
دوشیزه َهدن گفت: »منقطع نزن. باید مثل رشتۀ مروارید به   هم   پیوسته باشه که نیست، 

چرا؟«

»ِالِن جونور، نت من رو زدی.«

»نخیر، تو نت من رو زدی.«

»پس نت کدومتون بود؟«

به گیس   باف   هایشان نگاه کرد و گفت: »نت میلدرده. سر  از پشت سر  دوشیزه َهدن 

قطعۀ قبلی برگردید و منقطع نزنید.«

باز، انگشت کوچک دست راست میلدرد، روی جی  از سر شروع کردند و  دخترها 

وسط، با انگشت کوچک دست چپ الن برخورد کرد.

آن   ها گفتند: »نمی   شه. تقصیر اونیه که این رو نوشته.«

دوشیزه َهدن گفت: »اگه زیاد طولش ندین، به   راحتی می   تونین انجامش بدین.«

ساعت چهار میلدرد و الن رفتند و پس از آن   ها رز و انید آمدند. آن   ها دونوازی را بدتر از 

میلدرد اجرا کردند؛ اما نه به بدی الن. ساعت چهاروربع، مارگارت و جین آمدند. آن   ها بدتر 

از رز و انید نواختند؛ اما باز نه به بدی الن. ساعت چهارونیم، دولورس و ویولت آمدند. 

آن   ها بدتر از الن نواختند. ساعت چهاروچهل   وپنج دقیقه، دوشیزه َهدن با مدیر مدرسه 

برای خوردن چای رفت و مدیر برایش توضیح داد که چرا مایل است همۀ شاگردانش همان 

هماهنگی
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دونوازی را یاد بگیرند. این بخشی از سیستم هماهنگی جدید او بود. آن سال، مدیر مدرسه 

انجام می   شد.  آن  بر اساس  باید  بود و همه   چیز  انتخاب کرده  را  فقط موضوع »ناپلئون« 

از فرانسه و تاریخ که بگذریم، تجدیدی   ها ، اشعار سیاسی »وردز ورث«1 را می   آموختند، 

بچه   های کالس ادبیات گزیده   هایی از جنگ و صلح2 را می   خواندند، در کالس طراحی، 

لباس   های  به طراحی  از »داوید«3 را نسخه   برداری می   کردند و در کالس گلدوزی  اثری 

»اروئیکا«4ی  سمفونی  تمرین  مشغول  هم  موسیقی  شاگردان  می   پرداختند.  امپراتوری 

بتهوون بودند که ساختنش را به افتخار ناپلئون آغاز کرده بود )اما آن را به نام او به پایان 

نرساند(.5 تعدادی از معلم   ها برای خوردن چای دور هم جمع شده بودند و می   گفتند که 

چقدر هماهنگی را دوست دارند و اینکه چقدر این سیستم، دوست   داشتنی است و کار 

را برای آن   ها و همین   طور برای دخترها جالب کرده است؛ اما دوشیزه َهدن حرفی نزد. در 

 هماهنگی وجود نداشت، بنابراین صحبت آن   ها را درک نمی   کرد. 
ً
برنامۀ روزانۀ او، اصال

او فقط می   دانست که روزبه   روز سنش بیشتر می   شود و موسیقی را هم بدتر از قبل درس 

می   دهد و نمی   دانست چقدر طول می   کشد تا مدیر این موضوع را بفهمد و او را اخراج کند.

در همان حال آن باال در عرش، بتهوون نشسته بود و دوروبرش روی ابرهای کوچک، 

کارمندانش با نظم و ترتیب صف کشیده بودند. هریک از کارمندها دفتر بزرگی در دست 

داشت و چیزهایی می   نوشت. کسی که عنوان دفترش سمفونی اروئیکا بود )سمفونی   ای 

که کارل مولر برای نواختن با چهار دست تنظیم کرده بود( این مطالب را وارد دفتر می   کرد: 

»سه   وچهل   وپنج دقیقه، میلدرد و الن به رهبری دوشیزه َهدن؛ ساعت چهار، رز و انید به 

آن  نتایج  از  فرانسه  انقالب  از  او پس  اشعاری سیاسی می   سرود.  که  انگلیسی  رمانتیک  Wordsworth: شاعر   �1
سرخورده   شد و دست از حمایت ناپلئون کشید و اشعاری بر ضد او سرود.

War and Peace �2: رمان معروف لئو تولستوی که به شرح مقاومت روس   ها در برابر حملۀ ارتش فرانسه به رهبری 
ناپلئون می   پردازد.

David �3: ژاک لویی داوید، نقاش سرشناس فرانسوی قرن 18 و 19 میالدی است که هوادار فعال انقالب فرانسه 
بود و چندین پرتره از ناپلئون کشیده   است.

4. Eroica
5. اوایل انقالب فرانسه بتهوون جوانی انقالبی بود و وقتی ناپلئون به مقام کنسول اول رسید، آرمان   های انقالب را 
در وجود او متجلی می   دید. از همین رو بود که سمفونی سوم خود را به نام او ساخت و آن را اروئیکا که در زبان 
ایتالیایی به معنای قهرمانانه است نامید. اما وقتی ناپلئون خود را امپراطور فرانسه خواند، بتهوون با این اعتقاد که 
او از این پس به   دنبال جاه   طلبی   های خود خواهد بود، در اهدای اثر خود به او دچار تردید شد و نامش را از روی 

سمفونی خود برداشت.
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رهبری دوشیزه َهدن؛ چهاروپانزده دقیقه، مارگارت و جین به رهبری دوشیزه َهدن؛ ساعت 

چهارونیم...«

بتهوون حرف او را قطع کرد و پرسید: »این دوشیزه َهدن کیه که اسمش مثل ضرب 

روی طبل تکرار می   شه؟«

»اون سال   هاست که آثار شما رو اجرا می   کنه.«

»گروه ارکسترش کیا هستن؟«

»عده   ای دختر جوون، از طبقۀ متوسط رو به باال که هر روز اروئیکا رو در حضور اون 

اجرا می   کنن. صداش هیچ   وقت قطع نمی   شه. شبیه دود عودیه که بی   وقفه از پنجره بیرون 

می   ره و تو هوا پخش می   شه، دائم صداش تو خیابونه.«

»با درک درست اجرا می   کنن؟«

کارمندش از ناشنوایی او استفاده کرد و جواب داد: »بله، با ادراک کامل. زمانی الن 

نسبت به بقیۀ اونا از حال و هوای شما دور بود؛ اما از وقتی دولورس و ویولت اومدن، 

دیگه مشکلی نیست.«

»می   فهمم، رفقای جدید براش الهام   بخش شدن.«

منشی ساکت بود.

بتهوون ادامه داد: »از اونا راضی   ام و به نشانۀ این رضایت، دستور می   دم دوشیزه َهدن 

و ارکسترش و همۀ افراد مدرسه همین امروز عصر، یه اجرای عالی از چهارنوازی من رو 

در آ مینور بشنون.«

در همان حال که دستور صادر می   شد و کارکنان مانده بودند چطور این دستور را اجرا 

کنند، صحنۀ باشکوه   تری در بخش باالتری از بهشت دیده می   شد. آنجا ناپلئون نشسته بود و 

کارکنانش دور او را گرفته بودند. تعداد آن   ها آن   قدر زیاد بود که تخت   های دوردست، به   اندازۀ 

پاره   های کوچکی از ابر دیده می   شدند. ناپلئون از کارکنانش خواسته بود تمام اتفاقات روی 

زمین را برایش یادداشت کنند و مدام می   پرسید: »آخرین وضعیتمان چیست؟«

داد:  جواب  بود،  شده  آغاز  ورث«  وردز  »بزرگداشت  عنوان  با  دفترش  که  کارمندی 

»ساعت پنج میلدرد، الن، رز، انید، مارگارت و جین همۀ سونات رو حفظ کردن. دولورس 

و ویولت تالش کردن که ازبرش کنن؛ اما موفق نشدن.«
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امپراتور گفت: »شاعر در این غزل، فتوحات من رو در جمهوری ونیز تجلیل می   کنه و 

دولورس و ویولت مجذوب شکوه فتوحات من شدن، پس طبیعیه که نتونن. دیگه چی؟«

جین  و  مارگارت  انید،  رز،  الن،  میلدرد،  دقیقه،  »پنج   وپانزده  گفت:  دیگری  کارمند 

طرح پایۀ جلویی سمت چپ مبل پائولین بناپارت رو می   کشن. دولورس و ویولت هنوز 

مشغول یادگیری غزلشونن.«

 شنیدم.«
ً
ناپلئون گفت: »به نظرم، این اسامی زیبا رو قبال

کارمند سوم گفت: »اسمشون توی دفتر منم هست. قربان باید یادتون باشه که حدود 

یک ساعت پیش، اونا اروئیکای بتهوون رو اجرا کردن...«

امپراتور حرف او را به پایان رساند: »که به افتخار من نوشته شده. تأیید می   کنم.«

بودن  رفته  که  ویولت  و  دولورس  به   استثنای  دقیقه،  »پنج   وسی  گفت:  چهارم  کارمند 

قلم   هاشون رو بتراشن، همه با هم سرود ملی فرانسه رو می   خونن.«

ناپلئون، روی پاهایش بلند شد و به فرانسوی فریاد زد: »این دخترا شور و شوق زیادی 

با خانواده   هاشون، فردا  برای ستودن من دارن. برای قدردانی، دستور می   دم همه همراه 

صبح تو جشن پیروزی "استرلیتز"1 شرکت کنن.«

دستور وارد دفتر شد.

تمرین ساعت هفت   ونیم عصر بود. دخترها با اوقات   تلخی، صف بستند؛ چون سیستم 

افتاد. یک هنگ سواره   نظام از  جدید به آن   ها فشار آورده بود؛ اما اتفاق شگفت   انگیزی 

پشت مدرسۀ آن   ها رد شد و یک گروه ارکستر عالی پیشاپیش آن   ها می   رفت. دخترها از 

شادی فریاد زدند. از صندلی   هایشان بلند شدند، خواندند، جلو رفتند و رقصیدند، باال و 

پایین پریدند و بوق   های کاغذی درست کردند و با تخته   سیاه، طبل زدند. آن   ها آزادانه این 

کارها را انجام دادند؛ چون دوشیزه َهدن که باید بر آن   ها نظارت می   کرد، برای پیدا کردن 

 آن را 
ً
شجره   نامۀ ماری لوییز2 از اتاق بیرون رفته بود. معلم تاریخ از او خواسته بود حتما

بیاورد تا دخترها شاخه   هایش را ببینند؛ اما او فراموش کرده بود. 

1. در دوم دسامبر 1805، ناپلئون بناپارت در اولین سالروز امپراطوری   اش در جنگی یک      روزه که در منطقۀ استرلیتز 
برپاشد، ارتش   های متحد روسیه و اتریش را شکست داد که پیروزی عظیمی برای فرانسه بود.

Marie Louise �2: همسر دوم ناپلئون.
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 خوب 
ً
دوشیزه َهدن، دستش را به   سوی شجره   نامه دراز کرد و با خود گفت: »من اصال

نیستم.«

 شجره   نامه با تعدادی کاغذ دیگر، زیر صدفی بود که مدیر از »سنت هلنا« آورده بود. 

»من احمق و خسته و پیرم. کاش می   مردم!« با این افکار، بی   اراده صدف را روی گوشش 

گذاشت. این کار را وقتی دختر جوانی بود، از پدر دریانوردش، آموخته بود.

شن   های  با  امواجش،  با  که  شنید  را  آب  صدای  ابتدا  رسید.  گوشش  به  دریا  صدای 

پاشیدن  ازهم  یا صدای  می   کرد  پچ   پچ  در گوش سنگ   ها  و  می   کرد  نجوا  خیس ساحل 

موجی که به ماسه   ها می   خورد یا غرش طوالنی موجی در برخورد با صخره   ها یا صداهای 

وسط اقیانوس، جایی که آب   ها روی هم انباشته می   شوند و در آبراه   های مختلف منشعب 

می   شوند یا وقتی که مه پایین می   آید و دریا با مالیمت باال و پایین می   شود یا وقتی که 

هوا آن   قدر تازه است که امواج بزرگ و کوچک، همه از شادی آواز می   خوانند و برای هم 

بوسه   هایی از کف سفید می   فرستند. او همۀ این صداها را شنید و باالخره صدای خود 

دریا را شنید و فهمید که تا ابد از آن اوست.

مدیر گفت: »دوشیزه َهدن، چطور شده که به کار دخترها نظارت نمی   کنین؟«

به   طرف مدیرش برگشت.  دوشیزه َهدن صدف را از روی گوشش برداشت و مصمم 

مدیر ادامه داد: »اگرچه ما اون   طرف ساختمونیم؛ اما من می   تونم صدای الن رو بشنوم. 

 وزنۀ کاغذها رو روی زمین بذارین و سریع 
ً
فکر کردم کالس فن بیانه. دوشیزه َهدن! لطفا

سر وظیفه   تون برگردین.«

اما  قرار دهد؛  تا در قفسۀ مناسب  بیرون کشید  از دست معلم موسیقی  را  او صدف 

گاه به تقلید از او، صدف را به گوش خود چسباند و او هم گوش کرد. ناخودآ

صدای خش   خش درختان را در جنگل شنید. جنگل را نمی   شناخت؛ اما همۀ کسانی 

که می   شناخت، در اطراف جنگل سواری می   کردند و به   آرامی با بوق   هایی که در دست 

داشتند همدیگر را صدا می   زدند. شب بود و آن   ها مشغول شکار بودند. هرازگاهی صدای 

حیوانات درنده به گوش می   رسید و حتی یک بار، صدای هی کردن و دنبال کردن چیزی 

آمد؛ اما دوستانش بی   سروصدا سواری می   کردند و او به همراهشان از هر سو در جنگل 

رسوخ می   کرد و جاودانه می   شد.
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و زمانی که او با یک گوش این   ها را می   شنید، دوشیزه َهدن این مطالب را در گوش 

دیگرش می   گفت:

یه  اینکه  و  گرفتم  نادیده  رو  اونا  اومدم،  اینجا  که  وقتی  از  برنمی   گردم.  وظایفم  »سر 

بار دیگه هم نادیده   شون بگیرم، تفاوت زیادی ایجاد نمی   کنه. من ذوق موسیقی ندارم. 

شاگردهام و والدینشون و همین   طور شما رو فریب دادم. اینکه حاال چی به سرم میاد، 

نمی   دونم؛ اما دیگه نمی   تونم تظاهر کنم. استعفا می   دم.«

اینکه معلم موسیقی او ذوق موسیقی نداشت، شگفت   زده شده بود.  مدیر از شنیدن 

صدای پیانو سال   ها بود که می   آمد و او فکر می   کرد همه   چیز، روبه   راه است. اگر حالت 

جنگل  زمزمۀ  صدای  اما  بود؛  باتجربه   ای  زن  چون  می   داد؛  تندی  جواب  بود،  عادی 

این   باره  در  فردا صبح  نیست،  مناسبی  زمان  َهدن حاال  بگوید: »دوشیزه  باعث شد که 

حرف می   زنیم. حاال اگه می   شه، تا وقتی که من تمرین رو به   جای شما اجرا می   کنم، تو 

اتاق نشیمن من، دراز بکشین. با دخترا بودن همیشه باعث آرامشم می   شه.«

دریا  حال   وهوای  به  دوباره  می   زد،  چرت  که  همین   طور  و  کشید  دراز  َهدن  دوشیزه   

بازگشت و مدیر که سرش پر از نجواهای جنگل بود، به اتاق تمرین رفت و پیش از اینکه 

در را باز کند، سه بار سرفه کرد.

که  کرد  تظاهر  او  و  بودند  جاهایشان  سر  ویولت  و  دوالرس  به   جز  دخترها  همۀ 

از مدتی برای آوردن شجره   نامۀ ماری لوییز که فراموشش کرده بود،  نمی   بیندشان. بعد 

رفت. در زمان غیبت او گروه سواره   نظام، دوباره از آنجا گذشت...

صبح، دوشیزه َهدن گفت: »هنوزم مایلم که برم؛ اما دوست داشتم اول با شما صحبت 

کنم. چند خبر خارق   العاده گرفتم. سال   ها پیش، پدرم مردی رو از غرق شدن نجات داد. 

اون مرد تازه مرده و کلبۀ لب آب خودش رو با پول کافی برای اونجا زندگی کردن برای 

من به ارث گذاشته. دیگه نیازی به کار کردن ندارم، بنابراین اگه تا امروز صبح صبر کرده 

بودم، احترام شما و خودم )اندکی سرخ شد(، بیشتر حفظ می   شد.«

مدیر او را در آغوش گرفت، بوسید و گفت: »خوشحالم که صبر نکردی. حرفی که 

دیروز زدی حقیقت بود و ندایی واضح از درونت، کاش من هم...« ادامه نداد »ولی قدم 

بعدی می   شه تعطیل کردن تمام مدرسه.«
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بنابراین دخترها را صدا زدند و مدیر برایشان سخنرانی کرد و دوشیزه َهدن سخنرانی 

دیگری کرد و آدرس کلبه را به دخترها داد و از آن   ها دعوت کرد برای دیدن او به آنجا 

بروند. سپس رز را برای خریدن کیک، به قنادی و انید را برای گرفتن میوه، به بقالی و 

میلدرد را برای گرفتن لیموناد، به فروشگاه و جین را دنبال درشکه، به اسطبل فرستادند. 

بعد همگی با درشکه از شهر خارج شدند و بازی   های درهم   وبرهمی کردند. همه پنهان 

آن  هیچ   کس  و  می   کردند  پرتاب  را  توپ  همه   ، نمی   کرد  جست   وجو  کسی  و  می   شدند 

چیزی  هم  معلمی  هیچ  و  شده  یار  کسی  چه  با  نمی   دانست  هیچ   کس  نمی   گرفت.  را 

 در یکی کالمپس1 و در دیگر 
ً
نمی   گفت. حتی می   شد دو بازی را یکجا انجام داد؛ مثال

 الن 
ً
پیتر پن2شد. هیچ   کس هم حرفی از سیستم هماهنگی نمی   زد مگر به استهزا؛ مثال

ترانه   ای علیه آن ساخت:

پیر احمق استخوانی

نشسته روی پانی

می   خوره پای کریسمس

فرومی   کنه انگشت شست

می   کشه بیرون یه آلوچه

می   گه: »عجب خوبم من.«

و دخترهای کوچک   تر بدون وقفه، سه ساعت این را خواندند.

و  و خانم هدن جمع کرد. چهره   های خسته  دور خودش  را  مدیر همه  روز  پایان  در 

شادمان دورش را گرفته بودند. خورشید داشت غروب می   کرد، گردوغباری که روز به راه 

انداخته بود، در حال فرونشستن بود. او خندید و با کمی شرم گفت: »خب، دخترا به نظر 

می   رسه که هیچ   کدومتون برای سیستم هماهنگی من، ارزشی قائل نیستین؟«

دخترها جواب دادند: »نه، ارزش چندانی قائل نیستیم.«

مدیر ادامه داد: »خب باید اعتراف کنم که منم همین   طور. در واقع ازش متنفرم؛ اما 

Clumps �1: کالمپس، نوعی بازی گروهی است که در آن شماره   ای خوانده می   شود و بازیکنان باید طبق شماره، 
گروه   هایی تشکیل دهند. افرادی که قادر به تشکیل گروه نشوند از بازی حذف می   شوند.

Peter Pan �2: پیترپن، یک شخصیت کارتونی است که رمان   نویس و نمایشنامه   نویس اسکاتلندی، سرجیمز متیو 
بری، آن را خلق کرده است.
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ناچار بودم که بپذیرم؛ چون این   طور چیزها هیئت آموزش رو تحت   تأثیر می   ذاره.«

با این حرف، همۀ دخترها و معلم   ها خندیدند و هورا کشیدند و دوالرس و ویولت هم 

که فکر می   کردند هیئت آموزش، یک بازی گروهی جدید است به خنده افتادند.

این امر شرم   آور، از نظر مفیستوفلس1 دور نماند. در اولین فرصت، با در دست داشتن 

طومار بلندی که روی آن به فرانسوی نوشته شده بود: »محکوم می   کنم2« به   سوی مسند 

قضاوت رفت. هنگامی که از پله   های آن باال می   رفت، رافائل فرشته را مالقات کرد که با 

رانه از او پرسید، آیا کمکی از او برمی   آید؟
ّ
رفتار موق

 دلیل و منطق دارم.«
ً
مفیستوفلس جواب داد: »خیر. این بار نه، متشکرم. این بار واقعا

به  مسافت  که  تأسفه  باعث  بدی.  نشونش  من  به  »بهتره  داد:  جواب  مقرب  فرشتۀ 

یه همچین شکستی  پیامبر هم  ایوب  به  به   خاطر هیچی طی کنی. راجع  رو  این دوری 

خوردی.«

 »اون فرق می   کرد.«

»بعدشم فاوست3، اگه درست یادم باشه، اونجا رأی صادره علیه تو بود.«

 مطمئنم. می   تونم بیهودگی نبوغ رو ثابت 
ً
»اون هم خیلی متفاوت بود. این بار کامال

کنم. مردان بزرگ فکر می   کنن که فهمیده می   شن؛ اما نمی   شن، انسان   ها فکر می   کنن که 

اونا رو می   فهمن؛ اما نمی   فهمن.«

رافائل گفت: »اگه فکر می   کنی که می   تونی ثابت کنی، پس حق با توئه. جهان بر اصل 

هماهنگی استواره و همۀ موجودات بنا به نیروهاشون با هم هماهنگ می   شن.«

»گوش کن. اتهام اول: بتهوون دستور می   ده عده   ای دختر، اجرایی از چهارنوازی اون 

رو در آ مینور گوش بدن. اونا گوش می   دن، بعضی   هاشون تو یه ارکستر و بعضی دیگه 

تو یه صدف. اتهام دوم: ناپلئون دستور می   ده همون خانم   ها تو جشن پیروزی آسترلیتز 

دسته   جمعی  راهی گردش  رو  و همه  می   رسه  یکی   شون  به  ارثیه   ای  نتیجه:  کنن.  شرکت 

می   کنه. اتهام سوم: دخترا، سمفونی بتهوون رو اجرا می   کنن و چون بتهوون ناشنواست 

Mephistopheles �1: شخصیتی اهریمنی در ادبیات آلمان که نخستین بار در افسانه فاوست ظاهر شد. فاوست 
ستاره   شناسی بود که روحش را در ازای ثروت و قدرت به مفیستوفلس فروخت.

2. J’accuse
3. Faust
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برای  چهارم:  اتهام  می   نوازن.  بینش  با  می   کنه  فکر  نداره،  هم  صادقی  کارمندهای  و 

این مسئله  و  ناپلئون مطالعه می   کنن  آموزش، دخترا دربارۀ  قرار دادن هیئت  تحت   تأثیر 

طوری به ناپلئون منتقل شده که فکر می   کنه درست و حسابی مطالعه   اش می   کنن. نکات 

نوابغ  هرگز  رو کشت،  هابیل  قابیل،  که  روزی  از  کافیه.  همینا  اما  دیگه   ای هم هست؛ 

نتونستن با مردم عادی هماهنگ بشن.«

رافائل با دلسوزی گفت: »و حاال نوبت خودته.«

مفیستوفل با لکنت گفت: »نوبت من؟ چرا نوبت من؟«

او گفت: »ای شیطان معصوم! شیطان   صفتم که باشی، ساده   ای. برگرد و دوباره زمین 

رو بگرد. اونا به کمک منبع مشترک تمام موسیقی   ها و پیروزی   ها با هم هماهنگ بودن، 

مفیستوفلس.«




