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 فصل اول :

 پوست نوشته اسرارآميز

 
  ميالدي بود كه پروفسور ليدن براك با حـــــــــــــالتي شتاب زده و نفس زنان به خانه 1863روز يكشنبه بيست و چهارم مي 

 كوچكش در خيابان كينگ بازگشت . اين خيابان يكي از قديمي ترين محله هاي شهر هامبورگ شناخته مي شد .
 

 مارتا چند لحظه اي پيش از آمدن پروفسور به تهيه ناهار و پختن غذا مشغول شده بود .
 

 من با خودم گفت : اگر عمويم گرسنه باشد بدجوري اوقـــــــاتش تلخ شده است او هر وقت گرسنه بماند صبر و طاقتش را از 
 دست مي دهد و بي اختيار مي شود . مارتاي بيچاره كه درب اتـــاق را نيمه باز كرده بود با ناراحتي پرسيد : هنوز پروفسور

 ليدن براك اينجا هستند ؟
 

 گفتم : بله مارتا ، ولي اگر ناهار آماده نيست ، نگران نباش . هنوز ساعت يك و نيم است .
 

 مارتا گفت : پس چرا پروفسور به منزل بازنگشته اند ؟ نگاه كنيد ، اينجـــا هستند . من بايد بروم . شما به پروفسور توضيح
 بدهيد كه چرا من رفته ام . خواهش مي كنم آقاي آكسل ، فراموش نكنيد . مارتا به آشپزخانه برگشت و من تنها ماندم .

 
 اين واقعيت را مي دانم كه از آن نوع آدمهايي نيستم كه بتوانم پروفسورهاي عصباني و بي حوصله را خوش اخالق كنم و به
 آنها آرامش بدهم . در اين خيال بودم كه آهسته خودم را به طبقه باال برسانم و به اتاقم بروم كه صداي باز شدن در را شنيدم
 سنگيني قدم هاي پروفسور راه پله را تكان داد و بزرگ خانواده ما خودش را از اتـــاق ناهار خوري يكراست به اتاق مطالعه
 رساند در راه ، عصــــــــايش را كه با خود مي برد به گوشه اي انداخت و كاله سفيدش را روي ميز گذاشت . مرا صدا كرد و

 گفت : آكسل ، دنبالم بيا . و پيش از آنكه تكاني بخورم پرسيد : هنوز اينجا نيامده اي ؟
 

 با عجله به اتـاق مطالعه جناب ايشان رفتم . بي آنكه بخواهم تظاهر كنم بايد بگويم پروفسور ليدن براك مرد خوبي بود ، ولي
 هرچه زمان مي گذشت بيشتر به صورت يه آدم غيرمعمولي درمي آمد . او استاد دانشگاه يوهانيوم بود و هرگاه كه از حالت
 معموليش خارج مي شد مقاله ها و نوشته هاي علمي خود را در زمينه معدن شنــــاسي فراهم مي كرد . متاسفانه عموي من
 نمي توانست به خوبي اشخاص ديگر حرف بزند . زماني كه مقـاله هايش را براي حاضرين مي خواند يا سخنراني مي كرد ،
 اغلب بطور ناگهاني زبانش به لكنت مي افتاد و آن وقت براي اينكه كلمه مخصوصي را ادا كند دچار زحمت مي شد و دهانش

 طوري باز مي ماند كه انگار مي خواهد براي موضوع مهمي سوگند بخورد .
 

 در آن زمان هم مثل حاال در دانش معدن شناسي عبــارت ها و كلمه هاي دشواري پيدا مي شد كه نيمي از آن به زبان يوناني 
 و نيم ديگرش به زبان التين بود . براي خواندن يا گفتن چنين جمله هـــــايي حتي سخنرانان باتجربه هم به اشتباه مي افتادند 

 ولي هر وقت كه چنين مشكلي براي عموي من پيش مي آمد از كوره در مي رفت و خشمگين و عصباني مي شد .
 

 خيلي ها به اين نكته ضعف عمويم پي برده بودند دانشجوهـــا و شاگردانش هم به دنبال فرصت بودند كه اين دست پاچه شدن
 و از جــادررفتن را در او ببينند و دسته جمعي به خنده بيفتند ولي خوب ، همه مي دانند كه اين كار پسنديده اي نيست ، حتي

 اگر در كشور آلمان و در شهر هامبورگ باشد .



  سفر به مركز زمين                                                                 شاهكار ژول ورن
December 
5, 2008 

 

 
 

 
 به همين خاطر بود كه بسياري از مردمي كه پاي سخنراني پروفسور ليدن براك مي نشستند تا حرفهايش را بشنوند ، فقط به

 اين خـــــــــــاطر بود كه دوست داشتند قهقهه سربدهند . عالوه بر اينها ، عموي من يك مرد بسيار جدي و مشتاق آموختن و 
  نوع از مواد معدني كه تا600ياد گرفتن بود ، يك زمين شناس و معدن شناس هوشيار و پرحــافظه بود بطوري كه از ميان 

 آن موقع شناخته شده بود بدون لحظه اي تاخير مي توانست مشخصات هر يك را توضيح بدهد و يا آنها را شناسايي كند .
 

 پروفسور ليدن براك در ميان تمام دانشجويان كالج ها و دانشمندان برجسته شهرت فراوان داشت . دانشمندان مشهوري نظير
 هامبولت و همفري ديوي هرگاه به هامبورگ مســـــــافرت مي كردند به مالقات او مي آمدند و شيمي دانان بسيار معروف نيز 

 براي يافتن حل مشكالت خود از او كمك مي گرفتند . يك چنين مردي بود كه چند دقيقه پيش با آن عجله مرا صدا مي زد .
 

 تصور بكنيد : مردي قد بلند و القر اندام ، خوش بنيه و كامال سالمت با پوستي شــــــــاداب كه سن و سالش را خيلي كمتر از 
 پنجاه سال نشان مي داد . چشمهـــــاي درشتش در پشت عينكش آرام نداشتند و بيني بلند و كشيده اش مثل تيغه چاقو به نظر 
 مي رسيد . وقتي بگويم او مردي بود كه فاصله قدم هايش به يك متر مي رسيد و هر گاه راه مي رفت انگشتهــايش را مشت

مي كرد و گامهاي شتاب زده بر مي داشت آنگاه شمــــــــا به خوبي خواهيد دانست كه هر كسي نمي توانست با او همراهي و 
 معاشرت كند . 

 
عمويم از يك زندگي مناسب استادان دانشگاه هاي آلمان بهره مند بود . آن خــانه كوچك خيابان كينگ از آجر و چوب ساخته 
 شده بود و بيشتر به يك داالن شباهت داشت . خانه و هرچه در آن بود به خودش تعلق داشت و دختر تعميدي هفده ساله اش
 من و مارتا هم با او زندگي مي كرديم . نام اين دختر مـاري بود و از اهالي ويرلند به شمار مي رفت . من كه دستيارش بودم

 و از طرف ديگر پدر و مادرم را از دست داده بودم .
 

 بايد بگويم به كارم عشق مي ورزيدم و اين را اضافه كنم كه من يك معدن شناس به دنيا آمده ام ... سنگها و صخره ها هرگز
 برايم خسته كننده نبوده اند . زندگي در آن خــــــــــانه كوچك به شادماني و خوشحالي مي گذشت و كم صبريها و كج خلقيهاي 
 رئيس خانواده اين شادماني را برهم نمي زد . ولي بايد بگويم كه سرپرست خــــــانواده با صبر و تحمل ميانه اي نداشت ، او
 هميشه بيش از طبيعت عجله مي كرد . در يكي از روزهاي ماه مي براي روياندن چند بوته گل در گلدان ها بذر آنها را كاشت
 و آب داد و كود پاشيد اما هر روز به سركشي از گلدان هايش مي رفت و بوته ها را كه تازه از خاك سردرآورده بودند بدست

 مي گرفت و مي كشيد تا آنها را مجبور كند بيشتر رشد كنند و گل بدهند . 
 

يك چنين مردي را بايد سرمشق خود قرار بدهم و به همين علت بود كه من خود را در گردونه پژوهش هــــــــا و مطالعات او 
 انداختم و به اتاق مطالعه رفتم . اتاق مطالعه به موزه شباهت داشت . تمام نمونه هــــاي مواد معدني و انواع سنگ ها در آن 
 پيدا مي شد و هر يك از نمونه هــــــا را با دقت و حوصله در رديف مخصوص به خودش گذاشته بودند . تمام آنها را بخوبي
 مي شناختم بارها و بارها به آنهـــــا دست زده بودم و به جاي آنكه با همساالن و همكالسهايم تفريح و بازي كنم به آن موزه

 مي رفتم و نمونه ها را زير و رو مي كردم .
 

 انواع نمونه هاي ذغال سنگ و تكه هاي فلز ، از آهن گرفته تا سنگ طال در آنجـــــــا جمع شده بود و به آساني ممكن بود از 
 آنها براي بازسازي خــانه خيابان كينگ استفاده كرد و حتي مقداري هم اضافه مي آمد كه بتوانند يك اتاق بزرگ براي من بنا

 كنند ! 
 

 وقتي به اتاق كار عمويم رفتم به جاي آنكه چشم و هوشم به اين چيزهاي عجيب و غريب باشد بيشتر در فكر عمويم بودم كه
 سرگرم مطالعه و تحقيق بود . روي صندلي بزرگ و دسته دارش نشسته بود و كتاب بزرگ و كهنه اي را كه جلد آن از چرم

 زمخت و خشن بود مطالعه مي كرد . شنيدم كه مي گفت : چه كتاب عجيبي .
 

 مي دانستم كه پروفسور ليدن براك عاشق كتــــاب هاي عجيب و شگفت آور است ولي شنيدم كه اين جمله را هم به گفته اش
 اضافه كرد : اين كتاب را مثل گنج بادآورده اي در آن كتاب فروشي قديمي پيدا كردم .

 
 من وانمود مي كردم كه مثل عمويم خوشحال و هيجــــان زده هستم و در جوابش گفتم : خيلي عالي است ، براحتي از هم باز

 مي شود ؟
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 بله البته !

 
 بخوبي هم بسته مي شود ؟

 
 بله ! به پشت جلد نگاه كن ... بعد از هفتصد ســـــــال كه از عمرش مي گذرد حتي يك چروك خوردگي هم ندارد . من با شور  

 و شوقي ساختگي پرسيدم : اين كتاب گران قيمت چه نامي دارد ؟
 

عمويم كه در آن لحظه بيشتر هيجـان زده و بي آرام مي شد در جوابم گفت : اين كتاب را يك نويسنده مشهور ايسلندي به نام 
ترلسون نوشته كه در قرن دوازدهم زندگي مي كرده است ، موضوع آن درباره يك شـــــــاهزاده نروژي است كه در آن زمان 

 فرمانرواي ايسلند بوده است . من با تمام نيرويي كه داشتم فرياد زدم كه : بايد از زبان ديگري ترجمه شده باشد !
 

 پرفسور زير لب غريد و گفت : ترجمه ؟ اين به زبان اصلي است . ترجمه نيست به همان زبــــــــــان محكم و تواناي ايسلندي 
 نوشته شده . اين گفته مرا به تعجب واداشت . پرسيدم : چطور چاپ شده ؟ خوب هست ؟

 
 چاپ ؟ خيال مي كني اين كتاب را چاپ كرده اند ؟ نه ! اين كتــــــــــاب دستنويس است پسرك نادان ! اين كتاب به زبان روني 

 نوشته شده ! 
 

 با تعجب گفت : به زبان روني ؟!
 

 بله ، مثل اينكه بايد برايت بگويم كه زبان روني چيست ؟ كلمه هــاي اين زبان را با حرف هايي مي نوشته اند كه قرنها پيش 
 از اين در ايسلند رواج داشته و براي نوشتن بكار مي رفته است ! نگاه كن پسر ! كاش كه ...

 
 در اين لحظه يك قطعه كوچك چرم تاشده از الي كتاب روي كف اتاق افتاد . عمويم آن را برداشت و با كنجكاوي فرياد زد كه :
 اين چيست ؟ و بعد آن را با دقت بر روي ميز باز كرد . چـند سطري را با آن حروف عجيب روي تكه چرم كهنه نوشته بودند
 و همين چند سطر بود كه پروفسور ليدن براك و برادرزاده اش را واداشت تا خطرنــــــاك ترين مسافرت هاي قرن نوزدهم را

 آغاز كنند .
 

 پروفسور چند لحظه به كلمه ها نگاه كرد و بعد در حـــــــــالي كه عينكش را از چشم برمي داشت گفت : اين كلمه ها به زبان 
روني نوشته شده و من يقين دارم كه همان كلمـــــاتي است كه دست نوشته ترلسون را هم با آن نوشته اند . ولي معني اينها 

 چيست ؟ فكر مي كنم به زبان قديم مردم ايسلند نوشته شده !
 

  هم بيشتر بود نمي دانست 200پروفسور ليدن براك تمام زبان هايي را كه در ميان مردم جهان رواج داشت و تعدادشـــان از 
 اما بسياري از آنها را ياد گرفته بود كه اگر اين هم ياد نمي گرفت ارج و اعتبــــارش را از دست مي داد . من منتظر بودم كه

 اين اتفاق پيش بيايد كه ساعت روي بخاري ديواري دوباره زنگ زد .
 

 در آن لحظه بود كه مارتا در را باز كرد و گفت : سوپ حـــاضر است . ولي عمويم سرش داد كشيد كه : سوپ ؟! اين قدر با
 اين سوپ هايت بي حالم نكن . مارتا رفت . من هم به دنبالش رفتم و كمي بعد خودم را سر جايم در اتــاق ناهارخوري يافتم .
 چند دقيقه صبر كردم ، از پروفسور خبري نشد . سابقه نداشت كه پروفسور از ناهار خوردن فراموش كند آن هم چه ناهاري
 سوپ خوشمزه همراه با تخم مرغ آب پز ، كباب و گوشت و ماهي كه با يكي از نوشابه هاي درجه يك آلماني روي ميز چيده

 شده بود .
 

 عمويم همه اين خوردنيهاي بي نظير را فقط به خـــــــاطر يك تكه كاغذ كهنه از دست مي داد . من برادر زاده اش بودم و اين 
 وظيفه من بود كه سهم غذاي او را هم برايش نوش جــــــان كنم ، غذاي سهم خودم را هم روي آن بخورم تا ناهار عمويم به
 آشپزخـــــــــانه برنگردد و همين كار را كردم . مارتا كه سرش را با تـــــــــــــاسف تكان مي داد گفت : چه بد شد ، پروفسور 

 ليدن براك سرميز ناهارشان نيستند ، اين يعني كه يك موضوع بسيار مهمي پيش مي آيد .
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 ناهار را تمام كرده بودم كه در همان لحظه صداي پروفسور در گوشم پيچيد ، از جا پريدم و به اتاق مطالعه رفتم .
 
 

  
 
 
 

پروفسور كه اخم هايش را درهم كشيده بود گفت : اين فقط به زبـان روني است . شك ندارم و حاال بايد معني آن را پيدا كنم . 
 بنشين و خودت را براي نوشتن آمــاده كن . نشستم و قلم و كاغذ آماده كردم . پروفسور گفت : حاال من حرف هايي را كه در
 زبان خودمان هست و با حرف هاي اين زبان هم خواني و شبـــــاهت دارد برايت مي گويم . شايد بتوانيم معني اين نوشته را 

 پيدا كنيم مواظب باش كه اشتباه نكني . حواست را جمع كن .
 

 تمام دقت و فكرم را جمع كردم كه اشتباهي از من سرنزند . حرف هــــــا و كلمه ها را پروفسور يكي بعد از ديگري براي من
 مي گفت و من آنهـا را كنار يكديگر مي نوشتم تا آنكه سه تا كلمه عجيب و ناشناخته سرهم شد . عمويم كاغذي را كه رويش
 نوشته بودم را از من گرفت و مدت درازي بررسي كرد و از خودش مي پرسيد : يعني چه ؟ معنــــايش چيست ؟ اين يك معما

 است كه حرف هـــــــــــا را عمدا پس و پيش كرده اند و يك تركيب گيج كننده از آن ساخته اند . فكرش را بكن ! اگر درست و 
 صحيح نوشته شوند ممكن است يك جمله رمزي دربيايد كه ما را در كشف يك حقيقت بزرگ راهنمايي كند .

 
من در اين مورد اطمينان نداشتم ولي بهتر ديدم كه شك و ترديدم را پيش عمويم بر زبان نيـــاوردم . پروفسور از صفحه اول 
 كتاب شروع  به مطابقت و برابر نهادن نوشته آن با نوشته ورقه كرد و گفت : اين دو نوشته با هم فرق دارند و اين كلمه را 

  پـــــانزدهم در زبان مردم ايسلند رايج نبوده و به اين ترتيب–كه با حرف " م "  تشديد دارد اول آن نوشته اند پيش از قرن 
 بايد اين معما دست كم مربوط به دويست سال پيش از نوشتن اين كتــــاب باشد . فكر مي كنم بايد يكي از آنهايي كه اين كتاب 

  باشد . ولي چه كسي اين كار را كرده ؟ آيا مي شود كه نام خود را در جايي از كتاب –را داشته  ، اين معما را ســـــــــــاخته 
 نوشته باشد ؟

 
 عمويم عينكش را از چشم برداشت و يك ذره بين به دست گرفت و صفحه هــــــــاي آغاز كتاب را با دقت نگاه كرد . در پشت 
 صفحه دوم كتاب چند كلمه كم رنگ پيدا كرد و ناگهـــــــــان فريادي از خوشحالي و پيروزي در اتاق پيچيد و پروفسور گفت :
 اينجا نوشته ، آرنه سكناسم ! اين نام يكي از دانشمندان مشهور قرن وسطي است كه در قرن شـــــــــانزدهم در ايسلند زندگي
 مي كرده ! آنها بوده اند كه اين كشف هــــاي سرگرم كننده را صورت مي داده اند . بله ! بله ! ولي چرا سكناسم بايد راز اين

 كشف مهم را در اين معما پنهان كرده باشد ؟
 

 پروفسور از فكري كه اين طور در ذهنش بيدار شد ، هيجــــان زده بود و من پرسيدم : ولي چرا بايد يك دانشمند بخواهد راز 
 يك كشف بسيار مهم را به اين ترتيب پنهان كند ؟ واقعا چرا ؟ 

 
 پروفسور گفت : اين پرسشي است كه ما بايد پاسخش را پيدا كنيم . من تا زمـــــــــاني كه معني نوشته اين تكه پوست را پيدا  

 نكنم نه غذا مي خورم و نه مي خوابم ! و بعد به گفته اش افزود : تو هم همينطور ، آكسل "
 

 با خودم گفتم : خداي من ! چه مصيبتي ! خوب شد كه امروز دو برابر غذا خوردم .
 

عمويم گفت : اول ، بايد كليد اين رمز را پيدا كنيم . اين خيلي آســـــان است . در كلمه هايي كه بر آن پاره پوست نوشته شده 
 آنقدر حروف صدا دار پيدا مي شود كه معلوم است به زبــــان هاي مردم جنوب اروپا و نه شمال آن تعلق دارد . سكناسم مرد

 تحصيل كرده اي بوده ، اگر نمي خواست نوشته هايش را به زبان مردم خودش بنويسد ، مي بايست به زبان التين مي نوشت 
 بنابراين ، آنچه را كه اينجا نوشته به زبان التين است ولي طوري نوشته كه آن را با هم مخلوط كرده است .

 
 
 

 معماي سكناسم

 

 



  سفر به مركز زمين                                                                 شاهكار ژول ورن
December 
5, 2008 

 

 
 

 با خودم گفت : عموجان ، اگر بتواني اين گره كور را باز كني ، آن وقت مي گويم كه مرد باهوشي هستي . كاغذي را كه من
  حرف نوشته شده ، آكسل ، 132بر روي آن نوشته بودم برداشت و گفت : بهتر است روي اينهــــــــــــا فكر كنيم ، در اينجا 

 مي بيني ؟
 

 ولي من به تابلوي زيبايي كه چهره مــــاري را نشان مي داد و بر ديوار روبرويم نصب شده بود نگاه مي كردم دختر تعميدي
 عمويم با يكي از بستگانش در آلتونا زندگي مي كرد و نبودنش در آنجـا باعث غم و غصه من شده بود . بايد اعتراف كنم كه

 ماري و من يكديگر را دوست مي داشتيم و بطور پنهاني با هم نــــــــــامزد شده بوديم . ماري دختر زيبايي بود كه چشم هاي 
 آبي رنگ و موهاي بوري داشت كه موقر و بسيـار جدي بود ولي مرا دوست داشت . من ديوانه او بودم و با ديدن تابلوي او

 در دنيايي از رويا و خيال غرق شدم .
 

  به ياد همكار و هميار خودم افتادم . ماري هر روز به من كمك مي كرد تا نمونه سنگ هـــــــا و قطعه هاي معدني مربوط به 
 عمويم را مرتب كنم . چه ساعت ها و لحظه هــــــــــاي دلپذيري كه با هم گذارانديم ! وقتي به آن تكه سنگ بي احساس نگاه

 مي كردم بر آنها كه با انگشتان ظريف و لطيف او مرتب شده بودند حسرت مي خوردم !
 

 آنگاه كه كار مرتب كردن اتاق كار عمويم را تمــــــــــام مي كرديم ، دست در دست هم به ساحل رودخانه الب مي رفتيم و قدم 
 مي زديم . عمويم مشت محكمي روي ميز كوبيد و مرا از روياهايم بيرون آورد و گفت : آكسل : شـــــــــايد تنها كاري كه بايد

 بكنيم اين باشد كه حرف اول از اين كلمه ها را كنار يكديگر بنويسيم ، حرف دوم و بعد سوم را به همين ترتيب ....
 

 چشم هاي پروفسور ليدن براك در پشت عينكش برق زد و در حـــــالي كه قطعه پوست نوشته را بر مي داشت انگشت هايش
 مي لرزيد ، سرفه بلندي كرد و شروع به خواندن حروف اول كلمــــــاتي كرد كه من مي بايست بنويسم و بعد حرف دوم و به 

 همين ترتيب حرف هاي ديگر را مي خواند و به اين ترتيب تعداد زيادي كلمه هاي بي معني پشت يكديگر نوشتم .
 

 حــــــــــــاال كه فكرش را مي كنم بايد بگويم كه خود من هم از آن كار به هيجان آمده بودم . انتظار داشتم كه بعد از پايان كار 
 بتوانيم كلمه ها و جمله هايي درست كنيم كه پروفسور با خواندن آنها بتواند مطلب بسيار جالب و مهمي به زبان التين بدست
 آورد . ولي با تعجب فراوان ديدم كه بار ديگر مشت محكمي چنـــــان بر ميز كوبيد كه دوات جوهر را برگرداند و قلم از دست 

  !اين درست نيست . هيچ معنايي نداردمن رها شد . پروفسور فريادي كشيد و گفت : 

 
 بعد هم اتاق كارش را ترك كرد ، به راه پله دويد و با تمام نيرويي كه پاهايش مي توانستند او را پيش ببرند از آنجا دور شد .

 
 

 فصل دوم :

 من كليد رمز را يافتم
 

 مارتا كه از فرياد عمويم حيران شده بود با شنيدن صداي درب خروجي منزل از آشپزخــــــــــــانه اش بيرون دويد و پرسيد : 
 پروفسور بيرون رفتند ؟ پس ناهارشان چه مي شود ؟

 
 من در جوابش گفتم : ناهارش را نمي خورد .

 
 شام چطور ؟

 
 شــام هم نمي خواهد ، مارتا . عمو ليدن براك نمي خواهد چيزي بخورد و تا موقعي كه معني آن معما را پيدا نكرده هيچ كس

 ديگري هم در اين خانه غذا نمي خورد . آن معما را هم كسي نمي فهمد .
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 اوه ، عزيز من ، مي خواهي بگويي كه ما بايد اينجا از گرسنگي بميريم ؟
 

 خدمتكار پير كه خيلي غمگين و رنگ پريده بود ، سري تكان داد و به آشپزخانه اش برگشت .
 

 فكر كردم بهتر است پيش ماري بروم و موضوع را به او بگويم . ولي هرلحظه ممكن بود پروفسور به خـــــانه بازگردد ، آن 
 وقت اگر مرا صدا مي كرد و من جوابش نمي دادم ، چه اتفاقي مي افتاد ؟ بهتر بود كه در خانه بمانم . براي سرگرمي شروع
 به كار كردن بر روي مجموعه اي از سنگ هايم كردم كه تــــــــــــازه از فراسنه رسيده بود ولي سرم درد مي كرد و احساس 
مي كردم كه مي خواهد اتفــاقي بيفتد ساعتي بعد ، مجموعه را مرتب كردم . روي صندلي عمويم نشستم و پيپ روشن كردم . 

 با خودم گفتم : پروفسور كجاست و چكار مي كند ؟ با موفقيت بر مي گردد يا نتيجه اي نمي گيرد ؟
 

 كاغذي را كه با آن حرف هــــا را رويش نوشته بودم برداشتم . با خودم فكر كردم كه چه كاري از من ساخته است ؟ خواستم
 كه حرف هــــا را پهلوي همديگر بگذارم شايد كلمه معني داري پيدا بشود . اما ممكن نبود . هر چند كه با اين روش توانستم

 يكي دو كلمه انگليسي و فرانسوي و التيني سرهم كنم ولي نتوانستم ارتباطي بين آنها پيدا كنم .
 

 چون به شدت تالش كرده بودم مغزم داغ شده بود ، چشم هـــــــــــــايم به زحمت مي ديد . داشتم خفه مي شدم احتياج به هوا 
  خودم كردم . تصورش را–داشتم كه بتوانم نفس بكشم . بي آنكه فكري داشته باشم كــــــاغذ را برداشتم و شروع به بادزدن 

 بكنيد ، چه اتفاقي افتاد ! همان طور كه خودم را باد مي زدم و پشت صفحه كاغذ به جلوي چشمم مي آمد ناگهان متوجه شدم
 كه مي توانم كلمه هاي زيادي را كه به زبان التين پيش چشمم رفت و آمد مي كردند به آساني بخوانم .

 
 در يك لحظه همه چيز را فهميدم . من توانسته بودم كليد حل معمــــا را پيدا كنم . ما مي توانستيم آنچه را كه روي آن صفحه

 نوشته شده بود بخوانيم . رمز آن را پيدا كرده بودم . پروفسور راست مي گفت ، حق بـا او بود ، دربـــــــــــــــــــاره زبان آن 
 دست نوشته حق با او بود ، درباره نظم و ترتيب حرف ها و كلمه ها هم حق با او بود . حــــــاال فقط من اين شانس را داشتم 

 كه بتوانم نوشته را بخوانم . 
 

 صفحه را طوري روي ميز گذاشتم كه بتوانم همه اش را در يك نگاه بخوانم . براي آنكه هيجــان خودم را كاهش بدهم شروع 
 به قدم زدن به دور اتــاق كردم . بعد كه آرام شدم خودم را روي صندلي انداختم و نفس عميقي كشيدم . با خودم گفتم : خوب 
 حـاال ببينم چه مي خواهد بگويد . به آن طرف ميز رفتم و در حالي كه روي هر يك از كلمه ها به ترتيب ، انگشت مي گذاشتم

 همه پيام آن را با صداي بلند خواندم . 
 

 چه وحشتي سراپايم را گرفت ! آيا واقعا يك نفر اين جرات را داشته كه برود به ...
 

 از جا پريدم و فرياد زدم : آه ! نه ...
 

عمويم نبايد دراين مورد چيزي بفهمد . اگر بداند كه يك چنين مســـافرتي انجام شده خودش هم خواهد خواست كه به آن سفر 
 برود و هيچ كس نخواهد توانست او را منصرف كند و به من هم خواهد گفت كه بــــــــــــا او بروم و ما هرگز از آن سفر باز 

 نخواهيم گشت . هرگز ! هرگز !
 

 ديگر هيچ چيز به نظرم نمي رسيد . سرگردان و آشفته بودم ، چنان گيج شده بودم كه حـــاال نمي توانم تعريف كنم . با خودم 
 گفتم : اگر عمويم براي  يافتن راه حل اين معمـــــا همچنان تالش كند ، موفق خواهد شد و بنابراين بايد اين نوشته را از بين
 ببرم . آتش كم سويي هنوز در بخاري مي سوخت . ورقه و پوست نوشته مربوط به سكنـــــــاسم را برداشتم كه هر دو را در
 آتش بيندازم ولي در همين لحظه عمويم در را باز كرد . در آن لحظه من اين فرصت را پيدا كردم كه بتوانم كـــــــاغذ را روي
 ميز بگذارم . اين طور به نظر مي رسيد كه پروفسور ليدن براك به هيچ چيز غير از كليد حل معما فكر نمي كند . يكراست به
 طرف صندليش رفت و نشست ، قلم برداشت و سه ساعت تمـــام را به راه حل هاي رياضي گذراند و در اين مدت هيچ حرفي

 نزد .
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 پشت سر هم خط مي زد ، دور مي انداخت ، نوشته هــايش را پاك مي كرد و اين كار را صدها بار پياپي تكرار كرد . در آغاز 
 از اين كه ممكن بود پروفسور بتواند راه حل معما را پيدا كند نگران بودم . ولي جــــابجا كردن حرف ها و چيدن آنها در كنار
 هم آنقدر حالت هاي مختلف داشت و كلمه هـــــــاي بي معني و ناآشنا از آن ساخته مي شد كه فكر نمي كردم پروفسور بتواند

 مشكل را حل كند و جاي نگراني نبود .
 

 شب فرا رسيد . سر و صداي خيابان فروكش كرد . عمويم چنان در مطالعه و يادداشت كردن خودش غرق بود كه صدايي را
 نمي شنيد و جاي ديگري را نمي ديد و موقعي كه مارتا پرسيد : هيچ مايل هستيد كه شــــام مختصري بخوريد آقا ؟ پروفسور
 جوابي نداد . مارتاي بيچاره و افسرده كه جوابي نشنيد از آنجــــــــــــــا دور شد و من به خواب فرو رفتم . صبح روز بعد كه 

 برخاستم ، پروفسور همچنان مشغول كار بود . چشم هايش قرمز ، گونه هايش رنگ پريده و موهايش آشفته بود .
 

 من در درون خودم برايش احساس تاسف كردم امـــا يك كلمه از آنچه كه مي توانست پروفسور را از اين همه زحمت خالص 
 كند بر زبــان نياوردم . من مرد سنگ دلي نبودم . از خودم پرسيدم : چرا نبايد در اين مورد حرفي بزنم ؟ بايد به او كمك كنم 
  و با خودم گفتم : او را مي شنـــــــاسم . همين طور به كار كردن ادامه خواهد داد . هيچ چيز نمي تواند جلوي او را بگيرد .

براي آنكه بتواند كار عجيبي انجام بدهد كه از عهده هيچ يك از زمين شنــــــاسان ديگر برنيايد حاضر است زندگيش را هم به 
خطر بيندازد . اگر به پروفسور ليدن براك بگويم كه با كدام روش بايد آن پوست نوشته را بخواند مـــــانند اين خواهد بود كه 
 جانش را بگيرم . بهتر است بگذارم اگر خودش مي تواند معمــــــــــا را حل كند . اين بود كه شكيبايي به خرج دادم . اما بايد

 بگويم كه از گرسنگي خودم فراموش كرده بودم .
 

 مــــارتا نمي توانست به بيرون برود و خريد كند چرا كه درب خروجي منزل را پروفسور قفل كرده بود و كليد آن را برداشته
 بود . از صبحانه خبري نبود . من تصميم گرفتم كه نيرومند و صبور باشم . نيمروز فرا رسيد و من همچنان در تصميم خودم
 استوار و راسخ بودم . اما همين كه دو ساعت از نيمروز گذشت به شدت احســــاس گرسنگي كردم . آن وقت بود كه اين فكر
 در خــــاطرم جان گرفت كه آن پوست نوشته چندان اهميتي ندارد و ممكن است عمويم نوشته هاي آن را به صورت شوخي و

 تفريح ارزيابي كند ، اگر هم بخواهد به چنين مسافرتي برود هر طور شده از اين كار جلوگيري خواهد شد .
 

 و اين كه فرقي نمي كند من بخواهم راز آن معمــــــــــــــــــــا را به او بگويم و يا بنشينم و تالش ها و رنج كشيدن هاي او را 
 تماشا كنم ...

 
 در آن لحظه اي كه آن فكر از خاطرم مي گذشت پروفسور برخــــــــــــاست و كالهش را سرش گذاشت . يعني چه ؟  هنوز هم 

 مي بايست كه من و مارتا در خانه قفل شده بسر ببريم ؟ با شتاب زدگي و نگراني گفتم :
 

 عمو ! عمو ليدن براك ! و عمويم مثل كسي كه از خواب پريده باشد گفت :
 

 آها ؟
 

 كليد چه مي شود ؟
 

 كدام كليد ؟ همان كليد منزل ؟
 

 و من داد زدم كه : نه ، كليد معما را مي گويم !
 

 پروفسور از پشت عينكش نگاهي به من انداخت و بعد بازويم را گرفت و فشار داد . انگشتانش بازويم را مي فشرد و باز هم
 مي فشرد تا آنكه ناچار شدم حرف بزنم . كــــــــاغذ را به دستش دادم و جمله اي را كه روي آن نوشته بودم جلوي چشمانش 

 گرفتم و گفتم بخوانيد . من روي كاغذ اين طور نوشته بودم : آن را برعكس بخوانيد .
 

 پروفسور فريادي كشيد . همه چيز را فهميده بود . اشك در چشمـــــــــانش جمع شد و در حالي كه كاغذ را بدست داشت تمام 
 نوشته آن را از آخرين حرف به اولين حرف آن فرو خواند . نوشته به زبــــــان التين بود ولي هر طور بود توانستيم تر جمه 

 كنيم :
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 از دهانه آتشفشان پايين برويد از اسني فلس يوكول .

  پايين مي افتد پيش از آنكه اول ژوالي فرا رسد اي" اسكارتاريس "از آن سو كه سايه  

 خواهي رسيد .مركز زمين مسافر بي باك به تو مي گويم كه از آن راه به 

 آرنه سكناسم من نيز چنين كرده ام .
 

 عمويم مثل برق گرفته ها از جا پريد . خوشحــالي او چنان شگفت آور بود كه نمي توان شرح داد . به اين طرف و آن طرف
 مي رفت ، باال و پايين مي دويد ، سرش را با دست هـــــــــايش فشار مي داد ، صندليش را جابجا مي كرد نمونه هاي كمياب 

 سنگ ها را به هوا پرتاب كرد و سرانجام روي صندلي دسته دارش افتاد و از من پرسيد :
 

 ساعت چند است ؟
 

 در جوابش گفتم : سه ساعت از ظهر گذشته .
 

 راستي ؟ من كه دارم از گرسنگي مي ميرم . اول غذا بخوريم و بعد از آن ....
 

 و بعد از آن ؟
 

 چمدانم را آماده مي كني .
 

 چه گفتيد ؟
 

 و چمدان خودت را هم مي بندي . پروفسور اين را گفت و به اتاق مطالعه رفت .
 

با شنيدن اين حرف تمــــــــــام بدنم به لرزه افتاد . رفتن به مركز زمين ؟ اين ديگر چه فكري است ؟ كدام ديوانه اي به چنين 
 مســــــــــــافرتي مي رود ؟ فكرم از كار افتاده بود ولي تصميم گرفتم مشاجره و بگومگو را به فرصت مناسبي بگذارم و بهتر 
 ديدم همه فكر و خيــالم را به غذا خوردن و سير شدن پيوند دهم . ديگر بهتر است وضع حال عمويم را در آن لحظه كه روي
 ميز غذا را خالي ديد شرح ندهم و آنچه را او گفت دوباره نگويم من برايش توضيح دادم كه چرا غذا نداريم و چيزي نگذشت
 كه قفل باز شد و مارتا توانست خودش را به بازار برساند و خريد كند . خيلي هم خوب از عهده برآمد . ساعتي بعد گرسنگي

 من فرو نشست و آن وقت بود كه دوباره به فكر وضع و موقعيت خودم افتادم .
 

 عمويم گفت كه به دنبالش به اتاق مطالع بروم . من هم رفتم و آنجــــــا بود كه با حالتي جدي و احترام آميز گفت : آكسل ، تو
 جوان بسيار باهوشي هستي و بايد در كار مهم و افتخارآميزي كه در پيش داريم مشاركت داشته باشي .

 
 با خودم گفتم : حاال كه خوش اخالق و سرحــال است وقتش رسيده كه درباره آن كار افتخارآميز با او حرف بزنم . عمويم به
 گفته اش ادامه داد كه : پيش از هر چيز بايد كارها در كمال پرده پوشي و پنهــان از ديگران انجام شود . رقيبان و بدخواهان

  چيزي بشنوند .–من نبايد تا زماني كه از اين مسافرت برگرديم در اين باره 
 

 پرسيدم : شما واقعا فكر مي كنيد كه عده زيادي هستند كه حاضر باشند خود را به چنين خطري بيندازند ؟
 

 البته . بسياري از زمين شناسان هستند كه به دنبال جاي پاي سكناسم راه خواهند افتاد .
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 ولي عمو جان ، من مطمئن نيستم اين طور باشد . ما دليل كافي در دست نداريم كه ثـــــابت كند سكناسم به چنين سفري رفته 
 است . ممكن است اين فقط يك شوخي ساده باشد .

 
 پروفسور با لبخندي در جوابم گفت : بايد ببينيم .

 
 من گفتم : ولي بگذاريد كه من همه جوانب موضوع را بگويم و نقاط ضعف آن را برايتان توضيح بدهم .

 
 حرف زدن كافي است پسرم . تو حاال ديگر همسفر من هستي .

 
خيلي خوب ، حاال بهتر است بگوييد كه اين كلمه هـــــا چه مفهومي دارند : اسني فلس يوكول يا ... اسكارتاريس معني اينها 

 چيست ؟
 

 اين كه ساده است . آن اطلس جغرافيا را از قفسه چهارم بياور . من اين كار را انجام دادم و عمويم اطلس جغرافيا را باز كرد
 و گفت : يكي از بهترين نقشه هاي ايسلند در دست ماست . اينجــــا را نگاه كن ، آتشفشان ها و دهانه هاي آتشفشاني ، همه
 اين كوههايي كه در سراسر ايسلندي به معني يخچـــال طبيعي يا رودخانه يخ است . در آن باال ، بيشتر انفجارهاي آتشفشاني

 در ميان اليه هاي يخ اتفاق افتاده است .
 

 ولي درباره اسني فلس چه مي گوييد ؟
 

عمويم به اين خرده گيري من جواب داد و مرا به آسـاني از اين كه بتوانم تصميم او را تغيير بدهم مايوس كرد . انگشتش را 
 روي نقشه گذاشت و گفت : مسير انگشتم را به سمت ساحل ايسلند تعقيب كن . اين نقطه را ببين ، ريك ياويك پايتخت ايسلند

 است . مي بيني ؟ خوب ، حاال به طرف باال و كمي آنسوتر چه مي بيني ؟
 

 قطعه اي زمين به شكل استخوان كه انتهايش برجسته است .
 

 درست است . روي آن برجستگي چه ديده مي شود ؟
 

 يك كوه .
 

 متر ارتفاع دارد و همين كوه است كه اگر قله اش به مركز زمين راه 1550همــــان كوه را اسني فلس مي گويند . در حدود 
 داشته باشد مشهورترين كوه روي زمين خواهد شد . من با عصبـــانيت گفتم : ولي اين ممكن نيست . و از شنيدن اين عقيده 

 بي پايه به شدت ازرده شدم .
 

 پروفسور ليدن براك كه چهره اش درهم رفته بود گفت : ممكن نيست ؟ چرا ممكن نيست ؟
 

 براي اين كه دهانه آتشفشان پر از گدازه است ، صخره هاي داغ و سوزان و ...
 

  در آن انفجاري اتفاق 1229اين طور نيست . بايد اين را بگويم كه اسني فلس يك آتشفشـــشـان خاموش است . فقط در سال 
 افتاده و ديگر فعــــــــاليتي نداشته است . من نمي توانستم دراين باره بحث و گفتگو كنم . از پروفسور پرسيدم : خوب ، حاال 

 درباره اسكارتاريس چه مي گوييد . معني اين كلمه چيست ؟ چرا آنجا نوشته كه آغاز ماه ژوئن ؟
 

 عمويم چند لحظه اي فكر كرد و گفت : كوه اسني فلس چندين دهانه آتشفشــــــاني دارد و يكي از آنها كه بنام سكناسم خوانده
 مي شود بايد همان دهانه اي باشد كه به مركز زمين راه دارد .

 
 مي داني او چه كرده ؟ او به يك نكته دقيق اشــاره كرده و خواسته است به ما بگويد كه درست پيش از آغاز ماه ژوئن سايه
 يكي از قله هاي كوه اسني فلس ، قله اي كه نامش اسكارتاريش است بر روي همان دهانه اي مي افتد كه به مركز زمين راه
 دارد . بنابراين موقعي كه مـــا به باالي كوه اسني فلس برسيم بطور دقيق خواهيم دانست كه بايد از كدام دهانه پايين برويم .
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 عموي من براي هر يك از پرسشهــايم پاسخي آماده داشت و درباره پيام سكناسم هم غير از اين نبود . به همين علت بود كه
 سعي كردم به پرسشهـــــــايم جنبه جدي تر وعلمي تري بدهم . گفتگو با عمويم را دنبال كردم و گفتم : بسيار خوب ، من اين 
 را قبول دارم كه به نظر نمي آيد پيــــامش جنبه شوخي و تفريح داشته باشد . سكناسم به كوه اسني فلس رفته ، سايه يكي از
 قله هاي آن را كه درست پيش از آغاز مـاه ژوئن بر روي دهانه آتشفشان افتاده به چشم خود ديده و داستان هايي هم درباره
 راهي كه به مركز زمين مي رود شنيده است . ولي خودش به چنين مســــــافرتي نرفته و تندرست و سالمت برنگشته است .

 درست مي گويم  ؟
 

 عمويم كه از اين گفته خوشش نيـامده بود گفت : چرا كه نه ؟ و من به گفته ام اينطور ادامه دادم : مي دانيد كه اگر از سطح
 زمين به طرف پـايين برويم در هر بيست و دو متر تقريبا يك درجه به گرمي درون زمين افزوده مي شود . با اين حساب اگر
 به مركز زمين مسافرت كنيم دماي آن ناحيه بايد بيش از دو ميليون درجه باشد و در چنين گرمـــــــــــاي شديدي همه چيز به

 صورت گاز در مي آيد .
 

 آكسل ، معلوم مي شود كه آنچه تو را مي ترساند گرماي مركز زمين است .
 

 بله ، همين است .
 

 و مي ترسي كه بدنت در آن گرما ذوب بشود . در صورتي كه نه تو و نه هيچكس ديگري نمي داند چه اتفاقي در داخل زمين
 مي افتد . هيچ مي داني كه پس از رسيدن به عمق معيني از زمين بجاي آنكه حرارت آنجا زياد شود ، به حد طبيعي مي رسد

 و خطري براي ما نخواهد داشت ؟
 

 من دربرابر اين پرسش جوابي نداشتم .
 

 پروفسور اين طور به گفته اش ادامه داد : دانشمندان ثابت كرده اند كه اگر دمــاي مركز زمين به دو ميليون درجه مي رسيد
 گازهــــــــــايي كه در آن ناحيه توليد مي گرديد تا پوسه زمين باال مي آمد و آن را متالشي مي كرد اين واقعيت هم پيش روي 
 ماست كه تعداد آتشفشان ها از آغاز جهــــــــــــــــان تاكنون روي در كاهش داشته است . با اين ترتيب آيا نمي توان گفت اگر 

 مركز زمين داغ بوده است دماي آن هم به تدريج كاهش مي يافته است ؟
 

 شايد اين طور باشد عمو جان ، ولي اين موضوع هنوز ثابت نشده است .
 

  بزرگترين شيمي دان انگليسي 1825بايد بگويم كه بزرگترين دانشمندان با اين نظر موافق هستند . يادت هست كه در ســال 
 به نام همفري ديوي به ديدنم آمد ؟

 
  به دنيا آمده ام .1844خير به ياد نمي آورم . من در سال 

 
 بسيار خوب ، آن دانشمند در همين اتاق به من نشان داد كه گرمــاي زمين از سوختن مواد مخصوصي توليد مي شود كه اين
 مواد در سطح آن قرار دارند و عامل ديگري در اين مورد دخـالت ندارد . همفري ديوي براي اينكه نظريه اش را توضح بدهد
 يك گوي فلزي را كه جنس مخصوصي داشت زير باران سبكي گرفت و آن را مرطوب كرد ... نتيجه اي كه بدست آمد اين بود

 كه گوي فلزي چنان داغ شد كه در دست گرفتن آن ممكن نبود .
 

 شنيدن اين حرف از دهـــان پروفسور مرا به لرزه انداخت سپس عمويم چنين گفت : من اين طور فكر مي كنم كه وجود گرما
 در مركز زمين واقعيت ندارد . اين را بــــــــاور كن . هر چند كه ما هم مثل آرنه سكناسم اين حقيقت را به چشم خواهيم ديد . 
 ولي نبايد درباره هيچ يك از اين موضوع ها با كسي حرفي بزني ، نمي خواهم كسي پيش از ما به مركز زمين مسافرت كند .
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 فصل سوم :

 ما آماده مي شويم 
 

 با حالتي تب دار و در خود فرو رفته از اتاق مطالعه عمويم بيرون آمدم . احسـاس مي كردم كه هواي خيابان هاي هامبورگ
 براي نفس كشيدنم كافي نيست و بايد خودم را به كناره رودخــــــــــانه برسانم تا از خفقان رها شوم . با خود مي گفتم كه آيا 
مي توان آنچه را كه عمويم مي گفت باور كرد ؟ آيــــــــا حقيقت دارد كه پروفسور ليدن براك تصميم گرفته كه به مركز زمين 
 مسافرت كند ؟ آن وقت كه با او حرف مي زدم احســــــاس مي كردم با او به مركز زمين رفته ام . من بايد هر چه زودتر راه

 بيفتم ، ديگر هيچ فرصتي براي فكر كردن نداشتم .
 

 ساعتي گذشت و پس از آن بود كه بايد اعتراف كنم تمام شوق و هيجانم فرو نشست و بــار ديگر از اعماق و ژرفاهاي زمين 
 به روي پهنه آن آمدم . با خود مي گفتم ، خيلي ساده لوحانه است كه خيال كنيم مي توان به چنين مسافرتي رفت ، خيلي

 اشتباه آميز است ، خواب و خيال هراس آوري است .
 

 از مسير رودخانه و در جهت راه بازگشت به شهر رفته بودم و در اين انديشه ها غرق بودم كه به جاده آلتونا رسيدم . شايد
 مي توانستم ماري را ببينم . درست بود ، واقعيت داشت ، اين خودش بود كه مي ديدم كه به طرف هــــــــــامبورگ مي آيد با
 حيرت و شگفتي گفت : آكسل اين توهستي كه به ديدنم آمده اي . چه خوب كاري كردي و لحظه اي بعد مطمئن شد كه اشتباه

 نكرده است .
 

 از من پرسيد كه موضوع چيست و دستش را به طرف من دراز كرد .
 

در سه جمله كوتاه و ساده كه برايش توضيح دادم همه چيز را دانست . حرف هايم را كه شنيد اندكي درنگ كرد و چند لحظه 
 ساكت ماند . نمي دانم . شايد كه قلب او هم مثل من از شنيدن آن خبر به تپش افتـــــاده بود ولي دستش نمي لرزيد ما به قدم
 زدن پرداختيم . به من گفت : چه مسافرت هيجان آوري ، اين بهترين سفر خواهد بود كه برادر زاده يك دانشمند انجام خواهد

 داد . چه گفتي ؟ تو كه خيال نداري مرا تشويق كني به چنين مسافرتي بروم ؟
 

 اين طور نيست آكسل عزيزم ، اگر من هم مي توانستم با كمال خوشحالي همراه شماها به اين سفر مي آمدم . با خودم گفتم :
 چقدر مشكل است بتوان زن ها را درك كرد . اين دختر با اينكه نامزد من است و مرا دوست دارد تشويقم مي كند كه به چنين
 مسافرت دشواري دست بزنم . عجيب تر اينكه از آمدن با مـــــا ترسي ندارد . سرم داغ شد و از اينكه واقعيت و ترس دروني

 خودم را به او بگويم شرمنده شدم .
 

 فكر كردم هنوز خيلي به اول ماه ژوئن بـــاقي مانده است و شايد عمويم در اين مدت تغيير عقيده دهد و از مسافرت كردن به
 مركز زمين منصرف شود . موقعي كه به خانه كينگ رسيديم هوا تاريك شده بود . در اين فكر بودم كه شايد بتوانم عمويم را

 در اتــــــــــاق خوابش ببينم و در آرامش و خلوت با او حرف بزنم ولي ناگهان او را در ميان گروهي از مردان ديدم كه فرياد 
 مي زد و بازوهايش را تكان مي داد و آنهــــا هم بسته ها و كوله بارها را از هم باز مي كردند . مارتاي سالخورده هم به اين

 طرف و آن طرف در حركت بود . 
 

پروفسور كه مرا ديد گفت : زود باش آكسل ، تو هنوز آماده نشده اي ، يادداشتهــــــاي من مرتب نيست و من نمي توانم كليد 
 چمدانم را پيدا كنم . با خودم گفتم : اين طور كه پيداست در رويــــا نيستم ، آيا واقعا مي رويم ؟ اين پرسش را عمويم شنيد و 
 گفت : البته كه مي رويم پسر ، پس فردا موقع طلوع آفتـــــــــاب . من به اتاقم دويدم . در اين مورد هيچ ترديدي نبود عمويم 

 وسايل الزم اين مسافرت را خريداري كرده بود . پياده رو پوشيده از طناب ، نردبان ، چراغ فانوس و تبرزين بود .
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 آن شب را نتوانستم بخوابم . صبح خيلي زود صدايم كردند .
 

 آكسل عزيزم .
 

از اتــاقم بيرون آمدم و در اين فكر بودم كه ماري با ديدن صورت رنگ پريده و چشمهاي قرمز شده ام برايم دلسوزي خواهد 
 كرد و عقيده اش را تغيير خواهد داد و نخواهد گذاشت مرا به چنين مسافرتي ببرند . 

 
 ولي او با ديدنم گفت : آه ، مي بينم كه بعد از يك شب استراحت ، سرحال آمده اي . و بعد اين طور به گفته هايش ادامه داد :
 آكسل ، من مدت زيادي با پروفسور حرف زده ام . او مردي است كه آرزوهـــاي بزرگي دارد و تو بايد به خاطر داشته باشي
 كه خون او در رگ هايت مي دود . او درباره نقشه ها و اميدهاي آينده اش با من حرف زد . اطمينــــان دارم كه در كارهايش
 موفق مي شود . اوه ، آكسل ، چه افتخار بزرگي در انتظار پروفسور ليدن براك و همسفر اوست . وقتي از اين سفر برگردي

 مرد بزرگي خواهي بود ، آزاد و سرافراز كه هر چه بخواهي بتواني بگويي و هر طور عمل كني آزاد هستي كه ...
 

 ماري كه حرف مي زد من مي ديدم كه چهره اش سرخ شد و كلمه هـــايش در قلبم تاثير بيشتري مي گذاشت و بر خوشحاليم
مي افزود . اما چرا نگويم ، من هنوز مايل نبودم كه به اين مســــــــــافرت بروم . از ماري خواستم كه با من به اتاق مطالعه 

 پروفسور بيايد .
 

 به پروفسور گفتم : من كه علت اين عجله شمـــــــــا را نمي فهمم هنوز كه امروز بيست و ششم ماه مي است و تا اول ژوئن 
 فرصت زيادي مانده است . 

 
 عمويم گفت : پسرك نادان ، تو فكر مي كني رفتن از اينجا به ايسلند كار آساني است ؟ فقط يك قــايق معمولي هست كه ماهي
 يك بار از كپنهاگ به طرف ريك ياويك ( پايتخت ايسلند ) حركت مي كند و آن هم روزهـــــــــــــاي بيست و دوم هر ماه شراع 

 مي كشد .
 

 خوب ، اين كه مشكلي نيست .
 

آهـا ، ولي اگر بخواهيم تا رسيدن بيست و دوم ژوئن منتظر بمانيم آن قدر دير به مقصد خواهيم رسيد كه نخواهيم توانست در 
 آن لحظه هايي كه سايه قله اسكارتاريس بر آن دهانه آتشفشــان مي افتد خود را به آنجا برسانيم . بنابراين بايد هر چه زودتر

 خود را به كپنهاگ برسانيم و يك كشتي ديگر سوار شويم . حاال برو چمدانت را ببند .
 

 به اتاقم بازگشتم . مــاري هم به من كمك كرد تا هر چه را الزم داشتم در جعبه كوچكي جمع كنم . او به قدري آرام ، خونسرد 
 و كم حرف بود كه من در برابرش خودم را فراموش مي كردم . بعد از آن به طبقه پــــايين رفتم . در تمام طول آن روز آنچه 
 را عمويم سفارش داده بود برايمـــــــان مي رسيد ، وسايل مختلف ، تفنگ ها ، و اين مارتا بود كه به تالش افتاده بود و دلم 

 برايش مي سوخت .
 

 مارتا از من پرسيد : نكند كه آقا عقلش را از دست داده ؟ و من گفتم : همين طور است .
 

 و مي خواهد تو را هم با خودش ببرد ؟
 

 همين طور است .
 

 مارتا پرسيد : به كجا ؟
 

 با انگشتم به طرف مركز زمين اشاره كردم . 
 

 مارتا گفت : مي خواهيد به سرداب برويد ؟ و من گفتم : نه ، خيلي دورتر مي رويم 
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 شب فرا رسيد و عمويم گفت : فردا صبح تو را مي بينم . ساعت شش براه مي افتيم كمي بعد بود كه در رختخواب رهـا شدم
 در تمام آن شب خواب مي ديدم كه در غارها و شكاف هاي زمين راه مي روم . احســــاس مي كردم كه دست نيرومند عمويم 
 مرا به درون حفره ها و گودالهاي عميق مي راند . همه اش احساس مي كردم كه به پــــــايين سقوط مي كنم . زندگيم به يك

 سقوط دراز مدت تبديل شده بود صبح آن روز در ساعت پنج بيدار شدم ، لبـــــــاس پوشيدم و از اتاقم بيرون آمدم . سپس به 
 اتاق ناهار خوري رفتم ، عمويم پشت ميز نشسته بود و صبحـــــانه كاملي صرف مي كرد . در حالي كه از آن وضع ناراضي

 بودم به او نگاه كردم ولي چون ديدم كه نامزدم آنجا نشسته در اين مورد حرفي نزدم ، صبحانه هم نخوردم .
 

 ساعت پنج و نيم بود كه ارابه اي رسيد كه ما را به ايستگاه آلتونا برساند . باروبنه را خيلي زود به ارابه بار كردند . عمويم
كليدهـــاي منزل را به ماري تحويل داد . او هم در برابر عمويم تعظيم كرد ولي نتوانست در موقع خداحافظي با من از ريختن 

 اشكهايش جلوگيري كند و گفت : برو ، آكسل عزيزم ، برو . وقتي برگردي با تو ازدواج مي كنم .
 

 باور نمي كردم كه با او خداحافظي مي كنم . چند لحظه بعد بود كه مارتا و ماري براي مـــــــا دست تكان مي دادند و ما سوار 
 ارابه شده بوديم . ارابه ران با دهانش سوت زد و اسب ها از جا كنده شدند و به سوي آلتونا به راه افتادند .

 
 

 فصل چهارم :

 سفر آغاز مي شود
 

 ساعت شش و نيم بود كه ارابه در ايستگاه توقف كرد و يك ساعت بعد كه تمـــــــام باروبنه را در قطار گذاشتند من و عمويم 
روبه روي يكديگر در كوپه قطار نشسته بوديم . آنجا هم سوت بلندي به صدا درآمد و ما براه افتاديم . چشم اندازهــــــــــــا و 
 دورنماهاي زيبا و گسترده را تمـــــاشا مي كردم . عمويم تمام جيب ها و ال به الي كيف دستي و چمدانش را بررسي مي كرد 
 تا مطمئن شودهمه يادداشت هــــا و اوراق الزم را با خودش آورده است . من در ميـــــان آن اوراق متوجه آن پوست نوشته 

 شدم و پيش خودم  از ته قلبم به آن نفرين مي كردم .
 

سه ساعت گذشت و قطار در ايستگاه كايل توقف كرد . از آنجا سوار كشتي شديم و پس از آن قطار ديگري سوار شديم تا آن 
 كه ساعت ده صبح روز بيست و هشتم مـــاه مي به شهر كپنهاگ رسيديم و يكراست به طرف هتل رفتيم . پس از شستشو در
 گرمابه ، بار ديگر پروفسور بيرون رفت و من نيز با او رفتم . به اين طرف رفتيم و از آن طرف سردرآورديم شــــايد بتوانيم

 در كنار اسكله يك كشتي به مقصد ايسلند پيدا كنيم .  
 

 من آرزو مي كردم موفق نشويم ولي اين آرزو هم به ياس تبديل شد چرا كه يك كشتي كوچك دانماركي كه نامش والكاري بود
 مي خواست در روز دوم ژوئن به سوي ريك ياويك بادبان بكشد . پروفسور چنــــــــــان از اين موضوع خوشحال شده بود كه 
 فرمانده كشتي مي توانست كرايه و نرخ مسافرت ما را دوبرابر نرخ معمولي از مـــا بخواهد . فرمانده كشتي پس از آنكه پول

 را دريافت كرد و در جيبش گذاشت به عمويم گفت : روز سه شنبه بياييد به اسكله ، صبح ساعت هفت .
 

 عمويم به من گفت : چه عالي شد . حاال بيا برويم كمي صبحانه بخوريم و چشم اندازهــاي زيباي كپنهاگ را تماشا كنيم . من
 مثل پسربچه ها در شهر راه مي رفتم ، اگر نامزدم ماري هم آنجــــــــا مي بود ، چه گردش دلچسب و لذت بخشي در كپنهاگ
 مي داشتيم در كنار بندر زيبا و ساحل سرسبز ، دست در دست هم راه مي رفتيم و ديدني ها را تماشــــــــــــــا مي كرديم . اما

 مي دانستم كه ماري من از آنجا خيلي دور است و شايد هرگز او را نبينم .   
 

 عموي من ، هرچند كه با من راه مي رفت اما كوچكترين توجهي به كاخ سلطنتي يا هيچ يك از منظره هــــــــــاي زيباي شهر 
نداشت . من متوجه شدم كه يكي از برج هــــاي بلند يك كليسا كه در سمت جنوب غربي قرار داشت توجه او را به سمت خود 

 جلب كرده است و ما براي آنكه برج را از نزديك ببينيم سوار قايق شديم و به سوي آن حركت كرديم .
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 از نظر من هيچ چيز قابل توجهي دور و بر كليسـا ديده نمي شد ولي چشمان پروفسور يك راه پله مارپيچ را كه گرداگرد برج

 مي پيچيد و به سوي آسمان باال مي رفت را از دور ديده بود . او گفت : بيا باال برويم .
 

 من گفتم : ولي ممكن است دچار سرگيجه بشويم . 
 

 براي همين است كه بايد از اين پله ها باال برويم . بايد بتوانيم به اين وضع عادت كنيم .
 

 هر چه مي خواهد بشود ....
 

 بيا برويم وقت را تلف نكن .
 

 باال رفتن شروع شد . عمويم پيش از من به سرعت از پله هـــــــــــــا باال مي رفت و من با ترس و لرز به دنبالش مي رفتم . 
 هنگامي كه هنوز از پله هــــــــاي داخلي برج باال مي رفتيم همه چيز به خوبي پيش مي رفت ولي پس از آنكه يكصد و پنجاه
 پله را باال رفتيم ، باد شديدي بر صورتم شالق زد و سرانجـام به آخرين پله داخلي برج رسيديم و اكنون مي ديدم كه پله هاي

خارجي برج آغاز مي شود كه تنها يك نرده آهني در سمت ديگر آن نصب شده و پله ها بطوري كم عرض و بي پايان به نظر 
 مي رسيد كه انگار راه به آسمان مي برد .

 
 من گفتم : من نمي توانم باال بيايم .

 
 پروفسور فرياد زد : ترسو . بيا باال .

 
ناچار بودم به خواسته اش عمل كنم ، براي آنكه بتوانم بـــــاال بروم به نرده تكيه مي دادم . به خوبي مي توانستم ببينم كه آن 
 مناره بلند در هوا مي جنبد و باد شديد آن را تكان مي دهد . پــــاهايم سست شدند . لحظه اي بعد ناچار شدم روي زانوهايم از

 پله ها باال بروم و كمي بعد با شكم به باال مي خزيدم . ديگر تحمل نداشتم و چشمهايم را بستم .
 

 دست آخر ، اين عمويم بود كه يقه ام را گرفت و مرا از پله هـــــــــــا باال كشيد و من توانستم به ناقوس كليسا كه از آن برج 
 آويزان بود برسم . عمويم گفت : نگاه كن و خوب نگاه كن .

 
 چشمهايم را باز كردم . پاره هاي ابر باالي سرم چنان بودند كه گويي من ، برج بلند و ناقوس كليساهمراه با آنها تا دوردست
 آسمـــان به شتاب پيش مي رفتيم . آن دورها ، در آن سوي ديگر ، شهر زمرد رنگ گسترده بود و دريا مي درخشيد . تمامي

 آن چشم اندازها خيال انگيز در برابر ديدگانم خودنمايي مي كرد .
 

 پروفسور وادارم كرد از جا برخيزم و دوروبرم را بهتر تماشا كنم .
 

 نخستين آموزش من ساعتي بطول انجاميده بود . موقعي كه سرانجام اين آموزش به پايان رسيد و به من اجازه داده شد پايم
 را بر سطح خيابان بگذارم به زحمت مي توانستم روي پـــايم باستم . پروفسور گفت : فردا هم اين كار را مي كنيم . پنج روز

 پياپي از پله هاي آن برج باال رفتيم و پايين آمديم وبي آنكه خودم بخواهم شرايط بدني من به طرز منـــــــاسبي آماده مسافرت 
 اصلي ما گرديد .

 
 صبح روز دوم ژوئن فرا رسيد . پيش از مسافرت تعدادي نامه براي شخصيت هــاي مهم ريك ياويك گرفته بوديم كه ما را به

 اين اشخاص معرفي كرده بودند و از آنهــــــــــــــــــــا خواسته شده بود كمك هاي الزم را در اختيارمان بگذارند . يكي از اين 
 شخصيت ها فرماندار وقت ايسلند بود .
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 باروبنه را خيلي زود در كشتي والكاري گذاشتيم . عمويم از فرمانده كشتي پرسيد : وضع بـــاد چطور است ؟ و كاپيتان پاسخ
 داد : از اين بهتر ممكن نيست . چند دقيقه پس از آن بود كه كشتي سينه آب را باز كرد و به راه افتاد . سـاعتي بعد در مسير
 ميان دانمارك و سوئد بوديم و به طرف كاتكات پيش مي رفتيم . عمويم از كاپيتان پرسيد : چه مدت طول مي كشد تا به مقصد

 برسيم ؟ 
 

 كاپيتان پاسخ داد : تقريبا ده روز . البته اگر به طوفان برنخوريم .
 

 عمويم گفت : اگر طوفان بوزد چه مدت مي تواند ما را معطل كند ؟
 

 فكرش را نكنيد پروفسور . ما به موقع مي رسيم .
 

 تقريبا عصر آن روز بود كه از شمالي ترين نقطه دانمـارك گذشتيم و در تمام طول آن شب در امتداد ساحل جنوبي نروژ پيش
مي رفتيم و وارد درياي شمال شديم . دو روز گذشت و ما توانستيم دورنمـــــــاي اسكاتلند را ببينيم و چيزي نگذشت كه وارد 

 اقيانوس اطلس شديم و بايد بگويم دريانوردي در آن آبها بسيار مشكل و خطرناك بود .
 

 حال من همچنان خوب و طبيعي بود ولي عمويم ، از همان ابتداي مســــــافرتمان ناراحت به نظر مي رسيد و دچار دريازدگي 
شده بود و همين بود كه به جاي آنكه پرسشهايي درباره ايسلند از كاپيتان بپرسد نـــــــاچار شد در اتاقك خودش به استراحت 

 بپردازد .
 

 يازدهم ژوئن بود كه از دماغه پورتلند گذشتيم و اين جنوبي ترين نقطه ايسلند است . در چهاردهم ژوئن در خليج فاكسا لنگر
 انداختيم . آنجا ريك ياويك بود . 

 
 سرانجام پروفسور از اتاقكش بيرون آمد رنگش پريده بود امــا مثل هميشه سراپا شوق و عالقه نشان مي داد . مرا صدا كرد 
 و دوتا از قله هاي بلند كوهستان كه خيلي به يكديگر نزديك بودند را نشانم داد . آن كوه در سمت شمـــــــال خليج فاكسا واقع 
 بود .عمويم در حالي كه دستش را به طرف كوهها دراز كرده بود فريــــــــــــاد زد : اسني فلس . خوب نگاه كن . اسني فلس 
 آنجاست . يك قايق انتظار ما را مي كشيد . از كشتي پايين رفتيم و در قــــايق نشستيم و چيزي نگذشت كه قدم بر خاك ايسلند

 گذاشتيم .
 

 اولين كسي كه به ديدارمان شتافت فرماندار ايسلند بود . پروفسور كه سفــــارش نامه هايي براي فرماندار از كپنهاگ با خود
 آورده بود آنها را به فرماندار تحويل داد و او نيز اظهار كرد كه هرگونه كمكي الزم داشته باشيم در اختيارمان خواهد گذاشت 
 شهردار ريك ياويك هم با محبت فراوان از عمويم استقبال كرد و آقاي فريدريكسن سرپرست گروه پژوهش مدرسه ريك ياويك
 به ما خوش آمد گفت . اين مرد مهربــان از ما دعوت كرد تا شب را در منزل او بسر ببريم . عمويم گفت : بسيار خوب آكسل

 اين طور كه به نظر مي آيد ، مشكل ما به آخر رسيده است .
 

 از او پرسيدم : به آخر رسيده ؟
 

 خوب ، البته ، فقط اين مانده كه پايين برويم .
 

 اما بعد از آنكه پايين رفتيم ، ناچاريم به باال بازگرديم .
 

 اوه ، اين براي من مشكل نيست .
 

 پروفسور براي جستجوي دستنوشته هاي سكناسم به كتــــــابخانه رفت و من براي گردش در شهر بيرون رفتم . در آن زمان 
 شهر ريك ياويك تنها دو خيابان داشت و ممكن نبود راهم را گم كنم . تمـــام ديدنيهاي شهر را در مدت سه ساعت تماشا كردم
 و حومه شهر را نيز گشتم . منظره هايش چندان دلپسند و جالب نبود . خليج فاكســـا از سمت غرب به طرف شمال آن توسط
 يخچال طبيعي اسني فلس مسدود مي شد . همه جا از گدازه هـــــــــاي سرد شده و صخره هاي بزرگ پوشيده بود . هيچ نوع 
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 درختي وجود نداشت و گياهــــــان به ندرت ديده مي شدند . ساكنين حومه شهر در آلونك هاي تپاله اي زندگي مي كردند . به
 غير از خيابان اصلي شهر ، ساكنان مناطق ديگر همگي مشغول بار كردن و جمع آوري مـــاهي بودند . مردهايشان تنومند و
 قوي اما ترشرو بودند و خنده اي بر لبهايشان ديده نمي شد . مردم اين تكه از زمين يخي از ديگر انسـان ها جدا افتاده بودند
 زنهاي ايسلند دلفريب و زيبا بودند اما چهره هاي اندوهناك داشتند آنهــا هم مثل مردهايشان پوشاك تيره رنگ به تن داشتند .

 زماني كه به منزل آقاي فريدريكسن برگشتم او را ديدم كه با عمويم به گفتگو نشسته است .
 

 ناهار آماده شد و پروفسور ليدن براك بعد از گذراندن چند روز كســـــــــــالت آور توانست غذاي خود را با اشتها صرف كند . 
 گفتگوي آنها به زبان ايسلندي بود ولي عمويم بعضي جمله ها را به زبان آلمــــــــــاني هم ادا مي كرد و آقاي فريدريكسن در 
 بعضي موارد از كلمات التين كمك مي گرفت و من مي توانستم بعضي از حرف هــايش را بفهمم . آقاي فريدريكسن از عمويم

 پرسيد : فكر مي كنيد كدام كتاب هاي مفيد را بتوانيد در كتابخانه ما بدست آوريد ؟ ممكن است من بتوانم به شما كمك كنم .
 

 من به پروفسور نگاه كردم . او براي پــــــاسخ دادن به اين پرسش دچار ترديد شد اما هر چه بود تصميم گرفت به آن جواب 
 بدهد و گفت : آقاي فريدريكسن ، من در جستجوي كتاب هـــــــــــــــــــاي آرنه سكناسم هستم . معلم پژوهشگر پرسيد : گفتيد 

 آرنه سكناسم ؟ منظورتان آن كيمياگر قرن شانزدهم است كه به عنوان يك سياح هم شهرت داشت ؟
 

 كامال درست است .
 

 او يكي از افتخارهاي علمي و ادبي ايسلند است . عمويم از تعريفي كه دربــــــــاره سكناسم شنيد خيلي خوشحال شد و گفت : 
 مي بينم كه او را بخوبي مي شناسيد ، خوب ، درباره فعاليت هايش چه مي دانيد ؟

 
 آه ، از فعاليت هايش .... نوشته او را پيدا نكرده ايم .

 
 چه گفتيد ؟ در ايسلند هم نوشته هاي او بدست نمي آيد ؟

 
 نه تنها در ايسلند بلكه در هيچ جاي ديگر دنيا هم بدست نمي آيد ؟

 
 علتش چيست ؟

 
  نوشته هاي او را در كپنهاگ سوزاندند .1573دليلش آن است كه وي از سوي كليسا مورد تكفير قرار گرفته بود و در سال 

 
 عمويم فرياد زد : عالي است . فوق العاده است ، به افتخـــــــــار رئيس مدرسه ايسلند . همه چيز روشن شد . حاال مي توانم 

 بفهمم چرا سكناسم ناچار بود رازش را پنهان نگاه دارد .
 

 آقاي فريدريكسن پرسيد : چه رازي را ؟ منظورتان چيست ؟
 

 همان رازي كه ...... مي گفت ....
 

 نكند شما به يكي از نوشته هاي مرموز سكناسم دست يافته باشيد ؟
 

 نه ... هوم ... نه ، من فقط مي توانم دراين باره حدس بزنم .
 

 آقاي فريدريكسن با لحن محبت آميزي گفت : كه اينطور ... خوب درباره موضوع ديگري گفتگو كنيم . و بدين ترتيب به طرز 
 هوشيارانه اي حرف را عوض كرد و گفت : اميدوارم بدون آنكه بعضي از منــــــابع ثروت طبيعي جزيره كوچك ما را مطالعه 

 كنيد ما را ترك نفرماييد .
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 عموي من در پــاسخش گفت : البته كه نه ، ولي تصور مي كنم كه پيش از من دانشمندان ديگري هم در اينجا بسر برده اند .
 

 همينطور است ، پروفسور ليدن براك ، ولي هنوز بسياري كارها به انجام نرسيده است .
 

 عمويم با لحن بي تفاوت گفت : اينطور فكر مي كنيد ؟
 

 آه ، البته و بايد بگويم هنوز تعداد زيادي كوه و يخچال طبيعي و آتشفشان در اين جزيره هست كه مطالعه اي روي آنها انجام
 نشده و مي توان مدتها درباره آنها تحقيق و بررسي كرد . مثال به آن كوهي كه در ان دوردست هــــــــا واقع شده نگاه كنيد . 

 نامش اسني فلس است . عمويم گفت : آه ، گفتيد اسني فلس ؟
 

 بله ، اين يكي از مشهورترين كوه هـــــــــــــــــاي آتشفشان است و هنوز نشنيده ام كه دهانه آن مورد بررسي و مطالعه قرار 
 گرفته باشد .

 
 خاموش است يا فعاليت مي كند ؟

 
 پانصد سال است كه فعاليت نمي كند . عموي من گفت كه اينطور ... و من بخوبي دريــــــــــــافتم كه با شنيدن اين گفته چنان 
 خوشحال و هيجــــان زده شد كه پاهايش را روي هم انداخت تا خونسرديش را حفظ كند و به هوا نپرد و بعد چنين گفت : فكر
 مي كنم بهتر باشد بررسي هاي خود را از دهانه كوه  ... سي فلس ... في سلس ... آه ، شمــــا گفتيد نامش چه بود ؟ و آقاي

 فريدريكسن پاسخ داد : اسني فلس بود پروفسور ، اسني فلس .
 

 اين بخش از گفتگوي آنها به زبان التين بود و به همين علت توانستم تمــــام آن را بفهمم و بايد بگويم از اينكه عمويم سعي 
 مي كرد خوشحال خودش را پنهان كند چنان خنده ام گرفته بود كه به زحمت از آن جلوگيري مي كردم . لحظه اي بعد عمويم
 به رئيس مدرسه گفت : بايد بگويم كه شمـــا انديشه تازه اي را در ذهن من بيدار كرديد . بهتر است كه از آن كوه باال برويم

 تا شايد بتوانيم دهانه آن را برسي و مطالعه كنيم .
 

 آقــــــاي فريدريكسن گفت : خيلي متاسفم كه نمي توانم همراه شما به آن كوه صعود كنم . عمويم بي درنگ و شتابزده گفت :
 خيلي متشكرم ، مايل نيستم شما را به زحمت بيندازم .

 
 ميزبان ما پرسيد : حاال بگوييد كه چگونه مي خواهيد خودتان را به كوه اسني فلس برسانيد ؟

 
 شايد بتوانيم با قايق در امتداد خليج برويم . اين كوتاه ترين راه است .

 
 ممكن نيست . اين كار به قايق پارويي احتيــــــــاج دارد و يك چنين قايقي در ريك ياويك پيدا نمي شود . مجبوريد از راه و در 

 امتداد ساحل برويد .
 

 بسيار خوب ، يك نفر راهنما استخدام مي كنم .
 

 من يك نفر را مي شناسم كه براي اين كار خيلي مناسب است . مرد كـــاركشته و باتجربه اي است . نيرومند و بااراده است .
 شكارچي است و در دامنه هاي كوه اسني فلس زندگي مي كند . عالوه بر اين بخوبي به خوبي به زبــــــــان دانماركي صحبت 

 مي كند .
 

 چه موقع مي توانم او را ببينم .
 

 فردا صبح . البته اگر بخواهيد من او را به اينجا مي آورم .
 

 چرا امروز نباشد ؟ نبايد وقت را تلف كرد .
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 زودتر از فردا به اينجا نمي رسد . 

 
 عمويم سري تكان داد و گفت : باشد . فردا . 

 
 

 فصل پنجم :

 هانس راهنماي ما مي شود
 

 هنگامي كه از خواب برخاستم ، صداي عمويم را شنيدم كه در اتـــــــاق پهلويي با كسي حرف مي زد . لبـاس پوشيدم و پيش 
آنها رفتم . عموي من با يك مرد تنومند كه چشماني آبي رنگ و هوشيـار و موهــايي به رنگ قرمز داشت در حال صحبت به 

 زبان دانماركي بود . 
 

 شما مي توانيد به آســاني اين واقعيت را قبول كنيد كه هيچ چيز نمي تواند يك چنين مردي را به زانو دربياورد يا اينكه او را
 رنج بدهد . او در حـاليكه بازوهايش را روي سينه اش گذاشته بود برپا ايستاده و با عمويم حرف مي زد و در تمام مدتي كه
 عمويم با او حرف مي زد به همـــان حال ايستاد . اگر مي خواست به پرسشي جواب نه بدهد سرش را از چپ به راست تكان
 مي داد و اگر مي خواست به سوالي جواب بله بدهد طوري به جلو خم مي شد كه موهـــــــــــــايش روي صورت و سينه اش 

 مي ريخت . 
 

هيچ نمي دانستم كه چنين مردي يك شكارچي ساده باشد و آقـــــاي فريدريكسن برايمان تعريف كرد كه او فقط يك بار به شكار 
 نوعي قو كه آن را قوي شمالي مي گويند رفته است و اين كار را براي جمع آوري پرهـــــــاي نرم و لطيف آن كرده بود ولي 

 قوي زيبا هم كار او را آسان كرد و پرهاي زيبايش را خودش از بدن بيرون كشيد و آن را در اختيار شكارچي گذاشت .
 

 عمويم اين شكارچي را كه نامش هانس بود بكار گرفت تا براي رساندن ما به روستايي در دامنه كوه اسني فلس راهنماي ما
 باشد . نــــــام اين روستا استاپي بود قرار بر آن بود كه روز بيست و دوم ژوئن حركت كنيم . اين قسمت از مسافرت ما مدت
 هفت يا هشت روز به درازا مي كشيد . قرار بود كه من و عمويم سوار اسب برويم و بار و بنه را بر پشت قـــاطرها بار كنيم 

 ولي هانس پياده بيايد .
 

 بخش ديگر قرارداد اين بود كه پس از رسيدن به روستــــاي استاپي و تا هر وقت كه الزم باشد هانس به ما كمك كند كه سفر 
 را ادامه دهيم و در برابر اين كار دشوار و طاقت فرســــا هر روز عصر سه سكه نقره يك دالري از عمويم دريافت نمايد . به

 ياد ندارم چنين قراردادي را به اين آســاني منعقد كرده باشيم . همين كه هانس با آن شخصيت شگفت آورش با ما خداحافظي 
 كرد عمويم گفت : شخصيت فوق العاده اي دارد .

 
 اين طور كه معلوم است او با ما تـــــــا رسيدن به ...... عمويم حرف را قطع كرد و گفت : بله ، آكسل او تا مركز زمين با ما 

 خواهد آمد .
 هنوز بيست و پنجم ژوئن بود و ما تمام آن روز را براي جمع اوري و آمـــاده سازي وسايل سفر گذرانديم . لوازم مخصوص 
 را در يك چمدان مخصوص جـــــــاسازي كرديم كه شامل دماسنج ، فشارسنج ، كورنومتر براي تعيين وقت دقيق ، تلسكوپ و 
 چراغ مي شد . تفنگ هـــــــــا را هم براي احتياط در جعبه اي جداگانه گذاشتيم كه شامل دو قبضه تفنگ و دو قبضه هفت تير 
 ( روولور ) مي شد . ابزارهـــــــا و وسايل ديگر شامل تبر ، چكش ، نرده آهني ، طناب و نردبان طنابي را هم در جعبه ديگر

 قرار داديم .
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 مواد غذايي را در جعبه چهارم گذاشتيم و هر چه مي توانستيم غذا با خود برداشتيم تا اگر مسافرت ما به طول انجامد گرسنه
 نمانيم . حدس ما اين بود كه اين مرحله مسافرت تا شش ماه طول بكشد . تنهـــا نوشابه اي كه با خود مي برديم از نوع جين
 بود و عمويم مايل نبود كه آب با خودمان ببريم چون انتظار داشت كه در راه به چشمه هــــاي آب گواراي زيرزميني برسيم .

 عالوه بر وسايل و لوازمي كه گفته شد مقداري از انواع داروهــــــــا ، مقداري توتون ، پول و شش جفت هم چكمه ضد آب و 
 محكم و مقاوم همراه برديم .

 
 
 

 عمويم معتقد بود كه ممكن است مجبور شويم راه درازي را پيـاده بپيماييم . شام آن شب را با فرماندار و شهردار ريك ياويك
 صرف كرديم ولي يك كلمه هم از حرفهاي آنها نفهميدم چون آنهـــــا به زباني صحبت مي كردند كه من نمي دانستم . فقط اين

 نكته را به خاطر دارم كه عمويم بيش از ديگران حرف مي زد و آنها با شور و عالقه به حرفهايش گوش مي دادند . 
 

 روز بعد ، بيست و ششم ژوئن بود و ما كار جمع آوري و بسته بندي لوازم را تمــــام كرديم . آقاي فريدريكسن كه ميزبان ما
 بود يك نقشه جغرافيايي بسيـــار مفيد و دقيق مربوط به ايسلند را در اختيار عمويم گذاشت و عصر آن روز در منزل او خيلي 
 خوش گذشت و گفتگوي دلپذيري بين مـــا و آقـاي فريدريكسن صورت گرفت . شب كه فرا رسيد ، از لطف گذشت زمان براي

 من كاسته شد و احساس كسالت و اندوهي در دلم بيدار شد . 
 

صبح روز بعد در ساعت پنج با شيهه اسب هــــــــــــا بيدار شدم بي درنگ لباس پوشيدم و به خيابان رفتم . هانس با مهارت 
 مخصوص خودش مشغول بار كردن آخرين بسته ها بود . عمويم نكـــات احتياطي الزم را به او يادآوري مي كرد و هانس كه 

 به تنهايي كارهايش را انجام مي داد توجه چنداني به سفارش هاي عموي من نمي كرد .
 

 ساعت شش صبح ، همه چيز آماده بود . آقـــــــــــاي فريدريكسن با ما دست داد و به گرمي خداحافظي كرد . عمويم به زبان 
 ايسلندي از او تشكر كرد . من هم به زبان التين و با گرم ترين كلمه هــا از او تشكر كردم . آنگاه سوار اسب ها شديم و آقاي  

  .جاي شما آنجا باد كه خوشبختي آنجاستفريدريكسن كه براي ما آرزوي موفقيت مي كرد گفت : 

 
 هانس ، راهنمــــــــاي ما ، به سرعت و چابكي پيش مي رفت و نشانه اي از خستگي در او ديده نمي شد . دو راس قاطر كه 
 باروبنه را حمل مي كردند پشت سر او بودند و به دنبال آنهـــــا عمويم و من سوار بر اسب و به جلو مي رفتيم . شهر را كه
 پشت سر گذاشتيم ، هانس يكي از گذرگاه هــــــــــــا را كه در امتداد ساحل كشيده شده بود در پيش گرفت گذرگاه از منظقه اي
 مي گذشت كه دو طرف آن را كشتزارهــــــاي كم حاصل مي پوشانيد و محصول ها به جاي آنكه سبز و باطراوت باشند بيشتر
 به رنگ زرد و نـــــــــارنجي بودند . چند راس گاو هم اينجا و آنجا مي چريد . غير از اين چيزي نديدم . تپه هاي سمت غرب
 از مه و غبار پوشيده بود . اينجا و آنجــــــــا توده هاي بزرگي از برف سفيدي مي زد كه در سرازيريهاي دوردست كوهستان

 مي درخشيدند .
 

 من به عمويم نگاه كردم و صداي او را كه نگاهش بر صورتم بود و به من مثل يك مرد كــــــــــــــامل مي نگريست شنيدم كه 
 مي گفت : چه اسب خوبي . چه اسب رهواري . آكسل به تو بگويم كه بزودي اين واقعيت را قبول مي كني كه بـــــــاهوش تر
 از اسب هاي ايسلندي در هيچ جا پيدا نمي شود . برف ، كوالك ، توفان ، صخره هــــــــا ، يخچال طبيعي ، هيچ يك نمي تواند

 مانع پيش رفتن اين اسب ها بشود . بي آنكه مجبور باشد روزي چهل و پنج كيلومتر راه مي رود .
 

 اين براي ما ممكن است ولي فكر هانس را هم كرده ايد ؟
 

 آه ، آدم هايي مثل او مي توانند كيلومترها پياده راه بروند و خم به ابرو نياورند . 
 

 دو ساعت بعد از آنكه ريك ياويك را ترك كرديم به شهر كوچكي به نام گان فانز رسيديم . در آنجـــــــــــا ، هانس توقف كرد و 
 صبحانه مختصري را كه همراه داشتيم بين ما تقسيم نمود  و در همان حال پرسش هـايي را كه درباره وضعيت سير و راه ما

 بود جواب مي داد ولي جواب هايش كوتاه بود و از بله يا نه تجاوز نمي كرد .
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  كيلومتر راه طي كرده بوديم . پهناي تنگه در اينجا به سه كيلومتر مي رسيد و 30ساعت چهـــــــــــــــار بود كه ما نزديك به 

 موج هاي خروشان به صخره هـــــاي سخت آن سر مي كوبيدند و من گفتم : اين اسب ها اگر واقعا باهوش باشند نبايد از اين
 گذرگاه پيش بروند . عمويم با داد و فريادي كه بر سر اسبش كشيد و مشت هـايي كه به گردن آن نواخت حيوان را ناچار كرد

 به آب بزند . راهنماي ما به زبان دانماركي گفت : اين كار الزم نيست ، در اينجا يك پل روي آب هست .
 

 عمويم گفت : چرا زودتر نمي گويي ؟ بهتر است از همان جا برويم .
 

 هانس گفت : موج ، بايد صبر كنيم .
 

عمويم برگشت و با عجله از اسب پيـــاده شد . پيدا بود كه از صبر كردن و انتظار كشيدن راضي نيست . اما در حدود ساعت 
 شش بعدازظهر بود كه موج فرو نشست و ســـــــــاعتي بعد از آن بود كه هانس توانست ما را از گذرگاه عبور بدهد . ساعت 

 هفت و نيم بود كه به محلي به نام گاردار رسيديم و به قرار قبلي ، آن شب را در آنجا خوابيديم .
 

 در آن ساعت از شب هنوز هواي ايسلند روشن بود و اين در ماه هاي ژوئن و ژوالي ، يك پديده طبيعي به حســــــاب مي آيد 
 چرا كه در اين فــــــــــــــاصله خورشيد ايسلند غروب نمي كند ولي با وجود اين هوا خيلي سرد شده بود . من احساس سرما  

 مي كردم و خيلي هم گرسنه بودم و چيزي نگذشت كه به خانه يك كشاورز تنگدست وارد شديم و آنجا توقف كرديم .
 

 سرپرست خانواده با ما دست داد و ما را يكراست به اتـــــــــاق خواب مخصوص مهمان هايش راهنمايي كرد . كف اتاق ترك 
 خورده بود . دو تا تشك كه از كاه پر شده بود در آنجــا پهن كرده بودند . از ما دعوت كرد كه به آشپزخانه برويم و اين تنها
 اتاق آن خـــــــانه چهاراتاقي بود كه آتشي در آن مي سوخت و هوايش را گرم مي كرد . وقتي به آشپزخانه رسيديم ميزبان و

   و به اين ترتيب به مـا خوش آمد گفتند و در برابرمان تعظيم كردند . آنها نوزده فرزند داشتند شاد باشيد:  همسرش گفتند 

 كه سر و صداي زيادي را براه انداخته بودند و چيزي نگذشت كه سه ، چهــــارتاي آنها روي شانه هاي من پريدند و چهار ،
 پنج تاي آنها روي زانوهاي عمويم نشستند چندتـــاي ديگر هم خود را روي پاهاي من و عمويم انداختند . همه بچه هايي كه

 شاد باشيد . شاد باشيد .مي توانستند حرف بزنند فقط يك جمله را تكرار مي كردند و مي گفتند : 

 
 اين گفته ها و اين برخوردهاي محبت آميز روستائيان براستي حقيقت دارد و هيچ اغراقي در آن ديده نمي شود  به خصوص
 اينكه در كشور خودمــــــــان ايران زمين رنگ و جلوه دلپذيرتري دارد و اگر خود تجربه برخورد با اين روستائيان نازنين را
 داشته باشيد حتما مي دانيد كه اگر ميهمـــــــانشان باشيد هرچه در طبق اخالص داشته باشند برايتان مهيا مي كنند ، من خود

    تايپيست نيز اين تجربه را دارم كه اينچنين زبان به تمجيد مي گشايم .
 

 هانس هم كه تازه از عليق دادن به اسب ها بازگشته بود گفت : شـاد باشيد و بعد از ميزبان ايسلندي و همسرش كه ما را در
 خانه پذيرفته بودند تشكر كرد و بچه ها را يك به يك بوسيد . 

 
 ما بيست و چهار نفر براي صرف شام نشستيم . شام آن شب غذاي عجيبي بود .... ماهي خشك كرده همراه با شير ترش ...
 اما من آنقدر گرسنه بودم كه تمــــام غذايم را خوردم و شير ترش را سر كشيدم . هر طور بود خودم را از الي بچه ها بيرون

 كشيدم و روي تشك كاه خوابيدم . 
 

 ساعت پنج صبح روز بعد با ميزبان ايسلندي مان خداحــافظي كرديم و مختصر پولي هم به او پرداختيم . اين كشاورز فقير از
 پذيرفتن پـــــــــول خودداري مي كرد ولي هر طور  بود راضي شد پولي قبول كند . هوا كم كم مرطوب و شرجي مي شد و به 
 تدريج كه جلو مي رفتيم از شمار حيوان هاي اهلي كاسته مي شد و حومه روستــــــاها از مردم روستانشين خلوت مي گرديد
 تنگه هاي آب گذر را يكي بعد از ديگري پشت سر مي گذاشتيم و شب هــا را در كلبه ها و آلونك هاي خالي مي گذرانديم و از

 سرما به خود مي لرزيديم .
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 روزها به نظر مي رسيد در همان جاي قبلي هستيم و اين بخاطر آن بود كه منظره هـــا و چشم اندازهاي طبيعي با هم يكسان
 بودند ولي شب كه مي رسيد مي فهميديم كه به طرف استـــاپي پيش رفته ايم و صبح آن روز دريافتيم كه به نيمه راه استاپي
 رسيده ايم . بيست و پنجم ژوئن بود كه خود را در منطقه اي پوشيده از سنگ هـــــــاي سردشده آتشفشاني يافتيم و كمي بعد
 به منطقه اي رسيديم كه خاكش مرطوب بود و زير پاي اسب هــــــــا صدا مي كرد . اكنون به سمت غرب مي رفتيم و راه در

 امتداد خط الراس خليج فاكســــــــــــــا پيش مي رفت و قله دوقلوي سفيد رنگ اسني فلس در دل ابرها آشكار گرديد و به نظر 
 مي رسيد كه بيش از هفت كيلومتر با ما فاصله ندارد .

 
 كم كم احســــــــــــــاس خستگي مي كردم ولي عمويم درست مثل روز اول مسافرت همچنان سرحال و شاداب بود و البته اين 
 راهپيمائي از چشم راهنمايان هــــــانس آسان بود و به حساب نمي آمد .  عصر روز شنبه بيست و ششم ژوئن ، به روستاي 
 بودير رسيديم كه در ســـاحل دريا نشسته بود و عمويم مطابق قرار قبلي دستمزد هانس را به او پرداخت . خانواده هانس در
 همــــــــــان روستا زندگي مي كردند و ما نيز آن شب را در كلبه آنها گذرانديم و صبح روز بعد بر اسب ها سوار شديم و راه 
 افتاديم . آنجـا كه رسيديم از اسني فلس چندان فاصله نداشتيم و پروفسور يك لحظه چشم از اسني فلس برنمي داشت شايد در
 آن دقيقه هاي ديرگذر و ساعت هــاي پرالتهاب اين پروفسور بود كه خودش را با يك ديوار وارونه كار ، روبرو مي ديد و با

 خودش مي گفت : اين همان ديوي است كه من بايد آن را شكست بدهم .
 

 پس از چهارساعت كه راه رفتيم ، اسب هـا در پشت درهاي يك اصطبل در استاپي ايستادند . استاپي يك روستاي كوچك است 
 كه در حدود سي اتاقك و آلونك دارد و بر لبه يك تنگه باريك بنا شده و ديواري محكم و طبيعي از جنس صخره هاي سخت و
 مرتفع آن را از موج هاي خروشان دريا محـافظت مي كند . اينجا آخرين استراحتگاه ما در روي زمين بود ولي اتاقكي كه در
 ان خوابيديم سقف كوتاهي داشت و خـــاشاك به راحتي در آن انباشته شده بود . ميزبان ما هم يك كشاورز تهي دست بود كه
 نوشابه زيادي مي خورد . عمويم تصميم گرفت كه سفر اكتشـافي و مهم خود را هرچه زودتر آغاز كند . روز بعد راهنما سه
 نفر از اهـــــــالي ايسلند را استخدام كرد تا باروبنه را بجاي اسب ها همراه ما بياورد و قرار شد كه تا آخرين مرحله اين سفر

 همراه ما باشند .
 

در اينجــــــــــا عمويم الزم ديد كه هرچه الزم مي داند به هانس بگويد و به او توضيح بدهد كه در نظر دارد قسمت داخل كوه 
 آتشفشـــــــان را از نزديك ببيند . هانس به اين موضوع اهميت نداد و برايش غيرعادي نبود . براي او تفاوت نمي كرد كه بر 
 روي زمين جزيره اش راه برود يا قدم بر روي قلب آن بگذارد اما درباره خودم ، بايد بگويم چشم اندازهاي تماشايي و شوق
 فراواني كه مراحل مختلف اين سفر در دلم برانگيخته بود ، ترس را از ياد بردم امـــا در اين آخرين مرحله احساس مي كردم

 كه بار ديگر به دام خوف و ترس افتاده ام .
 

اولين نكته اي كه بيش از هر چيز ديگر از آن مي ترسيدم اين بود كه احتمـــال مي دادم كوه اسني فلس همچنان فعال باشد و 
 آتشفشاني كند و اينكه ممكن است در لحظه اي كه پـاي بر روي آن مي گذاريم انفجـار ترس آوري در آن روي دهد و اين مرا

 مي ترساند . دست آخر تصميم گرفتم آنچه را كه مايه ترس من شده بود را با عمويم درميان بگذارم .
 

 عموي من به سادگي گفت : درباره اش زياد فكر كرده ام نزديك به ششصد سال است كه اسني فلس خاموش است ولي ممكن
 است يكباره بخواهد كه دهان باز كند . ولي با وجود اين مي دانم كه پيش از هر انفجــــــاري نشانه هاي آن آشكار مي شود . 
 پيش از اين با اهالي روستاها حرف زده ام و اطالعاتي هم بدست آورده ام و نوع سنگ هــاي زمين را بررسي كرده ام و به

 تو اطمينان مي دهم ، آكسل ، كه انفجاري در آن كوه روي نخواهد داد .
 

 من از شنيدن اين حرف غرق در حيرت شدم . عمويم كه تعجب را در چهره ام خوانده بود پرسيد : حـرفم را باور نمي كني ؟
پس به دنبال من بيا . از اتاقك بيرون آمدم و به دنبال عمويم به غــاري كه در دل صخره ها دهان باز كرده بود قدم گذاشتيم . 
 غار از دريا به دور بود . اينجا و آنجا ، در ميان صخره هـــــاي بلند آتشفشاني ستون هايي از بخار غليظ ديده مي شد كه به

 هوا بلند بود . عمويم گفت : آن بخارها را مي بيني ، آكسل ؟ اين ثابت مي كند كه انفجاري در كوه اتفاق نخواهد افتاد .
 

 گفتم : من كه نمي توانم بفهمم چرا انفجاري روي نخواهد داد .
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 پروفسور گفت : گوش بده ، اگر قرار بود انفجــاري در كوه پيش بيايد اين بخارها به شدت و سرعت افزايش مي يافت و هوا 
 از حركت بازميماند و سنگين مي شد . خواستم حرفي بزنم و گفتم : ولي .... 

 
 ديگر كافيست ، آنگاه كه دانشمندان حرف مي زنند ديگران بايد خاموش باشند .

 
 احساس كردم بدجوري خرد شده ام . به كلبه بازگشتم تنها يك اميد برايم باقي مــــانده بود كه بتوانم در برابر پروفسور نشان 

 بدهم ، اميدوار بودم وقتي به ژرفاي آن دهانه مي رسيم گذرگاهي براي عبور پيدا نكنيم .  
 

 آن شب را با كابوس ترسناكي گذراندم و در خواب ديدم كه در قعر دهانه يك آتشفشان هستم و بعد از انفجار مخوفي كه در آن
 به وقوع پيوست به سطح زمين پرتاب شدم .

 
 روز بعد بيست و هشتم ژوئن بود . هانس با آن سه نفر همراه منتظرمان بود . عالوه بر تمامي لوازمي كه با خود داشتيم يك
 مشك آب هم برداشته بود . اين مشك غير از بطريهــــاي پر از نوشابه بود و به ما اين امكان را مي داد كه براي يك هفته آب
 آشـــاميدني داشته باشيم . نهمين ساعت صبح فرا رسيد . عمويم به ميزبان ما هرچه پول خواست پرداخت كرد و ما روستاي

 كوچك استاپي را ترك كرديم .
 
 

 فصل ششم :

 صعود از كوه اسني فلس
 

  متر است . از نقطه اي كه حركت كرده بوديم من نمي توانستم دو قله آن را كه در آسمان1550اسني فلس كوهي به بلنداي 
 خاكستري غرق شده بودند بخوبي تشخيص بدهم آنچه به چشم مي آمد كالهكي از برف بود . با راهنمايي هانس كارآزموده و
 چابك سير ، پشت سر هم در طول گذرگاهي به پهنـــاي شانه دو نفر پيش مي رفتيم . گفتگو با يكديگر ، كم و بيش غيرممكن 

 بود و صداي همديگر را نمي شنيديم . 
 

 از ميان گذرگاه شهر عبور مي كرديم و چون به آهستگي مي گذشتيم من فرصت زيــادي داشتم كه ديدني هاي آن را به خاطر
 بسپارم . هر چه بيشتر تماشا مي كردم ، بيشتر دچار تعجب مي شدم . آنقدر كوه آتشفشــان ديدم ، آنقدر مواد آتشفشاني ديدم 

 كه با خودم مي گفتم هيچ آدم ناداني خودش را به زحمت نمي اندازد كه به زير چنين زميني پا بگذارد .
 

 راهپيمايي به تدريج مشكل تر مي شد . زمين از جا برمي خاست . صخره پاره هــــا مي شكستند و صداهاي هولناك به گوش
 مي رسيد . هانس با گامهاي سبك و به سادگي بر روي زمين برخاسته از جا راه مي رفت و چنان آرام بود كه انگار بر روي
 زمين صاف راه مي رود . او پيشـاپيش ما راه مي رفت و گاهي خودش را به پشت صخره اي مي رساند و از آنجا با دهانش
 سوت مي زد تا به ما بفهمـاند كه از چه راهي بايد خود را به او برسانيم . در اينجا هانس دستور توقف داد و اندكي غذا بين

 ما تقسيم كرد تا صبحانه بخوريم و عموي كم صبر من غذايش را شتــــــــــــــابزده قورت داد و مي پنداشت كه بي درنگ راه 
 مي افتيم اما به دستور هانس مي بايست كمي هم استراحت مي كرديم . عمويم ناچــار بود مثل ما ساعتي استراحت كند تا بعد

 به اشاره راهنما به حركت ادامه دهيم . 
 

 آن سه نفر ايسلندي هم مثل هـانس بودند . كم حرف بودند و غذاي كم مي خوردند . در اينجا بود كه صعود از سربااليي هاي
 كوه اسني فلس را شروع كرديم . در آغـــــاز به نظر مي رسيد كه چندان فاصله اي با قله نداريم ولي بعد متوجه شدم كه چه

 ساعت هاي درازي براي رسيدن به آن وقت الزم است .
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سنگ هــــــــاي سرگردان از كوه به پايين مي غلتيدند و به سرعت مي گشتند . به صخره هايي مي رسيديم كه به علت شيب 
 خطرناك آنهـا نمي توانستيم باال برويم و ناچار مي شديم آنها را ئور بزنيم . براي اينكه در اين گذرگاه هاي پرخطر به يكديگر
 كمك كنيم از عصاهاي آهنين استفــاده مي كرديم . بايد بگويم كه عمويم سعي مي كرد نزديك به من حركت كند و اغلب هم در
 رفتن راه به من كمك مي كرد . به نظر مي رسيد كه حـــــــــال او كامال طبيعي بود . آن سه نفر ايسلندي هم با اينكه كوله بار

 سنگين داشتند مثل كوهنوردان واقعي از كوه باال مي رفتند ســــاعتي بعد بود كه خوشبختانه  نوعي راه پله كه از سنگ هاي 
 آذرين تشكيل شده بود جلوي پايمان پديدار شد . اين كمك بزرگي بود كه آسان تر بتوانيم از كوه باال برويم .

 
  پله صخره اي را پشت سرگذاشته بوديم و به طرف قله اسني فلس و دهانه 2000ســـاعت هفت بعدازظهر بود كه نزديك به 

 آن پيش رفته بوديم . 
 

  متري زير پايمان گسترده بود . مــــــا به باالتر از خط برف رسيده بوديم كه اين ارتفاع در1000درياي خروشان در فاصله 
 ايسلند چندان زياد شمرده نمي شد . هوا سرد بود و باد مي وزيد و من بسيـــــار خسته بودم . عمويم با اينكه بي آرام و قرار 
 بود و مي خواست هر چه زودتر به قله كوه برسد تصميم گرفت توقف كند و اين تصميم را به اطالع هـــــانس رسانيد  هانس

 سرش را تكان داد و گفت : باالتر .
 

 عمويم پرسيد : چرا ؟
 

 توفان .
 

 يكي ديگر از ايسلندي ها هم تكرار كرد : بله ، طوفان ، صدايش مي لرزيد و پيدا بود كه دچار ترس و هراس شده است . من
 كه مشتاق بودم از موضوع سردربباورم پرسيدم : كدام طوفان ؟

 
 عمويم گفت : نگاه كن . 

 
 به پايين نگاه كردم و ستون بلندي از شن و گرد و خـاك ديدم كه در هوا به دور خود مي پيچيد و به سرعت باال مي آمد . باد
 شديد اين ستون را به طرف ما كه از كوه باال مي رفتيم پيش مي راند . خورشيد ديده نمي شد . هــــــــــــانس با عجله گفت :

 زود باشيد . زود باشيد .
 

 با تمام نيرويي كه داشتيم به سرعت به دنبال هانس براه افتاديم . چيزي نگذشت كه توفان شن بر كوه پنجه انداخت . سنگها
 را از جا مي كند و مثل دانه هــــاي درشت تگرگ به زمين مي ريخت . اگر لحظه اي بي احتياطي مي كرديم ، پيكرمان صدها

 پاره مي شد . بار ديگر از هانس تشكر كرديم چرا كه تجربه و قدرت تصميم گيري او جــــــان ما را نجات داده بود و حاال در 
 پشت صخره هاي طرف ديگر كوه بوديم و در جاي مناسبي پناه گرفته بوديم .

 
 راهنماي ما معتقد بود كه نبايد تمام شب را آنجا بگذرانيم و اين فكر را عـــــاقالنه نمي دانست . به توصيه او همچنان از كوه 
 باال رفتيم . صخره هـــا را دور زديم و باز هم دور زديم ، پيش مي رفتيم و عقب مي نشستيم نزديك به پنج ساعت طول كشيد 

  متر مي شد را بپيماييم . از خستگي و گرسنگي بي طاقت شده بودم470كه توانستيم بقيه فــــــاصله تا قله كوه را كه حدود 
 و بدتر از همه اينكه در آن ارتفاع بلند نمي توانستم نفس بكشم .

 
 سرانجـــام در ساعت يازده آن شب و در تاريكي كامل به قله اسني فلس رسيديم . پيش از آنكه در داخل دهانه آن پناه بگيريم

 متوجه شدم كه خورشيد نيم شب بر جزيره زير پاي ما نور مي افشاند .
 

 پس از رسيدن به قله كوه ، اندكي استراحت كرديم و بعد شـــــــــــــــــام خورديم و براي استراحت هر چه بيشتر بار انداختيم 
  متري از سطح دريـــا استراحتگاه بهتري پيدا نمي شد . موقعيت ما 1550تخت خواب ها سخت و سفت بود و در آن ارتفاع 

 تا حدودي دشوار و زحمت آور بود . من نتوانستم بخوابم ، اما دچار كابوس نشدم .
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 روز بعد ، با وزش باد سرد و در حــــــالي كه بدن هايمان نيمه منجمد بود بيدار شديم ولي خورشيد نورافشاني مي كرد براي
 تمــــــــاشاي آن دورنماي هوش ربا از صخره خوابم برخاستم . اكنون من بر روي قله جنوبي كوه اسني فلس ايستاده بودم .
 از آن نقطه مي توانستم بخش بزرگي از جزيره ايسلند را به خوبي تماشا كنم . در پــــــــايين پايم ، دره هاي عميقي دهان باز
 كرده بودند ، درياچه هـــــاي طبيعي بزرگتر از استخر به نظر نمي آمدند و رودخانه مثل رشته هاي باريك ديده مي شدند . در
 سمت راست من ، طرف مشرق ، يخچـــــــالهاي طبيعي و قله هاي پوشيده از برف خودنمايي مي كردند . در طرف چپ من ،
 سمت مغرب ، اين اقيانوس بي كران بود كه بر پشت خوابيده بود و آسمــان را تماشا مي كرد . مشكل بود بتوان گفت خشكي

 در كجا به آخر مي رسد و دريا از كجـــا شروع مي شود . من در حيرت و تعجب غرق شده بودم اينكه در چه بلندايي هستم و
 تا آن پايين چقدر فاصله دارم .

 
 هانس و پروفسور پيش من آمدند و عمويم گفت : اينجــا كه ايستاده ايم بلندترين نقطه اسني فلس است و قله هاي دوگانه آن

 در همين جاست . هانس به ما خواهد گفت كه مردم ايسلند بر قله اي كه ما بر باالي آن ايستاده ايم چه نامي گذاشته اند .
 

 هانس گفت : اسكارتاريس .
 

 عمويم با نگاهي پيروزمندانه وراندازم كرد و بعد گفت : حاال پيش به سوي دهانه .
 

 دهانه آتشفشان اسني فلس در حدود يك و نيم كيلومتر از باالي آن فــــاصله داشت و من حدس مي زدم كه عمق آن نزديك به
  متر نيست و بنــــابراين مي توانستيم150 متر باشد ولي بعد از آنكه ژرفاي آن را اندازه گرفتيم معلوم شد كه بيش از 620

 به آساني و بدون ترس از آن پايين برويم . نگراني شديد من از آن بود كه مي ترسيدم شعله هاي آتش و صداهاي رعدآساي
 آتشفشاني در آن پايين منتظرمان باشد و يا همين كه پا در آن گذاشتيم شعله هاي بلند هم زبانه بكشد . اما ديگر راه بازگشت

 وجود نداشت .
 

هـــانس يك بار ديگر قدم پيش گذاشت و من بي آنكه حرفي بزنم به دنبالش راه افتادم . خيلي آرام و آهسته به درون مخروط 
 آتشفشاني پا گذاشتيم و در حـــــالي كه روي يك خط منحني راه مي رفتيم مسير خود را به درون مخروط ادامه داديم . بعضي 
 جاها با يخچال هــــــــــــاي طبيعي روبرو مي شديم و هانس با دقت و احتياط فراوان با عصاي آهنين به زمين مي كوبيد تا از 

 استحكام آن مطمئن شود و انگاه كه از سفت بودن زيرپايش اطمينان مي يافت به جلو مي رفت .
 

 كم كم به جـايي رسيديم كه ناچار بوديم خودمان را با يك طناب محكم و بلند به يكديگر ببنديم تا اگر يكي از ما به پايين سقوط 
 كند ديگران او را نجات بدهند . نيمروز كه رسيد به مقصد رسيديم . از آن پايين كه به باال نگاه كردم دهانه مخروط آتشفشان

 خاموش را مي ديدم كه به طرف آسمان تنوره مي كرد و اين قله اسكارتاريس بود كه در فضا افراشته مي شد .
 

 در قسمت پايين دهانه سه حفره بزرگ ديده مي شد . اينهـــــــا دودكش هايي بودند كه اسني فلس در موقع آتشفشاني خودش 
  متر 30گدازه ها و مواد مذاب را همراه با دود غليظ از مركز آتشفشـــــــــــاني به بيرون مي فرستاد . پهناي هر يك به حدود 

 مي رسيد . من جرات نمي كردم درون آنهـا را تماشا كنم ولي پروفسور ليدن براك به چابكي از يك دهانه به آن يكي مي رفت
 و آن را بررسي مي كرد . من و ايسلندي هــــــــــــايي كه همراهمان بودند روي مواد آتشفشاني سرد شده نشستيم و كارهاي

 پروفسور را تماشا مي كرديم . آن چند نفر طوري به پروفسور نگاه مي كردند كه انگار او را ديوانه مي دانند .
 

 ناگهان عمويم فريادي كشيد . فكر كردم در حفره اي افتــاده است ولي بعد ديدم كه صخره اي از جنس سنگ گرانيت را كه در
 مركز دهانه قرار داشت را در آغوش گرفته است . در آن لحظه هــــــــــــــــــــا از خودش خبر نداشت و از خوشحالي سرازپا 
نمي شنـــــــــاخت كمي بعد به خود آمد و گفت : آكسل ، آكسل ، زود بيا اينجا و من به طرفش دويدم . ايسلندي ها از جا تكان 

 نخوردند پروفسور گفت : اينجا را نگاه كن .
 

 در حالي كه سعي مي كردم خودم را شگفت زده نشان بدهم چشمم به نـــامي افتاد كه روي آن سنگ حك شده بود ، عمويم با 
  . حاال باز هم باور نمي كني ؟آرنه سكناسمخوشحالي فرياد زد : 
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 جوابي ندادم . با ديدن اين مدرك محكم و ترديد ناپذير احســــــــاس كردم كه در برابر انديشه هاي پروفسور به سختي شكست 
 خورده ام . برگشتم و سرجــــــايم نشستم . مدتي گذشت و موقعي كه سربرداشتم متوجه شدم كه تنها عمويم و هانس در آنجا 

 مانده اند . آن سه نفر ايسلندي ما را ترك كرده بودند و در راه بازگشت به روستايشان بودند .
 

 هـــــانس در زير صخره بزرگي به استراحت پرداخته بود ولي عمويم مثل اينكه كسي او را زنداني كرده باشند به اين طرف و 
 آن طرف مي زد . من هيچ عالقه اي نداشتم كه مثل عمويم پرجنب و جوش باشم ، از طرفي قدرت آن كــــــار را هم نداشتم ،

 اين بود كه من هم مثل هانس در جايم دراز كشيدم ولي با كمال تعجب احساس كردن كه كوه بر خودش مي لرزد .
 

 نخستين شب را درون دهانه به سرآورديم . روز بعد آسمـــان را بر باالي مخروط آتشفشاني ديدم كه ابري و خاكستري رنگ
 بود . اين موضوع نه از آن نظر كه فضاي داخل دهانه تاريك بود توجه مرا جلب كرد بلكه خشم و عصبــــــانيت عمويم باعث

 كنجكاوي من شده بود . كم كم به علت اين تغيير پي بردم و پرتو اميدي در قلبم تابيدن گرفت . خوبست برايتان توضيح بدهم .
 سكناسم ، آن كاوشگر بي باك براي آنكه از اين منطقه به پايين برود و به مســــــــافرتش ادامه دهد يكي از اين سه دهانه را 
 انتخاب كرده بود ... دهانه اي كه در آن معماي عجيب گفته مي شد ، بـــــايد سايه اسكارتاريس در آخرين روزهاي ماه ژوئن
 روي آن مي افتاد . خوب حاال اگر آسمــان ابري مي شد و خورشيد در پشت ابر مي ماند ، سايه اي از كوه تشكيل نمي گرديد
 كه بر روي آن دهـــانه بيفتد و امروز بيست و نهم ماه ژوئن بود . پس اگر آسمان در يك هفته آينده همچنان ابري مي ماند ، 
 اين سفر اكتشافي هم تا سال آينده به تـــاخير مي افتاد و من به خواسته خود مي رسيدم و از همان جا به خانه بر مي گشتم .

 
 آن روز گذشت و سايه اي بر روي دهــانه اي نيفتاد . هانس با اينكه از علت انتظار كشيدن ما خبر نداشت اما از جايش تكان

 نمي خورد . عمويم با من حرف نمي زد . فقط به آسمـــــــان نگاه مي كرد و با خشمي كه نمي توانست فرو بنشاند به آسمان 
 خيره مانده بود .

 
 روز سي ام ژوئن فرا رسيد . باز هم خورشيد را نديدم و تمام آن روز باران باريد . هــــــــــــــــــانس با استفاده از بلوك ها و 
 سنگ هاي آتشفشـــــاني اتاقكي برپا كرد و من از بررسي و تماشاي آبشارهاي كوچكي كه در داخل مخروط آتشفشاني جريان

 داشتند و با آواي ماليمي به پايين مي ريختند لذت مي بردم . عمويم درمانده بود و نمي دانست چه بكند .
 

 در ساعت هاي آخر روز سي ام ماه ژوئن آسمـــــــان خاكستري رنگ بود ولي زندگي با تلخ و شيرين آميخته است . در روز 
شنبه سي و يكم ژوئن هوا تغيير كرد . خورشيد به داخل دهـــــــــانه تابيد . هر يك از صخره ها و سنگها سايه انداختند سايه 
 اسكارتـاريس همچون شمشير بلندي به پـــايين افتاده بود و به آهستگي حركت مي كرد و پيش مي خزيد . ظهر رسيد . سايه
 اسني فلس بر دهانه مياني افتاد و آن را پوشاند . فريــاد پروفسور برخاست كه مي گفت : آنجاست . خودش است . حاال بايد

 به پيش . و عمويم در پاسخش گفت : به پيشبه مركز زمين برويم ، من به هانس نگاه كردم . راهنمـــــا به آرامي گفت : 

 به ساعت نگاه كردم . سي دقيقه از يك ظهر گذشته بود . 
 
 

 فصل هفتم :

 به سوي پايين 
 

 سفر اصلي ما آغاز مي شد . سفري كه تدارك آن را از مدتهــا پيش فراهم كرده بوديم و آن همه برايش زحمت كشيده بوديم .
 از اين لحظه به بعد در هر گامي كه برمي داشتيم مي بايست منتظر پيادمدهـــــــاي پرخطر باشيم پيش از اين به خودم زحمت 
 نداده بودم يك بار هم شده به آن پايين نگاه كنم ولي حـــــــاال وقت آن رسيده بود كه خطر را بپذيرم . هانس به طوري آرام و 
 خونسرد بود كه من از ترس خودم شرمنده مي شدم . به نامزد خوبم مـــــاري فكر مي كردم واين كه شايد هرگز او را نبينم .  
 به دهانه مياني كوه كه سايه بر آن افتاده بود نزديك شدم . خودم را به بــــــــــاالي صخره اي رساندم و به پايين نگاه كردم . 
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 موهاي تنم راست شد . سرم به چرخ افتـــــــاد و گيج شدم اگر هانس لحظه اي ديرتر رسيده بود و مرا عقب نمي كشيد پايين
 افتاده بودم . روشن بود كه آموزش هاي الزم براي چنين لحظه هايي را در برج كليساي كپنهاگ نديده بودم .

 
هرچه بود ، من توانسته بودم به آن پايين نگاه كنم ، بدنه و اطراف آن تقريبـا به طور عمودي پايين ميرفت تعداد بي شماري 
 سنگهاي آذرين سرد شده از ديواره ها بيرون زده بود و مـا مي توانستيم از آنها براي جاي پا و راه پله استفاده كنيم و پايين
 برويم ولي مشكل اصلي آن بود كه چطور بتوانيم تعادل خودمــــــــــــــان را حفظ كنيم . راه پله براي پايين رفتن آماده بود اما
  نرده اي نبود كه ما را از  افتــادن و پرت شدن حفظ كند . اگر طناب بلندي به باالي دهانه مي بستيم و از آن پايين مي رفتيم

 مشكلي نبود ولي اگر به آن پايين مي رسيديم چه اتفاقي برايمان مي افتاد ؟
 

  متر و ضخامت انگشت شصت برداشت و آن را به يك سنگ مستحكم120عمويم مشكل را بخوبي حل كرد  . طنابي به طول 
 قالب كرد و هر دو سر آن را به پـــايين آويزان كرد و به اين ترتيب مي توانستيم هر دو رشته آن را محكم بگيريم و پايين تر

 برويم و اين كار را هر چه الزم باشد تكرار كنيم . عمويم بعد از انجـــــــــــام اين كار گفت : حاال بايد هر كدام از ما قسمتي از 
 كوله بار را به پشت ببنديم . هــانس بايد اسباب و لوازم را با خودش بياورد . تو ، آكسل ، تفنگ ها را برمي داري و من هم

 ابزارهاي علمي را با خودم مي آورم . 
 
 

 پرسيدم : پس چه كسي لباس ها و اين توده طناب را بياورد ؟
 

 خودشان پايين مي آيند .
 

 منظورتان چيست ؟
 

 حاال مي بيني . عمويم پيش از آنكه حرف بزند كار مي كرد . هانس با راهنمـــــــــايي عمويم لباس ها و طناب ها را در بسته
 كوچكي جمع كرد و پايين انداخت . من صداي شديد عبور هوا را از كنار گوشهــايم شنيدم . پروفسور خودش را به لبه حفره
 رساند و به تمـــــــاشاي فرو افتادن و ناپديد شدن آن بسته كوچك پرداخت و پس از آن گفت : خوبست . حاال نوبت ماست .

 
 آيا ممكن بود چنين جمله هايي را كسي بشنود و نترسد ؟

 
 هر يك از ما كوله پشتي خودش را بست و آنگاه پايين رفتن آغـــاز شد . هانس اولين نفر بود . بعد از او عمويم و سپس من
 پايين رفتم . سكوت برقرار بود ولي تكه سنگ هـــــــــايي كه از زير پايمان به پايين مي فتاد با صداي بلندي سكوت  را درهم

 مي شكست .
 

 من در حالي كه با يك دستم يكي از رشته هاي طناب را گرفته بودم و تعــادل خودم را به كمك عصاي آهني دست ديگرم روي
 رشته ديگر طنـاب حفظ مي كردم به پايين ميرفتم . به نظر مي آمد كه آن طناب براي تحمل وزن ما سه نفر خيلي باريك باشد 
 براي آنكه همه سنگيني من روي طنـــــاب نباشد تا آنجا كه مي توانستم اينجا و آنجا پاهايم را روي سنگ هايي كه از ديواره
 بيرون زده بود مي گذاشتيم و بدين ترتيب آسـان تر پايين مي رفتم . هانس هربار كه اين بيرون زدگيها زير پايش مي آمد به

 آرامي هشدار مي داد و مي گفت : مواظب باشيد و عمويم حرف او را تكرار مي كرد .
 

 نيم ساعتي كه از صخره هـــا به پايين مي رفتيم به صخره بزرگي رسيديم كه در ديواره راهگذر محكم شده بود هانس يك سر
 طناب را كشيد و قالب آن از باال باز شد و همراه با انبوهي سنگ ريزه و تكه پاره هاي مواد آتشفشــــــــــاني به پايين افتاد .

 من هنوز هم نمي توانستم قعر آن حفره را به چشم ببينم . در نيم ســــــــاعتي كه گذشت باز هم توانستيم در حدود شصت متر 
 ديگر به پايين برويم .

 
 مطمئن بودم كه هيچ يك از زمين شنــاسان پيش از ما تالش نكرده بود آن صخره هاي بزرگ را مورد مطالعه و بررسي قرار
 دهد . امـــــــا به نظر مي آمد كه پروفسور  به يادداشت برداري و جمع آوري بعضي نمونه ها سرگرم است ، چرا كه در يكي
 از توقف هـــــا نفسي تازه كرد و به من گفت : هر چه بيشتر پايين مي روم بيشتر سردرگم مي شوم . اين صخره هاي بزرگ
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 آتشفشـــــــــــــــاني نشان مي دهد كه همفري ديوي راست مي گفت . من از پذيرفتن نظريه مربوط به گرماي زمين خودداري 
 مي كردم .

 
 هر بــــــــــــار كه توقف مي كرديم عمويم اين سخن را پيش مي كشيد و من از بحث و گفتگو پيرامون آن خودداري مي كردم 
 پرفسور هم خيــــــــــــــــــــــال مي كرد كه سكوت من دليل بر موافقت من مي باشد و هر بار اين سخن را به ميان مي آورد .
 سه ســــــاعت از موقعي كه پايين رفتن را شروع كرده بوديم مي گذشت و من هنوز نمي توانستم قعر آن راه تنوره اي را به

 چشم ببينم . امـــــا به تدريج كه پايين مي رفتيم و باالي سرم را نگاه مي كردم دهانه آن را كوچكتر از دفعه پيش مي ديدم در 
 واقع هر چه پايين تر مي رفتيم دوربرمان تاريك تر مي شد . به نقطه اي رسيديم كه من دريافتم تا آن موقع چهارده بار طناب
 را باز كرده بوديم و بار ديگر به صخره اي قالب بسته و پايين رفته بوديم و براي هربار پايين رفتن نيم ساعتي وقت گذرانده

 بوديم و پانزده دقيقه هم استراحت كرده بوديم . روي هم رفته دو ساعت و نيم وقت گرفته بود . 
 

 اگر حســــــــــــاب كنيم كه در هر يك از مراحل فرود آمدن حدود شصت متر پايين رفته باشيم بدين معني بود كه حاال در عمق
 .ايست  هشتصد و هفتاد متري زمين هستيم . در آن لحظه بود كه صداي پرطنين هانس بلند شد كه گفت :

 
 و من درست پيش از آنكه پـايم را روي سر عمويم كه پايين تر از من بود بگذارم همان جا ايستادم . پروفسور كه نفس نفس

 مي زد گفت : رسيديم . و من كه به آرامي در كنار او مي ايستادم پرسيدم : به كجا رسيديم ؟
 

 به پايين مخروط .
 

 هيچ راه خروجي اينجا هست ؟
 

 بله ، يك راه به شكل تونل هست كه از طرف راست مي رود . فردا به آن نگـاهي مي اندازيم حاال بهتر است اول شام بخوريم 
 و بخوابيم . هنوز آنجا كامال تاريك نشده بود . شـــــام مختصري خورديم و سپس روي سنگ هاي سخت آذرين خوابيديم . در
 آن قعر دودكش مخروطي شكل چشمم به ستاره درخشــــــــاني افتاد و مثل آن بود كه از پشت يك تلسكوپ بسيار بزرگ به آن

 ستاره نگاه مي كنم . كمي بعد به خواب عميقي فرو رفتم .
 
 

 فصل هشتم :

 سه هزار متر پايين تر
 

 ساعت هشت صبح بود كه شعاع باريكي از خورشيد بر صورتمـــــــــــــان تابيد و ما را بيدار كرد . نور بر ديواره براق كه از 
 سنگهاي آذرين تشكيل شده بود و بازتاب هاي فراوانش اطرافمــــــــــان را روشن مي كرد . دور و برمان طوري روشن شده
 بود كه مي توانستيم بخوبي همه چيز را ببينيم . عمويم گفت : خوب ، آكسل ، هيچ وقت بوده كه يك چنين شب آرام و بي سر

 و صدايي را در آن خانه كوچكمان بگذراني ؟ از آن شلوغي ها خبري نيست . نه ؟ 
 

 پاسخ دادم : اوه ، اينجا به قدر كافي ساكت هست ولي در اين انتهاي چاه احساس وحشت مي كنم .
 

 عمويم از اين حرف عصبــــــــاني شد و گفت : پس اگر حاال بخواهي بترسي ، بعد از اين چه حالي پيدا مي كني ؟ فشار اينجا
 فقط بيست و نه اينچ است . اين مخروط كه ما ، در پايان آن هستيم تا حدود سطح دريا پايين مي رود . اين به معني آن است
 كه ما هنوز يك سانتي متر هم در زمين به پايين نرفته ايم ... واين همـــــان جايي است كه هانس آن بسته لوازم را از آن باال
 روي آن انداخت . هانس با انگشتش اشـاره كرد و گفت : آنجا ، در آن باالست . و بعد مثل يك گربه چابك از صخره باال رفت
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 و بسته لوازم را كه در حدود سي متري باالتر از جاي ما افتاده بود برداشت .
 

 عمويم گفت : خوب شد . حاال بهتر است صبحانه بخوريم . يادتان باشد كه سفر درازي در پيش داريم . صبحــــــــانه ما كمي
 بيسكويت و اندكي گوشت پخته بود كه شتــــــــــــــاب زده آن را بلعيديم و كمي هم آب مخلوط با نوشابه اي كه همراهمان بود
نوشيديم . عمويم دفترچه يادداشت كوچكي از جيبش بيرون آورد . آنگاه هر يك از اسبـــــــــاب و لوازم پژوهشي را اين طور 

 يادداشت كرد : 
 

 دوشنبه اول ماه ژوئن :

 زمان : هشت و هفده دقيقه بامداد

  سانتي متر جيوه66/73فشار : 

 جهت جغرافيايي : مشرق  جنوب شرقي 
 

 جهت جغرافيايي تعيين شده از روي جهت نما ( كامپاس ) به طرف همـــــان تونل تاريكي بود كه عمويم شب پيش درباره اش
 حرف مي زد . عمويم با شوخ طبعي و شادماني گفت : آكسل ، حاال واقعا مي خواهيم پايين برويم .اين درست همان لحظه اي
 است كه مسافرت ما شروع مي شود . اين را گفت و دوتا از چراغ قوه ها را كه مثل فـانوس هاي دسته بار بودند روشن كرد
و يكي از آنها را به دست هانس داد كه با خود بياورد . حــــــاال بهتر مي توانستيم دوروبرمان ر ببينيم و اين توانايي تا مدت 

  .به پيشدرازي برقرار مي ماند . صداي عمويم برخاست و در گوشم پيچيد كه مي گفت : 
 

 هر يك از ما كوله پشتي اش را برداشت . عمويم پيش از ما وارد تونل شد ، پشت سرش هانس بود كه بسته هاي پوشـاكي و
 طناب ها را با خودش مي آورد . سرم را باال گرفتم و براي آخرين بار به دهانه آتشفشــــــاني باالي سرم و از آنجا به آسمان

 نگاه كردم . آسمان ايسلند را ديدم ، آسماني كه ممكن بود ديگر هرگز نبينم .
 

 تونل با شيب تقريبي چهل و پنج درجه به سمت پايين مي رفت . چيزي نگذشت كه به يك واقعيت خوشحــال كننده پي برديم و
  باعث شده كه مواد آتشفشــــاني راه خود را در تونل بگشايد و به تدريج كه1229دانستيم كه رويداد انفجار دروني در سال 

 اين مواد به سردي گراييده و سفت و منجمد شده بودند يك راه پله مناسب براي راهپيمــــــايي ما تشكيل داده بود و اين پلكان
 در زير پاي ما بود . اين مواد سرد شده و متبلور نيز به خوبي نور چراغ هــاي ما را منعكس مي كردند . بر روي ديوارها ،

 استاالكتيك هاي رنگارنگ آويزان شده بود و از سقف تونل هم بلورهــــــــــــــــاي درخشنده اي مثل چراغ نور افشان به نظر 
 مي رسيدند و انگار كه به ما خوش آمد مي گفتند من كه از اين همه زيبـــايي به حيرت افتاده بودم گفتم : عالي است . عجب

 منظره اي ، عمو . به رنگ هايي كه اطراف آن بلور مي ردخشند نگاه كنيد ، و به آن بلورها چه خيال انگيز است .
 

 عمويم گفت : آه ، اين طور كه معلوم است مي خواهي به اين چيزهــــــــــا سرگرم بشوي ، آكسل ؟ بسيار خوب ، بايد بگويم 
 چيزهاي جالب تري مي بيني ، يعني اميدوارم . حاال زودتر راه برو .

 
 در اينجا به راحتي به پايين مي سريديم . جهت ياب را كه نگاه مي كردم معلوم مي شد بطور مرتب نشان مي داد كه در جهت
 جنوب شرقي پيش مي رويم . جريان رسوب گذاري مواد آتشفشــــــــاني بطوري انجام شده بود كه مثل يك خط راست به نظر
 مي آمد . هنوز دماي اطرافمان تغيير زيادي نكرده بود . دمــــــــــــــــاسنج را آماده كردم و هر لحظه به آن نگاه مي كردم كه 

  درجه سانتي گراد رسيده است . اين واقعيت در10دو ساعت بعد از شروع راه پيمايي در تونل دريافتم كه دمـــــــــاي آن به 
 ذهن من اين انديشه را بيدار كرد كه مسير عبور ما بطور افقي پيش مي رود ، در حـــــــــالي كه مي بايست  به طور عمودي
 به پايين مي رفتيم .... اما اين پروفسور علت آن را مي دانست ، چرا كه او از همان اول همه چيز را اندازه گيري مي كرد .
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 در حدود ســـاعت هشت بعدازظهر بود كه پروفسور دستور توقف داد . كلمه ايست براي گوش هاي من مثل نواي روح پرور
 موسيقي بود . هفت ســاعت مي گذشت كه بدون توقف راه مي رفتيم . هانس مقداري خوراكي روي يك سنگ براق گذاشت و
 ميان ما تقسيم كرد . از شدت گرسنگي  نمي دانستم چطور غذا بخورم . حــاال در غار مخصوصي به سر مي برديم كه به نظر
مي آمد هواي فراواني در آن جــــــــــاري است . من چنان خسته و كوفته بودم كه پيش از آن درباره يك موضوع مهم به فكر 
 نيفتاده بودم و آن ذخيره آب اشـــــــــاميدني ما بود . عمويم اميدوار بود كه در راه به چشمه هاي آب گوارا بر مي خوريم اما
 برخالف انتظارمــــــان هنوز چشمه آبي نديده بوديم . به عمويم گفتم كه فقط براي پنج روز ديگر ذخيره آب داريم . پروفسور
 گفت : فكرش را نكن آكسل . به محض اينكه به پشت اين صخره برسيم بيش از آنچه احتيــــــــاج باشد آب بدست مي آوريم .

 
 ولي اگر اين راه تا چند روز طول بكشد چه بكنيم ؟ فكر نمي كنم هنوز راه زيادي رفته باشيم .

 
 به چه دليل ؟

 
 براي اينكه اگر اين طور بود مي بايست هوا خيلي گرمتر از اين كه هست باشد . عمويم گفت : اين هم فكري است  . اما ببين

 دما سنج چه مي گويد ؟ 
 

  درجه به دما افزوده شده است .9پانزده درجه ، يعني اينكه از آمدن ما به تونل تا حاال فقط 
 

 كه اينطور .
 

  متر كه از سطح زمين پايين تر برويم يك درجه به گرما افزوده شود . حاال بهتر40بله . مطابق آنچه كه مي دانم بايد در هر 
 است ببينيم اختالف دما چقدر است .

 
 خوب ، پس حساب كن پسرم .

 
 كاري ندارد .

 
 40 بار از فاصله هاي 9دفترچه ام را باز كردم و بعضي اعداد را در آن نوشتم و اين طور حســاب كردم كه : روي هم رفته 

  متر پايين رفته باشيم . عمويم گفت : ولي با360 متر و به اين ترتيب بــايد كه 360متري به پايين آمده بوديم كه مي شود 
 محسابه اي كه من كرده ام در حدود سه هزار و يكصد متر از سطح دريا پايين تر آمده ايم .

 
 من با تعجب گفتم : ولي اين غيرممكن است .

 
 البته كه ممكن است . اعدادي كه ما به دست مي آوريم چندان هم واقعي نيستند .

 
  متر از گودترين معدن ها پاينن تر 1860محاسبات پروفسور حقيقت داشت و گفته اش درست بود . تــــــا آن موقع در حدود 

  درجه بود . اين موضوع مرا دچار 15 درجه برسد فقط 80رفته بوديم . با وجود اين به جاي آنكه دماي هواي آنجــــــــــا به 
 حيرت مي كرد . 

 
 روز بعد ، دوم ژوالي ، ساعت شش صبح بود . به پـــــــــايين در تونل ادامه داديم . شيب در اين مرحله بسيار مناسب بود . 

 ساعت دوازده و هفده دقيقه هانس توقف كرد . عمويم گفت : آه ، بايد يكي را انتخاب كنيم .
 

 با شنيدن اين حرف به اطرافم نگــاه كردم . تونل به دو راه باريك منشعب مي شد ، دچار ترديد شديم و نمي توانستيم از كدام 
 راه بايد برويم . تصميم گرفتن دراين رابطه بسيار مشكل بود . عمويم مـــــايل نبود مثل اشخاص دو دل رفتار كند . بي درنگ

 دستش را دراز كرد و گذرگاهي كه به سمت شرق مي رفت را به ما نشان داد و هر سه به طرف آن رفتيم .
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 شسب راه بسيار تند بود . گاهي به محلي مي رسيديم كه طاق نماهاي بلندي نظير آنچه در كليسا ديده مي شد برافراشته بود .
 بعضي جاها بسيار كوتاه و كم ارتفاع بود كه ناچار بوديم پشت خود را خم كنيم و گاهي هم به حالت سينه خيز جلو مي رفتيم .
 دمــــــــاي هوا همچنان دلپذير بود . با خود مي گفتم موقعي كه مواد مذاب به داخل اين تونل مي ريخته ارتفاع سقف آن چقدر 
 بوده ولي هر چه بوده حاال ديگر يك تونل تنگ و تاريك است . و اين فكر مرا به خود مشغول مي داشت كه دعــا كنم تا آنگاه 

 كه در اين تونل هستيم انفجاري پيش نيايد و مواد آتشفشاني روي سرمان خراب نشود .
 

 درباره اين موضوع با عمو ليدن براك حرفي نزدم . مي دانستم كه ترسيدن من برايش معني نداشت . او يك هدف داشت و آن
 همين كه فقط به پيش برود و به همين دليل بود كه مي رفت و ايستـــادن برايش بي معني بود و گاه با تصميم گيريهاي بجا و 

 به موقع اين آرزو را در دلم بيدار مي كرد كه با خودم مي گفتم كاش مثل او بودم .
 

 ســـاعت شش بعدازظهر ، پس از گذراندن يك روز دلچسب و كم زحمت ، متوجه شديم كه هفت و نيم كيلومتر به سمت جنوب
  متر به سمت پايين جلو رفته ايم .375رفته ايم ولي اين واقعيت را هم دريافتيم كه در تمام طول اين مسير فقط 

 
عمويم دستـــــــور توقف داد . بي آنكه چندان حرفي بزنيم غذا خورديم و بي آنكه درباره آنچه گذشته بود فكر كنيم خوابيديم . 
 رواندزمان براي هر كدام يك پتو بود كه خود را در آن پيچيديم . هرچه بود اين امتيــاز را داشت كه سرما آزارمان نمي داد و 

 از كسي يا چيزي هم نمي ترسيديم و از اينكه با آن سادگي زندگي مي كرديم شرمنده نبوديم .
 

 روز بعد برخاستيم و احســـــــاس شادماني  و آرامش مي كرديم و كمي بعد به سفرمان ادامه داديم . اين بار متوجه شديم كه
 راهمـــــــــــــان بطور افقي پيش مي رود و به نظر مي آمد گاهي هم به طرف باال مي رفت . در حدود ساعت ده صبح بود كه 

 دريافتيم راهمان به طرف باال مي رود و من ناچار بودم خيلي آهسته و با زحمت راه بروم .
 

 پروفسور از من پرسيد : موضوع چيه ، آكسل ؟
 

 خسته شده ام .
 

 چي گفتي ؟ خسته ؟ آن هم موقعي كه هيچ كاري به جز پايين رفتن نبايد بكنيم ؟
 

متاسفم عمو ، ولي مثل اينكه داريم باال مي رويم شيب راه از نيم ساعت قبل تغيير كرد . اگر همين طور برويم به سطح زمين 
 برمي گرديم .

 
 پروفسور كه از اين حرف خوشش نيامده بود سري تكــــــــــــان داد . من خواستم برايش توضيح بدهم ولي او به تندي روي 
 برگرداند و اشاره كرد كه بايد همچنـــــــــان به جلو برويم . به دنبال هانس كه پشت سرعمويم راه مي رفت حركت كردم . اگر
 چنين نمي كردم از آنهـــــــا عقب مي افتادم ، راه را گم مي كردم و آن موقع معلوم نبود چه بر سرم مي آمد . من معتقد بودم
 كه در حــــــــال پيش رفتن به سمت باال هستيم و هرلحظه به سمت زمين نزديكتر مي شويم . از اين بابت احساس خوشحالي
 و شـــــــــــادماني مي كردم چون ممكن بود به همين زودي ها ماري عزيزم را ببينم . نيمروز فرا رسيد . ديواره هاي گذرگاه
 تغيير شكل داد . مواد آتشفشــــــاني جاي خود را به صخره هاي سخت داده بود كه بصورت اليه هاي شيبدار پيش مي رفت .

 ما از روي اليه هاي سنگ گرانيت مي گذشتيم ديگر ترديدي نداشتم كه راه را غلط مي رويم .
 

 ناگهان گفتم : نگاه كنيد . و به دوتا از صخره هايي كه آنجا بودند و با يكديگر تفاوت داشتند اشاره كردم .
 

 خوب ؟ چه مي خواهي بگويي ؟
 

 ما به صخره هـــــايي رسيده ايم كه مربوط به دوره اي مي شوند كه نخستين جانوران و گياهان بر روي زمين ميزيسته اند . 
 اين حرف بود كه پروفسور را وادار كرد چراغ دستي را باال بگيرد و صخره ها را به دقت نگاه كند ، انتظار داشتم حرفمم را

 باور كند و از آن تعجب نمايد اما يك كلمه هم حرف نزد و همچنان به پيش رفتن ادامه داد .
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 من از خودم مي پرسيدم : آيــــــــــــــا عمويم منظورم را فهميد ؟ نكند از پذيرفتن حقيقت خودداري مي كند و به روي خودش 
 نمي آورد ؟ اين براي من روشن بود كه ما راه را عوضي مي رفتيم و اين راه ، ما را به دودكش كوه اسني فلس نمي رسانيد 
 شايد هم اين من بودم كه درباره اهميت تغيير صخره هـا اشتباه مي كردم . شايد ناخواسته خودم را به اشتباه مي انداختم . با
 خودم گفتم : اگر حق با من باشد به زودي با بعضي نشانه هاي مربوط به گياهان اوليه روبرو مي شوم . حاال بايد چشم هايم

 را خوب باز كنم .
 

 در حدود يكصد متر كه جلو رفتيم ، نشانه اي كه در جستجويش بودم پيدا كردم . حــــــاال ديگر بر روي مواد آتشفشاني پيش 
 نمي رفتيم و آنچه زير پايمان بود خاك نرمي بود كه نشـــــــانه هايي از گياهان و صدف هاي اوليه بدان آميخته شده بود . در
 اينجا ديگر پروفسور ليدن براك مي بايست حرفم را باور كند و از جلو رفتن خودداري نمايد ولي او همچنـان پيش مي رفت .

 
 بيش از اين نمي توانستم تحمل كنم . يك صدف كـامل را كه از هزاران سال پيش بجا مانده بود برداشتم و شتاب زده خودم را

 به عمويم رساندم و گفتم : اين را نگاه كنيد .
 

 بله اين يك صدف است ، آكسل . اين راه گرانيت و آتشفشــــــــاني نيست . اين طور كه معلوم است من اشتباه كرده ام ولي تا
 رسيدن به انتهاي اين گذرگاه نمي توان مطمئن بود .  

 
 حرف شما را مي فهمم عمو ، اين را هم بگويم  كه اگر خطر تهديدمــــان نمي كرد ، نظر شما را مي پذيرفتم و با شما از اين 

 راه مي آمدم .
 

 چه خطري ما را تهديد مي كند ؟
 

 كمبود آب . ما آب كم داريم .
 

 در اين صورت ، آكسل ، بايد آب كمتري بنوشيم . 
 
 

 فصل نهم :

 در جستجوي آب 
 

 ناچار بوديم كه آب كمتري بنوشيم . ذخيره آب آشــــــاميدني ما بيش از سه روز دوام نمي آورد و اين موضوع را در آن شب
 كه شام خورديم متوجه شديم . تمام روز بعد را تقريبا بدون آنكه كلمه اي حرف بزنيم به راه رفتن ادامه داديم .

 
 ناگهان خود را در برابر صخره  بزرگي يافتيم كه در تابش چراخ مي درخشيد و نورهايي كه از آن باز مي تابيد به رنگ هاي
 گوناگون و بسيار زيبا درمي آمد . در آنجــــا متوجه شدم كه سنگ واره هاي ديگري از موجودات زنده كه هزاران سال پيش
 مي زيسته اند پراكنده است . اينجــــــا نردباني بود كه هر پله اش به دوره اي از عمر زمين و موجودات زنده اش اختصاص

 داشت و ما از آن مي گذشتيم .
 

 به نظر مي آمد كه پروفسور ليدن براك به اين موضوع اهميت نمي دهد . او منتظر بود كه يكي دو اتفـــــاق مهم روي بدهد :
 يكي انكه غاري در زير پايش پيدا شود كه ما بتوانيم از آن بگذريم و ما از آنجــــــا به راهي كه مي خواستيم ادامه دهيم و يا
 اينكه به مانعي برخورد كنيم كه ما را از پيش رفتن بازبدارد . بعدازظهر آن روز هم فرا رسيد و هيچ يك از انتظارها برآورده

 نشد . 
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 آن شب ، براي نخستين بار احساس كردم كه تشنه هستم . روز جمعه به راهي رفتيم كه در آن باد مي وزيد پس از ده ساعت
 متوجه شدم كه آن صخره درخشــــــان جاي خودش را به رگه هاي تيره ذغال سنگ داده است . با خوشحالي گفتم : يك معدن

 ذغال سنگ .
 

 عمويم در پاسخ من گفت : معدني بدون كارگر .
 

 اوه . چه كسي مي داند ؟
 

 پروفسور گفت : من مي دانم ، مطمئن هستم اين گذرگاه با دست بشر ايجاد نشده است . خوب ، حاال وقت شام است .
 

 هــــــانس كمي خوراكي در پيش گذاشت . من به غذا ميل نداشتم اما چند جرعه اي را كه اجازه داشتم نوشيدم . فقط نيمي از
قمقمه آبي كه در اختيار هانس بود برايمان باقي مانده بود و تمام آب آشـــاميدني ما سه نفر همين بود . دو نفر همراه من با 
 آرامش روي پتو دراز كشيدند و به خواب فرو رفتند . من هر چه كردم خواب به چشمم نيامد و تا صبح دقيقه شماري كردم .

 
 در ساعت شش صبح شنبه ، بار ديگر پيش روي را شروع كرديم . بيست دقيقه گذشت و ما به دهــــــــانه غاري رسيديم كه 
چنان بزرگ بود كه به نظر من نمي توانست با دست بشر ساخته شده باشد . در واقع ما نخستين انسانهايي بوديم كه پاي در 

 اين غار مي نهاديم .
 

 اين ديواره هاي تيره رنگ چه داستان جــــــالبي كه براي ما تعريف مي كردند ؟ من درباره آن دوره هاي چندين ميليون سال 
 پيش مي انديشيدم ، به آن ميليونهـــــــــــــا سال قبل كه بسترهاي اين ذغال سنگ ها تشكيل مي شد . به آن منابع پرارزش و
 كان هاي سرشــــــــــار از ثروت فكر مي كردم كه ما اينك از برابر آن مي گذشتيم . ديگر احساس خستگي نمي كردم و آن را

 فراموش كرده بودم .
 

 مسافرت ما در راستاي اين معدن ذغال سنگ تا بعدازظهر ادامه يافت .
 
 
 

 عمويم صبر و حوصله اش را به تدريج از دست مي داد . به جايي مي رسيديم كه چنــان تاريك بود كه دورتر از بيست متري
 خود را نمي توانستيم ببينيم و به همين علت هم نمي توانستيم حدس بزنيم كه آن راه تا كجـا پيش مي رود . ساعت شش بود
 كه ناگهــــــــان ديوار بلندي روبرويمان پيدا شد . سمت چپ و سمت راست ، باال و پايين را نگاه كرديم . راه به پايان رسيده

 بود و ما خودمان را در بن بست يافتيم .
 

 عمويم گفت : خوب شد . حـــــــــاال همه چيز معلوم مي شود . ما از راهي كه سكناسم رفته است نرفته ايم و هيچ كاري نبايد
 انجام بدهيم غير از اينكه از راهي كه آمده ايم برگرديم . كمتر از سه روز ديگر به همــــــان دو راهي تونل برمي گرديم . من

 گفتم : بله ، البته در صورتي كه رمقي هم برايمان باقي مانده باشد .
 

 خوب ، چرا نبايد رمق داشته باشيم ؟
 

 براي اينكه از فردا ديگر آب آشاميدني مان تمام مي شود .
 

 پروفسور با لحني سرزنش آميز گفت : شهامت چطور ؟
 

 من اين دليري را نداشتم كه به اين حرف پاسخي بدهم .
 

 صبح روز يكشنبه به راه افتــاديم . در پايان آن روز ، آخرين قطره آب ذخيره مان را نوشيديم و بعد از آن فقط اندكي نوشابه
 برايمــــــــــان مانده بود كه من از نگاه كردن به آن هم نفرت داشتم چون گلويم را چنان به سوزش مي آورد كه نمي توانستم
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 تحمل كنم . بسيــــــــــــار خسته بودم . چندين بار نزديك بود از خستگي و ضعف غش كنم ، ولي عمويم و هانس به من كمك 
 مي كردند كه از پا نيفتم . به خوبي مي ديدم كه عمويم به زحمت افتـــاده و كم مانده او هم از سستي غش كند او هم خسته و 
 به شدت تشنه بود . سرانجــــــام ، در ساعت ده صبح روز سه شنبه هفتم ژوالي ، در حالي كه از خستگي و درماندگي روي 
 سينه پيش مي خزيديم و نفس نفس مي زديم و ناله مي كرديم به همان نقطه اي رسيديم كه تونل به دو راه منشعب مي شد و

 ما به اشتباه رفته بوديم .
 

 خودم را  روي كف تونل انداختم و از حـــــــال رفتم . هانس و عمويم روبه روي ديوار نشستند و مي خواستند يكي دو قطعه
 بيسكويت بخورند . ولي من چشم هايم را روي هم گذاشتم و به خواب سنگيني فرو رفتم .

 
 مدتي بعد ، عمويم خودش را به من رساند و مرا در آغوش گرفت .

 
 پسرك بيچاره .

 
 من تا آن موقع نديده بودم كه پروفسور با دلسوزي و حســـــــاسيت با من حرف بزند . دست هايش را كه مي لرزيد در دست

 گرفتم . به من اگاه كرد و چشمانش از اشك پر شده بود ، بعد قمقمه اش را به لب هايم نزديك كرد و گفت : بنوش .
 

 در آن لحظه از خودم مي پرسيدم : واقعا درست مي شنوم اين عموي من است كه اين قدر به من مهرباني مي كند ؟
 

 او دوباره گفت : بنوش . و من به خودم آمدم و از آن آب گوارا نوشيدم و چه لذتي در آن لحظه احســـــــــاس كردم . فقط يك
 جرعه نوشيدم ولي همين يك جرعه آب براي نجات زندگي من كافي بود . چشم هــايم از اشك پر شد و به عمويم نگاه كردم و

 گفتم : عموجان ، متشكرم . 
 

 عمويم گفت : همه اش همين بود ، مي فهمي ؟ من اين را در قمقمه ام با دقت نگاه مي داشتم تا اگر احتيـــــــاج داشتي به تو
 بدهم .

 
 متشكرم . خيلي متشكرم .

 
 

 كم كم توانستم اندكي رمق بگيرم . به عمويم گفتم :  حــــــاال كه ديگر بي آب شده ايم بهتر است به كوه اسني فلس برگرديم .
 اميدوارم خداوند به ما كمك كند به طرف قله باال برويم و بار ديگر به دهانه برسيم .

 
 عمويم بطوري كه انگار با خودش حرف مي زد گفت :  برگرديم ؟

 
 بله ، برگرديم . هر چه زودتر برگرديم .

 
 مدتي سكوت برقرار شد و كسي حرف نمي زد .

 
 پروفسور با لحني جدي و محكم گفت : آكسل ، معلوم مي شود آبي كه به تو دادم نتوانسته قدرت و شهـــــــــــــــامت را به تو 

 برگرداند .
 

 با خودم گفتم : اين عموي من چه مرد عجيبي است و از او پرسيدم : چي گفتيد ؟ يعني مايل نيستيد كه ديگر برگرديم ؟
 

 عمويم گفت : و همه اين زحمت ها را ناديده بگيريم ، آن همه درست در موقعي كه در آستانه موفقيت هستيم ؟
 

 به اين ترتيب ناچاريم كه خود را براي مردن آماده كنيم .
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 نه ، اين طور نيست ، آكسل . تو بايد برگردي . نمي خواهم كه جــانت به خطر بيفتد . هانس با تو مي آيد ولي من مي مانم .
 

 شما را تنها بگذاريم ؟
 

 گفتم كه ، من اينجا مي مانم . من اين مســـافرت را شروع كرده ام و هر طور شده آن را به آخر مي رسانم و يا هيچ وقت بر
 نمي گردم . تو برو ، آكسل ، برگرد .

 
 راهنما اين صحنه را زير نظر داشت و با بي اعتنـايي مخصوص به خودش به حرف هاي ما گوش مي داد و چيزي نمي گفت 

 او به خوبي مي دانست كه چه وضعي ممكن است پيش بيايد و از اينكه من و عمويم از هم جدا شويم چندان خوشش نمي آمد  
 هر چند اين تصميم ممكن بود سرنوشت و زندگي او را تغيير دهد . آو آمــاده بود هر تصميمي كه اربابش بگيرد اجرا كند اگر
 عمويم مي گفت كه او بــماند اين فكر را بكار مي بست و اگر به او دستور مي داد كه با من به سطح زمين برگردد اين فرمان

 هم اجرا مي كرد . 
 

 چطور مي توانستم منظورم را براي او توضيح بدهم ؟ به نظر من الزم بود كه مـــــــا دو نفر همفكر مي شديم و پروفسور را
 تشويق مي كرديم با ما به بلنديهاي اسني فلس برگردد و در صورتي كه الزم مي شد او را به اين كار مجبور مي كرديم . من
 به طرف هانس رفتم و با او دست دادم . حركتي نكرد و همچنــــان بي تفاوت ماند . او مي دانست كه من چقدر رنج مي كشم 

 ولي مثل ايسلنديهاي ديگر سرش را به آرامي تكان داد و به عمويم اشاره كرد و گفت : هر چه ارباب بگويد .
 

 من از خشم فريادي كشيدم و گفتم : ارباب ؟ تو ديوانه شده اي ؟ او كه اربـاب مرگ و زندگي تو نيست . ما بايد هرچه زودتر
 برگرديم بايد او را هم با خودمــان ببريم . مي فهمي ؟ حرفم را مي شنوي ؟ بازوي هانس را گرفته بودم و تالش مي كردم او
 را برخيزانم كه عمويم حرف را قطع كرد و گفت : خودت را آرام كن ، آكسل . اگر هــــــــــانس پيشنهاد تو را قبول كند قول و

 قرارش را برهم زده است و او چنين كاري نمي كند . خوب ، حاال به پيشنهاد من گوش كن .
 

 من دست هايم را روي هم گذاشتم و منتظر حرف هاي عمويم شدم .
 

 او گفت : تنها مشكل ما كمبود آب است . در سمت مشرق گذرگاه مواد آتشفشـــاني و ذغال سنگ ، هيچ چيز پيدا نكرديم . اگر
 از سمت مغرب برويم ممكن است شانس و خوشبختي به ما روي بياورد .

 
 

 من با شنيدن اين گفته سري تكان دادم و به عمويم فهمــــاندم كه نمي توانم حرف او را باور كنم . پروفسور به گفته اش اين 
 طور ادامه داد : بگذار حرفم را تمـــــام كنم ، موقعي كه شما خوابيده بوديد ، من نگاهي به آن گذرگاه غربي انداختم . آن راه
 يكراست به طرف پايين ميرود . چند سـاعت كه راه برويم به سنگ هاي گرانيتي مي رسيم و در آنجا حتما به چشمه هاي آب
 گوارا دست پيدا مي كنيم . من مطمئن هستم و از شمــــا دو نفر مي خواهم كه يك روز ديگر را هم تحمل كنيد . اگر بعد از يك

 روز ديگر ، به چشمه آب نرسيديم همين حاال سوگند مي خورم كه هر سه به سطح زمين برمي گرديم .
 

با خودم گفتم : براي او غيرممكن است بتواند يك چنين قولي را بكار بندد . نمي توان گفته او را تـــاييد كرد ، او دچار اشتباه 
 است .

 
 در جواب عمويم گفتم : بسيار خوب ، هر چه مي خواهيد بكنيد ، اميدوارم خداوند به اين همه پشتكار شما پاداش بدهد . تنها

 چند ساعت فرصت هست . راه بيفتيم .
 

 بار ديگر به كاوش و جستجو پرداختيم . اين بار از سمت مغرب گذرگاه به پيش رفتيم . مثل گذشته اين هانس بود كه در جلو
 مي رفت . هنوز صدمتري راه نرفته بوديم كه پروفسور در برابر ديواري ايستـــــــاد و چراغ دستي اش را باال گرفت و فرياد 

 كشيد : اين صخره هاي اوليه اند . حاال داريم راه را درست مي رويم . به پيش .
 

 گذرگــــاهي كه در آن پيش مي رفتيم در روزهاي اول پيچ و خم زياد داشت و هواي آن به تدريج سردتر مي شد و گودال ها و
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 چاله هاي فراوان داشت . هر چه بيشتر به پايين مي رفتيم اليه هاي بيشتري از صخره هاي اوليه در برابر خودمان مي ديديم
 اينجا بهترين مكاني بود كه يك معدن شنـاس مي توانست به مطالعه آن بپردازد . ديدن اين صخره ها در اين وضعيت ، شانس
 اين كه بتواند چنين صخره هايي را لمس كند براي هيچ معدن شنـــــــــاسي پيش نيامده است . البه الي هر صخره را كه نگاه
 مي كرديم سايه هاي رنگارنگ و از همه بيشتر سبز و زرد به چشم مي خورد و نشان مي داد كه رگه هاي متعددي از مس و

 طال در آن خوابيده است . اين ثروت هايي طبيعي بود كه از چشم آدم هاي پرطمع پنهان مانده بود .
 

 كمي بعد به ديواره بلندي رسيديم كه جنس آن از نوعي كــــــــــــــــــاني به نام ميكا بود و به شدت برق مي زد . نوري كه از 
 چراغ دستي هاي بر آن ديوار مي تابيد چنــان بازتابي داشت كه چشم را خيره مي كرد و من خيال مي كردم از داخل يك تونل

 برليان عبور مي كنم .
 

 در حدود ســـــاعت شش بعدازظهر بود كه اين فستيوال و جشنواره رنگارنگ به پايين رسيد . ديواره ها بار ديگر تيره رنگ 
 شدند . معدن ميكا در اين قسمت با مواد معدني ديگر در هم مي آميخت تا سخت ترين صخره ها را بوجود بياورد ، صخره اي

 كه تمام فشار و سنگيني زمين را تحمل مي كرد و خم نمي شد .
 

 اكنون ســــــــاعت هشت بود اما هنوز اثري از آب پيدا نكرده بوديم . من از تشنگي ديوانه شده بودم . عمويم هر لحظه پيش
 مي دويد ، در نقطه اي مي ايستاد و گوش مي سپرد شـــــايد صداي فرو ريختن آب را از چشمه اي بشنود . پاهايم شروع به
 لرزيدن كرد . تالش مي كردم خودم را سرپا نگاه دارم تا عمويم نـــــــــاچار به توقف نشود . اين باعث مي شد عمويم به فكر

 پايان يافتن آن روز بيفتد .... آن آخرين روزي كه او مهلت خواسته بود .
 

 اما سرانجام نتوانستم طاقت بياوردم ، فريادي كشيديم و نقش زمين شدم و گفتم : كمكم كنيد . دارم مي ميرم . 
 

عمويم برگشت . دست هــــــــــايش را روي هم گذاشته بود و به من نگاه مي كرد . زير لب گفت : همه چيز تمام شد . چهره 
 خشمگين و غضبناك عمويم آخرين چيزي بود كه پيش از برهم نهادن چشم هايم به خاطر دارم . موقعي كه چشم باز كردم آن

 دو نفر را ديدم كه پتو بدور خود پيچيده بودند . از خودم پرسيدم : نكند خوابيده اند ؟
 

 اما من كه نمي توانستم بخوابم . خسته و ناتوان بودم بدنم درد مي كرد . حرف هاي عمويم در گوشم مي پيچيد كه گفته بود :
 همه چيز تمام شد . كسي نبود كه به من رسيدگي كند . چنان سست و ضعيف بودم كه هيچ اميدي به بازگشت به سطح زمين
 نداشتم . در حدود شش و نيم كيلومتر از سطح زمين پايين امده بوديم و من سنگيني آن همه وزن را روي شــــــــــــانه هايم
 احساس مي كردم . تمام بدنم خرد و خمير شده بود . نمي توانستم بخوابم ولي هر طور بود روي بستر گرانيت سرد و سخت

 دراز كشيدم . 
 

 چند ســـاعتي گذشت . سكوت مرگباري برقرار بود . هيچ گونه صدايي نمي توانست از پشت آن ديواره هاي پهن به گوش ما
 برسد . خيـــــال كردم كه صدايي مي شنوم . فروغ كم رنگي به چشمم خورد كه در تاريكي ناپديد مي شد و فكر كردم اين مرد
 تواناي ايسلندي است كه چراغ بدست از آنجـــــا دور مي شود . اين پرسش به ذهنم دويد كه چرا مي خواهد ما را ترك كند ؟
 آيا مي خواست ما را در آنجـــا تنها بگذارد ؟ عمويم خوابيده بود . حاال ديگر همه جا تاريك بود و من هيچ چيزي نمي ديدم .

 هانس ! هانس !صدايي هم شنيده نمي شد . فرياد كشيدم . گفتم : هانس رفته . ما را تنها گذاشته . 
 

 بشدت مي ترسيدم اما چند دقيقه اي كه گذشت شرمنده شدم و از اينكه خيـــــال كردم هانس به چنين كاري دست زده خودم را
 سرزنش كردم . هـــــــــــانس مردي نبود كه ما را در آن موقعيت دشوار تنها بگذارد . چرا كه در واقع به طرف باالي گذرگاه
 نمي رفت بلكه پايين تر رفته بود كه شايد راه نجاتي پيدا كند . آيــــــــــــــا ممكن بود چيزي پيدا كرده باشد ؟ آيا در آن سكوت

 شبانه آوايي به گوش او رسيده بود كه من نشنيده بودم .
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 فصل دهم :

 آب را يافتيم
 

 مدت درازي گذشت و من در تمــــام آن در جستجوي اين جواب بودم كه چرا آن شكارچي آرام و راهنماي دلسوز ، ما را ترك 
 كرده است . انديشه هاي متفــــــــــــاوتي در ذهنم مي دويد . فكر مي كردم كه ديگر تا ديوانگي فاصله اي ندارم . آنچه بر من
 مي گذشت گفتني نيست . سرانجام صداي پايي شنيدم كه باال مي آمد . اين هـــــــانس بود كه پيش ما برمي گشت . پرتويي بر
 ديوارها درخشيد و كمي بعد بر گوشه اي كه خيلي به مــا نزديك بود تابيد . هانس را ديدم كه بازگشته بود . پيش عمويم رفت

 دستش را روي شانه او گذاشت و خيلي آرام بيدارش كرد .
 

 عمويم پرسيد : چه شده ؟
 

 هانس گفت : آب .
 

 آب ! آب !من كه اين كلمه را شنيدم از خوشحالي برخاستم و در حالي كه فرياد مي كشيديم و كف مي زدم مي گفتم : 
 

 و بازوهــــــــــايم را طوري تكان مي دادم كه انگار يك ديوانه واقعي هستم . عمويم حرف او را تكرار كرد و گفت : آب ؟ كجا 
 هست ؟

 
 هانس جواب داد : پايين ، همين زيرپايمان . من پيش دويدم و دستهاي راهنمـايمان را به نشانه تشكر و قدرداني فشردم و او
 با نگاهي آرام و خونسرد به من چشم دوخته بود . به سرعت آماده شديم و چيزي نگذشت كه از تپه شيب داري پايين رفتيم .

 نيم ســـاعت بعد ، كه نزديك به دو كيلومتر راه رفته بوديم و ششصد متري بيشتر به طرف عمق زمين پايين رفته بوديم هنوز 
 از چشمه خبري نبود و من بار ديگر دچار ترس و نگراني شده بودم .

 
 در يك لحظه ، صدايي همانند آواي رعد به گوشم خورد كه از پشت ديواره هاي گرانيتي مي آمد .

 
 عمويم گفت : هانس اشتباه نكرده بود . اين صداي غرش يك رودخانه است .

 
 پرسيدم : يك رودخانه ؟

 
 

 هيچ شكي در آن نيست . يك رودخانه زير زميني در اطراف ما جريان دارد .
 

 در حالي كه سراپايمان ، اميد و اشتيــــاق بود به شتاب ، پايين مي رفتيم . كمي بعد من ديگر خسته شدم شنيدن صداي جاري
 آب روحيه ام را به من بازگردانده بود . رودخانه كه در قسمت هــــــــاي باالي سرمان جريان داشته حاال از پشت صخره هاي
 سمت چپ ما جريــــــــــــــــان داشت . من صخره را با دست لمس مي كردم شايد رطوبت آن را حس كنم ولي بي نتيجه بود . 

 نيم ساعت ديگر هم گذشت . در اين مدت نيز دو كيلومتر ديگر راه رفته بوديم .
 

 دانستيم كه راهنمـــــــــا هم در آن مدت كه پيش ما نبود نمي توانسته دورتر از اين برود . او به وجود ـب در ميان صخره ها 
 پي برده بود و بي آنكه آب را ببيند يا بنوشد پيش ما برگشته بود . 
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 اين را دانستيم كه صداي جاري آب به تدريج ضعيف مي شود و معلوم بود كه ما از آن دور مي شويم . بهتر بود كه برگرديم
 هــــانس در نقطه اي كه به نظر مي رسيد نزديك ترين فاصله تا رودخانه را دارد بر جايش ايستاد . من نزديك ديوار نشستم .
به خوبي تشخيص مي دادم كه آب از پشت صخره و در فـاصله نيم متري جـاري است اما ديوار صخره اي گرانيت مانع دست 

 يافتن به آب مي شود .
 

 من به شدت دلسرد شدم ، كوچكترين فكري به ذهنم نمي رسيد . هـــــانس به من نگاه كرد و من لبخندي بر چهره اش ديدم .
 برپا ايستاد و چراغ دستي را باال گرفت . خودش را به ديوار نزديك كرد . گوشش را به صخره سنگي خشك نهـاد و خيلي به
 آرامي برداشت و بار ديگر اين كـــــــــار را تكرار كرد . در چند نقطه ديگر هم به همين روش گوش سپرد . من فهميدم كه او
 مي خواهد نقطه معيني را كه صداي ريزش آب از آنجـــا بهتر شنيده مي شود را پيدا كند . ان نقطه را در فاصله يك متري از

 پايين پيدا كرد . بار ديگر گوش سپرد  و من نمي توانستم حدس بزنم كه راهنماي ما در انديشه چه كاري است .
 

 كلنگ را به دست گرفت و من دانستم چه كار خواهد كرد .
 

  .نجات پيدا كرديمفرياد زدم : 

 
 عمويم كه مثل من خوشحال شده بود گفت : بله ، هانس راست مي گفت . چه راهنماي كم نظيري است .

 
 بـــايد بگويم  ، هيچ كاري خطرناك تر از اين نبود كه ديوار را با كلنگ سوراخ كنيم . اين دوار پشتوانه تمام كره زمين بود .

 اگر اين ديوار مي افتاد و به ما صدمه مي زد چه مي كرديم ؟ اگر آب با فشــــار زياد بيرون مي زد و ديوار را خراب مي كرد 
 چه مي شد ؟ اين خطرهــــــــــــا واقعي بود ولي در آن لحظه كمتر به فكر آن بوديم و تشنگي شديد كه ما را از پا انداخته بود 

 فرصت فكر كردن را به ما نمي داد .
 

 من و عمويم براي سوراخ كردن ديوار با بي صبري تمام منتظر بوديم . هـــانس برخالف ما دو نفر خيلي آرام و خونسرد بود
 و همچنان كلنگ مي زد .

 
 ضربه هـــــــــاي كلنگ فرود مي آمد و با هر صدايش قلب را در سينه مي لرزاند . هانس آنقدر كلنگ زد كه حفره اي به قطر

 پانزده سانتي متر در ديوار كنده شد . من رطوبت آب را در لب هايم احساس مي كردم .
 

 بعد از ساعتي كلنگ هانس در عمق شصت ســــــــانتي متري ديوار گرانيت را كنده بود . من از هيجان و دلهره مي لرزيدم و 
 عمويم كلنگ ديگري برداشت تا به هانس كمك كند كه ناگهان آب با صداي بلندي از سوراخ بيرون زد . هانس كه با فشار آب

 به عقب پرتاب شده بود نتوانست از درد فرياد برنياورد .
 

 من همين كه دستم را در آب گذاشتم فريادي كشيدم . آب از شدت گرما مي جوشيد . گفتم : اين كه آب جوش است .
 

 عمويم گفت : به زودي سرد مي شود . گذرگاه از بخـــــــــار انباشته مي شد و يك جريان آب داغ در آن راه مي افتاد . چيزي 
 نگذشت كه توانستم آبي  كه سرد شده بود را بنوشم و چه دلچسب و گوارا بود ! چه لذتي داشت ! 

 
 خلقت و ساختار پيچيده ما انسان ها بسيار جالب توجه است . ما انسـان ها تنها در لحظاتي احســــــــــــاس خوشبختي واقعي 
 مي كنيم كه از يك واقعه دردنــــــاك به شرايط مطلوب مي رسيم به طور مثال ما هر روز به مقدار قابل توجهي آب مي نوشيم
 امـــــــا مزه واقعي آب را فقط هنگامي مي توانيم بدرستي تشخيص بدهيم كه دچار تشتگي شديد شده ايم . نمي دانم شايد اين
 خصلت ها ريشه در شهرنشيني و زندگي هــاي ماشيني ما داشته باشد تنهامي توانم به طور خالصه اينگونه بيان كنم  كه :

 اين ريتم زندگيست كه ما را به رقص وادار مي كند اما هيچگاه نبايد فراموش كنيم كه انتخاب نوع رقص با ماست .
 

 تايپيست رقصي آرام و رمانيك چيزي شبيه تانگو و يا رقصي ديوانه وار و در شرايطي غير طبيعي ؟ 
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 اين چه نوع آبي بود و از كجا مي آمد ؟ به اين موضوع اهميت نداديم ، اين آب آشـــــاميدني هنوز گرم بود اما زندگي دوباره

 به ما بخشيد . من كه سرازپا نمي شناختم پي در پي آب مي نوشيدم و از اطرافم خبري نداشتم .
 

 پس از آن گفتم : اين آب عنصر آهن دارد .
 

 عمويم گفت : درست است . اين كشفي كه ما كرديم به همـــان اندازه باارزش است كه مردم آلمان در جستجوهاي خود به آب
 حيات رسيدند . من پيشنهاد كردم براي قدرداني از تالش هاي هـانس نام او را روي اين چشمه آب حيات بگذاريم و بعد فرياد

    گذاشتيم .هانس باخزدم : موافقت شد . و بي درنگ نام آن چشمه را   

 
 هانس هيچ توجه اي به اين موضوع نداشت . بعد از آنكه اندكي آب نوشيد در كنــــــــــــاري نشست و همچنان آرام به تماشا 
 پرداخت و من گفتم : خوب ، نبــــــــايد بگذاريم اين آب هدر برود . عمويم گفت : چرا ؟ من فكر مي كنم اين آب براي هميشه

 جاري بماند .
 

 اين طور نيست عمو . بهتر است قمقمه هـــــــــــــــا را پراب كنيم و اين سوراخ را ببنديم . هانس هم با تمام قدرتي كه داشت 
 نمي توانست سوراخي را كه ايجاد كرده بود را ببندد چرا كه اب با فشار بسيار زيادي بيرون مي زد .

 
 عمويم گفت : من فكر بهتري دارم .

 
 چه فكري ؟

 
 چرا بايد اين سوراخ را ببنديم ؟

 
 براي اينكه ... اما هر چه فكر كردم دليلي براي اين حرفم نيافتم .

 
بهتر است بگذاريم اين آب به پايين بريزد . مسير آب را به طرف پايين دنبــــــــال مي كنيم تا همچنان كه جان ما را نجات داد 

 راهنماي ما هم باشد . 
 

 من گفتم : چه فكر جالبي . با وجود اين جريان آب ديگر دليلي براي ترس از شكست باقي نمي ماند .
 

 پروفسور خنده اي كرد و گفت : به اين ترتيب ، تازه مي خواهي مانند من فكر كني پسرم .
 

 تازگي ندارد .... من كه از پيش به اين نتيجه رسيده ام .
 

 پس كمي صبر كن . بايد چند ساعتي استراحت كنيم و بعد راه بيفتيم .
 

 با اينكه كرونومتر در دست من بود فراموش كرده بودم كه حــاال شب است . به زودي هر سه نفر ما به خواب آرامش بخشي
 فرو رفتيم .
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 فصل دوازدهم :

 در زير دريا
 

 روز بعد كه فرا رسيد همه خستگي ها را فراموش كرده و سرحــــال آمده بوديم . من بيش از هر چيز از اين تعجب مي كردم 
 كه احســــــاس تشنگي نمي كردم و علت آن را نمي دانستم . اما جريان آبي كه نزديك پاهايم بود جوابم را داد و همه چيز به
 يادم آمد . صبحانه خورديم و اندكي از آن آب حيات نوشيديم . من از هر نظر سرحـــــال بودم . چرا مردي بااراده مثل عموي
 دانشمند من كه در كشفيات خود با موفقيت روبه رو مي شد ، راهنمــــــاي پرتالش و سخت كوشي مثل هانس در اختيار دارد

 و برادرزاده اي مثل من كه او را دوست مي دارد نبايد به كاوش هايش ادامه دهد ؟
 

 اگر كسي پيدا مي شد كه به من پيشنهـــــــاد مي كرد كه با او به قله اسني فلس برگردم بي ترديد آن را نمي پذيرفتم . هر چه
 مي خواست بشود ، ما فقط مي بايست به طرف پــــايين مي رفتيم . فريادي كشيديم و گفتم : بياييد شروع كنيم . صدايم طنين
 انداخت و قديمي ترين بازتاب ها را در جهان بيدار كرد . ســــــاعت هشت صبح پنجشنبه نهم ماه ژوالي بود كه براه افتاديم .

 گذرگاه گرانيتي پيچ و تاب مي خورد واين جهت اصلي حركت مــــا به سمت جنوب شرقي بود . عمويم براي آنكه اشتبـاه نكند 
 از عقربه جهت ياب چشم برنمي داشت .

 
 شيب اين گذرگاه بسيار تند بود . جريـــــان مهربان آب به آرامي از نزديكمان مي گذشت و براي من مثل فرشته اي آسماني و
 مهربان بود كه ما را از گم شدن محافظت مي كرد . من خيلي خوشحال بودم امـا عمويم اين طور نبود . او گذرگاهي كه حالت

 افقي داشت را نفرين مي كرد چرا كه مي خواست حالت عمودي داشته باشد .
 

 آن روز و همچنين روز بعد مقدار زيـــــادي به طور افقي راه رفتيم و فاصله بسيار كوتاهي را به بطور عمودي پايين رفتيم و 
 115اين براي عمويم خوشايند نبود . بعدازظهر جمعه دهم ماه ژوالي فرا رسيد و مطابق محـــــــاسباتي كه كرديم در فاصله 

 كيلومتري  شمـــــــــــــــال شرقي ريك ياويك بوديم و چهار و نيم كيلومتر در عمق زمين به پايين رفته بوديم . ناگهان يك غار 
 وحشتناك پيش پايمان دهان باز كرد ، از آن نوع غـــــــارهايي كه زمين شناسان به آن گسل مي گويند عمويم كه دريافت غار
 خيلي عميق است خوشحال شد و دست هــــــــايش را به هم قالب كرد و گفت : حاال بايد پيشرفت كنيم و ديگر زحمت چنداني

 در پيش نداريم . برآمدگي هاي روي صخره براي ما مثل راه پله بود .
 

 هانس طناب را محكم به كمرهـــــايمان بست و سفر ادامه يافت . نمي توان گفت كه اين مرحله از مسافرت خطرناك بود چون 
 حــــــــــــــاال ديگر به اين نوع خطرها عادت كرده بودم . مسير راه حالت دوراني داشت و ما بر گرد آن مي چرخيديم و پايين 
 مي رفتيم .مثل پلكاني كه با دست انسان ساخته شده بود . هر پانزده دقيقه الزم بود استراحت كنيم . روي يكي از برآمدگيهاي
 صخره مي نشستيم و در حـــــــــالي كه غذا مي خورديم و آب مي نوشيديم با يكديگر حرف مي زديم . هانس باخ در اينجا به

 آبشاري تبديل شده بود و ما خيلي بيشتر از آنچه كه مي خواستيم آب دراختيارمان مي گذاشت .
 

 روزهاي يازدهم و دوازدهم ژوالي همچنـان در مسير پلكان پايين رفتيم و در حدود هفت و نيم كيلومتر ديگر در پوسته زمين
 سفر كرديم . حــــــــــاال در حدود بيست كيلومتر پايين تر از سطح دريا بوديم . روز سيزدهم ماه ژوالي بود كه راهمان بسيار
 هموارتر شد ، شيب ماليم آن به سمت جنوب شرقي در حدود چهل و پنج درجه بود ولي به جـاي آنكه با صحنه هاي ديدني و

 جالب روبه رو شويم مسيرمان يكنواخت و خسته كننده بود .
 

 روز چهارشنبه پانزدهم ماه ژوالي بر پايه محاسباتي كه پروفسور انجـــام داده بود در حدود بيست و هفت كيلومتر در اعماق
 زمين پــــــــــــــايين رفته بوديم و در حدود يكصد و نود كيلومتر از بلندي هاي اسني فلس فاصله داشتيم . شنيدن اين گفته از 

 پروفسور مرا دچار تعجب فراوان كرد . 
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 پروفسور پرسيد : به چه فكر مي كني پسرم ؟
 

 به اين فكر مي كنم كه اگر محاسبه شما درست باشد چندان فاصله اي تا رسيدن به جزيره ايسلند باقي نمانده است .
 

 آيا واقعيت دارد ؟
 

 مي توانيم به آساني بررسي كنيم .
 

 من نگاهي به نقشه انداختم و بعضي اندازه گيريها را انجـــام دادم و گفتم : حق با من بود . ما از دماغه پورتلند گذشته ايم و 
 در سمت جنوب شرقي ايسلند در زير دريــــــــــــا هستيم . عمويم اين حرف آخري را تكرار كرد و گفت : در زير دريا ، ... و 

 دست هايش را با خوشحالي به هم ماليد ، و من توضيح دادم كه : حاال در زير اقيانوس به سر مي بريم .
 

 جاي تعجبي نيست ، چه چيزي طبيعي تر از اين است ، آكسل ؟ آيــــا اين معادن ذغال سنگ شمال انگلستان نيست كه در زير
 دريا گسترده شده است ؟

 
 ممكن بود اين مطالب در نظر پروفسور جنبه طبيعي و عـــــادي داشته باشد ولي من از اين فكر كه آن همه آب بر باالي سرم
 باشد دلخوش نبودم . با اين همه ، چندان تفـاوتي در اينكه باالي سرمان كوه يا دريا باشد وجود نداشت . بخصوص تا موقعي
 كه در طول مسيرمان از زير اليه هـــــاي گرانيتي سخت و سنگين مي گذشتيم . چيزي نگذشت كه خودم را با اين فكر سازگار
 كردم كه گذرگاه ما به تدريج عميق و عميق تر مي شود و به سمت جنوب شرقي پيش مي رود . بزودي خودمــــــــــان را در 

 اعماق بسيار زياد زمين يافتيم .
 

 چهار روز ديگر هم سپري شد . بعدازظهر شنبه هجدهم ماه ژوئن به داالن بسيار بلندي رسيديم كه جنس آن از گرانيت بود .
 عمويم دستمزد هفتگي هانس را به او پرداخت و تصميم گرفته شد كه روز بعد از آن استراحت كنيم .

 
 همين كه يادم آمد كه آن روز يكشنبه و روز استراحت است با تنبلي بيدار شدم . حــاال ديگر به زندگي در اعماق زمين عادت 
 كرده بوديم . خيلي كم پيش مي آمد كه به خورشيد يا ستاره يا درختهـــــــــا و يا شهرها فكر كنيم . براي ما كه مثل سنگواره
 زندگي مي كرديم چنين افكاري معناي خاصي نداشت چشمه آب سرشــار از محبت زندگي در امتداد كف داالن جاري بود انقدر

 از پاي چشمه دور شده بوديم كه آب چشمه اكنون كامال سرد و گوارا بود و مي توانستيم آن را برداريم و بنوشيم .
 

 صبحانه خورديم و پروفسور مي خواست يادداشت هاي روزانه اش را مرتب كند . او با همـان آرامشي كه مخصوص خودش
 بود گفت : مي خواهم وقتي به آلمان برگشتيم بتوانم يك نقشه كامل از وضعيت زيرزمين تهيه كنم . 

 
 خيلي جالب مي شود ، عمو ، ولي براي تهيه چنان نقشه اي اطالعات كافي جمع آوري كرده ايد ؟

 
 بله ، تمام زاويه ها و شيب ها را يادداشت كرده ام . حاال بهتر است وضع و موقعيت فعلي خودمان را بررسي كنيم جهت ياب  

 را بردار و به من بگودر كدام جهت مسافرت كرده ايم .
 

 من جهت ياب يا كامپاس را آماده كردم و موقعيت را به عمويم چنين گفتم : از شرق به جنوب .
 

 پروفسور گفت : خوب است . بعد شروع به انجام بعضي محـــاسبات كرد و اين كار را بسيار سريع انجام داد و گفت : اينطور 
  كيلومتر از نقطه شروع مسافرتمان دور شده ايم . 320كه من برآورد مي كنم در حدود 

 
 به اين ترتيب حاال در زير آبهاي اقيانوس اطلس بسر مي بريم ، اين طور نيست ؟

 
 كامال .
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 و ممكن است همين حاال بر باالي سرمان طوفـــان شديدي دريا را به هم مي آورد و كشتي هايي كه گرفتار طوفان شده اند در

 كام امواج خروشان فرو مي روند ؟
 

 بله .
 

 و نهنگ ها كه بزرگترين موجودات زنده هستند همين حاال با دم هايشان بر سقف زندان ما مي زنند ؟
 

 به خودت ترس راه نده ، آكسل ، آنها نمي توانند اين سقف را تكان بدهند . حـــــــــاال بهتر است يك بار ديگر موقعيت مان را 
 75 كيلومتري بلندي هـــــــــــــاي اسني فلس هستيم و من حدس مي زنم كه در حدود 320بررسي كنيم . ما اكنون در حدود 
 كيلومتري در سطح زمين باشيم .

 
  كيلومتر است ؟75ولي دانشمندان مي گويند كه حداكثر ضخامت پوسه زمين 

 
 مي دانم .

 
  در جه سانتي گراد باشد .1500و اگر درست گفته باشيد ، دماي اينجا بايد 

 
 بايد اين طور مي بود ، پسرم .

 
 در اين صورت تمام اين صخره گرانيت بايد به حالت گداخته مي بود .

 
 بله ، اما مي بيني كه گداخته نيست . دماسنج چه مي گويد ؟

 
  درجه .6/27
 

 به اين ترتيب دانشمندان يك هزار و چهارصد و هفتاد و دو و چهاردهم درجه اشتباه كرده اند و همفري ديوي راست مي گفت
 نظر تو درباره آن چيست ؟

 
 نظري ندارم .

 
 من هنوز هم نظريه مربوط به گرماي زمين را باور داشتم ، هر چند كه وچود چنان گرمــايي را احساس نمي كردم شايد مواد
 آتشفشاني سرد شده اطراف ما اجــــــازه نفوذ گرما به اين سوي را نمي دهد . ولي من نمي خواستم دراين باره گفتگو بكنم و

 به همين علت بود كه موضوع را عوض كردم . من گفتم : عموجـــــــــــــــــــــــــان ، در ايسلند ، اندازه شعاع زمين در حدود  
 هفت هزار و دويست كيلومتر است ، اين طور نيست ؟

 
 بله .

 
 و ما هفتاد و پنج كيلومتر از آن را پيموده ايم .

 
 بله .

 
 و اين فاصله را در حدود بيست روز طي كرده ايم .

 
 در حدود بيست روز .
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 با اين حســــــاب بايد دوهزار روز ديگر وقت صرف كنيم تا به مركز زمين برسيم . يعني در حدود پنج سال و نيم . پروفسور
 خـــــــاموش ماند و من به سخن ادامه دادم و گفتم : عالوه بر اين ، اگر براي پيمودن هر هفتاد و پنج كيلومتر بطور عمودي
 نــــاچار باشيم سيصد و بيست كيلومتر زا به طور افقي بپيمائيم ، مدتها پيش از آنكه به مركز زمين برسيم از نقطه نامعلومي

 از سطح زمين سردرخواهيم آورد .
 

 عمويم كه عصباني شده بود گفت : اين چيزها را سرهم بندي نكن . يك مرد ديگر هم اين مسافرت را انجام داده و من درصدد
 هستم اين مسافرت را تمام كنم .

 
 من اميدوارم بتوانيم ولي ... 

 
 زبانت را نگه دار ، آكسل ، اين قدر پرت و پال نگو . فشار سنج را نگاه كن و به من بگو .

 
 اين نشان مي دهد كه فشار تقريبا زياد است .

 
 خوبست ، به تدريج كه پايين مي رويم ، فشار را به من خبر بده ، بدن هـــــــــاي ما به تدريج به تنفس اين هوا عادت كرده و 

 بدين ترتيب زحمتي براي ما پيش نخواهد آمد .
 

 غير از گوش درد شديد .
 

 مهم نيست . اگر سريع تنفس كني درد گوش تو برطرف مي شود .
 

 البته .
 

 و بعد با خودم گفتم كه اين بار هم نتوانستم عمويم را مجاب كنم .
 

 گفتم : به هر حال زندگي در اينجا لذت بخش است . هيچ متوجه شده ايد كه در اينجا چقدر خوب مي توانيم بشنويم ؟
 

 شده ام .
 

 ولي اين چگالي افزايش نخواهد يافت ؟
 

 خواهد يافت . چگالي افزايش خواهد يافت و ما بزودي متوجه خواهيم شد كه سبك و سبكتر مي شويم .
 

 بدين ترتيب چگونه مي توانيم به پايين رفتن ادامه بدهيم ؟
 

 ناچار مي شويم جيب هايمان را از قلوه سنگ ها پر كنيم . 
 

 من با حالتي ترديد آميز گفتم : عموجان ، شمـــــــا براي هر پرسشي پاسخي آماده داريد . ولي يك پرسش بود كه يقين داشتم
 عمويم نخواهد توانست به آن پاسخ بدهد و آن اين بود كه اگر سكناسم به مركز زمين مســــافرت كرده باشد با توجه به اينكه
 در آن زمان هنوز فشار سنج اختراع نشده بود ، سكناسم چگونه توانسته بود تشخيص بدهد كه به مركز زمين رسيده است ؟

 
 عمويم و من بقيه آن يكشنبه را با محــــاسبه كردن و گفتگو گذرانديم . من با آنچه پروفسور مي گفت موافقت مي كردم و به 
 هر كجا كه هانس ما راهنمـــــــــــــــــايي مي كرد به دنبالش مي رفتيم و بي هيچ پرسشي پاي در جاي پايش مي گذاشتيم . او 

 راهنماي ما بود .
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 فصل دوازدهم :

 تنها
 

 شيب هاي تندتر ما را اكنون به طرف داخل زمين راهنمــــايي مي كرد . گاهي در يك روز مي توانستيم شش تا هشت كيلومتر
 به طرف مركز زمين پــــايين برويم . اين يك فرو رفتن خطرناك بود كه با چنين سرعتي انجام مي شد و ما اين موقعيت ها را 
 در سايه مهارت زيـــــــاد و كنترل دقيق هانس بدست مي آورديم . اين ايسلندي آرام و خونسرد در بسياري از موارد به من و
 عمويم كمك مي كرد و اگر او همراه ما نبود تا جـــــــــان ما را نجات بدهد در همان روزهاي اول مسافرت از بين مي رفتيم .

 
 هر روز بيش از روز ديگر راهنمــــــــايمان خاموش و كم حرفتر مي شد ، هرچند فكر مي كردم كه خود ما هم چنين هستيم .
 هركس كه مثل ما بدون آنكه يك كلمه به زبان بياورد از ميان اين چهـــــــــارديواري ها بگذرد توانايي حرف زدن را از دست

 مي دهد .
 

 بيش از دو هفته گذشت . روز هفتم اگوست بعد از محــــــاسبه اي كه انجام شد دانستيم كه در حدود يكهزار و پانصد كيلومتر
 در عمق زمين پايين رفته ايم . يكصد و پانزده كيلومتر صخره ، اقيــانوس ، خشكي و شهرهاي مختلف را روي سر داشتيم و

 با اين حساب در حدود ششصد و پنجاه كيلومتر از ايسلند دور شده بوديم .
 

 آن روز  ، گذرگاه مـا با شيب تندي پيش مي رفت من پيشاپيش مي رفتم . يكي از چراغ ها در دست عمويم بود و آن ديگري
 را من برداشته بودم ، بعضي وسايل ديگر را كه با آن گرانيت هـا را امتحان مي كردم همراه داشتم . برگشتم و پشت سرم را

 نگاه كردم و ناگهان متوجه شدم كه تنهــــــــــــا مانده ام . با خود گفتم : اين طور كه معلوم است يا من خيلي با سرعت پايين 
 آمده ام يا هانس و عمويم در جايي توقف كرده اند . خوشبختانه خيلي آسان مي توانستم از اين راه برگردم . پانزده دقيقه به

 اين سو و آن سو رفتم ولي كسي را نديدم ، عمويم را صدا كردم امـــــــــــا جوابي نشنيدم . صدايم در پژواكهاي ديوارها محو 
 مي شد .

 
 داشتم صبر و طاقتم را از دست مي دادم با خودم گفتم : آرام باش ، فقط يك گذرگاه وجود دارد . من جلوتر از آنهــــــا بودم و 
 حاال بايد از همان راه برگردم تا به آنها برسم . نيم ساعتي هم از ديواره هـا باال رفتم . نشستم و گوش سپردم شايد صدايشان
 را بشنوم چون اگر آنها هم مرا صدا مي كردند در آن سكوت عميق ، صداي آنهــــا تا فاصله هاي دور مي رفت و من بخوبي

 مي توانستم بشنوم . ولي گذرگاه در خاموشي سنگيني فرو رفته بود .
 

 باورم نمي شد كه تنها مانده باشم . ممكن نبود كه گم شده باشم و با خودم مي گفتم آدم هــــايي كه راه خود را گم كرده باشند 
 هميشه آن را پيدا مي كنند و چون تنها يك گذرگاه وجود دارد و آن دو نفر از همين راه مي ايند بي شك آنهـا را پيدا مي كنم .
 تنها كاري كه بايد انجام دهم اين است كه تا مي توانم از اين گذرگاه باال بروم . مگر اينكه آنهــــا فراموش كرده باشند كه من
 جلوتر از آنهـا بودم و براي پيدا كردن من از اين راه به عقب برگردند ، ولي اگر هم چنين كنند باز خواهم توانست آن را پيدا

 كنم و خود را به آنها برسانم . فقط كافي است كمي عجله كنم . مطمئن هستم كه پيدايشان مي كنم .
 

 اما اين را هم بگويم كه نيمي از حرف هاي خودم را باور نمي كردم . به عالوه اين انديشه ها به من كمك مي كرد بتوانم فكر 
 و خيالم را جمع و جور كنم و دچـــــــار ترس و نگراني نشوم . كمي بعد اين فكر در مغزم پيدا شد كه نكند من جلوتر از آنها
 نبوده ام ، بله ، همين طور بود ، من پيشاپيش آنها نبودم ، امــا چرا ، اين من بودم كه جلوتر از آنها پايين مي آمدم ، هانس
 و عمويم پشت سرم بودند . هانس توقف كرد تا كوله پشتي را بر شــانه هايش محكم ببند . شايد در همان لحظه بوده كه من
 از آنهـــــا جلو افتاده ام . اوه ، هر چه شده ، اين درست يادم هست ، مثل هميشه تقصير از من بود . حاال تنها كاري كه بايد

 بكنم اين است كه راهي كه آمده ام را برگردم و خود را به آنهـــــــــــا برسانم . شايد هم آنها خواسته اند با من شوخي كنند . 
 عمويم چه كــــــــار خوبي كرد كه نگذاشت هانس سوراخي را كه در آن ديوار ايجاد كرده بود ببندد . حاال براي چند هفته آب 
 كافي ذخيره كرده ايم و اين جريان آب مي تواند راهنماي من باشد كه بتوانم آنهـــــا را پيدا كنم . فكر كردم بهتر است پيش از
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 آنكه از گذرگاه باال بروم بدنم را بشويم و اين بود كه به طرف هانس باخ رفتم .
 

 با تعجب فراوان ، متوجه شدم كه روي صخره بزرگ گرانيت سخت ايستـــــــــاده ام . جريان آب از نزديك پاهايم مي گذشت .
 

 براي من ممكن نيست كه نوميدي و سرشكستگي خودم را در آن لحظه شرح بدهم . من زنده بـــگور شده بودم . كمي بعد از
 تشنگي و گرسنگي مي مردم . دست هـــايم را به دو طرفم باز كردم و سنگ گرانيت را بغل گرفتم . چقدر سخت و سرد بود .
 حـــــــــاال مي توانستم علت آن سكوت عميق را كه در آن پايين برقرار بود را بفهمم . ولي چرا جريان آب را گم كرده بودم ؟

واضح است . گذرگاه به دو شاخه تقسيم مي شد و من به دنبال يكي از شعبه ها رفته بودم در حــــالي كه همراهانم راه ديگر  
 را انتخاب كرده بودند .

 
 من گم شده بودم در زير يكصد و پانزده كيلومتر صخره تنهـــــــــــا مانده بودم . احساس مي كردم كه به بن بست رسيده ام و 
 نــابوديم را به چشم خواهم ديد . بهتر بود كه خودم را هر طور مي شد سرگرم مي كردم . فكر كردن تنها راه رهايي بود . به
 آنچه در آن باال ، در سطح زمين ديده بودم فكر مي كردم . به شهر هــامبورگ ، به خانه خيابان كينگ و به نامزدم ماري فكر
 مي كردم . درباره مسافرتمان به ايسلند ، آقــــــاي فريدريكسن و ارتفاعات اسني فلس ، همه چيز برايم جان مي گرفت . ولي

 كدام قدرت بشري مي توانست آن صخره ها را از روي سرم بردارد و مرا به آنجا برگرداند .
 

 چه كسي مي توانست حتي راه بازگشتي به جايي را كه همراهانم بودند را به من نشان بدهد ؟
 

 ديگر اميدي برايم باقي نمانده بود . آهي كشيدم و زير لب گفتم : اوه ، عمو جان ، كجا هستي ؟
 

 ناگهان اين فكر در ذهنم پيدا شد كه از دنياي پنهــــــاني كمك بخواهم . از خدا ، از فرشتگاه و از قديسان خدا درخواست كمك 
 كنم . دعاهايي كه در كودكي فرا گرفته بودم در ذهنم جـــــان گرفتند . دعاهايي كه مادرم به من ياد داده بود و هنوز به خاطر
 داشتم . چه خوب ، بي درنگ زانو زدم و به نماز و دعــــــا مشغول شدم . كمي بعد آرامشي بر روحم سايه افكند و به خوبي

 توانستم وضع و موقعيت خودم را درك كنم .
 

 به گمـــــــــان من اين مضحك ترين عادات آدميان است كه هنگامي كه خود را گرفتار مي بينند ياد يك قدرت پنهان مي افتند و
 سعي مي كنند بواسطه توسل به اين باور خود را از مهلكه اي كه درآن گرفتار آمده اند نجـــــات بخشند . اما هيچ شده هنگام

 شاديها و پيروزي هايمان به ياد چنين قدرتي باشيم ؟ من شك دارم اگر هم باشد بيشتر جنبه رياكارانه دارد تا حقيقي ....

 تايپيست 
 

قمقمه ام پرآب بود و غذاي كــــــافي براي سه روز در كوله پشتي داشتم . مشكل من اين بود كه نمي دانستم براي پيدا كردن 
 همراهـــــــــــــانم از جايي كه هستم به پايين بروم يا باال بيايم ؟ واضح بود كه مي بايست بطرف باال مي رفتم و تا آنجا كه از 
 همراهانم جدا شده بودم باال مي آمدم . بعد هم با توجه به اين كه جريــــــــــان آب بايد در زير پايم باشد كم كم مسير اب را به 

 طرف باال دنبال مي كردم و بدين ترتيب مي توانستم تا كوه اسني فلس هم باال بروم .
 

 چرا بيشتر به اين فكر نيفتاده بودم ؟ اين فرصت منــاسبي براي من بود كه به سالمت از اعماق زمين بيرون بيايم . الزم بود
 كه يك بار ديگر آن چشمه آب را پيدا مي كردم به عصـــــاي آهني ام تكيه دادم و به راه افتادم . شيب آنجا تقريبا تند بود ولي
 قلب من سرشــــار از اميد بود و اين را هم مي دانستم كه چندان كاري از من برنمي آيد . تالش بسياري كردم تا راه خودم را
 از ميان شيب صخره هــا بسوي باال پيدا كنم و يا با توجه به ترتيب اليه هاي زمين راه خودم را بيابم ولي هيچ يك از آنها به

 من كمكي نكرد .
 

 نيم ســـــاعت گذشت و گذرگاه من به بن بست رسيد . به ديوار روبه رويم كه صخره سنگي محكمي بود برخوردم و به زمين
 افتــــــادم . شكست خورده و بدون هيچ اميدي روي سنگها دراز كشيدم و در حاليكه سراپايم از ترس مي لرزيد چشم هايم را 
 بستم . اميدي نداشتم بتوانم از جا برخيزم . من با مرگ جـــــــــــــــــــان مي سپردم كه غم انگيزترين و سوزناك ترين مرگها 
 مي توانست باشد . تمـــــــــام نيرويم را در گلويم جمع كردم و بلندترين فريادم را كشيدم ، ولي پاسخي نيامد ، سينه ام تنگي



  سفر به مركز زمين                                                                 شاهكار ژول ورن
December 
5, 2008 

 

 
 

 گرفت و به سختي مي توانستم نفس بكشم . كمي بعد مشكل ديگري پيش رويم ديدم . چراغ فــانوسي كه همراه داشتم موقعي
 كه زمين خورده بودم شكسته بود و به تدريج نورش كم و كمتر مي شد . 

 
 چراغ كم نور مي شد و هر لحظه بر هراس و نوميدي من افزوده مي گرديد . بهتر بود چشم هــــــــــــــــايم را باز مي كردم .
 سايه هايي را ديدم كه روي ديوار افتــاده بود و تكان مي خورد . يك لحظه هم دل نداشتيم چشم هايم را ببندم . نور چراغ هر

 لحظه كمتر مي شد ، كم فروغ و باز هم كم فروغ تر ... تا آنكه به كلي خاموش شد و من خود را در تاريكي كامل يافتم .
 

 ناگهـــــان عقده در گلويم باز شد و نعره اي كشيدم . نوري نبود و من نابينا شده بودم . هيچ چيز را نمي ديدم . حتي دست و
 پاهاي خودم را نمي توانستم ببينم . برخاستم و در حـــــاليكه دست هايم را جلو برده بودم تالش كردم تا راه به جايي پيدا كنم
 و دور و برم را لمس مي كردم . اين بار به طرف پايين مي رفتم ، پــــايين و باز هم پايين ، بطرف شكم روي زمين مي رفتم
 فرياد مي زدم ، گريه مي كردم ، روي صخره هاي نوك تيز مي افتــــــــــــادم و هر طور بود برمي خاستم و به همه جا دست
 مي كشيدم . سرم شكسته بود و از آن خون مي آمد ، رطوبت آن را روي صورتم احســـــاس مي كردم و ديگر مي دانستم كه

 چيزي به پايان زندگيم باقي نمانده است . 
 

 من هيچ گاه نخواهم فهميد كه از كجـــا به پايين پرت شده ام . پس از چندين ساعت كه گذشت ، دل از جانم بركندم وخودم را
 رها كردم . به زمين افتادم و از هوش رفتم . 

 
بار ديگر كه بهوش آمدم صورتم غرق اشك هــــايم بود به هيچ روي نمي توانستم بدانم بدانم چند ساعتي بي هوش بوده ام . 
 همين قدر مي دانم هيچ كس آن همه مدت را در تنهايي نگذرانده است . سرتاپايم را خون گرفته بود . نمي خواستم به چيزي
 فكر كنم ، ديگر بيزار بودم  . درد فريـــــــادم را بلند كرد . آرزو مي كردم كاش مرده بودم . سينه خيز به طرف ديواري پيش

 رفتم . چيزي نگذشت كه صداي مهيبي مثل صــــــــــــاعقه شنيدم كه هر لحظه نزديك تر مي شد . اشتباه نمي كردم صداها از 
 دوردست مي امد ولي فهميده مي شد . بله ، كلمه هــــــــايي گفته مي شدند ولي از شدت هيجاني كه دچار شده بودم با خودم
 گفتم : دچار وهم و خيــــــــال شده ام . اي مرگ ، اين هم من . اما نه ، بار ديگر گوش كردم ، صداهايي شنيده مي شد . من
 آنقدر سست و بي رمق بودم كه نمي توانستم بــــخوبي بشنوم و نمي توانستم آنچه را كه مي شنيدم درست درك كنم . اما يك

 نفر حرف مي زد . يقين داشتم . 
 

 در يك لحظه فكر كردم اين كلمه ها را خودم گفته ام و حاال پژواك آن را از ديواره ها و صخره ها مي شنوم .
 

 شايد بي آنكه بدانم فرياد كشيده ام . لب هايم را برهم فشردم و بار ديگر گوش بر ديوار نهـــادم و نفس در سينه نگه داشتم . 
 بله ، يك نفر حرف مي زد .

 
 بعد از اينكه خودم را از ديوار جدا كردم و دو سه متر از آن دور شدم ، باز هم مي توانستم صدا و كلمه هايش را بشنوم چند

 لحظه گذشت و من صداي اندوهناكي شنيدم كه اين كلمه ها را تكرار مي كرد : او گم شده .
 

 اين صداي چه كسي بود ؟ غير از عمويم و هانس در آنجا كس ديگري نبود . با تمام نيرو و تواني كه داشتم فرياد كشيدم :

 كمك ................................... ك .................... م .................... ك
 

 بعد منتظر شدم و گوش سپردم شايد صدايي به من جواب بدهد ، در آن تــــاريكي هراس آور هيچ صدايي به من جواب نداد .
 شــــــــــــــايد اين ضعف صدايم بود كه تنها براي خودم قابل شنيدن بود و به گوش همراهانم نمي رسيد . با خودم گفتم : بايد 
 خودشان باشند . اين صداي آنهــــــــــــــــــــاست . كدام آدم هاي ديگري ممكن است تا عمق صد و چند كيلومتري زمين پايين 

 آمده باشند ؟
 

 بار ديگر گوش سپردم . به ديوار نزديك شدم و گوش روي آن نهــادم ، چند جا را امتحان كردم تا اينكه در نقطه اي توانسنم
 صداي آنهـــــا را بهتر بشنوم . باز هم اين كلمه به گوشم خورد : او گم شده . و همان صداي رعدآسا به دنبالش شنيده شد .

 سپس توانستم نام خودم را بشنوم اين صداي عمويم بود كه با راهنما صحبت مي كرد .
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 ناگهان همه چيز را فهميدم . اين صداهـــــــا از پشت ديوار شنيده مي شد . اين كه ممكن نبود ، ديوار از جنس گرانيت بود و

 صدا نمي توانست از ميان چنين ديواري بگذرد ....... بلكه صداهــــا در امتداد ديوار پيش مي آمد و در همان راستا به گوش 
 من مي رسيد .

 
بر خودم مسلط شدم و خونسردي و آرامشم را حفظ كردم . دهــــانم را به ديوار نزديك كردم و با تمام نيرويي كه داشتم فرياد 

 كشيدم : عمو ليدن براك .
 

 چند ثانيه گذشت كه براي من مثل صدها سال بود . در آخر آن چند ثانيه اين كلمه ها را شنيدم .
 

 آكسل . آكسل . اين تو هستي ؟ 
 

 جواب دادم : بله . بله 
 

 كجا هستي ؟
 

 من گم شده ام . و در تاريكي افتاده ام . همه جا تاريك است .
 

 پس چراغت ؟
 

 خاموش شده .
 

 و جريان آب ؟
 

 نمي بينم . ناپديد شده .
 

 آكسل ، پسر خوبم ، ناراحت نباش .
 

 من هيجان زده ام . با من حرف بزنيد .
 

 عمويم گفت : اميدوار باش پسرم . چندبـــــــــار براي پيدا كردن تو از گذرگاه باال رفتيم و پايين امديم  اما بي فايده بود ، اوه
 پسرم ، من برايت اشك ريخته ام . دست آخر به طرف هـانس باخ برگشتيم و پايين آمديم . شليك هوايي هم كرديم كه صدايش
 را بشنوي . هنوز نمي توانيم دست يكديگر را بگيريم ولي اميدواريت را از دست نده پسرم ، حــاال دست كم مي توانيم صداي

 يكديگر را بشنويم .
 

 هر چه بود گذشت و حاال نور اميد در قلبم مي تابد . لبهـــــــــــــايم را به ديوار گذاشتم و از ته دل آن را بوسيدم و بعد گفتم : 
 عمو جان  . چند ثانيه بعد صداي عمويم را شنيدم كه گفت : بله . پسرم .

 
 اول بايد بدانيم چقدر با هم فاصله داريم . بگوييد ببينم ، كرونومتر همراه داريد ؟

 
 بله همراهم هست .

 
 خوب ، حـــــاال نامم را بلند بگوييد ، در همان لحظه اي كه صدايم مي كنيد زمان را به ياد بسپاريد ، همين كه صداي شما را

 شنيدم ، نامم را تكرار مي كنم و شما بايد لحظه اي را كه صداي من به شما مي رسد را بخاطر بسپاريد .
 

 بسيار خوب ، تو حاضري ؟
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 بله .

 
 حاال من مي خواهم تو را صدا بزنم .

 
 همين كـــــــار را كرديم و بالفاصله بعد از اينكه كلمه آكسل را شنيدم آن را تكرار كردم . بعد كمي منتظر شدم . عمويم گفت :

 چهل ثانيه . از لحظه اي كه من گفتم : " آكسل "
 

 تا لحظه اي كه صداي تو را شنيدم كه گفتي آكسل چهل ثـــــانيه طول كشيد . بدين ترتيب براي آنكه صداي هر يك از ما به آن
 ديگري برسد بيست ثانيه مي گذرد . اگر صدا در هر ثــانيه سيصد و شانزده متر پيش برود در بيست ثانيه مسافتي نزديك به

  متر و يا كمي بيش از شش كيلومتر خواهد پيمود . 6324
 

 با خودم گفتم : بيش از شش كيلومتر . اين خيلي زياد است . حاال من بايد پايين برم يا باال ؟ 
 

 مشكل را از عمويم پرسيدم و او گفت : پايين بيا ، حـــاال گوش بده تا دليلش را بگويم . ما در داخل يك غار بزرگ هستيم كه
 راهها و گذرگاه هـــاي زيادي به آن مي رسد . راهي هم كه تو در ان هستي به همين غار مي رسد چون به نظر مي رسد كه

تمام شكـــاف ها و حفره ها از همين غار شروع مي شود . بنابراين برخيز و دست بكار شو . اگر مجبور هستي دراز بكش و 
 آهسته پايين بيــــا . روي شيب گذرگاه مي تواني  سربخوري و آغوش ما براي خوش آمدگويي به تو پسر عزيزم باز است .

 بيا پسرم . زودتربيا .
 

 حرف هاي عمويم اثر خودش را كرد و به من شهامت بخشيد .
 

 به عمويم گفتم : من حــــــــــاال راه مي افتم . بعد از اينكه جايم را ترك كنم ديگر نمي توانيم با هم حرف بزنيم . بنابراين فعال
 خداحافظ .

 
 خداحافظ ، آكسل ، خداحافظ .

 
 اين آخرين كلماتي بود كه مي شنيدم . گفتگوي جالب و سرگرم كننده من و عمويم از فاصله شش كيلومتري در شكم زمين به
 يكديگر مي پيوست و با اميد به نجات من به آخر مي رسيد . با توجه به اينكه صداي عمويم به من رسيده بود حدس مي زدم
 كه بين من و عمويم مــانعي وجود ندارد . اگر مسير صدا را دنبال مي كردم و اگر توان و قدرتم اجازه مي داد خودم را به او
 مي رساندم برخـــاستم و هر طور بود بدنم را جلو كشيدم . شيب راه كامال ماليم و هموار بود و من خودم را در شيب مسيرم 
 رها كردم . به تندي پـــــايين مي رفتم و هر لحظه سرعتم بيشتر مي شد . ديگر نمي توانستم جلوي سرعت خودم را بگيرم . 
 زمين از زير پـــــــــــــايم كشيده شد و من به طور عمودي به پايين افتادم . سرم به صخره اي خورد و ديگر از هوش رفتم .

 
 همين كه به هوش آمدم ، خودم را در جايي نيم تاريك و روي پتو ديدم . با اولين ناله اي ، عمويم دستم را گرفت . چشمهايم

 او زنده است . او زنده است .را باز كرد از خوشحالي فرياد كشيد و گفت : 

 
 من با سستي و بي حالي گفتم : بله ، زنده ام . 

 
 عمويم مرا در آغوش گرفت و گفت : پسر عزيزم ، نجــــــــات پيدا كردي . صورتم را بوسيد . دست به سر و صورتم كشيد و 
 دست و پايم را بررسي كرد . معلوم بود كه از نجــــــات من خوشحال است . اين رفتارهاي سرشار از عاطفه از يك پروفسور 
 كمتر ديده مي شود . كمي بعد هم ، هانس سر رسير و من برق خوشحـــــالي را در چشمانش ديدم . همين كه دريافت عمويم
 دست مرا بدست گرفته لبخند زد و گفت : روز بخير . و من توانستم خيلي آهسته بگويم : روز بخير هــــــانس ، روز بخير .

 خوب ، عموجان ، حاال به من بگوييد كجا هستيم ؟
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 فردا مي گويم ، آكسل ، تا فردا تو احتياج به استراحت داري .

 
 دست كم بگوييد ساعت چند است و چه روزي است ؟

 
 ساعت يازده از شب يكشنبه نهم آگوست حـــــــاال ديگر فقط استراحت كن و سوال هاي بعديت را به وقت ديگري واگذار كن .

 
 بنابراين سه روز بوده كه من در تنهــــــايي بوده ام . خيلي ضعيف و خسته شده بودم و در حاليكه به آنچه بر سرم آمده بود

 فكر مي كردم خودم را بدست فرشته خواب سپردم .
 

 روز بعد كه از خواب برخـاستم ، دور و برم را نگاه كردم تمام پتوهايي را كه با خودمان آورده بوديم براي فراهم كردن جاي
 خواب من پهن كرده بودند . جــــايي كه من خوابيده بودم غار بزرگ و باشكوهي بود كه استاالكتيت ها از هر طرفش آويخته
 بود و كف آن از شن هـاي نرم فرش شده بود . هيچ چراغي روشن نبود ولي از يك روزنه كوچك پرتو ماليمي به درون غار

 مي تابيد .
 

 صدايي همانند نجواي امواج ســــــاحل به گوش مي رسيد ... اين زمزمه بادي بود كه در آنجا مي وزيد . نكند به سطح زمين
 بازگشته ايم ؟ نكند عمويم از مسافرت پژوهشي خود دست برداشته ؟ شايد هم مسافرتش را با موفقيت تمام كرده است .

 
 پروفسور بيدار شد و به پيش من آمد و با خوشحالي گفت : صبح بخير ، آكسل . هانس و من تمام شب را باالي سرت كشيك

 مي داديم . خوب خوابيدي و حاال مي بايست كه حالت بهتر شده باشد .
 

 در واقع همين طور است . خيلي متشكرم . من به شمــــا ثابت مي كنم كه حالم بهتر است و اين كار را با خوردن صبحانه اي
 كه به من بدهيد انجام مي دهم . 

 
 اوه ، پسرم ، كمي صبحانه برايت آمــــــاده كرده ايم ديگر تب نداري ، بايد از هانس تشكر كنيم . زخم هايت خيلي زود بهبود
 يافته و اين مايه تعجب است . عمويم مقداري غذا برايم آورد . در حـــــــاليكه با اشتها مي خوردم عمويم به پرسش هاي من

 جواب مي داد . اين موضوع برايم روشن شد كه افتــــــــــــادنم همراه با ريزش انبوهي قلوه سنگ بود و من درست در ميان 
 بازوهاي عمويم افتاده بودم .

 
 عمويم گفت : اين يك معجزه است كه تو جان ســـــالم بدر برده اي ، بعد از اين مواظب باش و هرگز به تنهايي حركت نكن و

 از ما فاصله نگير . اگر اين اتفاق تكرار شود براي هميشه خواهد بود .
 

 تكرار شود ؟ مگر هنوز اين مسافرت تمام نشده ؟
 

 من از تعجب هاج و واج مانده بودم و چشم هايم گرد شده بود . عمويم بي درنگ پرسيد : چه شده ، آكسل ؟
 

 مي خواهم چيزي از شما بپرسم . شما گفتيد كه حال من خوب شده .
 

 بله .
 

 و استخوان هايم نشكسته و سالم است .
 

 همه اش سالم است .
 

 سرم چطور است .
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 خيلي خوب است .
 

 خوب ، من خيلي متاسفم كه مغزم سرجايش نيست .
 

 مغزت كجا نيست ؟
 

 بله ، ما هنوز به سطح زمين برنگشته ايم ، اين طور نيست . اينطور نيست ؟
 

 نه ، برنگشته ايم .
 

 معلوم است كه من ديوانه شده ام . من كه روشنــــــــــايي روز را مي بينم . صداي وزش باد و امواج دريا را هم مي شنوم .
 

 اوه ، همه اش همين ؟
 

 نمي خواهيد به من توضح بدهيد ؟
 

 من نمي توانم توضيح بدهم ، ولي خودت همه چيز را به چشم مي بيني .
 

 در جايم نشستم و گفتم : پس بگذاريد از اينجا بيرون بروم .
 

 نه ، آكسل . ممكن است هواي آزاد براي تو مناسب نباشد .
 

 هواي آزاد ؟ گفتيد هواي آزاد ؟
 

 بله ، سرعت باد تقريبا زياد است .
 

 ولي من احساس مي كنم كه حالم كامال خوب است .
 

 كمي احتياط كن پسرم . مسافرت ما ممكن است بسيار طوالني باشد .
 

 مسافرت ؟
 

 بله ، امروز را هم استراحت كن . فردا سوار قايق مي شويم .
 

 سوار قايق ؟
 

 نمي فهميدم . حرف هاي عمويم براي من قابل درك نبود . آيــا يك كشتي منتظر ما بود ؟ كنجكاوي و بي قراري من چنان بود
 كه عمويم متوجه شد حرفهايش بجـــــاي اينكه به من آرامش ببخشد ، مرا بي تاب و كم تحمل كرده است . اين بود كه به من

 اجازه داد از آنجا بيرون بروم .
 

 به سرعت لباس پوشيدم ، يكي از پتوها را به دور خودم پيچيدم و غار را ترك كردم .
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 فصل سيزدهم :

 درياي زيرزميني
 

 از غار بيرون آمدم و به اطرافم نگاه كردم . در آغـــاز ، چيزي نديدم . چشم هــــايم به روشنايي عادت نداشت و همين كه به 
 هواي آزاد رسيدم چشم هايم بي اختيار بسته شدند . بعد از مدتي كه توانستم دوروبرم را تمـــاشا كنم بيشتر از آنكه خوشحال

    .اين درياستبشوم شگفت زده و متحير شدم . فرياد برآوردم كه : 

 
 عمويم گفت : اين درياي ليدن براك است . من آن را كشف كرده ام و بنابراين حق دارم نـــــام خودم را روي ان بگذارم . اين
 آب پهناور ، شروع يك درياچه يا يك اقيانوس به شمار مي آمد كه پهناوري آن تا چشم مي ديد از هر طرف گسترده بود . از
 جايي كه ما ايستاده بوديم ساحل با شيب ماليمي به طرف دريـا پيش مي رفت و بستر ساحل از شن هاي طاليي رنگ پوشيده
 بود و صدف هاي كوچك و زيبا بر روي شنهـــــــــــــــا پراكنده بود و امواج دريا پس از آنكه به ساحل مي خوردند به آرامي 
 باز مي گشتند و دنيايي از درخشندگي و زيبــــــايي را به تماشا مي گذاشتند . نسيم فرح بخشي وزيدن گرفت و نم ماليمي به

 چهره ام پاشيد .
 

 در پشت ساحل يك رديف از صخره ها گرداگرد بلنديهــــاي اطراف كشيده شده بود . اين يك درياي واقعي بود اما دورافتاده و
 تنهــــا به نظر مي رسيد . نوري كه بر آن مي تابيد و من در پرتو آن مي توانستم دريا را تمــاشا كنم چنان بازتابي داشت كه
 همانند نور خورشيد پرتو مي افشـاند و هوايي كه نه گرم و نه سرد بود در آنجا برقرار كرده بود . پرتوي سفيد رنگ و پرتو

 روشنايي مي پراكند و به خوبي معلوم بود كه يك منبع پرتوافشان الكتريكي است .
 

 باالي سرم را نگاه كردم و به جاي آنكه اسمان آبي درخشان يا ستاره هــــــــــــاي آن را ببينم نگاهم به توده هاي انبوهاي از
 ابرهــــــــــــا افتاد . اين مرا غمگين كرد ، چرا كه مي دانستم در پشت آن اليه ابري يك سقف سنگين و تيره از جنس گرانيت

 گسترده است .
 

 جايي كه در آن بوديم در واقع يك غار بسيـار بزرگ بود ولي نمي توانم اندازه آن را بيان كنم چون هيچ كلمه و عبارتي براي
 توصيف آن به نظرم نمي رسيد . ساحل آن مثل دريا از همه سوي گسترده بود و به طوري كه برآورد كردم ابرهـــــــــــاي ان 

  متر از سطح دريا فاصله داشتند .نمي دانستم كدام نظريه وضع شده كه بتواند چنين دريايي را در آن ژرفاي3750نزديك به 
 زمين براي ما شرح دهد . هيچ نوع غاري براي بشر شناخته نشده بود كه بتواند با اين غار مقايسه شود ، كه اين توده هاي
 ابري متراكم در آسمـــــانش باشد ، كه از نور الكتريسيته روشن شده باشد و چنين درياي بزرگي در بستر آن موج بزند . در

 سكوت و آرامش به آنچه در برابرم بود نگاه مي كردم و شادابي و طراوت گذشته را در روحم زنده مي كردم .
 

 براي آنكه بتوانم آن چشم اندازها و دورنماهاي شگفت انگيز را در چهارچوب كلمه ها و جمالت بيان كنم و در ذهن خودم آن
 را شرح دهم در پي عبارت ها و مفهوم هـاي مي گشتم ولي حتي يك كلمه رسا و پرمعني پيدا نمي كردم . براي چنين تعريفي
 مي بايست كلمه ها و مفــــاهيم نوين را پيش پاي انديشه ام بگسترانم و مفاهيم نارسا و بي محتوا را يكايك قرباني كنم و اين

 كار از من برنمي آمد . 
 

 به دقت نگاه مي كردم ، مي انديشيدم و در آنچه مي ديدم محو مي شدم و دچار شگفتي و حيرتي آميخته با هراس مي گرديدم
 عمويم از اين همه ديدني ها شگفت زده نبود . او پيش از من از آنچه حـــــاال مي ديدم تعجب كرده بود و اكنون ديگر برايش

 تازگي نداشت .
 

 از من پرسيد : فكر مي كني آنقدر نيرو داشته باشي كه با هم قدم بزنيم ؟
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 بله ، خيلي دوست دارم .
 

 بعد از چهل روز كه در زيرزمين زندگي كرده بودم ، نفس كشيدن در آن هواي مرطوب و آغشته به ذرات نمك كـــار دشواري
 بود . عمويم گفت : خوب ، بازويم را بگير و بيا به تمـــاشاي ساحل برويم . سمت چپ ما ، سخره هاي شيبدار روي همديگر

 قرار گرفته بودند . آب از اطراف آنها پايين مي ريخت . چشمه هــــــا و جويبارها به آرامي به دريا مي ريختند و من در ميان 
 آنها چشمه حيات بخش خودمان كه پيدايش كرده بوديم را شناختم ، اين همان هانس باخ بود . با ديدن اين چشمه آهي كشيدم

 و با خودم گفتم : حيف كه ديگر آن را نخواهم ديد .
 

 پروفسور گفت : مهم نيست . چه فرقي مي كند كدام چشمه در طول راه با ما باشد ؟
 

 حدود پانصد متر آن طرفتر ، يك جنگل عجيب پيش چشانم پديدار شد . درخت هـايش بلند بودند و شباهت زيادي به چترهايي
 داشتند كه مردم در روزهاي باران بار روي سرشان مي گيرند . وزش باد آنهـــــــا را تكان نمي داد و به نظر مي رسيد كه از 

 سنگ ساخته شده اند .
 

 از هيجان به شوق امده بودم و دلم مي خواست كه باز هم درخت هاي بيشتري ببينم و بر سرعت قدم هايم افزودم . همين كه
 به زير سايه آنها رسيدم ، تعجب من به آرزو تبديل شد و عمويم گفت : اين فقط يك جنگل قارچ است .

 

 
 

 عمويم راست مي گفت . اين را مي دانستم كه قارچهــــــــــــــايي هستند كه طول آنها به دو نيم يا سه متر مي رسد ولي اينها 
 قارچهايي بودند كه رنگ آنهـــــــا سفيد بود و طول آنها از ده تا دوازده و نيم متر مي رسيد و قسمت چتر باالي آنها مساحت 
 زيادي را پوشش مي داد . هزاران قــــــــــــــــارچ از همين نوع از آنجا برخاسته بود و چنان به همديگر نزديك بودند كه نور 

 نمي توانست از ميان آنها بگذرد . 
 

من مي خواستم كه باز هم جلوتر بروم . نيم ساعتي را در ميان آن جنگل انبوه مرطوب و سايه پوش كه هواي سردي داشت 
 گردش كرديم و سپس به ساحل بازگشتيم . عمويم به تندي گفت : خيلي جــالب است ، باورنكردني است . تمام اين گياهان به
 دوران دوم زمين شناسي تعلق دارند . اينهـــا همگي گياه هاي باغ دوست داشتني ما هستند كه در اولين روزهاي عمر زمين
 پيدا شده اند . آكسل ، نگاه كن و همه اش را به خـــــاطر بسپار . به آن استخوان هايي هم كه از روي آنها مي گذري نگاهي

 بينداز .
 

 من پرسيدم : گفتيد استخوان ؟
 

 بله ، بله . اينها استخوان هاي حيوان هاي غول پيكري است كه پيش از تاريخ ما زندگي مي كرده اند .
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 يكي از استخوان ها را برداشتم و گفتم : اين يكي از حيوان ها است و آنجـــــــــــــا هم يك استخوان از پاي حيوان است . اين 
جانوران در ساحل اين درياي زيرزميني و در سايه اين گياهان غول پيكر زندگي مي كرده اند . حتي بعضي اسكلتهاي كامل از 

 آنها هم ديده مي شود .
 

 يكباره فكري در ذهنم پيدا شد . ممكن بود بعضي از آن جـانوران هنوز هم زنده باشند كه در پشت اين قارچهاي بلند و در دل
 اين جنگل سرد پنهان شده و ما را تماشا مي كنند . با كنجكاوي و دقت به دور و برم نگاه كردم ولي اثري از آنها نديدم .

 
 اين طور كه معلوم بود ما تنها موجودات زنده اي بوديم كه در اين دنيـــاي زيرزميني بسر مي برديم . همين كه باد از وزيدن
 مي ايستاد ، آرامش و خاموشي سنگيني بر اين جهان زيرزمين گسترده مي شد كه آن را از كوير هم ساكت تر مي كرد . من
 نگاهم را به دوردست بردم شايد بتوانم خط افق را ببينم . مي خواستم ببينم دريا در كجا به پايان مي رسد ؟ تا كجا مي رود ؟

 آيا مي توانيم اميدوار باشيم كه از آن عبور مي كنيم ؟
 

 عمويم ترديد نداشت كه اين كار ممكن است . من نيم اميدي در دلم احســاس مي كردم و نيم ديگر قلبم را ترس پر كرده بود .
 ساعتي بعد ، در امتداد ساحل و به طرف غار راه افتاديم و من در آنجا به خواب سنگيني فرو رفتم .

 
 

 روز بعد از خواب برخاستم و كامال سرحــــــــال و شاداب بودم چند دقيقه در دريا آب تني كردم چون فكر مي كردم شنا در آن
 دريا براي تندرستي من سودبخش خواهد بود . بعد از شنا گرسنه شدم و براي صبحانه خوردن به غار برگشتم .

 
 هانس وظيفه آشپزي ما را هم به عهده داشت و چون در اينجــــا به آتش و آب هم دسترسي داشت خيلي بهتر مي توانست از 
 ما پذيرايي كند . قهوه را بسيــــــار خوب تهيه مي كرد . من هرگز قهوه اي با آن طعم دلچسب نخورده بودم . بعد از صبحانه

 عمويم گفت : حاال موج دريا باال مي آيد و ما بايد آن را بررسي كنيم .
 

 من پرسيدم : موج دريا ؟
 

 بله ، البته .
 

 منظورتان اين است كه نيروي كشش و جاذبه ماه و خورشيد تا اينجا هم كه ما هستيم مي رسد ؟
 

 چرا كه نه ؟
 

 در همان لحظه هـــــــــــــــايي كه مشغول گفت و شنود بر كنار ساحل بوديم ، ديدم كه بله ، امواج كم كم به سوي ساحل پيش 
 مي آمدند . به عمويم گفتم : حق با شمــاست . آنچه را كه مي بينم نمي توانم باور كنم . هرگز به چنين موضوعي فكر نكرده

 بودم ، در داخل پوسته زمين ، يك اقيانوس واقعي همراه با باد و امواجش وجود دارد .
 

 عمويم بار ديگر گفت : چرا كه نه ؟ آيا هيچ دليل علمي وجود دارد كه آن را رد كند ؟
 

 من كه نشنيده ام ... البته اگر نظريه مربوط به گرماي زمين را ناديده بگيريم .
 

 بنابراين همفري ديوي راست مي گفت ؟
 

 واضح است . معلوم مي شود كه در اين پايين دريـاها و قاره هاي ديگري هم وجود دارد . جاي تعجبي نيست كه انواع ماهي
 هم در اين آبها زندگي كنند . بهتر است چند رشته نخ و قالب ماهيگيري آماده كنيم .

 
  مي توانيم از اين ناحيه كشف كنيم .–اين كار را مي كنيم  ، آكسل . ما بايد آنچه را كه 
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 ولي عموجان ما اكنون واقعا كجا هستيم ؟ هنوز اين سوال را از شما نپرسيده ام .
 

 در جهت افقي ، از ايسلند يكهزار و سيصد و پانزده كيلومتر فاصله داريم .
 

 اين همه فاصله داريم ؟ حاال جهت ياب را نگاه كنيد ببينيد جهت را جنوب شرقي نشان مي دهد ؟
 

 بله .
 

 چه مسافتي در زمين پايين آمده ايم ؟
 

 صد و سي و پنج كيلومتر .
 

 گفتم : به اين ترتيب در اينجا كه ما هستيم بايد كوه هاي پربرف اسكاتلند باالي سرمان باشد ؟
 

 پروفسور خنديد و گفت : بله همين طور است و مي بيني كه اين كوه هــــا تا اندازه اي سنگين اند و نمي توانيم وزن آنها را
 تحمل كنيم اما سقف باالي سرمان بسيار محكم است . اين سقف را از بهترين مواد اوليه ساخته اند .

 
 اوه ، من از اين نمي ترسم كه اين سقف فرو بريزد .  فقط عموجان ، بگوييد ببينم چه نقشه اي در سرتان داريد ؟

 
 ما بايد باز هم پايين برويم ، اطمينان دارم همه چيز مثل گذشته با موفقيت پيش خواهد رفت . 

 
 ولي چطور مي توانيم خودمان را به زير اين آب برسانيم ؟

 
 اين را بدان كه من خيال ندارم در اين آب هــــــا شيرجه بروم . مطمئن هستم اگر به آن طرف دريا برويم راه هاي ديگري هم 

 پيدا مي شد . 
 

 فكر مي كنيد تا آنجا چقدر راه است ؟
 

 بين يكصد تا يكصد و پنجاه كيلومتر .
 

 آه . ممكن نيست . اين برآورد شما نمي تواند درست باشد .
 

 نبايد وقت را تلف كنيم . فردا بايد سوار قايق بشويم .
 

 دور و برم را نگاه كردم شايد قايقي را كه مي بايست با آن تا آن سوي دريا برويم را پيدا كنم .
 

 پرسيدم : حاال كه بايد سوار قايق بشويم ، خوب ، پس قايقش كجاست ؟
 

 قايقي در كار نيست ، پسرم ، يك كلك دوست داشتني بايد بسازيم .
 

 يك كلك ؟ ولي ساختن يك كلك يا يك قايق آن قدر مشكل است كه از عهده ما برنمي آيد ، از طرفي من كه نمي بينم ...
 

 تو نمي بيني ، آكسل ، ولي اگر به دقت گوش بدهي ممكن است صدايش را بشنوي .
 

 بشنوم ؟ منظورتان چيست ؟
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 بله ، بشنوي . صداي چكش زدن هانس را مي گويم او همين حاال مشغول آماده كردن كلك است ، حاال بيا و تماشا كن .
 

 بعد از پانزده دقيقه كه راه رفتيم ، به جـــــــــايي رسيديم كه هانس در پشت صخره بلندي بر روي يك لنگرگاه طبيعي مشغول
 آماده كردن كلك بود و من با شگفتي بسيـــــار ديدم كه يك كلك نيمه تمام روي شن ها دراز كشيده است . هانس براي ساختن
 ان كلك از تيرهاي بلندي كه از جنس يك نوع چوب عجيب بود استفـــــــاده كرده بود و تيرها و الوارهاي زيادي دور و برش

 ديده مي شد .
 

 اين چه نوع چوبيست عموجان ؟
 

 چوب هاي فسيلي ، پسرم ، چوب هايي كه از تاثير عمل آب دريا به صورت مواد معدني درآمده اند . 
 

 اگر اين طور باشد ، اين چوب ها سنگين هستند و اگر با آنها كلك بسازيم در آب فرو مي رود .
 

 اين طور نيست . فقط از چوب هايي كه نيمي از آن فسيل شده استفــــاده مي كنيم ، نگاه كن . عمويم تكه چوبي به من نشان 
 داد و آن را به دريا پرتاب كرد . چوب در مدت كوتــــــــــــاهي ناپديد شد . بعد روي آب آمد و روي آن شناور ماند . با خودم

 گفتم : خيلي جالب است .
 

  متر بود . تيرهاي چوبين آن5/1بعدازظهر روز بعد بود كه ساختن كلك به آخر رسيده بود . درازي آن سه متر و پهنــــايش 
 را با ريسمان هاي تاب داده به هم بسته بود تا تخت گاهي آن از هم نرود . حـــــايل ها را از دو تكه چوب باريك انتخاب كرده
 بود و آنهـــــــــــــا را محكم بسته بود .كف آن را با يكي از پتوها پوشانده بودند . كلك را به آب انداختيم و آن را روي درياي

 ليدن براك شناور ساختيم .
 
 

 فصل چهاردهم :

 مسافرت بر روي آب

 
 ماه آگوست بود ، صبح زود برخاستيم و با اشتياق فراوان منتظر آغاز اين مسافرت آســـان و كم زحمت بوديم .روز سيزدهم 

 هرچه را نيـــاز داشتيم روي كف كلك رها شده بود : غذا ، لوازم ، وسايل ، تفنگ ها و مقدار زيادي هم آب آشاميدني با خود
 برداشته بوديم . ساعت شش بود كه پروفسور فرمان داد بر كلك سوار شويم . هانس مي بايست كلك را براند من ريسمان را
 كه كلك را به تيركي در ساحل بسته بوديم را آزاد كردم و راه افتــاديم . در حاليكه بندرگاه طبيعي كوچكمان را ترك مي كرديم
 عمويم پيشنهــــاد كرد نامي براي بندرگاه انتخاب كنيم . من گفتم : ماري ، نامش را مي گذاريم پورت ماري . اين نام زيبا به

 نقشه اي كه شما تهيه مي كنيد جلوه خاصي مي دهد .
 

 عمويم موافقت كرد و گفت : نامش را پورت ماري مي گذاريم .
 

  غرب مي وزيد و ما هم در همان جهت به پيش رانديم .–باد در جهت شمال 
 

 عمويم گفت : اگر با همين سرعت برويم در هر شبــانه روز مي توانيم نزديك به چهل كيلومتر مسافرت كنيم و چيزي نخواهد
 گذشت كه به ساحل روبه رو مي رسيم . 

 
 من جوابي ندادم ، رفتم و نشستم و به تمـــــــــــاشا پرداختم كمي بعد كه دورتر شديم ساحل از چشم اندازم ناپديد شد . نزديك 
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 نيمروز بود كه تكه هــــــــــــــاي بزرگي از خزه ها و جلبك هاي پهن و بلند پديدار شدند . من اين را مي دانستم كه خزه ها و
 جلبك هـاي دريا چنان بزرگند كه مي توانند از پيش روي كشتي جلوگيري كنند . ولي بايد بگويم تا آن موقع چنين جلبك هايي
 نديده بودم . طول هر يك به بيش از يك كيلومتر مي رسيد . از خود مي پرسيدم كدام قدرتي مي تواند چنين گيـــــاهاني در آب

 بوجود اورد ؟
 

 عصر آن روز فرا رسيد ولي هوا تاريك نمي شد . روشنــايي دريا تغيير نمي كرد و كم نمي شد . پس از خوردن شام ، خودم 
 را روي كف كلك رهــا كردم و به خواب لذت بخشي فرو رفتم . روز بعد ، همانطور كه عمويم يادآوري كرده بود ، شروع به

 تهيه گزارش هاي روزانه اي درباره اين مسافرت عجيب كردم . اين سرخط هاي آن گزارش ها هستند .
 

 جمعه ، چهاردهم ماه آگوست :
 

 باد همچنان در جهت شمـــال به غرب مي وزد . كلك به سرعت و يكراست پيش مي رود چيزي در افق ديده نمي شود . چهل
  درجه سانتي گراد است  . نيمروز كه رسيد ، هانس32كيلومتر از ساحل دور شده ايم هوا بسيار خوب است . گرمـــاي هوا 

 قالبي آمـــاده كرد و تكه گوشتي به قالب انداخت و آن را به نخ بست و در آب آويزان كرد . دو ساعت گذشت و چيزي بدست
 نيامد . كم كم به اين فكر مي افتاديم كه از موجودات آبزي در آن دريـــــــا خبري نيست . اما چيزي نگذشت كه نخ و قالب به

 پايين كشيده شد و هانس يك ماهي بزرگ را كه تالش مي كرد از قالب آزاد شود را از آب بيرون كشيد .
 

 اين موجود عجيب را به دقت بررسي كدديم . شكل آن همچون ماهيهـــايي بود كه پيش از آن ديده بوديم ولي تفاوت هايي هم
 داشت . براي مثال ، در اين نوع ماهي اثري از دندان يا دم نبود .

 
 نظر پروفسور اين بود كه اين ماهي به خانواده بخصوصي از انواع ماهي ها تعلق دارد كه آنها هم اكنون به عنوان ماهيهاي

 فسيل شده مي شناسند .
 

 من پرسيدم : منظورتان اين است كه ما يك نوع ماهي  صيد كرده ايم كه نسلش از بين رفته است ؟
 

 پروفسور كه همچنان با دقت به آن نگاه مي كرد گفت : همين طور است ، و حــــاال تو به نكته مهمي از آن پي خواهي برد ، 
 يك موضوع بخصوص ، نكته اي كه فقط ممكن است موقع ماهي گرفتن در آب هاي زيرزميني پيدا شود . 

 
 خوب ، اين چه مطلبي است ؟

 
 اين ماهي نابيناست .

 
 نابينا ؟

 
 نه تنها نابينا بلكه چشم هم ندارد .

 
 من به دقت به ماهي صيد شده نگاه كردم . گفته هـاي عمويم درست بود . ولي چون فكر كرديم اين موجود زنده اي است كه
 مانند آن وجود ندارد ، آن را به آب برگردانديم ، اما دو ســـــاعتي نگذشت كه ما تعدا زيادي از ماهي هايي را صيد كرديم كه

 همه آنها نسلشان از بين رفته بود و البته هيچ كدام هم چشم نداشتند .
 

 دوروبرم را نگاه كردم و به آسمان چشم دوختم و با خودم گفتم حــــــــاال كه ماهي هاي ناياب پيدا مي شود چرا نبايد پرندگان
 ناياب هم در آسمان پرواز كنند تا از اين ماهي ها تغذيه نمايند ؟

 
 پرنده خيــــــــــــــالم پرواز كرد و اوج گرفت و من در رويا به دوره هاي پيش از تاريخ بازگشتم و چنين مي ديدم كه نخستين 
 جانوران غول پيكر پيدا شدند ، بعد پرندگان بسيار بزرگ آمدند ، ولي پيش از آنها خزندگاه بودند و پيش از آنها هم ماهي ها
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 پيدا شدند . روياي من تا دوردست ها و دورتر از ان پركشيد و اين دورنماها را تمـــــــــــاشا كردم : پيش از دوره مربوط به
 جانوران ، آنگاه كه گياهان تنهـــا موجوداتي بودند كه بر روي زمين و در آن هواي گرم زندگي مي كردند و در آن هنگام كه
 پيش از پيدايش گيـــــاهان بر روي زمين ، وضع اين راه رونده چابك سير طوري بود كه ماده اي بصورت مايع يا گاز در آن

 پيدا نمي شد و همه چيز به صورت گاز يا بخــــار بود ، زمين ما از گرماي زياد به رنگ سفيد و چنان بزرگ و درخشان بود  
 كه با خورشيد پهلو مي زد .

 
 چه روياي عجيبي . انگار من به تب شديدي دچار شده بودم . همه آن صحنه هــــا را در كاغذ يادداشت كردم و در آن حال از

 خودم ، عمويم ، هانس و كلك و دريا فراموش كرده بودم . ناگهان به خودم آمدم كه عمويم پرسيد : چه كار مي كني ؟
 

 به عمويم نگاه كردم امـــــا چيزي نگفتم . عمويم گفت : مواظب باش ، آكسل وگرنه ممكن است در آب بيفتي . احساس كردم
 هانس با دست هـــــاي نيرومندش شانه هايم را گرفت ، اگر اين كـار را نكرده بود از بي خودي نزديك بود در آب دريا بيفتم .

 
 پروفسور پرسيد : نكند ديوانه شدي ؟ 

 
 من گفتم : مگر چه شده ؟

 
 مريض شده اي ؟

 
 نه ، نه ، من فقط در رويا بسر مي بردم . ديگر تمام شد ، همه چيز روبراه است ؟

 
 بله ، باد خوبي مي وزد ، دريا هم با ما سازگار است ، به زودي به خشكي مي رسيم .

 
 برخــــاستم و به افق دوردست نگاه كردم . هنوز چيزي در خط مشترك ابرها و آب دريا ديده نمي شد . كاغذ و قلم برداشتم و

 اينطور يادداشت كردم :
 

 شنبه ، پانزدهم آگوست :

 
 هنوز خشكي را نمي بينم ، عمويم در وضعيت بدي بسر مي برد و بداخـالق شده بود بي صبري و كج خلقي هميشگي عمويم
 خود را نشان مي داد . با تلسكوپ خودش پي در پي به دوردست هـا نگاه مي كرد و در چهره اش ردپاي ناشكيبايي و دلهره

 ديده مي شد . 
 

 گفتم : كمي عصباني به نظر مي رسيد عمو جان .
 

 عصباني ؟ نه ، اين طور نيست .
 

 پس بي صبر شده ايد .
 

 بله ، دليلش روشن است .
 

 ولي ما كه خيلي به سرعت پيش مي رويم .
 

 چه فايده اي دارد ؟ اين دريا خيلي بزرگ است .
 

 به يادم آمد كه پروفسور فـــــاصله اين طرف تا آن طرف دريا را نزديك به يكصد و پانزده كيلومتر برآورد كرده بود و ما سه 
 برابر اين مســــافت را پيموده بوديم ولي هنوز از خشكي اثري ديده نمي شد . پروفسور گفته اش را اينطور ادامه داد : حاال
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 به طرف پايين نمي رويم ، اين اتالف وقت است من به اين سفر نيامده ام كه فقط روي اين بركه گشت بزنم . 
 

 او مســـافرت دور و دراز ما را گشت زدن مي ناميد . و اين مسافتهاي بسيار دور به نظرش خيلي كوتاه مي آمد . من گفتم :
 ولي اگر ما از همان راهي كه سكنــــاسم رفته است آمده باشيم ... عمويم حرفم را قطع كرد وگفت : خوب ، آيا آمده ايم ؟ آيا
 سكناسم به اين دريا پانهاده است ؟ ْآيــــا از آن گذشته است ؟ آيا اين بادي كه مي وزد ما را در جهت مناسب پيش مي راند ؟

 
 هر چه باشد ، اين منظره ها خيلي قشنگند و ...

 
 من به منظره ها توجه ندارم . بايد يك كـــــــــاري كرد ، من تصميمي گرفته ام و مي خواهم انجامش بدهم . بنابراين با من از

 منظره هاي قشنگ صحبت نكن  .
 

 پروفسور را با آن همه بي صبري و كج خلقي تنهـــــــــــــا گذاشتم ساعت شش بعدازظهر بود كه هانس از عمويم خواست تا 
 دستمزدش را بپردازد و عمويم پول او را پرداخت .

 

 يكشنبه ، شانزدهم ماه آگوست :

 
 هيچ خبري نيست . هوا به همان صورت است . همــان روشنايي الكتريكي مي تابد . سرعت باد بيشتر شده است . مثل اينكه

 اين دريا پاياني ندارد . وسعت آن بايد به پهناي درياي مديترانه و شايد هم اقيانوس اطلس باشد .
 

 متر 360عمويم يكي از سنگين ترين تبرزين هـــــــــايي را كه همراه داشتيم به ريسماني بست و آن را پايين فرستاد . عمق 
 مشخص شد ولي ته دريا معلوم نگرديد . بيرون كشيدن تبرزين مشكل بود .

 
 بعد از اينكه تبرزين را باال كشيديم نشــــــانه هايي از فرو رفتگي بر روي آن ديديم . هانس آن را به من نشان داد به او نگاه 
 كردم . هـانس گفت : اثر دندان . و براي اينكه منظورش را بفهماند چند بار دهانش را باز و بسته كرد . من نزديك تر رفتم و

دقيق تر نگاه كردم . برايم عجيب بود و گفتم : بله ، اثر دندان است . اينهــــا اثرهاي دندان يك موجود ناشناخته بود كه روي 
 فوالد تبرزين ديده مي شد . آرواره هايي كه چنان اثري بر جاي گذاشته بودند مي بايست بسيار محكم و پرقدرت باشند .

 
 آيا اين آرواره ها از آن يك جاندار پيش از تاريخ بود كه در اعماق اين دريا زندگي مي كرد ؟ يك جاندار كه از كوسه و نهنگ

 هم هراس انگيزتر بود ؟ آيا روياي من به حقيقت مي پيوست ؟ من نمي توانستم اين انديشه را از ذهنم بيرون كنم .
 

 دوشنبه ، هفدهم ماه آگوست :

 
 تمام روز را به فكر آن آرواره هاي قوي بودم و به آن جـــانور خزنده اي فكر مي كردم كه چنان آرواره اي داشت . آيا ممكن
 بود با چنين جــــــانوري روبه رو شوم ؟ اين فكر مرا به وحشت انداخت و با ترس و نگراني به دريا نگاه مي كردم . به نظر
 مي رسيد كه پروفسور ليدن براك هم چنين باوري داشت اگر با ديدن آن تبرزين  سوراخ شده مثل من دچـــار ترس نشده بود

 دست كم نگراني عميقي در چهره اش ديده مي شد و با دقت و از نزديك به اقيانوس نگاه مي كرد .
 

 با خودم گفتم : چرا عمويم تبرزين را به پايين فرستاد ؟ اين كار باعث شده كه به يك جـــــانور آسيب برسد و حاال بايد منتظر
 باشيم كه به ما حمله كند . به تفنگ هـــــا نگاه كردم تا مطمئن شوم به خوبي شليك مي كند و اين فكر تا حدودي دلهره ام را 

 فرو نشاند . آب همچنان بطور متغير حركت مي كند . احساس مي كنم كه خطر نزديك است . بايد خيلي مواظب باشيم .
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 سه شنبه ، هجدهم ماه آگوست :

 
 با وجود تابش اين نور هميشگي نمي توان رسيدن بعدازظهر يا غروب را به خوبي تشخيص داد مــــا وقتي احساس خستگي 
 مي كنيم مي فهميم كه روز به آخر رسيده است هــــانس همچنان كلك را پيش مي برد . نوبت كشيك او رسيد و من خوابيدم .

دو ساعت گذشت و من هراسان از خواب پريدم . كلك ما از روي آب به باال برده شد و سي چهل متر آن طرف تر پرتاب شده 
 بود . عمويم گفت : چه خبر شده ؟ به خشكي رسيده ايم ؟

 
 هانس بي آنكه چيزي بگويد به موجود سيـــــــــاه رنگي كه در فاصله پانصدمتري در آب باال و پايين ميرفت اشاره كرد . من 

 فريادي كشيدم و گفتم : گراز دريايي . وحشتناك است .
 

 عمويم گفت : بله و كمي آن طرف تر يك تمساح غول پيكر ديده مي شد .
 

 چه تمساح بزرگي . دندان هايش را نگاه كن . اوه ، دارد ناپديد مي شود .
 

 فرياد پروفسور بلند شد و گفت : يك نهنگ . نهنگ . نگاه كنيد چطور آب را فواره مي كند .
 

 ما هر سه ايستاديم و با تعجب به اين موجودات دريـــــــايي كه هيچ كس نديده بود نگاه مي كرديم . كوچكترين آنها به آساني 
 مي توانست قايق ما را با آرواره اش دو نيم كند . هـــــــــانس مي خواست دور بزند ولي در ان طرف ديگر موجودات عجيب 
 ديگري ديده مي شدند كه به همـــــــــــــان اندازه وحشت آور بودند . يك الك پشت غول پيكر كه دوازده متر طول داشت و يك 

  متر كمتر نبود و آن يكي سر بزرگش را به اين طرف باال آورده بود و اين يكي روي امواج10مــــــار آبي كه اندازه اش از 
 دريا پايين و باال مي رفت . فرار كردن ممكن نبود . آنهـــــا به سوي ما مي آمدند ، تمساح و مار آبي به ما نزديك تر بودند و

 بقيه ناپديد شده بودند .
 

 آيا اين مبـارزه بايد در زير آب به پايان برسد ؟ چندين دقيقه گذشت . سر يكي از آنها از آب بيرون آمد اين پله زيوزور بود .
 جـــانور غول پيكر در حال مردن بود نمي توانستم بدن الك پوشيده اش را بخوبي ببينم ولي گردن بلندش از آب باال مي آمد و
 فرو مي رفت . آب به اطراف ما پاشيده مي شد و مــــــانع بود تا بتوانيم دور و برمان را ببينيم اما چيزي نگذشت كه آرامش

 برقرار شد و جسد جانور غول پيكر بر روي آب شناور ماند .
 

 چهارشنبه ، نوزدهم ماه آگوست :

 
 خوشبختانه باد مناسبي مي وزيد و ما مي توانيم به سرعت از صحنه مبارزه جـــــــانوران دور شويم . هانس همچنان هدايت 

 قايق را بر عهده دارد . عمويم تلسكوپ را جلوي چشم مي گيرد و بي صبرانه ساحل را جستجو مي كند .
 

 پنجشنبه ، بيستم ماه آگوست :

 
 گره دريايي است . در حدود نيمروز 9باد در جهت شمال به غرب مي وزد . دما باال است و هوا گرم است . سرعت در حدود 

 بود كه صدايي از دور دست به گوش رسيد . صدا همچنــــــان برمي خواست . هانس از دكل قايق باال رفت و اطراف را نگاه 
 كرد اما چيزي نديد .

 
 سه ساعت گذشت به نظر مي رسيد كه صدا از ريزش يك آبشـــار بلند مي شود ، اين موضوع را به عمويم گفت او سرش را
 تكان داد و قبول نكرد . معلوم بود كه در ان دوردست هـــــــا صداي بلندي در جايي توليد مي شود ولي ما چند كيلومتر از آن

 فاصله داشتيم . آيا اين صدا از آسمان بود يا از دريا بر مي خواست اين هر دو آرام بودند . 
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حدود ساعت چهار بود كه هــانس بار ديگر از دكل باال رفت . چشم هايش سمت افق را نگاه مي كردند . و به نقطه اي خيره 
 شدند .

 
 عمويم گفت : او يك چيزي ديده .

 
 هانس از دكل پايين آمد و به سمت جنوب اشاره كرد و گفت : در آن طرف .

 
 عمويم از تلسكوپ نگاه كرد و گفت : بله . بله . 

 
 من پرسيدم : آنجا چه مي بينيد .

 
 ستون بسيار بزرگي از آب در ميان امواج باال مي رود .

 
 يعتي يك جانور وحشتناك ديگر ؟

 
 شايد .

 
 خوب ، پس بهتر است به طرف غرب برويم . ما كه مي دانيم اين جانوران چقدر خطرناكند .

 
 عمويم گفت : مستقيم به جلو .

 
من به طرف مستقيم برگشتم كه مــــانع شوم ولي او توجه اي نكرد و پيش راند . هر چه بيشتر به آن ستون نزديك مي شديم 

 بلندتر ديده مي شد . چه نوع جانوري مي توانست اين همه آب را بدون توقف تا آن ارتفاع زياد به باال بفرستد ؟
 

 ســـــــاعت هشت بعدازظهر شد و فاصله ما تا آن ستون به كمتر از هشت كيلومتر رسيد . بدن عظيم و سياه رنگش روي آب
 تكــــــان نمي خورد . به نظر من درازيش يك و نيم كيلومتر بيشتر بود . ستون آب تا بلنداي يكصد و پنجاه متر به باال پرتاب

 مي شد و مثل قطره هاي باران به اطراف مي پاشيد . 
 

 ما به جـــــــانور بسيار بزرگي نزديك مي شديم كه روزانه يكصد نهنگ هم او را سير نمي كرد . ترس سراپايم را فرا گرفت .
 ناگهان هانس به آن ناحيه اشاره كرد و گفت : جزيره .

 
 من كه دچار ترديد شده بودم پرسيدم : يك جزيره ؟ اين يك خشكي است ؟ 

 
 پروفسور جواب داد : خوب ، البته . و خنده اش در فضا پيچيد .

 
 پس آن ستون آب چه معنايي دارد ؟

 
 هانس گفت : يك آبفشان است .

 
 عمويم گفت : بله يك آبفشان ، مثل آبفشان هايي كه در ايسلند ديده مي شود .  

 
 در آغـــــــاز نمي خواستم قبول كنم كه چنان اشتباه بزرگي كرده ام و يك جزيره را به جاي يك جانور دانسته ام اما دليلش در
 برابر چشمانم بود و سرانجـــــــام ناچار شدم آن را بپذيرم . جزيره درست مثل نهنگي ديده مي شد كه سرش تا ارتفاع بيست
 متري از آب بيرون آمده بود . گهگاه صداي انفجــــــــــــاري برميخواست و ستون بزرگي از آب به ميان ابرها پرتاب مي شد

 پرتوهايي از نور الكتريكي با اين ستون آب درهم مي آميخت و رنگ هاي گوناگون و تماشايي بوجود مي آورد .
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 پروفسور گفت : بهتر است لنگر بيندازيم .
 

 هانس قايق را با مهارت به كنار جزيره راند . من روي صخره ها پريدم و عمويم با خوشحالي به دنبالم آمد . هانس بي آنكه
 كنجكاوي از خود نشان بدهد سوار بر كلك همــــــــان جا ماند . زمين در زير پايمان تكان مي خورد و از گرما مي سوخت من
 دماسنج را در آب جوشــــاني كه از آبفشان به باال مي رفت فرو بردم . يكصد و شصت و سه درجه سانتي گراد گرما داشت و

 معلوم بود كه از يك كوره گداخته بيرون مي ريخت . آنجا محل توليد گرماي مركزي بود .
 

 اين موضوع را به پروفسور ليدن براك يادآور شدم اما او فقط چنين گفت : بايد ببينيم . 
 

 آن جزيره بنام من يعني آكسل نــــام گذاريم كرديم و همراه عمويم به طرف كلك برگشتيم . هانس قايق خودش را در اين مدت
 براي حركت آمـــــــاده كرده بود و ما راه افتاديم . تاكنون از پورت ماري به مقدار يكهزار و پانصد كيلومتر دور شده بوديم و

  كيلومتر بود .2250فاصله ما از جزيره ايسلند در سطح زمين بيش از 
 
 

 فصل پانزدهم :

 طوفان

 
 در يادداشت هايم اين طور نوشتم :

 
 جمعه ، بيست و يكم ماه آگوست : 

 
 امروز در چشم انداز مــــــــا اثري از آبقشان ديده نمي شد باد شديدتر مي وزيد و ما را با سرعت زيادي از جزيره آكسل دور 
 كرده است . هواي اينجــــــــــــــا ( اگر بتوانم چنين واژه اي را دراين باره بكار ببرم ) در حال تغيير است و به تدريج سنگين 
 مي شود و سرشار از الكتريسيته است . ابرهـاي سمت جنوب انبوه تر مي شوند و به هم مي پيوندند و تاريكي هر چه بيشتر

 دامن پهن مي كند .
 

 امواج الكتريسيته در اطراف ما بقدري زياد است كه موهــاي سرم راست مي شوند و چنين احساس مي كنم كه اگر همراهانم
 دستم را بگيرند دچار برق گرفتگي خواهند شد .

 
 ساعت ده صبح ناچار شدم بگويم كه : هواي بسيار بدي در راه است .

 
 پروفسور جوابي نداد . وضع بحراني اقيانوس در خلق و خوي او تاثير گذاشته بود و هر لحظه او را دگرگون مي كرد .

 
 گفتم : اين طور كه پيداست توفاني در پيش است .

 
 پروفسور سكوت كرد . باد در ارتفاع كم وزيدن گرفت كلك تا فاصله كوتاهي بر روي آب پيش رفت . چرا مي بايست در حالي

 كه توفان در پيش است به دريانوردي ادامه مي داديم ؟
 

 من گفتم : بهتر است در يك جا بمانيم و دكل را برداريم . اين كار عاقالنه است .
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عمويم بر سرم فرياد كشيد كه : مي گويم نه ، صدبار مي گويم نه ، بگذار در توفان بيفتيم ، بگذار توفان ما را به هر كجا كه 
 ميخواهد  ببرد . اگر اين كلك را تكه تكه هم بكند من اهميتي نمي دهم . كمتر اتفـــــــاق افتاده بود كه هر وقت تغييري در افق 
 ديده مي شود عمويم اين طور با من حرف بزند . ناگهان باد با نيروي يك گردباد گسترده وزيدن گرفت . هوا تاريك شد و من

 فقط توانستم چند كلمه مختصر يادداشت كنم .
 

 كلك به هوا رفت و به جلو پرتــــــاب شد و عمويم ، روي كف آن افتاد . سينه خيز به پيش او رفتم و او را ديدم كه ريسماني
 محكم گرفته است تا از آن جدا نشود . هانس از جــايش تكان نمي خورد . موهاي قرمز رنگ و بلندش با وزش باد بر چهره
 آرام و بي حركتش مي ريخت . با آن حــالتي كه او ايستاده بود و من نگاهش مي كردم به ياد مردان ماقبل تاريخ مي افتادم .
 كلك با سرعتي باورنكردني به پيش رانده شد و دكل آن با اينكه بادبان تا حد تركيدن در باد خوابيد از جــــــــايش تكان نخورد

 و من فرياد زدم : بادبان . بادبان . آن را پايين بياوريد . ولي  عمويم مثل هميشه بر يك روش استوار بود و گفت : نه .
 

 هانس هم به آرامي سرش را تكان داد و گفت : نه .
 

 حــاال كم كم باران هم مي گرفت ، پرده ابر به چند پاره شد و دريا به جوش و خروش درآمد . روشنايي درخشان الكتريكي با
 شعله هــــاي تندر به هم مي آميخت . دانه هاي درشت تگرگ بر قسمت هاي پوالدين تفنگ ها و ابزارهاي ما فرود مي آمد و 
 از آن جرقه برمي خاست . هر يك از امواج كه با اين جرقه ها درهم مي آميخت درست همانند شعله هاي يك آتشفشان كوچك
 به نظر مي آمد . نورهــــا چنان به چشم مي زدند كه من به زحمت مي توانستم چشم باز كنم و اطراف را ببينم و صداي رعد
 چنـــــــان مي پيچيد كه نمي توانستم صداي ديگري بشنوم . من به دكل قايق كه به يك طرف خم شده بود نزديك شدم و آن را
 چسبيدم . ( به اينجا كه رسيدم نتوانستم يادداشت هــايم را ادامه دهم ولي همين نكته نشان مي دهد كه توفان چگونه توانست

 موقعيت را براي ما دشوار كند كه هر لحظه خود را با مرگ روبه رو مي ديديم . )
 

 يكشنبه ، بيست و سوم ماه آكوست :
 

 اكنون در كجا هستيم ؟  مســــــــــــــــــــــافت بسياري را با سرعت زياد از جهتي كه در آن پيش مي رفتيم دور افتاده ايم . از 
 گوش هايمــــــــــــــــان خون مي آيد . حرف زدن ممكن نيست . هر لحظه شعله هاي برق مثل آتش از دهان اژدها بر سرمان 

 مي ريزد .
 

 به كجا مي رويم ؟ عمويم در گوشه اي از كلك به پشت افتـــاده و تكان نمي خورد . هوا گرم است و داغ مي شود . دما سنج 
 را نگاه مي كنم درجه ............... ( در اينجا نمي توانم عددي را كه نوشته ام بخوانم ) .

 
 دوشنبه ، بيست چهارم ماه آگوست :

 
 مگر نمي خواهد اين وضع به پايان برسد ؟ عمويم و من نيمه جــــــان شده ايم . هانس مثل هميشه سرحال و استوار است .

  كيلومتر از جزيره آكسل دور افتاده ايم . امواج آب از750كلك همچنــــان در جهت جنوب به شرق پيش مي رود . در حدود 
 از سرمان مي گذرد . 

 
 نيمروز كه شد ، توفان از آنچه بود بدتر شد . ناچار شديم به كف قــــــــــايق ميخكوب شويم . سراپايمان را آب گرفته است . 
 سه روز است كه نتوانسته ايم يك كلمه حرف بزنيم . به نطرم مي رسد كه عمويم مي گويد : ديگر كــــــارمان تمام است ولي

 مطمئن نيستم كه همين را گفته باشد . روي كاغذي اين طور نوشتم : اجــــــــــــــازه بدهيم بادبان را جمع كنيم و آن را مقابل 
 چشم هاي عمويم گرفتم . او هم با تكان دادن سرش موافقت خود را به ما فهماند . 

 
 در همـان لحظه بود كه گلوله اي از آتش بر باالي قايق آشكار شد . دكل و بادبان در يك لحظه مثل يك پرنده متعلق به دوران
 پيش از تـــــــاريخ به هوا رفت . گلوله آتش كه نيمي سفيد و نيمي آبي رنگ بود بر روي عرشه رفت و آمد مي كرد و روي 
 يك يك لوازم و وسايل ما مي افتاد سپس به هانس كه با بي اعتنـــــــايي به آن نگاه مي كرد نزديك شد . بعد به طرف عمويم
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 كه زانوهايش را خم كرده بود برگشت . بعد هم پيش من آمد . از گرمايش به لرزه افتادم و رنگ از چهره ام پريد .
 

 در حـــــالي كه جست و خيز مي كرد به دور پاهايم چرخيد و من خواستم آن را از خودم دور كنم كه نتوانستم . بوي تندي در
 فضـا پيچيد . من نمي توانستم پايم را تكان بدهم ، ولي چرا ؟ آيا به چوب هاي كف قايق بسته شده بود ؟ اين طور معلوم بود
 كه آن گلوله آتشين همه اجســـــــــــام فلزي ما را به آهن ربا تبديل كرده است . وسايلي را كه به همراه داشتيم از قبيل لوازم

 كوه نوردي و تفنگ هـــــا به اين سو و آن سو مي پريدند و برهم مي خوردند . ميخ هاي تخت كفش من جذب اهني شده بود 
 كه آن را هانس به كف قايق كوبيده بود .

 
 دست آخر و بعد از تالش زياد توانستم در لحظه پرخطري كه گلوله آتشين مي خواست پــايم را بگيرد ، آن را پالك آهني كف
 قايق جدا كنم و خودم را به سرعت كنار بكشم . ناگهـــــــــــــــــــان شعله اي پرنور در برابر چشمانم پديدار شد به طوري كه 
 نمي توانستم چيزي را ببينم . گلوله آتشين تركيده بود و شعله هـــاي آتش در اطراف ما زبانه مي كشيد . بعد از ان همه چيز
 در تاريكي فرو رفت و من فقط توانستم اين را ببينم كه عمويم روي عرشه قـــــــــايق افتاده بود و هانس در زير نود كم جان 

 چراغ مشغول خاموش كردن شعله هاي آتش بود و بر آن آب مي پاشيد .
 

 سه شنبه ، بيست و پنجم ماه آگوست :

 
 من همين چند لحظه پيش از اين به هوش آمده ام . حـــــــاال مي دانيم كه از زير خشكي انگلستان ، از زير درياي مانش و از
 زير كشور فرانسه گذشته ايم و تمام اين مســــــــــافت طوالني را پيموده ايم ، شايد هم از زير تمام قاره اروپا گذشته باشيم .
 سر وصدايي به گوشم مي رسد ، تا حـــــــــــــــاال چنين صدايي نشنيده ام . مطمئن هستم اين صداي درياست كه از باالي اين 

 صخره ها همهمه مي كند .
 
 

 فصل شانزدهم :

 نجات از دريا 

 
 در اينجا يادداشت هاي روزانه ام پايان مي گيرد و از آن همه دشواري ها جـان بدر برده ايم . نمي توانم شرح دهم كه پس از
 برخورد شديد قايق ما با صخره هـــاي بلند ، چه بر سرمان آمد . من به دريا پرتاب شدم و اين بازوي نيرومند هانس بود كه
 مرا از مرگ نجات داد . اين مرد دالور ايسلندي بدن نيمه جـــــــانم را به ساحل رساند و مرا در كنار عمويم كه او هم از حال
 رفته بود خوابانيد سپس با شجــــاعت و نيرومندي بسيار به دريا برگشت و هر چه لوازم و وسايل را كه مي توانست از كلك

 برداشت و با خودش آورد .
 

 يك ساعت تمام نمي توانستم چيزي بگويم . بي اندازه خسته و ناتوان بودم . هانس مهربان برايمان اندكي خوراكي آماده كرد
 ولي من نتوانستم به آن دست بزنم . يا بخورم . از شدت ضعف و دردي كه تمام بدنم را گرفته بود خوابيدم .

 
 روز بعد ، هوا بسيار خوب بود . صداي شـــــــــاد و پرخنده عمويم بيدارم كرد كه مي گفت : بسيار خوب پسرم ، بگو ببينم ،

 خوب خوابيدي ؟
 
 

 چند لحظه به اين خيال افتادم كه در خــانه خيابان كينگ هستم و اين همان روزيست كه بايد از پله ها پايين بروم ، با عمويم
 صبحانه بخورم و بعد ... با نامزدم ماري زيبا ازدواج كنم .
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 ولي نه ، اين طور نبود . بيــــــاد كلك افتادم كه تكه تكه  شد و اين فكر در مغزم راه يافت كه شايد تكه هاي آن تا حاال از زير 
 خاك آلمان هم گذشته ، از زير شهر هــامبورگ ، شهري كه ماري عزيز من در آن زندگي مي كند و از زير همان خياباني كه

 نامزد من آنجاست گذشته باشد .
 

 چندان فاصله اي هم بين ما نبود . فقط يك مســــــــــــــافت صد و پنجاه كيلومتري با يكديگر فاصله داشتيم . و در اين مسافت 
 ناهمواري چنداني نبود . صخره ها و تخته سنگ هاي سرد شده آتشفشــاني و از جنس گرانيت كه هيچ نيرويي نمي توانست

 يكي از انها را از جا بلند كند . در همين خيـــــــــــــــال ها بودم كه عمويم پرسيد : نمي خواي به من بگويي كه ديشب چطور 
 خوابيده اي ؟

 
 هنوز احساس مي كنم كه خسته هستم ، ولي اينطور كه مي بينم خوشبختانه شما سرحال و با نشاط هستيد .

 
 من خوشحالم پسرم ، خوشحالم ، مي داني چرا ؟

 
 چطور مگر ؟

 
 ما به مقصد رسيده ايم ، باور كن پسرم .

 
 يعني ... مسافرت اكتشافي ما به پايان رسيده است ؟

 
نه ، ولي به اين سوي آن دريايي رسيده ايم كه بي پايان به نظر مي آمد . حاال مي توانيم در خشكي به سفرمان ادامه بدهيم و 

 اين بار هم بطور واقعي تا عمق زمين پيش برويم .
 

 عموجان ممكن است مطلبي از شما بپرسم ؟ 
 

 بپرس آكسل ، بپرس ، من جواب مي دهم .
 

 چطور مي خواهيم برگرديم ؟ منظورم اين است كه ......
 

 خيلي ســـــاده است پسرم ، بايد يك راه بازگشت پيدا كنيم يا از همان راهي كه آمده ايم برگرديم . تصور نمي كنم راهي را كه
 آمده ايم پشت سرمان بسته شده باشد .

 
 خوب ، در اين صورت ناچاريم كه قايق را تعمير كنيم .

 
 البته .

 
 ولي ، درباره غذا مگر ما به اندازه كافي غذا داريم ؟

 
 اوه ، هانس خيلي باهوش و زيرك است . مطمئن هستم مقدار زيادي از خوراكي هـــا را از آب گرفته و نجات داده بهتر است

 برويم و ببينيم .
 

 من اين طور فكر مي كردم كه در آن توفــــــــان زندگي برانداز همه چيز را از دست داده ايم و با از دست دادن كلك هيچ نوع
 وسيله خوراكي و ابزاري برايمان بــاقي نمانده است . پيش تر رفتيم و من هانس را ديدم كه در ساحل نشسته و همه لوازم و
 آنچه را نيــاز داشتيم دور و بر خودش جمع كرده است . در همان موقعي كه من و عمويم در ساحل افتاده بوديم هانس دالور
 خودش را به خطر انداخته و همه چيز را از آب گرفته و به ســاحل آورده است . تفنگ ها را از دست داده بوديم ولي به نظر

 مي رسيد كه بقيه چيزها جمع آوري شده بود ، حتي باروت و همه لوازم كوه نوردي را هم مي ديدم .
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 پروفسور گفت : اين هم فشــــــــــــــــار سنج ، چه خوب كه از دست نرفته ، اين مهمترين و مفيدترين ابزارهاست ، اين تنها 
 وسيله ايست كه مي تواند به ما بگويد چه وقت به مركز زمين مي رسيم . اگر اين فشار سنج را نداشته باشيم ممكن است از

 راهي كه در پيش داريم بسيار دور بيفتيم . خوشحالي او شگفت انگيز و باور نكردني بود .
 

 من پرسيدم : پس ، جهت ياب كجاست ؟ كامپاس را مي گويم .
 

 اينجا ، روي اين صخره است . كرونومتر و دمــــــاسنج هم خوشبختانه اينجاست . هانس يك مرد فوق العاده است او يك مرد
 برتر است .

 
 غذا چطور ؟ چيزي برايمان مانده ؟

 
 بهتر است ببينيم .

 
 جعبه هـــايي كه مواد غذايي را در آن بسته بندي كرده بودند ، يكي يكي از آب گرفته شده بود ، به ساحل كشانده شده و كنار 
 هم چيده شده بودند . بيسكوييت ها ، گوشت نمك سود ، نوشابه ، مــــاهي دودي و ... چه خوب ، ما براي چهارماه ديگر هم

 خوراكي داشتيم .
 

 پروفسور از خوشحالي فريادي كشيد و گفت : غذا براي چهار ماه . در اين مدت مي توانيم با خيـــــــال راحت به مركز زمين
برويم و برگرديم و بعد من مي توانم از آنچه برايمان باقي مانده يك ميهماني شام به افتخار پروفسورهاي يوهانيوم برپا كنم . 

 
 من احساس  مي كردم كه حاال ديگر بايد به اخالق عمويم عـادت كنم ولي هنوز نمي توانستم او را به خوبي بشناسم و بعضي 

 رفتارهايش مرا گيج مي كرد .
 

 او گفت : زودباشيد ، حــاال بايد قمقمه هايمان را از آب باران پر كنيم . گودال هاي صخره ها از آب آشاميدني لبالب است من
 از هانس خواهش مي كنم كه كلك را تعمير كند ، هر چند فكر نمي كنم كه ديگر به آن احتياجي داشته باشيم . 

 
 من از اين حرف دچار حيرت شدم و شتابزده پرسيدم : چطور ممكن است به آن احتياج پيدا نكنيم ؟

 
 من فقط اظهار نظر كردم ، پسرم . فكر نمي كنم نـــــــــــــــاچار باشيم از همان راهي كه آمده ايم برگرديم . در واقع پروفسور 
 نمي دانست چه دشواري هايي براي مـــا پيش خواهد آمد ، پس اگر چنين بود چطور مي توانست به درستي اظهار نظر كند ؟ 

 
 او موضوع گفتگو را عوض كرد و گفت : حـــــــــــاال برويم صبحانه  بخوريم . عمويم به طرف هانس رفت و با او به گفتگو 

 پرداخت و بعد از آن من به آنها پيوستم كه با هم صبحانه صرف كنيم .
 

 در زمـاني كه براي غذا خوردن مي گذرانديم ، از پروفسور پرسيدم كه به نظر او در چه ناحيه اي بسر مي بريم و اين را هم
 بگويم كه خوشمزه ترين غذا را در آن صبح فراموش نشدني خورده ام . پروفسور در پــــاسخ من گفت : اين مشكل است كه

 بطور دقيق بگويم كجــــــــا هستيم ، در طول اين سه روز گذشته نتوانسته ام موقعيت مـان را به دقت بررسي و يادداشت كنم 
 بنابراين فقط مي توانم حدس بزنم .

 
 خوب ، موقعي كه در آن جزيره آبفشان بوديم ... 

 
 بگو جزيره  آكسل پسرم ، يعني نخستين جزيره اي كه در زير اليه هاي زمين كشف شده است .

 
 بسيــــــــــــار خوب ، در جزيره آكسل كه بوديم مسافتي معادل يك هزار و پانصد كيلومتر از درياي ليدن براك فاصله داشتيم و 

  كيلومتر بود .2250فاصله مان تا ايسلند معادل 
 

 350درست است . از همين نكته شروع مي كنيم . اين توفــــــان در چهار روز پياپي ادامه داشت كه در هر روز مي بايست 
  كيلومتر مي رسد . 1400كيلومتر مسافرت كرده باشيم . كه جمع اين مسافت در چهار روز به 
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  كيلومتر فاصله دارد . هيچ مي داني ، 2250درست است و اين يعني كه از اين سوي دريا تا آن سويش مســــــــافتي معادل 
 آكسل ، كه وسعت اين دريا با وسعت درياي مديترانه برابر است ؟

 
 اين كامال ممكن است .

 
 اين نكته را هم بايد اضافه كنم كه اگر محـــــــــاسبه شما درست باشد ما اكنون در زير درياي مديترانه هستيم و آن دريا روي 

 سرمان است .
 

 واقعا ؟
 

  كيلومتري ريك ياويك ايسلند هستيم .3375بله ، آخر ما اكنون در فاصله 
 

 اين فاصله بسيار دوري است ، پسرم ، ولي مـا نمي توانيم مطمئن شويم كه در زير درياي مديترانه هستيم مگر آنكه پيش از
 آن مطمئن باشيم مسير حركتمان را توفان تغيير نداده است .

 
مي توانم به شما اطمينـــــان بدهم كه راهمان كج نشده و درست پيش آمده ايم . به نظر مي رسد كه جهت وزش باد هم تغيير 

 نكرده باشد . فكر مي كنم اين ساحل كه روي آن هستيم در سمت جنوب شرقي پورت ماري واقع شده باشد .
 

 بسيـــــــــــار خوب ، ما مي توانيم با بكار بردن جهت ياب اين موضوع را روشن كنيم و اين كار خيلي ساده است . پروفسور 
 برگشت و به طرف صخره هــــايي كه هانس وسايل و لوازم را گذاشته بود براه افتاد . او مثل يك جوان بيست ساله شاداب و

 سرحال و چابك به نظر مي رسيد .
 

 همين كه به صخره هـــــــا رسيد ، كامپاس را برداشت و به سوزن جهت ياب آن چشم دوخت . انگار كه از آنچه كه ديده بود
 تعجب كرده بود كه چشم هايش را ماليد و دوبــــــــاره به جهت ياب نگاه كرد بعد به طرف من برگشت و در نگاهش حالتي از

 گيجي و سردرگمي ديده مي شد و من پرسيدم : چه شده ؟ موضوع چيست كه ناراحت شده ايد ؟
 

 پروفسور از من خواست تا به كامپاس نگاه كنم و جهت جغرافيايي محل خودمان را بررسي نمايم . لحظه اي بعد من هم دچار
 حيرت شدم . نوك سوزن جهت ياب به طرف سمتي بود كه ما فكر مي كرديم بــــــايد سمت جنوب باشد . عقربه جهت ياب به
 جاي آنكه اين سوي خشكي را نشان بدهد به سمت دريــــا متمايل بود و جهت را عكس آنچه ما فكر مي كرديم نشان مي داد .

 جهت يـــــــــاب را تكان دادم تا مطمئن شوم درست كار مي كند و بعد با دقت آن را بررسي كردم . كامال درست كار مي كرد و 
 عيبي نداشت  . ولي عجيب اين بود كه آن را هر كجـــــــــــــــــــا مي گذاشتيم سوزن جهت ياب همان سمت را نشان مي داد . 

 نمي توانستيم باور كنيم .
 

 وزش طوفان شديد همه چيز را عوض كرده بود و قــــايق ما را از مسير خودش برگردانده و به آن ساحلي آورده بود كه ما
 از آنجا به راه افتاده بوديم .

 
 

 فصل هفدهم :

 يافته هاي شگفت آور

 
  كه مردي در آغـــــــاز كار تا اين پايه عالقمند و سراپا شور و شوق باشد ولي بعد از مدتي چنين عصبانيمن هرگز نديده ام

 و سردرگم شود . چه كسي مي توانست باور كند ؟ همه آن تالش ها و زحمت هـــا را ناچار بوديم دوباره انجام بدهيم و از نو
 شروع كنيم . پروفسور از خشم و عصبانيت بر سر من فرياد كشيد و گفت : اين طور كه پيداست ، هوا ، آتش و آب دست به
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 دست هم داده اند كه از پيشرفت من جلوگيري كنند . آنهـا با هم متحد شده اند و با من مبارزه مي كنند . بسيار خوب ، من به
 آنها نشان مي دهم كه يك مرد چقدر نيرومند است . من ميدان مبـــــــارزه را خالي نمي كنم . ما با تالش هايمان به دنيا نشان

 مي دهيم كه بشر پيروز مي شود يا اين طبيعت است كه انسان را شكست مي دهد .
 

 من خيلي سعي كردم عمويم را آرام كنم و با خونسردي و ماليمت گفتم : گوش كنيد عمو جــــــــــــان ! ما نمي توانيم كارهاي 
 غيرممكن انجــــام دهيم . هيچ بشر ديگري هم اين توانايي را ندارد . هيچ بشر ديگري نمي تواند بر روي چند پاره چوب نيم
 پوسيده سوار شود ، يك تيرك چوبي لرزان به آن ببندد ، يك پتوي كهنه پــاره به جاي بادبان بر آن بياويزد و در جهت خالف
 جهت وزش باد دريانوردي كند . حــاال به اينجا رسيده ايم ، يعني به جاي اول و اگر بخواهيم دوباره شروع كنيم تنها يك دليل

 مي تواند داشته باشد اينكه ما ديوانه شده باشيم ...............
 

 من اين حرف هــــــــــا را مي توانستم تا نيم ساعت ديگر ادامه بدهم و به نظر خودم سعي كنم نظر عمويم را تغيير بدهم ولي
 كوچكترين سودي از آن برنمي آمد چرا كه عمويم حتي يك كلمه از حرف هـــــــايم را نمي شنيد و به آن گوش نمي داد بعد از

 خاموش شدنم او تنها يك جواب به من داد : برويم به طرف قايق .
 

 گفتگو و جر و بحث فايده اي نداشت . اراده و تصميم اين پروفسور از سنگ خارا هم سخت تر بود .
 

 هانس به تازگي تعمير كلك را به پايان رســـــــــانده بود مثل اينكه او هم با آن هوش طبيعي كه داشت همه چيز را به درستي 
 حدس زده بود . راهنماي دالور هر چه را كه داشتيم بر كلك بار كرد . آسمان صــــــاف و شفاف بود ، باد ماليمي پيوسته در

 جهت شمال به غرب مي وزيد .
 

 در برابر آن دو نفر چه كاري از من ساخته بود ؟ در برابر آن فرمانده كه سرتاپا اراده آهنين بود و روحش به بزرگي آسمان
 و آن راهنماي شكست ناپذير ي كه از هيچ پيشامدي باك نداشت و معني ترس را هم نمي دانست . ديگر اين بار دست ازجان
 شستيم و راه افتادم كه سوار قـايق شوم ولي عمويم از اين كار جلوگيري كرد و گفت : حاال موقع سوار شدن نيست ، تا فردا
 مي مانيم و تا اينجا هستيم بايد درباره اين ناحيه تحقيق كنيم . اگر به ســـاحل شمالي برگشته باشيم ، اين را بايد بداني كه به

 پورت ماري بازنگشته ايم . اين طور كه معلوم است سمت ما بيشتر به طرف غرب است . پس عــــــــــاقالنه است كه درباره 
 اين ناحيه بيشتر تحقيق و مطالعه كنيم .

 
 من كه دو دل شده بودم و نمي دانستم چه بايد بكنم گفتم : پس بياييد شروع كنيم ، نبــــايد وقت را هدر دارد . عمويم موافقت
 كرد و ما راه افتاديم ولي هانس براي مواظبت از قــــايق و لوازم آن همان جا ماند . در جايي كه ما بوديم فاصله ميان دريا و
 صخره ها خيلي زياد بود . هر قدمي كه بر مي داشتيم پايـــــــــــــمان روي سنگواره ها و صدف هاي موجودات ما قبل تاريخ 

 مي رفت و همه جا پوشيده از سنگريزه هاي صاف و صيقلي بود كه از روي آن عبور مي كرديم .
 

 با خودم گفتم : آه ، نكند اينجا كه ما ايستاده ايم ، ادامه درياي ليدن براك باشد .
 

 دريا در اين نـاحيه از يك شكستگي بزرگ كه در سطح زمين است به پايين مي ريزد و آب در اينجا به تدريج بخار مي شود و
 گرماي اينجا باعث تبخير آب شده است . شــــــــايد علت اصلي وجود اين ابرهاي الكتريكي همين باشد . اين نظريه كه از فكر 
 خودم پرداخته شد خيــــــــــالم را آسوده كرد و با خودم گفتم شگفتي هاي طبيعت را مي توانيم به آساني و با توجه به قوانين 

 فيزيكي توضيح دهيم و علت پديده ها را بدست آوريم .
 

  كيلومتر راه پيموديم تا به زميني رسيديم كه وضع آن با زمين قبلي كه از آن گذشتيم تفـاوت داشت . اين زمين5/1نزديك به 
 بسيار ناهموار و در هر قدمش حفره اي يا گودالي ديده مي شد . ما دو نفر با زحمت زيــــــــاد بر روي آن پيش مي رفتيم كه

 ناگهــــــــــــان خودمان را در منطقه اي مسطح يافتيم كه دشتي از استخوان هاي گوناگون كه در جاي جاي آن پراكنده بود در 
 برابرمان گسترده شد . استخوان هــــــــــا به رديف ديده مي شدند . تا چشم مي ديد و تا آخرين نواري كه به افق مي پيوست 
 اسكلت ها و استخوان ها دراز كشيده بودند . در اينجا در مقايل چشمان ما يك تاريخ كامل  مربوط به زندگي جانوران پيش از

 تاريخ گسترده شده بود .
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 به دويدن پرداختيم چرا كه مشاهده اين بازمانده ها چنان شور و هيجاني در قلب هــايمان برانگيخته بود كه نمي توانستيم به
 طور عــــــادي راه برويم . در هر قدمي كه برمي داشتيم قطعه اي استخوان يا سنگواره ناياب كه موزده داران براي تهيه آن 

 سر و دست مي شكستند در زيرپاهايمان مي شكست و صداي شكستن آن به گوش مي رسيد .
 

 من از شگفتي و تعجب نمي توانستم يك كلمه حرف بزنم عمويم نيز نمي دانست چه بكند يا چه بگويد ، بــــازوهاي بلندش را 
 به طرف ابرهاي آسمان دراز كرد ، دهانش باز مــــــــــاند و چشمانش كه دوردست ها را مي ديد و اين مجموعه بي نظير را 
 ورانداز مي كرد و از هيجـــــان و اشتياق مي درخشيد . چند دقيقه گذشت و پروفسور يك مجموعه كامل خاك آلود را از ميان

 آكسل . آكسلاستخوان ها برداشت و فرياد زد : 

 صدايش مي لرزيد ، هيجـــــــــــــــــــــــــــــان به سراپايش دويده بود . گفت : اينجا يك جمجمعه كامل انسان است . يك انسان 
 مي شنوي آكسل ؟

 
 براي آنكه علت هيجان شديد عمويم را پس از يافتن جمجمه انســـان بدانيد ، ابتدا بايد آنچه را كه پيش از شروع مسافرت ما 

 در اروپا اتفاق افتاد و به اين مسافرت ارتباط دارد را بريتان شرح بدهم .
 

  در جــايي به نام آبه وي كه در فرانسه واقع است يك استخوان بدست آمده بود و همراه با آن چند تبرزين كه1863در سال 
 از سنگ تراشيده بودند پيدا شد . اين نخستين سنگواره مربوط به انســـــــان بود كه در آن هنگام كشف مي شد . بسياري از
 دانشمندان و از آن جمله پروفسور ليدن براك بر اين بـــاور بودند كه اين استخوان به دوره چهارم زمين شناسي تعلق دارد و
 گروه ديگري از دانشمندان مي گفتند كه اين آرواره مربوط به دوره چهـــــارم نيست و قديمي تر است . در اين باره ميان اين 

 دو گروه مشاجره و گفتگو برخاست و تا مدتي اين بحث ها ادامه داشت .
 

 حال شما مي توانيد تصور كنيد كه عموي من پس از يافتن آن جمجمه انسـان چقدر خوشحال شد و اين خوشحالي بعد از پيدا
 شدن يك اسكلت كامل از يك انسان دوران چهـارم چندين برابر گرديد و نظريه پيشين عمويم با قدرت و استحكام ثابت گرديد .

 
 من آنجا ايستادم و با همه دقت و كنجكاوي به آن اسكلت نگاه مي كردم . عمويم كه در اينجور موارد بسيار حرف مي زد اين

 بار خاموش بود و كلمه اي نگفت . اسكلت از ميان حفره هاي حدقه چشم هايش به ما نگاه مي كرد .
 

 كمي بعد عمويم دوبــــــــاره به يك پروفسور تبديل شد ، اين دانشمند كه او را اتوليدن براك مي نامند فراموش كرد كه در چه 
 موقعيتي هستيم ، او فراموش كرد كه ما مسـافر هستيم و كسي غير از من و خودش در آنجا حضور ندارند . پرنده خيالش از
اعمـــــــاق زمين پر كشيد و به سطح زمين رفت خودش را در يوهانيوم و در ميان دانشجويانش ديد ، ناگهان حالتي جدي به 

 خودش گرفت و سخنراني خود را چنين آغاز كرد :
 

 آقايان ، دانشجويان ، دانش پژوهان ،
 من افتخار دارم كه يك انسان متعلق به دوره چهارم زمين شناسي را به شــــما معرفي كنم . بعضي از دانشمندان پيش از اين

 گفته اند كه وجود چنين انســـــــاني را باور مي كنند ، گروه ديگري گفته اند كه وجود آن را قبول ندارند . من اين واقعيت را 
 مي دانم كه دانش بشري بايد درباره چنين كشف هايي به دقت مطالعه و بررسي نمايد . من اين واقعيت را مي دانم كه كوويه

 اين دانشمند مشهور و بلو ....  
 

 سخن عمويم كه به اينجا رسيد ، بار ديگر دچار همــــــان زحمت و مشكل هميشگي شد . اين مشكل همان ناتواني او در تلفظ 
 كلمات دشوار بود كه به هنگام سخنراني دهان او را مي بست .

 
 او جمله آخر سخنراني را تكرار كرد و گفت : كوويه وبلو ....

 
 ولي باز هم دچـــــــــــــار لكنت شد و نتوانست كلمه آخري آن را به طور كامل بگويد . همه حاضرين دانستند كه دنباله حرف 
 پروفسور قطع شده و او نمي تواند به سخنرانيش ادامه دهد . همهمه اي از جمعيت حـــــاضر برخاست . همگي بر سخنراني
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 پروفسور خنديدند و در ميان خنده حاضرين بود كه سرانجام توانست كلمه آخرين را بر زبان بياورد و گفت :
 

 بله ، كوويه ، وبلومن باخ گفته اند كه چنين استخوان هايي فقط به جــــــانوران دوران چهارم مربوط است ولي اكنون همگي 
 شما به خوبي مي بينيد كه همه استخوان هاي بدن يكي از آدم هـا در برابر شماست . حاال شما مي توانيد آن را ببينيد ، لمس

 كنيد و يك يك اجزاي آن را بررسي نماييد .
 

 پروفسور به اينجا كه رسيد اسكلت را برداشت و آن را سر دست گرفت كه بهتر بتواند به حاضرين و شنوندگان نشان بدهد و
  سانتي متر مي رسد و به نژاد هند و اروپايي185گفت : ببينيد ، اين اسكلت فسيل شده يم انسان است كه طول قـامت آن به 

 تعلق دارد . آقايان محترم بهتر است نخنديد .
 

 كسي به حرف هاي او نمي خنديد اما پروفسور عـادت داشت كه هرگاه سخنراني مي كند شنوندگانش يا چهره هاي شادمان و
 آرام به او نگاه كنند و سخنـــــــــان او را واژه به واژه بشنوند و آن را قبول كنند و بفهمند . سپس به سخنرانيش ادامه دا و 
 گفت : اينكه اين اسكلت چگونه به اينجــا آمده است براي من روشن نيست و بايد بگويم كه نمي دانم . مي توانم چنين فرض

 كنم كه در دوران چهارم زمين شناسي ، بخش هـــــــايي از پوسته سطحي زمين به زير شكاف هايي كه در بخش هاي مجاور 
 آنها ايجاد شده بود لغزيدند و اين فروراندگي سبب شد كه بخش هـاي بااليي پوسته زمين به اليه هاي پايين تر رانده شوند و

 در نتيجه موجودات زنده يا غير زنده و همچنين اسكلت هــــــا و باقيمانده هاي آنها از سطح زمين به زير اليه هاي زيرزمين 
 برده شده اند و اين اسكلت هم به همين ترتيب به اعماق زمين آورده شده است ولي به هر علتي كه باشد چندان اهميت ندارد

 چه بسا كه اين انسان هم مثل خود من كه تقريبا يك جهان گرد هستيم براي تماشا به اينجا آمده باشد .
 

 سخنراني پروفسور پايان گرفت و من كه تنهــا شنونده اش بودم برايش كف زدم . عمويم كامال راست مي گفت چرا كه از آن
 به بعد و در هر قدمي كه برمي داشتيم با يك اسكلت ديگر و از همان نوع روبه رو مي شديم .

 
 اما پس از چندي يك نكنه پيچيده در ذهن مـا پيدا شد كه ما را به خود مشغول كرد و آن چنين بود كه از خود مي پرسيديم آيا
 اين انسان ها در موقعي كه در اين اعماق زمين روي اين ســـاحل درياي زمين افتاده اند جان داشته اند يا بي جان بوده اند ؟

 آيا اين انسان ها در اينجا زندگي مي كرده اند و اين درياي زميني و اين آسمان سقف مانند را به چشم ديده اند ؟
 

 از آن هنگام كه ما به اعماق زمين آمده ايم تاكنون فقط ماهي ها و جــــانوران آبزي را ديده ايم . آيا ممكن است اسكلت هايي 
 هم كه در اين ژرفاي زمين مي بينيم انسان هايي بوده اند كه در اينجا زندگي مي كرده اند .

 
 اين انديشه هــا ذهن ما را به خود مشغول كرده بود و با كنجكاوي آتشناك و سوزاني بر روي انبوه اسكلت ها پا مي نهاديم . 
 از خودمان مي پرسيديم كه ديگر چه شگفتي هــــــــــــــــايي مي تواند در اين غار عظيم وجود داشته باشد ؟ چه گنجينه هاي 

 گرانبهايي كه ما مي توانيم از اين اعماق كشف كنيم و آن را در اختيار دانش بشري و دوستداران علم قرار دهيم .
 

 ديگر توجه نداشتيم كه ممكن است راهمان را گم كنيم و بي خيـال در آن ناحيه پيش مي رفتيم . پروفسور مرا از  ساحل دريا
 هر چه بيشتر دور كرد . در زير تـــابش آن نور عجيب الكتريكي بي آنكه نگران شويم جلو مي رفتيم و شگفت اين كه در زير
 آن نور هيچ سايه اي نداشتيم . يكي دو كيلومتر ديگر راه رفتيم و به حـــــــاشيه جنگل انبوه و پردرخت رسيديم . اين يكي از 
 نوع جنگل قــــــــــــارچ نبود كه در پورت ماري ديده بوديم بلكه يك جنگل واقعي و متعلق به دوران سوم زمين شناسي بود .
 درختانش همگي بلند ولي رنگ آنهــــــا همچون گياهان ديگر آن از اين كه آفتاب به آنها نمي رسد پژمرده و كم رشد بودند .

 
 برگ ها بي رنگ بودند و گلها بويي نداشتند . چنان به نظر مي آمد كه تمــــــام اندام هاي آنها را از كاغذ ساخته اند . عمويم
 يكراست به ميان جنگل رفت و من نيز پس از كمي دودلي به دنبــالش رفتم . با خودم مي گفتم حاال كه اين همه گياه در اينجا

 وجود دارد آيا ممكن نيست كه با جانداران ديگري روبه رو شويم ؟
 

ناگهان در جايم خشك شدم و خودم را پشت سر عمويم پنهـــان كردم . چنين به نظر مي رسيد كه موجود غول پيكري ديده ام 
 واين بـــــار صحبت از سنگواره يا فسيل آن نيست بلكه با يك موجود زنده روبه رو هستم . بله ، درست بود ، اينها دسته اي
 فيل بودند كه شاخه هـــــــــا را مي شكستند و از آن تغذيه مي كردند . بنابراين آن رويايي كه من درباره دنياي پيش از تاريخ
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 داشتم چهره واقعيت به خود مي گرفت . ولي چه وحشتنــــــاك بود و ما بي پشتيبان و تنها مانده بوديم . عمويم به آنچه ديده
 مي شد خوب نگاه كرد ، سپس بازويم را گرفت و با عجله گفت : برويم جلو . برويم جلو .

 
 من كه به شدت ترسيده بودم گفتم : نه ، ما نبـــــايد جلوتر برويم ، تفنگ نداريم . هيچ آدمي نمي تواند از بين آنها جان سالم 

 بدر ببرد .
 

 هيچ آدمي ؟ گفتي هيچ آدمي نمي تواند آنجا برود كمي آرام باش و نگاه كن ، به آنجـا نگاه كن ، تو اشتباه مي كني ، آكسل .
 به آنجا نگاه كن . در آنجا شبح يك موجود زنده كه مثل خود ماست ديده مي شد . او يك انســان است . درست نگاه كن . اين
 حرف باوركردني نبود و من با بي ميلي به ان سوي نگاه كردم ولي حق با عمويم بود . در آنجـــــــــــا در فاصله اي كمتر از

 پــانصد متري ، يك آدم ديده مي شد كه به درختي تكيه داده بود . او يك چوپان بود كه از گله گوسفندهايش مراقبت مي كرد .  
 

 اين يكي هيچ شبــــــــــــاهتي با آن  اسكلتي كه ديده بودم نداشت . در واقع بيشتر به يك غول شباهت داشت و بلندي قدش به 
 سه متر و هشتاد سانتي متر مي رسيد . جمجمه اش به بزرگي جمجمه يك گاو بود و موهــــــــــــاي سرش بيشتر به يال شير 

 شباهت داشت . كنده درختي به جاي چوب دستي در مشت گرفته بود .
 

 همين كه چشممان بر او افتاد از جـــــــــــا تكان نخورديم ولي از اين مي ترسيديم كه او هم ما را ديده باشد . مي بايست فرار 
 مي كرديم . به عمويم گفتم : بياييد ، با من بياييد . ما نبايد در اينجا بمانيم خيلي خطرناك است .

 
 عمويم براي اولين بار در زندگيش به توصيه اي گوش داد و بدان عمل كرد . پانزده دقيقه گذشت و ما توانستيم از ديد دشمن
 پرهيبت و ترس آور پنهان شويم . آيا در واقع او يك انســـــــان بود ؟ اكنون كه ماه ها از آن تاريخ مي گذرد من مي توانم به 
خودم بقبوالنم كه يك انسان در آنجا ديده ام . هيچ نوع انســـــــــــاني نمي تواند يك عمر در آن عمق زمين زندگي كند . چنين 

 باوري با ديوانگي برابر است .
 

 از آنچه ديده بوديم به ترس و هراس افتاديم و بي آنكه كلمه اي صحبت كنيم راه دريـــــاي ليدن براك را در پيش گرفتيم . اين
 دلهره ها و ترس ها چندان نپاييد و مــا خوشبختانه اين سرگرمي را داشتيم كه به ديدني هاي پيشين و آنچه برايمان خوشايند
 بود فكر كنيم . گاهي در راهي كه مي رفتيم به چيزهــــــــــــايي برمي خورديم كه ما را به ياد پورت ماري مي انداخت و خيال
 مي كرديم به ساحل شمـــالي دريا برگشته ايم . براي مثال ، يك بار چنين پيش آمد كه من خيال كردم به چشمه آبي رسيده ايم
 كه همان چشمه هانس است و قدم در همـــان غاري گذاشته ايم كه من پس از آسيب ديدگي در آنجا استراحت كردم ، از مرگ
 نجـــات پيدا كردم و زندگي از سر گرفتم . كمي بعد ، چند قدمي كه پيش رفتيم به جايي رسيديم كه همه چيزش برايمان تازگي

 داشت . 
 

 به عمويم گفتم : اين طور كه پيداست ، طوفان قبلي ما را درست به همـــــان نقطه اي كه حركت كرده بوديم برگردانده است .
 بنابراين، اگر در امتداد ساحل پيش برويم ممكن است به پورت ماري برسيم .

 
 عمويم در پاسخ من گفت : اگر اين طور باشد ، چه بهتر كه به قايق برسيم . ولي مطمئن هستي كه اشتباه نمي كني ، آكسل ؟

 
 نمي شد مطمئن شد ، عمو جان . چرا كه اين صخره هـا هم مثل هم هستند . ولي فكر مي كنم بتوانيم به بندر گاهي برسيم كه

 هانس در آنجا كلك را آماده كرد . 
 

 نه ، آكسل ، اگر اين طور بود دست كم مي بايست از بعضي وسايل .....
 

 حرف عمويم تمام نشد چرا كه من آن را قطع كردم و گفتم : ولي من پيدا كردم ....
 

 چيزي در ميان شن و سنگ ها ديده مي شد كه براي من آشنا بود ، پيش رفتم و آن را برداشتم . چـاقويي خاك آلود بود . آن
 را به عمويم نشان دادم .
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 او گفت : خيلي خوب ، خيلي خوب ، مي خواهي بگويي پيش از اينكه  اينجا بوده ايم اين چاقو را همراه داشته اي ؟
 

 من كه نه ، شما ...
 

 اين چاقوي من نيست . ولي ايسلندي ها چنين حربه هـــــــــايي با خودشان دارند . شايد اين چاقوي هانس باشد كه از دستش 
 افتاده است .

 
 سرم را تكان دادم . نمي توانستم قبول كنم . هانس هرگز چنين چيزي با خودش نداشت .

 
 ناگهان فكري به مغزم دويد و گفتم : نكند آن غول آدم نما ... نكند مـــال او باشد ؟ اما نه ممكن نيست ، چون كه جنس اين از

 پوالد است ، او نمي توانسته پوالد تهيه كند .
 

 عمويم با صدايي خشك و كوتــــــــــــــاه كه مرا تحقير مي كرد گفت : آرام بگير ، آكسل ، اين يك سالح سرد است كه در قرن 
 شانزدهم ساخته شده است . به من ، تو يا هانس تعلق ندارد و به هيچ يك از انسان هــــــــــــــايي هم كه در اين پايين زندگي

 مي كنند تعلق ندارد .
 

 منظور شما اين است كه ............... ؟
 

 به آن نگاه كن . اين يك نشـــــــانه است ، يك كشف ديگر در انتظار ماست . اين كارد كه مي بيني نه يك روز يا يك سال بلكه
 سيصد سال است كه در اينجا افتاده بوده و در اين مدت لبه آن در ميان اين صخره ها كنده شده است .

 
 ولي خودش كه اينجا نيامده ، اگر اين طور باشد يك كسي آن را آورده و همان آدم پيش از ما به اينجا آمده است .

 
 بله . يك انسان به اينجا آمده است .

 
 يعني چه كسي مي تواند باشد ؟

 
 هر كه بوده نام خودش را با تيغه اين كارد در جـــــايي از اين صخره ها كنده است . او مي خواسته بدين وسيله يك بار ديگر 

 راه به طرف مركز زمين را نشان بدهد . بايد اين طرف را بيشتر جستجو كنيم .
 

 به شدت دچـــــــــــار هيجان شديم . كم مانده بود ديوانه شوم . در ميان صخره ها به كاوش پرداختيم و قدم به قدم را جستجو 
 مي كرديم . چيزي نگذشت كه به جــــــــــــــــــــايي رسيديم كه سطح آب دريا تا پايه صخره ها باال مي امد . در ميان دو تا از  
 صخره هاي بلند ناگهــــــــــــــان چشممان به تونل تاريكي افتاد كه دهانه اش در آنجا باز مي شد . و در آنجا بود كه دو كلمه 
اسرارآميز كه برروي يكي از صخره هـــــــا كنده شده بود ما را غرق تعجب و حيرت كرد . دو كلمه اي كه عمويم با ديدن آن 

 آرنه سكناسم . باز هم آرنه سكناسم .فريادي كشيد و گفت : 

 
 من در برابر آن دو كلمه اي كه سيصد سال پيش بر روي آن صخره حك شده بود خشكم زد و از تعجب زبـــانم بند آمده بود . 
 بله بايد بگويم بعد از آن همه رويدادها و دشواري ها و خطرها كه از سر گذرانده بوديم ، اين يكي بيشتر از همه بر من تاثير
 گذاشت و مرا سردرگم كرد . اين نه تنهــــــــا نام آرنه سكناسم بود كه روي صخره مي ديدم بلكه چاقوي شخصي او را هم كه 
 نامش را با آن بر صخره حك كرده بود در دست داشتم . چـاره اي نداشتم . مي بايست واقعيت را مي پذيرفتم . پيش از ما يك

 انسان ديگر به اينجا آمده بود . 
 

 پروفسور ليدن براك نـــــــــــــام آرنه سكناسم را پي در پي تكرار مي كرد و زير لب او را مي ستود و بر شجاعت و پشتكار و 
 عالقه اش به دانش بشري درود مي فرستاد و برايش دعـا مي كرد و ناگهان نعره اي كشيد و گفت : آه ، اي انسان برتر ، تو
 براي نشان دادن راه اعمــــاق زمين از سطح آن هر چه در توان داشتي بكار گرفتي و دريغ نكردي و اكنون هم بعد از سيصد
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 سال بشر مي تواند پا جاي پاي تو بگذارد و اين راه را بپيمــــايد . اين تو بودي كه ديدن اين شگفتيها را براي ديگران ممكن
 ســاختي . بسيار خوب من نيز نام خودم را بر روي آن گرانيت آخري حك مي كنم . به يادبود تو كه براي اولين بار دماغه را

 كشف كرده اي اجازه مي خواهم آن را دماغه سكناسم نامگذاري كنم . 
 

 وقتي كه شنيدم عمويم با اين لحن پر احســـــــــاس درباره سكنسم حرف مي زند ، عالقه من نيز در دلم بيدار شد . خطرها و
 مشكالت سفر را فراموش كردم و هر چه را برايم پيش آمده بود و آنچه ممكن بود بر سرم بيـــايد از ياد بردم . هر چه را كه

  باز هم برويم ، به پيشيك انسان انجام داده بود من نيز مي توانستم به آخر برســــــانم . اين بود كه فرياد كشيدم و گفتم : 

 
 به طرف دهـــانه تونل راه افتادم ولي با تعجب دريافتم كه پروفسور از رفتن من جلوگيري مي كند . او گفت : بهتر است پيش
 هانس برگرديم و قايق را به اينجا بياوريم بايد با خواسته او موافقت مي كردم و در راستاي ساحل براه افتــاديم در همان حال

 كه راه مي رفتيم من گفتم : عموجان ، ما آدم هاي بسيار خوشبختي هستيم .
 

 تو اين طور فكر مي كني ، آكسل ؟
 

 بله ، البته . حتي آن طوفــــان سهمگين هم براي ما خوش آيند بود . هواي مناسب ، ما را به ساحل جنوبي درياي ليدن براك 
مي برد و اگر در آن جهت به جلو مي رفتيم راه را بي ترديد گم مي كرديم و جـــــــــان خودمان را از دست مي داديم . طوفان 

  را پيدا كرديم .آرنه سكناسمبرخاست و ما را به اينجا آورد و در همين جا بود كه نام 

 
 بله ، راست مي گويي پسرم ، بايد بگويم كه اين يك خوشبختي واقعي است و من نمي توانم اهميت آن را توصيف كنم .

 
 چه اهميتي دارد ؟ وظيفه ما اين نيست كه واقعيت هـــــــــــا را شرح دهيم و درباره اش پرگويي كنيم بلكه بايد از آنها به طور

 صحيح نتيجه گيري كنيم .
 

 ممكن است اين طور باشد پسرم ، ولي ...
 

حرف عمويم را قطع كردم و بي صبرانه گفتم : و حـــــــــــــاال ديگر به طرف شمال مي رويم ، بجاي آنكه در زير بيابان ها و 
  زير كشورهـاي شمال اروپا پيش خواهيم رفت . اين همه آن چيزي است كه من–صحراهاي آفريقا سينه خيز پيش برويم در 

 مي خواهم بدانم .
 

 بله ، آكسل ، حق باتوست به نظر مي رسد كه همه چيز به خوبي پيش مي رود .
 

 اكنون اين دريـــــــا كه در امتداد افق گسترده است ، دريايي را كه مي توانست ما را سردرگم كند ترك مي كنيم و حاال بايد در 
  كيلومتر از مركز زمين فاصله6500جهت پـايين برويم . پايين و باز هم پايين برويم آكسل هيچ مي داني كه هنوز نزديك به 

 داريم ؟
 

 من در پاسخ عمويم خنديدم و با بي اعتنايي گفتم : همه اش همين ؟ اين كه چيزي نيست . راه بيفتيم برويم .
 

 گفتگوي من و عمويم در همين باره بود و چنان سرگرم بوديم كه پيمودن راه تا جـــــــــــايي كه هانس بود گذشت زمان را از 
 يادمان برد . در آنجا هانس همه چيز را آماده كرده بود و ما دوبـــاره بر كلك سوار شديم و يكراست به طرف دماغه سكناسم

 پيش رانديم . 
 

 حدود ساعت شش بعدازظهر بود كه پس از سه ساعت دريا نوردي به مقصد رسيديم . من بي درنگ بر روي شن ها پريدم و
 هانس و عمويم بعد از من آمدند . من هنوز از آتش اشتيـــاق و عالقمندي مي سوختم . براي آنكه ناچار باشيم راهمان را در
 خشكي و بطرف اعماق زمين ادامه دهيم به عمويم پيشنهـــــــاد كردم كلك را آتش بزنيم تا از تعمير آن چشم پوشي كنيم و به
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 همان راه كه ما را به مركز زمين مي رساند برويم . ولي عمويم اين پيشنهـــــــــاد را نپذيرفت . اين فكرش ناراحتم كرد و با
 خودم گفتم او اشتباه مي كند و ما ديگر به قايق احتيـــاج پيدا نمي كنيم . وقتي آن همه سستي و كندي و خونسردي در رفتار

 عمويم ديدم برآشفته شدم و گفتم : دست كم هر چه زودتر راه بيفتيم . اين بي خيالي ها براي چيست ؟
 

 بسيـــــــار خوب ، پسرم ، ولي قبل از هر چيز بهتر است نگاهي به درون تونل كرده باشيم ببينيم موقعيت از چه قرار است ، 
 شايد نردبان طنابي احتياج باشد .

 
 پروفسور چراغش را برداشت و من پيش از او به طرف شكـــافي كه در بيست متري ما بود براه افتاديم . پهناي آن شكاف و
 فاصله اش از زمين در حدود يك و نيم متر بود و ما به آسـاني مي توانستيم از آن بگذريم و به داخل تونل زيرزميني برويم .
 پس از آنكه شش يــا هفت قدم پيش رفتيم به صخره بزرگي برخورديم كه بسته بود . من به خشم آمدم و گفتم : آه ، نه ، اين

 ديگر چيست ؟
 

 به چپ و راست ، باال و پايين نگاه كرديم شـــــايد بتوانيم روزنه اي يا شكاف ديگري در صخره پيدا كنيم و از آن بگذريم اما
 بيهوده بود . ديگر به كلي دلسرد شدم و نشستم . عمويم دندان برهم مي فشرد . دست هــــــــايش را به كمرش زده بود و به 

 تندي قدم مي زد .
 

 من از عصبانيت و درماندگي فريادي كشيدم  و گفتم : ولي سكناسم چه كاري كرده ؟ هيچ معلوم هست ؟
 

 درست است پسرم . بايد ديد كه آيا اين صخره توانسته راه را بر او ببندد ؟
 

 نه ، ممكن نيست ، نه . اين صخره بعد از بازگشت سكنـــاسم در اينجا افتاده و راه را بسته است . شايد هم بعد از يك طوفان
 شديد نظير آنچه ديديم اين صخره را پــــــايين انداخته باشد . هر چه باشد اگر ما نتوانيم اين صخره را جابه جا كنيم و از سر 

 راه برنداريم اين خوشبختي كه بتوانيم به مركز زمين برويم را بدست نخواهيم آورد .
 
 
 

 اين شيوه حرف زدن به تازگي در وجود من پيدا شده بود اين روح بي آرام پروفسور بود كه از دهان من حرف مي زد . من
 ديگر آنچه بر سرم رفته بود فراموش كردم و تمام دشواري هـــــايي را كه در پيش داشتم ناچيز دانستم و به مسخره گرفتم .
 ديگر هيچ خــــــاطره اي ، نه شهر زيباي هامبورگ ، نه خيابان كينگ و نه حتي نامزد عزيزم ماري هم در خاطر من نمانده

 بود .
 

 عمويم گفت : چطور است از تبرهايمان استفاده كنيم و آن را بشكنيم ؟
 

 ولي اين خيلي سخت است . تبرها بر آن تاثير نمي كنند .
 

 خوب ، پس چه بايد كرد ؟
 

 باروت . اين تنها راه است . بايد آن را منفجر كنيم .
 

 عمويم از خوشحالي به هوا جست و گفت : هانس ، مگر نشنيدي ، هر چه زودتر شروع كن .
 

 مرد دلير ايسلندي به طرف كلك بازگشت تا هر چه باروت به همراه داشتيم و يك تبر با خودش بياورد .
 

 من گفتم : ما از اينجا عبور مي كنيم ، بايد عبور كنيم .
 

 عمويم نيز حرفم را تكرار كرد و گفت : بايد عبور كنيم .
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 نيمه شب فرا رسيد . كارهاي مقدماتي ما تمام شده بود . هانس با تالش بسيار توانست گودالي در صخره ايجاد كند و باروت

 را براي انفجار در آن جاي دهد . رشته باريكي از باروت هم تا دهانه تونل كشيده شد .
 

 من در انديشه انفجار صخره بودم و دقيقه شماري مي كردم و با خودم گفتم : يك جرقه و بعد ....
 

 اما پروفسور گفت : فردا ، اين كار بماند براي فردا .
 

 و من ناچار بودم شش ساعت طوالني ديگر هم صبر كنم .
 
 

 فصل هژدهم :

 به سوي اعماق زمين
 

 روز بعد ، پنجشنبه بيست و هفتم ماه آگوست صفحه جديدي در تــــــــــــاريخچه مسافرت زيرزميني مــا گشوده مي شد . اين
 تاريخچه را هم اكنون با همه ترس و هراسي كه از آن كشيده ام بخوبي بيـــــــــــــاد مي آورم . ساعت شش بود كه از خواب

 برخاستيم وقت آن بود كه صخره گرانيت را منفجر كنيم . 
 

 من خواهش كردم كه افتخار برافروختن شعله انفجـــــــار را به من بدهند . چنين برآورد كرده بوديم كه چاشني باروت خواهد
 سوخت و جرقه  را پيش خواهد برد و بنابراين بعد از آنكه كبريت روشن كنم و رشته بـــاروت شروع به سوختن كند فرصت

 كافي خواهم داشت كه پيش از انفجار صخره فرار كنم و خودم را به همراهانم برسانم .
 
 

 بعد از صبحانه كه با شتاب خورديم عمويم وهانس بطرف قــــايق رفتند و من در ساحل ماندم و فانوسي روشن كردم و آماده
 نگه داشتم .

 
 پروفسور گفت : تو برو پسرم و بعد از آن كه چاشني را روشن كردي يك راست به اينجا برگرد .

 
 خيالتان راحت باشد عموجان ، من آنجا نمي مانم كه بازيگوشي كنم .

 
 به طرف دهــــــــــانه تونل رفتم ، فانوس را باز كردم و چاشني را بدست گرفتم . پروفسور ايستاده بود و كرونومتر  را نگاه 

 مي كرد . صدايش را شنيدم كه گفت : تو حاضري ؟
 

 بله ، من حاضرم .
 

 خوب ، حاال روشن كن پسرم .
 

 من سرچاشني را روشن كردم ، به شعله نگاه كردم و دوان دوان به كنار ساحل برگشتم .
 

 هانس كلك را تا بيست متري ساحل پيش راند . لحظه هيجان انگيزي بود . پروفسور به كرونومتر نگاه مي كرد و مي گفت :
 پنج دقيقه ديگر ... چهار دقيقه ديگر ... سه دقيقه ... دو دقيقه .... حاال ....

 



  سفر به مركز زمين                                                                 شاهكار ژول ورن
December 
5, 2008 

 

 
 

 تو ، اي گرانيت سخت ، آيا از آنجا برخاسته اي ؟ برو پي كارت . پس چه اتفاقي افتاده ؟ فكر نمي كنم صداي انفجاري شنيده
 باشم . اما با تعجب ديدم كه صخره ها در برابر چشمــانم مثل پرده اي از هم باز شدند . حفره بزرگي در ساحل دريا پيدا شد .

 دريا به صورت يك موج غول پيكر درآمد كه قايق ما بر باالي آن تكان مي خورد . 
 

 هر سه نفر به رو درافتاديم . تاريكي همه جا را پوشانده بود . به نظر مي رسيد كه چيزي در زير قايق ما باشد . مثل آن بود
 كه در هوا پيش مي رفتيم . صداي غرش آب چنـــــان شديد بود كه نمي توانستيم با يكديگر حرف بزنيم ولي من مي توانستم
 حدس بزنم چه پيش آمده است . در پشت صخره اي كه آن را منفجر كرده بوديم پرتگــــاه عميقي بود و اكنون دريا به درون

 آن سرازير مي شد و ما را هم با خودش مي برد .
 

 ديگر هيچ اميدي به موفقيت يا زنده مــاندن نداشتيم يك ساعت گذشت ، نمي دانم شايد هم دو ساعت ، ما براي اينكه از قايق
 پرت نشويم دستهاي همديگر را گرفته بوديم .

 
 در همان حال كه فرو مي افتـــــــــاديم قايق ما به اين طرف و آن طرف برخورد مي كرد ولي چون اين برخوردها خيلي پيش 

 مي آمد من فكر مي كردم كه پهناي تونل بايد خيلي زياد باشد .
 

 اين همان راهي بود كه آرنه سكناسم به سالمت از آن گذشته بود ولي مـا به جاي آنكه خودمان از همان راه برويم دريايي را
 هم با خودمــــان مي برديم و معلوم بود كه اين كار عاقالنه نبود . راه ما بطور عمودي به پايين مي رفت و سرعت ما بسيار

 بسيار زياد بود.
 

 دومين چراغ باتري دار ما هم در ان انفجار شكسته بود ولي هانس ناگهـــــان موفق شد فانوس را روشن كند . شعله فانوس
 به شدت مي لرزيد ولي هر چه بود در آن تاريكي ها به كار مي آمد و پيش پاي ما را روشن مي كرد . ديگر يقين داشتيم كه

 در مسير تونل به اعماق زمين مي رويم . در نور لرزان فانوس نمي توانستيم بدنه تونل را ببينيم .
 

 مي توانم بگويم كه با سرعتي معادل صد و بيست كيلومتر در ساعت به پايين مي رفتيم .
 

 من و عمويم با نوميدي به دور و برمـان نگاه مي كرديم و براي اينكه ازــــ جايمان پرت نشويم به باقيمانده دكل قايق آويزان
 شديم و براي آنكه صورت هـــــــــايمان را از وزش باد شديد دور كنيم به پشت چرخيديم . ساعت ها همچنان مي گذشتند ولي 

 انگار كه گذشت زمان براي ما متوقف شده بود .
 

 ناگهان متوجه شدم كه از وسايل و ابزار علمي ما فقط جهت يـــاب و كرونومتر برايمان مانده است و تكه اي از ريسماني كه
 دكل را با آن بسته بوديم تنها وسيله اي بود كه در دسترس داشتيم . بدتر از همه اينهـــا ، كه مشكل بسيار بزرگ ما بود اين
 كه فقط كمي گوشت نمك سود و مقداري هم بيسكوييت برايمـان مانده بود و بقيه آنچه از پيش داشتيم از قايق پرت شده و از

 بين رفته بود .
 

 راستش را بخواهيد ، من اين موضوع را به عمويم نگفتم چون ترسيدم او را بيشتر عـــصباني كند . اين بود كه ترجيح دادم
 براي خونسرد ماندن و آرامش او حقيقت را پنهان كنم در يك لحظه ، فــــانوس ما خاموش شد . خوشبختانه هنوز يك مشعل
 در اختيار داشتيم اما نمي توانستيم آن را روشن كنيم . من مثل بچه هـــــايي كه در تاريكي مانده باشند چشمهايم را بستم كه

 آن تاريكي سياه را نبينم .
 

 ما همچنان پايين و پايين تر مي افتـــاديم . عموي من و هانس بازوهايم را گرفته بودند كه به پايين پرت نشوم و هر سه نفر
 به كف قايق چوبين چسبيده بوديم و با آن پايين مي رفتيم . شـــــايد بتوانم بگويم حدود ساعت ده آن شب بود كه صداي فرو
 افتادن ما قطع شد و همه جـــا را سكوت فرا گرفت . غرش آب و ريزش آن قطع شده بود . صداي خسته عمويم را شنيدم كه

 مي گفت : داريم باال مي رويم ، ما داريم ، ما داريم باال مي رويم .
 

 دستم را دراز كردم و ديواره دور و برم را لمس كردم عمويم راست مي گفت . ما اين بـــــــــــار به طرف باال برده مي شديم 
 و سرعت اين باال رفتن هم خيلي زياد بود 
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 عمويم گفت : مشعل ، مشعل ، زود باش هانس ، مشعل را روشن كن .

 
 هانس با زحمت توانست مشعل را روشن كند و در پرتو لرزان آن دور و برمان را مي ديديم .

 
 عمويم گفت : فكر مي كنم در يك گذرگاه به پــــــــــهناي شش متر و نيم هستيم و داريم باال مي رويم . آب دريا به قعر پرتگاه

 رسيده است . پرتگاه از آب پر مي شود و ما را هم با خودش باال مي آورد . 
 

 من كه ترسيده بودم با كنجكاوي پرسيدم : ما را به كجا مي برد ؟
 

 درست نمي دانم . ولي بايد خودمان را آماده كنيم حادثه اي ممكن است پيش آيد .
 

 اينجا هيچ چيز را نمي توان پيش بيني كرد . در حال حاضر با سرعت چهار متر در ثانيه بطرف باال برده مي شويم كه معادل
 است با چهارده و نيم كيلومتر در ساعت . با چنين سرعتي ممكن است مسافت زيادي را باال برده شويم .

 
 درست است ولي اين در صورتي ممكن است كه در اين گذرگاه صدمه اي نبينيم و به سالمت باال برويم .

 
 عمويم در كمـــــــــــــال آرامش و با لحني پدرانه گفت : آكسل ، پسرم ، موقعيت ما طوري است كه هر لحظه ممكن است جان
 خودمـــــــان را از دست بدهيم ، اين امكان هم هست كه از اين موقعيت جان سالم بدر ببريم و اين دو احتمال يك ارزش معادل

 دارند . حاال تنها كاري كه مي توانيم بكنيم اين است كه خودمان را براي هر رويدادي آماده نگه داريم .
 

 ولي حاال چه كاري از ما ساخته است ؟
 

 بايد غذا بخوريم تا بتوانيم نيروي خودمان را حفظ كنيم .
 

 با شنيدن اين حرف يكه خوردم . ديگر نمي توانستم موضوع را پنهان كنم . از پروفسور پرسيدم : گفتيد غذا بخوريم ؟
 

 ناگهان عمويم كه با آن هوش سرشــــــارش حقيقت را دريافته بود پرسيد : چه مي گويي ؟ يعني تمام خوراكي ها را از دست
 داده ايم ؟

 
 بله ، عمو جان ، فقط يك تكه گوشت برايمان مانده با اين وضع ، آيا شما فكر مي كنيد نجات پيدا كنيم ؟

 
 پروفسور به من پاسخي نداد .

 
 يك ســاعت گذشت . ما همه به شدت گرسنه بوديم ولي هيچ كدام جرات نمي كرديم آخرين مانده خوراكي را مصرف كنيم . در
 اين حال به سرعت بطرف باال برده مي شديم و به همان نسبت دماي اطراف ما هم به تدريج باال مي رفت . به محلي رسيديم
 كه هوا بشدت گرم شد و من حدس زدم كه دمـــــا بايد به حدود چهل درجه سانتي گراد رسيده باشد . با اينكه همفري ديوي و
 پروفسور اتوليدن براك نظريه اي غير از اين داشتند ولي من همچنان ، نظريه وجود گرما در مركز زمين را باور داشتم و از
 خودم مي پرسيدم : در اين صورت بايد منتظر باشيم كه به منطقه اي پا بگذاريم كه گرمـــــــــــــايش چنان زياد شده باشد كه
 صخره هـــــــاي سخت را بصورت گداخته و مايع درآورد . آن شوق و شور پيشين كه در قلبم موج مي زد از جوشش افتاده

 بود و مي رفت تا جاي خودش را به هراس و دلهره بدهد .
 

 به عمويم گفتم : همه چيز از ما رويگردان شده ، مشكالت هر لحظه بيشتر مي شود ، اگر غرق نشويم ، اگر زير آوار نمانيم
 و اگر از گرسنگي نميريم باز ممكن است در گرماي سوزان بيفتيم و مثل گوشت روي آتش كباب شويم . 

 
 باز هم عمويم پاسخي نداد و خاموش ماند 
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 يك ساعت ديگر هم گذشت كه در طول آن گرما همچنـــــــــــان افزايش مي يافت و به شدت باال مي رفت . سرانجام مثل اينكه 
 عمويم بهتر ديد با من حرف بزند و گفت : اگر ناگهان اين سعـــــــادت براي ما پيش بيايد كه خودمان را نجات بدهيم ، چطور
 بتوانيم از آن فرصت استفاده كنيم اگر غذا نخوريم نخواهيم توانست جــــــــان سالم بدر ببريم . ناتواني و سستي ما را از پاي

 در مي آورد .
 

 من پرسيدم : پس شما هم دلسرد و نوميد شده ايد ؟
 

 پروفسور با لحني مهربان و آرام در جوابم گفت : نه اين طور نيست . من هيچ گاه در عمرم نوميد و مايوس نشدم و نخواهم
 شد حتي در سخت ترين شرايط .

 
 چه كلمات فوق العاده اي . اين مرد يك انسان برتر بود . فوق العاده بود .

 
 در اين صورت ، به نظر شما چه بايد بكنيم ؟

 
 هر چه غذا مانده بايد مصرف كنيم . اين ممكن است شام آخرمــــان باشد ولي با خوردن آن دست كم دوباره نيرو مي گيريم و

 مثل مردها مبارزه مي كنيم . 
 

 خيلي خوب است . حاال غذا بخوريم .
 

 عمويم بريده گوشت و بيسكوييت را كه مانده بود به سه قسمت مسـاوي تقسيم كرد و سهم هر يك از ما را داد . خودش سهم
 خود را با اشتهــــاي زياد خورد ولي من با آنكه خسته و گرسنه بودم غذايم را با بي ميلي خوردم . هانس به آرامي و آهسته
 غذايش را خورد . لقمه را آنقدر مي جويد كه لذت كامل آن را بچشد . او نيمي از يك شيشه نوشــابه را كه با خود داشت دور

 چرخاند و هر يك از ما كمي از آن نوشيديم . هانس در حالي كه مي نوشيد گفت : خيلي خوب است .
 

 عمويم گفت : عاليست .
 

 اندك اميدي در قلبم زنده شد . ولي به يادم آمد كه ما آخرين شــــــام را خورده ايم و بار ديگر به چنگال بيم و نوميدي گرفتار 
 شدم . همگي ســـاكت مانديم و اين خاموشي تا ساعت پنج صبح ادامه داشت . نمي دانستم هانس در چه فكر است خيلي مايل
 بودم بدانم چه موضوعي فكر او را به خود مشغول داشته اما درباره خودم بـــايد بگويم كه در آن لحظه ها به خانه اي كه در
 خيابان كينگ قرار داشت و من روزها و شب هـــاي زيادي را به خوشي در آن گذرانده بودم ، به نامزد عزيز و زيبايم ماري

 و به آن خدمتكار دلسوز و سالخورده ، به مارتا فكر مي كردم .
 

 عجيب بود كه عمويم يك لحظه كارش را فراموش نمي كرد . مشعل نورافشــــــــــــان را بدست گرفته بود و همان طور كه از 
 روبروي سنگ ها و صخره ها مي گذشتيم و با آب دريا باال مي آمديم ، صخره هـــــا و سنگ ها را دست مي كشيد و آنها را
 آزمايش مي كرد و در همــان گير و داري كه ما به شدت نگران بوديم او سعي داشت معلوم كند كه در چه ناحيه و منطقه اي
 هستيم و موقعيت مـــا چگونه است . من هم با اين كه در دلم نگران و پريشان بودم بر روي خودم نياوردم و سعي مي كردم

 به ظاهر هم كه باشد خودم را عالقمند و اميدوار نشان بدهم .
 

 عمويم گفت : اين گرانيت است . ما هنوز در ميان اليه هـــــــاي سنگي و رسوبي مربوط به دوران اول زمين شناسي هستيم
 ولي همچنان به باال و باالتر برده مي شويم و معلوم نيست به كجـــا مي رسيم . پروفسور به ديواره گذرگاه دست مي كشيد و
 جنس سنگ هــا و صخره ها را تشخيص مي داد و چند دقيقه بعد از آن با خوشحالي گفت : اين سنگ گنيس است . اين يكي

 هم ميكاشيست است چه خوب . مي توانم بگويم بزودي مي رسيم به ...
 

 ولي در اينجا متوجه شديم كه دمــاي هوا به سرعت باال مي رود و گرم مي شود . بطوري كه ناچار شديم پوشاك خودمان را
 از تن دربياوريم . ديگر نمي توانستيم تــــاب بياوريم و بي طاقت شده بوديم من از درماندگي فريادي كشيدم و گفتم : نكند در
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 يك كوره داغ بيفتيم .
 

 عمويم گفت : ممكن نيست . ممكن نيست .
 

 چرا ، همين طور است . دستتان را روي اين سنگ هـا بگذاريد ، اين ديوار دارد از گرما مي سوزد . بي آنكه بخواهم ناگهان
 دستم به آب رسيد و مثل برق گرفته ها يكه خوردم . آب از داغي مي جوشيد و من جيغ بلندي كشيدم .

 
 پروفسور به من نگاه كرد و با خشم سرش را تكان داد و سرزنشم كرد .

 
 ترس در دلم النه كرده بود . از خـــودم بي خود بودم . انديشه اي در ذهنم نقش بست كه جرات نمي كردم آن را براي عمويم
 بازگو كنم . هر چه باالتر مي رفتيم و به هر چه نگاه مي كردم اطمينـانم بيشتر مي شد . در زير نور مشعل با شگفتي فراوان
 مي ديدم كه ديوار گذرگاه كه از جنس گرانيت بود به آرامي تكان مي خورد ، گرمــــــــاي زياد ، داغ بودن آب مرا به تشويش
 دچار كرد ... تصميم گرفتم به جهت يـاب نگاه كنم و چه عجيب و باورنكردني بود آنچه تشخيص دادم . جهت ياب ما سردرگم

 شده بود و مرا هم سرگردان كرد . 
 

 فصل نوزدهم :

 پرتاب از دهانه آتشفشان

 
 آنچه مي ديدم ، بيشتر باورم مي شد كه جهت يــاب ما سردرگم شده است . عقربه جهت ياب به هر طرفي مي چرخيد و روي
 هيچ نقطه اي ثابت نمي ماند . اين براي من تازگي داشت . عقربه جهت يــــــــــــــاب ديوانه وار به دور خودش مي چرخيد . 
 همه اش اين نبود . تشويش من از آن بود كه صداهاي انفجــــــار از شكم زمين به گوشم مي رسيد و هر لحظه بر قدرت اين
 صداها افزوده مي شد و به آنجا رسيد كه غرش انفجـــــــارها همانند صداي رعدي كه دنباله اش قطع نشود به گوش رسيد .

 
 

 حق با من بود . آن طور كه معلوم مي شد صخره ها و سنگ هاي زير پوسته زمين مي لرزيدند . و كم مـــانده بود كه منفجر
 شوند و دنيايي از تخته سنگ و پاره سنگ و خـاشاك روي سرمان بريزد . ديگر بيهوده بود و همه چيز به آخرش مي رسيد
 مسافرت ما ، چيزهاي تماشايي زيرزمين و زندگي مـــــا به آخر رسيده بود . من ديگر اميدي به زنده ماندن نداشتم و با همه

 عموجان ، عموجان ، اين آخر راه است .تواني كه داشتم فرياد كشيدم : 

 
 عمويم كه هنوز آرام و خونسرد به نظر مي رسيد گفت : باز چه خبر شده ؟ 

 
 به اين ديواره هاي لرزان نگاه كنيد ، اين گرماي كشنده ، اين آبي كه از حرارت زيــــاد به جوش آمده و اين عقربه لعنتي ...

 همه حكايت از آن دارد كه لزلزله اي در پيش است . يك زمين لرزه وحشتناك به استقبال ما مي آيد .
 

 عمويم كه اين حرف را شنيد سري تكان داد و همچنان خونسرد و آرام بود .
 

 بعد پرسيد : گفتي زمين لرزه ؟
 

 بله .
 

 پسرم ، فكر نمي كنم اين طور باشد . تو اشتباه مي كني .
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 يعني چه ؟ مگر اين نشانه ها را درك نمي كنيد ؟

 
 نشانه هاي يك زمين لرزه ؟ نه ، پسرم . من منتظرم كه وضع ديگري پيش بيايد . وضعي كه از زمين لرزه بهتر باشد .

 
 منظورتان چيست ؟

 
 يك فوران ، آكسل ، فروان و پرتاب .

 
 فوران ؟ منظورتان اين است كه ما در داخل يك آتشفشان هستيم ؟

 
 پروفسور لبخندي زد و گفت : بله پسرم و من از اين بابت خوشحالم .

 
 من از خودم پرسيدم : مي گويد خوشحالم . نكند او هم عقلش را از دست داده باشد ؟

 
 از عمويم پرسيدم : چه گفتيد ؟ ما همه در ميان يك انفجـــــار آتشفشاني بدام افتاده ايم . در ميان سنگ هاي آتشفشاني داغ و
 آب جوشان هستيم . هر لحظه ممكن است به باال و ميان صخره هـــــاي سوزان و شعله هاي جهنم پرتاب شويم . حاال باز هم

 مي توانيد بگوييد كه از اين وضع خوشحال هستيد ؟
 

 پروفسور كه همچنــــان خونسرد بود از باالي عينكش به من نگاه كرد و گفت : بله پسرم ، خوشحالي من از آن است كه اين 
 تنها شانس ما است كه بتوانيم به سطح زمين برگرديم .

 
 حق با عمويم بود . واقعـــــــا حق داشت . موقعي كه از فوران مواد آتشفشاني و پرتاب شدن ما حرف مي زد چنان دليرانه و
 بي پروا سخن مي گفت كه من هرگز آن حـالت را پيش از آن در چهره اش نديده بودم . ما همچنان بطرف باال برده مي شديم

 و سر و صداهاي دوروبرمان دم به دم بلند تر و قوي تر مي شد .
 

 ما از درون دودكش مخروطي شكل يك كوه آتشفشــــــان به باال برده مي شديم و در اين مورد ترديدي نبود . ولي اين بار به 
 جاي آنكه اين كوه مثل كوه اسني فلس خاموش باشد يك آتشفشــــــــــــــــــان فعال بود كه هر لحظه ناآرامتر مي شد . در زير 
 چوب بستي كه بنام قــــــــــــــايق ما گفته مي شد دريايي از آب جوشان موج مي زد و در زير آب ها توده هاي انبوه از مواد 
 آتشفشـــــــــــاني و صخره ها و سنگ ها وجود داشت واينها همه منتظر بودند تا آن انفجار هولناك روي بدهد تا فقط در چند
 ثانيه از دهـــــانه دود كش به بيرون بريزند و بر دامنه كوه پراكنده شوند . چيزي به مرگ نمانده بود .... با وجود اين خيلي

 مايل بودم بدانم بعد از آن كه از دهانه آتشفشان به بيرون پرتاب شديم در كدام منطقه روي زمين خواهيم افتاد .  
 

اين را مي دانستم كه محل سقوط ما نقطه اي در شمـــــال زمين خواهد بود چرا كه ما از دماغه سكناسم در زير پوسته زمين 
 صدها كيلومتر به طرف شمـــــال برده شده بوديم . راستي ، آيا ممكن بود حاال در زير جزيره ايسلند باشيم ؟ آيا ممكن بود از

 دهانه يكي از آتشفشان هاي ايسلند كه تعداد آنها بيش از هشت تا بود به بيرون پرتاب شويم ؟
 

نزديك صبح بود و سرعت باال رفتن ما زيادتر شد . در اينجا بود كه متوجه شدم تونل هــايي در دو طرف ما دهان باز كرده و 
 شعبه هاي بلند همراه با بخار غليظ بيرون مي دهند . فريادي از ترس كشيدم و گفتم : عمو جـــان ، آنجا را نگاه كنيد ، ما را

 خفه مي كند .
 

 نه پسرم ، خفه نمي شويم ، هر چه باالتر مي رويم پهناي دودكش بيشتر مي شود .
 

 اين آب را چه مي گوييد كه هر لحظه باالتر مي آيد ؟
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 حاال ديگر آب نيست ، آكسل ، اين همان ماده خميري شكل آتشفشاني است كه ما را به طرف باال مي برد .
 

 عمويم راست مي گفت . آن ستون مــــــايعي كه ما بر روي آن بوديم در واقع به نوعي خمير مذاب تبديل شده بود و ما را به
  درجه سانتي گراد باشد . حدود70طرف دهانه كوه آتشفشان باال مي برد . در اين لحظه حدس مي زدم كه دمــا بايد بيش از 

 ساعت هشت صبح بود كه اتفاق ديگري افتاد . باال رفتن ما ناگهــــــــــان متوقف شد و قايق ما بي حركت ماند . آيا به چيزي 
 برخورده بود ؟  به عمويم گفتم : يك بدشانسي ديگر ، مي بينيد ؟ ديگر باال نمي رويم .

 
 عمويم كه از بي تابي من خسته شده بود گفت : آه ، پسرم ، تو مي ترسي كه از اين بــــــــــــاالتر نرويم نه ، ناراحت نباش . 
 بزودي دوباره راه مي افتيم . پروفسور همـــان طور كه با من حرف مي زد به كرونومتر هم نگاه كرد . اين بار هم ثابت كرد 
 كه راست مي گويد و اين من هستم كه اشتباه مي كنم . چيزي نگذشت كه قايق ما از جا كنده شد و شروع به باال رفتن كرد .

 دو دقيقه اي باال مي رفت ولي بار ديگر ايستاد .
 

 عمويم گفت : خوب است ، از حاال تا ده دقيقه ديگر دوباره راه مي افتد اين آتشفشــــــــان متناوب است و بطور مداوم بيرون 
 نمي ريزد اين خوب است چرا كه دست كم به ما اجازه مي دهد نفسي تازه كنيم .

 
 درست نمي دانم آن وضع چه مدتي ادامه داشت . اما بعد از چند دقيقه كلك ما با نيروي بسيــــــــــــار زيادي به باال پرتاب شد 
 بطوري كه هواي داغ به ششهــــــايم دويد و من نمي توانستم نفس بكشم . پس از آن باز هم به مدت ده دقيقه متوقف شديم و

 كم مانده بود از گرما خفه شويم .
 

 از گرما و خفقان به تنگ آمده بودم . نمي توانستم نفس بكشم . بدنم مي سوخت ، چشم هايم به زحمت باز مي شد . با خودم
 مي گفتم بعد از اين گرماها و نفس تنگي ها چه خوب مي شد اگر از دهـــــانه آتشفشاني به يك منطقه پوشيده از برف پرتاب

 شويم . اين خيال برايم شيرين بود و ناگهـان خودم را روي فرش بزرگي از مخمل سپيد احساس كردم . خودم را مي ديدم كه 
 روي برف هاي قطب شمال غلت مي زنم . تا آنجا كه يادم مي ايد هانس چندين بار از برخورد من با صخره ها جلوگيري كرد

 و نجاتم داد .
 

 آنچه را كه از گذشت دقيقه هـاي بعدي به ياد دارم صداي انفجارهاي پي در پي است كه صخره هاي گذرگاه را تكان مي داد و
 اين كه قـــــــــايق ما به دور خودش مي چرخيد . روي امواج مواد گداخته كج و راست مي شد و صداي فش فش شعله ها از
 نزديك شنيده مي شد . به نظر مي رسيد كه يك گردباد بر شعله هــــــــاي آتش مي وزد . كمي بعد از آن تمام ترس مربوط به
 انفجار آتشفشـــــــــــاني در قلبم ريخت . صداي وحشت آوري شنيدم . مثل كسي بود كه او را به دهانه يك توپ بسته باشند و

 ناگهان توپ را آتش كنند . ديگر چيزي به ياد ندارم .
 

 همين كه چشم باز كردم ، خودم را در سرازيري دامنه يك كوه ديدم . دست نيرومند هـــانس كمربندم را محكم گرفته بود و با
 دست ديگري به عمويم كمك مي كرد كه از پا نيفند . چنـــان صدمه اي نديده بودم ولي تمام بدنم بشدت كوفته شده بود و درد

 مي كرد .
 

 عمويم كه از بازگشتن به سطح زمين ناراضي بود و آزرده و خسته به نظر مي رسيد گفت : ما كجا هستيم ؟
 

 من گفتم : در ايسلند .
 

 هانس گفت : نه .
 

 پروفسور فريادي كشيد و گفت : چي گفتي ؟ در ايسلند نيستيم ؟
 

 من از جا برخواستم . در اينجا هم يكي ديگر به شگفتي هـــــــاي مسافرت ما اضافه شده بود . من انتظار داشتم روي يك قله
 برف پوش و نرم پايين بياييم ولي همين كه من ، عمويم و مرد شجــــــــــاع ايسلندي چشم باز كرديم خودمان را در نيمه راه

 سرازيري دامنه يك كوه ديديم كه دمرو افتاده بوديم و آفتاب بر پشت هايمان مي تابيد .
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 نمي توانستم انچه را كه مي ديدم باور كنم . اگر دست كم به ايسلند مي افتادم آرزوي ديگري نداشتم . پروفسور اولين كسي
 بود كه حرف زد و گفت : به نظر نمي آيد كه اينجا جزيره ايسلند باشد اين كوه آتشفشان شمالي نيست و كالهك برفي آن هم

 ديده نمي شود .
 

 كامال درست است ...
 

 نگاه كن آكسل ، نگاه كن .
 

 در حدود صد و پنجاه متري باالي سرمان يك دهانه آتشفشــــــــاني بود كه هر پانزده دقيقه مي غريد و مواد آتشفشاني از آن
 بيرون مي آمد .در پايين پاي ما و در فاصله دويست و پنچـــــــاه متري جرياني از خمير و گدازه ها گسترده شده بود . در آن 
 پايين كوه ، انبوه درخت هاي زيتون ديده مي شد و جنگلي از درخت هــــــــــــــــــاي تاك با خوشه هاي انگور ارغواني دامن 

 گسترده بود .
 

 ديگر باورم شد كه در آنجـــــــــا خبري از برف نيست . كمي بيشتر كه جستجو كردم متوجه شدم كه در يك جزيره اسرارآميز 
 هستيم كه در ميان يك درياي زيبـــــــا و دلفريب نشسته است . در سمت مشرق ما يك بندر كوچك با تعدادي خانه هاي كوچك
 ديده مي شد و كشتي هــــــــــــايي كه تا آن موقع نديده بودم به آنجا رفت و آمد مي كردند و امواج كوچك آبي رنگ را به هم
 مي زدند در آن دوردست هــا جزيره هاي كوچك ديگري هم ديده مي شدند و كوه ها اطرافشان را گرفته بود . در سمت شمال

 صفحه وسيعي از آب گسترده و آرام در زير نور خورشيد چشمك مي زد .
 

 آنچه مي ديدم بسيار زيبا بود چرا كه هيچ انتظار نداشتم با چنين چشم انداز چشم نوازي روبرو شوم .
 

 پي در پي مي پرسيدم : ما كجا هستيم ؟ ما كجا هستيم ؟
 

 هانس چشم هايش را بست و جوابي نداد .
 

 عمويم گفت : هر كجا هستيم ، اين هوا گرم است و انفجارها ادامه دارد . حيف است كه از اعمـــــاق زمين به سالمت بياييم و 
 از آن خطرها جان سالم بدر ببريم و در اينجا بمــــــــانيم تا گدازه ها روي سرمان ريزد و به ما صدمه بزند . بهتر است پايين

 برويم و از اينجا دور شويم . به عالوه ، من دارم از گرسنگي و تشنگي مي ميرم . 
 

 خيلي مايل بودم چند ساعتي در آنجا بمانم و آن همه زيبايي ها را تمـاشا كنم ولي ناچار بودم با همراهانم آنجا را ترك نمايم .
 كوه آتشفشان از دو طرف شيب داشت و من كه از ديدن زيبا يي هاي طبيعت به هيجان آمده بودم گفتم : اينجا قاره آسياست .

 ما بايد از يكي از سواحل هندوستان يا مااليا سردرآورده باشيم .
 

 عمويم گفت : جهت ياب كجاست ؟
 

 من كه به ياد كامپاس افتاده بودم ، آن را آماده كردم و گفتم : بله ، جهت ياب ، اين طور كه جهت ياب نشان مي دهد در تمام
 اين مدت به سمت شمال حركت مي كرده ايم .

 
 خوب در اين صورت آن جهت ياب از كار افتاده .

 
 نه ، چطور مي تواند از كار افتاده باشد ؟

 
 خوب ، يعني اينجا قطب شمال است ؟

 
 قطب شمال ؟ نه ، اما ...
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 نمي دانستم چه بگويم ، رازي ناشناخته مرا به انديشه وامي داشت و نمي دانستم به كدام موضوع فكر كنم ...........

 
 ولي اين را مي دانستم كه به شدت گرسنه هستم .

 
 خوشبختــــــــانه بعد از دو ساعتي كه راه پيموديم به ناحيه سرسبز و خوش آب و هوايي رسيديم كه پوشيده از درختان ميوه 
 بود . هم اكنون آن لذت فراموش نشدني را كه از خوردن خوشه هــــــــاي رسيده انگور و نوشيدن آب هاي سرد چشمه سار

 چشيده ام را در دهانم احســــــــــــــاس مي كنم و مي دانم كه هرگز فراموشم نخواهد شد . در آن موقع كه انگورها را با لذت 
 مي خورديم و خودمـــــــان را از چنگ ديو هولناك گرسنگي آزاد مي كرديم پسر بچه كوتاه قدي را كه پوشاك تكه پاره بر تن
 داشت را در ميان درختان مشــاهده كرديم . پسرك با ديدن ما كه هر سه نفرمان نيمه برهنه بوديم و موهاي سر و صورتمان
 ژوليده و خــــــــــاك آلود بود به وحشت افتاد و پا به فرار گذاشت . ولي هانس به چابكي پيش دويد و دست او را گرفت و در

 حالي كه با او خوش و بش مي كرد پيش ما آورد .
 

 عمويم با مهرباني و محبت كه خواسته كودكان است به زبان آلمـــــــــــــــاني از او پرسيد : بگو ببينم ، نام اين كوه چيست ، 
 پسر خوب ؟

 
 پسرك جوابي نداد .

 
 عمويم گفت : خوب معلوم مي شود كه در آلمان نيستيم .

 
 سپس عمويم همان پرسش را به زبان انگليسي تكرار كرد .

 
 پسرك باز هم جوابي نداد .

 
 پروفسور گفت : نكند الل است . بعد حـالت غرور آميزي به خودش گرفت كه به ما نشان دهد به سه زبان مهم اروپايي تسلط

 دارد و سوال خود را به زيان فرانسه از پسرك پرسيد .
 

 اين بار هم پسرك خاموش ماند .
 

 عمويم گفت : بهتر است زبان ايتاليايي را هم امتحان كنم شايد بفهمد .
 

 ناگهان پسرك گفت : استرومبولي و بعد خودش را از دست عمويم رهــــا كرد و پا به فرار گذاشت و در ميان درخت ها ناپديد
 شد . استرومبولي . اين كلمه مــــــــــا را به حيرت انداخت و دانستيم كه در وسط درياي مديترانه هستيم و من پياپي با خودم

 مي گفتم : استرومبولي . و عمويم آن را نيز تكرار كرد و گفت : استرومبولي .
 

 اوه ، چه مسافرت عجيبي كرده ايم . از دهانه يك آتشفشـان شروع كرده ايم و از دهانه يك آتشفشان ديگر بيرون آمده ايم كه
  كيلومتر فــــــــــاصله دارد . كوه اسني فلس را با كوه استرومبولي و غبار خاكستري رنگ هواي 4500با آن اولي در حدود 

 ايسلند را با آسمـان آبي رنگ ايتاليا مبادله كرده ايم . كمي بعد به طرف بندر راه افتاديم و در راه زمزمه عمويم را شنيدم كه
 مي گفت : ولي جهت يـــــــــاب چه مي گويد . جهت ياب . اين كه شمال را نشان مي دهد . چطور مي شود قبول كرد ؟ چطور 

 مي شود توضيح داد ؟
 

 من گفتم : چرا خودتان را به زحمت بيندازيد ؟ هيچ الزم به توضيح نيست .
 

 اين چه حرفيست كه مي زني ؟ يعني مي گويي كه يك استــــــــــــــاد دانشگاه يوهانيوم نتواند موضوعي را توضيح دهد . اين 
 شرم آور است .
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 در حــــــالي كه پروفسور با من حرف مي زد به اندام نيمه برهنه اش نگاه كردم و پوشاك پاره پوره اش مرا به خنده انداخت 
 ولي او عينكش را روي بيني جـــــــــــــــابه جا كرد و ظاهري بسيار جدي به خودش گرفت و من دوباره همان نگاه استوار و 

 با صالبت را در نگاهش ديدم و به ياد آوردم كه او يك استاد بي نظير در رشته معدن شناسي است .
 

 يك ساعت بعد به بندر سان وي چنزو رسيديم و در آنجـــــــــا بود كه هانس از عمويم درخواست كرد تا دستمزد سيزده هفته 
 كارش را به او بپردازد . عمويم پول را پرداخت كرد و مـــــــــــا با يكديگر دست داديم و اين موفقيت بزرگ را تبريك گفتيم .

 در آن لحظه بود كه يك رويداد شگفت آور ديگر توجه ما را به خود جلب كرد :
 

 مرد ايسلندي ، راهنماي دلير و دلسوز ما به خنده افتاده بود .

 

 فصل بيستم يا بهتر بگويم آخرين فصل :

 بازگشت .
 

 اين نكته براي ما روشن بود كه نبايد واقعيت مسافرت خودمان را براي مـــاهي گيران و مردم عادي شرح دهيم چرا كه ترديد
 نداشتيم با اين كار آنها را دچار ناباوري و شك خواهيم كرد . بنابراين بهتر ديديم كه به آنها بگوييم كشتي ما شكسته ولي ما

 توانسته ايم خودمان را نجات بدهيم . آنها مردمي مهربــــــــــــان و انسان دوست بودند . به ما خوراك و پوشاك دادند و روز 
 سي و يكم ماه ماه آگوست بود كه به يك قايق كوچك سوار شديم و به طرف مسينا در جزيره سيسيل براه افتاديم .

 
 در آنجـــا تا روز جمعه استراحت كرديم . روز چهارم سپتامبر بود كه سوار يك قايق فرانسوي شديم و به طرف بندر مارسي

 حركت كرديم . تنهـــــــــــا موضوعي كه فكرمان را به خود مشغول كرده بود مشكل مربوط به جهت ياب بود . اين سردرگمي 
 آشكاري كه در عقربه جهت يــــاب مي ديدم در تمام طول راه تا هامبورگ در فكرم سنگيني مي كرد و نمي توانستم فراموش

 كنم . بعد ازظهر روز نهم سپتامبر به هامبورگ رسيديم .
 
 

 بهتر است از خوشحـالي مارتا و ماري برايتان تعريف نكنم كه اين كار از من برنمي ايد .
 ماري كه از فرط هيجـــان شديد مدام مي گريست دستانش را به دور گردن من حلقه كرد و در حالي كه 

   قهرمان من ، ديگر هيچ گاه مرا ترك نكن . مرا مي بويسيد مي گفت :  

 
 بازگشت موفقيت اميز پروفسور اتو ليدن براك سر و صداي زيادي در ميـــــــــــان مردم هامبورگ براه انداخت لق دهني ها و 
 پرحرفي مارتا باعث شده بود كه تمام مردم جهــــــــــان بدانند پروفسور ليدن براك به مركز زمين مسافرت كرده است . مردم
 كوچه و بازار اين گفته را باور نمي كردند و هرگاه كه او را مي ديدند از قبول چنـــان شايعه اي خودداري مي كردند . اما به
 تدريج كه با هــــــــــانس آشنا شدند و جريان مسافرت ما را از دهان او مي شنيدند باورشان مي شد و انكار و تكذيب را كنار

 گذاشتند .
 

 عمويم به زودي در نظر همگان به يك مرد بزرگ و بي مانند تبديل شد و من نيز به صورت برادرزاده قهرمـــان و برومند او
 درآمدم . در شهر هامبورگ به افتخار پروفسور ميهمـــــــاني بزرگي برپا شد و در يوهانيوم يك نشست عمومي از استادان و
 دانشجويان تشكيل گرديد كه پروفسور مــــــــاجراي مسافرت به مركز زمين را به تفصيل بيان كند اما او در سخنراني خود از

 موضوع اسرارآميز عقربه ساعت سخني نگفت . 
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 پروفسور دست نوشته آرنه سكنـــاسم را به موزه عمومي شهر هديه كرد و در سخنراني خودش گفت كه از اين كه نتوانسته
 است راه آن مرد بي نظير را تا مركز زمين دنبال كند متاسف است .

 
 عمويم از نظريه مربوط به سرد شدن تدريجي زمين در برابر تمام دانشمندان جهــــــــــــــــان دفاع كرد اما من به سهم خودم 
 نمي توانستم اين نظريه را كه پرداخته عمويم بود را قبول كنم و با توجه به آنچه ديـــــده بودم هنوز هم بر اين باور بودم كه

 يك كانون حرارتي در مركز آن قرار دارد .
 

 چندي گذشت و ما سرمست از شربت موفقيت و كاميـابي بوديم كه موضوع تاسف اوري پيش آمد . هانس از شهر هامبورگ
 رفت . او مردي بود كه ما موفقيت زندگي مــــان را مديونش بوديم ولي هر چه اصرار كرديم به عنوان ميهمان در هامبورگ

 و در خانه ما بماند قبول نكرد و گفت كه مي خواهد به ميهنش ايسلند بازگردد .
 

 يك روز هم آماده سفر شد ، با مــــــــــا خداحافظي كرد و به ريك ياويك بازگشت . ما هرگز اين شكارچي مرغابي را فراموش
 نخواهيم كرد و من در نظر دارم هر چه زودتر به ريك ياويك بروم و او را ببينم .

 
 بايد اضافه كنم كه داستان مسافرت به مركز زمين در جهــــان مشهور گرديد . اين داستان واقعي به تمام زبان هاي زنده دنيا
 ترجمه و منتشر گرديد و تمام روزنامه هاي باارزش جهـــــان درباره اش به بحث پرداخته اند ، گروهي آن را دروغ پنداشتند
 و نپذيرفتند و گروهي از آن دفاع كردند . عمويم در تمـــام زندگيش از اينكه يك پروفسور مشهور باشد لذت فراوان مي برد .

 
 يك موضوع باقي مانده بود كه فكر او را آسوده نمي گذاشت ، پروفسور نتوانسته بود علت رفتار عجيب عقربه جهت ياب را

 توضيح دهد . اين كه يك دانشمند نتواند يك موضوع فكري و پژوهشي را درك كند برايش آزار دهنده مي شود .
 

 شش ماه از بــازگشت ما گذشت . يك روز كه من سرگرم جمع آوري و دسته بندي انواع مواد معدني و سنگ هاي مختلف در
 اتاق مطالعه پروفسور بودم ، متوجه شدم كه جهت يــــــــــــاب مشهور ما در گوشه اي افتاده است . از تعجب فرياد كشيدم و

 پروفسور خودش را با عجله به اتاق رساند و پرسيد : چه خبر شده ؟
 

 جهت ياب . نگاه كنيد .
 

 خوب .
 

 عقربه جهت ياب به جاي آنكه شمال را نشان بدهد به طرف جنوب است .
 

 عمويم جهت ياب را برداشت و آن را با يك جهت ياب ديگر مقايسه كرد و چند لحظه بعد چنان از خوشحالي به خنده افتاد كه
 صداي قهقه اش خانه كوچك مان را تكان داد . راز جهت ياب آشكار شده بود .

 
 عمويم با عجله هر چه بيشتر كه مي توانست حرف بزند گفت : كه اين طور ، بعد از آن كه به دماغه سكناسم رسيديم عقربه

 اين جهت ياب به جاي آنكه شمال را نشان بدهد جنوب را نشان مي داد ، اين طور نيست ؟
 

 كامال .
 

 ما اشتباه كرده ايم . ولي چرا جهت ياب اين طور بود ؟
 

 خيلي ساده است .
 

 خودت بگو ، پسرم .
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 موقعي كه طوفان در درياي ليدن براك برخاست آن گلوله آتشين كه تمـــــــــــــــام وسايل آهنين را بصورت آهن ريا درآورد ،
 قطب هاي عقربه جهت ياب ما را هم عوض كرد . 

 
 آه ها ............. پس اين هم يك شوخي الكتريكي بوده كه ما را سرگرم كرده است .

 
 بعد از آن روز عمويم خوشحــــــــــــــال ترين دانشمندي بود كه من ديده بودم چرا كه هيچ مشكلي ذهن او را به خود مشغول 
 نمي كرد . من نيز خوشحال ترين مرد جهـــــــان بودم . زيرا نامزدم ماري پيش ما آمد . عمويم پروفسور اتوليدن براك هم از

 آمدن او خوشحال شد و قرار است ما به زودي با يكديگر ازدواج كنيم .
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