳу
ним ба наҳор хӯрдан мешинем; ҳоли ҳозир аз Дебрэ ибрат бигиред –
хересу бисквит хӯрда истед.
– Хуб шудааст, ман меистам. Имрӯз ба ман комилан дилхушӣ кардан
зарур аст.
– Хӯш, ана, шумо ҳам Дебрэ барин! Лекин ман гумон мекунам, ки
вазорат ношод бошад, тарафи мухолифаш бояд дилхушӣ бикунад.
– Оре, аммо шумо намедонед, ки чӣ хатаре маро дар пеш аст. Имрӯз
вақти зӯҳр дар Маҷлиси намояндагон ман нутқи Дангларро мешунавам,
бегоҳ бошад, дар ҳузури завҷааш – фоҷиаи пэри Фаронсаро. Ҷин занад
ҳамин сохтори машрутаро! Охир мегӯянд, ки мо имкони интихоб кардан доштем, пас чӣ шуд, ки Дангларро интихоб кардем?
Ман мефаҳмам: ба шумо димоғчоқӣ андӯхтан лозим.
355
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Аз суханрониҳои Данглар ношукрӣ накунед, – гуфт Дебрэ. – Охир
вай барои шумо раъй медиҳад, вай ҳам аз ҷумлаи мухолифин аст.
– Ана бадбахтӣ ҳам дар ҳамин–дия! Ман чашмам дар роҳ, ки кай
шумо ӯро ба қасри Луксембург мефиристода бошетон он ҷо ҳарзагӯӣ
кунад, ана он гоҳ аз таҳи дил кайф карда механдидам ман.
– Ба як дид маълум, ки дар Испаниё корҳо нағз ба роҳ монда шудаанд, – гуфт Албер ба Бошан. – Имрӯз шумо аз ҳад тундзабонед. Ба ёд
оред, ки гап–гапи арӯсии ману мадмуазел Эжени Данглар дар забони
хосу оми Париж. Охир аз рӯи виҷдон ба шумо изн дода наметавонам
суханронии касеро мавриди тамасхур қарор диҳед, ки як рӯз не рӯз ба
ман мегуфтагист: «Виконт, ба шумо маълум аст, ки ман ба маҳри духтарам ду миллион медиҳам».
– Ин арӯсӣ амри ношуданист, – сухани ӯро бурид Бошан. – Шоҳ тавонист ӯро барон кунад, метавонад пэр бардорад, аммо аз вай аъён
сохта наметавонад. Граф де Морсер бошад, ба дараҷае аъёни баландпоя
аст, ки ба хотири ду миллиони ҳақир ба ин хешутабории нангин тан
диҳад. Виконт де Морсер фақат ба маркизае хонадор шуда метавонад.
– Ду миллион–а! Ин ба ҳар ҳол бад нест, – гашта гуфт Морсер.
– Ин сармояи саҳомии кадом як театри Гулгаштҳо ё шохаи роҳи
оҳани аз боғи наботот то Рапэест.
– Ба гапи вай гӯш надиҳед, Морсер, – коҳилона лаб ба сухан кушод
Дебрэ, – ба занӣ гиредаш. Охир шумоён тавъам бо халтаи пул никоҳ
мешаветон. Хӯш чӣ фарқе дорад барои шумо! Бигзор як гербаш каму як
сифраш зиёд бошад; дар герби шумо Хафто мерлетка, сетоашро ба занатон мебахшед, ба худатон боз чорто мемонад. Ин ба ҳар ҳол аз они
герсог Гиз якта зиёд аст, вай бошад, қариб шоҳи Фаронса шуда буд ва
амакбачааш императори Олмон буд.
– Оре, равед ки ҳақ ба ҷониби шумост, – ҷавоб гардонд, парешонхотир Албер.
– Набошад чӣ! Илова бар ин ҳар як миллионер асилзода аст ба мисоли валадуззино.
– Шш! Хомӯш истед, Дэбреэ; – гуфт, хандакунон, Бошан, – ана Шато–Рено омада истодааст, вай шамшери ҷаддаш Рено де Монтобанро ба
шикаматон мехалонад, то шуморо аз хориқулъодагӣ берун оварад.
– Вай бо ҳамин эътиборашро паст мекунад, – ҷавоб гардонд Лусен, –
зеро насаби ман хеле паст аст.
– Ана халос! – нидо зад Бошан. – Вазорат ба лаҳни Беранже ба
нағмасароӣ даромад; ҷанобон, ба куҷо равонем мо!
– Ҷаноби де Шато–Рено! Ҷаноби Максимилиан Моррел! – ба арз расонд маҳрам.
– Пас, ҳама ҳозир! – гуфт Бошан. – Ва мо ба субҳона хӯрдан менишинем; охир, агар ман иштибоҳ накунам, мо боз ду каси дигарро нигарон будем, Албер?
– Моррел! – зери лаб гуфт ҳайрон шуда Албер. – Кӣ бошад ин Моррелаш?
Аммо вай фурсати гапашро ба охир расондан наёфта буд, ки ҷаноби
де Шато–Рено, ҷавонмарди хушсурати ягон сисолаи аз сар то нохуни по
аъён, яъне ба зоҳир Гишу ба хирад Мортемар, аз дасташ гирифт ӯро.
– Ба ман иҷозат диҳед, Албер, – гуфт ӯ, – капитани спагӣ Максими356
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лиан Моррели дӯсту наҷотбахшамро ба шумо муаррифӣ бикунам.
Воқиан, чунин шахсеро тавсия додан ҳоҷат надорад. Дуруд бигӯед
қаҳрамони моро, виконт.
Ӯ як сӯ истоду ба ҷавонмарди қоматбаланду босалобати фаррохҷабини нигоҳаш зираконаву сияҳсиблате ҷой дод, ки хонандагони
мо дар Марсел дар вазъияти ниҳоят фоҷиаборе дида буданд ӯро, то, мабодо, фаромӯш накарда бошандаш. Пӯшоки низомии хушдухти нимфаронсавию нимшарқии шинами танаш сари синаи фарохи музайян ба
салиби Легиони фахрӣ ва миёни мавзунашро намоиш медод. Афсари
ҷавон бо ҳусни одоб таъзим намуд. Ҳар як ҳаракати ӯ дил мерабуд, зеро
тани пурқуввати обутобёфтае дошт.
– Ҷаноби Моррел, – бо чеҳраи кушод гуфт Албер, – барон Шато–
Рено пешакӣ медонистааст, ки маро бо шумо шиносо карда, ба ман фараҳмандии хосе мебахшидааст; шумо дӯсти ин касед – умед ҳаст, ки
дӯсти мо ҳам мешудагистед.
– Бисёр нағз, – гуфт Шато–Рено, – ва таманно бикунед, ки дар ҳолати зарурат ин кас ба шумо ҳам он кореро бикунад, ки ба ман карданд.
– Хӯш ин кас чӣ кор карданд? – пурсид Албер.
– Барон муболиға мекунанд, – гуфт Моррел, – ба ростӣ кирои ба забон гирифтан надорад!
– Чӣ тавр кирои ба забон гирифтан надоштааст? – хитоб кард Шато–
Рено. – Ҷон кирои он надоштааст, ки кас дар борааш гап занад?.. Ба
ростӣ, шумо ҷудо ҳам файласуфи зӯр будаед, Моррели азиз… Шумо аз
он ин тавр гуфта метавонед, ки ҳар рӯз ҷонатон дар маърази хатар аст,
лекин ман, ки тамоман тасодуфӣ ба ин вазъият афтода будам…
– Аз ҳамаи ин, барон, барои ман фақат як чиз маълум: ин, ки капитан
Моррел ҷонатонро аз хатар раҳондааст.
– Оре, ҳамину бас, – гуфт Шато–Рено.
– Хӯш ин чӣ тавр рӯй дод? – пурсид Бошан.
– Бошан, дӯстам, дониста бошед, ки ман аз гуруснагӣ мурда истодаам! – нидо зад Дебрэ. – Ҳикоятҳои тӯлонӣ чӣ ҳоҷат.
– Э магар ман гуфтам, ки ба сари дастархон нанишинед?.. – гуфт
Бошан. – Шато–Рено ҳамаашро дар сари дастархони субҳона ҳикоят
мекунад.
– Ҷанобон, – гуфт Морсер, – дар назар дошта бошед, ҳозир нав аз
даҳ понздаҳ дақиқа гузашт ва мо охирин меҳмонро интизорем.
– Оҳ, ҳа, дипломатро, – гуфт Дебрэ.
– Дипломат ё боз ягон чизи дигар, ин ба ман маълум нест. Фақат медонам, иҷрои супоришеро аз вай умед доштам, чунон дилхоҳ ба ҷо
овард, ки агар шоҳ мебудам, бо тамоми орденҳоям сарфароз мекардамаш, ҳатто агар дар ихтиёри ман ҳамзамон Пӯсти Тиллову низ Овеза
мебуд ҳам, дареғ намедоштам.
– Ин тавр бошад, модом ки ҳоло ба сари дастархон намешиштаем, –
гуфт Дебрэ, – мисли мо ба худатон як қадаҳ херес гардонеду қиссаатонро ба мо ривоят кунед, барон.
– Ҳамаи шумо медонед, ки ба қарибӣ ҳавои сафари Африқо ба сари
ман зада буд.
– Ин ҷодаест, ки гузаштагони мо ба шумо намудаанд, Шато–Ренои
азиз, – бо илтифот лаб монд Морсер.
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– Бале, лекин гумон аст, ки шумо мисли ишон ин ҷодаро баҳри
раҳонидани марқади парвардигорӣ пеш гирифта бошед.
–
Гапатон ҳақ, Бошан, – гуфт ҷавони аъён, – ман ҳамту хостам, аз рӯи
ҳавас аз туфангча каме тирпаронӣ кунам. Чунон ки ба шумо маълум
аст, ман аз он даме ки ду нафар секунданти маҳз барои хобондани муноқиша интихоб кардаам, водоштанд, ки дасти яке аз беҳтарин дӯстонамро… – Франс д Пинеи бечора, ҳамаатон мешиносетон ӯро – майда
кардам, тоқати дуэл надорам.
– Эҳ. ҳа, дуруст, – гуфт Дебрэ, – шумо як вақте бо вай набард карда
будед… Лекин аз барои чӣ буд?
– Кушед ҳам ҳеҷ чизро дар ёд надорам, – ҷавоб гардонд Шато–Рено.
– Лекин инашро нағз дар хотир дорам, ки бо нияти навъе карда қобилиятамро зоҳир намудан дар ин соҳа, ман қарор додам туфангчаҳои навамро, ки навакак ба ман тӯҳфа карда буданд, ба тани арабҳо бисанҷам.
Бино бар ин роҳи Оранро пеш гирифтам, аз Оран то Константина рафтам ва ҳине ба он ҷо расидам, ки муҳосираро бардошта буданд. Ман
ҳамроҳи дигарон ба ақибнишинӣ кардан даромадам. Ду шабонарӯз ман
як навъ карда рӯзона ба борону шабона ба барф тоб овардам; аммо
субҳи рӯзи сеюм аспам аз сармо бимурд: ҷонвари бечора ба ҷулу ба тавилаи гарм одат карда буд… Ин аспи тозӣ буд, аммо ватанашро, ки дар
Арабистони сармояш даҳдараҷагӣ пеш омада буд, нашинохт.
– Ҳа, ана барои чӣ шумо таковари ингилисии маро харидорӣ карданӣ будаед, – гуфт Дебрэ. – Шумо умед доред, ки вай аз аспи тозии
шумо беҳтар ба сармо тоб меовардагист.
– Шумо иштибоҳ мекунед, ман савганд ёд кардаам дигар ҳеҷ гоҳ ба
Африқо наравам.
– Ҳамин қадар битарсидед шумо? – пурсид Бошан.
– Ҳа, иқрор мекунам, – ҷавоб гардонд Шато–Рено, – ва тарсам ҷой
дошт! Ҳамин тавр аспам бимурд; ман пиёда ба роҳ афтодам; шаш араб
тарафам ба ҳукм асп ронданд, то сарам аз тан ҷудо кунанд; дутояшро бо
туфангҳо парондам, – дутояшро – аз рӯбарӯ бо туфангчаҳо, аммо боз
дутои дигар монда буданд, вале ман силоҳ надоштам. Як нафараш ба
мӯи сарам чанг зад, ана барои чӣ ман ин дам мӯямро чунон кӯтоҳ қайчӣ
мезанонам: кӣ медонад, чӣ метавонад пеш ояд, – вале дигараш шофашро ба гарданам ҷафс кард ва ман ин дам сардии пуразияти пӯлодро
эҳсос кардам, ки нохост мана ҳамин ҷаноб, дар навбати худ, ба онҳо
ҳамла оварда, бо тири туфангча онеашро бикушт, ки аз мӯи сарам дошта меистод ва онеашро сар зад, ки гулӯи маро бо шоф буриданӣ буд.
Ин кас ҳамон рӯз халос кардани ҷони ягон касро ба худ вазифа гирифта
будаанд; ҳукми қазо ин будааст, ки он кас ман бошам; ҳар гоҳ ман
сарватманд шавам, ба Клагман ё Марокетти сохтани ҳайкали Қазоро
мефармоям.
– Ин воқиа панҷуми сентябр рӯй дод, – гуфт Моррел, табассум карда, – дар рӯзи яксолагии ҳамон санае, ки падарам ба як тарзи мӯъҷизаосо наҷот ёфта буд; ва ҳар сол, алоқадри қудрат, ман саъй мекунам ин
рӯзро бо ягон амале хотирнишон бикунаму…
– Қаҳрамонона як коре, ҳамин тавр не? – сухани ӯро бурид Шато–
Рено. – Хуллас, бахтам тофт, лекин бо ҳамин тамом не. Баъд аз он ки ин
кас маро аз кушта шудан наҷот дод, аз сармо ҳам раҳо кард, на он тавре,
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ки ҳазрати Мартин карда буд, нисфи борониашро дода, балки боронии
худро пурра ба ихтиёри ман гузошт; баъд аз гуруснагӣ ҳам раҳонд, бо
ман баҳам дида… кани ёбед чиро?
– Паштети Феликсро?
– Не, аспи худашро, ки аз он ҳар кадоми мо бо иштиҳои тамом
яктиккагӣ хӯрдем; ин осон коре набуд!
– Хӯрдани як тикка гӯшти асп? – пурсид хандакунон Морсер.
– Не, ба чунин қурбонӣ тан додан, – ҷавоб гардонд Шато–Рено. – Аз
Дебрэ бипурсед чи, оё таковари ингилисиашро барои каси ношиносе
қурбон мекунад ё не?
– Барои каси ношинос – не, – гуфт Дебрэ, – аммо барои дӯст – шояд.
– Пешакӣ аз дилам гузашта буд, ки шумо бо ман дӯст мешавед, барон, – гуфт Моррел. – Ғайр аз ин, чунон ки пеш аз ин шарафёб шуда
будам ба шумо бигӯям, инро қаҳрамонӣ мегӯед ё қурбонӣ, аммо ҳамон
рӯз ман қусури тобиши бахтро, ки ба рӯи мо хандида буд, бояд мебаровардам.
– Воқиан, ки Моррел ба он ишорат кард, – давом дод суханашро
Шато–Рено, – ниҳоят ҳайратангез аст ва ҳар гоҳ, ки бо ин кас аз наздиктар шинос шудед, худаш ягон дафъа ҳикоят мекунад; ҳоло бошад,
ёддоштгӯӣ кифоят, биёед ба доди шикамҳо бирасем. Соати чанд мо
субҳона мехӯрем, Албер?
– Соати даҳу ним.
– Аниқ аст? – пурсид Дебрэ, соаташро бароварда.
– Шумо ба ман боз панҷ дақиқаи имтиёзӣ мебахшидагистетон, –
гуфт Морсер, – охир ман ҳам наҷотбахшро нигаронам.
– Наҷотбахши киро?
– Наҷотбахши худамро, ҷин занад, – ҷавоб гардонд Морсер. – Ё ба
гумони шумо маро аз ягон чиз наҷот бахшидан мумкин нест, чун ҳар
каси дигар ва танҳо арабҳо ба сарбурӣ қодир астанд? Субҳонаи мо–
субҳонаи башардӯстона аст ва дар сари дастархони мо, умед дорам, ду
нафар хайрхоҳи инсоният хоҳанд нишаст.
– Чӣ бояд кард? – гуфт Дебрэ. – Мо охир фақат якто ҷоизаи Монтион дорем–ку?
– Хайр чӣ, онро ба касе месупоранд, ки коре накардааст, то барои
дарёфташ мустаҳиқ бишавад, – гуфт Бошан. – Одатан Академия аз
вазъияти ногувор ба ҳамин тариқ берун меояд.
– Хӯш наҷотбахши шумо аз куҷо пайдо мешавад? – пурсид Дебрэ. –
Барои исроркорӣ маъзарат мехоҳам; ёд дорам, шумо як дафъа ба ман
ҷавоб додед, вале чунон норавшан буд, ки бори дигар пурсиданро ба
худам эб дидам.
– Росташро гӯям, худам ҳам намедонам, – ҷавоб гардонд Албер, – се
моҳ пеш аз ин, даме ки ман ӯро даъват карда будам, дар Рим буд; вале
кӣ гуфтан метавонад, дар ин муддат дар куҷоҳое ки будааст?
– Ва шумо гумон доред, ки ба дақиқкорӣ қодир аст? – пурсид Дебрэ.
– Ман гумон мекунам, ки вай ба ҳар кор қодир аст.
– Дар назар дошта бошед, ки ҳатто якҷоя бо панҷ дақиқаи имтиёзӣ
барои нигарон шудан даҳ дақиқа боқӣ монд.
– Хӯш ман аз ҳамин фурсат истифода бурда дар бораи меҳмонам ба
шумо ҳикоят мекунам.
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– Бубахшед, – гуфт Бошан, – оё аз ҳикояти шумо фелйетон сохтан
имкон дорад?
– Имкон ҳам гап, – ҷавоб гардонд Морсер, – фелйетони ниҳоят ғалатие сохтан мумкин.
– Ин тавр бошад, ҳикоят кунед; модом ки фурсати ба Маҷлис рафтан
намеёбам, ақаллан бо ягон чиз қусурашро барорам.
– Ман ҳини карнавали охирин дар Рим будам.
– Инро медонем мо, – бурид сухани ӯро Бошан.
– Оре, вале инашро намедонед, ки роҳзанон маро дуздида буданд.
– Роҳзанон вуҷуд надоранд, – гӯшрас кард Дебрэ.
– Не, ҳастанд, вуҷуд доранд ва боз чӣ хел даҳшатбор, ман гуфтанӣ
ҳастам, ки – дилрабо. Онҳо ба назарам аз ҳад зиёд хушсурат намуданд.
– Гӯш кунед, Албери азиз, – гуфт Дебрэ, – иқрор кунед, ки таббохи
шумо корро ба таъхир андохт, зеро садафак ҳоло аз Марена ё Остенде
оварда нашудааст ва шумо аз хонуми де Ментенон ибрат гирифта мехоҳед ба ҷои ғизо афсона пеш оваред. Хайр иқрор кунед, мо аз одоб
бенасиб нестем ва шуморо маоф медорему саргузаштатонро, ҳар қадар
тахайюлӣ бошад ҳам, гӯш карда мешинем.
– Лекин ман ба шумо мегӯям, ки тахайюлӣ намояд ҳам, аз аввал то ба
охир ҳама рост аст. Хӯш ки бошад, роҳзанон маро асир гирифтанд ва ба
як ҷои ниҳоят ноқулае бурданд, ки дахмаи Сен–Себястяно ном дорад.
– Ман ин ҷоро медонам, – гуфт Шато–Рено, – ман он ҷо қариб буд,
ки ба табларза гирифтор шавам.
– Ман бошам, воқиан ҳам гирифтор шудам, – давом дод суханашро
Албер. – Ба ман изҳор доштанд, ки дар асоратам ва маро фидия додан
зарур аст – кирои гап не, чор ҳазор пиастри римӣ, бисту шаш ҳазор
ливри турӣ. Мутаассифона дар кисаи ман фақат яку ним ҳазор боқӣ
монда буд, сафари ман ба поён мерасид ва маблағ адо шуда буд. Ман ба
Франс нома навиштам… Ҳа, воқиан франс дар сари ин рӯйдод ҳозир
буд ва шумо метавонед аз ӯ бипурсед, ки ақаллан ягон ҳарфе аз худам
бофтаам ё не. Ман ба вай навиштам, ки агар то соати шаши субҳ чор
ҳазор пиастр наоварад, дар соати шашу даҳ дақиқа ман ба силки қудсиёни саодатманду риёзатиёни номвар дармепайвандам. Бовар бикунед,
ки Луиҷӣ Вампа – чунин меномиданд саркардаи роҳзанонро–ваъдаашро
бе қилу қол ба ҷо меовард.
– Лекин Франс чор ҳазор пиастрро овардагист? – гуфт Шато–Рено. –
Набошад чӣ! Ба даст овардани чор ҳазор пиастр мушкилие надорад,
агар кас Франс д Эпине ё Албер де Морсер ном дошта бошад.
– Не, вай ҳамту бо ҳамроҳии ҳамин меҳмоне омад, ки аз хусусаш сухан меронам ва умед дорам ба шумо муррифиаш бикунам.
– Хӯш ин ҷаноб – Геркулеси Какро кушта ё Персеи Андромедаро
озодкарда будагист?
– Не, вай ҳам қаду басти ман.
– Сар то по мусаллаҳ?
– Ҳамроҳаш сӯзани ҷуллоҳӣ ҳам надошт.
– Лекин маблағи фидияро бипардохт?
– Вай дар гӯши саркарда ду даҳан гап гуфт ва маро озод карданд.
– Дар пешаш ҳатто узрхоҳӣ карданд, ки туро боздоштаанд, – барафзуд Бошан.
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– Маҳз ҳамин тавр карданд, – тасдиқ кард Албер.
– Мабодо Ариосто нест–ку вай?
– Не, ҳамту граф Монте-Кристо.
– Ин гуна номе вуҷуд надорад, – гуфт Дебрэ.
– Ба фикри ман ҳам, – барафзуд Шато–Рено бо итминони шахсе, ки
тамоми насабномаҳои Аврупоро аз ёд медонад, – кадом як граф МонтеКристоро кӣ шунидааст.
– Шояд зодгоҳаш замини Муқаддас бошад, – гуфт Бошан, – эҳтимол
яке аз гузаштагонаш соҳиби Голгофа бошад, чун Мортемара, ки молики
Баҳри мурда буд.
– Бубахшед, ҷанобон, – гуфт Максимилиан, – лекин ба хаёлам ман
шуморо аз ин мушкилӣ бароварда метавонам. Монте-Кристо – ҷазираест, ки маллоҳони дар хидмати падарам буда бисёр вақт аз хусусаш
сухан меронанд; регрезаест дар баҳри Миёназамин, ҷазираест дар фазои
бепоён.
– Тамоман ҳақ гапатон, – гуфт Албер, – ва касе, ки ман аз бобаш ба
шумо ҳикоят карда истодаам, – хоҷаву фармонравои ҳамин регреза,
ҳамин ҷазира аст. Ӯ, зоҳиран, рутбаи графиро дар тарафҳои Тоскана
харидааст.
– Пас графи шумо сарватманд аст?
– Ба гумонам, сарватманд.
– Охир ин аз намудаш маълум будагист?
– Иштибоҳ мекунед, Дебрэ.
– Шуморо нафаҳмида истодаам.
– Шумо «Ҳазору як шаб»-ро хондаед?
– Чӣ суолест ин?
– Оё кас гуфта метавонад, ки он ҷо кист дар пешеш–бадавлате ё бенавое? Чӣ доранд онҳо: донаи гандум ё лаълу алмос? Ба хаёлатон
моҳигири қашшоқанд ва нохост ба ягон ғори пурасроре медароранд
шуморо–ва дар рӯбарӯятон ганҷе мебинед, ки дар баҳояш кулли Ҳиндустонро харидан мумкин.
– Хайр чӣ шудаст?
– Ҳамин, ки граф Монте-Кристои ман яке аз ҳамон моҳигирон; номаш ҳам аз ҳамон ҷост. Синдбоди Дарёгард меномандаш, ӯ ҳам ғори
пур аз тилло дорад.
– Хайр, худи шумо, Морсер, дидаед он ғорро? – пурсид Бошан.
– Ман – не, лекин Франс дидааст. Аммо ҳушёр бошед, аз ин хусус
дар ҳузури вай дам назанед! Франсро ба чашми баста ба он ҷо даровардаанд, ба вай гунгҳову занҳо хидмат кардаанд, ҳамин хел занҳое, ки дар
пешашон Клеопатра духтараки оддие будааст. Воқиан, аз ваҷҳи занҳо
худи Франс чандон дилпур нест, зеро онҳо фақат баъди ҳашиш истеъмол карданаш пайдо шуда будаанд: бинобар ин, шояд, ягон
муҷассамаеро зан пин дошта бошад.
Ҷавонмардҳо ба Морсер менигаристанду аз чашмонашон маълум
буд, ки ба дил мегуфтанд: «Ақлатро хӯрдаӣ ё моро аҳмақ мекунӣ?»
– Дарвоқеъ, – андешамандона гуфт Моррел, – ман аз Пенелон ном
маллоҳи солхӯрдае ба гуфтаҳои ҷаноби де Морсер монанд ким–чие шунидаам.
– Ман бисёр хурсандам, ки ҷаноби Моррел маро тарафдорӣ меку361
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нанд, – гуфт Албер. – Маълум ки кӯшиши гапи маро ҳақ баровардани
ин кас ба шумо маъқул не барин?»
– Бубахшед, дӯсти азиз, – гуфт Дебрэ, – лекин шумо ҳамин хел
чизҳои аз ақл берун ҳикоят карда истодаед, ки…
– Аз ақл берун барои шумо, чун ки фиристодаву консулҳоятон ба
шумо аз ин хусус чизе наменависанд: онҳо фурсат надоранд, онҳо саргарми ба ҳамватанони мусофирашон ситам кардананд.
– Мана шумо, лекин, хашм гирифтед ва ба намояндаҳои бечораи мо
ҳуҷум карда истодаед. Набошад чӣ хел онҳо манфиатҳои шуморо ҳимоят карда метавонанд? Маҷлис доимо маоши онҳоро мебурад; кор ба ҷое
расидааст, ки ба ин вазифаҳо дигар талабгор ёфт намешавад. Майли
сафир шудан доред, Албер? ман шуморо ба Қустантания таъйин мекунонам.
– Ҳаминаш кам буд! То ки султон андаке тарафи Муҳаммад–алиро,
ки гирифтам, ба ман танобча фиристонаду дабирони худам маро ҳаф
андозанд!.
– Ана дидед, – гуфт Дебрэ.
– Ҳа, лекин, сарфи назар аз ҳамаи ин, граф Монте-Кристои ман
вуҷуд дорад…
– Ҳама дар олам вуҷуд доранд! Ёфтед аҷобатро!
– Ҳама вуҷуд доранд, албатта, вале на ҳама ғуломони сиёҳпӯсту нигористонҳои шоҳона, аслиҳаи музейбоб, аспони арзишашон
шашҳазорфранкӣ, канизакони юнонӣ доранд.
– Шумо худашро дидед, ҳамон канизаки юнониро?
– Оре,ҳам дидам, ҳам овозашро шунидам; дар театри Валле худашро
дидам ва даме ки дар манзили граф субҳона мехӯрдам, овозашро шунидам.
– Пас ин одами ғайри муқаррарии шумо ғизо ҳам мехӯрдааст–дия?
– Рости гап чунон кам мехӯрад, ки кирои аз ин хусус гап задан ҳам
нест.
– Ҳоло мебинед, вампир мебарояд вай.
– Дилатон хоҳад, ханда кунед, лекин айни ҳаминро графиня Г. ҳам
гуфта буд, чунон ки ба шумо маълум аст, графиня лорд Рутвенро мешинохт.
– Табрик мегӯям. Албер, ин барои касе, ки ба рӯзноманигорӣ
машғул нест, бисёр хуб аст, – хитоб кард Бошан. – Ба мори баҳрии овозадори дар «Машрутапараст» («Конститутсионалист») дарҷ гардида
рост меояд. Вампир–бисёр кори калон!
– Чашмонаш сурхчаи мардумакаш ба хости худаш гоҳ тангу гоҳ васеъшаванда, – ба забон овард Дебрэ, – уқоббинӣ, ҷабини фарохи калон,
дар рӯяш ягон қатра хун не, ришчаи сип–сиёҳ, дандонҳояш ҷилодори
тез, рафтораш низ инчунин.
– Айнан ҳамин тавр, Лусен, – гуфт Морсер, – тамоми аломатҳо биайниҳӣ рост меоянд. Оре, рафтораш тезу тунд ва ҳарфаш нешдор. Дар
муошират бо ин кас муттасил пӯсти баданам ваҷаррос мезад; ва як
дафъа, даме ки ҳамроҳ қатлро тамошо мекардем, ман гумон кардам, ки
аз ҳуш меравам, на чандон аз муомилаи ҷаллоду наъраҳои шахси
маҳкуми қатл, балки аз ваҷоҳати графу хунсардона ҳикоят карданаш
роҷеъ ба тарзҳои мухталифи ба қатл расонда шудани маҳкумшудагон.
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– Оё шуморо ба харобаҳои Колизей набурда буд, то хунатонро бимакад, Морсер? – пурсид Бошан.
– Ва даме ки раҳо мекард, оё шуморо ба кадом–як пергаменти оташкуне имзо кардан нафармуд, ки ба мисоли Исави нахустписар ҷонатонро месупоред ба вай?
– Хандидан гиред, хандидан гиред, табъи дил бихандед, – гуфт Морсер, андаке ранҷида. – Даме ки ман ба шумо, парижиҳои нозанин,
ҳамешаҳозирони кӯчабоғи Гант, сайругашткунандагони ҷангали Булон
менигараму он одамро ба ёд меоварам, дар он сурат, рости гап, аз дилам
мегузарад, ки мо мардуми гуногунтоифа будаем.
– Ва ман фахр мекунам бо ин! – гуфт Бошан.
– Ба ҳар ҳол, – илова кард Шато–Рено, – граф Монте-Кристои шумо
дар лаҳзаҳои фароғат одами хеле хуб будааст, агар, албатта, кас
нағмаҳояшро бо роҳзанони итолиёӣ ба ҳисоб нагирад.
– Ҳеҷ гуна роҳзанони итолиёӣ вуҷуд надоранд! – гуфт Дебрэ.
– Вампирҳо ҳам вуҷуд надоранд! – тарафдорӣ кард Бошан.
– Граф Монте-Кристо ҳам вуҷуд надорад, – давом дод суханашро
Дебрэ. – Мешунавед, Албер: соат занги даҳу нимро мезанад.
– Иқрор кунед, ки хоби даҳшатборе дидаед ва рафтем, субҳона
мехӯрем, – гуфт Бошан.
Аммо ҳанӯз танини занги соати деворӣ фурӯ нанишаста буд, ки дар
боз гардиду Жермен ба арз расонд:
– Ҷаноби воломақоми граф Монте-Кристо!
Ҷамеи ҳозирон беихтиёр як қад париданд ва бо ҳамин ошкор карданд, ки то кадом дараҷа ҳикояти Морсер ба руҳи онҳо таъсир расондааст. Худи Албер ҳаяҷони ногаҳониашро фурӯ нишонда наметавонист.
Ҳеҷ кас на садои каретаро шунида буд, на шарфаи поеро дар даҳлез;
ҳатто дар бесадо боз гардида буд.
Дар сари остона граф пайдо шуд; вай бисёр сода либос пӯшида буд,
вале ҳатто чашми сахтгире ҳам дар пӯшоки ӯ андаке айб ёфта наметавонист. Ҳамааш созгори нозуктарин салиқа буд, ҳама чизаш – ҳам либоси рӯ, ҳам кулоҳ, ҳам либоси тагаш – ба дасти ҳунармандтарин
таъмингароне муҳайё гардида буд.
Синнаш дар назар аз сию панҷ болотар набуд ва махсусан шабоҳаташ
бо чеҳрае, ки Дебрэ тасвир карда буд, ҳамаро моту мабҳут кард.
Граф, табассумкунон, рост тарафи Албер рафт, ки ба истиқболи ӯ
бархоста буд ва гарму ҷӯшон дасташро бифишурд.
– Аниқкорӣ – одоби шоҳон, тавре ки мегӯяд, то он ҷо, ки ба ман
маълум аст, яке аз подшоҳони шумо, – гуфт Монте-Кристо, – аммо аҳли
сафар, ҳарчанд саъй кунанд ҳам, на ҳамеша ин қоидаро риоя карда метавонанд. Бо вуҷуди ҳамин, виконти азиз, ман умед дорам, ки аз самими
қалб саъй ба аниқкорӣ доштани маро ба инобат гирифта, шумо он ду ё
се сонияи таъхир карданро, ки ба хаёлам аз тарафи ман ба ҳар ҳол содир
шуд, бар ман мебахшоед. панҷсад лёро на ҳамеша бе мамоният метавон
тай кард, хусусан дар Фаронса, ки, мегӯянд, кӯфтани фойтунчиҳо манъ
будааст.
– Граф, – ҷавоб гардонд Албер, – ман ҳам навакак эҳтимоли расидани шуморо ба дӯстонам, ки ба муносибати ваъдаи илтифоткоронаи
меҳмони ман шуданатон ин ҷо даъват карда будам, хабар додам. Иҷозат
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фармоед, инҳоро ба шумо муаррифӣ кунам: граф Шато–Рено, ки нисбати дворянии хонадонаш ба пэрии дувоздаҳум мерасад ва гузаштагонашон ба гирди мизи Мудаввар менишастанд; ҷаноби Лусен Дебрэ –
дабири вежаи вазири умури дохила; ҷаноби Бошан – рӯзноманигори
хатарнок, – офати ҳукумати Фаронса; ин кас дар ватани худ хеле
машҳур аст, аммо шумо, дар Итолиё, эҳтимол, ҳаргиз номашонро нашунида бошед, зеро дар он ҷо рӯзномаи ин кас мамнӯъ аст; ниҳоят,
ҷаноби Максимилиан Моррел – капитани спаги.
Ҳангоми ба забон омадани ин ном граф, ки ба ҳама ниҳоят эҳтиромкорона, вале соф бо тамкину хунсардии инглисӣ таъзим менамуд, беихтиёр қадаме пеш рафт ва дар рухсораҳои рангпаридааш ба мисоли
ламъаи барқ андак сурхие пайдо шуд.
– Шумо пӯшоки низомии фаронсавии фотеҳро дар бар доред, – гуфт
ӯ ба Моррел. – Ин пӯшоки бисёр зебост.
Гуфтан душвор буд, ки чӣ эҳсосе ба овози граф чунин хушоҳангии
гӯшнавоз бахшидаасту гӯё ки ғайри ихтиёраш ба чашмони ӯ нуру сафо
илқо кардааст, нуру сафое, ки ҳеҷ чиз тира карда наметавонисташ.
– Шумо африқоиҳои моро магар ҳеҷ гоҳ надидаед? – пурсид Албер.
– Ҳеҷ гоҳ, – ҷавоб гардонд граф боз худашро ба даст гирифта.
– Дар зери ин пӯшок яке аз наҷибтарину ҷасоратмандтарин дилҳои
артиши мо тапидан дорад.
– Ҳай виконт! – сухани ӯро бурид Морсел.
– Монед гапамро тамом кунам, капитан… Ва мо ҳамин ҳоло – давом
дод суханашро Албер, – аз чунин як рафтори қаҳрамонвори ҷаноби
Моррел хабар ёфтем, ки, агар чи ман имрӯз ин касро бори аввал дар
умрам дида истодаам, аз ишон изн мехоҳам, ба шумо, граф, чун дӯсти
худам муаррифӣ бикунам ин касро.
Ва ҳини ба забон омадани ин суханон нигоҳи ноҷунбони аҷиб,
сурхии яклаҳзагии рухсор ва саҳл–саҳл ларзидани мижагон боз ҳаяҷони
Монте-Кристоро фош кард.
– Ҳамту–я! – гуфт ӯ. – Пас, капитан одами наҷиб будаанд. Боз
беҳтар!
Ин нидо, ки ғолибан ҷавобгӯӣ ибрози андешаи худи граф буд, на ин
ки таассуроташ аз суханони Албер, ба назари ҳама ғалатӣ намуд, хусусан ба Моррел, ки бо тааҷҷуб ба Монте-Кристо назар мекард. Вале дар
айни замон ин суханон ба дараҷае малеҳ ва ҳатто бамеҳр ифода гардида
буданд, ки сарфи назар аз ҳама ғалатӣ намудани нидои ӯ ғайри имкон
буд, ки касе аз ӯ биранҷад.
– Ба наҷобати капитан шак овардани ӯро чӣ чиз боис шуда метавониста бошад? – пурсид Бошан аз Шато–Рено.
– Дар воқеъ, – ҷавоб гардонд ӯ, ки бо нигоҳи зираку борикбини махсуси тоифаи аъёнаш ба як назар дар вуҷуди Монте-Кристо он чиро
муқаррар карда буд, ки муқаррар карданаш дар доираи имкон буд, –
Албер ба мо дурӯғ нагуфтааст, воқиан ин граф одами хориқулъодаест.
Ба назари шумо чӣ, Моррел?
– Ба назари ман, диди ошкорову овози хуше дорад ин кас, аз ин ваҷҳ,
сарфи назар аз эроди ғалатиаш дар боби ман, маро хуш омад ӯ.
– Ҷанобон, – гуфт Албер, – Жермен хабар овард, ки субҳона омода
аст. Графи азиз, изн фармоед, роҳнамоӣ кунам шуморо.
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Ҳама хомӯш ба хонаи таомхӯрӣ рафтанду сари хон нишастанд. –
Ҷанобон, – лаб ба сухан кушод, нишаста истода, граф, – иҷозат фармоед, дар ҳузури шумо ба он чи иқрор оварам, ки шояд барои сар задани
беназокатии эҳтимолие аз ҷониби ман ҷои узрро ҳам гирифта тавонад:
ман ин ҷо бегонаам, зиёда аз ин, бори аввал дар Парижам. Бинобар ин,
ба рӯзгори аҳл Фаронса ҳеҷ балад нестам; то ин дам тарзи зиндагии
шарқӣ ба сар мебурдам, ки ба хулқу одоти фаронсавӣ комилан мутазод
аст. Ва қаблан маъзарат мехоҳам, агар дар нафси ман аз ҳад зиёд
ҷиҳатҳои туркӣ, неаполӣ ё арабӣ пайдо бикунед. Пасон–бипардозем ба
субҳона.
– Чӣ тарзи гуфторе дорад! – зери лаб гуфт Бошан. – Қатъан аз кибор
аст!
– Кибори аҷнабӣ, – илова кард Дебрэ.
– Кибори рӯи олам, ҷаноби Дебрэ, – хулоса кард Шато–Рено.
II. СУБҲОНА
Чунон ки хонандагон, эҳтимол, дар ёд дошта бошанд, граф дар хӯрду хӯрок ҳадди эътидолро риоя мекард. Бинобар ин Албер хавф бурд,
ки тарзи маишати аҳли Париж аз ибтидо бо ниҳояти моддӣ буданаш,
агар чи дар айни замон бо ҷиҳати аз ҳад зиёд зарурӣ буданаш, дар
вуҷуди ӯ таассуроти бад боқӣ мегузоштагист.
– Графи меҳрубон, – гуфт ӯ, – ман сахт дар андешаам, ки тарзи пухту пази кӯчаи Элдер назар ба атъимаи таббохони Пяттса–ди–Спаня
камтар маъқул мешудагист ба шумо. Маро мебоист пешакӣ аз завқи
шумо бохабар шудану таомҳое фармудан, ки шумо афзал мешуморед.
– Агар шумо маро аз наздиктар мешинохтед, – ҷавоб гардонд, табассумкунон, граф, – аз ин як пула чизҳо ғам намехӯрдед. Дар мусофиратҳоям ба ман лозим омадааст дар Неапол макарон хӯрам, дар Милан
полента, дар Валенсия оллаподрида, дар Қустантания палав, дар Ҳиндустон каррик ва дар Хитой лонаи парасту. Барои ман барин каси ломакон муаммои хӯрду хӯрок дар миён нест. Дар ҳар ҷое, ки бошам, ҳама
чизро тановул мекунам, фақат андак мехӯрам; лекин имрӯз, ки шумо аз
эътидоли хӯроки ман шиква доред, иштиҳоям қозгир аст, зеро аз дина
саҳар ин ҷониб чизе нахӯрдаам.
– Чӣ тавр, аз дина саҳар ин ҷониб? – нидо заданд ҳама. – Наход як
шабонарӯзи тамом ҳеҷ чиз нахӯрда бошед?
– Оре, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо. – Ба ман лозим омад аз роҳ
тоб хӯрам, то дар ҳаволии Ним баъзе маълумот ба даст оварам, ҳамин
кор андак маътал кард маро, бинобар ин ман дар ягон маҳал таваққуф
кардан нахостам.
– Ва шумо даруни карета наҳор хӯрдед? – пурсид Морсер.
– Не, ман хобидам; ман ҳамеша, даме ки зиқ бошаму хушҳолӣ ба дилам нагунҷад, ё ҳангоме ки гуруснааму майли хӯрок набошад маро, ба
хоб меравам.
– Хӯш, аз ин мебарояд, ки шумо худатонро ба хобидан во дошта метавонистаед–дия? – пурсид Моррел.
– Қариб ки ҳамин тавр.
– Ва шумо барои ин ягон хел доруе доред?
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– Мӯътамадтарин дору.
– Ана чӣ даркор будааст ба мо, афсарон, – гуфт Моррел, – ғизои мо
охир на ҳамеша муҳайёст, нӯшок бошад – аз ин ҳам камтар.
– Бе шубҳа, – гуфт Монте-Кристо, – вале, мутаассифона, доруи ман
мӯъҷизаасар, мӯъҷизавияташ барои ман барин касест, ки тарзи тамоман
хоси рӯзгузаронӣ дорад, ба кор бурданаш дар хизмати ҳарбӣ хатарнок
будагист, марди ҳарбӣ шояд дар соати лозим бедор шуда натавонад.
– Лекин чӣ дору буданашро оё фаҳмидан мумкин бошад? – пурсид
Дебрэ.
– Бадеҳист, – гуфт Монте-Кристо, – ман инро чун роз ниҳон намедорам; ин аълотарин афюн аст, ки баҳри ба даст оварданаш худи ман ба
Кантон рафта будам, то аз сифаташ мутмаин бошам; ин беҳтарин
ҳашишест, ки миёни Даҷлаву Фурот гирд меоваранд; ҳиссаҳои баробари ин гиёҳро ба ҳам омехта, аз он ҳаббе тайёр мекунанд, ки ҳангоми
зарурат мо инҳоро фурӯ мебарем. Таъсираш баъди даҳ дақиқа сар мезанад. Аз барон Франс д Эпине бипурсед; вай, ба хаёлам, як дафъа инро
аз санҷиш гузаронда буд.
– Бале, – гуфт Албер, – вай ба ман гуфта буд; дар зеҳнаш ёди хуше
боқӣ мондааст аз он.
– Пас, – гуфт Бошан, ки ба одати рӯзноманигориаш хеле нобовар
буд, – ин дору ҳамеша бо шумост?
– Ҳамеша, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо.
– Оё аз ҷониби ман беназокатӣ намешуда бошад, агар аз шумо
хоҳиш бикунам, ки ин ҳабҳои гаронмояро ба мо бинамоед? – давом дод
суханашро ба умеде, ки марди аҷнабиро дар ғафлат мегузоштагист.
– Бифармоед.
Ва граф аз кисааш қуттичаи назаррабоеро берун овард, ки аз як лахт
зумурради бутун таронида шудаву сарпӯшаки зарине дошт; сарпӯшак
ба василаи тоб додан боз гардида ба андозаи донаи нахӯд саққочаи сабзгунеро берун меовард. Ин саққоча бӯи тези ғализ дошт. Дар қуттича
чор ё панҷ саққоча буд, аммо вай барои ягон дувоздаҳ дона ин гуна
саққоча–ҳабҳо гунҷоиш дошт.
Қуттича хонро як давр гашт, вале меҳмонон онро ғолибан барои тамошои зумурради назаррабояш мегирифтанд аз дасти якдигар, на ин ки
ҳабҳояшро бибинанду онҳоро бӯй кашанд.
– Ва ин неъматро таббохатон барои шумо муҳайё мекунад? – пурсид
Бошан.
– О, не, – гуфт Монте-Кристо, – ман ба он бовар намекунам, ки
беҳтарин асбоби роҳатам ба дасти каси ношоистае тайёр карда шавад.
Ман бад кимиёие нестам ва ин ҳабҳоро худам тайёр мекунам.
– Зумурради аълосифате! – гуфт Шато–Рено. – Ин хел калонашро
ман ҳаргиз надидаам, агар чи модари ман ҷавоҳироти меросии нағзе
дорад.
– Ман аз ҳамин хелаш сето доштам, – фаҳмонд Монте-Кристо, –
якашро ба подшоҳе бахшидам, ки бо он шофашро зинат дод; дигарашро
– ба ҳазрати қудсии папа, ки фармуд ба афсараш шинонанд, ба ҷои зумурради тақрибан ҳамарзиш, вале ба ҳар ҳол на чунин зебои худаш, ки
император Наполеон ба пешгузаштаи ӯ Пийи Ҳафтум тӯҳфа карда будааст; сеюмашро барои худам нигоҳ доштам ва фармудам тарошида
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муҷавваф созандаш. Ин амал нисфи арзишашро коҳонд, аммо барои он
тарзи истифодае, ки ҳадафи ман буд, гирифта гаштанашро қулай гардонд.
Ҳама бо ҳайрат ҷониби Монте-Кристо назар мекарданд; ҳаминхел
бепарво гап мезад, ки ҷои баҳс надошт; он чи мегӯяд, ё ҳақиқати бебаҳс
аст ё ҳазёни каси ақлбохтае; аммо зумурраде, ки ҳамчунин дар дасташ
дошта меистод, водор мекард, ки аз ин ду тахмин аввалинаш тарҷеҳ
дода шавад.
– Ин ду соҳибтаҳаккум дар ивази чунин атои гаронмояатон чӣ коре
карданд ба шумо? – пурсид Дебрэ.
– Подшоҳ ба зане озодӣ бахшид, – ҷавоб гардонд граф, – ҳазрати
қудсӣ – ба марде бақои умр. Ба ҳамин тариқ дар умрам боре чунин
муқтадир будан ба ман насиб гардид, ки агар баҳри маснаднишинӣ ба
дунё меомадам.
– Ва оне, ки наҷоташ додед, Пеппино буд, ҳамин тавр нест? – нидо
зад Морсер. – Ҳамин ҳуқуқи авф карда тавонистанро дар ҳаққи ӯ ба кор
бурдед?
– Ҳар кор имкон дорад, ҷавоб гардонд, бо табассум Монте-Кристо.
– Граф, шумо тасаввур карда наметавонед, ки чӣ хуш аст ба ман гӯш
дода нишастан ба суханронии шумо, – гуфт Албер. – Ман чанде пеш ба
дӯстонам шуморо чун каси ғайри муқаррарӣ, соҳире аз «Ҳазору як
шаб», афсунгари асримиёнагӣ тавсия карда будам; аммо аҳли Париж ин
қадар майл ба зуҳуроти хориқулъода доранд, ки бебаҳстарин ҳақоиқро
самараи тахайюл меангоранд, ҳар гоҳ ин ҳақоиқ дар чанбараи ҳастии
рӯзмарраашон нагунҷад. Ана, масалан, Бошан ҳамарӯза ба табъ мерасонад, Дебрэ бошад, мехонад, ки узви кораш ба таъхир афтодаи Бошгоҳи
чобуксаворонро дар кӯчабоғ даст гирифтаву ғорат кардаанд; дар кӯчаи
Сен–Дени ё дар қарибии Сен–Жермен чор касро куштаанд; даҳ, понздаҳ, бист нафар дуздро дар қаҳвахонаи хиёбони Тампл ё дар Термах
Юлиани дастгир кардаанд; дар ҳоле ки мавҷудияти роҳзанонро дар Мареммаҳо, дар Кампанйеи Рим ё ботлоқзори Понтиё рад мекунанд инҳо.
Барака ёбед, граф, худатон ба инҳо бигӯед, ки ман ба дасти ҳамин
роҳзанон асир афтода будам ва агар дахолати олиҳимматонаи шумо
намебуд, ман ба эҳтимоли қавӣ, ба ҷои он ки дар манзили ҳақири худам
дар кӯчаи Элдер ба инҳо зиёфат диҳам, ин дам дар дахмаи Сен–
Себастяно то рӯзи қиёмат зиндагардонидани баъд аз мирониданро
нигарон мехобидам.
– Монед, – гуфт Монте-Кристо, – шумо ба ман ваъда дода будед, ки
ин кори нокироиро ҳаргиз ба ёд намеоваред.
– Ман ваъда надодаам, – нидо зад Морсер. – Шумо маро бо ягон каси дигаре, ки аз афташ ҳамин гуна хидмате карда будаед, иштибоҳ карда истодаед. Баръакс, илтимос дорам, аз ин боб сӯҳбат мекунем. Шояд,
баъзе чизҳои ба ман маълумро такрор кунед, балки бисёр чизҳоеро
ҳикоят бикунед, ки ман надонам.
– Лекин, ба назарам, – гуфт бо табассум граф, – шумо дар ҳамаи ин
воқиаҳо нақши хосе доштед, то ин ки чӣ ҳодиса рӯй доданашро на камтар аз ман донед.
– Агар ман он чи медонам, бигӯям, шумо ваъда медиҳед, ки ҳар он
чиро ман намедонам, ҳикоят кунед? – пурсид Морсер.
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– Ин аз рӯи адолат мешавад, – ҷавоб гардонд Монте_Кристо.
– Хӯш, майлаш, – давом дод суханашро Морсер, – ҳикоят мекунам,
агар чи ҳамаи ин ба шаъни ман зебанда нест. Ман дар зарфи се рӯз ба
худ меболидам, ки ниқобпӯше ба ман ишвагарӣ дорад, ниқобпӯше, ки
гумон бурдам ашрофзанест баромадаш мустақиман ба Туллия ё Поппей
нисбат дорад, ҳол он ки ҳамагӣ шуда лӯъбатаки деҳотие, агар деҳқонзане набошад ҳам, маро ба дасиса мекашидаасту бас. Аз ин ҳам гузашта, ман тамоман гӯлӣ кардам ва роҳзани навҷавон, амради хушқадду
басти ягон понздаҳсолаеро деҳқондухтаре пин доштаам. Ҳангоме то
ҳамин дараҷа шерак шудам, ки хостам ба сари китфаки маъсумонааш
бӯса диҳам, вай туфангчаро ба сандуқи дилам рост карду ба ёрии ҳафт ё
ҳашт шарикаш маро гирифта ё аниқтараш кашола карда ба дахмаи Сен–
Себастяно бурд. Ман он ҷо саркардаашон, каси ниҳоят сермутолиаеро
дидам. Вай саргарми хондани «қайдҳои Тсезар» буд, вале фурӯ гузоштани хонишро ба худ раво дид, то ба ман изҳор кунад, ки агар рӯзи
дигар, то соати шаши саҳар ман ба хазинаашон чор ҳазор пиастр насупорам, дар соати шашу понздаҳ дақиқа зинда нахоҳам буд. Номаи ман
бо қайди ҳошияи устод Луиҷӣ Вампа дар дасти Франс аст. Агар шумо
шак дошта бошед, ман ба Франс мактуб менависам, то вай имзоҳоро
тасдиқ кунад. Он чи ман медонам, ана ҳамин; вале ман намедонам, ба
чӣ тариқ ба шумо, граф, муяссар шудааст, ки ин қадар эҳтироми гарму
ҷӯшони роҳзанони Римро нисбат ба худатон ба даст оварда тавонед, ки
инро эҳтиром номидан кам аст. Рости гап, ба ин ҳаваси ману Франс
омада буд.
– Ҳамаи ин бисёр осон. Ман Луиҷӣ Вампаи номдорро зиёда аз даҳ
сол боз мешиносам. Боре, даме ки ӯ чӯпонбачае буд, ман барои роҳ нишон доданаш ба вай як сиккаи тилло дода будам, лекин вай барои он ки
аз ман қарздор намонад, ханҷари дастааш харротӣ шудаи ҳунари худашро ба ман бахшид; ин ханҷарро шумо эҳтимол дар байни маҷмӯи
аслиҳаи ман дида бошед. Баъдтар вай намедонам ин мубодилаи
тӯҳфаҳо–гарави дӯстие, ки байни мо ба миён омада буд, – фаромӯш
карда бошад, ё маро нашинохта бошад, ки маро асир гирифтанӣ шуд;
вале кор баръакс баромад: ман худам ва боз як даҳ нафар роҳзанашро
дастгир кардам. Метавонистам ӯро ба дасти адлияи Рим супорам, ки
дар амал кардан ҳамеша чусту чолок аст, вале дар боби ӯ махсусан даранг намекард, аммо ман ин корро накардам; ман онҳоро сардодам ва
мондам, ки ба саломат бираванд.
– Ба шарте, ки онҳо дигар ҷурме накунанд, – бихандид рузноманигор. – Ва ман бо қаноатмандӣ мебинам, ки онҳо софдилона қавлашонро
ба ҷо овардаанд.
– Не, гашта гуфт Монте-Кристо, – фақат ба ин шарт, ки онҳо ҳаргиз
ба ману ба дӯстони ман кордор нашаванд. Шояд суханони ман ба назари шумо аҷиб намоянд, ҷанобони иҷтимоиюн, тараққиюн, башардӯстон,
вале ман ҳаргиз ғами аҳли башарро намехӯрам, ҳаргиз ҷомиаро ҳимоят
карданӣ нестам, ҷомиае, ки маро ҳимоят намекунад ва умуман даме ба
ман мепардозад, ки ба ман осебе расонда тавонад. Агар ман ба ҷомиаву
ба аҳли башар эҳтиром нагуморам ва фақат бетарафиро маръӣ дорам,
дар ҳамин сурат ҳам ин ду тоифа ба ҳар ҳол дар боби ман қарзашонро
адо кардагӣ ба ҳисоб намераванд.
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– Худоро шукр! – нидо зад Шато–Рено. – Оқибат ман сухани марди
ҷасуреро мешунавам, ки руирост ва ошкоро худпарастиро таблиғ мекунад. Олиҷаноб, тасанно, граф!
– Ақаллан софдилона, – гуфт Моррел, – вале ман итминон дорам, ки
граф аз боре тағйир додани маслакаш, ки ҳамин ҳоло ин қадар бо
қатъият иброз дошт, пушаймон набудагист.
– Тағйир доданам аз чӣ иборат аст? – пурсид Монте-Кристо, ки гоҳ–
гоҳе чунон бо диққат ба Моррел назар меафканд, ки ҷанговари ҷавони
нотарс алакай чанд дафъа дар зери нигоҳи мусаффою беғубори граф
чашм ба зер афканда буд.
– Лекин ба хаёлам, – гашта гуфт Моррел, – ки ҷаноби де Морсери
комилан бароятон ношиносро раҳо карда истода, шумо ҳам бо аҳли башар ва ҳам ба ҷомиа хидмате карда будед.
– Ҷомиае, ки вай гули сари сабадаш мебошад, – бо дабдаба изҳор
кард Бошан, ҷоми майи шампонро лоҷуръа фурӯ бурда.
– Шумо бо худатон мухолифат доред, граф, – хитоб кард Албер, –
шумо бамантиқтарин касе мебошед, ки мешиносам ман; худи ҳозир исбот мекунам, ки шумо ҳаргиз худпараст нестед, балки баръакси ин –
башардӯстед шуд. Шумо худатонро фарзанди Ховар меномед, мегӯед,
ки шумо левантиниед, малайиед, ҳиндиед, чиниед, ваҳшиед; номатон –
Синдбоди Дарёгард, граф Монте-Кристо; мана акнун нав ба Париж
расидеду дар вуҷудатон бартарии асосӣ, ё камбудии асосиатон, ки хоси
мо, шӯъбадабозони парижист, зоҳир мегардад; шумо нуқсонҳоеро ба
худатон нисбат медиҳед, ки хоси шумо нестанд ва накукориҳоятонро
пинҳон медоред.
– Виконти меҳрубон, – гашта гуфт Монте-Кристо, – ман дар гуфторам ё рафторам ягон чизи шоистаи чунин таърифро намебинам. Шумо
барои ман бегона набудед; ман бо шумо шинос будам, ман ду дар хонаро ба шумо вогузоштам, субҳона муроот кардам, яке аз каретаҳоямро ба
ихтиёри шумо додам, мо ҳамроҳ аз ниқобҳои соҳати Корсо лаззат
бурдем, ҳамроҳ аз тирезаи қасри Пяттса–дел–Пополо ба қатл назора
кардем, қатле, ки ин қадар шуморо ба изтироб оварда буд, ки аз диданаш қариб аз ҳуш рафта будед. Инак, ман аз ҳамаи шумо суол мекунам, оё ман метавонистам, ки меҳмононамро дар дасти ин роҳзанони ба
қавли шумо фалокат фурӯ гузорам? Ғайр аз ин, чунон ки ба шумо
маълум аст, даме ки шуморо халос мекардам, ғаразе доштам, ки шумо
хидмате мекунед ба ман ва ҳар гоҳ ба Фаронса омадем, маро ба аъёни
Париж шиносо мекунед. Пештар шумо метавонистед гумон баред, ки
ин ҳамту як тасмими даргузар будагист, лекин акнун дида истодаед, ки
ин воқеияти биайниҳист ва ба шумо сар фуровардан лозим меояд, то ба
қавлатон хилоф накунед.
– Ва ман ба қавлам устувор мемонам, – гуфт Морсер, – лекин метарсам, графи меҳрубон, ки шумо сахт навмед мешавед, – охир шумо ба
мавзеъҳои хушманзара, саёҳатҳои фавқулъода, ба чашмандозҳои аҷибу
ғариб одат кардаед. Дар диёри мо он чиро, ки зиндагии пур аз ҳаводисатон шуморо ба он хӯ додааст, амсолашро ҳеҷ нахоҳед ёфт. Монмартр– Чимборазои мо, Монвалириён – Ҳимолойи мо, дашти Гренел –
Биёбони Кабири мост, ки дар ҳамин ҷо ҳам барои корвонҳо чоҳи арте369
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зианӣ мекованд. Мо дузд дорем ва ҳатто зиёд, гарчи на он миқдореанд,
ки мегӯянд; аммо ин дуздон аз олинасабтарин аъёну кибор он қадар
наметарсанд, ки аз нодошттарин хуфия метарсанд; хуллас, Фаронса –
кишвари аз ҳад муқаррарӣ, Париж бошад – шаҳри аз ҳад мутараққӣ,
тараққиёташ ба дараҷаест, ки дар ҳамаи ҳаштоду панҷ иёлати мо (бадеҳист, ки ман Корсикаро аз ҷумлаи музофоти Фаронса соқит мекунам),
– дар ҷамеи иёлоти мо шумо андак теппае пайдо карда наметавонед, ки
дар он телеграфе набошад ва ягон ғори андаке торик, ки дар он комиссари политсия газ нагузаронда бошад. Бинобар ин ман ба шумо фақат
як хидмате карда метавонам, графи меҳрубон, дар ин бобат ман яксара
дар ихтиёри шумоям, то шуморо ё худам, ё ба василаи дӯстонам ба ҳар
ҷо раҳнамун бишавам. Воқиан, барои ин кор ба шумо ҳеҷ кас лозим
нест: бо ин ному бо ин сарвату бо ин ақле, ки шуморост (Монте-Кристо
бо хаёле табассуми истеҳзоомез таъзим намуд), кас ба он эҳтиёҷманд
намешавад, ки ӯро муаррифӣ бинамоянд ва шумо барин кас дар ҳама ҷо
хуш истиқбол хоҳед шуд. Аслан ман фақат дар як масъала ба шумо суд
дошта метавонам. Агар балад будани ман ба ҳаёти Париж, андаке
таҷрибат доштанам дар масоили ҳузуру ҳаловат ва донистани мағозаҳо
барои шумо ба кор ояд, дар ин сурат ман билкул дар ихтиёри шумоям,
то ба дурусттар ба роҳ монда шудани ин қабил корҳо ба шумо мададгор
бошам. ҷуръат намекунам барои бо шумо ба ҳам дидани ин манзил
пешниҳоде бикунам, чунон ки дар Рим шумо манзилатонро бо ман ба
ҳам дида будед (агар чи ман таблиғотгари худпарастӣ нестам, бо вуҷуди
ин ман мағз андар мағз худпарастам): дар ин ҷо ба ғайр аз худи ман соя
ҳам ҷой нахоҳад гирифт, магар ки сояи зан.
– Ин эзоҳ маро ба он медорад, ки ин ҷо гап аз усуси завҷият рафта
истодааст, – гуфт граф. – Дар воқеъ, дами дар Рим будан аз хусуси ким–
чӣ хел нақшаҳои ақди никоҳ ба ман ишорате карда будед шумо; оё маро
ба саодати мустақбал табрик гуфтан мебояд шуморо?
– Ин ҳамоно нақша аст ҳоло.
– Ва нақшаи хеле норавшан, – лаб монд Дебрэ.
– Ҳаргиз, – гуфт Морсер, – падари ман ҷудо ҳам мехоҳад инро ва
умед дорам ба қарибӣ шуморо бо завҷа набошад ҳам, бо арӯси худ –
мадемуазел Эжени Данглар – шинос кунам.
– Эжени Данглар! – ба забон овард Монте-Кристо. – Истед ки падараш–барон Данглар аст?
– Оре, – ҷавоб гардонд Морсер, – аммо барони навбаромад.
– Чӣ фарқ дорад, – гашта гуфт Монте-Кристо, – модом ки вай бо
хидматҳояш ба давлат мустаҳаққи чунин мукофот гардидааст.
– Хидматаш беҳисоб, – гуфт Бошан. – Гарчи қалбан либерал буд, вале соли як ҳазору ҳашт саду бисту нуҳум барои Карли Даҳум вомеро ба
маблағи шаш миллион анҷом дод; барои ин шоҳ варо барону соҳиби
Легиони Фахрӣ гардонд, ба дараҷае, ки вай мукофоташро на дар кисаи
камзӯлаш гирифта мегардад, чунон ки кас гумон мебарад, балки тавре
ки мебояд, дар сӯрохи тукмаи фракаш гузаронда мегардад.
– Оҳ, Бошан, Бошан, – ханда кард Морсер, – инро барои «Корсар» ва
«Шаривари» эҳтиёт карда монед, аммо дар ҳузури ман ба хусури ояндаам раҳм бикунед.
Сипас вай ба Монте-Кристо рӯ овард:
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– Шумо навакак номи ӯро тарзе ба забон овардед, ки гӯё бо барон
шиносо бошед.
– Ман бо вай шиносо нестам, – бо кароҳат гуфт Монте-Кристо, – вале, эҳтимол, ба наздикӣ шинос шавам, зеро ба номи ман дар бонки ӯ аз
ҷониби бонкирхонаҳои Ричард ва Балаунти Лондон, Арштейн ва Эскелеси Вена, инчунин Томсон ва Френчи Рим кредит – эътибор кушода
шудааст.
Ду номи охиринро ба забон оварда истода, граф бо қирраи чашм ба
Моррел назар кард.
Агар марди аҷнабӣ ба Максимилиан Моррел таассурот бахшиданро
аз дил гузаронда бошад, иштибоҳ накарда буд. Максимилиан, мисле ки
қувваи электр расида бошадаш, як қад парид.
– Томсон ва Френч? – гуфт ӯ. – Шумо, граф, ин бонкирхонаро медонед?
– Инҳо бонкдорҳои мананд дар маркази олами масеҳият, – бепарво
ҷавоб гардонд граф. – Оё ба бонкирхонаи Томсон ва Френч ягон хидмате доред, ки мадади ман бирасад?
– Шояд, граф, шумо дар ҷустуҷӯе ба мо ёрӣ кунед, ки то ин дам бе
натиҷа мондааст. Ин бонкирхона як замоне ба ширкати мо хидмати бебаҳое карда буд, вале аз чӣ бошад, ки доимо рад мекунад инро.
– Ман дар ихтиёри шумоям, – ҷавоб гардонд бо таъзим МонтеКристо.
– Лекин, – гӯшрас кард Морсер, – аз ҷаноби Данглар гап кушода, мо
аз ҳад дур рафтем аз мавзӯъ. Сухан аз боби он мерафт, ки ба граф Монте-Кристо манзили дурусттаре пайдо кунем. Биёед фикр кунем, ки
меҳмони нави Парижи кабирро дар куҷо ҷойгоҳ бидиҳем?
– Дар маҳалли Сен–Жермени шаҳр граф иморати боғчадори дурусте
пайдо карда метавонанд, – гуфт Шато–Рено.
– Медонистагии шумо маҳалли Сен–Жермени тоқатфарсои худатон,
Шато–Рено, – гуфт Дебрэ. – Ба гапи ин гӯш накунед, граф, ва дар
Шореи д Антен маскун шавед: ин Парижи ҳақиқист.
– Гулгашти Опера, – изҳор кард Бошан, – ошёнаи дуюм, хонаи балкондор. Граф мефармоянд болишҳои кундали симдӯзӣ мегузоранд он
ҷо ва чубуқро дуд додаву ҳаббҳояшонро фурӯ бурда, пойтахти дар
рӯбарӯяшон мутантан қадамзанандаро кайф карда ба назора гиранд.
– Чӣ, ба хаёли шумо, Моррел, ҳеҷ чиз наомада истодааст, ки пешниҳоде намекунед? – пурсид Шато–Рено.
– Не, баръакс, – гуфт табассумкунон, ҷавонмард, – ман як андеша
дорам, вале нигарон будам, ки ягонтое аз пешниҳодҳои бисёр хуби шумо ҳаваси графро меоварда бошад ё не. Ана акнун ман ҷуръат карда ба
ин кас манзили на чандон калонеро дар як иморати зебои табъи дили
маъмури худдонамеро пешниҳод мекунам, ки хоҳари ман дар кӯчаи
Мел як сол боз иҷора гирифтааст.
– Шумо хоҳар доред? – пурсид граф.
– Бале, граф, хоҳари соҳибҷамоле.
– Шавҳардор аст?
– Нӯҳ сол мешавад.
– Ва саодатманд аст?
– Чунон саодатманд, ки саодат ҳамин қадар мешавад, – ҷавоб гар371
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донд Максимилиан, – вай ба касе расид, ки дӯсташ медошт, барои он
дӯст медошт, ки дар рӯзҳои сахт моро тарк накард – ба Эммануел Эрбо
расид.
Монте-Кристо хаёле табассум кард.
– Ҳангоми дар рухсатӣ буданам дар хонаи онҳо истиқомат мекунам,
– давом дод суханашро Максимилиан, – ва ҳамроҳи язнаам тайёр астам
ба шумо хидмат кунам, граф, агар ба шумо ягон коре барояд.
– Як дақиқа! – бурид сухани ӯро Албер, пеш аз он, ки Монте-Кристо
ба ҷавоб гуфтан фурсат ёбад, – Як андеша кунед, Моррел, чӣ кор карда
истодаед шумо. Шумо мехоҳед сайёҳ, Синдбоди Дарёгардро дар муҳити оила зиндонӣ кунед. Касеро, ки омадааст Парижро тамошо кунад, ба
пири хонасолор табдил диҳед.
– Ҳаргиз ин тавр не, – табассум кард Моррел, – хоҳари ман биступанҷсола, язнаам–сисола; онҳо ҷавон, димоғчоқ ва хушбахт астанд.
Ғайр аз ин граф дар хонаи алоҳида истиқомат хоҳанд кард ва даме бо
онҳо мулоқот мекунад, ки худашон майл дошта бошанд.
– Ташаккур ба шумо, миннатдорам, – гуфт Монте-Кристо, – аз шиносоӣ бо хоҳару язнаи шумо шод мешавам, агар ин шарафро аз ман дареғ надоред, аммо ман ягонтое аз пешниҳодоти шумоёнро қабул надорам аз он хотир, ки манзил барои ман алакай муҳайёст.
– Чӣ тавр? – хитоб кард Морсер. – Наход шумо дар меҳмонсаро истиқомат кунед? Ин барои шумо хеле нороҳат хоҳад буд!
– Магар зиндагии ман дар Рим ҳамин дараҷа бад буд? – пурсид Монте-Кристо.
– Набошад чӣ, дар Рим шумо барои ҷиҳози хонаҳоятон панҷоҳ ҳазор
пиастр харҷ карда будед; лекин ҳар дафъа ба чунин исрофкорӣ роҳ намедодагистед–ку.
– На ин бозмедошт маро, – ҷавоб гардонд Монте-КристоЮ– вале
ман мехоҳам дар Париж хонае дошта бошам, аз они худам бошад он.
Ман маҳрамамро пешакӣ фиристода будам ва ӯ, эҳтимол, хонаро алакай
харида бошаду ба таҷҳизониданаш фармоиш карда бошад.
– Пас, шумо маҳраме доред, ки Парижро медонад? – хитоб кард
Бошан.
– Ӯ ҳам, мисли ман, дар Фаронса бори нахуст; вай сиёҳпӯст ва бар
болои ин лол аст, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо.
– Алӣ–ку не вай? – нидо зад Албер аз миёни ҳамагон, ки ба ҳайрат
афтода буданд.
– Бале, Алӣ, нубии лоли ман, ки шумо, ба хаёлам дар Рим дида будедаш.
– Ҳа, албатта, – ҷавоб гардонд Морсер, – ман нағз дар ёд дорам ӯро.
Лекин чӣ тавр шумо ба марди нубӣ супурдед дар Париж хона харад ва
ба шахси лоле супориш додаед, ки онро муҷаҳҳаз гардонад? Сарсахт
эҳтимол ҳамаро дарҳаму барҳам карда бошад.
– Беҳуда ин хел фикр мекунед шумо; баръакс, ман бовар дорам, ки
вай ҳамаашро мувофиқи завқи ман ба ҷо овардагист; вале завқи ман
чунон ки шумо медонед, чандон одӣ нест. Вай ягон ҳафта пеш омада
буд; бояд саросари шаҳрро, чун саги бӯйгири нағз, ки якка шикор мекунад, давр зада баромада бошад; вай ҳавою ҳаваси ман, завқи ман,
эҳтиёҷоти маро медонад; вай, эҳтимол, алакай ҳамаашро ба таври бояду
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шояд буд карда бошад. Вай медонист, ки ман имрӯз соати даҳи саҳар
меоям, бинобар ин аз соати нӯҳ дар пеши дарвозаи Фонтенбло маро
нигарон будааст. Вай ин коғазро ба ман дод; ин суроғаи нави ман; мана
бихонед.
Ва Монте-Кристо варақи коғазро ба Албер дароз кард.
– «Заминҳои Елесей, рақами сӣ», – бихонд Морсер.
– Ана ин ғалатӣ! – баромад аз даҳони Бошан.
– Ва тамоман шоҳзодавор! – барафзуд Шато–Рено.
– Чӣ тавр, шумо хонаи худатонро ҳоло намедонед? – пурсид Дебрэ.
– Не, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо, – ман пеш аз ин гуфтам, ки аз
соати таъйиншуда дер мондан нахостам. Ман даруни карета табдили
либос кардаму дами дари виконт аз он баромадам.
Ҷавонмардҳо ба якдигар нигаристанд: онҳо фаҳмида наметавонистанд, ки мабодо Монте-Кристо масхарабозӣ накарда истода бошад,
аммо аз ҳар як ҳарфи ин мард, сарфи назар аз ғайри муқаррарӣ будани
гуфтораш, бӯи чунон содагие меомад, ки дурӯғ гумон бурданаш аз имкон берун буд ва умуман чӣ ҳоҷат дошт дурӯғ гуфтан ба вай?
– Аз ин мебарояд, – гуфт Бошан, – ки ба мо лозим меояд худамонро
бо он хидматҳои майда–чуйда қаноат диҳем, ки ба граф пешниҳод карда метавонем. Ман ҳамчун рӯзноманигор ба ҳама театрҳои Париж барои ин кас роҳ мекушоям.
– Ташаккур ба шумо, – гуфт табассум карда Монте-Кристо, – ман
алакай ба мубоширам фармудам, ки ба яктоӣ нишемани ҳар театре обуна шавад.
– Мубошири шумо ҳам марди нубӣ ва лол бошад? – пурсид Дебрэ.
– Не, вай ҳамту ҳамватан аст бо шумо, фақат агар корсикоӣ ҳамватани ягон касе ба ҳисоб равад; шумо, ҷаноби де Морсер, ӯро мешиносед.
– Аз афташ ин синори мӯҳтарам Бертуччо аст, ки ин қадар устокорона тиреза иҷора мегирад?
– Худи худаш; шумо ӯро ҳангоме ки дар манзили ман субҳона хӯрда
маро шарафманд мекардед, низ дида будед. Ин марди шоистаест, ки
сарбоз ҳам буду қочоқчӣ ҳам – хуллас, кам–кам ба ҳар кор машғул
шудааст. Ман ҳатто замонат дода наметавонам, ки ягон вақт байни ваю
политсия аз барои кори нокироие, – аз қабили корд задан носозие ба
миён наомада бошад.
– Ва ҳамин табааи поквиҷдони дунёро шумо, граф, ба худатон мубошир гирифтаед? – пурсид Дебрэ. – Соле чӣ қадар медуздад аз шумо?
– Рости гап, на бештар аз ҳар каси дигар, ман итминон дорам ба ин;
вале ӯ табъи дили ман, коре нест, ки барояш аз имкон берун бошад, бинобар ин нигоҳ медорам ӯро.
– Ба ҳамин тариқ, – гуфт Шато–Рено, – рӯзгоратон басомон: дар Заминҳои Елесей хона доред, нӯкар, мубошир, фақат маъшуқа намерасад
ба шумо.
Албер табассум кард: вай албандухтар ё юнонидухтари нозанинеро
ба ёд овард, ки дар театрҳои Валле ва Арҷентина дар нишемани граф
дида буд.
– Маро аз он беҳтаре ҳаст: канизаке дорам ман, – гуфт МонтеКристо. – Шумо маъшуқаҳоятонро дар Опера, дар Водевил, дар Варйет
киро мекунед, ман аз они худамро дар Қустантания харидаам; ин ба ман
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қимат афтод, вале ҳамин тавр бошад ҳам, маро дар ин бобат дигар
ҳоҷати ташвиш нест.
– Лекин шумо фаромӯш мекунед, – гӯшрас кард, хандон, Дебрэ, – ки
мо фаронсавиён озод астем ва канизаки шумо ҳам, ба сарзамини Фаронса қадам ниҳода, озод гардидагист?
– Хайр кӣ инро мегӯяд ба вай?
– Аввалин каси рӯбарӯзада.
– Вай фақат ба юнонии ҷадид гап зада метавонад.
– Хайр ин гапи дигар!
– Лекин мо, умед дорем, медидагистемаш? – гуфт Бошан. – Ё ки
шумо, ғайри марди лол хоҷасароён ҳам доред?
– Не, – гуфт Монте-Кристо, – ман дар машриқгардии худ ҳоло то ба
ин ҳад нарасаидаам : ҳар он, ки дар атрофи ман аст, озод аст ҳар лаҳзае
дилаш хоҳад маро тарк бикунад ва ин корро ба ҷо овварда дигар на ба
ман эҳтиёҷманд мешавад, на ба ягон каси дигаре; ана барои ҳамин мумкин аст, онҳо маро тарк накунанд.
Мусоҳибон кайҳост, ки ба ширавору ба сигор гузашта буданд.
– Азизам, – гуфт аз ҷой бархоста, Дебрэ, – соат дую ним шудааст;
меҳмони шумо дилрабост, аммо ҷамъияти дилҳое нест, ки аз он ҷудо
шудан даркор набошад, баъзан ҳатто лозим меояд, ки онро ба нохуштаре бадал кард; вақти ба вазорат рафтанам шуд. Ман дар бораи граф бо
вазир гутугӯ мекунам, охир мо бояд донем, ки вай чӣ касест.
– Эҳтиёт бош, – ҷавоб гардонд Морсер, – зирактарин касон ба ин
муаммо рӯбурӯ зада оҷиз мондаанд.
– Ба мо барои политсия се миллион ҷудо мекунанд; дуруст аст, ки
қариб ҳамеша маълум мешавад, ки ин маблағ пешакӣ харҷ шудааст,
аммо барои ин кор панҷоҳ ҳазор франк ба ҳар ҳол ёфт мешудагист.
– Лекин ҳар гоҳ кӣ буданашро фаҳмед, ба ман мегуфтагистед?
– Ҳатман. То боздид, Албер; ҷанобон, шарафмандам, ки ба таъзими
шумо расидам.
Ва ба даҳлез даромада, бо овози баланд садо зад Дебрэ:
– Бифармоед пеш оранд!
– Аз афти кор, – гуфт Бошан ба Албер, – ҳамин хел карда, ман ба
Маҷлис рафта наметавонам, лекин ба хонандагони худам аз суханронии
ҷаноби Данглар дида беҳтар маводе пешниҳод мекардагӣ барин.
– Аз барои худо, Бошан, – ҷавоб гардонд Морсер, – дам назанед,
зорӣ дорам ба шумо, аз имтиёзи муаррифӣ карданаш маҳрум накунед
маро. Одами баиззат, ҳамту не?
– Зиёда аз ин, – гуфт дар ҷавоби суоли ӯ Шато–Рено, – ин воқиан
ҳам яке аз фавқулъодатарин касонест, ки дар умрам дидаам. Шумо меравед, Моррел?
– Ҳозир, ман фақат таоруфномаамро ба граф медиҳам, он кас чунон
баилтифот будаанд, ки ваъда доданд ба манзили мо, кӯчаи Меле, чордаҳ, дароянд.
– Ба шумо қавл медиҳам, ки ҳатман ваъдаамро ба ҷо оварам, – бо
таъзим ҷавоб гардонд граф.
Ва Максимилиан Моррел Монте-Кристоро бо Морсер танҳо гузошта
ҳамроҳи Шато–Рено аз хона баромад.
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III. МУЛОҚОТИ АВВАЛ
Албер бо Монте-Кристо танҳо монда гуфт:
– Граф, иҷозат фармоед ба вазифаи роҳбаладии худ шурӯъ кунам ва
тимсоли манзили муҷаррадеро ба шумо нишон диҳам. Ба шумо, ки ба
қасрҳои итолиёӣ одат кардаед, андоза кардани он мароқангез, ки дар
соҳати чанд фути мураббаъ ҷой гирифта метавонистааст як нафар
навҷавони порижӣ, навҷавоне, ки аз рӯи фаҳмиши ин ҷо, на чандон бад
зиндагӣ дорад. Аз як хона ба хонаи дигар гузашта, тирезаҳоро боз мекунем мо, то нафасгардон нашавед шумо.
Монте-Кристо хонаи таомхӯрию меҳмонхонаи ошёнаи поёнро алакай дида буд. Албер пеш аз ҳама ӯро ба коргоҳи худаш бурд; чунон ки
хонандагон дар ёд доштагистанд, ин хонаи дилхоҳи ӯ буд.
Монте-Кристо қадршиноси ҳамаи он чизҳое буд, ки Албер он ҷо фароҳам оварда: сандуқҳои қадима, чинивори ҷопонӣ, қумошаи шарқӣ,
шишаи венетсӣ, аслиҳаи кулли мамолик; ҳамаи ин барои вай шинос буд
ва ӯ ба як назар аср, мамлакат ва пайдоиши он чизро муқаррар мекард.
Морсер гумон дошт, ки ба вай тафсир кардан лозим меояд, аммо ҳамин
хел баромад, ки худи вай зери роҳбарии граф дарси бостоншиносӣ,
маъданшиносӣ ва таърихи табиаёт мешунид. Онҳо ба ошёнаи дуюм фуромаданд. Албер меҳмонашро ба меҳмонхона даровард. Девори ин хона
пур аз осори рассомони муосир буд. Ин ҷо манзарнигораҳои Дупре:
найистони қадкашида, дарахтони баландболо, говони бонгосӣ ва афлоки назаррабо буданд; чобуксаворони арабӣ Делакруа, ки абои домандарозу камарбанди пурҷило ва аслиҳаи саводкорӣ доштанд; аспон бехудона сулуқ мехоиданд, вале одамон, бо гурзу амуд меҷангиданд; суратҳои бо ранги обӣ кашида шудаи Буланже – «Ҷомеи Модархудои Париж» буданд; лавҳаҳои тасвир ба чунин маҳорате офарида шуда буданд,
ки рассомро бо шоир дар як радиф қарор медоданд; расмҳои Диас буданд, ранги тасвирҳо аз рангҳои воқеии табиат назарработар буданд ва
қурси хуршед дар онҳо аз офтоби осмон муҷаллотару чашмхиракунанда
буд; расмҳои Декан ҳам буданд он ҷо, расмҳои ба дараҷае хушрангубор,
ки аз тасвирҳои Салватор Роза монданӣ надоштанд, вале аз ваҷҳи
нафосат баландтар аз онҳо; рахтҳои хоби Жиро ва Муллер буданд, ки
дар онҳо кӯдакони малаксару модарони бикрсимо тасвир ёфта буданд;
лавҳаҳое буданд, ки аз баёзи мусаввараҳои Доза канда гирифта шудаанд
– инҳо қаламтасвираҳои хомакие буданд, ки дар чанд сония ба рӯи
коғаз омадаанд, аз сари уштур ё дар зери гунбади масҷиде, – хуллас, ҳар
он чи санъати муосир бар ивази санъати заволёфтаву мундарис гардидаи қуруни рафта буда метавонад.
Албер умед дошт, ки ақаллан мана акнун марди аҷнабии ғалатиро
моту мабҳут мекардагист, аммо ба ҳайрати билониҳояи ӯ, граф зернавишти онҳоро нахонда, ба як дид офарандаи ҳар кадоми онро номбар
мекард, ҳол он ки баъзан фақат сари ҳарфашон сабт ёфта буду бас ва
маълум буд, ки вай на фақат ҳар яки ин номҳоро медонистааст, балки
истеъдоди ҳар кадоме аз ин ҳунарваронро таҳқиқ кардаву қадрашонро
мешинохтааст.
Аз меҳмонхона ба хонаи хоб гузаштанд; он чи граф дид, намунаи
нафосат ва дар айни вақт бозгӯи завқи мушкилписанд буд: ин ҷо дар
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чанбараи сабзи сафедтоби беҷило буду шуд як чеҳранигора назаррабоӣ
мекард, вале дар зераш исми Леополд Робер сабт ёфта буд.
Чеҳранигора ҳамонзамонӣ диққати граф Монте-Кристоро ба худ
ҷалб кард; вай батаъҷил пеш рафту дар рӯбарӯи он бозистод.
Ин сурати зани ягон биступанҷсолаи сабзинае буд, ки нигоҳи чашмони барроқаш аз зери ми жагони нимабозу нимапӯши ӯ зоҳир шуда
меистод; зан либоси хушранги моҳигири каталониро дар бар карда, синабанди сурху сиёҳ дошт ва дар сараш сарсӯзанҳои тилло халонда буд;
нигоҳаш ба сӯи баҳр нигаронда шудаву сӯроби қомати мавзунаш дар
замини осмону амвоҷ баръало ҷудо шуда меистод.
Фазои хона торик буд, вагарна сап–сафед кандани ранги рӯи графу
ташаннуҷи асабро дар китфону синаи ӯ Албер пайхас мекард.
Дақиқаи хомӯшӣ сипарӣ шуд, ҳеҷ не ки Монте-Кристо аз сурат
чашм канад.
– Дилбари шумо нозанин будааст, виконт, – гуфт оқибат ӯ бо овози
комилан осуда, – ва ин либоси зоҳиран маскарадпӯшӣ ба вай ниҳоят
зебидааст.
– Ман ин иштибоҳро ба шумо намебахшидам, – гуфт Албер, – агар
дар паҳлуи ин сурат расми дигаре мебуд. Шумо модари маро намешиносед, граф; ин сурати ӯст, ки мувофиқи хоҳиши худаш шаш ё ҳафт сол
пеш аз ин кашида шудааст. Пӯшок, аз афташ хаёлист, вале шабоҳаташ
ҳайратафзо, – ман гӯё модарамро он тавре мебинам, ки дар соли ҳазору
ҳашт саду сиюм будааст. Графиня ин суратро дар ғиёби падарам фармуда буд. Ӯ аз афташ, мехост, ки ба падарам ҳадяи ғайричашмдошти
дилхоҳе бикунад, аммо сурат, аз чӣ бошад, ки ба падарам хуш наомад;
ҳатто ҳунармандии рассом ҳам бар адовати ӯ ғолиб наёмад, – ҳол он, ки
ин, чунон ки дида истодаед, яке аз беҳтарин офаридаҳои Леополд Робер
аст.
Рости гап, сухан байни худамон, ҷаноби де Морсер яке аз боэҳтимомтарин пэрҳои маҷлиснишини қасри Луксембург, донандаи машҳури
кори ҳарбӣ, вале қадршиноси ниҳоят миёнаҳоли санъат аст. Лекин бар
хилофи ӯ модарам санъати тасвириро дарк мекунад ва худаш лавҳаҳои
хуб мекашад; вай ин асари санъаткоронаро хеле қадршиносӣ кард, раво
надошт, ки аз баҳри ин бигзаранд, бинобар ин ба ман бахшид, то ба
чашми падарам камтар намояд. Сурати худи падарам ба мӯқалами Гиро
мансуб аст, ман онро ҳам ба шумо нишон медиҳам. Барои ба шумо нақл
кардани ин майдачӯйдаҳои хонадонӣ маъзарат мехоҳам аз шумо; вале
азбаски ман шарафмандам шуморо ба граф муаррифӣ кунам, ин ҳамаро
гуфта истодаам, то шумо банохост дар ҳузури ӯ сурати модарамро
таъриф накунед. Ғайр аз ин сурат модарамро ба риққат меоварад: ҳар
гоҳе ки ба манзили ман омад, ба ин сурат бе оби чашм назар кардан
наметавонад. Воқиан суитафоҳуме, ки аз барои ин сурат миёни графу
графиня ба миён омад, ягона қудурате буд дар байни онҳо; аз заношӯиашон бист сол гузаштааст, вале дилбастагиашон ба якдигар рӯзи аввал
барин.
Монте-Кристо инро шунида як назар ба рӯи Албер нигарист, мисле
ки дар гуфтори ӯ маънои ниҳонеро меҷуста бошад, вале ошкор буд, ки
ҷавонмард инро бе ҳеҷ гуна ғаразе гуфта будааст.
– Акнун, граф, – гуфт Албер, – тамоми ганҷинаи маро дидед: иҷозат
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фармоед ба шумо пешниҳод кунам инҳоро, ҳар қадар ночиз бошад ҳам;
бифармоед, чун дар хонаи худатон бошед. То ки бештар ху бигиред,
ман шуморо ба манзили ҷаноби де Морсер раҳнамоӣ мекунам. Ман
ҳанӯз ҳангоми дар Рим буданам ба вай навишта будам, ки чӣ коре шумо
ба ман кардед, ҳамчунин ваъдаи ба манзили ман ташриф оварданатонро; абавайни ман бесаброна интизоранд, ки кай ба ибрози миннат имкон
меёфта бошанд. Ман медонам, граф, шумо одами пурдида ва ҳатто ки аз
бисёр дидан сер шудаед, саҳнаҳои оилавӣ дар хури Синдбоди Дарёгард
нестанд. Лекин пешниҳоди маро қабул фармоед ва инро чун қадами
вуруд ба зиндагии Париж пазиро шавед: ин зиндагӣ яксара иборат аст
аз мубодилаи дилҷӯиҳо, ташрифҳо ва таоруфот.
Монте_Кристо хомӯш таъзим намуд; ӯ, зоҳиран, ин пешниҳодро чун
одоби машрути табақаи ашроф, ки ба ҳар як каси хуштарбия иҷрояш
маръист, бе хушнудӣ ва адами норизоӣ пазируфта буд. Албер маҳрамашро ҷеғ заду фармуд ба арзи граф ва графиня де Морсер расонад, ки
граф Монте-Кристо майли ба наздашон рафтан дорад.
Албер ва граф аз паси ӯ равон шуданд.
Ба даҳлези граф даромада истода, шумо пеш аз ҳама дар болои дари
меҳмонхона лавҳаи гербдореро пайхас мекардед, ки бо чанбараи фохиру ба зинати кулли хона пурра мувофиқат доштанаш далолат ба он
аҳамияте дошт, ки хонахудо ба ин герб медод.
Монте-Кристо дар рӯбарӯи чанбара бозистоду бо диққат онро аз
назар гузаронд.
– Дар замини лоҷвардӣ ҳафт мерлеткаи тиллоӣ, ки ба шакли дарза
ҷобаҷо гузошта шудаанд. Ин, албатта, герби хонадонии шумо будагист?
– пурсид ӯ. – Агар онро ба ҳисоб нагирем, ки ман бо ашколи герб ошноӣ дорам, бинобар ҳамин ҳам каму туб ба гербҳо сарфаҳм меравам,
гербшиноси бад астам ман; охир ман графи тасодуфиям, барои таъсис
додани тариқати командории ҳазрати Стефан дар Тоскана граф гардонда шудаам ва, шояд, ин унвонро қабул ҳам намекардам, агар ба ман
исрор намекарданд, ки ҳар гоҳ кас бисёр сафар мекунад, ин хеле зарур
аст. Охир дар рӯи дари карета ягон аломат доштан лозим, ақаллан барои
он, ки омилони гумрук шуморо тафтиш накунанд. Бинобар ин, барои
ибрози чунин суол маъзур доред маро.
– Дар ин ҳеҷ беназокатие нест, – ҷавоб гардонд Морсер бо содагии
саршор аз итминон. – Шумо ёфтед: ин герби мо, яъне ки герби авлодии
падарам; валекин, чунон ки мебинед, бо герби дигаре – бурҷи симин
дар заминаи арғувонӣ, – ба ҳам омадааст; ин герби авлодии модарам. Аз
тарафи модарӣ – ман испанӣ, вале аҷдоди Морсерҳо фаронсавӣ ва
чунон ки шунидагӣ дорам, ин яке аз қадимтарин сулола будааст дар
ҷануби Фаронса.
– Оре, – гуфт Монте-Кристо, – мерлеткаҳо низ ба ҳамин далолат доранд. Қариб ҳамаи завворони мусаллаҳе, ки ба фатҳ кардани Замини
муқаддас мерафтанд, салиб – аломати маъмурияти мубаллиғиашон ё
мурғони муҳоҷир–аломати сафари дурдастро, ки онҳоро дар пеш буд ва
онҳо дар боли имон ин роҳро тай карданӣ буданд, герби худ қарор медоданд. Яке аз аҷдоди шумо аз тарафи падар, эҳтимол, дар юришҳои салибӣ
иштирок карда бошад; агар ин ҳатто юриши Лудовики Саъид бошад, дар
ҳамин сурат ҳам мо ба қарни сездаҳ мерасем, ки ҳаргиз бад нест.
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– Эҳтимоли қавӣ дорад, – гуфт Морсер, – дар дафтари кори падарам
шаҷарае ҳаст, ки ҳамаи инро мефаҳмонад ба мо. Ман як вақтҳо ба он
тафсире сохта будам, ки дар он ҳатто д Озйе ва Жокур барои худашон
нуктаҳои ибратбахши зиёде пайдо карда метавонистанд. Ин дам дилам
нисбат ба он хунук шудааст, аммо чун роҳбалад бояд ба шумо бигӯям,
ки дар мо, бо вуҷуди демократӣ будани ҳукуматамон, ба ин қабил чизҳо
сахт дил баста истодаанд.
– Дар ин сурат ҳукумати шуморо аз он ду лавҳае, ки ман дар ёдгориҳои шумо дидаму аз ҳар гуна мазомини гербшиносӣ орист, барои гузаштаи худаш ягон чизи дигари беҳтаре боистӣ интихоб кардан. Лекин,
виконт, шумо аз ҳукумати худатон батолеътар будаетон, зеро герби
шумо хеле хуб аст ва хаёлотро ба изтироб меоварад. Оре, шумо ҳам
провансӣ будаеду ҳам испанӣ; аз ҳамин сабаб будааст, – агар сурате, ки
шумо ба ман нишон додед, монанд бошад, – ранги рӯи сабзинаи католонидухтари дилрабои наҷибе, ки ин қадар маро мафтун кард.
Барои пай бурдани кинояе, ки граф бо ин алфоз ифода карду зоҳиран
саршор аз ҳусни адаб буд, Эдип ё ҳатто сфинкси воқеӣ мебоист буд.
Бинобар ин Морсер бо табассум изҳори миннатдорӣ карду пеш гузашт,
то роҳ нишон диҳад ва дари зери гербро боз кард, даре, ки чуноне пеш
аз ин гуфтем, ба меҳмонхона мебурд.
Дар як ҷои намоёни ин меҳмонхона сурати марди тақрибан сию
панҷ–сию ҳафтсолаи сарутани низомии генерал дар бари сардӯшиҳояш
зардӯзии тофтабофт–аломати мартабаи баланд, – овехта шуда буд; генерал дар гардан салиби Легиони фахрӣ дошт, ки ба рутбаи командорӣ
далолат мекард ва дар сари сина ду ситора дошт: аз рост–нишони
Наҷотбахш, аз чап – Карли III, ки аз ин хулосае бармеомад: каси дар ин
сурати тасвирёфта дар Юнону Испониё ҷангидааст ё хулосаи дигаре, ки
аз назари аломатҳои тафовут мусовист – дар ин мамлакатҳо ягон
маъмурияти дипломатие ба ҷо овардааст.
Монте-Кристо дар банди он буд, ки чун дар мавриди диди лавҳаи
тасвирии якум ин суратро бо диққати тамом муоина мекард, ин дам дари паҳлуӣ боз гардиду худи граф де Морсер пайдо шуд.
Ин як марди тақрибан чилупанҷсолае буд, вале дар назар камаш
панҷоҳсола метофт; сиблату абрувони сиёҳаш дар тазодди мӯисари қариб яксара сап–сафеди ба тарзи ҳарбӣ кӯтоҳ қайчихӯрдааш ғалатӣ метофтанд; дар танаш либоси ғайри низомӣ буд ва тасмачаи рах–рахи сари гиребонаш аз дарёфт кардани нишонаҳои мухталифе ёдрас мекард.
Андомаш ниҳоят шарафмандона буд ва бо ваҷоҳати аз ҳад зиёд
хушҳолона вориди хона гардид. Монте-Кристо ба истиқболи ӯ ягон
қадам пеш нарафт; гӯё пойҳояш ба фарши хона часпида буданд, вале
чашмонаш ба чеҳраи граф де Морсер дӯхта шуданд.
– Дада, – гуфт Албер, – шарафмандам граф Монте-Кристо, дӯсти
олиҳимматеро ба шумо муаррифӣ намоям, ки тавре медонед, дар лаҳзаи
душворе саодатмандона бо ишон вохӯрда будам.
– Граф дар хонадони мо меҳмони азизанд, – гуфт граф де Морсер,
табассум дар лаб ба Монте-Кристо салом дода. – Ин кас ба хонадони
мо ягона меросхӯрашро боқӣ доштанд ва мо аз ишон беҳад миннатдор
ҳастем.
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Бо чунин суханон граф де Морсер ба Монте-Кристо курсӣ нишон
доду дар рӯбарӯи тиреза нишаст.
Монте-Кристо дар ҷои ба худаш пешниҳодгардида нишаста истода,
саъй кард дар сояи пардаҳои махмали сербар қарор гирад, то ноаён дар
чеҳраи хаставу мушавваши граф қиссаи азобу кулфатҳои ниҳониеро, ки
дар ҳар як чини нобаҳангоми чеҳрааш сабт ёфта буд, бархонад.
– Даме ки виконт кас фиристод ба графиня бигӯянд, ки аз шиносоии
бо шумо бархурдор хоҳад шуд, ӯ либос пӯшида истода буд, – гуфт
Морсер. – Баъди даҳ дақиқа графиня ин ҷо мешавад.
– Барои ман шарафи бузург аст, – гуфт Монте-Кристо, – дар рӯзи
якуми ба Париж омаданам мулоқот кардан бо шахсе, ки хидматаш бо
шӯҳраташ баробар аст ва қисмат нисбат ба ӯ, ба тариқи истисно, одил
будааст; вале мумкин аст, дар даштҳои Митиҷи ё дар кӯҳсори Атлас
ҳамин қисмат ба шумо шашпари маршалро ҳам тайёр карда истода
бошад?
– Э, не, – гашта гуфт, саҳл сурх шуда, Морсер, – ман хидматро бас
кардам, граф. Дар аҳди Реставратсия, ки ба рутбаи пэрӣ бардошта шуда
будам, дар юришҳои аввал иштирок кардам ва дар зери роҳбарии маршал де Бурмон хизмат кардам; бинобар ин, ман метавонистам ба мансаби олии фармондеҳӣ умед бандам ва кӣ медонад, чӣ воқиае рӯй медод,
агар шохаи калонӣ дар сари тахт мемонд. Аммо, чунон ки маълум аст,
инқилоби Июл чунон хуб анҷомид, ки нисбат ба хидматҳои собиқи ғайри мансуб ба аҳди император носипос буданро ба худ эб дид. Аз ҳамин
сабаб ба ман лозим омад, ки истеъфо диҳам; ҳар ки мисли ман
сардӯшиҳояшро дар майдони набард ба даст овардааст, ин гуна кас дар
рӯи паркети лағжонаки меҳмонхонаҳо бо ҳилаву найранг печу тоб хӯрда наметавонад. Ман хизмати ҳарбиро партофтам, ба сиёсат ва саноат
машғул шудам, саноеъи амалиро омӯхтам. Ба ин чизҳо ҳамеша таваҷҷӯҳ
доштам, вале дар бист соли хизмати ҳарбӣ фурсати ба ҳамаи ин машғул
шудан надоштам.
– Ана аз куҷо будааст афзалияти мардуми шумо бар дигар мардум,
граф, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо. – Шумои халафи сулолаи номдор,
молики сармояи ҳангуфт, барои дарёфти нахустин рутбаҳо ба сифати
сарбози оддӣ ба хизмат рафтаед; ин банудрат пеш меояд; ва, ба дараҷаи
генерал, пэри Париж, командори Легиони фахрӣ расида, ба омӯхтани
ягон чизи нав сар мекунед, на баҳри ҷоизае, балки фақат барои он, ки ба
наздикони худатон манфиате оваред… Оре, ин олиҷаноб, гузашта аз ин,
ҳайратовар аст ин.
Албер бо тааҷҷуб назар мекарду гӯш меандохт; чунин ҷӯшухурӯш
дар нафси Монте-Кристо барои вай ғайри чашмдор буд.
– Мутаассифона, мо, дар Итолиё на чунинем, – давом дод суханашро
марди аҷнабӣ, гӯё андак шубҳаеро, ки суханони ӯ дар чеҳраи Морсер
барангехта буд, аз байн бурданӣ бошад, – мо тарзе месабзем, ки ба зотамон хос аст ва як умр айни ҳамон барг, айни ҳамон шаклу шамоил ва
бисёр вақт айни ҳамон беҳудагиро боқӣ медорем.
– Аммо барои шумо барин касе Итолиё ватани мувофиқ не, – гашта
гуфт де Морсер. – Фаронса оғӯш мекушояд ба шумо; ба даъваташ посух
бидиҳед. Ин кишвар на ҳамеша носипос аст; ба фарзандони худаш бадмуомилагӣ дорад, вале аксар вақт аҷнабиёнро хуш истиқбол мекунад.
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– Маълум, ки шумо граф Монте-Кристоро намедонед, дада, – сухани
ӯро бурид бо табассум Албер. – Он чи ин касро қонеъ карда метавонад,
аз доираи ҷаҳони мо берун аст; ишон иззатталаб нестанд ва аз эъзозу
икром он чиро мегиранд, ки дар шиноснома гунҷоиш дорад.
– Ана муҳокимаронии дуруст дар бораи ман, ки дар умрам шунидаам, – гӯшрас кард Монте-Кристо.
– Граф имкон доштаанд зиндагиашонро тарзе барпо кунанд, ки дилашон мехоҳад, – гуфт граф де Морсер оҳ кашида, – ва роҳеро интихоб
кардаанд, ки гулпӯш аст.
– Айнан ана ҳамин тавр, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо бо табассуме, ки ягон рассом тасвиру ягон қиёфашинос тафсир карда наметавонист.
– Агар аз хаста кардани шумо наметарсидам, гуфт генерал аз ҳусни
муомилаи меҳмон ошкоро мафтун шуда, – ба Маҷлис мебурдам ман
шуморо; маҷлиси имрӯза барои ҳар як каси ба сенаторони ҳозираи мо
ношинос мароқангез аст.
– Агар ягон дафъаи дигар шумо инро ба ман пешниҳод кунед, хеле
миннатдор хоҳам буд, аммо имрӯз умеди ба графиня муаррифӣ шудан
дорам ва интизор мешавам.
– Инак очаҷонаки ман! – нидо зад виконт.
Монте-Кристо ҳам, зуд баргашта, дар сари остонаи меҳмонхона хонуми де Морсерро дид; ӯ дами дари рӯбарӯи оне, ки шавҳараш даромада буд, ноҷунбону рангпарида рост меистод; даме ки Монте-Кристо
ҷонибаш баргашт, ӯ дасташро, ки аз чӣ бошад, ба зеҳтахтаи зарандуди
дар такя дода меситод, раҳо кард. Ӯ сонияе чанд ин ҷо истода буд ва
охирин суханони меҳмонро шунид.
Меҳмон бархосту дуқат шуда ба графиня таъзим кард, вале ӯ хомӯш
ботакаллуф ба таъзимаш ҷавоб гардонд.
– Ба шумо чӣ шуд, графиня? – пурсид граф де Морсер. – Нотоб
астед? Шояд, ин ҷо аз ҳад гарм бошад?
– Очаҷон, тобатон гурехт? – хитоб ард виконт, худашро ба сӯи Мерседес андохта.
Вай бо табассум ба онҳо изҳори миннатдорӣ кард ва лаб ба сухан
кушод:
– Не, – гуфт, – ҳамту мулоқот бо граф ба ҳаяҷон овард маро. Охир
агар ин кас намебуд, ин дам мо ғамгину мусибатзада мебудем. Граф, –
давом дод ӯ суханашро бо ҷалолати шаҳбонувор ба Монте-Кристо наздик
рафта, – барои саломатии сари писарам миннатдорам аз шумо ва дар ивази ин накӯкорӣ аз самими қалб дуои ҷонатонро мекунам. Ман саодатмандам, ки оқибат имкон дорам изҳори миннатдорӣ бикунам ба шумо.
Граф аз сари нав таъзим кард, аз аввала ҳам пасттар хам шуда, ва аз
Мерседес ҳам рангпаридатар буд ӯ.
– Шумо аз ҳад олиҳиммат астед, графиня, – гуфт ӯ дар ниҳояти
нармдиливу эҳтиром. – Ман ягон кори фавқулъодае накардаам. Касеро
наҷот додан, падареро аз ғаму андӯҳ ва занеро аз ашкрезӣ бадар овардан – ҳаргиз накукорӣ нест, ин вазифаи инсонист.
– Чӣ саодатманд аст писарам, ки шумо барин дӯст дорад, граф, – бо
амиқтарин эҳсосе ҷавоб гардонд хонуми де Морсер. –Миннат худойро,
ки ҳукмаш чунин будааст.
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Ва Мерседес чашмони зебояшро ба ифодаи миннатдории беҳад сӯи
осмон кард; ба назари граф ҳатто чунин расид, ки гӯё дар чашмони ӯ
ашк пайдо шуд.
Ҷаноби де Морсер назди занаш рафт.
– Ман аз граф маъзарат хостам, ки бояд ин касро монда биравам, –
гуфт ӯ. – Умед дорам, ки шумо низ илтимос мекардагистед, маъзур доранд маро. Маҷлис соати ду боз мегашт, ҳозир соат се, ман бояд дар он
суханронӣ бикунам.
– Биравед, ман кӯшиш мекунам, ки меҳмон дар набудани шумо зиқ
нашаванд, – гуфт графиня ҳамчунин бо овози ҳаяҷонбахш. – Граф, –
давом дод Мерседес суханашро ба Монте-Кристо рӯ оварда, – оё як
рӯзи дарозро дар хонаи мо гузаронда аз ҳузури худ моро шарафманд
мекунед?
– Ман беҳад миннатдорам аз шумо, графиня, бовар бикунед ба гапам. Аммо ман дами дари шумо аз каретаи сафарӣ берун омада будам.
Ман ҳоло намедонам, ки чӣ ҷойгоҳе бароям дар Париж омода кардаанд,
ҳатто дар куҷо буданашро қариб ки намедонам. Ин, албатта, кирои гап
не, вале ба ҳар ҳол каме дар ташвишам.
– Лекин шумо ақаллан ваъда медиҳед, ки дафъаи дигар моро аз дидори худ шод мекунед? – пурсид графиня.
Монте-Кристо хомӯш таъзим кард ва таъзимашро аломати ризо гумон бурдан мумкин буд.
– Ин тавр бошад, шуморо маҳтал намекунам, – гуфт графиня, –
намехоҳам, ки миннатдориям беназокатӣ ё шилқинӣ бишавад.
– Графи меҳрубон, – гуфт Албер, – агар шумо иҷозат бидиҳед, ман
кӯшиш мекунам дар Париж қусури хидматҳои Рими шуморо барорам ва
каретаи худамро, ҳоло ки саворие пайдо накардаед, ба ихтиёратон вогузорам.
– Ниҳоят миннатдорам, виконт, – гуфт Монте-Кристо, – лекин умед
дорам, Бертуччо чору ним соатеро, ки дар ихтиёраш буд, беҳуда нагузарондагист ва дар дами дари шумо ягон фойтуне нигарон будагист маро.
Албер, ки ба нағмаҳои граф одат карда буд, медонист, ки вай ба мисоли Нерон ба корҳои берун аз имкон даст мезанад, бинобар ин дигар аз
ҳеҷ чиз ҳайрон намешуд; ӯ фақат хост шахсан итминон ҳосил кунад, ки
фармоишоти граф то кадом дараҷа ба ҷо омадаанд, бинобар ин то таги
дар гуселаш кард.
Монте-Кристо иштибоҳ накарда буд: ҳамин ки вай ба даҳлези граф
де Морсер баромад, нӯкар, ҳамоне, ки дар Рим ба Алберу Франс
таоруфномаи графро расонда буд, берун тохт ва даме ки сайёҳи номвар
аз дар баромад, каретае дарвоқеъ интизораш буд. Ин каретаи дуҷояи
сохти Коллер буд ва дар он ҳамон ҷуфти аспе баста шуда буд, ки Дрэй
як рӯз пеш, чунон ки ҳама олуфтаҳои Париж медонистанд, ба ҳаждаҳ
ҳазор франк надода буд.
– Виконт, – гуфт граф ба Албер, – ман ҳозир шуморо ба манзили худам даъват намекунам, зеро он ҷо ҳама чиз ба саросемагӣ шудагист,
тавре ки шумо медонед, ман дар маъвои муваққатӣ ҳам, эътибори касеро, ки бароҳат иқомат кардан аз дасташ меояд, риоят кардан мехоҳам.
Як рӯз ба ман мӯҳлат диҳед, баъд, марҳамат, даъват мекунам шуморо.
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Он гоҳ бовариам комил хоҳад буд, ки расми меҳмоннавозиро ба ҷо
оварда метавонам.
– Агар шумо, граф, як рӯз мӯҳлат талабед, ман бо итминон гуфта метавонам, ки шумо ба ман хона не, қасреро нишон хоҳед дод. Қатъан
ҷини мутеъе доред, ки нек хидмат мекунад ба шумо.
– Хайр чӣ, бигзор чунин гумон кунанд, – ҷавоб гардонд МонтеКристо, ба помонаки рукашаш махмалии каретаи бошукӯҳаш қадам
монда, – ин дар назари хотунҳо як дараҷа муваффақият пайдо карданро
таъмин мегардонад ба ман.
Граф дар карета нишаст, дар баста шуд ва аспон ба чорхез даромаданд, вале ба ҳар ҳол ӯ пайхас кард, ки пардаҳои тирезаи меҳмонхона
андак биларзиданд, меҳмонхонае, ки вай хонуми де Морсерро он ҷо
фурӯ гузошта буд.
Албер даме ба назди модараш баргашт, ӯро дар меҳмонхонаи хоссаи
худаш, дар курсии нарми махмалин фурӯ нишаста ёфт; фазои хона ба
дараҷае нимторик буд, ки фақат ҷо–ҷо дурахши гулдону қанддонҳо дар
кунҷу канори чорчӯбаҳои зарандуд аксандоз мешуд.
Албер чеҳраи графиняро, ки парниёни ҳарири ба сар андохтааш онро
панаҳ медошт, дида наметавонист; аммо ба назараш, ки овози ӯ меларзид; ба накҳати гули садбаргу чойчӯба, ки сабад аз инҳо пур буд, бӯи
тези намаки бӯёӣ даромехта буд; воқиан ҳам Албер бо хотири парешон
пайхас кард, ки шишачаи графиня аз ҷилди кемухт бароварда шудаасту
даруни яке аз қанддонҳои мусаттаҳи рӯи бухорӣ хобидааст.
– Шумо бемор астед? – хитоб кард ӯ назди модараш рафта. – Дар
набудани ман аҳволатон бад шуд?
– Ҳаргиз не, Албер; вале ин ҳама садбаргу шаббӯю гулҳои норинҷӣ
ин дам, ки гармо сар шудааст, ин қадар сербӯ шудаанд…
– Ин тавр бошад, берун бурдан даркор инҳоро, – гуфт Морсер таноби зангро кашида. – Дар ҳақиқат ҳам тобатон не барин; пеш аз ин
вақти ба меҳмонхона даромаданатон ҳам рангатон кандагӣ буд.
– Хеле кандагӣ буд?
– Ин ба шумо мезебад, лекин ману падарам тарсидем.
– Падарат инро ба ту гуфт? – зуд пурсид Мерседес.
– Не, лекин вай ба худи шумо гуфта буд, ёд доред?
– Дар ёдам нест, – гуфт графиня.
Нӯкар даромад; вай занги Алберро шунида омада буд.
– Гулҳоро ба даҳлез бароред, – гуфт виконт, – инҳо графиняро нороҳат карда истодаанд.
Нӯкар аз паи иҷрои амр шуд.
Дар фосилае, ки ӯ гулҳоро мебаровард, хомӯшӣ давом кард.
– Ин – Монте-Кристо – чӣ номест? – пурсид графиня, даме ки нӯкар
охирин гулдонро бурд. – Номи хонадонӣ аст ё номи милке ва ё, ҳамин
тавр унвон?
– Ба хаёлам, ин фақат унвон. Граф ҷазираеро дар галаҷазираҳои Тоскана харидааст ва аз рӯи он чи, ки ин пагоҳ гуфт, тариқати командорие
таъсис додааст. Охир худатон медонед, ки ин дар нисбати силки ҳазрати Стефан дар Флоренсия, ҳазрати Георгий дар Парма ва ҳатто барои
салиби Малта ҳам расм шудааст. Воқиан, вай бо асилзода будани худ
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савлат намекунад, худашро графи тасодуфӣ меномад, агар чи дар Рим
ҳама мӯътақиданд, ки граф аз кибори номвар аст.
– Хулқаш ниҳоят хуш будааст, – гуфт графиня, – ба ҳар ҳол дар
ҳамин чанд дақиқае, ки дидам ӯро, чунин намуд дар назарам.
– Оҳ, хулқаш ҷои эрод надорад; хулқаш бар ахлоқи ҷамеи асилзодагони доираҳои муфтахартарин хонадонҳои се табақаи дворянии Аврупо
– ингилисӣ, испанӣ ва олмонӣ – афзалият дорад.
Графиня ба андеша рафт, аммо баъд аз дудилагии андаке суханашро
давом дод:
– Охир ту дидагистӣ–ку, азизам… ман ҳамчун модар пурсида истодаам, мефаҳмӣ… ту граф Монте-Кристоро дар хонааш дидагистӣ–ку; ту
бачаи зирак, ҷаҳондида, одоби муоширатро бештар аз он медонӣ, ки
хоси синну соли туст; оё гумон мекунӣ, ки граф онест, ки дар назар метобад?
– Хӯш чӣ хел метобад?
– Ҳозир худат гуфтӣ–ку: кибори номвар метобад.
– Чунин гумон мекунандаш.
– Лекин худи ту чӣ гумон дорӣ?
– Ман, рости гап, дар бораи ӯ ақидаи муайяне ҳосил накардаам; гумон мекунам, ки вай аз аҳли Малта аст.
– Ман на баромади ӯро пурсида истодаам, балки онро, ки худи ӯ чӣ
гуна кас аст.
– Ҳа, ин гапи дигар; ба ман ин қадар зуҳуроти аҷоиб дидан аз ҷониби ӯ рост омад, ки моил ба он астам, ба вай чун ба қаҳрамони Байрон
бингарам, қаҳрамоне, ки бадбахтӣ мӯҳри фалокатзое бар вай гузоштааст, чун кадом–як Манфред ё Лара, ё Вернер, – хуллас, чун пораи кадом–як авлоди қадиме, ки аз мероси аҷдодаш маҳрум шудаасту бо
қудрати ақли чораҷӯяш боз сарвате ба даст овардааст, ки ин сарват аз
қонунҳои ҷомиа боло гузоштааст ӯро.
– Ту гуфтанӣ ҳастӣ…
– Ман гуфтанӣ ҳастам, ки Монте-Кристо – ҷазирае дар баҳри Миёназамин, бесакана, бе гарнизон, камингоҳи қочоқчиҳои ҳама миллатҳо
ва роҳзанони баҳрии тамоми олам. Кас чӣ донад, шояд, ин корчаллонҳои мӯътабар музди меҳмоннавозии хоҷаи худро мепардохта
бошанд?
– Ин имкон дорад, – гуфт графиня андешамандона.
– Лекин қочоқчияст ё не, – давом дод суханашро Албер, – ба ҳар ҳол
граф Монте-Кристо одами бисёр хуб аст. Бовар дорам, ба ин гапи ман
розӣ мешавед, чун ки худатон дидед ӯро. Ӯ дар меҳмонхонаҳои аҳли
Париж муваффақияти зиёд ба даст хоҳад овард. Худи ҳамин саҳар дар
манзили ман ба доираи аъён ворид шуданаш бо он оғоз ёфт, ки ҳамаро
моту мабҳут кард, ҳатто Шато–Реноро.
Синнаш дар чанд бошад? – пурсид Мерседес, зоҳиран ба ин суол
аҳамияти зиёде дода.
– Ягон сию панҷ–сию шашсола будагист.
– Ин қадар ҷавон! Наход–е! – гуфт Мерседес, дар айни замон ҳам ба
гуфтори Алберу ҳам ба андешаи худаш ҷавоб дода.
– Ҳа, чунин аст. Чанд дафъа ба ман, ки ба ҳеҷ ваҷҳ қасдан набуд,
гуфт: «Он вақт ман панҷсола будам, фалон вақт даҳсола ва фалон вақт
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дувоздаҳсола». Ман аз кунҷковӣ санаҳоро қиёс мекардам ва ҳамеша
росат меомад. Бе гумон, ин марди ғалатиро, ки муқаррар кардани давоми умраш ба тахмин намеояд, син воқиан сию панҷ аст. Ғайр аз ин, дар
хотир доред, чашмонаш чӣ шуху мӯи сараш чӣ гуна сип–сиёҳ буд; рангаш сап–сафед, аммо дар ҷабинаш ягонто чин нест; ин гуна кас на фақат
бақувват, балки ҷавон ҳам ҳаст.
Графиня сар ба зер афканд, мисле ки аз андешаҳои сангини ногувор
сараш рост надошта бошад.
– Ва ин мард ба ту, Албер, муомилаи дӯстона дорад? – бо изтироб
пурсид Мерседес.
– Ба хаёлам, ҳа.
– Ту чӣ… ту ҳам дӯст дорӣ ӯро?
– Ӯ ба ман маъқул аст, Франс д Эпине ҳар чӣ гӯяд ҳам; вай мехост
маро бовар кунонад, ки ин мард – аҳли он дунё.
Графиня як қад парид.
– Албер, – гуфт ӯ ба овозе, ки шабеҳ ба овози худаш набуд, – ман
ҳамеша аз шиносоиҳои нав бозмедоштам туро. Акнун ту ҷавони баркамолӣ ва худат ба маслиҳат додани ба ман қодир астӣ; вале батакрор
мегӯям: эҳтиёт бош.
– Вале ба ҳар ҳол, то ки маслиҳати шумо, модари меҳрубон, манфиатбахш бошад, ба ман лозим аст пешакӣ бидонам, ки аз чӣ эҳтиёт
бикунам. Граф қимор намезанад, фақат оби як қатра майи испанидор
менӯшад; вай, ба эҳтимоли қавӣ, ин қадар сарватманд аст, ки агар аз
ман қарз мехост, ба ман фақат дар рӯяш хандидан мемонду бас, аз чии
вай хавф барам ман?
– Ҳақ ба ҷониби ту, – ҷавоб гардонд графиня, – таҳлукаи ман сафсата, хусусан, ки сухан аз боб касе меравад, ки ҷонхаридат шудааст.
Воқиан, Албер, оё падарат ӯро хӯш пазируфт ё не? Мо бояд нисбат ба ӯ
хеле бодиққат бошем. Падари ту аксар вақт машғул аст, ҳушу ёдаш пеши кору бораш ва мумкин аст, ғайри ихтиёр..
– Муомилаи ӯ ҷои эрод надошт, – бурид сухани ӯро Албер, – бештар
аз ин: аз афташ, таҳсинкориҳои хеле бамавриди граф аз ҳад хуш омад ба
ӯ, даме вай ҳамту дар омади гап гуфт, ки мисле, ки ягон сӣ сол боз мешиносадаш. Ҳамаи ин гуфтори таҳсинкорона, бешак, ба падарам хуш
омада буд, – илова кард хандакунон Албер, – чун ки онҳо ба масобаи
беҳтарин дӯстоне падруд гуфтанд якдигарро ва ҳатто падарам графро ба
Маҷлис бурданӣ шуд, то ӯ суханрониашро бишнавад.
Графиня ҷавобе нагардонд; вай чунон амиқ ба андеша ғӯтавар шуд,
ки ҳатто чашмонашро бипӯшонд. Албер дар пешаш рост истода, бо
чунон меҳри фарзандонае ба вай менигарист, ки чунин меҳр одатан замоне қавитар метобад, ки модар ҳоло ҷавону хушрӯ бошад; чашм ба
ҳам бастани ӯро дидаву ба як маром нафас кашиданашро шунида Албер
ба хулосае омад, ки хоби модараш бурдааст ва нӯг–нӯги по баромаду
оҳиста дарро аз пасаш баст.
– Вай инсон не, балки ифрит аст, – зери лаб гуфт ӯ, сар ҷунбонда, –
ман ҳоло дар Рим пешакӣ гуфта будам, ки пайдо шудани ӯ дар миёни
ҷомиа ҳангомае барпо мекунад; ин дам дараҷаи таъсири ӯро ҳароратсанҷи саҳеҳкор нишон дода истодааст: агар модари ман ба вай диққат
гуморида бошад, пас вай бешак одами хеле хуб аст.
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Ва ӯ на бо ҳасрати ниҳонӣ ҷониби саисхонаашон равон шуд; ҳасрат
хӯрданаш аз он буд, ки граф Монте-Кристо бе заҳмати казоӣ соҳиби
аспони каретае гардид, ки аспони тӯруқи худаш дар чашми коршиносон
аз назар афтода, дар чашмандози дуюм қарор гирифтанд.
– Ҳаққо, – гуфт ӯ, – баробарии одамон мафҳумест бенишон; аз падарам хоҳиш бояд кард дар Маҷлиси болоӣ ин нуктаро пеш рондаву
тақвият диҳад.
IV. ҶАНОБИ БЕРТУЧЧО
Дар ин миён граф ба манзили худ расид; дар роҳ шаш дақиқа сарф
шуд. Ҳамин шаш дақиқа кифоят буд, ки ягон бист нафар ҷавонмард ба
вай диққат диҳанд, ҷавонмардоне, ки ба чӣ арзидани ин аспонро медонистанд ва худашон ба харидани онҳо қудрат надоштанд. Онҳо аспонашонро чорхез мегиронанд, то кибори олимақомеро як назар бингаранд, киборе, ки харидорӣ кардани инчунин аспонеро ба худ раво дидааст, ки арзиши ҳар кадоме даҳ ҳазор франк аст.
Хонае, ки Алӣ барои манзили шаҳрии Монте-Кристо хуш кардааст,
дар самти рости Заминҳои Елисей воқеъ гардида буд, агар кас рӯ ба
ҷониби кӯҳ равад ва ин хона дар мобайни ҳавлию боғ ҷой гирифта буд.
Як тӯда дарахтони анбӯҳе, ки дар миёнҷои ҳавлӣ қомат кашида буданд,
қисме аз намои иморатро панаҳ медоштанд; дар самти росту чапи ин
тӯдаи дарахтон ду гулгаште ба мисоли ду дасти қулочкаш бозгардидае
ба ду тараф тӯл кашида буд, ки имкон медод фойтун аз дарвоза ворид
шуда, рост ба назди айвончаи даромадгоҳи дугонаи иморат биравад,
айвончае, ки дар сари зинааш аз ду тараф гулдонҳои чинии пур аз гул
истода буданд. Хона дар соҳати кушоди миёнаи ҳавлӣ яккаву танҳо
меистод ва ғайр аз айвончаву зинапояи асосӣ боз дари даромаде дошт,
ки аз ҷониби кӯчаи Понтйе буд.
Дарвозаи гаронбори ҳавлӣ, пеш аз он ки фойтунчӣ фурсати ба ҳоҷиб
садо задан ёбад, боз гардид; графро аз дур дида буданд; дар Париж ҳам,
чун дар Рим умуман дар ҳама ҷо хидмати ӯро ба суръати барқосо ба ҷо
меоварданд. Бинобар ин, фойтунчӣ, този аспонро суст накарда, ба ҳавлӣ
даромаду ба шакли нимдоирае тоб хӯрд, дарвоза аз паси карета қабл аз
он ки садои чархҳо дар реги гулгашт фурӯ нишинад, баста шуд.
Карета дар тарафи чапи зинапояи дами дари вурудгоҳ бозистод ва
дар пеши дари он ду кас пайдо шуданд: яке аз онҳо Алӣ буд, ки ҷониби
хоҷааш бо шодии самимие табассум карда меистод; ин ҳамаро мукофот
як нигоҳи Монте-Кристо буду бас; дуюмӣ бо эҳтироми тамом таъзим
намуду даст дароз кард, мисле ки ба фуромадани граф аз карета майли
ёрӣ кардан дошта бошад.
– Ташаккур ба шумо, Бертуччо, – гуфт граф, аз се зинаи помонак сабук ҷаста фуромада, – маъмури сабти аснод – нотариус канӣ?
– Дар меҳмонхонаи хурд нигарон аст, ҷаноби воломақон, – ҷавоб
гардонд Бертуччо.
– Хӯш, канӣ таоруфномаҳое, ки шумо баробари маълум кардани
рақами хона бояд фармоиш мекардед?
– Ҷаноби воломақом, ҳама тайёранд; ман ба назди беҳтарин ҳаккоки
Поле–Роял рафта будам ва ӯ таоруфномаҳоро дар ҳузури худам тайёр
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кард; аввалин таоруфномае, ки тайёр гардид, тибқи фармоишатон,
ҳамонзамонӣ ба ҷаноби барон Данглари вакили Маҷлис, ба кӯчаи Шоссе д Антен, рақами ҳафт, расонда шуд, боқӣ ҳама дар хонаи хоби ҷанобашон, рӯи бухорӣ истодаанд.
– Хуб. Соат чанд аст?
– Чор.
Монте-Кристо дастпӯшакҳо, кулоҳ ва чӯбдасташро ба ҳамон нӯкари
фаронсавие дод, ки аз даҳлези граф де Морсер барои даъват кардани
фойтун ҳаво хӯрда баромада буд, баъд граф аз паси Бертуччо, ки ба ӯ
роҳ нишон медод, ба меҳмонхонаи хурд гузашт.
– Чӣ ҳайкалҳои нокироие дар ин даҳлез, – гуфт Монте-Кристо. –
Умед дорам, ки аз ин ҷо мегирифтагистанд инҳоро.
Бертуччо хомӯш таъзим намуд.
Чунон ки мубошир гуфт, маъмури сабти аснод дар меҳмонхонаи
хурд нигарон буд.
Ин як марди қиёфаи зоҳириаш зеби идоранишинони марказӣ то ба
мартабаи маъмури сабти асноди ҳаволии шаҳр рушд кардае буд.
– Оё ба шумо аз хусуси гуфтугӯ кардан роҷеъ ба фурӯши ҳавлии берунишаҳрие, ки ман нияти харидан дорам, супорише шуда буд? – пурсид Монте-Кристо.
– Оре, ҷаноби граф.
– Васиқа тайёр аст?
– Оре, ҷаноби граф.
– Онро бо худ овардаед?
– Оре, ҷаноби граф. Мана васиқа.
– Бисёр хуб. Хӯш, он ҳавлие, ки ман хариданиям, дар куҷо будааст?
– беэътиноёна суол кард Монте-Кристо, маълум не суолаш ба Бертуччо
нигаронда шуда буд ё ба маъмури сабти аснод.
Мубошир ба аломати намедонам ишорате кард.
Маъмури сабти аснод бо тааҷҷуб тарафи Монте-Кристо нигарист.
– Чӣ тавр? – гуфт ӯ. – Оё граф дар куҷо будани хонаеро, ки хариданиянд, намедонанд?
– Рости гап намедонам, – ҷавоб гардонд граф.
– Граф хонаро надидаанд?
– Чӣ тавр онро дида метавонистам? Ман худи ҳамин рӯз субҳ аз Кадикс омадам, пеш аз ин ҳаргиз дар Париж набудам ва ҳатто Фаронсаро
бори аввал мебинам.
– Ин гапи дигар, – гуфт маъмури сабти аснод. – Ҳавлие, ки граф нияти харидан доранд, дар Отейл аст.
Аз шунидани ин калима ранг аз рӯи Бертуччо парид.
– Ин Отейл дар куҷост? – пурсид граф.
– Ду қадамакак аз ин ҷо, граф, – ҷавоб гардонд маъмури сабти аснод.
– Мана ҳамин ҷо дар ақиби Песси; ҷойгоҳи зебое, дар мобайни ҷангали
Булон.
– Ҳамин қадар наздик? – гуфт Монте-Кристо. Чӣ хел ҳавлии берунишаҳрӣ будааст ин? Чӣ ҷин зад шуморо, Бертуччо, ки аз худи назди
дарвоза хона интихоб кардед барои ман?
– Ман! – ба шитобкории ғайри одат нидо зад Бертуччо. – Тараҳҳум
кунед! Ҷанобашон ҳаргиз ба ман супорише надодаанд, ки барояшон
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ҳавлии берунишаҳрие интихоб бикунам; шояд, ҷанобашон ба хотир биёваранд.
– Ҳа, дуруст, – гуфт Монте-Кристо, – акнун ба ёдам расид; ман дар
рӯзнома эълоне хондам ва алфози фиребои «ҳавлии берунишаҳрӣ» маро
мафтун карда буд.
– Ҳоло дер нашудааст, – рӯҳ гирифта лаб ба сухан кушод Бертуччо,
– ва агар ҷанобашон майли он дошта бошанд, ки аз ҷои дигаре ҳавлӣ
ёфтанро ба ман фармоянд, ман ё дар Ангел, ё дар Фонтенэ–Роз, ё дар
Белву ягон ҳавлии беҳтаре пайдо мекунам.
– Аслан ин аҳамият надорад, – бепарво гашта гуфт Монте-Кристо, –
модом ки ҳавлӣ алакай пайдо шудааст, майлаш ҳамин шудан мегирад.
– Ва ҷанобашон комилан ҳақ астанд, – лаб монд маъмури сабти аснод, ки метарсид аз ширинкома маҳрум шавад, – ин як работи дилрабоест: оби равон, дарахтони анбӯҳ, хонаи бароҳат, агарчи муддате бенигоҳубин мондааст, аз хусуси асосияаш ҳоҷати гап ҳам не; ҳарчад асосияаш нав нест, аммо арзиши баланд дорад, хусусан дар замони мо, ки
мардум ба ашёи қадима ҳавас доранд. Маъзарат мехоҳам, лекин ба гумонам, ки ҷанобашон ҳам аз завқи инзамона бебаҳра набудагистанд.
– Давом додан гиред, бемалол, – гуфт Монте-Кристо. – Хуш ин хонаи дуруст гӯед?
– Граф, хона на ин ки дуруст, балки кори калон асту бас.
– Хайр, ин тавр бошад, фурсатро аз даст намедиҳем, – гуфт МонтеКристо. – Васиқаро ин ҷо диҳед, ҷаноби нотариус.
Ва ӯ бетаъхир ба коғаз имзо гузошта, фақат ба он банди санад як
назар андохт, ки ҷои иморату номи соҳибонаш қайд шуда буд.
– Бертуччо, – гуфт ӯ, – ба ҷаноби нотариус панҷоҳ ҳазор франк
биоваред.
Мубошир бо гардани баста аз дар баромаду як бандча пули коғазӣ
дар даст гашта омад; маъмури сабти аснод бо дақиқкории шахсе, ки
медонад ба ин маблағ ҳаққулхидмати худаш дохил аст, пулро бишмурд.
– Акнун, – пурсид граф, – мо ҳама расмиятҳоро файсал додагистем?
– Ҳамаашро, ҷаноби граф.
Калидҳо дар дасти шумост?
– Калидҳо дар дасти ҳоҷиб аст, ки нигаҳбони ҳавлист; лекин мана
фармоне, ки вай гирифта дарҳоро ба рӯятон боз мекунад.
– Бисёр хуб, – гуфт Монте-Кристо ва тарафи маъмури сабти аснод
калла зад, ки маънояш ин буд: «Шумо ба ман дигар лозим нестед, метавонед биравед».
– Лекин ба хаёлам, – тасмим гирифт бигӯяд маъмури сабти асноди
поквиҷдон, – ҷаноби граф иштибоҳ кардаанд; ҳаққи ман якҷоя бо тамоми хароҷот, фақат панҷоҳ ҳазор аст.
– Подоши хидмататон чӣ?
– Ба ҳамин маблағ дохил аст, ҷаноби граф.
– Лекин шумо аз Отейл омадагистед?
– Ҳа, албатта.
– Хӯш ҳаққуззаҳматро боист пардохт, – гуфт граф.
Ва бо ҳаракати даст ӯро рухсат дод.
Маъмури сабти аснод қафорӯ рафтаву дуқат шуда таъзимкунон аз
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дар баромад; вай аз бозе, ки ба рӯихати маъмурони сабти аснод дохил
шуда буд, бори аввал ба чунин муштарие рӯбарӯ мешуд.
– Ҷаноби нотариусро гусел кунед, – гуфт граф ба мубошир.
Бертуччо аз хона баромад.
Граф як худаш танҳо монда, ҳамонзамонӣ ҳамёни қуфлдорро аз киса
берун оварду бо калиде, ки дар гарданаш овехта мегашту ҳаргиз аз он
ҷудо намешуд, бикшод онро.
Ҳамёнро кову чов карда, дар сари як варақ коғазе, ки дар он баъзе
қайдҳо сабт ёфта буд, таваққуф намуду онро бо васиқаи рӯи миз боз
истода муқоиса кард, мисле, ки қувваи ҳофизаашро имтиҳон мекарда
бошад.
– Отейл, кӯчаи Фонтен, рақами бисту ҳашт; худи худаш–гуфт ӯ. –
Масъалаи дигар: ба иқрор кардане, ки дар зери таъсири ҳароси динӣ ё
тарси азоби ҷисмонӣ ба забон омадаст, то кадом дараҷа бовар метавон
кард? Воқиан, баъди ягон соат ҳамаашро мефаҳмад.
– Бертуччо! – овоз баровард ӯ, бо ким–чии монанд ба болғачаи дастааш қатшаванда ба зангӯла зада, ки садои ҷарангосии танинноки шабеҳ ба садои там–там баровард.
– Бертуччо!
Дар сари остона мубошир пайдо шуд.
– Ҷаноби Бертуччо, – гуфт граф, – шумо як замоне ба ман гуфта будед, ки дар Фаронса будаед.
– Оре, ҷаноби олиқадр, дар баъзе ҷойҳояш будам.
– Шумо, эҳтимол, бо гирду атрофи Париж ошноӣ дошта бошед?
– Не, ҷаноби воломақом, не, – ҷавоб гардонд мубошир, бо раъшаи
асаб, ки Монте-Кристои аз чунин ҳолатҳо хуб огоҳ бе хато онро ба изтироби амиқ ҳамл кард.
– Афсус ки шумо дар гирду атрофи Париж набудаед, – гӯфт ӯ, – зеро
ман худи ҳамин бегоҳ ба дидани милки навам рафтаниям ва бо ман
ҳамроҳӣ карда, аҷаб не шумо маслиҳатҳои пурарзише медодед.
– Ба Отейл! – нидо зад Бертуччо, ранги рӯи сабзинааш мурдавор
канда. – Ман–ба Отейл равам!
– Чӣ ҷои тааҷҷуб ба рафтани шумо ба Отейл, кани аз рӯи инсоф
бигӯед? Даме ки ман дар Отейл тарҳи иқомат афкандам, ба он ҷо равуо
кардани шумо лозим меояд, модом ки дар хидмати манед.
Дар зери нигоҳи омиронаи хоҷааш Бертуччо сар хам карду ноҷунбон
ва хомӯш биистод.
– Ин чӣ маъно дорад? Чӣ шуд ба шумо? Мефармоед, ки ду бор занг
зананд, то барои ман карета пеш оваранд? – гуфт Монте-Кристо бо
ҳамон лаҳне, ки Лудовики XIV фиқраи машҳури «Қариб буд, ки ман
нигарон истам» – ашро ба забон оварда буд.
Бертуччо аз меҳмонхона ба даҳлез ҳаво хӯрду бо овози баста садо
кард:
– Карета барои ҷаноби воломақом!
Монте-Кристо чанд нома навишт; даме ки вай сари номаи охиринро
мебаст, мубошир сари остона ҳозир шуд.
– Каретаи ҷанобашон омода аст, – гуфт ӯ.
– Бисёр нағз! Кулоҳу дастпӯшакҳоро бигиред, – гуфт Монте-Кристо.
– Хӯш ман ҳам бо ҷанобашон меравам? – нидо зад Бертуччо.
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– Бадеҳист, охир ба шумо зарур аст баъзе фармоишҳо бикунед,модом ки ман нияти он ҷо истиқомат кардан дорам.
Боре нашудааст, ки гапи графро ду карда бошанд ва мубошир бе
қилу қол аз паси ӯ равон шуд; граф дар карета нишасту ба Бертуччо имо
кард, ки низ савор шавад.
Мубошир бо риояи одоб дар нишастгоҳи пеш ҷо гирифт.
V. ҲАВЛИЕ ДАР ОТЕЙЛ
Монте-Кристо пайхас кард, ки Бертуччо аз зинапояи айвончаи дари
баромад фуромада истода, ба урфи корсикоиҳо салиб кашид, яъне бо
ангушти калонаш дар ҳаво салибро тасвир кард ва ба карета нишаста
истода зери лаб мухтасар дуое хонд. Ҳар як каси дигари ғайри кунҷков
ба танаффури ғалатие, ки мубошири мӯътабар ба саёҳати берунишаҳрии андешидаи граф зоҳир карда буд, раҳмхӯрӣ мекард, аммо аз
афташ, Монте-Кристо аз ҳад кунҷков будааст, ки Бертуччоро аз ин сафар озод накард.
Баъди бист дақиқа онҳо алакай дар Отейл буданд. Ҳаяҷони мубошир
то рафт меафзуд. Вақте ки ба деҳа дохил гардиданд, Бертуччо, ки дар як
гӯшаи карета ҷафс шуда менишаст, бо як изтиробу ошуфтагие ба ҳар як
хонае, ки аз канораш мегуштанд, назар духтан гирифт.
– Бифармоед дар кӯчаи Фонтен, назди рақами бисту ҳашт боздоранд,
– амр кард граф, – бераҳмона ба мубошир нигариста.
Дар ҷабини Бертуччо арақ пайдо шуд, вале ӯ итоат намуда, аз карета
сар бароварду фойтунчиро садо кард:
– Кӯчаи Фонтен, рақами бисту ҳашт.
Ин ҳавлӣ дар худи поёни деҳа воқеъ гардида буд. То онҳо рафта
расиданд, ки ҳаво тамоман торик шуд. – аниқтараш абри сиёҳи оташакбор рӯи осмонро фаро гирифта ба манзараи фоҷиаасари ин соати ғуруби
пеш аз вақт як мутантание бахшид.
Карета бозистод ва нӯкар ба кушодани дар шитофт.
– Хӯш, Бертуччо, – гуфт граф, – шумо намефуроед? Ё даруни карета
истоданиед? Э чӣ шуд ба шумо?
Бертуччо аз карета ҷаста фуромаду китфашро пеш дошт, то граф ба
он такя карда, ба тааннӣ аз се зинаи помонак поён омад.
– Дарро кӯбед, – гуфт граф, – ва бигӯед, ки ман омадам.
Бертуччо тақ–тақ ард, дар боз гардид ва ҳоҷиб пайдо шуд.
– Чӣ гап? – гуфт ӯ.
– Хоҷаи наватон расид, – гуфт нукар.
Ва ӯ шаҳодатномаи додаи маъмури сабти аснодро ба ҳоҷиб пешниҳод кард.
– Пас хонаро фурӯхтаанд? – пурсид ҳоҷиб. – Ва ин ҷаноб ҳамин ҷо
зиндагӣ карданист?
– Оре, дӯстам, – ҷавоб гардонд граф, – ва ман кӯшиш мекунам, шумо
аз боби хоҷаи пешинаатон афсӯс нахӯред.
– Рости гап, тақсир, – гуфт ҳоҷиб, – аз боби ӯ афсӯс хӯрдани ман
ҳоҷат надорад, зеро мо ӯро қариб ки ҳеҷ гоҳ намедидем. Инак тақрибан
панҷ сол мешавад, ки вай ба назди мо наомадааст ва ӯ кори хуб карда389
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аст, ки хонаро фурӯхтааст, хонаеро, ки ба вай ҳеҷ гуна даромаде
намеовард.
– Хоҷаи пешинаи шумо чӣ ном дошт? – пурсид Монте-Кристо.
– Маркиз де Сен–Меран. Ман боварӣ дорам, ин хона пули харидашро набаровардагист.
– Маркиз де Сен–Меран, – такрор кард Монте-Кристо. – Ин ном ба
назарам шинос барин; маркиз де Сен–Меран…
Ва ӯ тарзе вонамуд кард, ки кӯшиш дорад ба ёд орад.
– Ашрофзодаи дерин, – давом дод ҳоҷиб, – хидматгори содиқи Бурбонҳо. Ӯ якаву ягона духтаре дошт, он духтарро ба ҷаноби де Вилфор
дод, ки аввал дар Ним, баъд дар Версал вазифаи додситони подшоҳиро
ба ҷо меовард.
Монте-Кристо ҷониби Бертуччо назар кард: ранги вай аз ранги деворе сафедтар буд, ки наафтам гуфта ба он такя дода меистод.
– Ва духтараш мурд, ҳамту не? – пурсид граф. – Ба ёдам расид, ки
ман инро шунида будам.
– Оре, тақсир, аз ин воқиа бисту як сол гузашт ва аз ҳамон дам ин
ҷониб маркизи бечораро мо се дафъа ҳам надидаем.
– Хӯш ташаккур ба шумо, – гуфт Монте-Кристо, Бертуччои ҳолаташ
дигаргун шударо дида, аз дил гузаронд, ки торро дигар таранг кардан
лозим набудагист, мабодо ки канда нашавад, – ташаккур ба шумо. Акнун ба мо ягон рӯшноие диҳед.
– Мефармоед, ки шуморо раҳнамо шавам?
– Не, лозим нест. Бертуччо чироғ медорад ба ман.
Ва Монте-Кристо ба ин суханон ду сиккаи зар ҳамроҳ кард, ки дуою
санои беҳисоб ва оҳ кашиданҳое ба миён овард.
– Тақсир, – гуфт ҳоҷиб дунгии болои бухорӣ ва рӯи рафҳоро кову
чов карда, – ман ин ҷо ягон шамъе надоштаам.
– Бертуччо, фонуси каретаро гиреду рафтем хонаҳоро бинем, – гуфт
граф.
Мубошир хомӯш итоат кард, аммо аз рӯи ларзидани фонуси дасташ
маълум буд, ки ин хомӯшӣ ба чӣ арзише афтодааст ба ӯ.
Онҳо ошёнаи якуми хеле васеъро давр зада баромаданд, баъд ошёнаи дуюмро, ки аз меҳмонхона, хонаи шустушӯ ва ғусл ва ду дар хонаи
хоб иборат буд. Яке аз ин хонаҳои хоб зинапояи морпече дошт, ки ба
боғ мебаровард.
– Нигоҳ кунед, ана баромадгоҳи алоҳида, – гуфт граф, – ин хеле
қулай будааст. Чироғро ин ҷо доред, Бертуччо. Пеш гузаред, ҳозир мебинем, ин зинапоя ба куҷо мебурда бошад.
– Ба боғ, ҷаноби воломақом, гуфт Бертуччо.
– Хӯш кани гап занед, инро аз куҷо медонед шумо?
– Ман гуфтанӣ, ки ин бояд ба боғ барад.
– Хайр майлаш, тафтиш мекунем.
Бертуччо оҳи бадарде кашиду пеш гузашт. Зинапоя дар ҳақиқат тарафи боғ мебурд.
Дами дари баромад мубошир бозистод.
– Э ба шумо чӣ шуд? – гуфт граф.
Вале он ки граф ба ӯ муроҷиат карда буд, афсурдаву ҳайрон ва моту
мабҳут гардида беҳаракат рост меистод. Чашмони чалақ–палақаш мис390
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ле ки дар атроф аз гузаштаи даҳшатбор асаре меҷустанд, вале дастони
бо ташаннуҷ фишурда шудааш гӯё кадом–як хотироти пурхатареро
ақиб тела медоданд.
– Хӯш? – батакрор пурсид граф.
– Не, не, – нидо зад Бертуччо, фонусро фурӯ гузоштаву пушт ба девор дода, – не, ҷаноби воломақом, ман мадори рафтан надорам, ин аз
имкон берун аст!
– Ин чӣ маъно дорад? – ба забон овард бо овози қатъӣ МонтеКристо.
– Охир худатон дида истодаед, ҷаноби воломақом, – нидо зад мубошир, – ки ин ҷо ким–чӣ бурду балое ҳаст; дар Париж хона хариданӣ
шуда, маҳз дар Отейл мехаред онро ва дар Отейл маҳз ба рақами бисту
ҳашти кӯчаи Фонтен меафтед. Оҳ, барои чӣ дар хона ҳамаашро нагуфтам ба шумо! Шумо, албатта, исрор намекардед, ки ҳамроҳатон оям
ман. Вале ман умед доштам, ки ба ҳар ҳол на ин хонаро мехаридагистед. Гӯё дар Отейл ба ҷуз ҳавлие, ки дар он куштор ба амал омадааст,
хонаи дигаре набошад!
– Чӣ қабоҳате гуфта истодаед шумо! – гуфт Монте-Кристо, якбора
бозистода. – Ина бинеду! Ана инро корсикоӣ мегӯянд. Доимо ким–чӣ
хел асрору хурофот! Фонусро гиреду рафтем боғро бинем: умед дорам,
ки бо ман дилатон бим намекардагист.
Бертуччо фонусро бардошту сар фуровард. Дар боз гардид, осмони
тира, ки қурси моҳ бо тарокуми абрҳо баръабас набард дошт, намоён
шуд.
Мубошир хост тарафи чап тоб хӯрад.
– Не, не, – гуфт Монте-Кристо, – аз гулгашт рафтани мо чӣ ҳоҷат?
Ана марғзори зебо; рост меравем.
Бертуччо арақи рӯяшро пок кард, вале ба амри граф сар фуровард;
лекин ба ҳар ҳол худро ба тарафи чап мекашид.
Монте-Кристо, баръакс, ба самти рост равон шуд; ба назди як тӯда
дарахтон расида, ӯ бозистод.
Мубошир дигар таҳаммул кардан натавонист.
– Дур шавед аз ин ҷо, ҷаноби воломақом, – хитоб кард ӯ, – дур шавед аз ин ҷо, барака ёбед, охир шумо маҳз дар ҳамин ҷо истодаед!
– Дар кадом ҷо?
– Дар ҳамон ҷое, ки вай афтода буд.
– Бертуччои азиз, – гуфт граф хандакунон, – ба худ оед, илтимос аз
шумо; охир мо ин ҷо дар Сартен ё Корт нестем. Ин ҷо ҷангали кӯр нест,
балки боғи ингилисӣ, дуруст аст, ки хеле бе нигоҳубин мондагӣ, вале ба
ҳар ҳол барои ин бадгӯӣ кардан ҳоҷат надорад.
– Ин ҷо наистед, тақсир, наистед ин ҷо, илоҳӣ барака ёбед!
– Ба хаёлам, ки шумо ақлатонро бохта истодаед, устод Бертуччо. –
сард ҷавоб гардонд граф. – Агар ҳамин тавр бошад, бигӯед ва ман ба
шифохона мефиристам шуморо, ҳоло ки ягон нохушие рӯй надодааст.
– Оҳ, ҷаноби воломақом, – гуфт Бертуччо, сарашро такон додаву бо
афсурдаҳолие ангушти ҳайрат газида, ки эҳтимол хандаи граф меомад,
агар ин дам дар сараш андешаҳои ҷиддитаре намебуданд, – нохушӣ
барвақттар рӯй дода буд…
– Бертуччо, – гуфт граф, – ман огоҳ кардани шуморо вазифаи худ
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мешуморам, ки шумо бехудвор дастафшонӣ доред ва ҷунунрасида барин
чашмонатонро тагурӯ карда истодаед, ки ин бегап нест; ман кайҳо пайхас
кардаам, ки инодкортарин ифрит – ин рози пӯшида аст. Ман медонистам,
ки шумо корсикоиед, ман шуморо ҳамеша дарундору аз боби ким–кадом
хунталабӣ – вентетта сар ба ҷайби тафаккур кашида медонистам, аммо
дар Итолиё ман ба ин чиз эътибор намедодам, чун ки дар Итолиё ин
қабил корҳо ҷоизанд; аммо дар Фаронса одамкушӣ маъмулан рафтори
ниҳоят нописанд ба ҳисоб меравад; дар ин ҷо жандарм мавҷуд аст, ки ба
ин корҳо диққат мегуморад, маҳкамае ҳаст, ки ба ин ҷазо муқаррар мекунад, дастгоҳи қатл ҳаст, ки ин гуна касро ба ҷазо мерасонад.
Бертуччо бо илтиҷо дастонашро рӯи ҳам гузошт ва азбаски ҳоло ҳам
фонусро дошта меистод, нури чироғ ба рӯи аз тарс тарҳаш вайрон
шудаи ӯ афтод.
Монте-Кристо бо ҳамон нигоҳе ба вай нигарист, ки дар Рим қатли
Андреаро мушоҳида мекард; баъд зери лаб сухан ба гуфтор кушод, ки
аз нав ларза ба андоми мубошири бечора афтод:
– Хӯш, аз ин мебарояд, ки аббат Бузони ба ман дурӯғ гуфта будааст,
даме ки баъди сафараш ба Фаронса дар соли як ҳазору ҳашт саду бисту
нуҳум шуморо бо тавсияномае назди ман фиристода, ин қадар болобардор карда буд? Хайр майлаш, ман ин қазияро ба аббат навишта мефиристам; ӯ барои тавсияномаи худ бояд масъул буда бошад ва ман, эҳтимол, мефаҳмидагистам, ки сухан аз хусуси кадом кушторе меравад. Лекин фақат шуморо огоҳ мекунам, Бертуччо, ки, ҳар гоҳ ман дар ягон
кишваре умр ба сар мебарам, одате дорам қонунҳои он ҷоро ҳурмат кунам ва ҳаргиз намехоҳам, ки аз барои шумо шуда бо адлияи фаронсавӣ
сарбасар занам!
– Ин корро накунед, ҷаноби воломақом! – дар навмедӣ нидо зад Бертуччо. – Магар аз рӯи имону ҳақиқат хидмат накардаам ба шумо? Ман
ҳамеша одами поквиҷдон будам ва саъй мекардам, то он ҷое, ки аз дастам меояд, ба мардум некӣ кунам.
– Ман шак надорам ба ин, – ҷавоб гардонд граф, – вале ин тавр
бошад, ҷин занад, аз чӣ ин қадар дар изтиробед? Ин аломати хуб нест;
агар сидқ соф бошад, ранги кас ин қадар кандаву дастонаш ба ин сиёқ
намеларзанд…
– Аммо, ҷаноби воломақом, – бо дили нохоҳам гашта гуфт Бертуччо,
– шумо ба ман гуфта будед–ку, гӯё аббат Бузони, ки ман дар ҳабсхонаи
Ним пешаш савганд ёд карда будам, маро ба назди шумо фиристода
истода, огоҳатон карда будааст, ки гуноҳи азимест дар гардани ман.
– Ҳа, албатта, вале азбаски вай шуморо ба сифати мубошири хубе
тавсия карда буд, ман гумон доштам, ки гап аз хусуси кадом–як дуздие
мерафтагист, вассалом.
– Наход ҳамту гӯед, ҷаноби воломақом! – нидо зад Бертуччо бо танаффур.
– Ё ки шумо, ба тақозои одати корсикоиҳо, таҳаммулро аз даст дода,
«пӯсткашӣ кардаед»1, чунон ки аҳли ин сарзамин мегӯяндщ ҳар гоҳ
пӯст аз тани яке канданӣ шаванд?
1. Яъне одам куштаед.

392
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Оре, ҷаноби воломақом, оре, гап ҳам дар ҳамин–дия! – нидо зад
Бертуччо, худро ба пои граф афканда. – Ин интиқом буд, савганд ба
номатон, интиқом буду бас.
– Ман инро мефаҳмам; фақат ҳаминашро намефаҳмам, ки чаро маҳз
ин ҳавлӣ шуморо ба чунин ҳол меовардааст.
– Лекин ин табиист, ҷаноби воломақом, – ҷавоб гардонд Бертуччо, –
охир маҳз дар ҳамин ҳавлӣ ҳамааш ба амал омада буд.
– Чӣ хел, дар ҳамин ҳавлӣ?
– Охир он вақт ин аз они шумо набуд, – содалавҳона гашта гуфт
Бертуччо.
– Хӯш аз они кӣ буд? Ҳоҷиб, ба хаёлам, аз они маркиз де Сен–Меран
гуфта буд? Охир барои чӣ, ҷин занад, шумо аз маркиз ден Сен–Меран
интиқом мегирифтаед?
– Ҷаноби воломақом, ман на аз вай, балки аз каси дигар интиқом гирифтам.
– Чӣ тасодуфи ғаманангезе, – гуфт Монте-Кристо, зоҳиран, ҳамту
шунаво андеша ронда, – ки шумо мана ҳамин тавр, нохост, маҳз дар
ҳавлие пайдо шудаед, ки воқиае рӯй дода ва он воқиа ин дам шуморо ба
чунин надомати азиятбахше мубтало кардааст.
– Ҷаноби воломақом, гуфт мубошир, – ин қисмат, ман медонам.
Корро аз он сар кардан, ки шумо маҳз дар Отейл хона мехаред ва ин
хона ҳамоне мебарояд, ки ман дар он одам куштаам; шумо маҳз бо
ҳамон зинапояе ба боғ мефуроед, ки ӯ фуромада буд; шумо дар ҳамон
ҷое бозмеистед, ки ман корд зада будам; ду қадам дуртар аз ин ҷо, дар
зери ин чинор, чуқурие буд, ки вай кӯдакро гӯр мекард; не, ҳамаи ин
тасодуф нест, чун ки дар он сурат воқиа ба қазо аз ҳад монанд мебуд.
– Хайр майлаш, ҷаноби корсикоӣ, гирифтем, ки ин қазост; ман
ҳамеша бар онам, ки ба ҳар фарзияе розӣ бишавам, хусусан ки ба касони ақлашон халалдида гузашт мебояд кард. Вале акнун ҳушатонро ба
худатон монеду ҳамаашро ҳикоят кунед ба ман.
– Ман инро дар умрам як маротиба ҳикоят карда будам, ки ҳамон
ҳам ба аббат Бузони буд. Ин гуна чизҳоро, – барафзуд, калла ҷунбонда,
Бертуччо, – фақат дар омӯрзишталабӣ ҳикоят мекунанд.
– Ин тавр бошад, азизам, гуфт граф, – ман шуморо гашта ба назди
пири рӯҳониятон мефиристам; шумо метавонед мисли ӯ картезианӣ ё
бернардӣ бишаведу розатонро бо вай гӯеду гардонед. Вале ман аз
мубошири савдозадаи чунин хаёлотӣ хавф дорам; ба ман намефорад, ки
хидматгоронам аз шабонгоҳ гаштугузор кардан дар боғи ман битарсанд.
Ғайр аз ин, рости гап, ман ҳаргиз намехоҳам, ки комиссари политсия аз
ман ҷӯё бишавад; зеро, аз хотир набароред, ҷаноби Бертуччо: дар Итолиё ходимони адлия барои бефаъолиятӣ пул мегиранд, вале дар Фаронса баръакс, – даме ки, агар фаъол бошанд. Ман шуморо қисман корсикоию қисман қочоқчӣ, вале мубошири ниҳоят пурҳунар пин дошта будам, ин дам мебинам, ки шуғли шумо, ҷаноби Бертуччо, хеле доманадортар аз ин будааст. Шумо дигар лозим нестед ба ман.
– Ҷаноби воломақом, ҷаноби воломақом! – хитоб кард мубошир аз
ин таҳдид ба даҳшат афтода. – Агар шумо фақат барои ҳамин маро аз
кор ронданӣ бошед, ман ҳамаашро ҳикоят мекунам, ҳамаашро иқрор
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мекунам; ба дор кашида шуданам беҳтар аз он аст, ки аз шумо ҷудо шавам;
– Ин гапи дигар, – гуфт Монте-Кристо, – аммо дурусттар фикр кунед: агар дурӯғ гуфтанӣ бошед, беҳтараш, ки ҳеҷ чиз нагӯед.
– Қасам ба ҷонам, ҳамаашро ҳикоят мекунам ба шумо! Охир ҳатто
аббат Бузонӣ ҳам фақат як қисми сиррамро медонист. Лекин пеш аз
ҳама зорӣ мекунам, аз ин чинор дур равед. Ҳамин замон моҳ аз зери абр
берун меояд, вале шумо ин ҷо худро дар боронӣ печонда рост истодаед,
вай суроби шуморо панаҳ медорад ва борониатон чунон ба боронии
ҷаноби де Вилфор монанд ки…
– Чӣ тавр, – нидо зад Монте-Кристо, – магар вай Вилфор…
– Ҷанобашон ӯро мешиносанд?
– Вай додситони подшоҳии Ним буд?
– Оре.
– Ва ба духтари маркиз де Сен–Меран хонадор шуда буд?
– Оре.
– Ва ҳамчун каси аз ҳама бавиҷдонтар, аз ҳама сахтгиртар ва аз ҳама
ҳақпарасттар ба некномӣ шӯҳрат ёфта буд?
– Хӯш ки бошад, ҷаноби воломақом, – нидо зад Бертуччо, – ҳамин
каси ба некномӣ шӯҳратёфта…
– Хӯш?
– …нобакор буд.
– Ин аз имкон берун, – гуфт Монте-Кристо.
– Бо вуҷуди ҳамин ин рост аст.
– Наход ҳамту бошад! – гуфт Монте-Кристо. – Ва шумо далел доред
ба ин?
– Ба ҳар ҳол доштам.
– Ва шумои бефаҳм гум кардед онро?
– Ҳа, лекин, агар кас дурусттар биҷӯяд, онро ёфтан мумкин аст.
– Ҳамту–я! –гуфт граф. – Кани ҳикоят кунед инро ба ман, Бертуччо.
Ин дар воқеъ ғалатӣ барин.
Ва граф навоеро аз «Лучий» замзамакунон, тарафи харак рафту нишаст; Бертуччо аз паси ӯ равон шуда, кӯшиш дошт сарҳисоби
ёддоштҳояшро пайдо кунад.
Ӯ дар пеши граф рост меистод.
VI. ВЕНДЕТТА
– Аз чӣ мефармоед, ҷаноби воломақом, ки сар кунам.
– Э аз ҳар чӣ ки мехоҳед, – гуфт Монте-Кристо, – охир ман умуман
ҳеҷ чизро намедонам.
– Лекин ба назари ман, ки аббат Бузони ба шумо гуфта бошад..
– Бале, тафсилоти баъзе чизҳоро; вале аз байн ҳафт–ҳашт сол гузашт
ва ҳамааш аз ёдам рафтааст.
– Хӯш ман метавонам аз дилбазан шудани ҷанобашон натарсида…
– Ҳикоят кунед, Бертуччо, ҳикоят кунед, ҳикояти шумо ҷои шомномахониро мегирад.
– Ин воқиа соли як ҳазору ҳашт саду понздаҳум сар шуда буд.
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– Ҳамту–я! – гуфт Монте-Кристо. – Ин воқиаи кӯҳна будааст–дия.
– Оре, ҷаноби воломақом, ҳол он ки тафсилоти ин рӯйдод чунон дар
лавҳи хотирам сареҳ нақш бастааст, ки гӯё дирӯз ба вуқӯъ пайваста
бошад. Ман бародари аз худам калоне доштам, ӯ дар урдуи император
хизмат мекард ва дар хизмат то ба рутбаи поручик расид, дар полке, ки
яксара аз корсикоиҳо иборат буд. Ҳамин бародарам ягона пушту паноҳи
ман буд; мо даме ятим монда будем, ки вай ҳаждаҳсола буду ман –
панҷсола; вай маро фарзандаш барин ба воя расонд. Дар соли як ҳазору
ҳашт саду чордаҳум, дар аҳди бурбонҳо, ӯ хонадор шуд. Император аз
ҷазираи Элба баргашта омад, бародарам ҳамонзамонӣ гашта ба хизмати
сарбозӣ рафт, дар набарди Ватерлоо андак маҷрӯҳ гардид ва ҳамроҳи
урду дар н сӯи дарёи Луар ақибнишинӣ кард.
– Э шумо ба ман тафсилоти воқиаи Сад рӯзро ҳикоят карда истодаед, Бертуччо, – сухани ӯро бурид граф, – тафсилоти ин воқиа, агар
иштибоҳ накунам, кайҳо навишта шудааст.
– Маъзарат мехоҳам, ҷаноби воломақом, лекин ин тафсилот барои
оғози кор зарур аст ва худатон ваъда додед, ки ботаҳаммул ба ҳикоятам
гӯш медиҳед.
– Хайр, машлаш, ҳикоят кунед. Ман қавл дода будам ва қавламро ба
ҷо меоварам.
– Боре мо нома гирифтем, – бояд ба шумо бигуфт, ки мо дар деҳкадаи хурдакаки Роляно мезистем, дар худи канори димоғаи Корс, – нома
аз бародарам буд, ӯ ба мо навиштааст, ки урду пароканда гардид ва ӯ аз
роҳи Шатору, Клермон–Ферран, Пуи ва Ним ба хона бармегардад ва
хоҳиш кардааст, ки агар ман пул дошта бошам, барои вай ба трактирчии
шиносе, ки ман бо ӯ баъзе корҳоро ба сомон мерасондам, бифиристам.
– Корҳои доир ба қочоқ, – лаб монд Монте-Кристо.
– Ҷаноби воломақом, охир рӯз гузарондан лозим–ку.
– Бадеҳист; давом диҳед.
– Ман пеш аз ин гуфтам, ки бародарамро ниҳоят дӯст медоштам;
ман қарор додам пулро нафиристам, балки худам барам. Ман қариби
ҳазор франк доштам; панҷсадашро ба Ассунта, ба янгаам мондаму
боқиашро гирифта ба Ним равон шудам. Ин кори душвор набуд: ман
заврақ доштам, ба ман лозим буд дар баҳр борро қабул кунам, – ҳамааш
бамурод буд. Аммо даме ки борро қабул кардам, шамол самташро дигар
кард ва чор рӯз мо ба Рону баромада натавонистем. Оқибат ин ба мо
муяссар шуд ва мо то Арли баромадем; ман заврақро миёни Белгарду
Бокер мондам, вале худам ба Ним равон шудам.
– Мо ба моҳияти масъала расида истодаем, ҳамту не?
– Оре, ҷаноби воломақом; маъзарат мехоҳам, вале чунон ки худи
ҷанобашон итминон ҳосил хоҳанд кард, ман фақат заруртарин
лаҳзаҳоро ҳикоят карда истодаам. Дар ҳамон давра дар ҷануби Фаронса
кушокушӣ мерафт. Он ҷо се тан роҳзанон буданд, номашон Тресталон,
Труфеми ва Граффан, – онҳо дар кӯчаҳо ҳар онеро, ки ба бонопартпарастӣ гумонбар мешуданд, мекуштанд. Ҷанобашон аз ин кушторҳо хабар доштагистанд?
– Баъзе чизҳо шунида будам; Ман он вақтҳо аз Фаронса дур будам.
Давом диҳед.
– Дар Ним кас қариб ки рӯрӯи кӯлмаки хун қадам мезад; сари ҳар
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қадам мурдае афканда буд; қотилон даста–даста гаштугузор доштанд,
мекуштанд, ғорат мекарданд, оташ мезаданд.
Ин хунрезиро дида ларза ба андомам афтод: на аз барои худам, – маро, моҳигири одии корсикоиро ҷои тарс набуд, баръакс, барои мо, қочоқчиҳо, ин айёми тиллоӣ буд, – вале ман ба ҷони бародарам метарсидам: вай сарбози император аз урдуи Луар дар либоси низомию бо
сардӯшиҳои зардӯзӣ бармегашт ва ӯро ҷои хатар буд.
Ман ба наздики трактирчии худамон тохтам. Ҳиссиёти пешакиам
дурӯғ набаромад. Бародарам як рӯз пеш ба Ним расидааст ва дар сари
остонаи ҳамон хонае, ки гумон кардааст сарпаноҳ меёбад, кушта шудааст.
Ман хуб зӯр задам бифаҳмам, ки кушандаҳо кӣ бошанд, вале ҳеҷ кас
ҷуръат намекард номи онҳоро ба забон гирад, ба ҳамин дараҷа ҳама аз
онҳо метарсиданд. Он гоҳ ман адлияи таърифии фаронсавиро, ки аз ҳеҷ
кас наметарсидааст, ба ёд овардам ва ба назди додситони подшоҳӣ рафтам.
– Ва додситони подшоҳӣ Вилфор ном доштааст? – пурсид бепарвоёна Монте-Кристо.
– Оре, ҷаноби воломақом, вай аз Морсел омада буд, ки он ҷо ёвари
додситон бадааст. Барои ҷидду ҷаҳд дар хидмат ба мартабаи баландтаре
расидааст. Ӯ, ба қавли одамон, яке аз аввалинҳо шуда ба соҳил фуромадани Наполеонро ба Бурбонҳо хабар дода будааст.
– Ҳамин тавр, шумо ба назди ӯ рафтед, – сухани Бертуччоро бурид
Монте-Кристо.
– Ҷаноби додситон, – гуфтам ман ба ӯ, – бародари ман дина дар
кӯчаи Ним кушта шудааст; кушанда кист –намедонам, вале ёфтани
қотил вазифаи шумост. Шумо дар ин ҷо сарвари адлия ҳастед ва адлия
бояд интиқоми онҳоеро бигирад, ки ба ҳимоят карданашон фурсат
наёфтааст».
«Чӣ касе буд бародари шумо?» – пурсид додситони подшоҳӣ.
«Поручики баталони корсикоиҳо».
«Яъне ки сарбози ғосиб?».
«Сарбози урдуи Фаронса».
«Хайр чӣ? – гашта гуфт ӯ. – Ӯ шамшер кашидааст ва аз шамшер
ҳалок гардидааст».
«Шумо иштибоҳ мекунед, тақсир; вай аз зарби ханҷар ҳалок шудааст».
«Хӯш аз ман чӣ мехоҳед? – пурсид додситон.
«Ман пеш аз ин ба шумо гуфтам: то ки интиқомашро бигиред».
«Аз кӣ?».
«Аз қотилонаш».
«Оё ман онҳоро медонам?»
«Фармоед онҳоро кофтукоб кунанд».
«Хӯш барои чӣ? Бародари шумо, эҳтимол, бо ягон кас арбада кардаву дар дуэл ҷангида бошад. Ҷанҷол дар гиребони ҳамаи ин арбадаҷӯёни
деринасол бастагӣ; дар аҳди император онҳо беҷазо мемонданд, вале ин
дам – масъала ранги дигар гирифтааст, ҷанубиёни мо бошанд, на
ҷанҷолро хуш доранд, на арбадаро».
«Ҷаноби додситон, – гуфтам ман, – ман на барои худам илтимос ме396
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кунам. Ман ғусса мехӯрам ё интиқом мегирам – ин кори ман аст. Аммо
бародари берӯзии ман зан дошт. Агар ба ман ҳам ҳодисае рӯй диҳад,
занаки бечора аз гуруснагӣ мемирад: вай фақат бо заҳмати шавҳари худаш рӯз мегузаронд. Ақаллан андак нафақае таъйин кунед ба вай».
«Ҳар як инқилоб қурбоние бор меоварад, – ҷавоб гардонд Вилфор. –
Бародари шумо дар асари табаддулоти вопасин қурбон шуд, – ин
бадбахтист, аммо ҳукумат вазифадор нест, ки ба хонадони шумо чизе
бипардозад. Агар ҳамаи ҳаводорони ғосибро, ки ҳангоми сари қудрат
будан ба роялистҳо кин меварзиданд, ба маҳкама кашидани мо лозим
меомад, дар он сурат, шояд, ин дам бародари шумо ба марг маҳкум мегардид. Он чи ба вуқӯъ омадааст, комилан табиист, – ин аст қонуни
муҷозот».
«Ин чӣ гап аст? – хитоб кардам ман. – Муҳокима рондани шумо ҳам,
ба сифати намояндаи адлия, чунин аст!..»
«Ба ҳурмати виҷдон, ҳамаи ин корсикоиҳо–девонаанд ва хаёл мекунанд, ки ҳамдиёрашон ҳанӯз ҳам император аст, – ҷавоб гардонд Вилфор. – Шумо фурсатро аз даст додед, мӯҳтарам; боист ба ин лаҳн ду
моҳ пеш аз ин ҳарф мезадед бо ман. Акнун хеле дер шуд. Дафъ шавед аз
ин ҷо вагарна, мефармоям, ки шуморо аз дар берун кунанд».
Ман ба вай нигариста, ба дил мегуфтам, ки оё илтимосу зории нав
суд мекарда бошад ё не.
Аммо ин одам не, санг буд. Ман ба ӯ наздик рафтам.
«Майлаш, – гуфтам ба овози паст, – агар шумо корсикоиҳоро ин
қадар хуб медониста бошед, бояд низ донед, ки чӣ гуна ба қавлашон
устуворанд онҳо. Ба ақидаи шумо, қотилон хуб кардаанд, ки бародари
маро куштаанд, зеро вай бонопартист будаасту шумо роялист. Бисёр
хуб! Ман ҳам бонопартистам ва шуморо огоҳ мекунам: мекушам ман
шуморо. Аз ҳамин лаҳза ман ба шумо вендетта – хунхоҳӣ эълон мекунам, бинобар ин, эҳтиёт бошед: дар нахустин рӯзе, ки ҳар ду рӯбарӯ
мезанем, умратон ба сар меояд».
Ва, пеш аз он, ки ӯ фурсати ба худ омадан ёбад, ман дарро кушода
бигрехтам.
– Эҳ–ҳа, Бертуччо, – гуфт Монте-Кристо. – Шумо бо ин башараи
софдилона ба гуфтани чунин чизҳо қодир будаед–дия, боз ба додситони
подшоҳи–я. Хуб не! Вай ақаллан медониста бошад, ки вендетта чӣ
маъно дорад?
– Ҳамин қадар нағз медонист, ки аз ҳамон дақиқа танҳо намебаромад ва дарро баста дар хона менишасту фармуд дар ҳама ҷо маро
ҷустуҷӯ кунанд. Хушбахтона, ман чунон камингоҳи хубе доштам, ки
вай маро ёфта наметавонист. Дигар ба воҳима афтод; аз мондан дар
Ним метарсид, хоҳиш кард, ки ба ҷои дигаре гузаронандаш ва азбаски
шахсияти бонуфузе буд, ба Версал гузарондандаш; аммо, чунон ки ба
шумо маълум аст, барои корсикории савганди интиқом ёд карда, масофат вуҷуд надорад. Ҳар қадар батаъҷил тозад ҳам, каретаи ӯ ягон
дафъа на бештар аз нимрӯза роҳ пеш гузаштааст аз ман, агарчи пиёда
роҳ тай мекардам ман.
Фақат куштани ӯ муҳим набуд – ман сад маротиба имкон доштам ин
корро бикунам, – ӯро тарзе куштан лозим буд, ки маро пайхас накунанду даст нагиранд. Охир ман дигар тааллуқ ба худам надоштам: ман
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бояд янгаамро мехӯрондам. Се моҳи расо Вилфорро поида гаштам; дар
ин се моҳ ӯ ягон қадаме барнадоштааст, ки аз назари ман панаҳ монда
бошад. Оқибат ман фаҳмидам, ки ӯ пинҳонӣ ба Отейл равуо мекардааст; ман назоратро давом додаму дидам, ки вай ба ҳамин хонаи ҳоло дар
рӯи ҳавлиаш истодаи мо меомадааст; фақат ӯ мисли дигарон аз дарвозаи асосӣ намедаромад; ӯ аспсавор ё бо карета меомад, асп ё каретаро
дар корвонсаро мегузошту ҳо аз он дарича медаромад, оё мебинед шумо онро?
Монте-Кристо ба аломати он, ки дар торикӣ даромадгоҳи нишон додаи Бертуччоро дида истодааст, калла зад.
– Ман дар Версал дигар коре надоштам, ба Отейл омадаму маълумот
ҷамъ кардан гирифтам. Яқинан, агар ӯро ба даст афтонданӣ бошам,
маҳз дар ҳамин ҷо дом гузоштанам лозим буд.
Ҳавлӣ, чунон ки ҳоҷиб ба ҷанобашон гуфт, ба маркиз де Сен–Меран,
падарарӯси Вилфор тааллуқ дошт. Маркиз дар Марсел истиқомат мекард, ин ҳавлии берунишаҳрӣ ба ӯ лозим набуд; маркиз аз рӯи овозаҳо,
онро ба ҷавонзани бевае иҷора монда буд, ки дар ин ҷо бо номи баронесса медонистандаш.
Як дафъа шомгоҳон, аз паси девор назар карда, дар боғ зане дидам,
худаш танҳо сайр дошту ҳар гоҳ ба дарича менигарист. Даме вай ба дараҷае ба ман наздик омад, ки ман дар торикӣ тарҳи рӯяшро пайхас карда метавонистам, дидам, ки зани ҷавону зебои ягон ҳаждаҳсолаи
мавзунқомату малламӯе будааст. Дар танаш яктаки одию миёнаш яла
буд ва ман пайхас кардам, ки ҳомила будааст ва зоҳиран моҳаш даромадагӣ.
Баъди чанд дақиқа дарича боз гардиду марде даромад; ҷавонзан чандон ки метавонист, ба истиқболи ӯ шитофт, ҳар ду якдигарро оғӯш карданд, бо меҳр бибӯсиданд ва бо ҳам вориди хона гардиданд.
Ин мард Вилфор буд; ман тахмин кардам, ки ҳангоми бозгашт, хусусан шабона, вай бояд аз миёни боғ бигзарад.
– Хӯш баъд номи он занро фаҳмидед ё не? – пурсид граф.
– Не, ҷаноби воломақом, – ҷавоб гардонд Бертуччо, – ҳозир худатон
хоҳед дид, ки ман ба ин кор фурсат надоштам.
– Давом диҳед.
Ҳамон бегоҳ ман, эҳтимол, додситони подшоҳиро кушта метавонистам, вале ман ҳоло боғро бо тамоми ҷузъиёташ наёмӯхта будам. Тарсидам, ки ӯро ба як зарба кушта наметавонам ва агар овозашро шунида
ба ёрӣ оянд, пинҳон шуда наметавонам. Ман тасмим гирифтам ин корро
то мулоқоти оянда мавқуф гузорам ва барои он, ки назора муқаррар
карда тавонам, як дар хонаеро, ки аз тирезаҳояш роҳи паси девори боғ
бемалол намоён буд, иҷора гирифтам.
Баъди се рӯз, қариби соатҳои ҳафти бегоҳ, дидам, ки нӯкаре савора
аз ҳавлӣ берун омад ва ҷониби роҳи Севр асп ронд; аз дилам гузашт, ки
ӯ ба Версал рафтагист ва гумонам рост баромад. Пас аз се соат супоришро ба ҷо оварда, гашта омад ӯ. Аз байн боз ягон даҳ дақиқа гузашта
буд, ки марди пиёдаи худро ба боронӣ дарпечидае даричаро боз карда
ба боғ даромаду аз дарун баст онро.
Ман аз хона берун тохтам. Чеҳраи Вилфорро надида будам, вале аз
рӯи тапиши дилам бишнохтамаш. Ман аз кӯча гузашта ба назди пояе
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расидам, ки дар пеши гардиши девори боғ буд ва аз болои он бори аввал ба даруни боғ назар кардам.
Ин дафъа бо назора иктифо накардам, балки кордро аз ҷайбам берун
овардаму бисанҷидам, то ба ҳадди кофӣ тез ҳаст ё не ва хез зада аз девор гузаштам.
Пеш аз ҳама ҷониби дарича тохтам; ӯ калидро дар қуфл фурӯ гузошта, фақат барои эҳтиёт ду бор тоб гардондааст.
Ба ҳамин тариқ, чизе ба тохта баромадани ман аз ин роҳ монеъ
намешуд. Ман ба атроф чашм давондам. Дар миёнҷои боғ алафзори
ҳамворе буд, ки дар гӯшаҳои он дарахтони сербаргу буттаҳои гулҳои
тирамоҳие руставу қомат кашида буданд. Барои аз хона ба дарича омадан ё аз дарича ба хона рафтан Вилфорро лозим буд аз пеши ин дарахтон бигзарад.
Охирҳои тирамоҳ буд, шамоли шадиде вазидан дошт; моҳи камнурро ҳар гоҳ абрҳои сиёҳи дар шино панаҳ мекарданд; моҳтоб фақат реги
роҳраверо, ки ба сӯи хона мебурд, равшан мекарду бас, сояи зери дарахтон ба дараҷае ғафс буд, ки одам аз дида шудан хавф набурда, бемалол руст шуда метавонист.
Ман дар ҷое пинҳон шудам, ки Вилфор бояд аз қарибтари он мегузашт; нав фурсати панаҳ шудан ёфта будам, ки аз миёни сафири шамоли дарахтонро хаму росткунанда садои нола ба гӯшам расид. Аммо шумо медонед, ҷаноби воломақом, ё беҳтараш бигӯем, шумо намедонед,
ки он ки дар тараддуди одам куштан аст, доимо хаёл мекунад, ки бонги
норавшане мешунавад. Аз байн ду соат гузашт ва дар ин муддат чанд
дафъа ҳамон садои нолиш маро ба гӯш мерасид. Занги соати нисфишабӣ фурӯ кӯфта шуд.
Ҳанӯз танини ҳузновару ҷарангосии охирин зарбаи занг фурӯ нанишаста буд, ки дар тирезаҳои ҳамон хонаи зинапояи махфидоре, ки навакак ману шумо аз он фуромада будем, нури хирае дидам ман.
Дар боз гардиду аз нав шахси боронипӯш пайдо шуд.
Дақиқаи мудҳише фаро расид, вале ман ин қадар муддате омодагиаш
медидам, ки рагам наҷунбид; ман кордро берун овардам, бикушодам ва
ҳозиру нозир истодам.
Шахси боронипӯш рост тарафам меомад; ҳоло ки дар фазои кушод
пеш меомад, ба назарам чунин тофт, ки дар дасти росташ силоҳест; ман
хавф бурдам–на аз набард, балки аз бебарорӣ. Вале чун ба масофаи
чанд қадаме аз ман расид, нигоҳ карда дидам, ки ин силоҳ не, балки бели оҳан будаасту бас.
Ҳанӯз фурсат наёфта будам бияндешам, белро чӣ кор мекарда
бошад, ки Вилфор дар худи канори дарахтон таваққуф карда, ба атроф
чашм давонду ба чоҳ кофтан даромад. Фақат ин дам дидам, ки дар зери
бороние, ки Вилфор халал нарасонад гуфта, рӯи алаф гузошта будаш,
ким–чие руст карда шудааст.
Ин дам, рости гап, ба адовати ман кунҷковие якҷоя шуд: дилам мехост бидонад, ки вай дар чӣ андеша аст. Ман наҷунбида, нафас ба дарун
кашида, рост меистодам; интизор будам ман.
Баъд фикре ба сарам зад; вақте додситони подшоҳӣ қуттии хурдакаки қадаш ду футу бараш ягон ҳафт дюмро аз зери боронӣ берун овард,
фикри ба сарам омада боз ҳам таҳким ёфт.
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Мондам ки қуттиро ба чуқурӣ фурӯ гузорад; баъд аз мондани қуттӣ
ба болояш хок андохт, баъд хоки тозаро бо пояш зер кардан гирифт, то
изи амали шабонааш кӯр шавад. Он гоҳ ман ба вай ҳамла бурдаму корд
ба синааш задам. Гуфтамаш:
«Ман Ҷованно Бертуччо! Дар бадали марги бародарам худи ту ба
марг мерасӣ, ганҷи ту насиби зани беваи ӯ мегардад; дидӣ, интиқоми
ман хубтар аз он анҷом ёфт, ки ман умед доштам».
– Намедонам, ӯ суханони маро шунида бошад ё не; гумон надорам; ӯ
ҳатто садое набароварда бияфтод; ман ба дасту рӯям пош хӯрдани хуни
гармро эҳсос кардам; вале ман маст шуда будам, девона гардида будам,
ин хун тароват мебахшид ба ман, на ин ки месӯзондам. Дар як дақиқа
бо бел боз кардам қуттиро; баъд, то ин ки баровардани қуттиро пай
набаранд, ман боз чуқуриро хок пур кардам, белро аз девор берун
партофтам, аз дарича тохта баромадам, аз берун қуфл кардам, калидро
бошад, бо худ бурдам.
– Ана гап, – гуфт Монте-Кристо, – мебинам, ки ин куштори омехта
бо мушкилоти дуздӣ будаасту бас.
– Не, ҷаноби воломақом, – гашта гуфт Бертуччо, – ин хунталабӣ буд
бо пардохти қарз.
– Ақаллан маблағ хеле будагист?
– Ин пул набуд.
– Эҳ, ҳа, – гуфт Монте-Кристо, – шумо аз хусуси тифл ким–чие гуфта будед.
– Ҳа–дия, ҷаноби воломақом. Ман ҷониби дарё тохтам, дар лаби об
нишастаму дар иштиёқи он ки бинам дар қуттӣ чӣ бошад, қуфлро бо
корд шикастам.
– Дар қуттӣ, даруни парпечи гардӣ тифли навзоде хобида буд; рӯяш
суп–сурх, дастонаш кабуд гардидагӣ, – маълум, ки ба сабаби ба гарданаш печидану нафасгардон кардани ноф мурдааст. Лекин баданаш
ҳанӯз хунук нашуда буд ва ман ҷуръат накардам, ки ба дарёи дар пеши
поям ҷорӣ партоямаш. Баъди як дақиқа ба назарам чунин расид, ки дилаш паст–паст метапад. Нофи ба гарданаш печидаро кушодаму азбаски
як замоне дар бемористони ҳарбии Бастия санитар будам, ман он чиро
ба ҷо овардам, ки дар чунин ҳол пизишке мекард: ба шушаш ҳаво дамидан гирифтам; як рубъи соат аз байн гузашта буд, ки баъд аз ниҳоят зӯр
задани ман кӯдак ба нафаскашӣ даромаду якбора дод зад. Ман ҳам аз
шодӣ дод задам. «Пас, худованд бар ман хашм нагирифтааст, – ба дил
гуфтам, – модом ки бар ман изн медиҳад ба офаридааш ҷон бахшам,
ҷоне, ки аз дигаре ситондаам!»
– Хӯш бо тифл чӣ кор кардед? – пурсид Монте-Кристо. – Ин гуна
бор барои касе, ки гурехтанаш зарур аст, он қадар созгор нест.
– Ана бинобар ҳамин ҳам ман ягон дақиқа пеши худ нигоҳ доштанӣ
набудам онро; лекин ман медонистам, дар Париж Тарбиятхонае ҳаст, ки
ин гуна тифлони берӯзиро қабул мекунанд. Дами дарвозаи шаҳр эълом
доштам, ки кӯдакеро аз сари роҳ ёфтам ва пурсидам, ки Тарбиятхона
дар куҷост. Қуттӣ суханони маро тасдиқ мекард; парпечӣ гардӣ бозгӯи
он буд, ки тифл ба хонадони сарватманде мансуб аст; хуне, ки сару рӯи
маро олуда карда буд, ба ҳамон итминоне хуни тифл буда метавонист,
чунон ки метавонист хуни ҳар каси дигаре бошад. Ҳикояти ман ба ҳеҷ
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гуна эътирозе боис нагардид; ба ман тарбиятхонаеро нишон доданд, ки
дар худи пойгоҳи кӯчаи Анфер воқеъ будааст. Ман парпечро тарзе ду
тақсим кардам, ки яке аз ду ҳарфи дар он ишорат шуда бо кӯдак монду
дигараш дар дасти ман, баъд бори дастамро дами остона монда, занг
задам ва то пое доштам, бигрехтам. Пас аз ду ҳафта ман дигар дар
Роляно будам ва ба Ассунта гуфтам:
«Тасалло биёб, ҳамшира; Израэле бимурд, вале ман интиқомашро
ситондам».
Он гоҳ вай аз ман пурсид, ки ин чӣ маъно дорад ва ман ҳамаашро
ҳикоят кардам ба ӯ.
«Ҷованнӣ, – гуфт ба ман Ассунта, – ту бояд кӯдакро ҳамроҳ
меовардӣ; мо дар ивази падару модараш мебудем, ки ин маҳрум шудааст аз онҳо; мо ба вай Бенедетто1 ном мемондем ва барои ин кори хайр
худованд ба назари нек менигарист ба мо».
Ба ҷои посух нимаи парпечеро додам ман ба ӯ, ки дар дасти худ нигоҳ дошта будам, то ҳар гоҳ бадавлаттар шавем, даъво карда тавонем.
– Хӯш дар парпеч чӣ ҳарфҳое ишорат шуда буданд? –пурсид МонтеКристо.
– Н ва N дар зери тоҷи баронӣ.
– Э шумо, аз афташ аз гербшиносӣ хабар доред–ку, Бертуччо? Шумо
ин гербшиносиро, ҷин занад, дар куҷо ёд гирифтед?
– Дар хидмати шумо, ҷаноби воломақом, ҳама чизро ёд гирифтан
мумкин.
– Давом диҳед; ман ду чизро донистан мехоҳам.
– Кадом чизҳоро, ҷаноби воломақом?
– Ҳоли он писарак ба чӣ раид? Шумо, ба хаёлам, гуфта будед, ки вай
писар аст.
– Не, ҷаноби воломақом, ман ёд надорам, ки инро гуфта бошам.
– Пас нодуруст шунидаам. Ман иштибоҳ кардаам.
– Не, шумо иштибоҳ накардаед, вай дар ҳақиқат ҳам писар буд. Лекин ҷанобашон мехостанд ду чизро бидонанд: дуюмаш чӣ бошад?
– Ман мехостам боз бидонам, ба чӣ гуноҳ айбдор карда буданд шуморо, даме ки марди рӯҳонӣ дархост кардеду дар маҳбаси Ним аббат
Бузони ба наздатон омад.
– Ҳикояти ин қисса, эҳтимол, вақти бисёре гирад, ҷаноби воломақом.
– Хайр чӣ? Ин дам соат фақат даҳ аст; шумо медонед, ки ман андак
хоб меравам, худи шумо ҳам, ба гумонам, ин дам парвои хоб надоред.
Бертуччо таъзим карду ҳикояташро давом дод.
– Қисман барои фаромӯш кардани ёддоштҳое, ки ҳеҷ оромам
намегузоштанд, қисман барои он, ки ба таъмини рӯзгузаронии бевазани
берузӣ музде ба даст оварам, ман боз ба қочоқ пардохтам; ин кор он дам
осон буд, зеро, қонунҳо саҳл гардида буданд, чунон ки ҳамеша баъди
инқилоб пеш меояд. Аз сабаби норизоиҳои пайдарҳами умум, ки гоҳ
дар Авинон, гоҳ дар Ним, гоҳ дар Юзес рух дода меистоданд, аз ҳама
бадтар соҳилҳои ҷанубӣ посбонӣ мешуданд. Мо аз ин танаффусе, ки
1. Муборак, Фархунда (итол.)
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ҳукумат пеш оварда будамон, истифода мебурдем ва бо сокинони тамоми қадди соҳил дар иртибот шудем. Аз бозе, ки бародарамро дар
Ним кушта буданд, ман дигар ба шаҳр баргаштан намехостам. Бинобар
ин, трактирчие, ки мо бо вай сару кор доштем, чун дид, ки мо ӯро тарк
кардаем, худаш пайдо шуду як бахши трактирашро кушод (дар сари
роҳи аз Белгард ба Бокер, зери лавҳаи «Пули Гар»). Мо дар сари роҳҳои
ба Эг–Морт Мартиг ва Бук ягон даҳ борхонае доштем, ки амволамонро
ҷо мекардем, вале дар ҳоли зарурат аз дасти гумруку жандармҳо панаҳ
мебурдем. Пешаи қочоқчӣ, агар кас бомияю ғайратмандона аз он истифода барад, кори бисёр судманд аст. Ман дар кӯҳҳо зиндагӣ доштам, –
акнун ман аз жандармҳову тафтишгарони гумрук ду карат бештар эҳтиёт мекардам, чун ки, агар маро ба даст меафтонданд, дар он сурат,
тафтиш сар мешуд; ҳар гуна тафтиш ба гузштаи кас таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад, вале дар гузаштаи ман аз сигорҳои боҷ надода гузаронда шудаву
чалакҳои спирти қочоқӣ дида муҳимтар чизҳое ёфт шуданаш мумкин
буд. Бинобар ин, маргро аз ҳабс гардидан ҳазор бор афзал дониста, ман
боҷуръат амал мекардам ва борҳо мутмаин ба он гардидам, ки аз ҳад
зиёд дар ғами ҷон будан дар анҷоми бомуваффақияти корҳое, ки ҳалли
батаъҷилу диловарӣ мехоҳанд, аз ҳар чи бештар халал мерасонад. Дар
ҳақиқат ҳам, агар кас дар ғами ҷон набошад, дар ин сурат ба дигар касон шабеҳ намешавад, ё беҳтар, ки бигӯем, дигар касон ба ту шабеҳ
намешудаанд; ҳар ки чунин тасмим гирифт, ҳамонзамонӣ эҳсос мекунад, ки қувваташ зиёд шудаасту доираи фаъолияташ тавсиа пайдо кардааст.
– Шумо ба фалсафа дода шуда истодаед, Бертуччо, – сухани ӯро бурид граф. – Шумо, зоҳиран, дар зиндагӣ ба ҳар коре андак даст задаед.
– Маъзарат мехоҳам, ҷаноби воломақом.
– Марҳамат, марҳамат, лекин фақат дар соати даҳуними шаб ба фалсафа дода шудан – андаке бемаҳалтар. Воқиан, дигар эътирозе надорам
ман, зеро фалсафаи шуморо комилан аз рӯи адолат медонам, ҳол он ки
инро дар боби ҳар гуна системаи фалсафие наметавон гуфт.
– Сафарҳои ман то рафт дурдасттар мешуданду ба ман то рафт
бештар даромад меоварданд. Ассунта кадбонуи хубе буд ва дороии
андаки мо афзоиш меёфт. Як дафъа, даме ки дар тараддуди сафар
шудам, ӯ гуфт: «Бирав, вале то гашта омадани ту ман бароят тӯҳфае
тайёр мекунам».
Ҳар қадар пурсуҷӯ карда бошам ҳам, вай ба ман чизе гуфтан нахост
ва ман бирафтам.
Ман зиёда аз якуним моҳ дар хона набудам; мо дар Лукка равған гирифтем, вале дар Ливорно – матоъҳои пахтагини инглисӣ. Борро бобарор фуровардем, ҳамаашро бо фоидаи зиёде фурӯхтем, ҳама хурсанд ба
хонаҳоямон баргаштем.
Нахустин чизе, ки ба хона даромада, дар ҷои аз ҳама намоёни утоқи
Ассунта дидам, тифли ягон ҳаштмоҳае буд, дар гаҳвораи ба қиёси дигар
асосияи хона фохире. Ман аз шодӣ нидо задам. Аз бозе ки додситони
подшоҳиро кушта будам, фақат андешаи як чиз азоб медод маро – андешаи тифли партофта омадаам. Бояд бигуфт, ки аз худи куштор заррае
пушаймон набудам ман.
Ассунтаи берӯзӣ ҳамаашро пай бурдааст; ӯ аз набудани ман суисти402
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

фода карда ва он нимаи парпечро гирифтаву барои он ки аз ёдаш наравад, рӯзу соати дами остонаи Тарбиятхона гузошта шудани кӯдакро
навишта, барои гирифтанаш ба Париж меравад. Бе қилу қол кӯдакро ба
ӯ додаанд.
Бояд ба шумо, ҷаноби воломақом, иқрор кунам, ҳангоме, ки ин кӯдаки сарсахтро дар гаҳвора хобида дидам, ҳатто ашк рехтам.
«Асунта, – гуфтам, – ту зани хубе ҳастӣ ва худованд хайрат диҳад».
– Ана ин, ба мисли фалсафаатон, чандон аз рӯи адолат нест, –
гӯшрас кард Монте-Кристо. – Дуруст аст, ки ин дигар масъалаи имон
аст.
– Гапатон ҳақ, ҷаноби воломақом, – оҳ кашид Бертуччо. – Парвардигор ин тифлро воситаи ҷазои ман қарор дод. Ман амсолашро ёд надорам, ки хӯи бад ин қадар бармаҳал зоҳир шавад, чунон ки дар ӯ зоҳир
шуд, ҳол он ки наметавон гуфт ӯро бад тарбият дода бошанд, зеро янгаи
ман чун шоҳзодае тааҳҳудаш мекард. Ин як писарчаи дӯстрӯи чашмонаш чун рангубори чинивори хитоӣ обии равшане буд ва ба ранги андоми ширгунаш ниҳоят созгор афтода; фақат мӯи тиллогуни аз ҳад баланди ӯ ба қиёфааш андак намуди ғалатие мебахшид, хусусан ҳини нигоҳи зираконаю табассуми айёронааш. Мақоле ҳаст, ки мардуми сурхинамӯ ё бисёр хуб меоянд ё бисёр бад; мутаасифона, ин мақол дар ҳаққи
Бенедетто рост омад ва аз ҳинни кӯдакӣ хислатҳои бадаш зоҳир шудан
гирифт. Дуруст аст, ки нармдилии модархондааш ҳам ба тағофул варзидан аз ин хислатҳои фитрии ӯ боис мегардид; кӯдаке, ки янгаи бечораи ман аз барои ӯ шуда ҳар гоҳ масофаи панҷ лёро тай карда ба харидани меваҳои тезпазаку лазизтарин хуришҳои гаронбаҳо бозор мерафт,
чалғузаи шаҳбулути аз боғи ҳамсоя ё киштаҳои аз зери шервонии боми
ӯ дуздидаашро бар афлесуни паливу хушкмеваҳои генуӣ тарҷеҳ медод,
агар чи шаҳбулуту себи боғи худамон дар ихтиёраш буд.
Як дафъа, даме ки синни Бенедетто аз шаш боло набуд, ҳамсояамон
Василио шикоят кард, ки аз ҳамёнаш як луидор ғоиб гардидааст. Аз рӯи
одати мо корсикоиҳо Василио ҳеҷ гоҳ на ҳамёну на чизҳои қиматбаҳояшро руст намекард, зеро чунон ки ба ҷанобашон маълум аст, дар Корсика дуздӣ нест. Мо гумон кардем, ки вай пулашро дуруст ҳисоб накардааст, вале ӯ ба таъкид мегуфт, ки иштибоҳ накардааст. Ҳамон рӯз Бенеддетто пагоҳи бармаҳал аз хона баромада рафта буд ва мо хеле хавотир будем, ки яке бегоҳӣ пайдо шуд, маймунеро кашола карда овард;
гуфт, ки онро бо занҷир ба дарахте баста ёфтааст. Як моҳ мешуд, ки
бачаи бадхӯ, ки доимо ягон нағма бароварда меистод, дар иштиёқи
маймун буд. Мумкин ин хаёлҳои бемаъниро шӯъбадабозе ба вай талқин
карда бошад, ки ба Роляно омада рафта буд, – вай чанд маймуни бозигаре дошт, ки кору рафтори онҳоро дида Бенедетто ба ваҷд меомад.
«Ҷангалҳои мо маймун надорад, – гуфтам ман ба ӯ, – хусусан маймуни даштӣ. Иқрор кун, аз куҷо ёфтӣ инро?»
Бенедетто ба гапаш истод ва ин қадар чизҳое ҳикоят кард, ки аз
ростгӯӣ дида ба қобилияти эҷодкории ӯ бештар далолат мекард; ман аз
эътидол баромадам, вай бихандид; ман ба сараш дӯғ задам, вай қафорӯ
рафта дур шуд аз наздам.
«Ту ҳад надорӣ, ки маро занӣ, – гуфт ӯ, – ҳақ надорӣ ба ин; ту ба ман
падар нестӣ».
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Мо то ба ҳол намедонем, ки ин рози фалокатборро кӣ ба вай ошкор
кардааст, розеро, ки ин қадар бо эҳтиёти тамом ниҳон медоштем аз ӯ.
Ҳар чӣ бошад ҳам, ин ҷавоб, ки кулли хислатҳои кӯдак дар он ифода
ёфта буд, қариб ки ба ҳарос овард маро ва дастам, бе он ки ба вай расида бошад, ғайри ихтиёр поён фуромад. Ӯ пирӯз шуд ва ин пирӯзӣ ба ӯ
ҷасорат бахшид. Аз ҳамин дақиқа сар карда ҳамаи пули Ассунта, ки ҳар
қадар ӯ ба дил бастан камтар меарзид, ҳамон қадар бештар дӯсташ медошт, ба қонеъ гардондани ҳавою ҳаваси Бенедетто сарф шудан гирифт,
ҳавою ҳавасе, ки Ассунта ба он муқобилат кардан наметавонисту ёрои
рад кардани хоҳишҳои бемаъниашро надошт. Даме ки ман дар Роляно
истиқомат доштам, як гапе буд, вале ҳамин ки ба ягон тараф мерафтам,
ҳамон дам Бенедетто сарвари хонадон мегардиду ҳама корҳо расво
мешуд. Вай нав ба ёздаҳ қадам монда буду аз байни ҷавонписарони
ҳаждаҳсола безоритарин касони Бастияю Кортаро ба худаш ёру рафиқ
мегирифт; барои баъзе кирдорҳое, ки метавон ба онҳо номи ҷиддитаре
дод, то ин дам чанд дафъа аз ҷониби ҳукуматдорон ба мо ҳушдор расида буд.
Ман ба ташвиш афтодам: ҳар гуна тафтишот бо сангинтарин
натиҷаҳое ба анҷом расиданаш мумкин буд. Ҳол он ки дар ҳамин ҳин
маро сафари муҳимме дар пеш буд.
Ман муддате андеша рондаму бо эҳсоси қаблие, ки шод бад–ин васила аз мусибати эҳтимолӣ пешгирӣ карда тавонам, тасмим гирифтам,
Бенедетторо бо худ барам. Умед доштам, ки рӯзгори сахту сертараддуди қочоқчиён, интизоми беамони аҳли киштӣ ба ин вуҷуди агар аз дараҷаи ислоҳ нагузашта бошад ҳам, ба ҳар ҳол пурфасод таъсири пурфайзе мерасондагист.
Ман Бенедетторо ба наздам хондаму таклифи ҳамсафарӣ кардам, ва
ин таклифро бо ҳар гуна ваъдаҳое, ки писарбачаи дувоздаҳсоларо мафтун карда тавонад, тақвият додам.
Ӯ ба гуфтори ман гӯш дода истоду даме, ки гапамро ба охир расондам, қоҳ–қоҳ зада хандид.
«Э шумо ақлатонро хӯрдаед, амак! (Ҳар гоҳ табъаш чоқ бошад, амак
мегуфт маро.)– Мехоҳед, ки ман рӯзи хушамро, фароғати дилпазирамро
ба корубори тоқатфарсои шумо бадал кунам! Шабҳо дар сармою рӯзҳо
дар гармо бошам, як умр сар панаҳ карда гардам, кас андаке сар боло
карда гардад, ҳадафи тир қарор бигирад ва ин ҳама ба хотири он, ки кас
андаке пул ба даст оварда боша! Пул бошад, чандон ки дилам хоҳад,
Ассунта ба як ишорат медиҳад ба ман. Худатон дида истодаед, ки аблаҳе мебудам, агар бо шумо биравам!
Ман аз ин берӯӣ моту мабҳут гардидам. Бенедетто ба назди рафиқонаш баргашт ва ман аз дурӣ медидам, ки ӯ маро ба онҳо нишон дода ба
ҳолам механдид.
– Кӯдаки дилпазире! – зери лаб гуфт Монте-Кристо.
– Оҳ, агар аз они худам мебуд, – давом дод Бертуччо суханашро, –
агар писари худам ё ақаллан додарзодаам мебуд, ман ба роҳи дуруст
бармегардондамаш, зеро эҳсоси ҳуқуқ қудрат мебахшад ба кас. Аммо
андешаи он, ки ман писари касеро хоҳам зад, ки ӯро куштаам, аз ҳар
гуна имконоти ба ислоҳ оварданаш маҳрум мекард маро. Ман ба янгаам, ки ҳангоми баҳсу мунозираи мо доиман писараки шӯрбахтро тараф
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мегирифт, маслиҳатҳои хайрхоҳона медодам; азбаски вай борҳо ба ман
иқрор карда буд, ки маблағи зиёде аз пулаш нопадид шуда меистад, ман
ҷоеро ба вай нишон додам, ки дороии нокирояамонро баҷо карданаш
мумкин аст. Лекин худам бошам, тасмим гирифта будам, Бенедетто
нағз хондан, навиштан ва ҳисоб кардан метавонист, зеро агар ба
омӯзиш рағбат пайдо мекард, дар он сурат он чиро, ки ба таҳсилаш дигаронро як ҳафта мебоист, дар як рӯз ёд мегирифт. Чунон ки гуфтам,
ман тасмим гирифта будам: хостам дар ягон киштии сафарҳои дур мирзо монамаш ва бе он ки огоҳаш бикунам, як саҳар гираму ба киштӣ барам; ман ӯро ба дасти тааҳҳуди нохудо месупурдам ва бад–ин тариқ чӣ
гуна сурат г ирифтани зиндагии минбаъдааш билкул вобаста ба саъйи
худаш мебуд.
Бо чунин тасмим ман ба Фаронса рафтам.
Ин дафъа ҳам кори мо бояд дар халиҷи Лион ба поён мерасид; корҳо
ин дам хеле мушкилу хатарнок шуда буданд, зеро акнун соли як ҳазору
ҳашт саду бисту нӯҳум ҷараён дошт. Осоиш комилан барқарор гардида
буд ва назорати соҳил аз ҳарвақта дида дурусту ҷиддитар ба роҳ монда
шуд. Ин назорат ба туфайли ин дам дар Бокер таъсис гардидани ярмарка муваққатан боз ҳам бештар тақвият ёфта буд.
Аввал корҳо хуб ҷараён дошт. Заврақи худамонро, ки таҳти дуқабатае дошта, молҳои мамнӯъро он ҷо панаҳ мекардем, дар миён заврақҳои
сершумори дигаре мегузоштем, ки омада дар ҳар ду соҳили Рона, аз
Бокер то Арли қарор мегирифтанд. Ба манзил расида, мо шабона ба фуровардани бори қочоқиамон шурӯъ мекардем ва онро ба василаи касоне, ки бо мо дар иртибот буданд, ё соҳиби трактирҳое, ки дар коргоҳашон анбор доштем, ба шаҳр мефиристодем. Намедонам, ки омади
корҳо моро ба фаромӯщ кардани эҳтиёт водор карда буд, ё касе ба мо
хиёнат кард, ки як дафъа қариби соатҳои панҷи бегоҳ даме ки дар тараддуди хӯроки шом будем, маллоҳбачаи хурдакаки мо бо изтироб
тохта омаду хабар дод, ки як даста тафтишгарони гумрукро дидааст,
назди мо омадан доранд. Аслан на худи даста моро ба ҳарос оварда буд
– дар соҳилҳои Ронда, хусусан дар он айём рота–рота гашту гузор мекарданд онҳо, – балки он эҳтиёткорие, ки ба гуфти маллоҳбача, даста
пеш гирифта буд, то ки варо пайхас накунанд. Мо ҳамонзхамонӣ парида хестем, вале алакай дер шуда буд: заврақи мо, ки бешак ҳадафи
кофтуков қарор дошт, аз чор тараф иҳота шуда буд. Дар байни тафтишгарони гумрук чанд тан жандармро пайхас кардам ман, башараи онҳо
ҳамеша ба ҳарос меовард маро, ҳол он ки ба сифати сарбоз ҳеҷ тарс
надоштам, бинобар ҳамин зуд ба бордони заврақ фуромадам ва аз даричаи он ғеҷида гузаштаму худро ба дарё афкандам. Ман тан–таги об
шино мекардам, фақат гоҳ–гоҳе нафас гирифта, бинобар ин, бе он ки
маро касе пайхас кунад, шинокунон ба хандақи ба ҳамин қарибиҳо кофта шудае, ки Ронаро бо наҳр мепайваст, расидам; хандақ аз Бокер ҷониби Эг–Морт мерафт. Ҳамин ки то ба ин ҷо расидам, худро наҷотёфта
ҳис кардам, зеро қад–қади хандақ ноаён шино карда метавонистам. Ба
ҳамин тариқ, ман бе ҳеҷ гуна фалокате то ба наҳр расидам. Ин роҳро
интихоб кардани ман ба амри тасодуф набуд: ман аз хусуси як трактирчии нимӣ, ки дар сари роҳи аз Белгард ба Бокер меҳмонсарои хурдакаке дошт, ба ҷанобашон ҳикоят карда будам.
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– Нағз дар ёдам ҳаст, – гуфт Монте-Кристо. – Ин марди мӯътабар,
агар иштибоҳ накунам, ҳатто бо шумо шарик буд.
– Ана ҳамту! Лекин ягон ҳафт сол пеш аз ин ӯ коргоҳашро ба як дарзии собиқи марселии дар пешаи худ бенаво гардидае, ки бахташро дар
кори дигаре озмуданӣ шудааст, дода буд. Бадеҳист, ки иртиботе, ки ману соҳиби аввалаи трактир ва меҳмонсаро доштем, бо ин каси дигар ҳам
идома ёфт; ана дар хонаи ҳамин кас ман сарпаноҳ ёфтанӣ шудам.
– Хӯш чӣ ном дошт ӯ? – пурсид граф, ки зоҳиран боз ҳикояти Бертуччо таваҷҷӯҳи ӯро ба худ кашида буд.
– Гаспар Кадрусс, вай ба зане аз деҳаи Карконта хонадор шуда буд
ва мо ҳама Карконта ном мебурдемаш; ин зани рангпарида ба вараҷаи
ботлоқӣ гирифтор буд ва аз лоғарӣ батадриҷ фано мешуд. Худи Гаспар
бошад, марди тандурусти ягон чилупанҷсолае буда, пеш аз ин чандин
карат дар лаҳзаҳои барои мо душвор одами кордону ҷасуре буданашро
собит гардонда буд.
– Ва ин воқиа кай ба амал омада буд мегӯед? – пурсид МонтеКристо.
– Дар соли як ҳазору ҳашт саду бисту нӯҳум, ҷаноби воломақом.
– Кадом моҳ?
– Моҳи июн.
– Дар аввал ё дар охири моҳ?
– Ин бегоҳи сиюми июн буд.
– Хӯш! – гӯшрас кард Монте-Кристо, – сеюми июни соли як ҳазору
ҳашт саду бисту нӯҳум… Давом диҳед.
– Хӯш ки бошад, ман ният доштам дар хонаи ана ҳамин Кадрусс
сарпаноҳ ёбам, лекин, азбаски, ҳатто дар вазъияти осуда ҳам мо ҳаргиз
аз дари ҷониби роҳ ба хонаи ӯ намедаромадем, тасмим гирифтам, одатамонро тағйир надиҳам; ман аз тавораи боғча ҷаста фуромадаму аз
таги дарахтони пастаки зайтуну анҷирҳои ёбоӣ ғеҷида гузаштам ва аз
бими он, ки мабодо дар трактири Кадрусс ягон мусофире набошад, худро ба иморати фаръие расондам, ки борҳо дар он ҷо шабро на бадтар аз
хоб дар бистари бароҳат ба рӯз оварда будам.
Ин иморатро аз хонаи ошёнаи якум фақат девори тахтагине ҷудо мекард, ки дар он қасдан барои мо роғе гузошта буданд, то битавонем
лаҳзаи мусоиде ёфта, бифаҳмонем, ки мо дар хонаи шафатем. Ман тахмин карда будам, ки агар дар манзили Кадрусс касе набошад, омаданамро ба вай хабар медиҳам, хӯроки шоми бо расидани тафтишгарони
гумрук нотамом мондаро ба охир мерасонам ва аз раъду барқи анқариб
фарорасанда истифода бурда, ба соҳили Рона бармегардаму мефаҳмам,
ки ҳоли заврақу онҳое, ки дар заврақ монда буданд, ба чӣ расидааст. Ба
ҳамин тариқ, ноаён худамро даруни он хона гирифтам; ин корам бисёр
бамаврид баромад, зеро дар ҳамин дақиқа Кадрусс ба хона баргашт, ки
ҳамроҳаш як каси ношинос буд.
Ман дам назада нигарон истодам, на аз он, ки аз сирри трактирчӣ
хабар ёбам, балки аз он, ки тарзи дигар рафтор кардан наметавонистам;
хусусан ки пеш аз ин ягон даҳ маротиба чунин ҳол рӯй дода буд.
Шахсе, ки ҳамроҳи Кадрусс омада буд, бе шак, аз ҷумлаи сокинони
Ҷануби Фаронса набуд; ин яке аз он тоҷироне буд, ки ба ярмаркаи Бокер барои хариду фурӯши ҷавоҳирот ва маснуоти заргарӣ меояд ва дар
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тӯли як моҳе, ки ярмарка давом мекунад, ярмаркае, ки дар он харидорону фурӯшгорон аз тамоми гӯшаю канори Аврупо гирд меоянд, онҳое,
ки муомилотеро ба арзиши сад–саду панҷоҳ ҳазор франк анҷом
медиҳанд.
Кадрусс аввал ба хона даромад, бо қадамҳои чусту чолок. Баъд дид,
ки хонаи ошёнаи якум, чун ҳарвақта, холисту фақат саг онро посбон
аст, занашро ҷеғ зад.
«Эй, Карконта, – садо зад ӯ, – марди рӯҳонӣ моро фанд накардааст:
алмос ҳақиқӣ будааст».
Нидои шодонае ба гӯш расид ва поғундаҳои зинапоя дар зери
қадамҳои аз бефараҳӣ ва дардмандӣ ноустуворе ба ғачарос даро маданд.
«Ту чӣ гуфтӣ?» – пурсид Карконта.
«Мегӯям, ки алмос ҳақиқӣ будааст ва мана ин ҷаноб, яке аз нахустин
гавҳаршиносони Париж, тайёр аст ба ивазаш панҷоҳ ҳазор франк бидиҳад. Вале ин кас мехоҳанд итминони комил дошта бошанд, ки ин чиз
воқиан моли мост: хӯш ту ба ин кас ҳикоят кун, чунон ки ман ҳикоят
кардам, ки ба чӣ тариқаи дилпазире ин ба дасти мо расид. Лекин ҳоли
ҳозир, тақсир, бишинед шумо: ин дам ҳаво ҷудо ҳам дим, ман ба шумо
ягон нӯшокии салқинибахш меоварам».
Гавҳарӣ даруни трактиру бенавоии чашмраси одамонеро бо диққат
аз назар гузаронд, ки барои фурӯш алмоси арзишаш ба сандуқчаи
шоҳзодае баробарро ба ӯ пешниҳод карда буданд.
«Ҳикоят бикунед, хонум» – гуфт ӯ, зоҳиран, ба умеди ин ки аз ғиёбати шавҳари ӯ истифода барад, то ин ки вай ба занаш таъсир расонда
натавонад ва то ин, ки бибинад, ҳикояти ҳар ду то чӣ дараҷа ба ҳам
мувофиқ меоянд.
«Оҳ худоҷоне, – бидирос зад занак, – ин атои парвардигорӣ буд, мо
ба чизе умед надоштем. Тасаввур бикунед, ҷаноби меҳрубон, ки
шавҳари ман дар соли як ҳазору ҳашт саду чордаҳум ё ҳазору ҳашт саду
понздаҳум бо маллоҳе дӯстӣ дошт, ки Эдмон Дантес ном дошт; ин ҷавони бечора, ки Кадрусс тамоман фаромӯшаш карда буд, ӯро дар ёд
доштаасту ҷон дода истода, ҳамон алмосро, ки шумо дидед, ба вай васият кардааст».
«Хӯш ин алмос ба чӣ тариқ ба дасти ӯ афтодааст? – пурсид заргар. –
Ё ки вай пеш аз ҳабс гардидани Дантес дар дасти ӯ будааст?»
«Не, тақсир, – ҷавоб гардонд занак, – лекин вай дар ҳабсхона бо як
марди ингилиси сарватманде шиносо шудааст; марди ингилис бемор
мешавад, вале Дантес чун бародари худаш нигоҳубин мекунад ӯро; барои ин ғамхориаш марди ингилис, дами ба озодӣ баромадан, ҳамин алмосро ба вай медиҳад. Бахт ба рӯи Дантеси бечора намехандад, вай дар
ҳамон маҳбас мемирад, вале алмосро пеш аз мурданаш ба мо васият
мекунад ва ба аббати мӯътабаре, ки ҳамин саҳар дар хонаи мо буд,
фармудааст, ки онро ба мо расонад».
«Ин ҳам ҳамонро мегӯяд, – зери лаб ба забон овард гавҳарӣ. – Дар
ниҳояти кор, шояд ҳамин тавр ҳам бошад, гарчи дар назари аввал аз
ҳақиқат дур барин менамояд. Ин тавр бошад, – гуфт ӯ бо овози баланд,
– гап дар сари нархаш, ки мо ҳоло ба як қарор наомадаем».
«Чӣ хел ба як қарор наомадаем! – хитоб кард Кадрусси аз дар даромада. – Ман дилпур будам, ки шумо бо нархи гуфтаи ман розӣ ҳастед».
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«Яъне ки, – гашта гуфт гавҳарӣ, – ман барои ин ба шумо чил ҳазор
франк пешниҳод карда будам».
«Чил ҳазор! – барошуфт Карконта. –Эҳа, мо ҳаргиз ба ин нарх намедиҳем онро. Аббат гуфта буд, ки ин, ғайр аз нигинхонааш, ба панҷоҳ
ҳазор меарзад».
«Хӯш чӣ ном дошт он аббат?»
«Аббат Бузони».
«Чӣ, вай марди хориҷист?»
Ӯ итолиёвӣ, аз гирду атрофи Мантуи, ба хаёлам».
«Алмосро нишон диҳед ба ман, – давом дод суханашро марди
гавҳарӣ, – мехоҳам бори дигар бингарам, баъзан кас дар назари аввал
дар шинохтани ҷавоҳирот ба иштибоҳ роҳ медиҳад».
Кадрусс қоби хурдакаки сиёҳи кемухтиро аз кисааш бароварда кушоду ба гавҳарӣ дод. Баробари дидани алмос, ки ба андозаи ҷавзи на
чандон калоне буд (ман онро гӯё ки ҳозир ҳам дида истодаам), аз
ҳарисӣ чашмони Карконта оташ гирифт.
– Хӯш аз хусуси ин ҳама чӣ гумон кардед шумо, ҷаноби гӯшандоз? –
пурсид Монте-Кристо. – Шумо ба ин афсона бовар кардед?
– Оре, ҷаноби воломақом; ман Кадруссро одами бад намешумурдам
ва ба дил гуфтам, ки ӯ ба ҷиноят содир кардан ё дуздӣ қодир нест.
– Ин аз таҷрибаи рӯзгор дида ба қалби поки шумо зебандатар аст,
ҷаноби Бертуччо. Лекин ҳамон Эдмон Дантесро, ки аз хусусан сухан
рафт, худатон мешинохтед?
– Не, ҷаноби воло мақом, на пештар, на баъди он, ман ҳаргиз аз хусуси ӯ чизе нашунидаам; фақат як дафъа аз забони худи аббат Бузонӣ
шунида будам, даме ки ӯ дар маҳбаси Ним ба наздам омада буд.
– Хуб шудаст, давом диҳед.
– Гавҳариӣ аз дасти Кадрусс хотамро гирифту аз кисааш анбурчаи
пӯлодину тарозуи зарабаркаши мисинеро баровард; баъд дандонаҳои
тиллоии нигинхонаро, ки алмосро дошта меистоданд, рост карду алмосро аз нигинхона берун овард ва эҳтиёткорона рӯи паллаи тарозу гузошт.
«Чилу панҷ ҳазор франк медиҳам, – гуфт ӯ, – дигар як пашиз ҳам зиёд не: баландтарин нархи алмос ҳамин ва пуле, ки бо худ овардаам, низ
ҳамин қадар аст».
«Ин аҳамият надорад, – гуфт Кадрусс, – барои панҷ ҳазори
боқимонда ман ҳамроҳатон гашта ба Бокер меравам».
«Не, – ҷавоб гардонд гавҳарӣ, нигинхонаву алмосро ба Кадрусс дода
истода, – не, ин нархи ниҳоӣ ва ман пушаймонам, ки чунин маблағро
пешниҳод кардам ба шумо, зеро алмос нуқсе дорад, ки дар ибтидо ман
пайхас накардаам; лекин илоҷи дигар нест, ман аз қавлам намегардам,
чилу панҷ ҳазорро ба забон овардам ва аз ин адад барнамегардам».
«Ақаллан нигинро гашта дар ҷояш гузоред», – бо хашм гуфт Карконта.
«Гапатон ҳақ», – гуфт гавҳарӣ.
Ва ӯ алмосро дар нигинхона гузошт.
«Боке надорад, – ғурунгос зад Кадрусс, қобро дар киса ҷо карда, – ба
ягон каси дигар мефурӯшем».
«Албатта», – ҷавоб гардонд гавҳарӣ, – фақат каси дигар ман барин
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гапдаро нахоҳад буд; каси дигар бо он маълумоте, ки шумо ба ман расондед, қонеъ намешавад; ин тамоман ақлгир нест, ки шахсе дар вазъияти шумо соҳиби хотами панҷоҳҳазорфранка бошад; вай ба ҳукуматдорон хабар медиҳад, аббат Бузониро ҷустуҷӯ кардан лозим меояд, лекин
ҷустуҷӯ кардани аббатҳое, ки алмосҳои ду ҳазор луидор арзишнокро ба
касон мебахшида бошанд, кори осон нест, аҳли адлия аввал алмосро ба
даст меоваранд, шуморо ҳабс мекунанд, лекин ошкор гардад, ки шумо
айб надоштаед, баъди се ё чор моҳ озод мекунанд шуморо, он гоҳ
маълум мешавад, ки хотам дар ягон идорахонае нопадид шудааст, ё ба
ҷои алмоси панҷоҳ–панҷоҳу панҷ, ҳазор франк арзишноке, ки харидаш,
бовар бикунед, як дараҷа хатарнок аст, ягон санги қалби нархаш бисёр
бошад сефранкаро ба кафатон мегузоранд».
Кадруссу занаш ба якдигар нигаристанд.
«Не, – изҳор кард Кадрусс, – мо он қадар бадавлате нестем, ки панҷ
ҳазор франкро аз даст диҳем».
«Ихтиёр доред, дӯсти меҳрубон, – гуфт гавҳарӣ, – ҳол он ки ман,
чунон ки мебинед, пулро бо худ нақд овардаам».
Ва ӯ аз як кисааш муште сиккаҳои тилоро берун овард, ки дар пеши
назари пур аз ҳирсу тамаъи трактирчӣ ҷило дод, вале аз кисаи дигараш
– як даста пули коғазиро.
Дар ботини Кадрусс муборизаи сахте ба амал омад: ошкор буд, ки
қоби хурдакаки кемухтие, ки вай дар дасташ давр мезанонд, ба гумонаш бо ин маблағи ҳангуфт, маблағе, ки чашмашро бурда истодааст, аз
ваҷҳи арзиш мувофиқат надорад.
Ӯ ҷониби занаш баргашт.
«Ту чӣ мегӯӣ? – пастакак пурсид аз ӯ.
«Те,те, – гуфт ӯ, – агар бе алмос гашта ба Бокер равад, аз болои мо
хабар мекашад; аз тарафи дигар, гапаш ҳам рост: кӣ медонад, кофта ёфтани аббат Бузонӣ ягон вақте муяссар мешуда бошад ба мо ё не».
«Хайр майлаш, чунин бошад! – гуфт Кадрусс. –Гиред ба чилу панҷ
ҳазор франк, лекин дили зани ман занҷираки тилло мехоҳаду дили худам – як ҷуфт сагаки нуқра».
Гавҳарӣ қуттичаи дарози мусаттаҳеро аз киса баровард, ки дарунаш
чанд намуна аз ашёи номбурдаи Кадрусс мавҷуд буд.
«Бигиред, – гуфт ӯ, – дар муомилот хурдагир нестам ман, хуш кунед».
Занаш занҷираки тиллоеро интихоб кард, ки эҳтимол, ягон панҷ луидор арзиш дошт, вале шавҳар як ҷуфт сагакеро, ки нархаш ягон понздаҳ франк буд.
«Ба гумонам, акнун розӣ будагистед?» – гуфт гавҳарӣ.
«Аббат гуфта буд, ки баҳояш панҷоҳ ҳазор франк», – ғурунгос зад
Кадрусс.
«Хайр, хайр, шуд! Ана одами инҷиқ, – давом дод гапашро гавҳарӣ,
хотамро аз дасти ӯ гирифта истода, – ман ба ин чилу панҷ ҳазор франк
дода истодаам, дуним ҳазор ливри даромади солона, яъне сармояе, ки
худам аз он рӯ наметофтам, вале ин боз розӣ нест!»
«Канӣ чилу панҷ ҳазор франк? – пурсид Кадрусс бо овози хиррӣ. –
Дар куҷост ин пули шумо?»
«Мана, бифармоед», – гуфт гавҳарӣ.
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Ва ӯ дар рӯи миз понздаҳ ҳазор франки тиллоро баршумурду сӣ
ҳазор пули коғазиро.
«Сабр кунед, ман чароғро даргиронам, – гуфт Карконта, – торик
шуд, кас ба осонӣ иштибоҳ мекунад».
Дарвоқеъ, то файсал ёфтани баҳсу мунозираи онҳо шаб даромада
буд, ҳамвора бо ин, раъду барқ ҳам, ки ним соат боз буру дӯз дошт,
дарпайваст. Аз кадом гӯшаи дурдаст наъраи тундар баромад; аммо на
гавҳарӣ, на Кадрусс, на Карконта, ки яксара ба ҳукми ифрити ҳирс
афтода буданд, ба он зарае эътибор надоданд.
Худи ман ҳам аз дидани ин ҳама тиллову пулҳои коғазӣ фатонати
аҷибе ҳис мекардам. Ба хаёлам, ки ҳамаи инро дар хоб дида истода
бошам ва чун дар хоб, ҳис мекардам, ки дар ҷои истодаам мехкӯб шудаам.
Кадрусс сиккаҳои тилову пулҳои коғазиро батакрор шумурд, баъд ба
занаш дод, ки ӯ ҳам батакрор баршумурдашон.
Дар ин миён гавҳарӣ хотамро дар рӯшноии чароғ дар дасташ гирд
мегардонд, вале алмос чунон барқ мезад, ки ӯ шаъшаъаи соиқаи берунро, ки дар шишаҳои тиреза аксандоз шуда, аз фалокате дарак медод,
пайхас намекард.
«Хайр читу? Ҳисобам дуруст будааст?» – пурсид гавҳарӣ.
«Оре, – гуфт Кадрусс, – ҳамёнро биёр, Карконта ва ягон халтае пайдо кун».
Карконта пеши ҷевон рафту қапчуқи чармини кӯҳна дар даст гашта
омад; аз даруни он чанд номаи кӯҳнаи равғанолудро бароварданду
пулҳои коғазро ба ҷои онҳо гузоштанд; ӯ халтаеро ҳам оварда буд, дарунаш ду–се экуи шашливрӣ буд – аз афташ ин буду шуди дороии ҷуфти ҳамсар буд.
«Хайр, мана, – гуфт Кадрусс, – гарчанде шумо моро ғорат карда бошед ҳам, шояд, ба ягон даҳ ҳазор франк, лекин оё майле доред, ки ҳамроҳи мо хӯроки шом бихӯред? Аз таҳи дил таклиф карда истодаам».
«Ташаккур ба шумо, – ҷавоб гардонд гавҳарӣ, – лекин, ба хаёлам,
бевақт шудагист, бояд ба Бокер баргардам, набошад занам хавотир мешавад. –Ӯ ба соат назар кард. – Сабил монад! – хитоб кард ӯ. – Соат
қариб нӯҳ шудааст, аз нисфишабӣ пештар расидан наметавонам ба хона. Хуш бошед, дӯстон; боз ҳамин гуна ягон аббат Бузоние ба хонаатон
саргашта шавад, аз ман ёд кунед».
«Баъди як ҳафта дигар дар Бокер намешавед шумо, – гуфт Кадрусс,
– охир ярмарка ҳафтаи оянда баста мешавад».
«Оре, лекин ин аҳамияте надорад, ба Париж нома фиристед ба ман:
ба ҷаноби Жоаннес, Поле–Роял, қатори Пйер, рақами чилу панҷ; ман
мехезаму меоям, агар лозим шавад».
Раъд гумбурос заду барқ чунон шӯъла андохт, ки равшании чироғро
қариб таҳтушшиоъ қарор дод.
«Оҳо, – гуфт Кадрусс, – чӣ гуна меравед шумо дар чунин ҳаво?
«Ман аз раъду барқ наметарсам», – гуфт гавҳарӣ.
«Аз ғоратгарон чӣ? – пурсид Карконта. –Дар айёми ярмарка раҳу рӯз
пури дузд мешавад».
«Барои ғоратгарон, – гуфт Жоаннес, – ман баъзе чизҳо захира карда
мондагӣ».
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Ва ӯ аз кисааш дуто туфангчаро берун овард, ки ҳар ду тир ҷо карда
шудаву ба парондан омода буданд.
«Мана, – гуфт ӯ, – сагчаҳое, ки ҳам акос мезананду ҳам дармегазанд;
ин барои дутои аввалашон, ки ба алмоси шумо тамаъ мебанданд, амаки
Кадрусс».
Кадруссу занаш нигоҳи ғамангезе андохтанд ба якдигар. Мисле ки
ҳамзамон андешаи мудҳише хутур кард ба дили ҳар дуяшон.
«Ин тавр бошад, роҳатон сафед!» – гуфт Кадрусс.
«Ташаккур!» – ҷавоб гардонд гавҳарӣ.
Ӯ асочаашро, ки ба сандуқи кӯҳнае такя дода буд, бигрифту аз дар
баромад. Ҳини дарро боз кардани ӯ шамол чунон пуршаст ба хона зада
даромад, ки қариб буд чароғ бимурад.
«Ҳаворо бинед–а, – гуфт ӯ, – ҳол он ки ду лё роҳро пиёда тай кардани ман лозим!»
«Бимонед, – гуфт Кадрусс, – шаб ҳамин ҷо хоб меравед».
«Ҳа, бимонед, – бо овози ларзон бигуфт Карконта, – мо ғамхорӣ мекунем, ки бароҳат хоб равед».
«Илоҷе надорад. Шабона ба Бокер гашта рафтанам зарур. Хуш бошед!»
Кадрусс ба тааннӣ дами остона рафт.
«Тип–торик, – ба забон овард гавҳарӣ дар беуни дар. Ба кадом тараф
тоб хӯрам, ба рост ё ба чап?»
«Ба рост, – гуфт Кадрусс, – роҳро гум намекунед, роҳ аз ду тараф
дарахт шинондагӣ».
«Дида истодаам», – паст ба гӯш расид аз дурӣ.
«Э пӯш дарро! – гуфт Карконта. – Тоқати дари кушода надорам,
вақте ки тундар ғулғула меафканад».
«Ва даме ки дар хона пул ҳаст, ҳамту не?» – ҷавоб гардонд Кадрусс,
калиди қуфлро ду бор тоб дода.
Вай назди ҷевон рафт, боз халтаву қапчуқро бароварду ҳар ду бори
дигар ба такроран ҳисоб кардани зару пулҳои коғазиашон пардохтанд.
Ман чунин ҳарисиеро, ки дар он ду чеҳраи ба нури хираи чароғ равшаншуда дидам, ҳаргиз надида будам. Хусусан қиёфаи занак нафратовар буд; раъшаи вараҷа, ки доимо танашро меларзонд, боз ҳам зиёда
шуд, чеҳраи бе ин ҳам қуткандааш ба ранги мурда гардида буд, чашмони чӯкидааш медурахшиданд.
«Барои чӣ ту ба вай таклифи ҳамин ҷо хобидан кардӣ?» – пурсид занак бо овози баста.
«Ҳамту…барои он, ки аз роҳи душвори Бокер халос кунам», – як қад
парида, ҷавоб гардонд Кадрусс.
«Ҳа, ана гап, – гуфт занак бо ваҷоҳати баённопазир, – лекин ман гумон кардаам, ки барои дигар кор будагист».
«Ҳой занак! – хитоб кард Кадрусс. – Ин гуна андешаҳо аз куҷо пайдо шуд дар сарат ва чаро онро дар дилат нигоҳ намедорӣ?»
«Ҳар чӣ гӯӣ, гуфтан гир, – гуфт Карконта, каме хомӯш истода, – лекин ту мардак нестӣ».
«Барои чӣ мардак набудаам?» – пурсид Кадрусс.
«Агар ту мардак мебудӣ, вай аз ин ҷо баромада намерафт».
«Занак!»
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«Ё то Бокер рафта намерасид».
«Занак!»
«Роҳ тоб мехӯрад ва ӯ роҳи дигареро намедонад, қад–қади наҳр
бошад, пайраҳае ҳаст, ки роҳро бурида мегузарад».
«Занак, ту қаҳри худоро оварда истодаӣ. Ана, мешунавӣ?»
Оташаки кабудчае саросари хонаро рӯшан кард, дар як вақт гумбуроси пурдаҳшати тундар баланд гардид ва танини батааннӣ фурӯ шинандааш мисле, ки бо дили нохоҳам аз хонадони дар наҳс монда дур
мешуд.
«Худоё худовандо!» – гуфт, салиб кашида, Карконта.
Дар ҳамин лаҳза, аз байни сукути ҳавлангез, ки одатан баъди гулдуроси тундар ба миён меояд, садои даркӯбӣ ба гӯш расид.
Кадруссу занаш як қад париданду ба даҳшат афтода, ҷониби якдигар
назар карданд.
«Кист он ҷо? – овоз дод Кадрусс, – аз ҷой бархостаю сиккаҳои тилло
ва пулҳои коғазии дар рӯи миз паҳну парешонро тӯб кардаву бо ҳар ду
дасташ пӯшонда.
«Ин ман!» – ҷавоб гардонд овози касе.
«Шумо кистед?»
«Охир ман! Жоаннеси гавҳарӣ!»
«Хӯш мана! Боз мегӯяд, ки ман қаҳри худоро оварда истодаам!..
изҳор кард бо табассуми манҳус Карконта. – Худи парвардигор инро ба
назди мо гардонда овард».
Кадрусс, бо ранги паридаву тани ларзон, ба рӯи курсӣ фурӯ афтод.
Карконта, баръакс, бархосту бо қадамҳои устувор ба кушодани дар
рафт.
«Бидароед, мӯҳтарам ҷаноби Жоаннес», – гуфт ӯ.
«Ростӣ, – гуфт гавҳарии саропо аз борон шип–шилта тар, – гумон
бурдан му мкин аст, ки худи иблис монеи имрӯз ба Бокер баргаштани
ман шуда истодааст. Аз ду бало хурдтараш авло, ҷаноби Кадрусс: шумо
таклифи меҳмоннавозӣ кардед, қабул дорам ман онро ва гашта омадам,
ки хоб равам».
Кадрусс ғурунгосзанон, арақи пешониашро пок карда, ким–чие гуфт.
Карконта, гавҳариро ба хона дароварду калиди қуфлро ду бор тоб
дод.
VII. ХУНБОРОН
Гавҳарӣ аз дар даромада, санҷишкорона хонаро аз назар гузаронд,
вале он ҷо чизе надид, ки шубҳае ба миён оварад, ё гумонашро тақвият
диҳад.
Кадрусс ҳоло ҳам болои қапчуқу зарҳояшро бо даст пӯшонда
меистод, Карконта, то метавонист, бо чеҳраи кушод ҷониби меҳмон
табассум кард.
«Аҳа, – гуфт гавҳарӣ, – аз афташ, ҳоло ҳам бим доред, ки дар ҳисоб
ғалат накарда бошед, модом ки баъд аз рафтани ман боз ба ҳисоб кардани дороиатон даромадаед».
«Э не, – гуфт Кадрусс, – лекин худи мавриди инро ба мо ато карда
ин қадар ғайри чашмдошт буд, ки мо ҳеҷ ба хандидани бахтамон бовар
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кардан наметавонем ва агар далели шайъӣ дар пеши назарамон намебуд, ҳоло ҳам ба назарамон хобу хаёл метобад ин».
Гавҳарӣ табассум кард.
«Дар хонаи шумо ягон кас шаб хоб меравад?» – пурсид ӯ.
«Не, – ҷавоб гардонд Кадрусс, – дар мо ин хел расм нашудааст; то
шаҳр он қадар дур нест ва ҳеҷ кас шаб ин ҷо намемонад».
«Аз ин мебарояд, ки ман ба шумо боиси ташвиш мешудаам–дия?»
«Наход ҳамту гӯед, тақсир! –бо илтифот гуфт Карконта. – Зарае ташвиш намедиҳед, бовар кунед ба гапам».
«Дар куҷо ба ман ҷой меандозед?»
«Дар хонаи боло».
«Охир вай ҷои хоби худатон–ку?»
«Аҳамият надорад; дар хонаи ҳамшафати он мо кати дигаре дорем».
Кадрусс бо ҳайрат тарафи занаш назар кард.
Гавҳарӣ кадом–як навоеро замзамакунон, дар назди бухорие, ки
Карконта ба он як қабза шохчаи хушк партофта буд, то меҳмон пӯшокашро хушк кунад, гарм шудан гирифт.
Дар ин миён кадбону дар як гӯшаи миз дасторчаеро паҳн карду
боқии андак наҳору тухмбирёнро рӯи он гузошт.
Кадрусс бори дигар пулҳои коғазиро дар қапчуқу сиккаҳоро дар халта ҷо кард ва ҳамаашро даруни ҷевон гузошт. Ӯ ғарқи андешаи мағмум
рӯ–рӯи хона пасу пеш қадам мезад, гоҳ–гоҳе ба гавҳарӣ, ки дар миёни
фағонаи ҳавр пеши бухорӣ истодаву як паҳлуяшро хушк кардаву
паҳлуи дигарашро тарафи алов мегардонд, назар меафканд.
«Мана! –гуфт Карконта, як шиша майро рӯи миз гузошта. – Агар
майл дошта бошед, ба сарфи хӯроки шом бипардозед».
«Шумо чӣ?» – пурсид Жоаннес.
«Ман хӯрок намехӯрам», – ҷавоб гардонд Кадрусс.
«Мо бемаҳал наҳор хӯрда будем», – шитобан барафзуд Карконта.
«Пас як худам танҳо мехурдаам–дия!» – пурсид гавҳарӣ.
«Мо хидмати шуморо ба ҷо меоварем», – ҷавоб гардонд Карконта бо
омодагие, ки ҳаргиз ба муштариёни пулакӣ ҳам намекард ин корро.
Гоҳ–гоҳе Кадрусс ҷониби занаш нигоҳи чун шӯълаи барқ зудгузаре
меандохт.
Раъду барқ ҳоло ҳам басанда нашуда буд.
«Ана, мешунавед? – гуфт Карконта. – Кори хуб кардед, ки гашта
омадед, ҳамту не?»
«Лекин агар, то хӯрокро хӯрдани ман тӯфон басанда шавад, ман ба
ҳар ҳол меравам», – гуфт гавҳарӣ.
«Ин тӯфони мемондагӣ не, – гуфт, калла ҷунбонда, Кадрусс, – ин то
саҳар давом мекунад».
Ва ӯ оҳи бадард кашид.
«Хайр, чӣ метавон кард, – гуфт гавҳарӣ, сари миз нишаста, – ин тавр
бошад, аҳволи касони дар сафар боз ҳам бадтар аст».
«Оре, – гуфт Карконта, – шабро бад мегузаронанд онҳо».
Гавҳарӣ ба хӯрдан даромад, Карконта бошад, чунон ки кадбонуи
ғамхорро мебояд, ҳамчунин дилҷӯию дастёрӣ мекард; ӯ ки доимо як
зани шаттоҳу инҷиқе буд, ин дам дар хушмуомилагию баодобӣ ангуштнамо мерасид ба назар. Агар пеш аз ин ҳам гавҳарӣ ӯро мешинохт, ин
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гуна тағйироти назаррас дар хулқу атвораш, албатта боиси ҳайрат
мешуд ва дар замираш шубҳае ба вуҷуд наоварда наметавонист. Лекин
Кадрусс ҳамчунин хомӯш рӯ–рӯи хона қадам мезад ва ба назари кас, ки
аз нигаристан ба рӯи меҳмон ибо мекард.
Вақте ки ӯ аз хӯрок хӯрдан фориғ шуд, Кадрусс рафт дарро кушояд.
«Тӯфон басанда мешудагӣ барин» – гуфт ӯ.
Дар ҳамин лаҳза, мисле ки иштибоҳ кардани ӯро намоиш доданӣ
бошад, валвалаи гӯшхароши тундар хонаро ба ларза овард; вазиши бод
боронро гардонда ба дар зад; занаш аз ахгари даруни бухорӣ шамъро
фурӯзон кард.
«Шумо, эҳтимол, хаста шуда бошед, – гуфт занак ба гавҳарӣ, – ман
ҷойпӯшҳои тоза андохтам, боло раведу бароҳат хоб кунед».
Жоаннес боз андак таваққуф кард, то бингарад, тӯфон паст мешуда
бошад ё не, ва, боварӣ ҳосил кард, ки тӯфону борон, баръакс, қувват
гирифта истодааст, ба соҳибони хона шаби хӯш хоста, боло рафт.
Ӯ бо зинапояи болои сари ман мебаромад ва ман дар зери қадамҳояш ғарчос задани поғундаҳоро мешунидам.
Карконта ӯро бо нигоҳи ҳарисаш гуселонд, ҳол он ки Кадрусс,
баръакс, пушт ба ӯ гардонда меистод ва ҳатто ба тарафаш нигоҳ намекард.
Тафсилоти ин ҳама воқиаҳое, ки ман онҳоро баъдтар ба ёд овардам,
то даме, ки ҳама дар пеши назарам ба амал меомаданд, зарае маро ба
ҳайрат наоварда буданд; умуман, ҳар он чи ба амал меомад, як амри
табиӣ буд ва агар кас воқиаи алмосро, ки ба назари ман хеле аз воқеият
дур намуда буд, ба ҳисоб нагирад, дигар ҳама алоқамандона ба якдигар
ҷараён мегирифт.
Ман сахт хаста шуда будам, вале ният доштам, аз аввалин
дақиқаҳое, ки борон ором мегираду тӯфон фурӯ менишинад, истифода
барам, бинобар ин қарор додам чанд соате бихобам ва нисфишабӣ аз ин
ҷо бадар равам.
Мешунидам, ки дар боло гавҳарӣ дар тараддуди бароҳат хобидан
буд. Дере нагузашта ғарчоси кат баромад; ӯ ба хоб рафт.
Ҳис кардам, ки чашмонам пӯшида шуда истодаанд ва азбаски дар
дилам зарае шубҳа набуд, кӯшиши ба хоб муқобилат варзидан ҳам
накардам; охирин бор ба хонаи шафат назар андохтам. Кадрусс назди
миз, рӯи хараке нишаста буд, ки дар трактирҳои деҳот ба ҷои курсӣ буд;
вай ба ман пушт гардонда менишаст, бинобар ин ман чеҳраашро дидан
наметавонистам ва агар нишасташ тарзи дигар мебуд ҳам, ман рӯяшро
дидан наметавонистам, зеро сарашро рӯи дастонаш хам карда мешишт.
Карконта муддате ӯро назора мекард, баъд китф дарҳам кашиду дар
рӯбарӯяш нишаст.
Дар ҳамин лаҳза оташ ба як чӯбаи хушке, ки то ба ҳол насӯхта
меистод, расиду он аланга гирифт; хонаи торик андаке равшан гардид.
Карконта аз шавҳараш чашм намеканд ва азбаски Кадрусс вазъашро
дигар накарда менишаст, вай ангуштони тобпартофтаашро дароз карду
даст ба пешонии ӯ расонд.
Кадрусс як қад парид. Ба назарам чунин тофт, ки лабони Карконта
биҷунбиданд; лекин ё вай бисёр паст гап зад, ё хоб эҳсоси маро карахт
карда буд, ки садои овозаш ба гӯшам нарасид. Пеши чашмонам ғубор
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гирифт, намедонам, ки инро дар бедорӣ медидам ё дар хоб. Оқибат,
пилки чашмонам ба ҳам омаду аз олам бехабар гардидам.
Дар хоби маст будам, ки ногоҳ садои тир бедорам кард, баъд овози
муҳибе ба гӯшам расид. Дар болои сарам шарфаи қадамҳои ноустувор
баромад ва ким–чии вазнин гурси карда ба рӯи поғундаҳо афтод, айнан
дар ҳамон ҷои зинапоя, ки ман дар зераш нишаста будам.
Ман ҳанӯз на тамоман ба худ омада будам. Садои нолише ба гӯшам
мерасид, баъд хафа–хафа дод гуфтане, мисле ки дар ҷое заду хӯрд ба
амал меомад.
Вопасин садои фиғоне, ки аз дигарҳояш тӯлонитар буду баъд он ба
нолиш табдил ёфт, ба як бор маро аз ҳолати карахтӣ берун овард.
Ман ба оринҷам такя карда нимхез шудам, чашм боз кардам, вале
дар торикӣ чизеро дидан натавонистам ва даст ба пешониам расондам,
ки ба хаёлам, аз миёни тахтаҳои зинапоя чак–чак қатраҳои борони гарм
фурӯ мечакид ба он.
Аз паси шавқуне, ки маро аз хоб бедор карда буд, хомӯшии томе ба
миён омад. Ман дар болои сарам садои қадамҳои мардеро шунидам;
зинапоя ғачарос зад. Мард ба хонаи поён фуромад, назди бухорӣ рафту
шамъро даргиронд.
Ин Кадрусс буд; рангаш паридагиву куртааш хунолуд.
Шамъро даргиронда, вай зуд аз зина мебаромад ва ман боз шарфаи
қадамҳои батаъҷилу пуризтиробашро шунидам.
Баъди ягон дақиқа боз поён фуромад. Қоб дар дасташ буд; ба дарунаш будани алмос итминон ҳосил карда, вай онро гоҳ ба ину гоҳ ба он
кисааш тиқондан гирифт; баъд, аз афташ, қарор дод, ки киса чандон ҷои
боэътимоде нест, онро ба рӯмолчаи сурхаш печонду рӯмолчаро ба гарданаш баст.
Баъд тарафи ҷевон ҳаво хӯрд, тиллову пулҳои коғазиро аз он баровард, дар кисаҳои шалвору нимтанааш ҷо кард, ду–се курта гирифту хез
зада аз дар баромад. Он гоҳ ҳама чиз бароям равшан шуд; ман барои он
чи ба вуқӯъ омада буд, худамро коҳиш мекардам, мисле ки дар ин кор
айбдор бошам. Аз хаёлам гузашт, ки касе нолиш дорад; шояд, гавҳарии
сарсахт ҳоло зинда буд; шояд, ба вай ёрӣ карда, фалокатеро, ки ман
нахезонда бошам ҳам, монда будам рух диҳад, як дараҷа ба ислоҳ оварда
метавонистам. Ман пуштамро ба тахтаи амонат кӯфта шудае, ки ҳамин
хонаи иловагии ман хобидаро аз хонаи ошёнаи якум ҷудо мекард, такя
дода тира кардам; тахтаҳо ҷудо шуданд ва ман ба хона даромадам.
Ман шамъро гирифтаму бо зинапоя боло тохтам; дар сари роҳ ҷасади касе афканда мехобид; ин мурдаи Карконта буд.
Тире, ки садояш ба гӯши ман расида буд, ҳадафаш занак будааст;
тир ба гарданаш расида, сӯрох кардааст онро, аз ҳар ду ҷароҳат хун мечакиду аз даҳонаш фахос зада берун мерафт.
Ӯ мурда буд.
Ман аз болои ҷасад қадам монда гузаштаму боло тохтам.
Хонаи хоб сахт дарҳаму барҳам шуда буд. Баъзе ашёи асосия чапагардон; ҷойпӯшҳое, ки гавҳарии сарсахт бо ташаннуҷ чанг ба онҳо зада
буд, дар рӯи хона паҳну парешон буданд; Худаш рӯи фарш афтода буд,
сараш ҷониби девор, даруни кӯлмаки хуне, ки аз се захми чуқури сари
синааш берун меомад.
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Аз захми чорум дастаи корди калони таббохӣ баромада меистод.
Тапончаи дуюм ба поям бархӯрд, аз он тир холӣ накардаанд, эҳтимол аз он бошад, ки боруташ тар шудагист.
Ман назди гавҳарӣ рафтам, ӯ ҳанӯз зинда буд; аз шарфаи пои ман,
лекин асосан аз ларзиши фарш, вай чашмони бенурашро боз карда, ба
ман дӯхт чашмонашро, лаб ҷунбонд, мисле ки ягон чиз гуфтанӣ буд ва
ҷон дод.
Аз ин манзараи даҳшатбор ман қариб ки ақламро бохта будам; модом ки ба касе ёриам намерасид, фақат як чиз мехостам: бигрезам. Ман
сарамро доштаму бо ваҳшат дод зада ҷониби зинапоя тохтам.
Дар хонаи поён як–шаш нафар тафтишгарони гумруку ду–се жандарм будаанд, – як дастаи мусаллаҳи тамом.
Маро дастгир карданд; ман ҳатто кӯшиши муқобилат ҳам накардам,
дигар қудрате надоштам, ки худро ба даст гирам… Кӯшиш кардам чизе
бигӯям, вале нимғурма садое аз даҳонам берун омаду бас.
Медидам, ки аҳли гумруку жандармҳо бо ангушт ба ман ишорат доранд; ман ба сару рӯям назар кардам – ҳама пури хун буд.. Ҳамон борони гарме, ки аз миёни тахтаҳои зинапоя фурӯ мечакид, хуни Карконта
будааст.
Ман бо ангушт ҳамон ҷоеро нишон додам, ки руст шуда будам.
«Ин чӣ гуфтан мехоҳад?» – пурсид яке аз жандармҳо.
Яке аз аҳли гумрук он ҷоро хабар гирифт.
«Гуфтан мехоҳад, ки аз он ҷо гузаштааст», – ҷавоб гардонд ӯ. – Ва
рахнаеро нишон дод, ки ман воқеан аз он гузашта будам.
Он гоҳ ман дарёфтам, ки маро қотил гумон бурдаанд. Овозам
барқарор шуд, ба танам мадор омад; ман аз дасти касоне, ки маро дошта
меистоданд, хато хӯрдаму дод задам:
«Ин на манам! Ман не!»
Ду жандарм туфангҳояшонро ҷонибам рост карданд.
«Агар биҷунбӣ, – гуфтанд онҳо, – корат тамом».
«Охир ман ба шумо гуфта истодаам, – нидо задам ман, – ки ин на
манам!»
«Ҳамаи инро ту метавонӣ дар Ним ба доварон ҳикоят кунӣ, – ҷавоб
гардонданд онҳо. – Ҳоли ҳозир аз паси мо биё; ва маслиҳати мо ба ту ин
ки муқобилат накун».
Ман ҳам андешаи муқобилат надоштам; ба даҳшат афтода будам
ман, маъюсу манкуб шуда. Завлона ба дастам заданд, ба думи асп дарбастанду ба Ним бурданд.
Маълум мешавад, ки яке аз одамони гумрук дар паи ман афтода будааст; дар қарибии трактир вай маро аз назар гум карда, гумон бурдааст, ки ман шабро он ҷо мегузаронам ва рафтааст, рафиқонашро огоҳ
кунад; онҳо айнан ҳине ба трактир ҳозир шудаанд, ки садои тир баромадааст ва маро дар чунин вазъе дастгир карданд, ки ман дар як он пай
бурдам собит кардани бегуноҳиам ниҳоят душвор хоҳад буд.
Он гоҳ ман фақат ба як чиз зӯр задам: пеш аз ҳама аз муфаттиш илтимос кардам, ки бифармояд Бузони гуфтани аббатеро, ки ҳамон рӯз ба
трактири «Пули Гар» омада будааст, кофта ёбанд. Агар Кадрусс ҳамаи
инро бофта бошад, агар ин аббат вуҷуд надошта бошад, – пас нобуд
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шудам ман, магар ки худи Кадруссро дастгир кунанду вай ба ҳамааш
иқрор кунад.
Аз байн ду моҳ гузашт, ки дар ин муддат, бояд инро ба некномии
муфаттиши ман бигуфт, барои ҷустуҷӯи аббат тамоми чораҳо дида шуд.
Ман акнун ҳар гуна умедро канда будам. Кадруссро наёфтанд. Маро
бояд дар наздиктарин иҷлосия муҳокима мекарданд, ки нохост ҳаштуми
сентябр, яъне баъди се моҳу панҷ рӯзи куштор, аббат Бузони дар маҳбас
пайдо шуд, ки ман дигар интизораш набудам ва гуфт ки шунидааст гӯё
яке аз маҳбусон хоҳиши бо ӯ гуфтугӯ кардан доштааст. ӯ, аз рӯи гуфти
худаш, инро дар Марсел шунидаасту шитобидааст, ки ба салои ман
ҳозир шавад.
Шумо метавонед тасаввур бикунед, ки бо чӣ шодие ман ӯро пазиро
шудам; ҳар он чи дидаву шунида будам, ба вай ҳикоят кардам; бо изтироб ба ҳикоят кардани қазияи роҷеъ ба алмос пардохтам; бар хилофи
ҳар гуна чашмдошти ман, қиссаи алмос воқиан рост будааст; ва, боз ҳам
бар хилофи ҳар гуна чашмдошти ман, ӯ ба ҳар он чи ман ҳикоят кардам,
комилан бовар кард.
Ман асири нармдилию шафқати ӯ шудам, дидам, ки хулқу атвори
диёри ман ба вай хеле ошно будааст, – он гоҳ ба умеде, ки, шояд, аз
даҳони ин марди мушфиқ дар муқобили ягона ҷиноятам омӯрзише биёбам, он чи дар Отейл ба вуқӯъ омада буд, бо тавбаю тазаррӯъ ҳамаро бо
ҷузъиёташ ҳикоят кардам. Он чи ба амри дил карда будам, ҳамин гуна
натиҷае дод, ки агар ин корро бо мақсаде пеш мегирифтам; иқрор карданам ба куштори аввал, ки ҳеҷ чиз маро ба қоил омадан водор накарда
буд, ба ӯ итминон бахшид, ки куштори дуюмро пеш нагирифтаам ман
ва, ӯ, аз наздам рафта истода ба ман фармуд умед бандам ва ваъда кард
ҳар он чи аз дасташ меояд, бикунад, то ба доваронам аз ваҷҳи бегуноҳии ман итминон бахшад.
Ман дарёфтам, ки ӯ ба кори ман пардохтааст, даме дидам, ки муомилаи аҳли маҳбас дар боби ман батадриҷ нармтар шуда истодааст ва
фаҳмидам, ки муҳокимаи парвандаи ман то иҷлосияи оянда мавқуф гузошта шудааст.
Дар ин миён иқтизои қисмат чунин буд, ки дар хориҷа Кадруссро
дастгир кардаву ба Фаронса овардаанд. Ӯ ба ҳамааш иқрор омадааст ва
қасди ҷинояту таҳрики онро билкул ба гардани занаш партофтааст. Ӯро
ба ҳабсу меҳнати шоқаи якумра маҳкум карданду маро ҷавоб доданд.
– Ва он гоҳ, – гуфт Монте-Кристо, – шумо бо тавсияномаи аббат Бузони назди ман омадед.
– Оре. ҷаноби воломақом, ӯ дар раҳоии ман иштироки фаъол кард.
«Пешаи аҳли қочоқ нобуд мекунад шуморо, – гуфт ӯ ба ман. – Агар
аз ҳабс халос шавед, партоед ин корро».
«Лекин, падари бузургвор, – пурсидам ман, – ба чӣ тариқ зиндагӣ
кунаму ротибаи янгаи сарсахтамро муҳайё гардонам».
«Яке аз фарзандони рӯҳонии ман, – ҷавоб гардонд ӯ, – ба ман эҳтироми хос дорад ва ба ман фармудааст, ки барояш шахси мӯътамаде пайдо кунам. Оё мехоҳед, ки чунин шахсе бошед? Ман шуморо ба ӯ тавсият медиҳам».
«Падари бузургвор! – нидо задам. – Чӣ меҳрубоне ҳастед шумо!»
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«Лекин ба ман қавло дода метавонед, ки ман ҳаргиз аз карда пушаймон намешавам?»
Ман даст бардоштам, ки савганд ёд кунам.
«Ин лозим нест, – гуфт ӯ, – ман корсикоиҳоро медонам ва дӯст дорам онҳоро; мана ба шумо тавсиятнома».
Ва ӯ чанд сатре бинавишт, ки ман ба шумо додам ва дар асоси он
ҷанобашон маро ба хидмат гирифтанд. Акнун ман бо сари баланд метавонам бипурсам, оё ҷанобашон ягон вақт барои норозӣ будан аз ман
асосе доштанд?
– Не, – ҷавоб гардонд граф, – ман бо камоли майл эътироф меоварам, ки шумо хидматгори хубе ҳастед, Бертуччо, агар чи ба ман чандон
бовар надоред.
– Ман, ҷаноби воломақом?
– Оре, шумо. Ин чӣ тавр шудааст, ки шумо янгаву писархонде доштаеду дар ин бобат ҳаргиз ба ман чизе нагуфтед?
– Афсӯс, ҷаноби воломақом, ба ман ҳаминаш мондааст, ки ғамангезтарин пораи зиндагиамро ба шумо ҳикот кунам. Ман ба Корсика
рафтам. Худатон мефаҳмед, ки ман шитоб доштам янгаи бечораамро
бибинам ва дилдориаш диҳам; аммо дар Роляно маро бадбахтие пеш
омад; дар хонаи мо чунин як воқиаи мудҳише ба амал омадааст, ки то
ба ҳол ҳамсоягон ёд доранд онро. Тибқи маслиҳати ман, янгаи бечораам
дархостҳои Бенедетторо, ки муттасил пул талаб мекард, рад мекунад.
Боре як саҳар вай ба сари янгаам дуғу даранг карда, як рӯзи дароз гум
мешавад. Ассунтаи бечора, ки он нобакорро ба мисоли фарзанди худаш
дӯст медошт, зор–зор гиристаст. Рӯз бегоҳ мешавад; вай ӯро нигарон
шуда, хоб намеравад. Соати ёздаҳи шаб вай ҳамроҳи ду рафиқаш, ки
шарики одатии кору кирдораш будаанд, гашта меояд; янгаам хостааст
ӯро оғӯш кунад, вале онҳо дастонашро медоранд ва якашон–метарсам,
ки ин маҳз ҳамон писараки лаънатӣ будааст, – хитоб кардааст:
«Мо шиканҷабозӣ мекунем ва ба ин лозим меояд бигӯяд, ки пулҳояшро дар куҷо пинҳон кардааст».
Ҳамсояи мо Василио ба Бастия рафтаасту дар хона фақат занаш
монда будааст. Ғайр аз ӯ, он чиро, ки дар хонаи янгаам ба амал омадааст, касе на дидан метавонистаасту на шунидан. Дутоаш Ассунтаро
маҳкам медоранд, Ассунтаеро, ки имкон доштани чунин ҷинояте дар
доираи тасаввураш намегунҷид ва ҷониби ҷаллодони бегумонаш бо
меҳр табассум карда меистод; сеюмаш дару тирезаҳоро танба монда
сахт маҳкам мекунад, баъд ба назди шариконаш баргашта, ҳар сеяшон,
бо саъйи тамом садоҳои муҳиберо, ки аз дидани манзараи ин тадорукоти бераҳмона аз гулӯи Ассунта берун меомадааст, фурӯ нишонданӣ
шуда, пойҳояшро ҷониби бухории оташаш фурӯзон бурдаанд.
Онҳо чашмдор буданд, ки ин водораш мекунад, вай ҷои пулҳои моро
барояшон ошкор кунад; вале, ҳине ки вай бо онҳо кашу паркаш мекардааст, пӯшокаш дармегирад; Он гоҳ онҳо занаки сарсахтиро, аз бими
он, ки оташ ба худашон нарасад, сар медиҳанд. Саропо даргирон ӯ худро ба дар мезанад, вале дар баста будааст. Ӯ ҷониби тиреза ҳаво
мехӯрад, аммо он ҳам маҳкам карда шуда будааст.
Ба ҳамин тариқ, овози даҳшатборе ба гӯши занаки ҳамсоя мерасад:
ин овози Ассунта будааст, ки ба ёрӣ мехондааст. Баъд овозаш паст шу418
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дан мегирад; аз чиррос ба нолиш мегузарад. Рӯзи дигар, баъди як шаби
дарози пур аз даҳшату изтироб, зани Василио, оқибат, ҷуръат карда аз
хонааш берун меояд ва аҳли маҳкама, ки ӯ қазияро ба онҳо хабар дода
будааст, дари хонаи моро шикаста даромадаанд. Ассунтаро нимсӯхта,
вале ҳанӯз ҷондор меёбанд, ҷевонҳо шикастагӣ будаанду аз пул ному
нишоне намондааст. Бенедетто бошад, баякбор аз Роялно ғоиб шуд; аз
ҳамон дам ин ҷониб ман ӯро надидаам ва номашро ҳам нашунидаам.
– Қиссаи ин рӯйдоди ғамангезро шунида, – давом дод суханашро
Бертуччо, – ман ба назди ҷаноби шумо равон шудм. Дигар на дар бораи
Бенедитто, ки ғоиб шуда буд, на дар бораи янгаам, ки мурда буд, ҳикоят
карданам ҳоҷат надошт.
– Хӯш шумо ин рӯйдодро чӣ гумон бурдед? – пурсид Монте-Кристо.
– Ки ин ҷазои ҷиноятҳои ман аст, – ҷавоб гардонд Бертуччо. – Оҳ, ин
Вилфорҳо, хонадони наҳсанд онҳо!
– Ман ҳам чунин гумон дорам, – туршрӯёна гуфт зери лаб граф.
– Акнун, – давом дод Бертуччо суханашро, – ҷанобашон дарёфтагистанд, барои чӣ ин ҳавлӣ, ки аз он дам ин ҷониб ман қадам ба ин ҷо
нагузоштаам, ин боғ, ки ғайри чашмдошт, ман дар ин ҷо пайдо шудам,
ин ҷой, ки ман одам куштаам, дар қалби ман изтироби пуразобе бедор
карда метавонист, ки шумо хостед сабабашро бифаҳмед; рости гап, ман
бовар надорам, ки ин ҷо, дар пеши пои ман, дар ҳамон гӯре, ки вай барои тифли худаш карда буд, худи ҷаноби де Вилфор хобида бошад.
– Чӣ аҷаб, ҳар чӣ имкон дорад, – гуфт Монте-Кристо, бархоста истода, – ҳатто он ҳам, – илова кард ӯ андаке шунаво, – ки додситони подшоҳӣ ҳоло зинда аст. Аббат Бузони кори хуб кардааст, ки шуморо назди
ман фиристодааст. Шумо ҳам кори хуб кардед, ки саргузашти худатонро ба ман ҳикоят кардед, зеро ман акнун дар ҳаққи шумо гумони бад
намебарам. Хуш, ин Бенедиттои ин қадар номуносиб номгузорӣ шуда
чӣ? Шумо дигар саъй накардед, ки изашро пайдо кунед, ба чӣ расидани
ҳолашро фаҳмидан нахостед?
– Ҳаргиз. Агар дар куҷо буданашро мефаҳмидам ҳам, ба диданаш
саъй намекардам, балки аз ӯ, чун аз махлуқи бадҳайбате гурезон
мешудам. Не, хушбахтона, даракашро аз касе нашунидаам; умед дорам,
ки зинда набудагист.
– Умед набандед, Бертуччо, – гуфт граф. – Бадкирдорон ба осонӣ
намемиранд: парвардигор нигаҳбонӣ мекунадашон, то барои интиқоми
худаш васила гардонад онҳоро.
– Бигузор чунин бошад. – гуфт Бертуччо. – Ман фақат ба худо зорӣ
мекунам, ки рӯбарӯ шудани бо ӯро насиб нагардонад ба ман. Акнун, –
давом дод, сарашро хам карда, мубошир, – шумо ҳамаашро медонед,
ҷаноби воломақом; дар рӯи замин шумо довари ман астед, чунон ки
парвардигор–дар осмон; оё ба тасаллои дили ман ягон чиз мегӯед?
– Оре, шумо ҳақ астед ва ман он чиро такрор карда метавонам, ки
аббат Бузони мегуфт ба шумо; ин Вилфоре, ки шумо ба сараш мушт
кашидаед, барои кирдоре, ки дар ҳаққи шумо содир кардааст, мустаҳиққи ҷазост ва шояд, барои баъзе корҳои дигараш ҳам; агар Бенедетто зинда бошад, дар он сурат вай, чунон ки ба шумо гуфтам, василаи кайфари худованд қарор меёбад, сипас худаш низ ба ҷазо хоҳад
расид. Шумо бошед, зотан метавонед фақат дар як масъала худро мало419
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мат бикунед: аз худатон бипурсед, чаро, ин тифлро аз марг наҷот дода
истода, ба модараш барнагардондед ӯро; ана дар чист гуноҳи шумо,
Бертуччо.
– Оре, ҷаноби воломақом, дар ин кор гунаҳкорам ман, буздилие рафт
аз ман. Даме ки ҷони кӯдакро раҳондам, ман бояд, чунон ки шумо
гуфтед, ӯро ба модараш бурда медодам. Аммо барои ин кор ба ман лозим буд баъзе иттилоот ҳосил мекардам, диққати касонро ба худ ҷалб
мекардам, шояд худамро баста медодам. Ман мурдан намехостам, янгаам ва ҳубби нафси модарзодии корсикоиям, ки мехост музаффарона ва
то ба охир интиқом ситонад, маро пойбанди зиндагӣ карда буданд ва,
ниҳоят, ман дилбастаи зиндагӣ будаму бас. Ман он қадар диловар нестам, ки бародари бечораам буд!
Бертуччо ба ҳар ду даст рӯяшро пӯшонд, вале Монте-Кристо нигоҳи
тӯлонию мармузие бар вай дӯхт.
Сипас, баъди хомӯшии якдақиқаина, ки замону макон мутантании
бештаре бар он ато карда буданд, граф бо лаҳни ғайри одатие дар тарзи
гуфтораш ба забон овард:
– То ин ки охирин гуфтугӯямро дар боби ин ҳама рӯйдодҳо сазовор
ба поён расонда бошем, аз ёд набароред, Бертуччо, ин суханонеро, ки
ҳар гоҳ аз аббат Бузони мешунидам ман: «Ҳар гуна аноеро ду чиз давост–вақту соат ва хомӯшӣ». Мана акнун ман мехоҳам дар сатҳи боғ
гардиш кунам. Он чи барои шумои иштирокчии рӯйдодҳои даҳшатбор
гаронӣ дорад, дар замири ман ғолибан эҳсосоти гуворое бармеангезад
ва қимати ин милкро дуболо мекунад. Оё медонед, Бертуччо, хубии дарахтон фақат дар он аст, ки соя медиҳанд, лекин хубии худи соя фақат
дар он аст, ки ба хаёлу орзу кардан вомедорад. Ана ман боғе харидам ба
гумони ин, ки фақат ҷои иҳотадоре ба даст меоварам, – лекин ин ҷои
иҳотадор яке боғе мебарояд, ки дар он ашбоҳе гашту гузор доранд берун аз қарордод. Вале ман хушдори ашбоҳам, ҳаргиз нашунидаам, ки
мурдагон дар зарфи шаш ҳазор сол ин қадар бадӣ карда бошанд, ки дар
як рӯз зиндаҳо мекунанд. Ба хона баргардед, Бертуччо, ва осуда бихобед. Агар дар соати вопасин пиратон мисли аббат Бузонӣ он қадар бараҳму шафқат набошад, маро даъват кунед, агар то он вақт зинда бошам
ман, ва ман суханоне пайдо мекунам, ки рӯҳатонро шод мегардонад,
даме ки рӯх ба сафари роҳи мушкиле озим мегардад, ки абадият ном
дорад.
Бертуччо бо эҳтиром сар пеши граф хам карду оҳи бадарде кашида
дур шуд.
Монте-Кристо танҳо монд; ӯ чанд қадам роҳ гашт.
– Ин ҷо, пеши ҳамин чинор гӯр аст, ки тифл ниҳода шуда буд, – зери
лаб гуфт ӯ, – он ҷо – дарича, ки аз он боғ даромадаанд; дар он гӯша зинапояи пинҳонӣ, ки ба хонаи хоб мебарад; гумон намекунам, ки дар
дафтарчаи қайд сабт кардани ҳамаи ин зарур бошад, зеро ин ҷо дар пеши назари ман, зери по атроф – нақшаи табии возеҳ.
Граф бори дигар боғро давр зада, ҷониби карета рафт. Бертуччо, ба
андеша фурӯ рафтани ӯро дида, хомӯш дар паҳлӯи фойтунчӣ нишаст.
Карета роҳи Парижро пеш гирифт.
Худи ҳамон бегоҳ ба хонаи воқеъ дар Заминҳои Елисеяш баргашта,
граф Монте-Кристо тамоми хонаҳои биноро давр зада баромад, чунон
420
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ки касе ин корро карда метавонист, ки солҳо боз ин манзилро медонист;
ва гарчи ӯ пеш–пеши дигарон мерафт, ягон бор дареро ғалат накард ва
зинапоя ё роҳраверо монда ба дигар самт нарафт, ки ғайри муддаову
дилхоҳаш бошад. Дар ин муоянаи шабона Алӣ ҳамроҳи ӯ буд. Граф ба
Бертуччо роҷеъ ба зебу ороиш ва таъйиноти хонаҳо баъзе фармоишҳо
кард ва ба соат нигариста, ба Алӣ, ки бо диққати тамом гӯш дода
меистод, гуфт:
– Соат ёздаҳу ним шудааст. Гайда ҳамин замон бояд омада расад. Оё
хидматгордухтарони фаронсавӣ огоҳ карда шудаанд?
Алӣ бо даст он ҳиссаи хонаро нишон дод, ки барои нозанини албанӣ
таъйин гардида буд; ин ҳиссаи хона ба ҳадде аз назар ниҳон буд, ки
агар ба рӯи дараш қолие фурӯ меовехтанд, тамоми хонаро давр задану
пай набурдан мумкин буд, ки он ҷо боз як меҳмонхонаю ду дар утоқи
иқоматие ҳаст; Алӣ, чунон ки пеш аз ин гуфтем, бо дасташ ин дарро
нишон дода, се ангушти дасти чапашро бардошту сарашро рӯи кафи
ҳамин дасташ гузошта, чашмонашро пӯшонд, яъне ки он ҷо хобидаанд
онҳо.
– Мефаҳмам, – гуфт Монте-Кристо, ки ба ин тарзи гуфтугӯ одат карда буд, – сеяшон дар хонаи хоб интизори ваянд, ҳамту не?
– Оре, – гуфт Алӣ.
– Хонум хаста шуда меояд имрӯз, – давом дод суханашро МонтеКристо, – ва, шояд зуд майли хоб кунад; бо вай ҳамгап шудан лозим не;
хидматгордухтарони фаронсавӣ бояд ба хонуми навашон фақат дуруд
гӯянду дур шаванд; бохабар шав, ки хидматгордухтарони юнонӣ бо фаронсавидухтарон ҳамгап нашаванд.
Алӣ таъзим кард.
Дере нагузашта овозе ба гӯш расид, ки ҳоҷибро садо мекард; дарвоза
боз гардид, ба гулгашт каретае ворид гардиду назди дари даромад бозистод.
Граф поён фуромад; даричаи карета алакай боз буд; ӯ ба ҷавондухтари сар то қадамаш ба сарандози абрешимии сабзи яксара зардӯзӣ
шуда фурӯ печидае даст дароз кард.
Духтарак дасти сӯяш дароз шударо бигирифт, бо меҳру эҳтироми
саршор бӯса ба он дод ва чанд калимаи диловезе ба забон овард, ки
граф бо ҷиддияти меҳрогин ба ҳамон забоне ҷавоб гардонд, ки пирамард Ҳомер дар афвоҳи худоёнаш ниҳода буд.
Сипас, пеш–пеши Алӣ, ки шамъи мумии гулобӣ дар даст дошт, духтарак–ҳамон нозанини албание, ки дар Итолиё ҳамроҳи Монте-Кристо
буд, – ба он ҳиссаи хона гузашт, ки барои худаш таъйин шуда буд,
баъди ҳамин граф бозгашта ба манзили худаш рафт.
Соати дувоздаҳу ним кулли чароғони хона фурӯ кушта шуданд ва
гумон бурдан мумкин буд, ки ҳама осуда хобидаанд.
VIII. ЭЪТИБОРИ НОМАҲДУД
Фардои он рӯз, қариби соати дуи зуҳр, каретае, ки як ҷуфт аспи ингилисии бисёр зебо мекашидандаш, назди дарвозаи Монте-Кристо бозистод. Марде, ки дар тан фраки кабуд дошта, тукмаҳои абрешимиаш
низ ба ҳамин ранг буданд, камзулчаи сафедашро занҷири калони тиллое
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миёнбур карда мегузашту шалвори чормағзиранге пӯшида буд, мӯи сараш ба ҳадде сиёҳу болои ҷабинаш ин қадар поён хамида меистод, ки ба
ғайри табиӣ буданаш кас ба осонӣ гумонбар мешуд, хусусан ки ин мӯ
ба чинҳои амиқи пешониаш ҳеҷ мувофиқат надошту онҳоро ҳаргиз
панаҳ дошта наметавонист, – сухан кӯтоҳ, як марди панҷоҳу панҷсолае,
ки мехост худашро чиҳилсола ҷилва диҳад, аз тирезаи карета сар бароварда назар кард, каретае, ки дар рӯи дарҳояш тоҷи баронӣ тасвир ёфта
буд; мард нӯкарбачаеро фиристод аз ҳоҷиб бипурсад, ки граф МонтеКристо оё дар хона аст.
Ба ҷавоби суолаш интизор истода мардак бо кунҷковие, ки аз беадабӣ холӣ набуд, ҳавлиро, ки як қисми боғу хидматҷомаи нукарони
соҳиби манзил аз паси девор ба чашм метофт, аз назар мегузаронд.
Чашмонаш шӯх буданд, вале ғолибан айёрона, на ин ки оқилона. Лабонаш чунон нафис буданд, ки ба ҷои андаке баромада истодан ба дарун
фурӯ хамида буданд; ниҳоят, устухони паҳну хеле барҷастаи рухсораҳояш–нишонаи бешаки маккорӣ, пешонаи танг, пушти сари ҷаста
баромадааш, гӯшҳои барзангии ба табақаи ашроф ниҳоят бегонааш ҳар
гуна қиёфашиносро водор мекард хислати ин шахсро қариб ки манфур
биномад, шахсеро, ки бо аспу каретаи бошукӯҳаш, бриллианти калони
ба ҷои тукма ба судра гузарондааш ва тасмаи сурхи нишони аз як
сӯрохи тукма то дигар сӯрохи тукма кашида шудааш ба касони номутталеъ таассуроти зиёде мебахшид.
Нӯкарбача тирезаи ҳоҷибро кӯфту пурсид:
– Оё граф Монте-Кристо ҳамин ҷо зиндагӣ дорад?
– Оре, ҷаноби воломақом ҳамин ҷо зиндагӣ доранд, – ҷавоб гардонд
ҳоҷиб, – аммо…
Ӯ суоломез ба Алӣ нигарист.
Алӣ бо ишорат ҷавоби рад дод.
– Чӣ аммо?.. – суол кард нӯкарбача.
– Аммо ҷаноби воломақом қабул намекунанд, – ҷавоб гардонд
ҳоҷиб.
– Ин тавр бошад, мана ба шумо таоруфномаи хоҷаи ман барон
Данглар. Инро ба Монте-Кристо бирасонед ва бигӯед, ки сари роҳи
Маҷлис хоҷаи ман ба ин ҷо омада буданд, то ба дидори граф шарафёб
шаванд.
– Ман ҳуқуқи бо ҷаноби воломақом ҳамгап шудан надорам, – гуфт
ҳоҷиб, – супориши шуморо маҳрам ба ҷо меоварад.
Нӯкарбача ба назди карета баргашт.
– Хӯш, читу? –пурсид Данглар.
Писараки аз сабақи гирифтааш хиҷолатманд ҷавоби ҳоҷибро ба
хоҷааш расонд.
– Оҳо, – гуфт ӯ, – маълум мешавад, андак–мундак касе набудааст ин
мусофир, ки воломақомаш меномидаанд, модом ки фақат маҳрамаш
ҳуқуқи бо вай ҳамгап шудан доштааст; хоҳ–нохоҳ, модом ки ба номи
бонки ман ваколат доштааст, ҳар гоҳ ба вай пул лозим шавад, рӯбарӯ
задани ҳар дуямон лозим меояд.
Ва Данглар ба пешгоҳи карета такя заду он тавре, ки овозашро аз он
сӯи кӯча бишнаванд, ба сари фойтунчӣ дод зад:
– Ба Маҷлиси вукало!
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Монте-Кристо, ки сари вақт огоҳи ёфта буд, аз миёни чиғпардаи иморати фаръиаш баронро медид ва имкони бо дурбини бисёр хубаш назора
кардани ӯро дошт, ҳатто ки на камтар аз худи ӯ кунҷковӣ ба харҷ дод,
даме ки Данглар ҳавлӣ, боғ ва хидматҷомаи нӯкаронро синча мекард.
– Бе шак, – гуфт ӯ бо танаффур, лӯлаи дурбинро дубора тоб дода ба
ғилофаш андохта истода, – бе шак ин шахс разил аст; ҳеҷ мумкин нест,
ки кас ӯро бинаду бо як назар аз рӯи пешонаи пачақ мору аз рӯи косаи
сари ҷаста баромада калхот ва аз рӯи минқори тезаш қирғӣ будани ӯро
муқаррар карда натавонад!
– Алӣ, – садо кард ӯ, баъд занги мисини лаълишаклро данги зад. Алӣ
даромад. – Бертуччоро ҷеғ зан, – гуфт Монте-Кристо.
Ҳамон лаҳза Бертуччо вориди хона гардид.
– Ҷанобашон маро суроғ кардаанд? – гуфт ӯ.
– Бале, – ҷавоб гардонд граф. – Аспонеро, ки ҳамин ҳоло дами
дарвозаи ман меистоданд, оё дида будед шумо?
– Албатта, ҷаноби воломақом ва ман аспони зебое дарёфтам онҳоро.
– Ба чӣ тариқ, – пурсид Монте-Кристо абрӯ чин карда, – даме ман
талаб карда будам, ки беҳтарин ҷуфти аспи Парижро бароям бихаред,
дар Париж боз ҷуфти дигаре ёфт шуд, ки ба аспони ман баробар асту ин
аспон на дар саисхонаи ман қарор доранд?
Абрувони гиреҳ афтодаи графро дидаву овози қатъии ӯро шунида,
Алӣ сар хам кард.
– Ба ту ин дахл надорад, Алии меҳрубонам, – гуфт ба арабӣ граф бо
чунон лаҳни навозишомезу ваҷоҳате, ки аз ӯ чашм доштан муҳол буд, –
ту охир қадри аспони ингилисиро чӣ медонӣ.
Чеҳраи Алӣ боз кушода шуд.
– Ҷаноби воломақом, – гуфт Бертуччо, – аспоне, ки шумо гуфта истодаед, ба фурӯш наёмаданд.
Монте-Кристо китф дар ҳам кашид.
– Медонед чӣ, ҷаноби мубошир, чизе нест, ки ба фурӯш наояд, агар
кас нархи дилхоҳ пешниҳод карда тавонад.
– Ҷаноби Данглар ин аспонро ба шонздаҳ ҳазор франк харида будааст, ҷаноби воломақом.
– Хӯш сию ду ҳазор пешниҳод кардан лозим буд; ӯ бонкдор аст,
бонкдор бошад, ҳаргиз аз ду чанд кардани сармояаш рӯ наметобад.
– Ҷаноби воломақом оё ҷиддӣ гап зада истодаанд? – суол кард Бертуччо.
Монте-Кристо ба мубошир ба нигоҳи шахсе нигарист, ки дар ҳайрат
аст, дар ҳайрат аз он, ки ҷуръат кардаанд ба вай суол бидиҳанд.
– Ин бегоҳ, – гуфт ӯ, – ман бояд ба боздиди касе биравам; ман мехоҳам, ки ин аспон дар каретаи ман баста шуда бошанд ва созу афзорашон ҳам нав бошад.
Бертуччо таъзим намуду дур шуд; дами дар бозистод ӯ.
– Дар соати чанд ҷанобашон ба боздид рафтаниянд? – пурсид ӯ.
– Дар соати панҷ, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо.
– Ман ба худ изн медиҳам гӯшрас бикунам, ҷаноби воломақом, ки
ҳамин ҳоло соат ба ду расидааст, – беҷуръатона гуфт мубошир.
– Медонам, – мухтасар ҷавоб гардонд Монте-Кристо.
Баъд ӯ ҷониби Али баргашт.
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– Ҷамеи аспонро аз назари хонум бигзарон, бигузор он аспу аробаеро хуш кунад, ки ба худаш маъқул аст; бифаҳм, майли ҳамроҳи ман
наҳор хӯрдан дорад ё не: агар розӣ бошад, бигзор наҳорро ба хона и ӯ
баранд. Бираву маҳрамро назди ман бифирист.
Ҳамин ки Алӣ бирафт, маҳрам вориди хона гардид.
– Батистен, – гуфт граф, – як сол шуд, ки шумо дар хидмати ман
астед; ин мӯҳлатро одатан ман барои имтиҳони нӯкарони худ таъйин
мекунам; шумо барои хидмати ман мувофиқ меоед.
Батистен таъзим намуд.
– Фақат донистани як чиз боқӣ мемонад, оё ман ҳам мувофиқ
меомада бошам ё не.
– О, ҷаноби воломақом!
– То ба охир гӯш кунед, – давом дод суханашро граф. – Шумо дар як
сол яку ним ҳазор франк мегиред, яъне ки ротибаи афсари хуби диловаре, ки ҳар рӯз ҷонашро дар маърази хатар мегузорад; шумо хӯроке
мехӯред, ки бисёр сарварони идоранишин–хидматгузорони сарсахти
хеле серкортару серташвиштар аз шумо ҳасад бурда метавонанд. Шумо
хидматгоред, вале хидматгороне доред, ки дар ғами бистару пӯшоки
шумоянд. Илова бар яку ним ҳазори маошатон, шумо ҳангоми харид
кардани сару либоси ман соле тақрибан яку ним ҳазори маро ба ғорат
мебаред.
– О, ҷаноби воломақом!
– Ман гила надорам, Батистен, ин кирои гап не; вале ман мехостам,
ки шумо аз ин маблағ нагузаронед. Аз ин мебарояд, ки шумо дар ҳеҷ
макон ҳамин ҷоеро, ки аз тобиши бахт дарёфтаед, пайдо карда наметавонед. Ман ҳеҷ гоҳ нукаронамро шаллоқ намедиҳам, ҳеҷ гоҳ ҳақорат
намекунам, ҳеҷ гоҳ бар онҳо хашм намегирам, ҳамеш аз тақсирашон
дармегузарам ва ҳеҷ гоҳ беэътиноиву фаромӯшхотириашонро намебахшоям. Фармоишоти ман мухтасаранд, аммо возеҳу аниқ; ба ман
хуштар аст ду бор ё ҳатто се бор ин фармоишотро такрор бикунам,
назар ба он, ки бинам нафаҳмидаанд онро. Ман ба дараҷаи кофӣ
сарватмандам, то бидонам ҳар он чиро, ки ба он рағбат дорам, вале ман
бисёр кунҷков астам, огоҳ мекунам шуморо. Бинобар ин, агар ман ягон
вақте бифаҳмам, ки шумо аз боби ман чизе гуфтаед, – фарқ надорад, ки
гапи хуб гуфтаед ё бад, – кирдори маро муҳокима кардаед, рафтори маро ба назора гирифтаед, ҳамонзамонӣ маъзул хоҳед шуд. Ман нӯкаронамро фақат як бор огоҳ мекунам; шумо огоҳ карда шудед, биравед!
Батистен таъзим намуд ва чанд қадаме тарафи дар рафт.
Воқиан, – давом дод граф суханашро, – фаромӯш кардаам ба шумо
бигӯям, ки ҳамасола ман маблағи муайяне ба номи хидматгоронам
мегузорам. Ҳар он касеро, ки ман аз хидмат маъзул мекунам, табиист,
ки ин пулро ба манфиати дигар хидматгороне, ки баъди вафоти ман
хоҳанд гирифт, аз даст медиҳад. Шумо як сол аст, ки ба ман хидмат мекунед; ибтидои дороии шумо гузошта шудааст; афзуда шуданаш ба худи шумо вобаста аст.
Ин суханон ки дар ҳузури Алӣ ба забон оварда шуданду ӯ авзоашро
дигар накарда рост меистод, зеро ки ба фаронсавӣ ягон ҳарфе намедонист, ба Батистен таассуроте бахшиданд, ки ба ҳар каси бо руҳияи хидматгори фаронсавӣ ошно фаҳмо буд.
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– Ман кӯшиш мекунам дар ҳар кор ба ҳавои хоҳиши ҷанобашон
рафтор кунам, – гуфт ӯ. – Баъд ман аз ҷаноби Алӣ ибрат мегирам.
– Ҳаргиз ин корро накунед, – ба лаҳни сарде гашта гуфт граф. – Алӣ
бо ҳама муҳассаноташ нуқсони зиёде дорад; аз вай ибрат нагиред, зеро
Алӣ– мустасност; вай маош намегирад; ин хидматгор нест, ин ғуломи
ман аст, саги ман; агар ин ба вазифааш хилоф кунад, намеронам, балки
мекушамаш.
Чашмони Батистен аз косахонааш баромад.
– Бовар надоред шумо? – пурсид Монте-Кристо.
Ва ӯ ба Алӣ он чиро, ки лаҳзае пеш ба фаронсавӣ барои Батистен
гуфта буд, ба арабӣ такрор кард.
Алӣ гуфторашро бишнид, табассуме кард, ба хоҷааш наздик рафт, як
зонуяшро таҳ карду бо камоли эҳтиром дасти ӯро бӯсид.
Ин сабақи аёнӣ Батистенро комилан бовар кунонд.
Граф ба ӯ ишорат кард, ки биравад.Алӣ аз паси хоҷааш равон шуд.
Онҳо ба дафтари кор гузаштанд ва муддате он ҷо гуфтугӯ карданд.
Дар соати чор граф се бор зангро кӯфт. Бо як бораш Алиро даъват
кард, бо ду бораш Батистенро, бо се бораш Бертуччоро.
Мубошир ҳозир шуд.
– Аспҳоро! – гуфт Монте-Кристо.
– Аспҳо омодаанд, – ҷавоб гардонд Бертуччо. – Оё шуморо ҳамроҳӣ
кардани ман лозим аст?
– Не, фақат фойтунчӣ, Батистен ва Алӣ.
Граф дами дар баромаду каретаи худашро дид бо ҳамон аспоне, ки
ҳавасаш рафта буд, ҷуфти аспе, ки каретаи Дангларро мекашиданд.
Аз канори аспон гузашта истода, ӯ як назар нигарист ба онҳо.
– Воқиан аспони бисёр зебо, – гуфт ӯ, – кори хуб кардед, ки инҳоро
харидед; дуруст аст, ки ин кор дер ба субут расид.
– Ҷаноби воломақом, – гуфт Бертуччо, – барои ба даст овардани
инҳо хеле заҳмат кашидам ва аспон хеле гарон афтоданд ба ман.
Граф китф дарҳам кашид.
– Магар аспон аз ин зарар диданд?
– Агар ҷанобашон розӣ бошанд, – гуфт Бертуччо, – ҳама корҳо хуб
аст. – Ба куҷо мефармоед ҳай кунад?
– Ба кӯчаи Шоссе д Антен, ба хонаи Данглар.
– Ҳа, воқиан, Бертуччо, – барафзуд граф. – Ба ман дар соҳили баҳр
як қитъа замин лозим, хайр гуфтем, дар Нормандия, миёни Гавру Булон. Ман, чунон ки мебинед, шуморо дар интихоб маҳдуд намекунам.
Зарур аст, ки дар қитъаи мехаридаи шумо бандаре, лангаргоҳе ё халиҷи
хурдакаке бошад, ки киштичаи ман таваққуф карда тавонад; қисми ба
об ғӯтандаи он ҳамагӣ понздаҳ фут аст. Киштӣ бояд, ки дар ҳар лаҳзаи
рӯзу шаб омодаи ба баҳр баромадан бошад. Аз ҷамеи маъмурони сабти
аснод роҷеъ ба қитъае, ки ба ҳамин шартҳо мувофиқ бошад, маълумот
мегиред; даме ки маълумот ба даст омад, рафта мебинед, агар маъқул
ёбед, ба номи худатон мехаред. Киштӣ, эҳтимол, ҳамин ҳоло дар роҳи
Фекан бошад.
– Ҳамон бегоҳе, ки мо Марселро тарк кардем, ман ба баҳр баромаданашро дида будам.
– Сафина чӣ?
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– Ба сафина фармон дода шуд, ки дар Мартиг истодан гирад.
– Хеле хуб! Сари чанд гоҳ аз ҳар ду нохудо хабар гирифта меистед,
то хобашон набарад.
– Киштии буғиро чӣ кор кунем?
– Оне, ки дар Шалон истодааст?
– Оре.
– Ҳамон фармоише, ки ба ҳар ду киштии бодбонӣ тааллуқ дорад.
– Итоат.
– Ҳамин ки қитъаро харидед, ғами инро ҳам бихӯред, ки дар роҳи
самти шимолу ҷануб дар ҳар даҳ лё аспҳои чопорӣ гузошта шаванд.
– Ҷаноби воломақом метавонанд аз ман дилпур бошанд.
Граф калла зад, хез карда ба карета даромад, аспони нозанин ба пеш
ҳаво хӯрданду фақат дар пеши хонаи бонкдор қарор гирифтанд.
Данглар ба маҷлиси машварати комиссияи роҳи оҳан сарварӣ мекард, даме ки омадани граф Монте-Кристоро ба ӯ хабар доданд. Воқиан
маҷлис ба охир расида истода буд.
Номи графро шунида Данглар аз ҷой бархост.
– Ҷанобон, – гуфт ӯ ба ҳампешагонаш, ки баъзеашон аъзои соҳибэътибори Маҷлисҳои Болоӣ ва Поёнӣ буданд, рӯ оварда, – маъзур доред, ки ба тарк кардани шумо маҷбур астам; лекин тасаввур бикунед,
ширкати Томсон ва Френчи Рим граф Монте-Кристо ном касеро ба
назди ман фиристода, ба номи ӯ эътибори номаҳдуде кушодааст. Ин
гуна ҳазли бемаъниро то ба ҳол ягон нафаре аз номанависони ман ба
худ раво надида буданд. Бадеҳист, ки кунҷковиам боло гирифт; ҳамин
пагоҳӣ ман ба назди ин графи дурӯғин рафтам. Агар вай графи ҳақиқӣ
мебуд, аз худатон гап намемонад, вай ин қадар сарватманд намебуд.
Шон пазируфтани маро ба худ эб надиданд. Шумо ба ин чӣ мегӯед?
Охир фақат шахсиятҳои олитабор ё занони соҳибҷамол ба мардум ин
ҷаноби Монте-Кристо барин муомила мекунанд! Гуфтагӣ барин, ҳавлии
ӯ дар Заминҳои Елесей дар воқеъ ба ӯ тааллуқ дорад ва, гӯё он қадар
беҷо не. Аммо эътибори номаҳдуд, – давом дод Данглар бо табассуми
манфураш лабханд карда, – талаботи он бонкдореро хеле баланд мегардонад, ки чунин эътибор дар бонкаш кушода шудааст. Бинобар ин ман
бесаброна дар иштиёқи дидори ин ҷаноб астам. Зоҳиран, маро фанд доданиянд. Вале онҳо дар Рим истода намедоданд, ки бо кӣ сару кор доранд; мебинем, оқибат кӣ ба кӣ ришханд мезанад.
Бо чунин ваҷоҳате, ки ҳатто почакҳои биниаш ба шину хез даромаданд, ин суханонро ба забон оварда, ҷаноби барон меҳмононашро тарк
гуфт ва ба меҳмонхонаи сафеди тиллокориаш гузашт, ки дар саросари
кӯчаи Шоссе д Антен шӯҳрат дошт. Меҳмонро ана ба ҳамон ҷо амр
кард дароваранд, то якбора моту мабҳуташ кунад.
Граф рост истода нусхаи лавҳаҳои тасвири Албанию Фатореро тамошо мекард, ки асли сурат гуфта ба бонкир фурӯхта буданд, лекин фақат
нусха бошад ҳам, ин лавҳаҳои тасвир ба ҳеҷ ваҷҳ ба хатҳои каҷу килеби
зарини дағале, ки сақфро зинат медоданд, мувофиқат надоштанд.
Шарфаи пои Дангларро шунида, граф баргашта назар кард.
Данглар хаёле калла заду андаке имо кард, ки рӯи курсии нарми
чӯбаш зарандуд матои рӯкашаш атласи сафеди бо нахи зарин гулдӯзӣ
шуда нишинад. Граф нишаст.
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– Оё шарафманд ҳастам, ки бо ҷаноби Монте-Кристо ҳамсӯҳбат мешавам?
– Оё ман, – ҷавоб гардонд граф, – аз ҳамсӯҳбат шудани бо ҷаноби
барон Данглар, дорандаи нишони Легионӣ фахрӣ, узви Маҷлиси вакилон?
Монте-Кристо ҳама унвонҳоеро, ки дар таоруфномаи барон сабт ёфта буданд, такрор кард.
Данглар ришхандро дарёфту лаб газид.
– Маъзарат мехоҳам, – гуфт ӯ, – агар шуморо бо он рутбае, ки ба арзи ман расонда буданд, ном нагирифта бошам; аммо, чунон ки худатон
медонед, мо дар аҳди ҳукумати демократие умр ба сар мебарем ва ман
намояндаи манфиатҳои мардум мебошам.
– Бинобар ҳамин, одати барон номида шудани худро маҳфуз дошта,
– ҷавоб гардонд Монте-Кристо, – бо унвони граф ном гирифтани дигаронро аз ёд бурдаед.
– Оҳ, худи ман ҳам ба ин парво надорам, – беэътиноёна ҷавоб гардонд Данглар, – баъзе хидматҳоямро ба инобат гирифта, ба ман рутбаи
баронӣ додаанду дорандаи нишони Легиони фахрӣ гардондаанд, аммо…
– Аммо шумо аз унвонҳоятон рӯ тофтед, чунон ки як замоне Монморанси ва Лафайет рӯ тофта буданд? Ин ибратест, шоистаи тақлид.
– На чандон, албатта, – гашта гуфт Данглари хиҷолатзада, – шумо
медонед, барои хидматгорон шуда…
– Оре, хидматгоронатон шуморо «ҷаноби илтифоткор» гуфта ном
мегиранд; барои рӯзноманигорон шумо – ҷаноби бокарам, барои интихобкунандагонатон бошед–шаҳрванд. Ин таъбирҳо дар аҳди сохтори
машрута хеле маъмуланд. Ман шуморо нағз мефаҳмам.
Данглар лаб фишурд; вай итминон ҳосил кард, ки дар ин замина
Монте-Кристо қавитар аст ва қарор дод ҷилави сӯҳбатро ба соҳаи як
дараҷа одатие бикашад.
– Граф, – гуфт ӯ таъзим намуда, – ман аз бонкирхонаи Томсон ва
Френч иттилоъномае гирифтам.
– Бисёр хуш аст, барон. Иҷозат фармоед шуморо бо рутбае номбарам, ки нӯкаронатон ном мегиранд; ин одати бад дар кишварҳое расм
шудааст, ки баронҳо мавҷуданд маҳз барои он, ки он ҷо баронҳои нав
ба рӯи кор намеоваранд. Хӯш, такрор мекунам, барои ман бисёр хуш
аст, – ин маро аз зарурати худамро муаррифӣ кардан раҳо мегардонад,
ки ҳамеша хеле ноқулай аст. Аз ин мебарояд, ки иттилоъномаро гирифтаед шумо?
– Оре, – гуфт Данглар, – вале бояд эътироф бикунам, ки мӯҳтавиёташро ба сароҳат маълум карда натавонистам.
– Не–е!
– Ва ман ҳатто шарафёб шуда будам, назди шумо биравам, то аз шумо баъзе тафсиротеро таваққӯъ дошта бошам.
– Бифармоед, гӯшам ба шумост.
– Иттилоънома, – гуфт Данглар, – ба гумонам бо ман аст, – ӯ ба кисаковӣ даромад, – оре, мана вай; ин иттилоънома ба номи граф МонтеКристо дар бонки ман эътибори номаҳдуд мекушояд.
– Чӣ шудааст, барон? Чияш барои шумо нофаҳм?
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– Ҳеҷ чияш; фақат калимаи «номаҳдуд»…
– Магар ин нодуруст ифода ёфтааст? Шумо мефаҳмед, инро ингилисҳо навиштаанд…
– Не, не, аз ҳайси сарфу наҳв ҳамааш дуруст, аммо аз боби муҳосиба
ин кори чандон саҳл нест.
– Магар бонкирхонаи Томсон ва Френч, ба ақидаи шумо, барон,
чандон мӯътамад нест? –пурсид Монте-Кристо, то ҷое, ки метавонист,
ба оҳанги соддалавҳонатаре. –Ҷин занад, ин хеле боиси нохушӣ мебуд,
ман он ҷо як миқдор пул дорам.
–Не, ин бонкирхонаи комилан мӯътамад аст, – ҷавоб гардонд
Данглар қариб ки ришхандомез, – аммо маънои калимаи «номаҳдуд»,
дар нисбати молия, ин қадар сарбаста аст, ки…
– Ки ҳудуд надорад, ҳамин тавр? –гуфт Монте-Кристо.
– Маҳз ҳаминро гуфтанӣ будам ман. Ҳар чизи норавшан шубҳае ба
миён меоварад, аз чизҳои шубҳанок, гуфтааст ҳакиме, худдорӣ кунед.
– Хулоса ҳамин, – давом дод суханашро Монте-Кристо, – ки агар
бонкирхонаи Томсон ва Френч сабуксарона рафтор кунад, дар он сурат
ширкати Данглар майли аз он ибрат гирифтан надорад.
– Яъне ба чӣ тариқ?
– Хеле осон; ҷанобони Томсону Френч пойбанди ҳудуди маблағ нестанд; лекин барои ҷаноби Данглар ҳадде мавҷуд аст;ӯ шахси хирадманд аст, чунон ки ҳамин ҳоло гуфт.
– Ҷаноби граф, – бо виқор ҷавоб гардонд Бонкир, – ҳеҷ кас ҳанӯз хазинаи маро ба ҳисоб наёвардааст.
– Дар ин сурат, – ба лаҳни сарде гашта гуфт Монте-Кристо, – аз
афташ, ман аввалин касе хоҳам буд, ки ин корро бояд бикунам.
– Чаро ин тавр гумон доред шумо?
– Зеро тафсире, ки шумо аз ман талаб доред, хеле ба дудилагӣ шабеҳ
аст.
Данглар абрӯ чин кард, бори дуюм аст, ки ин шахс ӯро мағлуб мекунад ва ин дафъа дар чунин соҳае, ки вай худашро кордон меҳисобид.
Боадабии ришхандомези ӯ сохтакорона буду ба акси табиати худаш
паҳлӯ мезад, яъне ки густохона буд. Монте-Кристо, баръакс, бо кушодатарин чеҳрае табассум дошт ва агар хоҳад, қиёфаи соддалавҳонае
мегирифт, ки ба ӯ хеле афзалият медод.
– Хуллас, тақсир, – гуфт Данглар, каме хомӯш истода, – ман мехостам, ки шумо маро бифаҳмед ва хоҳиш мекунам, маблағеро таъйин
бикунед, ки хоҳиши аз ман гирифтан доред.
– Аммо, тақсир, – гуфт Монте-Кристо, ки тасмим гирифта буд, дар
ин баҳс як сари мӯ гузашт накунад, – агар ман дархости қарзи номаҳдуд
карда бошам, ин маҳз барои он аст, ки ман пешакӣ донистан наметавонам, чӣ миқдор пуле ба ман лозим шуданаш мумкин аст.
Ба назари бонкдор чунин тофт, ки лаҳзаи тантанааш фаро расидааст;
бо табассуми ҳавобаландона дар курсии нарм такя зад ӯ.
– Баҷуръаттар гап задан гиред, – гуфт ӯ, – шумо боварӣ ҳосил хоҳед
кард, ки нақдинаи ширкати Данглар, маҳдуд бошад ҳам, ба қонеъ гардондани баландтарин талабот қодир аст ва агар ҳатто шумо як миллион
дархост кунед ҳам…
– Бубахшед, чӣ гуфтед? –пурсид Монте-Кристо.
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– Як миллион мегӯям, – такрор кард Данглар дар ниҳояти кибру
ғурур.
– Миллион ба чӣ кор ояд маро? –гуфт граф. –Э худои меҳрубон!
Агар ба ман фақат як миллион лозим мебуд, дар он сурат ман аз барои
ҳамин як пула гап ҳарфи эътиборро ба миён намеовардам. Миллион–а!
Доимо ман ҳамроҳи худам дар ҳамёнам ё дар кӯлвори сафариам як
миллион дорам.
Монте-Кристо аз даруни дафтарчае, ки таоруфномаҳояш дар он буд,
ду варақаи қарзаи хазинагиеро баровард, ки ҳар кадомаш панҷсадҳазорфранкӣ буда, пешниҳодкунандааш ҳаққи гирифтан дошт.
Данглар барин касро маҳз мӯҳраи табар ба сараш фуровардан лозим
буд, на ин ки сӯзан халонд. Зарби мӯҳраи табар таъсирашро нишон дод:
бонкдор такон хӯрду гирд гаштани сарашро эҳсос кард; вай ҳангу манг ба
Монте-Кристо чашм дӯхт ва мардумаки чашмонаш аз ҳарос васеъ шуд.
– Гӯш кунед, – гуфт Монте-Кристо, – иқрор кунед, ки шумо ба бонкирхонаи Томсон ва Френч бовар надоред. Хайр чӣ, ман инро пешбинӣ
карда будам ва агар чи аз муомилот чандон огоҳ нестам, вале ба ҳар ҳол
баъзе чораҳои эҳтиётро дидаам; мана ин ҷо боз дуто ҳамин хел иттилоънома ҳаст, мисли он ки ба унвони шумо расидааст; яктааш аз номи
бонкирхонаи дар Вена будаи Арштейн ва Эсколес ба унвони барон
Ротшилд, дигараш, аз номи бонкирхонаи Беринг воқеъ дар Лондон, ба
унвони ҷаноби Лаффит. Як даҳан гапи шумо кифоя аст, ки ман аз ҳар
гуна ташвиш раҳо кунаматон ва ба яке аз ин бонкҳо муроҷиат кунам.
Ин масъаларо ҳал кард: Данглар мағлуб шуда буд. Ӯ иттилоъномаҳои Венаю Лондонро, ки граф бо кароҳат ҷонибаш дароз карда буд,
бо изтироби назаррасе боз карду синчакорона воқеӣ будани имзоҳоро
тарзе тафтиш кард, ки ба назари Монте-Кристо зилатовар намуданаш
мумкин буд, агар вай инро ба саросемагии бонкдор ҳамл намекард.
– Оре, ин се имзо ба чандин миллион меарзанд, – гуфт Данглар аз
ҷояш бархоста, мисле ки ба иқтидори зар, ки дар симои шахси дар пешаш нишаста таҷассум ёфта буд, сари таъзим фуруд меоварда бошад. –
Се ҳуҷҷати эътибори номаҳдуд. Бубахшед, граф, лекин шубҳаро аз
миён бардошта, ба ҳар ҳол дар ҳайрат мондани кас мумкин аст.
– Оҳ, бонкирхонаи шуморо кас бо чизе дар ҳайрат мононда наметавонад, – гуфт Монте-Кристо, то он ҷое, ки имкон дошт, боадабона. –
Хӯш, яъне ки шумо ба ман як миқдор пул фиристода метавонед?
– Ҳар қадар ки бигӯед, граф, ман ба хидмат тайёрам.
Хайр майлаш, – ба забон овард Монте-Кристо, – модом ки байнамон
мувофиқат ҳосил шуд, – охир байнамон мувофиқат ҳосил шудагист,
ҳамту не?
Данглар калла зад.
– Ва шумо дигар шубҳа надоред? –Давом дод Монте-Кристо.
– Наход ҳамту гӯед, граф, – нидо зад бонкдор. –Ман ҳаргиз шубҳа
надоштам.
– Не, шумо фақат хостед далели собикунандае дошта бошед, на
бештар. Инак, – такрор кард граф, – модом ки байнамон мувофиқат
ҳосил шуд, модом ки шумо дигар шубҳа надошта бошед, агар хоҳед,
барои соли аввал ягон маблағи умумие таъйин мекунем: гирифтем, шаш
миллион.
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– Шаш миллион? Бисёр хуб! –ба забон овард, нафасаш гашта,
Данглар.
– Агар ба ман зиёдтар лозим шавад, – беэътиноёна давом дод МонтеКристо, – мо зиёдтар таъйин мекунем; лекин ман нияти дар Париж аз як
сол зиёдтар истодан надорам ва гумон намекунам, ки дар ин як сол аз
ин миқдор бештар харҷ кунам…Хайр, он тарафашро мебинем…Дар
ибтидои кор, марҳамат карда, фармоиш кунед фардо панҷсад ҳазор
франк ба ман расонанд, ман то чошт дар хона мешавам; лекин, воқиан,
агар ман набошам, ба дасти мубоширам забонхат мегузорам.
– Пул дар соати даҳи пагоҳ ба дастатон мерасад, граф, – ҷавоб гардонд Данглар. –Чӣ хелашро мехоҳед, тилло бошад, пули коғазӣ ё
нуқра?
– Марҳамат карда, нисфӣ–тиллову пули коғазӣ.
Ва граф аз ҷой бархост.
Бояд ба шумо эътироф оварам, граф, – гуфт Данглар, – ки ман гумон
доштам роҷеъ ба ҳама дороиҳои азими Аврупо маълумоти саҳеҳ дорам,
ҳол он ки аз дороии шумо, ки зоҳиран, хеле зиёд аст, тамоман бехабар
будаам; оё ин дороӣ ба қарибӣ пайдо шудааст?
– Не, тақсир, – гашта гуфт Монте-Кристо, – баръакс, пайдоишаш хеле қадима аст; ин мисли ганҷи хонадонӣ барин сарватест, ки беҷо карданаш манъ будааст, бинобар ин андухтани фоизаш сармояро се чанд
кардааст; мӯҳлати таъйин кардаи васиятгар фақат чанд сол пеш ба сар
омад, аз ҳамин сабаб ба қарибӣ ман аз он истиода мекардагӣ шудам,
бинобар ин шумо аз он хабар надоред; воқиан, ба қарибӣ аз наздик бо
он шинос хоҳед шуд.
Ҳини гуфтани ин суханон граф бо он тарзи мурдаворе табассум
кард, ки дар дили Франс д Эпине ин қадар даҳшат ҷо карда буд.
– Бо ин завқу нияте, ки доред, – давом дод суханашро Данглар, – дар
пойтахти мо шумо чунон таҷаммуле барпо мекадагистед, ки ҳамаи мо
миллионерҳои ҳақирро таҳтушшиоъ қарор хоҳед дод; лекин, азбаски
шумо, зоҳиран, санъатдӯст будаед, – ёдам ҳаст, вақти даромаданам,
шумо суратҳои маро тамошо мекардед, – бинобар ин, ба ҳар ҳол, иҷозат
фармоед нигорхонаамро нишон диҳам ба шумо: ҳама лавҳаҳои тасвирии қадимаи рассомони машҳуранд, бо кафолати он ки нусхаи асланд;
ман навашро хуш надорам.
– Шумо комилан ҳақ астед, ҳамаи ин суратҳо як камбудии ҷиддӣ доранд: ҳанӯз барои қадима шудан фурсат наёфтаанд.
– Ман чанд муҷассамаи Торвалдсен, Бартолони, Кановаро ба шумо
нишон медиҳам–ҳама ҳайкалтарошони хориҷианд. Чунон ки мебинед,
ман ҳаводори рассомони фаронсавӣ нестам.
– Шумо ҳақ доред нисбат ба онҳо беадолатӣ кунед, охир онҳо ҳамватанони шумоянд.
– Лекин ҳамаи инро то он даме мавқуф мегузорем, ки аз наздиктар
шинос бишавем; имрӯз бо он қаноат мекунам, ки шуморо, агар изн бидиҳед, ба баронесса Данглар муаррифӣ бикунам; шитобкории маро бар
ман бубахшоед, граф, аммо муштарие чун шумо, ба манзилати узви хонадон аст.
Монте-Кристо ба нишони он таъзим намуд, ки пешниҳоди дилписанди соҳиббонкро қабул дорад.
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Данглар занг зад; нӯкари хидматҷомаи бошукӯҳ пӯшидае вориди хона гардид.
– Баронесса дар манзили худ аст? –суол кард Данглар.
– Оре, ҷаноби барон.
– Як худаш танҳост?
– Не, баронесса меҳмон доранд.
– Умед дорам, аз хоксорӣ дур набудагист, агар ман шуморо дар
ҳузури дӯстон муаррифӣ бикунам? Шумо дар нияти пинҳон доштани
номи худ набудагистед?
– Не, барон, – гуфт бо табассум Монте-Кристо, – ман худро ба ин
ҳақдор ҳис намекунам.
– Дар ҳузури баронесса кӣ бошад? Ҷаноби Дебрэст? –пурсид содадилона Данглар, ки Монте-Кристоро ба ботинан табассум кардан водошт, шахсеро, ки аз рози бепардаи ҳаёти оилавии Данглар пештар аз
ин иттилоъ ёфта буд.
– Оре, ҷаноби барон.
Данглар калла зад. Сипас ба Монте-Кристо рӯ овард.
– Ҷаноби Лусен Дебрэ, – гуфт ӯ, – ин дӯсти деринаи мост, дабири
вежаи вазири умури дохила; вале зани ман аз хонадони хеле собиқадорест: аз рӯзи таваллуд–де Сервйер, вале аз рӯи завҷияти якумаш–
бевазани маркиз де Наргон; бо вуҷуди қидами хонадониаш ба ман
расиданӣ шуда, ба ин никоҳи нобаробар ризоият дод.
– Ман шарафи шиносоӣ бо баронесса Дангларро надорам, аммо бо
ҷаноби Лусен Дебрэ пеш аз ин вохӯрда будам.
– Ҳамтуя! –гуфт Данглар. –Дар куҷо вохурдаетон?
– Дар хонаи ҷаноби де Морсер.
– Шумо бо виконт шиносоӣ доред?
– Ману ӯ дар Рим ҳангоми карнавал вохӯрда будем.
– Э, ҳа, – гуфт Данглар, – ман аз хусуси ким–кадом рӯйдоди ғайри
муқаррарие бо роҳзанону ғоратгарон дар ким–чӣ хел харобаҳое ким–
чие шунида будам. Ӯ бо ким–кадом тариқаи ғалатие наҷот ёфта будааст. Вай мисли ин ки ба зану духтари ман ин воқиаро ҳикоят карда будааст, дами аз Итолиё баргаштанаш.
– Баронесса хоҳиш доранд, ки марҳамат мекардаед, – ба арз расонд
нӯкар.
– Ман пеш мегузарам, то ба шумо роҳ нишон диҳам, – гуфт бо
таъзим Данглар.
– Аз пасатон меравам, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо.
IX. ҶУФТИ АШҲАБИ ТАНГА–ТАНГА
Барон ҳамроҳи граф қатори тӯлонии хонаҳоро, ки зебу зинати гаронбору дур аз нафосате доштанд, гузашту то ба меҳмонхонаи хосаи
хонуми Данглар расид: ин як дар хонаи ҳаштгӯшае буд, деворҳояш бо
атласи гулобӣ рӯкаш шудаву пардаҳояш аз ҳарири ҳиндӣ. Он ҷо курсиҳои нарми зарандуди қадимае истода буданд, ба рӯяшон зарбафти
қадимае кашида; дар болои дарҳо саҳначаҳои чӯпоние ба сабки Буше
тасвир ёфта буданд; ду рахти хоби назаррабое дар шакли медалон бо
дигар асосияи хона мувофиқ афтодаву ба ин хонаи хурдакак, ягона ҷое
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дар саросари иморат, баъзе ҷиҳатҳои ба худ хос бахшида буд; ростӣ,
саодатмандии ин хона дар он буд, ки аз нақшаи умумии тарҳ кардаи
Данглару меъмораш, яке аз машҳуртарин шахсиятҳои Империя эмин
монба буд, – ба ороиши он худи баронессаву Лусен Дебрэ камар баста
буданд. Бинобар ин Данглар, шайдоии ашёи атиқа, тавре ки ин чизро
дар замони Директория мефаҳмиданд, ба ин гӯшаи пур аз нозу ишва
хеле беэътиноёна муносибат мекард, гӯшае, ки воқиан ӯро фақат ба он
шарте мепазируфтанд, ки ӯ, ягон касеро ҳамроҳаш оварда, ҳузури худашро талофӣ мекард; тавре ки дар ҳақиқати ҳол на Данглар дигаронро
муаррифӣ мекард, балки баръакс, ӯро хуб ё бад пазируфтанашон аз рӯи
он буд, ки то чӣ дараҷа афту башараи меҳмон ба баронесса хуш меомад
ё хуш намеомад.
Хонуми Данглар, ки ҳуснаш ҳанӯз кирои он буд, ки ба забон гирандаш, агар чи ба сию шаш даромада буд, дар сари рояли хотамкоришуда–ӯъҷубаи хурдакаки санъат–қарор дошт, вале Лусен Дебрэ дар сари мизаки корӣ нишаста буду албомеро варақ мегардонд.
Ҳанӯз пеш аз он ки граф Монте-Кристо бирасад, Лусен фурсат ёфта
дар бораи ӯ ба баронесса хеле чизҳо ҳикоят карда буд. Хонандагон қаблан медонанд, ки Монте-Кристо дар сари субҳонаи Албер ба меҳмонони ӯ чӣ таассуроти амиқе бахшида буд; ва қатъи назар аз он ки Дебрэро бо ягон чизе қоил кардан душвор буд, ин таассурот аз дилаш берун
намерафт ва дар иттилое, ки ба баронесса расонд, низ ҳамин таассурот
инъикос ёфт. Ба ҳамин тариқ, кунҷковии хонуми Данглар, – ки ҳикоятҳои аз ин пеши Морсеру тафсилоти нави аз Лусен шунидааш ба миён
оварда буданд, ба ҳадди интиҳо расид. Ҳам роял ва ҳам албом барои
ниҳон доштани изтироби воқеӣ найранги ашрофонае буду бас. Дар асари ҳамаи ин баронесса Дангларро бо табассуме истиқбол кард, ки ин
чиз аз рӯи одати ӯ набуд. Ба граф, дар ҷавоби таъзимаш такаллуфомез,
вале дар айни замон бо таннозӣ дуруд гуфта шуд.
Лусен низ ба граф, ҳамчун касе, ки ба тозагӣ бо ӯ шинос шудааст,
дуруд гуфт, ба Данглар бошад, дӯстона салом дод.
– Баронесса, – гуфт Данглар, – иҷозат фармоед граф МонтеКристоро, ки номанависони римиам баисрор ба ман тавсия мекунанд,
ба шумо муаррифӣ намоям; худам шахсан фақат як чизро илова карданиям, вале ин чиз дар як он ӯро мавриди парастиши ҷамеи хотунҳои
нозанини мо мегардонад: ин кас ба Париж бо нияте омадаанд, ки ин ҷо
як сол бимонанд ва дар ин муддат шаш миллионро харҷ бикунанд; ин
ба як силсила базму зиёфатҳо умед мебахшад; дар ин маврид умед ҳаст,
ки граф моро ҳам фаромӯш намекардагистанд, ҳамчунин мо низ ҳангоми ягон андак ҷашну шукӯҳе дар хонадонамон ин касро аз ёд намебароварем.
Агар чи ин тарзи муаррифӣ кардан аз тамаллуқкории ночаспон холӣ
набуд, лекин дидани шахсе хеле ба нудрат иттифоқ меафтод, ки бо нияти дар зарфи як сол дороии шоҳзодавореро харҷ кардан ба Париж
меомада бошад; ин чиз боис шуд, хонуми Данглан бо нигоҳе саропои
графро аз назар гузаронад, ки як дараҷа аз таваҷҷӯҳ гуморидани ӯ дарак
медод.
– Ва шумо, граф, кай боз… – пурсид ӯ.
– Дина пагоҳӣ омадам, баронесса.
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– Ва, бино бар одататон, ки ман алакай шунидам, аз он сари дунё
омадед?
– Ин дафъа буду шуд аз Кадикс.
– Лекин шумо дар номусоидтарин фасли сол омадед. Тобистон Париж дилбазан аст: на базм дорад, на ҷашну зиёфат. Операи итолиёвӣ ба
лондон рафт, операи фаронсавӣ худо медонад дар куҷоҳое гаштааст;
вале театри фаронсавӣ, чунон ки ба шумо маълум аст, дигар вуҷуд
надорад. Мояи дилхушӣ дар диёри мо фақат пойгаҳҳои одмиёнае дар
Дашти Марсу дар Сатори мондаанд. Оё аспони шумо, граф, дар ин пойгаҳҳо иштирок мекунанд?
– Ман ба ҳар коре, ки дар Париж расм бошад, шуғл меварзам, – гуфт
Монте-Кристо, – агар бахтам тобаду ба касе вохӯрам, ки аз расму одати
фаронсавиён таълими лозим бидиҳад ба ман.
– Шумо ба аспон дилбастагие доред?
– Ман як қисми умрамро дар Шарқ ба сар бурдаам, баронесса, мардуми Шарқ дар олам ба қадри фақат ду чиз мерасанд: асолати аспу
ҳусни зан.
– Шумо мебоист, барои илтифот, нахуст занро ба забон мегирифтед.
– Ана дидед, баронесса, чӣ ҳақ будаам ман, даме ибрози хоҳиш кардам, ки мураббие дошта бошам, то маро урфу одати фаронсавиён даромӯзад.
Дар ҳамин ҳин чӯрии баронесса вориди хона гардиду назди хонумаш
омад, зери лаб сухане чанд ба гӯши ӯ гуфт.
Ранг аз рӯи хонуми Данглар парид.
– Имкон надорад! – гуфт ӯ.
– Ин ҳақиқати воқеист, хонуми арҷманд, – гашта гуфт чӯрӣ.
Хонуми Данглар ҷониби шавҳараш баргашт.
– Наход ин рост бошад?
– Чиро дар назар доред? – пурсид Данглари аломати изтироб дар
чеҳрааш пайдошуда.
– Он чӣ ба ман гуфт чӯрӣ…
– Хӯш чӣ гуфт вай ба шумо?
– Мегӯяд, ки фойтунчӣ рафтааст абзол бар аспони ман ниҳад, онҳоро
дар саисхона пайдо накардааст; ин чӣ маъно дорад, иҷозат фармоед бипурсам аз шумо?
– Хонуми арҷманд, – гуфт Данглар, – ба гапам гӯш диҳед.
– Оре, гӯшам ба шумост, тақсир, зеро дар иштиёқи онам, ки чӣ
мегуфта бошед шумо ба ман; бигузор ин ҷанобон моро довар бишаванд,
ман бошам, гапро аз он сар мекунам, ки тафсилоти воқиаро аз як лаб
ҳикоят кунам ба инҳо. Ҷанобон, – давом дод суханашро баронесса, –
барон Дангларро дар саисхона даҳ сар асп ҳаст; аз ин даҳ сар дутоаш ба
ман тааллуқ дорад, аспоне, ки ҳаваси кас меояд, беҳтарин ҷуфте дар
Париж; э шумо онҳоро медонед, Дебрэ, аспони ашҳаби танга–тангаи
ман. Инак дар айни рӯзе, ки хонуми де Вилфор хоҳиш кардааст ман каретаамро ба ӯ вогузорам, даме ки ман барои бо ин карета фардо дар
ҷангали Булан сайру гашт кардани ба ӯ ваъда додаам, ҳамин ҷуфти асп
ғоиб мегардад! Ба ҷаноби Данглар аз афташ, мавриди аз савдои инҳо
чанд ҳазор франке фоида кардан пеш омадаасту ӯ аспонро фурӯхтааст.
Э худо, чӣ мардуми манфуранд ин ҷаллобон!
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– Хонуми арҷманд, – ҷавоб гардонд Данглар, – аспон бисёр тавсани
тез буданд, охир чорсоланд онҳо ва ман аз ваҷҳи шумо доим дар ҳарос
будам.
– Шумо нағз медонед, – гуфт баронесса, – ки як моҳ боз беҳтарин
фойтунчии Париж дар хидмати ман аст, агар ӯро ҳам якҷоя бо аспон
нафурӯхта бошед.
– Азизам, ман ҳамин гуна ҷуфте пайдо мекунам, аз ин беҳтар, агар
имкон дошта бошад ин кор; вале аспони явошу ороме, ки аз ваҷҳашон,
чун ин ҷуфт, дар таҳлука набошам.
Баронесса бо нафрати саршоре китф дар ҳам кашид.
Данглар ин ҳаракати ба шаъни шавҳар зиллатоварро нодида гирифту
ба Монте-Кристо рӯ овард.
– Ростӣ, граф, ман афсӯс мехӯрам, ки пештар шинос нашудаам бо
шумо, – гуфт ӯ, – охир шумо ҳозир дар тараддуди ба сомон овардани
корҳоятон будагистед?
– Албатта, – гуфт граф.
– Ман ин аспонро ба ихтиёри шумо мегузоштам. Тасаввур би кунед
ки ман онҳоро ба ройгон додам; вале, чунон ки пеш аз ин гуфтам, ман
аз халос шудани аз онҳо хурсанд будам; ин гуна аспон фақат ба марди
ҷавон ба кор меоянд.
– Ман аз шумо беҳад миннатдорам, – гашта гуфт граф, – ман имрӯз
як ҷуфт аспи кироӣ харидам ва чандон қимат не. Ана, нигоҳ кунед,
ҷаноби Дебрэ, шумо, ба хаёлам, шайдоии асп?
Ҳине ки Дебрэ ҷониби тиреза мерафт, Данглар ба занаш наздик шуд.
– Медонед, гуфт ӯ ба вай зери лаб, – барои ин аспон баҳои аз ақл беруне пешниҳод карданд ба ман. Намедонам, ин беақли ба муфлис шудан тан дардода кӣ бошад, ки назди ман имрӯз мубошири худашро фиристод, вале ман аз ин савдо шонздаҳ ҳазор франк ба даст овардам; хафа нашавед, ман чор ҳазорашро ба шумо медиҳаму ду ҳазорашро ба
Эжени.
Хонуми Данглар нигоҳи саршор аз таҳқире андохт ба шавҳараш.
– Э худоҷон! –нидо зад Дебрэ.
– Чӣ гап? –пурсид баронесса.
– Не, ман иштибоҳ накардаам, ҳар ду аспи шумо, аспони шумо ба
каретаи граф баста шудаанд.
– Ҷуфти ашҳаби танга–тангаи ман! – нидо зад хонуми Данглар.
Ва ӯ ҷониби тиреза тохт.
– Дар воқеъ ин ҳамон аспон, – гуфт ӯ.
Данглар дар ҳайрат монд.
– Наход! – худро ҳайратзада вонамуд карда гуфт Монте-Кристо.
– Аз ақл берун! –ғурунгос зад бонкдор.
Баронесса ба гӯши Дебрэ ду калима гап зад ва ӯ назди Монте-Кристо
рафт.
– Баронесса аз шумо хоҳиш дорад бигӯед, ки шавҳараш барои аспони ӯ чанд пул гирифтааст аз шумо?
– Ростӣ, намедонам, – гуфт граф, – ин ҳадяи мубошири ман аст ба
ман…ва… ҳадя, ба хаёлам, ки ягон сӣ ҳазор франк афтод ба ман.
Дебрэ рафт, ки ин ҷавобро ба баронесса расонад.
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Данглар чунон рангпаридаву табъаш хира буд, вале граф тарзе вонамуд кард, ки ба ҳоли ӯ раҳмаш омадааст.
– Ана дидед, – гуфт ӯ ба вай, – чӣ қадар носипосанд занон: илтифоткории шумо заррае таъсир накард ба баронесса; носипосанд гуфтан кам
аст, бешууранд – мебоист гуфт.Лекин чӣ метавон кард! Ҳар чизи хатарнок–дилпазир аст; бовар бикунед, барони меҳрубон, аз ҳама осонаш–
монед, ки ҳар он чи мехоҳанд, бикунанд; агар балое ба сарашон биёваранд, фақат аз худ гиламанд шуда метавонанду бас.
Данглар ҷавобе нагардонд; вай пешакӣ ҳис мекард, ки дар ояндаи
наздик манзараи мудҳише нигарон аст ӯро: миёни абрувони баронесса
чин афтод ва ба мисоли ҷабини Юпитери Барқандоз дарак аз тундар
медод. Дебрэ ҳис кард, ки чӣ балое расиданист, кору борашро баҳона
карду бирафт. Монте-Кристо, ба умеди халалдор накардани мавқее, ки
ишғол карданӣ буд, тасмим гирифт дигар даранг накунад, таъзими хонуми Дангларро ба ҷо оварду аз дар баромад ва баронро ба ҳукми
ғазаби занаш вогузошт.
«Бисёр нағз! – ба дил гуфт, рафта истода, Монте-Кристо. –Маҳз он
чи ба вуқӯъ омад, ки мехостам, акнун барқарор кардани осоиши хонадон дар ҳукми ман аст ва ба як бор ҳам дили шӯро ба даст меовараму
ҳам дили занро. Чӣ омади кор! Аммо, – барафзуд дар дил, – ман ба мадемуазел Эжени Данглар муаррифӣ нашудам, ки дар иштиёқи шинос
шудани бо вай будам. Боке нест, – давом дод ӯ андешаашро бо табассуми одатии худ, – мо дар Париж астем, фурсат кофист… Вай аз дасти мо
халосӣ надорад!..»
Бо ҳамин андешаҳо граф ба каретааш нишасту ба хона расид.
Пас аз ду соат хонуми Данглар аз номи граф Монте-Кристо номаи
диловезе гирифт; ӯ навишта буд: ба умеди он, ки иқомати парижиаш бо
малоли хотири зани зебое сар нашавад, зорӣ мекунад, баронесса аспонашро аз ӯ гашта гирад.
Аспон дар ҳамон созу афзоре буданд, ки баронесса рӯзона онҳоро
дида буд, фақат дар ҳар кадоме аз тавқи гӯши аспон граф яктоӣ алмос
овехта буд.
Данглар низ нома гирифт. Граф аз ӯ хоҳиш карда буд баронессаро
рухсат диҳад ин ҳавои дили марди миллионерро ба ҷо оварад ва ин одати шарқиро, ки ба тақозояш аспонро баргардондааст, бар вай бахшояд.
Шомгоҳ Монте-Кристо бо ҳамроҳии Алӣ ба Отейл рафт.
Фардои он рӯз, қарибиҳои соати сеи рӯз, садои зангро шунида Алӣ
ба хонаи кори граф даромад.
– Алӣ, – гуфт граф, – ту ҳар гоҳ ба ман мегуфтӣ, ки дар камандандозӣ маҳорат дорӣ.
Алӣ калла заду бо ғурур қомат афрохт.
– Бисёр хуб!..Ба ҳадде, ки ба ёрии каманд гови нарро боздошта метавонӣ?
Алӣ боз калла зад.
– Бабрро чӣ?
Алӣ калла зад.
– Шерро ҳам?
Алӣ ҳаракати марди каманд андохта истодаеро нишон доду хафа–
хафа наъра кашиданро вонамуд кард.
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– Оре, фаҳмидам, – гуфт Монте-Кристо, – ту шер сайр кардаӣ.
Алӣ бо ғурур калла зад.
– Ин тавр бошад, гӯш кун, – гуфт Монте-Кристо, – анқариб аз пеши
хонаи мо каретаи ду аспи тавсан ба он баста шудае пуршаст дархоҳад
гузашт, аспони ашҳаби танга– танга, ҳамон ду аспе, ки дирӯз дар ихтиёри ман буданд. Бигзор туро маҷақ кунанд, вале ту бояд каретаро дами
дарвозаи ман боздорӣ.
Алӣ ба кӯча баромаду пеши дарвоза роҳро миёнбур хате кашид, сипас ба хона гашта даромаду хатро ба граф, ки чашм аз ӯ барнамедошт,
нишон дод.
Граф секин тап–тап ба китфи ӯ зад; бо ҳамин вай ҳар гоҳ миннатдориашро ба Алӣ ифода мекард. Баъд аз ҳамин марди нубӣ боз аз хона
бадар рафт, дар як гӯша рӯи пояе нишасту чубуқ гиронда кашид, дар ин
миён Монте-Кристо хотирҷамъ шуда, ба манзили худаш рафт.
Аммо қариби соатҳои панҷ, даме ки граф каретаро нигарон буд, дар
рафтори ӯ андак нишонаҳои бесабрӣ пайдо шуд; ӯ рӯ–рӯи хона пасу
пеш мерафт, хонае, ки тирезааш аз тарафи кӯча буд, ҳар замон гӯш фаро
доштаву ба тиреза наздик мешуд; вай аз тиреза Алиро медид, ки муназзам дуд сар медод; ин нишонаи он буд, ки марди нубӣ яксара ба ин
шуғли муҳим дода шудааст.
Нохост аз дур тақ–тақи чарх ба гӯш расид, ки барқвор пеш меомад;
сипас каретае намоён шуд, ки фойтунчиаш баръабас аспони таги обу
арақро, ки ба ҳукм чорхез гирифта меомаданд, боздоштанӣ мешуд.
Дар фойтун ҷавонзаневу кӯдаки ягон ҳафтсолае нишаста буданд;
онҳо ба якдигар ҷафс шудаву аз даҳшати беандоза ҳатто қобилияти дод
заданро аз даст дода буданд; карета шиқир–шиқир дошт; чархи он агар
ба санге мерасид ё ба дарахте бармехӯрд, он бе шак, майда–майда
мешуд. Карета дар миёнҷои роҳ паррон пеш метохт ва аз ҳар тараф садоҳои муҳиб ба гӯш мерасиданд.
Ин дам Алӣ чубуқашро як сӯ мегузораду камандеро аз киса берун
меоварад, ҳаво медиҳад ва ҳалқаи сеқабатаи он ба ҳар ду дасти аспи
тарафи чап банд меафтад; асп боз чанд қадаме ӯро аз паси худ кашола
карда мебарад, баъд, ба каманд дарпечида, фурӯ меафтад, шоту мешиканаду ба пеш рафтани он аспе, ки ба пой истода буд, монеъ мешавад.
Фойтунчӣ аз ин таваққуф истифода бурду аз кузла фурӯ ҷаст; аммо Алӣ
фурсатро аз даст надода ангуштони гирояшро ба почаки бинии аспи
дуюм андохта зер карда буд ва асп аз дард шиҳа кашида, бо ташаннуҷ
такон хӯрда, дар паҳлуи аспи дигар дарафтод.
Ба ин ҳама на бештар аз он фурсат сарф шуд, ки барои ба ҳадаф
расидани тир лозим аст.
Лекин ҳамин қадар фурсат кифоят кард, ки аз хона, аз хонае, ки ин
ҳама дар рӯбарӯяш ба вуқӯъ омада буд, марде дар иҳотаи чанд тан хидматгор дартоз барояд. Фойтунчӣ дарро кушода буд, ки мард хотунро
бардошта баровард, хотунеро, ки бо як дасташ ҳоло ҳам болишро дошта
меистоду дасти дигараш писараки мадҳуши худро ба сандуқи дилаш
пахш мекард. Монте-Кристо ҳар дуро рӯи даст бардошта ба хонаи
меҳмонпазироӣ бурду рӯи диван гузошт.
– Дигар ҳоҷати тарс нест шуморо, хонум, – гуфт ӯ, – наҷот ёфтед.
436
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Занак ба худ омаду ба ҷои ҷавоб бо имои чашм писарашро нишон
дод; нигоҳи ӯ аз ҳар гуна ҳарф басароҳаттар зорӣ дошт.
Дар воқеъ, кӯдак ҳанӯз ҳам мадҳуш буд.
– Мефаҳмам, хонум, – гуфт граф, кӯдакро муоина карда, – аммо
хавотир нашавед, ҳеҷ воқиа не, ин ҳамту аз тарс.
– Аз барои худо, – нидо зад модар, – шояд шумо, фақат осуда карданӣ бошед маро? Бинед, чӣ хел рангаш паридагӣ! Писаракам! Эдуард!
Овоз барор! Зудтар духтур ҷеғ занед. Ман барои наҷот додани писарам
ҳеҷ чизро дареғ намедорам!
Монте-Кристо, ӯро тасалло доданӣ шуда, бо дасташ ишорате кард,
сипас кадом–як қуттиеро кушода, шишачаи аз булӯри богемии бо тилло
хотамкорӣ шудаи пур аз моеъи хун барин суп–сурхеро бароварду як
қатра аз он ба лабони кӯдак чаконд.
Писарак, ки ҳоло ҳам рангаш сап–сафед кандагӣ буд, ҳамонзамонӣ
чашмонашро кушод.
Инро дида, модар қариб буд, ки аз ақл бегона шавад.
– Э ман дар куҷоям? – нидо зад ӯ. – Ва барои ин саодати баъд аз
даҳшат миннат аз кӣ дорам?
– Шумо дар хонаи шахсе ҳастед, ки саодатманд аст шуморо аз ғаму
андӯҳ бираҳонд, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо.
– О, кунҷковии сабилмонда! – гуфт хотун. – Ҳадиси аспони таърифии хонуми Данглар дар забони хосу оми Париж, мани беақл ҳам савори онҳоро ҳавас кардам.
– Наход? –нидо зад граф бо маҳорати устокора худро ҳайратзада вонамуд карда. –Магар инҳо аспони баронессаанд?
– Оре, тақсир; оё шумо бо он кас шинос ҳастед?
– Бо хонуми Данглар?.. Ман бо он кас шарафи шиносоӣ дорам ва
ман ду чанд шодам, ки шумо аз ин хатар раҳо ёфтед, ки боисаш ин
аспон буданд, зеро дар бадбахтии худ шумо маро гунаҳкор кара метавонистед; ин аспонро дирӯз ман аз барон харида будам, вале баронесса
чунон малул шуд, ки ман худи дина гашта фиристодам онҳоро ва
хоҳиш кардам, ки аз ман қабул доранд.
– Пас шумо граф Монте-Кристо ҳастед, ки аз хусусатон Эрмина ин
қадар гап зада буд?
– Оре, хонум, – ҷавоб гардонд граф.
– Маро ном Элоиза де Вилфор аст.
Граф бо ваҷоҳати шахсе таъзим намуд, ки исми шахси тамоман ношиносеро ба вай ном бурдаанд.
– Ҷаноби де Вилфор то чӣ дараҷа аз шумо миннатдор хоҳад буд! –
давом дод суханашро Элоиза. –Охир шумо ҷони ҳар дуи моро раҳондед; шумо ба вай зану писарашро баргардондед. Агар хидматгори диловари шумо намебуд, мо ҳар ду ҳалок шуда будем.
– Хонум, аз дил гузаронданаш даҳшатовар аст, ки чӣ хатареро аз сар
гузарондед шумо.
– Аммо ман умед дорам, шумо иҷозат медодагистед ин марди ҷонфидоро ба тарзи шоиста силае бахшам?
– Не, илтимос мекунам аз шумо, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо, –
на бо таърифу тавсиф, на бо силаву ато Алиро аз роҳ набароред; ман
намехоҳам, ки хӯ гирад вай ба ин. Алӣ ғуломи ман аст, ҷони шуморо
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раҳонда истода, хидмати маро ба ҷо меоварад ӯ, – вале хидмат кардан
ба ман – вазифаи ӯст.
– Аммо вай ҷонашро дар хатар гузошт! – гашта гуфт хонуми де
Вилфор, аз лаҳни омиронаи граф маъюс гардида.
– Ин ҷонро ман ато кардаам ба вай, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо,
– пас ҷонаш ба ман тааллуқ дорад.
Хонуми де Вилфор хомӯш монд; шояд вай аз боби он ба андеша
рафта бошад, ки чаро ин мард ба як назар дар замири атрофиён ин қадар
таассуроти амиқе боқӣ мегузошта бошад.
Дар ин миён граф ба кӯдак, ки модараш бӯсаборон мекардаш, синчакорона назора дошт. Вай бачаи хурдакаки наҳифҷуссаи сафедпӯсте буд,
ки ин гуна ранги пӯст одатан бачаҳои сурхинамӯро хос аст, ҳол он ки
вай мӯисари сиёҳи ғулие дошт, ки пешонии ҷаста баромадаашро панаҳ
карда меистод; мӯисаре, ки қобили ҷингила набуду чеҳраашро ҳолавор
фаро гирифта, то ба сари китфаш поён хамида буд ва чашмони шӯхашро, ки аз онҳо андаке пархошҷӯиву инҷиқӣ ҳувайдо буд, аз назарҳо
пинҳон медошт; даҳони фароху лабони нафисе дошт, ки андак сурхие
дамида буд ба онҳо. Ин кӯдаки ҳафт–ҳаштсоларо аз тарҳи рӯяш ақаллан
дувоздаҳсола тахмин кардан мумкин буд. Баробари ба худ омадан вай
бо як ҳамла аз бағали модараш ҷаста хесту тохта рафта қуттии хурдакакеро боз кард, ки граф аз он иксиро гирифта буд; баъд, бе он ки аз касе
изн бипурсад, чун кӯдаки ба амали ҳавои дил хӯ гирифта, ба кушодани
даҳони шишачаҳо сар кард.
– Ба ин нарас, ҷӯра, – беистиҳола бигуфт граф, – баъзеи ин моеъҳоро
на ин ки ошомидан, балки ҳатто бӯидан хатаре дорад.
Ранги хонум де Вилфор парид ва дасти писарашро ақиб кашида ӯро
ба худаш ҷафс кард; аммо, хотирҷамъ шуда, ӯ ба ҳар ҳол зуд ва маънидор ба қуттича нигарист, ки аз назари граф пинҳон намонд ин рафтораш.
Дар ҳамин лаҳза Алӣ ба хона даромад.
Хонуми де Вилфор навозишкорона ҷонибаш нигаристу боз сахттар
кӯдакро ба худаш ҷафс кард.
– Эдуард, – гуфт ӯ, – ба ин хидматгори арзанда назар кун; ин кас бисёр шуҷоатманд будааст, ҷонашро дар хатар андохт, то аспони тавсани
моро, ки анқариб буд каретаро бишкананд, боздошт. Миннатдорӣ кун
ба ин кас, агар ин кас намебуд, ҳар дуи мо, эҳтимол, ин дам зинда намебудем.
Писарак лаб дӯр карду бо танаффур рӯй тофт.
– Чӣ бадафте! –гуфт ӯ.
Граф табассум кард, гӯё кӯдак тарзе рафтор карда бошад, ки вай
нигаронаш буд; хонуми де Вилфор писарашро маломат кард, аммо
чунон ба мулоиматӣ, ки гумон буд ба табъи Жан Жак Руссо рост
меомад, агар Эдуарди хурдакак Эмил ном медошт.
– Дидӣ, – гуфт граф ба забони арабӣ Алиро, – ин хотун аз писараш
хоҳиш дорад, ки ба ту миннатдорӣ баён кунад, ки ҷони ҳар дуро
раҳондӣ, вале кӯдак мегӯяд, аз ҳад бадафт ҳастӣ ту.
Алӣ чеҳраи оқилонаашро баргардонду ба кӯдак нигарист, бе он ки
тарҳи рӯяш тағйир ёфта бошад; аммо аз ларзиши почакҳои биниаш
Монте-Кристо дарёфт, ки марди араб ба ҷон ранҷидааст.
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– Граф, – гуфт хонуми де Вилфор, аз ҷой бархоставу дар тараддуди
рафтан шуда, – шумо оё ҳамеша дар ҳамин хона истиқомат доред?
– Не, хонум, – ҷавоб гардонд граф, – ман гоҳ–гоҳе ба ин ҷо меоям;
ман дар Заминҳои Елесей, ҳавлии рақами сездаҳ зиндагӣ мекунам. Лекин мебинам, ки шумо комилан ба худ омадаед ва дар тараддуди
рафтан астед. Ман фармоиш кардам, ки худи ҳамин аспонро ба каретаи
ман банданд ва Алӣ, ҳамин хидматгори бадафт, – гуфт ӯ, ҷониби писарак табассум карда, – шуморо ба хона мебарад, фойтунчии шумо
бошад, ин ҷо мемонад, то ба тармими каретааш назорат кунад. Ҳамин
ки буд шуд, яке аз ҷуфти аспу афзори ман рост бурда ба хонаи хонуми
Данглар мерасонад.
– Лекин ман ҳаргиз ҷуръати бо ин аспон рафтан надорам, – гуфт хонуми де Вилфор.
– Шумо мебинед, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо, – ки дар дасти Алӣ
инҳо бара барин ёвош мешаванд.
Дар ин миён Алӣ ба аспон наздик шуд, ки бо заҳмати зиёде ба по
рост карда будандашон. Дар дасти ӯ исфанҷи хурдакаке буд, ба сиркои
хушбӯ тар карда шуда; вай бо он почакҳои бинию чаккаҳои кафколуду
арақшори аспонро пок кард, ҳар ду асп ҳамонзамонӣ баланд–баланд ба
фуруқос задан даромаданд ва сонияе чанд саропояшон биларзид.
Сипас, дар пеши назари издиҳоми пеши хона ғун шуда, ки манзараи
каретаи шикаставу овозаи ин воқиа ҷалб карда будашон, Алӣ фармуд
аспонро ба каретаи граф қӯш кунанд, ҳар ду сарнӯхтаро ба даст гирифту дар сари кузла нишаст. Ба ҳайрати билониҳояи ҳозирон, ҳар он ки
дида буд, навакак ин аспон бод гирифта меомаданд, ба вай лозим омад
зӯр зада қамчинкориашон кунад, то водорад аз ҷой биҷунбанд, баъди
ҳамин аз ин аспони ашҳаби таърифии тамоман карахту як ҷо шах шудаву беҳавсала кебида–кебида андаке резачорпо роҳ гаштанро ба даст
овардан муяссар шуду бас; ба хонуми де Вилфор қариб ду соат лозим
омад, то ба маҳалли Сент–Оноре, ки он ҷо истиқомат дошт, бирасад.
Ҳамин ки ба хона баргашту изтироби аввал дар хонадон фурӯ нишаст, ба хонуми Данглар номаи зерро бинавишт ӯ:
«Эрминаи азиз!
Ману писари маро ҳамин ҳоло ба тариқи мӯъҷизаосое аз марг ҳамон
граф Монте-Кристо наҷот дод, ки ин қадар аз хусусаш дина бегоҳ
сӯҳбат доштем мо ва ман ҳаргиз чашмдор набудам, ки имрӯз мебинамаш. Дирӯз шумо аз боби ӯ бо ҳавас сухан мерондеду ман бо ҳама
ҳозирҷавобие, ки аз дастам меомад, ба ҳолаш механдидам, вале имрӯз
дарёфтам, ки волаву шайдо гардидани шумо барои баҳо додан ба касе,
ки ин қадар шавқу ҳавас талқин кардааст, ҳаргиз кифоят нест. Дар
Ранелаг аспони шумо бод гирифтанд ва мо, бе шак, ба аввалин дарахт
ё суфаи дар деҳа рост омада бархӯрда якмарг мешудем, агар нохост
кадом–як араб, зангӣ, марди нубие–хуллас кадом–як сиёҳпӯсте, аз
афташ хидматгори граф, намебуд, ки бо амри граф ҷони худашро дар
хатар андохта, аспонро боздошт ва ростӣ, мӯъҷизае буд, ки худаш
саломат монд. Ин дам граф даррасид, моро бардошта ба хонааш бурд
ва ба Эдуарди ман ҷон ато кард. Моро дар каретаи худи граф ба хона
расонданд; каретаи шуморо пагоҳ ба худатон бармегардонанд.Аспони
шумо баъди ин воқиаи нохуш хеле беҳол гардиданд, мисле ки гаранг
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шуда бошанд; кас гумон мекунад, онҳо ҳеҷ бар худ намебахшоянд, ки
якеро мондаанд, мутеъ гардондасташон. Граф ба ман супурд ба шумо
расонам, ки агар аспон ду рӯзро осуда дар саисхона гузаронда, фақат
ҷав хӯранд, дар он сурат боз мисли аввала шукуфон мешаванд, яъне ки
дирӯза барин намуди бадвоҳима мегиранд.
То боздид! Ман барои сайру гашт ба шумо миннатдорӣ баён намекунам; лекин ба ҳар ҳол хафа шудан аз шумо барои саркашии аспонатон носипосӣ мебуд, зеро шиносоии ман бо граф Монте-Кристо ба
туфайли ҳамин саркашии аспон иттифоқ афтод, вале ин аҷнабии
номдор, ба назари ман, ҳатто агар кас миллионҳояшро сарфи назар
кунад ҳам, ба ҳайси муаммои сарбастае боқӣ мемонад, ки ман саъй мекунам бикшоямаш, ҳатто барои ин ба ман агар бори дигар савори
аспони шумо дар ҷангали Булон сайр кардан рост ояд ҳам.
Эдуард ба ин ҳодиса бо мардонагии ҳайратбахш тоб овард. Вай,
рост, ки аз ҳуш рафт, вале то он лаҳза боре оҳ нагуфт, баъд ҳам ягон
қатра ашк нарехт. Шумо боз ба ман мегуфтагистед, ки меҳри модарӣ
пеши чашмамро мегирад, аммо дар ин тани наҳифу нозук руҳи қавие
макон дорад.
Валентина ба Эжени нозанин саломи самимӣ мефиристад, вале худам бо дилу ҷон мебӯсам шуморо.
Элиоза де Вилфор.
P.S. Ба ман имконият диҳед ба ягон васила дар хонаатон бо ҳамин
граф Монте-Кристо вохӯрам, ман ҳатман бори дигар ӯро дидан мехоҳам. Воқиан, маро муяссар шуд ба ҷаноби де Вилфор итминон бахшам, ки ба назди ӯ равад; ман умед дорам, ки вай ин корро ба ҷо меоварад».
Дар воқеъ рӯйдоди Отейл дар забони хосу ом буд: Албер онро ба
модараш ҳикоят карда буд, Шато–Рено – дар Бошгоҳи чобуксаворон,
Дебрэ–дар меҳмонхонаи вазир; ҳатто Бошан ба граф таваҷҷӯҳ зоҳир
карда, дар рӯзномаи худаш дар ҳаққи ӯ дар бахши рӯйдодҳо бист сатре
ба табъ расонд, ки аҷнабии наҷибро дар чашми ҷамеъи занони ашрофу
аъён қаҳрамоне ҷилва дод. Бисёре аз онҳо таоруфномаашонро дар дасти
хонуми де Вилфор гузоштанд, то имкон дошта бошанд, ки агар мавриде
пеш ояд, такроран ба боздид раванду аз забони худи Элиоза дар бораи
ин воқиаи ғайри муқаррарӣ ҳикояти саҳеҳ бишнаванд.
Вале ҷаноби де Вилфор, чунон ки Элиоза навишта буд, фраки сиёҳ
пӯшида, дастпӯшакҳои сафед ба даст карда, ба нӯкаронаш беҳтарин
хидматҷомаҳояшро пӯшондаву ба каретаи идонааш нишаста, худи
ҳамон бегоҳ роҳи хонаи рақами 30–и воқеъ дар Заминҳои Елисейро пеш
гирифт.
Х.ФАЛСАФА
Агар граф Монте-Кристо дар доираи аъёну ашрофи Париж ошноии
бештаре медошт, ин рафтори ҷаноби де Вилфорро сазовор қадр мешинохт. Вилфор, ки дар дарбори шоҳон хуб пазируфта мешуд – бидуни
тафовут, ки тахтнишин аз ҷумлаи шоҳони шохаи калонӣ буд ё хурдӣ,
нахуствазир оинпараст буд, озодфикр ё кӯҳнапараст – ҳамчун шахси
кордон ҳама ҳурматаш мекарданд, ки ин неъмат одатан ба касе насиб
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мегардад, ки ҳаргиз ба нокомии сиёсие дучор наомадаст ва бисёр касон
бадаш мебинанд, вале баъзеҳо сахт тарафгириаш мекунанд, агар чи ҳеҷ
кас дӯсташ надорад ҳам – дар идораи маҳкама мақоми баланде дошт ва
дар ин мақом мисли кадом–як Арлэе ё Молее устувор меистод. Даргоҳи
ӯ, агар чи бо ҳузури зани ҷавонашу духтари ҳаждаҳсолааш аз никоҳи
якум ҷӯшу хурӯше дошт, яке аз он хонадонҳои сахтгири Париж буд, ки
парастиши суннатҳову оини одоби муошират таҳаккум дошт. Риояти
сарди одоб, садоқати бе чуну чаро ба шартҳои ҳукумат, сахт мутанаффир будан нисбат ба назариёт ва назарияофаринҳо, адовати оштинопазир доштан ба ҳар гуна фалсафабофиҳо – аз ҳамин иборат буд моҳияти
ба назар намоёни зиндагии хусусию ҷамъиятии ҷаноби де Вилфор.
Вилфор на фақат ходими маҳкама, балки қариб ки дипломат буд. Муносибаташ ба аҳли дарбори собиқ, ки ӯ ҳамеша бо қадршиносиву эҳтиромкорона ёдовариашон мекард, аҳли дарбори кунуниро ба он вомедошт, ки нисбат ба ӯ бо эҳтиром муносибат кунанд ва ӯ ин қадар чизҳое
медонист, ки на ин ки раъяшро ба инобат мегирифтанд, инчунин баъзан
барои маслиҳат ба вай муроҷиат мекарданд. Шояд корҳо тарзи дигар
сурат мегирифтанд, агар имконияти аз Вилфор халос гардидан пайдо
мешуд; вале ӯ, мисли ҳукмфармоёни феодалие, ки ба сарвари худ итоат
надоштанд, дар қалъаи мазбуте ҷо шуда буд. Мақоми додситони подшоҳӣ ба манзилати ҳамон қалъа буд, ки аз афзалиятҳояш хеле хуб истифода мебурду фақат ба хотири курсии вакил аз он дил меканд ва
мақоми вакилӣ ба вай имкон медод, ки бетарафиро ба мухолифат бадал
кунад.
Одатан Вилфор ба боздиди кам касон мерафт. Инро ба ҷои вай занаш ба ҷо меовард; дар ҷомиаи аъён ба ин одат карда буданд ва он чиро
ба корҳои зиёду муҳимми ходими маҳкама ҳамл мекарданд, ки дар
воқеият аз ҳавобаландии дурандешона, аз ашрофияти таъкидкорона
пеш гирифта мешуд, ки аз чунин бадеҳиёт бармеомад: «Бинмой, ки ба
худ эҳтиром дорӣ, – дигарон туро эҳтиром хоҳанд кард»; ин бадеҳа дар
ҷаҳони мо нисбат ба «Худро дарёб» гуфтани юнониён манфиатбахш
аст, ин дам бо ҳунари хеле камзаҳматтару бештар манфиатбахштари
дарёфтани дигарон бадал карда шудааст. Вилфор барои дӯстони худаш
пушту паноҳи муқтадире буд; барои бадхоҳонаш душмани ниҳонӣ, вале
оштинопазире; барои бепарвоён – ғолибан пайкаре, ки қонунро
таҷассум медод, на ин ки одами зиндаро; башараи ҳавобаландона,
чеҳраи беҳис, нигоҳи хираи беранг ё тези густохвору озмоишгар – чунин буд ин шахс, ки пояи ҳайкалашро аввал барпо карда буданду баъд
чор инқилоби бомуваффақият рӯи ҳам чида шуда мустаҳкамаш гардонда буд.
Вилфор ба сифати каси аз ҳама камтар кунҷкову аз ҳама камтар забонзадшудае дар Фаронса ном бароварда буд; ӯ ҳар сол базм барпо мекард, ки худаш дар он фақат як рубъи соат пайдо мешуд, яъне чил
дақиқа камтар аз он ки, шоҳ дар базмҳои дарбор иштирок мекард; ӯро
ҳаргиз на дар тамошои театре дидаанду на дар консерте – хуллас ки дар
ягон ҷои ҷамъиятие пайдо нашудааст; аҳёнан ягон навбат чоркаса
қартабозӣ мекард ва дар ин сурат кӯшиш мекарданд ба вай ҳарифони
арзандае пайдо кунанд: кадом–як президенте ё ҳеҷ набошад ягон герсогинаи беваеро.
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Ана чӣ касе буд оне, ки каретааш дами дари граф Монте_Кристо бозистод.
Маҳрам расидани ҷаноби Вилфорро дар лаҳзае ба арз расонд, ки
граф болои мизи калоне сархам аз харита роҳи аз Санкт–Петербург ба
Хитойро меомӯхт.
Додситони подшоҳӣ бо ҳамон қадамҳои бовиқору муназзам ба хона
даромад, ки вориди толори маҳкама мегардид; ин ҳамон шахсе буд, ки
мо як замоне дар Марсел ба сифати ёвари додситон мешинохтемаш.
Табиат, ки ҳамеша якзайл аст, дар мурури худ барои ӯ ҳам ҳеҷ чизро
тағйир надодааст. Аз борикандом ба лоғару аз қутканда ба зардобранг
бадал шудааст; чашмони чуқураш ба дараҷае чукида буданд, ки айнаки
тиллочанбараш бо косаи чашмонаш даромехта, як ҷузъи чеҳрааш метофт; ба истиснои галстуки сафед пушокаш саросар сиёҳ буд ва ин ранги мотамиро тасмачаи сурхи хаёле пайхасшавандаи сӯрохи тукмаи сари
гиребонаш халалдор мекард, ки як бор бо мӯқалам молида шудани хунро ёдрас мекард.
Монте-Кристо ҳар қадар худашро ба даст гирифта бошад ҳам, бо
вуҷуди он, ба таъзимаш ҷавоб гардонда, бо кунҷковии ошкорое ба
додситон назар кард. Аз дигар ҷониб Вилфор, ки аз рӯи одаташ бадгумон буду хислати ба ӯъҷубаҳои рӯзгори ашрофу аъён кур–кӯрона волаву шайдо шудан надошт, ғолибан мутамоил буд ба аҷнабии олитабор –
чунин лақаб дода буданд ба Монте-Кристо алакай, – чун ҷинояткори
фирорие, ки на ин ки ба шоҳзодаи маснади папа ё султоне аз «Ҳазору як
шаб».
– Ҷаноби бокарам, – гуфт Вилфор бо ҳамон овози вингосиаш, ки
додситонҳо дар муқаддимоти гуфтори нотиқонаашон пеш мегиранд ва
аз ин тарзи гуфтор дар суханронии муқаррарӣ низ даст кашида наметавонанд, – ҷаноби бокарам, ёрмандии фавқулъодае, ки дирӯз шумо ба
зану писари ман кардаед, дар гардани ман вазифае мегузорад, ки ба
ифояш ҳозир шудаам. Иҷозат фармоед ба шумо сипосгузорӣ кунам.
Ва ҳини ба забон овардани ин суханон аз нигоҳи бемеҳри Вилфор
ҳавобаландии ҳамешагиаш басароҳат зоҳир шуда меистод. Ӯ ин
гуфторро ба лаҳни одатии додситони кул адо кард, бо ҳамон гардану
китфони шах шуда мондааш, ки хушоматгӯёнашро водор мекард таъкид
бикунанд, ки вай ҳайкали зиндаи қонун аст.
– Ҷаноби бокарам, – ҷавоб гардон бо айни ҳамон лаҳни сард дар
гуфтор граф, – ман хушбахтам, ки ба маҳфуз доштани кӯдак ба модараш муваффақ шудам, зеро меҳри модар, чунон ки мегӯянд, муқаддастарин эҳсос аст; ва ин хушбахтӣ, ки ба ман насиб гардид, шуморо аз
зарурати ба ҷо овардани он чизе озод карда, ки вазифааш меномед ва
сарфи назар аз ин иқдоми шумо барои ман мояи шараф аст ва ман, бадеҳист, хеле гаронқадр медонам онро, зеро медонам, ки ҷаноби де Вилфор банудрат касеро бо он сарфароз мекунад, аммо ҳар қадар ман
арҷашро боло бурда бошам ҳам, қадраш дар назарам аз ризои қалб камтар арзиш дорад.
Вилфор, аз ин ҳамлаи барояш ғайри чашмдошт, як қад парид, чун
размие, ки зарбаи аз ҷавшан узаштаро эҳсос мекунад ва дар канори лабонаш чини нафрат пайдо шуд, ҳовӣ бар он, ки ҳаргиз граф МонтеКристоро ба қатори мардуми хушадаб дохил ҳам накарда буд. Ӯ мавзӯи
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дигаре пайдо карданӣ шуда ба хона чашм давонд, то риштаи гусастаи
сӯҳбатеро, ки ба назараш абадан дарканда буд, пайванд бикунад. Чашмаш ба харитае афтод, ки ҳини ба хона ворид шуданаш Монте-Кристо
онро омӯхтан дошт.
– Шумо ба ҷуғрофиё ҳавас доред? Ин як соҳаи доманадорест, хусусан барои шумо, ки ба исрор талқин мекунанд, ин қадар кишварҳоеро
наваштаед, ки дар ин харита нақш ёфтаанд.
– Оре, – ҷавоб гардонд граф, – ман дар пеши худ мақсад гузоштаам
дар боби инсоният ба таври умда он чиро ба ҷо оварам, ки шумо
ҳамарӯза дар боби шахсони ҷудогона иҷро мекунед, – яъне ки
тадқиқоти психологӣ мегузаронам. Ман ҳисоб кардам, ки минбаъд барои ман аз кул ба ҷузъ расидан осон мешавад, нисбат ба он ки аз ҷузъ
ба кул бирасам. Бадеҳиёти алҷабрӣ талаб мекунад, ки аз маъруф маҷҳул
бароварда шавад, на ин ки аз маҷҳул маъруф…Хӯш биёед шинед,
хоҳиш мекунам.
Ва Монте-Кристо бо имо курсии нармро нишон дод ба додситони
подшоҳӣ, ки ӯ маҷбур буд онро ба дасти худаш ба миз наздик кашад,
худи граф бошад, ба ҳамон курсие фурӯ нишаст, ки ҳангоми ба хона
даромадани Вилфор зонуяшро ба он такя дода меистод; ба ҳамин тариқ,
граф акнун ҷониби меҳмон якпаҳлу менишаст, пушташ тарафи тирезаю
оринҷаш дар рӯи харитаи ҷуғрофие, ки аз хусусаш сухан мерафт, такя
мондагӣ. Гуфтугӯ айнан мисли он сӯҳбате сурат гирифт, ки дар хонаи
Морсеру Данглар ҷараён дошт; фарқ танҳо дар муҳити он буд.
– Э шумо фалсафа бофтан доред–ку, – ба гап сар кард Вилфор баъди
таваққуфе, ки дар ин миён вай қувват меандӯхт, ба мисоли варзишгаре,
ки ба ҳарифи хатарноке дучор омадааст. – Ба виҷдонам, агар ман мисли
шумо кори ба ҷо меовардагӣ намедоштам, шуғле пеш мегирифтам, ки
он қадар дилгиркунанда набошад.
– Гапатон ҳақ, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо, – агар кас табиати
инсонро дар равшании офтоб тадқиқ бикунад, хеле манфур метобад он.
Лекин шумо, ба хаёлам, марҳамат карда гуфтед, ки ман кори ба ҷо
меовардагӣ надорам? Лекин бигӯед, воқиан, худи шумо, ба гумонатон,
кореро ба ҷо меоваред? Содатар карда гӯем, оё худатон чунин ҳисоб
мекунед, ки он чӣ шумо ба ҷо меоваред, кирои он дорад, ки кор биномемаш?
Ҳайрати Вилфор аз ин ҳамлаи беамони ҳарифи ғалатӣ ду боло шуд;
кайҳо боз додситон чунин суханони аз ақл берунро нашунида буд, –
аниқтараш бори аввал мешунид онро.
Додситони подшоҳӣ тасмим бигирифт ҷавоб гардонад.
– Шумо марди хориҷиед, – гуфт ӯ, – ва шумо, ба хаёлам, худатон
гуфта будед, ки як қисми зиндагиатон дар шарқ ҷараён гирифтааст; пас,
шумо донистан наметавонед, ки адлияи одамии дар кишварҳои барбарӣ
ин қадар басуръат ҷараёнкунанда дар мо ботаанниву муназзам амал мекунад.
– Ҳа, набошад чӣ: ин pede claudo1–и қадимиён. Ман ҳамаи инро медонам, чунки дар ҳар кишваре ман беш аз ҳама ба адлия таваҷҷӯҳ ме1. Pede Poena claudo (Горатсий)– кайфари ланг (яъне ба тааннӣ фарорасанда) (лот.)
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кардам ва фаъолияти маҳкамаи ҷиноятии ҳар миллатро бо адлияи табиӣ
қиёс мегирифтам; ва ман бояд бигӯям, ки қонуни халқҳои ибтидоӣ,
қонуни муҷозот, ба пиндошти ман, аз ҳама ба худо мақбултар аст.
– Агар ин қонун дар амал ҷорӣ карда мешуд, – гуфт додситони подшоҳӣ, – худованд маҷӯи қонунҳои роҷеъ ба ҷазои моро хеле сода мегардонд ва дар ин сурат ба ходимони маҳкамаи мо, чунон ки шумо
гуфтед, воқиан ҳам коре боқӣ намемонд.
– Ба ин, шояд рӯзе бирасем мо, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо. –
Шумо охир медонед, ки ихтирооти одамӣ аз мураккаб ба сода мерасад;
сода бошад, ҳамеша мукаммал аст.
– Лекин ҳолӣ ҳозир, – гуфт додситон, – қонунҳои мо бо моддаҳои
пурихтилофашон мавҷуданд, ки аз таомулоти галлӣ, аз ҳуқуқи римӣ, аз
суннатҳои франкӣ ахз шудаанд; ва шумо бояд розӣ бишавед, ки донистани ҳамаи ин қонунҳо чандон осон нест ва заҳмати тӯлоние зарур аст,
то кас ин донишро ҳосил кунад ва қобилияти ақлии зиёде мебояд, то кас
ин илмро омӯхта, аз ёд набарорад онро.
– Ман низ дар ҳамин ақидаам, вале ҳар он чӣ ки аз боби қонунҳои
фаронсавиён шумо медонед, ман аз боби ҷамеи милал медонам: қонуни
ингилисҳо, туркон, ҷопонҳо, ҳиндувон ба ман маълуманд, чунон ки
қонунҳои фаронсавиён; бинобар ин ман ҳақ астам, вақте мегӯям, ки дар
қиёси он чи ман ба ҷо овардаам, шумо кам кореро ба субут мерасонед
ва дар қиёси он чи ман омӯхтаам, шумо кам чиз медонед, ҳоло бисёр
чизҳоро омӯхтан мебояд шуморо.
– Аммо барои чӣ омӯхтаед шумо ин ҳамаро? – пурсид Вилфори
ҳайратзада.
Монте-Кристо табассум кард.
– Медонед, – гуфт ӯ, – ман мебинам, ки қатъи назар аз чун одами
ғайри одӣ ном бароварданатон, шумо ба ашё аз назари ҷамъиятӣ, моддӣ
ва рӯзмарра будани он менигаристаед, ки бо инсон сар мешаваду бо
инсон ба поён мерасад, яъне бо маҳдудтарину тангтарин назаре, ки барои идроки одам имконпазир аст.
– Шумо бо ин чӣ гуфтаниед? –гашта пурсид, торафт ба ҳайрат афтода Вилфор. – Ман шуморо… он қадар нафаҳмида истодаам.
– Ман гуфтаниям, ки бо назари мутаваҷҷеҳ ба сохти иҷтимоии
халқҳо шумо фақат аҷзои дастгоҳро мебинед, на он корфармои мукаммалеро, ки ин дастгоҳро ба ҳаракат меоварад; шумо дар атрофи худатон
фақат амалдоронеро пайхас мекунед, ки аз тарафи вазирон ё шоҳ ба
мансабашон таъйин гардидаанд, вале мардуме, ки худованд аз амалдорон, вазирону шоҳон боло гузоштасташону иҷрои супоришеро ба онҳо
вогузоштааст, на ин ки ба ҷо овардани мансабро, – ин мардум аз назари
кӯтоҳбини шумо барканор мемонад. Ин хосияти оҷизию ҳақирии инсон
аст бо аъзои номукаммалу заифаш. Товия малакро, ки расида буд, басораташро барқарор кунад, ҷавони муқаррарие пин дошта буд. Халоиқ
Аттиларо, ки расида буд онҳоро несту нобуд кунад, ҷаҳонгире пин дошта буданд, чун ҷаҳонгирони дигар. Ба ҳар дуи инҳо лозим омада буд,
маъмурияти малакутиашонро ошкор бикунанд, то бишносонандашон,
ба якеш лозим омад бигӯяд; «Ман малаки худовандам, вале ба дигараш:
«Ман путки худовандам», то моҳияти малакутиашон ошкор бишавад.
– Ва шумо, – гуфт Вилфор, ҳайратзада, ба гумони ин, ки вай ба му444
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таассибе ё ақлбохтае сӯҳбат дорад, – магар шумо худатонро яке аз ин
мавҷудоти фавқулъодае меҳисобед, ки ҳамин ҳоло аз хусусашон сухан
рондед?
– Чаро не бошад? – бо дили сард бипурсид Монте-Кристо.
– Маъзарат мехоҳам, – гашта гуфт Вилфори сари калобаашро гумкарда, – лекин ба назди шумо омада истода, ман намедонистам, ки бо
шахсе шинос мешавам, ки ақлу донишаш аз ақлу дониши марди одӣ ба
маротиб баланд аст. Дар мо, мардуми сарсахти тамаддун аз роҳ бурда,
расм нашудааст, ки шумо барин касони обрӯманди молик ба сарвати
ҳангуфт – ба ҳар ҳол чунин мегӯянд: дида истодаед, ки ман аз ин хусус
чизе намепурсам, фақат аз рӯи овоза мегӯям, – хӯш ки бошад, дар мо
расм нашудааст, ки ин мардуми хуштолеъ фурсатро сарфи масоили
иҷтимоӣ, хаёлоти фалсафӣ бикунанд, ки ин чизҳо, магар барои он тоифа
касонест, ки сарнавишт аз неъматҳои дунявӣ бенасибашон гардондааст.
– Бигӯед, – ҷавоб гардонд граф, – наход ки шумо ба мартабаи кунуниатон расидаву боре ба андеша нарафта ва надида бошед, ки истисное
ҳам имкон дорад; ва наход бо нигоҳи худатон, ки боист ин қадар сареҳу
дақиқбин бошад, ҳаргиз саъй накардаед ба ниҳонхонаи дили инсон бингаред, ниҳонхонае, ки нигоҳатон ба он роҳ ёфтааст? Магар ходими
маҳкама, довар на ин ки фақат беҳтарин корбасткунандаи қонун, маккортарин муфассири моддаҳои сарбастаи он, балки мисмору пармае
баҳри ковиши қалби одамон, санги маҳак барои он заре нест, ки ҳар
гуна рӯҳе бо кам ё беш омехтаи филизот таркиб ёфтааст?
– Шумо, рости гап,ба кӯчаи сарбастае андохта истодаед маро, – гуфт
Вилфор, – ман ҳаргиз нашунидаам, ки касе мисли шумо суханронӣ карда бошад.
– Ин барои он, ки шумо ҳеҷ гоҳ аз доираи шароити зиндагии муқаррарӣ берун набаромадаед ва ҳаргиз ҷуръат намекардед ба табақоти олие
бар шавед, ки худованд офаридаҳои аз назар ниҳону фавқулъодаеро
маскун гардондааст.
– Ва шумо гумон мекунед, чунин табақоте вуҷуд доранд, мавҷудоти
фавқулъодаву аз назар ниҳоне фаро гирифтаанд моро?
– Хӯш чаро не бошад? Магар шумо ҳавоеро, ки нафас мекашеду бе
он вуҷуд дошта наметавонед, мебинед?
– Лекин дар он сурат мо онҳоеро, ки шумо аз хусусашон сухан меронед, намебинем.
– Не, шумо онҳоро мебинед, ҳар гоҳ худо хоҳад, ки онҳо таҷассум
биёбанд; шумо бо онҳо тамос мегиред, рӯбарӯ мезанед, ҳамроҳашон
сӯҳбат мекунед ва онҳо ба гапатон ҷавоб мегардонанд.
– Рости гап, – гуфт, табассумкунон, Вилфор, – бисёр мехостам, ки
маро огоҳ бикунанд, даме ки яке аз чунин офаридаҳо ба ман рӯбарӯ мезанад.
– Орзуи шумо амалӣ гардид: шуморо алакай огоҳ карданд ва ман бори дигар огоҳ мекунам шуморо.
– Яъне ки худи шумо…
– Оре, ман яке аз он офаридаҳои фавқулъодаам, ки то ба ҳол касе дар
олам дар чунин вазъияте набудааст, ки ман ҳастам. Қаламрави шоҳон
маҳдуд аст – ё бо кӯҳҳо, ё бо рӯдҳо, ё бо урфу одати бегонаашон, ё бо
забони ғайрашон. Вале кишвари ман чун ҷаҳон бекарон аст, зеро ман на
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итолиёвиям, на фаронсавӣ, на ҳиндуям, на амрикоӣ, на испонӣ – ломаконам ман. Ҳеҷ як кишвар худро ватани ман ҳисобида наметавонад ва
танҳо худованд медонад, ки дар кадом мамлакате мемирам ман. Ман
ҳама таомулро қабул дорам, ба ҳама забонҳо ҳарф мезанам. Ба гумони
шумо, ки ман фаронсавиям, ҳамин тавр нест, зеро ман ба фаронсавӣ ҳамчунин озоду ҳамчунин тоза сухан меронам, ки шумо ҳарф мезанед? Лекин Алии ғуломи нубии ман маро араб гумон мебарад; Бертуччо, мубошири ман – сокини Рим меҳисобад; Гайда, чӯрии ман, хаёл мекунад, ки
юнониям. Ман ба ягон кишваре мансуб нестам, аз ягон ҳукмфармое
ҳимоят намеҷӯям, ягон шахсеро бародари худам намеҳисобам, – бинобар
ҳамин ҳам ягонтои он шубаҳоте, ки муқтадирҳоро побанд мекунад ва
ягонтои он монеоте, ки заифонро бозмедорад, маро побанд намекунад ва
бознамедорад. Маро танҳо ду душман аст, ман намегӯям фотеҳ, чун ки бо
матонати худ ман бар онҳо пирӯз мешавам, – инҳо фурсат ва масофат.
Сеюм ва аз ҳама хатарнокаш, – ин миранда будани ман аст. Фақат марг аз
роҳам боздошта метавонад маро, пеш аз он ки ман ба мақсади худ ноил
бишавам; дигар ҳамаашро ба ҳисоб гирифтаам. Он чиро, ки мардум гардиши фалак ё хости қисмат номидаанд, – бенаво шудан, табдили ҳол,
тасодуфот, – ҳамаи инро пешбинӣ кардаам ман; баъзе аз ин ҳолатҳо рух
доданаш мумкин ба ман, вале маро аз пой фиканда наметавонанд. То даме ки намирам, бар як қарор хоҳам монд, ки ин дам ҳастам; ана барои чӣ
ба шумо чунин чизҳое гуфта истодаам ман, ки шумо ҳаргиз нашунидаед,
ҳатто аз забони шоҳ, чун ки шоҳон ба шумо эҳтиёҷ доранд, вале дигар
касон метарсанд аз шумо. Охир дар ҷомиаи ин қадар музҳик таркиб ёфтаи мо кӣ ба худ намегӯяд, ки: «Мумкин аст ягон вақт ба ман ҳам корафтод шудан ба додситони подшоҳи рост ояд!»
– Магар ба худи шумо ин дахл надорад? Охир модом ки шумо дар
Фаронса истиқомат доред, шумо, табиист, ки ба қонунҳои ин кишвар
итоат мекардагистед.
– Ман инро медонам, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо. – Лекин ҳар
гоҳ ман сафари ягон мамлакатеро пеш гирифтанӣ шавам, корро аз он
сар мекунам, ки бо роҳҳои ба худам маълум кӯшиш ба харҷ медиҳам,
ҳамаи он касонеро даромӯзам, ки аз ягон ҷиҳат ба ман муфид ё хатарнок буда метавонанд ва дар ниҳояти кор ман онҳоро ба дараҷае хуб шинохтагӣ мешавам, ё мумкин аст, ҳатто беҳтар аз он бишиносам, ки худашон худашонро мешиносанд онҳо. Ин ба он боис мегардад, ки додситони подшоҳие, ки корам ба вай афтоданаш мумкин аст, чӣ касе ки
бошад, нисбат ба ман дар вазъияти душвортаре қарор мегирад.
– Шумо гуфтанӣ ҳастед, – дар ҷавоби гапи ӯ бигуфт Вилфор як дараҷа
дудила шуда, – ки, азбаски табиати инсон нотавонӣ дорад, лоҷарам, ҳар
гуна кас, ба ақидаи шумо, дар умраш…иштибоҳе мекунад?
– Иштибоҳ…ё ҷиноят, – бепарво ҷавоб гардонд Монте-Кристо.
– Ва шумо аз ҳама касон ягона касе ҳастед, ки, ба қавли худатон,
эътино ба бародарон надоред, – давом дод бо овози каме тағйирёфта
Вилфор, – ягона каси комил шумоед?
– На ин ки комил, – ҷавоб гардонд граф, – балки нуфузнопазир,
ҳамин вассалом. Вале ин сӯҳбатро бас мекунем, агар ба табъи шумо
созгор набошад; адлияи шумо ба ман на он қадар хатар дорад, ки борикбинии ман ба шумо.
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– Не, не, – бе истиҳола гуфт Вилфор, ошкоро ба таҳлука афтода, ки
мабодо граф гумон накунад, ки вай аз ин мавзӯъ канораҷӯӣ карданист, –
барои чӣ! Шумо бо сӯҳбати гуворою қариб ки илҳомбахшатон маро аз
сатҳи муқаррарӣ боло бурдед; мо дигар сӯҳбат не, балки муҳокима дорем. Ҳол он ки фуқаро аз манобири Сорбона ё фалосифа дар мунозираҳояшон, худатон медонед, баъзан ба якдигар ҳақиқати талхро
мегӯянд; гирифтем, ки мо ба фиқҳи иҷтимоӣ ё фалсафаи фиқҳ машғулем; ва ман ба шумо, ҳар чанд талх бошад ҳам, чунин ҳақиқатро
мегӯям:»Додарам, кибр бар шумо муставлӣ шудааст; шуо аз дигарон
баландтаред, аммо аз шумо баландтар худост».
– Аз ҳама баландтар, – ба забон овард Монте-Кристо ба ҳадде сидқӣ,
ки Вилфор беихтиёр як қад парид, – ғурури ман – барои одамон, ин хабисоне, ки доимо тайёранд ба муқобили оне бархезанд, ки аз худашон
болост ва оне, ки ишонро бо пояш пахш намекунад. Вале ман ғурурамро паст мекунам, дар пеши худованде, ки маро аз хориву зиллат бароварда, оне кард, ки ин дам ҳастам.
– Ин тавр бошад, граф, ман мафтуни шумо, – гуфт Вилфор, бори аввал дар тӯли ин сӯҳбати ғалатӣ мусоҳибашро ба ин рутба ном гирифта.
– Оре, агар шумо воқиан соҳибқудрат бошед, агар офаридаи олиед, агар
шахси муқаддас ё нуфузнопазире бошед, – ҳақ астед шумо; ин аслан
қариб, ки айни як чиз аст, – дар ин сурат ғурури шумо фаҳмост: ҳокимият бар ҳамин асос меёбад. Лекин ягон чизе будагист, ки шумо дар
талоши онед?
– Оре, буд.
– Вай чӣ будааст?
– Ман ҳам, чунон ки ба ҳар кас дар умраш як бор воқеъ мешавад, бо
мадади иблис ба рафеътарин кӯҳи олам баромада будам, аз сари ҳамон
кӯҳ вай дунёро ба ман намуд ва чунон ки як замон ба Масеҳо гуфа буд,
бигуфт: «Бигӯ ба ман, эй зодаи инсон, чӣ талабе дорӣ, то ба ман саҷда
бикунӣ?» Он гоҳ ман дуру дароз ба андеша рафтам, зеро муддате боз
орзуе аз дилам берун намерафт. Баъд ба суолаш ҷавоб гардондам: «Гӯш
кун, ман ҳамеша мешунидам, ки қазо мавҷуд аст, ҳол он ки ҳаргиз на
онро дидааму на чизеро шабеҳ ба он ва дар андеша будам, ки ин қазо
вуҷуд надоштагист; ман мехоҳам қазо бишавам, зеро дар ҷаҳон аз мукофоту муҷозот олитару дилпазиртар ва мукаммалтар чизеро намедонам». Аммо иблис сар хам карду оҳ кашид. «Ту иштибоҳ мекунӣ;– гуфт
ӯ, – қазо мавҷуд аст, фақат ту онро намебинӣ, зеро, офаридаи парвардигор, қазо ҳам ба мисоли холиқаш аз назар ниҳон аст. Ту ягон чизи ба он
шабеҳеро надидаӣ, чун ки худи қазо ҳам бо муҳаррикҳои ниҳоние ҳаракат мекунад ва бо ҷодаҳои торик роҳ мепаймояд; ҳар он чи ба муроди
ту карда метавонам, – ба яке аз василаҳои қазо мубаддал кардани туст».
Қарордоди мо ақд ёфт; шояд, ман ба ҷонам ҷабр карда бошам. Лекин
ҳар чӣ ҳам бошад, – давом дод суханашро Монте-Кристо, – агар аз нав
аҳд бастан рост меомад, ман онро аз сари нав мебастам.
Вилфор моту мабҳут назар мекард ба Монте-Кристо.
– Граф, – суол кард ӯ, – хешу таборе доред шумо?
– Не, дар олам якаву танҳо ман.
– Инаш боз бадтар!
– Чаро? – пурсид Монте-Кристо.
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– Зеро, мумкин аст ба шумо гувоҳ гардидан ба дидани манзарае рост
меомад, ки ғуруратонро бишканад. Шумо гуфтед, ки фақат марг ба
даҳшат меорадатон, ҳамин тавр нест?
– Ман намегӯям, ки марг ба даҳшат меорадам; ман мегӯям, ки фақат
марг монеъ мешавад ба ман.
– Пирӣ чӣ?
– Маъмурияти ман пеш аз он поён меёбад, ки пириам фаро бирасад.
– Ҷунун чӣ?
– Ман алакай дар ҳадди ҷунун қарор доштам, вале шумо аз қоидае
хабар доред: non bis idem1, ин қоидаи ҳуқуқи ҷиноист, пас, дар ҳудуди
салоҳияти шумост.
– Даҳшатовар на фақат марг, пирӣ ё ҷунун аст, – гуфт Вилфор, – масалан, мафлуҷӣ гуфтанӣ чизе ҳаст – ин ғурриши раъд аст, аз пой мефиканад шуморо, вале нобуд намекунад, валекин, баъди ин ҳама чиз тамом. Ин ҳамоно шумоед ва дигар на шумо; шумое, ки ба мисоли Ариел,
қариб ки малак будеду ба як вуҷуди беҳаракат мубаддал мешавед, ки
чун Калибан, дигар қариб, ки ҷонваре ҳастед; ба забони одамӣ инро,
чунон ки пеш аз ин гуфтам ба шумо, мафлуҷ мегӯянд вассалом. Хоҳиш
мекунам аз шумо, ягон вақт як сари қадам ба манзили ман дароед, граф,
то ин сӯҳбатро давом диҳем, агар дар замиратон рағбати мулоқот бо
ҳарифе пайдо шавад, ки ба фаҳмидани шумо қодир асту ташнаи такзиб
кардани шумост ва ман падари худ, ҷаноби Нуартйе де Вилфор, яке аз
муҷаллотарин якобиёни аҳди инқилоби аввалро нишон медиҳам ба шумо, тавъам афтодани ҷасорати беназиру пайкари қавиро; ин мард, мисли
шумо, ҷамеи кишварҳои оламро надида бошад ҳам, дар вожгун сохтани
яке аз муқтадиртарин шахсиятҳо саҳм гирифтааст; ӯ ҳам, шумо барин,
худро яке аз фиристодагони худованд набошад ҳам, вуҷуди олие
меҳисобид, қазо набошад ҳам дасти тақдир медонист; саранҷом чӣ –
кафидани ранги хунгарди даруни майна ҳамаи инро нобуд кард ва на
дар як рӯз, на дар як соат, балки дар як сония. Ҳанӯз рӯзе пеш Нуартйеи
якобӣ, сенатор, карбонарӣ, ки на парвои гилотина дошт, на тӯпу на
ханҷар, Нуартйеи инқилоббоз, Нуартйее, ки Фаронса барояш тахтаи
паҳновари шатранҷе буд, ки мебоист аз сатҳи он пиёадаҳову тураҳо,
аспону шаҳбонугон якояк ғоиб шаванд, ба хотири он, ки ба шоҳ киш
дода шавад, – ин Нуартйеи пурҳайбат рӯзи дигар ба «Нуартйеи бечора»
табдил ёфт, ба пири ноҷунбоне, ки зери таҳаккуми заифтарин узви хонадон, набераи худаш Валентина лолу ҷасади карахте қарор ёфт, ки бе
азобу шиканҷа умр ба сар мебарад, фақат ба хотири он, ки фурсат диҳад
ҷисм батадриҷ то ба таназзули куллӣ бирасад.
Мутаассуф, – гуфт Монте-Кристо, – дар ин манзара на барои бинишу
на барои фаҳмиши ман ягон чизи наве нахоҳад буд: ман каме пизишк
ҳастам ва ман ҳам ба мисли абнои ҷинси худам чандин бор дар ҷисми
зинда ҷон ҷустаам ё дар ҷисми мурда; аммо, чун қазо аз чашми ман
ниҳон мондааст, агар чи қалбам онро эҳсос мекард. Садҳо қаламбадаст
бар асари Суқрот, бар асари Сенека, бар асари ҳазрати Августин ё Галл
дар назму наср ҳамин қиёсро овардаанд, ки шумо овардед; вале ман медонам, ки азобу кулфати падар тарзи тафаккури писарро сахт тағйир дода
1. Ду дафъа барои як чиз ҷавобгар намешаванд (лот.)
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метавонад. Азбаски шумо маро шарафманд гардонда даъват карда истодаед, ман барои ибрат гирифтан аз он манзараи ғамангез, ки бояд хонадони шуморо ин қадар маҳзун карда бошад, ба манзилатон меоям.
– Ин, бешубҳа, ҳамин тавр ҳам мебуд, агар худованд дар ивазаш сахои бештаре ато намекард ба ман. Дар паҳлуи ин пир, ки ба тааннӣ сӯи
гӯр рафтан дорад, дар сари остонаи зиндагӣ ду фарзанде қарор доранд:
Валентина, духтари ман аз завҷияти аввал бо мадемуазел Рене де Сен–
Меран ва Эдуард, писарам, ки шумо аз марг наҷоташ додед.
– Хӯш аз ин ато чӣ натиҷае мегиред шумо? – пурсид Монте-Кристо.
– Натиҷа ҳамин, – ҷавоб гардонд Вилфор, – ки падари ман, пойбанди
шавқу рағбат гардида, ба иртикоби яке аз он ғалатҳое афтод, ки аз
адлияи одами ҷон ба саломат мебарад, вале аз маҳкамаи худованд ҷои
гурез надорад!.. Ва худованд, ба нияти сазо додани фақат як кас, танҳо
як худи ӯро маъхуз ба ғазабаш гардонд.
Монте-Кристо, ҳамчунин табассум дар лаб, аз қаъри дилаш чунон
наърае баркашид, ки агар Вилфор қудрати овози ӯро шунидан медошт,
бадар мерафту ба ақибаш назар накарда метохт.
– Хуш бошед, тақсир, – давом дод суханашро додситони подшоҳӣ,
ки чанд лаҳза пеш аз ин аз рӯи курсии нарм бархоста буду рост истода
гап мезад, – бо қалби саршор аз эҳтиром аз манзили шумо берун меравам, эҳтироме, ки умед дорам, ба шумо хуш меомадагист, ҳар гоҳ аз
наздиктар бо ман шинос бишавед, чунки ман, ба ҳар ҳол, одами дилбазан нестам. Илова бар ин шумо дар симои хонуми ден Вилфор дӯсти
якумрие ба даст овардаед.
Граф таъзим намуду Вилфорро фақат то дами дари хонаи кораш гусел кард; додситони подшоҳӣ тарафи каретаашг фуромад, ки ду нафар
нӯкари пеш–пешаш раванда, бо ишораташ, ба кушодани дари он шитофтанд.
Даме ки додситони подшоҳӣ аз назар ғоиб шуд, Монте-Кристо зӯр
зада нафас рост карду табассум намуд.
– Не, – гуфт ӯ, – не, бас аст заҳр; инчунин, модом, ки қалби ман аз он
моломол аст, подзаҳр меҷӯем.
Ӯ занги ҷарангосиро якто зад.
– Ман дар ҳузури хонум мешавам, – гуфт ӯ ба Алии вориди хона
гардида, – баъд аз ним соат бигзор карета омода бошад.
ХI. ГАЙДА
Хонанда дар ёд доштагист, киҳо буданд шиносони нав ё аниқтараш,
шиносони дерини граф Монте-Кристо, ки дар кӯчаи Меле истиқомат
доштанд, – инҳо Максимилиан, Жули ва Эммануел буданд.
Нигаронии ин мулоқоти дилпазир, ки чанд дақиқаи саодатасар, ин
шӯълаи биҳиштие, ки дӯзахро мунаввар мекунад, дӯзахеро, ки вай ихтиёран худро ба он афканда буд, баробари рафтани Вилфор ба чеҳраи
Монте-Кристо равшанӣ бахшид. Алӣ ин чеҳраи аз масаррат нур гирифтаро дида, дам ба дарун, нӯг–нӯги по аз дар баромад, гӯё метарсид,
ки андешаҳои гуворои ӯро нарамонад, андешаҳое, ки ба гумони худаш,
ҳолавор хоҷаашро фаро гирифта буданд.
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Рӯз ба қиём расида буд; граф барои худаш як соат вақти холӣ ҷудо
кард, то ҳамроҳи Гайда ба сар барад онро; шодмонӣ на ҳамонзамонӣ
фаро гирифт ин дили абгорро, дилеро, ки лозим буд ба эҳсосоти гуворо
ба наҳве омодагӣ бигирад, чунон ки ба дилҳои дигар нисбат ба эҳсосоти
қавӣ омодагие зарур аст.
Юнондухти ҷавон, чунон ки пеш аз ин гуфта будем, дар хонаҳое
маскан дошт, ки аз манзили граф тамоман барканор буданд. Ҳамаи хонаҳои ӯ ба усули шарқӣ оро ёфта буданд: рӯи фарш қолинҳои серпати
туркӣ густурда шуда, ба деворҳо саросар зарбафт кашида ва дар қадди
девори ҳар як хона дивани сербаре гузошта шуда буд бо як тӯда болишҳои рӯиҳам афканда.
Гайда се хизматгорзани фаронсавию як юнонӣ дошт. Ҳар се фаронсавӣ дар хонаи якум ҷо гирифта, тайёр буданд бо аввалин садои
зангӯлачаи зарин тохта оянду фармоишоти юнондухти канизакеро, ки
забони фаронсавиро хеле хуб медонист, ба ҷо оваранд, то муддаои хонуми худашонро ба се тан духтархонаи маҳрамаш бирасонанд, ки Монте-Кристо ба онҳо таъйин карда буд, бо Гайда ба ҳадде эҳтиромкорона
муомила бикунанд, ки ба шаҳбону воҷиб аст.
Ҷавондухтар дар хонаи аз ҳама дурдасташ, яъне дар хонаи меҳмонпазироии мудаввараш буд, ки рӯшноии рӯз фақат аз боло, аз шишаҳои
гулобиранг гузашта ба он ҷо роҳ меёфт. Ӯ дар фарши хона, рӯи болишҳои атласи осмониранги симдӯзӣ, андаке пушташро ба диван такя
дода дароз кашида буд; дасти росташро болои сар хаёле ҳалқа дода, бо
дасти чап найчаи марҷонии ба лӯлаи чандири қалён шинонда шударо ба
лаб мебурд, то дуди тамоку фақат баъди омезиш ёфтан бо оби бензоӣ ба
даҳонаш роҳ меёфт, ки нафаси нозуки духтарак водораш мекард, аз миёни он бигузарад.
Тарзи фароғаташ, ки барои зани шарқие комилан табиӣ буд, агар дар
ҷои ӯ фаронсавизане мебуд, ишвагарии сохтакоронае менамуд.
Дар танаш пӯшоки муқаррарии зани эпирие буд: шалвори атласи
сафеди ба ранги гулобӣ гулдузӣ шудаи то ба рӯи пойҳои кӯдаквораш
фуроварда, пойҳое, ки ба назари бинанда муҷассамаи аз мармари паросӣ тарошида шуда метофтанд, агар ин пойҳо дуто шипакчаи бо зару
марворид гулдӯзӣ шудаи нӯккаҷро алвонҷ дода намеистоданд; пероҳани тасмаҳои кундалангии сафеду осмонидори остинҳояш васеи
бозшавандаи чокакҳояш симини тукмаҳояш марворид, ки дастон дарунаш озод меистаданд; ва, ниҳоят, синабанд барин чизе, ки се тукмаи
бриллиантӣ мазбуташ дошта, чоки сегӯшааш ба дида шудани гардану
болодасти сари синнааш имкон медод. Суринашро камарбанди хушранги шилшилаи дарози абрешимидор дарпечида буд, ки мӯдпарастони
парижии мо дар ҳасрати он буданд.
Дар сараш кулоҳаки зарини марвориддӯзӣ дошт, ки андак яктарафа
ғеҷида буд ва дар мӯи сари сиёҳи кабудчааш якто садбарги суп–сурхи
тару тозае халондагӣ буд.
Агар гап аз хусуси малоҳати ин чеҳра равад, ин ҳусну ҷамоли юноние буд бо мукаммалии бе каму косташ: чашмони шаҳлои махмалӣ,
мустақимбинӣ, марҷондаҳон, дурдандон.
Баҳори навҷавонӣ ин ҳама ҳусну малоҳатро бо ҳама атру сафояш
шаъшаъапошӣ дошт: синни Гайда на болотар аз нуздаҳ ё бист буд.
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Монте-Кристо ходимаи юнониро ҷеғ заду фармуд аз Гайда барои
наздаш рафтан иҷозат бипурсад.
Гайда ба ҷои ҷавоб бо ишорат ходимаро фармуд пардаи дами дарро
бардорад ва дар чорчӯбаи мураббаи дар, ба мисоли лавҳи тасвири
дилрабо ҷавондухтари хуфта пайдо шуд.
Монте-Кристо вориди хона гардид.
Гайда бе он ки қалёнро аз даст фурӯ гузорад, ба оринҷаш такя намуда, нимхез шуд ва табассум дар лаб дасти озодашро ҷониби граф дароз
кард.
– Чаро, – гуфт ӯ ба забони гӯшнавози занони Спартаю Афина, – чаро
ту барои пеши ман даромадан иҷозат мепурсӣ? Магар ту дигар хоҷаи
ман нестӣ, магар ман дигар канизи ту нестам?
Монте-Кристо низ табассум кард.
– Гайда, – гуфт ӯ, – медонед...
– Чаро ту ба ман чун ҳарвақта «ту» гуфта муроҷиат намекунӣ?—
сухани ӯро бурид юнонидухти ҷавон.—Магар аз ман айбе гузашт? Ин
тавр бошад, маро ҷазо мебояд дод, на ин ки «шумо» гуфта муроҷиат
кардан.
– Гайда, – давом дод граф суханашро, – ту медонӣ, ки мо дар Фаронсаем, яъне ки ту озод ҳастӣ.
– Озод дар чӣ бобат?
– Дар ин ки маро тарк бикунӣ.
– Туро тарк кунам?.. Хӯш барои чӣ туро тарк бикунам?
– Кӣ медонад? Мо бо мардум мулоқот мекунем...
– Ман касеро дидан намехоҳам.
– Хӯш агар дар миёни он ҷавонмардони зебое, ки ҳамроҳашон
сӯҳбат кардан ба ту иттифоқ афтад, ягон касе ба ту маъқул ояд, ман
чандон ситамгор нахоҳам буд...
– Ман ҳаргиз бо зеботаре аз ту во нахӯрдаам ва ба ҷуз падари худаму
ту касеро дӯст надоштаам.
– Фарзанди бечора, – гуфт Монте-Кристо, – охир ту ба ғайр аз падари худату ман ҳаргиз бо касе ҳамгап нашудаӣ.
– Бошад будан гирад! Ман дигар бо ҳеҷ кас ҳамгап шуданӣ ҳам нестам. Падари худам маро «мояи шодмониам» мегуфт, ту маро «меҳри
дилам» меномӣ ва ҳар ду «фарзандам» гуфта ном мегиред маро.
– Ту ҳоло ҳам падаратро дар ёд дорӣ, Гайда?
Духтарак табассум кард.
– Вай ин ҷосту ин ҷост, – гуфт ӯ, даст ба чашму ба дилаш ниҳода.
– Хӯш ман дар куҷоям? – табассум дар лаб пурсид Монте-Кристо.
– Ту, – ҷавоб гардонд ӯ, – ту дар ҳама ҷо.
Монте-Кристо дасти Гайдаро гирифту хост бӯса диҳад, аммо духтараки содадил дасташро ақиб кашиду ҷабинашро пеш бурд.
– Ин дам ту медонӣ, Гайда, – гуфт ӯ, – ки ту озод ҳастӣ, ту бонуе
ҳастӣ, ту шаҳбонуӣ; ту метавонӣ пештара барин либосатро пӯшида
гардӣ ва метавонӣ аз баҳраш бароӣ; агар хоҳӣ, дар хона ист, агар хоҳӣ–
савор шаву гардиш кун; барои ту ҳамеша карета муҳайёст; Алию Мирто
дар ҳама ҷо туро ҳамроҳӣ мекунанд ва фармоишоти туро ба ҷо меоваранд, вале аз ту фақат як чизро илтимос дорам…
– Гӯшам ба ту.
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– Ҳадиси таваллудатро пинҳон дор, аз гузаштаат ҳарфе ба забон наёр, ба ҳеҷ ваҷҳ номи падари шӯҳратманду модари сарсахтатро ба забон
нагир.
– Ман гуфтам–ку, хоҷаам, ман бо касе мулоқот намекунам.
– Гӯш кун, Гайда, шояд, ки чунин канораҷӯии ба шарқиён хос дар
Париж имконнопазир шавад, ҳамчунин урфу одати кишварҳои шимолиро омӯхта гард, чунон ки дар Рим, Флоренсия, Милан ва Мадрид мекардӣ, дар ин ҷо иқомат мекунӣ ё ба Шарқ бармегардӣ, ин барои ту
манфиатбахш хоҳад буд.
Ҷавондухтар чашмони ашколудашро боло карда ба граф нигаристу
ҷавоб гардонд.
– Ё ба Шарқ бармегардем мо, ҳамин тавр гуфтан мехоҳӣ, хоҷаам?
– Оре, фарзандам, – гуфт Монте-Кристо, – охир худат медонӣ, ки
ман ҳаргиз тарк нахоҳам кард туро. На дарахт аз шукуфааш ҷудо мешавад, балки шукуфа ҷудо мешавад аз дарахт.
– Ман ҳаргиз тарк намекунам туро, хоҷа, – гуфт Гайда, – ман медонам, ки бе ту зиндагӣ ба сар бурда наметавонам.
– Фарзанди бечора! Баъди даҳ сол ман дигар пир мешавам, ту бошӣ,
баъди даҳ сол ҳамчунин ҷавон хоҳӣ буд.
– Падари ман риши дарози сафед дошт, Ин ба дӯст доштани ман ӯро
монеъ набуд; падари ман шастсола буду аз ҷамеи ҷавонмардоне, ки ман
дида будам, зеботар метофт ба назарам.
– Лекин бигӯ, ба гумонат, оё ту ба ин мамлакат одат мекарда бошӣ?
– Ман туро медида бошам?
– Ҳар рӯз хоҳӣ дид.
– Ин тавр бошад, хоҷа, чаро пурсон шудӣ?
– Метарсам, ки дил бой медиҳӣ.
– Не, хоҷа, охир пагоҳон аз он фикр мекунам, ки ту меоӣ, бегоҳон
бошад, аз он ки ту омадаӣ; ғайр аз ин, ҳар гоҳ танҳо бошам, ба ёд
меоварам, лавҳаҳои калонро мебинам, фазои бепоёнро, аз Пиндому
Олимп дуртарро; дар дили ман бошад, эҳсоси сегонае маскан дорад, ки
бо чунин эҳсосот дил бой намедиҳад кас: ғам, ишқ ва миннат.
– Ту духтари арзандаи Эпир астӣ, Гайда, нозукандому дилрабоӣ ва
бешак аз дудмони худозанҳое ҳастӣ, ки сарзамини ту ба дунё овардааст.
Осуда бош, фарзандам, ҳар он чи мебояд, мекунам ман, то ҷавониат
баръабас наравад, зеро агар ту маро чун падар дӯст дорӣ, ман ҳам чун
фарзанд дӯстат хоҳам дошт.
– Иштибоҳ мекунӣ ту, хоҷа; ман падарамро на он тавре дӯст медоштам, ки туро; ишқи ман нисбат ба ту–ишқи дигар аст; падари ман
мурду ман зинда мондам, лекин агар ту бимирӣ – ман ҳам хоҳам мурд.
Бо табассуми саршор аз меҳр граф даст ҷониби духтарак дароз кард;
ӯ чун ҳарвақта онро ба лабонаш бурд.
Граф, ба ҳамин тариқ дар тадоруки мулоқот бо аҳли хонадони Моррел байти Пиндарро зери лаб такроркунон блерун рафт.
«Ҷавонӣ шукуфа асту ишқ онро самар… Чӣ хуш гар ба фурсат
боғбонаш хурад бар!»
Карета, чунон ки ӯ фармуд, нигарон будаш. Ӯ нишасчту аспон чун
ҳарвақтиа ба ҳукм пеш тохтанд.
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XII.ХОНАДОНИ МОРРЕЛ
Баъди чанд дақиқа граф ба кӯчаи Меле, № 7 расид.
Хона сафеди зебо буд ва гулзорҳои на чандон калон рӯи ҳавлиашро
зинат медоданд.
Граф дар шахси ҳоҷибе, ки дарвозаро ба рӯяш кушод, Коклеси
солхӯрдаро шинохт. Вале азбаски ҳоҷиб, тавре ки хонандагон дар ёд
доштагистанд, якчашма буду нури чашми солимаш дар ин нӯҳ сол хеле
коҳиш ёфта, Коклес графро нашинохт.
Барои расидан ба таги дар каретаро лозим буд фаввораи на чандон
калонеро давр зада гузарад, фаввораеро, ки обаш аз ҳавзи тагаш
гӯшмоҳию санг чида шуда ҷӯшида мебаромад ва мавриди рашку тааби
ҳамсоягон гардида буду бад–он боис шуда, ки ҳавлиашон «Версали
хурдакак» лақаб ёбад. Он ки даруни ҳавз моҳичаҳои беҳисоби сурху
зарде беист дар гашту гузор буданд, ҳоҷат ба таъкид надорад.
Воқиан, ғайр аз ошёнаи якум, ки дар он матбаху сардобаҳо ҷо гирифта буданд, иморат боз ду ошёнаи дигар ва зершервоние дошт.
Хоҷаҳои ҷавон онро якҷоя бо устохонаи калону боғ ва ду сарочааш
харида буданд. Эммануел зуд дарёфт, ки аз чунин тарзи иморат ёфтани
ҳавлӣ андак манфиате бардоштан мумкин аст. Ӯ иморат ва нисфи боғро
ба ихтиёри худаш гузошту ин ҳамаро ҷудо кард, яъне ки ба миёни
тамликоти худу устохона, ки якҷоя бо сарочаҳову як қисми боғаш ба
иҷора дода буд, деворе баркашид; ба ҳамин тариқ, вай хароҷотро зиёд
накарда, чун нуктачинтарин бошандаи маҳаллоти Се–Жермен, низ
алоҳида тарҳи иқомат афканд.
Ошхона аз чӯби булут буд; хонаи меҳмонпазироӣ – аз чӯби сурхи
рӯкашаш махмали кабут; хонаи хоб–аз чӯби лимугуну рӯкашаш шоҳии
сабзи гулдор; ғайр аз ин як дар хона чун хонаи кори Эммануел ихтисос
дошт, гарчи вай ба коре машғул набуд, ҳамунин хонаи мусиқӣ барои
Жули, ки ягон олати мусиқиро машқ намекард.
Тамоми ошёнаи сеюм дар ихтиёри Максимилиан буд; ин айнан
такрори манзили хоҳараш буд,фақат дари меҳмонхонааш аз тарафи билярдхона буд, ки вай дӯстонашро ба он ҷо меовард. Даме ки каретаи
граф омада дами дарвоза қарор гирифт, ӯ назди даромадгоҳи боғ рост
истода қишав кардани аспашро назора мекарду сигор мекашид.
Коклес, чунон ки пеш аз ин гуфтем, дарвозаро мекушод, Батистен
бошад, аз кузла ҷаста фуромаду пурсид, ки оё граф Монте-Кристо ҷанобу
хонуми Эрбо ва ҷаноби Максимилиан Моррелро дидан метавонад.
– Граф Монте-Кристо! – нидо зад Моррел, сигорро партофтаву ба
истиқболи меҳмон шитофта. – Наход мо аз дидори он кас шод набошем.
Ташаккур ба шумо, граф, ҳазорон ташаккур, ки ваъдаатонро фаромӯш
накардаед.
Ва афсари ҷавон дасти графро ҳамчунон аз таҳи дил фишурд, ки ӯ ба
самимияти пазироӣ шак оварда наметавонист ва ба чашми муояна дид,
ки ӯро бесаброна нигарон будаанду хушҳолона истиқболаш карданд.
– Рафтем, рафтем, – гуфт Максимилиан, – ман худам муаррифӣ мекунам шуморо; расидани шумо барин касро набояд, ки нӯкар ба арз расонад; хоҳарам дар боғ, садбаргҳои аз гул фуромадаро буридан дорад;
язнаам шаш қадам дуртар аз ӯ ба хондани рӯзномаҳояш «Матбуот» ва
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«Мунозира» машғул аст, зеро, ҳар ҷо, ки хонуми Эрбо бошад, шумо
метавонед пешакӣ итминон дошта бошед, ки дар доираи назари на канортар аз чаҳор метр Эммануелро ҳам мебинед ва баръакс, чунон ки
дар мактаби Политехникӣ мегӯянд.
Ҷавонзан, ки яктаҳи шоҳӣ дар бар, гулбаргҳои хазонрасидаи садбарги зардро бо ҳавсалаи тамом қайчӣ мекард, шарфаи пои онҳоро шунида,
сар боло кард.
Ин ҷавонзан Жулии хурдакаки шиноси мо буд, ки тибқи пешгӯии
намояндаи ширкати Томсон ва Френч ба хонуми Эммануел Эрбо табдил ёфтааст. Марди номаҳрамеро дида нидо зад ӯ. Максимилиан қоҳ–
қоҳи хандаро бардошт.
– Натарс, хоҳарак, – гуфт ӯ, – агар чи граф ҳамагӣ чанд рӯз боз дар
Парижанд, ин кас алакай медонанд, ки судхӯрзани Марэӣ будан чӣ
гуфтанӣ гап аст, лекин агар то ҳол бехабар бошанд, ин дам мебинанд.
– Оҳ, тақсир, – гуфт Жулӣ, – бе гапу ҳарф овардани шумо – ин ғадрест аз ҷониби бародарам; ин ҳеҷ парво надорад, ки хоҳари бечорааш
чӣ афту башарае дорад… Пенелон!.. Пенелон!..
Пирамарде, ки бехи садбаргҳои банголиро мулоим мекард, бели дасташро ба замин халонду фуражкаро аз сараш бардошта, назди онҳо
рафт; сақичеро, ки хоидан дошт, дар як он ба лунҷаш чуқуртар тела дод.
Дар миёни мӯи сари ҳанӯз ғулиаш чанд тӯқи симгун сафедча метофт,
чеҳраи гандумгуни ҷасурона, нигоҳи ҳассос аз маллоҳи собиқадор буданаш, ки дар зери офтоби минтақаи истиво сухтаву бисёр бӯрону
тӯфон дидааст, дарак медод.
– Шумо маро ҷеғ задед, мадемуазел Жулӣ? – пурсид ӯ. – Чӣ коре кунам?
Пенелон аз рӯи одати дерин духтари хоҷаашро мадемуазел Жулӣ
меносид ва ба хонуми Эрбо гуфтан ҳеҷ хӯ намегирифт.
– Пенелон, – гуфт Жулӣ, – ба ҷаноби Эммануел бигӯед, ки ба хонаи
мо меҳмони азиз омадааст, вале Максимилиан графро ба хонаи
меҳмонпазироӣ мушаяат мекунад.
Баъд ӯ ба Монте-Кристо рӯ овард.
– Шумо, умед дорам, ба ман иҷозат медодагистед, дақиқае танҳо гузораматон?
Ва, ризоияти графро нигарон нашуда, гулзорро давр зада гузашту аз
роҳрави паҳлуӣ ҷониби хона ҳаво хӯрд.
– Гӯш кунед, азизам ҷаноби Моррел, – гуфт Монте-Кристо, – ҳайфо,
мебинам, ки осоиши хонадонатонро халалдор карда истодаам.
– Нигоҳ кунед, нигоҳ кунед, – ҷавоб гардонд хандакунон Максимилиан, – ана шавҳараш ҳам таъҷил дорад, ки рафта нимтанаашро ба
камзӯл бадал кунад! Охир аҳли кӯчаи Меле мешиносанд шуморо, интизоратон буданд, бовар кунед ба ҳарфам.
– Аҳли хонадони шумо, ба хаёлам, хушбахтанд, – гуфт граф, – мисле, ки ба андешаи худаш ҷавоб мегардонда бошад.
– Бешак, граф. Хайр чӣ, ҳар он чи барои хушбахт будан лозим аст,
муҳайёст онҳоро: Ҳар ду ҷавон, зиндадил, якдигарро дӯст медоранд ва
агарчи дороии беҳисобе доштан насибашон нагардидааст, ҳар ду бо даромади бист ҳазор франкашон худро ба мисоли Ротшилд сарватманд ба
ҳисоб медиҳанд.
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– Ҳол он ки даромади бист ҳазор франк – ин андак аст, – гуфт Монте-Кристо ва гуфтораш ҳовии ин қадар навозише буд, ки дар қалби
Максимилиан чун овози падари меҳрубон аксандоз гардид, – лекин
охир ин барои ҷуфти ҷавони мо ҳадди охир набудагист, инҳо ҳам миллионер мешудагистанд. Язнаи шумо адвокат ё духтур будагист?..
– Вай тоҷир буд, граф, ва кори шодравони падарамро идома медод.
Ҷаноби Моррел вафот карду сармояи панҷсад ҳазор франк мерос гузошт; аз ин маблағ нисфаш ба ман расиду нисфаш ба ҳамшираам, зеро
аз падару модар мо фақат ду тан будем. Шавҳари хоҳарам, даме ки бо ӯ
ақди никоҳ устувор кард, ба ҷуз дили поку ақли расо ва номи нек ҳеҷ
чиз надошт. Ӯ ирода кард ҳамин миқдор пул дошта бошад, ки занаш
дорад; ӯ то даме машғули кор шуд, то даме ки ду саду панҷоҳ ҳазор
франк андӯхт; ба ҳусули ин муддао шаш сол сарф шуд. Қасам ба номатон, граф, ки ба онҳо назар карда ба риққат меомад кас–то ҳамин дараҷа
меҳнатдӯст ва ба якдигар хушмеҳр буданд инҳо, ҳар ду, бо қобилияте
ки доштанд, хеле сарват ба даст оварданашон мумкин буд, вале дар таомули ширкати падар ягон чизро тағйир додан нахостанд ва шаш солро
ба он коре сарф карданд, ки барои мардуми ба усули нав корбаранда
ду–се сол басанда буд. Аҳли Марсел аз фидокории мардонавори инҳо
то ба ҳол ба ваҷд меоянд. Оқибат, боре Эммануел пеши занаш, ки пардохтӣ ӯҳдадориҳояшро анҷом медод, рафта гуфтааст:»Жулӣ, – рӯ
меоварад Эммануел ба ӯ, – мана бастаи охирин сад франке, ки навакак
Коклес ба ман дод ва ин маблағ ба он дусаду панҷоҳ ҳазор франке
афзуда мешавад, ки мо барои худамон ҳадди охир қарор дода будем. Оё
ту бо ҳамин андаке қаноат мекарда бошӣ, ки акнун бо ҳамин иктифо
карданамон рост ояд? Гардиши солонаи ширкати мо ба як миллион баробар аст ва метавонад чил ҳазор франк фоида диҳад. Агар бихоҳед,
баъди як соат мо метавонем муштариёнамонро ба сесад ҳазор франк
бифурушем: инак номаи ҷаноби Делоне, вай ин маблағро дар ивази
ширкатамон ба мо пешниҳод кардааст, то онро ба ширкати худаш
бипайвандад. Тасмим бигир, моро чӣ мебояд кард».
«Ҳабибам, – ҷавоб гардондааст хоҳари ман, – кори ширкати Моррелро фақат Моррел пеш бурда метавонад. Магар даст кашидан аз сесад
ҳазор франк кирои онро дорад, ки номи падари худро ба як бор аз гапу
калоча пешгирӣ бикунем, гапу калочае, ки дар асари ноҳамвориҳои
зиндагӣ пеш омаданаш мумкин аст?»
«Андешаи ман ҳам ҳамин буд, – мегӯяд Эммануел, – лекин ман хостам ақидаи туро бидонам».
«Хуш, ин тавр бошад, гап ҳамин. Ҳар он чи мебоист, гуфтем мо, он
чи дар ӯҳда доштем, бипардохтем; метавонем ҷамъбаст бикунему
сандуқро бибандем; хуш ки бошад, ҷамъбаст мекунему мебандем».
Ва онҳо бетаъхир ин корро анҷом доданд. Ин дар соати се буд; як
рубъ аз се гузашта буд, ки муштарие омад, то ду киштиро суғурта кунад; ин кор понздаҳ ҳазор франк фоидаи соф меовард.
«Барака ёбед, – гуфтааст ба вай Эммануел, – бо ин ҳадиси суғурта ба
ҳампешаи мо ҷаноби Делоне муроҷиат бикунед, вале мо кори худро
файсал додам».
«Кай боз?» – суол кардааст муштарии ҳайратзада.
«Як рубъи соат пеш аз ин».
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– Ана ба чӣ тариқа, – давом дод суханашро Максимилиан табассумкунон, – хоҳару язнаи ман фақат соҳиби бисту панҷ ҳазор даромади солона шуда мондаанд.
Максимилиан ҳикояташро нав ба поён расонда буд, ҳикояте, ки ба
дили граф то рафт бештар сурур мебахшид, Эммануел худро бо камзӯлу
кулоҳ оро дода пайдо шуд. Ӯ бо ваҷоҳати шахсе, ки ташрифи меҳмонро
ниҳоят қадршинос аст, таъзим карду сипас, ҳамроҳи граф боғи шукуфонашро давр зада, ӯро ба хона ҳидоят намуд.
Фазои меҳмонхона аз накҳати садбаргони гулдони ҷопонии калон
муаттар буд. Жулӣ, ки либоси мувофиқ пӯшидаву назаррабо мӯй шона
карда буд (аҷаб, ки ба ин кор на бештар аз даҳ дақиқа вақт сарф кардааст!), сари остона ба дуруд гуфтани граф рост меистод.
Даруни қафас мурғон шодона чуқур–чуқур доштанд; шохаи дарахтони хонагии партовусию ақоқиёи гулобӣ бо хӯшаҳои пургулашон дами
тирезаҳо аз паси пардаҳои махмалин сар бароварда меистоданд, дар ин
гӯшаи дилкаш ҳама чиз дам аз тифоқӣ мезад – аз хониши мурғону аз
чеҳраи хандони худовандони манзил.
Ба хона ворид шудан баробар граф ҳис кард, ки саодати ин касон ба
рӯяш расид; вай сукут варзидаву ба андеша рафт, фаромӯш карда буд,
ки риштаи сӯҳбати дар асари дуруд гуфтанҳои зану шавҳар гусастаашро
мебоист дарпайваст.
Нохост хомӯшии ноҳинҷори ба миён омадаро пайхас карду зӯр зада
аз олами фикру хаёл берун омад.
– Хонум, – гуфт ӯ, ниҳоят, – ҳаяҷони маро бар ман бибахшоед. Ин
чиз шояд ба назари шумо тааҷҷубовар намуда бошад, – шумо ба ин
осоишу саодат одат кардагистед, аммо барои ман дидани чеҳраҳои аз
худ розӣ ин қадар нав аст, ки наметавонам аз шумою ҳамсаратон чашм
биканам.
– Мо воқиан ҳам хеле хушбахтем, – гуфт Жулӣ, – лекин ба мо хеле
муддат ҷафо дидан рост омад ва гумон аст ба касе саодаташ ин қадар
гарон афтода бошад.
Дар чеҳраи граф аломати кунҷковӣ тарҳ афканд.
– Ин, чунон ки пеш аз ин Шато Рено ба шумо гуфт, воқиаи дуру дарози хонадонист, – гуфт Максимилиан. – Шумо, граф, ба дидани садамаҳои азиму хушиҳои беандоза одат кардагистед, барои шумо ин манзараи хонадонӣ он қадар мароқангез набудагист. Вале Жулӣ рост
мегӯяд: мо азобу шиканҷаи бисёре дидаем, агар чи ин ҳама аз доираи
хонадон берун нарафтааст.
– Ва худованд, чун ҳамеша, дар азобу шиканҷаатон тасалло фиристодагист ба шумо? – пурсид Монте-Кристо.
– Оре, граф, – ҷавоб гардонд Жулӣ, – мо бояд иқрор кунем ба ин, зеро худованд бо мо чун бо бандаи баргузидааш рафтор кард, ӯ фариштаи
худашро фиристод ба назди мо.
Граф суп–сурх даргирифт ва барои ниҳон доштани изтиробаш гулӯ
равшан карду рӯймолчаро ба лабаш бурд.
– Он ки дар абои шоҳӣ ба дунё омадаасту ҳаргиз майли чизе надоштааст, – гуфт Эммануел, – саодати зиндагиро намедонад, чунон ки ба
қадри осмони соф намерасад ҳар он кас, ки дар баҳри пурталотум
ҳаргиз ҷонашро дар паноҳи чаҳор тахта нагузоштааст.
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Монте-Кристо ҷавобе нагардонда, аз ҷой бархост, зеро ларзидани
овозаш метавонист ҳаяҷони қалбашро фош бикунад; вай рӯ–рӯи хона ба
тааннӣ пешу қафо қадам задан гирифт.
Шуморо, эҳтимол, таҷаммули мо ба ханда оварад, граф, – гуфт Максимилиан, ки ду чашмаш ба Монте-Кристо буд.
– Не, не, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо бо ранги сахт канда як дасташро ба дили сахт тапандааш пахш кардаву дасти дигарашро ҷониби
қоби булӯрине нигаронда, ки дар зераш рӯи болиши махмали сиёҳ
ҳамёни кашбофии абрешимие бо эҳтиёт гузошта шуда буд. –Ман ҳамту
нигоҳ дорам, ин чӣ хел ҳамён бошад, ки дар як тарафаш гӯё ким–чӣ хел
коғазе истодаасту дар тарафи дигараш–алмоспораи хубе.
Қиёфаи Максимилиан ҷиддӣ гардиду ҷавоб гардонд:
– Ин ҷо, граф, гаронбаҳотарин ганҷи хонадони мост.
– Воқиан ҳам, алмоси бисёр зебо будааст, – гуфт Монте-Кристо.
– Не, бародарам арзиши онро дар назар надорад, гарчанд баҳои онро
сад ҳазор франк муқаррар карда бошанд ҳам, вай гуфтанист, ки чизҳои
даруни ин ҳамён барои мо азизанд: инҳоро ҳамон фариштаи даргузар
гузошта рафта буд, ки гуфтем мо ба шумо.
– Ман гапи шуморо нафаҳмида истодаам, хонум, вале дархости шарҳ
доданашро ҳам ба худ эб намебинам, – таъзим намуда ҷавоб гардонд
Монте-Кристо. – Бубахшед, ки нахостам беназокатӣ бикунам.
– Беназокатӣ мегӯед, граф? Баръакс, мо шод мешавем аз ҳикоят кардани ин! Агар рафтори олиҳимматонаеро, ки ин ҳамён ёдрас мекунад,
пинҳон доштанӣ мешудем, ин гуна ба намоиш намегузоштем онро. Не,
мехостем имкон дошта бошем ба тамоми олам аз ин хусус ҷор бизанем,
то валинеъмати ғайбии мо ақаллан ба василаи болафшониаш худро
ошкор кунад.
– Ана гап! – ба забон овард Монте-Кристо бо овози баста.
– Граф, – гуфт Максимилиан қоби булӯринро андаке бардошта ва бо
камоли эҳтиром лаб ба ҳамёни кашбофӣ расонда, – инро касе дар дасташ дошта меистод, ки падари моро аз марг наҷот доду худи моро аз
муфлис гардидан, хонадонамонро бошад, аз бадномӣ, – шахсе, ки ба
туфайли ӯ мо, фарзандони сарсахти маъхуз ба рӯзи сахту бенавоӣ ин
дам аз чор тараф аз бахту рӯзии худ бо шавқ сухан рондани одамонро
мешунавем. Ин мактуб, – ва Максимилиан аз ҳамён руқъаеро бароварду
ба граф дароз кард, – ин мактуб ба дасти ӯ дар ҳамон рӯзе навишта
шуда буд, ки падарам тасмими навмедонае гирифта буд, вале ин алмосро марди ношиноси олиҳиммат бисоти хоҳари ман муқаррар карда
буд.
Монте-Кристо руқъаро кушода бо эҳсоси шодмонии беандозае бихонд; ин ҳамон руқъаи ошно ба хонандагони мост, ки ба унвони Жулӣ
ба дасти Синдбоди Дарёгард навишта шуда буд.
– Марди ношинос, мегӯед шумо? Ба ҳамин тариқ, касе, ки ин гуна
эҳсоне кардааст ба шумо, кӣ буданаш маълум нагардид?
– Оре, саодати дастфишуриаш насиб нагардид ба мо, – ҷавоб гардонд Максимилиан, – ва на аз он, ки мо баҳри ин лутфу марҳамат зорӣ
накардаем ба худо. Аммо дар ин ҳама рӯйдод ин қадар асроре буд, ки
мо то ба ин дам сарҳисобашро ёфта наметавонем: ба ҳамааш дасти аз
назар ниҳоне, дасти муқтадире, ба мисоли дасти соҳир раҳнамун буд.
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– Вале ман то ба ҳол умеди ягон вақт ба дастбӯсиаш расиданро гум
накардаам, чунон ки ҳамёни ба дасташ расидаро мебӯсам, – гуфт Жулӣ.
– Чор сол пеш аз ин Пенелон дар Триест будааст; Пенелон, граф, ин
ҳамон маллоҳи куҳансолест, ки шумо бел дар дасташ дидед ва ин дам аз
раҳнамои киштӣ ба боғбон мубаддал шудааст. Дар Триест вай дар лаби
соҳил марди ингилисеро мебинад, ки дар тараддуди яхтасавор ба шино
рафтан будааст ва дар симои ӯ шахсеро шинохтааст, ки панҷуми июни
соли як ҳазору ҳашт саду бисту нӯҳум ба манзили падарам омадаву
панҷуми сентябр ҳамин руқъаро ба ман фиристода буд. Ин шахс, бе
шак, ҳамон шахси ношинос будааст, чунон ки таъкид кард Пенелон,
вале ӯ ҷуръат накардааст бо вай ҳамгап шавад.
– Марди ингилис! – андешамандона ба забон овард Монте-Кристо,
ки ҳар як нигоҳи Жулӣ ба изтиробаш меовардаш. – Марди ингилис,
гуфтед шумо?
– Оре, – гуфт Максимилиан, – марди ингилисе, ки ба сифати гумоштаи ширкати воқеъ дар Рими Томсон ва Френч дар манзили мо пайдо
шуда буд. Ана барои чӣ ман як қад парида будам, даме ки дар хонаи
Морсер шумо гуфтед, Томсон ва Френч бонкдорони шумоянд. Ин
воқиа, чунон ки мо ба шумо гуфтем, дар соли як ҳазору ҳашт саду бисту
нӯҳ ба вуқӯъ пайваста буд; бемалол бошад, бигӯед, граф, оё мешиносед
шумо ин марди ингилисро?
– Аммо шумо гуфта будед, гӯё ширкати Томсон ва Френч ба шумо
чунин хидмате карданашро баисрор рад кардааст?
– Оре.
– Дар ин сурат, шояд, ҳамон марди ингилис барои кадом–як рафтори
неке аз ҷониби падари шумо, ки худашон фаромӯш кардагистанд, аз он
кас ҳамту миннатдор будаасту барои хидмате кардан ба он кас аз
маврид истифода карда бошад?
– Дар ин боб ҳар чӣ гумон бурдан мумкин аст, ҳатто мӯъҷизае.
– Чӣ ном дошт? –пурсид Монте-Кристо.
– Ӯ исми дигареро ба забон наёвард, – ҷавоб гардонд Жулӣ, ки бо
диққат чашм дӯхта меистод ба граф, – ҷуз оне ки дар поёни руқъа сабт
карда буд: Синдбоди Дарёгард.
– Лекин ин, охир, маълум, ки ном не, балки тахаллус аст.
Боз ҳам бодиққаттар ба худаш чашм дӯхтану ба лаҳни овозаш гӯш
андохтани Жулиро дида, граф барафзуд:
– Гӯш кунед, мабодо ӯ бо ман тақрибан ҳамқад, шояд хаёле баландтар, андаке борикандом, гиребонаш баланд, галстукаш таранг бастагӣ,
камзӯлаш ба тан часпидаю тукмаҳояш таг то боло гузарондагӣ, доимо
қаламе дар дасташ набуд–ку?
– Пас шумио ӯро мешиносед? – хитоб кард Жулӣ бо чашмони аз
шодӣ шарарбор.
– Не, – гуфт Монте-Кристо, – ман фақат изҳори тахмин кардам. Ман
фақат лорд Уилмор ном касеро мешинохтам, ки ба чунин хайру эҳсон
ҳиммат дошт.
– Кӣ буданашро зоҳир накарда?
– Ин як шахси ғалатие буд, ки ба мавҷудияти миннатдорӣ эътиқод
надошт.
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– Худоё, – нидо зад Жулӣ, бо ваҷоҳати баённопазире ангушти ҳайрат
газида, – пас ба чӣ эътиқод доштааст, бечора?
– Ба ҳар ҳол, ҳине ба он эътиқод надошт, ки ману ӯ бо ҳам вохӯрда
будем, – гуфт Монте-Кристо, аз ин нидои аз қаъри дил берун омада
беҳад ба изтироб афтода. – Шояд аз он дам баъд худаш ҳам итминон
пайдо карда бошад, ки миннатдорӣ мавҷуд будааст.
– Ва шумо бо ин шахс шиносоӣ доред, граф? – бипурсид Эммануел.
– Агар шумо бо ӯ шиносо бошед, – нидо зад Жулӣ, – бигӯед, моро бо
ӯ рӯбарӯ кардан, ӯро ба мо нишон додан, ҷояшро ба мо гуфтан метавонед? Гӯш кун, Максимилиан, гӯш кун, Эммануел, охир агар ягон вақте
мо бо ӯ вохӯрем, ин накукориро ба ёдаш оварданӣ шавем, мункир
намешудагист–ку!
Монте-Кристо ҳис кард, ки дар чашмаш ашк давр зада истодааст; ӯ
боз рӯ–рӯи хона ба қадам задан даромад.
– Аз барои худо, граф, – гуфт Максимилиан, – агар шумо аз ҳоли он
кас хабар дошта бошед, ҳар чӣ медонед, бигӯед ба мо!
– Ҳайфо, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо, зӯр зада ҳаяҷонашро, ки
дар овозаш садо медод, пинҳон доштанӣ шуда, – агар валинеъмати шумо воқиан ҳамон лорд Уилмор бошад, дар он сурат бим дорам, ҳеҷ гоҳ
вохӯрдани бо ӯ ба шумо муяссар намешавад. Ман ягон се сол пеш аз ин
дар Палермо бо ӯ видоъ карда будам ва ӯ дар тараддуди сафари ғарибтарин кишварҳое буд, бинобар ин гумон надорам, ки ягон вақте
гашта ояд.
– Чӣ бемурувватист, он чи шумо мегӯед! – нидо зад Жулӣ дар ниҳояти навмедӣ ва дар чашмонаш ашк ҳалқа зад.
– Агар лорд Уилмор он чи ман дида истодаам, медид, – гуфт МонтеКристо аз сидқи дил, ба дурдонаҳои шаффофе, ки аз рухсораҳои Жулӣ
фурӯ мерехтанд, чашм дӯхта, – ӯ аз нав ба зиндагӣ дил мебаст, зеро,
ашке, ки аз дидагони шумо ҷорист, ӯро бо банӣ–Одам оштӣ медод.
Ӯ дасташро ҷониби Жулӣ дароз кард; Жулӣ ҳам, дар банди сеҳри
нигоҳу овози граф афтода, ба вай даст дод.
– Лекин охир ин лорд Уилмор, – гуфт ӯ, ба охирин умед чанг зада, –
диёр, аҳли хонадон, хешу табор доштагист, охир ягон касе ӯро мешинохтагист? Магар мо наметавонем, ки…
– Ҳоҷати кофтан нест, – гуфт граф, – аз суханоне, ки нохост аз
даҳони ман баромад, ба орзуи ширин дода шудан нашояд. Гумон аст, ки
лорд Уилмор ҳамон каси кофта гаштаи шумо бошад; ману вай бо ҳам
дӯст будем, ман аз ҳама рози ӯ хабар доштам, – ӯ инро ҳам ҳикоят карда
буд ба ман.
– Лекин вай ҳеҷ чиз нагуфтааст ба шумо? – хитоб кард Жулӣ.
– Ҳаргиз сухане нагуфтааст, ки аз он шумо битавонед тахмин кунед,
ки…
– Ҳаргиз.
– Лекин шумо зуд номи ӯро ба забон гирифтед.
– Медонед… чиҳое ки ба хаёли кас намеояд.
– Ҳамшира, – гуфт Максимилиан, ба граф ёрӣ расонданӣ шуда, –
меҳмони мо ҳақанд. ба ёд ор, ки падарамон ҳар гоҳ чӣ мегуфтанд: на
марди ингилис овардааст ин саодатро ба мо.
Монте-Кристо як қад парид.
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– Падари шумо, ҷаноби Моррел, ба шумо гуфта буд, ки?.. –
беистиҳола нидо зад ӯ.
– Падарам ба ин рӯйдод чун ба мӯъҷизае менигарист. Вай имон
дошт, ки валинеъмати мо аз гӯр бархостааст. Ин чунон имони муасире
буд, ки худи ман ба он шарику ҳамфикр набошам ҳам, намехостам онро
дар дили наҷиби ӯ ботил гардонам! Ҳар замон номи дӯсти дилбанди
нобуд шудаашро зери лаб ба забон оварда, ба андеша мерафт! Дар сари
остонаи марг, даме ки фаро расидани абадият ба андешаҳояш рӯшании
охират бахшида буд, ин тахмин ба итминон мубаддал гардид ва каломи
вопасинаш, ки дар сари сакарот ба забон овард, ин буд: «Максимилиан,
ин Эдмон Дантес буд!»
Рангпаридагӣ, ки то рафт чеҳраи графро фаро мегирифт, ҳини ба забон омадани ин суханон ҳолати даҳшат гирифт. Хун дар дилаш ба туғён
омад, ӯ натавонист ҳарфе бигӯяд; ба соат нигарист, мисле ки вақт ба
ёдаш расида бошад, кулоҳашро гирифт, ким–чӣ хел ногаҳониву мушавваш бо хонуми Эрбо хайру хуш кард ва дасти Эммануелу Максимилианро бифушурд.
– Хонум, – гуфт ӯ, – иҷозат фармоед гоҳ–гоҳ аз ҳоли шумоён хабар
гирам. Дар хонадони шумо табъам хуш шуд ва аз ҳусни истиқболатон
муташаккирам, зеро дар манзили шумо бори аввал дар чандин сол гузашти вақтро ҳис накардам.
Ва ӯ бо қадамҳои чуст аз дар баромад.
– Чӣ каси ғалатиест ин граф Монте-Кристо, – гуфт Эммануел.
– Оре, – ҷавоб гардонд Максимлиан, – лекин ба гумонам, дили
наҷибе дорад ӯ ва итминон дорам, ситораи мо ба вай рост омад.
– Овозаш ба қаъри дилам роҳ ёфт, – гуфт Жулӣ, – ва ҳатто ба назарам чунин тофт, ки на бори аввал мешунавам ин овозро.
XIII. ПИРАМ ВА ФИСБА
Агар кас аз се ду ҳиссаи маҳаллаи Сент_Онореро тай кунад, он гоҳ
дар қафои иморати муқарнасе, ки ҳатто дар миёни ҳавлиҳои бисёр
зебои ин маҳаллаи пуршукӯҳ ҷудо шуда меистад, боғи калонеро дида
метавонад; шаҳбулутони анбӯҳи боғ дар болои деворҳои азамати қариб
қурғоносо қомат кашида, ҳар баҳор шукуфаҳои сафеду гулобигунашонро дар ду гулдони ҷӯякдори сангин фурӯ мерехтанд, гулдонҳое, ки рӯи
сутунҳои чорқирра қарор гирифта, ба ин сутунҳо панҷараи оҳании
давраҳои Лудовики XIII гузаронда шуда буд.
Агар чи дар ин гулдонҳо буттаҳои анҷибари назаррабое рӯида
гулҳои арғувонию баргони хол–холашонро дар вазиши бод ҷилва медоданд, аз ин даромадгоҳи мӯҳташам хеле вақт боз истифода намебурданд, аз ҳамон давраҳое, ки соҳибони иморат тасмим гирифта буданд
барои худашон фақат худи хонаву ҳавлии пур аз дарахти аз ҷониби
маҳалла ва боғ дари дарою бароноки гирдаш панҷарадореро боқӣ гузоранд; як замоне дар паси панҷараи он замини обчакории хубе мавҷуд
буд, ки ба ин работ нисбат дошт. Аммо ифрити эҳтиёткору манфиатҷӯӣ
ба миён омаду дар канори замини обчакорӣ кӯчае баркашид, ки бо ранги шараёни азими Париж, ки маҳаллаи Сент–Оноре ном дошт, бояд
рақобат меҷуст. Ва азбаски ин кӯчаи нав ба туфайли лавҳачаи оҳании
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худ қалб аз тавлид гардиданаш ном касб карда буду он бояд пур аз иморат мешуд, замини обчакориро бифурӯхтанд.
Аммо ҳар гоҳ кор ба эҳтикору манфиатҷӯӣ оид шавад, инсон тахмин
мекунаду сармоя таҳаккум меронад. Кӯча ба мисли тифли тозаном дигар дар аҳди маҳд ба ҳалокат расид.Он ки замини обчакориро харидаву
баҳояшро бе каму кост пардохта буд, натавонист онро ба маблағи дилхоҳ бифурӯшад ва дар интизори боло рафтани нарху наво, ки зуд ё дер
мебоист маблағи сарф кардаву зоеъ рафтаашро барзиёд ҷуброн бикунад, вай иктифо ба он кард, ки заминро ба обчакорон соле панҷсад
франк ба иҷора диҳад.
Ба ҳамин тариқ, вай аз пулаш фақат ним фоиз ба даст меоварад, ки
ба қиёси муомилоти имрӯза, хеле ночиз аст, дар ҳоле ки бисёриҳо
панҷоҳфоизӣ ба даст меоваранду боз чунин меангоранд, ки пулашон
даромади қашшоқонае медиҳад.
Ҳар чӣ бошад ҳам, дарвозаи як замоне тарафи замини обчакорӣ
бозшавандаи боғ баста аст ва ошиқмаъшуқҳояшро занг хурдан дорад;
ин ҳам кам: барои он ки обчакорони разил аз ҳаддашон гузашта бо нигоҳи густохонаашон андаруни боғи ашрофманишонро макрӯҳ нагардонанд, дарвозаро то баландии шаш фут аз сатҳи замин тахтакӯб карданд.
Ростӣ, тахтаҳо на он қадар ба якдигар ҷафс карда шуда буданд, ки аз
байни онҳо як назар нигаристан номумкин бошад, аммо ин хона–хонаи
одами мӯътабар аз нигоҳи беҳаёён бим надорад.
Дар ҳамин замин ба ҷои карам, сабзӣ, шалғамча, нахӯд ва харбуза
юнучқаи баланд сабзидан дошт – ин ягона далелест, ки кадом як нафаре
ин мавзеи бесамарро аз ёдаш набурдааст. Даричаи пастакаке, ки ба тарафи кӯчаи тахминшуда боз мегардид, ба сифати даромадгоҳ ба ин
қитъаи чор тарафаш деворбанд хидмат мекард, қитъае, ки ба сифати
ҳосилхез набуданаш иҷоракорон ба ҳамин қарибиҳо аз баҳраш баромада буданд; аз ҳамин ҷиҳат як ҳафта боз ин замин ба ҷои ним фоизи пешинааш ягон пашиз даромад намедод.
Аз самти иморат дар болои девор шаҳбулутоне, ки зикрашон гузашт,
шохаҳояшонро хам карда меистоданд, ки ин ҳол ба дигар дарахтони
шукуфону анбӯҳ монеъ намешуд навдаҳои дар иштиёқи ҳавояшонро аз
миёни онҳо берун баранд. Дар як гӯшае, ки аз байни баргҳои ғулӣ андаке равшанӣ метаровид, хараки сербари сангию чандто курсии боғӣ ба
назар мерасид; хараку курсиҳо, ки дар масофаи ягон сад қадам воқеъ
гардидаву дар миёни анбӯҳи дарахтон базӯр пайхас мешуданд, далолат
ба он дошт, ки ин мавзеъ ҷои мулоқоте ё ҷои дилпазири кадоме аз
бошандагони иморат будааст. Хуллас, интихоб гардидани ин ҷояки хилватро ҳам барканор будан аз шуои офтоб, ҳам якзайл, ҳатто дар гармтарин рӯзҳои тобистон низ салқину пур аз чаҳ–чаҳи мурғон будану ҳам
якбара буданаш чи аз хонаву чи аз кӯча–яъне барканор буданаш аз ташвиши рӯзгору аз ғалмағал боис гардида буд.
Бегоҳирӯзии яке аз тафсонтарин айёме, ки ин баҳор насиби сокинони Париж гардида буд, дар рӯи ҳамин хараки сангӣ китоб, чатр, сабадчаи корӣ ва дастрӯмолаки ҳарири нав ба гулдӯзиаш даст задаи чеваре
гузошта шуда буд; вале андак дуртар аз харак дар назди дарвозаи тахтакӯб ҷавондухтаре ҷониби роғ хам шудаву ба замини обчакории холӣ
назар мекард.
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Тақрибан дар ҳамин дақиқа даричаи замини обчакорӣ бесадо боз
гардиду ҷавонмарди қоматбаланди далере даромад, ки дар бар куртаи
катони дурушту дар сар кулоҳи махмал дошт; бояд гуфт, ки ин пӯшоки
авомуннос бо мӯисару сиблат ва риши сиёҳи ҷавони нозпарвард чандон
созгор набуд; ӯ шитобкорона, то ин ки итминон ҳосил бикунад, касе
назорааш дорад ё не, ба гирду пеш нигарист, даричаро баст ва зуд–зуд
қадам зада ҷониби дарвоза рафт.
Бо дидани касе, ки нигаронаш буду вале, зоҳиран, ӯ набояд чунин
пӯшок медошт, духтарак бо ҳарос як қад парид.
Аммо каси омада бо нигоҳи тунди ҷавони ошиқпеша аз миёни роғи
тахтабаст тобиши пероҳани сафеду камарбанди осмониранги дарозро
дар як он пайхас кард. Ӯ худро ба дарвоза расонду лабонашро ба роғи
тахтаҳо ҷафс кард.
– Натарс, Валентина, – гуфт ӯ, – ин манам.
Духтарак наздиктар омад.
– Чаро ин қадар дер кардед имрӯз? – гуфт ӯ. – Охир шумо медонед,
ки соати наҳор қариб аст ва маро бисёр тадбиру эҳтиёткорӣ мебояд, то
аз моиндарам, ки ҳар қадами ман зери назорааш қарор дорад, аз чӯризанак, ки аз паси ман ҷосусӣ карда мегардад, аз бародарам, ки маро безор
кардааст, халос хӯраму кори дастамро ҳамроҳ гирифта ба ин ҷо оям;
тарс дорам, ки на ба ин қарибиҳо ба анҷом мерасонам кори дастамро.
Вале ҳар гоҳ ба ман фаҳмонед, ки барои чӣ таъхир кардед, шумо боз ба
ман хоҳед гуфт, ки ин пӯшок чӣ маъно дорад; аз барои ҳамин сару тан
ман аввал нашинохтам шуморо.
– Ҷонакам Валентина, – ҷавоб гардонд ҷавонмард, – шумо барои
ишқи ман ин қадар дастнорасед, ки ман ҷуръат намекунам дӯстатон медорам бигӯям, вале бо вуҷуди ҳамин, ҳар гоҳ шуморо бинам, аз он худдорӣ карда наметавонам, ки бигӯям, парастиш мекунам ман шуморо. Ва
акси садои суханони худам баъд, ҳини фироқи шумо, тасалло мебахшад
ба ман. Лекин ин дам барои маломат карданатон ташаккур ба шумо;
маломати шумо дилфиреб аст ва собит мегардонад, ки шумо, ман ҳад
надорам, ки инро ба забон оварам, нигарон будаед маро ва дар ёди ман
будаед. Шумо гуфтанӣ ҳастед, ки чаро ман таъхир кардам ва чаро ин
тур либос пӯшидаам? Ман инро ҳозир мегӯям ба шумо ва умед дорам,
баъд маъзур медоред маро: ман ба худ пешае интихоб кардам.
– Пешае!.. Бо ин чӣ гуфтаниед шумо, Максимилиан? Магар ману
шумо ин дам то ҳамин дараҷа саодатманд шудаем, ки дар он чи ба ҳар
дуямон дахл дорад, ҳазлу шӯхӣ бикунем?
– Худо нигаҳ дорад, ки ман дар сари он чи аз ҷонам азизтар аст,
ҳазлу шӯхӣ бикунам, – гуфт ҷавонмард, – вале аз давр задани ҷойҳои
ноободу девор паридан хаста шудам ва аз андешаи он ҷиддан ба тарс
афтодам, ки падари шумо ягон рӯз чун дузд корамро ба маҳкама месупорад, – ин нанги тамоми артиши Фаронса мебуд! – ва ҳамзамон аз он
бим дорам, ки якзайл дар ин ҷойҳо пайдо шудани капитани спагист, ки
ягон хурдтарин ҳисори муҳосира шудаеву ягон истеҳкоми эҳтиёҷ ба
муҳофизате надорад, боиси шубҳа гардиданаш мумкин аст. Бинобар ин
ман худамро обчакор рост кардаму мувофиқи пешаам либос пӯшидам.
– Чӣ беақлие!
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– Баръакс, ба гумони худам, ин дар умрам ақлонатарин рафтори пеш
гирифтаи ман аст, ки амнияти ҳар дуямонро таъмин мегардонад.
– Хӯш бифаҳмонед, ки чӣ гап шуд.
– Марҳамат! Ман назди соҳиби ин замин рафтам; мӯҳлати қарордоди иҷоракори пешина ба поён расидааст ва заминро худам иҷора гирифтам. Тамоми ин юнучқа акнун аз они ман аст; ҳеҷ чиз ба ман монеъ
шуда наметавонад, ки дар миёнҷои ин алафзор козае барпо кунаму аз
имрӯз эътиборан дар масофаи ду қадам аз шумо буду бош карда гардам!
Ман хушбахтам, ман шодиямро пинҳон доштан наметавонам! Ва тасаввур бикунед, Валентина, ки ҳамаи инро ба пул харидан мумкин будааст.
Ғайри қобили тасаввур, ҳамту не? Ҳол он ки ҳамаи ин роҳату саодату
суруре, ки ман розӣ будам дар ивазаш даҳ соли умрамро бидиҳам, ба
ман – ёбед, ки чанд пул афтод?.. – Панҷсад франк дар як сол, бо се пардохт! Бинобар ин, дида истодаед, ки дигар ҷои тарс нест маро. Ман ин
ҷо дар маъвои худам қарор дорам, ман метавонам ба девор нардбон гузораму ба боғи шумо нигарам ва бе он ки аз ягон гаштие бим дошта
бошам, ҳақ дорам аз боби ишқам бо шумо ҳарф бизанам, фақат агар
ғурури шумо аз он лат нахӯрад, ки ин суханон аз даҳони чоряккори бенавои куртаву кулоҳи муздур пӯшидае берун меояд.
Аз ҳайрати сурурбахш Валентина базӯр шунаво нидое дардод; сипас
нохост, мисле ки абрпораи ҳасадпеша шӯълаи офтоби аз даричаи дилаш
воридшударо ногаҳон дарбаста бошад, ӯ бо лаҳни андӯҳбор гуфт:
– Акнун мо аз ҳад озод хоҳем буд, Максимилиан. Метарсам, ки
хушбахтии мо васваса аст ва агар мо аз амнияти худ суиистифода кунем, ин нобуд мекунад моро.
– Чӣ тавр забонатон мегардад ба ин! Охир аз он даме ки шуморо медонам, ҳамарӯза ба шумо собит кардан дорам, ки андешаву зиндагии
худамро ба зиндагии шумою ба андешаҳои шумо тобеъ кардаам. Чӣ ба
шумо мадад кард, ки ба ман бовар бикунед? Виҷдони ман. Ҳамин тавр
нест магар? Шумо ба ман гуфтед, ки эҳсосоти қаблии лобаёни хатари
анқариб ба изтироб меоварад шуморо, – ва ман ёрию садоқатамро пешниҳод кардам ба шумо, бе он ки мукофоте талаб дошта бошам аз шумо,
ба ҷуз саодати хидмат кардан ба шумо. Магар аз он дам ин ҷониб бо
ягон ҳарфе, бо ягон ишорате ба шумо баҳонае додам, ки аз ташхис доданатон маро дар миёни ҳамаи онҳое, ки аз ҷон фидо кардан ба шумо
худашонро саодатманд меҳисобиданд, пушапймон бишавед? Шумо,
бечорек, ба ман гуфтед, ки бо ҷаноби д Эпине фотиҳа шудаед ва ба ин
издивоҷ падари шумо тасмим гирифтаанд, яъне ки ин амри ногузир аст,
зеро қарори ҷаноби де Вилфор қатъист. Оқибат чӣ, ман ноаён мондам,
тамоми умедамро ба иродаи худаму ба иродаи шумо ҳавола накардам,
балки ба мурури вақт умед бастам, ба сарнавишт, ба мадади худованд…ҳол он ки шумо дӯст медоред маро, Валентина, ба ҳоли ман
раҳматон меояд ва инро гуфта будед ба ман; миннатдорам аз шумо барои ин суханони бебаҳо ва танҳо як илтимос дорам, ки ақаллан гоҳе–
гоҳе ҳамин суханонро такрор кунед бароям, ин ба ман қувват мебахшад,
ки дигар дар андешаи ҳеҷ чиз набошам.
– Ана ҳамин ба шумо ҷуръат бахшид, Максимилиан, ҳамин чиз
зиндагии маро ҳам сурур бахшиду ҳам навмедам кард. Ман ҳатто ҳар
гоҳ аз худам пурсон мешавам, ки чӣ беҳтар аст бароям: мусибате, ки аз
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сахтгирии мояндару меҳри кӯр–кӯронаи вай нисбат ба писараш мерасад
ба ман, ё саодати пур аз хатаре, ки аз ҳузури шумо эҳсос мекунам?
– Хатар! – нидо зад Максимилиан. – Чӣ тавр метавонед чунин калимаи дурушту дур аз адолатро ба забон биёваред! Магар ман на аз мутеътарин бандагонам? Шумо ба ман изн додед, ки гоҳ–гоҳе ҳамгап шавам бо шумо, Валентина, аммо мулоқот ҷустанамро манъ кардед; ман
сар фуровардам ба амратон. Аз он даме ки барои гузаштан ба ин замину
бо шумо аз паси дарвоза ҳарф задан василае пайдо кардам – хуллас, бо
шумо ин қадар наздик бошам, бе он ки худатонро бубинам, – бигӯед, оё
ягон дафъа таманно кардам, ки изн диҳед аз миёни ҳамин панҷара ба як
гӯшаи пероҳанатон даст бирасонам? Оё ягон дафъа кӯшиш кардам, ки
аз болои ин девори барои марди ҷавону бақувват хандаовар бе монеае
бигзарам? Магар боре ҳам ба сангдилӣ маломат кардам шуморо,
хоҳиши диламро изҳор доштам ба шумо? Ман чун ҷавонмарди замонҳои пеш пойбанди қавли худ будам. Ақаллан ҳаминро иқрор кунед,
то дур аз адолат ҳисоб накунам шуморо.
– Ин рост аст, – гуфт Валентина, нӯги ангушташро аз роғи ду тахта
гузаронда, ки Максимилиан лабашро ба он ҷафс кард, – ин рост аст, ки
шумо дӯсти бавиҷдонед. Лекин охир дар ниҳояти кор шумо тибқи манфиати худатон рафтор кардед, Максимилиани азизам: охир шумо нағз
медонед, ки ҳар гоҳ ғулом чизе талаб бикунад, аз ҳама чиз маҳрум мегардад. Шумо ба ман дӯстии бародарвор ваъда карда будед, – ба мане,
ки бе дӯстам, мане, ки падарам аз ёд баровардаасту моиндарам таъқиб
дорад, – мане, ки ягона тасаллои дилам–пирамарди ноҷунбон, лол, сард,
– ӯ даст ҷунбонда наметавонад, то дасти маро бияфшорад, ӯ фақат ба
имои чашм ҳарф мезанад бо ман ва дар қалбаш, бояд, андак меҳре барои ман боқӣ монда бошад. Оре, қисмат ришханди сахте зад ба ҳолам, ӯ
маро душману қурбони ҳар касе кард, ки зӯртар аз ман аст ва ҷасадеро
дӯсту пуштибони ман қарор дод! Ростӣ, Максимилиан, ман хеле
бадбахтам ва шумо кори хуб мекунед, ки маро дӯст дошта истода, дар
гами манед, на дар ғами худ!
– Валентина, – ҷавоб гардонд Максимилиан дар ниҳояти изтироб, –
ман намегӯям, ки фақат як худи шуморо дӯст медорам дар олам, – ман
хоҳари худам ва язнаамро низ дӯст медорам, вале ин меҳри самимию
ором аст, ҳеҷ ба он эҳсосе, ки нисбат ба шумо дар дилам ҷой дорад, шабеҳ нест. Даме ки аз боби шумо андеша меронам, яксара хунам ба ҷӯш
меояд, тамоми ғайратам, тамоми қуввати фавқулбашариамро ман дар
ишқи нисбат ба шумо доштаам ба кор мебарам. Вале ҳамон рӯзе, ки
шумо ба ман гӯед, ман ин ҳамаро барои саодати шумо сарф мекунам.
Мегӯянд, ки Франс д Эпине боз як соли дигар дур аст аз ин ҷо: вале дар
як сол чӣ қадар рӯйдодҳои хуш, чӣ қадар ҳолатҳои мусоид пеш омаданаш мумкин аст. Умед мебандем, – ин қадар хубу ин қадар гуворост
умед! Шумо ба худхоҳӣ маломат мекунед маро, Валентина, лекин худи
шумо чӣ гуна будед нисбат ба ман? Муҷассамаи зебову сарди Зӯҳраи
афифа. Дар ивази садоқат, гапдароӣ ва таҳаммулкории ман чӣ ваъдае
додед? Ҳеҷ. Чӣ чизе бахшидед ба ман? Резае. Бо ман аз хусуси ҷаноби д
Эпине, номзади худатон ҳарф зада, дар сари андешаи он ки ягон вақт ба
ӯ тааллуқ хоҳед дошт, оҳ мекашед. Гӯш кунед, Валентина, наход он чи
дар дил доред, аз ҳамин иборат бошад. Ҳа–дия! Ман ҳаётамро, ҷонамро
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мебахшам ба шумо, фақат ба ёди шумо метапад дилам, инак даме ки
ман камо янбағӣ ба шумо тааллуқ дорам, даме дар дил ба худ мегӯям,
ки мемирам, агар шуморо аз даст диҳам, – шуморо ҳатто андешаи он ба
даҳшат намеоварад, ки ба каси дигаре тааллуқ хоҳед дошт! Не, агар ман
дар ҷои шумо мебудам, агар ҳис мекардам, ки маро тарзе дӯст медоштаанд, ки ман шуморо дӯст медорам, ман ягон сад маротиба аз миёни
симҳои ин панҷара даст дароз мекардам ва дасти Максимилиани
берӯзиро бо чунин алфоз мефишурдам: «Ман аз они шумо мешавам,
фақат аз они шумо, Максимилиан, ҳам дар ин дунёву ҳам дар он дунё».
Валентина ҷавобе нагардонд, вале Максимилиан бишнид, ки вай оҳ
мекашаду гиря дорад. Ӯ якбора ба худ омад.
– Валентина, Валентина! – нидо зад ӯ. – Он чи гуфтам, фаромӯш кунед, агар боиси малоли хотиратон шуда бошам!
– Не, – гуфт ӯ, – ҳар чи гуфтед, дуруст аст, аммо намебинед магар,
ки чӣ бадбахту танҳоям ман. Ман қариб ки дар хонаи бегонае умр ба
сар мебарам, зеро падарам қариб ки бегонааст ба ман; инак даҳ сол боз
маро ҳар рӯз, ҳар соат, ҳар дақиқа майли якзайли фармонравоёнам
поймол кардан дорад. Азобу кулфати маро ҳеҷ кас намебинад, фақат ба
шумо гуфтам ман инро. Гӯё ҳама хайрхоҳи мананд, ҳама дӯст медоранд
маро; дар воқеият ҳама бадхоҳи мананд. Мардум мегӯянд: ҷаноби де
Вилфор шахси бисёр ҷиддиву сахтгир аст, то ин ки ба духтараш аз ҳад
бисёр меҳр зоҳир бикунад, вале ҳамту бошад ҳам, духтараш бояд хушбахт бошад, ки дар шахси хонуми де Вилфор модари сонӣ пайдо кардааст. Лекин мардум иштибоҳ мекунанд: падарам нисбат ба ман тамоман
бепарвост, моиндарам бошад, адовати беинтиҳое дорад ба ман ва
тоқатфарсоии адоваташ боз ин аст, ки вай онро якзайл бо табассумаш
пардапӯш карда мегардад.
– Ба шумо адоват дорад? Чӣ тавр метавон ба шумо адоват варзид?
– Ҳабибам, – гуфт Валентина, – ман бояд иқрор бикунам, ки адовати
ӯро нисбат ба ман боисест хеле одӣ. Вай писари худаш Эдуардро парастиш мекунад.
– Хайр парастиш кунад чӣ?
– Ростӣ, ба назари ман, масъалаи пулро ба ин аралаш кардан, чӣ хел
ки тааҷҷубовар барин, вале бо вуҷуди ҳамин, ба хаёлам, адовати ӯро
боис маҳз ҳамин аст. Худи вай ҳеҷ гуна сармояе надорад, ман бошам,
баъд аз сари модарам, мероси зиёде гирифтам ва ин сарват бо он ду
чанд мегардад, ки як рӯз не як рӯз аз ҷаноб ва хонуми де Сен–Меран
меросе мерасад ба ман; ана ҳамин тавр, ба гумонам, ки вай ҳасад мебарад. Э худоҷон, агар ман нисфи сармояамро ба вай дода метавонистам,
то ин ки худамро дар хонаи падарам духтари зоида ҳис кунам, ман, албатта, бе истиҳола мекардам ин корро.
– Бечора Валентинаи ман!
– Оре, ман худамро пой дар занҷир мебинам ва дар айни замон чандон бефараҳам, ки ба хаёлам, гӯё муттакои ман занҷиру завлонаи ман
аст ва метарсам аз инҳо ҷудо бишавам. Илова бар ин падари ман на аз
он касонест, ки яке гапашро ду кунаду беҷазо монад; ӯ ба ман таҳаккум
дорад, ба шумо ҳам ҳукмфармоӣ мекард, ҳатто ба худи шоҳ ҳам, зеро
вай бо гузаштаи беолоишаш ва бо мақоми қариб ки дастнорасаш
соҳибқудрат аст. Савганд ба номатон, ман даст ба мубориза намезанам,
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чун ки метарсам бо ин кор, мабодо, шуморо якҷоя бо худам нобуд
накунам.
– Бо вуҷуди ҳамин, Валентина, – гашта гуфт Максимилиан, – навмед
шудану ин қадар рӯҳафтода нигаристан ба оянда чӣ лозим?
– Ҳабибам, ман ояндаро дар қиёси гузашта қазоват мекунам.
– Лекин гӯш кунед, агар аз нигоҳи ашрофона ман ҷуфти зебанда
набошам ҳам, ба ҳар ҳол аз бисёр ҷиҳатҳо ман ба он доирае мансубам,
ки шумо дар он умр ба сар мебаред. Гузашт замоне, ки дар Фаронса ду
Фаронса вуҷуд дошт: аъёни аҳди давлати мутлақа бо аъёни Империя
даромехт, ашрофи шамшерзан бо ашрофи тӯпу туфанг қаробат ёфт…
Ман бошам, ба ҳамин тоифаи сонӣ мансубам: дар артиш ояндаи дурахшон нигарон аст маро; зиёд набошад ҳам, сарвати мустақиле дорам;
ниҳоят, дар тарафҳои худамон падари маро ба сифати яке аз бошарафтарин бозаргононе, ки замоне арзи вуҷуд кардаанд, дар хотир доранду ба некӣ ёд мекунандаш. Ман барои он «дар тарафҳои худамон»
мегӯям, Валентина, ки шумо ҳам қариб марселиед.
– Номи Марселро ба ёдам наёваред, Максимилиан, ҳамин як калима
ҳавои модарам, ин фариштаеро, ки ҳамагон ба маргаш ашк рехтаанд, ба
сарам меоварад ва муддати қалиле дар рӯи замин духтарашро
нигаҳбонӣ кардааст ва – итминон дорам ман – дар манзили абадаш
чашм аз ӯ наканда ҳамчунин нигаҳбонӣ мекунад! Оҳ, Максимилиан,
агар модари бечораам зинда мебуд, ҷои тарс надоштам ман; дар он сурат ба модарам мегуфтам, ки дил ба шумо додаам ва ӯ, Максимилиан,
ҳимоят мекард моро.
– Агар ӯ зинда мебуд, – гашта гуфт Максимилиан, – шиносоӣ бо
шумо муяссар намегардид ба ман, зеро худатон гуфтед, ки дар он сурат
хушбахт мебудед, лекин Валентинаи хушбахт нузул ба сӯи ман намекард.
– Ҳабибам, – хитоб кард Валентина, – ин дам нисбат ба ман одил
нестед шумо… Лекин бигӯед…
– Чӣ мехоҳед, ки гӯям ба шумо? –пурсид Максимилиан дудилагии
ӯро дида.
– Бигӯед ба ман, – давом дод ҷавондухтар суханашро, – оё ягон
вақте дар Марсел миёни падари шумою падари ман, мабодо, суитафоҳуме наафтода буд?
– Не, ман ҳаргиз аз ин хусус чизе нашунидаам, – ҷавоб гардонд Максимилиан, – агар ҳаминро ба ҳисоб нагирем, ки падари шумо аз ҳад тарафдори боэҳтимоми Бурбониён буду падари ман содиқ ба император.
Ман гумон мекунам, ки ягона ихтилофи онҳо дар ҳамин метавонист
буда бошад. Лекин шумо чаро аз ин хусус пурсон шудед?
– Ҳозир мефаҳмонам, – гуфт ҷавондухтар, – шуморо мебояд ҳама
гапро донист. Ин қазия дар ҳамон замон рӯзе ба миён омада буд, ки ба
рутбаи дорандаи Легиони фахрӣ уруҷ ёфтани шуморо дар рӯзномаҳо
чоп карда буданд. Мо ҳама дар ҳузури бобои Нуартйе будем, он ҷо боз
Данглар ҳам буд, – ин бонкдорро медонед, аспонаш се рӯз пеш моиндару додари маро қариб кушта буданд. Ман ба бобом рӯзнома мехондам,
дигарҳо бошанд, никоҳи мадемуазел Дангларро муҳокима доштанд.
Даме ман ба ҷое расидам, ки ба шумо дахл дошту ман онро пеш аз ин
медонистам, зеро як рӯз қабл саҳар шумо ин хушбахтиро расонда будед
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ба ман, – хӯш ки бошад, даме то ҳамон ҷо расидам, ман худамро хеле
саодатманд ҳис кардам… ва ман хеле ба ҳаяҷон омада будам, зеро боист номи шуморо шунаво ба забон меовардам, – ман, албатта, онро
фурӯ мегузоштам, агар тарс аз он намедоштам, ки аз хомӯш истодани
ман гумони бад намебаранд, – аз ҳамин сабаб ман ҳама ғайратамро
муҷтамеъ сохта онро бихондам.
– Азизам Валентина!
– Хӯш, ҳамин ки номи шумо ба забон омад, падарам рӯ ба ман овард.
Итминонам ба дараҷае қавӣ буд, ки номи шумо ба ҳама чун наъраи раъд
асар кард (дидед, чӣ гуна ҷунунрасидае ҳастам ман); ҳатто, ба назарам,
мисле ки як қад парид падарам, ҳамчунин ҷаноби Данглар низ (инаш
лекин, шак надорам, маҳсули хаёли ман асту бас).
«Марсел, – гуфт падарам, сабр кунед, сабр кунед! (Ӯ абрӯ чин кард).
Аз авлоди ҳамон Моррелҳои марселии бонопартпарасти ашадие
набошад, ки дар соли як ҳазору ҳашт саду понздаҳум ин қадар саргардон карда буд моро?»
«Оре, – ҷавоб гардонд Данглар, – ба хаёлам, ин писари соҳибкор
аст».
– Ана гап! – ба забон овард Максимилиан. – Хӯш падаратон чӣ
гуфт?
– Гапи бисёр баде, ман ҳатто ёрои ба шумо такрор карданашро надорам.
– Бигӯед ба ҳар ҳол, – табассум дар лаб илтимос карда Максимилиан.
«Императорашон, – давом дод ӯ суханашро, чин дар абрӯ андохта, –
ҳамаи он мутаассибҳоро дар ҷои ба худашон сазовор гузошта тавонист;
вай гӯшти дами тир ном дод ба онҳо, ки номи бисёр мувофиқ буд. Ман
ба шодмонӣ дида истодаам, ки ҳукумати ҷадид аз нав ҳамон усули
наҷотбахшро пеш гирифтааст. Агар ин ҳукумат фақат ба хотири ҳамин
Алҷазоирро боқӣ медошт, ман дуруд мегуфтам ба ҳукумат, агар чи
Алҷазоир ба мо гарон афтад ҳам».
– Ин дар воқеъ сиёсати хашин аст, – гуфт Максимилиан. – Аммо он
чи ҷаноби де Вилфор гуфтааст, бигузор шуморо ба хиҷолат наёварад:
дар ин бобат падари ман ҳам аз ӯ монданӣ надошт ва якзайл такрор мекард: «Ба фаҳмам намегунҷад, чаро императоре, ки ҳамеша рафтораш
айни муддаост, аз додгустару додрасҳо полке фароҳам намекунад, ки то
ҳар дафъа ба мавзеъҳои пешсаф фиристонадашон?» Чунон ки мебинед,
дӯсти азиз, ҳар ду ҷониб ҳам дар рангинбаёнии таъбирҳову раҳмдилиашон аз якдигар монданӣ надоштаанд. Хӯш Данглар ба ин ҳамлаи
додситони подшоҳӣ чӣ ҷавоб гардонд?
– Ӯ аз рӯи одаташ бо тамасхури туршрӯёнаи худ, ки ба назари ман
сангдилона ҳам буд, ришханде зад; дақиқае пас ҳар ду бархостанду аз
дар баромаданд. Фақат он дам пайхас кардам, ки бобоям дар изтироб
аст. Бояд, Максимилиан, ба шумо бигӯям, ки ба изтироб омадани мафлуҷи сарсахтро танҳо ман пайхас мекунам. Воқиан, ман пай бурда будам, ки ин сӯҳбат боист ба вай таассуроти ногувор мебахшид. Охир ба
бобои бечораам касе дигар эътибор намедиҳад; императори ӯро мазаммат мекарданд, вай бошад, зоҳиран, мутассибвор ба ӯ содиқ буд.
– Номи вай ба сифати яке аз машҳуртарин шахсиятҳои аҳди империя
маъруф буд, – гуфт Максимилиан, – вай рутбаи сенаторӣ дошт ва,
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чунон ки медонед, Валентина, ё ки, аҷаб не, надонед, вай қариб ки дар
тамоми суиқасдҳои бонопартии давраи Реставратсия иштирок кардааст.
– Оре, гоҳо зери лаб аз ин хусус гап задани касонро мешунавам ва
ин ба назари ман хеле тааҷҷубовар менамояд: бобоям бонопартисту падарам роялист; ғалатӣ. ҳамту не?.. Хӯш ки бошад, ман гашта тарафаш
назар кардам. Ӯ бо нигоҳаш рӯзномаро нишон дод ба ман.
«Ба шумо чӣ шуд, бобо? – пурсидам ман. – Шумо қаноатмандед?»
Ӯ бо чашмонаш ишорат кард, ки оре.
«Аз он чи падарам гуфт?» – пурсидам ман.
Ӯ ишорат кард, ки не.
«Аз он чи ҷаноби Данглар гуфт?»
Ӯ боз ишорат кард, ки не.
«Хӯш, яъне, аз он, ки ҷаноби Моррел, – ман наёристам «Максимилиан» бигӯям, – ба мартабаи дорандаи Легиони фахрӣ уруҷ кардааст?»
Ӯ ишорат кард, ки оре.
– Андеша кунед, Максимилиан, ӯ хушҳол буд, ки шумо дорандаи
Легиони фахрӣ шудаед, ҳол он ки шуморо намешиносад. Шояд ин аломати беақлиаш бошад, чун ки, мегӯянд, вай кӯдак барин шуда истодааст, аммо бо ҳамин «оре» – яш димоғи маро чоқ кард.
– Ин аҷоиб–ку, – гуфт андешамандона Максимилиан. –Пас, падари
шумо чашми дидан надоштааст маро, дар ҳоле ки, баръакс, бобоятон…Аҷоиб чизе будааст ин ҳусни таваҷҷӯҳу адовати инсониаш!
– Хомӯш! – хитоб кард ногаҳон Валентина. – Пинҳон шавед, бигурезед, ин ҷо омада истодаанд!
Максимилиан белро гирифту бераҳмона ба побел кардани юнучқа
даромад.
– Мадемуазел! Мадемуазел! –садо медод овози касе аз пушти дарахтон, – хонуми де Вилфор даъват доранд шуморо, дар меҳмонхона
меҳмоне нишастааст.
– Меҳмон? – пурсид Валентинаи ба ҳаяҷон омада. – Кӣ бошад вай?
– Меҳмони номдор! Мегӯянд, ашроф, граф Монте-Кристо.
– Меравам, меравам, – бо овози баланд гуфт Валентина.
Шахси дар пушти дарвоза истода, ки барояш «меравам, меравам»
гуфтани Валентина чун нидои падруди баъд аз ҳардафъаина мулоқот
садо медод, ин номро шунида як қад парид.
– Ана гап! – ба дил гуфт Максимилиан, андешамандона ба бели оҳан
такя намуда. Аз куҷо граф Монте-Кристо бо Вилфор шинос бошад?»
XIV. ТОКСИКОЛОГИЯ
Ин дар воқеъ граф Монте-Кристо буд, ки бо нияти боздиди додситони подшоҳӣ назди хонуми де Вилфор омада буд ва ин тамоман як кори
маълум буд, ки номи ӯро шунида, ҳамаи аҳи хонадон ба ҳаяҷон омада
буданд.
Хонуми де Вилфор, ки ҳини расидани меҳмонро ба ӯ арз додан дар
меҳмонхона буд, ҳамонзамонӣ аз паси писараш кас фиристод, то писарак
бори дигар ба граф миннатдорӣ баён карда тавонад. Эдуард, ки дар зарфи
ин ду рӯз ҳадиси шахсияти олитабор аз гӯшаш дур намерафт, зуд тохта
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омад, на ин ки аз итоаткорӣ ба модараш, на ин ки ба граф миннатдорӣ
баён кунад, балки аз кунҷковӣ, аз майли дарҳол ягон чизе пайдо кардану
ба сӯҳбат ҳамроҳ шудану ягон гапи бемаъние гуфтан, ки ҳар дафъа ба
чунин хитоб кардани модараш боис мегардад: «Оҳ, чӣ хел бачаи шум–а!
Лекин ман аз ин хафа шудан наметавонам, ин қадар доност кӣ!»
Баъд аз салому алайки маъмулӣ граф аз ҳоли ҷаноби де Вилфор ҷӯё
шуд.
– Шавҳари ман ин дам дар хонаи вазири адлия наҳор мехӯрад, –
ҷавоб гардонд ҷавонзан, – вай навакак рафт, ман аминам, хеле афсус
мехӯрад, ки аз дидорбинии бо шумо шарафёб нашудааст.
Ду нафаре, ки дар меҳмонхона дидашону ҳар ду бе он ки чашм аз ӯ
кананд, бархостанд ва дами аз дар баромадан дақиқае чанд на чандон аз
риояти одоб, балки ғолибан, аз кунҷковӣ даранг карданд.
– Воқиан, хоҳарат Валентина чӣ кор карда истодааст? – пурсид аз
Эдуард хонуми де Вилфор. – Бигзор ҷеғ занандаш, то ман битавонам ба
граф муаррифӣ бикунам ӯро.
– Шумо духтаре доред, хонум? – пурсид граф. – Лекин вай ҳоло
кӯдак будагист?
– Ин духтари ҷаноби де Вилфор аз завҷияти аввалашон, духтари
қадраси соҳибҷамоле.
– Вале маъюс, – лаб монд Эдуарди кӯдак, аз думи тӯтии бошукӯҳ
барои туғи кулоҳ кардан пар канда истода, ки фиғони ҷонкоҳи мурғ аз
сари ходаи зарандудаш ба фалакя печид.
Хонуми де Вилфор бо ҳамин гуна як эроде иктифо кард:
– Хомӯш, Эдуард!
Сипас ӯ барафзуд:
– Гапи ин бачаи шӯх аз ҳақиқат дур нест, вай он чиро такрор кард,
ки ман дар ҳузураш борҳо ба забон оварда будам: мадемуазел де Вилфор, сарфи назар аз саъйу кушиши мо, ки мехоҳем аз ғаму ғусса фориғ
доремаш, якзайл ғамгину дамдузд аст, ки ин як дараҷа малоҳати ҷамолашро мекоҳонад. Лекин аз чӣ бошад, ки наомада истодааст; Эдуард,
бифаҳм, чӣ гап бошад.
– Ин аз он ки ӯро дар ҷое мекобанд, ки нест.
– Хӯш дар куҷо мекобандаш?
– Дар хонаи бобои Нуартйе.
– Чӣ, ту гумон дорӣ, ки вай дра он ҷо нест?
– Нест, нест, нест, нест вай дар он ҷо нест, – бо замзама ҷавоб гардонд Эдуард.
– Хӯш вай дар куҷост? Агар донӣ, бигӯ.
– Вай дар назди шаҳбулутони азим, – давом дод суханашро бачаи
бадхӯ, ба итоби модараш эътибор надодаву ҳамчунин ба тӯтӣ пашшаи
зинда хӯронда, ки зоҳиран вай иштиёқманди ин ғизо будааст.
Хонуми де Вилфор акнун даст ба занг бурда истода буд, ки чӯриро
бифармояд Валентинаро ҷеғ занад, ки худи ӯ вориди хона гардид.
Маълум шуд, ки воқиан ӯ ғамгин будааст ва чашми дақиқбин пай
мебурд, ки андак пештар ашк рехтааст.
Валентина, ки дар шитобкорона ривоят кардани достони худ мо бидуни тасвири қиёфаи зоҳириаш ба хонандагон муаррифӣ карда будем,
як духтараки қоматбаланди хушқаддубасти нуздаҳсолаи муи сараш
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хурмоии кушоду чашмонаш кабуди моил ба сиёҳию хиромиданаш
пурхумори саршор аз малоҳати беқиёсе буд, ки ин сифатҳоро аз модараш мерос гирифтааст; дастони байзои нафис, гардани ба мисоли
марворид сафедтоб, ду бари рӯи лолагуни дилкашаш дар назари аввал
ӯро шабеҳ ба он нозанинони ингилисӣ гардонда буданд, ки ин қадар
шоирона ташбеҳ ба қувон мекунандашон, қувоне, ки чашм ба сатҳи оби
оинагун дӯхтаанд.
Ӯ вориди хона гардиду марди хориҷиеро, ки дар борааш то ин дам
бисёр чизҳо шунида буд, дар паҳлуи моиндараш дида, ба ҳеҷ гуна
ишвагарии ба духтарон хос, чашм аз ӯ наканда, вале бо чунон малоҳате
таъзим намуд, ки граф бо диққати бештаре ҷонибаш назар кард.
Ӯ аз ҷой бархост.
– Мадемуазел де Вилфор, духтандари ман, гуфт хонуми де Вилфор,
такя ба болиши диван кардаву бо даст Валентинаро ба граф нишон дода.
– Ва граф Монте-Кристо, шоҳи Чин, императори Кохинхина, – гуфт
бачаи баду бало, дуздида ба хоҳараш нигариста.
Ин дафъа қути хонуми де Вилфор канд ва тайёр буд ғазаб гирад ба
фарзандаш – ба ин офати хонадон; вале граф, баръакс, табассум кард ва
ба назар чунин мерасид, ки навозишкорона нигарист ба кӯдак ва ин чиз
дили модарро лабрези шодии беандоза кард.
– Лекин хонум, – гуфт граф, риштаи гусехтаи суҳбатро дарпайваста
ва банавбат тарафи хонуми де Вилфору Валентина нигариста, – мисли
ин ки пеш аз ин дар ҷое ман аз дидори шумою мадемуазел де Вилфор
шарафёб шудаам? Ин фикр пештар дар майнаи ман пайдо шуда буд,
вале даме ки мадемуазел даромаданд, қиёфаи ин кас ба мисли як даста
нур хотироти тираамро равшан кард, агар ба ифодаи чунин таъбир ҳад
дошта бошам.
– Гумон аст, ки чунин бошад; мадемуазел де Вилфор маҳфилу
маъракаро хуш надорад ва банудрат аз хона берун меравем мо, – гуфт
ҷавонзан.
– Ман мадемуазел де Вилфорро на дар маҳфилу маърака дидаам,
чунон ки шуморо низ ва ин шайтончаи дӯстрӯро ҳам. Ғайр аз ин ҷомиаи
Париж барои ман комилан ноошност, зеро, чунон ки, ба хаёлам, гуфта
будам ба шумо, ҳамагӣ чанд рӯз мешавад, ки дар Парижам ман. Не, агар
шумо иҷозат фармоед, ки саъй карда ба ёд оварам… сабр кунед…
Граф дасташро ба ҷабин расонд, мисле ки ба хотироташ ғутавар шуданӣ бошад.
– Не, ин дар ҳавои кушод буд… ин дар… намедонам… маро аз чӣ
бошад, ба ин муносибат рӯзи беғубори офтобие ба ёд меояд ва ҷашни
калисоӣ барин чизе… Дар дасти мадемуазел де Вилфор гулдастае буд;
писарак дар боғ аз паси товуси зебое тохтан дошт ва мо зери чавкандие
менишастем, чавкандие, ки токи ангур фаро гирифта будаш… Охир ёрӣ
диҳед ба ман, хонум! Наход он чи гуфтам, ҳеҷ чизро ба ёдатон наоварад?
– Не, ростӣ, ҳеч чизро, – ҷавоб гардонд хонуми де Вилфор, – ҳол он
ки, ман аминам, граф, агар ман дар ҷое бо шумо вомехӯрдам, симои
шумо аз лавҳи хотирам сутурда намегардид.
– Мумкин аст, граф моро дар Итолиё дида бошанд? – кебида гуфт
Валентина.
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– Воқиан ҳам дар Итолиё… Шояд, – гуфт Монте-Кристо. – Шумо
ягон вақте дар Итолиё будаед, мадемуазел?
– Ману хонуми де Вилфор ду сол пеш дар он ҷо будем. Пизишкон аз
ваҷҳи шуши ман бим доштанд ва ба ман маслиҳат доданд, ки як муддат
дар Неапол иқомат бикунам. Мо сари роҳ дар шаҳрҳои Болоня, Перуҷа
ва Рим будем.
– Ана нагуфтам! – нидо зад Монте-Кристо, мисле ки ин ишорати одӣ
ба ёфтани сарҳисоби хотироташ мададгор шуда бошад ба вай. – Дар
Перуҷа, рӯзи ҷашни пайкари худованд, дар чорбоғи Меҳмонсарои чопор, ки тасодуф моро ба ҳам расонда буд – шуморо, хонум, мадемуазед
де Вилфор, писаратон ва маро, ана ҳамон вақт ман ба дидани шумо шарафёб шуда будам.
– Ман Перуҷаро нағз дар ёд дорам, инчунин Меҳмонсарои чопору
ҷашнеро, ки шуо гуфта истодаед, граф, – гуфт хонуми де Вилфор, аммо
ҳар қадар ёддоштҳоямро тагурӯ кунам ҳам ва ҳар қадар худамро барои
сустии қувваи ҳофизаам маломат кунам ҳам, ҳеч ба хотир оварда наметавонам, ки аз дидори шумо шарафёб шуда бошам.
– Аҷоиб ки ман ҳам, – гуфт Валентина, чашмони зебояшро тарафи
Монте-Кристо боло карда.
– Лекин ман нағз дар ёд дорам, – изҳор кард Эдуард.
– Ман ҳозир ба шумо мадад мекунам, – давом дод суханашро граф. –
Рӯз рӯзи хеле гарм буд; шумо интизори аспоне будед, ки ба сабаби
ҷашн ба муҳайё карданаш шитоб надоштанд. Мадемуазел ба дарунтари
чорбоғ рафта буду писаратон аз ақиби товус тохта аз назар ғоиб шуд.
– Ман онро дошта будам, оча, ёд дорӣ, – гуфт Эдуард, – ва аз думаш
се пар кандам.
– Шумо, хонум, дар чавкандии зери токи ангур ҳамчунин менишастед. Наход дар ёд надошта бошед, ки рӯи хараки сангӣ менишастеду
даме ки духтару писаратон, чунон ки ман гуфтам, дар пешатон набуданд, хеле муддат бо шахсе сӯҳбат мекардед?
– Ҳа, рост, – гуфт хонуми де Вилфор, сурх шуда, – ба ёдам омада истодааст, вай шахсе буд борони пашмини дарозе дар бар… духтур, ба
хаёлам…
– Комилан дуруст. Ана ҳамон шахс ман будам; ман ду ҳафта боз дар
ҳамон меҳмонсаро истиқомат доштам; ман маҳрами худамро аз
табларза муолиҷа карда будаму соҳиби меҳмонсароро аз заъфарма, бинобар ин маро духтури номдоре гумон мебурданд. Ману шумо дар
мавзӯъҳои мухталифе хеле муддат сӯҳбат карда нишастем; роҷеъ ба
Перуҷино, роҷеъ ба Рафаэл, роҷеъ ба ҳулқу атвор, роҷеъ ба сару либос,
роҷеъ ба аква–тофанаи овозадор, ки сиррашро, чунон ки ба шумо
гуфтаанд, ин дам дар Перуҷа баъзе касон медонистаанд.
– Ҳа, ҳа, – гуфт зуд ва як дараҷа бо хавотир хонуми де Вилфор, ба
ёдам омада истодааст.
– Ман ин дам ҳамаи гуфтаҳои шуморо мукаммал дар ёд надорам, –
давом дод граф суханашро тамоман ба оромӣ, – лекин нағз дар хотирам
ҳаст, ки шумо иштибоҳи ҳамагонро бо ман дар миён гузошта, роҷеъ ба
саломатии мадемуазел де Вилфор аз ман маслиҳат пурсида будед.
– Лекин шумо охир воқиан ҳам пизишк будагистед, модом ки чанд
беморро муолиҷа карда бошед, – гуфт хонуми де Вилфор.
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– Молйеру Бомарше мебуданд, ба шумо ҷавоб медоданд, ки ин маҳз
аз он аст, ки ман пизишк набудам, – на ман муолиҷа кардам беморонамро, балки онҳо сиҳат шуданд вассалом; худи ман ҳамин қадар ба
шумо гуфта метавонам, ки ман ба кимиёю улуми таббӣ сахт машғул
будам, лекин фақат чун ҳаваскоре, шумо мефаҳмед…
Ин дам соат занги шашро фурӯ кӯфт.
– Аллакай соат шаш шудааст, – гуфт, зоҳиран, ба изтироб афтода,
хонуми де Вилфор, – шояд шумо рафта бифаҳмед, Валентина, ки оё бобоятон майли наҳор хӯрдан надорад?
Валентина бархосту таъзими графро ба ҷо оварда, хомӯш аз хона бадар рафт.
– Э худоҷон, хонум, наход аз барои ман шуда мадемуазел де Вилфорро бадар ронда бошед шумо? – суол кард граф, даме ки Валентина
аз дар баромад.
– На хайр, граф, – шитобкорона ҷавоб гардонд ҷавонзан, – вале дар
ин соат мо андак ғизое ба хӯрди ҷаноби Нуартйе медиҳем, ки ҳастии
берун аз гӯрашро боқӣ медорад. Ба шумо оё маълум аст, ки чӣ аҳволи
ҳузноваре дорад падари шавҳари ман?
– Ҷаноби де Вилфор инро ба ман гуфта буд; вай, ба хаёлам, гирифтори фалаҷ аст?
– Оре, бадбахтона. Пирамарди бечора ҳеҷ гуна ҷунбише зоҳир намекунад аз худ, фақат рӯҳи нотавонаш дар колбади инсонӣ ба мисоли забонаи чароғи ҳолати фурӯ мурдан ларзише дораду бас. Лекин, бубахшед, граф, ки ман мусибати хонадони худамонро бо шумо дар миён
монда истодаам; ман дар он лаҳзае сухани шуморо буридам, ки ба ман
гуфтан доштед, ки кимиёии ҳунарманде ҳастед.
– Ман ин гапро нагуфтаам, – ҷавоб гардонд бо табассум граф, –
баръакс, ман барои он кимиёро биёмӯхтам, ки нияти асосан дар Шарқ
иқомат кардан доштам, хостам аз шоҳ Митридат ибрат бигирам.
Mitridates, ex Ponticys, – гуфт бачаи шум, суробҳоро аз авроқи албоми зебое қайчӣ карда истода, – ҳамоне, ки ҳар субҳ як ҷом заҳрро бо
широба меошомид.
– Эдуард, бачаи манфур! – хитоб кард хонуми де Вилфор, китоби
абгорро аз дасти писараш кашида гирифта. – тоқати кас тоқ мешавад, ба
диламон задӣ. Рав аз ин ҷо, бирав назди апаат ба хонаи бобои Нуартйе.
– Албом… – гуфт Эдуард.
– Чӣ албом?
– Оре, албом мехоҳам…
– Чаро суратҳоро қайчӣ кардӣ?
– Чун ки ин кор ба ман маъкул аст.
– Бирав аз ин ҷо! Бирав!
– Намеравам, агар албомро нагирам, – изҳор кард писарак, ба курсии
нарми чуқур фурӯ нишаста, аз рӯи одати ҳамешагиаш, ки ҳеҷ гузашт
намекард.
– Бигиру моро ба ҳоламон гузор, – гуфт хонуми де Вилфор.
Ӯ албомро ба Эдуард доду то пеши дар бурдаш.
Граф аз хонуми де Вилфор чашм намеканд.
– Мебинем, аз паси вай дарро мебаста бошад ё не, – ғурунги кард ӯ.
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Хонуми де Вилфор дарро аз паси кӯдак дурусттар маҳкам кард; граф
худро тарзе нишон дод, ки инро пайхас накардааст.
Сипас, бори дигар ба атроф нигариста, ҷавонзан гашта ба рӯи диванча нишаст.
– Иҷозат диҳед бигӯям, – изҳор кард граф бо ҳамон қиёфаи софдилонаи ба мо шиносаш, – ки шумо ба ин шайтончаи дилрабо аз ҳад
сахтгирӣ карда истодаед.
– Дигар илоҷе нест, – гашта гуфт хонуми де Вилфор бо худбоварии
ба модарон хос.
– Эдуард аз шоҳ Митридат сухан ронда истода, ба мо аз Корнелӣ
Непот меовард, – гуфт граф, – ва шумо дар миёни иқтибос суханашро
буридед; ин собит мекунад, ки муаллимаш фурсатро беҳуда намегузарондааст ва писари шумо дар қиёси синнаш хеле инкишофёфта будааст.
– Гапатон дуруст, граф, – ҷавоб гардонд модари сараш ба осмон
расида, – зеҳнаш бисёр тез, ҳар чиро хоҳад, ҳифз мекунад. Фақат як
камбудӣ дорад: ниҳоят худсар аст… лекин баргардем ба он чи вай гуфт,
граф, оё шумо бовар доред, ки Митридат ин тадбирҳои эҳтиёткориро
пеш гирифта будааст ва онҳо воқеӣ будаанд?
– Ман ба ин он қадар бовар дорам, ки худам ин тадбирро пеш гирифта будам, яъне дар се маврид, ки агар чунин тадбирро пеш намегирифтам, аз зиндагӣ даст бояд мешустам.
– Ва ин кор мадад кард?
– Комилан.
– Оре, дуруст; ба ёдам омад, ки шумо ба ин монанд ким–чие ҳикоят
карда будед дар Перуҷа.
– Наход? – гуфт граф, устокорона худашро ҳайратзада вонамуд карда. – Ман ҳаргиз дар ёд надорам инро.
– Ман аз шумо суол карда будам, оё заҳрҳо ба аҳли шимолу ҷануб як
хел таъсир мекунанд, шумо ҳатто ҷавоб гардонда будедед, ки мизоҷи
сарду савдоии мардуми шимол ба таъсири заҳр камтар қодир аст, назар
ба табиати серҳаракативу тундмизоҷии аҳли ҷануб.
– Ин дуруст, – гуфт Монте-Кристо, – ба ман дидани он воқеъ шудааст, ки мардуми рус набототеро бидуни зиён кардан ба саломатиашон
бемалол мехӯранд, ки марди неаполитание ё араберо ҳатман мекушт.
– Ва ба пиндошти шумо дар диёри мо нисбат ба Шарқ дури мақсуд
аниқтар ба даст меояд ва одам ки назар ба иқлими ин ҷо бештар дар
миёни туману боронҳо умр ба сар мебарад, нисбат ба мардуми иқлимаш
гармтар ба фурӯ бурдани ҳар гуна заҳр осонтар хӯ мегирад?
– Бешак; лекин ин тадбир ӯро фақат аз он заҳр масун медорад, ки
тану ҷонашро ба таъсираш одат кунондааст.
– Оре, ман мефаҳмам; хайр масалан, шумо мебудед, чӣ тавр худатонро одат кунонданӣ мешудед?
– Ин бисёр осон. Фараз кунед, ки шумо пешакӣ медонед, чӣ гуна
заҳре доданиянд ба шумо… фарз кунед, ки ин заҳр… масалан, брутсин
хоҳад буд…
– Брутсинро, ба хаёлам, аз пӯстлохи ангустури дурӯғии1 ҳосил мекунанд, – гуфт хонуми де Вилфор.
1. Brycea terryginea (қайди муаллиф).
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– Комилан дуруст, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо, – лекин мебинам,
ки ҳоҷат ба ёд додани ман набудааст; иҷозат диҳед табрик кунам шуморо: ин қадар дониш андӯхтани зан хеле кам воқеъ мешавад.
– Бояд иқрор бикунам, – гуфт хонуми де Вилфор, – ки ман илми симиёро, ки чун шеър хаёли касро ба ҳаяҷон оварда, ба мисоли муодилаҳои алҷабр ба василаи ададҳо ҳал карда мешавад, ба ҷон дӯст дорам;
вале, илтимос мекунам, давом диҳед: он чи шумо гуфта истодаед, бисёр
мароқангез аст ба ман.
– Ин тавр бошад гӯш кунед! – давом дод суханашро Монте-Кристо.
– Фараз кунед, ки ин заҳр, масалан, брутсин хоҳад буд ва шумо дар
рӯзи аввал аз он як миллиграмм истеъмол мекунед, дар рӯзи дуюм ду
миллиграмм; баъди даҳ рӯз, шумо бад–ин тариқ, то ба як тсентиграмм
мерасед; баъди бист рӯз, ҳар рӯз якмиллииграммӣ афзуда, шумо то ба
се тсентиграмм мерасед, яъне ки бе ҳеч гуна оқибати нохуш вояи хеле
зиёдашро фуру мебаред, ки барои ҳар каси дигари қаблан чунин чораҷӯӣ накарда ниҳоят хатарнок хоҳад буд; ниҳоят, баъди як моҳ, аз
машраба як стакан оби заҳрнокеро гардонда менӯшед, ки каси бо шумо
ҳамроҳ нӯшидаро мекушт, шумо бошед, худатонро андаке ноҷур ҳис
хоҳед кард, ки дар об моддаи заҳрноке омехта гардидааст.
– Шумо оё подзаҳри дигареро намедонед?
– Не, намедонам.
– Ман ин ҳикояти роҷеъ ба Митридатро борҳо гаштаву баргашта
хондаам, – гуфт андешамандона хонуми де Вилфор, – вале ман онро
афсона гумон бурда будам.
– Не, бар хилофи одати муаррихон ин рост аст. Аммо, мебинам, ки
мавзӯи сӯҳбатамон бароятон ҳавою ҳаваси тасодуфе нест; ду сол пеш аз
ин шумо ба ҳамин монанд суолҳое дода будед ва худатон гуфта истодаед, ки ҳикояти роҷеъ ба Митридат хеле вақт боз таваҷӯҳи шуморо ба
худ кашидан дорад.
– Ин рост аст, граф; дар ҷавониям ман беш аз ҳама ба набототу
маъданшиносӣ шавқ доштам; аммо даме фаҳмидам, ки тадқиқи тарзҳои
ба кор бурда шудани гиёҳони доруӣ аксар вақт мифтоҳи дарёфти кулли
таърихи халқҳои шарқиву тамоми зиндагии мардуми шарқро пеш
меовардааст, мисли он, ки гулҳои мухталиф ифодаи фаҳмиши онҳо доир ба ишқ будааст, ман афсус хӯрдам, ки на марде ба дунё омадаам, то
ки кадом–як Фламел, Фонтана ё Кабинисе бишавам.
– Хусусан, хонум, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо, – ки дар Шарқ аз
заҳр нафақат, чун Митридат, барои худашон ҷавшане дуруст мекунанд,
балки аз он барои худ онҳо ханҷаре ҳам муҳайё месозанд; илм дар дасташон на фақат ба яроқи муҳофизат табдил меёбад, инчунин силоҳи
ҳуҷум низ мешавад; бо яке худро аз азоби ҷисмонӣ ҳимоят мекунанд,
бо дигаре алайҳи душманонашон муборизат мебаранд; ба ёрии тарёқ,
белладонна (шобезак), ангустураи дурӯғин, ужовая тселибуха, лавровишня (тафлон) онеро ба хоб андар мекунанд, ки бедорашон карданӣ
буд. Ягон зани мисрӣ, турк ё юноние, аз ҷумлаи он заноне, ки ин ҷо
шумо кампиракони беозорашон меномед, ёфт намешавад, ки дар бобати
дониши кимиёвиашон ҳар гуна пизишкро дар ҳайрат нагузоранду аз
огоҳ буданашон дар боби рӯҳшиносӣ ҳар як марди рӯҳониеро ба
даҳшат наоваранд.
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– Ана гап! – гуфт хонуми де Вилфор, ки ҳини ин гуфтугӯ чашмонаш
ғалатӣ шарарбор шуданд.
– Оре, – давом дод суханашро Монте-Кристо, – тамоми фоҷиаи
Шарқ бо нӯшдоруи ишқ оғоз мегардаду бо гиёҳе ё нӯшобаи марговаре
ки дар назари инсон табақоти афлокро боз мекунад, бо ошомидане ба
анҷом мерасад, ки ӯро саранҷом ба ҷаҳаннам мебарад. Дар ин ҷо ҳар
қадар тобишҳои мухталифе бошад, ҳамон қадар ҳавою ҳавас ва дар табиати ҷисмонию рӯҳонии инсон ҷиҳатҳои сарбастае дорад; аз ин
бештарашро мегӯям, санъати ин кимиёиҳо дарду даворо бо шавқи ишқу
ҳирси интиқом ба таври аҳсан омезиш дода метавонад.
– Лекин, граф, – гашта гуфт ҷавонзан, – ин мафҳуми шарқиён ки
шумо як ҳиссаи умратонро дар миёни ишон ба сар бурдаед, аз афташ,
чун афсонаҳои аҷоиби онҳо, пур аз тахайюлот аст. Ва он ҷо бидун ҳарос
доштан аз ҷазо метавон одамро нобуд кард? Пас, аз ин мебарояд, ки
Бағдоду Басраи тасвир кардаи Галлан1 воқиан ҳам мавҷуд будаанд? Аз
ин мебарояд, ки ҳамон султону вазирҳое, ки зимоми ин ҷомиаро дар
каф доштаанду шахсиятҳое будаанд, ки дар Фаронса ҳукуматашон меноманд, воқиан ҳам Ҳорунаррашиду Ҷаъфарҳое будаанд: онҳо нафақат
аз гуноҳи заҳрдиҳанда дармегузаштаанд, балки нахуствазирашон бармедоштаанд, агар ҷинояташ ҳилагаронаву ҳунармандона ба ҷо оварда
шуда бошад ва амр мекардаанд қиссаи ин ҷиноятро ба оби тилло сабт
бикунанд, то дар соати малолат асбоби дилхушиашон бишавад?
– Не, хонум, замони хориқулъода дар Шарқ низ паси сар шудааст; он
ҷо ҳам, бо номи дигар ва дар либоси дигар низ комиссарони политсия,
муфаттишон, додситонҳои подшоҳӣ ва коршиносон мавҷуданд. Он
ҷинояткоронро устокорона ба дор кашидан, сар аз тар ҷудо кардан, ба
сари мех шинондан метавонанд; аммо ин ҷинояткорон фиребгарони
чирадастеанд, ки аз адлияи одамӣ бадар рафтаву ба туфайли нақшҳои
айёронаашон дурри мақсуд ба даст оварда метавонанд. Дар ҷомиаи мо
шахси бехирад ба василаи иблиси адоват ё ҳирс бо мақсади тамом кардани кори ҳарифаш ё беҷон кардани хешованди солхӯрдааш назди
доруфурӯше рафта, худро ба номи сохтае арза медиҳад, ки бад–ин васила ӯро назар ба он ки агар номи воқеиашро мегуфт, осонтар дармеёбанд; ҳамин шахс аз доруфурӯш, ба баҳонаи он ки калламушҳо маҷоли
хобидан намедиҳандаш, панҷ–шаш грамм марги муш харидорӣ мекунад; агар ин шахс ниҳоят эҳтиёткор бошад, ба панҷ–шаш дорухонае
даромада мебарояд, ки дарёфт карда шуданашро панҷ–шаш маротиба
осонтар мегардонад. Ӯ чунин василаи маргро ба даст оварда, ба рақиб ё
хешованди солхӯрдааш ба чунин вояе марги муш мехӯронад, ки мамонт
ё мастодонтеро ҷо ба ҷо мекушт ва аз хӯрдани ин заҳр қурбоншуданиаш
бе сабабе зоҳир чунон доду фиғон хоҳад бардошт, ки тамоми аҳли кӯча
ба по мехезанд. Он гоҳ як дунё одамони политсияю жандармҳо гирд
омада, духтур даъват мекунанд, ки духтур майитро ташреҳ карда, аз
меъдаву рудаҳояш марги муш берун меоварад. Рӯзи дигараш дар ягон
сад рӯзнома тафсилоти воқиа бо номи қурбоншудаву қотил ба табъ мерасад. Бегоҳии ҳамон рӯз як ё чанд доруфурӯше ҳозир шуда ба иттилоъ
1. Антуан Галлан (1646-1715) – шарқшиноси фаронсавӣ, тарҷумони «Ҳазору як
шаб».
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мерасонанд, ки «Ҳамин кас аз ман марги муш харида буд»; барои онҳо
аз байни ягон бист нафар харидорон ташхис додани қотил як пула гап
аст; ин дам ҷинояткори аблаҳро даст мегиранд, ба маҳбас меандозанд,
истинтоқ мекунанд, чорбарӯ мегардонанд, гуноҳашро дайн мекунанд,
маҳкум намудаву сар аз танаш ҷудо мегардонанд, ё, агар вай хотуни
олитаборе бошад, ба ҳабси якумрӣ меҳкумаш мекунанд. Ана, аҳли шимоли шумо чӣ муомилате мекунанд бо кимиё. Воқиан, Деру, эътироф
мебояд кард, боақлтар буд.
– Чӣ мехоҳед шумо, граф, – гуфт хандакунон, хонуми де Вилфор, –
мардум он кореро мекунанд, ки аз дасташон меояд. На ҳама аз рози
Медичӣ ё Борҷиа баҳра доранд.
– Акнун, – давом дод граф, китф дарҳам кашида, – мехоҳед, ба шумо
бигӯям, ки аз чӣ сабаб ин корҳои бемаънӣ ба амал меоянд? Аз он ки дар
театрҳои шумо, то ҷое ки ман намоишномаҳои шуморо хонда, қазоват
карда метавонам, намоишномаҳоеро, ки ба саҳна гузошта мешаванд,
одамон ҳар гоҳ мӯҳтавиёти шишачаеро лоҷуръа нӯш мекунанд ё заҳреро, ки дар нигинхонаи хотамест, фурӯ мебаранду дармеафтанд; баъди
дақиқае панҷ парда фурӯ меафтаду мардум хона ба хона пароканда мешаванд. Натиҷаи куштор маҷҳул мемонад: шумо ҳаргиз на комиссари
политсияи гарданпеч дар гирди миён бастаеро мебинеду на капрали дар
иҳотаи чор тан сарбозро, бинобар ин ҳам, касони беақл бовар мекунанд,
ки гӯё дар зиндагӣ маҳз чунин воқиае рӯй медода бошад. Аммо аз марзи
Фаронса берун шуда ба Ҳалаб, ба Қоҳира ё ақаллан ба Неапол ё Рим
биравед, дар кӯча шумо одамони хушқаддубасти ранги рӯяшон тозаи
чеҳраашон шукуфонеро хоҳед дид, ки ҳар як девсимои ланге, ки нохост
аз каноратон гузаро мешавад, дар боби ӯ ба шумо хоҳад гуфт: «Ин
ҷаноб се ҳафта мешавад, ки масмум гардидааст ва баъд аз як моҳ қолаб
тиҳӣ хоҳад кард».
– Пас, аз ин мебарояд, – гуфт хонуми де Вилфор, – ки онҳо сирри
аква–тофанаи овозадореро ёфта будаанд–дия, ҳамоне ки дар Перуҷа ба
ман гуфта буданд, ки гӯё гум шудааст?
– Э дар олам магар ягон чиз гумм мешавад? Ҳунар сайр мекунад,
гирди ҷаҳон мегардад; чизҳо номи дигар мегиранд ба худ, вассалом,
авом пай намебарад инро, аммо натиҷааш доимо як аст: заҳрҳо ба ягон
узв осеб мерасонанд, – якаш ба меъда таъсир мекунад, дигараш ба майна, сеюмаш ба рӯда. Инак заҳр сулфаро ба миён меоварад, сулфа ба
ориз шудани илтиҳоби шуш боис мешавад ё ба ягон дарди дигар, ки аз
хусусаш дар кутуби илм омадааст, ки ҳатмӣ нест боиси марг бигардад
ва агар вай марговар набошад ҳам, ба туфайли доруҳо ҳатман марговар
мешавад: пизишкони содадили мо аксаран кимиёиҳои одмиёнаанд ва
давою дармони онҳо дардро зоил мекунад ё шиддат медиҳад – ин ба
амри тасодуф аст. Ҳамин тавр, одамро ба камоли ҳунармандӣ мекушанд, қонун бошад, оҷиз аст, чунон ки яке аз дӯстони ман, аббати
некӯхисол Аделмонтеи таорминӣ, ҳунарвартарин кимиёии Ситсилия
мегуфт, ки ин зуҳуроти миллиро хуб омӯхта буд.
– Ин мудҳиш, вале бисёр хуб аст, – гуфт ҷавонзан, ки ба тамоми аъзо
гӯш шуда ноҷунбон меистод. – Рости гап, ман ин ҳама ҳикоётро бофтаи
мардуми асрҳои миёна гумон мебурдам.
– Оре, ҷои шубҳа нест, аммо дар рӯзгори мо онҳо боз мукаммалтар
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гардидаанд. Барои ҳамин ҳам мурури вақт вуҷуд дорад, ҳар гуна
тадбирҳои муҷозот, ордену медал, ҷоизаҳои Монтионовӣ барои ба дараҷаи олии камолот расондани ҷомиа набуда барои чӣ буданд? Инсон
бошад, фақат даме ба дараҷаи камолот мерасад, ки мисли маъбуде ба
ҳавои дили худ офаридаву нобуд карда битавонад; нобуд карданро ӯ ин
дам ёд гирифтааст – пас нисфи роҳ тай шудааст.
– Ба ҳамин тариқ, – гуфт хонуми де Вилфор, суботкорона ба сари
мақсад баргаштанӣ шуда, – заҳрҳои Борҷиа, Медичӣ, Рене, Руҷйери ва
шояд, минбаъд аз они барон Тренк низ, дар асарҳои саҳнавию романҳо
ин қадар суиистифода гардидаанд…
– Осори санъат буданд, – ҷавоб гардонд граф. – Наход шумо гумон
дошта бошед, ки олими ҳақиқӣ ба суҳулат даст ба каси дилхоҳ мезада
бошад? На, ҳаргиз. Илм асари ӯъҷубаву хориқаи одат ва тахайюлро хуш
дорад, агар чунин таъбирҳо ҷоиз бошад. Ҳамин тариқ, масалан, аббати
дилпазир Аделмонте, ки дар борааш ҳикоят карда будам ба шумо, дар
ин боб таҷрибаҳои ҳайратбахше гузаронда буд.
– Ҳамту–я?
– Оре, ман ба шумо мисол меоварам. Ӯ боғи олиҷаноби пур аз гулу
сабзавот ва мева дошт; аз байни ин сабзавот ягонто аз ҳама зебарарашро ҷудо мекард – гирифтем, як калла карамро; дар зарфи се рӯз ба ин
каллаи карам маҳлули марги муш мепошид; дар рӯзи сеюм карам иллат
пайдо мекарду зард мешуд, вақти канданаш фаро мерасид; дар назари
ҳама пухтагӣ ва ҳарвақта барин безарар метофт; фақат аббат Аделмонте
медонист, ки вай заҳролуд шудааст. Он гоҳ ҳамин каллаи карамро ба
хона мебурду харгӯшеро пеш меовард, – албатта Аделмонте як тӯда
харгӯшу гурбаву кӯрмуши обӣ дошт, ки аз маҷмӯи сабзавоту гулҳову
меваҷоташ ҳеч монданӣ надошт, – хӯш ки бошад, аббат Аделмонте
харгӯшро пеш меоварду як барги он карамро ба хӯрди ӯ медод, харгӯш
мемурд. Кадом муфаттише дар ин амр ягон рафтори ношояме пайдо
карда метавонист? Аз болои Маженди ё Флуранс парвандаи ҷиноӣ боз
кардан ба хаёли кадом додситони подшоҳие мерасид? Парвандаи ҷиноӣ
боз кардан аз ваҷҳи харгӯшу гурбаву кӯрмушҳои обиро куштанашон. Ба
хаёли ҳеч як додситоне. Ба ҳамин тариқ харгӯш мемирад, бе он ки
диққати аҳли адлияро ба худ кашад. Сипас аббат Аделмонте ба таббохаш мефармояд, ки харгӯшро чок карда дарунашро тоза кунад ва аҳшояшро ба мазбала андозад: Дар ин мазбала мурғи хонагие гашту гузор
дорад; мурғ аҳшои харгушро минқор зада, низ дардманд мешавад ва
фардои он рӯз мимирад. Ҳине ки дар талвосаи ҷон пар–пар мезанад, аз
он қарибиҳо пайғуе парвозкунон дармегузарад (дар кишвари аббат
Аделмонте пайғу зиёд аст), худро ба лоша меандозаду бардошта сари
сахрае мебарад ва тӯъмаи хеш мегардонад. Баъди се рӯз пайғум бечора,
ки аз дами мурғ хӯрданаш, якзайл нотоб аст, нохост сараш чарх мегардаду аз зери абрҳо якрост ба толоби шумо фурӯ меафтад; мормоҳӣ,
шуртан ё дигар моҳии баднафс, ки дар толоби худ нигаҳдориаш мекунед, ба лошаи пайғу дармеафтад. Ана ҳамин тавр, тасаввур бикунед, ки
рӯзи дигар ҳамин мормоҳӣ, шуртан ё он моҳии дигарро, ки дар навбати
чорум сам бардоштааст, таббохатон ба хони шумо пеш меоварад;
меҳмони шумо дар навбати панҷум заҳролуд мешавад, – ва баъди ҳашт
ё даҳ рӯз аз дарди гурда, рӯда, аз ғаши дил, аз ҷароҳати меъда мемирад.
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Пас аз ташреҳ духтур хоҳад гуфт: «Марг дар натиҷаи варами ҷигар ё
дар асари домана фаро расидааст».
– Аммо, – гуфт хонуми де Вилфор, – ин ҳама силсилаи рӯйдодҳо ки
гуфтед, ба осонӣ метавонад гусаста бишавад: пайғу метавонад охир дар
лаҳзаи лозим накунад ё сад қадам канортар аз толоб биафтанд.
– Санъат ҳам дар ҳамин–дия. Дар Шарқ барои кимиёии номвар будан, тасодуфотро идора кардан лозим аст, – ва аз ӯҳдаи ин кор мебароянд он ҷо.
Хонуми де Вилфор андешамандона гӯш карда меистод.
– Лекин, – гуфт ӯ, – осори марги муш барҳам намехӯрад: ба ҳар василае, ки ба тани одам ворид бишавад, вай зоҳир мегардад, агар дар
тани кас ба андозае бошад, ки боиси марг бишавад.
– Бале, бале, – нидо зад Монте-Кристо, – ман ҳам ана ҳаминро гуфта
будам ба Аделмонтеи некном.
Ӯ ба андеша рафт, табассум кард ва бо зарбулмасали ситсилӣ ҷавоб
гардонд, ки ба хаёлам дар забони фаронсавӣ муодиле дорад: «Писарам,
ин ҷаҳон дар як рӯз не, балки дар ҳафт рӯз офарида шудааст; рӯзи якшанбе наздам оед».
Рӯзи якшанбе боз наздаш рафтам; ба ҷои он ки ба бехи карам маҳлули марги муш резад, онро бо намакоби заҳрноке об дод, ки дар илм
strychnos colubrina меноманд. Ин дафъа карам ҳаргиз иллатнок наметофт ва дар замири харгӯш ҳеч гуна шубҳае пайдо нашуд, баъди панҷ
дақиқа бошад, харгӯш бимурд; мурғи хонагӣ каме нӯл зада хӯрду рӯзи
дигар ҷон дод. Он гоҳ мо пайғувор мурғро бардошта ба хона бурдему
ташреҳаш кардем. Ин дафъа тамоми аломатҳои хос нопадид гардида
буду аломатҳои умумӣ зоҳир. Дар ягон узви мурғ ҳеч гуна нишонаҳои
махсусе пайдо набуд: фақат таъсири силсилаи асаб буду осори ғалаёни
хун ба мағзи сар; мурғ на аз заҳр бимурда буд, балки аз сактаи майна.
Ба мурғон ин ба нудрат рӯй медиҳад, ман медонам, аммо барои одамон
ин ҳодисаи муқаррирарист.
Хонуми де Вилфор то рафт андешамандтар мегардид.
– Чӣ хушбахтист, – гуфт ӯ, – ки ин гуна доруҷотро фақат аҳли кимиё
тайёр карда метавонанд; вагарна, ростӣ, як ҳиссаи одамон ҳиссаи дигарашонро заҳр дода мекуштанд.
– Кимиёиён ё касоне, ки ба кимиё таваҷҷӯҳ доранд, – беэътиноёна
ҷавоб гардонд Монте-Кристо.
– Ва, ғайр аз ин, – гуфт хонуми де Вилфор, ба зӯрӣ аз гирдоби андешаҳояш берун омада, – ҷиноят ҳар қадар ҳунармандона ба ҷо оварда
шуда бошад ҳам, ҷиноят асту бас ва ҷинояткор аз адлияи инсонӣ ҷон ба
саломат барад ҳам, аз назари худованд пинҳон нахоҳад монд. Мардуми
Шарқро виҷдон мисли мо ҳассос нест, онҳо дурандешона дӯзахро бекор
кардаанд; ҳама гап дар ҳамин аст.
– Дар дили поке, чун дили шумо, табиист, ки бояд чуни шубҳаҳо ба
миён оянд. Аммо мулоҳизаи пухта водоратон мекунад, ки ин ҳамаро
бартараф кунед. Ҷиҳати торики тафаккури инсон камо янбағӣ дар хориқаи одати маъруфи Жан–Жан Руссо ифода ёфтааст – оё медонед шумо? – «Мандарине, ки бо як ҳаракати нӯки ангушт дар масофаи панҷ
ҳазор мил мекушандаш». Зиндагии инсон яксара аз чунин кирдорҳо
саршор аст ва ақли ӯ муттасил чунин орзуҳоро ба миён меоварад. Шумо
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кам касонеро меёбед, ки осуда ба дили абнои ҷинси худ корд мезада
бошад ё барои аз миён бардоштани ӯ он миқдор марги муше бидиҳад,
ки ману шумо гуфтем. Ин, воқиан ё найрангбозӣ мебуд ё беақлӣ. Барои
ин зарур аст, ки хун ба ҷуш ояд, то набз бехудона задан гирад, то рӯҳи
кас аз эътидол берун ояд. Лекин, агар, калимаро чунин, ки аҳли адаб
мекунанд, бо муродифи нармтаре бадал кунад, дар он сурат якеро аз
миён мебардореду бас; агар, ба ҷои он ки даст ба куштори нангине бизанед, шумо фақат аз сари роҳатон онеро мебардоред, ки ба шумо халал
мерасонад ва ин корро хомӯш, бе зӯроварӣ ба ҷо меоваред, бе он, ки
азобу шиканҷае ба кор бурда шавад, азобу шиканҷае, ки аз қурбоншуда
риёзаткаш, вале аз шумо – ба маънои пуррааш дарандаи хунхоре месозад; агар на хунрезӣ бошаду на нолиш, на ташаннуҷ, на, аз ҳама асосиаш, ин лаҳзаи вопасини даҳшатбори шубҳаангез, дар он сурат, шумо аз
муҷозоти қонунҳои инсоние ҷон ба саломат мебаред, ки амраш ин аст:
«Осоиши ҷомиаро халалдор макунед!» Ана ба ҳамин тариқ дар Шарқ
амал кардаву ба мақсади худ ноил мегарданд, дар кишваре, ки мардумаш ҷиддиву хунсарданд ва ҳар гоҳ кор ба ягон амри муҳим оид шавад,
фурсатро дареғ намедоранд.
– Виҷдон чӣ? – бо ҳаяҷон пурсид хонуми де Вилфор, оҳашро фурӯ
нишонда.
– Оре, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо, – оре, хушбахтона, виҷдон
мавҷуд аст, вагарна хеле бадбахт мебудем мо. Баъди ҳар гуна кирдори
худхоҳона моро виҷдонамон наҷот медиҳад; виҷдон ба мо ҳазор узру
маъние ёфта медиҳад, ки довараш худи моем; ва агар чи ин далоил осуда хобидани моро таъмин доранд ҳам. Лекин ҷони моро аз ҳукми
маҳкамаи ҷиноӣ раҳонда наметавонанд. Эҳтимол, Ричарди III–ро баъди
куштори ҳар ду писари Эдуарди IV виҷдонаш ба таври аҳсан тасалло
дода бошад; дар воқеъ, ӯ ба худ гуфтагист: «Ин фарзандони шоҳи бераҳми таъқибгар нуқсони падари худро мерос гирифта буданд, ки ин
чизро дар табиати ҷавони онҳо ба ҷуз ман касе пай набурда буд; ин бачаҳо дар густариши беҳбудии мардуми ингилис, ки онҳо ҳатман боиси
бодбахтиаш мешуданд, ба ман монеъ мегардиданд». Ҳамчунин ба леди
Макбет виҷдонаш тесало бахшида буд, ки мехост, Шекспир ҳар чӣ гуфта бошад ҳам, писарашро ба тахт нишонад, ҳаргиз на шавҳарашро. Оре,
меҳри модар – ин ҳамин хел некӯкории азимест, ҳамин хел нерӯи
муқтадири пешбар аст, ки бисёр чизҳоро ҳақ мебарорад; ва баъд аз марги Дункан леди Макбет бисёр бадбахт мебуд, агар виҷдонаш набудӣ.
Хонуми де Вилфор ин натиҷагириҳои мудҳишу таноқузи беҳаёёнаро, ки граф бо кинояҳои содадилонаи хоси худаш ба забон меовард,
ҳарисвор мениюшид.
– Медонед, граф, далелҳои шумо мудҳишанд ва шумо ба олам дар
равшании ниҳоят тирафом назар мекунед! Ё шумо аз боби табиати
одамӣ аз он ин тавр қазоват доред, ки ба одамон аз миёни обгинаҳои
гуногуншакл менигаред? Охир шумо воқиан ҳам кимиёии мумтозе
ҳастед ва ҳамон иксире, ки ба писари ман дода будеду ин қадар зуд эҳёяш намуда буд…
– Ин қадар умед набандед ба он, хонум, – гуфт Монте-Кристо, – як
қатраи он иксир кофӣ буд, ки ба кӯдаки дами марг ҳаёт ато кунад, аммо
се қатрааш хуни шуши ӯро чунон ба ҷӯш меовард, ки дилаш ба тапиш
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медаромад; шаш қатрааш нафасро қатъ карда, мадҳушии хеле ҷиддитаре аз он, ки гирифтор шуда буд, ба миён меовард; ниҳоят, даҳ қатрааш
ҷо ба ҷо мекушт. Ёд доред, чӣ тавр ман аз назди шишача дур карда будам ӯро, даме ки даст ба он расонданӣ шуд?
– Пас вай хеле заҳри баланд аст?
– Ҳаргиз не! Пеш аз ҳама муқаррар мекунем, ки заҳрҳо ба сари худ
вуҷуд надоранд: тиб аз баландтарин заҳрҳо фоида мебарад, лекин, агар
онҳоро кас устокорона ба кор барад, ба давоҳои наҷотбахш табдил меёбанд.
– Пас вай чӣ буд?
– Вай давое буд, ихтироъкардаи дӯсти ман, аббати некхисол Аделмонте, ки истифода бурданашро ҳам ба ман ёд дода буд.
– Беҳтарин давои барҳамзанандаи ихтилоҷ будагист он! – гуфт хонуми де Вилфор.
– Аълотарин даво, шумо фурсат ёфтед, ки ба ин итминон ҳосил кунед, – ман ҳар гоҳ истифода мекунам инро; бо эҳтиёти тамом, албатта, –
барафзуд ӯ табассумкунон.
– Ҳа–дия, – бо ҳамон лаҳн гашта гуфт хонуми де Вилфор. – Лекин
ана ба ман барин каси асабию зуд–зуд аз ҳуш раванда духтур Аделмонте барин кас даркор аст, ки ягон давое ёфта диҳад, то бемалол бӯ кашаму аз нафасгардон шуда мурдан натарсам. Лекин азбаски дар Фаронса
ин гуна духтурро пайдо кардан осон несту аббати шумо гумон аст барои ман шуда сафари Парижро пеш гирад, бояд ба дорую дармони
ҷаноби Планш қаноат бикунам; ман одатан арақи наъною гофманиро
истеъмол мекунам. Нигоҳ кунед, мана қурсҳое, ки тибқи фармоиши
махсус барои ман тайёр мекунанд: вояи дучанда доранд инҳо.
Монте-Кристо ҷаъбаи сангпӯштиро, ки ҷавонзан ба вай дароз карда
буд, гирифта боз карду бо қиёфаи шахси ҳавасманде, ки қадри чуни
доруҷотеро медонад, қурсҳоро бӯ кашид.
– Инҳо бисёр нағзанд, – гуфт ӯ, – вале инҳоро фурӯ бурдан зарур аст,
ки на ҳамеша имкон дорад, масалан, даме ки кас мадҳуш аст. Ман
доруи худамро афзал медонам.
– Хайр, бадеҳист, ман ҳам онро афзал медонистам, хусусан ки
таъсирашро худам дидаам, вале аҷаб не, ин сир бошад, ман ҳам чандон
беназокат нестам, ки пурсуҷӯ кунам аз ин боб.
– Лекин ман чандон рамузфаҳмӣ дорам, – гуфт, бархоста, Монте
Кристо, – ки гуфтани инро ба худ фариза медонам.
– Оҳ, граф!
– Лекин фақат дар ёд дошта бошед: вояи андакаш – даво, вояи
бештараш – заҳр. Як қатрааш ҷон мебахшад, чунон ки худатон итминон
ҳосил кардед; панҷ ё шаш қатрааш ҳатман боиси марг мешавад, хусусан
марги муфоҷан, ки дар қадаҳе май ҳалшудааш таъми онро ҳеч тағйир
намедиҳад. Аммо зорӣ мекунам, хонум, метавон гумон бурд, ки ман ба
шумо маслиҳат медода бошам.
Занги соати шашуним фурӯ кӯфта шуд; расидани дугонаи хонуми де
Вилфорро, ки бояд дар манзилаш наҳор мехӯрд, ба арз расонданд.
– Агар бори сеюм ё чорум, на бори дуюм ба дидори шумо расидан
мояи ифтихор мегардид ба ман, – гуфт хонуми де Вилфор, – агар шарафи дӯсти шумо будан ба ман насиб мешуд, на ин ки саодати қарздор
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будан аз шумо, ман ба он исрор мекардам, ки шумо ин ҷо монда, ҳамроҳи ман наҳор бихӯред ва рад кардани шуморо қабул намедоштам.
– Ниҳоят миннатдорам, – гашта гуфт Монте-Кристо, – вале ман вазифаеро ӯҳдадор ҳастам, ки иҷро накарда наметавонам. Ман як шоҳзодадухтари юнониеро, ки шиноси ман асту то ба ҳол операро надидааст
ва умед дорад, ки бо ман равад, ваъдаи ба театр бурдан додаам.
– Ин тавр бошад, то боздид, граф, лекин доруи маро фаромӯш накунед.
– Ҳаргиз, хонум; барои ин кор соатеро ба фаромӯшӣ бояд дод, ки
ман дар сӯҳбати шумо гузарондам, вале ин ҳеҷ имкон надорад.
Монте-Кристо таъзим намуду аз дар баромад.
Хонуми де Вилфор ба андеша рафт.
– Чӣ марди ғалатие, – гуфт ӯ ба худ, – ба назарам чунин мерасад, ки
номаш Аделмонтест.
Лекин барои Монте-Кристо натиҷаи сӯҳбаташ бо ин хонум аз он чи
чашмдор буд, боло омад. «Аммо, – ба дил гуфт, аз хона баромада истода, – ин замин пурсамар аст; итминон дорам, ки тухми бар он афшонда
баръабас нахоҳад рафт».
Фардои он рӯз, ба қавлаш устувор монда, ӯ нусхаи давои ваъдагиро
ба хонуми де Вилфор фиристод.
XV. РОБЕРТИ ИБЛИ
Далел овардани опера аз он ҷиҳат ҳам ваҷҳнок буд, ки ин бегоҳ дар
академияи мусиқии подшоҳӣ шукуҳи бузурге бояд барпо мешуд. Левассер, бори аввал баъди бемории дуру дароз дар нақши Бертрам баромад
мекард ва асари бастакори овозадор чун ҳарвақта, гулҳои сари сабади
ҷомиаи Парижро ҷалб карда буд.
Албер, чун аксари ҷавонони сарватманд, дар оркестр курсие дошт;
ғайр аз ин, барои вай ҳамеша дар даҳҳо нишемани шиносони наздикаш
ҷой пайдо мешуд, ба ҷуз ҷое, ки ба он дар нишемани ашрофзодагон вай
ҳаққи дахлнопазире дошт.
Курсии ҳамшафат аз они Шато–Рено буд.
Бошан, чунон ки боистаи рӯзноманигорон аст, шаҳаншаҳи кулли толор буд ва ҳар ҷо хоҳад, нишаста метавонист.
Ин бегоҳ нишемани вазорат дар ихтиёри Лусен Дебрэ буд ва онро ба
граф де Морсер пешниҳод кард, ва ӯ ба сабаби рад кардани Мерседес
онро ба Данглар вогузошт, лекин ба иттилои ӯ расонд, ки баъдтар аз
баронессаю духтараш хабар хоҳад гирифт, агар хотунҳо пазируфтани
нишеманро раво бинанд. Хотунҳо, бадеҳист, ки рад накарданд. Ҳеч кас
ба нишемани атоӣ ба мисоли миллионерҳо ҳарис нест.
Худи Данглар бошад, изҳор дошт, ки ақоиди сиёсиву мавқеаш ба
сифати намояндаи мухолифин ба ӯ изн намедиҳад, ки дар нишемани
вузаро ҷой гирад. Бинобар ин баронесса ба Лусен руқъа фиристода, таманно кард, ки омада барадаш, – охир вай наметавонист, ки ҳамроҳи
Эжени танҳо ба Опера равад.
Дарвоқеъ, агар хотунҳо дар нишеман ҳар ду танҳо қарор мегирифтанд, инро, аҷаб не, айб медонистанд, лекин агар мадемуазел
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Данглар ҳамроҳи модарашу маъшуқи ӯ ба театр равад, ба ҳеч кас эрод
намегиранд, – бо авҳоми ҷомиа созиш мебояд кард.
Парда, чун ҳарвақта, дар ҳоли қариб холӣ будани толор, бардошта
шуд. Ин ҳам аз ҷумлаи таомули ашрофу аъёни мост – ба театр баъди
саршавии намоиш омадан; ба ҳамин тариқ, ҳангоми намоиши якум
онҳое, ки саривақт омадаанд, намоишро дидан ва суханронии ҳунарпешагонро шунидан наметавонанд: онҳо фақат ба тамошо ояндагонро дидан ва садои кушодаву пӯшида шудани дарҳову гуфтугӯи одамонро
шунидан метавонанду бас.
– Ана гап! – гуфт Албер, кушода шудани дари яке аз нишеманҳои
паҳлуи поёнро дида. – Ана гап! Графиня Г.
– Чӣ касест графиня Г.? – пурсид Шато–Рене.
– Лекин, барон, чӣ суоли афвнопазирест ин? Шумо намедонед, ки
графиня Г. чӣ касест?..
– Э, ҳа, – гуфт Шато–Рено, – ин, эҳтимол, ҳамон зани венетсиягии
дилрабо бошад?
– Ҳа–дия.
Дар ҳамин ҳин графиня Г. Алберро пайхас карду бо табассум кала
зада, ба таъзимаш ҷавоб гардонд.
– Шумо бо ӯ шиносоӣ доред? – пурсид Шато–Рено.
– Оре, – ҷавоб гардонд Албер, – Франс дар Рим маро ба ӯ муаррифӣ
карда буд.
– Оё ҳамон хидматеро, ки дар Рим Франс дар ҳаққатон кардааст, дар
Париж шумо дар ҳаққи ман ба ҷо намеоваред?
– Бо майли тамом.
– Хомӯш! – садое баромад аз миёни издиҳом.
Ҷавонмардҳо сӯҳбаро идома доданд, зарае ба майли мусиқишунавии
аҳли толор эътибор надода.
– Ӯ дар пойгаи Дашти Марс ҳозир буд, – гуфт Шато–Рено.
– Имрӯз?
– Оре.
– Воқиан, имрӯз пойга буд. Шумо гарав мондед?
– Кирои гап не, ба панҷоҳ луидор.
– Хӯш кӣ бурдид?
– «Наутилус». Ман ба болои он гарав монда будам.
– Охир пойга се давра дошт–ку?
– Оре. Мукофоти Бошгоҳи чобуксаворон буд, ҷоми тилло. Ҳатто як
ҳодисаи ғалатӣ рӯй дод.
– Чӣ гуна ҳодиса?
– Э хомӯш! – боз дод заданд ба онҳо.
– Чӣ гуна ҳодиса? – такрор кард Албер.
Ин пойгаро як аспи тамоман ношиносе бо чобуксавори номаълуме
бурд.
– Ба чӣ тариқ?
– Ана ин тариқ. Ба аспе, ки зери унвони «Вампа» – ву чобуксаворе,
ки бо исми Иов номнавис шуда буданд, касе эътибор намедод, ки яке
бодпои тӯруқи аҷоибеву чобуксавори хурдакакеро диданд; ин тӯруқ аз
«Ариел»-у «Барбаро», ки бо вай паҳлу ба паҳлу метохтанд, се қади асп
пеш гузашт.
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– Аспи кӣ буданашро надонистанд, ки надонистанд?
– Не.
– Шумо гуфтед, ки ба қайд гирифта шуда буд зери номи…
– Вампа.
– Ин тавр бошад, – гуфт Албер, – ман нисбат ба шумо огоҳтар астам;
ман медонам ба кӣ тааллуқ дошт он асп.
– Э бас кунед–е! – бори сеюм садо заданд аз толор.
Ин дафъа эътироз ба дараҷае қавӣ буд, ки ҷавонмардҳо, оқибат дарёфтанд, ки садоҳо ба худашон нисбат доштаанд. Онҳо баргашта дар
миёни издиҳом касеро меҷустанд, ки масъули ин густохист; аммо касе
батакрор садо набаровард ва онҳо боз рӯ ҷониби саҳна гардонданд.
Ҳамин дам дари нишемани вазир боз гардиду хонуми Данглар, духтараш ва Лусен Дебрэ ҷойҳои худашонро ишғол карданд.
– Ана шиносҳои шумо ҳам, виконт, – гуфт Шато–Рено. – Чаро шумо
ҷониби рост нигоҳ доред? Шуморо мекованд.
Албер баргашта назар кард ва дарвоқеъ чашмаш ба баронесса
Данглар афтод, ки бо ҳаракати бодбезан ба вай дуруд мефиристод. Вале
мадемуазел Эжени базӯр чашмони сиёҳи шаҳлояшро ҷониби курсиҳои
аҳли оркестр поён карда, миннат ниҳод.
– Ростӣ, азизам, – гуфт Шато–Рено, – агар завҷияти нобаробарро
сарфи назар кунем, – лекин ман гумон надорам, ки ин вазъият шуморо
нороҳат мекарда бошад, – ҳеч фаҳмида наметавонам, ки шумо ба мадемуазел Данглар чӣ иддао дошта бошед; вай хеле зебост.
– Бадеҳист, ки хеле зебост, – гуфт Албер, – лекин, рости гап, аз назари зебоӣ дили ман ягон чизи андаке латифтар, андаке нармтар, хуллас,
андаке бонафосаттареро афзал медонад.
– Ҷавонони инзамона ҳамин–дия, – гашта гуфт Шато–Рено, ки аз дидгоҳи марди сисола бо Албер падарвор муносибат кард, – инҳо ҳеч гоҳ
аз чизе розӣ намешаванд. Инсоф диҳед, азизам, ба шумо арӯсеро пешниҳод карда истодаанд, ки ба мисоли Дианаи сайёд халқ шудаасту шум
обоз шиква доред!
– Маҳз барои ҳамин ҳам, дили ман Венераи Милосӣ ё Капуанӣ барин вуҷудеро мехоҳад. Ин Дианаи сайёд, ки доимо дар иҳотаи париҳост, андаке ба ҳарос меоварад маро; метарсам, ки қисмати Актеон
пеш наояд маро.
Дар воқеъ, ба ин духтарак назар карда, ростӣ, эҳсосеро, ки Албер ба
он эътироф овард, пай бурдан мумкин буд. Мадемуазел Данглар хушрӯ
буд, аммо, чунон ки Албер гуфт, дар ҳусни ӯ ким–чии нофораме эҳсос
мешуд; ҷингилаи мӯи сари сип–сиёҳаш табиӣ буд, аммо дар ҳалқаҳои
он мисле ки муқобилати дасти ромгари мӯяш эҳсос мешуд; чашмони ба
мисоли он мӯйҳо сиёҳаш дар зери абрувони базеб ки ягона камбудиашон гоҳ–гоҳе дар онҳо афтодани чин буд, бо тазоҳури иродаи матин, ки
хоси нигоҳи зан нест, касро дар ҳайрат мегузоштанд; биниаш айнан
тавре буд, ки муҷассамасоз дар офаридани Юнона эҷод мекард; фақат
даҳонаш як дараҷа калонтар буд; даҳонаш аз меъёр калонтар намояд
ҳам, дандонҳои назаррабояш шаъшаъаи лабонашро, ки дар чеҳраи
рангпаридааш ҷудо шуда меистод, аз будаш зиёд карда нишон медод;
ниҳоят, холи сиёҳи модарзодии кунҷи лабаш, ки нисбат ба чунин падидаи одатии табиат андаке бузургтар ҷилва мекард, қатъияти чеҳрааш483
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ро, ки як дараҷа ба рамидани Албер боис гардида буд, ҳароси ӯро қавитар мекард.
Илова бар ин андоми Эженӣ ба сурати қиёфааш, ки мо саъй намудем
тавираш бикунем, мос афтода буд. Ӯ, чунон ки Шато–Рено гуфт, Дианаи сайёдро ба ёд меовард, аммо дар ҳусни ҷамолаш қатъияту қудрат
боз ҳам бештар буд.
Дар донишҳое, ки ӯ андӯхта буд, агар нуқсоне пайдо кардан имкон
медошт, он нуқсон ин буд, ки чун баъзе ҷиҳатҳои сурати зоҳираш, таҳсилоташ ба шахсияти ғайри зан созгор буд. Ӯ ба чанд забоне ҳарф мезад,
базеб сурат кекашид, шеър менавишту мусиқӣ эҷод мекард; ба ин санъат
бо шавқи тамом саргарм мешуд ва онро бо яке аз дугонаҳои ҳаммактабаш, духтараки бенавое меомӯхт, ки ба итминони ҳамагон, барои сурудхони беҳамтое шудан ҳамагуна падидаҳои боистаро соҳиб буд. Кадом
як бастакори номдор, аз рӯи овозаҳо, ғамхории падарворе зоҳир кардаву
ба умеде ӯро таълим медодааст, ки ягон вақт овози хушаш ба вай сарвате
меоварад. Эҳтимоли он, ки Луиза д’ Армилла – чунин ном дошт он ҷавондухтар – минбаъд дар саҳна ҳунарнамоӣ хоҳад кард, монеи ҳамроҳаш
дар миёни табақаи аъён пайдо шудани мадемузале Данглар мегардид,
агар чи вай духатракро дар хонадони худашон мепазируфт. Лекин Луиза
дар хонаи бонкдор мавқеи мустақил надошта бошад ҳам, ба ҳар ҳол нисбат ба муаллимаи муқаррарӣ бештар мартабае дошт.
Баъди чанд дақиқаи дар нишеман пайдо шудани хонуми Данглар
парда фурӯ афтод: дар муддати танаффуси нимсоата дар пештолор гардиш кардан ё ба нишемнҳо рафта аз шиносҳо хабар гирифтан мумкин
буд, бинабар ин курсиҳои оркестр қариб ки холӣ монданд.
Албер ва Шато–Рено аз ҷумлаи аввалин касоне буданд, ки ҷойҳои
худашонро тарк карданд. Дақиқае хонуми Данглар аз дил гузаронд, ки
Алберро хоҳиши ба дуруди худаш шитофтан ба ин иқдом водоштагист
ва ӯ тарафи духтараш хам шуд, ки ӯро аз ин қазия огоҳ гардонад, вале
Эжёнӣ фақат кала ҷунбонду табассуме кард; айнан дар ҳамин лаҳза,
мисле ки нобоварии Эжениро тақвият доданӣ бошад, Албер дар нишемани паҳлуии табақаи якум пайдо шуд. Ин нишемани графиня Г. буд.
– Ҳа, инак шумоед, ҷаноби сайёҳ! – гуфт графиня, ба ифодаи дуруди
шиноси дерин даст ҷониби ӯ дароз карда. – Хеле хуш аст аз ҷониби
шумо, ки маро шинохтед, вале муҳиммаш ин, ки аввал ба дидани ман
омаданро афзал донистед.
– Бовар бикунед, графиня, – ҷавоб гардонд Албер, – агар дар Париж
будани шуморо медонистам ва агар суроғаатон ба ман маълум мебуд,
ман ин қадар дуру дароз нигарон намеистодам. Вале иҷзозат фаромед,
дӯстам, барон Шато–Рено, яке аз кам аъёни дар Фаронса боқӣ мондаро
ба шумо муаррифӣ бикунам; ин кас ҳамин ҳоло ба ман хабар доданд, ки
шумо дар пойгаи Дашти Марс ҳузур доштаед.
Шато–Рено таъзин намуд.
– Шумо дар пойга оё ҳозир будед? – бо рағбат аз ӯ суол кард графиня.
– Оре, хонум.
– Дар ин сурат оё метавонед ба ман бигӯед, – бо эҳтирос давом дод
ӯ, – ки аспи ҷоизаи Бошгоҳи чобуксаворонро бурда ба кӣ тааллуқ дошт?
– Намедонам, – давом дод Шато–Рено, – ман навакак айни ҳамин суолро ба Албер дода будам.
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– Оё ин хеле муҳим аст барои шумо, графиня? – пурсид Албер.
– Чӣ?
– Донистани номи соҳиби асп?
– Беҳад. Тасаввур бикунед… Лекин, шояд, шумо ӯро шиносед, виконт?
– Графиня, шумо ким–чие ҳикоят карданӣ будед. «Тасаввур бикунед» – гуфтед шумо.
– Оре, тасаввур бикунед, ин тӯруқи бодпои зебо ва ин чобуксавори
хурдакаки пӯшоки гулобиранг дар бар кардаи дилрабо аз нигоҳи аввал
чунон меҳре ба дилам талқин кард, ки ман аз таҳи дил ба вай комёбӣ
хостам, мисли ин ки нисфи дороии худамро ба ҳар ду гарав монда
бошам ва даме дидам, ки дигаронро як қадди асп ақиб гузошту, якум ба
пила расиданд, чунон шодӣ кардам, ки чун ақлбохтае ба кафкӯбӣ даромадам. Ҳайрати маро тасаввур бикунед, ки ба хона баргашта, ман дар
сари зинапояи хонаи худ ба чобуксавори хурдакаки либоси гулобӣ
пӯшида рӯбарӯ задам! Ман гумон кардам, ки ғолиб, эҳтимол, бо ман дар
як бино истиқомта дошта бошад, аммо даме ки дари хонаи меҳмонпазироиамро боз кардам, ҳамон дам ҷоми зарине ба чашмам хурд, ки ҳамин
рӯз аспи ношиносу чобуксавори маҷҳул бурда будандаш. Даруни ҷом
хатчае буд: «Ба графиня Г. лорд Рутвен».
– Гумонам рост баромад, – гуфт Албер.
– Яъне ки чӣ тавр? Шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед?
– Ман гуфтаниям, ки ин худи ҳамон лорд Рутвен.
– Кадом лорд Рутвен?
– Охир вампири шумо, ки мо дар театри Арҷентина дида будемаш.
– Наход? – нидо зад графиня. – Магар вай ин ҷост?
– Албатта.
– Ва ҳар ду вомехӯретон? Ӯ ба хонаи шумо омаду рафт дорад? Шумо аз ҳолаш хабар гирифта меистед?
– Ин як дӯсти қарини ман аст ва ҳатто ҷаноби Шато–Рено шарафи
шиносоии бо ӯро дорад.
– Барои чӣ шумо гумон мекунед, ки маҳз ӯ ҷоизаро бурдааст?
– Аспи ӯ зери номи Вампа сабт ёфтааст.
– Аз ин чӣ хулоса?
– Магар шумо роҳзани номдореро, ки маро асир гирифта буд, дар ёд
надоред?
– Ҳа, рост.
– Ки аз дасташ ба як тарзи ҳайратовар граф маро халос карда буд?
– Ҳа, ҳа.
– Исми ӯ Вампа буд. Акнун худатон дида истодаед, ки ин ӯст.
– Лекин чаро ин ҷомро ба ман фиристодааст?
– Аввалан, графиня, барои он, ки ман, метавонед тафтиш бикунед, ба
ӯ дар бораи шумо бисёр чизҳо ҳикоят кардаам, сониян, эҳтимол, аз он
бошад, ки аз дидани ҳамватанаш хеле шод шудагист ва аз таваҷҷӯҳе, ки
ҳамватанаш ба вай зоҳир кардааст, саодатманд гардидагист.
– Умед дорам, ки шумо аз он бадгапиҳое, ки дар ҳаққаш ҳар ду манаҳ зада будем, чизе нагуфтагистед!
– Рост гап, ба ин итминон надорам ман, вале он ки вай ин ҷомро аз
номи лорд Рутвен ба шумо пешкаш кардааст…
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– Охир ин даҳшатовар аст! Вай ба ман адоват доштагист!
– Магар рафтори ӯ далели авдоват аст?
– Рост гап, не.
– Ана дидед!
– Пас, аз ин мебарояд, ки вай дар Париж будааст–дия!
– Оре.
– Хӯш, чӣ таассуроте барангехт?
– Хайр, чӣ гӯям, – гуфт Албер, – ягон ҳафта аз бобаш гуфтугӯ рафт,
баъд маросими тоҷгузории маликаи ингилис ба миён омада, ба ғорат
рафтани бриллиантҳои мадемуалзел Марс ҳодис шуд, – дигар аз ин хусус ҳарф намезадагӣ шуданд.
– Азизам, – гуфт Шато–Рено, – мапа–маълум, ки граф дӯсти шумост,
муомилаатон ҳам нисбат ба ӯ созгори ҳамин аст. Ба ҳарфаш бовар
накунед, графиня, дар забони аҳли Париж агпи граф Монте-Кристосту
бас. Ӯ корро аз он сар кард, ки ба хонуми Данглар як ҷуфт аспи қиматаш сиҳазорфранка ҳадя кард; баъд хонуми де Вилфорро аз марг наҷот
дод; баъд, зоҳиран, ҷоизан Бошгоҳи чобуксаворонро ба даст овардааст.
Морсер ҳар чӣ гӯяд ҳам, ман, баръакс, таъкид мекунам, ки ҳоло ҳам
ҳушу ёди ҳама пеши граф аст ва боз як моҳи расо гуфтугӯяшон аз боби
ӯ хоҳад буд, агар вай ӯъҷубакориашро давом додан гирад; воқиан, аз
афташ, ин шуғли одатии ӯст.
– Шояд, – гуфт Албер, – Воқиан, ин собиқ нишемани сафири русро
кӣ ишғол карда бошад?
– Кадом нишеман? – пурсид графиня.
– Нишемани табақаи якум, мобайни сутунҳо; ба хаёлам, онро тамоман аз нав зебу оро додаанд.
– Дар воқеъ, – гӯшрас кард Шато–Рено. – Ҳангоми намоиши якум оё
он ҷо касе буд?
– Куҷо?
– Дар ҳамон нишеман.
– Не, – ҷавоб гардонд графиня, ман касеро пайхас накардаам; яъне
ки шумо гумон доред, – давом дод ӯ суханашро, ба гуфтугӯи аввалаашон баргашта, – ҳамин граф Монте-Кристои шумо ҷоизаро бурдааст?
– Ман ба ин итминон дорам.
– Ва ҷомро ҳам ӯ фиристодааст ба ман?
– Бешубҳа.
– Лекин охир бо вай шинос нестам, – гуфт графиня, – хеле мехостам
ҷомро ба вай баргардонам.
– Ин корро накунед; вай ҷоми дигари аз ёқути кабуд ё аз лаъл тарошида шудаеро мефиристад ба шумо. Вай доимо ҳамин тавр мекунад,
лозим меояд бо ҳамин муросо кунед.
Дар ҳамин дам занг оғози намоиши дуюмро эълом кард. Албер бархост, ки ба ҷои худаш равад.
– Ман боз медида бошам шуморо? – пурсид графиня.
– Ҳангоми танаффус, агар иҷозат фармоед, омада аз шумо хабар
мегирам, то бифаҳмам дар Париж ба муроди шумо коер карда метавониста бошам ё не.
– Ҷанобон, – гуфт графиня, – рӯзҳои шанбе, ҳар бегоҳ, барои дӯстонам ман дар хонаам, кӯчаи Риволӣ, рақами бисту ду. Меҳмон шаветон.
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Ҷавонмардҳо таъзим карданду аз нишеман баромаданд.
Дохили партер гардида, диданд, ки халоиқ рост истода, ба як нуқтаи
толор нигоҳ доранд; онҳо низ ба ҳамон сӯ нигаристанд ва нигоҳашон ба
собиқ нишемани сафири рус карор гирифт. Ба нишеман навакак ҷаноби
пӯшокаш сиёҳи сию панҷ – чилсолае бо мушояати ҷавондухтари ба тарзи аҳли шарқ либос пӯшидае даромада буд. Духтарак ҳайратовар хушрӯ
буда, сарутанаш ба дараҷае бошукӯҳ буд, ки тавре қаблан гуфтем, нигоҳи ҳамагон дар як он ба вай мутаваҷҷеҳ гардид.
– Э ин Монте-Кристо бо албандухтари худаш–ку, – гуфт Албер.
Воқиан ҳам инҳо графу Гайда буданд.
Аз миён чанд дақиқае нагузашта буд, ки Гайда на фақат диққати
аҳли партер, балки саросари толорро ба худ ҷалб кард: хотунҳо аз нишеманҳояшон сар бароварда назар мекарданд, то дар зери шаъшаъаи
чилчароғон ситора задании фаввораи алмоспораҳоро тамошо кунанд.
Тамоми пардаи дуюм дар зери шавшуви ботамкин, ки бозгӯи ҳайрату ҳаяҷони издиҳоми тамошогарон буд, ба поён расид. Касе парвои он
надошт, ки хомӯшӣ барқарор карда шавад. Ин духтараки ин қадар ҷавон, ин қадар соҳибҷамол, ин қадар фаттон худ як тамошои ҳайратафзо
буд.
Ин дафъа ишорате, ки ба Албер нигаронда шуда буд, ба сароҳат хабар дод, ки хонуми Данглар хоҳиши дар танаффуси оянда дар нишемани худаш дидани ӯро дорад.
Албер ба тарзе тарбият ёфта буд, ки ба вай маҷол намедод дигаронро
маҳтал кунад, агар ба вай бо сароҳат вонамуд мекарданд, ки ӯро нигаронанд. Бинобар ин, нав намоиш поён ёфта буд, ки вай ба сӯи нишемани бо ҳарф ишорат шуда боло шитофт.
Ӯ ба ҳар дуи хотунон таъзим намуду дасти Дебрэро фишурд.
Баронесса ӯро бо табассуми дилпазире истиқбол кард, вале Эженӣ
бо дилсардии одатиаш.
– Дӯси азиз, – гуфт ба ӯ Дебрэ, – шумо дар рӯбарӯи худ касеро дида
истодаед, ки ба навмедии том афтодааст ва аз шумо ёрӣ таваққӯъ дорад.
Баронесса маро аз ваҷҳи граф суолборон карда истодаанд ва талаб доранд, ки ман бифаҳмонам, кист ӯ, аз куҷост, ба куҷо равон аст. Ба ҳурмати виҷдон, Калиостро наям ман ва барои он, ки аз ин вазъият берун
оям, гуфтам:
«Инро аз Морсер бипурсед, ӯ Монте-Кристоро панҷ ангушташ барин
медонад». Инак шуморо ба ёрӣ хондем.
– Ин аз ақл берун, – гуфт баронесса, – кас ба ганҷинаи ниммиллионаи махфӣ соҳиб бошаду то ба ин дараҷа аз олам бехабар бошад!
– Бовар бикунед, баронесса, – ҷавоб гардонд Лусен, – агар ман
соҳиби ним миллион мебудам, ман онро ба ягон кори дигар сарф мекардам, на ба гирдоварии маълумот роҷеъ ба Монте-Кристо, ки ба назари ман, эътибораш фақат ин аст, ки чун ду наввоб сарватманд аст; вале
ман ҷоямро ба дӯстам Морсер вомегузорам: ба ин кас муроҷиат кунед,
ин дигар ба ман дахл надорад.
– Гумон аст, ки наввоб ба ман як ҷуфт аспи сӣ ҳазор франк арзишнок
мефиристод, аспоне, ки дар гушҳояшон чорто бриллианти арзиши ҳар
кадоме аз онҳо панҷ ҳазор франк.
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– Бриллиант – асбоби дилхушии ӯ, – ханда кард Албер. – Ба хаёлам,
мисли Потёмкин кисаҳои ӯ доимо пури бриллиант аст ва ӯ ҳар ҷо бриллиант нисор мекунад, чунон ки нахудаки қаҳрамони афсонае сангча
мепошад.
– Вай аз ягон ҷо кони алмос ёфтагист, – гуфт хонуми Данглар. – Оё
шумо медонед, ки дар бонки барон эътибори номаҳдуд дорад ӯ?
– Не, ман хабар надорам аз ин, – ҷавоб гардонд Албер, – вале ин боиси тааҷҷуб нест.
– Ӯ ба ҷаноби Данглар гуфтааст, ки дар Париж як сол истоданист ва
дар ин муддат нияти шаш миллион харҷ кардан дорад.
– Гумон бояд кард, ки ин шоҳи кишвари Форс аст, ки пинҳонӣ ба
саёҳат баромадааст.
– Лекин чӣ соҳибҷамолест ин занак! – гуфт Эженӣ. – Шумо пайхас
кардед, ҷаноби Лусен?
– Ростӣ, аз ҷамеи занон шумо, то ҷое ки ман медонам, ягона касе
ҳастед, ки ба қадри дигар занон мерасед.
Лусен дурбинро ба чашм бурд.
– Дилрабо, – изҳор кард ӯ.
– Оё медонед, ҷаноби де Морсер, ки ин зан кист?
– Чун ҳар он чи ба ин шахсияти пурасроре, ки аз бобаш гап зада истодаем, фақат ба тақриб медонам, – гуфт Албер, ба ин суоли исроркорона ҷавоб гардонда. – Ин зан – албанӣ.
– Ин аз либосаш ошкор аст ва он чи шумо ба мо иттилоъ дода истодаед, алакай ба ҷамеи мардум маълум гардида.
– Хеле афсус, ки чунин раҳнамои аз олам бехабарам ман, – гуфт Албер, – вале бояд иқрор бикунам, ки иттилои ман бо ҳамин поён меёбад;
фақат боз як чизро медонам, ки вай мутриба аст: як дафъа, даме ки дар
хонаи граф субҳона мехӯрдем, ман садои чангро шунидам, ки ба ҷуз ӯ
он ҷо дигар каси менавохтагӣ набуд.
– Пас графи шумо дар хонааш меҳмон пазироӣ мекардааст–дия? –
пурсид хонуми Данглар.
– Хеле бошукӯҳ ҳам, бовар бикунед ба гапам.
– Дангларро водор бояд кард, ба шарафи ӯ наҳор барпо кунад ё базме биёрояд, то ӯ низ дар ҷавоби ин моро даъват бикунад.
– Чӣ, даъват кунад, шумо мерафтед? – гуфт хандакунон Дебрэ.
– Чаро наравам? Ҳамроҳи шавҳарам меравам–ку!
– Лекин охир вай муҷаррад–ку, ҳамон графи пурасрор.
– Шумо дида истодаед ки, не, – дар навбати худ баронесса ҳам ба
албандухтари соҳибҷамол ишоракунон ханда кард.
– Ин зан – канизак; ёд доред, Морсер, худи ӯ дар сари субҳонаи шумо инро гуфта буд ба мо.
– Розӣ шавед ба гапам, Лусени азиз, – гуфт баронесса, – қиёфаи ӯ
ғолибан шаҳбонуро мемонад.
– Шаҳбонуе аз «Ҳазору як шаб», – лаб монд Албер.
– Розӣ, лекин шаҳбонуҳоро чӣ ба вуҷуд меорад, азизам? Бриллиант,
ба вай бошад, бриллиант нисор кардаанд.
– Бриллианташ аз ҳад зиёд, – гуфт Эженӣ, – бе он вай боз ҳам зеботар мебуд, зеро дар он сурат гардану дастонаш дилработар ба назар
меомаданд.
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– Оҳ, ин рассомаҳо! – гуфт хонуми Данглар. – Бинед, дар як он шайдо шуд.
– Ҳар он чи зебост, хуш дорам ман, – ҷавоб гардонд Эженӣ.
– Ин тавр бошад, аз хусуси граф чӣ мегӯед? – пурсид Дебрэ. – Ба
фикрам, афту башараи вай ҳам беҷо не.
– Граф? – гуфт Эженӣ, мисле ки то ин дам ба хаёлаш нарасида
бошад, ки ҷониби ӯ назар кунад. – Граф аз ҳад рангпарида.
– Ҳа–дия, – гуфт Морсер, – диққати моро ҳам маҳз ҳамин ранги паридааш ба худ кашид. Медонед, графиня Г. итминон дорад, ки ӯ вампир
аст.
– Чӣ, магар графиня Г. гашта омадааст? – пурсид баронесса.
– Вай дар нишемани паҳлӯӣ нишастааст, оча, – гуфт Эженӣ, – қариб
ки дар рӯбарӯи мо. Мебинед, ҳо он занаки мӯяш тиллогуни зеборо – ин
вай аст.
– Оре, мебинам, – гуфт хонуми Данглар. – Медонед, – чӣ кор кардани шумо лозим аст, Морсер?
– Амр кунед, баронесса.
– Ба шумо лозим аст рафта граф Монте-Кристои худатонро бибинед
ва гирифта назди мо оредаш.
– Чӣ лозим ин? – пурсид Эженӣ.
– Хайр ҳамроҳаш сӯҳбат кунем; магар ту ба диданаш шавқманд
нестӣ?
– Ҳаргиз не.
– Ғалатӣ духтараке! – ғурунгос зад баронесса.
– Вай, аз афташ, худаш ҳам омада истодааст, – гуфт Албер. – Ана
вай шуморо дид, баронесса ва таъзим мекунад ба шумо.
Баронесса, бо табассуми ширине ҷавоб гардонд ба таъзими граф.
– Хуб шудааст, – гуфт Албер, – ман худамро қурбон мекунам: шуморо тарк мекунаму мебинам, ки бо вай гуфтугӯ кардан мешавад ё не.
– Нишеман, ба наздаш равед; аз ин осонтар коре нест.
– Лекин ман муаррифӣ нагардидаам.
– Ба кӣ?
– Ба нозанини албанӣ.
– Лекин худатон гуфтед–ку, вай канизак будааст.
– Оре, лекин шумо итминон доред, ки вай шаҳбонуст… Аммо, шояд,
рафтани маро дида, ӯ низ барояд.
– Имкон дорад. Биравед.
– Меравам.
Албер таъзим намуду баромад. Дарвоқеъ, даме ки ӯ аз канори нишемани граф мегузашт, дари он боз гардиду Монте-Кристо баромад; ӯ ба
арабӣ чанд калимае гуфт ба Алӣ, ки дар роҳрав истода буд ва аз зери
бағали Албер гирифт. Алӣ дарро басту дар пеши он рост истод; дар
атрофи марди нубӣ дар роҳрав як тӯда мардум ҷамъ омаданд.
– Ростӣ, – гуфт Монте-Кристо, – Парижи шумо бисёр шаҳри аҷоиб
будаасту шаҳриёнаш ҳам мардуми ғалатӣ. Метавон гумон бурд, ки марди зангиро бори аввал дида истодаанд. Нигоҳ кунед, дар гирди Алии
бечора, ки намефаҳмад чӣ гап аст, чӣ миқдоре аз инҳо ғун шудаанд. Бо
итминон метавонам ба шумо бигӯям, ки агар як нафар Парижие ба Ту489
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нис, Қустантания, Бағдод ё Қоҳира ояд, ҷое дар гирдаш мардум ғун
намешаванд.
– Ин аз он, ки мардуми Шарқ бамулоҳизаанд ва танҳо ба он чи назар
мекунанд, ки кирои дидан аст, – лекин, бовар бикунед, Алӣ фақат аз он
мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтааст, ки ба шумо мансуб аст, шумо бошед, ин дам дар Париж машҳуртарин касед.
– Наход–е? Ин саодат аз баракати чӣ бошад?
– Аз баракати худатон–дия. Шумо аспу аробае ҳадя мекунед, ки
ҳазор луидор арзиш дорад; зани додситони подшоҳиро аз марг наҷот
медиҳед; бо исми майор Блэк аспони зотию чобуксавори чени маймуни
уиститиро ба пойга меандозед; ниҳоят, ҷоми тиллоро бурдаву ба занҳои
хушрӯ мефиристед он ҷомҳоро.
– Ин ҳама маталҳоро кӣ ҳикоят кард ба шумо?
– Якумашро – хонуми Данглар, ки мурданак шуморо дар нишемани
худаш дидан мехоҳад, ё, аниқтараш дигарон шуморо дар он ҷо бинанд;
дуюмашро – рӯзномаи Бошан; сеюмаш бошад – зиракии худам. Чаро
аспатонро Вампа меномед, агар худатонро ошкор карданӣ набошед?
– Ҳа, воқиан, – гуфт граф, – ин беэҳтиётӣ буд. Лекин бигӯед, оё граф
Морсер опера тамошо намекунад? Ман бо диққат назар кардам, аммо
дар ҳеч ҷо надидам ӯро.
– Вай имрӯз меояд.
– Дар куҷо мешинад?
– Гумон мекунам, ки дар нишемани баронесса.
– Ҳамон духтараки дӯстрӯи дар паҳлӯяш буда, эҳтимол, духтараш
бошад?
– Оре.
– Иҷозат диҳед табрик кунам шуморо.
Албер табассум кард.
– Мо аз ин хусус дафъаи дигар батафсилтар сӯҳбат хоҳем кард. Оё
мусиқӣ маъқул шуд ба шумо?
– Кадом мусиқӣ?
– Охир ҳамоне, ки ҳамин ҳоло гӯш кардем.
– Мусиқии бисёр хуб, агар ба эътибор гирем, ки онро, чунон ки
шодравон Диоген мегуфт, инсон эҷод кардаасту мурғони дупои бебол
иҷро мекунанд.
– Ана гап, графи меҳрубон? Метавон гумон бурд, ки аз рӯи майл
шумо метавонед аз навою хониши дастаи ҳафтгонаи фариштагон лаззат
баред?
– Қариб ки ҳамин тавр, виконт. Ҳар гоҳ дилам хоҳад, ки навои дилпазире бишнавам, ҳамин хел навое, ки ҳаргиз ба гӯши бандаи хокӣ нарасидааст, ман ғанаб мекунам.
– Хӯш, ин тавр бошад, ба ҷои мувофиқ афтодед шумо; роҳат карда
бихобед, графи меҳрубон, опера ҳам барои ҳамин офарида шудааст.
– Не, рӯирост бигӯем, оркестри шумо хеле сермағал аст. Барои хобидан он тавре, ки ба шумо гуфтам, барои ман оромию хомӯшӣ лозим
ва ғайр аз ин, як дараҷа омодагӣ…
– Ҳашиши овозадор?
– Маҳз ҳамон. Виконт, ҳар гоҳ дилатон мусиқӣ шунидан кашад, ба
хонаи ман шом хӯрдан оед.
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– Ман алакай он мусиқиро гӯш кардаам, даме ки дар хонаи шумо
субҳона хурда будам.
– Дар Рим?
– Оре.
– Ҳа, ин чанги Гайда буд. Оре, ғарибаи бечора гоҳо дилхушиаш ин
аст, ки навоҳои диёрашро иҷро мекунад.
Албер ба пурсуҷӯ надаромад, граф ҳам хомӯш монд. Дар ҳамин ҳин
садои занг баланд шуд.
– Маро маъзур медоштагистед? – гуфт граф ҷониби нишемани худ
равон шуда.
– Афв фармоед.
– Хоҳиш мекунам ба графиня Г. дуруди вампирашро бирасонед.
– Ба баронесса чӣ?
– Бирасонед, ки агар он кас иҷозат фармоянд, ман дар тӯли ин бегоҳ
эҳтиромашонро ба ҷо оварда шарафёб хоҳам шуд.
Пардаи сеюм оғоз ёфт. Дар давоми ин парда граф де Морсер, тибқи
ваъдааш, дар нишемани хонуми Данглар пайдо шуд.
Граф аз он касоне набуд, ки тамошогоҳро ба ҳаяҷон меоваранд, бинобар ин, ҳеҷ кас, ба ғайр аз онҳое, ки дар ин нишеман ҷой гирифта буданд, омадани ӯро пайхас накард.
Монте-Кристо ба ҳар ҳол пайхас карда буд ва андак табассуме давид
дар лабонаш.
Аммо Гайда бошад, ӯ, бо андаке бардошта шудани парда, дар атроф
дигар ҳеч чизро намедид. Ба одати ҷамеи касони бетакаллуф ҳар он чи
бобати шунидану дидан буд, ба худ мекашид варо.
Пардаи сеюм чун ҳарвақта сипарӣ шуд; раққосагони балет Нобле,
Жулиа ва Леру ба ҳаво ҷастану по ба ҳам задании одатиашонро ба ҷо
оварданд; Роберт–Марио ба шаҳзодаи гренадӣ довталаб шуд; ниҳоят
шоҳи ҷалолатмаоб аз дасти духтараш дошта, бо виқор аз саҳна убур
кард. То ки абои махмалиашро ба тамошобинон намоиш бидиҳад;
баъди ҳамин парда фурӯ афтоду мардум дар пештолору роҳравҳо пароканда шуданд.
Граф аз нишемани худаш берун омаду баъди чанд сонияе дар нишемани баронесса Данглар пайдо шуд.
Баронесса аз нидои ҳайрати хушҳолона худдорӣ карда натавонист.
– Оҳ, граф, чӣ шодам аз дидоратон! – нидо зад ӯ. – Ин қадар дилам
мехост ҳар чи зудтар миннатдории шифоҳиамро ба он руқъае барафзоям, ки ба шумо фиристода будам.
– Наход ин муҳаққарро ҳоло ҳам дар хотир дошта бошед, баронесса?
Ман тамоман аз ёд баровардаам онро.
– Оре, лекин фаромӯш кардан лозим нест, ки рӯзи дигараш шумо
дӯсти азизи ман, хонуми де Вилфорро аз хатаре, ки аз ҳамин аспон ба
вай расида буд, наҷот додед.
– Барои ин ҳам ман шоистаи миннатдории шумо нестам, хонум; саодати ин хидмат, ки ба хонуми ед Вилфор расонда шуд, насиби Алии
нубии ман аст.
– Хӯш, писари маро аз дасти роҳзанони Рим низ Алӣ наҷот дод? –
пусрид граф де Морсер.
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– Не, граф, – гуфт Монте-Кристо, дасти ба сӯяш дароз кардаи генералро фишуда истода, – не; ин дафъа миннатдориро қабул дорам ман,
лекин охир шумо инро ба ман пеш аз ин изҳор карда будед–ку, ман онро то ба охир гӯш карда истодам ва, ростӣ, ба ман айб аст, ки шумо аз
он боз ёдовар мешавед. Марҳамат карда маро шарафманд гардонед, баронесса ва муаррифӣ кунед маро ба духтаратон.
– Ин шуморо медонад, ақаллан аз рӯи номатон, зеро, чанд рӯз мешавад, ки мо фақат гапи шуморо мегӯем. Эженӣ, – давмо дод суханашро
баронесса, ба духтараш рӯ оварда, – ин кас граф Монте Кристо!
Граф таъзим намуд; мадемуазел Данглар хаёле кала зад.
– Бо шумо дар нишеман нозанини олиҷанобе нишастааст, граф, –
гуфт Эженӣ, – вай духатри шумост?
– Не, мардемуазел, – гуфт Монте-Кристо, аз ин содалавҳии беҳудуд
ё худбоварии ҳайратовар ба тааҷҷуб афтода, – вай як албандухтари сарсахтест; ман васии ӯям.
– Чӣ ном дорам?
– Гайда, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо.
– Албандухтар! – ғурунгос зад граф де Морсер.
– Оре, граф, – гуфт ба ӯ хонуми Данглар, – ва бигӯед, ягон вақте дар
боргоҳи Алӣ–Тебелин, ки ин қадар нағз хизматашро ба ҷо овардаед,
пӯшоки ин барин либоси фохирро дидаед?
– Хӯш шумо дар Янин хизмат кардаед, граф? – пурсид МонтеКристо.
– Ман генерал – бозраси кӯшуни пошо будам, – ҷавоб гардонд Морсер, – ва пинҳон намекунам, андак сармояе, ки дорам, аз файзу баракати
султони албан аст.
– Э як назар кунед ба вай, – исрор кард хонуми Данглар.
– Канӣ вай? – ғурунгид Морсер.
– Ана! – гуфт Монте-Кристо.
Ва дасташро ба китфи граф гузошта, вай аз болои девораи нишеман
ҳамроҳи ӯ хам шуд.
Дар ҳамин дақиқа Гайда, ки бо нигоҳаш графро меҷуст, чеҳраи
рангпаридаи ӯро дар паҳлуи Морсер пайхас кард, ки ӯро аз китфаш
оғӯш карда дошта меистод. Ин манзара ба ҷавондухтар он тавр таассуроте бахшид, ки гирифтем, агар вай каллаи Медузаро медид; Гайда каме ба пеш хам шуд, мисле ки чашм ба онҳо медӯхта бошад, баъд якбора
худашро ақиб кашида, пастакак фиғон кард, ки ҷамеи ҳамсоягони
наздикаш бишниданд, аз ҷумла Алӣ ҳам, ки бетаъхир дарро боз кард.
– Нигоҳ кунед, – гуфт Эженӣ, – ба дастпарварди шумо чӣ ҳодиса рӯй
дода бошад, граф? Мисле ки ҳолаш бад шудааст.
– Воқиан ҳам, – ҷавоб гардонд граф, – лекин шумо натарсед. Гайда
хеле асабонист, бинобар ин ҳам, ба ҳар гуна бӯю таф ҳассос аст: бӯе, ки
ба машомаш кареҳ мерасад, боиси мадҳушиаш мегардад, аммо, – давом
дод суханашро граф, шишачаеро аз кисааш бароварда истода. – маро
доруе ҳаст аз ин дард.
Ва ба баронессаю духтари ӯ таъзим намуда, бори дигар ӯ дасти графу Дебрэро фишурдаву аз нишемани хонуми Данглар баромад.
Ба нишемани худаш баргашта, ӯ Гайдаро ҳанӯз хеле рангпарида ёфт;
граф фурсати дармадан наёфта буд, ки Гайда аз дасташ қапид.
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Монте-Кристо пайхас кард, ки дасти ҷавондухтар ях барин сарду
намнок аст.
– Вай кӣ буд, ки ҳамроҳаш гап задӣ, хоҷаам? – пурсид ӯ.
– Граф де Морсер, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо, – ӯ дар дасти падари диловари ту хизмат кардааст ва мегӯяд, ки барои дороиаш миннат
аз ӯ дорад.
– Нобакор! – нидо зад Гайда. – ӯ буд, ки падари маро ба турҳо
фурӯхт ва дороии ӯ – баҳои хиёнаташ. Наход ту хабар надошта бошӣ,
хоҷаи меҳрубонам?
– Ман дар Эпир аз ин хусус ким–чие шунида будам, – гуфт МонтеКристо, – вале тамоми тафсилоти ин воқиаро намедонам. Рафтем, фарзандам, ту ба ман ҳамаашро ҳикоят мекунӣ, ки бояд хеле аҷоиб бошад.
– Ҳа, ҳа меравмем, ба назарам, ки дар қарибии ин шахс биистам, мемурда бошам.
Гайда зуд бархост, худашро ба абои кашмирии сафеди марвориду
марҷондӯзӣ дарпечиду батаъҷил, дар лаҳзае аз нишеман берун рафт, ки
парда бардошта шуд.
– Нигоҳ кунед, – гуфт графиня ба Албер, ки боз гашта назди вай
омада буд, – ин шахс ягон чизро тавре намекунад, ки дигарон мекунанд! Ӯ пардаи сеюми «Роберт»-ро ба иззату икром гӯш карду маҳз дар
ҳамон дақиқае, ки пардаи чорумаш сар мешавад, баромада рафт.
XVI. БУРДУ БОХТИ БИРЖА
Баъди чанд рӯзи ҳамон мулоқот Албер де Морсер барои боздиди
граф Монте-Кристо ба ҳавлии Заминҳои Елесеяш рафт, ҳавлие, ки ин
дам намуди қаср пайдо карда буд; граф ба туфайли сарвати беандозааш
ҳатто маскани муваққатии хуро низ орою торо медод. Албер омада буд
аз номи хонуми Данглар бори дигар ба граф миннатдорӣ изҳор кунад,
миннатдорие, ки алакай як дафъа дар номаи худи ӯ бо имзои баронесса
Данглар баён ёфта буд, баронесса Дангларе, ки аз рӯзи таваллудаш Эрмина де Сервйер ном дошт.
Алберро дар ин боздид Лусен Дебрэ ҳамроҳӣ мекард; ӯ ба суханони
дӯсташ чанд калимаи диловезе барафзуд, каломе, ки албата, хусусияти
расмӣ надошт, вале сарманшаи он суханон аз нигоҳи мушоҳидакори
граф барканор монда наметавонист. Ба назари ӯ ҳатто чунин расид, ки
Лусен ба таҳрики кунҷковии дуҷонибае ба хонаи ӯ омадааст ва як нимаи ин эҳсос аз бошандагони кӯчаи Шоссе д’ Антен сар задагист.
Дарвоқеъ, вай бе он, ки аз иштибоҳ кардан ҳарос дошта бошад, ба суҳулат ҳадс зада метавонист, ки хонуми Данглари маҳрум аз имконияти ба
чашми худаш дидани тарзи зиндагии шахсе, ки аспони сӣ ҳазор франк
арзиш доштаро ҳадя мекунаду бо канизаке ба театр меравад, ки сар то
қадамаш пур аз бриллиант аст, инро ба чашми касе ҳавола кардааст, ки
одати ба вай бовар кардан дорад, то аз рӯзгори хонадони ӯ баъзе иттилоот ба даст оварад.
Аммо граф зоҳир накард, ки иртиботи ин боздиди Лусен бо кунҷковии баронесса ба вай маълум аст.
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– Оё шумо бо барон Данглар зад–зад вохӯрда меистед? – пурси ӯ аз
Албер.
– Албатта, граф; охир шумо дар ёд доштагистед, ман ба шумо гуфта
будам–ку.
– Пас, пештара барин?
– Аз ҳарвақта бештар, гуфт Лусер, – ин кор ҳал шудагӣ.
Ва, аз афти кор, ба гумонаш, ки дар сӯҳбат ба дараҷаи кофӣ иштирок
кардагист, Лусен дурбини сангпуштиро ба чашм гузошту ба қуббаи
тиллоии чубдасташ дандонзанон, чашм ба аслиҳаву суратҳо давонда,
хонаро давр задан гирифт.
– Лекин аз рӯи гуфтаҳои худатон, ба назари ман чунин расид, ки
қарори қатъӣ ҳоло чандон наздик нест, – гуфт Монте-Кристо ба Албер.
– Чӣ метавон кард? Корҳо чунон зуд ҷараён доранд, ки худи кас
пайхас намекунад онро; худат дар бораи онҳо фикр намекунӣ, онҳо дар
бораи ту фикр мекунанд; як вақт гашта назар мекунию ҳайрон мешавӣ,
ки ба куҷо расидааст кор. Падари ману ҷаноби Данглар дар Испониё
ҳамроҳ хизмат кардаанд, падарам дар сафи кӯшуну ҷаноби Данглар дар
идораи озуқа. Маҳз дар ҳамон ҷо падари инқилобчии бенавогардидаам
ба пешрафти табъи дили сиёсиву ҳарбиаш ибтидо гузоштаасту ҷаноби
Данглар, ки ҳеч гоҳ каси осудаҳоле набудааст, – ба пешрафти ҳайратбахши сиёсиву молияш…
– Дарвоқеъ, – гуфт Монте-Кристо, – ба ёдам расида истодааст, ки
ҷаноби Данглар, ҳангоми дар хонааш буданам, дар ин бора ҳикоят карда буд ба ман. – Ӯ ба Лусен назар кард, ки албомеро варақ мезад ва барафзуд: – Лекин вай дӯстрӯяк, ҳамон мадемуазел Эженӣ! Ба хаёлам,
номаш Эженӣ буд, ҳамин тавр не?
– Ниҳоят дӯстрӯяк, ё, аниқтараш, хеле хушрӯ, – ҷавоб гардонд Албер, – вале ман қадрдони ин қабил ҳусн нестам. Ман нолоиқ!
– Шумо дар ин бора тарзе сухан меронед, ки гӯё вай алакай занатон
бошад!
– Оҳ, – оҳ кашид Албер, дар навбати худ назар карда, ки Лусен ба чӣ
кор машғул аст.
– Ба назарам, – гуфт Монте-Кристо, овозашро паст карда, – ки шумо
ба ин издивоҷ он қадар бо шавқ муносибат накарда истодаед.
– Мадемуазел Данглар, ба назарам, аз ҳад сарватманд, ин маро ба
ҳарос меоварад.
– Ана баҳона! – ҷавоб гардонд Монте– Кристо. – Магар худи шумо
сарватманд нестед?
– Падари ман тақрибан ягон панҷоҳ ҳазор ливр даромади солона дорад ва, даме ки ман хонадор мешавам, ӯ, эҳтимол, ягон даҳ ё дувоздаҳ
ҳазорашро ба ман ҷудо кунад.
– Албатта, ин хеле кам аст, – гуфт граф, – хусусан барои Париж, вале
сарват ҳоло кам аст, – номи шӯҳратёр ва дар ҷомиа мақоме доштан низ
аз аҳамият холӣ набудагист. Шумо номи машҳур ва мавқеи ҷамъиятии
бисёр хуб доред; илова бар ин граф де Морсер – сарбоз ва дидани он
хуш аст, даме ки садоқату устувории Байяр бо қашшоқии Дугесклен ба
ҳам меояд. Бетамаъӣ – он шӯълаи хуршед аст, ки шамшери наҷобат дар
он тобонтар медурахшад. Ман, баръакс, чунин меҳисобам, ки ин завҷи494
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ят аз ҳар чӣ ҳам арзандатар аст; Мадемуазел Данглар ба шумо сарват
меоварад, шумо бошед, ба ӯ – номи нек!
Албер андешамандона калла ҷунбонд.
– Як ҷиҳати дигаре ҳаст, – гуфт ӯ.
– Рости гап, – давом дод суханашро граф, – аз духтари сарватманду
соҳибҷамол ҳазар доштани шуморо фаҳмидани ман душвор аст.
– Медонед, – гуфт Морсер, – агар инро ҳазар номидан мумкин
бошад, дар он сурат на як худи ман ҳазар дорам.
– Хӯш боз кӣ? Охир шумо гуфта будед–ку, падаратон хоҳони ин издивоҷ аст.
– Модарам, ӯ чашмони тез дораду он чашмон бехато мебинанд. Ана
ба модарам ин издивоҷ маъқул нест; ӯ дар ҳаққи Дангларҳо кимчӣ хел
бадгумоние дорад.
– Хайр, ин фаҳмо – гуфт граф ба лаҳни андак зӯракие, – графиня де
Морсер, ки айни зарофату наҷобат ва назокати ботинист, аз ламси дасти
сангину дурушти авомуннос ҳарос дорад, ин табиист.
– Ростӣ, намедонам, ҳамин тавр бошад ё не, – ҷавоб гардонд Албер,
– вале ман медонам, ки агар ин завҷият ба амал ояд, боиси хушбахтӣ
нахоҳад шуд. Яку ним моҳ пеш аз ин қарор шуда буд барои ҳаллу фасли
ҷиҳати расмии масъала як ҷо фароҳам оянд. Аммо маро чунон дарди
нимсаре ҳодис шуд, ки хаёл кардам сарам метаркад.
– Нимсари воқеӣ буд? – пурсид табассумкунон граф.
– Нимсари рафта истодагӣ, – эҳтимол, аз тарс буд… барои ҳамин
шуда машваратро ду моҳ ақиб партофтанд. Мефаҳмед шумо, ҳоҷат ба
шитоб нест: ман ҳанӯз бистуякро пур накардаам, вале Эженӣ нав ба
ҳабдаҳ даромад, аммо ҳафтаи оянда мӯҳлати думоҳа ба охир мерасад.
Ӯҳдадориро ба ҷо овардан лозим. Шумо тасаввур кардан наметавонед,
графи меҳрубон, ки то чӣ дараҷа маро ба изтироб овардааст ин… Оҳ, чӣ
хушбахте ҳастед шумо, ки марди озодед!
– Охир ба озодии шумо кӣ монеъ шуда метавонад?
– Барои падарам ноумедии азиме мебуд, агар ман ба мадемуазел
Данглар хонадор нашавам.
– Хайр, ин тавр бошад, хонадор шавед ба ӯ, – гуфт граф, як навъ
махсус китф паронда.
– Ҳа, – гашта гуфт Албер, – вале барои модарам ин дигар ноумедӣ
не, балки мусибат хоҳад буд.
– Дар он сурат хонадор нашавед, – гуфт граф.
– Ман фикр мекунам, кӯшиш менамоям; шумо ба ман маслиҳат доданро дареғ намедоштагистед, ҳамту не? Шояд шумо маро аз ин вазъият халос карда тавонад? Медонед, барои он ки модарам хафа нашавад,
ман, равед, ки аз ҷанҷол кардани бо падарам сар наметобам.
Монте-Кристо рӯяшро ба дигар сӯ гардонд; вай мисле ки дар изтироб буд.
– Ин шумо ба чӣ коре машғулед? – ба Дебрэ рӯ овард ӯ, ки дар
гӯшаи дигари хона, ба курсии нарми чуқуре нишаста буд, дар дасти росташ қаламу дар дасти чапаш дафтарчаи қайд, – аз рӯи тасвири Пуссен
нусхабардорӣ карда истодаед чӣ?
– Нусхабардорӣ карда истодаам? Нусхабардорӣ куҷо! – осуда ҷавоб
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гардонд ӯ. – Дилбастагии ман ба рассомӣ роҳ намедиҳад ба ин кор! Не,
ман акси ин корро карда истодаам, ҳисоб дорам ман.
– Ҳисоб доред?
– Оре, ман ҳисобу китоб карда истодаам; ин бевосита набошад ҳам,
ба шумо дахл дорад, виконт; ман ҳисоб карда истодаам, ки дар болоравии охирини Гаитӣ бонки Данглар чӣ қадар даромад кардааст; дар се
рӯз нархи саҳмияҳо аз ду саду шаст то чор саду нӯҳ боло рафт, вале
бонкдори оқибатбин ба миқдори зиёд саҳмияҳои ду саду шастӣ харид.
Аз рӯи ҳисоби ман вай бояд сесад ҳазор даромад карда бошад.
– Бобарортарин савдои ӯ фақат ҳамин не, – гуфт Албер, – дар муомилаи вомбаргҳои испанӣ ҳамин сол як миллион даромад карда буд–ку.
– Гӯш кунед, азизам, – гӯшрас кард Лусен, – граф Монте-Кристо метавонистанд бо итолиёвиҳо ҳамовоз шуда ба шумо ҷавоб гардонанд:
Danaro e santita –
Mela della meta1.
Ин ҳам аз ҳад зиёд аст. Бинобар ин ҳар гоҳ ба ман аз ин қабил чизҳо
ҳикоят мекунанд, ман китф дар ҳам мекашаму бас.
– Лекин охир худи шумо аз хусуси Гаитӣ сухан рондед–ку, – гуфт
Монте-Кристо.
– Гаитӣ – гапи дигар; Гаитӣ – ин экартеи биржа. Ба булот дил бастан, бо вист саргарм шудан, бостонро2 парастидан мумкин, лекин ба
ҳар ҳол, оқибат дили кас хунук мешавад; аммо экарте ҳаргиз нафосаташро гум намекунад – ин хуриш аст, забуда аст. Ҳамин тавр, Данглар
дирӯз аз рӯи чор саду шашӣ фурӯхту сесад ҳазор франкро ба киса андот; агар то имрӯз сабр мекард, қурби коғазҳо боз то ду саду панҷоҳ
паст мефуромад ва ба ҷои он ки сесад ҳазор франк барад, вай ягон бист
– бисту панҷ ҳазорро бой медод.
– Хӯш барои чӣ қурби онҳо аз саду нӯҳ то ду саду панҷ паст шудааст? – пурсид Монте-Кристо. – Хоҳиш мекунам маъзур доред маро, вале ман дар ин ҳама моҷароҳои биржа каси аз дунё бехабарам.
– Барои он, – хандакунон ҷавоб дод Албер, – ки хабарҳо паиҳам мерасанду ба якдигар рост намеоянд.
– Сабил монад! – нидо зад граф. – Хуш ҷаноби Данглар таваккалан
дар як рӯз сесад ҳазор франк ё мебарад ё бой медиҳад гӯед? Пас сарвати
вай беҳисоб аст?
– Ҳаргиз на ӯ мебозад, балки хонуми Данглар, – бо рӯҳбаландӣ нидо
зад Лусен, – вай беҳад зани ҷасур аст.
– Лекин охир шумо каси оқилед, Лусен ва дар саргаҳи иттилоот
қарор доред, ростию дурӯғии хабарҳоро нағз медонед; шуморо мебояд
боздошт ӯро, – гӯшрас кард Албер.
– Ман чӣ тавр метавонам, даме ки ин кор ба шавҳараш муяссар
намешавад? – пурсид Лусен: – Шумо хислати баронессаро медонед: вай
гапи ҳеч касро гӯш намекунад ва танҳо он кореро мекунад, ки дилаш
хоҳад.
– Хайр, агар дар ҷои шумо мебудам ман… – гуфт Албер.
– Чӣ кор мекардед?
1. Пулу қудсият – нисф асту нисф (итал.)
2. Экарте, булот, вист, бостон – ҳама навъҳои гуногуни бозии қарта.
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– Даво мекардам ӯро; ин хидмати бузурге мебуд ба домоди ояндааш.
– Ба чӣ тариқ?
– Хеле осон. Ман ба ӯ сабақ медодам.
– Сабақ?
– Оре. Мартабаи дабири вежаи вазорат буданатон дар бобати ҳар гуна ахбор обрӯи шуморо ин қадар мебардорад, ки даҳон кушоданатон
кофист, то ҳар як суханатонро аҳли биржа ба оби зар нависанд; ӯро водор кунед, ки болоиҳам ягон сад ҳазор франкро бой диҳад, баъди ҳамин
эҳтиёткор мешавад.
– Ман шуморо нафаҳмида истодаам, – ғурунгос зад Лусен.
– Ҳол он ки ин бисёр возеҳ аст, – ҷавоб гардонд бо софдилии самимӣ
Албер, – як саҳар хезеду ягон хабари гӯшношунидеро ба вай расонед, –
фаразан телеграммаеро, ки мазмунаш фақат ба шумо маълум буда метавонад; хайр, масалан, гӯед, ки як рӯз пеш Генрихи Чорумро дар назди
Габриэл дидаанд, – ин боиси дар биржа боло рафтани нарх мегардад,
вай мехоҳад аз ин истифода барад ва… бой медиҳад, даме ки рӯзи дигар
Бошан дар рӯзномааш чоп мекунад:
«Гӯфтаи ҳолдонҳо, ки гӯё шоҳ Генрихи Чорумро се рӯз пеш дар
назди Габриэл дидаанд, ба ҳақиқат рост намеояд; ин гап тамоман ботил
аст; шоҳ Генрихи Чорум Пули навро тарк накардааст».
Лусен рӯ турш карда писханд зад. Монте-Кристо, ки ҳини ин
гуфтугӯ бо қиёфаи бепарвоёна нишаста буду ягон ҳарфашро, аммо,
фурӯ нагузошта буд, хиҷолати ниҳонии дабири вежа аз нигоҳи борикбинаш пӯшида намонд.
Дар асари ҳамин хиҷолат, ки Албер тамоман пайхас накарда буд,
Лусен дар тараддуди рафтан шуд. Вай ошкоро ба худ набуд. Ӯро гусел
карда истода, граф овозашро паст карда чанд калимае гуфт ба ӯ ва Лусен ба вай ҷавоб гардонд:
– Бо камолима майл, граф, ман розӣ.
Граф ба назди Морсери ҷавон баргашт.
– Шумо бо ин тафаккури комил оё гумон намекунед, – гуфт граф ба
ӯ, – ки дар ҳузури ҷаноби Дебрэ намебоист дар ҳаққи модарарӯсатон
чунин суханон гӯед?
– Хоҳиш мекунам, граф, – гуфт Морсер, – пеш аз фурсат калимаи
модарарӯсро ба кор набаред.
Воқиан ҳам, бе муболиға, графиня оё то ҳамин дараҷа ба ин завҷият
муқобил аст?
– То ҳамин дараҷа, ки баронесса ниҳоят кам меояд ба хонаи мо, вале
модари ман гумон мекунам, ки дар умраш ду маротиба ҳам ба хонаи
хонуми Данглар нарафтааст.
– Дар ин сурат, – гуфт граф, – ман бемалол рӯирост гап мезанам ба
шумо: ҷаноби Данглар – бонкдори ман, ҷаноби де Вилфор дар ҷавоби
хидмате, ки ба мусоидати тасодуфи хушбахтона ман ба ӯ карда будам,
лутфу марҳамати зиёде ибороз дошт ба ман. Бинабар ин ман ба як гала
базму зиёфатҳо даъват шуданро чашмдор астам. Лекин барои он ки гумон набаранд, гӯё ман ҳавобаланд астаму ба ҳамаи ин беэътиноӣ дорам
ва ҳатто агар хоҳед, аз дигарон пешдастӣ кунам, ман ҷаноб ва хонуми
Данглар, ҷаноб ва хонуми Вилфорро ба чорбоғи воқеъ дар Отейлам
даъват мекунам. Агар ман ба ин наҳор шумо, ҳамчунин графу графиня
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де Морсерро низ даъват кунам, дар он сурат ин меҳмонӣ оё ба як навъ
мулоқоти пеш аз ҷашни арӯсӣ шабоҳат пайдо намекарда бошад? Ақаллан ба назари графиня де Морсер чунин намерасида бошад, хусусан ки,
агар барон Данглар маро сарафроз карад духтарашро ҳамроҳ биёварад?
Графиня дар ин сурат ба ман нафрат пайдо карданаш мумкин, ман
бошам, ба ҳеч ваҷҳ хоҳони ин нестам; баръакс, – ва хоҳиш мекунам дар
ягон мавриди мувофиқ ӯро ба ин бовар кунонед, – ман ақидаи неки ӯро
дар ҳаққи худам хеле қадршиносӣ мекунам.
– Бовар бикунед, граф, – ҷавоб гардонд Морсер, – ман барои рӯирост
гап заданатон хеле миннатдорам аз шумо ва розӣ ҳастам, ки дар меҳмонии шумо ҳузур надошта бошам. Шумо мегӯед, ки ақидаи модарамро
қадршиносӣ мекунед, – охир вай нисбат ба шумо ҳусни таваҷҷӯҳ дорад!
– Чунин гумон доред шумо? – бо шавқи зиёде суол кард МонтеКристо.
– Ман итминон дорам ба ин. Баъд аз он ки шумо дар хонаи мо будед,
мо як соати тамом дар бораатон сӯҳбат кардем; вале ба сӯҳбати худамон бармегардем. Хӯш ки бошад, агар модарам нисбат ба худаш ҳусни
таваҷҷӯҳ доштани шуморо мефаҳмид, – вале ман ҷуръат карда инро ба
вай мегӯям, – ман аминам, ки модарам аз шумо хеле миннатдор мебуд.
Дуруст аст, ки падарам дар ғазаб мешудагист.
Граф ханда кард.
– Хӯш ки бошад, – гуфт ӯ ба Албер, – акнун шумо аз таги гап бохабар шудед. Воқиан, на фақат падари шумо дар ғазаб хоҳад шуд: ҷаноб
ва хонуми Данглар ба ман чун ба каси ниҳоят беодоб назар хоҳанд кард.
Онҳо медонанд, ки ману шумо бетакаллуф ба якдигар мулоқот карда
меистем ва дар Париж шумо шиноси аз ҳама дерини ман астеду яке дар
наҳори хонаи ман ҳузур надоред; онҳо аз ман хоҳанд пурсид, ки чаро
шуморо даъват накардаам. Саъй бикунед, ки ақаллан ягон даъвати қаблиеро далел нишон диҳед ва бо руқъае аз ин хусус маро огоҳ гардонед.
Охир шумо медонед, ки барои бонкдорҳо фақат далели хаттӣ аҳамият
дорад.
– Ман, граф, аз ин беҳтар коре мекунам, – гуфт Албер. – Модари ман
мехоҳад ба ягон ҷо рафта аз ҳавои баҳр нафас бигирад.
– Меҳмонии шумо ба кадом рӯз таъйин шудааст?
– Ба рӯзи шанбе.
– Бисёр хуб. Имрӯз сешанбест. Мо фардо бегоҳ ба сафар мебароему
пасфардо ба Трепор мерасем. Медонед, граф, аз ҷониби шумо ин бисёр
кори нағз аст, ки ба мардум имкон медиҳед изо накашанд.
– Ростӣ, шумо дар боби ман муболиға карда истодаед; ман ҳамту хостам ба шумо як некӣ кунам.
– Шумо даъватномаҳоятонро кай фиристодед?
– Ҳамин рӯз.
– Бисёр хуб! Ман худи ҳозир ба хонаи Данглар рафта хабар
медиҳам, ки ману модарам пагоҳ Парижро тарк мекунем. Ману шумо
ҳамдигарро надидаем, яъне ки аз меҳмонии шумо хабар надорам.
– Ҳушатонро бо худатон монед! Дебрэ, ки навакак шуморо дар хонаи ман дида буд, чӣ?
– Ҳа, рост.
– Баръакс, ман шуморо дидам ва дар ҳамин ҷо, бидуни ҳар гуна та498
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каллуфот, хабар кардам, вале шумо бо дили соф ҷавоб гардондед, ки
меҳмон шудан наметавонед, зеро ба Трепор рафта истодаед.
– Ана ҳамин тавр, масъала ҳал. Лекин, шояд, пеш аз сафари мо ба
дидори модарам бирасед?
– Пеш аз сафари ӯ ин корро кардан хеле душвор; ғайр аз ин, ман ба
тадорукоти сафари шумо халал мерасонам.
– Хайр, дар он сурат аз ин беҳтар коре мекунед! То ин дам шумо
фақат каси дилпазире будед, ихлоси моро соҳиб шавед.
– Чӣ кор бояд кунам ман, ки ба ин камолот бирасам?
– Чӣ кор бояд кунед?
– Оре, ман мехоҳам бидонам.
– Шумо имрӯз, ба гумонам, фароғат доред; рафтем дар хонаи мо
наҳор мехӯрем; мо тамоман як худамон мешавем, шумо, модарам ва
ман. Шумо графиняро як назар дида будед; ин дам аз наздиктар бо ӯ
шинос мешавед. Як занаки бисёр аҷоиб он кас ва ман фақат аз он афсус
мехӯрам, ки дуюм ин хел зани ягон бист сол ҷавонтаре ёфт намешавад
дар олам; савганд мехӯрам, ки анқариб, ғайр аз графиня де Морсер, боз
виконтесса де Морсер ҳам арзи вуҷуд мекард. Падарамро намебинед
шумо; имрӯз комиссия дорад ва наҳорро дар хонаи референдар
мехӯрад. Рафтем, аз сайру саёҳат сӯҳбат мекунем. Шумо рӯи оламро
дидаед, – аз саргузаштҳоятон сӯҳбат мекунед, воқиан саргузашти ҳамон
албандухтари соҳибҷамолро, ки ҳамроҳатон дар Опера буд ва шумо
канизакатон меномедашу чун бо шаҳбону муомила мекунед бо ӯ, ҳикоят мекунед. Мо ба итолиёӣ ҳарф мезанем, ба испанӣ. Э розӣ шавед–е!
Графиня аз шумо миннатдор хоҳад буд.
– Ман бисёр миннатдорам аз шумо, – ҷавоб гардонд граф, – пешниҳоди шумо айни муддаост бароям ва ман бисёр афсус мехурам, ки
онро пазируфта наметавонам. Шумо беҳуда гумон мекунед, ки ман фориғам: маро, баръакс, як мулоқоти ниҳоят муҳим дар пеш аст.
– Эҳтиёт бошед, навакак ба ман таълим додед, ки ҳар чи мумкин аст,
аз зиёфати нохуш барҳазар бошам. Ба ман далел лозим аст. Ман, хушбахтона, Данглар барин бонкдор нестам, вале огоҳ мекунам шуморо:
ман ҳам, мисли ӯ, нобоварам.
– Хӯш ман ба шумо далел пеш меоварам, – гуфт граф.
Ва ӯ занг зад.
– Лекин ин дафъаи дуюм аст, ки шумо дар ҳузури модарам наҳор
хӯрданро рад мекунед, граф, – гуфт Морсер. – Аз афташ, шумо ба ин
асосе доред.
Монте-Кристо як қад парид.
– Ман умед дорам, – ки шумо ин тавр гумон намекардагистед, – гуфт
ӯ, – воқиан, ана далели ман омада истодааст.
Ба хона Батистен даромаду дами дар бозистод.
– Охир ман аз омадани шумо огоҳӣ наёфта будам, ҳамин тавр нест?
– Кӣ медонад! Шумо ҳамин хел шахси фавқулъодае ҳастед, ки ман
ба ин зомин шуда наметавонам.
– Ба ҳар ҳол, ман пешбинӣ карда наметавонистам, ки шумо маро ба
наҳор хӯрдан даъват мекунед.
– Хайр, инаш, лекин, дуруст.
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– Бисёр нағз. Гӯш кунед, Батистен, ҳамин саҳар ман шуморо ба хонаи корам даъват карда чӣ гуфта будам?
– Ҳар ки баъди соати панҷ ба назди ҷанобашон ояд, касе ки бошад,
қабул накунам.
– Баъд чӣ?
– Лекин, граф… – сухан сар кард Албер.
– Не, не, ман ҳар чӣ бошад ҳам, мехоҳам, ки аз он шӯҳрати пурасроре,
ки шумо, виконти меҳрубон, ба ман барбаст кардаед, халосӣ ёбам. Аз худ
Манфред сохтан ҳамеша бисёр ғамангез аст. Ман мехоҳам дар пеши
назари ҳамагон зиндагӣ бикунам. Хӯш баъд?.. Давом диҳед, Батистен.
– Баъд танҳо ҷаноби майор Бартоломео Кавалкантию писарашро
қабул кунам.
– Шумо мешунавед: майор Бартоломео Кавалканти, зуриёти яке аз
қадимтарин хонадонҳои итолиёӣ, ки ба пажӯҳиши номааш марҳамат
карда, худи Данте машғул шудааст… чунон ки шумо дар ёд доред, ё,
шояд, дар ёд надошта бошед, дар суруди даҳуми «Дӯзах»; ва ғайр аз ин,
писарашро, ҷавонмарди бисёр дӯстрӯи ҳамсолҳои шуморо, виконт, ки
дорандаи ҳамчунин рутба аст; вай ба миллионҳои падараш такя карда,
ба доираи ашрофи Париж дохил шуданист. Майор имрӯз писараш –
континоро, чунон ки дар Итолиёи мо мегӯянд, ба назди ман меорад. Ба
ман месупорад ӯро. Ман роҳ нишон медиҳад ба ӯ, агар ба ин сазовор
бошад. Шумо ба ман мадад мекунед, ҳамту не?
– Бадеҳист! Хӯш ин майор Кавалканти дӯсти дерини шумост? – пурсид Албер.
– Асло не; ин бисёр як ҷаноби иззатманд, бисёр хушмуомила, бисёр
хоксор, бисёр боадаб, инхелаҳо дар Итолиё ниҳоят зиёданд, инҳо авлоди хонадонҳои заифгардидаи қадимаанд. Ман чанд дафъа бо ӯ ҳам дар
Флоренсия, ҳам дар Болоня, ҳам дар Лука вохурда будам ва ӯ аз омаданаш ба ин ҷо огоҳ карда буд маро. Ошноҳои роҳакӣ мардуми ҷудо
серталаб меоянд: онҳо дар ҳама ҷо аз шумо он муносибати хайрхоҳонаеро чашмдор астанд, ки як замоне тасодуфан аз худ зоҳир кардаед, мисле ки одами маданиеро, ки бо ҳар тоифа мардум соатеро хуш гузаронда
метавонанд, ангезаҳои ниҳоние набуда бошад! Майор Кавалкантии
некдил дар андешаи бори дигар дидани Париж аст, ки дар аҳди Империя, дами сармо хурдан ҳангоми ба Маскав рафта истоданаш, сари роҳ
як назар дида будааст. Ман ӯро бо наҳори хубе зиёфат мекунам; ӯ писарашро ба ман бовар карда месупорад, ман ваъда медиҳам нигоҳубинаш
кунам ва имкон медиҳам, ки табъи дил вақтхушӣ кунад; ба ҳамин тариқ, ҳисобамон баробар мешавад.
– Бисёр нағз! – гуфт Албер. – Мебинам, ки шумо мураббии бебаҳо
будаед. Ҳамин тавр, то боздид; мо рӯзи якшанбе гашта меоем. Воқиан,
ман аз Франс мактуб гирифтам.
– Ҳамтуя! – гуфт Монте-Кристо. – Ӯ ҳамчунин аз Итолё розӣ бошад?
– Ба назарам, ҳа; вале ӯ аз набудани шумо афсус хурдааст… Гуфтааст, ки шумо офтоби Рим будед ва бе шумо осмони он ҷо абрнок будааст. Ман ҳатто кафолат дода наметавонам, оё вай итминон дошта
бошад, ки он ҷо борон борида истода бошад ё не.
– Пас, ҷӯраи шумо ақидаашро дар боби ман тағйир додааст?
– Баръакс, ӯ ҳамчунин исрор дорад, ки шумо қабл аз ҳама вуҷуди
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пур аз аҷоиботе ҳастед; бинобар ин, ҳам аз набудани шумо афсус хӯрдааст.
– Каси ниҳоят хубе! – гуфт Монте-Кристо. – Ман дар шаби аввалини
шиносоиамон, даме ки ӯ дар ҷустуҷӯи ғизои шом буду илтифоткорана
ба ҳамроҳи ман хӯроки шом хӯрдан ризоият дод, нисбат ба ӯ ҳусни таваҷҷӯҳ эҳсос карда будам. Агар иштибоҳ накунам, вай писари генерал
д’ Эпине аст?
– Комилан дуруст.
– Ҳамоне, ки дар соли як хазору ҳашт саду понздаҳум ин қадар разилона кушта будандаш?
– Оре, бонопартистҳо.
– Худи худаш! Ростӣ, вай ба ман хеле маъқул аст. Мабодо ӯро ҳам
хонадор карданӣ нестанд–кӯ?
– Оре, вай ба мадемуазел де Вилфор хонадор мешавад.
– Ин масъала ҳал шудагӣ аст?
– Ҳамчуноне ки хонадор шудани ман ба мадемуазел Данглар, –
хандакунон ҷавоб гардонд Албер.
– Оё шумо ханда мекунед?
– Бале.
– Барои чӣ?
– Зеро ман гумон дорам, ки дар ин завҷият ҳамон қадар майлу рағбати дуҷонибаест, ки дар завҷияти ману мадемуазел Данглар ҳаст. Лекин,
ростӣ, ману шумо дар бораи занҳо ҷоғ зада истодаем, айнан мисли он,
ки занҳо дар бораи мардҳо мелаққанд; ин нобахшиданист!
Албер бархост.
– Шумо алакай меравед?
– Нағз! Ду соат боз аз ҷонатон безор карда истодааму шумо ин қадар
илтифот доред, ки боз суол мекунед, оё меравам чӣ. Ба ростӣ, граф,
шумо баодобтарин одами ҷаҳон астед! Хидматгоронатонро намегӯед,
чӣ хуштарбиятанд онҳо! Хусусан Батистен. Ман ҳеч ин хелашро ёфта
натавонистам. Хидматгорони ман мисле ки ба нӯкарони театрҳои Фаронса тақлид мекарда бошанд, ки як даҳан гапе дошта бошанд, ҳатман
онро дар саҳна гуфтанӣ мешаванд ба ман. Бинобар ин, агар аз Батистен
ҷудо шуданӣ бошед, ба ман вогузоред ӯро.
– Ин масъала ҳал шудагӣ, виконт.
– Сабр кунед, ҳоло ин тамом не. Марҳамат карда салому дуруди маро
ба меҳмони хоксори луккиатон, синор Кавалкантию писарашон бирасонед ва, гуфта намешавад, агар он кас майли писарашонро хонадор кардан
дошта бошанд, кӯшиш намоед ба писарашон як зани хеле сарватманд,
ниҳоят асилзода, ақаллан аз тарафи модараш ва баронесса аз ҷониби падараш пайдо бикунед. Дар ин кор ман ба шумо ёрӣ мекунам.
– Лекин, – нидо зад Монте-Кристо, – наход кор ба ҳамин оид шуда
бошад?
– Оре.
– Ин тавр нагӯед, кӣ медонад, оқибати кор чӣ мешавад.
– Оҳ, граф, – хитоб кард Морсер, – чӣ хидмати бебаҳое мекардед
шумо ба ман! Меҳрам ба шумо як бар сад афзун мешуд, агар, аз баракати иқдоми шумо, ақаллан ягон даҳ соли дигар муҷаррад мемондам!
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– Ҳама кор имкон дорад, – ба лаҳни ҷиддӣ ҷавоб гардонд МонтеКристо.
Ва, бо Албер хайру хуш карда, ӯ ба манзили худаш баргашту се бор
занг зад.
Бертуччо даромад.
– Бертуччо, – гуфт ӯ, – дар хотир дошта бошед, ки рузи шанбе ман
дар чорбоғи Отейлам меҳмондорӣ мекунам.
Бертуччо хаёле ба худ ларзид.
– Ба чашм, ҷаноби воломақом, – гуфт ӯ.
– Шумо заруред ба ман, то ҳама корҳо ба таври бояду шояд сомон
дода шавад, – давом дод суханашро граф. – Ин як ҳавлии бисёр хуб аст,
ё, ба ҳар ҳол, имкон ҳаст бисёр хуб бишавад.
– Барои ин саросар нав кардан даркор онро, ҷаноби воломақом; ранги рӯкаши девор хеле паридагӣ.
– Ин тавр бошад, ҳамаҷоя дигар кунед онро, ба ғайр аз хонаи хоб, ки
рӯкаши девораш матоъи сурх аст; онро дар ҳамон шакли пешинааш монед истодан гирад.
Бертуччо таъзим кард.
– Ҳамчунин дар боғ низ ба ҳеч чиз кордор нашавед; лекин рӯи
ҳавлиро ҳар коре, ки мехоҳед, бикунед; ба ман хеле хуш меояд, агар ба
таври шинохтаношуданӣ тағйир ёбад.
– Ҳар чӣ аз дастам ояд, мекунам, то ҷанобашон розӣ бишаванд аз
ман, аммо хотирам ҷамътар мебуд, агар ҷаноби воломақом марҳамат
карда аз ваҷҳи наҳор супорише медоданд.
– Ростӣ, Бертуччои меҳрубон, аз бозе ки мо дар Парижем, ба худ
нестед шумо, исту бистатон шаку гумон; кай боз маро намефаҳмидагӣ
шудед?
– Лекин, шояд, ҷанобашон, ақаллан маро огоҳӣ диҳанд, ки киро
даъват карданиянд?
– Ҳоло худам ҳам намедонам, донистани шумо низ ҳоҷат надорад.
Лукулл дар хонаи Лукулл наҳор мехурад вассалом.
Бертуччо таъзим намуду аз дар баромад.
XVII. МАЙОР КАВАЛКАНТӢ
Ҳам граф, ҳам Батистен омадани майори луккиро ба Албер хабар
дода истода, ки ба баҳонаи ҳамин боздид Монте-Кристо ба наҳор
даъват шуданашро рад кард, дурӯғ нагуфта буданд.
Навакак занги саоти ҳафт фурӯ кӯфта шуд ва аз он даме, ки Бертуччо ба иҷрои фармоиши граф ба Отейл баромада рафт, ду соат гузашта
буд, ки дами дарвоза фойтунчие таваққуф карда, музтар шудагӣ барин,
шахсеро фуроварду бетаъхир равон шуд; каси фуромада як марди
тақрибан панҷоҳсолаи дар танаш яке аз он камзулҳои мардонаи сабзи
бандакҳояш сиёҳе буд, ки зоҳиран, ҳаргиз дар Аврупо маъмул намешаванд. Меҳмон инчунин боз дар бар дошт: шалвори моҳути кабуди кушод, мӯзаи соқбаланди рангаш хира шуда бошад ҳам, ҳоло хеле нави
зерчармаш, лекин, ҷудо ғафс, дастпӯшакҳои замша, кулоҳи шабеҳ ба
каллапӯши аҳли жандармерия, гиребони сиёҳи мағзиаш сафед, ки қилодаи оҳанӣ гумон бурданаш мумкин буд, агар соҳибаш ихтиёран ба гар502
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дан намеандохт онро. Шахсе бо чунин пӯшоки аҷибу ғариб аз дами дарича занг зад, ҷӯё шуд, оё дар ҳавлии рақами 30–и кӯчабоғи Заминҳои
Елесей граф Монте-Кристо истиқомат дорад ё не ва баъди ҷавоби мусбат додани ҳоҷиб аз дарича даромада онро аз пасаш басту ҷониби айвончаи дами дари хона равон шуд.
Батистен, ки пешакӣ аз тасвири қиёфаи зоҳирии меҳмон иттилоъ ёфта буду дар миёнсарой ӯро интизор меистод, аз рӯи каллаи хурдакаки
борик, мӯи сари ба сафедӣ расида ва бурутҳои ғафси сапсафедаш шинохт ӯро, – ва ӯ фурсати номашро ба маҳрами ҷусту чобук гуфтан наёфта буд, ки алакай омаданаш ба арзи Монте-Кристо расонда шуд.
Марди аҷнабиро ба яке аз меҳмонхонаҳои аз ҳама одӣ дароварданд.
Граф ин дам дар он ҷо нигаронаш буд ва табассумкунон ба истиқболаш
пеш рафт.
– Ҳа, майори меҳрубон, – гуфт ӯ, – хуш омадед. Ман интизоратон
будам.
– Наход? – пурсид мусофири луккӣ. – Ҷаноби воломақомӣ интизор
буданд маро?
– Оре, ман огоҳӣ ёфта будам, ки шумо имрӯз соати ҳафт ба назди
ман ҳозир мешавед.
– Ки ман ба назди шумо ҳозир мешавам? Огоҳӣ ёфта будед?
– Оре, маҳз ҳамин тавр.
– Боз беҳтар; рости гап, ман бим доштам, ки пеш гирифтани чунин
эҳтиёткориро фаромӯш мекунам.
– Кадом эҳтиёткориро?
– Огоҳӣ додани шуморо.
– Оҳ, не!
– Лекин шумо итминон доред, ки иштибоҳ намекунед?
– Итминон дорам.
– Ҷаноби воломақомӣ имрӯз соати ҳафт маҳз маро интизор буданд?
– Маҳз шуморо. Воқиан, мо метавонем тафтиш кунем.
– Не, агар шумо маро нигарон бошед, – гуфт мусофири луккӣ, – дар
ин сурат ҳоҷат надорад.
– Аммо барои чӣ, хӯш? – гашта гуфт Монте-Кристо.
Мусофири луккӣ андак музтариб ба назар расид.
– Гӯш кунед, – гуфт Монте-Кристо, – охир шумо маркиз Бартоломео
Кавалкантӣ будагистед?
– Бартоломео Кавалкантӣ, – шодикунон такрор кард мусофири
луккӣ, – комилан дуруст.
– Майори мустаъфии артиши австрӣ.
– Магар ман майор будаам? – кебида фаҳмидан хост сарбози
куҳансол.
– Оре, – гуфт Монте-Кристо, – шумо майор будед. Он рутбае, ки дар
Итолиё доштед шумо, чунин меноманд дар Фаронса.
– Хуб шудаст, ҷавоб гардонд мусофи луккӣ, – ба ман–ку, худатон
мефаҳмед, фарқ надорад.
– Воқиан, ба ин ҷо шумо на бо майли худатон омадаед, – давом дод
суханашро Монте-Кристо.
– Хайр, набошад чӣ!
– Шуморо фиристоданд ба назди ман.
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– Оре.
– Марди меҳрубон аббат Бузонӣ?
– Бале, бале, – бо тараб нидо зад майор.
– Ва шумо ҳамроҳи худатон номае овардаед?
– Мана вай.
– Хӯш, ана дидед! Ин ҷо диҳед!
Ва Монте-Кристо хатро гирифт, мӯҳрашро бардошту бихонд. Майор
бо чашмони аз косахонааш баромадаи ҳайратзада ба граф менигарист;
нигоҳи ӯ бо кунҷковӣ хонаро давр мезаду якзайл баргашта ба соҳибхона қарор мегирифт.
– Ҳамон гуфтагии худам… аббат менависад… «майор Кавалкантӣ,
асилзодаи номдори луккӣ. Авлоди Кавалкантиҳои флоренсӣ, – давом
дод хонданро ба нома чашм давонда, Монте-Кристо, – соҳиби ним миллион даромади солона…»
Монте-Кристо аз нома чашм бардошту хам шуда таъзим кард.
– Ним миллион! – гуфт ӯ, ҷин занад, азизам ҷаноби Кавалкантӣ!
– Магар он ҷо ним миллион навишта шудааст? – пурсид мусофири
луккӣ.
– Сареҳ навиштагӣ: бешак, ҳамин тавр будагист; аббат Бузонӣ аз тамоми сарватҳои ҳангуфти мардуми Аврупо аз ҳар каси дигар беҳтар
огоҳӣ дорад.
– Хайр чӣ, бигузор ним миллоин бошад, – гуфт мусофири луккӣ, –
лекин, ба виҷдонам, ман гумон надоштам, ки рақам ин қадар бузург
мешавад.
– Барои он ки мубоширатон шуморо ғорат мекунад; чӣ метавон кард,
азизам ҷаноби Кавалкантӣ, қисмати ҳамаамон ҳамин!
– Шумо чашми маро кушодед, – ҷиддан гӯшрас кард мусофири
луккӣ, – нобакорро пеш кардан рост меояд.
Монте-Кристо хонданро давом дод: – «Барои саодати комил ба ин
кас фақат як чиз намерасад».
– Э худоҷон, оре! Фақат як чиз! – гуфт оҳ кашида мусофири луккӣ.
– «Писари дилбандашонро ёфтан».
– Писари дилбанд!
– «Ки дар кӯдакӣ душмани хонадони наҷибаш ё лӯлиён дуздидаанд».
– Дар панҷсолагиаш, тақсир! – гуфт оҳи сард кашида мусофири
луккӣ, чашмонашро сӯи осмон карда.
– Падари сарсахт! – гуфт Монте-Кристо. Сипас хонданашро давом
дод:
– «Ман дар дилаш умед ҷо кардам, умри тоза бахшидам ба ӯ, граф,
бо хабари худам, ки шумо ба ёфтани писараш ёрӣ мекунед, писаре, ки
инак понздаҳ сол боз баръабас кофту ков дорад».
Мусофири луккӣ бо ким–чӣ хел бесариштагие ҷониби МонтеКристо назар кард.
– Ман ин корро карда метавонам, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо.
Майор қомат рост кард.
– Ҳа, – гуфт ӯ, – пас ҳар он чи дар хат ҳаст, рост будааст?
– Наход шумо ба ин шубҳа карда бошед, азизам ҷаноби Батртоломео?
– Не, не, ягон дақиқа ҳам! Наход ҳамту гӯед! Ҳамин хел одами ҷиддӣ, дорои рутбаи рӯҳоният, мисли аббат Бузонӣ, чунин шӯхиро ба
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шаъни худаш раво намедид, лекин шумо ҳоло на ҳамаашро хондаед,
ҷаноби воломақом.
– Оҳ, ҳа, – гуфт Монте-Кристо, – дар ҳошия илова ҳам доштааст.
– Ҳа… – такрор кард мусофири луккӣ, – дар ҳошия илова…
– «Барои он, ки бо таҳвили пул аз як бонк ба бонки дигаре майор Кавалкантиро ташвиш надиҳед, ман барои харҷи роҳ ба ин кас ба ду ҳазор
франк чек мефиристам ва чилу ҳашт ҳазор франкеро, ки шумо аз ман
қарздор будед, ба маблағи ин кас таҳвил медиҳам».
Майор бо изитроби ошкоро хондани ин иловаро назора мекард.
– Хӯш, – гуфт граф.
– Ӯ ба ман гуфт, – ғурунгос зад мусофири луккӣ. – Аз ин ҷо…
граф… – давом дод ӯ.
– Аз ин ҷо чӣ? – пурсид Монте-Кристо.
Аз ин ҷо иловаи ҳошия…
– Чӣ иловаи ҳошия?..
– Чун мӯҳтавиёти дигари нома хайрхоҳона пазироӣ мешудагист?
– Бадеҳист. Ману аббат Бузонӣ ҳисобамонро худамон медонем; ман
аниқ дар ёд надорам, ки маҳз чилу ҳашт ҳазор ливр қарздорам аз ӯ ё не,
аммо фарқи чанд пулаке ба фоидаи ин ҷониб ё он ҷониб маро ба ташвиш намеорад. Чӣ, шумо ба ин иловаи ҳошия аҳамияти зиёд додед
магар, азизам ҷаноби Кавалкантӣ?
– Бояд ба шумо иқрор кунам, – ҷавоб гардонд мусофири луккӣ, – ки
ба имзои аббат Бузонӣ комилан умед баста, ман дигар пуле нагирифтам
ҳамроҳи худам; бинобар ин, агар умеди ман бар ин маблағ барбод мерафт, ман дар Париж ба вазъияти ногуворе меафтодам.
– Монеде, магар шумо барин кас дар ягон ҷо ба вазъияти ногувор
афтоданаш мумкин аст? – гуфт Монте-Кристо.
– Лекин агар одам ҳеч касро нашиносад… – гӯшрас кард мусофири
луккӣ.
– Лекин шуморо мешиносанд ҳама.
– Ҳа, маро мешиносанд, бинобар ин…
– Гӯшам ба шумо, азизам ҷаноби Кавалкантӣ.
– Бинобар ин шумо ин чилу ҳашт ҳазор ливрро ба ман таслим мекардагистед?
– Бо аввалин дархости шумо.
Аз ҳайрат чашмони майор аз косахонааш баромад.
– Э, марҳамат карда, шинед шумо, – гуфт Монте-Кристо, ростӣ намедонам чӣ шуд ба ман… Як рубъи соат боз рост дошта истодаам шуморо.
– Маъзур доред!
Майор курсии нармро пеш кашиду нишаст.
– Иҷозат фармоед ягон чиз пешниҳод кунам ба шумо, – гуфт граф, –
як қадаҳ херес, портвейн, аликанте?
– Аликанте, агар малол наояд; ин майи дилхоҳи ман аст.
– Бисёр нағзашро дорам ман. Як тика бисквит ҳам, ҳамту не?
– Як тика бисквит ҳам, модом ки исрор доред шумо.
Монте-Кристо занг зад. Батистен ҳозир шуд.
Граф наздаш рафт.
– Хӯш, читу?.. – пастакак пурсид ӯ.
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– Ҷавонмард дар ҳамин ҷо, – ҳамчунин паст ҷавоб гардонд маҳрам.
– Бисёр хуб; ба куҷо даровардедаш?
– Ба меҳмонхонаи кабуд, чунон ки ҷанобашон фармуда буданд.
– Бисёр нағз. Як шиша аликантею бисквит биёред.
Батистен баромад.
– Ростӣ, тақсир, – гӯшрас кард мусофири луккӣ, – ман хеле дар
хиҷолатам, ки ин қадар ташвиш овардам ба шумо.
– Хайр, наход ҳамту гӯед! – гуфт Монте-Кристо.
Батистен майу қадаҳ ва бисквит дар даст гашта омад.
Граф як қадаҳро пур карду ба қадаҳи дуюм фақат чанд қатра аз
ҳамон лаъли музоб, ки шиша ҳовии он буд, бирехт; шиша саросар пур
аз тори анкабут ва ғайра нишонаҳое буд, ки ба қидами май, возеҳтар аз
он, ки ожанги рӯ синни инсонро нишон медиҳад, далолат доштанд.
Майор бидуни он ки иштибоҳ карда бошад, қадаҳи пурро бардошту
тиккаи бисквитро.
Граф ба Батистен амр кард, лаълиро дар паҳлуи меҳмон гузорад;
меҳмон аввал базӯр майро ба лаб бурду баъд ваҷоҳати таҳсинкоронае
зоҳир кард ва бо эҳтиёт бисквитро бо майи қадаҳ тар кард.
– Ҳамин тавр, тақсир, – гуфт Монте-Кристо, – шумо дар Лукка истиқомат доштед, марди сарватманде будед, асилзодаед, дар миёни мардум обруе доштед, ҳама эҳтироматон мекарданд, барои саодатманд будан чор ишкели буд доштед, ҳамту не?
– Ҳамин тавр, ҷаноби воломақом, – ҷавоб гардонд майор, бисквитро
фурӯ бурда, – бе каму кост.
– Ва барои саодати комил ба шумо фақат як чиз намерасад?
– Фақат як чиз, – ҷавоб гардонд мусофири луккӣ.
– Ёфтани писаратон?
– Оҳ, – гуфт майори иззатманд, бисквити дуюмро бардошта, – ана
ҳамин чиз ҷудо ҳам намерасад ба ман.
Ӯ сар боло карда ба осмон нигаристу зӯр зад оҳ кашад.
– Акнун бигӯед, азизам ҷаноби Кавалкантӣ. – гуфт Монте-Кристо, –
ин чӣ гуна писар будааст, ки шумо дар фироқаш ин қадар сӯхтан доред?
Охир ба ман гуфта буданд, ки шумо муҷаррадед.
– Инро ҳама гумон мекарданд, – ҷавоб гардонд майор, – худи ман
ҳам…
– Оре, – давом дод суханашро Монте-Кристо, – худи шумо ҳам ин
овозаро рад накардаед. Ҷурми ҷавоние, ки шумо хостед панаҳ доред.
Мусофири луккӣ дар рӯи курсии нарм қоматашро рост карда,
қиёфаи орому иззатмандонае гирифт ва дар айни ҳол хоксорона чашм
ба замин дӯхт – маълум набуд, ки барои худро мутмаинтар ҳис кардан
бошад ё ба доди хаёлоташ расидан мехоста бошад; дар айни замон бо
қирраи чашм ба граф менигарист, ки табассуми дар лабонаш нақшбаста
далели ҳамон кунҷковии хайрхоҳонаи собиқаш буд.
– Оре, тақсир, – гуфт ӯ, – ман хостам ин ҷурмро панаҳ дорам.
– Барои худатон набудагист, – гуфт Монте-Кристо, – ин ба номи
мардҳо иснод намеоварад.
– Не, албатта, барои худам не, – гуфт майор, бо табассум калла
ҷунбонда.
– Лекин барои модараш будагист, – гуфт граф.
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– Барои модараш! – нидо зад мусофири луккӣ; бисквити сеюмро гирифта. – Барои модари бечорааш!
– Э нӯшед, марҳамат карда, азизам ҷаноби Кавалкантӣ, – гуфт Монте-Кристо, ба қадаҳи меҳмон бори дуюм аликанте рехта. – Аз ҳаяҷон
нафасатон гашта истодааст.
– Барои модари бечорааш! – зери лаб гуфт мусофири луккӣ, саъй кара, ки бо зӯрӣ гиряашро оварад, то бо оби дидаи зӯракӣ чашмонаш тар
бишаванд.
– Вай то ҷое, ки ман дар ёд дорам, ба яке аз хонадонҳои номвари
Итолиё мансуб будааст?
– Вай аз ашрофзодагони фйезолӣ буд, граф!
– Ва номаш?..
– Шумо майли донистани номаш доред?
– Э Худо, – гуфт Монте-Кристо, – метавонед нагӯед; номаш ба ман
маълум аст.
– Ба ҷанобашон ҳама чиз маълум аст, – гуфт таъзим намуда мусофири луккӣ.
– Олива Корсинарӣ; ҳамин тавр нест?
– Олива Корсинарӣ!
– Маркиза?
– Маркиза!
– Ва, сарфи назар аз муқобилати аҳли оила, ба шумо оқибат бо вай
хонадор шудан муяссар гардид?
– Оқибат муяссар гардид.
– Шумо ҳамроҳатон ҷамеи ҳуҷчатҳои заруриро овардагистед? – давом дод пурсишро Монте-Кристо.
– Чӣ гуна ҳуҷҷатҳо? – пурсид мусофири луккӣ.
– Охир хати никоҳу шаҳодатномаи таваллуди писарро.
– Шаҳодатномаи таваллуди писар?
– Шаҳодатномаи таваллуди Андреа Кавалкантӣ, писаратонро; магар
номи ӯ Андреа нест?
– Ба хаёлам ҳамин тавр, – гуфт мусофири лукки.
– Яъне чӣ тавр ба хаёлатон?
– Медонед, ман ба тасдиқ кардани ин ҷуръат намекунам; аз гум шуданаш ин қадар муддат гузашт.
– Гапатон ҳақ – гуфт Монте-Кристо. – Лекин ҳуҷҷатҳо ҳамроҳатон
будагист?
– Граф, ман бо дарду алам бояд ба арзи шумо расонам, азбаски аз зарурати таҳияи ин ҳуҷҷатҳо пешакӣ огоҳӣ наёфта будам, ғами ҳамроҳ
овардани инҳоро нахӯрдаам.
– Ҷин занад! – гуфт Монте-Кристо.
– Магар ин ҳуҷҷатҳо ин қадар лозиманд?
– Заруранд!
– Мусофири луккӣ ҷабин хорид.
– А, рer Bacco! – гуфт ӯ. – Заруранд!
– Бадеҳист, яке ин ҷо аз хусуси он баъзе шубҳаҳо ба миён ояд, ки оё
завҷияти шумо рост аст, таваллуди писаратан оё қонунист?
– Гапатон ҳақ, шубҳа пайдо шуданаш мумкин.
– Ба писари шумо ин ҷудо ҳам нохуш мебуд.
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– Ин барои вай зарбаи ҳалокатовар мебуд.
– Аз барои ҳамин вай аз арӯси арзандае маҳрум шуданаш мумкин.
– О, peccato!1
– Дар Фаронса, оё медонед, ба ин масъала ҷиддӣ назар мекунанд; ин
ҷо, мисли Итолиё мумкин нест назди марди рӯҳоние рафта изҳор кардан, ки «мо якдигарро дӯст медорем, никоҳ кунед моро».
Дар Фаронса никоҳ калисоӣ не, лекин барои никоҳи шаҳрвандӣ асноде лозим астанд, ки шахсияти касро собит гардонанд.
– Ана ноомади кор, ин гуна аснод надорам ман.
– Нағз, ки ин гуна аснодро ман дорам, – гуфт Монте-Кристо.
– Шумо?
– Бале.
– Аснод доред шумо?
– Дорам.
– Ана ин, лекин, – гуфт мусофири луккӣ, ки дид адами коғазҳо сафари ӯро як кори бемаънӣ мебарорад, хавф бурд, ки мабодо ин тақсир дар
масъалаи чилу ҳашт ҳазор мушкилоте пеш наоварад, – ана ин, лекин,
омади кор: охир ман дар ин бобат андеша ҳам накарда будам.
– Ҳа, албатта, бовар мекунам ба гапатон; кас ҳама чизро андеша кардан намегирад. Лекин ба бахти шумо, аббат Бузонӣ ғами инро хӯрдааст.
– Ҳай марҳами ҷон будааст ин аббат!
– Марди оқибатандеш.
– Марди арзанда, – гуфт мусофири луккӣ, – ва ба шумо фиристодааст он ҳуҷҷатҳоро?
– Мана онҳо.
Мусофири луккӣ ба нишони тараб, мисле ки ибодат мекарда бошад,
дастонашро рӯи ҳам гузошт.
– Шумою Оилва Корсинарӣ дар калисои ҳазрати Павел дар Монте–
Каттини никоҳ шудаетон; мана шаҳодатномаи кашиш.
– Оре, дар воқеъ, ана вай, – гуфт майор, – бо ҳайрат ба коғаз чашм
давонда.
– Мана инаш шаҳодатномаи ғусли таъмиди Андреа Кавалкантӣ, ки
кашише дар Сараветтс додааст.
– Корҳо баҷо, – гуфт майор.
– Ин тавр бошад, бигиред ин коғазҳоро, инҳо ба ман лозим не; ба
писаратон диҳед инҳоро, дар дасти вай маҳфуз мемонанд коғазҳо.
– Набошад чӣ!.. Агар вай инҳоро гум кунад…
– Хайр? Агар инҳоро гум мекард чӣ? – пурсид Монте-Кристо.
– Хайр, ба он ҷо навиштан рост меомад, – гуфт мусофири луккӣ, – ва
то навишта гирифтан хеле фурсат мегузашт.
– Ҳа, ин мушкил коре мебуд, – гуфт Монте-Кристо.
– Қариб ки номумкин, – ҷавоб гардонд мусофири луккӣ.
– Ман хеле хурсандам, ки шумо пурарзиш будани ин ҳуҷҷатҳоро
мефаҳмед.
– Ман чунин меҳисобам, ки инҳо бебаҳоянду бас.
– Акнун, – гуфт Монте-Кристо, – вале дар бораи модари ҷавонмард…
1. Хай афсус! (итал.).
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– Вале модари ҷавонмард бошад… – бо хотири парешон такрор кард
майор.
– Вале Маркиза Корсинарӣ…
– Э худоҷон! – гуфт мусофири луккӣ, ки аз таги пояш то рафт
монеаҳои наве бармеомаданд, – наход ӯ ҳам лозим бишавад?
– Не, – гуфт Монте-Кристо. – Воқиан, охир вай…
– Ҳа, ҳа, вай…
– Ҷон ба ҷаҳонофарин супурд.
– Дореғо, ҳа, – лаб монд мусофири луккӣ.
– Ман инро медонистам, – давом дод суханашро Монте-Кристо, –
даҳ сол мешавад, ки мурдааст вай.
– Ман ҳам то ҳол акш мерезам ба маргаш, – гуфт мусофири лукӣ,
рӯмолчаи чорхонаеро аз кисааш баровардаю аввал чашми чап, баъди
ҳамин чашми росташро пок карда.
– Чӣ метавон кард, – гуфт Монте-Кристо, – мо ҳама мирандаем. Акнун шумо мефаҳмед, азизам ҷаноби Кавалкантӣ, ки дар Фаронса понздаҳ сол боз шумо дар фироқи писар будед гуфтан ҳоҷат надорад.
Ҳамаи ин ҳикояти лӯлиҳое, ки бачаҳоро медузданд, дар мо расм нест.
Писари шумо дар як коллеҷи музофотие тарбият ёфтааст, вале ин дам
шумо мехоҳед, ки вай таҳсили худашро дар миёни аъёни Париж анҷом
диҳад. Бинобар ин ҳам шумо Виа–Реҷоро, ки баъд аз вафоти занатон
зиндагӣ доштед, тарк намудед. Ҳаминаш тамоман кифоят аст.
– Гумони шумо чунин аст?
– Албатта.
– Дар он сурат ҳамааш баҷо.
– Агар ягон вақте дар бораи ин фурқат овоза паҳн шавад…
– Хӯш чӣ мегӯям ман дар он сурат?
– Мегӯед, ки мураббии хоини ба душманони хонадонатон забон як
карда…
– Яъне ба ҳамин Корсинарӣ?
– Албатта… кӯдакро дуздидааст, то ки авлоди шумо суқут кунад.
– Дуруст, охир вай писари ягона аст.
– Акнун, ки мо дар ҳар бобат ба як қарор омадем ва шумо ёддоштҳоятонро аз нав варақ задед ва ин ёддоштҳо дигар шуморо ба иштибоҳ
нахоҳанд андохт, умед аст, пай бурдагистед, ки ман ба шумо хабари
ногаҳоне расонданӣ ҳастам?
– Хабари хуш? – пурсид мусофири луккӣ.
– Мебинам, – гуфт Монте-Кристо, – ки чашму дили падарро фиреб
додан мумкин набудааст.
– Ҳм! – ғурунгос зад майор.
– Ягон кас алакай ба шумо пукид ё аниқтараш, шумо пай бурдагистед, ки ӯ ин ҷост?
– Кӣ ин ҷо?
– Фарзанди шумо, писаратон, Андреаи худатон.
– Ман пай бурдам, – ҷавоб гардонд мусофири луккӣ бо хунсардии
тамом. – Хӯш вай ин ҷост?
– Ҳамин ҷо, дар паҳлуятон, – гуфт Монте-Кристо, – даме ки маҳрами
ман ба ин ҷо омада буд, аз омадани ӯ ба ман хабар дод.
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– Бисёр нағз! Бисёр нағз! – гуфт майор, ҳар бори нидо задан сӯрохи
тукмаҳои нимтанаашро ҳамвор карда.
– Азизам ҷаноби Кавалкантӣ, – гуфт Монте-Кристо, – изтироби шумо фаҳмост ба ман. Ба шумо фурсат додан даркор, ки ба худ оед; ғайр
аз ин, мехостам ҷавонмардро низ ба ин дидорбинии саодатмандона
омода созам; ба гумонам, ӯро ҳам, мисли худатон, бесабрӣ безобита
мекардагист.
– Шубҳае надорам ба ин, – гуфт Кавалкантӣ.
– Хӯш ҳамин тавр, баъди ягон рубъи соат дар пешатон ҳозир мешавем.
– Чӣ, шумо ӯро ба назди ман меоред? Илтифотатон ба ҳамн дараҷа
аст, ки мехоҳед худатон муаррифӣ кунед ӯро ба ман?
– Не, ман намехоҳам, ки дар миёни падару писар истам; лекин шумо
хотирҷамъ бошед: аз устухон бӯй набарояд ҳам, шумо иштибоҳ нахоҳед
кард: аз ҳамин дар медарояд вай. Ин як ҷавонмарди хушсурати малламӯ, ҳатто ки аз ҳад малламӯи хулқаш хуш; боз худатон хоҳед дид.
– Воқиан, – гуфт майор, – ман, медонед, ҳамроҳи худам фақат ду
ҳазор франк доштам, ки онро ҳам тавассути аббат Бузонии некхисол
гирифта будам. Як қисмашро дар роҳ сарф кардам ва…
– Ва ба шумо пул лозим… ин комилан табиист, азизам ҷаноби Кавалкантӣ. Мана ба шумо, барои баробар шудани ҳисоб, ҳашт коғази
ҳазорфранкӣ.
Чашмони майор ёқути сурх барин дурахшид.
– Яъне ки ман боз чил ҳазор франк қарздор, – гуфт Монте-Кристо.
– Шояд, ҷанобашон хоҳиши забонхат гирифтан дошта бошанд? –
пурсид майор, пулро дар кисабағали нимтанааш руст карда.
– Чӣ ҳоҷат? – гуфт граф.
– Хайр ҳамчу санади тавҷеҳкунанда ҳангоми ҳисобу китоб карданатон бо аббат Бузонӣ.
– Вақте ки чил ҳазор франки боқимондаро гирифтед, якбора як забонхат навишта медиҳед. Миёни мардуми покдил ин чораҷӯиҳо кори
барзиёд аст.
– Бале, дуруст, миёни мардуми покдил, – гуфт майор.
– Боз як даҳон гап, маркиз.
– Иҷозат медиҳед, ки андак маслиҳате диҳам ба шумо?
– Набошад чӣ! Бифармоед!
– Бад намебуд, агар шумо аз баҳри ҳамин камзӯлатон мебаромадед.
– Ҷиддӣ мегӯед? – гуфт майор, ба сару танаш чашм давонда, ки аз
мағрурӣ холӣ набуд.
– Оре, дар Виа–Реҷо ин гуна либосро ҳоло ҳам пӯшида мегарданд,
аммо дар Париж, сарфи назар аз ҳама базебиаш, пӯшида гаштани ин
сару либос кайҳо аз расмият баромадааст.
– Ин аламовар аст, – гуфт мусофири луккӣ.
– Хайр, агар ин бисёр маъқул бошад ба шумо, ҳангоми бозгашт боз
мепӯшедаш.
– Лекин чӣ мепӯшам ман?
– Он чи дар ҷомадонҳои шумо ёфт мешавад.
– Чӣ хел ҷомадонҳо? Ман ҳамроҳи худ фақат як борхалтаи сафарӣ
дорам.
510
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– Ҳамроҳи худатон, бадеҳист. Бо чизу чораи барзиёд заҳмат додани
худ чӣ маънӣ дорад? Илова бар ин сипоҳии куҳансол бо либоси тунук
гаштанро хуш дорад.
– Ана бинобар ҳамин ҳам…
– Лекин шумо одами эҳтиёткор астед ва чизу чораатонро пешакӣ
фиристодаед. Чизу чораатон дирӯз ба меҳмонсарои Шоҳзодагон, воқеъ
дар кӯчаи Ришелйе расидааст, ки шумо он ҷо барои худатон манзил гирифтаед.
– Пас, дар ҷомадонҳо?
– Ман гумон мекунам, шумо фармоиш кардагистед, ки маҳраматон
ҳама чизҳои заруриро дар ҷомадонҳо таҳ карда монад: ҳам пӯшоки низомию ҳам ғайри низомиатонро. Дар лаҳзаҳои махсусан бошукӯҳтар
либоси низомӣ дар бар мекунед, ин хеле таассурот мебахшад. Нишонҳоятонро фаромӯш накунед. Дар Фаронса ба нишон ришханд мезананд, лекин ба ҳар ҳол овехта мегарданд.
– Нағз, нағз, нағз! – гуфт майор, то рафт ҳайраташ афзун шуда.
– Мана акнун, – гуфт Монте–Криста, – даме ки дилатон ба ҳаяҷону
изтироби амиқе тобовар шуд, ҷаноби Кавалкантӣ, ба дидани писаратон
Андреа омода бошед.
– Ва бо табассуми дилфиреб ба майори қалбаш мамлу аз шавқу тараб таъзим намуда, дар паси парда аз назар ғоиб шуд Монте-Кристо.
XVIII. АНДРЕА КАВАЛКАНТӢ
Граф Монте-Кристо ба меҳмонхонае даромад, ки Батистен кабудаш
номида буд; он ҷо ӯро ин дам ҷавонмарди ниҳоят хушлибосе нигарон
буд, ки ним соат қабл аз ин фойтуни дучархае оварда дами дарвозаи
ҳавлӣ фуроварда будаш.
Батистен бе заҳмат шинохт ӯро; ин маҳз ҳамон ҷавонмарди қоматбаланди малламӯи ришаки сурхинамӯдору сияҳчашми пусти баданаш
сап–сафеде буд, ки қиёфаи зоҳириашро ба Батистен хоҷааш тасвир карда буд. Дар ҳамон дақиқае, ки граф дохили меҳмонхона гардид, ҷавонмард рӯи дивани сербари пасте беэътино дороз кашида, бо хотири парешон бо асочаи заринқубба тап–тап ба попӯшаш мезад.
Даромадани Монте-Кристоро пай бурда, зуд аз ҷой бархост ӯ.
– Граф Монте–Крисо? – суол кард ӯ.
– Оре, – ҷавоб гардонд граф, – ман ҳам, аз афташ, шарафмандам, ки
бо виконт Андреа Кавалкантӣ гуфтугӯ дорам?
– Бо виконт Андре Кавалкантӣ, – такрор кард ҷавонмард, лоқайдона
таъзим намуда.
– Дар дасти шумо ба унвони ман бояд номае бошад? – пурсид Монте-Кристо.
– Ман аз барои имзояш ёд накардам аз он, ин имзо ба назарам хеле
тааҷҷубовар намуд.
– Синдбоди Дарёгард, ҳамин тавр не?
– Комилан дуруст. Азбаски ман ба ҷуз Синдбоди Дарёгарди «Ҳазору
як шаб» чунин ном доштани дигар касеро нашунидаам…
– Охир ин яке аз авлоди ҳамон Синдбод аст, дӯстам, сарватмандта511
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рин шахсе, худаш ингилист аст, турфа одаме, қариб ки ақлбохта; номи
воқеиаш лорд Уилмор.
– Ҳа, акнун ҳамааш фаҳмо, – гуфт Андера. – Акнун ҳамааш ба таври
аҳсан рост меояд. Ин ҳамон марди ингилис аст, ки бо ӯ шинос шуда будам ман… дар,.. ҳа, бисёр хуб… Граф, ба хидмати шумо омадаам ман.
– Агар он чи аз шуниданаш шарафмандам ман, ба ҳақиқат рост ояд,
– гашта гуфт бо табассум граф, – дар он сурат умед дорам, шумо хабар
додани баъзе тафсилоти раҷеъ ба худ ва ақрабоятонро рад намекардагистед.
– Бо камоли майл, граф, – ҷавоб гардонд ҷавонмард бемалол, ки аз
мустаҳкамии қувваи ҳофизааш шаҳодат медод. – Ман, чунон ки худатон
гуфтед, виконт Андреа Кавалкантиам, писари майор Бартоломео Кавалкантӣ, аз насли ҳамон кавалкантиҳое, ки дар китоби зарини Флоренсия
сабт ёфтааст. Хонадони мо ҳоло ҳам хеле сарватман аст, зеро падарам
молики ниммиллиона даромади солона аст, вале дучори бисёр бадбахтиҳо шудааст, худи маро, даме ки панҷ, ё шашсола будам, мураббии хориҷии хоине дуздида будааст ва понздаҳ соли расо волиди худамро
надидаам. Аз бозе, ки ба сини балоғат расидам, аз бозе, ки озодаму фақат
ба худам вобастаам, ман дар ҷусуҷӯи ваям, аммо баръабас. Инак мактуби
дӯсти шумо Синдбод ба ман иттилоъ дод, ки ӯ дар Париж аст ва ба ман
иҷозат додааст ки барои дарак ёфтан аз ӯ ба шумо рӯ оварам.
– Дар воқеъ, ҳар он чи шумо гуфта истодаед, ниҳоят шавқангез аст, –
гуфт граф, ба ҷавонмарди густохи ҳусни ҷамолаш ким–чӣ хел иблисвор
бо қаноатмандии дардолуд нигариста. – Шумо кори хуб кардед, ки ба
маслиҳати дӯсти ман Синдбод амал намудед, зеро падаратон ин ҷост ва
шуморо ҷустуҷӯ дорад.
Граф, аз лаҳзае ки вориди меҳмонхона гардида буд, аз ҷавонмард
чашм барнамедошт; ӯ аз нигоҳи мутмаини вай ва қатъияти овозаш ба
шавқ омад, вале ҳангоми ба забон омадани алфози ниҳоят табиие чун
«падаратон ин ҷост ва шуморо ҷустуҷӯ дорад» Андреа парида хесту
нидо дардод:
– Падарам! Падари ман ин ҷост!
– Бадеҳист, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо, – падари шумо майор
Бартоломео Кавалкантӣ.
Даҳшате ки дар чеҳраи ҷавонмард нақш баста буд, дар они воҳид
барҳам хӯрд.
– Ҳа, дуруст, – гуфт ӯ, – майор Бартоломео Кавалкантӣ. Хӯш шумо
мегӯед, граф, падари азизи ман ин ҷост?
– Бале, тақсир. Зиёда аз ин, ман навакак бо ӯ сӯҳбат доштам; ҳар он
чи вай роҷеъ ба писари дилбандаш, ки муддатҳо пеш гум карда будааст,
ҳикоят кард, маро ба риққат овард, ҳаққо ки азобу машаққати ӯ, ҳароси
ӯ, орзую умеди ӯ метавонад як достони муассиреро ба амал оварад.
Инак боре ба ӯ расондаанд, ки дуздони писараш ба ивази маблағи ҳангуфте баргардондани ӯ ё хабар додани ҷояшро пешниҳод кардаанд. Вале ҳеч чиз падари хушмеҳрро боздошта натавонистааст; ин маблағ ба
сарҳадди Пйемонт ба онҳо фиристода мешавад ва ҳамроҳи маблағ шиносономаи қайднок барои Итолиё. Шумо, аз афташ, он вақт дар ҷануби
Фаронса будаед?
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– Оре, граф, – ҷавоб гардонд бо қиёфаи андаке хиҷолатомез Андреа,
– оре, ман дар ҷануби Фаронса будам.
– Шуморо дар Ниттса фойтуне бояд нигарон мешуд?
– Комилан дуруст: фойтун маро аз Ниттса ба Генуя расонд; аз Генуя
ба Турин, аз Турин ба Шамбери, аз Шамбери ба Пон–де–Бовуазен, аз
Пон–де–Бовуазен ба Париж.
– Бисёр хуб! Ӯ доимо умедвор буд, ки дар роҳ ба шумо вомехӯрдагист; зеро низ бо ҳамон роҳ меомад, ана барои чӣ сафари шумо низ
чунин тарҳ шуда буд.
– Лекин, – гӯшрас кард Андреа, – агар падари азизам ба ман рӯбарӯ
мешад ҳам, гумон дорам, ки маро шинохта наметавонист; аз он даме ки
мо аз дидори ҳам дур афтодем, ман хеле тағйир ёфтам.
– Лекин бӯи устухон чӣ! – гуфт Монте-Кристо.
– Ҳа, дуруст, – ҷавоб гардонд ҷавонмард, – бӯи устухон аз гумонам
нагузаштааст.
– Лекин фақат як чиз боиси ташвиши маркиз Кавалкантӣ аст, – давом дод суханашро Монте-Кристо, – мана чист он: дар давраи фурқат
бо ӯ ба чӣ кор машғул будед? Ғосибонатон чӣ муомилае доштанд бо
шумо? Оё он эҳтиромеро, ки насабатон тақозо мекунад, ба ҷо меоварданд ё не? Дар асари азобу шиканҷаи рӯҳонии шумо, ки аз азоби
ҷисмонӣ сад карат сангинтар аст, оинаи истеъдоди фитриатон ки атои
табиат аст, оё зангоре пайдо накардааст ва оё шумо худатонро ба ишғол
кардани он мақоми олие, ки мустаҳиқ ҳастед, қодир медонед ё не?
– Ман умед дорам, тақсир, – ба саросемагӣ афтода ғурунгос зад ҷавонмард, – ки ҳеч гуна маълумотномаи бардурӯғ…
– Э не! Ман бори нахуст дар бораи шумо аз забони дӯстам Уилмори
башардӯст чизе шунида будам. Ӯ ба ман гуфт, ки шуморо дар вазъи
ноҳинҷоре ёфтааст, намедонам чӣ гуна вазъ; ман пурсу ҷӯ карда
нашиштам, – одати кунҷковӣ надорам ман. Модом ки ба шумо раҳмаш
омадааст, аз ин мебарояд, ки дар аҳволи шумо ягон ҷиҳати шоистаи
дилсӯзӣ будааст. Ӯ гуфт, мехоҳад ба шумо дар ҷомиаи ашроф он
мавқеъро барқарор кунад, ки маҳрум гаштаед ва падаратонро ҷустуҷӯ
мекунад ва меёбад ӯро; ӯ ба ҷустуҷӯи он кас даромад ва, зоҳиран, ёфтааст, зеро ин ҷост падаратон: ниҳоят, дирӯз вай аз расидани шумо огоҳ
кард маро ва роҷеъ ба амволи шумо баъзе супоришҳо дод – ҳамин вассалом. Ман медонам, ки дӯстам Уилмор ҷудо одами ғалатист, вале азбаски дар айни замон марди мӯътамад ва кони тилло барин пурсарват
аст, аз ин мебарояд, ки имкони аз муфлис шудан натарсида худдонамӣ
кардан дорад, бинобар ин ман қавл додам, ки тибқи фармудааш кор кунам. Акнун, тақсир, аз шумо хоҳиш мекунам, ки аз суолам наранҷед:
азбаски ман вазифадор ҳастам андаке пуштибонӣ кунам ба шумо, мехостам бидонам, оё мусибатҳоятон – мусибатҳое, ки на ба айби худатон
пеш омадааст ба шумо ва ҳаргиз эҳтироми маро нисбат ба шумо намекоҳонад, – шуморо аз он доирае, ки сарвату номатон ҳуқуқ медиҳад дар
он мавқеи намоёне ишғол бикунед, андаке бегона накардаанд?
– Аз ин ваҷҳ комилан осуда бошед, тақсир, – ҷавоб гардонд ҷавонмард, ки то гапашро гуфта тамом кардани граф боварӣ ба худаш
барқарор шуда буд, – Дуздон, аз афташ, мақсад доштаанд, чунон ки дар
воқеъ ин корро карданд, минбаъд гашта ба ӯ фурӯшанд маро; онҳо тах513
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мин доштаанд, ки барои манфиати бештаре ба даст овардан аз ман онҳо
набояд қимати маро коҳонанд, балки, агар имкон дошта бошад, онро
бияфзоянд. Бинобар ин, ман таълимоти кироӣ кирифтам ва ин дуздон аз
кӯдакӣ бо ман тақрибан ҳамон тавре рафтор карданд, ки ғуломдорони
Осиёи Сағир бо асиронашон мекарданд, то ки аз онҳо олимони наҳвӣ,
пизишк ва файласуф ба воя расанду қиматтар бифурӯшандашон.
Монте-Кристо қаноатмандона табассуме кард: аз афташ вай аз Андреа Кавалкантӣ ин қадарашро умедвор набуд.
– Воқиан, – давом дод суханашро Андреа, – агар дар ман баъзе
нуқсонҳои тарбия ё, аниқтараш, одатҳои дар хури аҳли ин ҷаҳон асар
дошта бошад, ман умед дорам, ки мусибатҳои дар кӯдакию навҷавонӣ
аз сар гузарондаи маро ба инобат гирифта, нисбат ба ман саҳлгирӣ
хоҳанд кард.
– Хайр чӣ, – бепарво гуфт Монте-Кристо, – табъи дилатон рафтор
мекунед, виконт, – ин кори шахсии шумо ва танҳо ба худатон дахл дорад. Лекин бовар кунед, агар дар ҷои шумо мебудам ман, аз ин ҳама
саргузаштҳо ҳарфе ба забон намеовардам; зиндагии шумо ба романе
шабоҳат дорад, лекин ҷомиаи аъён, ки дилбастаи романҳои муқовазарданд, ба онҳое, ки зиндагӣ ба муқоваи тару тозаашон дар кардааст, чандон бовар надоранд, агар чи он чун муқоваи шумо зарандуд бошад ҳам,
виконт; ба ягон кас воқеоти муассири зиндагиатонро фурсати ҳикоят
кардан наёфта, мибинед, ки он дар шакли таҳрифшуда саросари Парижро фаро гирифтааст. Ба шумо лозим меояд аз худ Антоние тарошед,
вале замони ин гуна Антониҳо гузашта рафт. Шояд шумо ҳисси
кунҷковии дигаронро бедор кунед. Вале ин як дараҷа муваффақият
меоварад ба шумо, аммо ҳадафи гапу калоча шудан на ба ҳар кас мефорад. Ин метавонад ба назари шумо дилгиркунанда намояд.
– Ба гумонам, шумо ҳақ астед, граф, – гуфт Андреа, – аз нигоҳи синчакоронаи Монте-Кристо ғайри ихтиёр рангаш канда, – ин боиси ташвиши ҷиддист.
– Не, аз паша фил сохтан лозим нест, – гуфт Монте-Кристо, – ба
иштибоҳ роҳ надиҳам гуфта, ягон кори беақлонае кардан мумкин. Не,
фақат бамулоҳиза рафтор кардан даркор, барои шумо барин ҷавони
баақл ин аз он ҷиҳат ҳам кори саҳл хоҳад буд, ки созгори манофеи худатон аст. Ҳар он чи мубҳамие дар гузаштаи шумо пеш омаданаш мумкин аст, бо далелҳои шаҳодати дӯстони мӯътабар рад бояд кард.
Андреа, аз афташ, дар хиҷолат афтода буд.
– Ман–ку бо майли тамом ба шумо кафил мешудам, – давом дод суханашро Монте-Кристо, – вале ман одати ба беҳтарин дӯстон шубҳа
кардан ва ким–чӣ хел як зарурати дар замири дигарон ҳам шубҳа барангехтан дорам; бинобар ин, ман дар нақши худам намебудам, чунон ки
ҳунарпешагони театр мегӯянд ва худро дар маърази тамасхур қарор медодам, инаш бошад, аз ҳад зиёд аст.
– Лекин, граф, – тасмим гирифт Андреа дар ҷавоби гапи МонтеКристо бигӯяд, – аз эҳтироми ба лорд Уилмор, ки маро тавсия додааст
ба шумо…
– Оре, бадеҳист, – гуфт Монте-Кристо, – аммо лорд Уилмор аз ман
пинҳон надоштааст, ки шумо ҷавонии андак ноороме ба сар бурдаед.
Не, не, – гӯшрас кард граф, беқарории Андреаро пайхас карда, – ман аз
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шумо розгӯиро талаб надорам; воқиан, барои ҳамин ҳам падаратонро аз
Лукка даъват кардаанд, ки шумо ба ҳеч каси дигаре эҳтиёҷманд нашавед. Шумо ӯро ҳозир мебинед; ӯ як марди андак қоқина, рафтораш
андак ғайри табиӣ, вале ин – аз боиси либоси низомиаш ва ҳар гоҳ
фаҳманд, ки ӯ ҳаждаҳ сол ин ҷониб дар қушунҳои австрӣ хизмат карда
меояд, ӯро маоф медоранд: мо умуман ба мардуми австрӣ серталаб нестам. Хулласи гап, ҳамчун падар ӯ комилан марди шоиста аст, бовар
бикунед ба гапам.
– Шумо маро хотирҷамъ карда истодаед, граф; ман ин қадар барвақт
аз ӯ ҷудо афтодаам, ки ҳеҷ дар ёд надорамаш.
– Ва ғайр аз ин, медонед, сарвати зиёд касро водор мекунад ба бисёр
чизҳо саҳлгирона нигарад.
– Хӯш падари ман воқиан ҳам сарватманд аст?
– Ӯ миллионер… даромади солонааш панҷсад ҳазор ливр.
– Аз ин мебарояд, ки, – бо умед пурсид ҷавонмард, – аҳволи ман хеле.. хуб мешудагист?
– Ниҳоят хуб мешавад, азизам, ӯ ба шумо соле панҷоҳ ҳазор ливр
муқаррар кардааст, дар тамоми муддате, ки шумо дар Париж истиқомат
мекунед.
– Ин тавр бошад, ман як умр ин ҷо зиндагӣ мекунам.
– Ҳм! Ба оянда кӣ зомин шуда метавонад, виконти азиз? Инсон тахмин мекунаду Худо таъйи.
Андреа оҳ кашид.
– Аммо ба ҳар ҳол, – гуфт ӯ, – то даме ки ман дар Парижам ва… то
даме ки вазъият маро ба рафтан водор намекунад, ҳамин пуле, ки шумо
ёдовар шудед, барои ман таъмин будагист?
– Бадеист.
– Аз ҳисоби падарам? – хавотир кашида фаҳмиданӣ шуд Андреа.
– Оре, лекин бо кафолати лорд Уилмор, ки бо хоҳиши падаратон,
дар бонки ҷаноби Данглар, яке аз мӯътабартарин бонкдорҳои Париж, ба
номи шумо ҳармоҳа қарзи панҷҳазорфранка кушодааст.
– Падари ман дар Париж дуру дароз истоданӣ бошад?
– Фақат чанд рӯзе, – ҷавоб гардонд Монте-Кристо. – Вай хидматашро бештар аз ду–се ҳафта фуру гузошта наметавонад.
– Оҳ, падари меҳрубонам! – гуфт Андреа, аз ин рафтани батаъҷил
ошкоро хурсанд шуда.
– Бинобар ин, – гуфт Монте-Кристо, тарзе вонамуд карда, ки тобиши
ин суханонро пай набурдааст, – ман намехоҳам мулоқоти шуморо дигар
ягон дақиқа ақиб партоям. Оё шумо ба оғӯш кардани мӯҳтарам ҷаноби
Кавалкантӣ тайёр ҳастед?
– Умед дорам, ки шумо ба ин шубҳа намекардагистед?
– Хайр, ин тавр бошад, ба ин меҳмонхона гузаред, дӯстам: он ҷо
шумо падари худро хоҳед ёфт, вай интизор аст шуморо.
Андреа ба граф таъзим карду ба меҳмонхона гузашт.
Граф ӯро бо нигоҳаш гусел карду даме ки вай баромад, фанар – пружинае, ки дар яке аз лавҳаҳои тасвир таъбия шуда буд, пахш кард; фанар аз чаҳорчӯба берун ғеҷида тарқише пайдо шуд, ки ҳар он чи дар
меҳмонхона ба вуқӯъ мепайваст, имкони дидан медод.
515
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Андреа дарро аз пасаш басту ба майор наздик шуд, ки баробари шунидани шарфаи по аз ҷой бархоста буд.
– Оҳ, падари меҳрубонам, – бо овози баланд гуфт Андреа, ба тарзе,
ки граф аз паси дари баста шунида тавонад, – наход, ки ин шумо бошед?
– Ассалому алайкум, писари азизам, – бо лаҳни ҷиддӣ ба забон овард
майор.
– Чӣ хушбахтист баъди ин қадар солҳои фироқ боз ба дидори ҳам
расидан, – гуфт Андреа, ҷониби дар назар андохта.
– Дар ҳақиқат фироқи тӯлоние буд.
– Канор гирем якдигарро? – таклиф кард Андреа.
– Бифармоед, писарам, – ҷавоб гардонд майор.
Ва онҳо якдигарро бӯсиданд, он тавре, ки дар театри фаронсавӣ
мебӯсанд: рухсораҳояшонро ба ҳам расонда.
– Инак боз мо бо ҳам! – гуфт Андреа.
– Мо боз бо ҳам, – такрор кард майор.
– То ки ҳаргиз дигар ҷудо нашавем?
– Баръакс, писари азиз: охир барои шумо, ба хаёлам, Фаронса ин дам
ватани сонӣ шудагист?
– Бояд иқрор бикунам, – гуфт ҷавонмард, – ки бисёр навмед
мешудам, агар Парижро тарк кардан ба ман лозим меомад.
– Ман бошам, аз Лукка дур умр ба сар бурда наметавонистам. Бинобар ин, бо аввалин имконият ба Итолиё бармегардам ман.
– Лекин пеш аз рафтанатон, падари азиз, шумо, албатта, ҳуҷҷатҳоеро
ба ман медодагистед, ки дар асоси онҳо ман насабамро собит карда тавонам?
– Ин бадеҳист: охир ман маҳз барои ҳамин омадаам ва ба чӣ душвориҳое ёфтам шуморо, то инҳоро диҳам ба шумо, бори дигар кардани ин
кор аз имкон берун. Бақияи умрам сарфи ин кор мешуд.
– Ва он ҳуҷҷатҳо…
– Мана онҳо.
Андреа бо шавқи тамом чанг ба хати никоҳи падарашу шаҳодатномаи таваллуди худаш зад ва онҳоро тамоман бо ношикебоии писарвори
табиӣ боз карда, бо нигоҳи тезу одатӣ ба ҳар ду санад чашм давонд, ки
ин далели хеле таҷриба доштан, ҳамчунин ниҳоят манфиатдор буданаш
буд. Даме ки хонда фуровард, чеҳрааш ба таври баённопазир бишкуфт
ва ӯ бо табассуми ғалатие ба майор нигарист.
– Ана ин кор! – гуфт ӯ ба лаҳҷаи софи тосканӣ. – Читу, дар Итолиё
каторга дигар вуҷуд надорад?
– Ин ба чӣ муносибат? – гуфт ӯ.
– Ба муносибати он, ки дар он ҷо бемалол чунин коғазҳоеро тартиб
дода беҷазо мемондаанд. Барои нисфи чунин ҳуққаҳо, падари азизам,
дар Фаронса шуморо ягон панҷ сол ба Тулон мефиристоданд, ки шамол
хӯрда оед.
– Шумо чӣ гуфтед? – пурсид майор, ба худаш қиёфаи маҳобатноке
доданӣ шуда.
– Азизам ҷаноби Кавалкантӣ, – гуфт Андреа, аз оринҷи майор гирифт, – ба шумо чанд пул медиҳанд, ки падари ман бошед?
Майор хост ҷавоб диҳад.
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– Шш, – гуфт Андреа, овозашро паст карда, – ман ба шумо ибрат
нишон медиҳам, ки бовар дошта бошед: ба ман дар як сол панҷоҳ ҳазор
франк медиҳанд, то ман худамро писари шумо рост кунам; ба ҳамин
тариқ, оё мефаҳмед, ман ҳеч майли рад кардан надорам, ки шумо падари манед.
Майор бо парешонҳолӣ ба атроф нигарист.
– Парво накунед, дар ин ҷо касе нест, – гуфт Андреа, – ғайр аз ин мо
ба итолиёӣ ҳарф зада истодаем.
– Хайр, ба ман, – гуфт мусофири луккӣ, – якбора панҷоҳ ҳазор франк
медиҳанд.
– Ҷаноби Кавалкантӣ, – суол кард Андреа, – оё ба афсонаҳои сеҳромез бовар доред шумо?
– Пештар бовар намекардам, – вале акнун лозим меояд бовар бикунам.
– Хайр акнун далел пайдо кардед магар?
Майор аз кисааш як каф луидор баровард.
– Ламс шуда истодааст, чунон ки мебинед.
– Хӯш, ба фикри шумо, ман метавонам ба ваъдаҳои гирифтаам бовар
бикунам?
– Ба фикрам, ҳа.
– Ва ин графи меҳрубон ваъдаашро ба ҷо меоварад?
– Бе каму кост, аммо худатон мефаҳмед, ки барои ноил шудан ба ин,
мо бояд нақшамонро хуб ба ҷо оварем.
– Хайр набошад чӣ!..
– Ман – падари меҳрубонро…
– Ман бошам – писари баодобро, модоме онҳо мехоҳанд, ки ман писари шумо бошам.
– Кӣ будаанд «онҳо»?
– Хайр, намедонам, – онҳое, ки ба шумо нома фиристодаанд: охир
шумо нома гирифтагистед–ку?
– Гирифтам.
– Аз кӣ?
– Аз кадом–як аббат Бузонӣ.
– Шумо ӯро намешиносед?
– Ҳаргиз надидаам.
– Чӣ навишта шуда буд дар он нома?
– Шумо маро фош намекуне–ку?
– Ин чӣ лозим ба ман? Манфиати мо умумист.
– Ин тавр бошад, бихонед.
Ва майор номаро ба ҷавонмард дароз кард.
Андреа зери лаб хонд:
«Шумо бенавоед, дар пиронсолӣ сарсахтӣ дар пеш аст шуморо. Оё
мехоҳед, ки сарватманд набошед ҳам, ба ҳар ҳол соҳибихтиёр бошед?
Бетаъхир сафари Парижро пеш гиреду ба хонаи граф Монте-Кристо,
кӯчабоғи Заминҳои Елесей, №30 равон шавед. Шумо аз писаратон, ки
аз никоҳи бо маркиза Корсинарӣ таваллуд ёфтаву дар панҷсолагиаш аз
шумо дуздидаанд, ҷӯё мешавед.
То дар замири шумо шубҳае пайдо нашавад, ки шахси дар поёни
нома имзо гузошта некхоҳи шумост, дар замимаи нома инҳоро дарёб
хоҳед кард:
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1. Ба маблағи ду ҳазору чорсад ливри тосканӣ чек, ки дар банки ш.
Готтса дар Флоренсия навишта шудааст.
2. Тавсиянома ба граф Монте-Кристо, ки бо супориши ман чилу
ҳашт ҳазор франк мепардозад ба шумо.
Ба хонаи граф 26 май, дар соати 7–и бегоҳ ҳозир мешавед. «Аббат
Бузони».
– Худи худаш.
– «Худи худаш» гуфтанатон чӣ маъно дорад?
– Ки ман низ қариб ба ҳамин мазмун нома гирифтаам.
– Шумо?
– Ҳа, ман.
– Аз номи аббат Бузони?
– Не.
Набошад аз номи кӣ?
– Аз номи як марди ингилис, лорд Уилмор гуфтани касе, ки худро
Синдбоди Дарёгард меномад.
– Ва марде, ки шумо на бештар аз он мешиноседаш, ки ман аббат
Бузониро?
– Не, ман бешар аз шумо иттилоъ дорам.
– Шумо ӯро дидаед?
– Оре, як дафъа.
– Дар куҷо?
– Ана инро гуфта наметавонам; дар он сурат шумо низ он қадар медонистед, ки ман медонам, ин бошад – зиёдатист.
– Хӯш дар ин нома чӣ чиз?...
– Бихонед.
– «Шумо бенавоед ва ояндаи ғамангез дар пеш аст шуморо. Оё мехоҳед, ки ба номи асилзодае соҳиб бишавед, озод бошед, сарватманд
бошед?»
– Ҷин занад, – гуфт Андреа, алвонҷ хӯрда, – гӯё ҳоҷати аз ин боб суол кардан бошад.
– «Ба каретаи чопорӣ, ки дар баромадгоҳи Ниттса, назди дарвозаи
Генуя, нигарон аст шуморо, савор шавед. Бо роҳи Турин, Шамбери ва
Пон–де–Бовуазен биравед. Ба хонаи граф Монте-Кристо, кучабоғи Заминҳои Елесей, №30, бисту шашуми май, соати ҳафти бегоҳ ҳозир гардеду аз ӯ падаратонро ҷӯё шавед.
Шумо писари маркиз Бартоломео Кавалкантӣ ва маркиза Олива
Корсинарӣ мебошед, чунон ки ҳуҷҷатҳо шаҳодат медиҳанд; ҳуҷҷатҳоро
маркиз ба шумо месупорад ва ин ҳуҷҷатҳо имкон медиҳанд бо ин ном
дар ҷомиаи аъёни Париж пайдо бишавед.
Вале мавқеатонро бошад, даромади солонаи панҷоҳ ҳазор ливр ба
шумо имкон медиҳад, ки сарбаландона ҳифз бикунед онро.
Ҳамроҳи нома ба маблағи панҷ ҳазор ливр чек равон мекунам, ки
дар бонки ш.Ферреа дар Ниттса навишта ва тавсияномае ба унвони
граф Монте-Кристо, ки тааҳҳуди шуморо ба ӯ вогузоштаам. «Синдбоди
Дарёгард».
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– Бад не – гӯшрас кард майор.
– Оё ҳамин тавр нест?
– Графро дидед шумо?
– Ҳамин ҳоло аз назди ӯ баромадам.
– Ва ҳамин навиштаро тасдиқ кард ӯ?
– Пурра.
– Шумо аз ин муомила ягон чиз фаҳмидед?
– Рости гап, не.
– Ин ҷо ягон касро боб карданиянд.
– Ба ҳар ҳол ману шуморо набудагист?
– Не, албатта.
– Хайр, дар он сурат…
– Ба мо фарқ надорад, чӣ гуфтед?
– Ман ҳам маҳз ҳаминро гуфтанӣ будам: дар ин бозӣ то ба охир
якдилона иштирок мекунем.
– Шудаст, хоҳед дид, ки ман ҳарифи арзандаам ба шумо.
– Ман ба ин ягон дақиқае шак надоштам, падари азиз.
– Шумо хеле шарафманд мегардонед маро, писари азиз.
Монте-Кристо барои ба меҳмонхона баргаштан ҳамин дақиқаро муносиб ёфт. Шарфаи пои ӯро шунида, мусоҳибон худро ба оғӯши
якдигар андохтанд; граф онҳоро дар ҳамин ҳол ёфт.
– Хӯш чӣ тавр, маркиз? – гуфт Монте-Кристо. – Аз афташ шумо аз
писари худ розӣ ҳастед?
– Оҳ, граф, аз шодӣ нафасгардон шуда истодаам.
– Шумо чӣ, ҷавонмард?
– Оҳ, граф, аз хушбахтӣ ба худ нестам ман.
– Падари хушбахт! Фарзанди саодатманд! – гуфт граф.
– Як чизаш ғамгин мекунад маро, – гуфт майор, – зарурати ба ин зудӣ тарк намудани Париж.
– Лекин, азизам, ҷаноби Кавалкантӣ, – гуфт Монте-Кристо, – умед
аст, ҳоло ки аз ин ҷо нарафтаед, имконияти бо баъзе дӯстонам шинос
карда шуданатонро аз ман дареғ намедоштагистед!
– Ман яксара дар хидмати ҷаноби воломақомиам, – ҷавоб гардонд
майор.
– Акнун ҷавонмард, арзи ҳол кунед.
– Ба кӣ?
– Ба падаратон–дия. Рӯирост ба ин кас бигӯед. Вазъи пулиатон дар
чӣ ҳол аст.
– Ҷин занад! – изҳзор кард Андреа, – шумо ба ҷои дарднокам расидед.
– Мешунавед, майор? – гуфт Монте-Кристо.
– Албатта, мешунавам.
– Оре, лекин оё мефаҳмед шумо?
– Бисёр нағз мефаҳмам.
– Ин мегӯяд, ки ба пул эҳтиёҷ дорад, ҳамин писараки дӯстрӯ.
– Хӯш ман чӣ бояд кунам?
– Ҳамин пулро диҳед ба ин.
– Ман?
– Бале, шумо.
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Монте-Кристо дар миёни онҳо қарор гирифт.
– Бигиред, – гуфт ӯ ба Андреа, як даста пули коғазиро ба дасташ
тиққонда.
– Ин чист?
– Ҷавоби падаратон.
– Ҷавоби падарам?
– Оре. Охир шумо ба ин кас пул лозим гуфта ишорат кардед–ку.
– Ҳа. Хайр чӣ?
– Хайр, ҳамин вассалом. Ин кас ба ман мефармояд, ки ҳаминро ба
шумо диҳам.
– Аз ҳисоби даромади худам?
– Не, барои хароҷоти бисоти хона.
– Падари меҳрубон!
– Хомӯш! – гуфт Монте-Кристо. – Худатон дида истодаед, ки ин кас
намехоҳад, ман гӯям, ки ин аз номи он кас аст.
– Ман ба қадри боназокатии ин кас мерасам, – гуфт Андреа, пулро
ба киса андохта истода.
– Хуб шудаст, – гуфт граф, – мана акнун бираветон!
– Хӯш боз кай аз дидори ҷанобашон шарафёб мешуда бошем? – пурсид Кавалканти.
– Ҳа, дуруст, – гуфт Андреа, – кай мо ба ин мушарраф мешуда
бошем?
– Майл дошта бошетон, ақаллан рӯзи шанбе… ҳа… бисёр хуб…
рӯзи шанбе. Дар чорбоғи воқеъ дар Отейли ман, кӯчаи Фонтен, рақами
бисту ҳашт, вақти наҳор чанд кас мешаванд, воқиан, ҷаноби Данглар,
бонкдори шумо ҳам. Ман шуморо бо ӯ шиносо мекунам: ҳар дуи шуморо донистанаш даркор, модом ки ба шумо пул медода бошад.
– Бо либоси расмии идона? – пурсид бо овози базӯр шунаво майор.
– Бо либоси расмии идона: мундир, нишонҳо, шими кӯтоҳ.
– Ман чӣ? – пурсид Андреа.
– Шумо тамоман сода либос пӯшед: шими сиёҳ, попӯши локӣ,
камзӯлчаи сафед. Фраки сиёҳ ё кабуд, галстуки дароз; ба Блен ё Вероника либос фаромед. Агар суроғаи инҳоро надонед, Батистен ба шумо
мегӯяд. Бо ин хушпулӣ ҳар қадар камтакаллуф либос пӯшед, ҳамон
қадар беҳтар аст. Ҳангоми аспхарӣ, ба Деведё муроҷиат кунед, фойтунро бошад, ба Батистен фармоед.
– Соати чанд метавонем ҳозир бишавем? – пурсид Андреа.
– Қарибиҳои шашу ним.
– Хуб шудаст, – гуфт майор, даст ба кулоҳ бурда.
Ҳар ду Кавалкантӣ таъзим намуданду аз дар баромаданд.
Граф назди тиреза рафту назар кард, ки чӣ тавр онҳо аз дасти
якдигар дошта аз саҳни ҳавлӣ гузашта истодаанд.
– Ҳар ду воқиан ду нобакори ба якдигар муносиб! – гуфт. – Ҳай
афсус, ки инҳо дар воқеъ падару писар нестанд!
Ӯ дақиқае бо табъи хира ба андеша рафт.
– Ба хонаи Моррелҳо меравам, – гуфт ӯ. – Ба хаёлам, на чандон адоват, балки нафрат буғӣ карда истодааст маро.
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XIX. ЗАМИНИ ЮНУЧҚА
Акнун мо ба ангоре бармегардем, ки бо ҳавлии ҷаноби де Вилфор
девордармиён аст, назди панҷарае, ки қад–қади дарахтони шаҳбулут тӯл
кашидааст, мо боз бо шиносонамон вомехӯрем.
Ин дафъа аввалин шуда Максимилиан ҳозир шуд. Ин ӯст, ки рӯяшро
ба тахтаҳои девор ҷафс кардаву нигоҳ дорад, ки дар пешгаҳи боғ оё
сояи шиносе ба чашм намехӯрда бошад, дар зери кафшҳои атлас регҳои
гулгашт ғаҷаррос намезада бошанд.
Ниҳоят, шарфаи по ба гӯш расид, аммо ба ҷои як соя ду соя пайдо
шуд. Валентина ба сабаби ба хонаашон омадани хонуми Данглару
Эженӣ дер монда буд, ки меҳмонии онҳо аз соати ваъдагии мулоқоташ
бештар тӯл кашид. Бинобар ин, дар ваъдаи мулоқот хилоф наафтад гуфта, Валентина ба мадемуазел Данглар пешниҳод кард, ки дар боғ гардиш кунанд, то худашро ба Максимилиан нишон диҳад, ки дар ин
таъхир кардан на ӯ айбдор аст.
Моррел ба суръати ғаризае, ки хоси мардуми ошиқпеша аст, бе ин
ҳам пай бурд ва дилаш таскин ёфт. Илова бар ин, гарчанде ба масофаи
овозрас нарасида бошад ҳам, Валентина қадамзаниашро ба самте гардонд, ки Максимилиан доимо дида истад ӯро ва ҳар боре, ки аз канори
ҷавон гузарад, нигоҳе, ки бидуни пайхас кардани ҳамқадамаш ба сӯи
дарвоза меандохт, ба Максимилиан бозгӯ мекард: «Сабур бошед,
дӯстам, дида истодаед, ки айбдор нестам ман».
Максимилиан ҳам, сабр пеша карда, аз тазодде, ки ҳар ду духтарак
аз худ зоҳир мекарданд, ба ваҷд омад: ин малламӯи нигоҳ пурхумору
ниҳоли бед барин мавзун буду вай сияҳмӯи чашмон пурғуруру қомат
аръар барин баркашида; бадеҳист, ки афзалият яксара, ақаллан аз нигоҳи Моррел, дар ҷониби Валентина қарор гирифт.
Ягон ним соат сайр карда, духтарон дур шуданд: Максимилиан дарёфт, ки мӯҳлати боздиди хонуми Данглар ба поён расидааст.
Воқиан ҳам, баъди ягон дақиқа Валентина баргашта омад, акнун
танҳо. Аз бими он, ки чашми ягон беҳаёе баргашта омаданашро ба
назора нагирифта бошад, ӯ батааннӣ қадам мемонд; ва ба ҷои он, ки
якрост ҷониби дарвоза равад, ӯ рӯи хараке нишаст, ҳаял кард, гӯё ки
ҳамту бе ягон мақсад, ба буттаҳо чашм давонду ба гулгаштҳо назар андохт. Ҳамаи ин чораҳои эҳтиётиро ба ҷо оварда, вай сӯи дарвоза тохт.
– Валентина, – овоз баромад аз паси девор.
– Салом, Максимилиан. Ман ба интизор истодан водоштам шуморо,
аммо худатон дидед, чаро ин тавр шуд.
– Оре, ман мадемуазел Дангларро шинохтам, – ман гумон надоштам,
ки шумою вай ин қадар дӯст ҳастед.
– Кӣ ба шумо гуфт, ки мо дӯстем?
– Ҳеч кас, аммо аз он ин тавр расид ба назарам, ки ҳар ду дасти ба
даст гирифта сайр мекардед, гарм сӯҳбат доштед, мисли дугонаҳои шарикдарсе, ки рози дил мегӯянд ба якдигар.
– Мо воқиан ҳам рози дил мегуфтем, – гуфт Валентина, – вай ба ман
иқрор кард, ки ба ҷаноби де Морсер расидан намехоҳад, ман бошам, ба
вай гуфтам, ки бадбахтие мебуд бароям завҷияти бо ҷаноби д’ Эпине.
– Валентинаи меҳрубон!
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– Ана барои чӣ ба назари шумо расидааст, ки ману Эженӣ дугонаҳои
қаринем, – давом дод суханашро Валентина. – Охир аз боби касе, ки
дӯсташ намедорам, сухан ронда, ҳушу ёдам пеши касе буд, ки дӯст медорамаш.
– Чӣ духтари нағзе ҳастед шумо, Валентина ва чӣ хислатҳои хубе
ҳаст шуморо, ки мадемуазел Данглар ҳаргиз нахоҳад дошт; ҷозибияту
фаттонияти лобаёне, ки шуморост, барои зан он чизест, ки накҳат ба
гулу шукуфа ва шаҳд ба самару мева: охир ҳам гулу ҳам меваро як
зебоӣ кам аст.
– Ин аз он ба назари шумо менамояд, ки дӯст медоред маро.
– Не, Валентина, қасам ба номатон. Ҳамин навакак ба ҳар дуятон
менигаристаму ба виҷдонам, ки ба ҳусну ҷамоли мадемуазел Данглар
қоил шуда истода, фаҳмида наметавонистам, ки чӣ тавр ба вай дил додан мумкин бошад.
– Ин аз он, ки, чуноне худатон гуфтед, ман ҳозир будам ва ҳузури
ман шуморо ғаразбин кардааст.
– Не… лекин бигӯед ба ман… ман аз кунҷковие пурсидан дорам, ки
иллаташ ақидаи ман роҷеъ ба мадемуазел Данглар аст…
– Ва, эҳтимол, ақидаи аз чашми ҳақбин дур бошад, гарчи намедонам
сухан аз ваҷҳи чӣ меравад. Даме ки шумо мо занони бечораро мазаммат
мекунед, мо ба лутфу марҳамат умед бастан наметавонем.
– Метавон гумон кард, ки шумо занҳо даме ба ҳам сӯҳбат мекунед,
нисбат ба якдигар ҳақбин ҳастед!
– Ин аз он аст, ки муҳокимаронии мо қариб ҳамеша беғараз мешавад. Хайр шумо чиро пурсиданӣ будед?
– Магар мадемуазел Данглар ягон касеро дӯст медорад, ки ба ҷаноби
де Морсер расидан намехоҳад?
– Максимилиан, ман алакай ба шумо гуфтам, ки Эженӣ ҳаргиз бо
ман дугона нест.
– Хайр охир дугона набошад ҳам, духтарҳо розашонро бо ҳам дар
миён мемонанд, – гуфт Моррел. – Иқрор кунед, ки шумо инро пурсуҷӯ
кардаед аз вай. Ҳа, мебинам, ки табассум доред!
– Аз афташ, ин девори тахтагин ба шумо он қадар халал нарасонда
истодааст?
– Хӯш вай чӣ гуфт ба шумо?
– Гуфт, ки ҳеч касро дӯст намедорад, – ҷавоб гардонд Валентина, –
ва андешаи шавҳар кардан ба хаёлаш ояд, даҳшат мегирадаш; ва аз ҳама
бештар мехоҳад, ки озодона ва ба сари худ умр ба сар барад ва ӯ қариб
хоҳони он будааст, ки падараш муфлис шавад, дар он сурат вай метавонистааст, мисли дугонааш Луиза д’ Армили ҳунарпеша бишавад.
– Ана дидед!
– Ин чиро собит мекунад? – пурсид Валентина.
– Ҳеч чиро, – бо табассум ҷавоб гардонд Максимилиан.
– Ин тавр бошад барои чӣ табассум мекунед?
– Ана дидед, – гуфт Максимилиан, – шумо ҳам ба ин су назар доред.
– Мехоҳед, ки дур шавам?
– Не, не! Биёед аз хусуси шумо гап занем.
– Оре, гапатон маъқул: фақат даҳ дақиқа фурсат монд ба мо.
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– Бале, гапатон маъқул, ман дӯсти хуб нестам, – ғамгинона гуфт Валентина. – Аз барои ман шуда чӣ умру рӯзе доред шумо, Максимилиани
бечора, ҳол он ки шумо барои хушбахт шудан ба дунё омадаед! Бовар
бикунед, ман сахт мазаммат мекунам барои ин худамро.
– Чӣ фарқ дорад, Валентина: охир бахти ман дар ҳамин аст!
Охин ин нигаронии мудомро панҷ дақиқае, ки бо шумо ба сар мебарам, ду калимае, ки аз даҳони шумо берун меояд, талофӣ мекунад. Ман
итминони комил дорам, ки худованд наметавонист ду дили ин қадар ба
ҳам қаринро биёфарад ва наметавонист ин ҳар дуро ба ин тарзи аҳсан
фақат ба хотири он бипайвандад, ки боз аз ҳам ҷудо бикунад.
– Ташаккур, Максимилиан. Минбаъд ҳам барои ҳар дуямон умедвор
бошед, ки умедвориатон қариб ки саодат мебахшад ба ман.
– Боз чӣ воқиа рӯй дод, Валентина, чаро ин қадар ба зудӣ бояд биравед шумо?
– Намедонам; хонуми де Вилфор хоҳиш кард, ки ба наздаш дароям;
ӯ ким–чиеро ба ман хабар доданист, ки ба қавли худаш, як қисми дороии ман ба он вобаста будааст. Э худоҷон, ман аз ҳад сарватмандам,
бигузор сарвати маро соҳиб бишаванд, бигузор фақат оромию озодиро
монанд ба ман, – агар бенаво бошам ҳам, маро дӯст хоҳед дошт шумо,
ҳамту не, Моррел?
– Ман ҳамеша шуморо дуст хоҳам дошт! Бенавоию сарватмандӣ барои ман чӣ қурб дорад, фақат Валентинаи ман ҳамроҳам бошаду ман
итминон дошта бошам, ки ҳеч кас ӯро аз ман кашида намегирад, –
шудаст! Лекин, бигӯед, оё ин хабар ба шавҳар кардани шумо дахл
надошта бошад?
– Гумон намекунам.
– Гӯш кунед, Валентина, ва ба ҳарос наафтед, зеро, то даме ки
зиндаам, ман ба каси дигаре тааллуқ нахоҳам дошт.
– Шумо гумон мекунед, Максимилиан, ки ин ба ман тасалло мебахшад?
– Бубахшед! Гапатон ҳақ, ман гапи хуб нагуфтам. Ман ҳамту гуфтан
хостам, ки чанд рӯз пеш Морсерро дида будам.
– Наход?
– Оё шумо медонед, ки Франс ҷӯраи вай аст?
– Ҳа, хайр чӣ шудааст?
– Вай аз Франс нома гирифтааст; Франс навиштааст, ки ба қарибӣ
гашта меояд.
– Ранги Валентина парид ва худашро ба дарвоза такя дод.
– Э Худо, – гуфт ӯ, – наход ҳамту бошад? Лекин не, на хонуми де
Вилфор хабар медод инро ба ман.
– Барои чӣ?
– Барои чӣ… худам намедонам… лекин ба хаёлам, ки хонуми де
Вилфор, агарчи ошкоро ба ин завҷият муқобил набошад ҳам, дар дилаш
хайрхоҳӣ надорад.
– Медонед, Валентина, ман, аз афташ, нисбат ба хонуми де Вилфор
муҳаббат пайдо карда истодаам!
– Шитоб накунед, Максимилиан, – гуфт Валентина, ғамгинона табассум карда.
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– Лекин агар ин завҷият ба вай хуш набошад, дар он сурат, шояд ки
барои халал расондан ба он ба хостгории ягон каси дигар хайрхоҳона
рафтор бикунад?
– Ба ин умед набандед, Максимилиан; хонуми де Вилфор шавҳарро
не, балки шавҳар карданро рад мекунад.
– Чӣ тавр шавҳар карданро? Агар вай муқобили завҷият бошад, чаро
худаш шавҳар кардааст?
– Шумо намефаҳмед, Максимилиан. Даме ки ман як сол пеш аз хусуси он сухан ба миён овардам, ки мехоҳам ба дайр биравам, вай, агар
чи рад карданро лозим донист, ин андешаро бо хурсандӣ пазируфт; ҳатто падарам розӣ шуд ва ин ба туфайли насиҳат карданҳои ӯ, бовар дорам, ман ба ин; фақат бобои бечораам боздошт маро. Шумо тасаввур
кардан наметавонед, Максимилиан, чашмони ин пирамарди сарсахт ки
дар ҳамин дунё фақат як маро дӯст медорад, то кадом дараҷа муассиранд ва – биёмурзад маро Худованд, агар тӯҳмат бикунам! – ӯро ҳам
фақат як ман дӯст медорам. Агар медонистед шумо, чӣ тавр ба ман менигарист ӯ, даме аз қарори ман хабар ёфт, чӣ қадар таънае буд дар нигоҳаш ва чӣ қадар ноумедӣ дар оби чашмаш, ки бе шикваю бе оҳу воҳ
аз рухсораҳои беҳаракаташ фурӯ мешорид. Ман шарм кардам, худро ба
пояш андохтаму нидо дардодам: «Бубахшед! Бубахшед, бобоҷон! Бо
ман ҳар чӣ шавад шудан гирад, ман ҳаргиз ҷудо намешавам аз шумо».
Он гоҳ вай чашмашро сӯи осмон кард… Максимилиан, шояд азоби бисёре кашидан лозим ояд ба ман, аммо барои бисёр азобҳоям пешакӣ
подоши ман буд ин нигоҳи бобои пирам.
– Валентинаи азиз, фариштаед шумо ва ман, ростӣ, намедонам, ба
ивази кадом хидматам, ки чапу рост бадавиёнро аз дами теғ мегузарондам, – магар худованд ғайри дин будани онҳоро ба инобат гирифта
бошад, – ба ивази кадом хидматам ба саодати шинос шудан бо шумо
расидам. Лекин гӯш кунед, аз чӣ сабаб хонуми де Вилфор шавҳар кардани шуморо намехоста бошад?
– Магар шумо навакак чӣ гуфтани маро нашунидаед, ки ман сарватмандам, хеле ҳам сарватманд? Баъд аз сари модарам панҷоҳ ҳазор ливр
даромади солонаро мерос гирифтам; бобою бибиам маркиз ва маркиза
де Сен–Меран, боз ҳамин қадар мерос мегузоранд ба ман; ҷаноби Нуартйе, аз афти кор, мақсад дорад маро ягона меросхӯри худаш гардонад.
Ба ҳамин тариқ, дар қиёси ман, бародарам Эдуард бенавост. Аз ҷанобу
хонуми де Вилфор чизи нигарон мешудагӣ надорад. Хонуми де Вилфор
бошад, муҳаббати беҳад дорад ба ин кӯдак. Агар ман ба дайр равам,
тамоми дороиам ба падарам мерасад, ки меросхӯри маркиз, маркиза ва
ман мегардад; ҳамаи ин баъд ба писараш мерасад.
– Аҷабо, ин қадар ҳирс дар замири ҷавонзани соҳибҷамол аз куҷо
пайдо шуда бошад.
– Аз хотир набароред, ки вай ғами худашро не, ғами писарашро
мехӯрад ва он чи, ки шумо нуқсони ӯ медонед, аз назари меҳри модар
қариб ки накӯкорист.
– Гӯш кунед, Валентина, – гуфт Моррел, – агар шумо нисфи дороиатонро ба писари ӯ медодед чӣ?
– Кас ба ин занак чӣ гуна пешниҳод кунад, ки муттасил бетамаии
худашро таъкид мекунад?
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– Валентина, ишқам барои ман ҳамеша як чизи муқаддас буд ва, чун
ҳар як чизи муқаддас ман онро дар зери пардаи эҳтироми худам панаҳ
мекардаму дар қаъри дилам маҳфуз медоштам; ҳеч кас дар олам, ҳатто
ҳамшираам аз ин ишқ гумонбар нест, ин розро бо ҳеч кас бовар карда
дар миён нагузоштаам. Валентина, шумо ба ман иҷозат мефармоед, ки
инро ба як дӯстам бигӯям?
Валентина як қад парид.
– Ба як дӯстатон? – гуфт ӯ. – Максимилиан, ҳатто шунидани ин
даҳшатовар аст ба ман. Ин дӯст кӣ будааст?
– Гӯш кунед, Валентина, оё нисбат ба ягон касе дар замиратон ҳамин
хел як меҳри ногусастанӣ пайдо шудааст, ки ин шахсро бори нахуст
дида, ҳис карда бошед, ки гӯё кайҳо боз мешинохта бошедаш ва бо худ
суол мекунед, ки дар куҷо ва кай дида бошедаш ва ҳеч ба ёд оварда
натавониста, ба худ талқин мекунед, ки ин пештар буд, дар олами дигаре ва ин меҳр – фақат ёддоштест, ки дар зеҳнатон тоза шудааст.
– Оре.
– Ана, дидед, ман ҳам аз дил гузарондам, дар аввали дафъае, ки ин
марди ғайри одиеро дидам.
– Марди ғайри одӣ?
– Бале.
– Ва хеле муддат аст, ки бо ӯ шиносоӣ доред?
– Ягон ҳафта ё даҳ рӯз мешавад.
– Ва шумо касеро, ки ягон ҳафта боз мешиноседаш, дӯсти худатон
мешуморед? Ман гумон карда будам, Максимилиан, ки шумо калимои
дӯстро азиз медоред ва ин қадар саховатмандона ба ҳар кас бахш кардан намегиред.
– Аз лиҳози мантиқ шумо ҳақ астед, Валентина; аммо ҳар чӣ дилатон мехоҳад, гуфтан гиред, ман аз эҳсосе, ки ба савқи табиӣ пайдо
шудааст, дил барнамедорам. Ман мутмаин астам, ки ин мард, ба ҳар
хубие, ки дар оянда ба ман пеш меояд, нақше хоҳад дошт ва баъзан ба
назарам чунин мерасад, ки ӯ бо нигоҳи амиқи заррабинаш ба ин оянда
роҳ меёбаду бо дасти пурқудрати таҳаккумнокаш раҳнамоӣ хоҳад кард.
– Пас ӯ ғайбдон аст магар? – табассумкунон пурсид Валентина.
– Ростӣ, – гуфт Максимилиан, – баъзан омода астам бовар кунам ба
ин, ки пешгӯӣ карда метавонад… хусусан чизҳои хубро.
– Шиносо кунед маро ба ӯ, бигзор вай ба ман гӯяд, ки дар ишқ мукофоте меёфта бошам; дар бадали ин қадар азобе, ки дорам!
– Дӯсти бечораам! Лекин ӯро мешиносед шумо.
– Ман?
– Оре. Ӯ моиндари шумою писарашро аз марг наҷот додааст.
– Граф Монте-Кристо?
– Бале, ӯ.
– Не, – нидо зад Валентина, – ӯ ҳеч гоҳ дӯсти ман нахоҳад буд,
дӯстиаш бо моиндари ман хеле гарм аст.
– Граф – дӯсти моиндари шумо, Валентина? Не, эҳсоси ман наметавонад то ин дараҷа фиреб диҳад маро; бовар дорам, ки шумо иштибоҳ
мекунед.
– Кош шумо медонистед, Максимилиан! Дар хонаи мо ин дам Эду525
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ард не, балки граф ҳукмфармост. Моиндарам дар пеши ӯ сари таъзим
фурӯд меорад ва ӯро ганҷинаи кулли донишҳои инсонӣ меҳисобад. Падарам мафтун, – мешунавед, мафтун ба ӯ ва мегӯяд, ки ҳаргиз нашунидаам, ки ягон кас чунин фикрҳои олиро ба ин хушзабонӣ баён карда
бошад. Эдуард дилбастаи ӯст ва агар чи аз чашмони калон–калони
сиёҳаш бим дорад, ҳамин ки ӯро дид, ба истиқболаш метозад ва ҳамеша
аз дасти ӯ ягон асбоби дилхушии шавқоваре мегирад; дар хонаи мо
граф Монте-Кристо дигар меҳмони падарам ё хонуми де Вилфор нест, –
граф Монте-Кристо дар хонаи худаш.
– Хайр чӣ, агар ҳамаи ин тарзест, ки шумо ҳикоят мекунед, дар ин
сурат шумо мебоист таъсири муъҷизаосояшро алакай эҳсос мекардед ё
ба қарибӣ эҳсос хоҳед кард. Ӯ дар Итолиё бо Албер де Морсер вомехӯраду аз дасти роҳзанон халос мекунад ӯро; ӯ бо хонуми Данглар
шиносо мешаваду тӯҳфаи шоҳонае мекунад ба вай; моиндари шумою
бародаратон пуршаст аз пеши хонааш мегузаранду ғуломи нубияш аз
марг наҷот медиҳад онҳоро. Ин мард ҳаққо, ки маҳорати ба атрофиёнаш
таъсир расондан дорад. Ман дар нафси як кас ба ҳам омадани одитарин
завқу шукӯҳу азаматро ҳаргиз надидаам. Ҳар гоҳ ӯ ҷониби ман табассум мекунад, дар табассумаш ин қадар меҳру навозиш аст, ки фаҳмида
наметавонам, чӣ тавр дигарон онро нохуш меёфта бошанд. Бигӯед, Валентина, оё ҳамин тавр табассум кардааст вай ба шумо? Агар карда
бошад, шумо хушбахт мешавед.
– Ман! – нидо зад ҷавондухтар. – Максимилиан, ӯ ҷониби ман ҳатто
назар намекунад ё, аниқтараш, ман аз пешаш гузарам, вай аз ман рӯй
метобад. Не, ӯ ҳаргиз олиҳиммат нест ё басорате надорад, ки шумо ба
вай нисбат медиҳед ва ӯ макнуни дили касонро пай бурда наметавонад.
Агар вай каси ҷавонмарде мебуд, дар он сурат дилшикаставу дар ин
хона якаву танҳо будани маро дида, ба василаи нуфузи худаш пуштибонӣ мекард маро ва агар ӯ, дар воқеъ, чунон ки шумо мегӯед, ба манзилати офтоб буда бошад, дар он сурат бо шӯълаҳои худаш ба дили ман
гармӣ мефиристод. Шумо мегӯед, ки дӯстатон медорад, Максимилиан;
лекин аз куҷо медонед шумо инро? Одамон ба афсари қавиҷуссаи қаддаш панҷ футу шаш дюйми сиблаташ дарозу шофаш калон ба аломати
дуруд табассум менамоянд, вале онҳо, бидуни он, ки биандешанд, духтараки сарсахти гирёнро маҷақ мекунанд.
– Валентина, қасам ба номатон, ки иштибоҳ мекунед шумо.
Андеша кунед, Максимилиан, агар ин тавр намебуд, агар вай, бо
ман муомилаи дурандешонае медошт, чун касе, ки кӯшиши ба ҳар ҳол
дар хонае мавқеъ пайдо кардан дорад, ақаллан ягон дафъа ҳамон табассумеро, ки шумо ин қадар таъриф мекунед, аз ман дареғ намедошт. Лекин не, вай мебинад, ки ман нокомам, вай мефаҳмад, ки аз ман ҳеч
манфиате ёфта наметавонад, ҳатто ба ман диққат ҳам намегуморад. Кӣ
медонад, шояд, ба умеди ба даст овардани дили падарам, хонуми де
Вилфор ё бародарам, ӯ низ аз паи озори ман шавад, агар ин кор аз дасташ ояд? Биёед рӯирост гап занем: ман охир зане нестам, ки ҳамту, бе
сабабе бад бинадаш кас; худи шумо гуфта будед инро. Бубахшед маро,
– давом дод ӯ суханашро, ба Максимилиан чӣ таассуроте бахшидани
гуфторашро пай бурда, – ман одами хуб нестам, ба шумо андешаҳоеро
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баён карда истодаам, ки дар замирам буданашро худам гумон надоштам. Оре, ман инкор намекунам, ки ин шахсро қудрате ҳаст, қудрате,
ки аз хусусаш сухан меронед шумо ва қудрати ӯ ҳатто ба ман таъсир
мерасонад, вале, чунон ки мебинед, таъсири зарарнок ва ин таъсир
эҳсосоти некро хароб мекунад.
– Хуб шудаст, – оҳ кашида ба забон овард Моррел, – аз ин боб гап
намезанем. Ман ба ӯ ягон ҳарфе намегӯям.
– Ман шуморо озор дода истодаам, дӯстам, – гуфт Валентина. – Барои чӣ ман дасти шуморо фишурда наметавонам, ки аз шумо узрхоҳӣ
бикунам? Лекин худи ман ҳам шод мебудам, агар маро бовар кунонда
метавонистед шумо; бигӯед, зотан чӣ коре кардааст барои шумо граф
Монте-Кристо?
– Рости гап, бо ин пурсишатон, ки маҳз чӣ коре кардааст барои ман
граф, дар вазъияти душворе мегузоред маро, – ягон кори аниқе накардааст, худи ман мефаҳмам инро. Эҳсоси ман нисбат ба ӯ бешуурона аст,
дар ин кор ягон чизи ақлан собит шудае нест. Магар офтоб барои ман
коре кардааст? Не. Вай гармӣ мебахшад ба ман ва дар равшаниаш шуморо мебинам, ҳамин вассалом. Магар ягон накҳате коре кардааст барои ман? Не. Вай ҳамту хуш аст. Ман дигар чизи мегуфтагӣ надорам,
агар аз ман бипурсанд, ки барои чӣ ман ин бӯро хуш дорам. Ҳамин тавр
дар эҳсоси дӯстии ман нисбат ба граф ким–чии баённопазире ҳаст,
чунон ки дар муносибати ӯ ба ман. Садои ботин ба ман мегӯяд, ки ин
меҳри дуҷонибаи ногаҳонӣ тасодуфӣ нест. Ман ҳис мекунам, ки миёни
камтарин рафтори ваю ниҳонтарин андешаҳояш ва рафтору андешаҳои
ман ягон алоқае ҳаст. Шумо боз ба ҳоли ман хоҳед хандид, Валентина,
вале аз он даме, ки бо ин мард шинос шудаам, дар дили ман андешаи
ночаспоне пайдо шудааст, ки ҳар он чи хубие ба ман пеш омадааст, аз ӯ
сар задааст. Лекин охир ман дар ин дунё сӣ сол умр дидам, бе он ки ба
чунин пуштибоне эҳтиёҷ дошта бошам, ҳамту не? Бо вуҷуди ин, мана
ба шумо як мисол: вай маро рӯзи шанбе ба наҳор хондааст; дар муносибате, ки мо дорем, ин тамоман як чизи табиист, ҳамин тавр нест? Ба ин
наҳор падари шумою моиндаратон ҳам даъват шудаанд. Ман бо онҳо
вомехӯрам ва кӣ медонад, ба чӣ расиданаш мумкин аст ин вохӯрӣ? Гӯё
ки одитарин як рӯйдоде, вале ман ким–чии ғайри муқаррарие ҳис мекунам дар он; вохӯрӣ ким–чӣ хел боварии аҷибе мебахшад ба ман. Ман ба
дил мегӯям, ки ин мард марди ғайри муқаррарист, ки ҳама чизро медонад, ҳама чизро мефаҳмад, хостааст мулоқоти ман ва ҷанобу хонуми де
Вилфорро ташкил кунад. Баъзан ҳатто, қасам ба номатон, ман кӯшиш
мекунам дар чашмони ӯ андешаеро бихонам, ки мабодо аз ишқи ман
пай набурда бошад.
– Дӯстам, гуфт Валентина, – агар аз шумо фақат чунин муҳокимарониҳоро мешунидам, гумон мебурдам, ки алоӣ гуфта истодаеду сахт ба
ҳарос меафтодам, ки майнаатон беҷо шудааст. Чӣ тавр, ба гумони шумо
меояд, ки ин мулоқот – на тасодуфист? Лекин нағзтар фикр кунед. Падари ман, ки ҳаргиз ба ҷое намеравад, ягон даҳ маротиба кӯшиш намуд
хонуми де Вилфорро водор кунад аз рафтани ба ин даъват даст кашад,
вале ӯ, баръакс, дар иштиёқи он аст, ки рафта хонаи ин наввоби ғалатиро бубинад ва ба душвории зиёде бошад ҳам, муваффақ шуд ба ҳар ҳол,
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ки падарам мушояат кунадаш. Не, не, бовар бикунед, дар ин дунё, ба
ҷуз шумо, Максимилиан, дигар аз ҳеч касе умеди ёрӣ надорам, ба ғайр
аз бобоям, ҷасади беҷон, ғайр аз руҳи беҷисми модарам дигар аз ҳеч
касе таваққӯи хайрхоҳӣ надорам!
– Ҳис карда истодаам, ки шумо ҳақ астед, Валентина ва мантиқи салим дар ҷониби шумост, – гуфт Максимилиан, – аммо овози фораматон,
ки доимо ин қадар бо таҳаккум ба ман таъсир мекард, имрӯз маро мутмаин насохта истодааст.
– Аз они шумо бошад, маро, – ҷавоб гардонд Валентина, – ва рости
гап, агар мисоли дигаре надошта бошед…
– Боз як мисол дорам, – беҷуръатона лаб ба сухан кушод Максимилиан, – лекин бояд худам иқрор кунам, ки ин аз аввала ҳам бемаънитар
аст.
– Боз бадтар, – гуфт табассумкунон, Валентина.
– Лекин ба ҳар ҳол, – давом дод суханашро Моррел, – барои худам
боварибахш аст, зеро ман одами эҳсосиам, дилам гувоҳӣ медиҳад ва дар
тӯли даҳ соли хизмати ҳарбӣ ба савқи табиии беихтиёр, ки нохост
талқин мекард ба рост ё чап тоб хӯрам, то тири марговар хато хӯрад, аз
марг раҳо ёфтаам.
– Максимилиани азиз, чаро хато хӯрдани тирро ба дуову зории ман
таҳмил намекунед? Даме ки шумо дар он ҷоед, ман ба Худо ибодат мекунаму ба арвоҳи модарам зорӣ, на барои худам, балки барои шумо.
– Оре, аз он даме, ки мо якдигарро мешиносем, – бо табассум гуфт
Моррел, – лекин пештар чӣ, Валентина, даме ки шуморо намешинохтам
ман?
– Хайр, майлаш, бадгир шумо; агар шумо аз ман миннатдор будан
нахоҳед, ба мисоле бармегардем, ки худатон бемаънияш эътироф
кардед.
– Хӯш ки бошад, аз роғ нигоҳ кунед: зери дарахт, аспи наверо, ки
ман савор шуда омадам, мебинед?
– Чӣ тавр аспи зебое! Барои чӣ етак карда ин ҷо наовардедаш? Ман
ҳамроҳаш гап мезадам.
– Худатон дида истодаед, ки ин бисёр аспи қиматбаҳост, – гуфт
Максимилиан, – Лекин шумо медонед, Валентина, ки дороии ман
маҳдуд аст ва ман, чунон ки мегӯянд, одами бамулоҳизаам. Хуш ки
бошад, дар дасти як ҷаллоб ҳамин Медеаи олиҷанобро дидам; ин номро
худам додам ба вай. Ман нархашро пурсидам; ба ман ҷавоб дод, ки чору ним ҳазор франк; ман, бадеҳист, ки бояд умедамро мекандаму мерафтам, рости гап, хеле бо дили кашол, чун ки асп бо меҳр ҷонибам назар
мекард, дар зери ронам кокулафшонӣ кардаву хеле бо нозу истиғно ҷилва менамуд. Ҳамон бегоҳ дар хонаи мо дӯстонам ҷамъ омаданд – Шато–Рено, Дебрэ ва бо як чор–панҷ айёше, ки ба шумо ҳатто надонистани
номашон боиси шараф аст. Хаёли қимор ба сарашон афтод; ман ҳаргиз
қарта намебозам, зеро он қадар бадавлат нестам, ки пул бой диҳам ва он
қадар қашшоқ ҳам не, ки саъй ба бурдан кунам. Аммо ёрон дар хонаи
ман буданд, ман ҷуз кас фиристода қарта оварондан чорае надоштам.
Даме ки мо ба қарта кашидан нишастем, граф Монте-Кристо омад. Ӯ
сари миз нишаст, ба бозӣ сар карду ман бурдам – базӯр ҷуръат карда
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истодаам, ки инро ба шумо иқрор кунам, Валентина, – ман панҷ ҳазор
франк бурдам. Меҳмонон қарибиҳои як поси шаб пароканда шуданд.
Ман тоқат наёвардам, фойтун киро кардаму ба хонаи ҳамон ҷаллоб
рафтам. Бо тани аз ҳаяҷон ларзон занг задам, оне ки дарро кушода буд,
эҳтимол маро девона пин дошта бошад. Худро ба тавила задаму ба ҷои
аспбандӣ назар кардам. О, бахтам тофт! Медеа осуда беда мехӯрд. Абзолро гирифтаму худам аспро зин кардам, лаҷомро ба сараш кашидам.
Медеа ба ҳамаи ин ба майли хотир сар фуроварда истод. Сипас чору
ним ҳазор франкро ба кафи ҷаллоби ҳангу манг гузошта, ба хона баргаштам – аниқтараш шаби дароз дар соҳати Заминҳои Елесей пешу
қафо давр зада гаштам. Ва оё медонед? Чароғи хонаи граф даргирон
буд, ба назарам чунин расид, ки дар рӯи пардаҳо сояи ӯро мебинам.
Ҳамин тавр, Валентина, ман тайёрам қасам бихурам, ки граф аз
иштиёқманди асп будани ман хабар ёфтаасту амдан бой додааст, то ман
битавонам онро бихарам.
– Максимилиани меҳрубон, – гуфт Валентина, – шумо, ба ростӣ,
хаёлпарасти аз ҳад гузаро будаед… Ишқи шумо нисбат ба ман дер
намепояд… Шахсе, ки мисли шумо, ба орзуҳои шоиронае дода мешавад, наметавонад, ки ба ишқи якнавохте чун ишқи ману шумо тоб оварад… Лекин, худоҷон, маро фарёд доранд… Мешунавед?
– Валентина, – гуфт Максимилиан, – аз роғ… ангушти аз ҳама хурдиатонро… то ман онро бӯсида тавонам.
– Максимилиан, охир мо шарт монда будем, ки мо барои якдигар ду
овозем, ду сояему бас!
– Ихтиёр доред, Валентина.
– Оё хурсанд мешавед, агар муродатонро ҳосил кунам?
– Оҳ, бале!
Валентина болои харак баромаду на ангушти хурдашро аз роғ гузаронд, балки аз сари девор тамоми дасташро.
Максимилиан нидое баровард, хез зада рӯи пояи девор баромад, ин
дастаки дилраборо дошту лабони пурҳарораташро ба он ҷафс кард, вале
ҳамон дастаки аз кафаш лағжид ва Моррел ҳамин қадар шунид, ки Валентина бигрехт, шояд аз эҳсосе, ки ба вай афтода буд, ба ҳарос омада
бошад.

Поёни китоби аввал
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ТАВЗЕҲОТ
Аббат – аз абои оромӣ, ки ба маънои падар аст, дар истилоҳи динии насронӣ – пири дайри католикӣ.
Августин – Августини Масъуд Аврелий (354–430), фақеҳи дини насронӣ, арбоби калисо.
Авинон – шаҳрест дар Фаронсаи Ҷанубӣ.
Академияи хутут – Академияи хутут ва адабиёти нафиса – муассисаи
илму фарҳанги Фаронса, ки соли 1663 ба мақсади оӯзишу пажӯҳиши
осори давраи бостон, антиқа ва фарҳанги фаронсавӣ бунёд гардидааст.
Аква–тофана – як моеи берангу бетаъми дорои марги муш, ки заҳр аст.
Ба номи ихтироъгараш – Тофана (асри VII) шӯҳрат ёфтааст; Тофана
тибқи овозаҳо қариб ба 600 кас ин заҳрро хӯронда будааст.
Аккредитив – эътиборнома – қоғази қиматноке ба номи ягон кас, ки
мувофиқи он аз муассисаи қарздиҳанда ё бонк пул гирифта метавонад.
Актеон – дар осотири юнониҳо набераи Апполони худои дармон, пуштибони санъат; Актеон чун ҳариси шикор буд, Артемида – худои
шикор – ба ғизол табдилаш дод, ки баъдтар сагони шикории худаш
хӯрдаандаш.
Аларих – Аларихи I (қариби 370–410), шоҳи вестготҳо (соли 399) –
гурӯҳи ғарбии қабилаи олмонии готҳо; соли 410 Римро ишғол ва хароб кардааст.
Албанӣ – Албанӣ Франческо (1576–1660), рассоми итолиёие, ки дар мазомини асотирӣ асар меофарида.
Александрии Шашум – папаи Рим (1432–1509), падари Сезари Борҷиаи
ҳокими Рим.
Алибобо – исми қаҳрамони афсонаи «Алибобо ва чиҳил роҳзан»-и
«Ҳазору як шаб».
Аликанте – навъи майи ангурии испонӣ.
Алӣ–пошо – Алӣ–пошои Янинӣ (1744–1822), феодали албанӣ, ки соли
1718 аз заъфи ҳукумати марказии империяи Туркия истифода карда,
Янин (шимоли Юнон) ва қисми зиёди Албанияро ишғол намуда, худро мустақил эълон кард. Соли 1820 дар чанги бо султони турк
Маҳмуди II мағлуб гардида, сипас ба дасти лашкаркаши Маҳмуд –
Хуршед–пошо, бо вуҷуди қаблан ваъдаи амон додан, бадаҳдона кушта
шудааст.
Алҷазоир – «Итолиёизан дар Алҷазоир» –(соли 1813) – унвони операи
бастакои барҷастаи итолиёӣ Ҷоаккино Россинӣ (1792–1868).
Амврозия – ё ки амброзия, дар асотири юнониҳо – ғизои худоён, ки ҷавонии абад ва умри ҷовидон мебахшидааст.
Амфион – дар асотири юнониҳо, писари Зевс ва Антиона, ки бо навохтани сози мусиқии лира сангҳоро водор мекардааст ба девор чида шаванд.
Амфитеатр – дар театр, сирк, толорҳои консертӣ ва ғайра – қатори курсиҳое, ки дар ақиби партер – толори намоиш (маъмулан зина ба зина)
гузошта мешавад.
Антоний, – ки «Кабир» лақаб ёфтааст (251–346), асосгузори раҳбоният
(роҳибӣ), муддати мадид дар биёбон умр ба ибодат гузарондааст.
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Борҳо сужети осори тасвирию адабиёти бадеӣ қарор ёфтааст; аз ҷумла
«Васвасаи ҳазраи Антоний»-и Г.Флобер. Бо номи Антонӣ – марди
тақводоре дар Мисри асри III–IV; исми қаҳрамони драмаи Дюма «Антонӣ», ки соли 1831 таълиф шудааст.
Антонин – маъбади Антонин (138–162), ки ба шарафи ҳамин шахс бунёд
гардида будааст.
Аппер – Аппер Бенжамен–Никола–Марӣ (тав. 1797), нависанда ва башардӯсти фаронсавӣ, ки Дюма чанд гоҳ ба ӯ ба сифати котиб хидмат
кардааст.
Ариел – дар драмаи «Тӯфон»-и Шекспир (соли 1611) як руҳи сабуки нозукандом, ки бо Калибани нимахудову нимадев муқобил гузошта
шудааст.
Ариосто – Ариосто Лудовико (1474–1533), шоири итолиёӣ. Дар достони
қаҳрамонӣ–ритсарии «Роланди маҳоргусехта» (соли 1516)–аш бо кинояҳои нозук андешаҳои башардӯстонаи аҳди Эҳёро таҷассум кардааст.
Арлекин – персонажи анъанавии «мазҳакаи ниқобҳо»-и итолиёӣ, ки
навъе аз театр будааст.
Арлэ – як раиси парлумони Париж дар асри XVII.
Арно – дарёест дар Итолиё.
Архимед (тақр. 287–212 пеш аз милод) – олими машхури Юнони Қадим,
ки дар соҳаи техника ихтирооти зиёде доштааст. «Қонуни Архимед»
аз ҷумлаи кашфиётҳои ӯст.
Аспид – як ҷинси кӯҳии сиёҳранг, ки аз он тахтачаҳои хатнависӣ месохтаанд.
Астарта – худозани ишқу серҳосилии финиқиён, ки дар Миср, Сурия,
Осиёи Сағир, сипас дар Рим низ роиҷ гардидааст.
Атлас – куҳҳои Атлас – минтақае дар шимоли ғарбии Африқо, дар ҳудуди Марокашу Алҷазоир, «даштҳои Митиҷип ё дар кӯҳсори Атлас»
гуфтани Монте-Кристо киноя аз хидмати хоинвори Морсер дар ин
минтақа саст.
Аттила – пешвои гуннҳо – мардуми кӯчии асрҳои II–IV, ки юришҳои
харобиоварер сарварӣ кардааст.
Аустеритс – шаҳре, ки ин дам бо номи Славков дар Чехия мавҷуд аст. 2
декабри соли 1805 дар ин ҷо артиши Наполеон Бонопарт қӯшунҳои
Русияю Австрияро тарумор кардааст.
Бакенбард – як қисм рише, ки дар ду чакаи бари рӯ мегузоранду зерманаҳро покиза метарошанд.
Балеарӣ – мансуб ба Балеар, ки ҷазирае аз ҷазираҳои Балеар аст, ки он
дар баҳри Миёназамини Испониё воқеъ аст; афлесунҳои балеарӣ –
афлесунҳое, ки дар ин ҷо мерӯянд.
Барбария – яке аз ноибуссалтана (худидорашаванда)–ҳои Алҷазоир –
Барбария, вале ба вилоятҳои империяи Туркия вобаста, ки соли 1830
аз тарафи Фаронса ишғол гардидааст.
Бартолонӣ – Бартолонӣ Лоренсо (1777–1850), ҳайкалтароши итолиёӣ.
Бастилия – қалъае дар Париж, ки аз асри XV зиндони давлатӣ буд. Дар
соли 1790 ин қалъа кандаву ҷояш ҳамвор карда шудааст.
Басурман – каси динаш ғайри насроӣ; бештар ба мусулмон нисбат дода
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мешавад; дар муҳовараи насрониён оҳанги таҳқиромез дорад, чунон
ки кофир дар муҳовараи мусулмонон.
Белэтаж – ошёнаи якуми балконҳои болои партеру амфитеатрҳо дар толори тамошои театрҳо.
Бенедитто – исми шахс дар Итолиё, ки маънои «Муборак», «Фархунда»,
«Хушбахт»-ро доштааст.
Бензоӣ – оби бензоӣ – оби бо мумии бензоӣ омезишёфтае, ки аз дарахтони дар ҷазираҳои Сиаму Малай ҳосил мекунанд ва дар чилимкашӣ ба
кор мебурдаанд.
Бенуар – қабати поёнии нишемани дар сатҳи партер қарор доштаи театр.
Беранже – Беранже Пйер Жак (1780–1857), шоири фаронсавӣ, ки ба василаи ҳаҷвияҳояш ба режими наполеонӣ машҳур гардидааст.
Бернар де Полисӣ (1510–1590), – рассоми тасвирҳои сафолии фаронсавӣ.
Бетҳовен – Бетҳовен Лудвиг Ван (1770–1827), бастакори машҳури олмонӣ.
Бисквит – пирожнии аз тухму орду шакар тайёр шуда.
Богемӣ – мансуб ба Бегемия, ки дар ибтидо номи сарзаменест, ки дар он
ҷо давлати Чехия барпо шудааст.
Бомарше – Бомарше Пйер Огустен (1732–1799), драманависи фаронсаӣ.
Бонопартист – шахсе, ки ҷонибдори ҳокимияти Наполеони Бонопарт
аст, яъне Бонпартпараст.
Бонопартӣ – онҳое, ки пинҳонӣ ба гашта овардани императори аз ҳокимия барканоршуда – Наполеон мусоидат мекунанд.
Бордо – як навъ майи рангаш сурх.
Бордоӣ – мансуб ба Бордо, ки шаҳр ва бандарест дар Фаронса дар соҳили
дарёи Гарон. Маркази маъмурии Жиронд, ки аксари жирондиҳо ё жирондистҳо аҳли ин диёр будаанд.
Боргезе – як авлоди қадимаи итолиёӣ, ки эътибору мавқеи баланд доштааст.
Борҷиа – Борҷиа Сезар – ҳокими Рим, писари папаи Рим Александрии
VI, ки барои мақсадҳои ҳарисонааш бо ҳамдастии падараш ба одамон
заҳр дода ба сарвати онҳо соҳиб мешудааст.
Бассуэр – Бассуэр Жак–Бенин (1627–1704), мубаллиғ, муаррих ва фақеҳи
фаронсавӣ.
Бритсин – заҳри сахттаъсире, ки хурандааш ба рагкашии шадиде мубтало шуда сипас ба марг мерасидааст.
Брут – Брут Марк Юний (85–42–и пеш аз милод), сардори суиқасдгарони
Юлий Сезар, ки ханҷари якумро ба Сезар гӯё ӯ зада будааст.
Будуар – меҳмонхонаи хурду хуб ҷиҳозонида шудаи занона.
Буланже – бо ин ном дар Фаронса чанд рассом буданд, ки ду нафараш –
Буланже Луи (1806–1867) ва Буланже Клемен (1804–1876) – ба замони
тасвир кардаи Дюма дар роман рост меояд.
Булон – ҷангали Булон – чорбоғе дар канори ғарбии Париж, ки солҳои
1852–1858 дар ҷои ҷангал бунёд гардидааст. Маъмулан ҷои сайру
гашти аҳли Париж аст.
Бурбонҳо – сулолаи шоҳии Фаронсаи солҳои 1589–1792, 1814–1815 ва
1815–1830. Намояндагони барҷастаи ин сулола: Ҳенрихи IV, Лудовики XIV, Лудовики XVI, Лудовики XVIII.
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Бурж – шахрест дар Фаронсаи Марказӣ.
Буше – Буше Франсуа (1703–1770), рассоми фаронсавӣ, ки ба тасвири
мазомини асотирию саҳнахои чӯпонӣ майл доштааст.
Валенсия – вилояте дар ҷануби шарқии Испониё дар соҳили баҳри Миёназамин.
Валтасар – номи писари вопасин фарзанди шохи Бобулистон Набонида,
ки дар ҷанги форсиён бо ин кишвар соли 539 пеш аз милд ҳалок
шудааст. Тасвири зиёфати ӯ ва пешгӯӣ шудани ҳалокаташ (ки дар девор бо алфози «мене, текел, фарес» тасвир ёфта будааст), дар Инҷил
омада.
Вампир – як мавҷуди афсонавӣ, – ба тасаввури хурофӣ – мурдае, ки аз
гӯр баромада хуни касони зиндаро мемакидааст.
Варйете – театри барномаҳояш эстрадӣ.
Ватерлоо – маҳалли аҳолинишинест дар Беглиё, ҷанубтари Бруссел; ҷанг
ё набарди Ватерлоо ишора ба ин воқиа аст: 18 июни соли 1815
қӯшунҳои якҷояи Ингилистону Ҳолландиё ва Прусиё артиши Наполеони I–ро торумор карда буданд, ки дар натиҷа ҳокимияти «Сад
рӯз»-и Наполеон хотима ёфтааст.
Вебер – Вебер Карл Мария фон (1786–1826), бастакор ва дирижери олмонӣ.
Венгерка – навъе аз ҷонвари баҳрии ғизоӣ.
Вендетта – интиқом; таомулест миёни баъзе сокинони ҷазираи Корсика
ва Сардиниё, ки баҳри интиқоми куштори ақрабояшон хунталаб
мешуданд.
Венузинӣ – мансуб ва Венетсия; Горатсияи венузинӣ – шоири венетсияии Рим.
Венера – дар асотири римиён дар ибтидо худозани баҳору беғот, минбаъд бо худозани юнонӣ Афродита яке дониста шудааст ва худозани
ишқу зебоӣ ба ҳисоб мерафтааст; Венераи Милосӣ ё Капуанӣ зоҳиран
вариантҳои маҳаллии ӯст; муродифи эрониаш Ноҳид (Анаҳито) ва исломиаш – Муштарӣ.
Вергилий – Вергилий Марон Публий (70–19–и пеш аз милод), шоири
римӣ. Ҳамосаи қаҳрамонии «Энеида» – аш аз ҷаҳонгардиҳои Энеи
троянӣ ривоят мекунад.
Гаванӣ – мансуб ба Гавана, ки шаҳрест дар Куба, ҳоло поитахти ин кишвар.
Гаитӣ – чазирае дар гурӯҳи ҷазираҳои Антили Калон дар Вест – Индиа –
ба истилоҳ Ҳиндустони Гарбӣ; номи умумии ҷазираҳои уқёнуси Атланик миёни материки Амрикои Шимолӣ ва Ҷанубӣ; кошифи ин ҷазираҳо Х.Колумб дар ибтдо гумон карда, ки ин ҷо як қисми Хиндустон аст, вале баъди ошкор шудани ҳақиқат ин ҷазираҳо дар адабиёти
аврупоӣ ба номи Ҳиндустони Ғарбӣ – Вест–Индиа боқӣ мондан гирифтаанд.
Галл – Галл Франс Йозеф (1758–1828), пизишк ва анатоми австрӣ.
Галоп – як тарзи рақс, ки дукаса босуръат иҷро карда мешавад.
Гар – пули Гар – ёдгории ба назар намоёни техникаи сохтмони Рим (асри
II), иборат аз нове, ки дар 75–метрии сатҳи дарёи Гар қарор дорад.
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Геба – ё ки Гебая – дар асотири юнониҳо худозани ҷавонӣ; духтари Зевс.
Дар Олимп дар қасри Зевс дар зиёфати худоён Геба вазифаи мизбону
соқиро ба ҷо меовард. Ҳамтои римии Зевс Юпитер аст.
Генрихи Чорум – (1553–1610), шоҳи Фаронса аз соли 1589, нахустшоҳи
сулолаи Бурбонҳо; номи дигараш – Генрихи Наварӣ.
Генрихи IV – (тақрибан 1366–1413), шоҳи Ингилистон аз соли 1399,
нахустин шоҳ аз сулолаи Ланкастерҳо, ки байни солҳои 1399–1461
дар ин кишвар подшоҳӣ кардааст.
Генуэзӣ – генуӣ, мансуб ба Генуя, ки шаҳрест дар Итолиё; киштии генуэзӣ – яъне киштии расида аз бандари Генуя.
Генуя – шахре дар Итолиё, яке аз бузургтарин бандарҳои воқеъ дар
баҳри Миёназамин.
Геркулес – гунаи лотинии номи Геракл – қаҳрамони асотири юнониҳо.
Маҷозан – марди қавиҳайкали пурзӯр.
Герсог – яке аз унвонҳои олии дворянӣ – табақаи ашроф, аз охири асрҳои
миёна.
Герсоги Энгиенӣ – ё ки Ангиенӣ Луи Антуан (1772–1804), шоҳзодаи
фаронсавӣ, намояндаи шохаи паҳлуии Бурбонҳо (хонадони Конде), ки
ба гумони умедвор буданаш ба тахти шоҳии Фаронса ба фармони
Наполеони I тирборон шудааст.
Галлан – Антуан Галлан (1646–1715), ховаршиноси фаронсавӣ,
тарҷумони «Ҳазору як шаб».
Гилотина – олати сарбурии ба қатл маҳкумшудагон, ки дар замони
Инқилоби кабири Фаронса (1789–1794) бо пешниҳоди пизишк
Ж.Гийотен ҷорӣ карда шудааст.
Гиро – Гиро Антуан–Жан, барон (1771–1835), рассоми дарбории Наполеони I ва сипас – Бурбонҳо.
Гладиатор – дар Рими қадим ғуломи зӯрманде, ки дар саҳнаи сирк бо
ғуломони дигар ё дарандаҳои ваҳшӣ ҷанг мекард, барои қонеъ кардани дилхушии аҳли дарбор.
Голгоф – Масеҳоро дар Голгоф нигарон буд – тибқи ривояти инҷилӣ
Исои Масеҳ дар Голгоф – тале дар ҳаволии Байтулмақдис – чормех
карда шудааст.
Голконда – номи давлате дар Ҳинд, дар нимҷазираи Ҳиндустон.
Горатсий – Квинт Горатсий Флакк (65–08–и пеш аз милод), шоири римӣ;
«марди порсо» – яке аз каҳрамонҳои ӯст.
Готӣ – мансуб ба қабилаи готҳои Олмон: ҳарфҳои готӣ – ҳуруфи
алифбои готӣ, ки тарзи навишти махсуси хатти лотинист.
Гофман – Гофман Эрнест Теодор (1776–1822), адиби романтики олмонӣ,
ки дар асарҳояш тахайюлоти булъаҷаби кинояомез ба ҳам печидаанд.
Графиня – шакли муаннаси вожаи граф, ки як унвони меросии двоянӣ,
яънн графзан.
Гренобл – шаҳрест дар Фаронса, дар Алпҳо, дар соҳили дарёи Изер.
Гретрӣ – Гретрӣ Андре Эрнест Модест (1741–1813), бастакори фаронсавӣ.
Гризйе – Гризйе Огустин–Эдм–Франсуа (1791–1865), муаллими санъати
шамшерзанӣ.
Гурон – шахсе аз иттиҳоди қабилаҳои ҳиндии амрикоӣ, ки ба аҳли Канадаю Фаронса даромехтаанд ва ба забони фаронсавӣ ҳарф мезананд.
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Данте – Данте Алигйерӣ (1265–1321), шоири итолиёӣ. Машҳуртарин
достони ӯ «Мазҳакаи илоҳӣ» аз 3 қисм: «Ҷаҳаннам», «Аъроф» ва
«Биҳишт» иборат аст, ки Уголино як персонажи «Ҷаҳаннам» аст.
Декан – Декан – Александр–Габриел (1803–1860), рассоми ховаршиноси
фаронсавӣ.
Декарт – Декарт – Реней (1596–1650), файласуф, риёзидон, физик ва физиологи фаронсавӣ.
Делакруа – Делакруа Фердинанд–Виктор–Эжен (1798–1863), рассом ва
наққоши машҳури фаронсавӣ, сарвари равияи романтикӣ.
Деянира – дар асотири юнониҳо завҷаи Ҳеракл. Ҳангоми аз дарё гузаронидани Ҳераклу Деянира қантарус (кентавр) Несс ба Деянира қасди
бад мекунад, ки Ҳеракл Нессро тир зада маҷрӯҳ мекунад ва Несс дар
асари ҳамин ҷароҳат мемирад.
Диана – дар асотири римиён худозани Моҳ, наботот ва пуштибони
занҳои зоянда; «соҳибаи бешахо», шояд бад–ин сабаб «сайёд» ном гирифта бошад.
Диас – Диас де ла Пеня Нарсисс (1809–1876), рассоми манзаранигори
фаронсавӣ.
Дидйе – қаҳрамони драмаи В. Ҳуго «Марион Делорм» (соли 1831).
Диоген – Диоген Лаэртий (нимаи аввали асри III), нависандаи Юнони
Қадим, муаллифи навиштаҳои талфифӣ доир ба таърихи фалсафаи
Юнон.
Директория – ҳукумати ҷумҳурияти Фаронса миёни солҳои 1795–1799.
Доза – Доза Андриен (1804–1868), рассому лавҳакаши фаронсавӣ.
Домина – либоси маскарадбоб дар шакли боронии васеи остиндору каллапӯшдор, инчунин каси чунин либос дар бар дошта.
Дофине – музофоти таърихие дар ҷануби шарқии Фаронса.
Дугесклен – (Ду–Геклен) Бертран (1320–1380), лашкаркаши машҳур,
сарфармондеҳи артиши Фаронса. Бо муборизаҳои муқобили ингилисҳо шӯҳратёр гардидааст.
Дуране – як шохоби дарёи Рона.
Дупре – Дупре Жул (1811–1889), рассоми фаронсавӣ, намояндаи мактаби
Барбизонӣ – гурӯҳи рассомони манзаранигор, ки дар деҳаи Барбизон,
қариби Париж фаъолият доштанд.
Дуэл – ҷанги силоҳбадасти ду кас, ки бо довталаб шудани яке аз тарафҳо
барпо мешавад.
Дуэт – аз тарафи ду сароянда ё ду соз иҷро шудани асари мусиқӣ; бадеҳаи тоҷикӣ низ навъе аз дуэт аст.
Дюйм – ченаки дарозӣ, ки ба 2,54 см баробар аст.
Еленаи Пок – номи ҷазираи вулқоние дар қисми ҷанубии укёнуси Ат
лантик.
Жандармерия – политсияе, ки ташкилоти ҳарбӣ дорад ва ин ташкилот
вазифаи муҳофизатро дар дохили кишвар ва артиш ба ҷо меоварад;
номи идораи ҳамин ташкилот; жандарм – як нафар хидматгузори ин
ташкилот.
Жан Жак Руссо (1712–1778), – нависанда ва файласуфи фаронсавӣ.
Эмил номи қаҳрамони ӯст аз роман–рисолаи «Эмил ё Доир ба тарбия»
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1768), ки дар ин асар Руссо назарашро роҷеъ ба гуманизму демократизм баён кардааст.
Жиро – Жиро Пйе–Франсуа–Эжен (1806–1881), рассом ва кандакори
фаронсавӣ.
Жирондист – узви созмон (гурӯҳ)–и сиёсии замони Инқилоби кабири
Фаронса, ки ҳайаташ асосан аз буржуазияи бозаргонию саноатӣ ва заминдорон иборат буд; жирондистон аксаран аҳли Жиронд буданд
(ниг.низ: бордоӣ).
Жозефина – номи ҳамсари талоқёфтаи Наполеони I.
Жокей – чобуксавори варзида; жокей–клуб – бошгоҳи чобуксаворон.
Зонтаг – Генриетта Зонтаг (1806–1854), сарояндаи маъруфи олмонӣ.
Иезуитҳо – аъзои созмони роҳибони католик; аз номи Исо гирифта
шудааст, яъне ҷамъияти Исопарастон; дар роҳи шӯҳрат додани эътибори худовандии Исо аз ҳеч ҷинояте рӯй наметофтанд езуитҳо.
Иорнанд – маъмулан Иордан (асри VI) – муаррихи готӣ.
Иттифоки карловитсӣ – ишора ба иттифоқи Австирё, Маҷораистон,
Лаҳистон, Русия дар ҷанги бо империяи Туркия, ки дар асоси қарори
конгресси Карловитсӣ (1698–1699) ба баъзе имтиёзҳо соҳиб шуда буданд.
Иттифоқи муқаддас – иттифоқи миёни Австриё, Пурсиё ва Русия, ки ба
мақсади пахш карда шудани ҳар гуна инқилоб ақд ёфта буд. Соли
1915 ба он Фаронса ва як қатор давлатҳои дигари Аврупо ҳамроҳ шуданд.
Кабанис – Пйер Жан Жорж Кабанис (1757–1807), файласуф ва пизишки
фаронсавӣ.
Как – Какус, дар асотири римиён писари Вулкан – бадкори ғоратгар ки
ба дасти Геркулес кушта шудааст.
Калабриҳо – аҳли нимҷазираи Калабрия, ки як вилояти маъмурист дар
ҷануби Итолиё.
Калигуа (12–41) – императори Рим аз соли 37 аз сулолаи Юлиҳо–
Клавдиҳо.
Калиостро – Александр Калиостро (Ҷузеппе Балзамо), граф (1743–1795),
моҷароҷӯе, ки ҳангоми дар дарбори шоҳони Аврупо пайдо шудан худашро пизишки беҳамто, кимиёӣ ва ғайбдону пешгӯикунандаи воқеот
муаррифӣ мекард.
Калло – Калло Жак (1592 ё 1593–1635), ҳаккоку наққоши машҳури фаронсавӣ; осори ҳаккокиаш аз унсурҳои иғроқу тахайюл ба ҳам омадаанд.
Калпурний – Тит Калпурний Сикул, шоири римӣ ки дар аҳди Нерон –
императори Рим эҷод кардааст.
Камера – (дар забони лотинии пасин – хона, ҳуҷра) – як дар хонаи таъйиноти вежа, масалан, якахонаи маҳбас.
Камергер – номи як унвони дараҷаи боло дар асрҳои миёнаи Аврупо.
Каннҳо – деҳкадае дар ҷануби шарқии Итолиё, қариби резишгоҳи дарёи
Офанта.
Канова – Канова Антонио (1757–1822), хайкалтароши маъруфи итолиёӣ.
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Кантон – бо ин ном маҳаллест дар Швейсария, Белгиё, Фаронса, шахрест
дар Амрико, Чин, ки ба мазмуни матни роман рост намеояд.
Капитолий – Яке аз 7 теппае, ки Рими Қадим дар болояш бунёд гардидааст. Маъбади Капитолий дар ҳамин ҷо қарор дорад.
Капӣ – юзи капӣ – юзи як минтақаи Африқо.
Карабин – як навъи туфанги шикории милаш рахдор.
Карабинёрҳо – унвони ҳайати шахсии жандармерия дар Итолиё.
Карантин – бунгоҳи беҳдоштӣ барои аз назар гузаронидани ашхос,
киштиҳо ва молҳое, ки аз маҳалҳои эҳтимоли мавҷудияти ягон навъ
бемориҳои сироятӣ мерасанд.
Карбонарҳо – аъзои созмони махфии инқилобие, ки дар нимаи аввалин
асри XIX дар Итолиё ва Фаронса вуҷуд дошт. Карбонарҳо дар фаромушхонаҳо – ложаҳои масонӣ муттаҳид гардида, дорои рамзҳову маросимҳои хоссе буданд.
Карета – фойтуни болопӯшидаи чорчархаи рессор – фанардоре, ки
маъмулан дару тиреза низ дошт.
Карли Дахум (1757–1836) – шохи Фаронса, аз сулолаи Бурбонҳо.
Карли Дуюм – шоҳи Ингилистон аз соли 1660, баъди Оливер Кромвел
ба тахти шоҳӣ муҷаддадан нишаста ҳокимияти мутлақаро барқарор
кардааст.
Карли Ҳафтум (1403–1461), – шохи Фаронса аз соли 1422 аз сулолаи
Валуа – сулолаи шоҳони фаронсавӣ дар солҳои 1328–1589.
Карли Якум – шохи Ингилистон аз соли 1625. Дар ҷараёни Инқилоби
буржуазии асри XVII ба фармудаи Оливер Кромвел қатл карда шудааст.
Карл Моор – як персонажи дарамаи Ф. Шиллер – «Роҳзанон» (1781).
Карлос – дон Карлоси Калонӣ 1788–1855), писари шоҳи Испаниё Карли
VI; дворянҳои либерал Дон Карлосро ба номи Карли V шоҳ бардоштанд, ки дар асари ҷанге мағлуб гардида, соли 1839 ба Фаронса фирор кардааст.
Кассандра – дар асотири юнониҳо духтари шоҳи Троя Приам. Аз Опполон истеъдоди пешгӯӣ карда тавонистан дарёфта буд. Чун Кассандра
ишқи Апполонро рад кард, ӯ коре намуд, ки мардум ба пешгӯӣ карданаш бовар намеакрдагӣ шуданд. Ранҷишашро боис ҳамин рад кардани ишқи ӯ буд.
Кастилия – шоҳигарие дар қисми марказии нимҷазираи Пиренея; Давлати ягонаи Испониё решаи кастилӣ дорад.
Каталонӣ – мансуб ба Каталония, ки як вилояти таърихии худмухтор дар
шимолу шарки Испониё. Яъне каталонӣ касе, ки аҳли Каталония аст.
Ҳамчунин бандарест Каталония; киштии каталонӣ – киштии расанда
аз бандари Каталония.
Каторга – муҷозоти махсусе буд барои ҷинояткорону маҳбусони сиёсӣ,
ки маҳбусонаш хамвора ба маҳрум будан аз озодӣ махбусон ба кори
ҷисмонии тоқартфарсо фаро гирифта мешуданд.
Кашалот – навъе аз зергурӯҳи китҳои ширхори дандондор; истилҳи
тоҷикиаш – гови анбар.
Каюта – ҳуҷрае дар киштӣ.
Клагман – Клагман Жан–Батист (1810–1867), ҳайкалтароши маъруфи
фарансавӣ.
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Клеопарта (66–30–и пеш аз милод) – шаҳбонуи Миср аз сулолаи эллинистии Птолемейён, маъшуқаи Юлий Сезар ва завҷаи Антоний. Клименти Ҳафтум – папаи Рим дар солҳои 1523–1534.
Клависса – навъе аз ҷонварони баҳрии ғизоӣ.
Колизей – амфитеатри Флавиён – сулолаи императорони Рим – дар Ри;
ёдгории меъмории салҳои 75–80.
Коляска – ароба – фойтуни чорчархаи рессор–фанардори шифташ кушодашаванда.
Командор – яке аз олитарин рутбаҳо дар силки ритсарӣ – ҷавонмардию
баҳодурӣ.
Конвент – органи олии қонунгузор ва иҷроияи Нахустҷумҳурияти Фаронса, ки аз 21 сентябри соли 1792 то 26 октябри соли 1795 амал мекард.
Конде – Конде Луи II Бурбон (1621–1689), шоҳзода, лашкаркаши фаронсавӣ.
Константина – шаҳре дар шимоли шарқии Алҷазоир.
Консул – шахсияти вазифадорест, ки ба сифати намояндаи доимӣ дар
ягон шаҳр ё ноҳияи давлати дигаре барои ҳимояи манофеи ҳуқуқиву
иқтисодии давлати худ ва шаҳрвандони ин давлат таъйин мегардад.
Контрабас – як олати мусиқии тории бо камонча навохташавандаи монанд ба гижак, вале дар қиёси он хеле бузург.
Корнел – Корнел Пйер (1606–1684), драманависи фаронсави. Ибораи
«кош мемурдам» аз фоҷиаи «оратсий»-и ӯст, ки соли 1640 таълиф
шудааст.
Корнелӣ Непот (охири асри II–и пеш аз милод – наздики соли 32–и пеш
аз милод) – муаррихи римӣ, муаллифи китоби машхури «Роҷеъ ба
одамони номвар».
Кромвел – Кромвел Оливер (1599–1658), арбоби инқилоби буржуазии
Ингистон дар асри XVII, ки соли 1649 шоҳи кишвар – Карди I–ро ба
қатл расонда Ингилистонро ҷумҳурият эълон карда буд.
Корсаж – юбка – доманбанд.
Корсикоӣ – мансуб ба Корсика; дар матни роман ишора ба Наполеон
Бонопарт аст.
Кохинхиние – як нафар кохинхинй; кохинхина – номи Вйетнами
Ҷанубӣ; ба ривояти дигар, як қисми Ҳидухитой будааст дар адабиёти
аврупоии давраи ҳукмронии мустамликадорони фаронсавӣ; ба андешаи ин ҷониб (яъне тарҷумон Ҷ.А.) «кохинхина» шакли вайроншудаи талаффузи фаронсавӣ ё ингилисии вожаи «кханкхана» аст, ки
таъбири форсии «хони хонон» – як унвони ифтихорӣ дар дарбори темуриёни Ҳинд буд, ки ба аҳли адабу фарҳанг медоданд; чунон чи
Байрамхони Хони Хонон ва фарзанди ҳамин Байрамхон – Мирзоабдурраҳими Хони Хонон дорандаи ин унвон буданд ва бад–ин сабаб
ҳамин Абдураҳими Раҳимтахаллус дар Энсиклопедияи мухтасари
адабиёт»-и шӯравӣ (Краткая литературная энциклопедия, ҷ. 3, М.,
1966, саҳ. 936) бо номи «Кханкхака» сабт гардидааст. Ҳамин унвон
дар дарбори шоҳони Сафавии Эрон низ роиҷ буд, вале ба туркӣ:
«хонлар хонӣ». Масалан падари Парвез Нотили Хонларӣ дорандаи
ҳамин унвон будааст, ки писарашонро дар шакли «Хонларӣ» ба таркиби исмаш илҳоқ мекард.
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Ксенофонт (430–354–и пеш аз милод) – муаррих ва адиби машҳури
юнонӣ.
Кузла – гӯиши форси козлӣ, нишастгоҳи фойтунчӣ.
Кумитаи бонопартӣ – Кумитае, ки аъзояш барои дубора ба сари кудрат
омадани Наполеони Бонопарт дар пинҳонкорӣ замина омода мекард.
Купер – Купер Чеймс Фенимор (1789–1851), нависандаи амрикоӣ.
Калъаи Иф – зиндони подшоҳии Фаронса, ки соли 1524 бо фармони
Франсиски I (1494–1547) – шоҳи Фаронса аз сулолаи Валуа, барафрохта шудааст; сиёсати ин шоҳ ба табдил додани подшоҳии Фаронса
ба мутлакият равона шуда буд.
Лавуазйе – Лавуазйе Антуан–Доран (1743–1794), кимиёдони фаронсавӣ;
дар соҳаи кимиёи газҳо чандин қонуни муҳимме кашф кардааст.
Лангедок – як вилояти таърихӣ дар ҷануби Фаронса; дар соли 1790 Лангедок мақоми ноҳия дошт.
Лангуст – навъе аз чонвари баҳри шабеҳ ба харчанг, вале калонтар аз он,
ки онро дар баҳрҳои гарм сайд мекунанд.
Лапландия – як соҳати табиат дар шимоли Австриё, Норвегиё, Финландиё, манзараи сатҳи заминаш аз тундраю тайга иборат аст.
Лара – кӯшиш дорад Лара намояд. Лара қаҳрамони достони Байрон «Лора» (1814); қаҳрамонҳои Байрон аз қабили Лара, Манфред, Вернер касонеанд, бо муҳити худ тарки алоқа карда ва аз ҳама чиз дилмонда
гардида, ба роҳи муборизаи оштинопазиру интиқом даромадаанд.
Лафайет – Маркиз Марӣ–Жозеф–Пол де Лафайет (1757–1834), арбоби
сиёсии Итолиё, ки дар давраи аввали инқилоби Фаронса дар он иштирок доштааст.
Лаффит – Жак Лаффит (1767–1844), бонкдори фаронсавӣ, соли 1830–
1831 сарвари ҳукумат ва вазири молияи Фаронса буд.
Лё – ченаки масофаи кӯҳнаи фаронсавӣ, ки ба 4,5 км баробар аст.
Левассер – Никола–Дроспер Левассер (1792–1871), сарояндаи маъруфи
фаронсавӣ.
Леви XII – папаи Рим дар солҳои 1823–1829. Ба муқобили роҳзанону
карбонарҳо як силсила чорабиниҳо пеш гирифтааст.
Леополд Робер (1794–1835) – рассоми мактаби фаронсавие, ки дар Итолиё мезист. Мавзӯи дилпазираш саҳнаҳои деҳот будааст.
Ливорно – шаҳр ва бандар дар Итолиё, дар вилояти Тоскана.
Ливр – воҳиди пули Фаронса, то ҷорӣ шудани франк дар соли 1799 дар
муомила буд;
Лион – шаҳре дар Фаронса, бандар дар резишгоҳи дарёҳои Рон ва Сон,
маркази маъмурии департаменти Рон.
Лорелея – парии обие, ки сурудхониаш касони дар шино бударо ба сӯи
худ мекашидааст.
Луар – дарозтарин дарёи Фаронса.
Лувр – дар ибтидо қасри шохони Фаронса дар Париж; аз соли 1791 музеи
осори бадеъ, як макази пурсарвати осори Мисри қадим, давраи атиқа
ва саноеи Аврупои ғарбӣ.
Лудовики XII (1462–1515), шоҳи Фаронса аз соли 1498, аз сулолаи Валуа. Бо юриши соли 1499 ҷангҳои итолиёии солҳои 1499 – 1559–ро
барпо доштааст.
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Лудовики XVIII (1755–1824) – шоҳи Фаронса дар солҳои 1814–1815 ва
бори дигар баъди ҳокимияти «Сад рӯз»-и аз сари давлат ронда шудани
Наполеони I (1815–1824).
Лудовики XIV (1638–1715), шоҳи Фаронса аз соли 1643 аз сулолаи Бурбонҳо. «Давлат ин ман» таъбири шӯҳратёфтаи ӯ будааст.
Луидор – тангаи тиллои фаронсавӣ, ки солҳои 1640–1795 сикка зада
мешуд. Аз исми шоҳ Лудовики XIII ин танга «луидор» ном гирифтааст.
Луӣ–Филипп – Луӣ Филипп Жозеф (1747–1793), намояндаи шохаи хурди Бурбонҳо, герсоги Орлеанӣ. Дар давраи Инқилоби кабири Фаронса
аз унвонаш даст кашида ба худ Эгалите (ба фаронсавӣ – Мусовот) ном
гирифта буд. Луӣ Филиппи шоҳи Фаронса дар солҳои 1830–1848 писари хамин Луӣ Филиппи Эгалите аст.
Лука дела Роббиа (1399–1482) – рассоми маснуоти сафолии итолиёӣ, ки
тарзи тайёр кардани релйефҳои майоликӣ – тасвирҳои барчастаи рӯи
маснуоти сафолиро кашф кардааст.
Луккӣ – мансуб ба Лука аст, ки шаҳрест дар Итолиёи Марказӣ, дар вилояти Тоскана.
Луксембург – қасри Луксембург дар Париж, ки он ҷо баъди Инқилоби
феврали соли 1845 зери фишори коргарон барои беҳбудӣ бахшидан
дар кори онҳо ҳукумати муваққатӣ комиссия ташкил дода буд.
Лукулл (қариби 117 – қариби 56–и пеш аз милод) – лашкаркаши Рим. Бо
сарват, таҷаммул ва зиёфатҳои бошукӯҳ шӯҳрат доштааст.
Мадемуазел – одоби муроҷиат ба духтари хона дар Фаронса, ки баъдтар
дар кишварҳои дигар низ ройиҷ шудааст; ҳамчунин якҷоя бо ном ва
номи хонаводагӣ ба забон гирифта мешавад.
Мажендӣ – Мажендӣ Франсуа (1788–1855), пизишк ва физиологи фаронсавӣ.
Майорат – дар ҳуки феодалӣ як шакли меросбардории амволи ғара
манқула, ки мерос пурра ба ихтиёри меросхӯри ба син аз ҳама калон
гузошта, таъйиноти бақову таҳкими моликият ба заминдориҳои бузург буд.
Макбет – леди Макбет – зани шоҳи Шотланиё Макбет (аз соли 1040), ки
баъди куштани шоҳ Дункани I ба тахт нишаста, сипас дар ҷанг бо писари ҳамин Дункан – Малколм худаш кушта шудааст. Тафсилоти ин
воқиаҳо мавзӯи фоҷиаи Шекспир «Макбет» (1606) қарор ёфтааст.
Макиавеллӣ – Макиаввеллӣ Николо (1469–1527) – мутафаккири сиёсӣ
ва муаррихи итолиёӣ, ки сабаби асосии бадбахтии Итолиёро дар парокандагии сиёсии он медонист.
Малагӣ – ва малгӣ, мансуб ба Малага, ки шаҳр ва бандарест дар Испониё, дар баҳри Миёназамин, дар Андалус; анорҳои малагӣ – анорҳое,
ки аз Малага расидаанд; майи малгӣ – низ ҳамчунин.
Мандарин – ғайр аз меваи ситрусии маъруф, номи ба амалдорони Хитой
(Чин)–и феодагӣ додаи португалиҳо.
Манила – навъе аз сигор.
Манфред – қаҳрамони достони шоири бузурги ингилис Ҷорҷ Байрон
(1788–1824) «Манфред» (1817).
Маренго – деҳкадае дар шимоли Итолиё, ки дар он 14 июни соли 1800
артиши Наполеони Бонопарт кушунҳои австриро торумор карда буд.
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Маркиз – як унвони дворянӣ; дар матни роман ба маънои иштирокдорони маскарад ҳам омадааст, ки маркизвор либос пӯшидаанд.
Марко Поло (қариби 1254–1324) – сайёҳи итолиёӣ; яке аз нахустин манобеи дониши аврупоиён аз кишварҳои Осиёи Марказӣ, Шарқӣ ва
Ҷанубӣ аз китобест, ки соли 1298 аз қавли ҳамин Марко Поло
навишта шудааст.
Марокеттӣ – Марокеттӣ Шарл (1805–1868), хайкалтароши итолиёӣ.
Марриэт – Марриэт Фредерик (1792–1848), нависандаи ингилис.
Мартин – Ҷон Мартин (1789–1854), рассоми ингилис.
Мартселла – Мартселла Марк Клавдий (270–180–и пеш аз милод), лашкаркаши римие, ки дар соли 212–и пеш аз милод дар ҷанги дуюми
Пунӣ ҳангоми муҳосираву ишғоли Сиракуз (Ситсилия) дар ҳамон
шаҳр Архимедро куштааст.
Мартсиал – Мартсиал Марк Валерий (42–101 ё 104), шоир, ҳаҷвнигор ва
эпиграмманависи римӣ. «Китоби манзараҳо» офаридаи ӯст доир ба
табаррукоти Колизей, ки сатрҳои дар роман иқтибосшуда аз ҳамон
китоб аст.
Маршал – як рутбаи олии ҳарбӣ, вале дар матни роман маънои мушаххасе дорад, ки аз шарҳи модаи Мурат пайдо мешавад.
Маскарад – базме, ки иштирокдоронаш бо ниқоб ба пӯшоки аҷибу ғариб
пайдо мешаванд.
Масонӣ – он чи ба масонҳо – аҳли фармӯшхонаҳо хос аст; аломатҳои
шартии масонӣ (ложаи масонӣ – фаромӯшхонагӣ) – системаи аломатҳо (ишораҳои вежа ва ғайра), ки аъзои фаромӯшхона – (масонҳо–
маънояш бинокорони сангчини озод) аз рӯи он якдигарро мешинохтанд; масонҳо худро ба давлат ва калисо муқобил гузошта, саъй
мекарданд инсониятро дар иттифоқи баробарии динӣ ба ҳам оваранд.
Мастодонт – як ҷонвари ширхору хартумдори аз байн рафтаи давраҳои
қадим.
Маҷлис – Палата – парлумон.
Медалон – сохти тасвири нақшу нигори чанбарааш гирд ё тухмшакл.
Медичӣ – авлоди Медичӣ, авлоди флоренсие, ки дар Итолиёи асрҳои
миёна нақши муҳим дошта, ба яке аз ширкатҳои тиҷоратию бонкии
асри XV–и Аврупо асос гузоштаанд. Шоҳбонуи Фаронса Екатерина
Медичӣ аз ҳамин авлод буд, ки соли 1547 ба тахти шохӣ баромадааст;
сахт дасисабоз буда, қатли омми гугенотҳо аз ҷониби католикҳо, шаби
24 августи соли 1572 (шаби Варфоломей) аз ҷумлаи дасисаҳои ин зан
буд.
Медора – парсонажи достони «Корсар»-и Байрон (1814), рамзи маъшуки
бовафо.
Медуза – дар асотири юнониҳо як зани девниҳоди бадҳайбате, ки аз дидани ваҷоҳаташ санг мегардиданд одамон.
Меркурий – дар асотири римиён худои бозаргонӣ, пуштибони сайёҳон.
Мессалина (қатлаш соли 48–и пеш аз милод) – зани сеюми императори
Рим Валерий.
Мешчан – як нафар аз табақаи мешчанҳо – шаҳриёни косибу тоҷир ва
ғайра.
Меттерних – Меттерних Клемент Венсел Лотар (1773–1859), арбоби
давлатӣ ва дипломатии австрӣ.
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Минёр – дар флоти баҳрии ҳарбӣ муттахассиси яроқи минаӣ, истифода
бурдан ва чораҳо дидан алайҳи он.
Мил – миля, ченаки роҳ, ки ҷуғрофиаш ба 7420 м, баҳриаш ба 1852 м
баробар аст.
Мистрал – шамоли сахти сарди шимолу ғарбии маҳаллӣ дар Фаронса.
Митридат – зоҳиран Митридати VI Евпатор (132–163), шоҳи Понт, ки
кулли саҳилҳои баҳри Сиёҳро ба даст оварда, дар ҷангҳои бо римиён
мағлуб гардида, худкушӣ кардааст.
Мокколетто – мокколо – шамъҳои мумие, ки ғафсиашон мухталиф буда,
аз шамъҳои маросими пасха то бориктарин шамъҳоро дар бар мегирад.
Моле – як раиси парлумони Париж дар асри XVII.
Молибран – Молибран Марӣ Фелисите (1808–1830), сарояндаи машҳури
итолиёӣ.
Молйер – Жан Батист Поклон Молйер (1622–1673), мазҳаканависи фаронсавӣ; дар матни роман ибораи туркии Молйер – ишора ба
мазҳакаи «Дворянигарии мешчанин» – аст, ки қаҳрамонаш ҷаноби
Журдон аз сермаъноии алфози сохтаи гӯё туркӣ ба ҳайрат меафтад,
алфозе, ки маънояшро хеле озод шарҳ додаанд ба ӯ. Мусоҳибаш
Ковйел дар ҷавоби ҳайрати ӯ мегӯяд: «Оре, чунин аст забони туркӣ,
чанд вожаву як дунё маъно».
Манмарт – як ноҳияи Париж аз соли 1860, собиқ ҳаволии шаҳр.
Монморансӣ – Монморансӣ Анн (1493–1567), герсог, Маршали Фаронса. Дар ҷангҳои мазҳабии асри XVI яке аз пешвоёни католикҳо.
Монморансӣ – Матйе–Жак–Фелисит, герсог де Монморансӣ–Лавал
(1760–1826), иштирокчии ҷанги Амрико барои истиқлолият.
Монтанярҳо – гурӯҳи депутатҳо – вакилони демократи инқилобии Конвент.
Монтен – Монтен Мишел де (1533–1592), файласуфи фаронсавӣ.
Монтион – ҷоизаи Монтион (ҷоиза «барои комёбиҳо дар накӯкорӣ») –
таъсисдодаи Академияи фаронсавии ҷоизаҳои ба номи барон Антуан
Монтион (1733–1820), башардӯсти фаронсавӣ.
Мортемар – зоҳиран Габриэл де Рошшуар маркиз де Мортемар (1600–
1675) дар назар аст.
Мотсарт – Мотсарт Волфган Амадей (1756–1791), бастакори австрӣ.
Муллер – Муллер Иоҳанӣ Себастян (1715–1785), рассом ва кандакори
фаронсавӣ.
Мундир – сарутани расмии ягон соҳаи шуғл, хоҳ ҳарбӣ бошад, хоҳ
шаҳрвандӣ.
Мурат – Мурат Иоаҳим (1767–1815), ҳамсафи Наполеони Бонопарт ва
домоди ӯ (аз соли 1800), Маршали Фаронса (1804), шоҳи Неапол (аз
соли 1808). Иштирокчии кулли набардҳои Наполеон. Дар матни роман гоҳо ҳамту бо номи маршал, бе зикри исмаш меояд.
Муслин – матои нафиси абрешимӣ ё пахтагие. Аз номи шаҳри Мавсил
(Мосул)–и Ироқ гирифта шудааст.
Муҳаммадалӣ – ё Маҳмад Алӣ (1769–1849) – волии Туркия дар Миср (аз
соли 1805), ки минбаъд ба истиқлоли пурра гирифтан аз султони турк
муваффақ шудааст.
Мушкет – яроки дастии пилтагии оташфишон.
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Мэриленд – мэриленд, порторико ва латакӣ – навъҳои сигор, ки ба номи
мавзеи рустани тамокуяшон шӯҳрат ёфтаанд. Масалан Мэриленд –
иёлате дар соҳилҳои атлантикии Амрико; Латакия – бандаре дар
баҳри Миёназамин дар Сурия; Порторико – низ зохиран номи маҳал
аст, ки ҷояш муайян кардан нашуд.
Мэр – сардори идораи шаҳрдорӣ; баландия; мир.
Наввоб – дар Ҳиндустони асри XVII волии империяи Темуриёни Ҳинд;
баъди фурӯпошии империя дар асри XVIII бисёре аз наввобон шаҳзодагони мустақил гардидаанд.
Наполеондор – тангаи тиллои арзишаш ба бист франк баробар, ки дар
рӯяш тасвири Наполеони I нақш ёфта, аз соли 1803 сикка зада мешуд.
Неапол – шаҳр ва бандар дар ҷануби Итолиё.
Нерон (37 68) – императори Рим аз соли 54, аз сулолаи Юлиҳо Клавдиҳо.
Несс – дар асотири юнониҳо қантарус (кентавр)–е, ки ба Деянираи зани
Ҳеракл қасди бад кардааст.
Нестор – дар асотири юнониҳо шоҳи Пилос, яке аз иштирокдорони ҷанги
Троя. Дар «Илиада» пири хирадманд тасвир шудааст.
Ним – шаҳрест дар Фаронса.
Ниттса – шаҳре дар Фаронса, дар соҳили Лоҷварди баҳри Миёназамин.
Нормандия – вилояти таърихие дар Фаронсаи Шимолӣ, асосан дар
нимҷазираи Нормандия.
Нубӣ – нисбати Алӣ ба Нубия, ки ватани ӯ будааст. Нубия дар қадим
кишваре будааст дар соҳати Судон ва як қисми Мисри ҳозира.
Оберйегермайстер – як мансаби дарборӣ – сарвари дастаи сайёдон дар
маросими шикори шоҳона.
Одрӣ – Одрӣ Жак Шарл (1779–1853), ҳунарпешаи мазҳакаҳои фаронсавӣ.
Олимп – дар асотири юнониҳо кӯҳе дар Фесали, ки маъвои худоён будааст. Қасри Зевс ва дигар худоён дар ҳамон ҷост.
Оран – шаҳр ва бандар дар Алҷазоир дар соҳили баҳри Миёназамин.
Ординарӣ – ба ҷо овардани вазифаи ординаретс, ки ӯ дар назди командир ё ситод асосан хидмати хабаррасон–қосидиро ба ҷо меоварад.
Остенде – шаҳр ва бандар дар Белгиё. Моҳидорӣ ва моҳипарварӣ он ҷо
ривоҷ доштааст.
Полермо – шаҳр ва бандари асосии ҷазираи Ситсилия дар Итолиё.
Панглос – духтур Панглос – персонажи қиссаи фалсафии адибу файла
суфи бузурги фаронсавӣ Валтер (1694–1778) «Кандид ё Оптимизм».
Кулли қисса ба радди даъвои асосии Панглос: «Дар ин беҳтарини аз
дунёҳо ҳама чиз ба некист» – тахсис ёфтааст.
Пасха – писҳо, фисҳ – як иди динии яҳудиён ва насрониён, ки дар якшанбеи якуми баъди мувозанати шабу рӯз барпо мешавад.
Пергамент – коғави равғанногузар барои чизпечонӣ, хатнависӣ ва ғайра
ки аз матои бо кислотаи сулфур ошдодае тайёр карда мешавад.
Перпинян – шаҳре дар Фаронса, дар соҳили дарёи Тет.
Персей – дар асотири юнониҳо қаҳрамон, писари Зевс, ки Медузаро
кушта, Андромедаро аз дасти ин бадаъмоли баҳрӣ наҷот додааст.
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Перуҷа – шаҳрест дар Испониёи Марказӣ
Перучино – (исми воқеиаш Ванучӣ) Пйетро (байни 1445 ва 1452 – 1523)
рассоми итолиёӣ.
Петр – Ҳазрат Пётр, дар Инҷил яке аз нахустин хавориёнест, ки ҳузури
Масеҳ (нузули Маҳдӣ)–ро эълом доштааст.
Пиастр – номи итолиёии тангаи қадимаи испонии песо.
Пийи Ҳафтум (1740–1823) – папаи Рим аз соли 1800. тоҷ ба сари Наполеони Бонопарт гузоштааст (соли 1804).
Пиндар (қариби 518–442 ё 438–и пеш аз милод), шоири лирики Юнонӣ
Қадим.
Пирам ва Фисба – шоири римӣ Овидий (43–18–и пеш аз милод) дар достони «Таносух» – аш муошикати дилдодагони вавилонӣ Пирам ва
Фисбаро тасвир кардааст. Даме ки ба тақозои тасодуфи фоҷиаборе
Пирам худкушӣ мекунад, Фисба низ даст ба ҷони худ мезанад. Номи
ишон рамзи садоқати ошиқон гардидааст.
Питтӣ – қасри Питтӣ – ёдгории барҷастаи меъмории Эҳёи Бармаҳал дар
Флоренсия.
Пйемонт – вилояте дар шимоли ғарбии Итолиё, вилояти аз лиҳози иқтисодӣ хеле тараққикардае, маркази шаҳри Турин.
Пйеро – персонажи анъанавии театри мардуми фаронсавиён, ки дар ибтдои асри XVII пайдо шудааст.
Плиний – Плиний Калонӣ (23–2479), олим ва нависандаи римӣ, муаллифи «Таърихи табиӣ» – донишномаи доманадор, ки доир ба
масъалаҳои мухталиф иттилоотеро дар бар гирифтааст.
Плутарх (тақр. 45 – тақр.127) – нависандаву муаррихи Юнони Қадим.
Шарҳи ҳоли юнониҳову римиёни барҷаста (50 тарҷумаи ҳол)–ро дар
бар гирифтааст.
Подиум – дар меъмории Рими Қадим баландӣ ва майдончае дар сирк ё
амфитеатр барои тамошобинони баргузида.
Полермо – шаҳр ва бандари асосии ҷазираи Ситсилия (дар Итолиё).
Порпора – Порпора Накколо (1686–1768), бастакори итолиёӣ.
Портсмут – шаҳр ва бандаре дар Бритониёи Кабир, дар Ингилистон,
наздики гулӯгоҳи Ла–Манш.
Потёмкин – Григорий Александрович Потёмкин (1739–1791), генерал–
фелдмаршали рус, ёвар ва маҳбуби Екатеринаи II ва ғайра.
Префект – сардори политсия.
Прованс – вилояти таърихие дар ҷануби шарқии Фаронса. Дар асрҳои X–
XV графие буд дар ҳайати «Империяи Рими Муқаддас», вале соли
1481 ба Фаронса тобеъ карда шуд.
Провансалӣ – забони провансалӣ – яке аз забонҳои ҳиндуаврупоии
гурӯҳи романӣ, ки ба он мардуми музофоти ҷанубу шарқии Фаронса
ҳарф мезаданд.
Пуссен – Пуссен Никола (1594–1665), рассоми фаронсавӣ, ки аксари
тасвирҳояш мазмуни асотирию инҷилӣ доранд.
Пунш – нӯшобае, ки аз ҷӯшондани роми об ҳамроҳ карда шуд, шакар,
май, афшураи меваҷот ва дорувор ҳосил мекунанд; вожаи пунш –
панҷи ҳиндист, ки дарбаргирандаи панҷ унсур аст.
Пӯсти Тилло – дар асотири юнониҳо пӯсти гуспанди мӯъҷизаосое, ки
дар шакли аждаҳо шоҳи Колхида Ээтро муҳофизат мекардааст;
таъбири русиаш Золотое Руно; маънои маҷозиаш – ҷонхарид.
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Пэр – унвони намояндагони олии аристократия дар Фаронса ва Ингилистон.
Пэрии дувоздаҳум – пэрии дувоздаҳгона (тобеони подшоҳии бархурдор
аз ҳуқуқи арзёбӣ кардани ҳамтоёни худашон), ки то охири асри XIII
дар Фаронса мавҷуд буд; сипас адади пэрҳо афзоиш ёфт.
Раул – Раул дар «Гугенотҳо…» – «Гугенотҳо» операи бастакори фаросанвӣ Ҷ. Мейербер (1791–1864).
Рафаэл – Рафаэл Сантӣ (1483–1520), рассом ва маъмори итолиёӣ.
Рейхштадтӣ – герсоги Рейхштадтӣ – Наполеони II (1811–1832), писари
Наполеони I Бонопарт, ки дар мавриди истеъфояш (дар соли 1815) варо Наполеон императори Фаронса эълом дошта буд, вале ҳеҷ гоҳ ҳукмронӣ накарда, дар дарбори бобояш – императори Австриё Франси I
мезист ва соли 1818 унвони герсоги Рейхардтӣ гирифтааст.
Рене – ин шаҳс аттори Екатерина Медичӣ буд, ки ба ин шоҳбону заҳр
тайёр карда медод. Тасвираш дар романи «Шоҳбону Марго»-и Дюма
омадааст.
Реставратсия – дар Фаронса давраи дуюмбора ба ҳукмронӣ расидани
хонадони Бурбонҳо дар солҳои 1814–1815 (реставратсияи якум) ва
1815–1830 (реставратсияи дуюм); миёни реставратсияи якуму дуюм
«Сад рӯз»-и императории дуюми Наполеон воқеъ гардидааст, ки дар
роман ҳамин ҳукмронии садрӯзаи Наполеон ҳам ба номи «Реставратсия» вомехӯрад.
Ричарди III (1452–1485) – шоҳи Ингилистон аз соли 1983, бародари
Эдуарди IV. Ричард дар баҳои куштори фарзандони ҳамин Эдуарди
IV – Эдуарди V ва бародари хурди ӯ ба тахти шоҳӣ расида буд.
Решелие – Ришелйе Арман Жан дю Плессӣ (1585–1642), кардинал (аз
соли 1622), аз соли 1624 сардори шӯрои давлати шоҳӣ, вале дар асл
ҳукмфармои Фаронса.
Робер (1733–1808) – рассоми фаронсавӣ.
Роберт – Роберти Иблис унвони боби ХV-и роман ба номи унвони операи бастакор Ҷакомо Мейербер (1792 – 1864) «Роберт–Дявол» (1830)
гузошта шудааст, ки бастакор дар Олмон, Итолиё ва Фаронса зиндагӣ
ва эҷод кардааст ва исми воқеиаш Якоб Либман Бер будааст.
Робеспйер – Робеспйер Максимилйен (1758–1764), арбоби Инқилоби
кабири Фаронса, яке аз роҳбарони якобиҳо – ифодагарони манофеи
демократияи инқилобии буржуазия.
Роллер ва Бланше – инҳо зоҳиран устоҳои машҳури Аврупоӣ ғарбианд.
Ромулу Рем – дар асотири римён ду бародари ҳамбатн, ки гург шир додааст ва бунёди шаҳри Римро асос гузоштаанд ва Ромул нахустин
шоҳи Рим гардидааст (асри VIII-и пеш аз милод).
Ротшилд – М.А. Ротшилд, асосгузори сарои бонкдории асри XVIII–и
Фаронса.
Роялист – шахсе, ки ҷонибдори ҳокимияти шоҳони сулолаи Бурбонҳост;
истилоҳи «роялист» дар замони Инқилоби кабири Фаронса пайдо
шудааст; маънои таҳтуллафзии роялис – шоҳӣ.
Рутвен – лорд Рутвен – қаҳрамони романи даҳшатҳои нависандаи фаронсавӣ Шарл Нодйе (1780–1844) «лорд Рутвен» ё «Вампирҳо»
(1820).
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Руҷйерӣ – Козимо Руҷйерӣ (вафоташ 1615), ситорашиноси итолёӣ, ки бо
даъвати Екатерина Медичӣ ба Фаронса омада, дар дасисаҳои ӯ ширкат доштааст.
Сад рӯз – давраи бори дигар (баъди фирор аз ҷазираи Элба) ба императорӣ нишастани Наполеони I Бонопарт, ки бо ҳуҷуми артиши иттиҳоди давлатҳои аврупоӣ (дар қарибии Ватерлоо) ӯ торумор гардида,
бори дуюм аз ҳокимият даст кашида буд.
Салватор Роза (1615–1673), рассоми итолиёӣ.
Санитар – корманди хурди тиб; парстор.
Сардинӣ – лаҳҷаи сардинӣ – лаҳҷаи гуфтори аҳли ҷазираи Сардиния –
ҷазирае дар баҳри Миёназамин, дар ҳайати давлати Итолиё.
Сантим – тангаи майда ва воҳиди ҳисобу китоб дар Фаронса ва чанд кишвари Аврупо; ба I/100 франк баробар аст.
Саутҳемптон – шаҳр ва бандар дар Бритониёи Кабир, дар соҳили
гулӯгоҳи Ла–Манш.
Саҳрои Кабир – калонтарин биёбони ҷаҳон, ки дар китъаи Африқо воқеъ
аст; дар адабиёти русизабон «Сахара» ном дорад.
Сезар Борҷиа – писари папаи Рим Александрии Шашум, ҳокими Рим, ки
чун падараш ҳариси сарват ва дасисабоз буд.
Секундант – миёнҷӣ ва шоҳиди ҳар кадом аз иштирокдорони дуэл.
Сена – даре дар Фаронса, ки асосан дар ҳавзаи Париж ҷорист.
Сенатор – узви сенат, ки органи олии ҳокимият аст.
Сенека – Сенека Лутсий Анне (04–65), нависанда ва файласуфи римӣ.
Септимий Север (146–24–и пеш аз милод), императори Рим, асосгузори
сулолаи Севериҳо.
Сизиф – дар асотири юнониҳо шоҳи Коринф, ки барои фанд додани худоён ба азоби сахт гирифтор шудааст; таъбири «меҳнати сизифӣ» ба
маънои кори сахти бесамар машҳур аст.
Синайӣ – мансуб ба Синай, ки нимҷазираест дар Миср миёни халичи
Суэтсу Акаба.
Синор – ба итолиёӣ – ҷаноб.
Сиракуза – шаҳр ва бандар дар Итолиё, дар ҷазираи Ситсилия.
Ситсилиҳо – аҳли Ситсилия, ки калонтарин чазира дар баҳри Миёназамин ва ба ҳайати давлати Итолиё дохил аст.
Скудо – тангаи нуқраю тиллои қадимаи итолиёӣ; номи скудо дар тангаи
5–лираӣ боқӣ мондааст.
Сорбонна – коллеҷи фиқҳ ва хобгоҳи умумии донишҷӯёну омӯзгорон
дар солҳои 1257–1554 дар маҳаллаи Лотинии Париж; дар солҳои
1554–1792 – факултаи илоҳиёти донишгоҳи Париж дар ҳамон маҳалла; аз асри XVIII Донишгоҳи Париж ном бародошт.
Спагӣ – дар ибтидо корпуси кавалерияи номунтазами туркӣ. Пас аз
ишғоли Алҷазоир аз ҷониби фаронсавиён қисмҳои кавалерияи фаронсавии Алҷазоир чунин ном гирифтанд, ки бештари ҳайаташ фарансавиён буд.
Сперонар – зоҳиран навъе аз киштиҳои хурд.
Спиноза – Спиноза Бенедикт (1632–1677), файласуфи бузурги нидерландӣ.
Стилос – тири устухонӣ ё филизӣ барои хат навиштан дар рӯи тахтачаҳои мум молида шуда.
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Страда – Страда Фамиано (1572–1649) – муаррихи итолиёӣ.
Стосипиони Африқоӣ – ду нафар лашкаркаши римӣ; Калонӣ (тақррибан
235 – тақрибан 183–и пеш аз милод) дар ҷанги 2–юми Пунӣ кӯшунҳои
Ганнибалро торумор карда; Хурдӣ (тақрибан 185–139–и пеш аз милод) дар соли 146 Карфагенро хароб карда, ҷаги 3–юми Пуниро ба поён расондааст.
Сфинкс – дар асотири юнониҳо як вуҷуди болдори нимазану нимашере,
ки ба роҳгузарон чистони сарбастае гуфта, ҷавобе наёфта онҳоро
мехӯрд; ва ба чистонаш ҷавоби Эдипро шунида худро аз шах ба зер
афкандааст. Таркиби чистонро ниг: Эдип.
Су – танга, пули майдае дар Фаронса то соли 1799, ки арзишаш ба 1/20
ливр баробар буд.
Суқрот (470–399–и пеш аз милод) – файласуфи юнонӣ.
Суллӣ – Суллӣ Максимилйен де Бетун, барон Ронӣ (1560–1641), арбоби
давлатии фаронсавӣ, гугенот; гугенотҳо муқобилони протестантҳоанд, ки бо ишон дар ҷангу кушокушӣ қарор доштанд.
Там–там – номи дигари гонг, ки як олати мусиқии баландовоз аст.
Тантал – дар асотири юнонӣ писари Зевс, шоҳи шаҳри Сипили Лидия.
Азбаски мағруру золим буд, худоёнро таҳқир кард ва мустаҳиққи азоб
гардид: то глулӯ даруни об истода, меваҳои аз шохаҳо овезонро дида,
хӯрдану ҳалқ тар карда наметавонист, зеро об шохаҳоро дур
меандохт.
Тартана – навъе аз киштӣ, ки дорои як сутун (тир) буда, дар баҳри Миёназамин аз он хеле зиёд истифода мекарданд.
Тараск – махлуқи ӯъҷубаи афсонавӣ.
Татсит – Татсит Публий (ё Гай) Корпелий (қариби 55 қариби 120), муаррихи барҷастаи Рим.
Термидор – номи моҳи ёздаҳуми тақвими ҷумҳурияти фаронсавӣ, ки 19–
20–уми июл – 17–18–и августро дар бар гирифта, аз соли 1793 то 1805
давом кардааст; нӯҳуми термидор – рӯзи суқути тартиботи инқилобӣ.
Террор – дар матни роман ба маънои замони ҳукмравоии Наполеони I
омадааст.
Тибр – дарё дар Итолиё, ки шаҳри Рим дар канори он воқеъ аст.
Тит Ливий (59–17–и пеш аз милод), муаррихи римӣ.
Титсиан – Титсиан (Титсиано Вечеллио, қариби 1476–1477 ё 1489–1490–
1576), рассоми чеҳранигори итолиёӣ.
Товия – Писари Товит, ки ҳар ду персонажи «Китоби Товит» – анд
(таълифаш ба забони оромӣ дар асри II–и пеш аз милод). Аммо дар
асл шахси малакро ҷавони муқаррарӣ пидошта, ки дар роман омадаат,
на Товия, балки падари ӯ – Товит аст.
Токсикология – як соҳаи илми тиб, ки хусусиятҳои физикию кимиёии
заҳрҳоро дармеомӯзад: тарзи таъсир кардани заҳрҳо ба организм зинда; нишонаҳои заҳролудшавӣ; раҳои аз таъсири заҳрҳо, инчунин шаклҳои истифодаи манфиатбахши заҳрҳо ва ғайра.
Торвалдсен – Торвалдсен Бертел (1768–1844), офарандаи барҷастаи
ҳайкалҳои кӯдакона.
Тоскана – давлате дар Итолиёи Марказӣ дар асрҳои XVI–XIX.
Тосканӣ – мансуб ба Тосканаи вилояти кунунии Итолиё, ки ба ғайр аз
давлати Тосканаи таърихист.
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Трактир – ошхонае, ки дар он ҷо май ҳам мефурӯшанд.
Тренк – Фридрих барон де Тренк (1726–1794), моҷароҷӯи олмонӣ.
Труфел – навъе аз занбуруғ, ки дар зери хок мерасад.
Тсентиграмм – сантиграмм, яъне садяки грамм.
Тсеримониймайстер – назоратгари тартиботи пазироиҳои бошукӯҳ.
Тсехин – тангаи тилло, ки аз соли 1282 дар Венетсия сикка задаанд ба
вазни 3,4 г.
Тсиртсея – Кирка, дар асотири юнониҳо соҳирае аз ҷазираи Эя, ки
ҳамсафарони Одиссеяро ба хук табдил дода, Одиссеяро як сол дар ҷазираи Эя боздошта будааст.
Туилрӣ – қасре дар Париж, ки яке аз қароргоҳҳои шоҳони Фаронса буд.
Тулон – шаҳр ва бандар дар Фаронса, дар канори баҳри Миёназамин.
Тулуза – шаҳре дар Фаронса, маркази маъмурии департаменти Гаронни
боло.
Турин – шаҳре дар Итолиёи Шимолӣ, маркази вилояти Пйемонт.
Улисс – шакли лотинии номи Одиссей, ки мувофиқи асотири юнониҳо
шоҳи Итака буда, дар муҳосираи Троя иштирок дошта ва ҷасуру фарзона ва маккор будааст.
Уститса – навъе аз ҷонварони беустухони баҳрии ғизоӣ.
Уэлсӣ – шоҳзодаи Уэлсӣ; аз соли 1301 ворисони тахти шоҳии Ингилистон ба худ «шоҳзодаи Уэлсӣ» унвон гирифтаанд.
Фаромӯшхона – ниг.Масонӣ.
Фаустина – маъбади Фаустина; ин маъбад ба шарафи зани императори
Рим Антонин Пий – Фаустина дар соли 141 бино ёфтааст.
Фаторе – Ҷованнӣ – Франческо Пеннӣ (ё Фаторе, 1488–1528), рассоми
итолиёӣ, шогирд, ёвар ва мубошири Рафаэл) 1483–1520).
Фаянсӣ – мансуб ба Фаэнс – шаҳре дар Итолиё, ки маснуоти фаянсӣ бори аввал дар он ҷо истеҳсол шудааст; фаянс – навъе аз маснуоти кулолӣ, аз қабили чинӣ, вале нисбат ба чинӣ пастсифаттару камарзиштар аст.
Ферада – иди провансалиҳо ба муносибати доғ кардан (тамға задан)–и
говҳои нар.
Филиппи Август – Филиппи II (1165–1223), шоҳи Фаронса аз соли 1180;
дар солҳои 1189–1191– яке аз пешоҳангони юриши 3–юми салибдорон будааст.
Филоктет – дар асотири юнониҳо – дӯсти Ҳеракл. Ҳамроҳи юнониҳо ба
соҳилҳои Троя рафта, бояд қурбонигоҳро дар ҷазираи Хрис ба онҳо
нишон медод, ки онҳо ба парии муваккали ҷазира қурбонӣ мекарданд.
Дар ин сафар Филоктетро мор мегазад. Юнониҳо ӯро дар ҳамон ҷазира фурӯ мегузоранд. Даҳ сол дарду азоб мекашад, то ин ки баъди
ишғол шудани Троя аз ҷониби юнониҳо, ҷароҳаташ ба ҳам меояд.
Флавий Веспасион – императори Рим дар асри I.
Фламел – Фламел Никола (1330–1418), кимиёгари машҳури фаросанвӣ.
Флоренсия – шаҳрест дар Итолиёи Марказӣ, яке аз марказҳои иқтисодию фарҳангии мамлакат.
Флориан – Флориан Жан–Пйер–Кларӣ (1755–1794), шоир ва нависандаи
фаронсавӣ, муаллифи қиссаву романҳои пасториалие, ки дар онҳо
зиндагии чӯпонҳоро орому саодатманд тасвир кардааст.
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Флот – нерӯ, новигон; флоти тиҷоратӣ – киштиҳои тиҷоратӣ, новигони
тиҷоратӣ.
Флуране – Флуране Пйер–Жан–Марӣ (1794–1867), физиологи маъруфи
фаронсавӣ, узви Академияи тибби Фаронса.
Фонтана – Фонтана Феличе (1730–1805), кимиёшинос ва табиатшиноси
машҳури итолиёӣ.
Фонтенбло – шаҳре дар Фаронса, дар самти ҷануб аз Париж.
Форум – дар Рими Қадим майдон, бозоре, ки маркази ҳаёти сиёсӣ гардида буд.
Фрак – навъе аз либоси мардона, ки пеши доманаш кӯтоҳу ақиби доманаш миёнчоки дароз.
Франк – воҳиди пули Фаронса, ки соли 1799 ба ҷои ливр ҷорӣ шудааст.
Як франк баробари 100 сантим аст.
Франсиски I (1494–1547), шоҳи Фаронса аз соли 1515, аз сулолаи Валуа.
Фригӣ – мансуб ба Фригия, ки кишвари бостоние буд дар қисми шимоли
ғарбии Осиёи Сағир; кулоҳи фригӣ (фригийский колпак) – каллапӯши
фригиҳои қадим, ки барои кулоҳакҳои иштирокчиёни Инқилоби кабири Фаронса ба ҳайси амсила (модел) хидмат мекард.
Фрина – занаки сабукпои маъруфи юнонӣ (асри IV–и пеш аз милод).
Фукидид (қариби солҳои 460–396–и пеш аз милод), – муаррихи машҳури
юнонӣ.
Фунт – андозаи вазн, ки дар забонҳои аврупоӣ аз 307,3 то 453,6 г калавиш дорад.
Фут – андозаи дарозӣ, ки баробари 30,48 см аст.
Херес – майи сафеди баланд.
«Хирс ва Пошо» – водевил – намоишномаи хурди ҳаҷвии драманависи
фаронсавӣ Э.Скриб (1791–1861).
Хайдн – Хайдн Франс Йозеф (1732–1809), бастакори австрӣ.
Хартвел – бадарғашудаи Хартвел – Лудовики XVIII дар назар аст, ки
дуюмбора ба подшоҳии Фаронса расида буд.
Ҳафт модагови фарбеҳу ҳафт лоғар – ишора ба қиссаи ҳазрати Юсуф,
ки хоби фармонравои Миср – ҳафт соли фаровонию ҳафт соли қаҳти
пайдарпайро – таъбир кардааст.
Ҳомер – шоири достонии ҳамосасарои Юнони Қадим, ки таълифи «Илиада» ва «Одиссея»-ро аз аҳди атиқа ин ҷониб ба ӯ мансуб медонанд;
«ба ҳамон забоне ҷавоб гардонд, ки пирамард Ҳомер дар афвоҳи худоёнаш ниҳода буд», гуфтани Дюма чунин маъно дорад, ки Монте
Кристою Гайда ба юнонии қадим ҳарф мезаданд.
Ҳофман – Ҳофман Эрнст Теодор Амадей (1776–1822), нависанда, рассом
ва бастакори олмонӣ. Осори Ҳофман дар руҳияи мармузию романтикӣ эҷод шуда, пур аз персонажҳои таҳайюлианд ва дар онҳо воқеият
ҳамчун муҳити тираи қувваҳои ғайритабиӣ пеш меояд.
Чандарнагор – занҳои чандарнагорӣ – занҳои ҳунармани ҳиндӣ.
Чемборазо – вулқони хомӯшшудае дар нишебии шарқии Кордилйераи
Ғарбии Анди Эквадор.
Червон – червонетс – номи тангаҳои тиллои кишварҳои хориҷӣ.
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Чоруми апрел – рӯзи суқути империяи наполеонӣ ва бадарға шудани
император ба ҷазираи Элба.
Ҷентелмен – дар ҷомиаи Ингилистон – «одами дупа дуруст», яъне касе,
ки дастури ахлоқро пурра ба ҷо меоварад.
Ҷотто – Ҷотто ди Бондоне (1266 ё 1267 – 1337), рассоми машҳури итолиёии ибтидои давраи Эҳё.
Шамберӣ – шаҳрест дар Фаронса, маркази маъмурии департаменти Савой.
Шнетс – Шнетс Жан–Виктор (1789–1870), рассоми фаронсавӣ.
Эдип – дар асотири юнониҳо писари Фиви худо. Эдип ба чистони
сфинкс: «Кист, ки саҳар дупоя, зуҳр чорпоя, шом сепоя роҳ мегардад?», ҷавоб гуфтааст: «Инсон дар тифлӣ, миёнсолӣ ва пирӣ». Сфинкс
мағлуб шуда худашро нобуд мекунад.
Эдуарди IV (1442–1483) – шоҳи Ингилистон аз соли 1461, ки амакаш –
Ричари III – аз тахт фуроварда худаш ба таҳт нишастааст ва фарзандони ӯ Эдуарди V ва бародари хурдашро куштааст.
Эку – тангаи фаронсавии аввал ба тилло, то соли 1653 баъд ба нуқра, то
соли 1793, сикка зада мешуд.
Эол – дар асотири юнониҳо – ҳукмфармои шамолҳо.
Эпир – вилояти таърихию ҷуғрофие дар Юнони Қадим.
Эпирӣ – мансуб ба Эпир, ки номи вилоят аст.
Эскулап – худои муолиҷату табобат дар асотири римиён. Маҷозан ба
маънои пизишк кор фармуда мешавад.
Этрурия – шоҳигарии тобеъ ба Фаронса дар Итолиё, ки дар солҳои 1801–
1807 аз ҷониби Наполиони Бонопарт дар хоки Тоскана ташкил дода
шудааст.
Юнона – дар асотири римиён яке аз худозанҳои баландпоя, ҳамсари
Юпитер.
Юпитер – дар асотири мисриён худои осмон, равшании рӯз ва раъду
барқ; лақабаш – Барқандоз. Ҳамтои юнониаш Зевс.
Якови Дуюм (1633–1701) – шоҳи Ингилистон дар солҳои 1625–1658; дар
рафти табадуллоти давлатӣ – 1888 – 1889 аз тахт афтодааст.
Яхта – сафинаи бодбондори таъйиноти саёҳати баҳрӣ дошта.
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