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درجنــگجهانــیاولازطــرفارتــشفرانســهبــهِســمترابــطومترجــم
بیــندســتههاینیــرویفرانســهوانگلیــستعییــنوبــهجبهــهاعــزامشــد؛
ازايــنروبــاروحیــاتانگلیســیهاازنزديــکآشــناشــدوايــنآشــنايیبــه
خلــقآثــارمتعــددادبــی،تاريخــیوتحقیقــیدربــارهیانگلســتانومردمــان
ــای ــهنامه ــانهســتندب ــاردورم ــنآث ــنِاي ــد.بهتري ــنکشــورانجامی اي
ســکوتهایســرهنگبرامبــل۱ )۱۹۱۸(ومذاکراتدکترُاگريــدی۲ )۱۹۲۱(
 کــههــردوتوصیفهايــیطنزآمیــزوســرگرمکنندهازيــارانزمــانجنــگ

موروابود.
ازرمانهـایديگـرمـورواکـهجنبـهیافسـانهایدارنـدمیتـوانبـهبرنـار
کنـه3واقلیمها4اشـارهکـرد.مورواهمچنینشـرححالعدهایازنويسـندگان
وشـاعرانانگلسـتانرابـهرشـتهیتحريـردرآوردهاسـتکهرنـگدلپذير
داسـتانیبـهخودگرفتـهوموجـبشـهرتشدرانگلسـتانوسراسـردنیـا
شـدهاسـت،برخـیازايـنآثـارعبارتنـداز:چهارمطالعـهیانگلیسـی۵،اهل
ِسـحرواهـلمنطـق۶کـهشـرححالوبحـثدرموردآثـارشـاعرانمعاصر
انگلیسـیزباناسـت،آريـليـاسرگذشـتشـلی۷وشـرححالمسـتندیاز
ديزاريلـیوبايـرون۸.آنـدرهمـورواشـهرتخـودرابیشـترمديـونهمیـن
زندگینامـهاسـتکـهازشـیوهیخاصیبرخـوردارومـورداسـتقبالفراوان
مـردمقـرارگرفتهاسـت.اوباآنکـهدراينآثاربهمدارکواسـنادمراجعه
 میکنـد،ازآنهـانامـینمیبردوبـهسرگذشـتها،صورتداسـتانیدلپذير

میبخشد.
اودرسـال۱۹3۹بهعضويتفرهنگسـتانفرانسـهنايلآمدوباآغازجنگ
دومجهانیبهامريکارفتوتاپايانجنگدراينکشـوربهسـربردوموفق
شـدبهآرزویديرينهاشکهتدريسدردانشـگاهبودجامهیعملبپوشـاند.
مـورواپـسازپايـانجنـگدر۱۹4۶بهفرانسـهبازگشـت.آثـارتاريخیاو
بـابهرهمنـدیازبهتريـنومسـتندترينمنابـع،نقطههـایتاريـکتاريـخرا
روشـنمیکنـد.مقالههـایمـورواهـمبیشـترلحـنشـخصیدارد.خاطرات۹ 
مـوروادر۱۹4۲انتشـاريافـتکـهبهسـببنقدهـایادبیکـهدرآنوجود
دارد،ازارزشفـراوانبرخـورداراسـت.موروادرآثارنمايشـینیزآزمايشـی
 کـرد.آثـارمـورواحـسانساندوسـتیوبصیـرتوهوشـیاریفـراواناورا

منعکسمیکند.

1. Les Silences du Colonel Bramble 2. Les Discours du Docterur O’Grady 3. Bernard Quesnay

4. Climats 5. Quatre etudes anglaises 6. Magiciens et Logiciens 7. Ariel ou la vie de Shelly

8. Disraeli and Byron 9. Memoires







خانواده ی دوبل
آقایدوبل۱کهمدتیبودباانگشتهايشرویرومیزیضربگرفتهبود،

گفت:»چقدريواشغذامیخوری!«
تری۲گفت:»بامنکهنیستیبابا!«

»نهمنظورمتونیستی،بامادروبرادرتهستم.«
بهسختیمیشدخانوادهیمتحدوهماهنگیمثلخانوادهیآقایدوبل
پیداکرد.خانموآقایدوبلخودشانراوقفيکديگرکردهبودندوبرای
دوپسرشانجانشــاندرمیرفت.دوپسرکوچکآنها،ادموند3وتری،
اغلبباهمدعواداشــتند،البتهاينراهمدرنظربگیريدکهپسربچههای
ده-يازدهسالهقديسنیستند،امابدونهمديگرنمیتوانستندزندگیکنند.

1. Mr. Double
3. Edmund

2. Terry
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ادموندعادتداشــتغربزند:»تریهمهاشمنرامسخرهمیکند«؛اما
اگــرتریفقطدوروزجايیمیرفــتوکنارشنبود،مثلماهیایکهاز
آببیرونافتادهباشد،بیقراریمیکرد.تریهماغلبازاينشاکیبود
که»ادموندخیلیخشناست«؛امااگرخداینکردهادموندمريضمیشد،
تریهمزاروَنزارگوشــهایِکزمیکرد.ايندوبرادرهرگز،مثلســاير
پسربچهها،نمیگفتند:»منفالنکارراکردم«يا»منبهمانچیزراديدم«؛
آنهاهمیشــهمیگفتند:»مارفتهبوديمســیرک«يا»ماامروزپودينگ
نخورديم«يا»ماسرخکگرفتیم«.درحقیقتآنهادونفربودند،اماطوری

زندگیمیکردندکهانگاريکنفرهستند،يکروحدردوبدن!
امااينپدرومادرودوپسرشانموقعغذاخوردن،خیلیهمباهمکنار
نمیآمدند.دراينموردخانوادهیدوبلبهدودستهتقسیمشدهبود.خانم
دوبلوادموند،پسربزرگتر،عاشقغذاخوردنبودند.هروقتادمونداز
مدرســهبهخانهبرمیگشت،يکراستمیرفتطرفآشپزخانهتاببیند
برایناهارچیدارند.حتیگفتهشدهاستکهدرهشتماهگی،همانطورکه
پشتمیزوتویصندلِیغذایبلندخودشنشستهبوده،ناگهانبادستهای
کوچکشازتویبشقابیکهازمقابلاوبهطرفکسديگریتعارفمیشده،
يکتکهغذاراقاپزده.درطرفديگراينماجرا،آقایدوبلوتریبودند
کهبهغذاخوردناصاًلاهمیتنمیدادند.فقطمیخواستندزودترغذايشان
راازگلويشانبفرستندپايین،تاآقایدوبلبتواندسرکارشبرگرددوتری
همبهسراغاسباببازیهايشبرود.هردویآنهاهمخیلیلندوکبودند.

آقایدوبلگفت:»ادمونــد،اگرهمینطوربهخوردنادامهبدهی،به
يکخپلالسلطنه۱یدرستوحسابیتبديلمیشوی!«

1. Fattypuff
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خانمدوبلبانگرانیسرتاپایپسرشراوراندازکرد.اوخودشهماز
چاقشدنخیلیمیترسید؛اماچوننمیتوانستازشیرينیخوردندست
بکشــد،سعیمیکردزيادراهبرودودرطولروزچندباردورخانهبدود

تاخوشهیکلبماند.
»چهمیگويی؟!ادمونداصاًلبهخپلالسلطنههاشباهتندارد!«

تریکهازتکهپراندنخوشــشمیآمد،گفت:»چرادارد.خپلخان!
خپلخان!«

اواغلــبآنقدراينکلمهرامیگفتکهوقتیازســرمیزغذابلند
میشدند،يکمشتجانانهازادموندنوشجانمیکردوصدایگريهاش
بههوامیرفت.همینطورکهمیبینید،ايندوبرادراصاًلنمیتوانندبدون

همديگرزندگیکنند.

تابستانبودويکروزيکشــنبه.آقایدوبلبهپسرهاقولدادهبود
آنهــارابرایقدمزدنبهجنگلببرد.قدمزدندرجنگْلبزرگترينو
دومايلقدم عالیتريــنتفريحآنهابود.اگرهواخوببود،بعدازيکیـ
زدن،آقایدوبلوســطصخرههاودرختانجایسايهداریپیدامیکرد.
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مینشست،بهسنگهایپوشیدهازخزهتکیهمیداد،وکتابياروزنامهای
ازجیبشبیرونمیآوردومشغولخواندنمیشد.

دراينروزبهخصوصهماوروکردبهپســرهاوگفت:»يکساعت
وقتداريد.میتوانیدازصخرههایدوقلو۱وسنگخالدار۲باالبرويد.فقط
مواظبخودتانباشید!حواســتانبهصدایمنباشد،هروقتباصدای

بلندگفتماوهوی!هوی!هوی!سريعجوابمرابدهید.«
»اوهوی!هوی!هــوی!«مخصوصخانوادهیدوبلبود؛باآنهمديگر
راصدامیزدند.آنهاآخرينبخش»هوی«رابهطرزخاصیکشدارادا
میکردند،اينطوریدرجاهایپرجمعیتوحتیدرتاريکی،میتوانستند

بهراحتیهمديگرراپیداکنند.

1. Twin Rocks 2. Pointed Stone 



خانواده ی 
دوبل

17

ادموندوتریفلنگرابستند.صخرههایدوقلودوسنگبزرِگصاف
بودندکهپشتبهپشتهمداده،وارتفاعشانهشتـنهياردبود.

»خیلیخب،هرکدامازيکطرفبرويمباال.«تریبالحنکنايهآمیزو
نیشداریاينراگفتوادامهداد:»مطمئنممنزودترازتومیرســمآن

باال،خپلخانزهواردررفته!«
ادموندجوابداد:»ببینتری،اگريکبارديگربهمنبگويیخپلخان،
میآيمآنطرفوحســابترامیرسم،آنوقتگريهاتگوشآسمانرا

کرمیکند.پسبهتراستحرفنزنیوفقطباالبروی.«
هرکدامبهيکطرفصخرههایدوقلورفتندوشــروعکردندبهباال
رفتنازآن.کارســختیبود.بايدهمجايیبرایگذاشــتنپاهايتروی
آنســنگهایصافپیدامیکردی،همبادســتهايتمحکمبهجايی
میچسبیدی؛بهعالوهبايدخیلیآرامحرکتمیکردی.ادموندتقريبًاسه
ياردباالرفتهبودکهصدای»اوهوی!هوی!هوی!«راشنید.صدایپدرشان

بود.
تــریبالفاصلهجوابصدارادادوادمونــداززاويهایکهصدایاو

اوهوی! هوی! هوی!
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درآمد،فهمیدکهتریازاوجلوزدهوبهقلهنزديکشــدهاســت؛پس
ســريعترحرکتکرد.تقريبًابهقلهرســیدهبودکهيک»اوهوی!هوی!
هوی!«ديگربهگوشــشرسید.امااينبارصداغیرعادیوخفهبودوبه
نظرمیرســیدازوسطصخرههابیرونمیآيد.اوآنقدرباالرفتهبودکه
میتوانســتبادســتشنوکقلهرالمسکند.خودشراباالکشیدواز
باالیشکاِفباريکبینصخرههایدوقلوسرشراآويزانکرد.برایبار
ســومصدای»اوهوی!هوی!هوی!«راشنیدودرستآنپايین،جايیکه
بهنظرمیرسیدانتهایيکجوردودکشباريکیباشدکهصخرههاآنرا

درستکردهاند،برادرشراديد.
فريادزد:»تری!آنجاچهکارمیکنی؟افتادهای؟«

تریکهازبهگردنگرفتــنکاریکهکردهبود،بهخودشمیبالید،
جوابداد:»نه،خودمآمدماينپايین.بیاببین،ادموند.خیلیباحالاست!«

»اماخیلیپايینرفتهای!حاالآنجاچهچیزیهست؟«
»غارخیلیبزرگیاينجاســتکهتویآنباالمپروشنشده،عین

ايستگاهقطاراست.«
»قطارهمدارد؟«

ازنظرادمونددردنیاهیچچیزجالبترازقطارنبود.
»نه.اماواقعًامحشراست.خودتبیاوببین.«

»آخرچطوربیايم؟«
»کاریندارد،فقطخودتراازآنباالولکنپايین.رویسنگهاپر

ازخزهاست،زخمینمیشوی.«
ادمونــدآنقدرهاهمبــهحرفهایتریاعتمادنداشــت،امادلش
نمیخواستنشانبدهدکهترسیدهاست.خودشراازلبهیباالیصخره
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تابدادوبادســتشآويزانشد،چشــمهايشرابستوخودشراول
کرد.همینطورپايینمیرفتوباســرعتسرسامآوریرویشیببین
دوصخرهُسرمیخورد.اماترسشفقطيکلحظهطولکشیدوبالفاصله
بايکحرکتفنرمانند،آرامفرودآمدومتوجهشــدکناربرادرشروی

خزههانشستهاست.
تریگفت:»نگاهکن!«

منظرهیحیرتانگیزیبود.درستمقابلچشمهايشان،غارمصنوعی
عظیمیگستردهشــدهبود.نورآبیرنگیکهازتوپهایِگردودرخشاِن
آويزانشدهازسقفساطعمیشد،داخلغارراروشنمیکرد.زمینغار
باکاشیهایسفالیپوشیدهشدهبود،نصفکاشیهابهرنگقرمزوسفید
بود،ونصفديگرشــانبهرنگقرمزوآبی.درانتهایغار،تونلبزرگی
بودکهباشــیبماليمیروبهپايینمیرفت،وازداخلآنصدایتردد

ماشینهابهگوشمیرسید.
ادموندگفت:»عجب،حتمًاآدمهايیهســتندکــهزيِرزمینزندگی

میکنند.«
تریگفت:»حتمًا،میدانیتویتونلچهچیزهايیهست؟«

ادموندپرسید:»توچهچیزهايیديدهای؟«
تریجوابداد:»يکپلهبرقی.مثلهمانیکهتویمتروهست.«

ادموندنتوانستبیشترازاينطاقتبیاورد.وبهسمتتونلدويد.کاماًل
درســتبود!آنجايکپلهبرقیطوالنیبودکهنمیشدانتهايشراديد،
وتلقتلوقکنانبهســمتمرکززمینپیشمیرفت.درکنارآن،پلهبرقی
ديگریقرارداشــتکهازمرکززمینبهســمتباالحرکتمیکرد،اما

هیچکسرویپلههانبود.
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تریگفت:»بیابرويمپايین!«
ادموندجوابداد:»بايدبهباباخبربدهیم.«

»بیخیال!زودبرمیگرديم.«
تریهمیشهباتماموجودچیزیرامیخواست؛آنقدرکهنمیتوانست

بهعواقبشفکرکند.
درهمینموقع،بارديگرصدایفرياد»اوهوی!هوی!هوی!«پدرشانرا
ازدورشنیدند.وهردوبابلندترينصدايشانجوابدادند:»اوهوی!هوی!

هوی!«وسوارپلهبرقیشدند.




