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׳׳النك مالون׳׳ جوان بلندقامت آمريكايي كه در بخش خارجي تلويزيون كار ميكرد ،براي گذراندن مرخصي رهس��پار جنوب فرانس��ه ش��د .در
آنجا از يك دختر لهستاني تبار به نام ׳׳وندا׳׳ يك اتومبيل ׳׳دريم برد׳׳ كرايه كرد.اما هنگامي كه قصد داشت با اين اتومبيل يك كنتس ايتاليايي به نام
׳׳فرانچس��كا׳׳ را ـ كه نقاش با ش��هرت بينالمللي بود ـ به زادگاهش برس��اند ،پليس مرزي ،در صندوق عقب اتومبيل ،جنازه يك دختر جوان را كش��ف
كرد .اين دختر با آمپول در زير آب به قتل رس��يده بود .پليس ׳׳فرانچس��كا׳׳ را آزاد كرد ،اما او حاضر نش��د ׳׳النك׳׳ را تنها بگذارد.يك روز ،׳׳النك׳׳ و
׳׳فرانچس��كا׳׳تصمي��مگرفتن��دكارآگاهراق��البگذارندودوتاييازرويكارتيكه׳׳ون��دا׳׳قبلًابه׳׳النك׳׳دادهبود،براييافتنايندختربهبااليكوه
بروند .آنها از جادههاي صعب العبور و پلهاي چوبي نامطمئن عبور كردند و سرانجام موفق شدند ׳׳وندا׳׳ را در كلبهاي باالي كوه پيدا كنند .׳׳النك׳׳ از
كيفاواس��لحهكوچكيبهدس��تآوردوحدسزدكهاويكمامورمخفياس��ت.باتهديداس��لحه،ازاوخواس��تكهحقيقتماجرارابرايشتعريف
كند .׳׳وندا׳׳ اعتراف كرد كه مردي به نام ׳׳بارون ون بالن׳׳ كه از همكاران مخفي او بود .مرتكب خيانت ش��ده و درصدد كش��تن او در زير آب برآمده
است اما او توانست به موقع از مهلكه بگريزد .׳׳وندا׳׳ پذيرفت كه همراه ׳׳النك׳׳ به ديدن بازرس ׳׳الواندين׳׳ برود و اينك دنباله داستان...

׳׳تانيا׳׳ خندهاي سر داد و افزود:
ـ يك ش��ب كه از سواحل ׳׳آلباني׳׳ حركت كرده
بوديم ،نيمههاي ش��ب اين پيرمرد ،سرزده وارد اتاق
من ش��د .خيالهاي ناجوري در س��ر داشت .چارهاي
نداشتم جز آنكه او را دست به سر كنم .گفتم توي اتاق
بنشيند و خودم براي يافتن قهوه به زير دريا رفتم.
׳׳النك׳׳ لبخند زد .احساس كرد كه اين زن و ّراج
و ساده دل ،در نظر دارد سفره دلش را نزد او بگشايد.
با تعجب گفت:من كه از حرفهاي تو چيزي دستگيرم
نميشود .منظورت چيه كه در زير دريا به دنبال قهوه
گشتي؟ مگر در زير دريا ،قهوه وجود دارد؟!
׳׳تاني��ا׳׳ خنده بلندي س��ر داد و گفت :عجب بچه
خنگي هستي! منظورم اين است كه به قسمت زيرين
كش��تي رفتم .ميخواس��تم آنقدر معط��ل كنم تا آن
پيرمرد نااميد ش��ود و از اتاقم برود .جرات نميكردم
ب��ه اتاقم برگردم .ابتدا روي عرش��ه ،مدتي روي يك
صندلي راحتي نشس��تم و صبر كردم .اما همان جا به
خواب رفتم .وقتي بيدار ش��دم ،بوي قهوه دلپذيري به
مش��اممخورد.بدجوريهوسنوش��يدنيكفنجان
قهوه كردم ،اما نميدانستم بوي قهوه از كجا ميآيد؟
به سالن كشتي رفتم ،اما هيچ كس آنجا نبود .بعد
به آشپزخانه سري زدم .در آنجا نيز كسي نبود .حتي
به اتاق كاركنان كشتي سرك كشيدم ،همه در خواب
بودند .اما بوي وسوسه انگيز قهوه ،همچنان به مشام
ميرس��يد ،روي عرشه فرماندهي ،هيچ كس جز يك
دي��ده بان نبود .هي��چ يك از مهمانان ،اجازه ندارد به
عرش��ه فرماندهي برود.اما من پايين رفتم و دزدكي
وارد موتور خانه شدم .در آنجا هم هيچ كس نبود .در
اينهنگام،دانس��تمزمانيكهرويعرش��هبهخواب
رفته بودم ،كش��تي توقف كرده بود .من از بوي قهوه
ديوانه ش��ده بودم .همان طور كه بو ميكش��يدم ،در
زير هواكشي ،به پلكاني رسيدم كه به صورت نردبان
پايين ميرفت .هرگز نميدانستم كه چنين پلكاني در
زير هواكش وجود دارد! بوي قهوه از آنجا ميآمد.
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׳׳تانيا׳׳ لحظهاي س��كوت كرد تا نفس��ي تازه كند.
همين كه ׳׳النك׳׳ را سراپا گوش ديد ،ادامه داد:
ـ پايين رفتن از آن نردبان ،دش��وار بود.بنابراين،
كفشهايمرادرآوردموباپايبرهنه،آهستهازنردبان
پايين رفتم .خيل��ي طوالني بود .هرچه ميرفتم تمام
نميش��د .سرانجام به پايين نردبان رسيدم .در آنجا
هم��ه چي��ز از جنس فوالد براق ب��ود و صداي امواج
دريا ،به وضوح به گوش ميرس��يد .دوباره بوي قهوه
به مشامم خورد .بياختيار ،د ِر اتاقي را گشودم و وارد
آنجا شدم .ميداني چه ديدم؟
ـ نه ،چه ديدي؟
ـ توي آن اتاق ،مردان ناشناسي را ديدم كه پشت
دس��تگاهها نشسته بودند .اتاق بزرگي بود .در همين
هنگام ،چشمم به ׳׳تانيوس׳׳ افتاد كه لباس كار به تن
كرده بود و در كنار اين افراد نشسته بود .اين مردان
را قبال هرگز در كش��تي نديده بودم .با ورود من ،آنها
دس��ت از كار كشيدند .و طوري با تعجب به من نگاه
كردند كه انگار با يك ش��بح ترس��ناك روبرو ش��ده
بودند .يكي از آنها كه ريش انبوهي داشت،مش��غول
صحب��تب��اتلفنب��ودكهازطريقپنج��رهبهداخل
س��وراخي ميرفت! و ديگري با ابزار عجيب و غريبي
مش��غول كار بود .آن مرد ،از كمر به باال برهنه بود و
در ناحيه پشت بدنش خالكوبي شده بود.
ـ خب ،بعد؟
ـ بع��د ׳׳تاني��وس׳׳ به طرف من آمد و پرس��يد كه
چگونه وارد آنجا شدهام؟ به او پاسخ دادم كه بوي قهوه،
مرا به اين سو كشاند .او خنديد و قهوه داغ را از سوراخي
در خارج از در به من داد! او گفت دارند روي اختراعي
كار ميكنند كه اختراع ׳׳ماركني ׳׳ پيش آن ،بچگانه به
نظ��ر ميآيد!!...و از من قول گرفت كه همه اين چيزها
را در دل خود نگاه دارم و به كس��ي نگويم .چون مايل
استبااختراعخودجهانراغافلگيركند.سپسدرباره
׳׳دمير׳׳ اين پيرمرد هوس��باز گفتم كهس��رزده به اتاقم
آمده بود و خيال سوئي در سر داشت.و او از دست اين

پيرمرد عرب ،فريادش به آسمان بلند شد!
׳׳تاني��ا׳׳ خنده كوتاهي كرد و گفت :و اين بود همه
ماجرا ...نميدانم چرا آن را براي تو تعريف كردم .اما
اين حرفها ،از آن ش��ب كه آبهاي ساحلي ׳׳آلباني׳׳ را
ترك كرديم ،همچنان توي دلم مانده بود.
׳׳النك׳׳ با لحني سرد و ظاهرًا بيتفاوت گفت:
ـچرااينچيزهابايدتوراناراحتكند؟׳׳تانيوس׳׳
در خيلي كارها دس��ت دارد .بديهي اس��ت هر كسي
جاي او بود ،مايل بود اختراع خود را مخفي نگاه دارد.
اين كه چيز مهمي نيست.
ـ نميدانم ،ولي هيچ كدام از آن مردها را قبلًاروي
عرشه كشتي نديده بودم،آن دستگاه تلفني كه انگار
به داخل دريا ميرفت ...آن مرد كه يك ستاره سرخ
روي بدن��ش خالكوبي كرده ب��ود ...همه اينها برايم
عجيب بود!
׳׳النك׳׳ گفت:׳׳تانيا׳׳ قول ميدهم اين حرفها را به
كسي نگويم ،اما اين حوادث چه زماني اتفاق افتاد؟
ـ آه ،درس��ت س��ه هفته قبل .دقيقًا يادم هست،
چون درست پس از تولّد من بود .آنها از ماهي قشنگ
و جدي��دي حرف ميزدند كه در آبهاي عميق تنگه،
به تورشان افتاده بود .هيچ كس نميدانست نامش را
چه بگذارد؟ اما׳׳تانيوس׳׳ گفت :بهتر است اسم آن را
׳׳ايوانويچ ׳׳ بگذاريم .براي اينكه سرخ رنگ است و آن
را در ودكاي روسي غسل تعميد خواهيم داد.
ـ آيا تو آن ماهي سرخ رنگ را ديدي؟
ـ نه ،فقط زماني كه وارد آن اتاق شدم ،شنيدم كه
آنها داشتند دربارهاش حرف ميزدند.
׳׳النك׳׳ توي دلش به ساده لوحي آن زن خنديد.
اما از شنيدن اين حرف ،يكه خورد .اين زن ساده دل
كه نقش يك عروس��ك زيبا را در آن كش��تي مجلل
ايف��ا ميكرد ،از هيچ چيز اطالع نداش��ت.آنقدر در
بيخبري س��ير ميكرد كه ׳׳تانيوس׳׳ حتي حضور او
س��ري ،جدي نگرفته بود ،اما آنچه آن
را در آن اتاق ّ
زن ميگف��ت عين واقعيت بود .ياد حرف دوس��ت و

