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 آقاي فيليس فاگ .1

 
  

  . ، زندگي مي كرد) ساويل رو ( در خيابان ) كلوپ ريفورم ( آقاي فيليس فاگ يكي از اعضاي ، در شھر لندن  1872در سال 
  ولي قدر مسلم او يك انگليسي بود ،. ـاخت ، چرا كه او ھرگز در مورد خويش چيزي نمي گفت كسي به درستي او را نمي شنـ

  اي دريانوردان و مالحان ــــــدر دني. در بانك و فروشگاھھاي شھر ديده نشده بود او ھرگز . يك انگليسي اصيل و خوش سيما 
تنھا چيزي . نويسنده نبود ، و گويا شغل و پيشه اي نداشت . كشاورز نبود ، دانشمند نبود . تاجر و بازرگان نبود . بود بيگانه 

  .ريفرورم است ز اعضاي كلوپ ن بود كه او يكي ااي كه مردم شھر از او مي دانستند
  

  ـــا كسي نمي دانست كه او اين ثروت را از كجا به دست آورده است و او ھم امـ" . وتمند بود ؟ بله ، مسلما آيا فيليس فاگ ثر
  آدمي نبود كه دراين باره حرفي بزند ، آقاي فاگ مقتصد و صرفه جو بود ، ولي به نظر نمي آمد كه خسيس و پول پرست باشد

  مي زد و از آنجا كه دقيق و مقرراتي بود و ھر روز دقيقا ھر كاري را به وقت خود انجام مي داد ، كنجكاوي او خيلي كم حرف
  .مردم نسبت به شناخت او و گذشته او بيشتر و بيشتر مي شد 

  
آمد چيزي در مورد به نظر مي . ، زيرا ھيچكس بھتر از او از نقشه جھـــــــان اگاھي نداشت " آيا او جھان ديده بود ؟ احتماال 

  گاھي كه بين اعضاي كلوپ از دريانورداني كه به طرز اسرارآميزي. جغرافياي جھان وجود ندارد كه او از آن بي اطالع باشد 
  در درياھا مفقود شده و يا مســــــــافراني كه در سرزمينھاي ناشناخته و دور دست گم گشته اند صحبت به ميان مي آمد ، آقاي 

  كلمه كوتاه و روشن باليي كه بر سر آنان آمده بود را توضيح مي داد و توضيحـات او ھميشه منطقي و قابل قبول فاگ در چند
  او يا سفر بسيار كرده و ھمه جاي دنيا را گشته بود و يا در نتيجه مطالعه و تحقيق جھـــــــــــــان را خوب از اين قرار . بودند 

  .مي شناخت 
  

  بعضي كه شناخت بيشتري. مسلم بود اينكه فيليس فاگ ســـاليان درازي پا از لندن بيرون نگذاشته بود اما چيزي كه محقق و 
  حتي در لندن ھم تنھــا جايي كه. نسبت به او داشتند مي گفتند كه تاكنون كسي او را غير از لندن در شھر ديگري نديده است 

  تنھــا كاري كه او انجام مي داد خواندن روزنامه و بازي شطرنج بود و ھدفش . ديده مي شد مسير بين كلوپ تا خانه اش بود 
  .بازي شطرنج براي او يك نبرد بود ، نبرد عليه سختيھا . از بازي تنھا سرگرمي نبود ، بلكه نفس بازي براي او مھم بود 

  
  او به تنھـايي در خانه اش در ساويل رو . اجع به پدر و مادر او كسي چيزي نمي دانست فيليس فاگ زن و فرزندي نداشت ، ر

  او ھر روز ناھار و شام خود را در. ھمه از درون خـانه او بي اطالع بودند . زندگي مي كرد و ھرگز مالقات كننده اي نداشت 
  ك ميز معين و ھميشه تنھـا صرف مي كرد و فقط شبھاسر يك ساعت معين ، در يك اتاق معين ، سر ي" كلوپ ريفورم ، دقيقا 

  .راس ساعت دوازده براي خوابيدن به منزل خود باز مي گشت 
  

  او ھمه از روي نظم و اي ــــــــــخانه او در ساويل رو ساده و بسيار راحت بود و يك خدمتكار بيشتر نداشت و از آنجا كه كارھ
  امــــا فيليس فاگ نظم و دقت بيش از حدي . برنامه بود و تمام روز را در كلوپ بسر مي برد ، خدمتكار او كار چنداني نداشت 

  .را از او انتظار داشت 
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  خدمتكار او. 2
  
  

  اصالح صورت خود را اخراج كرد ، زيرا او به جاي اينكه براي) جــــان فاستر ( روز دوم ماه اكتبر ، آقاي فاگ خدمتكار خود 
  اين خطاي بزرگ جايي براي بخشش. اب گرم ھشتاد و شش درجه فارنھايتي بياورد ، آب ھشتاد و چھـار درجه اي آورده بود 

  آقــــــــاي فاگ اينك منتظر ورود خدمتكار جديدش بود كه بايستي بين . آنجا را ترك مي كرد " باقي نگذاشت و او بايستي حتما 
  . يازده و نيم پيدايش مي شد ساعت يازده تا 

  
  پاھا جفت ، دستھـا روي زانو ، كمر راست و سر را باال گرفته بود و به. فيليس فاگ بر روي صندلي راحتي خود نشسته بود 

  زنگ. اين ساعت دستگاه جــــالبي بود كه ثانيه و دقيقه و ساعت و روز و ماه و سال را نشان مي داد . ساعت نگاه مي كرد 
  .آقاي فاگ طبق عادت معمول بايستي منزل را ترك و به سوي كلوپ مي رفت . يازده نواخته شد  ساعت

  
  

  ."خدمتكار جديد : " جان فاستر پيش آمد و گفت . در اين لحظه ضربه اي به در نواخته شد 
  

  :آقاي فاگ پرسيد . سي ساله داخل شد و تعظيم كرد " مرد جواني حدودا 
  
  "و نامتان جان است ؟ شما فرانسوي ھستيد " 
  
  آدم . ھمانطور كه از نامم پيداست ، ھر كاري از دستم برمي آيد  ژان پاسپارتو. ـــان ، نام بنده ژان است ــــــببخشيد قربــــــ" 

  ه تادروغ نگفته باشم در زندگي ھمه كاري كرده ام ، از مطربي و آوازه خواني در خيابان ھا گرفت. خوب و صـــــــادقي ھستم 
  در پاريس مامور آتش نشاني بودم و داستان ھاي زيادي از آتش سوزيھاي. تعليم ھم داده ام. بندبازي و راه رفتن روي طناب 

  ميل داشتم با زندگي مردم انگليس آشنا . پنج سال پيش از فرانسه خــــــــارج شدم . معروف اين شھر دارم كه برايتان نقل كنم 
  شنيده ام. در حـــــال حاضر ھم كه در خدمت شما ھستم . ه اينجا آمدم و شغل مستخدمي را پيشه كردم به ھمين دليل ب. بشوم 

  زندگيان چيزيست كه من به دنبالش بودم ، چون تصميم گرفته ام بعد از اين اين ھمـ. شما زندگي بسيار آرام  و منظمي داريد 
  ." كنم آرامي را پيش بگيرم و حتي نامم پاسپارتو را فراموش 

  
  با. به من گفته اند كه مستخدم خوبي ھستيد و مي شود روي شما حساب كرد . شما به درد من مي خوريد : " آقاي فاگ گفت 

  شرايط من كه اشنا ھستيد ؟
  

  .بله قربان 
  

  بسيار خوب ، ساعت شما چند است ؟
  

  11:22يازده و بيست و دو دقيقه   : داد پاسپارتو دست در جيب كرد ، ساعت نقره اي بزرگي را بيرون كشيد و پاسخ 
  

  .ساعت شما عقب است : آقاي فاگ گفت 
  

  . معذرت مي خواھم قربان ، اما چنين چيزي امكان ندارد 
  

  خوب ، از اين لحظه يعني. ه اين را بدانيد ايرادي ندارد كـا مادامي امـــــ. ا چھار دقيقه عقب است ساعت شم: آقاي فاگ گفت 
  .شما در استخدام من ھستيد  1872ھژده دقيقه صبح چھارشنبه ، دوم اكتبر سال  ساعت يازده و
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  با گفتن اين حرف ، فيليس فاگ از جاي خود برخـــــــــــاست ، كالھش را با دست چپ برداشت ، اتوماتيك وار آن را بر سرش 

  .گذاشت و بدون كالمي ديگر خانه را ترك گفت 
  
  

  آقاي فاگ به كلوپ مي رود .  3
  

  در تاالر غذاخوري. اختمان مجلل كلوپ رسيدقدم با پاي چپ برداشت به مقابل س 576قدم با پاي راست و  575پس از اينكه 
  يك شماره روزنامه. اعت دوازده و چھل و ھفت دقيقه بلند شد و به تاالر مطالعه رفت ـــــــــس. سرجاي ھميشگي اش نشست 

  چون از مطالعه تايمز فراغت يافت ،. و تا ســـاعت سه و چھل و پنج دقيقه به مطالعه آن پرداخت  از مستخدم گرفت )تايمز ( 
  پس از صرف شام ، دوباره به تاالر مطالعه بازگشت و سرگرم خواندن . كرد ) استـــــــــــــاندارد ( شروع به خواندن روزنامه 

  .نيم ساعت بعد تني چند از دوستانش به او پيوستند  .شد ) مورنينگ كرونيكل ( روزنامه 
  

  سرقت بانك.  4
  

  ھزار پوند به سرقت  55ســـــــارق . آنان راجع به سرقت بزرگي كه روز گذشته در بانك رخ داده بود شروع به صحبت كردند 
  .بود برده 

  
  .كيسه بانك رفته است فكر مي كنم كه ديگر پول از : يكي از آنان به نام اندرو استوارت گفت 

  
  پليس تمام بنادر را به شدت تحت نظر گرفته . نه ، سارق به زودي دستگير مي شود : ديگري به نام تومـــــاس فالناگان گفت 

  .خروج از كشور جدا غيرممكن است . است 
  

  ه بايد جنتلمن تحصيل كرده و داراي مورنينگ كرونيكل اعتقاد دارد كه دزد يك سارق معمولي نيست ، بلك: ـــاي فاگ گفت آقــــ
  .گفتگوي آنان درباره شـــانس دستگيري دزد و يا طرق مختلفي كه او مي توانست از كشور بگريزد ادامه يافت . نفوذي باشد 
  ريزدقايان بر اين اعتقاد بودند كه دنيا آنقدر بزرگ است كه يك دزد به راحتي مي تواند از چنگ تعقيب كنندگانش بگبعضي از آ

  در قديم اينطور بوده است ، اما امروزه ده بار زودتر از صدسال پيش مي توان: قاي فاگ با نظر آنان موافق نبود و گفت ا آـام
  مثال در نظر بگيريد ، ما حـــــاال كانال سوئز را داريم و . دنيا را پيمود ، كشتي ھا و قطارھاي سريع السير آنرا كوچك كرده اند 

  .در سرتاسر ھندوستان و اياالت متحده كشيده شده است  ھن را كهخط آ
  

  نان معتقد بودند كه اكثر آ. ك نفر دور دنيا را بگردد سپس گفتگوي آنان به اين مسئله انجاميد كه چقدر زمــــــان الزم است تا ي
  شتاد روز كافي است و در اثباتقـــــاي فاگ گفت كه براي چنين سفري ھسه ماه به طول مي انجامد ، اما آ چنين سفري حداقل

  :حرفش ورق كاغذي را برداشت و چنين نوشت 
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  شرط بندي.  5
  
  

  .حاضرم چھارھزار پوند شرط ببندم كه چنين مسافرتي ابدا امكان پذير نيست : آقاي استوارت گفت 
  

  .كامال ھم ممكن است س بعك: فيليس فاگ گفت 
  

  .پس اين كار را بكنيد 
  

  .يعني دور دنيا را در ھشتاد روز بگردم 
  

  .بلي 
  

  ــــــاب شما خواھم كرد و و افزود نه تنھا با ه اين مسافرت را به حســــــــــاما قبال بگويم ك. بسيار خوب ، اين كار را مي كنم 
  ديـــــــــــــگران ھم شرط را . قاي استوارت موافق است ، بلكه بيست ھزار پوند ھم خود شرط مي بندد چھار ھزار پوند شرط آ

  .اصله صورت مجلسي از طرف شش نفري كه در اين شرط بندي شركت كرده بودند تنظيم و به امضاء رسيد ـــپذيرفتند و بالف
  
  

  كي حركت مي كنيد ؟: آقاي استوارت پرسيد 
  

  .قطاري كه ساعت ھشت و چھل و پنج دقيقه بطرف دوور حركت مي كند با . امشب 
  

  ھمين امشب ؟: آقاي استوارت با تعجب فرياد زد 
  

  .و اين پاسخ را چنان به آرامي ادا كرد كه گويا صحبت رفتن از يك خيابان به خيابان ديگر بود . ھمين امشب 
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  يست و يكم ماه دسامبر ، راس ســاعت ھشت و چھل و پنج دقيقه شبامروز چھارشنبه دوم اكتبر است و من بايد روز شنبه ب

  قايان تعلقھزار پوند موجودي بانكيم به شما آن لحظه بازنگشتم ، بيست اگر تا آ. شم اضر باــدر تاالر مطالعه كلوپ ريفورم ح
  .خواھد گرفت 

  
  اما او . ھر چه زودتر خود را براي سفر مھيا كند دوستانش از او خواستند كه . در اين لحظه زنگ ســـــاعت ھفت نواخته شد 

  گفت كه نيازي نمي بيند آنان را به اين زودي ترك كند ، چه او ھميشه بود ، و زماني با آنھـــــــــــــا خداحافظي كرد كه ساعت 
  .ھفت و بيست و پنج دقيقه را نشان مي داد 

  
  .را در انتظار خود يافت  بيست و پنج دقيقه بعد به خانه اش رسيد و پاسپارتو

  
  

  پاسپارتو شگفت زده مي شود .  6
  

او خانه را دقيقــــــا وارسي كرده و دريافته بود كه ھمه چيز آن داللت بر نظم و آرامش زندگي . پاسپارتو بسيار خوشحال بود 
  اينجا براي من كامال: با خود گفت .  قاي او اھل سير و سفر و شكار و تيراندازي نيستكـــامال آشكار بود كه آ. ش دارد ارباب

  . رام و بي دغدغه با ارباب جديدم ندارم آرزويي جز يك زندگي آتاكنون زندگي سختي داشته ام ، اما ديگر . مـــــــــناسب است 
  .جدا عاليه 

  
  .درست در ھمين لحظه اربابش داخل شد 

  
  قرار است ظرف ھشتاد روز دور دنيا را بگرديم ، بنابراين. كنيم  ا ده دقيقه ديگر بايد بطرف دوور حركتـت: فيليس فاگ گفت 

  .نبايد وقت را تلف كرد 
  

  .ن فرانسوي نجيب از تعجب نفس در سينه اش حبس شد اين خبر را به خدمتكارش داد كه آ او با چنان آرامشي
  

  دور دنيا ؟
  

  .بله ، دور دنيا 
  

  در ھشتاد روز ؟
  

  .در ھشتاد روز 
  

  ديگر ھم حركت مي كنيم ؟ده دقيقه 
  

  .ھر چه الزم شد در طول راه مي خريم . چيزي ھم غير از لباس خواب با خود بر نمي داريم . دقيقا ھمينطوره 
  

  آقاي فاگ بسته بزرگي را در كيف گذاشت. پاسپارتو وسايل مورد نياز را در يك كيف دستي جاي داد و درب اتاقھا را قفل كرد 
  .درون آن بسته بيست ھزار پوند پول نقد بود . گفت كه كامال مواظب آن باشد و به خدمتكار خود 

  
   ه اي گرفتند و با سرعت به طرف ايستگاهو پس از عبور از عرض خيابان كالسگاعت ھشت درب خانه را قفل كردند ـــــــــــس

او براي آنان توضيح داد كه. تگاه آمده بودند براي بدرقه او به ايس اگــھر پنج نفر دوستان فيليس ف. چارنينگ كراس راندند 
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خواھد رساند تا ثابت كند كه از  طول سفر به ھر شھري كه وارد شود ، پاسپورتش را به امضاي مقامات كنسولگري آنجـــادر 
  .شھر عبور كرده است  نآ

  
  .سفر به دور دنيا آغاز شده بود . ساعت ھشت و چھل و پنج دقيقه قطار حركت كرد 

  

  كاراگاه پليس.  7
  
  

  ھفت روز بعد ، در كانال سوئز ، در حاليكه مردم منتظر رسيدن كشتي مونگوليا بودند ، دو مرد دربـاره موضوع مھمي گفتگو
  قايــــــاي بي قراري داشت اين شخص آيكي از آن دو كنسول بريتانيا و ديگري مردي الغر اندام بود كه چشمھــــ. مي كردند 

  .كاراگاھان بي شماري بود كه براي دستگيري سارق بانك به بنادر مھم اعزام شده بودند  فيكس ، يكي از
  

  مريكا برگزيده است ، يعني به جاي عبور از آتالنتيك ، سارق راه جديدي را براي ورود به آآقــــــــــــاي فيكس عقيده داشت كه 
  .تد از طريق ھند و ژاپن به شرق خواھد رفت تا به چنگ پليس نيف

  
  ــــافراني را كه از كاراگاه مســـــ. ي ادامه مي داد مونگوليا در سوئز توقف كوتاھي داشت و پس از آن راھش را به سوي بمبئ

  يكي از اين مســـــافران پاسپارتو بود كه براي امضاي پاسپورت اربابش به. كشتي پياده مي شدند به دقت زير نظر گرفته بود 
  داشت ، ادرس كه ان دادن پاسپورت و توضيح كاري ــــــــــــــپاسپارتو به طرف فيكس رفت و ضمن نشـ. كنسولگري مي رفت 

با ديدن عكس . ــات آن را خواند ـــــــفيكس پاسپورت را گرفت و در يك چشم به ھم زدن مشخصــ. را از او پرسيد كنسولگري 
شكي برايش باقي نماند كه صاحب اين پاسپورت كسي جز . ق بانك داشت از سار مقايسه آن با مشخصـــــــــاتي كهقاي فاگ و آ

  .نيست  سارق بانك
  

  اين پاسپورت مال شماست ؟
  

  .نه ، مال اربابمه 
  

  اربابت كجاست ؟ :فيكس پرسيد 
  

  .توي كشتي : پاسپارتو پاسخ داد 
  

  .ي خود بفرستد كس ديگري نمي تواند بجا. اما اربابت بايد شخصا به دفتر كنسول مراجعه كند 
  

  شما مطمئنيد ؟
  

  .كامال 
  

  كنسولگري كجاست ؟
  

  .آنجا : كاراگاه با اشاره دست گفت 
  

  .ھر چند كه مي دانم از اين كار خوشش نمي آيد . پس بروم خودش را بياورم : پاسپارتو گفت 
  

ھنگامي كه پاسپــــــــارتو به طرف كشتي بازمي گشت ، كاراگاه پليس به سرعت خود را به دفتر كنسول رسانيد و موضوع را 
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  .به او گفت 
  

  .شك ندارم مردي كه به دنبالش ھستم در عرشه كشتي مونگوليا است 
  

  ا اگر ھمانطور كه شما فكر مي كنيد اين مرد سارقامـــــ. چه خوب آقاي فيكس ، من ھم بدم نمي آيد او را ببينم : كنسول گفت 
  عالوه بر اين ، مسافرين ھيچ. يك دزد ھرگز خودش را آفتابي نمي كند . مورد نظر باشد ، گمان نمي كنم پا به اينجـــا بگذارد 

  .اجباري در نشان دادن پاسپورتشان ندارند 
  
  

  تا زماني كه حكم جلبش از لندن نرسيده من بايد او را اينجا . ـــان برود اما شما نبايد اجازه بدھيد او به ھندوستــ: فيكس گفت 
  .نگه دارم 

  
  در اين لحظه دو مرد . اگر پــــــــاسپورتش ايرادي نداشته باشد من نمي توانم مانع رفتن او به ھندوستان بشوم : كنسول گفت 

  آقـــــــاي فاگ پاسپورتش را بسوي كنسول دراز كرد و از او . يكي از آنھا پاسپارتو و ديگري آقاي فاگ بود . وارد دفتر شدند 
  .تقاضا كرد آنرا امضاء كند 

  
  :سپس پرسيد . كنسول پاسپورت را با دقت مطالعه كرد 

  
  شما آقاي فيليس فاگ ھستيد ؟

  
  .خودم ھستم 

  
  شماست ؟و اين آقا خدمتكار 

  
  .بله 

  
  از لندن مي آييد ؟

  
  .بله 

  
  مقصدتان كجاست ؟

  
  .بمبئي 

  
  بسيار خوب قربان ، حتما خودتان اطالع داريد كه نيازي به امضاي من نيست ؟

  
  .بله مي دانم ، اما امضاي شما ثابت مي كند كه من از سوئز عبور كرده ام : آقاي فاگ پاسخ داد 

  
  .اسپورت را امضاء كرد و پ. بسيار خوب : كنسول گفت 
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   فيكس و پاسپارتو .  8
  
  

  خوب ، بگو ببينم كنسول پـــاسپورت اربابت. چند دقيقه بعد ، فيكس ، پاسپارتو را در گوشه اي تنھا يافت و به سوي او رفت 
  را امضاء كرد ؟

  
  .كشور مصر در . پس ما االن در سوئز ھستيم . قا ؟ بله ، ھمه چيز درست شد ه ، شما ھستيد آآ

  
  .گمان مي كنم در آفريقا باشيم . ھمينطوره 

  
  .بله ، در آفريقا 

  
  بايد به سرعت به سفرمان ادامه . دلم مي خواست بيشتر مي توانستيم اينجــــــــا بمانم ، اما فرصتي براي گشت و گذار نيست 

  .بدھيم 
  

  پس شما در رفتن عجله داريد ؟: فيكس پرسيد 
  

  با چنـــــان عجله اي از لندن خارج شديم كه . او يك ثانيه از وقت را ھم نمي خواھد از دست بدھد . جله دارد من نه ، اربابم ع
  .حتي فرصت نشد اسبابھايمان را جمع كنيم 

  
  .اگر مايل باشيد مي توانم شما را به جايي ببرم كه ھر چه الزم داشتيد بتوانيد بخريد : فيكس گفت 

  
  .سپاسپگزار خواھم شد : پاسپارتو گفت 

  
  .البته وقت زيادي ندارم ، كشتي ھر آن ممكن است حركت كند : كه به راه افتادند ، فرانسوي گفت  ھمين

  
  .ھنوز ساعت دوازده نشده . وقت زياد است : فيكس گفت 

  
  .قيقه به ده است ساعت االن ھشت د .شوخي مي كنيد ! ساعت دوازده : پاسپارتو ساعتش را از جيب بيرون آورد و گفت 

  
  .ساعت شما عقب است : فيكس گفت 

  
  عقب است ؟ ساعت من ؟ ساعتي كه متعلق به پدر پدربزرگ من بوده ؟ ساعتي كه تا حــــــاال يك ثانيه ھم عقب و جلو نرفته ؟

  .غيرممكن است 
  

  بايد آن . كه از وقت سوئز حدود دو ساعت جلوتر است  ـاعت شما به وقت لندن تنظيم شدهحاال متوجه شدم ، ســ: فيكس گفت 
  .را ميزان كنيد 

  
  !ساعت من ھيچ اشتباه نيست ! ميزان كنم 

  
  .خوب ، اگر اين كار را نكنيد ، ساعت شما با حركت خورشيد مطابقت نخواھد كرد 

  
.خورشيد ممكن است اشتباه كند ، اما ساعت من ھرگز . پس بدا به حال خورشيد آقا 
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  .داشتيد مي گفتيد كه با عجله از لندن خارج شديد : س از چند لحظه سكوت فيكس دوباره پرسيد پ

  
  شب چھارشنبه آقـــــــــــــــــــاي فاگ خيلي زودتر از معمول به خانه برگشت و سه ربع ساعت بعد ما حركت .  ھمينطوره. بله 

  .كرده بوديم 
  

  برود ؟مگر اربابت با اين سرعت كجا مي خواھد 
  

  .مي خواھد برود دور دنيا 
  

  دور دنيا ؟ فيكس با تعجب گفت 
  

  يك چيزھايي است كه. خودش مي گويد يك شرط بندي است ، اما بين خودمــــان ، من كه باور نمي كنم . بله ، در ھشتاد روز 
  .من از آن سر درنمي آورم 

  
  .يد به نظر آدم عجيبي مي آ

  
  .واقعا ھم عجيب است 

  
  د است ؟ثروتمن

  
  .خوب ھم خرج مي كند . ھمه ھم اسكناس ھاي تانخورده . پول زيادي ھمراه دارد . بايد باشد 

  
  خيلي وقت است اربابت را مي شناسي ؟

  
  .تا روز قبل از حركتمان ھرگز او را نديده بودم و آن ھم روزي بود كه به استخدام او درآمدم 

  
نتيجه اي براي كـــــاراگاه در برداشت ، براي او كه از قبل ھم شك برده بود كه  براحتي مي توان تصور كرد كه اين گفتگو چه

  سارق بانك كسي جز آقاي فاگ نيست ، اين سفر ناگھــاني پس از سرفت بانك ، اين شتاب براي رسيدن به سرزمينھاي دور و
  از زير زبــان فرانسوي حرف بيرون كشيداو باز ھم . به بھانه يك شرط بندي عجيب ، جاي ھيچ شكي براي او باقي نگذاشت 

  ھمه او را ثروتمند. اما دريافت كه او از ارباب خود چيز زيادي نمي داند ، بجز اينكه آقــــاي فاگ در لندن تنھا زندگي مي كند 
  با كسي سخن مي شناسند ، امــــــا كسي نمي داند ثروت او از كجا به دست آمده است آدم توداري است و از خود و پيشه اش

  .و ھمچنين فھميد كه او واقعا قصد رفتن به بمبئي را دارد  نمي گويد
  

  تا بمبئي خيلي مانده ؟: پاسپارتو پرسيد 
  

  .بله نسبتا ، ده روز ديگر راه باقيست : فيكس پاسخ داد 
  

  بمبئي كجا ھست ؟
  

  .در ھندوستان 
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  آقاي فيكس و كنسول.  9
  

  تظاھر. حاال ديگر كامال مطمئن ھستم كه ســارق در چنگ ماست : نزد كنسول برگشت و گفت اندكي پس از اين گفتگو فيكس 
  .مي كند كه به خاطر بردن يك شرط بندي مسخره قصد دارد دور دنيا را در ھشتاد روز بگردد 

  
  ره با خيال راحتمي خواھد پس از اينكه در سراسر جھـان از چنگ پليس گريخت ، دوبا. پس آدم زرنگي است : كنسول گفت 

  .به لندن بازگردد 
  

  .خواھيد ديد : فيكس گفت 
  

  مطمئن ھستي كه اشتباه نمي كني ؟
  

  .كامال مطمئنم 
  

  پس چرا آنقدر اصرار داشت كه من پاسپورتش را امضاء كنم ؟
  

  پاسپارتو رد و بدل شده بودو سپس در چند كلمه سخنـاني را كه بين او و . اما گوش كن . من ھم از اين كارش سردرنياوردم 
  .براي او نقل كرد 

  
  تصميم داري چه كار كني ؟. آره ، به نظر مي آيد واقعا خودش است : كنسول گفت 

  
  بعد سوار كشتي مونگوليــــــا مي شوم و تا . يك تلگرام به لندن مخابره مي كنم و مي خواھم حكم جلبش را به بمبئي بفرستند 

  سپس. در آنجا با حكم جلب مي روم سراغش و خيلي محترمــــــــانه مي اندازمش توي ھلفدوني . كنم ھندوستان تعقيبش مي 
  ديري نپاييد كه كشتي سفرش را از طريق درياي سرخ به سوي. فيكس با كنسول خداحافظي كرد و سوار كشتي مونگوليا شد 

  .ھندوستان ادامه داد 
  

  از سوئز به بمبئي .   10
  

  اگر اشتباه نكنم آقا ، شما: به سوي او رفت و با لبخند گفت . ترك سوئز پاسپارتو بطور اتفـــاقي فيكس را ديد  در دومين روز
  .ھمان كسي ھستيد كه در سوئز لطف كرديد و مرا راھنمايي كرديد 

  
  .شما ھم خدمتكار آن انگليسي عجيب و غريب ھستيد . بله ، خودم ھستم 

  
  ...درسته ، آقاي 

  
  .فيكس 

  
  كجا مي رويد ؟. شما را در اين كشتي مي بينم  آقاي فيكس ، خيلي خوشحالم

  
  .مثل شما ، به بمبئي 
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  عاليه ، تا حاال آنجا رفته ايد ؟
  

  ...بله ... خوب : فيكس كه مايل نبود زياد حرف بزند ، گفت 
  

  ھندوستان جاي قشنگي است ؟: پاسپارتو پرسيد 
  

  .اميدوارم وقت داشته باشيد ھمه جاي آن را بگرديد . ديدنيھاي زيادي دارد . خيلي قشنگ 
  

  جدا مسخره نيست ، آدم عمرش را صرف پريدن از اين كشتي به آن قطار و از آن قطار به اين. من ھم اميدوارم آقــاي فيكس 
  .خواھد رسيد  كشتي بكند كه مثال دور دنيا را در ھشتاد روز بگردد ، نه ، اطمينان دارم كه سفرمان در بمبئي به آخر

  
  حال آقاي فاگ چطور است ؟ هفيكس پرسيد ك

  
  .آب و ھواي دريا اشتھاي مرا باز كرده است . اندازه سه تا آدم غذا مي خورم . خيلي عالي ، مثل خود من : پاسپارتو گفت 

  
  .اربابت را روي عرشه نمي بينم 

  
  .نه ، او خوشش نمي ايد با مردم قاطي بشود 

  
  فكر نمي كنيد در اين سفر ھشتاد روز دور دنيا ممكن است كاسه اي زير نيم كاسه باشد ؟آقاي پاسپارتو ، 

  
  .راستش را بخواھيد ، نمي خواھم ھم بدانم . خوب ، آقاي فيكس نمي دانم 

  
  .كاراگاه فكر مي كرد دوستي با خدمتكار سارق ممكن است براي او مفيد باشد . نھا اغلب ادامه داشت ديدارھاي آ

  
  پاسپارتو ھم از ھر فرصتي براي ديدن سرزمينھاي تازه. عدن ، فاگ به ســــــاحل رفت تا پاسپورتش را به امضاء برساند در 

  . براي ديدن تازه ھاي دنيا ھيچ چيز بھتر از سفر كردن نيست : با خود گفت . استفاده مي كرد از كشتي پياده شد 
  

  .ديدار گشت روز شنبه ، بيستم اكتبر ، سواحل ھندوستان پ
  
  

  پاسپارتو كفشهايش را گم مي كند.   11
  

قطار كلكته . ساعت چھار و نيم غروب مســــافرين از كشتي پياده شدند . كشتي دو روز زودتر از موعد مقرر به بمبئي رسيد 
  ھمــــــــــان طور كه ممكن است حدس زده باشيد ، آقاي فاگ به اداره گذرنامه رفت و آقاي . ساعت ھشت شب حركت مي كرد 

  .بگيرد فيكس به اداره پليس كه حكم جلب را 
  

  اما او زير. فيكس نااميد شد ، از رئيس پليس بمبئي خواست كه خود حكم جلب آقـاي فاگ را صادر كند . حكم جلب نيامده بود 
  كار ديگري از فيكس ساخته نبود ، ولي. بار نرفت و گفت كه اين مربوط به پليس انگلستــــــــــــان است و ربطي به او ندارد 

  .بنابراين مي توانست تا رسيدن حكم جلب از لندن منتظر بماند . قاي فاگ از بمبئي فراتر نخواھد رفت كه آ اطمينان داشت
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  واقعيت داشته است ، زيرا ان بود كه فھميد سفر آنان حقيقتا به آخر نرسيده و قصه شرط بنديـــــــــــپاسپارتو تازه در اين زم
  دلش نمي خواست چيزي . ـاي بمبئي بزند ـــاو رفت تا گشتي در خيابان ھـ. گفت كه شب با قطار به كلكته خواھند رفت  اربابش

  .اما اين خواست او براي خود و اربابش گران تمام شد . را ناديده بگذارد 
  

  .كرد داخل آن را ببيند ماجرا از اين قرار بود كه در حين گردش به مقابل معبد بزرگ ماالبارھيل رسيد و ھوس 
  

اما دو چيز بود كه فرانسوي خوش گذران ما از آن خبر نداشت ، يكي اينكه خارجيان حق ورود به معــابد ھنديان را نداشتند و 
  قانون در اين مورد بسيار سخت مي گرفت و ديگر اينكه حتي خود ھنديان نيز قبل از ورود به معبد بايد كفشھــــــــــــايشان را 

  .درآورده و آن را پشت درب بگذارند 
  

  پاسپارتو با كفش داخل معبد شد و در حالي كه مشغول نظاره كردن معمـــــاري باشكوه آن بود ، ناگھان سه برھمن خود را به 
  ي و چاالك بود پاسپارتو كه قو. آنھا با زور كفشھايش را درآوردند و با مشت و لگد به جـــــــــانش افتادند . روي او انداختند 

  سپس با شتاب به طرف. ا بيرون بكشد و ھر سه نفر را نقش بر زمين كند ــتوانست به آساني خود را از زير دست و پاي آنھ
  .درب معبد دويد و فرار را بر قرار ترجيح داد 

  
  .ايستگاه راه آھن رسيد  پنج دقيقه مانده به ساعت ھشت ، يعني چند دقيقه قبل از حركت قطار ، بدون كاله و پابرھنه به

  
  فيكس ھم آنجا بود ، او آقــاي فاگ را تعقيب كرده و فھميده بود كه قصد ترك شھر را دارد و بالفاصله تصميم گرفته بود كه او

  اجراييــام حرفھاي او را با اربابش درباره مـاما فيكس تم. پاسپارتو او را نديد . را تا كلكته و حتي دورتر از آن ھم دنبال كند 
  .كه بر او در معبد گذشته بود شنيد 

  
  .ديگر تكرار نشود : فيليس فاگ در حالي كه به قطار سوار مي شد گفت 

  
  .پاسپارتو بدون اينكه چيزي بگويد به دنبال ارباب خود باال رفت 

  
  قانون. ا مي مانم ــــھمين جنه ، : با خود گفت . فيكس آماده سوار شدن به قطار بود كه ناگھان نقشه بھتري به ذھنش رسيد 

  .گيرش انداختم . مي دانم چه بايد بكنم . ھندوستان شكسته شده است 
  

  سفر با قطار آغاز مي شود .   12
  

  اين شخص سر فرانسيس كرومارتي. نفر سومي ھم با آنان ھمراه بود . آقاي فاگ و پاسپارتو تنھا مسافريني كوپه خود نبودند
  .ھندوستان بود كه به بنارس مي رفت يك افسر انگليسي ارتش 

  
  .صبح روز سه شنبه ، بيست و دوم اكتبر ، سر فرانسيس از پاسپارتو ساعت را پرسيد 

  
  .ساعت سه : ن كرد و گفت ساعتش را بيرون آورد ، نگاھي به آپاسپارتو 

  
  .باشد ساعت از ھفت نبايد كمتر . غيرممكن است : سر فرانسيس گفت 

  
  .اعت من ھرگز اشتباه نمي كند س: پاسپارتو گفت 
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  سرفرانسيس سعي كرد به او بفھماند كه ھر چه آنان به شرق نزديك مي شوند ، روزھــــا كوتاھتر مي شود و ھر درجه اي را
  اما پاسپارتو از حرفھاي او سردرنياورد و اصرار داشت . كه پشت سر مي گذارند ، چھــــار دقيقه اختالف زمان پيدا مي شود 

  .كه ساعتش درست است و اشكال از خورشيد است 
  

  او از موضوع سفر آنان بااطالع گرديد و. ديري نپائيد كه بين سرفرانسيس و ھمسفرانش دوستي صميمــــــانه اي برقرار شد 
  .قاي فاگ گوش فرا داد با دقت به حرفھاي آ

  
  چون موانع بسياري ممكن است. انس آورده ايد ــد ، خيلي شآقاي فاگ ، اگر واقعا بتوانيد ظرف ھشتاد روز دور دنيا را بگردي

  .در راه وجود داشته باشد كه نتوانيد سفر خود را به موقع به اتمام برسانيد 
  

  .نه ، ھر مانعي كه وجود داشته باشد من مطمئن ھستم كه موفق مي شوم : آقاي فاگ گفت 
  

  شما كه نمي دانيد دولت بريتانيا در اين مورد چقدر سخت. تان در بمبئي ــاجراي خدمتكارـمثال ھمين مـــــ: سر فرانسيس گفت 
  .امكان دارد او را دستگير و زنداني كنند . مي گيرد 

  
  . اطر رفتن به درون يك معبد و درنياوردن كفش دستگير و زنداني شود ، مشكل خودش است نه من ــــــــاگر خدمتكار من به خ

  .اما اين مانع سفر من نمي شود  البته من متاسف خواھم شد ،
  

  .به ھر حال حوادث پيش بيني نشده زيادي وجود دارد كه ممكن است سفر شما را به تعويق بيندازد : سرفرانسيس گفت 
  
  
  

  سفر با قطار پايان مي يابد.   13
  

  .مسافرين پياده شوند : در اين لحظه قطار از حركت ايستاد و يك نفر فرياد زد 
  

  .اينجا اخر خط است : چند دقيقه بعد برگشت و گفت . از قطار بيرون پريد تا ببيند چه شده است پاسپارتو 
  

  منظورت چيست ؟: سرفرانسيس گفت 
  

  .منظورم اين است كه قطار بيش از اين نمي تواند جلو برود 
  

  .مسافرين از قطار پياده شدند 
  

  ما كجا ھستيم ؟: سرفرانسيس از رئيس قطار پرسيد 
  

  .دھكده خولبي در 
  

  چرا توقف كرديم ؟
  

  .خط در اينجا به آخر رسيده است 
  

  چطور ؟
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  .ھنوز بين اينجا تا هللا اباد ريل گذاري نشده است 

  
  .اما روزنامه ھا نوشته بودند كه اين خط كامل شده است 

  
  .نمي دانم ، شايد روزنامه ھا اشتباه نوشته اند : رئيس قطار گفت 

  
  .ولي از ما پول بليط بمبئي تا كلكته را گرفته اند : سر فرانسيس گفت 

  
  .به ھر حال مسافران ھمه خبر دارند كه رفتن از اينجا تا هللا اباد به عھده خودشان است 

  
  او جرئت نمي كرد به. پاسپارتو دلش مي خواست با مشت به دھـان رئيس قطار بكوبد . سرفرانسيس بسيار عصبي مي نمود 

  .گاه كند صورت ارباب خود ن
  

  .به هللا اباد چاره ديگري بينديشيم  سر فرانسيس ، بھتر است براي رفتن: آقاي فاگ به آرامي گفت 
  

  .آقاي فاگ ، اين تمام نقشه شما را برھم مي زند 
  

  .ابدا سرفرانسيس ، من انتظار آن را داشتم 
  

  يعني شما خبر داشتيد كه خط آھن ھنوز تكميل نشده است ؟! چه 
  

  يك كشتي روز. ھنوز دو روز وقت دارم . تـــــــازه اين ھم چيز مھمي نيست . ولي پيش بيني چنين حوادثي را كرده بودم نه ، 
  .پس تا آن موقع حتما خواھم رسيد. امروز بيست و دوم است . بيست و پنجم ، ساعت دوازده از كلكته به ھنگ كنگ مي رود 

  
  اكثر مسافران از. خبر اشتباه چاپ كرده بودند  –طبق معمول  –روزنامه ھا . يده بود خط آھن در اينجا به راستي به پايان رس

  اين موضوع اطالع داشتند و از قبل پيش بيني گاري و درشكه و اسب كرده بودند و تا آقـــاي فاگ و سرفرانسيس بخود بجنبند
  .ھمه وسايل گرفته شده بود 

  
  .من پياده مي روم : فيليس فاگ گفت 

  

  قاي فاگ يك فيل مي خردآ.   14
  

  . پاسپارتو كه به دنبال راه حلي مي گشت ناگھان فكري به خاطرش رسيد 
  

  .يه فكري ارباب 
  

  چه فكري ؟
  

  .مي توانيم از ھنديھاي اين اطراف يك فيل اجاره كنيم . فيل ، با فيل مي رويم 
  

  .ببينيم چه مي شود كرد . بد فكري نيست : آقاي فاگ گفت 
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  .كه بيرون آن يك فيل ايستاده بود پنج دقيقه بعد به كلبه اي رسيدند 
  

  .آقاي فاگ از صاحب فيل خواست كه آن را به آنھا اجاره بدھد ، اما مرد ھندي مخالفت كرد 
  

  بيست. پاسخ نه بود . آقـــاي فاگ دوباره درخواست خود را تكرار كرد و حاضر شد در ازاي ھر ساعت ده پوند كرايه بپردازد 
  .چھل پوند ؟ نه . پوند ؟ نه 

  
  ساعتي چھل پوند كرايه بسيار خوبي بود و چنانچه سفر تا هللا آباد . پاسپارتو با ھر بار باال رفتن قيمتھــــــا از جاي مي جست 

  .طول مي انجاميد ، ششصد پوند نصيب مرد ھندي مي شد پانزده ساعت به 
  

  .ان دھد تصميم گرفت فيل را بخرد و حاضر شد ھزار پوند در ازاي آن بپردازد ــــناشكيبايي نشفيليس فاگ بدون اينكه از خود 
  

  .مرد ھندي تصميم فروش نداشت 
  

  . سر فرانسيس كرومارتي آقـــــاي فاگ را به گوشه اي كشاند و به او گفت كه قبل از اينكه قيمت را باالتر ببرد ، كمي فكر كند 
  

  او بايد يك شرط بيست ھزار . كه ھرگز در مورد چيزي فكر نمي كند بلكه ھميشه بالفاصله تصميم مي گيرد  آقـــــــاي فاگ گفت
  پوندي را برنده مي شد و براي برنده شدن چـــــــــاره اي نداشت جز اينكه فيل را بدست آورد و اگر مجبور مي شد حاضر بود 

  .بيست برابر قيمت آن را بپردازد 
  

  فيليس فاگ گفت . به آســـاني مي شد از چھره مردك حدس زد كه مشكل او پول است . سوي مرد ھندي بازگشت اقاي فاگ به 
  .ھزار و دويست پوند ، ھزار و پانصد پوند ، ھزار و ششصد پوند ، دو ھزار پوند 

  
  پيدا . ردن يك راھنمـــــــــا بود اقدام بعدي پيدا ك. باالخره مرد ھندي با قيمت آخري موافقت كرد و حاضر شد فيلش را بفروشد 

  آقـاي فاگ به او قول داد . بزودي يك جوان ھندي آمادگي خود را براي اين كار اعالم كرد . كردن چنين كسي ديگر مشكل نبود 
  ي در دوجوان ھندي به حرفه فيلباني آشنـايي كامل داشت و بالفاصله با قرار دادن دو پالك. كه پاداش خوبي به وي خواھد داد 

  .طرف حيوان نشيمنگاه آنان را آماده كرد 
  
  .آورد و به مرد ھندي داد  قاي فاگ دو ھزار پوند اسكناس از درون كيف بيرونآ

  
   آقــــــاي فاگ از سرفرانسيس كرومارتي دعوت كرد كه تا. پاسپارتو با ديدن آن ھمه پول از ناراحتي مي خواست منفجر شود 

  يك مسافر بيشتر به حال اين حيوان عظيم الجثه ھيچ. آنـــــــان ھمراه شود و سرفرانسيس ھم دعوت او را پذيرفت هللا آباد با 
  .تاثيري نداشت 

  
  سپس سرفرانسيس روي يك پـــــــــالكي ، فيليس فاگ روي پالكي ديگر ، جوان . به اندازه كافي از دھكده خوراكي تھيه كردند 

  .پاسپارتو بر گرده حيوان جاي گرفتند ھندي روي گردن و 
  

  .ساعت نه از طريق راه باريكي كه از درون جنگل مي گذشت ، دھكده را ترك كردند 
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  منظره عجيب .   15
  

  شب را در محل امني بيتوته. تمــام روز را بي وقفه به پيشروي ادامه دادند و تا ساعت ھشت نيمي از راه را طي كرده بودند 
  .فيلبان گفت كه تا شب به هللا آباد خواھند رسيد . صبح روز بعد ساعت شش دوباره سفر را از سر گرفتند  كردند و

  
  صداي فرياد. ان صداھاي عجيبي به گوششان رسيد ــھنگام غروب ، در حاليكه از ميان انبوه درختان راه باز مي كردند ، ناگھ

  نگراني در چھره اش ترس و. اد ــچه خبر شده بود ؟ جوان ھندي ايست. بود مردان زيادي بود كه با صداي طبل درھم آميخته 
  مخفي  .خطر : چند لحظه بعد برگشت و گفت . ائين جست ، فيل را به درختي بست و به درون جنگل خزيد پـــــــ. موج مي زد 

  .برد فيل را از درخت باز كرد و مسافران را به محل امني . نبايد ما را ببينند . شويد 
  

  ناگھان عده . نمي دانستند با چه صحنه اي روبرو خواھند شد . مسافران منتظر بودند . صداھــــــــا نزديك و نزديك تر مي شد 
  زيادي برھمن در مقابل چشمان آنان ظاھر گشتند كه بعضي مي خواندند ، بعضي فرياد مي زدند ، بعضي مي رقصيدند و بعضي

  بر روي ارابه تنديس بزرگي قرار داشت  . شبيه به يك گــاري يا ارابه را به دنبال خود مي كشيدند ديگر نيز از پشت سر چيزي 
  اين تنديس داراي چھار دست بود و آن را با رنگھاي تندي رنگ اميزي. كه شبيه زن يا مردي بود كه چھـارزانو نشسته است 

  .كرده بودند 
  

  !چه زن زشتي . وست الھه مرگ بيشتر برازنده ا: سرفرانسيس گفت 
  

  .جوان ھندي به او اشاره كرد كه ساكت باشد 
  

  زن به سختي قادر به راه رفتن بود. پشت سر آنان چند برھمن ديگر زني را طناب پيچ كرده بودند و به دنبال خود مي كشيدند 
  رسيدند كه جسد مرده اي را حملسپس گروه ديگري برھمن از راه . ائيان داشت ـــــــاو جوان بود و پوست سفيدي چون اروپ

  .جسد لباس فاخر يك راجه ھندي را بر تن داشت . مي كردند 
  

  ستي .   16
  

  ستي ؟: سر فرانسيس كه از ديدن حالت زن منقلب شده بود رو به جوان ھندي كرد و گفت 
  

  پس از اينكه برھمنھا كامال دور شدند و صدايشان ديگر شنيده نمي شد ، آقــــاي فاگ از .ھندي با حركت سر جواب مثبت داد 
  .سرفرانسيس معني ستي را پرسيد 

  
  اين زن بيچــــــاره را ھم فردا طلوع آفتاب خواھند. ستي زني است كه شوھرش مرده و بايد ھمراه جسد شوھر سوزانده شود 

  .سوزاند 
  

  .نامردا آي ، : پاسپارتو گفت 
  

  آن جسد مرده كي بود ؟
  

  .آن جسد شوھرش راجه پير بود : ھندي پاسخ داد 
  
  



شاهكار ژول ورن              دور دنيا درهشتاد روز                                  
October 2, 

2008

 

   

 

  اين مراسم در اكثر نقاط ھندوستان موقوف شده است ، اما ھنوز ھم وحشياني ھستند : سر فرانسيس كرومــــارتي توضيح داد 
  .كه كه دست به اين عمل بي رحمانه مي زنند 

  
  ـاب از زبان سر فرانسيس كرومارتي نقل بر ــــــــــــــداشته باشند ھنگامي كه نويسنده بزرگ اين كتخوانندگان عزيز بايد توجه 

كشور انگلستان در طول  به طور حتم خود بر اين امر واقف بود كه ، از مردم ھندوستان مي كند ــاص ـخوحشي گري عده اي 
اول كرد شايد ظاھر ـايي كه از اين كشور چپــجناياتي شد و چه ثروتھخود قرار داده بود مرتكب چه مستعمره زماني كه ھند را 

  اني به مراتب وحشي تر از آنــاين اشراف زادگان در واقع وحشياكثر خوانندگان جذاب باشد اما براي اين عاليجنابان به ظاھر 
  .بودند ھنديان 

  
  . تايپيست 

  
  

  ! بايد زنده زنده بسوزد ! دختر بيچاره : پاسپارتو گفت 
  

  .اگر او را با چشم خود نمي ديدي ، ھرگز نمي توانستي عذابي را كه مي كشد باور كني . بله ، زنده زنده : سرفرانسيس گفت 
  ت يك بار زني تقاضا كرد كهيادم ھس. البته مواردي ھم ديده شده است كه زنھــا خود با كمال ميل اين نوع مرگ را مي پذيرند 

  او را ھمراه جسد شوھرش بسوزانند ، فرمـــــاندار موافقت نكرد ، آنگاه آن بيوه زن از شھر بيرون رفت و به قلمرو راجه اي
  .مستقل پناه برد و ھمانطور كه مي خواست مرد 

  
  .به مرگ نبود ، او را به زور مي بردند  اما زني كه ما ديديم خود مايل: جوان ھندي كه تا به حال فقط گوش مي داد گفت 

  
  .اره كوچكترين مقاومتي از خود نشان نمي داد نه ، چنين نيست ، چون زن بيچ: ت سرفرانسيس گف

  
  .مي افتد او اصال نمي داند چه اتفاقي . د آخر او را با دود حشيش و ترياك منگ كرده ان: ھندي گفت 

  
  مطمئني ؟ تو از كجا اين قدر: سرفرانسيس پرسيد 

  
  در  .پدرش يكي از تجار ثروتمند بمبئي بود . ايي او زبانزد ھمه است ـــــــــزيب. اينجا ھمه حكايت او را مي دانند : ھندي گفت 

  نامش آئودا. ھمه او را با اروپائيان اشتباه مي گرفتند . مدارس انگليسيھا درس خوانده و تربيتي كـــامال انگليسي يافته است 
  او ھم كه. سه ماه بعد راجه پير مرد . وقتي پدر و مـــــــــــادرش فوت كردند ، بر خالف ميل خودش زن راجه پير شد  .است 

  اگر اين زن بميرد تمـام ثروت راجه به. مي دانست چه باليي در انتظارش است اقدام به فرار كرد ، اما خيلي زود دستگير شد 
  .مم است كه ھر چه زودتر او را از سر راه بردارد برادر راجه ھم مص. برادرش مي رسد 

  
  او را كجا مي برند ؟: قاي فاگ پرسيد آ

  
  .ا شود رشب را آنجا مي ماند تا فردا صبح كه مراسم اج. تا اينجا دو مايل راه است . به معبد پيالچي 
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  بياييد زن را نجات دهيم.   18
  

  .بياييد اين زن را نجات بدھيم : آقاي فاگ رو به سر فرانسيس كرد و گفت كه خواستند دوباره حركت كنند ،  ھمين
  

  نجاتش بدھيم ؟! چه مي گوييد آقاي فاگ : سر فرانسيس با تعجب گفت 
  

  . من دوازده ساعت وقت اضافه آورده ام ، مي توانم اين مدت را وقف آن زن كنم
  

  .آقاي فاگ شما واقعا قلب مھرباني داريد 
  

  .اگر وقت داشته باشم  –فقط بعضي وقتھا : سادگي گفت  آقاي فاگ به
  

  نان را از نظر مخفي عت بعد در محلي كه انبوه درختان آنيم ســــــــــا. آنان تصميم گرفتند كه تا حد ممكن به معبد نزديك شوند 
  . راھنماي ھندي معبد را بخوبي مي شناخت . سپس شروع به طرح نقشه براي نجـــــات دختر كردند . مي داشت متوقف شدند 

  يا مي شد ديوار را سوراخ كرد ؟ چنينفت و دختر را نجـــــــات داد ؟ آآيا مي شد ھنگاميكه برھمنھا در خواب ھستند به آنجا ر
  اما چيزي كه مسلم بود ، بايستي حتمــــــا در طول شب نقشه خود را به موقع اجراء. داشت  اقداماتي نياز به يك زمان مناسب

  .مي گذاشتند در غير اين صورت لحظه اي كه دخترك به قربانگاه برده مي شد ، ھر اقدامي بي فايده بود 
  
  

  اولين نقشه شكست مي خورد.   18
  

  د ســاعت شش كه ھوا تاريك شد به طرف معبد به راه افتادند تا از نزديكحدو. آقاي فاگ و ھمراھان منتظر رسيدن شب شدند 
  ھنديــان در اثر كشيدن حشيش ھمگي به خواب عميقي فرو رفته بودند. ديگر صدايي شنيده نمي شد . ببينند چه مي شود كرد 

  .بدون اينكه كسي متوجه شود امكان داخل شدن به معبد فراھم امده بود 
  

  كمي بعد به تل بزرگي از ھيزم رسيدند كه توسط ھنديان روي ھم . افتـــــــاد و بقيه پشت سر او حركت كردند  جوان ھندي جلو
  .بر روي توده ھيزم جسد راجه قرار داشت و دويست قدم بعد از آن معبد قرار گرفته بود . چيده شده بود 

  
  .دنبالم بياييد : ھندي خيلي اھسته گفت 

  
  كه چند ال نااميدي مشاھده كردند ـــــــــاما در كم. محلي رسيدند كه زمين پوشيده از ھنديان بخواب رفته بود چند لحظه بعد به 

  دريافت كه نفوذ به داخل معبد از طريق دربھاي آن . ھندي ايستاد . برھمن در مقابل دربھاي معبد به نگھبــــــــــــاني مشغولند 
  .رگشت غيرممكن است و به طرف ھمراھانش ب

  
  .فيليس فاگ و سر فرانسيس نيز مانند او اين عمل را غيرممكن دانست 

  
  .شايد نگھبانھا ھم خوابشان ببرد . تازه ساعت ھشت است . منتظر مي شويم : سرفرانسيس گفت 

  
  .آره ، شايد خوابشان ببرد : پاسپارتو گفت 
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  جوان ھندي گاه مي رفت و سر. زمـــان بكندي مي گذشت .  فيليس فاگ و ھمراھانش زير درختي دراز كشيدند و منتظر ماندند

  .بدين ترتيب تا نيمه شب منتظر ماندند . و گوشي آب مي داد 
  
  

  دومين نقشه شكست مي خورد.   19
  

  د و تنھــــا يك راه باقي مي مان. نگھبانھا ھنوز بيدار بودند و كامال مشخص بود كه قصد خوابيدن ندارند . اوضاع تغييري نكرد 
  ايا نگھبانان داخل معبد ھم بيدار بودند ؟. اما يك سوال وجود داشت . آن سوراخ كردن ديوار بود 

  
  نيم. بقيه ھم به دنبال او به راه افتادند . پس از آخرين مذاكره ، جوان ھندي آمــــادگي خود را براي شروع عمليات اعالم كرد 

  شب تاريكي. در اين قسمت نگھبــــاني وجود نداشت . ديوار پشت معبد رسيدند  ساعت بعد بدون اينكه با كسي برخورد كنند به
   بجزفيليس فاگ و ھمراھان . ان ستبر و انبوه جنگلي بر تاريكي شب مي افزودند ـــــــدرخت. ماه در پس ابرھا پنھان بود . بود 

  .از چوب بود خوشبختانه ديوار . چاقو وسيله ديگري براي سوراخ كردن ديوار نداشتند 
  

  كمي بعد ھندي و پــــــاسپارتو حفره اي در دل ديوار بوجود. حتي المقدور سعي داشتند صدايي بلند نشود . غاز كردند كار را آ
. كار را متوقف كردند . ان صداي فريادي از درون معبد بلند شد و ھمزمان شخص ديگري از بيرون فرياد كشيد آوردند كه ناگھ
ان در ميان درختھا بازگشتند و از سوراخ به ـــــاده بود ؟ آيا آنان را ديده بودند ؟ به سرعت به طرف مخفيگاھشـچه اتفاقي افت

  .چند برھمن در اطراف محلي كه دخترك خوابيده بود نگھباني مي دادند . نگاه كردند  درون
  

  

  نااميد مي شوند.   20
  

  در حالي كه تا چند قدمي دخترك. حال آنان در آن لحظه واقعــا مشكل است توصيف . ھر چھار مرد اميدشان را از دست دادند 
  سر فرانسيس . آنان در تالششان شكست خورده بودند . نزديك شده بودند ، كاري در جھت نجـــات او از دستشان ساخته نبود 

  ندي احساساتش را نمي توانست كنترلجوان ھ. پاسپارتو خونش به جوش آمده بود . از شدت نــــاراحتي لبھايش را مي گزيد 
  .اما فاگ ھيچگونه واكنشي از خود نشان نمي داد و مثل ھميشه آرام بود . كند 

  
  .كاري نمي شود كرد ، بايد برگرديم : سر فرانسيس گفت 

  
  .آره ، برگرديم ، كاري از دست ما ساخته نيست : ھندي گفت 

  
  .پاسپارتو خاموش بود 

  
  .ھنوز فرصت دارم . مي كنيم صبر : فيليس فاگ گفت 

  
  ...آيا شما ھنوز اميدواريد ؟ تا چند ساعت ديگر ھوا روشن مي شود و بعد : سرفرانسيس پرسيد 

  
  .ممكن است فرصتي را كه به دنبالش ھستيم در آخرين لحظه فرا برسد : گفت  فاگ

  
  اين انگليسي خونسرد ديگر به چه چيزي اميد بسته بود ؟ آيا . سر فرانسيس نمي دانست فـــــــــــــــاگ چه فكري در سر دارد 
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  ردند خود را به روي او انداخته و از چنگ دژخيمانش رھايي بمي خواست در لحظه اي كه زن را به ميعـــــــــــادگاه مرگ مي 
  بخشد ؟

  
  بنابراين سر فرانسيس تصميم گرفت كه تا آخر كنار. اما آقـــاي فيليس فاگ ديوانه نبود . ديوانه ساخته بود  اي كار فقط از يك

  ھندي باوفا كه ھمراھانش را در معرض خطر مي ديد ، آنــــان را به محل امني در ميان درختھا ھدايت كرد تا بدون. او بماند 
  .نظر داشته باشند اينكه ديده شوند بتوانند ھمه چيز را زير 

  

  پاسپارتو نقشه اي مي ريزد.   21
  

  ناگھان نقشه اي به خـاطرش رسيد و در ذھن خود شروع به بررسي. پاسپارتو روي شاخه درختي نشسته بود و فكر مي كرد 
  كرد چرا كه نه ؟ اين ھماما چند لحظه بعد فكر . چه فكر احمقــــانه اي ، امكان پذير نيست : ابتدا با خود گفت . جوانب آن كرد 

زمـــــــــان به سرعت سپري شد و اولين شعاعھاي نور . به آرامي از درخت پائين آمد . يك شانس است و شايد آخرين شانس 
  برھمنھـــــاي خفته بيدار شدند و آواز خواني و فرياد زني را از. لحظه موعود فرا رسيده بود . خورشيد نويد صبح را مي داد 

  .زمان مرگ دختر بيچاره نزديك شده بود . تند سر گرف
  

  براي. آقاي فاگ و سرفرانسيس كرومارتي او را ديدند كه توسط دو برھمن به بيرون آورده مي شد . دربھاي معبد گشوده شد 
  ان به سويجمعيت ھندي. لحظه اي چنين تصور كردند كه دختر قصد فرار دارد ، امـــا نئشه حشيش او را دوباره به خواب برد 

  دو دقيقه بعد به رود كوچكي رسيدند كه. فيليس فاگ و ھمراھان از پشت درختھــا آنان را دنبال كردند . توده ھيزم پيش رفتند 
  .برھمنھا دخترك را در كنار جسد راجه خواباندند . تا توده ھيزم بيش از پنجاه قدم فاصله نداشت 

  
  در . آتش آوردند و لحظه اي بعد زبانه ھـــــاي آتش ھمه جا را فرا گرفت . بسوزند  ھيزمھا به مواد نفتي آغشته بودند تا بھتر

  .تش ھجوم ببرد به عقب كشيدند آقاي فاگ را كه قصد داشت به طرف آاين لحظه سر فرانسيس و جوان ھندي 
  
  

  راجه زنده مي شود.   22
  

  راجه پير نمرده. ھنديان خود را از ترس بر روي زمين انداختند تمــــــام . ناگھان فريادي از وحشت جنگل را به لرزه درآورد 
  .او را ديدند كه ناگھان از جاي خود بلند شد ، زن جوان را بغل گرفت و در ميان ابري از دود سياه از تل ھيزم پائين آمد . بود 

  
  آقــــــاي فاگ و سرفرانسيس به شدت. جرئت نمي كردند به اين صحنه وحشتناك نگاه كنند . برھمنھا سرشان را پائين گرفتند 

  راجه پير. پاسپارتو ھم نبايد حالي بھتر از انھا مي داشت . جوان ھندي از ترس چشمھــايش را بسته بود . تعجب كرده بودند 
  .برويم : كه دوباره زنده شده بود ، در حالي كه دختر جوان را در بغل داشت با سرعت به طرف مسافران آمد و گفت 
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  پاسپارتو موفق مي شود.   23
  

او در طول شب ، بدون اينكه كسي متوجه شود از طريق شــاخه ھاي درختان خود را به . اين شخص كسي جز پاسپارتو نبود 
  باالي توده ھيزم رسانيده و با استفــــاده از تاريكي شب لباس بلند و زربافت راجه پير را درآورده و به تن خود كرده بود و در 

  .ن رفت رسيد ھمان كاري را كرد كه شرح آ بدين ترتيب ، ھنگامي كه لحظه موعود فرا. كنار جسد او دراز كشيده بود 
  

  لحظه اي بعد چھار مرد در ميان درختان ناپديد. او شھـامت زيادي به خرج داد و با ياري شانس اين موفقيت را به دست اورد 
  صداي داد و فرياد نشان مي داد كه كلك آنان لو رفته اما. فيل با سرعت ھر چه تمامتر آنان را از مھلكه بيرون مي برد. شدند 
  برھمنھــا ھمينكه به خود آمدند ، متوجه شدند كه. جسد واقعي راجه پير بر روي چوبھاي مشتعل به خوبي نمايان بود . است 

  .زن جوان ربوده شده است و درصدد تعقيب برآمدند اما ديگر خيلي دير شده بود 
  
  

  ادبه طرف اهللا آب.   24
  

  سر فرانسيس دست فرانسوي بي باك را به . پاسپارتو تا يك ساعت بعد خنده از لبش نمي افتاد . مســــافران موفق شده بودند 
  پاسپارتو. قاي فـاگ ستايش بزرگي محسوب مي شد كه چنين حرفي از طرف آ. خوب بود  :گرمي فشرد و اربابش به او گفت 
  را  –يك راجه پير ھندي  –د و از اينكه براي مدت كوتــــاھي نقش شوھر مرده يك زن زيبا فقط جنبه خنده دار ماجرا را مي دي

  .دختر ھنوز بيھوش بود و از ماجرايي كه بر او گذشته بود ، خبر نداشت . بازي كرده بود ، خنده رھايش نمي كرد 
  

  يك ساعت پس از ترك معبد به منظقه باز و . فيل يورتمه مي رفت و با سرعت زيادي آنــــــــــــان را از جنگل به پيش مي برد 
  سرفرانسيس نگران حال او. زن جوان ھنوز به ھوش نيــــــامده بود . رسيدند و تصميم گرفتند كمي استراحت كنند  كم درختي

  د ســــاعت ديگر بھوش خواھد آمد ، اما چيزي كه او را نگران مي كرد آينده دختر بود ، از ايننبود ، چه مي دانست كه تا چن
  او تنھا. رو به آقاي فاگ گفت كه اگر آئودا در ھندوستان بــاقي بماند ، بدون شك  ، دير يا زود به چنگ برھمنھا خواھد افتاد 

  .در صورتي در امان است كه از كشور خارج شود 
  

  از اين نقطه دوباره خط آھن شروع مي شد و . ساعت ده به هللا آبــاد رسيدند . فاگ گفت كه دراين باره فكر خواھد كرد فيليس 
  فيليس فــــــاگ بايستي به موقع خود را به كلكته مي رساند ، زيرا روز بعد ،. تا كلكته بيش از بيست و چھار ساعت راه نبود 

  .ه طرف ھنگ كنگ حركت مي كرد بيست و پنجم اكتبر ، يك كشتي ب
  
  حال آئودا. قاي فاگ اتاقي در ايستگاه براي زن جوان گرفت تا استراحت كند و پاسپارتو را فرستاد تا براي او لباس تھيه كند آ

  بسيار زيباآئودا زني تحصيل كرده و . او اينك بيدار بود و كم و بيش فھميده بود چه اتفـــاقي افتاده است . كمي بھتر شده بود 
  .بود و انگليسي را بسيار خوب صحبت مي كرد 
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  پاداش وفاداري.   25
  

  او انتظار. پاسپارتو تعجب كرد . آقاي فاگ مبلغي را كه با جوان ھندي قرار گذاشته بود به او پرداخت . قطار آماده حركت بود 
  كه او در فرار زن ان بو مي بردند ــــــچرا كه اگر ھندي. بپردازد داشت كه اربابش بيش از اين مقدار به آن جوان ھندي وفادار 

  با حيواني كه آنقدر گران برايشان. حـال مشكل فيل وجود داشت . نقش داشته است ، زندگيش در معرض خطر قرار مي گرفت 
  تمام شده بود چه بايد مي كردند ؟

  
  تو كمك بزرگي به ما كردي ، پولي كه به: به جوان ھندي كرد و گفت رو . آقاي فاگ گفت قبال در اين مورد تصميم گرفته بود 

  شما: ھندي با ھيجان گفت . تو دادم به خاطر خدماتت بود ، ولي اين فيل را به پاس دوستي و وفـــاداريت به تو تقديم مي كنم 
  !داريد يك گنج به من مي دھيد 

  
  .دانم ھنوز ھم خودم را به تو مديون مي . بگيرش دوست من 

  
  .اين فيل حق توست ! بگيرش دوست خوب من ! عاليه : پاسپارتو فرياد زد 

  
  

  به طرف كلكته.   26
  

  چند دقيقه بعد فيليس فـاگ ، سر فرانسيس كرومارتي و پاسپارتو به ھمراه آئودا در كوپه درجه يك قطاري كه به سوي بنارس 
  .مايل فاصله داشت و دو ساعت بعد به آنجا رسيدند اين شھر تا هللا آباد ھشتاد . مي رفت ، نشسته بود 

  
  توصيف لحظه اي كه او خود را در لباس اروپايي ، درون كوپه درجه يك قطار ، و. در طول راه زن جوان كامال به ھوش آمد 

  تي تمام ماجرا راسرفرانسيس كرومار. به ھمراه ھمسفراني كه براي او كامال بيگانه بودند ، ديد ، جدا غيرقــابل توصيف بود 
  براي او نقل كرد و از فداكاري بزرگ آقاي فاگ كه جانش را در راه نجـــــــــــــات او به خطر انداخته بود و از نقشه شجاعانه 

  اما پاسپارتو طاقت نياورد و با سادگي گفت. ن ھمه تمجيد سكوت اختيار كرده بود آقاي فاگ در برابر آ. پاسپارتو برايش گفت 
  .، قابلي نداشت اوه 

  
  او سپس. چشمھــايش بيش از زبان گوياي احساسات دروني او بودند .  آئودا بيش از كلمات با قطرات اشك از آنھا تشكر كرد

  به ياد لحظات وحشتنـــــــــاكي كه پشت سر گذاشته بود افتاد و ترس از خطري كه زندگي او را بعد از اين در ھندوستان تھديد  
  .جودش را پر كرد مي كرد ، و

  
  فيليس فاگ فكر او را خواند و براي اينكه از نگراني خــارجش سازد با خونسردي گفت كه قصد دارد او را به ھنگ كنگ ببرد

  آئودا خيلي خوشحــــــــال شد ، زيرا بر حسب اتفاق يكي از عموھايش ھم در آنجا زندگي مي كرد و از . تا آبھا از آسياب بيفتد 
  .گ آن شھر محسوب مي شد تجار بزر

  
  در اينجا سر فرانسيس كرومارتي بايد از دوستانش جدا مي شد ، او پس از. ساعت دوازده و سي دقيقه قطار به بنارس رسيد 

  ائودا از او. اميدوارم به موقع به لندن برسيد و شرط را برنده شويد : اينكه براي ھمه آرزوي سفري خوش و موفق كرد گفت 
  پاسپارتو ھم دست او . ـانش از يك مرگ وحشتناك فراموش نخواھد كرد ـگفت كه ھرگز فداكاري او را در نجات جــ تشكر كرد و

  .را با چنان حرارتي فشرد كه سرفرانسيس از درد ناله اي كرد 
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  قطار حركتش را به سوي كلكته ادامه داد و صبح روز بعد ، ساعت . متشكرم  :اگ به نرمي با او دست داد و گفت ــاي فـآقــــــ
  .ھفت به مقصد رسيد 

  
  

  پليس آنان را بازداشت مي كند.   27
  

  آقاي فيليس فاگ ؟: لحظه اي كه آقاي فاگ قصد ترك ايستگاه را داشت ، مامور پليسي به او نزديك شد و گفت 
  

  .بله ، خودم ھستم 
  

  .ار شماست قا خدمتكاين آ
  

  .بله 
  

  .لطفا ھر دو نفر دنبال من بيائيد 
  

  اما پاسپارتو كه  . ـانون بود و اطاعت از قانون در خون ھر انگليسي موج مي زد ـپليس مامور قــــ. آقاي فاگ اعتراضي نكرد 
  نون را نشان داد اــب قپليس چو .چه مي خواھيد ؟ يعني چه ؟ زود باشيد توضيح بدھيد : خلق و خوي فرانسوي داشت ، گفت 

  .آقاي فاگ با اشاره از او خواست اطاعت كند و 
  

  ممكن است اين خانم جوان ھم ھمراه ما بيايد ؟ :آقاي فاگ پرسيد 
  

  .بله ، مي تواند بيايد 
  

  راه افتادھمگي سوار شدند و كالسكه به . مامور پليس آنان را به سوي كالسكه چھارچرخي كه دو اسب آن را مي كشيدند برد 
  آنان را به اتاقي كه پنجره ھاي آھني، در اداره پليس . امد كسي حرفي نزد ــــــــدر طول راه كه حدود بيست دقيقه به طول انج

سپس خارج شد و درب را پشت سر خود قفل . ا را به محضر قاضي خواھند برد ـــــساعت ھشت و نيم شم: برد و گفت داشت 
  .كرد 

  
  .عاليه ، ھمين را كم داشتيم : پاسپارتو گفت 

  
  شما را به خاطر نجات من . ھمه اش تقصير من است ! آقـــــــــــا ، شما بايد مرا رھا كنيد : آئودا رو به آقاي فاگ كرد و گفت 

  . دستگير كرده اند 
  

  يماني كه مي خواستند او رامحاكمه به خاطر نجـــات يك زن بيگناه از چنگال دژخ. غيرممكن است : آقاي فاگ با القيدي گفت 
  در ھر صورت من به ھيچ قيمتي تنھايتان نخواھم. بايد اشتباھي رخ داده باشد : و اضــــافه كرد . بسوزانند ؟ غيرممكن است 

  .گذاشت و شما را حتما به ھنگ كنگ خواھم برد 
  

  .اما كشتي ساعت دوازده حركت مي كند : پاسپارتو گفت 
  

  .ساعت دوازده ھمگي در عرشه كشتي خواھيم بود  قبل از: آقاي فاگ گفت 
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قبل از . بله ، البته ، شكي نيست : اين حرف را چنان محكم و با اطمينان خاطر ادا كرد كه پاسپارتو بي اختيـــــــار با خود گفت 
  .دوازده ھمگي در كشتي خواھيم بود 

  
  

  در محضر قاضي.   28
  

  قاضي و منشيان . مامور پليس دوباره پيدا شد و زندانيان را با خود به دادگاه برد . ساعت ھشت و نيم درب اتـــــــــاق باز شد 
  .دادگاه چند لحظه بعد وارد شدند و در جاي خود جلوس كردند 

  
  .دعواي اول را مطرح كنيد : قاضي گفت 

  
  !فيليس فاگ : منشي دادگاه گفت 

  
  .ن اينجا ھستم م: فاگ گفت 

  
  !پاسپارتو 

  
  .حاضر : پاسپارتو پاسخ داد 

  
  .بسيار خوب ، ما طي دو روز اخير تمامي قطارھاي بمبئي را در جستجوي شما بازرسي كرده ايم : قاضي گفت 

  
  آخر براي چه ؟ مگر چه خطايي از ما سر زده است ؟: پاسپارتو پرسيد 

  
  .درب باز شد و سه روحاني ھندي وارد دادگاه شدند . كنيد  شاكيان را احضار. خواھيد ديد : قاضي گفت 

  
  !پس اين نامردھا بودند كه مي خواستند بانوي جوان ما را بسوزانند ! كه اينطور : پاسپارتو با ديدن آنان گفت 

  
  ان با ھتك حرمت آقـاي فيليس فاگ و خدمتكار ايش: روحانيون در برابر قاضي ايستادند و منشي شروع به قرائت شكوائيه كرد 

  .و بي احترامي نسبت به مكان مقدس كيش برھمايي ، قانون ھندوستان را نقص كرده اند 
  

  آيا دادخواست را شنيديد ؟: قاضي سوال كرد 
  

  .بله ، شنيدم : اگ كه به ساعتش نگاه مي كرد گفت آقاي ف
  

  آيا حقيقت دارد ؟
  

  روحاني مي خواھم كه براي شما توضيح بدھند كه در معبد پيالچي قصد انجام چهبله ، حقيقت دارد ، و حال من از اين آقايون 
  .جنايتي را داشتند كه ما مانع آنھا شديم 

  
  . رو حانيون با تعجب به يكديگر نگاه كردند ، به نظر مي آمد كه از حرفھاي آقاي فاگ سردرنياورده اند

  
  .ي جايي كه مي خواستند آن دختر بيچاره را زنده زنده بسوزانند در معبد پيالچ! بله : پاسپارتو با ھيجان فرياد زد 
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  .شگفتي روحانيون ھر لحظه بيشتر و بيشتر مي شد و قاضي ھم دست كمي از آنھا نداشت 
  

  بسوزانند ؟ چه كسي را مي خواستند در مركز شھر بمبئي بسوزانند ؟: قاضي پرسيد 
  

  چه گفتيد ؟ بمبئي ؟: پاسپارتو گفت 
  

  .ما راجع به معبد ماالبارھيل در بمبئي صحبت مي كنيم . لبته ، ما چيزي از معبد پيالچي نمي دانيم بله ، ا
  

  .و يك جفت كفش را سردست باال برد . اين ھم مدرك جرم : منشي دادگاه گفت 
  

  .كفشھاي من : پاسپارتو با تعجب گفت 
  

  بمبئي را كامال فراموش كرده بودند و دليل واقعي احضار آنان بهفيليس فـــاگ و خدمتكارش ماجراي معبد ماالبارھيل در شھر 
  .دادگاه ھم ھمان ماجرا بود 

  
  

  نقشه كاراگاه.   29
  

مبئي رفته و او به ب. فيكس بالفاصله دريافته بود كه از كفشھاي بجا مانده در معبد مي تواند بخوبي عليه فـــــــاگ استفاده كند 
  زيرا در صورت شكايت ، مردي كه با كفش وارد معبد شده و آنان . انيون را تشويق كرده بود كه عليه آنان شكايت كنند روحـــ

  ـانيون قبول كرده و ھمراه او با قطارروحـــ. به آنان پرداخت مي كرد  را به زمين زده بود بايستي مبلغ ھنگفتي بعنوان جريمه
  .بعدي به كلكته آمده بودند 

  
  طر مدت زماني كه آقــــــــــاي فاگ و ھمراھانش صرف نجات دختر جوان كرده بودند ، فيكس و روحانيون زودتر به كلكته بخا

  ـا خواسته بود كه آقاي فاگ و پاسپارتو را ھنگامخابره كرده و از پليس آنجـــــيك تلگرام از بمبئي به كلكته م سفيكي. رسيدند 
  با خود انديشيد كه. امـــــــا وقتي فھميد اثري از آنان ديده نشده است ، بسيار ناراحت شد . ايند پياده شدن از قطار دستگير نم

  او . اال در يكي از ايستگاه ھاي بين راه پياده شده و راھشان را به طرف جنوب ھندوستان كج كرده اند ـــــــــــــــــــــــآنان احتم
  حالي كه اضطراب شديدي وجودش را فرا گرفته بود ، در ايستگاه قطار به كمين نشست و  ساعت تمـــــــــــام در بيست و چھار

  بالفاصله به يك مامور پليس. باالخره آنروز صبح پــــــاداش انتظار خود را گرفت و دو مرد را ديد كه از قطار پياده مي شوند 
  بود ؟ چگونه به آن دو نفر پيوسته بود ؟ پاسخ اين سواالت از درك او امـــــــــــــا آن زن كه . دستور داد تا آنان را توقيف كند 

  .خارج بود 
  

  اگر پاسپارتو ششدانگ حواسش صرف كار خودش نبود حتمـــا آقاي فيكس را مي ديد كه در جايگاه تماشاگران نشسته است و 
  .بود نگران دادرسي است ، در كلكته ھم مثل بمبئي و سوئز حكم جلب بدستش نرسيده 

  
  يد كه با كفش وارد معبد شده ايد ؟آيا شما به گناه خود اعتراف دار: قاضي رو به پاسپارتو كرد و گفت 

  
  .بعله : پاسپارتو گفت 
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  زندان.   30
  

  
  نظر به قـــــانون دولت فخيمه انگلستان مبني بر احترام به مقدسات ملت ھند و ھمچنين نظر به اقرار صريح: قاضي دامه داد 

  حت مقدس معبد ماالبارھيل در مورخه بيستم اكتبر سال جاري آقاي پاسپارتو به چھارده روزمتھم به بي حرمتي نسبت به ســـا
  .زندان و سيصد پوند غرامت محكوم مي شوند 

  
  سيصد پوند ؟: پاسپارتو فرياد زد 

  
  ارتكاب جرم بطور قطع و يقين ثابت نگرديده و نظر به اينكه مشاركت آقـاي فيليس فاگ در: قاضي در ادامه سخنان خود گفت 

  است ، اما ايشان مسئول مستقيم اعمال خدمتكار خود مي باشند ، لذا دادگاه ايشـــــــــــان را نيز به ھفت روز زندان و پرداخت
  .صد و پنجاه پوند غرامت محكوم مي كند 

  
  .از آزادي آنان از زندان حتما به دستش مي رسيد حكم جلب تا قبل . فيكس از شنيدن حكم دادگاه بسيار خوشحال شد 

  
  با اين حكم اربابش شرط را مي باخت و تمام ثروتش بر باد مي رفت و ھمه ھم . پاسپارتو از شدت نـــــــاراحتي گيج شده بود 

  .تقصير احمقي مثل او بود كه پا در آن معبد لعنتي گذاشته بود 
  
  

  وجه الضمان.   31
  

  :ھيچگونه نگراني از خود نشان نداد ، با آرامي گفت آقاي فاگ 
  

  .من حاضرم وجه الضمان بپردازم 
  

  .شما اين حق را داريد : قاضي گفت 
  

  نظر به اينكه فيليس فاگ : فيكس با شنيدن اين حرف پپشتش به لرزه افتاد  ليك دوباره اطمينان خـاطر يافت ، زيرا قاضي گفت 
  .بلغ وجه الضمان براي ھر كدام ھزار پوند تعيين مي شود و خدمتكارش خارجي ھستند ، م

  
  كيف دستي را از پاسپارتو گرفت ، يك بسته اسكناس خارج كرد و آن را روي. حـــاضرم اين مبلغ را بپردازم : قاي فاگ گفت آ

  فيليس فاگ به خدمتكارش .چنانچه به زندان برويد ، اين پول به شما مسترد خواھد شد : اضي گفت ـــــــق. ميز منشي گذاشت 
  . راه بيفت : گفت 

  
  . پس اقال كفشھايم را پس بدھيد : پاسپارتو با عصبانيت فرياد زد 

  
  . تازه پايم را ھم مي زنند . ھر لنگه ھزار پوند . اين كفشھاي بدتركيب چقدر برايمـــان گران تمام شدند . كفشھا را به او دادند 

  .بدنبال ارباب خود كه بازويش را به آئودا تقديم كرده بود ، براه افتاد پاسپارتو ناراحت و پريشان 
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  ھرگز راضي نخواھد شد دوھزارپوند را از دست بدھد) كه به نظر او كسي جز آقــاي فاگ نبود ( فيكس اميدوار بود كه سارق 
  .ه اي گرفت و ھمگي سوار شدند آقـاي فاگ درشگ. ل كرد با اين ھمه او را از نزديك دنبا. و ھفت روز زندان را خواھد كشيد 

  . ه به بندر رسيد كمي بعد درشگ. شروع به دويدن كرد فيكس به دنبال آنان 
  

  .ساعت يازده بود و آقاي فاگ يك ساعت زودتر رسيده بود . كشتي بخار رانگون نيم مايل دورتر از ســـاحل لنگر انداخته بود 
  

  كاراگاه به . ـاق ھمراھانش در قايقي نشست و به سوي رانگون حركت كرد ياده شد و به اتفــــز درشگه پفيكس او را ديد كه ا
  .تا آخر دنيا ھم كه بروي تعقيبت مي كنم ! دزد ! بي شرف ! دو ھزار پوند ھم پريد ! مرغ از قفس پريد . شدت عصبــاني بود 

  .واھد آورد با اين ولخرجي كه در پيش گرفته ، بزودي ته پولھا را باال خ
  

  آقــــــــاي فاگ از زمان ترك لندن تاكنون بيشتر از پنج ھزار پوند خرج كرده بود و ھر چه از اين مبلغ كم. حق با كاراگاه بود 
  .مي شد ، پاداشي ھم كه به كاراگاه تعلق مي گرفت ، كاھش مي يافت 

  
  

  از كلكته به سنگاپور.   32
  

  با اين ھمه از كلكته. در سرعت با مونگوليا برابري مي كرد ، امــــا راحتي آن را نداشت رانگون كشتي آھنين و خوبي بود و 
  .تا ھنگ كنگ سه ھزار و پانصد مايل ، يا به عبارت ديگر يازده تا دوازده روز بيشتر راه نبود 

  
  فرصتي مراتب سپاس و قدرداني خود  آئودا تا اين زمان آشنايي زيادي با اخالق و روحيات آقــــاي فاگ پيدا كرده بود و در ھر

  يا  –آقــــــاي فاگ خيلي سرد و بي تفاوت . را بخاطر نجات جانش و مراقبت زيادي كه از او به عمل مي آورد ، ابراز مي كرد 
  نشان  به سخنان او گوش مي داد و ھيچگونه احســــــــــــاس دوستانه اي نسبت به او از خود –حداقل چنين به نظر مي رسيد 

  البته او مراتب ادب و نزاكت را در نھايت دقت در مورد وي رعايت مي كرد و كـامال مراقب بود كه او از نظر رفاه و. نمي داد 
  سر ساعات معين به ديدن او مي آمد و اگر چيزي نمي گفت ، حداقل به سخنان او . آســـــــــايش چيزي كم و كسر نداشته باشد 

  .گوش مي داد 
  

نھا در بمبئي و يكي از آ. ه تجار ثروتمندي بودند ـايش گفت كاي فاگ تعريف كرد و از عموھـــــآئودا قصه زندگيش را براي آق
  اي خليج بنگال راـــبھكشتي آ. ھوا خوب و دريا آرام بود . ديگري كه مي خواست به او پيوندد در ھنگ كنگ زندگي مي كرد 

  يك روز قبل از رسيدن رانگون به سنگاپور ، پاسپارتو برحسب اتفــــــــاق با . مي رفت مي شكافت و به سوي سنگاپور پيش 
  .فيكس روبرو شد 

  
  نكند شما ھم داريد دور دنيا را مي گرديد ؟ . جا اينجا كجا ؟ فكر مي كردم در بمبئي باشيد شما ك! آقاي فيكس ! آه 
  

  .دارم آنجا بمانم ، حداقل براي چند روز قصد . به ھنگ كنگ مي روم ! اوه ، نه : فيكس گفت 
  

  .چطور شده است كه از كلكته تا اينجا شما را روي عرشه نديده ام 
  

  حال اربابت آقاي فيليس فاگ چطور است ؟. توي كابين استراحت مي كردم . حالم خوب نبود 
  

  ما االن يك . س يك چيزي ھست كه شما خبر نداريد آه ، آقــــــاي فيك. تا حاال يك روز ھم تاخير نداشته است . متشكرم . خوبه 
  .بانوي جوان ھمراھمان داريم 
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  يك بانوي جوان ؟: فيكس كه تظاھر مي كرد چيزي در اين مورد نمي داند گفت 
  

  نگي نجاتاز ماجراھــــــــاي بمبئي گرفته ، تا خريد فيل به بھاي دو ھزار پوند ، چگو. پاسپارتو تمام داستان را براي او گفت 
  فيكس كه از قسمت آخر اين داستان بخوبي اطالع داشت ،. و بـــــــــــازداشتگاه در كلكته ، ھمه را تعريف كرد آئودا در جنگل 

  آيا اربابت قصد دارد اين خانم را ھم با خود تا اروپا ببرد ؟: وانمود كرد كه ھيچ نمي داند و پرسيد 
  

  .عمويش تاجر خرپولي است . تحويل عمويش مي دھيم در ھنگ كنگ . نه ، آقاي فيكس ، نه 
  

فيكس دوباره نااميد شد ، فكر مي كرد موضوع آئودا مي تواند بھانه جديدي به دستش بدھد كه در ھنگ كنگ آقــــــاي فاگ را 
  اجازه مي دھيد شما را به يك نوشيدني دعوت كنم ، آقاي پاسپارتو ؟. دوباره  به چنگ پليس بيندازد 

  
  .خواھش مي كنم ، بدم نمي آيد لبي تر كنيم : نسوي گفت فرا
  

  پس از اين گفتگو پـــاسپارتو و كاراگاه اغلب يكديگر را بر روي عرشه مالقات مي كردند و فيكس ديگر سعي نداشت اطالعات 
  .بيشتري از دوستش بيرون بكشد 

  
  

  پاسپارتو اشتباه فكر مي كند.   33
  

  سرنوشت عجيبي كه آقــــــــاي فيكس را تاكنون با آنان ھمراه كرده بود براي پاسپارتو يك معما شده و او را عميقا به فكر فرو 
  بار اول او را در سوئز ديد ، بعد در كشتي مونگوليا كه مي گفت مي خواھد به بمبئي. واقعـا ھم جاي تعجب داشت . برده بود 

  نكند آقــــــــاي فاگ را تعقيب . كله اش در رانگون پيدا شده است و قصد رفتن به ھنگ كنگ را دارد برود ، حاال ھم كه سر و 
  پاسپارتو يقين حاصل كرد كه فيكس ھم ھمزمان با آقاي فاگ . جدا عجيب بود .  اد ھم بعيد به نظر نمي آيدــــــــــــــزي. مي كند 

  .تي آنان ھم خواھد امد ھنگ كنگ را ترك خواھد كرد و احتماال با كش
  

  اگر پاسپارتو صد ســـال ديگر ھم دراين باره مي انديشيد ، ھرگز نمي توانست علت واقعي تعقيب او را دريابد و اين تصور كه
  اما ھمـــانطور كه اكثر مردم ھر. اربابش را بعنوان يك سارق به دور دنيا تعقيب مي كنند ، حتي به ذھنش ھم خطور نمي كرد 

  را بنحوي براي خود توجيه مي كنند ، او نيز جواب قـــــــــانع كننده اي براي خود يافت و چنين تصور كرد كه فيكس از  چيزي
  يا اين مسافرت طبق نقشه و از ھمان راھي كه قرار گذاشته اند ، انجامريفرم فرستاده شده است تا ببيند آطرف اعضاي كلوپ 

  .مي پذيرد يا خير 
  
  

  او را مخفيــــــانه فرستاده اند كه! خود خودشه : ه از ھوش و درايت سرشار خود به وجود آمده بود گفت دل ك خدمتكار ساده
  عـــــاليجنابان كلوپ ريفورم ، شما از اين عملتان شرمسار ! آه . كار خيلي زشتي است . مطمئن شوند ارباب من كلك نمي زند 

  تصميم گرفت چيزي در اين مورد به آقـــــاي فاگ نگويد ، –خشنود و راضي از كشفي كه كرده بود  –پاسپارتو . خواھيد شد 
  اما تصميم. ر و رنجيده خاطر گردد اثــادي كه دوستانش نسبت به او داشتند ، متن را داشت كه اربابش از عدم اعتمزيرا بيم آ

  .و او را ريشخند كند گرفت كه به خاطر اين مسئله سر به سر آقاي فيكس بگذارد 
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  در سنگاپور.   34
  

  بعدازظھر چھـــــارشنبه ، سي ام اكتبر ، كشتي رانگون به تنگه ماالكا كه شبه جزيره اي به ھمين نام را از سرزمين سوماترا
  كشتي نشينان پنھانجزاير كوچك كوھستاني با مناظري بسيار زيبا و شاعرانه ، سوماترا را از چشم . جدا مي كند ، وارد شد 

  ساعت چھــــــــــــــار صبح روز بعد رانگون ، كه نصف روز زودتر از برنامه رسيده بود ، براي سوخت گيري در . مي داشت 
  .سنگاپور پھلو گرفت 

  
  ز كشتيفيليس فاگ زمان اضـافه را در دفترچه اش يادداشت كرد و به ھمراه آئودا كه ھوس كرده بود قدمي در ساحل بزند ، ا

  پاسپارتو كه از اين عمل او . فيكس كه به حركت آقــــــــــــــاي فاگ مشكوك بود ، مخفيانه به دنبال او به راه افتاد . خارج شد 
  اين. ــاي باشكوھي دارد ـجزيره سنگاپور نه بزرگ است و نه دورنم. خنده اش گرفته بود ، به ساحل رفت تا كمي ميوه بخرد 

  . د ، با اين حال بسيار تماشايي و دل انگيز است جزيره كوه ندار
  

  پس از دو ساعت سواري در ميان جنگلھا و درختھـــــــا با كالسكه زيبايي كه اسبھاي ظريفي آن را مي كشيدند ، آئودا و آقاي
  پاسپارتو بر . فــــــاگ به عرشه كشتي بازگشتند و به دنبال آنان فيكس كه چون سايه به دنبالشان روان بود به كشتي وارد شد 

  از ميوه اي كه خريده بود مقداري به آئودا تعارف كرد ، و او ھم با يك دنيا لطف. روي عرشه كشتي انتظار آنـان را مي كشيد 
  .  و مھرباني از وي تشكر كرد

  
  ساعت يازده ، رانگون ، كه به اندازه سوخت الزم ، ذغال سنگ بار زده بود از اسكله فاصله گرفت و چند ساعت بعد كوھھاي

  از سنگاپور تا ھنگ كنگ ، قلمرو كوچكي از انگلستان كه از خاك چين. مرتفع و جنگلھاي ماالكا از چشم مسافران ناپديد شد 
  فيليس فاگ اميدوار بود كه سفرشان تا آنجا بيشتر از شش روز به طول نينجامد. ايل است مجزا شده ، حدود ھزار و سيصد م

  .زيرا ششم نوامبر يك كشتي از ھنگ كنگ به مقصد يوكوھاما ، يكي از شھرھاي مھم ژاپن حركت مي كرد 
  

  ــاني شد و بادھاي شديدي وزديدندريا طوفـ. ھوا كه تا آن لحظه خوب و مساعد بود ، با شروع بادھاي آخر ماه ، تغيير يافت 
  كشتي در اثر. ناخدا بادبانھا را برافراشت . خوشبختانه جھت بادھا از جنوب شرقي بود كه با حركت كشتي موافق بود . گرفت 

  اما سرعت كشتي. دو نيرو يعني نيروي باد و نيروي بخــــــار ، با سرعت بسيار زيادي از كرانه ھاي آنام و كوشنشين گذشت 
  او عصباني بود و در دل به ناخدا ، تكنسينھا و شركت كشتيراني ناسزا. آن قدر ھم زيــــــــــاد نبود كه پاسپارتو را راضي كند 

  .ولي آقاي فاگ ابدا از خود دلھره و ناشكيبايي نشان نداد . مي گفت 
  
  

  گفتگو ميان فيكس و پاسپارتو .   35
  

  .مثل اينكه خيلي عجله داريد زودتر به ھنگ كنگ برسيد : گفت در يكي از روزھا آقاي فيكس به او 
  

  .بله ، خيلي عجله داريم : پاسپارتو گفت 
  

  قاي فاگ دلواپس از دست دادن كشتي يوكوھاماست ؟آيا فكر مي كني كه آ
  

  .آره ، خيلي دلواپس است 
  

  پس تو ھم باورت شده است كه اين سفر دور دنيا حقيقت دارد ؟
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  باور نمي كنيد آقاي فيكس ؟آره ، شما 
  

  .نه ، من كه باور نمي كنم 
  

  .اي روباه حقه باز : پاسپارتو چشمكي زد و گفت 
  

  منظور او از اين حرف چه بود ؟ آيـــــــــــــا فرانسوي او را شناخته بود ؟ افكار فيكس . كاراگاه از شنيدن اين كنايه نگران شد 
  پــاسپارتو مشكل مي توانست به راز او پي ببرد ، با اين حال چيزي. ، راحت نمي شد  تا جواب آن را نمي يافت. مغشوش شد 

  .كه او گفت مسلما بي ربط نبود 
  

  قاي فيكس ، نمي دانم وقتي بهآ: ن ھم پا را فراتر گذاشت و گفت روز بعد پاسپارتو نتوانست جلوي زبــــانش را بگيرد و از اي
  فيكس كه دقيقــــــــا نمي دانست چه جوابي . شما را براي ھميشه از دست خواھيم داد يا نه ھنگ كنگ برسيم آيا سعادت ديدار 

  ...خوب ، راستش نمي دانم ، شايد : بدھد گفت 
  

  اول فقط مي خواستيد تا. باز ھم بيائيد . خواھش مي كنم ما را از زيارت ديدار خود محروم نفرمـــــــائيد ! آه : پاسپارتو گفت 
  .اما حاال در راه چين ھستيد ، تا آمريكا ھم كه راھي نمانده و از آنجا تا اروپا ھم كه يك قدم بيشتر نيست . برويد بمبئي 

  
  .فيكس به چھره پـــاسپارتو كه خنده پيروزمندانه آن را فتح كرده بود ، دقيق شد و تصميم گرفت حرف او را به شوخي بگيرد 

  براي اين كارت خيلي پول مي گيري ؟: اد اما پاسپارتو ول كن نبود و ادامه د
  

  .سختي زيادي دارد ، اما در عوض مجاني سفر مي كنم . ھم اره ، ھم نه : فيكس گفت 
  

  .آره ، مطمئنا ھمينطوره : پاسپارتو با خنده موذيانه اي گفت 
  

  فيكس نگران مي شود .   36
  

  پاسپارتو مسلما از طريقي پي به كاراگاه بودن او برده بود. رفت پس از اين گفتگو فيكس به كابين خود برگشت و به فكر فرو 
  اسپارتو در اين وسط چه نقشي داشت ؟ آيا او ھم يكي از سارقين بانكــــــاما آيا اين موضوع را به ارباب خود ھم گفته بود ؟ پ

  فيكس چند ساعتي را. و بـازي را باخته بود يا پاسپارتو و اربابش از ھدف او آگاه بودند ؟ كه اگر اين چنين مي بود ، ابود ؟ آ
  در نگراني به سر برد ، گاه فكر مي كرد ھمه چيز تمــــــــــــام شده است و گاه به خود اميد مي داد كه فاگ از حقيقت موضوع

  .او چنان پريشان بود كه نمي توانست تصميم درستي بگيرد . بي اطالع است 
  

  در صورتي كه موفق به دستگيري فاگ در. ھمه چيز را رك و راست با پاسپارتو در ميان بگذارد بــــــــــاالخره تصميم گرفت 
  اين. ھمه چيز را به پاسپارتو خواھد گفت  –فيكس  –ھنگ كنگ نشود و در صورتي كه فــــاگ در آن جزيره باقي نماند ، او 

  فيكس موفق نمي شد و اگر نبود ، مي توانست از وجود او ھم درخدمتكار ھم با يكي از ســـــارقين بود يا نبود ، كه اگر بود ، 
  .دستگيري فاگ استفاده كند 

  
  اما وضعيت فاگ و آئودا چگونه بود ؟ آئودا نسبت به اين انگليسي. فيكس و پاسپارتو در برابر يكديگر چنين وضعيتي داشتند 

  احساسي داشت ؟ مسلما فاگ حاضر بود تحت ھر شرايطياما فاگ نسبت به او چه . خونسرد بسيار مھربان و سپاسگزار بود 
  ھمچنين به نظر مي آمد كه فاگ ابدا. از او محــــــافظت كند ، اما اين ھم مسلم بود كه عشق او را به قلب خود راه نداده است 

  .نگران برد و باخت شرط نيست و تنھا كسي كه جوش اين چيزھا را مي زد پاسپارتو است 
  

  : با خود گفت .  اي نيرومند آن را تمـاشا مي كردـــــــپاسپارتو به نرده ھاي ماشين خانه كشتي تكيه داده بود و موتورھروزي 
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  آه ، اگر . اين انگليسيھاي پولكي حيفشان مي آيد ذعال سنگ مصرف كنند . اصال لش كشتي را نمي كشد . خيلي كم است بخار 
  .ر ذغال سنگ مي ريختند كه موتورھا را مي تركاند يك كشتي آمريكايي بود ، آن قداين 

  
  

  هواي بد و سرعت كم.   37
  

  غربي بود لوزش باد ھر لحظه شديدتر مي شد و جھت آن از شما. ا خراب شد ــدر آخرين روزھاي اين سفر دريايي ھوا نسبت
  ود و مسافرين در كابين ھاي خود بسيار كشتي چون بازيچه اي در دست امواج قرار گرفته ب. انع حركت كشتي مي گرديد كه مـ

  اگر باد قطع . در روزھاي سوم و چھارم نوامبر طوفــــــــان شديدتر شد و سرعت كشتي به حداقل كاھش يافت . ناراحت بودند 
  ، اما نمي شد كشتي دست كم بيست و چھار ساعت از برنامه عقب مي افتاد و مســــــافرين ما به كشتي يوكوھاما نمي رسيدند

  . فيليس فاگ ابدا به نظر نمي رسيد نگران اين موضوع باشد 
  

  اگر رانگون پس از ترك كشتي يوكوھاما به ھنگ كنگ مي رسيد ، آقــاي فاگ چاره اي نداشت جز اينكه. فيكس خوشحال بود 
  با دريا زده شده بود و حالت تھوعاو تقري. پس اي بادھـــا بوزيد و اي آسمان تيره تر شو . جند روزي را در اين جزيره بماند 

  دلش طاقت. او تمام مدت را بي صبرانه روي عرشه ايستاد . اما حــــــــال پاسپارتو را به راحتي مي توان تصور كرد . داشت 
  اب ديگراز يك طناب به طن. از دكلھا باال مي رفت و در باز و بسته كردن بادبانھـا كمك مي كرد . نمي آورد بدرون كابين برود 

  او مي خواست دقيقا بداند كه طوفان تا چه مدت ادامه .  ادندــــــــــــمي پريد و از عمليات آكروبات او ملوانان به حيرت مي افت
  .اضطراب او مايه خنده و سرگرمي آنان شده بود . و مرتب از ملوانان و ناخدا اين سوال را مي كرد مي يابد 

  
  در طول روز پنجم نوامبر ، دريا آرامتر شدو با افزايش سرعت كشتي. در جھت موافق قرار گرفت  باالخره باد از شدت افتاد و

  .سرانجام ساعت پنج صبح روز ششم خشكي نمايان شد . اما جبران زمـــان تلف شده غيرممكن بود . پاسپارتو ھم آرام گرفت 
  او بدون شك كشتي. يست و چھـــار ساعت تاخير داشت به ھنگ كنگ مي رسيد ، ولي ب فيليس فاگ طبق برنامه بايستي پنجم

  ســــاعت شش ناخدا به عرشه آمد و پشت سكان قرار گرفت تا كشتي را از ميان صخره ھا به. يوكوھاما را از دست داده بود 
  .بندر ھدايت كند 

  
  راجع به كشتي يوكوھاما سوال كند ، اما چند بار تصميم گرفت كه به سراغ ناخدا برود و از او. پاسپارتو بسيــــار نگران بود 

  او اضطراب خود را با فيكس در ميــان گذاشت و. ترجيح مي داد كه تا آخرين لحظه اميدش را از دست ندھد . جرئت نمي كرد 
  كشتي اگر اربابت به كشتي يوكوھاما نرسد ، مي تواند با. جـــاي نگراني نيست : فيكس ھم سعي در آرام كردن او كرد و گفت 

  اگر چه پاسپارتو شھامت سوال كردن از ناخدا را نداشت ، اما در. اين پاسخ پاسپارتو را به شدت عصبـــاني كرد . بعدي برود 
  .عوض آقاي فاگ پيش او رفت و در مورد اولين كشتي به مقصد يوكوھاما سوال كرد 

  
  .فردا صبح : ناخدا گفت 

  
  .آھا : ن بدھد ، فقط گفت آقاي فاگ بدون اينكه ھيجاني از خود نشا

  
  .پاسپارتو جواب ناخدا را شنيد و به قدري خوشحال بود كه مي خواست او را غرق بوشه كند 

  
  .فيكس ھم پاسخ او را شنيد ، اما ترجيح داد به جاي اين كار گردن ناخدا را بشكند 
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  خبر خوش.   38
  

  نام كشتي چيست ؟: آقاي فاگ پرسيد 
  

  .كارناتيك : ناخدا گفت 
  

  .اما اين كشتي كه قرار بود ديروز حركت كند 
  

  .زودتر از فردا نمي تواند حركت كند . درسته قربان ، اما يكي از ديگھايش خراب شده و نياز به تعمير دارد 
  

  تو بھترين: گفت  پاسپارتو دست ناخدا را گرفت ، با حرارت تكان داد و. و به كابين خود رفت . متشكرم : آقـــــــاي فاگ گفت 
. ناخدا كه دليل اين محبت ناگھــــــاني پاسپارتو را درك نكرده بود ، مات و متحير به سراغ كار خود رفت ! ناخداي دنيا ھستي 

  .ساعت يك بعدازظھر كشتي در اسكله پھلو گرفت و مسافران پياده شدند 
  

  ون اگر اين اتفاق براي ديگ بخار كارناتيك پيش نيامده بود ،بايد اعتراف كرد كه آقــاي فيليس فاگ جدا خوش شانس بود ، چ
  حتما روز قبل ھنگ كنگ را ترك مي كرد و مســـــافرين ژاپن مجبور مي شدند كه يك ھفته منتظر بمانند تا كشتي بعدي حركت

  كشتي بخاري ھم . دي نداشت آقـــاي فاگ بيست و چھار ساعت از برنامه تنظيم شده عقب بود ، اما اين تاخير اھميت زيا. كند 
  البته آن كشتي ھم بيست و چھار ساعت. كه از يوكوھاما به مقصد سانفرانسيسكو مي رفت تا رسيدن كارناتيك منتظر مي ماند 

  .پيمود ، مي توانست اين تاخير را جبران نمايد  تاخير پيدا مي كرد ، اما طي بيست و دو روزي كه اقيانوس آرام را مي
  

  تاكنون بدون در نظر گرفتن اين بيست و چھار ساعت تاخير ، آقـــــاي فاگ طبق برنامه اي كه سي و پنج روز قبل در بنابراين 
  .لندن تنظيم كرد ، پيش آمده بود 

  

  عموي آئودا.   39
  

  بنابراين آقــــــــاي فاگ شانزده ساعت فرصت داشت تا كارھايش را . كشتي كارناتيك روز بعد ساعت پنج صبح حركت مي كرد 
فاگ ، آئودا و پاسپارتو از كشتي پياده شدند و . يعني عموي آئودا را پيدا كرده و بانوي جوان را به او تحويل دھد . انجام دھد 
  آقــــــاي فاگ براي آئودا اتاقي گرفت و خود براي پيدا كردن عموي ھندي بيرون رفت ، . ب رسيدند به مقابل ھتل كال كمي بعد 

  .ولي قبل از خروج به پاسپارتو گفت كه در ھتل بماند و از آئودا مراقبت كند 
  

  آقاي فاگ به يكي از تجارت خانه ھاي مھم شھر رفت كه مطمئن بود  جي جي  محترم بازرگان سرشناس را حتمــا مي شناسند 
  اما در آنجـــــا به او گفتند كه اين تاجر پولدار ھندي دو سال قبل دكان خود را تخته كرده و پس از گردآوري ثروت ھنگفتي به

  .گزيده است  اروپا رفته و در ھلند رحل اقامت
  

  آئودا ابتدا جوابي. از آئودا اجازه مالقات خواست و آنچه را كه شنيده بود ، به او گفت . فيليس فـــــاگ به ھتل كالب بازگشت 
  آقاي فاگ ، حاال من بايد چكار كنم ؟: لحظه اي به فكر فرو رفت و گفت . نداد 

  
  .با ما به اروپا بياييد . بسيار ساده است 

  
  .نمي خواھم مزاحم شما بشوم اما من 
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  .اينطور نيست پاسپارتو . ابدا مزاحمتي نيست 
  

  .چرا قربان ، ھمينطوره : خدمتكارش گفت 
  

  ــاحبت با اين بانوي زيباي ھندي راو به راه افتاد ، و از اينكه مصـپاسپارت. و كن رپس برو به كارناتيك و براي سه نفر جا رز
  .شحال بود از دست نمي دادند ، بسيار خو

  
  فيكس ناراحت است.   40

  
  ناراحتي او ھم بي دليل نبود. در طول و عرض اسكله قدم مي زند و كامال بي قرار است  پاسپارتو فيكيس را ديد كه با ناراحتي

  فاگي وجوداين حكم مسلما در راه بود ، اما زماني مي رسيد كه ديگر . حكم جلب آقــــاي فاگ ھنوز به ھنگ كنگ نرسيده بود 
  اگر. از ھنگ كنگ به بعد ھم آقاي فاگ از حيطه قانون انگلستان خـــارج مي شد و دستگيري او غيرممكن مي گرديد . نداشت 

  .فيكس نمي توانست چند روزي او را در ھنگ كنگ معطل كند ، آقاي فاگ براي ھميشه گريخته بود 
  

  خوب ، پس معلوم مي شود اوضـــــــــــــــــــاع بر وفق مراد جنتلمنھاي كلوپ ريفورم نيست و با خنده : پاسپارتو با خود گفت 
  خوب ، آقاي فيكس ، باالخره تصميم گرفتيد كه با ما تا آمريكا بيائيد ؟. پيروز مندانه اي به سوي فيكس رفت 

  
  .بله : اد فيكس با دندانھاي به ھم فشرده پاسخ د

  
  .پس برويم جا رزرو كنيم . مطمئن بودم كه نمي توانيد دوري مـــــا را تحمل كنيد . مي دانستم . پاسپارتو از خنده ريسه رفت 

  مــــــــــــــامور فروش بليط به آنان گفت كه چون . آنھا به دفتر شركت حمل و نقل دريايي رفتند و براي چھار نفر بليط خريدند 
  .ت كشتي پايان يافته است ، بنابراين برنامه حركت قبلي بھم خورده و كشتي ساعت ھشت ھمان شب حركت خواھد كرد تعميرا

  .برويم زودتر  به او خبر بدھيم . چه بھتر ، به نفع ارباب من مي شود : پاسپارتو با خوشحالي گفت 
  

  فيكس نقشه جديدي مي ريزد.   41
  

  اين تنھا راھي است كه مي شود فاگ را . بايد ھمه چيز را به پاسپارتو بگويد . فيكس با شنيدن اين خبر تصميم خود را گرفت 
  .ھنوز خيلي وقت داريم ، برويم لبي تر كنيم : پس از ترك دفتر كشتيراني ، فيكس گفت . چند روزي در ھنگ كنگ نگه داشت 

  
  .زياد طولش ندھيم بسيار خوب ، اما : پاسپارتو گفت 

  
  در انتھـــاي كافه تخت بزرگي قرار داشت كه چند نفر سر برنازبالشھا گذاشته و به خواب عميقي. آنھا به طرف يك كافه رفتند 

  فيكس و پاسپارتو نشستند و ھر. حدود سي نفر ديگر پشت ميزھـــاي كوچك حصيري مشغول نوشيدن بودند . فرو رفته بودند 
  .فرانسوي كه از طعم نوشيدني خوشش آمده بود پشت سر ھم گيالسش را پر و خالي مي كرد . سفارش دادند  كدام نوشابه اي

  آنھا راجع به خيلي چيزھــــــا و به خصوص تصميم خوب فيكس در پيوستن به آنھا . اما فيكس كم مي خورد و مواظب او بود 
  كارناتيك را كه بردند ، پاسپارتو يادش آمد كه بايد ھر چه زودتر اربابش را از تغييرام ـــــــــن.  در سفر با كارناتيك سخن گفتند

  .حركت كشتي باخبر كند و بلند شد زمان 
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  .يك لحظه صبر كن : فيكس گفت 
  

  ديگه چيه آقاي فيكس ؟
  

  موضوع: كشيد ، گفت  پاسپارتو در حـالي كه آخرين گيالسش را سر مي. مي خواھم درباره موضوع مھمي با تو صحبت كنم 
  .امروز وقت ندارم . باشد براي فردا ! مھم 

  
  خوب چه كار. پاسپارتو با شنيدن نام اربــــابش كنجكاو شد و نشست . صبر كن ، موضوع راجع به اربابت است : فيكس گفت 

  داريد كه به من بگوييد ؟
  

  آيا حدس زده اي كه من كه ھستم ؟ :فت ، صدايش را پايين آورد و گفت فيكس بازوي او را گر
  

  .البته كه حدس زدم : پاسپارتو با خنده جواب داد 
  

  ...پس ھمه چيز را به تو مي گويم 
  

  امـــــــا اين را ھم اول به شما بگويم كه اين آقايان دارند پولشان را بي خودي . بگو ! باشد ! حاال كه من ھمه چيز را مي دانم 
  . تلف مي كنند 

  
  ...پس معلوم مي شود كه خبر نداري چقدر پول ! بي خودي : گفت  فيكس

  
  .بيست ھزار پوند . چرا ، مي دانم 

  
  .خير ، پنجاه و پنج ھزار پوند : فيكس گفت 

  
  پس الزم شد : و در حــالي كه دوباره از جايش بلند مي شد اضافه كرد . پنجاه و پنج ھزار پوند ! چه : پاسپارتو با فرياد گفت 

  .يك دقيقه از وقت را ھم از دست ندھم  كه
  

  !بله ، پنجاه و پنج ھزار پوند : فيكس گفت 
  

  .پاسپاتو از شنيدن دوباره اين مبلغ پاھايش شل شد و دوباره نشست 
  
  

  فيكس از پاسپارتو تقاضاي كمك مي كند .   42
  

  و اگر ھم موفق بشوم ، دو ھزار پوند. شيدني قبلي فيكس يك بطر ديگر سفارش داد ، امــــــا اين بار نوشابه اي قوي تر از نو
  آيا حاضري به خاطر كمك به من ھزار. اگر بـــــا من راه بيايي ، نصف آن را به تو مي دھم : پس گوش كن . نصيبم مي شود 
  پوند گيرت بيايد ؟

  
  كمك به تو ؟: پاسپارتو كه چشمھايش گشاد شده بود گفت 

  
  .روزي آقاي فاگ را در ھنگ كنگ نگه داريم بله ، كمك به من ، تا چند 
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  ھمينكه ارباب مرا تعقيب مي كنيد و به او اعتمـــــــاد نداريد كافي نيست ؟ . يعني چه ؟ چرا مزخرف مي گويي : پاسپارتو گفت 
  .من كه از اين كار آنان شرمم مي آيد . حاال آقايان مي خواھند سنگ ھم جلوي پايش بيندازند 

  
  منظورت چيست ؟ راجع به چه چيزي صحبت مي كني ؟: حرفھاي پاسپارتو سردرنياورده بود ، پرسيد  فيكس كه از

  
  .يك دفعه بياييد جيبھاي آقاي فاگ را ھم خالي كنيد ! نھايت نامردي . منظورم اين است كه اين نامردي است 

  
  .اين دقيقا ھمان كاريست كه مي خواھيم بكنيم : فيكس گفت 

  
 يك توطئه! اما اين يك توطئه است : اراحتي گيالس پشت گيالس از نوشيدني جديد مي نوشيد ، گفت ـــــز شدت نپاسپارتو كه ا

  .آقايان اسم خودشان را ھم گذاشته اند جنتلمن ! كثيف 
  

  .فيكس كم كم متوجه موضوع مي شد 
  

  آدم شريفي است و وقتي با كسي شرط مي بندد  آقاي فيكس ، بگذاريد به شمـــا بگويم كه ارباب من! نامردھا  :رتو گفت پاسپا
  .كامال روراست است و ھرگز كلك نمي زند 

  
  .اما بگو ببينم ، تو واقعا مي داني من كه ھستم : فيكس گفت 

  
  كاري. شما كي ھستيد ؟ شما فرستاده اعضــاي كلوپ ريفورم ھستيد كه ماموريت داريد ارباب مرا تعقيب كنيد : پاسپارتو گفت 

  چقدر ھم سعي كردم جلوي زبانم را بگيرم و چيزي. آقـــا من خيلي وقت است شما را شناخته ام . ايد از ان خجالت بكشيد كه ب
  .به اربابم نگويم 

  
  راستي راستي اربابت چيزي نمي داند ؟: فيكس با خوشحالي پرسيد 

  
  .ھيچ چيز : پاسپارتو كه دوباره گيالسش را سر مي كشيد گفت 

  
  . اشتبــــــــاه پاسپارتو كار او را مشكل تر كرده بود . چه بايد مي كرد . براي چند لحظه چيزي نگفت . فيكس به فكر فرو رفت 

  با خود. دست نداشته است  –كه فيكس از آن مي ترسيد  –آشكار بود كه پاسپارتو آدم كامال صـــــادقي است و در سرقت بانك 
  .دزدي دست نداشته حتما كمكم خواھد كرد خوب ، حاال كه در : گفت 

  
  

  ارباب تو يك سارق است.   43
  

  .او بـــايد حتما فاگ را در ھنگ كنگ دستگير مي كرد . فرصت زيادي نداشت . كاراگاه براي دومين بار تصميم خود را گرفت 
  .عضاي كلوپ ريفورم نفرستاده اند مرا ا. من آن كسي كه تو فكر مي كني نيستم . گوش كن ، خوب به حرفھاي من گوش بده 

  
  .باور نمي كنم : پاسپارتو گفت 

  
  .من كاراگاه پليسم . باور كن 
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  !كاراگاه پليس ! تو 
  

  دست در جيب بغل كتش كرد ، حكم مـاموريتش را بيرون آورد و به پاسپارتو. مداركم را ببين . بله ، مي توانم به تو ثابت كنم 
  از تعجب زبانش. انداخت  يك نگاه به آن و يك نگاه به فيكس پاسپارتو. اء شده بود ــــلندن امضحكم توسط رئيس پليس . داد 
  .آمده بود بند 

  
  با اين شرط بندي كه مثال مي خواھد دور دنيــــا را در ھشتاد روز بگردد ، تو و. قضيه شرط بندي يك حقه است : فيكس گفت 

  .د كه در اين فرار به او كمك كنن استاعضاي كلوپ ريفورم را ھم وادار كرده 
  

  از چه بايد فرار كند ؟ مگر او چه خطايي كرده است ؟! فرار 
  

  . پس گوش كن ، بيست و ھفتم سپتــــــــــــــامبر ، پنجاه و پنج ھزار پوند از بانك انگلستان به سرقت رفته است : فيكس گفت 
  پاسپارتو با. باور نداري ، بگير نگاه كن . و به مو با اربابت مطابقت دارد مشخصـــــاتي را ھم كه ما از سارق بانك داريم ، م

  .ارباب من پاك ترين آدم روي زمين است . مشت روي ميز كوبيد و گفت غيرممكن است 
  

  لندنتو روزي به استخدام او درآمدي كه مي خواست از . از كجا اين را فھميدي ؟ تو حتي او را نمي شنـــــاسي : فيكس گفت 
  تنھــــــــا دليلي ھم كه براي سفر خود عنوان كرد ، اين. او به قدري شتاب زده بود كه ھيچ چيز با خود برنداشت . حركت كند 

  ھي بگوي كه او پاك ترين آدم است ؟آيا باز ھم مي خوا. مبلغ ھنگفتي ھم كه پول با خود دارد . شرط بندي مسخره بود 
  

  . بله ، باز ھم مي گويم  بله ،: خدمتكار بيچاره گفت 
  

  تو ھم چون به او كمك كرده اي ، شريك جرم محسوب مي شوي ، اين را مي دانستي ؟
  

  چه ؟. جرئت نمي كرد به صورت كاراگاه نگاه كند . رنگش كامال پريده بود . پاسپارتو سرش را ميان دستھــــــــايش فرو برد 
  نش را به خـــــــــاطر نجات آئودا به خطر انداخته بود ؟ اما فيكس ھم زياد بي راهفيليس فاگ و دزدي ؟ او ، آدم نازنيني كه جا

  پاسپارتو سعي كرد شك و ترديدي نسبت به اربابش در دل راه ندھد ،. قرائن و شواھد عليه ارباب او حكم مي كند . نمي گويد 
  .او حتي فكر اينكه اربابش خطاكار است را ھم به مغزش راه نداد 

  
  

  پاسپارتو از حال طبيعي خارج مي گردد.   44
  

  خوب ، حــــــاال از من چه : او باالخره از كاراگاه پرسيد . پاسپارتو نوشابه زيادي خورده و كنترل فكرش را از دست داده بود 
  مي خواھي ؟

  
  تو بايد به من. دستم نرسيده است گوش كن ، من آقاي فاگ را تا اينجا تعقيب كرده ام ، امـا حكم جلبش ھنوز به : فيكس گفت 

  .كمك كني كه نگذارم او از ھنگ كنگ خارج بشود 
  

  كمكت كنم كه او را اينجا نگه داري ؟
  

  .بله ، من ھم دو ھزار پوند جايزه بانك انگلستان را با تو قسمت مي كنم 
  

  دلي افتاد ، احســـــــــــاس مي كرد توان و اما دوباره بر روي صن. ھرگز : پاسپارتو كه سعي مي كرد از جايش بلند شد ، گفت 
  حتي اگر... آقاي فيكس ، حتي : عقلش را از دست داده است و در حالي كه كلمات به سختي از دھــــــانش خارج مي شد گفت 
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  او... نوكرشم  من بازم... كه حقيقت نداره ... دزدي كه تو دنبــالش ھستي ... حتي اگر او دزد باشد ... حرفھايت درست باشد 
  در مقابل تمام طالھاي دنيا ھم اين! ... ھرگز ... چه ؟ كمكت كنم كه دستگيرش كني ؟ ... آدم بسيـار نازنين و جگرداري است 

  .من آدم نامردي نيستم ... كار را نمي كنم 
  

  پس امتناع مي كني ؟
  

  .بله ، امتناع مي كنم 
  

با گفتن اين حرف كاراگاه گيالس . يك گيالس ديگر بنوشيم . من را نشنيده بگير پس حرفھــــــــاي . بسيار خوب : فيكس گفت 
  .ديگري را لبالب پر كرد و به زور به فرانسوي خوراند 

  
  روي زمين  –او ديگر حرفي نزد ، از صندلي به زير افتــــــاد و بي حركت . اين گيالس براي از پا انداختن پاسپارتو كافي بود 

  تازه اگر ھم برود . خوب شد ، حاال ديگه آقــا فاگه از تغيير ساعت كارناتيك باخبر نمي شود : فيكس با خود گفت . دراز  كشيد 
  .سپس پول ميز را پرداخت و از كافه بيرون رفت . دست كم اين فرانسوي مزاحم ھمراھش نخواھد بود 

  
  

  پاسپارتو باز نمي گردد.   45
  

  از. جريان داشت ، آقاي فاگ و آئودا در كوچه ھاي انگليس نشين شھر مشغول قدم زدن بودند ھنگامي كه اين حادثه در كافه 
  يك مرد انگليسي. آنجا كه آئودا پيشنھاد رفتن به اروپا را پذيرفته بود ، آقـــــــاي فاگ به فكر تھيه مايحتاج سفر او افتاده بود 

  ـــــا با يك كيف دستي دور دنيا را بگردد ، اما در مورد يك زن وضعيت فرق مانند او شايد مي توانست بدون باروبنه و تنھـــــــ
  آقــاي فاگ كه طبق معمول نسبت به ھر چيز با. بنابراين بايد براي او لباس و ديگر چيزھاي ضروري سفر را خريد . مي كند 

  .اين ھم جزو برنامه سفر من است : ت سردي برخورد مي كرد ، ھنگامي كه زن جوان از آن ھمه لطف او تشكر كرد ، فقط گف
  .لطفا تشكر نكنيد 

  
  پس از ناھار ، آئودا كه. آقاي فاگ و بانوي جوان پس از خريد به ھتل بازگشتند و در آنجا با غذاي لذيدي از آنھا پذيرايي شد 

  اگر او آدم. طالعه روزنامه پرداخت آقـــــــــاي فاگ تمام بعدازظھر را به م. خسته بود به اتاق خود رفت تا كمي استراحت كند 
  اما چون مي دانست كه كارناتيك زودتر از بامداد فردا ھنگ كنگ را. خونسردي نبود ، حتما از تاخير پاسپارتو نگران مي شد 

  .ترك نمي كند ، ابدا به ياد او نيفتاد 
  

  به ھر حـــــــــال او . است ، چه فكري كرد  ولي كسي نمي داند كه صبح روز بعد ھنگامي كه فھميد خدمتكارش ھنوز بازنگشته
  ساعت ھشت بود ، و كارناتيك قرار بود.  دخواست تا آنھا را به اسكله ببر كيفش را برداشت ، آئودا را صدا كرد و درشگه اي

  رسيدند ، و دراي فاگ و آئودا سوار آن شدند و نيم ساعت بعد به اسكله ــــآق. درشگه حاضر شد . ساعت نه و نيم حركت كند 
  او انتظار داشت كه كشتي و خدمتكارش ،. آنجا بود كه اقاي فاگ مطلع شد كه كارناتيك شب قبل ھنگ كنگ را ترك كرده است 

  ليكن كوچكترين اثري از نوميدي و ناراحتي در چھره اش پديدار. ھر دو را در آنجـــــا بيابد و اينك ھر دو را از دست داده بود 
  .چيز مھمي نيست : ا نگاه مي كرد ، خيلي خونسرد گفت رر آئودا كه با نگراني او نشد و در براب
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  فيكس خوشحال است.   46
  

  آيا: او كاراگاه فيكس بود كه صبح بخيري گفت و پرسيد . در اين لحظه يك نفر كه از دور آنھــا را نظاره مي كرد ، نزديك شد 
  با رانگون به اينجا آمد ؟ شما يكي از ھمسفران من نيستيد كه ديروز

  
  .بلي آقا ، ولي من افتخار آشنايي با شما را ندارد : آقاي فاگ با سردي جواب داد 

  
  .ببخشيد ، اما من انتظار داشتم كه خدمتكار شما را در اينجا بيابم 

  
  آقا شما مي دانيد او كجاست ؟: آئودا با عجله پرسيد 

  
  مگر او با شما نيست ؟! چه 

  
  آيا امكان دارد كه با كارناتيك رفته باشد ؟. از ديروز تا حاال او را نديده ايم . نه : گفت آئودا 

  
  ا ببخشيد كه اين سوال را مي كنم ، مگر شما مي خواستيد با كارناتيك برويد ؟ ــــــــام. بدون شما ؟ امكان ندارد : كاراگاه گفت 

  
  .بله 

  
  مثل اينكه بعد از تعمير ديگ بخــــــــار ، بدون اينكه به كسي اطالع بدھند ، . متاسفانه آن را از دست داده ام . من ھم مثل شما 

  با. حال بايد يك ھفته اينجا منتظر بمانيم تا كشتي بعدي حركت كند . كشتي دوازده ساعت زودتر ھنگ كنگ را ترك كرده است 
  اگ يك ھفته در ھنگ كنگ مي ماند و در فـ! يك ھفته . كس را فرا گرفت ادي و شعف بسياري وجود فيش، گفتن كلمه يك ھفته 

  .اين مدت حكم جلب حتما مي رسيد 
  

  . كه كلمات بعدي از دھان آقاي فاگ خارج گرديد ، ناگھان خوشحاليش زائل شد  اما ھمين
  

  آقـاي فاگ بازويش را به آئودا. م در بندر ھنگ كنگ وجود دارد يد كه غير از كارناتيك ، كشتيھاي ديگري ھولي به نظر مي آ
  فيكس ھم به دنبال . تقديم كرد و با وي به طرف باراندازھا رفت تا كشتي ديگري كه آمــــاده حركت به يوكوھاما باشد پيدا كند 

  او حتي حــــاضر شد. ي نبرد قاي فاگ پس از سه ساعت به اين سو و آن سوي اسكله رفتن از كوشش خود سودآ. آنھا رفت 
  فيكس دوباره . گويـــــــــــــــــا بخت از او روي برگردانده بود . اما چيزي نيافت . براي رفتن به يوكوھاما يك كشتي اجاره كند 

  .اميدوار شد 
  

  ناخدا.  47
  

  در اين ھنگام يك. كردن كشتي مي رفت حتي اگر الزم مي شد تا ماكائو ھم براي پيدا . آقــــاي فاگ از جستجو دست برنداشت 
  عاليجناب دنبال كشتي مي گردند ؟ : دريانورد به او نزديك شد و گفت 

  
  آيا شما كشتي آماده به حركت داريد ؟: آقاي فاگ پرسيد 

  
  .رقيب ندارد .  43بله قربان ، كشتي يدك كش شماره 
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  .سرعتش چطور است 
  

  .داريد آن را ببينيد ميل . بين ھشت تا نه ميل در ساعت 
  

  مي خواھيد گشتي در آب بزنيد ؟. از اين طرف لطفا . بلي 
  

  .مي خواھم به يوكوھاما بروم 
  

  .شوخي مي كنيد ، قربان . چشمھا و دھان ناخدا از تعجب گرد شد 
  

  كشتي سانفرانسيسكو را ھم ازمن كشتي كارناتيك را از دست داده ام و اگر تا چھـــاردھم خودم را به يوكوھاما نرسانم ، . ابدا 
  .دست خواھم داد 

  
  .متاسفانه اين امكان ندارد : ناخدا گفت 

  
  .براي ھر روز صد پوند به شما مي دھم و اگر به موقع برسيد ، دويست پوند ھم در آخر به شما خواھم داد 

  
  جدي مي گوييد ؟

  
  . جدي مي گويم 

  
  از يك طرف نمي توانست از آن . بر سر دو راھي گير كرده بود . دريا را نگاه كرد . ـاخدا به قدم زدن و فكر كردن پرداخت ـنـــ

  فيكس با. ــــاصله دور و درازي را با كشتي كوچكش بپيمايد ـھمه پول بگذرد و از طرف ديگر جرئت آن را نداشت كه چنين فـ
  شما كه: الي كه ناخدا مشغول فكر كردن بود ، آقـــاي فاگ رو به آئودا كرد و پرسيد ـدر ح. اضطراب زيادي منتظر نتيجه بود 

  نمي ترسيد ؟
  

  .گز ، آقاي فاگ در كنار شماھر
  

  .ناخدا دومرتبه پيش آنان برگشت 
  

  خوب ، ناخدا ؟: آقاي فاگ گفت 
  

  راستش قربان ، من نمي توانم جان خودم ، شمـــــا و ملوانانم را به خاطر يك چنين سفر دور و درازي ، با اين كشتي كوچك و 
از آن گذشته ، مطمئنا به موقع ھم نخواھيم رسيد ، چون از ھنگ كنگ تا يوكوھاما . آن ھم در اين فصل سال به خطر بيندازم 

  .مايل راه است  1650
  

  .مايل  1600فقط : گفت  آقاي فاگ
  

  .فرقي نمي كند 
  

  .فيكس دوباره نفس راحتي كشيد 
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  نقشه ناخدا.   48
  

  .اما يك راه ديگر وجود دارد : ناخدا اضافه كرد 
  

  و اين راه كدام است ؟: فيليس فاگ پرسيد 
  

  از ھنگ كنگ ، با رفتن به شانگھاي يا به شانگھـــاي ، ھشتصد مايل. رفتن به ناكازاكي ، در جنوب ژاپن ، ھزار و صد مايل 
  از نزديك كرانه ھاي چين عبور مي كنيم كه امنيتش بيشتر است و عالوه بر آن بــــــادھا ھم در اين فصل سال در جھت موافق

  .مي وزند 
  

  .ناخدا ، من قرار است در يوكوھاما سوار كشتي آمريكا بشوم ، نه در شانگھاي يا ناكازاكي : فيليس فاگ گفت 
  

  .در آنجـــا و ناكازاكي فقط توقف دارد . چه فرقي مي كند ؟ كشتي سانفرانسيسكو كه از يوكوھاما حركت نمي كند : ناخدا گفت 
  .مبداء حركتش در واقع از شانگھاي است 

  
  مطمئن ھستيد ؟

  
  .كامال 

  
  چه موقع اين كشتي شانگھاي را ترك مي كند ؟

  
  چھـــــــــــار روز كه مي شود نود و شش ساعت و اگر وسايل . ر روز در پيش داريم بنابراين چھا. يازدھم ، ساعت ھفت شب 

  كارمان از ھر لحاظ آماده باشد ، خواھيم توانست با سرعت ھشت مايل در سـاعت كه فقط با باد خوب و درياي آرام امكان پذير
  .است ، به موقع به شانگھاي برسيم 

  
  ؟. ..و شما چه موقع مي توانيد حركت 

  
  .ه بار بزنيم و بادبانھا را ھوا كنيم ھمانقدر كه به اندازه كافي آذوق .تا يك ساعت ديگر 

  
  

  فاگ با نقشه ناخدا موافقت مي كند.   49
  

  آيا مالك كشتي خودشما ھستيد ؟. بسيار خوب ، موافقم 
  

  .جان بانسبي مالك تانكادر . بله 
  

  .پولي ھم به عنوان پيش كرايه بايد بپردازم 
  

  .اگر عاليجناب چيزي لطف بفرماييد ، متشكر مي شوم 
  ...آقا شما ھم اگر مايل باشيد مي توانيد : فيلبس فاگ سپس رو به فيكس كرد و گفت . بفرماييد آقا ، اين ھم دويست پوند 
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  .بله قربان ، اتفاقا من ھم مي خواستم ھمين خواھش را از شما بكنم : فيكس بالفاصله گفت 
  

  آئودا كه از ناپديد شدن خدمتكار باوفــــــــا بسيار نگران بود. ، ما تا نيم ساعت ديگر بر روي عرشه خواھيم بود  بسيار خوب
  اما پاسپارتوي بيچاره ؟: گفت 

  
  و ھنگامي كه فيكس با خشم و ناراحتي بسيار به . ھر كاري از دستم برآيد برايش انجــــــام خواھم مي دھم : فيليس فاگ گفت 

  در آنجــــا فيليس فاگ مشخصات پاسپارتو را به پليس داد و . تي سوار مي شد ، آن دو نفر ديگر به اداره پليس لندن رفتند كش
  سپس باروبنه خود را . به اندازه كـــــــــــافي پول در اختيار آنان گذاشت كه پس از پيدا كردن پاسپارتو او را به اروپا بفرستند 

  عالوه بر. آماده حركت بود  43كشتي يدك كش شماره . زنگ ســــــــــــاعت سه نواخته شد . وار شدند برداشت و به كشتي س
  .جان بانسبي چھار مرد ديگر ھم در كشتي بودند ، چھار ملوان ورزيده و كارآمد كه درياي چين را مثل كف دست مي شناختند 

  .ي نافذ و بدني چاالك كه مي شد روي او حساب كرد جان بانسبي مردي بود حدودا چھل و پنج ساله ، با چشمان
  

  آنان بدرون كابين كوچكي رفتند كه در عين كوچكي بسيار. فيكس قبل از آنھـــــا سوار شده بود . فاگ و آئودا به عرشه رفتند 
  فيكس در مقابل. يمتان كنم خيلي متــــاسفم كه نمي توانم جايي بھتر از اين تقد: آقاي فاگ رو به فيكس كرد و گفت . تميز بود 

  .مثل ساير دزدھا . دزد بسيار مودبي است ، اما به ھر حال يك دزد است . او سرفرود آورد و چيزي نگفت 
  

  آقــــاي فاگ و آئودا براي آخرين بار به . مسافرين روي عرشه نشسته بودند . ساعت سه و ده دقيقه ، بادبانھا برافراشته شد 
  از آن مي ترسيد كه سر و كله. دل فيكس مثل سير و سركه مي جوشيد . تا شايد نشاني از پاسپارتو بيابند اسكله چشم دوختند 

  بدون شك ھنوز اثر. ا از فرانسوي خبري نشد ــــــام. خدمتكار بخت برگشته در آخرين لحظه پيدا شود و پته او روي آب بيفتد 
  . نوشيدني در بدن او باقي بود 

  
  .رھا را باال كشيد ، طناب ھا را قطع كرد و تانكادر با سرعت زيادي سفرش را به سمت شمال آغاز كرد جان بانسبي لنگ

  
  

  هنگ كنگ را ترك مي كنند.   50
  

  ھشتصد مايل مسافرت با چنين كشتي كوچكي خالي از خطر نبود و درياي چين معموال ، بخصوص در اين فصل سال ، طوفاني
  ازاي ھر روز مبلغ گزافي مي گرفت ، مسلمــا با رفتن به يوكوھاما پول بيشتري نصيبش مي شد ،ناخدا كه در . و مواج است 

  در طول ساعات طوالني آن روز ، تانكادر از طريق گردنه ھاي باريك. ھر چند سفر به شانگھاي ھم چندان تھي از خطر نبود 
  .و پر پيچ و خم آبي به سوي شمال ھنگ كنگ ره مي نورديد 

  
  ناخدا ، فكر نمي كنم ديگر نيازي به تذكر باشد كه براي من چقدر مھم: كه وارد آبھاي آزاد شدند ، فيليس فــاگ گفت  ھنگامي

  .است كه با حداكثر سرعت به پيش برويم 
  

  دبانھاي ديگرباز كردن با. ما تا جـايي كه باد اجازه مي داده بادبان باز كرده ايم . به من اعتماد كنيد قربان : جان بانسبي گفت 
  . جز توليد مزاحمت فايده اي ندارد 

  
  .من به شما اطمينان دارم . به ھر حال اين به شما مربوط است نه من 

  
  بــــــــــــانوي جوان ھم در نزديكي او . فيليس فاگ چون ملواني كھنه كار محكم ايستاده بود و امواج سركش را نظاره مي كرد 

  او در انديشه آينده نامعلومي بود كه در پيش روي . نشسته بود و به آبھاي سبز و تيره اقيــــــــــانوس آشفته چشم دوخته بود 
  .در باالي سر آنھا بادبانھاي سفيد در اھتزاز بودند و كشتي چون پرنده اي سبك بال به پيش مي رفت . داشت 
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  اولين شب در تانكادر.  51
  

  ابرھايي كه از . ول بود و پرتوي ناتوان داشت به زودي در پس ميغھــــــاي افق ناپديد گشت ، ماه كه در تربيع ا شب فرا رسيد
  .مشرق رانده مي شدند ھم اكنون قسمتي از آسمان را پوشانده بودند 

  
  بعالوه خود. ست او كه مي دانست فـاگ اھل خوش و بش نيست از وي دوري مي ج. فيكس در قسمت جلو كشتي نشسته بود 

  يقين داشت كه. او نيز به آينده مي انديشيد . او ھم رغبتي به گفتگو با كسي كه آن ھمه به او محبت كرده بود نشـان نمي داد 
  جايي كه ديگر خطر او را . فـــــــاگ در يوكوھاما نيز توقف نكرده و بالفاصله با كشتي سانفرانسيسكو راھي آمريكا خواھد شد 

  به جاي اينكه پس از ترك انگلستان يك راست به آمريكا برود. به نظر فيكس اين يك نقشه كامال مـاھرانه بود . مي كرد تھديد ن
  اما. ترجيح داده بود كه دور سه چھارم دنيا را بگردد و سپس با خيـال راحت وارد آمريكا شود و پولھاي دزدي را خرج نمايد 

  اين وظيفه اي بود . كس چه بود ؟ آيـــــا بايد از تعقيب او دست بر مي داشت ؟ نه ، ھرگز وقتي به آمريكا مي رسيدند تكليف في
  در ھر صورت او يك شــــــــــانس ھم آورده بود ، پاسپارتو ديگر . كه بر عھده او گذاشته بودند و او بايد تا آخر ادامه مي داد 

  .تو كرد ، ديگر الزم بود كه آن دو يكديگر را ھرگز نبينند پس از اعترافي كه او نزد پاسپار. ھمراه اربابش نبود 
  

  آئودا ھم اين فكر را امكان پذير . فيليس فاگ ھم به غيبت اسرارآميز خدمتكارش مي انديشيد ، شـــــايد او با كارناتيك رفته بود 
  د و فھميدن اينكه آيا او با كارناتيك رفته يا نه كار پس اگر به يوكوھاما مي رفتند ، شــــــــــــايد مي توانستند او را بيابن. خواند 

  . مشكلي نبود 
  

  . حدود ساعت ده وزش باد شديدتر شد 
  

  ناخدا و ملوانانش تمام مدت  . فيكس قبل از آنھـــا به كابين رفته و خوابيده بود . نيمه شب فيليس فاگ و آئودا به كابين  رفتند 
  .شب را روي عرشه بيدار بودند 

  
  

  پيش بيني هواي بد.   52
  

  .سرعت كشتي بين ھشت تا نه مايل در ساعت بود . تا روز بعد ، ھشتم نوامبر ، بيش از يكصد مايل از راه را طي كرده بودند 
  در تمام طول آن. باد فراواني در بادبانھا مي وزيد و چنانچه وضع به ھمين منوال ادامه مي يافت ، شانس موفقيت بسيار بود 

  . انكادر از نزديكي كرانه ھاي چين عبور مي كرد و جريانھاي ساحلي به مدد آن آمده بودند روز ت
آنھا از فيكس ھم دعوت . آقاي فاگ و بانوي جوان كه خوشبختانه دريا آنھا را نگرفته بود ، با اشتھــاي تمام غذا مي خوردند 

  چه او درست نمي دانست كه به خرج آن مرد سفر. دعوت را بپذيرد  امـــا فيكس قلبا مايل نبود اين. كردند كه به آنھا بپيوندد 
  امـــا شكم گرسنه اين چيزھا را نمي فھميد و او عليرغم ميلش دعوت آنھا را. ه اش بنشيند و نمك او را بخورد كند ، سر سفر

  .پذيرفت 
  

  آقا از اينكه . لفظ آقا براي اين دزد اكراه داشت  او از بردن. آقـــــــا : پس از صرف غذا او فاگ را به گوشه اي كشاند و گفت 
  به ھر حــــال درست است كه من آدم ثروتمندي نيستم و. لطف كرديد و اجازه داديد با اين قايق سفر كنم از شما بسيار ممنونم 

  ...نمي توانم آن طور كه دلم مي خواھد خرج كنم ، اما اجازه بدھيد 
  

  .زنيد آقا حرفش را ھم ن :آقاي فاگ گفت 
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  ...اما لطفا 
  

  فيكس به ناچار تسليم شد و در تمام آن روز ديگر چيزي. نه آقا ، من اين را ھم به حساب مخارج سفرم مي گذارم : فاگ گفت 
  . نگفت 

  
   شانگھاياو بيش از چند بار به آقاي فاگ گفت كه به موقع به . جان بانسبي كامال اميدوار بود. كشتي به خوبي پيش مي رفت 

  ملوانان از شوق. خواھند رسيد و آقــــاي فاگ ھم با خونسردي در جواب او مي گفت كه اين ھمان چيزيست كه انتظار اوست 
  . پاداش زيادي كه به آنھا وعده شده بود به سختي كار مي كردند 

  
  براي اميدواري داشت كه پس از رسيدن به  آن شب دويست مايل از ھنگ كنگ فاصله گرفتند و آقـــــــــــــــاي فاگ دليل خوبي

  .يوكوھاما ديگر تاخيري در برنامه مسافرتش نخواھد داشت 
  

  سپيده صبح ، تانكادر وارد تنگه فوكي ئن كه جزيره بزرگ تــــــــــــــــايوان را از كرانه ھاي چين جدا مي كند ، شد و از مدار 
  تالطم بود و تكانھــــــــــــــــــــاي كشتي چنان شديد بود كه مسافرين به سختي دريا در اين نقطه بسيار م. راس سرطان گذشت 

  ناخدا به. با طلوع خورشيد شدت باد افزايش يافت و ابر سياھي آسمــــان را فرا گرفت . مي توانستند خود را سرپا نگه دارند 
  ، ناراحت نمي شويد اگر حقيقت را به شما بگويم ؟ آقاي فاگ: رو به فاگ كرد و گفت . آسمان نگريست ، نگران شده بود 

  
  .ھر چه ھست به من بگوييد : فاگ گفت 

  
  .خوب ، به زودي طوفان خواھيم داشت 

  
  ن از شمال است يا جنوب ؟جھت آ

  
  .از جنوب 

  
  .پس در جھت موافق حركت ماست . عاليه : آقاي فاگ گفت 

  
  .ديگري ندارم اگر نظر شما اين باشد ، من حرف : ناخدا گفت 

  
  تمـــــــــام بادبانھا را بجز يكي پائين. طوفان ھاي درياي چين در اين فصل سال بسيار شديد بود . جان بانسبي درست مي گفت 

  جــــــان بانسبي از. كشيدند و دربھا و شكاف ھاي كشتي را بستند تا از نفوذ اب به داخل آن جلوگيري كنند ، ھمه منتظر بودند 
  نش خواھش كرد كه از عرشه پائين بروند ، اما آنھـــــــا ماندن بر روي عرشه را به حبس شدن در كابين تنگ و تاريك امسافر

  .ترجيح دادند 

  طوفان.   53
  

  در تمام طول روز امواج . حتي با يك بادبان ھم كشتي به سرعت پيش مي رفت . غاز شد حدود ســـــاعت ھشت صبح طوفان آ
  چون پر كــــاھي به بازي گرفتند و چند بار نزديك بود ان را در دل خود فرو ببرند ، اما ھر بار ناخدا با اداره سنگين كشتي را

  با فرا رسيدن شب جھت باد تغيير كرد و از سمت شمال غربي وزيدن. استادانه سكان اين بال را از سر كشتي دور مي گرداند 
  او به سراغ آقــــــاي فاگ رفت و. بانسبي و مردانش بسيار نگران شده بودند  جان. طوفان ھر لحظه شديدتر مي شد . گرفت 
  .فكر مي كنم بھتر است بندري پيدا كنيم و پھلو بگيريم . قربان ، اوضاع خراب است : گفت 

  
  .من ھم ھمينطور فكر مي كنم : فيليس فاگ گفت 
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  اما كدام بندر ؟
  

  .من فقط يك بندر مي شناسم 
  

  است ؟و آن كدام 
  

  .شانگھاي 
  
  . قاي فاگ را بفھمد د لحظه طول كشيد تا ناخدا منظور آچن
  

  .به شانگھاي مي رويم . بسيار خوب قربان ، حق با شماست 
  

  غرق نشدن آن كشتي را واقعا بايد معجزه اي. شب وحشتنــاكي بود . تانكادر به كندي راه خودش را به سوي شمال ادامه داد 
. باالخره روز فرا رسيد . بار آقــــــاي فاگ خود را سپر آئودا كرد تا او را از خطر تيغه ھاي موج برھاند  بيش از چند. شمرد 

  گھگاه ساحل. طوفان ھنوز شدت داشت ، اما جھت باد به طرف جنوب شرقي تغيير يافت كه در جھت موافق حركت كشتي بود 
  ھنگام نيمروز دريا كمي . انكادر در ان درياي آشفته تك و تنھــــــــا بود ت. چين پديدار مي شد ، اما از كشتي ديگر خبري نبود 

  . سبب كوتاھي مدت طوفان ، شدت فوق العاده آن بود . آرامتر شد و با پـــــــــــــايين رفتن خورشيد از شدت باد نيز كاسته شد 
  

  ناخدا. شب دريا نسبتا آرام بود . اندكي استراحت كنند  مســـــافران كه سخت خسته و كوفته بودند ، توانستند چيزي بخورند و
  جان بانسبي ، پس از شناسايي –يازدھم  –صبح روز بعد . بادبانھاي بيشتري را باز كرد و كشتي سرعت شايان توجھي يافت 

  .محل توانست بگويد كه تا شانگھاي بيش از يكصد مايل باقي نمانده است 
  
  
  
  

  كمي دير مي رسند.   54
  

  يعني براي دست يافتن به كشتي يوكوھاما . يكصد مايل ، و تنھـــــــا ھمين يك روز را فرصت داشتند كه اين فاصله را بپيمايند 
  دست دادند پيش نيامده بود ،اگر اين طوفان كه طي آن چندين ساعت وقت را از . بايستي ھمان شب به شانگھاي مي رسيدند 

  .اصله نداشتند اينك تا مقصد بيش از سي مايل ف
  

  .تمـام بادبانھا را باز كردند . از شدت باد بطور محسوسي كاسته شده بود ، اما خوشبختانه دريا ھم ھمزمان با باد آرام گرفت 
  تمام. فقط شش ساعت ديگر بـاقي بود . با فرا رسيدن نيمروز تانكادر تا شانگھاي بيش از چھل و پنج كيلومتر فاصله نداشت 

  ضرورت ايجـاب مي كرد كه با سرعت نه ميل در ساعت. كشتي بودند ، بيم داشتند كه اين فرصت كــــافي نباشد  كساني كه در
  خوشبختــانه كشتي سبك و تندرو بود و بادبانھا ھم از ھمان باد اندك حداكثر. برانند ، اما از شدت باد ھر لحظه كاسته مي شد 

  عت شش ، جـــان بانسبي با محاسبه اي كه انجام داد دريافت كه بيش از ده مايل بااستفاده را مي بردند ، بگونه اي كه در سا
  .شھر شانگھاي ھم دوازده مايل باالتر از مصب رودخانه قرار داشت . رودخانه شانگھاي فاصله ندارند 

  
  او مسلما يك. نام مي داد ناخدا زير لب مي غريد و به زمين و زمان دش. نان به سه مايل تقليل يافت ساعت ھفت شب فاصله آ

  .اما آقاي فاگ كه تمام ھست و نيستش در معرض خطر بود  كامال آرام مي نمود . پاداش دويست پوندي را از دست داده بود 
  دود كشتي متعلق به. در اين لحظه دودكش سياه و بلندي كه دود حلقه زنــان از آن بيرون مي دويد در سطح دريا نمودار شد 

  .كايي بود كه سر ساعت تعيين شده شانگھاي را ترك كرده بود كشتي آمري



شاهكار ژول ورن              دور دنيا درهشتاد روز                                  
October 2, 

2008

 

   

 

  .عالمت بدھيد : فيليس فاگ گفت 
  

  .ن براي عالمت دادن و كمك طلبيدن استفاده مي كردند آدر جلوي كشتي توپ مفرغي كوچكي بود كه در ھواي مه آلود از 
  

  .جان بانسبي توپ را از باروت پر كرد 
  

  .آتش : آقاي فاگ گفت 
  

  .توپ كوچك مفرغي خالي شد و صداي آن در فضا پيچيد 
  

  پاسپارتو از كارناتيك سر درمي آورد.  55
  

  ساعت شش و نيم بعدازظھر ، در حاليكه مسافر زيادي براي آن سوار بود شــانگھاي را ترك كرد و –ھفتم نوامبر  –كارناتيك 
  كشتي وجود داشت و آن دو كابين متعلق به آقاي فاگ و آئودا فقط دو كابين خالي در. م به سوي ژاپن پيش رفت با سرعت تما

  صبح روز بعد ، كساني كه روي عرشه بودند با كمال تعجب مشــــاھده كردند كه يكي از مسافرين با سر و وضع آشفته و. بود 
  ين مسافر پاسپارتو بود و اينك ا. موي ژوليده ، تلوتلوخوران از كابينش خـــــــــارج شد و خود را بر روي يك صندلي ولو كرد 

  شرح آنچه بر او گذشت 
  

  چند دقيقه بعد از اينكه فيكس كـافه را ترك كرد ، دو چيني ، پاسپارتو را كه مثل نعش بر روي زمين افتاده بود بلند كردند و بر
  ساعت بعد ، اين موجود بيچاره  سه. روي تخت انتھـــاي ميخانه و در كنار ساير مرداني كه چون او خفته بودند ، دراز كردند 

  به خود فشـــار زيادي آورد كه بر سنگيني خواب. كه حتي در خواب ھم حس وظيفه دست از سرش بر نمي داشت ، بيدار شد 
  :دست بر ديوار گرفت و تلوتلوخوران خود را به خيابان رساند و چنانچه گويي خواب مي بيند فرياد زد . بلند شد . فايق آيد 

  

  .كارناتيك  كارناتيك 
  

  .كشتي آماده حركت بود و حلقه ھـــــــــــاي دود سياه از دودكش آن بيرون مي جست . با زحمت زياد خود را به اسكله رساند 
  و بيھوش نقش بر زمين گشت وپاسپارتو از پل معلق باال رفت و پا به عرشه گذاشت ، ولي در آنجا كنترل خود را از دست داد 

  .درحالي بود كه كشتي از اسكله فاصله مي گرفت اين 
  

. چند ملوان كه به ديدن اين گونه صحنه ھا عــــــادت داشتند ، او را بلند كردند و به درون يكي از كابين ھاي درجه دوم بردند 
  اين بود سرگذشت او. و ھنگامي بيدار شد كه از ھنگ كنگ صد و پنجاه مايل فاصله داشت  پاسپارتو تا صبح روز بعد خوابيد

  اتفاقات شب گذشته در كافه و. نسيم خنك دريايي حال او را جاي آورد . تا لحظه اي كه خود را بر روي عرشه كارناتيك يافت 
  قاي فاگ را چه بدھم ؟حاال جواب آ. نكه بيھوش شده بودم مثل اي: حرفھاي فيكس را كم و بيش به خاطر آورد و با خود گفت 

  .ا را رزو كرده ام و مھم ھمين است به ھر حال من ج
  

  اسم خودش را. بعد از آن حرفھا ديگر جرئت ندارد دنبالمان بيايد . اميدوارم ديگر پيدايش نشود . سپس به ياد فيكس افتـــــاد 
  رتو دودل بودپاسپا. ب مرا به جرم سرقت از بانك انگلستان دستگير كند اـــليس ، كاراگاھي كه مي خواھد اربگذاشته كاراگاه پ

  اء مي كرد ؟ آيا بھتر نبود كه تاـآيا بايد ماھيت فيكيس را براي اربابش افش. نمي دانست اين ماجرا را به اربابش بگويد يا نه 
  رسيدن به لندن صبر مي كرد و سپس به او مي گفت كه چطور در طول اين سفر دور دنيـــــــــــا يك كاراگاه پليس او را تعقيب 

  ال ھنوز ھم فرصت براي فكر كردنـــــبه ھر ح. آره ، اين فكر بھتر است ! اينطوري چقدر خنده دار مي شود . است مي كرده 
  .ھست ، فعال بھترين كار اين است كه بروم سراغ آقا اربابه و به خاطر رفتار ديشب از او معذرت بخواھم 
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  آقاي فاگ در كارناتيك نيست.   56
  

  خدمتكار باوفـا ھنوز احساس. جا بلند شد ، دريا نسبتا متالطم بود و كشتي تكان ھاي سختي مي خورد  پاسپارتو با اين فكر از
  او از ابتدا تا انتھــاي عرشه را جستجو كرد ، اما كسي را شبيه. ضعف مي كرد و به سختي قادر بود روي پاھاي خود بايستد 

  . آقاي فاگ يا آئودا نيافت 
  

  بانو آئودا احتماال ھنوز در خواب است و آقاي فاگ ھم حتمـــا يك نفر را گير آورده و دارد شطرنج بازيخوب ، : با خود گفت 
  سپس به دفتر كشتي رفت تا شماره كابين آقاي. آقاي فاگ آنجا نبود . پاسپارتو با اين فكر به طرف سالن پايين رفت . مي كند 

  .نام در كشتي سراغ ندارد  ناظر كشتي گفت كه كسي را با اين. فاگ را بپرسد 
  

  سپس مشخصــــات آقاي فاگ را داد و گفت كه يك زن جوان ھم ھمراه. اما او بايد حتما در ھمين كشتي باشد : پاسپارتو گفت 
  ليست اسامي مسافرين اينجاست ،. ما اصال در اين كشتي زن جواني به عنوان مسافر نداريم : نـــــــــاظر كشتي گفت . اوست 

  .توانيد خودتان نگاه كنيد مي 
  

  آيا نام اين كشتي كه من سوار شده ام. ناگھـــان فكري به ذھنش رسيد . نام اربابش در آن نبود . پاسپارتو ليست را نگاه كرد 
  كارناتيك است ؟

  
  .بله : ناظر جواب داد 

  
  به مقصد يوكوھاما ؟

  
  .البته 

  
  اما اگر او در كارناتيك بود ، مسلما اربابش در آن. اشتباھي سوار شده است پاسپارتو براي يك لحظه ترسيد كه نكند كشتي را 

  ســاعت حركت كشتي تغيير كرده بود و او مي بايست اين تغييربه ياد آورد كه چگونه . كم كم ھمه چيز به خاطرش آمد . نبود 
  ت كه آقاي فاگ و بانو آئودا كشتي را از دستپس اين گناه او بوده اس. را به اطالع آقاي فاگ مي رسانده و چنين نكرده است 

  !داده اند 
  

  گناه او ، بله ، اما مقصر اصلي مردي بود كه براي نگه داشتن آقـــاي فاگ در ھنگ كنگ ، او را به كافه برده و بيھوش كرده
  اين فكر چنگ در موھايش پاسپارتو با. و حاال اقاي فاگ مسلما شرط را باخته است و شايد ھم در گوشه زندان به سر مي برد

  .اگر فيكس بچنگم بيفتد مي دانم چطور حسابش را كف دستش بگذارم ! آه : انداخت و ناليد 
  

  در راه ژاپن بود و. در بد مخمصه اي گير كرده بود . پس از چند دقيقه كه حالش كمي به جا آمد به فكر موقعيت خود افتـــــاد 
  قبال كه. آنجا چگونه مي توانست خارج بشود ؟ جيبھايش خالي بود و ديناري ھمراه نداشت مطمئنا به ژاپن مي رسيد ، اما از 

  در كشتي پول كـــــــــــابين و غذايش از پيش پرداخت شده بود و تا پنج يا شش روزي غم نداشت ، ولي بايد فكري براي آينده 
  يد ، قلم از توصيف آن عاجز است و تالفي آقاي فاگ و آئودا و حــــــــــال در اين بخش از سفر او چقدر خورد و نوش. مي كرد 

  .گويي ژاپن سرزمين قحطي زده اي بود كه در آن خوراكي يافت نمي شد . خودش را بر سر غذاھا درآورد 
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  پاسپارتو وارد يوكوهاما مي شد.   57
  

  كشتيھايي كه تقريبا از سراسر جھان به آن يل عظيمصبح روز سيزدھم ، كارناتيك به يوكوھاما رسيد و در اسكله و در ميان خ
  او افسارش را به. پاسپارتو كه كمي ترسيده بود قدم در سرزمين عجيب آفتـاب تابان گذاشت . بندر آمده بودند ، لنگر انداخت 

  .شھر درآورد كمي بعد سر از محله اروپايي نشين . دست شانس رھا كرد و بي ھدف در كوچه ھاي شھر به قدم زدن پرداخت 
  پاسپارتو ميان آن ھمه آدم چنان. مملو از بازرگانان خـارجي بود كه مشغول  داد و ستد بودند  –محله اي كه مانند ھنگ كنگ 

  .احساس غربت و تنھايي مي كرد كه گويي او را در وسط آفريقا تنھا رھا كرده باشند 
  

  بريتانيا مراجعه كند ، ولي ھيچ دوست نداشت كه ماجراي خود و ماجرايالبته او مي توانست به سفارت خـانه ھاي فرانسه يا 
  او. تنھا در صورتي به سفارت مراجعه مي كرد كه تمـــــــام درھا بر روي او بسته مي شد . اربابش را براي آنھا بازگو نمايد 

  ھاي زيبـــــــاي آن سر به آسمان بخشي كه درختان سرو و سدر در دو طرف خيابان . سپس به قسمت ژاپني نشين شھر رفت 
  روحانيون بودايي ، افسراني كه كاله ھاي نوك تيز . در اينجــــــــــــا ھم خيابان ھا شلوغ و پر رفت و آمد بود . برافراشته بود 

  ي كه كت ھايان دو شمشير حمايل كرده بودند ، سربازانــمنگوله دار بر سر نھاده و بر روي كمربند يونيفرم ابريشمي قرمزش
  ماھيگيران ، گدايان و بچه ھاي. آبي رنگ با نوارھاي سفيد راه راه به تن كرده بودند و تفنگ ھاي چخماخي به دست داشتند 

  .زيادي كه ھمه درھم مي لوليدند 
  

  ماشا كرد و ھرپاسپارتو چند ساعت در ميان مردم پرسه زد و مناظر عجيب ، مغازه ھا ، رستورانھا و سالنھـــــاي نمايش را ت
  بنابراين تصميم. چند در اين مغازه ھـــــــا چشمش به نان و گوشتي نيفتاد ، اما اگر ھم چيزي مي ديد ، پولي در بساط نداشت 

  .گرفت كه شب را بي شام سر بر بالين گذارد 
  

  پاسپارتو تغيير لباس مي دهد.   58
  

  رد ، بايد چيزي براي خوردن مي يافت و ھر چه زودتر بھتر ، البته صبح روز بعد احســـــــــاس خستگي و گرسنگي شديدي ك
  شايد تا حاال موقع آن رسيده. مي توانست ساعتش را بفروشد ، ولي راضي بود كه از گرسنگي بميرد اما تن به اين كار ندھد 

  برد ، اما صداي گرم و دلنشيني از بود كه مي توانست از حنجره رسا و تواناي خود كه  طبيعت به او ارزاني داشته بود بھره ب
  .يكي دو آھنگ انگليسي و فرانسوي بلد بود و تصميم گرفت آنھا را بخواند . آن خارج نمي شد 

  
  سپس به اين فكر افتـــاد كه لباسي كه بر. بھتر بود چند ساعتي صبر مي كرد . براي شروع آوازه خواني ھنوز خيلي زود بود 

  است و درخور يك اوازه خوان خيابانگرد نيست و تصميم گرفت آن را با يك دست لبـــاس مناسب حالتن دارد ، بسيار برازنده 
  .عوض كند كه در نتيجه مبلغي ھم توفير مي شد و مي توانست با آن شكمي از عذا دربياورد 

  
  صاحب مغازه از. فروش مي كرد با اين فكر به راه افتاد و از جستجوي بسيار مغازه اي يافت كه لباس ھاي دست دوم خريد و 

  از مغازه خارج –البته نوع دسته دوم  –بسيار خوشش آمد و كمي بعد پاسپارتو ملبس به لباس ژاپني لباس ھاي تن پاسپارتو 
  اما چيزي كه بيش از ھمه او را خشنود مي ساخت چند سكه نقره بود كه از. در اين لباس كامال احساس راحتي مي كرد . شد 
  .معامله دست او را گرفت اين 

  
  پس از اينكه شكمش سير شد و عقلش سرجا. نخستين كاري كه كرد رفتن به يك رستوران محقر و ارضاي ديو گرسنگي بود 

  فكر كرد. ديگر نبايد وقت را از دست داد ، بايد ھر چه زودتر از سرزمين اين چشم باداميھــا فلنگ را ببندم : آمد با خود گفت 
  شــايد اگر خودش را به عنوان آشپز يا خدمتكار معرفي . ابتدا به ديدن كشتيھايي كه به آمريكا حركت مي كنند برود بھتر است 

زيرا با رسيدن به . اجــــــــــــازه مسافرت و غذا چيزي نخواھد ، با درخواست او موافقت كنند  و در مقابل خدمت خود جز كند
  با اين. مھم گذشتن از چھار ھزار و ھفتصد مايل فــــاصله دريايي ميان ژاپن و آمريكا بود . سانفرانسيسكو ھمه چيز تمام بود 
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  .فكر به طرف بندر به راه افتاد 
  

  اما ھر چه به بارانداز نزديك تر مي شد ، در ميافت انجـام دادن نقشه اي كه در ابتدا آنقدر ساده و ممكن به نظرش مي رسيد ،
  تازه اگر ھم نياز داشته باشند . از كجا معلوم كه آنھــــــا به يك آشپز يا خدمتكار نياز داشته باشند . چقدر سخت و دشوار است 

  اره اش چه فكر مي كنند ؟ مگر بي معرف و ضامن ھم به كسي كار ــــــــــــــــوقتي او را در اين لباس و با اين ھيبت ببينند درب
  .مي دھند 

  

  سيرك بيني درازان.   59
  

  :اين فكر غوطه ور بود كه به مقابل سيركي رسيد و چشمش به تابلو بزرگي افتاد كه كلمات زير بر روي آن نوشته بود  در
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و بالفاصله وارد . جانمي آمريكا ، تو ھوا دنبـــــــــــــــالش مي گشتم ، رو زمين پيداش كردم : پاسپارتو با خوشحالي فرياد زد 
  چه كار داري ؟: اشتباه گرفته بود پرسيد باتولكار كه او را با يك ژاپني . سرسراي سيرك شد و سراغ آقاي بتولكار را گرفت 

  
  شما به خدمتكار نياز نداريد ؟: پاسپارتو گفت 

  
  در حالي كه . ھستم و جز قوتي از من انتظار ندارند  و باوفـــا دارم كه ھميشه در خدمتمخدمتكار ؟ من خودم دو خدمتكار قوي 

  .، اينھا ھستند خدمتكاران من نگاه كن : دست بزرگ و قوي را نشان مي داد ، اضافه كرد دو 
  

  .پس با اين حساب من به دردتان نمي خورم 
  

  .نه 
  

  .خيال مي كردم مي توانم با شما به آمريكا بيايم . چه بدشانسي 

 تيم آكروبات هاي ژاپني ويليام باتولكار تقديم مي كند
 عمليات محيرالعقول آكروبات

 توسط
بيني درازان! بيني درازان   

 آخرين اجرا قبل از عزيمت به آمريكا

 بشتابيد كه غفلت موجب پشيماني است
*****
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  اين لباسھا چيست كه پوشيده اي ؟. آه ، پس تو ھم ھمانقدر ژاپني ھستي كه من ھستم : آقاي باتولكار گفت 
  

  درسته ، تو فرانسوي ھستي ؟. ي پوشد كه مي تواند لباس م يك مرد ھمانطور
  

  .بله 
  

  .پس بايد خوب بتواني دلقك بازي دربياوري 
  

  ا خوب مسخره بازي در مي آوريم ، اماـالبته ما فرانسويھ: پاسپارتو كه از اين حرف غرور مليحش جريحه دار شده بود گفت 
  .به پاي شما آمريكائيھا نمي رسيم 

  
  زور و بازو داري ؟كامال درسته ، 

  
  .بله 

  
  مي تواني آواز بخواني ؟

  
  .بله 

  
  مي تواني كله معلق بايستي و آواز بخواني ؟

  
  .اوه ، بله : پاسپارتو به ياد عمليات آكروباتي كه در روزگار جواني انجام مي داد افتاد و گفت 

  
  .پس استخدامي 

  
  ار شد در تيم آكروباتھاي ژاپني ھر كاري به او واگذار كردند ، انجامبدين ترتيب پاسپارتو كاري براي خود دست و پا كرد و قر

  .راه خوبي براي كسب معاش نبود ، اما ارزشش را داشت ، چون تا يك ھفته ديگر راھي سانفرانسيسكو مي شد . دھد 
  
  

  هرم.  60
  

اي ديدن عمليات آكروبات گرد آمده ساعت سه بعداز ظھر آن روز ، ساعت نمايش سيرك مملو از تماشاگران مشتاقي بود كه بر
  اعضـــاي اين گروه ، ھر يك چوب درازي را. يكي از ديدني ترين برنامه ھاي اين نمايش عمليات تيم بيني درازان بود . بودند 

  اما. يكي از نمــــايش ھاي اين گروه ايجاد يك ھرم انساني بود . به صورت خود بسته بودند كه بيني درازي را تداعي مي كرد 
  ــــانه ھاي يكديگر سوار نمي شدند ، بلكه بر روي نوك دماغ يكديگر وي شــــبراي ساختن اين ھرم آنطور كه مرسوم بود بر ر

  يكي از مھمترين وظايف در ســــــاختن اين ھرم بعھده كسي بود كه در پايين و مركز ھرم قرار مي گرفت ، زيرا. مي ايستادند 
  مردي كه ھميشه اين وظيفه را بعھده داشت بطور ناگھاني گروه را . بيشترين وزن نفرات بااليي بر روي بيني او مي افتــــــاد 

  .ترك كرده بود و به ناچار پاسپارتوي گردن كلفت را براي اين كار برگزيدند 
  

  را به يـــــاد دوران جوانيش مي انداخت اما  ھنگامي كه پاسپارتو لباس مخصوص نمايش را پوشيد كمي غمگين شد ، زيرا او
  .ھمينكه بيني دراز را بر روي صورتش سوار كردند ناراحتيش برطرف گرديد ، چون اين دماغ براي او آب و نان مي آورد 
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  وم وارد شد و گروه د. بالفاصله در جاي خود ايستادند و نوك دمــاغشان را باال گرفتند . پاسپارتو و ديگران وارد صحنه شدند 
  سپس گروه ھاي چھارم و پنجم آمدند تا. گروه سوم  بر روي دماغھاي گروه دوم جـاي گرفت . نان ايستاد بر روي دماغھاي آ

  .صداي موزيك ھم چون تندري به غرش درآمد . اينكه ھرم كامل شد و به سقف سالن رسيد 
  

  تماشاگران كه از ديدن اين ھرم انســــاني به وجد آمده بودند ، به شدت شروع به كف زدن و ابراز احساسات كردند كه ناگھان 
  .شروع به لرزيدن كرد ، تعادلش به ھم خورد و چون كاخي درھم شكست و فرو ريخت ھرم 

  
  ايش را ترك كرد و به ميان جمعيت پريد و خود را به مقصر كسي جز پاسپارتو نبود كه در ھيجـــان انگيزترين لحظه نمايش ج

  !سرور من ! سرور من ! آه :پاسپارتو فرياد زد . پاي جنتلمني كه آنجا ايستاده بود انداخت 
  

  تو ھستي ؟
  

  .خود خودم ھستم . بله 
  

  .پس زود باش راه بيفت 
  

  قاي باتولكار كه از خشم مي غريد ، جلوي آنان، اما آسپارتو به سرعت خارج شدند و پا –آقاي فاگ ، آئودا كه ھمراه او بود 
  او به خاطر سقوط ھرم غرامت مي خواست و آقاي فاگ با مشتي اسكناس كه به طرف او دراز كرد ، آتش خشمش. را گرفت 

  .را فرو نشانيد 
  

آقــــاي فاگ به ھمراه آئودا و پاسپارتو كه دماغ شش ذرعي را ھنوز بر  –لحظه حركت كشتي  –ساعت شش و نيم بعدازظھر 
  . روي صورت خود يدك مي كشيد ، سوار كشتي آمريكايي شدند 

  

  آقاي فاگ چگونه به يوكوهاما رسيد .   61
  

  ناخدا با. انكادر شد كشتي يوكوھاما متوجه عالئم ت. ا تاكنون حدس زده ايد كه در ابتداي ورود به شانگھاي چه پيش آمد ـحتم
  چند لحظه بعد آقاي فاگ پولي را كه با. شنيدن صداي توپ تصور كرد كه آن كشتي كوچك نياز به كمك دارد و بطرف آن رفت 
  سپس او ، آئودا و فيكس سوار كشتي. جان بانسبي قرار گذاشته بود ، بعالوه پانصد و پنجاه پوند پــــــــــاداش به او پرداخت 

  .شدند كه ابتدا به ناكازاكي و سپس به يوكوھاما مي رفت  آمريكايي
  

  . فيليس فـــاگ و آئودا باالفاصله به عرشه كشتي كارناتيك رفتند . چھاردھم نوامبر ، صبح خيلي زود كشتي به يوكوھاما رسيد 
  نيدن اين خبر گويي دنيا را به آئودااز ش. در آنجا به آنھــا خبر دادند كه پاسپارتو شب قبل با آن كشتي به يوكوھاما آمده است 

  .داده اند ، اما ظاھر آقاي فاگ چيزي را نشان نداد ، شايد او ھم خوشحال شده بود 
  

  فيليس فاگ كه بايستي ھمـــــان شب ، به سانفرانسيسكو مي رفت ، وقت را از دست نداد و بالفاصله در جستجوي خدمتكارش 
  سپس به گشتن خيابان ھاي يوكوھاما . گلستان و فرانسه مراجعه كرد ، اما خبري از او نيافت به سفارت خـــــــــــــانه ھاي ان

  پرداخت و ھنگامي كه اميد خود را براي پيدا كردن او كـامال از دست داده بود ، به طور شانسي به سالن نمايش آقاي باتولكار
  خود را ديد و چنان ھيجـــــــــــان زده شد كه نتوانست از لرزش پاسپارتو ، حتي با وجودي كه سرش باال بود ، ارباب . درآمد 

  .دماغش جلوگيري كند و نتيجه اين جم خوردنھا ھمان سقوط ھرم بود 
  

  آئودا تمام سرگذشتشـــان از ھنگ كنگ تا يوكوھاما را براي او نقل كرد و گفت كه شخصي ھم به نام آقاي فيكس در كنار آنان
  او فكر مي كرد كه ھنوز زمان آن نرسيده است كه. با شنيدن نام فيكس عكس العملي از خود نشان نداد  پاسپارتو. بوده است 
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  بنابراين در توجيه خطايش فقط گفت كه در يكي از كافه ھاي. مــــاجراي بين خود و كاراگاه پليس را براي اربابش تعريف كند 
  فقط پول كافي به او. خونسردي به داستان او گوش داد و چيزي نگفت  آقــــاي فاگ با. ھنگ كنگ نوشابه زيادي خورده بود 

  پاسپارتو از فروشگاه كشتي لبــــــــاس مناسبي خريد و يك ساعت بعد قيافه او با بازيگر. داد تا لباسي براي خودش تھيه كند 
  .بيني دراز زمين تا آسمان فرق كرده بود 

  

   اقيانوس آرام.   62
  

  ـــــــــــانوس پيمايي كه آنان را از يوكوھاما به سانفرانسيسكو مي برد ژنرال گرانت نام داشت و متعلق به يكي از كشتي اقيـــــــ
  كشتي بخار بزرگي بود با تجھيزات كامل و سرعت زياد كه مي توانست با سرعت. شركت ھاي بزرگ كشتيراني آمريكايي بود 

  فيليس فاگ حاال ديگر شكي نداشت كه دوم دسامبر به. ــانوس آرام را بپيمايد مايل در ساعت ظرف بيست و يك روز اقيـــ 12
  .به لندن خواھد رسيد  –چند ساعت قبل از بيست و يكم  –سانفرانسيسكو ، يازدھم به نيويورك و بيستم 

  
  .دريا آرام بود . نبامد در طول عبور از اقيانوس آرام حادثه به خصوصي پيش . كشتي پر از مسافر از مليت ھاي مختلف بود 

  آئوداھر لحظه بيشتر از پيش . آقاي فاگ ھم آرام بود و طبق معمول چيزي نمي گفت و از معــــــاشرت با ديگران گريزان بود 
  .نسبت به او احساس احترام مي كرد ، ولي در واقع اين حس احترام نبود ، بلكه عشق بود و آئودا خود از آن خبر نداشت 

  
  آئودا اغلب با . اين او نيز به نقشه آقــــــــــــــاي فاگ بسيار عالقمند شده بود و بيش از ھمه نگران موفقيت آن بود  عالوه بر

  پاسپارتو كه به احســـــــاسات قلبي او نسبت به اربابش پي برده بود به گفتگو مي نشست و پاسپارتو ھم ھميشه به ستايش از
  ورد گفت كه مشكلترينينكه او را از نگراني سفر بيرون آاسپارتو براي اـپ. الف سخن مي زد  اربابش و مھرباني و صداقت او
  ـاي عجيب ھند و چين و ژاپن را پشت سر گذاشته اند و اينك فقط با گذشتن از آمريكا از طريقـقسمتھاي سفر يعني سرزمينھـــ

  .برسانند كشتي ، به آساني مي توانند سفرشان را در موعد مقرر به اتمام 
  

  فاصله و زمانها.  63
  

  او تا اين زمان پنجاه دو روز از ھشتاد روز مھلت . ا را گشته بود ــنه روز پس از ترك يوكوھاما ، فيليس فاگ دقيقا نصف دني
  ولي بايد توجه داشته. روز فرصت داشت مســـافرت را پشت سر گذاشته بود و براي طي كردن نيمه ديگر فقط بيست و ھشت 

  زيرا از لندن تا عدن ، عدن تا. باشيم كه اين جنتلمن با محاسبه مايل ھــــــــاي طي شده در حقيقت دو سوم راه را پيموده بود 
  اگر ما مي توانستيم. بمبئي ، كلكته تا سنگاپور و از سنگاپور تا يوكوھاما مسافرت بر روي يك خط راست صورت نمي گرفت 

  اما . روي يك خط راست حركت كنيم ، فـــاصله لندن تا لندن بيشتر از دوازده ھزار مايل نمي شد  دور دنيا را مانند خورشيد از
  مايل آن را طي  17500مايل افزايش مي يافت كه آقاي فاگ تاكنون  26000با چنين مسير پرپيچ و خمي اين مســــــــافت به 

  .كرده بود 
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  اگر يادتان. به كشف مھمي ھم نائل آمد كه باعث خوشحـــالي بيش از حد او شد  در اين روز يعني سي و يكم نوامبر پاسپارتو
  باشد ســـــاعت كذايي و موروثي او كه ھنوز به افق لندن ميزان بود و پاسپارتو از جلو بردن عقربه ھاي آن امتناع مي كرد و 

  حاال در اين روز ، بدون اينكه آن را عقب يا جلو عقيده داشت كه ساعت تمام كشورھايي كه از آنھا گذشته اشتباه بوده است ،
  او آرزو كرد كه كاش فيكس آنجا بود و به . برده باشد ، با ساعت درون كشتي منطبق شده بود و يك وقت را نشـــــان مي داد 

  .آن نشان مي داد كه ساعتش ھيچ عيب و نقصي نداشته است 
  

  اگر من به حرف ھمه آنھا گوش كرده بودم تا حاال وقت را. مردك حرامزاده به من از خورشيد و ماه و حركت زمين مي گفت 
  اما. به ھر حال مطمئن بودم كه خورشيد يك روزي خودش را با ساعت من ميزان خواھد كرد . زمان از دستم خارج شده بود 

  اگر ساعت او از يك تا بيست و چھـــار شماره گذاري شده بود  ، او ھرگز به اين. يك چيز بود كه پاسپارتو از آن خبر نداشت 
  اختالف. خوشحالي دست نمي يافت ، زيرا در آن صورت به جاي نشان دادن ساعت نه ، ســاعت بيست و يك را نشان مي داد 

  ضر بود و اين اختالف را براي او توضيح تازه اگر فيكس ھم حا. ساعت ميان لندن و نصف النھار صد و ھشتــــاد درجه است 
  با اين ھمه اگر فيكس آنجـــــــــا بود پاسپارتو به جاي بحث ساعت . مي داد ، پاسپارتو نه چيزي مي فھميد و نه قبول مي كرد 

  !مسلما بحث بھتري با او مي كرد 
  

  فيكس كجا بود ؟.  64
  

  فيكس در آن لحظه كجا بود ؟
  

  ھنگامي كه به يوكوھاما رسيدند ، او به اين اميد كه آقـاي فاگ را شب. كشتي ژنرال گرانت شده بود  در واقع فيكس ھم سوار
  اين حكم از بمبئي با او آمده بود و. حكم جلب رسيده بود . آن روز دوبــاره خواھد ديد ، بالفاصله به كنسولگري بريتانيا رفت 

  از ھنگ كنگ ھم با ھمان  كشتي كارناتيك كه تصور مي كردند او سوارچھل روز از تاريخ صدور آن مي گذشت و عجيب آنكه 
  آقاي فاگ. حكم جلب ديگر برايش ارزشي نداشت . ال خود لعنت فرستاد ـفيكس به بخت و اقب. آن شده است فرستاده شده بود 

  .اينك از قلمرو حكومت انگلستان خارج شده بود 
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بسيار خوب ، اگر حكم جلب در اينجــــــــــــا بي ارزش است اما در : خود گفت  فيكس پس از اينكه عصبانيتش فرو نشست ، با
  تا . قدمش روي چشم . به نظر مي ايد اين ســــــارق ھم قصد دارد كه در آخر كار به انگلستان برگردد . انگلستان اعتبار دارد 

  با اين ھزينه سفر ،. چيزي ھم از پولھاي دزدي باقي بگذارد  خود انگلستان دنبـــــــــــالش مي روم ، اما اميدوارم تا آن موقع
  دست و دلبازي ھايي كه مي كند ، آن فيلي كه خريد ، وجه الضمان و غيره بايد تا حــــــاال بيشتر از پنج ھزار پوند دور ريخته

  .اما بانك ھم دست و دلباز است و جايزه مرا حتما خواھد داد . باشد 
  

  ھنگامي كه آقـــاي فاگ و آئودا به كشتي سوار مي شدند ،. بالفاصله به سراغ كشتي ژنرال گرانت رفت  تصميمش را گرفت و
  او روي عرشه بود و در كمـــال حيرت مشاھده كرد كه پاسپارتو ھم با آن لباس عجيب و غريب و دماغ چند ذرعي ھمراه آنان

  فرين كشتي بسيار زيــــــــاد بود و او دعا كرد كه در ميان آن ھمه تعداد مسا. از ترس به كابين خود خزيد و مخفي شد . است 
  .اما امروز ، در قسمت جلوي كشتي ، ناگھان پاسپارتو با او روبه رو گرديد . جمعيت پاسپارتو موفق به ديدن او نشود 

  

  مالقات فيكس و پاسپارتو.   65
  

  پاسپارتو بدون اينكه چيزي بگويد ، خودش را بر روي او انداخت و در مقابل چشمــان شاد و ھيجان زده چند مسافر آمريكايي 
  .كه با ديدن چنين صحنه ھايي بالفاصله شرط بندي مي كنند ، فيكس را زير ضربات مشت و لگد گرفت 

  
  يچاره و نرم كردن دك و دنده او تا اندازه اي دلش خنك شد و آرامپاسپارتو پس از كوفتن مشتھاي جانانه بر سر و كله فيكس ب

  تمام شد ؟: فيكس از زمين بلند شد ، نگاھي به ضاربش كرد و با خونسردي گفت . گرفت 
  

  .عجالتا كافيه 
  

  .پس بلند شو بيا باھات كار دارم 
  

  ...بگيرم ! باز ھم با من حرف داري . چي 
  

  .و و بيا بله ، به خاطر اربابت بلند ش
  

  .رامش كالم فيكس قرار گرفته بود ، به دنبال او رفت و با ھم در جلوي كشتي نشستند پاسپارتو كه ظاھرا تحت تاثير آ
  

  ولي از حاال به بعد من. تا اين لحظه من دشمن اربابت بودم . حاال گوش كن چه مي گويم . پدرم را درآوردي اما اشكالي ندارد 
  .ھم طرف او ھستم 

  
  .، پس باالخره تو ھم فھميدي كه او آدم شريفي است آه 
  

  .چند دقيقه دندان به جگر بگير و گوش كن . خير ، من ھنوز ھم عقيده دارم كه او آدم رذلي است : فيكس با سردي جواب داد 
  تا حكم جلبش برسد و تا حـــاال كه آقاي فاگ در محدوده قانون انگلستان بود ، من به طرق مختلف سعي داشتم او را معطل كنم 

  تو را در ھنگ كنگ بيھوش كردم و. برھمن ھـــــا را از بمبئي به كلكته فرستادم . در اين راه از ھيچ كوششي فروگذار نكردم 
  .باعث شدم كه كشتي يوكوھاما را از دست بدھد 

  
  .در اينجا پاسپارتو دوباره جوش آورد و مشتھايش را گره كرد 
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  اما. بسيـار خوب ، من ھم دنبالش مي روم . قاي فاگ قصد دارد به انگلستان برگردد حاال ، به نظر مي آيد آ: اد فيكس ادامه د
  اين تغيير ھم به . مي بيني كه نقشه ام تغيير كرده است . از اين لحظه ، به جــــاي سنگ انداختن راھش را ھموار خواھم كرد 

  ا تاكنون به يك انسان شريف خدمت ــــــــــيتو پي خواھي برد كه آ لستان است كهچون تنھا در انگ. نفع تو نفع من است ھم به 
  .رذيل  مي كرده اي يا يك انسان

  
  ــاس كرد كه واقعا در گفته اش صادق است و ديگر قصد خدعه و نيرنگـپاسپارتو با دقت به حرفھاي فيكس گوش داد و احسـ

  .ندارد 
  

  وست ھستيم يا نه ؟خوب حاال ما با ھم د: فيكس پرسيد 
  

  اره ھوس كني به ماــاين را ھم بگويم كه اگر دوب. اما مي توانيم با ھم كنار بياييم . نخير ، دوست بي دوست : پاسپارتو گفت 
  .كلك بزني باليي به سرت مي آورم كه در داستانھا بنويسند 

  
  .قبول مي كنم : كاراگاه پليس با خونسردي گفت 

  

  سانفرانسيسكو.  66
  

  آقـــــــــاي فاگ نه يك روز پيش بود و نه يك روز تاخير . يازده روز بعد از اين جريان ، ژنرال گرانت به سانفرانسيسكو رسيد 
  او به محض پيـــاده شدن از كشتي به ايستگاه راه آھن رفت و راجع به اولين قطاري كه به نيويورك مي رفت ، سوال. داشت 

  . اي فاگ يك روز تمام بايد در سانفرانسيسكو مي ماند ــــــــــــــــــقپس آ.  بعدازظھر ساعت شش امروز: جواب اين بود . كرد 
  . گرفتند و به طرف ھتل اينترنشنال راندند كالسگه اي 

  
  رج وقتي از كنسولگري خا. اء برسانند ــــــــپس از صرف غذايي مفصل ، به كنسولگري بريتانيا رفتند تا پاسپورت را به امض

  فكر مي كنم بھتر باشد چند قبضه روولور براي محافظت از جانمــام بخريم ، چون بعد از اين از درون: ، پاسپارتو گفت  شدند
  .سرزمينھاي وحشي آمريكا عبور مي كنيم و ھر ان امكان دارد قطار مورد حمله سرخپوست ھا قرار بگيرد 

  
  .ياز نيست ، امــــــــا اگر پاسپارتو دلش بخواھد ، مي تواند چند قبضه بخرد آقاي فاگ گفت كه به چنين تدارك احتياط آميزي ن

  كاراگاه پليس خودش را از اين مالقات بسيـــار شگفت زده. فيليس فاگ ھنوز صدقدم دور نشده بود كه با فيكس روبه رو شد 
  يد ھردوي ما در ژنرال گرانت بوديم و حتي يك بار فكرش را بكن. آه ، چه تصــــــادفي باز ھم به ھم رسيديم : نشان داد و گفت 
مجبورم دوباره براي برخي امور تجاري به . به ھر حال از اينكه دوباره شما را مي بينم ، خيلي خوشحـالم . يكديگر را نديديم 

  .سعادت ياري كرد كه در اين قسمت از سفر ھم اگر اجازه بفرماييد در خدمت شما باشم . اروپا برگردم 
  

  فيكس كه نمي خواست لحظه اي از آن مرد چشم بردارد ، تقاضا كرد كه در . آقـــــــــــاي فاگ گفت كه اين باعث افتخار اوست 
  .گردش گرد شھر به آنھا بپيوندد 
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  انتخابات.   67
  

ناگھـــــــان چشمشان به جمعيت . بدين ترتيب آئودا ، فيليس فاگ و فيكس به قدم زدن در خيابان ھاي سانفرانسيسكو پرداختند 
  .سر مي دادند ! و گروھي ديگر شعار زنده باد مندي بوي ! انبوھي افتاد كه گروھي شعار زنده باد كامرفيلد 

  
  بھتر است از جمعيت فاصله بگيريم : به نظر مي ايد مبارزات انتخابي باشد و اضـافه كرد : فيكس رو به آقاي فاگ كرد و گفت 

  فيكس اينك خيلي دلواپس بود كه اتفاقي براي آقــــــاي فاگ پيش نيايد ، زيرا نفع او در. ست آسيبي به ما برسد وگرنه ممكن ا
  .قاي فاگ كامال مراقبت كند تا سالم به انگلستان برسد و بتواند او را در آنجا دستگير كند آآن بود كه از جان 

  
  چيزي نگذشت كه ناگھـان جمعيت. اي كه در آن نزديكي بود باال رفتند  و از پله ھاي سنگي. حق با شماست : آقاي فاگ گفت 
  فيكس تصميم گرفت كه از يك نفر دليل. مردم به اين سو و آن سو مي دويدند و با صداي بلند فرياد مي كردند . به خشم درآمد 

  ات چماق و پرتاب سنگ و بطري به جان يكديگراما قبل از اينكه سوالي بكند ، ناگھــــــــان مردم با ضرب. اين ھياھو را بپرسد 
  .عده اي فرياد كنان به سمت پله ھايي كه بر باالي آن آقاي فاگ و ھمراھانش ايستاده بودند ، ھجوم آوردند . افتادند 

  
  .فكر كنم بھتر باشد اينجا را ترك كنيم : فيكس گفت 

  
  ...انگليسي  آنھا حق ندرند به ما صدمه اي برسانند ، ما: آقاي فاگ گفت 

  
  ميـــان دو گروه متخاصم گير افتاده. اما ھنوز حرفش تمام نشده بود كه گروھي ديگر از پشت سر بطرف پلكان يورش آوردند 

  فيليس فاگ و فيكس خود را سپر آئودا كردند و از مشت و لگدھــــــــــايي كه بين مخالفين رد و بدل . راه گريزي نبود . بودند 
  آقـاي فاگ كه مثل ھميشه خونسرد بود ، سعي كرد از خود دفاع كند كه ناگھان. د زيادي ھم نصيب آن دو گرديد مي شد ، تعدا

  اگر فيكس به موقع خودش را جلو نمي انداخت اين. مرد قوي ھيكلي مشتش را باال آورد و با قدرت سر او را نشـــــانه گرفت 
  .ضربه حتما براي آقاي فاگ گران تمام مي شد 

  

  مجادله.   68
  

  !آمريكايي احمق : قاي فاگ با خونسردي به مرد مھاجم نگاه كرد و گفت آ
  

  !انگليسي احمق : مرد جواب داد 
  

  !باز ھم يكديگر را خواھيم ديد 
  

  نامت چيست ؟. ھر وقت دوست داشته باشي 
  

  فيليس فاگ ، نام شما ؟
  

  پروكتور. استامپ دبليو 
  

لباسھــايش پاره شده بود اما . فيكس كه مثل نعش روي زمين افتاده بود ، از جا بلند شد . گرديد در اين لحظه جمعيت متفرق 
  .صدمه چنداني نديده بود 
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  .متشكرم : به محض اينكه از ميان جمعيت بيرون رفتند ، آقاي فاگ رو به كاراگاه پليس كرد و گفت 
  

  .لطفا دنبالم بياييد . تشكر الزم نيست : فيكس گفت 
  

  كجا ؟
  

در حقيقت انجـــــــــام اين كار بسيار ضروري بود ، زيرا در نتيجه اين درگيري . جايي كه بتوانيم چند دست لباس نو تھيه كنيم 
  پاسپارتو منتظر. يك ساعت بعد در حالي كه لباسھاي تازه اي به تن داشتند به ھتل بازگشتند . لباسھاي آنان تكه تكه شده بود 

  .وولورھايي را كه خريده بود در دست داشت اربابش بود و ر
  

  اما پس از اينكه آئودا ماجراي درگيري را براي او. ـايش افتاد ـــاربابش مي آمد چين در ابروھــ او با ديدن فيكس كه به ھمراه
ر يك دشمن ــــاي صورتش باز شد ، پس معلوم مي شود كه فيكس به قول خودش عمل كرده است و ديگـتعريف كرد ، چين ھــ

  .پس از صرف شام آقاي فاگ تقاضاي يك درشگه كرد تا آنھا و وسايلشان را به ايستگاه راه آھن ببرد . نيست 
  

  يك انگليسي ھرگز اجازه نمي دھد . من دوباره به آمريكا بازخواھم گشت تا او را بيابم و ادب كنم : آقــــاي فاگ به فيكس گفت 
  .قطار آماده حركت بود . اعت يك ربع به شش مسافرين به ايستگاه رسيدند س. كه چنين رفتاري با او بشود 

  

  اولين شب در قطار.    69
  

  آقـــــاي فاگ اميدوار بود . مايل است كه با قطار ھفت روز به طول مي انجاميد  3786فاصله ميان سانفرانسيسكو تا نيويورك 
  كه  قطار به موقع به نيويورك برسد تا او بتواند به كشتي بخـــــــــــــــاري كه يازدھم دسامبر بطرف ليورپول حركت مي كرد ، 

  .دست يابد 
  

  حركت قطار سريع. ھوا تاريك شده بود و ابر سياھي آسمـان را پوشانده بود . ساعت شش قطار از ايستگاه اوكلند حركت كرد 
  پاسپارتو. ند ھيچكدام حرفي نمي زد. ت مي رسيد با احتساب توقفھاي بين راه سرعت آن به بيست مـايل در ساع ايدــنبود و ش

  بين آن دو سكوت معني داري حاكم بود كه كامال طبيعي . در كنـــــــــــــار كاراگاه پليس نشسته بود ، اما با او صحبت نمي كرد 
  .ريدن گرفت يك ساعت بعد برف سنگيني با. مي نمود 

  
  ساعت ھشت مامورين قطار اعالم كردند كه تختھــــا را براي خواب آماده كنند ، و ظرف چند دقيقه كوپه آنھا تبديل به يك اتاق

  ھنگامي كه مسافرين در خواب بودند قطار از كاليفرنيا گذشت و. كاري نداشتند جز اينكه به بستر بروند و بخوابند . خواب شد 
  .به شھر ساكرامنتو رسيد شش ساعت بعد 

  
ساعت ھشت . ي نوادا شروع مي شد از سانفرانسيسكو تا ساكرامنتو زمين نسبتا مسطح بود ، امــــا بعد از آن منطقه كوھستان

  در ساختمان اين راه . در آن راه تونل و پل وجود نداشت و خط گرد كوھھـــــــا كشيده شده بود . ح قطار از سيسكو گذشت صب
  .نكرده بودند كه از راھي مستقيم و كوتاھتر از نقطه اي به نقطه ديگر برسند و وضع طبيعت را به ھم بزنند سعي 
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  بوفالوها.   70
  

  سپس به كوپه خود . در ايستگاه رنو قطار بيست دقيقه توقف كرد و مســـــــــــــافرين در اين مدت به صرف صبحانه پرداختند 
  .چندين بار گله ھاي بزرگ بوفــالو از مقابل چشمان آنان گذشت . به نظاره مناظر زيباي طبيعت نشستند  بازگشتند و از پنجره

  ا گاه در دسته ھاي چندھزارتايي از روي خط آھن عبور مي كردنند و قطار را مجبور مي سازند كه تا گذشتن ھمهـاين بوفالوھ
  حدود ســـاعت دوازده ظھر قطار به محلي رسيد كه ده. نان پيش آمد براي آحقيقت ھمين اتفاق ھم بزودي در . آنھا توقف كند 

  تنھا بايد منتظر. ا غير ممكن بود ــــــــــــمتفرق ساختن انھ. تا دوازده ھزار بوفالو به آرامي از روي خط آھن عبور مي كردند 
  .مي ماندند تا خط باز شود 

  
  اما پاسپارتو . مسافران با عالقه به اين صحنه نگاه مي كردند فيليس فــاگ از صندلي خود تكان نخورد و صبورانه منتظر ماند 

  .به شدت جوش آورده بود و خيلي دلش مي خواست كه مي توانست با روولورش آنھا را لت و پار كند 
  

  نمي دانم آقاي . حيوانھــــــاي زبان نفھم راه قطار را بند بياورند ند كه اين اجازه مي دھ! عجب مملكت خرتوخري است : گفت 
  اين لكوموتيوران لعنتي ھم كه مي ترسد بزند و. موقع برنامه ريزي مسافرتش حســاب اينگونه حوادث را كرده بود يا نه  فاگ

  .ملي نمي زد ، زيرا ھيچ ثمري نداشت البته اين از عقل و درايت لكوموتيوران بود كه دست به چنين ع. از وسطشــان بگذرد 
  .با اين كار بدون شك چند بوفالو كشته مي شد ، اما خود قطار ھم از ريل خارج مي گرديد 

  
  ھنگامي كه قطار دوباره حركت را از سر گرفت ، ھوا. سه ساعت به طول انجاميد تا آخرين بوفالو ھم از روي ريل عبور كند 

  .كامال تاريك شده بود 
  

  خطر جديد  . 71
  

  در اين روز قطار به مدت يك ربع ساعت در ايستگاه گرين ريور . تا ھفتم دسامبر مســــــافت زيادي را پشت سر گذاشته بودند 
  تمام طول روز را برف و باران باريده بود ، ولي از آنجــــــا كه برفھا ذوب شده بود ، مشكلي براي مسافرت پيش. توقف كرد 
  سفر كردن در فصل زمستان واقعا فكر: با خود گفت . با اين حال آب و ھواي خراب كفر پاسپارتو را باال آورده بود . نيــــــامد 

  .اگر ارباب من تا فصل تابستان صبر كرده بود ، مسلما در بردن شرط شانس بيشتري داشت . احمقانه اي است 
  
  

  او در حالي كه از پنجره به . اما در حـــــــــالي كه پاسپارتو نگران آب و ھوا بود ، موضوع ديگري باعث وحشت آئودا گرديد 
  او كسي بود كه در مبارزان انتخاباتي. دبليو پركتور افتاد  . بيرون نگاه مي كرد ناگھان در ميان مسافران چشمش به  استامپ

  .نبايد بگذاريم او و آقاي فاگ ھمديگر را ببينند : آئودا با خود گفت . فاگ توھين كرده بود  شھر سانفرانسيسكو به آقاي
  

  پس از اينكه قطار دوباره به راه افتاد و پس از اينكه خواب آقـــــــاي فاگ را درربود ، آئودا فيكس و پاسپارتو را به گوشه اي
  .كشاند و به آنھا گفت كه چه كسي را ديده است 

  
  موضوع او بيشتر از آقـــــاي فاگ به من مربوط است ،. خوب ، ھيچ نترسيد ! چه ، پروكتور در اين قطار است : كس گفت في

  و من ھم چند كلمه اي حرف دارم كه بايد به:  پاسپارتو در ادامه سخنــان او گفت . مثل اينكه مشت او را من نوش جان كردم 
  .او بگويم 
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  او حتي گفت كه. ا آقاي فاگ را شناخته ايد او آدمي نيست كه اجـــازه دھد كس ديگري جاي او را بگيرد شما حتم: آئودا گفت 
  اگر او آقـــــــاي پروكتور را ببيند ، نمي توان مانع نبرد آنھا شد و اين. دوباره به آمريكا بازخواد گشت تا اين مرد را ادب كند 

  .آنھا نبايد يكديگر را ببينند . ر بياورد درگيري ممكن است نتايج زيان آوري به با
  

آقــــــاي فاگ چه پيروز شد و چه شكست بخورد ، . يك نزاع ممكن است ھمه چيز را خراب كند . حق با شماست : فيكس گفت 
  . شانس موفقيت خود را در معرض خطر قرار خواھد داد 

  
  اگر طي اين! تا نيويورك چھار روز بيشتر راه نيست . فورم است و اين خداخداي جنتلمنھـــاي كلوپ ري: پاسپارتو اضافه كرد 

  در اين لحظه آقاي فاگ چشم. قاي فاگ از كوپه خـارج نشود ، مي توانيم مطمئن باشيم كه با آن مرد روبرو نخواھد شد مدت آ
  كمي بعد پاسپارتو ، به گونه اي كه اربابش و آئودا متوجه نشوند ، در گوش  .ان به گفتگوي خود خاتمه دادند ـــــــــگشود و آن

  جدا حاضري به جاي آقاي فاگ مبارزه كني ؟: فيكس گفت 
  

  .من حاضرم ھر كاري بكنم تا او زنده به لندن بازگردد : فيكس پاسخ داد 
  

  بازي شطرنج.  72
  

  ولي آيا راھي وجود داشت كه آقاي فاگ را در كوپه نگه دارند و مــــــــانع مالقات او با پروكتور شوند ؟ اين نبايد كار مشكلي 
  چند  - با اين ھمه فكر خوبي به نظر فيكس رسيد و . مي بود ، زيرا آقاي فـــــاگ عالقه چنداني به بيرون رفتن از كوپه نداشت 

  .در قطار زماني بكندي مي گذرد : قاي فاگ كرد و گفت رو به آ –دقيقه بعد 
  

  .بلي ، اما به ھر حال مي گذرد 
  

  .شما در كشتي مدام شطرنج بازي مي كرديد 
  

  .بله ، اما در اينجا مشكل است ، نه شطرنج است و نه حريفي : فيليس فاگ گفت 
  

  در . مـــــــام قطارھاي آمريكايي شطرنج فروشي وجود دارد در ت. آه ، در مورد شطرنج كه براحتي مي توانيم آن را تھيه كنيم 
  ...مورد بازيكن ھم ، اگر بانو آئودا بتوانند 

  
  .خيلي خوب بلدم را بازي شطرنج اوه ، بله ، من : آئودا گفت 

  
  .اتفاقا من ھم مثل شما : فيكس گفت 

  
  .بسيار خوب ، پپس منتظر چه ھستيم : د ، گفت فيليس فاگ خوشحال از اينكه دوباره امكان بازي برايش فراھم شده بو

  
  پاسپارتو براي خريد شطرنج بيرون رفت و كمي بعد عالوه بر شطرنج ، يك ميز عسلي ھم با خود آورد و آنان به نوبت شروع

  .آئودا و فيكس براستي بازيكنان درجه يكي بودند . به بازي كردند 
  

  .، او ديگر از جايش تكان نمي خورد  روبراه شدحاال ھمه چيز : پاسپارتو با خود گفت 
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  پل ناامن است .  73
  

  دويست مايل بعد كوھستان تمام مي شد و قطار . ساعت يازده قطار به يكي از نقاط مرتفع در ميان كوھھـــاي صخره اي رسيد 
  تا آنجا چند ساعتي. داشت وارد مي شد به زمين ھاي مسطحي كه بين سلسله كوھھــــــاي نوادا و ساحل اقيانوس اطلس قرار 

  .بيشتر راه نبود و سپس مشكل سفر در كوھستان به پايان مي رسيد 
  

  كه قطار از سرعت خود كاست و  مســـــافران پس از صرف ناھاري مطبوع دوباره شروع به بازي كردند ، ولي چيزي نگذشت
  . ايستگاھي ھم در آن نقطه به چشم نمي خورد . مـــــــا چيزي نديد بيرون آورد ، اپاسپارتو سرخود را از پنجره . متوقف شد 

  :اما او فقط رو به پاسپارتو كرد وگفت . آئودا و فيكس براي لحظه اي ترسيدند كه نكند آقاي فــاگ بخواھد از قطار پياده شود 
  . برو پايين ببين چه شده 

  
. د وقطار در مقابل يك چراغ قرمز توقف كرده ب. ـافر ديگر ھم پياده شدند ـچھل مســـــــ سي يا. پاسپارتو از قطار بيرون پريد 

  صحبت. لكوموتيوران و رئيس قطار نيز پياده شده و با مردي كه براي متوقف كردن قطار فرستاده شده بود گفتگو مي كردند 
  و پروكتور ھم با صداي بلند و نكره اش جزو دبيلي. بعضي از مسافران نيز كه آقــــــاي استامپ . آنان بر سر مسئله مھمي بود 
  پل در مديسين بو! نه ، امكان ندارد بتوانيد عبور كنيد : اسپارتو صداي آن مرد را شنيد كه گفت ـپ. آنان بود ، به آنان پيوستند

  .اين پل ابدا نمي تواند وزن قطار را تحمل كند . نياز به تعمير دارد 
  

  .ادعاي مرد كامال صحت داشت . كه يك مايل دورتر بر روي رودخــانه عميقي كشيده شده بود گفتگوي آنھا در مورد پلي بود 
  .پاسپارتو كه جرئت نمي كرد اين خبر را به گوش اربابش برساند ، منتظر ماند و گوش داد . پل ناامن بود 

  
  .يم خوب ، ما كه قرار نيست تا ابد اينجا ميان برفھا منتظر بمان: آقاي پروكتور گفت 

  
  اين. نه آقا ، يك تلگرام به اوھاما مخـابره كرده ايم تا قطار ديگري براي ما به ايستگاه مديسين بو بفرستد : رئيس قطار گفت 

  .قطار ھم زودتر از شش ساعت بعد نخواھد رسيد 
  

  !شش ساعت : پاسپارتو با فرياد گفت 
  

  .تگاه برسانيم ، ھمينقدر زمان الزم است بله ، تا ما ھم خودمان را پياده به ايس: ر گفت رئيس قطا
  

  پياده ؟: مسافران ھمه با اعتراض گفتند 
  

  حاال تا ايستگاه چقدر راه است ؟: يك نفر از آن ميان پرسيد 
  

  .از آن سوي پل دوازده مايل 
  

  د و ھرچه ناسزا بلد بود سپس چـــــاك دھانش را كشي! دوازه مايل پياده روي در برف : پروكتور با خشم گفت . استامپ دبليو 
  پاسپارتو ھم كه در عصبـــــــــــانيت دست كمي از او نداشت با خود گفت كه اين ديگر . و مسوالن آن كرد  نثار شركت راه آھن

  .مشكلي است كه با تمام پولھاي اربابش حل نمي شود 
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  سرعت تمام.   74
  

  نه تنھا برنامه سفرشــــــــان به تاخير مي افتاد ، بلكه بايستي پانزده مايل ھم در برف . ناراحتي پاسپارتو حد و حسابي نداشت 
  پاسپارتو چاره اي. اگر آقــاي فاگ غرق بازي نشده بود ، مسلما صداي اعتراض مسافرين را مي شنيد . پياده روي مي كردند 

  به  –يك آمريكايي واقعي  –ــابش بگويد ، و ھمين كه خواست حركت كند صداي مھندس قطار به اربنديد جز اينكه موضوع را 
  .آقايان ، يك راه براي عبور از پل وجود دارد : نام فاستر بلند شد و گفت 

  
  از روي پل ؟: يك نفر پرسيد 

  
  .بله ، از روي پل 

  
  با قطار ؟: پروكتور پرسيد 

  
  .با قطار 

  
  .اد و گوش فرا داد پاسپارتو ايست

  
  !اما پل كه اعتبار ندارد 

  
  .اگر قطار با سرعت تمام از روي پل بگذرد ، ھيچ اتفاقي نخواھد افتاد . اين مھم نيست : مھندس گفت 

  
  !پاسپارتو با خود گفت چه فكر احمقانه اي 

  
  اين كار كامال : مھندس ادامه داد . پروكتور از اين فكر استقبـــــــــال كردند . اما تعدادي از مسافرين و به ويژه استامپ دبليو 

  در حال حـــاضر مھندسين زيادي سرگرم ساختن نوعي قطار ھستند كه مي تواند با سرعت زياد از. منطقي و امكان پذير است 
  .ل عبور كند روي رودخانه ھاي بدون پ

  
  .مسافرين ھمه با اين فكر موافقت كردند 

  
  .پنجاه درصد شانس موفقيت ھست : يك نفر گفت 

  
  .شصت درصد : ديگري گفت 

  
  .ھشتاد درصد ، نود درصد 

  
  براي او با ھر ايده اي . پاسپارتو چنان به ھيجان آمده بود كه نه فكرش كار مي كرد و نه مي توانست كلمه اي بر زبان بياورد 

  اما راه مطمئن تري ھم وجود دارد كه به: با خود گفت . امـــا اين ايده به نظرش خيلي آمريكايي آمد .گذشتن از پل موافق بود 
آقــــــــا اين نقشه به نظر من كمي خطرناك مي ايد ، : فكر ھيچكدام از اينھا نرسيده است و رو به يكي از مسافرين كرد و گفت 

  ...ولي 
  

  .ھشتاد درصد امكان پذير است آقا : مسافر در حالي كه از او روي برميگرداند گفت مرد 
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  ...مي دانم ، اما به نظر من اگر : پاسپارتو رو به ديگري كرد و گفت 
  

  .مھندس مي گويد مي توانيم رد بشويم ، پس رد مي شويم . ديگر حرفي براي گفتن باقي نمانده است : مرد گفت 
  

  ...بله ، من ھم مطمئنم كه مي توانيم رد بشويم ، اما به نظر شما بھتر نيست كه :  پاسپارتو گفت
  

  !شما اين را نمي فھميد ؟ با سرعت تمام . پروكتور فرياد زد كه ديگر خطري در كار نيست 
  

  ...چرا ، مي فھمم ، اما فكر نمي كنيد بھتر باشد كه : پاسپارتو گفت 
  

  .فش را تمام كند دوباره به او اجازه ندادند حر
  

  چيه ؟ چه مي خواھي بگويي ؟ راجع به چه صحبت مي كند ؟
  

  شما مي ترسيد ؟: پروكتور پرسيد 
  

  .ترس ؟ من و ترس ؟ بايد به شما آمريكايي ھا نشان بدھم كه ترس براي يك فرانسوي معنا ندارد : پاسپارتو گفت 
  

  ! لطفا سوار شويد! لطفا سوار شويد : رئيس قطار فرياد د 
  

اما اگر مي گذاشتيد كه اول مسافرين پياده از روي پل بگذرند و بعد قطار پشت سر . خيلي خوب ، خيلي خوب : پاسپارتو گفت 
  .آنان بيايد خطرش خيلي كمتر بود 

  
  ر شد ، اما پاسپارتو ھم سوا. مسافرين ھمگي به كوپه ھايشـــــــــان بازگشتند . اما كسي به اين پيشنھاد عاقالنه توجھي نكرد 

  .بازيكنان گرم بازي خودشان بودند . راجع به اين موضوع چيزي نگفت 
  

  سپس با . دارد ، ، قطار را حدود يك مايل به عقب برد  اني كه قبل از پرش چند قدم به عقب برميلكوموتيوران مانند قھرمـــــــ
  ر چنان زيـاد شد كه به يكصد مايل در ساعت رسيدبه زودي سرعت قطا. سرعتي كه ھر لحظه افزايش مي يافت به پيش راند 

  كسي حتي پل را ھم نديد ، گويي قطار از يك طرف رودخانه به طرف ديگر پريده بود. و با ھمــــان سرعت از روي پل گذشت 
  نكرده بود كه پل ـا قطار ھنوز كامال از روي پل عبورامـ. ه نتوانست آن را متوقف كند لكوموتيوران تا پنج مايل بعد از ايستگا

  .شكست و با صداي مھيبي به داخل رودخانه سقوط كرد  درھم
  

  مالقات فاگ و پروكتور.   75
  

  بعد از آن ارتفاع به مرور كاھش . پا از سطح دريا ارتفــــــــاع داشت  8091آن شب قطار به مرتفع ترين نقطه سفر رسيد كه 
  طي كرده بودند ومايل راه را در سه شبانه روز  1382افران تا اين زمان مس. مي يافت و به سطح اقيانوس اطلس مي رسيد 

  .چھارشبانه روز ديگر باقي بود تا به نيويورك برسند 
  

  فيكس ابتدا چند  . ھيچ يك از آنھــــــا از بعد مسافت گله اي نمي كرد . روز بعد ھم طبق معمول  به بازي شطرنج مشغول شدند 
  اي فاگ فيل سياه را برداشت و خواست با آن كيش ــــــآقـ. برگردانده بود  ر اين دست شانس از او رويدستي برده بود ، اما د

  .اگر من جاي شما بودم فيل سياه را حركت نمي دادم : كه ناگھان صدايي از پشت سر او گفت بدھد 
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   . پروكتور بود. آقاي فاگ ، آئودا و فيكس به باال نگاه كردند ، استامپ دبليو 
  

  .پروكتور و آقاي فاگ در دم يكديگر را شناختند . استامپ دبليو 
  

  .آه ، تو ھستي آقاي انگليسي ، پس اين تو بودي كه مي خواستي با فيل سياه كيش بدھي 
  

  .بلي ، با فيل سياه كيش مي دھم : آقاي فاگ در حالي كه به بازي ادامه مي داد گفت 
  

  تو اين . خم شد ، چند عدد از مھره ھــــــا را برداشت و بر روي ميز انداخت . خوب ، اما من دلم نمي خواھد اين كار را بكني 
  .بازي را بلد نيستي 

  
  . شايد بازي ديگري را بھتر بلد باشم : آقاي فاگ در حالي كه از جا بلند مي شد گفت 

  
  .پس امتحان كن : بود ، گفت  پروكتور كه خنده زشتي صورتش را پر كرده

  
  بازوي آقـاي فاگ را گرفت و كوشيد او را سرجايش بنشاند ، اما فاگ با ماليمت بازويش را از دست . آئودا بسيار ترسيده بود 

  بطرف پاسپارتو آمـــــــاده شد خود را بر روي مرد آمريكايي بيندازد ، اما قبل از او فيكس از جاي برخاست ،. او بيرون كشيد 
  .طرف شما من ھستم آقا ، چون عالوه بر توھين كتكم ھم زده ايد : پروكتور رفت و گفت 

  
  .اين مرد بايد پاسخ توھينش را بشنود . ببخشيد آقاي فيكس ، اين موضوع تنھا به من مربوط است : آقاي فاگ گفت 

  
  .كه انتخاب كنيد من حاضرم  ھر وقت بخواھيد ، ھر كجا را معين بكنيد و با ھر سالحي: آمريكايي گفت 

  
  پاسپارتو . كاراگاه ھم بيھوده سعي كرده بود كه خود با او طرف شود . آئودا كوشيد آقـــــاي فاگ را نگه دارد ، اما موفق نشد 

  از كوپه فيليس فاگ. قصد كرد كه آمريكايي را بلند كند و از پنجره به بيرون بيندازد ، اما با اشاره اربابش خود را عقب كشيد 
  . خارج شد و آمريكايي ھم به دنبال او بيرون رفت 

  

  دوئل.   76
  

  آقـــــــــــــــــــــــا ، من مجبورم ھرچه زودتر به اروپا برگردم و كوچكترين تاخير زيان : فيليس فاگ رو به حريفش كرد و گفت 
  سانفرانسيسكو داشتم تصميم گرفتم كه در اولين فرصت بهپس از مالقاتي كه با شمــا در . جبران ناپذيري به من وارد مي كند 

  .آمريكا بازگردم و شما را دوباره بيابم 
  

  !نه بابا 
  

  آيا حاضريد مبارزه را شش ماه عقب بيندازيم ؟
  

  .چرا شش سال ديگر نباشد 
  

  .گفتم شش ماه ديگر و قول مي دھم به موقع در وعده گاه حاضر باشم : آقاي فاگ گفت 
  

  .يا ھمين االن يا ھيچ وقت . اينھا ھمه عذر و بھانه است : پروكتور بانگ زد . دبليو استامپ 
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  شما به نيويورك مي رويد ؟: آقاي فاگ گفت 
  

  .نه 
  

  شيكاگو ؟
  

  .نه 
  

  اوماھا ؟
  

  پالم گريك را بلدي ؟. به تو چه مربوطه من به كجا مي روم 
  

  .خير : آقاي فاگ جواب داد 
  

به اندازه كافي وقت ھست تا . قطار تا يك ساعت ديگر به آنجا مي رسد و ده دقيقه توقف دارد . بعدي است پالم گريك ايستگاه 
  .چند گلوله خالي كنيم 

  
  .در پالم گريك پياده مي شوم . موافقم : آقاي فاگ گفت 

  
  .و مطمئنم كه تا ابد ھمان جا خواھي ماند : آمريكايي با خنده زشتي گفت 

  
  .كسي چه مي داند آقا : كوپه اش بازمي گشت گفت آقاي فاگ كه به 

  
  سپس فيكس را به گوشه اي . از آدمھـــــــــاي پرمدعا نبايد ترسيد : در آنجا جنتلمن انگليسي به بانو آئودا اطمينان داد و گفت 

  يش را چيد و بازي دوبارهفيليس فاگ مھره ھا. فيكس نمي توانست نپذيرد . كشاند و از او خواست در اين نبرد گواه او باشد 
  .ادامه يافت 

  
پاسپارتو ھم با . آقـــــــــاي فاگ بلند شد و به ھمراه فيكس از كوپه خارج شد . رسيد ساعت يازده قطار به ايستگاه پالم گريك 

  ان آمريكاييشدر اين لحظه سر و كله آقـاي پروكتور و گواھش ، كه يكي از دوست. دوقبضه روولور به دنبال آنھا بيرون رفت 
  :دو دشمن خواستند از قطار پياده شوند ، رئيس قطار به سرعت خود را به آنھـــــــــــا رساند و گفت وقتي كه . بود ، پيدا شد 

  .آقايان لطفا اينجا پياده نشويد 
  

  چرا ؟: پروكتور پرسيد 
  

  .چون تا حاال بيست دقيقه تاخير داريم ، بايد آن را جبران كنيم 
  

  .بايد با اين آقا دوئل كنم  اما من
  

  ھنوز حرف او تمام نشده بود كه قطار دوباره به . سوت حركت را نمي شنويد . خيلي متاسفم ، قطار الســـــاعه حركت مي كند 
  است  حاال چطور. جدا متاسفم آقـــــــــايان خيلي دلم مي خواست مي توانستم خدمتي به شما بكنم : رئيس قطار گفت . راه افتاد 

  .ھمين جا داخل قطار دوئل بفرماييد 
  

  .قا مناسب نباشد شايد اينجا براي آ: ا ريشخند گفت پروكتور ب
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  .اتفاقا براي من خيلي بھتر است : فيليس فاگ گفت 
  

  . راستي راستي كه در آمريكا ھستيم و اين آقاي رئيس ھم يك جنتلمن واقعي است : پاسپارتو با خود گفت 
  

  در واگن آخري تنھا ده مسافر. ھانشان ، رئيس قطار و پاسپارتو از درون واگنھـا گذشتند تا به آخر قطار رسيدند دو مرد ، گوا
  .رئيس قطار از آنھا خواھش كرد كه چند لحظه واگن را براي دوئل دو جنتلمن تخليه نمايند . وجود داشت 

  
  .د آنان ھم با كمال ميل پذيرفتند و بالفاصله از واگن خارج شدن

  
  دو مرد مي توانستند از ميان صندليھا بطرف يكديگر قدم بردارند و. واگن پنجاه پا طول داشت و براي دوئل بسيار مناسب بود 

  آقـــاي فاگ و آقاي پروكتور ھر كدام دو روولور به دست گرفتند . ترتيب اين مبارزه بسيار راحت داده شد . براحتي شليك كنند 
  عالمتسپس . اال دو گواه بايد درب را مي بستند و بيرون مي ايستادند ح. وولور شش گلوله داشت ر رھ. داخل واگن شدند و 

  مانده بود آنگاه پس از دو دقيقه درب را باز مي كردند و آنچه را كه از دو جنتلمن باقي. ارزه شروع مي گرديد مي دادند و مبـ
  .كان نداشت كار از اين ساده تر ام. به بيرون حمل مي كردند را 
  

  حمله سرخپوستها.   77
  
  مسلمــا اين صدا از درون واگني كه دو جنتلمن. ھنوز عالمتي داده نشده بود كه صداي فرياد و شليك گلوله در فضا پيچيد  اما

  فرياد وحشت سرتاسر قطار را فرا . صداي گلوله از بيرون قطار بود ! بنگ ! بنگ . در آن قرار داشتند خــــــــــارج نشده بود 
  .گرفت 

  
  آقاي فاگ و آقـــــاي پروكتور اسلحه به دست از واگن بيرون پريدند و به طرف محلي كه صداي شليك گلوله و فرياد ھر لحظه

  طبق عادت معمول ، يك صد. قطار توسط سرخپوستــــان قبيله سو مورد حمله قرار گرفته بود . وم بردند بلند تر مي شد ، ھج
  .تن از سرخپوستان بر روي پلكان قطار در حال حركت پريده و خود را به سقف واگنھا رسانده بودند 

  
  مسافران با روولورھاي خود به. شده بود  صداي گلوله ھايي ھم كه شنيده شد از تفنگ ھاي آنان خارج. سوھا اسلحه داشتند

  . كوموتيو رساندند و لكوموتيوران و كمكش را از پاي درآوردند چند سرخپوست ابتدا خود را به ل. ـان پاسخ دادند ـآنـــــــ آتش
  ار ، اشتباھا سپس يكي از آنــــان درصدد متوقف كردن قطار برآمد ، اما چون روش آن را نمي دانست ، به جاي بستن شير بخ

  .آن را باز كرد كه در نتيجه سرعت قطار به طور سرسام آوري افزايش يافت 
  

  صداي فرياد و شليك گلوله بي وقفه. در ھمين حال سرخپوستان به داخل واگنھا نفوذ كرده و به جدال با مســـــافرين پرداختند 
  ، آئودا ھم در ميان آنان بود و با روولوري كه در دست داشت از مسافران شجاعانه از خود دفــــــــاع مي كردند. ادامه داشت 

  بيش از بيست تن از سرخپوستان. درون پنجره شكسته به ھر سرخپوستي كه در تير راس اش قـرار مي گرفت شليك مي كرد 
  .كشته يا زخمي بر روي ريلھا افتادند و چرخھاي سنگين قطار پيكر آنان را متالشي كرد 

  
  اگر. ده دقيقه بود كه نبرد ادامه داشت . مسافران به شدت زخمي شده و آنان را بر روي صندليھـا دراز كرده بودند جند تن از 

  تا ايستگاه فورت كيرني كه در آن نيروھاي. قطار ھمچنان به حركت خود ادامه مي داد ، موفقيت سرخپوستــــــــان حتمي بود 
  و چنانچه قطار با ھمين سرعت از ايستگاه مي گذشت ، مسلما سرخپوستان آن له بود نظامي مستقر بودند ، تنھا دو مايل فاص

  .را به تصرف خود درمي آوردند 
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  رئيس قطار در كنار آقــــــــاي فاگ مشغول تيراندازي بود كه ناگھان اصابت گلوله اي او را نقش زمين ساخت و در ھمان حال 
  آقـــــاي فاگ كه به طرف درب واگن مي دويد. ديگر توقف نكند ، ھمه ما كشته خواھيم شد  اگر قطار تا پنج دقيقه: فرياد كرد 

  .قطار حتما توقف خواھد كرد : گفت 
  

  فيليس فـــــــاگ فرصت نكرد جلوي او را بگيرد . اين وظيفه من است . ھمان جا كه ھستيد ، بمانيد قربان : پاسپارتو فرياد زد 
  در حالي كه. يكي از دربھــــــاي واگن را باز كرد و بدون اينكه ديده شود خود را به زير قطار رسانيد چون پاسپارتو بالدرنگ 

  نبرد به شدت ادامه داشت و گلوله ھـــا در باالي سر او پرواز مي كردند ، پاسپارتو دستھا و پاھايش را به ميله ھاي زير قطار
  سپس بر روي يك دست آويزان شد و بـا دست ديگر سعي كرد. طار رسانيد قالب كرد و كشان كشان خود را به قسمت جلوي ق

  اگر يك ضربه ناگھاني كه به  قطار وارد شد به كمك او نمي آمد مشكل. سازد ا را آزاد ـــقالب سنگين اتصال لكوموتيو و واگنھ
  .مي توانست اين كار را انجام دھد 

  
  چند . ولي لكوموتيو با سرعت زياد تري ھمچنـــــــــان به راه خود ادامه داد قطار آزاد شد و سرعت آن رو به كاھش گذاشت ، 

  سربــازان با شنيدن صداي تيراندازي به طرف قطار. دقيقه بعد قطار در فاصله اي كمتر از سيصد مايل به ايستگاه متوقف شد 
  .ي گرديدند ولي سرخپوستان منتظر آنان نشدند و قبل از توقف كامل قطار متوار. دويدند 

  
يكي از اين سه تن پاسپارتو بود كه با . ھنگامي كه مسافران را سرشماري كردند ، سه تن به نامھـــــــــــاي خود پاسخ ندادند 

  .شجاعتش جان ھمه را از مرگ نجات داده بود 
  

  پاسپارتو ناپديد شده است.   78
  

  آيــــــــــــــا در اين نبرد كشته شده بودند ؟ آيا به اسارت سرخپوستھا درآمده بودند ؟ ھنوز كسي . سه مسافر ناپديد شده بودند 
  يكي از زخميھا آقاي . تعداد زيادي از مسافران ھم مجروح شده بودند ، اما جراحـــــــــــــات ھيچ كدام شديد نبود . نمي دانست 

  .او و ديگر مجروحين را به ايستگاه انتقــــال دادند تا تحت درمانھاي اوليه قرار بگيرند . كه دليرانه مبارزه كرد پروكتور بود 
  اما از. فقط بازوي فيكس كمي جراحت برداشته بود . آقاي فاگ ھم كه تمام مدت جنگيده بود ، ســـــــــالم بود . آئودا سالم بود 

  .ديدگاه بانوي جوان كه براي دومين بار زندگيش را به او مديون بود سرازير گشت  اشك از. پاسپارتو خبري نبود 
  

  اگر خدمتكارش به اسـارت سرخپوستھا درآمده باشد ، وظيفه اوست كه. بايد تصميم مھمي مي گرفت . آقاي فاگ خاموش بود 
  آئودا دست او را گرفت ، به . زنده يا مرده . ي كنم پيدايش م: بــــــــــا خونسردي رو به آئودا كرد و گفت . در آزاديش بكوشد 

  .آه ، آقاي فاگ : اشكھايش نزديك كرد و ناليد 
  

  با اين تصميم فيليس فاگ تمام ھستي خود را در معرض خطر. اگر سريع بجنبيم ، زنده پيدايش خواھيم كرد : آقاي فاگ افزود 
  .كشتي نيويورك را از دست مي داد و در نتيجه شرط را بـازنده مي شد او حتي اگر يك روز ھم دير مي رسيد ، . قرار مي داد 

  .اما نداي وجدان بر او حكم مي كرد كه بر تصميم خود پابرجا باشد 
  

  او و يكصد تن سربازان تخت فرمانش وظيفه دفـاع از ايستگاه قطار را در برابر حمله سرخپوستھا بر عھده. سروان آنجا بود 
  . كاپيتان سه نفر ناپديد شده اند : به سروان گفت  آقاي فاگ. داشتند 

  
  كشته ؟: سروان پرسيد 

  
  نمي خواھيد براي آزادي آنھا اقدامي بكنيد ؟. اين چيزي است كه بايد بفھميم . كشته يا اسير : فيليس فاگ گفت 

  
  



شاهكار ژول ورن              دور دنيا درهشتاد روز                                  
October 2, 

2008

 

   

 

  را تنھا من نمي توانم ايستگاه . اين سرخپوستھا ممكن است تا دو سه مايل دور بشوند . كار ساده اي نيست آقا : سروان گفت 
  .و بدون محافظ رھا كنم 

  
  .آقا ، موضوع جان سه انسان مطرح است : فيليس فاگ گفت 

  
  به خطر انداخت ؟اما آيا مي توان جان پنجاه نفر را به خاطر سه نفر . كامال درست است 

  
  .اين كاري است كه بايد حتما انجام شود . من نمي دانم 

  
  .آقا من به شما اجازه نمي دھم كه وظيفه ام را به من ياد بدھيد : سروان گفت 

  
  .بسيار خوب ، پس من به تنھايي مي روم : فيليس فاگ با خونسردي گفت 

  
  شما به تنھايي مي خواھيد آنھا را تعقيب كنيد ؟! ا شم: فيكس كه به طرف آن دو آمده بود با فرياد گفت 

  
  .من مي روم . بله ، آيا فكر كرده ايد كه مي گذارم آن انسان فداكاري كه جان ھمه ما را نجات داد ، بميرد 

  
   حاال چه: سپس رو به سربازانش كرد و گفت . خوب ، آقا ، شما تنھا نمي رويد ، نه ، شما قلب شجـاعي داريد : سروان گفت 

  .كسي حاضر است با اين جنتلمن برود ؟ سي نفر الزم است 
  

  سي نفر نام برد و يك. سروان بايد از ميان آنان انتخاب مي كرد . ھمه داوطلب بودند . تمام سربازان يك قدم به جلو برداشتند 
  .افسر ھم به فرماندھي آنان گمارد 

  
  .متشكرم كاپيتان : آقاي فاگ گفت 

  
  اجازه مي دھيد من ھم ھمراه شما بيايم ؟ :فيكس گفت 

  
  ميل خودتان است ، اما اگر مي خواھيد خدمتي به من كرده باشيد ، لطفا پيش بانو آئودا بمانيد و از او : فـــــــــــــــــــــاگ گفت 

  .مواظبت كنيد 
  

  بود ، به ھمين سادگي رھا كند ؟ بگذارد كه او مردي را كه با مشقف زياد تا آنجا دنبال كرده! چه . رنگ از چھره كاراگاه پريد 
  به تنھايي در دل اين سرزمين وحشي فرو برود ؟ فيكس چند لحظه به آقــــــاي فاگ خيره شد ، سپس سرش را پايين انداخت و

  .باشد ، مي مانم : عليرغم ميل باطنيش گفت 
  

  گروه نجات حركت مي كند.   79
  

سپس با او دست داد و به . آن باشد  پرد و از او خواست كه كامال مراقبدستيش را به آئودا ساي فاگ كيف ــچند دقيقه بعد آق
  .ھمراه افسر و نفرات اندكش حركت كرد 

  
  ساعت دو دقيقه از دوازده. قبل از حركت به سربـــــازان گفت كه اگر اسيران را آزاد كنند ھزار پوند به آنان پاداش خواھد داد 

  او نه تنھا. آئودا به سالن ايستگاه رفت و در تنھــايي به فيليس فاگ ، به اين مرد شجاع و مھربان انديشيد  .ظھر گذشته بود 
  .در نظر او فيليس فاگ مردي بزرگ و قابل ستايش بود . به تمام ھستيش پشت پا زده ، بلكه جانش را ھم به خطر انداخته بود
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  اسات خود را پنھان كند و خودش اه قدم مي زد ، نمي توانست احسـبيرون ايستگاو كه در . كامال عكس او بود  اما نظر فيكس
  فاگ فھميده بود من كه. خريت كردم : با خود گفت . را به خاطر اين حماقت كه فــــــاگ را تنھا رھا كرده بود ، سرزنش نكند 

  توانم او را پيدا كنم ؟ مني كه حكم جلبش را در دوباره كجـــــا مي. رفت و ديگر پشت گوشش را ھم نگاه نخواھد كرد ! ھستم 
  جيب داشتم ، چطور راضي شدم او به تنھايي برود ؟

  
  گاه تصميم مي گرفت ھمه چيز را . نمي دانست چه بايد بكند . فيكس در افكـــار خود غوطه ور بود . زمان به كندي مي گذشت 

  مي توانست رد . پيدا كردن او كـــار مشكلي نبود . آئودا بگويد و گاه تصميم مي گرفت به دنبال فاگ برود و او را دستگير كند 
  .پاي سربازان را تا قبل از آنكه برف روي آنھا را بپوشاند ، دنبال كند 

  

  لكوموتيو باز مي گردد.   80
  

  انگارد و مستقيم به انگلستـان بازگردد ، اگر چنين تصميمي مي گرفت ، ھيچ چيزسپس به اين فكر افتاد كه بازي را تمام شده 
  نمي توانست مانع رفتن او بشود ، چرا كه ســـــــاعت دو ، در حالي كه برف سنگيني به زمين مي باريد ، صداي قطاري كه از

  ورود چنين قطاري از سمت شرق آن ھم در اين ســـــــــــــاعت به ھيچ وجه انتظار  .سمت شرق نزديك مي شد به گوش رسيد 
  قطار اوماھا به سانفرانسيسكو نيز. نيرويي ھم كه براي كمك درخواست شده بود نبــايستي به اين زودي مي رسيد . نمي رفت 

  .بزودي ھمه چيز روشن شد . زودتر از روز بعد به آنجا وارد نمي شد 
  
  
  يك. اين لكوموتيو پس از اينكه توسط پاسپارتو جدا گرديد ، مسافتي را با سرعت بسيار پيمود . كوموتيو قطار خودشــان بود ل

  .ساعت بعد به علت نرسيدن ذغال سنگ بخار آن تمام شد و پس از گذشتن بيست مايل از ايستگاه كيرني متوقف شد 
  

  ھنگامي كه بھوش آمدند و خود را با لكوموتيو تنھا ديدند ، حدس زدند. بودند لكوموتيو ران و دستيـارش ھيچ يك كشته نشده 
  بازگشت به سمت قطار خطرناك بود ، . كه چه اتفاقي افتاده است ، امـــــا نفھميدند كه قطار چگونه از لكوموتيو جدا شده است 

  اوماھا مي رفتند كه عاقالنه ترين كار ھم ھمين بود پس بھتر بود به . زيرا امكان داشتكه كه سرخپوستان ھنوز در آنجا باشند 
  آب دوباره بجوش آمده و . اما لكوموتيوران بزودي تصميم خود را گرفت ، بايستي بازگردد ذغــــــــــال و چوب بر آتش افكندند 

  .به ايستگاه كيرني رسيدند چيزي نگذشت كه بخار توليد شده موتور را به حركت درآورد و ساعت دو 
  

  :ھنگامي كه لكوموتيو را مجددا به قطار متصل كردند ، آئودا به سراغ رئيس قطار رفت و پرسيد 
  

  مي خواھيد حركت كنيد ؟
  

  .بالفاصله 
  

  پس اسيران چه ؟ آقاي فاگ ؟
  

  .تا ھمين االن ھم سه ساعت تاخير داريم . متاسفانه نمي توانيم منتظر آنان بمانيم 
  

  كو به اينجا مي رسد ؟قطار بعدي كي از سانفرانسيس
  

  .فردا شب 
  

  .شما بايد صبر كنيد . اما اين خيلي دير است ! فردا شب 
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  .شما ھم اگر مي آئيد ، لطفا سوار شويد . غير ممكن است : رئيس قطار گفت 
  

  .نه ، من نخواھم آمد : آئودا جواب داد 
  

  انتظار.  81
  

  امــــا اينك كه قطار. امكان رفتن وجود نداشت ، او تصميم به رفتن گرفته بود تا چند دقيقه قبل كه . فيكس اين گفتگو را شنيد 
  افكار مختلف دوباره در مغزش. حاضر بود و كافي بود به آن سوار شود و در جـــاي خود بنشيند ، از فكر رفتن منصرف شد 

  .به جدال پرداختند و او سرانجام بر احساس شكست غلبه كرد 
  

  سوت. آنان بود  كه به شدت زخمي شده بود ، در ميانـاي پروكتور ھم آقـ. ان ھمگي به قطار سوار شدند مسافردر اين زمان 
  چند. كاراگاه جــــــاي مانده بود . قطار حركت كرد و ديري نگذشت كه در ميان برفھا از نظر ناپديد گرديد . حركت نواخته شد 

  آئودا ، عليرغم برف. فيكس داخل ايستگاه بر روي يك صندلي بيدار نشسته بود  .ســـــاعتي سپري شد ، ھوا بسيار سرد بود 
  سپس به. سنگيني كه مي باريد ، ھر چند لحظه يك بار از ســــــــــالن خارج مي شد و تا آخر ساختمان ايستگاه جلو مي رفت 

  .دوردستھا چشم مي دوخت و گوش فرا مي داد اما چيزي ديده و شنيده نمي شد 
  

  كجـــــــا بودند ؟ آيا به سرخپوستان رسيده بودند ؟ آيا با آنھا به نبرد پرداخته بودند ؟ . سربازان بازنگشتند . غروب فرا رسيد 
  . سروان بسيار نگران بود ، ولي نگراني خود را بروز نمي داد 

  
  آئودا تمام . ھيچ صدايي شنيده نمي شد . د از شدت بـــــــارش برف كاسته شد ، اما ھوا سردتر و سردتر گردي. شب فرا رسيد 

  ال خود ھزاران خطر را در كمين آقاي فاگ وـــــــاو در خي. طول شب را با دلھره و اضطراب بسيار در بيرون ايستگاه قدم زد 
  .ھمراھان او مي ديد 

  
  و چيزي گفت كه فيكس در جواب او يكبار مردي به او نزديك شد. او ھم بيدار بود . فيكس بي حركت در جاي خود نشسته بود 

  . نه: فقط گفت 
  

  . فيليس فــــاگ و سربازان به سمت جنوب رفته بودند . خورشيد آسمان خاكستري را روشن كرد . شب بدين ترتيب سپري شد 
  .اما در جنوب به جز سفيدي برف چيزي ديده نمي شد 

  

  نجات.  82
  

  نمي دانست چه بايد بكند ، آيا بـايد گروه ديگري را به كمك آنان مي فرستاد ؟. سروان اينك بسيار مضطرب به نظر مي رسيد 
  باالخره يكي از افسرانش را صدا كرد و به او دستور داد به اتفاق عده اي به سمت جنوب بروند ، كه ناگھان صداي تير شنيده

  .آنان را در حال بازگشت ديدند ايا اين يك عالمت بود ؟ سربازان به طرف صدا تاختند و نيم مايل بعد . شد 
  

  آقـــــاي فاگ در جلو حركت مي كرد و پاسپارتو و دو مسافر ديگر كه از چنگ سرخپوستان نجات پيدا كرده بودند ، در كنار او 
  يگر بهسربازان ، پاسپارتو و آن دو نفر دكمي قبل از رسيدن . ايلي جنوب كيرني نبرد سختي درگرفته بود ــــــدر ده م. بودند 

  . مراقبين خود حمله ور شده و تا رسيدن نيروھا سه تن از سرخپوستان را به زمين زده بودند 
  

  پاسپارتو با. فيليس فاگ پاداشي را كه قول داده بود به سربازان پرداخت . در ايستگاه با فرياد شادي از آنان استقبـــــــال شد 
  .ام  من براي اربابم خيلي خرج برداشته جدا:  ديدن آن ھمه پول با تاسف سري تكان داد و گفت
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  ن زمان چه حالي داشت ، آئودا به طرف مشكل مي توان گفت كه در آ. ه كرد فيكس بدون اينكه چيزي بگويد به آقاي فــاگ نگا

  .فيليس فاگ رفت و بدون اينكه قادر به سخن گفتن باشد ، اشك شادي فرو ريخت 
  
  انتظار داشت آن را در ايستگاه و آماده . ــاسپارتو به محض رسيدن به ايستگاه ، در جستجوي قطار ، به اطراف نگاه كرد پـــ

  .بيابد  ھاماحركت به او
  

  پس قطار كو ؟
  

  .رفته : فيكس گفت 
  

  و قطار بعدي ؟: فيليس فاگ گفت 
  

  .يد مشب نمي آزودتر از ا
  

  .جنتلمن داد  و اين تنھا جوابي بود كه آن. آھا 
  

  سورتمه بادبان دار.  83
  

  اخير به خود لعن و نفرين د و پاسپارتو به عنوان مسبب اين تفيليس فــــــــــــــــاگ بيست ساعت از برنامه سفر عقب افتاده بو
  يا شما به راستي براي رفتن عجله داريد ؟آ: يكس رو به آقاي فاگ كرد و گفت ف. مي فرستاد 

  
  .بلي ، به راستي عجله دارم : گفت فيليس فاگ 

  
  آيا واقعا تا قبل از ساعت نه شب يازدھم كه كشتي ليورپول حركت مي كند ، بايستي در نيويورك باشيد ؟

  
  .بلي ، من تا دوازده ساعت ديگر بايد خودم را به نيويورك برسانم 

  
  . بايد اين مدت جبران شود . بين دوازده و بيست ، ھشت ساعت اختالف است . ا بيست ساعت عقب ھستيد ــبسيار خوب ، شم

  آيا مايليد اين كار را بكنيد ؟
  

  پياده ؟
  

  اين شخص كسي بود كه. يك نفر اين پيشنھـاد را به من كرده است . با يك سورتمه بادبان دار . نه ، با سورتمه : فيكس گفت 
  .فيكس صحبت كرده و فيكس پيشنھاد او را نپذيرفته بود  شب گذشته با

  
  چند لحظه بعد فيليس فاگ. فيليس فاگ پاسخ نداد ، اما با اشــاره فيكس به طرف مردي كه در جلو ايستگاه قدم مي زد ، رفت 

  .و مرد آمريكايي كه ماج ناميده مي شد بدرون گاراژي كه در آن نزديكي قرار داشت رفتند 
  
  دكل. سورتمه از چوب ساخته شده بود و به اندازه چھار يا پنج نفر گنجايش داشت . برسي سورتمه پرداخت اي فاگ به ــــآقــ

  در حقيقت. بلندي در وسط آن سوار شده بود كه بادبان بزرگي را حمل مي كرد و با سكاني كه در عقب داشت ، ھدايت مي شد 
  .يخ حركت مي كرد نوعي قايق بود كه به جاي آب بر روي برف و 
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  زمستانھا كه گاه برف سنگين راه قطارھا را بند مي آورد از اين نوع سورتمه ھـا براي رفتن سريع از يك ايستگاه به ايستگاه
  باد خوب بود و با قدرت از سمت غرب. چند دقيقه بعد آقاي فــاگ و مالك سورتمه به توافق رسيدند . ديگر استفاده مي كردند 

  در . برف سنگيني بر زمين نشسته بود و مــــــــــاج قول داد كه تا چند ساعت ديگر آقاي فاگ را به اوماھا برساند مي وزيد ، 
  بدين ترتيب جبران. انه به طرف شيكاگو و نيويورك حركت مي كرد ــــنه قطارھاي زيادي از روي چندين ريل جداگوزااوماھا ر

  .نداشت كه اين نقشه را به مرحله عمل درنياورند دليلي وجود زمان تلف شده كامال امكان پذير بود و 
  

  آقــــاي فاگ براي اينكه آئودا از سرما رنج نبرد ، تصميم گرفت او را با پاسپارتو در ايستگاه باقي بگذارد و فرانسوي ھم قول 
  .داد كه بالفاصله او را با كشتي و قطار به اروپا برساند 

  
  قاي فاگ راضي نشد و پاسپارتو ھم از اين تصميم او بسيار خوشحال شد ، زيرا ھيچ دوست نداشت كهاما آئودا به جدايي از آ

  آيا پس از بازگشت آن جنتلمن. اينك مشكل مي توان حدس زد كه فيكس چه نظري داشت . اربـــــابش را با فيكس تنھا بگذارد 
  دانست كه مي خواھد پس از سفر به دور دنيـــا ، با خيال راحتنظر او تغيير كرده بود يا ھنوز ھم او را سارق حيله گري مي 

  به انگلستان بازگردد ؟ شايد نظر او نسبت به آقاي فاگ بھتر شده بود ، اما ھنوز ھم به انجام وظيفه پايبند بود و چون ديگران
  .اضطراب زود رسيدن داشت 

  

  حركت از روي برف.  84
  

  مسافرين . ـــــابل سرما عايق بندي كرده بود ج آن را كامال پوشانده و در مقــما.  ساعت ھشت سورتمه براي حركت آماده شد
  باد ان را به حركت درآورد و با سرعت چھل مايل در ساعت به . بادبان برافراشته شد . اي خود نشستند ـــــسوار شده و در ج

  .پيش راندند 
  

  از دويست مايل نبود كه اگر باد از شدت نمي افتاد و حادثه پيش بينيفاصله ميان كيرني و اوماھا بر روي يك خط راست بيش 
  باد. نشده اي نيز به وقوع نمي پيوست ، مي توانستند اين فاصله را در پنج ســــــــاعت بپيمايند و ساعت يك به اوماھا برسند 

  ، سرما نيز افزايش مي يافت وبا افزايش سرعت سورتمه . افرين از سرما به يكديگر چسبيده بودند ـــــــمس. سردي مي وزيد 
  .قدرت صحبت كردن را از آنان سلب مي كرد 

  
  زمـاني كه باد شدت مي يافت به نظر مي رسيد . سورتمه بر روي برف مي لغزيد و به سبكي قايقي بر روي آب پيش مي رفت 

  اگر سورتمه: ماج گفت . ھد از جاي بكند ، ولي ماج با مھــــــارت آن را در خط مستقيم كنترل مي كرد كه سورتمه را مي خوا
  .آسيبي نبيند ، به موقع خواھيم رسيد 

  
  

  . در واقع به نفع ماج بود كه به موقع برسند ، چون آقاي فاگ باز طبق معمول به او ھم پيشنھـــــــــــاد پاداش كالني كرده بود 
  ھيچ مانعي در سر راه به. يني كه بر آن مي گذشتند به گستردگي يك دريا بود و به دريــاچه اي وسيع و منجمد مي مانست زم

  .شكستن دكل و قطع باد : تنھا دو چيز مايه نگراني آنھا بود . چشم نمي خورد 
  

  دكل در اثر شدت باد خم شده بود ، اما محكمتر از . امـــا باد ھمچنان به شدت مي وزيد و قدرت آن ھر لحظه افزايش مي يافت 
  نور اميد دوباره در. صورت پاسپارتو از سرما مانند خورشيد غروب ، رنگ مس گرفته بود . آن بود كه بيم شكستن آن برود 

  او به قدري. صبح ، شب به نيويورك مي رسيدند ، اما شانس رسيدن به كشتي فراوان بود  اينك به جاي. دل او تابيدن گرفت 
  .خوشحال بود كه حتي حاضر شد دست فيكس را بفشرد و او را دوست خود خطاب كند 
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  با اين حال پاسپارتو . از حق نبايد گذشت كه اين فيكس بود كه پيشنھاد سورتمه ، تنھـــــــا وسيله رفتن به اوماھا را كرده بود 
  تنھا چيزي كه پاسپارتو. ھنوز به او اعتمــــــاد نداشت و احساس مي كرد اگر از دستش برآيد ، باز ھم به آنان كلك خواھد زد 

  ، فداكاري آقــاي فاگ در نجات او از چنگ سرخپوستان بود ، كه با اين كار مال و جانش را بهھرگز آن را فراموش نمي كرد 
  .قاي فاگ را فراموش نخواھد كرد بود ، نه او ھرگز اين بزرگواري آ انداختهخطر 

  
  ماج چيزي نگفت ، اما مطمئن بود كه تا اوماھا بيش از بيست مايل باقي نمانده. ساعت دوازده از روي رودخانه پالت گذشتند 

  و ماج با انگشت به خانه ھايي كه برف آنھا را  سورتمه متوقف شد. اين فاصله يك ســـــــــــــاعت به طول مي انجاميد . است 
  .آنجاست ، رسيديم : سفيدپوش كرده بود اشاره كرد و گفت 

  
  .آري ، براستي رسيده بودند و اين ايستگاھي بود كه روزانه چندين قطار از آنجا به شرق مي رفت 

  

  از اوماها به نيويوك.  85
  

  از اينكه پس از پنج ساعت سكون مي توانستند دوباره پــاھايشان را دراز كنند ،پاسپارتو و فيكس از سورتمه بيرون پريدند و 
  آقاي فاگ پاداشي را كه قول داده . آنھا به آقـــــاي فاگ و بانوي جوان كمك كردند كه از سورتمه پياده شوند . خوشحال بودند 

  سپس ھمگي با شتاب به سمت . بود به مــــــــــاج پرداخت و پاسپارتو ھم چنان با او دست داد كه گويي از دوستان قديم بودند 
  .ايستگاه دويدند 

  
  آنان ھيچ جاي اوماھا را. يك قطار آماده حركت بود و آقـــاي فاگ و ھمراھان فقط فرصت كردند كه خود را درون آن بيندازند 

  .پاسپارتو از اين بابت ابدا متاسف نشد ، و برخالف انتظار نديدند 
  

  ساعت چھار بعدازظھر  –دھم  –روز بعد . قطار با سرعت زياد بيابانھا را مي نورديد و آنـــان را به شيكاگو نزديك مي ساخت 
  رده و دوباره بازسازي شدهال پيش آن را بكلي منھدم كــــبه شھر معروف شيكاگو كه پس از آن آتش سوزي مھيبي كه چند س

  .بود ، وارد شدند 
  
  

  ــــاي فاگ و ھمراھانـآقــــ. قطارھاي زيادي در سكوي راه آھن ايستگاه بودند . از شيكاگو تا نيويورك نھصد مايل فاصله بود 
  ـــاي فاگ درـداشت كه آقـلكوموتيو با سرعت تمام حركت كرد ، گوئي خبر . بالفاصله پياده شدند و قدم در قطار بعدي گذاشتند 

  ــايي را پشت سر مي گذاشت ـقطار از اوھايو ، پنسيلوانيا و نيوجرسي گذشت و گاه در سر راه خود شھرھــ. رفتن شتاب دارد 
  .كه ھنوز خانه اي در آنھا بنا نشده بود 

  
  ستگاه راه آھن كه نزديك اسكله شركتباالخره رودخـــانه ھودسن پديدار شد و يازدھم دسامبر ، ساعت يازده و ربع شب در اي

  .كشتيراني بود ، متوقف شد 
  

  كمي دير مي رسند.  86
  

  به نظر مي آمد كه كشتي چين با ترك نيويورك آخرين . سه ربع ســـــاعت قبل ، كشتي چين به مقصد ليورپول حركت كرده بود 
  كشتي فرانسوي روز چھاردھم حركت. اي آن را بگيرد ـج كشتي ديگري نمي توانست. اميد آقــاي فاگ را ھم با خود برده بود 

  ـــــــــــــــاي فاگ مشكل ـكشتي آلماني به ليورپول يا لندن نمي رفت ، مقصد آن فرانسه بود و آقـــ. مي كرد كه دو روز دير بود 
  . مي توانست از آنجا به موقع خود را به لندن برساند 
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  بعد حركت مي كرد ، امـا ارزش فكر كردن ھم نداشت ، چون كشتي كندرويي بود و به جايالبته كشتي ديگري ھم بود كه روز 
  . بخار از بادبان استفاده مي كرد 

  
  به جاي اينكه . خود را مقصر مي دانست ! ـا سه ربع ساعت تاخير ـــــتنھ. پاسپارتو از شدت ناراحتي كامال مستاصل شده بود 

  اتي كه در طول سفر متحمل شده و پول ھنگفتي كهـوقتي به ياد مشق. د ، سنگي انداخته بود اي اربابش بردارـسنگي از جلو پ
  .و يا به ياد باختن شرط مي افتاد ، جگرش آتش مي گرفت بيھوده تلف كرده بودند 

  
  گروه مسافران .خوب ، فردا راجع به آن فكر مي كنيم : ھر چند اقاي فاگ ابدا او را سرزنش نكرده و با كمال خونسردي گفت 

  .قاي فاگ تنھا كسي بود كه به خواب رفت به يك ھتل رفتند و آ
  

  در جستجوي كشتي.   87
  

  از ساعت ھفت صبح روز دوازدھم تا ساعت ھشت و چھل و پنج دقيقه شب بيست و يكم ، تنھا. روز بعد دوازدھم دسامبر بود 
اگر شب قبل فيليس فــــــــــاگ با كشتي چين كه يكي از تندروترين پس . نه روز و سيزده ساعت و چھل و پنج دقيقه باقي بود 

  .كشتيھايي شركت كشتيراني بود رفته بود ، مي توانست به موقع به ليورپول و سپس به لندن برسد 
  

  ھم بگويد كه ھر فيليس فــــــــاگ به تنھايي از ھتل خارج شد ، قبل از رفتن از پاسپارتو خواست كه منتظر او بماند و به آئودا 
  .لحظه براي سفر آماده باشد 

  
  كشتي آمـاده به حركت بسيار بود ، چرا كه از اين بندر بزرگ. آقاي فاگ به اسكله رفت و در ميان كشتيھا به جستجو پرداخت 

  قشه آقـاي فاگروزي نبود كه دست كم يك صد كشتي به نقاط مختلف جھان سفر نكند ، اما اكثر كشتيھا بادباني بود و به درد ن
  .نمي خورد 

  
  باالخره كشتي بخار خوبي نظر او را جلب كرد ، ابر سيـــــــــاھي كه از دودكش آن خارج مي شد نشان مي داد كه كشتي آماده 

  .حركت است 
  

  يني بود كه قسمت ھنريتا كشتي آھن. فيليس فاگ قايقي صدا كرد ، سوار شد و چند دقيقه بعد خود را در كنار ھنريتـــــــــا يافت 
  . فوقاني آن از چوب ساخته شده بود 

  
  

  ناخدا اسپيدي.   88
  

  نـــاخدا مردي خشن و بسيار جدي. فيليس فاگ از كشتي باال رفت و سراغ ناخدا را گرفت . ناخداي ھنريتا بر روي عرشه بود 
  .او چھره كريھي از وي ساخته بود  چشمھاي تابدار ، موي قرمز و ھيكل درشت. بود كه پنجاه ساله مي نمود 

  
  ناخدا ؟: آقاي فاگ پرسيد 

  
  .خودم ھستم 

  
  .خودم را معرفي مي كنم ، فيليس فاگ از لندن 
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  .من ھم اندرو اسپيدي از كاريف 
  

  مي خواھيد حركت كنيد ؟
  

  .تا يك ساعت ديگر 
  

  ؟... مقصدتان 
  

  .بوردو 
  

  مسافر ھم داريد ؟
  

  .كاال را ترجيح مي دھم ، چون نه دست و پا گير است و نه وراجي مي كند . ي زنم مسافر نه ، ھرگز مسافر نم
  

  كشتي شما تندرو است ؟
  

  .ھنريتا به خاطر سرعتش معروف است . بين يازده تا دوازده مايل در ساعت 
  

  آيا حاضريد مرا به ليورپول ببريد ؟ خودم و سه نفر ديگر ؟
  

  .چين ببرمتان  چطور است بفرمائيد به. به ليورپول 
  

  .عرض كردم ليورپول 
  

  !نه 
  

  نه ؟
  

  .نه ، عازم بوردو ھستم و به بوردو ھم خواھم رفت 
  

  به ھيچ قيمتي حاضر نيستيد ؟
  

  .به ھيچ قيمتي حاضر نيستم 
  

  .لحن كالم ناخدا نشان مي داد كه بحث كردن با او بي فايده است 
  

  .باشد خوب ، تا نظر مالكين كشتي چه : فيليس فاگ گفت 
  

  .مالكيني وجود ندارد ، كشتي مال خودم است : ناخدا گفت 
  

  .آن را از شما اجاره مي كنم 
  

  .نه 
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  .آن را از شما مي خرم 
  

  .نه 
  

  تاكنون اين. نيويورك ديگر ھنگ كنگ نبود و ناخداي ھنريتا ھم نــــاخداي تانكادر نبود . فيليس فاگ خونسرديش را حفظ كرد 
  به ھر حال بايستي راھي براي عبور. مشكالت را با پول حل كرده بود ، ولي گويا اين بار پول حالل مشكالت نبود جنتلمن تمام 

  يا حاضريد مرا به بوردو ببريد ؟آ: رسيد ، رو به ناخدا كرد و گفت فيليس فاگ فكري به خاطرش  .از آتالنتيك پيدا مي كرد 
  

  .حتي اگر چھل پوند ھم به من بدھيد . نه 
  
  

  كاپيتان اسپيدي موافقت مي كند.  89
  

  .من به شما چھارصدپوند مي دھم 
  

  براي ھر نفر ؟
  

  .براي ھر نفر 
  

  و تعدادتان ھم چھار نفر است ؟
  

  .چھار نفر 
  

  بدون اينكه برنــــــــامه سفرش را به ھم بزند ھزار و ششصد پوند نصيبش مي شد و اين پول . ناخدا اسپيدي به فكر فرو رفت 
  تازه مســـــــــــافر چھارصدپوندي كه ديگر مسافر نبود ، بلكه كاالي. ن را داشت كه نفرتش را از مسافر فراموش كند ارزش آ

  .ارزشمندي به حساب مي آمد 
  

  تو و آدمھايت مي توانيد تا آن موقع اينجا باشيد ؟. من ساعت نه حركت مي كنم : ناخدا اسپيدي با خونسردي گفت 
  

  .ما ساعت نه بر روي عرشه خواھيم بود : گفت آقاي فاگ 
  

  جنتلمن از كشتي پياده شد ، كالسگه اي گرفت و به ھتل بازگشت و بالفاصله به ھمراه آئودا ، . ســــــــــــاعت ھشت و نيم بود 
  .پاسپارتو و فيكس به مقصد بندر از ھتل خارج شد 

  
  در تمام. يك ساعت بعد كشتي رودخانه ھودسن را پشت سر گذاشت  .لحظه حركت ھنريتا ، ھر چھار نفر روي عرشه بودند 

  .روز كشتي از نزديكي كرانه ھاي النگ آيلند عبور كرد و سپس وارد آبھاي آزاد شد 
  
  
  
  
  



شاهكار ژول ورن              دور دنيا درهشتاد روز                                  
October 2, 

2008

 

   

 

  ناخدا عوض مي شود.  90
  

  نان گفت كه دقيقامردي  از سكو باال رفت و شروع به فرمان دادن كرد و به ملوا –سيزدھم دسامبر  – ساعت دوازده روز بعد
  مسلما ھمه تصور مي كنند كه اين شخص نـــاخدا اسپيدي بود ، در حالي كه اينطور نيست ، او. از كدام جھت بايد حركت كنند 

  ! آقاي فاگ بود 
  

  فيليس فاگ . اتفاقي كه افتاد بسيار ساده است . ناخدا اسپيدي در كابينش زنداني شده بود و از عصبـــانيت مثل شير مي غريد 
  سپس فيليس فــــاگ راضي شده بود به بوردو برود و در طول. ناخدا با بردن او موافقت نكرد . مي خواست به ليورپول برود 

  كه از ناخدا دل خوشي –يد ، توانسته بود با صرف پول زياد كــــــاركنان و ملوانان كشتي را سيزده ساعتي كه در كشتي گذران
  بخرد و اين بود دليل آنكه چرا فيليس فــــــاگ ، و نه ناخدا اسپيدي ، ھدايت كشتي را در دست داشت ، چرا ناخدا در –نداشتند 

  .بوردو به طرف ليورپول تغيير جھت داده بود كابينش زنداني شده بود و باالخره چرا ھنريتا به جاي 
  

  اينك كسي نمي دانست. با ديدن آقاي فاگ به عنوان ناخداي كشتي ، شكي بـــــاقي نمي ماند كه او قبال يك دريانورد بوده است 
  .كه عاقبت اين ماجرا چگونه ختم مي شود 

  
  سكوت اختيــار كرده بود ، ولي پاسپارتو از اين ماجرا لذت فيكس ھم از تعجب. آئودا بسيار نگران بود ، ولي چيزي نمي گفت 

  .مي برد 
  

  . كه درست بود و كشتي با ھمين سرعت به پيش مي رفت . بين يازده تا دوازده مايل در ساعت : گفته بود ان اسپيدي ــــــكاپيت
  ي كشتي رخ نمي داد ، ھنريتا مي توانستپس اگر دريا طوفاني نمي شد ، اگر باد از جھت شرق نمي وزيد و اگر حادثه اي برا

  ظرف مدت نه روز ، يعني از دوازدھم تا بيست و يكم دسامبر ، سه ھزار مايل فاصله دريـــــــــايي ميان نيويورك و ليورپول را
  .بپيمايد 

  
  بادبانھا برافراشته بود و. اد شديد نبود و از جھت موافق مي وزيد ــب. چند روز نخست را در شرايط بسيار مطلوبي جلو رفتند 

  .با قدرت آنھا ، ھنريتا با سرعت زيادي كه از كشتيھاي بخار بزرگ چيزي كم نمي آورد به پيش مي رفت 
  

  پاسپارتو خوشحال است.  91
  

  ملوانان. او ترجيح مي داد به اتفـــاقاتي كه ممكن است در آينده روي دھد ، ابدا فكر نكند . پاسپارتو خيلي خيلي خوشحال بود 
  او با ھمه آنھا دوست شده بود و قربان صدقه آنھا مي رفت و. كشتي تاكنون شخصي را چنــــــــان شاد و شنگول نديده بودند 

  مي خواست. به نظر او ملوانان چون جنتلمنھـاي بي باك كشتي را اداره مي كردند . نوشيدنيھاي خوشمزه به آنھا مي خوراند 
  او گذشته را با تمام مشكالت و خطرھايش فراموش كرده بود و فقط به پايان كار مي انديشيد. سھيم كندھمه را در شادي خود 

  .كه بسيار نزديك بود ، ولي گاه صبر و تحمل خود را از دست مي داد 
  

  آقاي فاگ كه مانند يك تصرف ھنريتا ، اغفــــــــــال ملوانانش و . اما بايد مي گفت كه فيكس از اين ماجرا ابدا سردر نمي آورد 
  ولي به ھر حال ، مردي كه سفر را با سرقت. بكلي گيج شده بود . ناخداي كھنه كار عمل مي كرد ، از درك او خــــــــارج بود 

  البته فيكس اطمينان داشت كه. پنجاه و پنج ھزار پوند آغـــــاز كرده باشد ، مي تواند آن را با دزدين يك كشتي به آخر برساند 
  .فاگ ابدا به ليورپول نمي رود و به جايي خواھد رفت كه بتواند با خيال راحت پولھاي دزدي را خرج نمايد 
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  .اين تصور كامال منطقي به نظر مي رسيد و فيكس از اينكه خود را در اين مـاجرا درگير كرده بود ، بسيار افسوس مي خورد 
  ن كابينش مي غريد ، و پاسپارتو كه مسئول غذاي او بود ، عليرغم قدرت زيادش با ناخدا اسپيدي ھمچنــــــــــــان از خشم درو

  .احتياط به او نزديك مي شد 
  

  باد شدت مي يابد.  92
  

  در اين ناحيه ، به ويژه. اك اطلس به شمار مي رود ـــروز سيزدھم به نزديكي جزيره نيوفونديلند رسيددند كه از مناطق خطرن
  در طول. اكي از بھم خوردن وضع ھوا بود ــــــعاليمي به چشم مي خورد كه ح. مه فراواني وجود دارد  در زمستان ، ھميشه

  .ھوا سردتر شد و ھمزمان با آن وزش باد نيز به سمت جنوب شرقي تغيير پيدا كرد  شب
  

  اما سرعت كشتي به خاطر. استفاده كند آقاي فاگ مجبور شد بادبانھا را پائين بكشد و از بخار بيشتري . اين يك بدشانسي بود 
  وزش باد ھر لحظه شدت. امواج بلند به ديواره ھـــــــاي كشتي مي خورد و آن را به شدت مي لرزاند . شرايط دريا كندتر شد 

  يليس فاگ ناخداي اما ف. پاسپارتو به مدت دو روز واقعا ترسيده بود . بيشتري مي يافت ، تا اينكه تبديل به طوفــــــــــان گرديد 
  .بي باكي بود كه مي دانست كشتي را چگونه در ميان درياي خشمگين ھدايت كند 

  
  خوشبختانه اين طوفان از طوفان ھاي مشھور اطلس كه سرعت وزش باد در آنھا به نود مايل در ساعت مي رسد ، نبود ، اما

  .چون جھت آن از جنوب شرقي بود ، بادبانھا بالاستفاده مي ماند 
  

  نيمي از راه را پيموده. ھنريتا تاخيري نداشت . شانزدھم دسامبر ، ھفتاد و پنج روز از آغاز مسافرت آنان از لندن مي گذشت 
  .بود و منطقه خطرناك را نيز پشت سر گذاشته بود 

  
  پاسپارتو چيزي. كردند ب و ھوا اطمينان مي آدر تابستان موفقيت اين سفر حتمي بود ، اما در زمستـــــان بايستي به وضعيت 

  .اگر باد نيست ، بخار كه ھست : نمي گفت ، در دلش ھنوز اميد داشت ، با خود گفت 
  

  ذغال به پايان مي رسد.  93
  

  پاسپارتو بدون اينكه دليل. در اين روز ، مھندس كشتي از موتورخانه باال آمد ، به سراغ آقــاي فاگ رفت و چيزي به او گفت 
  اما فقط چند كلمه. حـــــاضر بود يك گوشش را بدھد و با گوش ديگر گفتگوي آنان را بشنود . احساس ترس كرد آن را بفھمد 

  شما به چيزي كه مي گوئيد اطمينان داريد ؟: به گوشش رسيد كه در آن ميان سخنان اربابش بود كه گفت 
  

  ار زده بوديم ، امـا حاال كه از نيويورك به ليورپول مي رويم كامال قربان ، فراموش نكنيد كه ما به اندازه سفر تا بوردو ذغال ب
  .ندارد به ائدازه كافي وجود  ذغال

  
  .دراين باره فكر مي كنم : آقاي فاگ گفت 

  
  آه ، اگر ارباب من بتواند بر: ــام بود ، با خود گفت ـذغال كشتي رو به اتم. پاسپارتو ھمه چيز را فھميد و به شدت نگران شد 

  او نتوانست جلو زبانش را بگيرد و موضوع را با فيكس درميان. مشكل ھم فايق آيد ، براستي انسان فوق العاده اي است اين 
  .گذاشت 

  
  پس تو جدا فكر مي كني كه ما به ليورپول مي رويم ؟: كاراگاه گفت 
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  بله ، مگر غير از اين است ؟
  

  .مق اح: فيكس در حالي كه از او روي برمي گرداند ، گفت 
  

  اينك آقـــــاي فاگ چه تصميمي داشت ؟ مشكل مي شد ، حدس زد ، اما به نظر مي رسيد كه اين جنتلمن خونسرد راه حلي پيدا 
  آتش را روشن نگه دارد و تا زماني كه ذغال: د و به او گفت ــــاكرده است ، چرا كه او آن شب به سراغ مھندس كشتي فرست

  .ين جھت به پيش برود تمام نشده است ، ھمچنان در ا
  

  پاسپارتو از انجام اين كار وحشت.  حدود ساعت دوازده فيليس فاگ به پاسپارتو دستور داد تا ناخدا اسپيدي را پيش او بياورد
  .مسلما تا حاال ديوانه شده است : داشت و در حالي كه به پائين مي رفت با خود گفت 

  
  چنين به نظر . او نــــــــــــــاخدا اسپيدي بود . د و نعره مي زد ، به عرشه باال آمد چند دقيقه بعد مرد ديوانه اي را كه مي غري

  .مي رسيد كه مي خواھد از خشم منفجر شود 
  

  .ما كجا ھستيم ؟ اين اولين جمله اي بود كه در اوج عصبانيت بر زبان آورد 
  

  ما كجا ھستيم ؟: دوباره نعره زنان گفت 
  

  .در ھفتصد و پنجاه مايلي ليورپول : تمام پاسخ داد آقاي فاگ با آرامش 
  

  .دزد : اندرو اسپيدي فرياد زد 
  

  ...آقا ، من به دنبال شما فرستادم كه 
  

  .راھزن 
  
  

  آقاي فاگ هنريتا را مي خرد.  94
  

  .آقا ، من به دنبال شما فرستاده ام تا از شما بخواھم كشتي را به من بفروشيد : آقاي فاگ ادامه داد 
  

  !نه 
  

  .مي خواھم آن را بسوزانم 
  

  !بسوزانيد 
  

  .حداقل قسمت چوبي آن را ، چون ذغال كشتي تمام شده است 
  

  !كشتي مرا كه ده ھزار پوند ارزش دارد ! بسوزانيد : ناخدا اسپيدي كه از فرط عصبانيت قادر به سخن گفتن نبود ، فريـاد زد 
  

  .بفرمائيد ، اين ھم دوازده ھزار پوند : ه سوي او دراز مي كرد ، گفت فيليس فاگ در حالي كه دسته ھاي اسكناس را ب
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  كشتي. نتيجه اين پيشنھاد آن شد كه اندرو اسپيدي عصبانيت ، اسارتش در كابين و تمام نفرتش از آقاي فاگ را فراموش كرد 
  . او بيست سال عمر كرده بود و اين معامله براي او بسيار سودمند بود 

  
  و پس از اينكه قسمت چوبي كشتي را سوزاندند ، آيــــــا ھر آنچه از كشتي باقي ماند از آن من خواھد : با لحن ماليمي پرسيد 

  بود ؟
  

  .بلي ، تمام قسمت آھني آن ھنوز ھم به شما تعلق خواھد داشت 
  

  .موافقم 
  

  اي فاگ نه تنھاـآق. پاسپارتو مثل گچ سفيد شده بود در طول اين گفتگو رنگ . اندرو اسپيدي پول را گرفت و روانه جيب كرد 
  دوازده ھزار پوند پول داده بود ، بلكه قسمت آھني كشتي را ھم مي خواست به فروشنده اش بـــــــازگرداند ، كه در حقيقت كل

  .ارزش كشتي به حساب مي آمد 
  

  من اگر تا. آقــــــــا ، از اين ماجرا تعجب نكنيد : ت ھنگامي كه اندرو اسپيدي پول را در جيب مي گذاشت فيليس فاگ به او گف
  بيست و يكم دسامبر راس ساعت يك ربع به نه شب در لندن حـاضر نباشم ، بيست ھزار پوند از دست خواھم داد و از آنجا كه

  ...به كشتي بخار نيويورك نرسيدم و شما ھم حاضر نشديد مرا به ليورپول 
  

  .خوب كردم كه گفتم نه ، چون با اين كار دست كم ده ھزار پوند به جيب زدم و چه : اندرو اسپيدي گفت 
  

  حاال اين كشتي به من تعلق دارد ؟: آقاي فاگ پرسيد 
  

  .مسلما ، از سر تا به ته ، البته فقط چوبھا ، متوجه كه ھستيد 
  

ه براي ايجاد بخار كافي چقدر از اين چوبھا به آســاني مي توان حدس زد ك. بسيار خوب ، چوبھا را ببريد و در آتش بيندازيد 
  .مورد نياز بود 

  
  .پاسپارتو از ھمه بيشتر كار مي كرد . روز بعد ، نوزدھم دسامبر ، آنــــان مقدار بيشتري از قسمت چوبي كشتي را سوزاندند 

  در ھمين روز ھم ساحل . روز بعد ، بيستم ، تقريبا تمـــــــام قسمت چوبي كشتي كه بر فراز اب قرار داشت سوزانيده شده بود 
  .ايرلند پديدار شد 

  
فيليس فــــــــاگ تا رسيدن به لندن فقط بيست و چھار ساعت فرصت . ساعت ده شب كشتي به نزديكي ساحل كوئيزتاون رسيد 

  .بخار تمام شده بود اما . داشت 
  

  از كوئيزتاون به ليورپول.  95
  

  ما . ھمه چيز بر عليه شماست . آقـــــا ، جدا براي شما متاسفم : ناخدا اسپيدي كه به نقشه آقاي فاگ عالقمند شده بود ، گفت 
  .تازه به كوئيز تاون رسيده ايم 

  
  ئيز تاون است ؟آه ، پس آن نورھا كه از دور پيدا است ، كو: آقاي فاگ گفت 

  
  .بله 
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  مي توانيم به اسكله برويم ؟
  

  .فقط موقع مد دريا . تا سه ساعت ديگر نه 
  

  : اما ھيجـــــــــان خود را بروز نداد و با خونسردي گفت ! فيليس فاگ نقشه جديدي به نظرش رسيد كه موفقيت آن حتمي بود 
  . منتظر مي شويم 

  
  اين نامه ھا توسط قطارھاي . كوئيزتاون بندري است كه كشتيھاي آمريكايي محموله ھــــــــاي پستي را در آنجا تخليه مي كنند 

  از دوبلين آنھا را با كشتيھـــاي بسيار سريع به ليورپول. سريع السير كه ھميشه آماده حركت ھستند به دوبلين حمل مي شود 
  .مه ھا دوازده ساعت زودتر از سريعترين كشتيھـــاي شركت كشتيراني به ليورپول وارد مي شوند بدين ترتيب نا. مي فرستند 

  
  يعني به جـــــــــــــاي اينكه با ھنريتا شب بعد به ليورپول وارد شود ، . نقشه فيليس فاگ سود جستن از اين دوازده ساعت بود 
  نتيجه فرصت كـــافي پيدا مي كرد كه تا قبل از ساعت يك ربع به نه شبمي توانست تا ساعت دوازده ظھر به آنجا برسد و در 

  .در لندن حاضر باشد 
  

  فيليس فـــاگ پس از اينكه با خداحافظي. حدود ساعت يك بامداد ، ھنريتا با مد دريا توانست در ساحل كوئيز تاون پھلو بگيرد 
  ! مانده بود به او تحويل داد  گرمي از طرف ناخدا روبه رو شد ، آنچه را كه از كشتي باقي

  
  ساعت يك و نيم بامداد در كوئيزتاون به قطار سوار شدند ، ھنگام دميدن سپيده به. مســـافرين بالفاصله از كشتي پياده شدند 

  ه روز ســــــــــــــاعت بيست دققه به دوازد. دوبلين رسيدند و بالفاصله به عرشه يكي از كشتيھاي معروف موج شكن درآمدند 
  اما در اين . اينك تا لندن فقط شش ساعت فرصت داشت . بيست و يكم دسامبر ، فيليس فاگ قدم در خــــــــاك ليورپول گذاشت 

  .نام شما ، به گمانم فيليس فاگ باشد : لحظه فيكس به سوي آو رفت ، دستش را روي شانه او گذاشت و گفت 
  

  .بلي 
  

  .اشت ھستيد به نام ملكه انگلستان ، شما بازد
  

  آقاي فاگ زنداني مي شود .  96
  

بايد آن شب را در آنجــــــا مي گذرانيد تا روز بعد به لندن . او را در اداره پليس ليورپول حبس كردند . فيليس فاگ زنداني شد 
  .انتقال مي يافت 

  
  .ا مامورين پليس مانع او شدند ــبيندازد ، امدر لحظه دستگيري ، پاسپارتو به طرف كاراگاه ھجوم آورد تا خود را بر روي او 

  آقـاي فاگ ، اين جنتلمن. پاسپارتو ماجرا را براي او شرح داد . او از اين جريان ھيچ نمي فھميد . آئودا به شدت ترسيده بود 
  اما صدايش به بانو فرياد برآورد كه چنين اتھامي غيرممكن است ،. شجاع و شريف ، به عنوان يك سارق بازداشت شده بود 

   .گوش كسي نرسيد 
  

  در مورد گنھاكار بودن يا بي گناھي او ھم قانون. فيكس آقاي فاگ را بازداشت كرده بود ، چون وظيفه اش چنين حكم مي كرد 
  ا اين فكر دردناك كه خود او مسبب اين بدبختي بوده است ، چر. ناگھان فكري از خــــــاطر پاسپارتو گذشت . تصميم مي گرفت 

  موضوع را از آقـــــــــاي فاگ مخفي كرده بود ؟ چرا وقتي كه فيكس خودش را به او معرفي كرد و گفت چه تصميمي دارد ، او
  به اربابش چيزي نگفت ؟ اگر اربـــــــــــــــــابش فھميده بود كه به چه جرمي متھم شده است ، مسلما مي توانست   –پاسپارتو 

  .ثابت كند ، يا حداقل او را ھمراه خود نمي آورد و ھزينه سفرش را متقبل نمي شد بي گناھيش را به فيكس 
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  ديدن . اشك ريخت و بر خود لعنت فرستاد . پاسپارتوي بيچاره از فكر اين حمــــــــاقت كه چيزي نگفته بود ، قلبش به درد آمد 

  .قيافه او در آن حال دل را به رحم مي آورد 
  

  ـــايل به ترك محل نبودند ، مي خواستند يك بار ديگر آقاي ــھيچكدام م. سرماي شديد بر روي اسكله ماندند  او و آئودا عليرغم
  . فاگ را ببينند 

  
  بهاو ساعت بيست دقيقه . اي فاگ درست در لحظه اي كه تا پيروزي نھايي فاصله چنداني نداشت ، ھمه چيز را باخته بود ــآق

  مبر به ليورپول رسيده بود و براي رسيدن به كلوپ ريفورم تا ساعت يك ربع به نه فرصت داشتدوازده روز بيست و يكم دسا
  اگر كسي آقاي فاگ را .يعني نه ساعت و پانزده دقيقه ديگر ، در حــــالي كه سفر تا لندن فقط شش ساعت به طول مي انجاميد 

خونسرد بر روي يك صندلي چوبي نشسته و عصبانيت و كامال  او ســــاكت ، بدوندر اداره پليس ديده بود ، متوجه مي شد كه 
  براي چه انتظار مي كشيد ؟ آيا ھنوز ھم اميد موفقيت داشت ؟. منتظر است 

  
  در بد مخمصه اي گرفتار شده . آقــــــــاي فاگ ساعتش را بر روي يك ميز گذاشته بود و گذشت زمان را در آن نظاره مي كرد 

  به عنوان يك انسان شريف ، فيليس فاگ ھمه چيز: توانست افكار او را بخواند موقعيت اين چنين بود  براي كسي كه مي. بود 
  .را باخته بود و به عنوان يك انسان پست دستگير شده بود 

  
  ه جاي آن آيا نقشه اي براي فرار از زندان كشيده بود ؟ آيا به فكر بيرون رفتن بود ؟ شايد ، چون يكبــــار گرد اتاق گشت و ھم

  دفترچه اش را. دوباره نشست . ا درب از بيرون قفل بود و پنجره ھا با ميله ھاي فوالدي مسدود شده بود ـام. را وارسي كرد 
  :از جيب بيرون آورد و در ادامه خطي كه كلمات زير نوشته شده بود 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اگر . ساعت دو شد . دو دقيقه از ساعت اداره جلوتر بود . اگ به ساعتش نگاه كرد ـــــــقاي فآ. ساعت يك نواخته شد  ضربان
  .مي شد ، براي رسيدن به كلوپ ريفورم زياد دير نبود  ھم به قطار سوارحاال 

  

                 
         

  .ليورپول بيست و يكم دسامبر ، شنبه ،               
  

   اضافه كرد                                 
  

  .صبح  40/11ساعت  .هشتادمين روز                
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  آقاي فاگ آزاد مي شود. 97
  

فيليس فــــاگ صداي پاسپارتو و فيكس را . صداي باز شدن در بود . ساعت دو و سي و دو دقيقه صدايي از بيرون شنيده شد 
  نفسش بند آمده بود ، موھــــايش ژوليده بود و در فيكس. در باز شد ، آئودا ، پاسپارتو و فيكس به طرف او دويدند . شناخت 

  ...سارق بانك ... يك نفر كه شبيه شما بود ... يك اشتباه ... مرا ببخشيد ... اقا ... آقا : حـالي كه به سختي حرف مي زد گفت 
  !زاد ھستيد آ... شما ... روز پيش دستگير شد  سه

  
  .ه شد و با حركت سريعي كه از او بعيد مي نمود كاراگاه را بر زمين كوفت ايش خيرــبه چشمھ. فيليس فاگ به طرف او رفت 

  ـــاي فاگ ، آئودا و پاسپارتو بالفاصله خارجـآق. او پاداشش را دريافت كرده بود . فيكس كه نقش زمين شده بود چيزي نگفت 
  .بدرون كالسگه اي پريدند و چند دقيقه بعد به ايستگاه ليورپول رسيدند . شدند 

  
  

  ساعت بيست دقيقه به سه بود ، قطار سي و پنج دقيقه قبل ايستگاه را ترك كرده. فيليس فــاگ در مورد قطار لندن سوال كرد 
  معموال چندين لكوموتيو آماده جھت مسافرتھاي اضطراري در ايستگاه وجود. فيليس فاگ درخواست يك قطار ويژه كرد . بود 

  الزم بود . بنابراين قطار ويژه تا قبل از ساعت سه نمي توانست حركت كند . ه طول مي انجامد دارد كه تشريفات آنھـــــا كمي ب
  .چنانچه خط  از ابتدا تا انتھا ازاد باشد كه اين امر امكان پذير است . كه فاصله بين ليورپول و لندن را در پنج ساعت بپيمايند 

  .به لندن وارد شد كه تمامي ساعتھا ده دقيقه به نه را نشان مي داد اما قطار چندين بار مجبور به توقف گرديد و ھنگامي 
  

  . او شرط را باخته بود . فيليس فاگ دور دنيا را با پنج دقيقه تاخير به اتمام رسانده بود 
  

  در ساويل رو.  98
  

  و پنجره ھا تمام بسته بود و در. روز بعد ، اگر اھالي ساويل رو از بازگشت آقاي فاگ مطلع مي شدند ، حتما تعجب مي كردند 
  آئودا ھنگام ترك ايستگاه ، فيليس فـاگ به پاسپارتو دستور خريد مايحتاج غذا را داد و خود به اتفاق. خالي به نظر مي رسيد 

  .او با آرامش اين شكست را پذيرا شده بود . به خانه رفت 
  

  ـام موفقيت آميز سفر و عليرغم مشكالت و خطراتي كه پشت سرپس از اتمــــــ. ھمه چيز به خاطر كاراگاه پليس از دست رفت 
  ار داشت ، درست در لحظه رسيدن به آخر خط باخته بود باختي كه گناه او نبود ـــگذاشته بود و فرصت زيادي كه ھنوز در اختي

  .دليلي كه ابدا انتظار آن نمي رفت و 
  

  ا پولي كه اينك در جھان داشت ،ــــــديگر چيزي باقي نمانده بود و تنھاز پول ھنگفتي كه با خود برداشته بود . وحشتناك بود 
با ھزينه سنگيني كه اين سفر . انكيش بود كه آن را ھم به دوستان كلوپ ريفورمش بدھكار بود ــــبيست ھزار پوند موجودي ب

  و شايد ھم ھدفش از اين سفر كسب براي او دربرداشت ، اگر شرط را ھم برنده مي شد ، چيزي به ثروتش افزوده نمي گرديد
  .فيليس فاگ تصميمش را گرفت ، مي دانست چه بايد بكند . اما باختن شرط او را از ھستي ساقط كرد . ثروت بيشتر نبود 

  
  مي ترسيد كه آقاي فاگ به. او در بحران روحي بدي به سر مي برد . اتاقي را در خانه ساويل رو به آئودا اختصــــاص دادند 

  .از اين رو پاسپارتو كامال مراقب اربابش بود . طر اين شكست دست به خودكشي بزند خا
  

  قاي فاگ به بستر رفته بود ، اما آيا توانست بخوابد ؟آ. شب سپري شد 
  

  .آئودا لحظه اي چشم برھم نگذاشت و پاسپارتو مانند سگي باوقا تمام شب را چشم به اتاق اربابش دوخت 
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  .فاگ از پاسپارتو خواست كه صبحانه آئودا را تھيه كند و از اينكه او را نمي تواند ببيند ، پوزش بخواھد صبح روز بعد آقاي 

امـــا گفت كه شب براي ديدن او چند دقيقه پائين خواھد . چون تمام آن روز را وقف سر و سامان دادن به كارھايش كرده بود 
  . آمد 

  
  خود را بيش از ھميشه . قلبش سنگيني مي كرد . پاھايش ياري نمي كرد از اتــاق خارج شود . پاسپارتو به اربابش نگاه كرد 

  بله ، اگر او درباره تصميم فيكس به اربابش ھشدار داده بود ، مسلما. به خاطر پايان غم انگيز اين مــاجرا مقصر مي دانست 
  ...رپول نمي آورد و سپس آقاي فاگ او را با خود تا ليو

  
  ...مرا سرزنش كنيد ، تقصير من بود كه ! آقاي فاگ ! ارباب : گفت 

  
  .برو . من كسي را سرزنش نمي كنم : فيليس فاگ با لحني كامال ماليم گفت 

  
  .پاسپارتو به سراغ آئودا رفت و پيام را به او داد 

  
  ي يك لحظه ، گفتي مي خواھد امشب مرا ببيند ؟حتي برا. پاسپارتوي خوب من ، اربابت را تنھا نگذار 

  
  .فكر كنم مي خواھد ترتيب اقامت شما را در انگلستان بدھد . بلي 

  
  .پس صبر مي كنيم 

  
  چرا بايد به كلوپ. فيليس فاگ به كلوپ نرفت . در طول آن روز چنين مي نمود كه گويا كسي در آن خـــــــانه زندگي نمي كند 

  .شب قبل ، با عدم حضور به موقع در كلوپ ھمه چيز تمام شده بود . نجا انتظار او را نمي كشيد مي رفت ؟ كسي در آ
  

  ابتدا براي پنج دقيقه. قاي فاگ براي ديدار آئودا پائين آمد و چند دقيقه بعد ھر دو در اتـاق تنھا بودند ساعت ھفت و نيم شب آ
  آن ھنگام كه . يد از اينكه شمـــــــــا را به انگلستان آوردم مرا ببخشيد با: سپس نگاھش را باال آورد و گفت . ھيچ حرفي نزد 

  تصميم به خروج شما از كشوري كه امنيت جــــاني نداشتيد ، گرفتم ، ثروتمند بودم و قصدم اين بود كه بخشي از ثروتم را به
  .شما ببخشم تا بتوانيد آزاد و خوشبخت زندگي كنيد ، اما حاال فقيرم 

  
  آيا حـاضريد از اينكه مزاحم شما –حاال من ھم از شما اين خواھش را دارم . اين را مي دانستم آقاي فاگ : بانوي جوان گفت 

  شدم و از اينكه شايد يكي از داليل شكست شما بودم مرا ببخشيد ؟
  

  . يد براي حفظ جانتان الزم بود كه از آنجا خارج شو. شما نمي توانستيد در ھندوستان بمانيد 
  

پس آقاي فــــاگ ، شما ھمين قدر كه مرا از يك مرگ وحشتناك نجات داديد ، برايتان كافي نبود كه خودتان را : آئودا ادامه داد 
  .ملزم به نگھداري از من ھم دانستيد 

  
  باقي مانده است به شما به ھر حـــــــال تصميم گرفته ام ھمين اندك پول را ھم كه برايم . ھمينطور است ، اما بدشانسي آوردم 

  .واگذار كنم 
  

  اما آقاي فاگ ، خودتان چه ؟
  

  .من به ھيچ چيز احتياجي ندارم 
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  اما آيا مي فھميد داريد چه مي كنيد ؟
  

  . من كاري را مي كنم كه فكر مي كنم صحيح است 
  
  

  ...به ھر حال آدمي مثل شما نبايد ھم به چيزي نياز واقعي داشته باشد ، دوستانتان 
  

  .من دوستي ندارم 
  

  مي گويند اگر در مصيبتي دو نفر شريك باشند ، تحمل آن آسانتر . اي فاگ ، دوست نعمت بزرگي است ـــــــــــبرايتان متاسفم آق
  .است 

  
  .ھمينطوره 

  
آقــــــاي فاگ ، آيا حاضريد مرا : سپس از جاي بلند شد ، دستش را به سوي او دراز كرد و گفت 

  خود بپذيريد ؟ آيا حاضريد مرا به همسري خود بپذيريد ؟به دوستي 
  

  :براي لحظه اي چشمھايش را بست ، وقتي دوباره آن را گشود ، گفت . با شنيدن اين كلمات آقاي فاگ از جاي برخواست 
  

  .دوستت دارم ، بله ، دوستت دارم 
  
  
  

  و آئودا كه دست در دست يكديگر گرفته بودند ، ھمه چيز را پاسپارتو آمد و با ديدن اربابش. و بالفاصله پاسپارتو را صدا زد 
  .فھميد و قلبش از شادي لبريز شد 

  
  آقاي فاگ از او پرسيد كه آيا براي رفتن به سراغ كشيش ساموئل ويلسون و ترتيب مقدمـات ازدواج را دادن خيلي دير است ؟

  
  مراسم براي فردا : ساعت ھشت و پنج دقيقه بود و اضـافه كرد . براي اين كار ھرگز دير نيست : پاسپارتو لبخندي زد و گفت 

  .دوشنبه خواھد بود 
  

  براي فردا دوشنبه ؟: آقاي فاگ رو به آئودا كرد و گفت 
  !براي فردا ، دوشنبه : آئودا با شادماني گفت 

  
  .پاسپارتو با سرعت از خانه خارج شد 
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  ورمدر كلوپ ريف.  100
  

  اعت ھشت و بيست و پنجــــگامي كه سھن. فورم يكديگر را مالقات كردند پنج جنتلمن در كلوپ ريشنبه شب ، ساعت ھشت ، 
  ايان ، تا بيست دقيقه ديگر ، فيليس فاگ فرصت دارد كه خود راــــــآق: دقيقه را نشان مي داد ، اندرو استوارت ايستاد و گفت 

  . به اينجا برساند وگرنه شرط را باخته است 
  

  آخرين قطار ليورپول چه ساعتي به لندن وارد شد ؟: ناگان گفت توماس فال
  

  .قطار بعدي ھم ده دقيقه بعد از نيمه شب به لندن خواھد رسيد . ھفت و بيست و سه دقيقه 
  

  ، پسخوب ، آقـــــايان ، اگر فيليس فاگ با قطار ھفت و بيست و سه دقيقه آمده بود ، تا حاال اينجا بود : اندرو استوارت گفت 
  .مي توانم با كمال اطمينان به شما بگويم كه ما شرط را برده ايم 

  
  مي دانيم كه آقــــــــــــاي فاگ مرد بسيار دقيقي است و در رفتن به جايي نه ھرگز خيلي زود . بايد صبر كنيم : يكي ديگر گفت 

  .، من تعجب نخواھم كرد  حتي اگر در آخرين لحظه ھم به اين اتاق وارد شود. مي رود و نه خيلي دير 
  

  او مسلمــــــا بازنده شده . نظر مرا بخواھيد ، حتي اگر او را با دو چشم خود ھم ببينم باور نخواھم كرد : اندرو استوارت گفت 
  اين ھم ليست. چين ، تنھا كشتي بخاري كه مي توانست به موقع از آن از آمريكا خارج شود ، ديروز به ليورپول رسيد . است 

  او حداقل بيست روز تاخير . تصور مي كنم ھنوز به آمريكا ھم نرسيده باشد . نــــــــــام فيليس فاگ در آن نيست . مسافران آن 
  .خواھد داشت 

  
  .مسلم است ، كافي است فردا به بانك برويم و پول را دريافت كنيم : ديگري گفت 

  
  .ساعت بيست دقيقه به نه را نشان مي داد 

  
  .پنج دقيقه ديگر : ستوارت گفت اندرو ا

  
  مبلغ اين شرط حتي براي كساني ھم كه . قلبھــــــــايشان به شدت شروع به تپيدن كرد . پنج دوست به يكديگر نگاه مي كردند 

  .عادت به شرط بندي داشتند ، بسيار كالن بود 
  

  اگر سه ھزار و نھصد و نود و نه پوند ھم به من حتي. من كه از چھـارھزار پوند سھم خود نمي گذرم : اندرو استوارت گفت 
  .بدھند ، قبول نخواھم كرد 

  
  .در اين لحظه ساعت شانزده دقيقه به نه را نشان مي داد 

  
  .فقط يك دقيقه ديگر مانده و آنان شرط را برنده مي شدند 

  
  .پنج جنتلمن شروع به شمردن ثانيه ھا كردند 

  
  .در پنجاھمين ثانيه ، اتفاقي نيفتاد در چھلمين ثانيه اتفاقي نيفتاد ، 

  
  .صداي فرياد بود . در پنجاه و پنجمين ثانيه صداي ھمھمه اي از پشت درب به گوش رسيد 
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در پنجاه و ھفتمين ثانيه در اتــــــــاق باز شد و قبل از اينكه عقربه ساعت به ثانيه شصتم برسد ، فيليس فاگ در راس جمعيت 
  :رام ھميشگي گفت او با ھمان لحن آ. دند ، ظاھر شد براي ورد خود به اتاق باز مي كرانبوھي كه بزور راھي 

  

  . آقايان من اينجا هستم
  

  اشتباه در محاسبه روز.  101
  

  .خود فيليس فاگ بود ! بله 
  

  ، آقاي فاگ ،اگر خاطرتان باشد ، ســاعت ھشت و پنج دقيقه ، يعني حدود بيست و پنج ساعت پس از ورود مسافران به لندن 
  پاسپارتو را به سراغ كشيش ساموئل ويلسون فرستاد تا مقدمــــــــــات ازدواج انھا را براي روز بعد فراھم كند و پاسپارتو ھم

  .خوشحال و مسرور خانه را ترك گفت 
  

  . بيست دقيقه به طول انجاميد انتظار او حداقل . پــــــــــاسپارتو منتظر شد . كشيش ساموئل ويلسون ھنوز به خانه نيامده بود 
  از سرتا به پايش عرق ! اما چه بازگشتي . سي و پنج دقيقه از ھشت گذشته بود كه پاسپارتو به طرف خـــــــــــــــانه بازگشت 

  قش بربا چند نفر برخورد كرد و آنان را ن. چنــان مي دويد كه باد به گردش نمي رسيد . كاله از سرش افتاده بود . مي ريخت 
  خودش را در اتاق آقــــــــاي فاگ انداخت و كف اتاق ولو شد ، نفسش. سه دقيقه بعد به خانه ساويل رو رسيد . زمين ساخت 

  .باال نمي آمد ، قادر به صحبت كردن نبود 
  

  چه شده ؟: آقاي فاگ پرسيد 
  

  .غيرممكنه ... ازدواج ! ... ارباب 
  

  غيرممكنه ؟
  

  . غيرممكنه... براي فردا 
  

  چرا ؟ 
  

  !يكشنبه است ... چون فردا 
  

  .دوشنبه : آقاي فاگ گفت 
  

  .شنبه است ... امروز ... نه 
  

  !شنبه ؟ غيرممكن است 
  

  ما بيست و چھـــــــار ساعت زودتر به لندن رسيده ايم ، . چرا ، چرا ، چرا ، شما يك روز اشتباه كرده ايد : پاسپارتو فرياد زد 
  !صت داريم حاال فقط ده دقيقه فر
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  بيرون از خـــــانه ، بدرون كالسكه اي. آقاي فاگ فرصت فكر كردن نيافت ، پاسپارتو دست او را گرفت و از اتاق بيرون كشيد 

  كالسگه ران ھم پس از زير گرفتن دو سگ و تصادم با پنج . پريدند و آقــــــــــــاي فاگ به كاسگه ران قول صدپوند پاداش داد 
  قاي فاگ به اتاقي كه اعضاي كلوپ در آن به انتظار بودند قدمھنگامي كه آ. كلوپ ريفورم رسانيد آنـــــان را به  كالسگه ديگر

  .گذاشت ، ساعت دقيقا يك ربع به نه را نشان مي داد 
  

  .فيليس فاگ دور دنيا را در ھشتاد روز گشته بود 
  

  .او شرط بيست ھزار پوندي را برنده شده بود 
  

  روز زودتريك .  102
  

  اشتبــاھي شده بود ؟ چگونه بود كه او روز جمعه ، بيستم دسامبر كه تنھااما انسان دقيقي مثل آقاي فاگ چطور مرتكب چنين 
  را با روز شنبه ، بيست و يكم دسامبر ، اشتباه گرفته بود ؟ –ھفتاد و نه روز از آغاز مسافرت آنان مي گذشت 

  
  .ت توضيح اين اشتباه بسيار ساده اس

  
  درجه 360با رفتن به سمت خورشيد ، ھر بار كه يك درجه از . ـــاز كرد ـفيليس فاگ سفرش را با حركت به سمت شرق آغـــ

  به زبان ساده تر ، در حـالي كه آقاي فاگ ھشتاد بار. جغرافيايي را پشت سر مي گذاشت ، روزھا چھار دقيقه كوتاھتر مي شد 
  .ھده كرد ، اعضاي كلوپ ريفورم ھفتاد و نه بار آن را بر فراز آسمان ديدند خورشيد را در باالي سر خود مشا

  
  اگر او سفرش را به. و به اين دليل بود كه در آن روز كه شنبه بود و نه يكشنبه ، اعضــــــاي كلوپ انتظار او را مي كشيدند 

  .سمت غرب آغاز كرده بود ، مسلما يك روز ديرتر به لندن مي رسيد 
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  پايان خوش.  103
  

  اما از آنجــــــــا كه نوزده ھزار پوند در طول سفر خرج كرده بود ، سود چنداني . فيليس فاگ بيست ھزار پوند برنده شده بود 
  او از ھزار پوندي كه برايش بـــــــاقي ماند ، نيمي را به خدمتكار باوفايش و نيمي ديگر را به فيكس بيچاره كه . عايد او نشد 

  .كينه اي از او به دل نداشت ، بخشيد 
  

  آيا ھنوز ھم حاضريد با من ازدواج كنيد ؟: شب ھمان روز ، مانند ھميشه ، آرام و خونسرد رو به آئودا كرد و گفت 
  

  مرا. اين من ھستم كه بايد از شما اين سئوال را بپرسم ، چون آن موقع شمـــــا فقير بوديد ، ولي حاال ثروتمنديد : آئودا گفت 
  . ببخشيد ، اما اين ثروت به شما تعلق دارد 

  
  اگر شما پيشنھـــــــــــــاد ازدواج نكرده بوديد ، خدمتكار من ھرگز به سراغ كشيش ساموئل نمي رفت و من متوجه اشتباه روز 

  ...نمي شدم و 
  

  : برداشت و در حالي كه لبھايش را براي ميزباني لبھاي مرد محبوبش  مھيا مي ساخت  گفت  آئودا به طرف آقاي فاگ قدم 
  

  دوستت دارم فيليس فاگ 
  دوستت دارم آئودا

  
  چھل و ھشت ساعت بعد مراسم ازدواج آنـــــــــــــــان برگزار شد و پاسپارتو كه از خوشحالي در پوست خود نمي گنجيد افتخار 

  .خانم را پيدا كرد و در كليسا كنار او ايستاد ساقدوشي عروس 
  

  قاي فاگ از اين سفر چه به دست آورد ؟و اما آ
  

  .ھيچ چيز : ممكن است بگوئيد 
  

اما او را  –كه شايد باور نكنيد  –بجز يك همسر خوب و قشنگ ! بسيار خوب ، هيچ چيز 
  .خوشبخت ترين مرد كرد 

  
  نداشت ؟ يا اين ارزش يك سفر به دور دنيا راو آ




