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 درباره نویسنده

در ویلر کورت  2081الکساندر دوما یکیاز مشهورترین رمان نویس های فرانسه است که در سال

به دنیا امد. او پسر یکی از ژنرال های فرانسه بود.دوما جزئیات انقالب کبیر فرانسه را از دهان 

ش شنید و بعد ها در رمان های خود صحنه های مهیج آن را به تصویر کشید. هم چنین بر پدر

اساس اسناد و مدارک بسیاری که تهیه کرده بود رمان هایی نوشت که زمینه ی همه ی آن ها تاریخ 

فرانسه است. الکساندر هنگامی که بش از بیست فرانک پول نداشت به پاریس رفت و سرانجام ذوق 

گی ، او را به نوشتن داستان های کوتاه کشاند و به تریج از راه نوشتن، زندگی باشکوهی نویسند

برای خود ترتیب داد. وی برای به دست اوردن موضوع های تازه، بسیار سفر کرد. ولی در سال های 

پایانی عمر، تماشاخانه ای ساخت و تمام پس انداز خود را بر سر این کار گذاشت. الکساندر دوما 

 در گذشت. رمان کنت مونت کریستو یکی از جهانیین اثار اوست. 2088سرانجام در سال 

 

میالدی، ناپلون بناپارت که قبال حکمران مطلق فرانسه بود، فقط بر جزیره ی  2021در اوایل سال 

 ، فرانسه خاک در اما. کرد می حکومت –با شش هزار نفر جمعیت  -کوچکی در فرانسه به نام الب

 ان بورین ها چندی پس از گردن زدن لویی شانزدهم ، دوبارهبه سلطنت رسیده بود.خاند

با این حال ، هواداران ناپلئون در پاریس، دائم نقشه می کشیدند تا او را به فرانسه برگردانند و 

 حکومت را به دست گیرد.

 ورود به کشتی فرائون

در ازمبر برگشته و از بندر های تریست و ، کشتی فرائون که از بن2021در یک روز افتابی سال 

ناپل عبور کرده بوددفاهسته به بندر مارسی فرانسه نزدیک شد. اندکی بعد، کشتی از کنار قلعه سن 

 ژان که در مدخل بندر قرار داشت ، گذشت و به سوی اسکله رفت.
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س! اقای ادمون دانتاه! » اولین کسی که پا به کشتی گذاشت ، صاحب ان اقای مورل بود، رفت و گفت:

 »چه شده؟

اقای مورل! بدبختی بزرگی افتاده .ناخدای نازنین ما اقای لکلر هنگام سفر درگذشت » دانتس گفت:

بعد، از اقای مورل عذر « ما جسدش را به دریا انداختیم و من فرماندهی کشتی را برعهده گرفتم.

 خواست و رفت تا دستور بدهد لنگر بیندازند.

ه طرف مباشرش دانگالر رفت.  او، مردی زشت رو بود و حدود بیست و پنج سال اقای مورل ب

داشت. او که به دانتس حسادت می کرد شروع به شکایت ا ز او کرد و گفت: که دانتس یک روز و 

 نیم از وقت انها را با توقف در جزیره الب تلف کرده است.

 «ه الب توقف کردید؟چرا در جزیر» اقای مورل ، دانتس را صدا زد وپرسید:

ناخدا لکلر قبل از مرگ بسته ای به من داده بود تا به یکی از تیمسارهای ناپلئون در » دانتس گفت:

 «ان جزیره برسانم. در ضمن ، تصادفی خود ناپلئون را هم دیدم.

خب، متوجه شدی چرا توقف کرده؟ می خواسته اخرین خواسته » اقای مورل رو دانگالر کردو گفت:

خدای مرحوم را انجام بدهد. وانگهی او کاالهای کشتی مرا صحیح و سالم به بندر رسانده. دانتس! نا

 «.«در سفر بعدی هم خودت ناخدای کشتی باش

 دانتس به خانه باز می گردد

در روستایی نزدیک بندر مارسی ؛ دختری جوان و زیبا به نام مرسدس زندگی می کرد که پدر و 

یش از دست داده بود. هنگامی که کشتی فرائون در بندر پهلو گرفت، مادرش را چند سال پ

 مرسدس در خانه بود و با پسرعمویش فرنان موندگو صحبت می کرد.

فرنان، جوانی بیست ساله بود و بارها از مرسدس درخواست ازدواج کرده بود، اما مرسدس نامزد 

رد جوان که اینک سرباز بود، پس از اینکه دانتس بود و هر بار جواب رد به پسر عمویش داده بود. م

دوباره از مرسدس جواب رد شنید ، عصبانی شد و و بیش از پیش کینه ی ادمون دانتس را به دل 

 گرفت.

درست در همین موقع، دانتس با دریانوردان کشتی اش خداحافظی کرد و پا به ساحل گذاشت . ابتدا 

 شده بود و در خانه اش غذایی نداشت.به دیدن پدرش رفت. پدر پیرش ضعیف و نزار 

 «پدر چه شده؟ من موقع رفتن دویست فرانک پول برایتان گذاشتم.»دانتس با ناراحتی گفت:

بله، اما تو به همسایه مان کادروس صد و چهل فرانک بدهکار بوده ای. او گفت اگر » پدرش گفت:

 «بدهکاریت را ندهم پیش اقای مورل می رود.

 «س شما در این سه ماه فقط با شصت فرانک زندگی کرده اید؟پ» ادمون گفت:
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دانتس خیلی ناراحت شد. مقداری سکه طال و نقره به پدرش داد تا فوری برای خودش غذا تهیه کند 

 «غصه نخور باز هم میتوانم پول در بیاورم، چون ناخدای کشتی فرائون شده ام.»و گفت:

شد. او، مردی بود حدودا بیست و پنج ساله و خیاطی می کرد. در همین موقع کادروس وارد اتاق انها 

ک می تبری»کادروس که به بندر رفته بود و از دانگالر شنیده بود ، دانتس ناخدا شده است گفت:

 «گویم!

 دانتس از او تشکر کرد . بعد به پدرش و و کادروس گفت که باید به دیدن نامزدش مرسدس برود.

 «ی عجله داری؟انگار خیل»کادروس گفت:

 «بله ، باید فوری به پاریس بروم ، اما قبل از سفر می خواهم با مرسدس ازدواج کنم.:»دانتس گفت 

 «چرا می خواهی به فرانسه بروی؟»پدرش پرسید:

 «می خواهم اخرین سفارش ناخدا لکلر بیچاره را انجام بدهم.» دانتس گفت:

دور شود بعد، از خانه بیرون رفت. دانگالر که کمی  کادروس، صبر کرد تا دانتس از خانه ی پدرش

 «دانتس را دیدی؟ چه گفت؟» ان طرف تر منتظرش بود، از او پرسید:

 « طوری صحبت می کرد انگار ناخدای فرائون است.» کادروس گفت:

 اما من نمی گذارم ناخدا شود.» دانگالر از عصبانیت سرخ شد و در حالی که صدایش می لرزید گفت:

 

 دام

دانگالر و کادروس، در مهتابی مهمانسرایرزرو نشسته بودند که چشمشان به فرنان موندگو افتاد. 

فرنان، خیلی ناراحت بود و به طرف مهمانسرا می امد. کادروس او را می شناخت. این که از او دعوت 

واج واهند ازدچه شده؟ شنیده ام مرسدس و دانتس فردا می خ» کرد سر میزشان بنشیند. بعد گفت:

 «کنند.

فرنان که تازه از پیش مرسدس و دانتس امده بود ، داشت از حسادت دیوانه می شد. این بود که 

 زیر لب غرولندی کرد و چیزی و نگفت.

 «در ضمن، شنیده ام که بعد از ازدواج می خواهد فوری به پاریس برود.» کادروس گفت:

هندنامه ای را که در جزیره الب به او دادند به کسی برساند. برای چه؟ حتما می خوا:» دانگالر پرسید 

 «مگر تو مدرسدس را دوست نداری؟» سپس رو به فرنان گفت:« می گویم بیایید کاری بکنیم.

 «از بچگی عاشقش بودم.»فرنان گفت: 

اج وپس باید از شر دانتس خالص شوی. بعد می توانی با خیالی اسوده با مرسدس ازد» دانگالر گفت:

 «کنی.
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 «فرنان گفته اگر دانتس را بکشم او هم خودکشی می کمد.» فرنان گفت:

الزم نیست او را بکشی. برای راحت شدن از شر دیگران راه های دیگری هم وجود »دانگالر گفت:

دارد. مثال می توانیم کاری بکنیم او به زندان بیفتد. البته سخت است، اما من یادت می دهم . اهای 

 «مت! یک کاغذ و قلم و داوت بیاور.پیشخد

 پیشخدمت رفت و با کاغذ و قلم و داوت برگشت.

خب، مطمئنم که با اینها خیلی بهتر می شود کسی را کشت. فقط کافی است قلم را »کادروس گفت:

 «در داوت فرو کنیم و با دست چپ بنویسیم تا خطمان شناخته نشود.

 «چه باید بنویسیم؟» فرنان پرسید:

 «نامه ای به دادستان می نویسیم و می گوییم که دانتس از عوامل ناپلئون است.» انگالر گ فت:د

 بعد خود دانگالر با دست چپ نوشت:

به اطالع دادستان محترم می رساند که ادمون دانتس، معاون کشتی فرائون ک ه امروز صبح به بندر » 

ه و نامه ای از ناپلئون دریافت کرده است تا به مارسی رسیده است، در مسیر خود، به جزیره الب رفت

طرفداران وی در پاریس برساند. نامه اینک پیش او یا در خانه پدرش استو یا در کابین او در کشتی 

 «فرائون است.

 «اما تو نباید این کار را بکنی. او بی گناه است.» کادروس فریاد زد:

 مچاله کرد و به زمین انداخت. نامه را« شوخی کردم.» دانگالر خندید و گفت:

در همین موقع چشم انها به دانتس و مرسدس افتاد که در ساحل قدم میزدند.کادروس برای ان ها 

 دست تکان داد ولی کادروس اخم کرد.

ا ما می تو هم ب» چیزی نگذشت که دانگالر و کادروس بلند شدند که بروند. دانگالر از فرنان پرسید:

 «ایی؟

 « نه، می خواهم به جایی دیگر بروم.:» فرنان گفت

وقتی دانگالر و کادروس کمی از مهمانخانه دور شدند فر نان خم شد و نامه مچاله شده را از روی 

زمین برداشت و در جیب خود گذاشت. سپس به سرعت بلند و رفت. دانگالر او را دید و با خود 

 خب، همه چیز دارد طبق نقشه پیش می رود.»گفت:

 سیعرو

روز بعد ، عروسی ادمون و مرسدس در مهمانسرای رزرو برگزار شد. مهمانان ناهار خوردند و در 

حالی که سر و صدا و شادی می کردند، اماده شدند تا دسته جمعی به تاالر شهرداری بروند تا 

 شهردار، زوج جوان را به عقد یکدیگر در اورد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – کنت مونت کریستو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6  

 

مانسرا به گوش رسید. همه ساکت شند. کسی در زد و با اما ناگهان صدای قدم سربازان از بیرون مه

 «به نام قانون در را باز کنید!» صدایی خشن گفت:

 «کدام یک از شما ادمون دانتس است؟» وقتی در را باز کردند ، فرمانروای سربازان پرسید:

 «من هستم با من کاری داشتید؟:»ادمون پیش رفت و گفت 

 «ن شما را به نام پادشاه توقیف می کنم.ادمون دانتس م»فرمانده گفت:

 «مرا! برای چه؟:»ادمون فریاد کشید 

 «نمی توانم بگویم اما باید فوری با ما به دادگستری بیایید.» فرمانده سربازان گفت:

مهمانان با تعجب به یکدیگر نگاه کردند. باورشان نمی شد . مرسدس ، اقای مورل و پدر دانتس به 

تندتا نگذارند ادمون را با خود ببرند، اما افسر فرمانده ها از انها خواهش کرد که طرف سربازها رف

نگران نباشید. شاید به خاطر اسناد » ارام باشند. سپس رو به پدر ادمون کرد و با مهربانی گفت:

گمرکی است. احتماال پسرتان فراموش کرده که برگه ی گمرکی را پر کند. چند سوال از او می کنند 

 «بعد ازاد می شود.و 

 عروسی دیگر

در همان روز و ساعتی که جشن عروسی ادمون و مرسدس به هم خورد، جشن عروسی دیگری نیز 

در مارسی برگزار شده بود. اما این جشن، جشن دریانوردان و سربازان نبود بلکه جشن اشراف شهر 

 رکیز سن مران ازدواج کند.بود .اقای ویلفور دادستان قرار بود با رنه دختر اقا و خانم ما

تمام مهمانان این جشن، دشمنان قسم خورده ناپلئون بناپارت بودند. انها به هنگام سلطنت ناپلئون ، 

در خارج از فرانسه بودند و برای سقوط او نقشه می کشیدند. اما اینک به فرانسه بازگشته و در 

 مهمی شده بودند.دستگاه سلطنت لویی هجدهم ، صاحب عنوان ها و مقام های 

با این حال، ویلفور جوان، پسر یکی از طرفداران ناپلئون بود، چون با اینکه پدر او به هنگام انقالب 

فرانسه از عنوان اشراقی خود نوارتیه دویلفور دست کشیده بود و اسم خود را به نواریته تغییر داده 

 ده و اینک در پاریس بود.بود، بعد ها دوباره یکی از طرفداران پروپاقرص ناپلئون ش

 ویلفور،.  بود گذاشته دویلفور دوباره را خود اسم و کرده طرد را خود پدر - ویلفور –اما پسر او 

 ید، بخت از. داشت عهده بر را دادگستری دادیاری مهم شغل و بود هجدهم لویی پادشاه طرفدار

او داد و چند کلمه در گوشش  به یاداشتی و شد تاالر وارد خدمتکاری اش عروسی وسط در درست

 زمزمه کرد.

معذرت می خواهم عزیزم ! باید چند لحظه ای » ویلفور جوان رو به همسر اینده اش رنه کرد و گفت:

 «شما را تنها بگذارم، اما خیلی زود بر می گردم.
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 «چرا؟ چه شده؟»رنه پرسید:

 رنان برای دادستان فرستاده بود، به رنهدادیار یاداشتی را که دانگالر با دست چپ نوشته بود ، اما ف

 «اه، اما این نامه را برای دادستان نوشته اند.» داد. پس از خواندن یاداشت گفت:

درست است ولی همین االن به اطالع دادند که دانتس را دستگیر کرده اند و چون » ویلفور گفت:

 «از این مرد بازجویی کنم.دادستان در شهر نیست، من که دادیار و معاون او هستم، باید 

خواهش میکنم به او رحم کن ؛ عزیزم! یادت باشد که امروز روز عروسی ماست. نمی » رنه گفت:

 «خواهم چیزی ان را خراب کند.

باشد به خاطر تو به او رحم می کنم ؛ اما اگر اتهامش ثابت شود، باید اجاز بدهی سر از » ویلفور گفت:

 «تنش جدا کنم.

 د لرزید، اما چیزی نگفت و از ویلفور جدا شد.رنه بر خو

 

 

 بازجویی

ویلفور، با سرعت به دادگستری رفت و بازجویی از دانتس را شروع کرد، اما بر اساس جواب های 

ا ایا شم» صادقانه ای که دانتس داد، فوری غهمید که او بی گناه است. به همین دلیل از او پرسید:

 «دشمنانی هم دارید؟

دشمن؟! من سنی ندارم و از ان گذشته ادم مهمی نیستم که دشمن داشته » س با تعجب گفت:دانت

 «باشم.

خب، شاید کسی نسبت به شما حسادت کرده؛ چون با اینکه نوزده سال دارید، می » دادیار گفت:

ا ه خواهید ناخدای کشتی شوید و با دختر جوانی که به شما عالقه مند است، ازدواج کنید. شاید این

 «باعث شده کسی به شما حسودی کند.

 «شاید حق با شما باشد، اما من کسی را نمی شناسم.» دانتس گفت:

 در این نامه کسی شما را متهم» ویلفور، نامه ای را که برای دادستان فرستاده بودند به او داد و گفت:

 «کرده که هوادار ناپلئون هستید. خط او را می شناسید؟

 «خب، راستش را بگو. این اتهام واقعیت دارد؟:» ویلفور پرسید

ابدا. اما من همه چیز را برای تان تعریف میکنم. ناخدای کشتی ماقبل از مرگ بسته ای »دانتس گفت:

به من داد تا به جزیره ی الب ببرم و خواهش کرد نامه ای هم از همان شخص بگیرم و به فرانسه 

این کار را میکرد. اخرین وصیت انسان در حال مرگ، برسانم. هر کس دیگر هم جای من بود، 
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مقدس است. تازه، من هم بسته را بردم و نامه ای گرفتم تا در پاریس به کسی تحویل دهم. این 

 «کارها را به خاطر ناخدا کردم.

احساس میکنم راست می گویی! اگر نامه ای زا که از الب اورده ای به من تسلیم کنی » ویلفور گفت:

 «ل بدهی در صورتی که برای توضیحات بیشتر احضارت کردیم حتما بیایی، می توانی بروی.و قو

 «بعدش دیگر ازادم؟»دانتس با خوشحالی گفت:
 

 بله، اما اول باید نامه را بدهی.

بعد کالهش را « روی میز شماست. وقتی دستگیرم کردند ان را از من گرفتند.» دانتس گفت:

 «یک لحظه صبر کنید! نامه برای چه کسی نوشته شده؟»ار گفت:برداشت که برود .دادی

 برای اقای نواریته، خیابان کوک هرون، پاریس.

انگار صاعقه ای به ویلفور برخورد. نامه درباره ی نقشه ناپلئون بود. نوشته بودند که به زودی با سه 

باید هر لحظه منتظر کشتی جنگی، جزیره ی الب را ترک خواهد کرد و دوستدارانش در پاریس 

 ورودش به فرانسه باشند.

ویلفور بر خود لرزید .اگر کسی می فهمید که چنین نامه ای را برای پدر او فرستاده اند، نه تنها شغل 

دادیاری اش را از دست می داد، بلکه حتی ممکن بود کارش به زندان مخوف شتدیف در مارسی 

 »یی کرده است. کمی فکر کرد و ان گاه به دانتس گفت:نیست و او به جای دادستان ازدانتس بازجو

 «قسم می خورید که چیزی از نامه نمی دانید؟

 «قسم میخورم.» دانتس گفت:

بسیار خب، باید کمی بیشتر این جا بمانید. من سعی می کنم هر چه زودتر ازادتان کنم. مدرک جرم 

 اصلی شما این نامه است که من ان را از بین میرم.

نامه را به » یار ، نامه را روی شعله شمع گرفت و خاکستر ان را از پنجره بیرون ریخت و گفت:داد

 «خاطر شما سوزاندم. پس می بینید که می توانید به من اعتماد کنید.

بله قربان! شما خیلی به من لطف کردید. کاری از دست من بر می اید که برایتان » دانتس گفت:

 «انجام بدهم؟

رم شما را تا شب در دادگستری نگه دارم . اگر کسی از شما چیزی پرسید، حرفی درباره ی من مجبو

 این نامه نزنید. ضمنا مواظب باشید که نام گیرنده نامه را بر زبان نیاورید.

 !«قول می دهم » دانتس گفت:
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س به دانتویلفور زنگ زد و چند لحظه بعد پلیسی امد وویلفور اهسته با او صحبت کرد. ان گاه 

 «با ایشان بروید.» گفت:

وقتی انها خارج شدند، در حالی که هنوز می لرزید ، روی صندلی خود نشست. فکر کرد اگر نامه به 

دست دادستان می افتاد، بیچاره می شد. دانتس چیزی از نامه نمی دانست، اما گیرنده ان یعنی اقای 

خطر دهد و او را ازاد کند. تصمیم گرفت که  نواریته را می شناخت. ویلفور، نمی توانست تن به

 دانتس را از سر راه خود بردارد.باید از اطالعات نامه به نفع خودش استفاده می کرد.

 «این نامه می توانست مرا نابود کند، اما من از ان استفاده می کنم و ثروتمند می شوم.» با خود گفت:

 گشت.سپس، لبخندی زد و با سرعت به جشن عروسی بر

 صدروز

دانتس با پلیس بیرون رفت، اما به جای انکه ازادش کنند، او را در اتاقی سرد و دلگیر انداختند. نمی 

 دانست معنی این کار چیست؟ دادیار قول داده بود که ازادش کند،اما هنوز زندانی بود.

در خیابان ، او را سوار شب که شد، چند پلیس امدند،در اتاق راباز کزدند و دانتس را بیرون بردند. 

 کالسکه ی دادگستری کردند و به اسکله بردند و به قایقی که منتظر ان ها بود،منتقل کردند.

 «مرا به کجا می برید؟»دانتس پرسید:

 «به زودی می فهمی.» پلیسی گفت:

دتی، م قایق بندر را ترک کرد. شب بود. دانتس چشمانش را مالید تا ببیند به کجا می روند. پس از

صدایی گوش خراش شنید. قایق لرزید و ایستاد. دانتس هنوز نمی دانست کجاست، اما سرش را 

بلند کرد و در تاریکی، شبح قلعه ی شتدیف را دید. قلعه ی قدیمی و سنگی شتدیف، بر روی جزیره 

 ای خشک و سنگی ساخته شده بود و به جای پنجره، فقط چند شکاف در دیوار سنگی ان دیده می

 شد. این قلعه، زندانی مخوف بود و تا کنون هیچ زندانی نتوانسته بود از ان فرار کند.

 دانتس فوری به درون قلعه کشاندند، از پلکانی پایی بردند و به زندانی تاریک انداختند.

 «اشتباه می کنید! مرا اشتباهی به اینجا اورده اید.» دانتس فریاد کشید:

سدس فکر کرد که با نگرانی منتظر بازگشت او بود. باید برایش پیغامی می اما پاسخی نشنید. به مر

من ادم ثروتمندی نیستم، اما اگر پیغام مرا در مارسی به » فرستاد. صبح روز بعد به زندانبان گفت:

 «دختری به نام مرسدس برسانی، صد اکو به تو می دهم.

 «این پول کم، شلغم را از دست بدهم.ممکن است به خاطر » اما زندانبان قبول نکرد و گفت:

وقتی ویلفور، دانتس را محکوم به حبس ابد کرد و به زندان شتدیف فرستاد، از طریق پدر زدن خود، 

معرفی نامه ای از یکی از اشراف گرفت تا فوری به پاریس برود و شخصا نقشه ی ناپلئون را به لویی 
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بود، خبر اورد که ناپلئون وارد ساحل جنوبی فرانسه هجدهم اطالع دهد. اما هنگامی که نزد پادشاه 

 شده است.

ویلفور در مهمانسرایی در پاریس بود که پدرش به دیدنش امد. دادیار، اصال از دیدن نواریته ی پیر 

خوشحال نشد. خدا خدا می کرد کسی او را با پدرش ندیده باشد، چون نمی خواست فکر کنند که با 

 اط دارد. دلش می خواست پدرش هر چه زودتر مهمانسرا را ترک کند.طرفداران ناپلئون ارتب

دارند طرفداران ناپلئون را دستگیر و زندان می کنند. بهتر است شما هم » ویلفور به پدرش گفت:

امه و بعد موضوع ن« مخفی شوید، چون اگر در پاریس بمانید ، شاید شما را هم دستگیر و اعدام کنند.

 دانتس به او برساند، به پدرش گفت. ای را که قرار بود

 اقای نواریته با حق شناسی به پسرش گفت .

خیلی ممنون پسرم. تو جان مرا نجات » اقای نواریته با حق شناسی به پسرش نگاه کرد و گفت:

 «دادی. اگر روزی ناپلئون دوباره بر سر کار امد، ممکن است من هم محبت تو را جبران کنم.

تنها کمکی به لویی هجدهم نکرد، بلکه شاه مجبور شد که از پاریس فرار کند. به خبر ویلفور نه 

 زودی ناپلئون وارد پاریس شد تا دوباره بر فرانسه حکومت کند

به محض اینکه ناپلئون قدرت را به دست گرفت، اقای مورل صاحب کشتی فرائون، از دادگستری 

ز عوامل ناپلئون بود، حال که او بر فرانسه حکومت می تقاضا کرد که دانتس را ازاد کند. اگر دانتس ا

 کرد باید دانتس راازاد می کردند.

اما اینطور نشد. چندی بعد، همه طرفداران لویی هجدهم، از مقام های خود برکنار و برخی نیز اعدام 

 شدند.

ا ندید؛ اما اقای دادستان مارسی که از طرفداران لویی هجدهم بود، به زندان افتاد و دیگر کسی او ر

نواریته به قول خود وفا کرد و حامی پسرش شد. ویلفور نه تنها در دادگستری باقی ماند، بلکه چون 

 دادستان مارسی برکنار شده بود، مقام باالتری گرفت و دادستان مارسی شد.

بود که  اما ویلفور میدانست که اگر ازاد شود، خیانت خود وی اشکار خواهد شد. برای همین مراقب

دانتس ازاد نشود . بر همین اساس، با این که بارها به اقای مورل قول داد تا دانتس را ازاد کند، کار 

 مثبتی نکرد.

د، اگر دانتس ازاد شو»دانگالر نیز مثل ویلفور از ازاد شدن دانتس می ترسید. او روزی به خود گفت:

اید به کشور دیگری بروم و مخفی شوم تا باالخره موضوع را می فهمد و از من انتقام می گیرد.ب

 «دستش به من نرسد.

 و به همین دلیل، به اسپانیا رفت.
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فرنان نیز دائم در کنار مرسدس بود و سعی می کرد او را به ازدواج با خود راضی کند؛ اما چندی 

س دنگذشت که فرنان را برای سربازی در ارتش ناپلئون، به خدمت احضار کردند. وقتی با مرس

اگر کشته شوی، من در اینجا واقعا تنها می » خداحافظی می کرد، مرسدس خیلی غمگین بود و گفت:

 «شوم.

 «شاید اگر دانتس برنگردد، مرسدس با من ازدواج کند.» فرنان خوشحال شد و با خود فکر کرد:

مان طور ناپلئون صد روز بر فرانسه حکومت کردو او خیلی زود در جنگ وایرلو شکست خورد و ه

که ویلفور ارزو میکرد، لویی هجدهم دوباره بر تخت سلطنت نشست. از ان به بعد، اقای مورل دیگر 

 از ویلفور نخواست که دانتس را ازاد کند.

به زودی پدر پیر دانتس به فقر و فالکت افتاد و چندی پس از سقوط ، از گرسنگی و نا امیدی جان 

 داد.

 زندان شتدیف

یف ، سلول هایی بود که همیشه خطرناک ترین و دیوانه ترین زندانیان را دران نگه در قلعه ی شتد

می داشتند. این قسمت، جایی در اعماق سیاهچال های زیر قلعه بود. دانتس را نیز در این قسمت ، 

درون سلولی زندانی کرده بودند. در سلول دانتس ،فقط هر صبح و شب کمی باز میشد تا زندانبان 

بشقاب غذایی بدبو و یک پار چ کوچک اب را داخل سلول او بگذارد و بعد دوباره ان را ببندد. بتواند 

به همین دلیل دانتس نمی توانست کس دیگری را ببیند. او نمی ددانست که چرا بدون محاکمه ، 

هد دزندانی شده است. سال اول ، امیدوار بود ویلفور به اشتباهی که رخ داده بود پی ببرد و دستور 

 که او را ازاد کنند؛ اما نمی دانست خود دادیار دستور زندانی کردن او را داده است.

سال دوم نیز گذشت. دانتس از دنیای خارج کامال بی خبر بود و فقط چهار دیواری سلول و زندانبانی 

 را که برایش غذا می اورد، میدید.

ورد که اباگناهکار بوده است یا بی گناه. سال سوم و چهارم نیز گذشت. دانتس دیگر به یاد نمی ا

 ذهنش اشفته بود و داشت دیوانه میشد.

سال پنجم، علیه زندانبان ها و ادم ناشناسی مه او را به ان زندان مخوف انداخته بودند، قیام کرد. 

 کزندانبان ها از رفتار خشن او ترسیدندو فکر کردند او را نیز باید مثل زندانبان دیوانه و خطرنا

دیگر، به سیاه چال منتقل کنند. در پایان سال ششم ، دانتس دیگر دوست نداشت زنده بماند تصمیم 

گرفت غذا نخورد تا از گرسنگی بمیرد. این بود که ظرف های غذایش را د رهواکش کوچکی که 

 روی دیوار سلول بود، خالی می کرد و چیزی نمی خورد.
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وان نداشت از رختوابش برخیزد. در حال مرگ بود. پس از مدتی، انقدر ضعیف شد که دیگر ت

همانطور که دراز کشیده بود، صدای درون زندان را میشنید. در سکوت زندان، با گوش های تیزش 

می توانست صدای چک چک قطرات اب را بر سقف باالی سرش ،دویدن موش ها را در اطرافش و 

 حتی تنیدن تار عنکبوت ها را در گوشه سالن بشنود.

اما یک شب صدای عجیبی به گوشش رسید. کسی داشت به دیوار پشت سرش چنگ می کشید. قبل 

از اینکه زندانبان غذا بیاورد، مدتی این صدا تکرار شد و بعد، همه جا در سکوتی سنگین فرو رفت. 

انگار کسی در حال نقب زدن) راه زیرزمینی( بود تا فرار کند. مگر ممکن بود؟ دانتس باورش نمی 

شد. فکر کرد بهتر است زنده بماند. اگر زندانی دیگری می توانست نقب بزند و بگریزد، چرا او این 

 کار را نمی کرد؟ باید چیزهای بیشتری راجع به صداهای پشت دیوار می فهمید.

دوباره شروع به غذا خوردن کرد تا جانی بگیرد. سپس نگاهی به اطراف خود کرد تا وسیله ای پیدا 

ا ان محل اتصال سنگ های دیوار را بتراشد و ان ها را لق کند. به وسیله ای اهنی احتیاج کند و ب

داشت. تنها وسیله اهنی، قابلمه ی سوپ ابکی و بخور نمیری بود که گاه گاهی زندانبان برای او می 

 اورد. زندانبان سوپ را در بشقابی می ریخت . قابلمه اش را بر می داشت و می رفت.

ذهن دانتس رسید. شب بعد، قبل از امدن زندانبان، بشقاب سوپ خود را جلوی در سلول  فکری به

گذاشت. وقتی زندانبان در زندان را با کلید بزرگش باز کرد و داخل شد،پایش را درست روی 

بشقاب گذاشت و ان را شکست. او غرغر کنان به اطراف خود نگاه کرد تا چیز دیگری پیدا کند و 

 در ان بریزد ، اما چیزی پیدا نکرد. سوپ دانتس را

 «بگذار با همان قابلمه اش باشد. فردا وقتی صبحانه را اوردی، می توانی ان را ببری.» دانتس گفت:

 زندانبان قبول کرد، چون دیگر الزم نبود زحمت بکشد و باز بشقاب بیاورد.

 کرد. با دسته ی قابلمه ، کم وقتی زندانبان رفت، دانتس با سرعت سوپش را خورد و شروع به کار

 کم شکاف های دور یکی از سنگ ها را تراشید.

وقتی صبح شد، سنگ دیوار نیز لق شد و از جای خود بیرون امد؛ اما قبل از اینکه زندانبان بیاید، 

 دانتس دوباره با احتیاط سنگ را سرجایش قرار داد.

 «بشقاب نیاورده ای باز که» وقتی زندانبان صبحانه را اورد، دانتس گفت:

دانتس باور نمی کرد که اینقدر خوش شانس باشد. به محض اینکه زندانبان رفت، دسته ی قابلمه را 

برداشت و دوباره دست به کار شد. سنگ را از دیوار در اورد و شروع به تراشیدن پشت ان کرد. 

سپس سر و شانه اش را داخل  انقدر دیوار را تراشید تا به اندازه ای شد که بتواند داخل ان شود.

گودال کرد و باز پشت ان را تراشید. مدتی بعد، ناگهان دید داخل نقب پیش رفت تا صدای اهسته ی 
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تقالیی را شنید. یک نفر داشت از ان طرف نقب به او نزدیک میشد. نفسش را در سینه نگه داشت و 

یکی نقب، نفس های کسی را بر سعی کرد از جایش تکان نخورد. صدا نزدیکتر شد و بعد در تار

روی صورت خود حس کرد. بعد از شش سال تنهایی، برای نخستین بار با زندانی دیگری رو به رو 

 شده بود.

 زندانی ها

 

 

بعد ازدیدار، دو زندانی هر شب به سلول یکدیگر سر می زدند، اما قبل از امدن زندانبان ، به سلول 

مید که نام زندانی دیگر ابه فاریاست . فاریا، کشیشی ایتالیایی بود های خود بر می گشتند. دانتس فه

یعنی هفت سال قبل از محکومیت دانتس ، در زندان شتدیف زندانی شده بود. او  2080که از سال 

مردی ریزاندام بود و موهایی بلند و سفید داشت. از صورتش غم می بارید و غم تیام شکسته اش 

اهش می درخشید . ریش بلند و سیاهی داشتکه تا کمرش مس رسید و کرده بود، اما چشمان سی

 لباس هایش مثل لباس های دانتس کهنه و پاره و کثیف بود.

 

 

پدر فاریا قبل از این که زندانی شود ، منشی کاردینال اسپادا در رم بود. در ان موقع ایتالیا زیر سلطه 

ر فاریا را دستگیر کرده و به اتهام توطئه علیه کشور ، ناپلئون بود. پس از مرگ کاردینال اسپادا ، پد

در ایتالیا زندانی کرده بودند و چون از طرفداران وحدت ایتالیا بود، پس از سه سال او را از ایتالیا به 

 فرانسه منتقل کرده و در زندان ستذیف به سیاهچال انداخته بودند.

 

 

همین علت او را به سیاهچال و بین زندانی های پیرمرد دائم از گنجی بزرگ حرف می زد و به 

دیوانه منتقل کرده بودند. او حتی به زندانبان قول داده بود که اگر در فرار از زندان به او کمک کند، 

 سهمی از ان گنج به او بدهد، اما همه می دانستند که اه در بساط ندارد.

 

 

شنایی داشت و چیزهایی زیادی درباره ی ریاضیات ، پدر فاریا ، مردی دانشمند بود. با چندین زبان ا

علوم مختلف ، پزشکی و ادبیات می دانست. او برای کندن نقب، ابزارهای زیادی درست کرده بود. 

هم چنین ، قلمی از استخوان ماهی و مرکبی با دوده ساخته بود. او پارچه ی پیراهن های خود را به 

و چیزی شبیه کاغذ پوستی درست کرده بود. او با مرکب و وسیله ی محلول شیمیایی ، صیقل داده 

 هنگامی که مرکب نداشت، با خون خود کتابی نوشته بود.
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پدر فاریا ، از استخوان های کوچک ،سوزن و چاقو ساخته بود و با استفاده از ملحفه های ریش ریش 

 شده، نردبانی طنابی بافته بود.

 

 

 «چیز را کجا پنهان می کنید؟شما این همه » دانتس پرسید:
 

 

در بخاری قدیمی ، پشت دیوار سلولم. دوده را هم از همان جا پیدا کردم و مرکب ساختم . می 

خواستم با کندن این نقب ، به دیوار بیرونی قلعه برسم و با نردبانی طنابی از دیوارها یا صخره های 

ایم غلط از اب درامد و به جای رسیدن به دیوار بلند پایین بروم و از دریا فرار کنم ، اما حساب ه

 « بیرون قلعه ، سر از سلول تو دراوردم.

 

 فاریا راز دانتس را کشف می کند

دانتس به این فکر افتاد که مردی خردمند و تیزهوش همچون پدر فاریا، حتما می تواند به او کمک 

ستان مسافرت، عروسی ، دستگیری و به کرده و راز بدبختی هایش را کشف کند. به همین دلیل ، دا

پدر! به نظر شما چرا من به زندان » زندان افتادن خود را برای پدر فاریا تعریف کرد و از او پرسید:

 .«افتادم ؟ من که کاری نکرده بودم 

اگر می خواهی بدانی که چه کسی این بال را سرت اورده، اول باید » پدر فاریا فکری کرد و گفت:

 «ه چه کسی از زندانی شدن تو سود می برده.بفهمی ک

 «هیچ کس. من که ادم مهمی نبودم.» دانتس گفت:

هر ادمی ممکن است در نظر کس دیگر مهم باشد.گفتی قرار بود ناخدای کشتی » پدرفاریا کفت:

 فرائون شوی و با دختری جوان و زیبا ازدواج کنی . ایا کسی هم بود که نمی خواست تو ناخدا شوی و

 «یا با ان دختر ازدواج کنی؟

نه. همه ی کارکنان کشتی مرا دوست داشتندو فقط یک نفر بود که از خوشش نمی امد و با من 

 مخالفت می کرد . اسمش دانگالر بود، مباشر کشتی.

 اگر ناخدا می شدی، باز هم می گذاشتی دانگالر مباشر کشتی باشد؟

 می کرد.نه، حسابدار خوبی نبود و همیشه اشتباه 
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خب، داریم به یک جاهایی می رسیم. وقتی به جزیره الب رسیدی، نامه ای به تو دادند تا به پاریس 

 ببری . ایا موقع سوار شدن به کشتی کسی هم نامه را دید؟

 خیلی ها ممکن است دسده باشند، چون نامه در دستم بود.

مه را دیده باشد . بعد نامه ای بع خب، قضیه برای من کامال روشن است. ممکن است دانگالر نا

دادستان نوشته و به تو تهمت زده باشد. تو هم چون ادم خوش قلب و خوش بینی هستی ، به او 

 مشکوک نشده ای.

 «اهمردک رذل!» دانتس گفت:

در ضمن می خواستی با مرسدس ازدواج کنی. ایا کسی هم بود که نمی خواست » پدر فاریا گفت:

 «ازدواج کنی؟

نان ، پسرعموی مرسدس ، او را دوست داشت. اما او چیزی درباره ی مطالب ان نامه نمی دانست . فر

 مطمئنم که نامه را دانگالر نوشته است.

 دانگالر ، فرنان را می شناخت؟

 مه....، یعنی بله می شناخت. حاال یادم امد!

 چه چیزی را؟

که با همسایمان کادروس ، در مهتابی وقتی با مرسدس به مارسی برگشتم ، ان ها را دیدم 

مهمانسرای رزرو ، سر یک میز نشسته بودند.قبال به فکرم نرسیده بود. بله، روی میزشان هم قلم و 

 کاغذ و دوات بود. اه، همه چیز معلوم شد.

 خب، حاال متوجه شدی؟

برای چه مرا بدون  بله، حاال دیگر همه چیز را فهمیدم . اما چیز دیگری هست که می خواهم بدانم .

 محاکمه به زندان انداختند؟

این موضوع دیگری است. گفتی به جای دادستان ، دادیار از تو بازجویی کرد؛ » پدر فاریا گفت:

 «چوانی حدودا بیست و پنج ساله. باید ادم جاه طلبی باشد. رفتارش با تو چه طور بود؟

 رفتارش واقعا دوستانه بود.

 تغییر نکرد؟ موقع بازجویی رفتارش

چرا، وقتی نامه ای را که می خواستم به پاریس ببرم خواند، از خطری که مرا تهدید می کرد به 

 وحشت افتاد؟

 مطمئنی که به دلیل خطری که تو را تهدید می کرد به وحشت افتاد؟

 «خب ، بله. چون با سوزاندن نامه نشان داد که می خواهد به من کمک کند.» دانتس گفت:
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 مئنی که ان را سوزاند؟ مط

 بله. جلوی چشماتم ان را سوزاند . گفت می خواهد تنها مدرک جرم مرا از بین ببرد.

مهربانی اش بیش از حد او طبیعی به نظر نمی رسد. فکر نمی کنی که به نفعش بوده که نامه رت 

 بسوزاند؟

 نزنم و نام را بسوزاند؟ راستش از من قول گرفت که درباره ی نامه با کسی حرف» دانتس گفت:

راستش از من قول گرفت که درباره ی نامه با کسی حرف نزنم و نام گیرنده ان را بر » دانتس گفت:

 زبان نیاورم، 

 «اما نام گیرنده ان را خوب به یاد دارم . اسمش نواریته بود.

ریته بود. شناختم که اسمش نوانواریته! نواریته! دیپلماتی فرانسوی را در ایتالیا می » پدر فاریا گفت: 

 از اشراف قبل از انقالب بود، اما اسمش را عوض کرده بود. اسم دادیار یادت هست؟

 بله اسمش ویلفور است.

دادیار به خاطر خودش نامه را سوزاند و به تو گفته اسم » پدر فاریا با صدای بلند خندید و گفت:

 «یلفور کیست؟ پدر دادیار است.گیرنده را به کسی نگویی. می دانی نواریته د

 سالهای سخت کوشی

وقتی دانتس فهمید دوستانش او را فریب داده اند ، قسم خورد که از انها انتقام بگیرد، اما پدر فاریا 

انتقام گرفتن کار غلطی است. از این که به تو کمک کردم ، »ناراحت شد. سرش را تکان داد و گفت:

 «واقعا پشیمانم.
 

 «پدر! بیایید درباره ی چیزهای دیگری حرف بزنیم.» بخند تلخی زد و گفت:دانتس ل
 

روزهای بعد ، ان ها درباره ی چیزهای مختلفی باهمصحبت کردند. دانتس عالقه زیادی به یادگیری 

داشت. پدرفاریا چیزهایی درباره ی ریاضیات، علوم ، تاریخ، زبان های دیگر، ادبیات و پزشکی به او 

 یاد داد.

 

دانتس کمی ایتالیا می دانست، اما بعد از شش ماه کم کم توانست به زبان های اسپانیولی، انگلیسی و 

 المانی هم صحبت کند.

 

بعد از یک سال ،دانتس ان قدر چیز اموخته بود که کسی باور نمی کرد او دریانوردی عادی است. 

سال  یک» بود. روزی پدر فاریا به او گفت:دانتس، جوانی تیزهوش و پدر فاریا ، معلمی بسیار ماهر 
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هر دو زندانی ، دو سال پس از اشنایی ، .« دیگر ، همه ی چیزهایی را که من می دانم ، یاد می گیری 

دوباره به فکر نقبیافتادند که به نقب سلول های ان ها راه داشته باشد. بر طبق نقشه ی جدید ، نقب 

ر ان پاسداری می داد. بعد گودالی می کندند و روی ان را می زیر داالنی می رسید که یک نگهبان د

پوشاندند تا نگهبان موقع عبور در ان بیفتد. سپس او را می گرفتند و دست و پایش را می بستند و از 

 راه پنجره ی داالن که رو به دریا بود، با کمک نردبان طنابی پدر فاریا می گریختند.

 

شد. دانتس کم کم بر اثرهم نشینی با پدر فاریا ، اخالق و رفتار زمخت روز بعد، کار نقب زدن شروع 

دریانوردی خود را کنار گذاشت و همانند افراد تحصیل کرده و نجیب زاده ، جوانی مودب و باوقار 

 شد.

 

اما دو سال بعد، پدر فاریا به طور ناگهانی دچاربیماری حملهو تشنج شد و یک دست و پایش از کار 

کار نقب زدن متوقف شد. پدر فاریا از دانتس خواست که خود به تنهایی فرار کند، اما دانتس  افتاد و

دلش نمی خواست دوستش را ترک کند . او تصمیم گرفت صبر کند تا حال دوستش دوباره خوب 

 شود. این بود که دست از کار نقب زدن کشید.

 

کرد. او دانتس را به چشم فرزند خود نگاه پدر فاریا، از این همه محبت و فداکاری دانتس تخجب 

 می کرد و تصمیم گرفت راز گنج بزرگ خود را با او در میان بگذارد.

 گنج فاریا .

 

دانتس ، قبال از نگهبان های زندان شنیده بود که پدر فاریا دیوانه است، زیرا از گنجی حرف می طند 

مرد شروع به صحبت درباره ی گنج کرد، که اصال وجود ندارد. به همین خاطر، هنگامی که پیز

شما مرسض هستید، » دانتس مطمئن شد که پدر فاریا دوباره عقل خود را از دست داده است و گفت:

 «دوست من! بهتر است ارام باشید و استراحت کنید.
 

قکر می کنی دیوانه شده ام؟ اما گنج هنوز هم انجاست. خیلی خب، اول به حرف » پدر فاریا گفت:

 «هایم گوش کن ، بعد ببین راست می گویم یا نه.
 

 سپس راز گنج را به او گفت.
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پدر فاریا قبال منشی کاردینال اسپادا بود. کاردینال اسپادا اخرین بازمانده ی یکی از خانواده های 

 قدیمی رم بود. در اواخر قرن پانزدهم، خانواده ی اسپادا مجبور شد همه دارایی خود را در جایی

 نیفتد. -محفی کند تا دست سزار بورزیا، فرمانروای قدرتمند ان زمان 

 

سزار بورژیا ، بزرگ خاندان اسپادا را مسموم کرد و کشت. اما سزار اسپادا، ثروت خانواده اش را در 

جایی مخفی کرده بود که تنها بورژیا ، بلکه حتی خانواده اش هم نتوانستند ان را پیدا کنند. چون قبل 

مرگ فرصت نکرد نشانی محل گنج را به خانواده اش بگوید. همه فکر کردند اسپادا وصیت نامه  از

 ای نوشته است، اما ان وصیت نامه هم پیدا نشد.

 

کاردینال اسپادا اخرین بازمانده ی این خانواده بود و تمام عمرش را صرف یافتن محل گنج کرد، اما 

وارثی نداشت. این بود که پیش از مرگ ، همه ی کتاب ها و  موفق به پیدا کردن ان نشد. کاردینال

 اسناد خانوادگی خود را به پدر فاریا بخشید.

 

روزی که پدر فاریا مشغول خواندن اسناد بوده، خوابش می برد. وقتی که بیدار میشود، هوا در حال 

ی به شده بود. در تاریک تاریک تمام شده بود. پدر فاریا به دنبال کبریت می گردد، اما کبریت تمام

دنبال کاغذی می گردد تا شمع را روشن کند. الی یک کتاب به کاغذ سفیدی بر می خورد و ان را با 

اتش بخاری دیواری ان را روشن می کند. به محض اینکه کاغذ اتش می گیرد، ناگهان کلماتی زرد 

ئی چیزهایی بر روی کاغذ رنگ بر روی ان ظاهر می شود. پدر فاریا می فهمد که با مرکب نامر

نوشته شده و فوری ان را خاموش می کند.قسمتی از کاغذ سوخته بوده، ولی با مطالعه بقیه کاغذ می 

فهمد که ان کاغذ ، وصیت نامه ی سزار اسپاداست. پدر فاریا تا صبح می نشیند و با دقت و زحمت 

 بود، پیدا می کند.بقیه ی کلمات وصیت نامه را نیز که اتش گرفته و از بین رفته 

 

در این هنگام چدر فاریا دو تکه کاغذ را که یکی متن ناقص وصیت نامه و دیگری متنی بود که ان را 

کامل می کرد، به دانتس داد تا بخواند. این متن در واقع وصیت نامه ای بود که خاندان اسپادا ، 

 سیصد سال به دنبال ان چست و جو کرده بودند.

 

 نوشته بود: سزار اسپادا

، سزار بورژیای عالی مقام مرا به شام دعوت کرد. می ترسم که برای 2940اوریل  11امروز "

 چنگ اندازی
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بر ثروتم، مرا مسموم کند. به همین جهت، به برادر زاده ی خود گیدو اسپادا می گویم که ثروتم را 

ود دو میلیون اکو است. اگر در غارهای جزیره مونت کریستو پنهان کرده ام ارزش این گنج حد

برادرزاده ام از نهری کوچک، در خطی مستقیم به طرف شرق برود، با بلند کردن تخت سنگ بیستم 

، گنچ را پیدا می کند. این گنج در دورترین گوشه ی غار دوم است. من همه ثروتم را به برادر زاده 

 "ام که تنها وارث من است ،می بخشم.

 

 2940اوریل  11

 ار اسپاداسز

اما پلیس ایتالیا که تحت فرمان ناپلئون بود، پدر فاریا را قبل از اینکه بتواند به دنبال گنج برود ، 

دستگیر کرده بود. به همین دلیل هم، اینک نمی دانست که ایا هنوز گنج اسپادا در جزیره مونت 

 کریستو وجود دارد یا نه.

 

 «ا هم از زندان فرار کردیم ، گنج را با هم تقسیم می کنیم.اگر هر دو ب» پدر فاریا به دانتس گفت:
 

 «اما این گنج مال شماست. من که خویشاوند شما نیستم.» دانتس گفت:
 

 چرا ف چرا ، تو پسر من هستی ادمون!

 

 دانتس خود را به پای پدر فاریا انداخت و زار زار گریه کرد.

 فرار

حرف نمی زدند. چون پدر فاریا خیلی ضعیف و بیمار شده بود.  سالها گذشت . ان ها دیگر از فرار

پیرمرد، اصرارمی کرد که دانتس به تنهایی فرار کند، اما او قبول نمی کرد. یک شب ، هنگامی که ان 

ها در حال صحبت بودند، کشیش پیر باز دچار حمله و تشنج شد. می دانست که این بار دیگر خواهد 

د مه در کنارش زانو بزند. سپس تمام سعی خود را کرد تا از جا برخیزد . ان مرد. به دانتس اشاره کر

گاه در حالی که نفس نفس می زد با ادمون خداحافظی کرد. سپس، دوباره روی تختخواب افتاد و 

 مرد.

 

دانتس با ناراحتی از راه نقب به سلول رفت. بعد صبر کرد تا صبح شود و زندانبان برایش صبحانه 

. به محض این که زندانبان غذای او را کف سلولش گذاشت و رفت، دانتس از راه نقب به بیاورد

پشت دیوار سلولپدر فاریا رفت، تا سرو گوشی اب بدهد. پس از چند لحظه ، صدای باز شدن در 
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سلول و بعد، صدای فریاد زندانبان را شنید. زندانبان که جسد پدر فاریا دیده بود، به سرعت رفت و 

ئیس زندان و چند نگهبان برگشت. دانتس، صدای پاهای ان ها را می شنید. رئیس زندان به با ر

 نگهبان ها گفت: جنازه پیرمرد را داخل کیسه ای بگذارید و شبانه دفن کنید.

 

وقتی نگهبان ها رفتند، دانتس به سلول پیرمرد رفت. جسد پدر فاریا را درون کیسه ای گذاسته 

دوخته و ان را روی رختخواب انداخته بودند. دانتس به شدت غمگین شد.  بودند و در کیسه را

 احساس می کرد تنها شده است.

 

بعد ناگهان فکری به نظزش رسید. فوری به محلی که پدر فاریا وسایل خود را پنهان کرده بود رفت 

ر فاریا را بیرون و چاقو، سوزن و نخ های پیرمرد را برداشت. بعد در کیسه را باز کرد ، جنازه پد

اورد و از راه نقب ، کشان کشان به سلول خود برد. او را روی تختخواب خودش گداشت و مالفه را 

روی او کشید. سپس، پارچه ای را که هر شب دور سرخودش کی بست و می خوابید، دور سر 

د وابیده است. بعپیرمرد بست و او را رو به دیوار خواباند تا اگر زندانبان امد، فکر کند دانتس خ

 دوباره وارد نقب شد سنگ زوی دیوار سلولش را سر جای خود گذاشت و به سلول پیرمرد برگشت.

 

بعد از اینکه در نقب سلوول پیرمرد را نیز بست، چاقو، نخ و سوزن را برداشت و به جای پدر فاریا 

خ و سوزن دوخت و منتظر داخل کیسه شد و روی تخت او دراز کشید. سپس از داخل در کیسه را با ن

 شد تا شب شود.

 

با خود فکر کرد، اگر نگهبان هایی که او را از قلعه بیرون می برند متوجه شدند که او جای خود را با 

پدر فاریا عوضکرده است، ان ها را با چاقو خواهد کشت و فرار خواهد کرد.ولی اگر او را بردند و 

خواهد کرد وخاک ها را پس زده، از قبر بیرون خواهد امد. دفن کردند، با چاقو در کیسه را باز 

زندانبان، غذاها را اورد. دانتس از ترس در کیسه می لرزید، اما خوشبختانه زندانبان فریاد نزد. حتما 

 متوجه نشده بود که به جای دانتس، پدر فاریا روی تخت افتاده است.

 

، دانتس حالتی شق و رق به خود گرفت تا مثل مرده ها شب ، وقتی نگهبان ها امدند تا جنازه را ببرند

به نظر برسد. دو نگهبان او را روی برانکارد گذاشتند. نگهبان دیگر، فانوس به دست ، کنار در 

ایستاده بود. سپس او را از سیاهچال بیرون بردند. ناگهان دانتس هوای سرد شبانه را حس کرد و 

 ما بیرون از زندان بودند.صدای جغد را باالی سر خود شنید. حت
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 وقتی او را روی زمین گذاشتند، یکی از نگهبان ها گفت: حاال باید وزنه ها را بهپاهایشببندیم.

 

دانتس منظور ان ها را نفهمید. بعد چیز سنگینی را کنار او بر روی زمین گذاشتند و طنابی محکم به 

کردند. بعد او را تاب دادند و به هوا پرتاب پاهایش بستند. سپس سر و پایش را گرفتند و بلندش 

کردند.داننتس، لحظه ای کوتاه در هوا معلق ماند، اما با وزنه ای که به پایش بسته بودند، با سرعت 

 به سوی پایین رفت. ناگهان در ابی سرد فرود امد و وزنه ی هیجده کیلویی، او را به ارامی پایین برد.

 

 دان شتدیف قبرستان ندارد و مردگان ان را به دریا می اندارند. تازه ان موقع بود فهمید زن

 

 نجات از دریا

دانتس، نفس را در سینه حبس کرد. باید با سرعت دست به کار می شد وگرنه مرگش حتمی بود. با 

 نچاقو در کیسه را برید و از ان بیرون امد. تقال کرد تا پاهای خود را از طناب وزنه ای که او را پایی

می برد، خارج کند، اما نتوانست. ریه هاش به سوزش افتاد. با تمام خم شد و طناب دورپاهایش به 

سوزش افتاد. سپس شنا کنان به سطح اب امد و ریه هاش را از هوا پر کرد. بعد باز زیر اب رفت تا 

، انقدر از ساحل نگهبان ها که هنوز در ساحل ایستاده بودند، او را نبینند. .قتی دوباره روی اب امد

دور شده بود که دیگر نگهبان ها دیده نمی شدند. ان قدر شنا کرد تا زندان مخوف در تاریکی شب 

گم شد. سرانجام پس ازساعت ها شناکنان خود را به جزیره ای سنگی رساند که کسی در ان زندگی 

 نمی کرد.

 

اما مدتی صدای غرش و رعد و  خسته و کوفته بود. در پناه تخته سنگی دراز کشید تا بخوابد.

 درخشش برق او را بیدار کرد. دریا در حال توفانی شدن بود. به زودی باد و بوران اغاز شد.

 

سپس ،ناگهان برقی در اسمان درخشید و جزیره و دریای اطراف ان را روشن کرد. چشمان دانتس 

رعت به طرف جزیره می راندند. برای لحظه ای به یک قایق ماهیگیری افتاد که امواج، ان را با س

چند لخظه بعد، قایق با صخره ها برخورد کرد و تکه تکه شد. صدای فریاد دریانوردان از هر طرف 

 به گوش می رسید.

 

دوباره برقی درخشید و دانتس در رتو نور ان ، سردریا نوردان را که در اب کف الود دریا باال و 

ج شد و به لب دریا رفت تا بعضی از انها را نجات بدهد، اما جز پایین می رفت، دید. از پناهگاش خار
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گرداب سیاه دریا چیزی ندید. قایق و سرنشینان ان ناپدید شده بودند و او دوباره به پناهگاه خود 

 برگشت.

 

روز بعد، وقتی خورشید در اسمان ظاهر شد، دانتس دوباره به جایی که قایق با صخره برخورد کرده 

تکه چوب های قایق روی اب پخش و پال بود و در نزدیکی او، کاله قرمز یک ماهیگیر،  بود، رفت.

 روی تخته سنگی افتاده بود.

 

شبح زندان شتدیف ، از دور معلوم بود. فکر کرد به زودی می فهمند که فرار کرده است و بعد 

یی را به جزیره هایی اطراف نگهبان ها همه جای قلعه را می گردند تا او را پیدا کنند. سپس قایق ها

 می فرستند تا او را بیابند . طولی نخواهد کشید که او را پیدا می کنند و به زندان بر می گردانند.

 

به دنبال جایی گشت تا پنهان شود. وقتی باز هم به شبح قلعه ی شتدیف نگاه کرد، چشمش به یک 

 امد. کشتیاز کنار شتدیف گذشت وبه طرف کشتی بادبانی افتاد که از بندر مارسی به طرفدریا می

جزیره ای که دانتس در ان بود، امد. به زودی از کناران جزیره میز گذشت تا وارد دریای ازاد شود، 

می تواند کیلومترها از زندان شتدیف دور شود. بعد می تواند به کشوری دیگر برود که او را به 

د. تصمیم گرفت شناکنان به طرف کشتی برود و وانمود فرانسه برنگردانند تا باز روانه ی زندان شو

کند که یکی از ماهیگیرانی است که قایق شان را توفان غرق کرده است. همه ی ماهیگیران ان قایق 

 غرق شده بودند و کسی نبود تا حرف او را انکار کند.

 

اشت. سپس به کاله قرمز ماهیگیر را از روی تخته سنگ برداشت و بر سر گذاشت و بر سر گذ

درون اب پرید. هنوز خسته و کوفته بود. این بود که تخته چوب پهنی را که از قایق خرد شده باقی 

 بود، در دست گرفت و با کمک ان شنا کنان و ارام به طرف جایی رفت که کشتی از انجا می گذشت. 

 

د و کمک خواست. وقتی کشتی نزدیک و نزدیک تر شد و به صد متری دانتس رسید، او فریاد ز

دریانوردان صدایش را شنیدند. قایقی به اب انداختند و دانتس را که از حال رفته بود به کشتی 

 بردند.

 

وقتی دانتس به خود امد، روی عرشه کشتی دراز کشیده بود و دریانوردانی که او را نجات داده 

 بودند، به او خیره شده بودند.

 قاچاقچیان
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 و نشست.دانتس بلند شد 

 

 

شما که هستید؟ برای چه تخته چوب در دستان بود و در دریا شنا می » ناخدای کشتی پرسید:

 «کردید؟
 

 

من دریانورد و اهل جزیره ی مالت هستم . دیشب کشتی ما به صخره ها خورد و همه » دانتس گفت:

 «رق می شدم.افراد کشتی غرق شدند. اگر کارکنان شما مرا نجات نمی دادند، من هم غ
 

 

سپس، دود سفیدی را باالی قلعه ی شتدیف دید و چمد لحظه بعد، صدای خفیف شلیک گلوله ی 

توپی شنیده شد. ناخدا برگشت و به زندان شتدیف نگاه کرد و گفت: دانتس با لحنی اروم و عادی 

بعد  «طر می کنند.آه، حتما یک زندانی از زندان فرار کرده و با شلیک گلوله ی توپ اعالم خ» گفت:

 کوزه ی ابی را که یکی از دریانوردان در کنارش گذاشته بود، برداشت و شروع به نوشیدن کرد.

 

 

ناخدا با دقت به ریش انبوه و موهای بلند دانتس نگاه کرد. دانتس به شتدیف نگاه نمی کرد و به 

راری است یا نه، ولی با خود ارامی اب می نوشید. ناخدا نمی دانست مه ایا دانتس همان زندانی ف

 اتفاقا اگر زندانی فراری باشد، برای ما بهتر است.» گفت: 

 

 

کشتی او یک کشتی عادی نبود . ناخدا، کاالی قاچاق حمل می کرد. او همیشه می ترسید که مبادا 

اری ریکی از ماموران گمرک برای جاسوسی پا به کشتی او بگذارد. این بود که اگر دانتس زندانی ف

 باشد، دیگر جای نگرانی نیست.

 

 

 

دانتس دریانورد با تجربه ای بود. به زودی همه در کشتی ژون املی فهمیدند که وجود او در کشتی 

 چه قدر مفید است.ناخدا نیز از این که او را نجات داده بود، خوشحال به نظر می رسید.
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 «امروز چه روزی است؟» و اشنا شد و از او پرسید:روز اول دانتس با دریانورد جوانی به نام ژاکپ
 

 

 «فوریه است. 10»ژاکپو کفت: 
 

 

 امسال چه سالی است؟

 

 

 چه سالی؟ برای چه می پرسی؟

 

 

 دیشب که دریا توفانی شد، ان قدر ترسیدم که گویا حافظه ام را از دست دادم.» دانتس گفت:

 

 

 «ست.ا 2014امسال ، سال » ژاکپو گفت:
 

 

دانتس مبهوت شد. درست چهارده سال از عمرش را در زندان گذرانده بود. وقتی پا به زندان 

شتدیف می گذاشت، نوزده ساله بود، حاال سی و سه سال داشت. ژاکپو او را زیر عرشه ی کشتی برد 

تغییر کرده و جای خوابش را نشان داد. دانتس در اینه به چهره خودش نگاه کرد. قیافه اش کامال 

بود. در دوران جوانی، صورتی گرد و شاداب داشت، ولی حاال صورتش الغر و کشیده و لبانش 

زمحت شده بود. چشمانش نیز گود افتاده بود و برق می زد. صدا و پوست بدنش هم تغییر کرده 

ود. او ب بود . پوستش ان موقع ها بر اثر تابش نور خورشید برنزه شده بود، اما اینک زرد و تکیده

سال ها در سلولی تاریک زندگی کرده بود. به همین دلیل درست مثل گرگ و کفتار، شب ها 

 چیزهایی را می دید که دیگران نمی توانستند ببینند.

 

 

او چیرهای زیادی از پدر فاریا اموخته بود و اینک با تیزهوشی خاصی به اطراف خود نگاه می کرد. 

تغییر کرده است، از خوشحالی لبخند زد. دیگر حتی دوستان صمیمی وقتی فکر کرد قیافه اش چه 

 اش هم نمی توانستند او را بشناسند.
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دانتس، چند ماهی در کشتی قاچاقچیان ماند و در این مدت، به اکثر بندرهای ایتالیا و بنادر مختلف 

ی دورافتاده تحویل می سراسر دریای مدیترانه سفر کرد. ان ها کاالهای خود را شبانه در ساحل ها

دادند. بعد وقتی ناخدا پولش را می گرفت، سهم کارکنان کشتی و دانتس را نیز می پرداخت. دانتس 

را نیز می پرداخت. دانتس پول هایش را جمع می کرد. چون می خواست قایقی کوچک بخرد و با ان 

 به جزیره مونت کریستو برود و گنج پدر فاریا را پیدا کند.

 

 

زی قرار شد ناخدا کاالهای قاچاقی را که از کشور ترکیه می امد تحویل بگیرد و به فرانسه ببرد. رو

کشتی ترک، مجبور بود کاالها را در جایی دورافتاده تحویل دهد. ناخدای کشتی ترک پیشنهاد کرد 

چون که کاالها را در جزیزه ی مونت کریستو خالی کند. ناخدای کشتی ژون املی هم قبول کرد، 

 جزیره ای بسیار دورافتاده بود و فقط قاچاقچیان به انجا رفت و امد می کردند.

 

 

 

 جزیره مونت کریستو

 

 

چندی بعد کشتی ژون املی در ساحل مخفی جزیره ی مونت کریستو لنگر انداخت . دانتس و 

رده یره تخلیه کدوستانش، تمام طول شب را مشغول کار بودند و کاالهایی را که کشتی ترک در جز

 بود، بار می زدند.

 

 

رای می روم ب» وقتی سپیده زد، کار ان ها نیز تمام شد، اما همه خسته و گرسنه بودند. دانتس گفت:

او در واقع می خواست از دیگران جدا شود و به تنهایی دنبال غارهای « صبحانه بزکوهی شکار کنم.

 «می ایم.من هم » مخفی بگردد، اما دوستش ژاکپو گفت:
 

 

 دانتس مجبور بود که قبول کند وگرنه بقیه می شدند.

 

 

ان ها هنوز زیاد از بقیه دریانوردان دور نشده بودند که بز کوچکی را دیدند و دانتس ان را تیر زد. 

این را ببر پیش بقیه رفقا و بگو کباب کنند. من می خواهم کمی بیش تردر » سپس به ژاکپو گفت: 

 «بگردم. وقتی غذا حاضر شد، با شلیک تیر عالمت بدهید. این اطراف
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ژاکپو الشه ی بز را برد و دانتس از صخره ی رسید، به پایین نگاه کرد و به دنبال چند غارگشت. 

ماگهان چشمش به چند تخته سنگ افتاد که روی ان ها عالمت هایی دیده می شد. شاید ان ها 

هدایت می کردند. گاهی عالمت ها زیر خزه ها یا علف ها پنهان شده  عالمت ها ، او را به همان غارها

 بودند، اما دانتس برای پیدا کردن ان ها فقط باید شاخه ها و علف ها را کنار می زد.

 

 

کم کمبه زمینی هموار رسید. دیگر عالمتی دیده نمی شد. از غار هم خبری نبود. فقط تخته سنگی 

ده بود که نمی شد ان را تکان داد. در همین موقع صدای شلیک گلوله گرد و بزرگ روی زمین افتا

ای را شنید. صبحانه حاضر بود. دوان دوان به طرف خلیج رفت و ار باالی صخره ژاپکو و دریانوردان 

دیگر را صدا زد. ولی وقتی ان ها برگشتند، ناگهان پایش لغزید و از باالی صخره به زمین افتاد. 

 رف او دویدند و هنگامی که باالی سرش رسیدند، ازدرد ناله می کرد.دریانوردان به ط

 

 

 حتما دنده هایش شکسته.» ناخداگفت:

 

 

 »دریانوردان سعی کردند دانتس را بلند کنند و ببه کشتی ببرند، اما دانتس از درد فریاد زد و گقت:

 « تکانم ندهید و گرنه می میمیرم.

 

 

 «اه بیفتیم. نمی توانیم تو را این جا رها کنیم و برویم.اما باید ر» ناخدا گفت:
 

 

یک تفنگ ، کلنگ و کمی بسکوئیت برایم بگذارید و بروید. یکی، دوروز دیگر حالم » دانتس گفت:

بهتر می شود. بعد می توانم با کلنگ پناهگاهی برای خودم درست کنم و چند بز کوهی شکار کنم تا 

 «ها را فروختید ، برگردید و مرا با خودتان ببرید.از گرسنه نمانم. وقتی کاال
 

 

 »دانتس ملوانی کارکشته بود و ناخدا نمی خواست او را در جزیره بگذارد و برود . این بود که گفت: 

 «تا شب می مانیم. شاید ان موقع حالت بهتر شد.
 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – کنت مونت کریستو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 7  

 

 «حالم خوب می شود.اما دانتس گفت: نه ، نه! شما را به خدا بروید. تا وقتی برگردید 
 

 سرانجام، ان ها قبول کردند، اما قبل از رفتن قول دادند که چند روز دیگر حتما بر می گردند

 غار مخفی

 

 

عالمت هایی که دانتس بر روی تخته سنگ ها دیده بود، از نهری کوچک اغاز می شد و به زمینی 

نتس فکر کرد :سزار اسپادا در وصیت هوار می رسید که تخته سنگی بزرگ در ان قرار داشت. دا

نامه اش به این نهر اشاره کرده بود. حتما گنج زیر همین تخته سنگ بزرگ است. چون تخته سنگ 

 در شرق نهر کوچک است و همانطور که اسپادا نوشته بود، اگر مستقیم بیاییم به این تخته می رسیم.

 

 

یر سنگ کرد. بعد از مدتی، گودالی به وجود امد کلنگ را برداشت و شروع به کندن و خالی کردن ز

که دانتس ان را پر از باروت کرد. سپس دستمالش را اتش زد و نزدیک باروت ها گذاشت و دوان 

دوان از انجا دور شد. چند لحظه بعد، باروت ها ترکید و تخته سنگ چند تکه شد. حاال به راحتی می 

د. وقتی سنگ ها را کنار زد، سنگفرشی به شکل مربع توانست تکه های تخته سنگ را جا به جا کن

 نمایان شد. روی سنگفرش حلقه ای اهنی بود. از شادی، نزدیک بود قلبش از جا کنده شود.

 

 

شاخه ای از یک درخت برید و ان را از حلقه ی سنگفرش رد کرد و با تقالی زیاد، به ارامی 

 که به غاری زیرزمینی ختم می شد . سنگفرش را بلند کرد. زیر ان، راه پله ای بود

 

 

ادمون اهسته از پله ها پایین رفت. غار زیاد تاریک نبود. نور خورشید از الی ترک های سقف غار که 

دانتس از بیرن متوجه ان ها نشده بود، به درون غار می تابید. دانتس چند دقیقه ای ایستاد و به 

 رات خبری نبود.اطراف خود نگاه کرد ، اما از درخشش جواه

 

 

خیلی مایوس شده بود، اما ناگهان به یاد اورد که سزار اسپادا نوشته بود: گنج در دورترین گوشه غار 

 دوم است. او فقط غار اول را کشف کرده بود. پس باید دنبال غار دوم می گشت.
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وقتی با کلنگ به دیواره با کلنگ ضربه هایی به دیواره های اطراف غار زد. در اخرین نقطه ی غار، 

زد، حس کرد پشت ان خالی است. کلنگ را چند بار محکم به همان قسمت دیوار کوبید. کم کم 

ورودی غار بعدی تر ک برداشت و فرو ریخت و حفره ای بزرگ به اندازه هیکل یک انسان در 

کوچکتر و تاریک  دیواره ایجاد شد. دانتس خم شد و از حفره ی دیواره وارد غار بعدی شد که خیلی

 بود.

 

 

به اطراف نگاه کرد و دنبال دورترین گوشه گشت. سمت چپ او، گوشه ای تاریک بود. گنج حتما ان 

جا بود. ناگهان سایه ای از جلوی دهانه غار اول رد شد. فکر کرد حتما کسی مراقب اوست. قلبش به 

 شدت شروع به تپیدن کرد و با سرعت از غار بیرون رفت.

 

 

یک بز وحشی در ان اطراف علف میخورد. به دریا نگاه کرد در ساحل اثری از کشتی نبود. حتی در 

نهر هم قایقی ندید. امکان نداشت کسی در جزیره باشد. حتما بزکوهی از جلوی دهانه ی غار عبور 

ت. برگشکرده بود. شاخه ی درخت را اتش زد تا از ان به عنوان مشعل استفاده کند. بعد به غار دوم 

کلنگ را برداشت و در دورترین گوشه ی غار شروع به کندن زمین کرد. پس از مدتی، ناگهان سر 

کلنگ به جسمی اهنی برخورد . حتما در صندوقچه ای بزرگ بود. خاک ها را پس زد و صندوقچه ای 

د لندید که در دو دسته و روی درش قفل داشت. دسته های صندوقچه را گرفت و سعی کرد ان را ب

 کند، اما نتوانست. خیلی سنگین بود. با نوک کلنگ قفل صندوقچه را شکست و در ان را باز کرد.

 

 

صندوقچه سه قسمت داشت. یک قسمت ان پر از سکه های طال و قسمت دیگر ان پر از شمش های 

 د ازطال بود. دستش را در قسمت سوم صندوقچه فرو برد و مشتی الماس و مروارید و یاقوت و زمر

 ان بیرون اورد.

 

 

باورش نمی شد؛ گویی خواب می دید. در ان جا گنجی بی حساب مخفی بود؛ گنجی که تا کنون هیچ 

کس ندیده بود. ان قدر ذوق زده شده بود که تا مدتی فکرش کار نمی کرد. نمی دانست چه بکند. 

باید مقدار کمی از ان را با خود  اما وقتی خوب فکر کرد، دید نمی تواند همه ان گنج را با خود ببرد.

 می برد. بعد می توانست یک کشتی بخرد و برای بردن بقیه ان، به جزیره برگردد.
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جیب هایش را پر از سنگ های قیمتی کرد. بعد درِ صندوقچه را بست و روی ان خاک پوشاند. ان 

که های تخته سنگ بزرگ را گاه از غار بیرون رفت ودوباره سنگفرش را جلوی دهانه غار گذاشت. ت

 روی سنگفرش گذاشت و ترک های سقف غار را هم با خاک پوشاند.

 

 

روی خاک ها گل و علف کاشت و به ان ها اب داد و تا اگر کسی دید، فکر کند که سالهاست در انجا 

علف می روید. دیگر کاری نداشت. فقط باید منتظر می شد تا کشتی ژون املی و قاچاقچیان به 

 جزیره مونت کریستو برگردد.

 

 

 لرد ویلمر

 

 

شش روز از رفتن قاچاقچیان نگذشته بود که به جزیره بازگشتند. دانتس در حالی که اهسته قدم بر 

 میداشت و وانمود می کرد که هنوز درد می کشد، به کنار ساحل رفت. ناخدا پرسید: بهتر شده ای؟

 

 

 هنوز دنده هایم درد می کند.دانتس گفت: حالم بهتر است، اما 

 

 

ان ها او را سوار کشتی کردند و ب طرف جنوا رفتند. وقتی به جنوا رسیدند، دانتس نزد عتیقه 

فروشی یهودی رفت و چهار قطعه کوچک از جواهرات را به قیمت بیست هزار فرانک فروخت. 

دانتس چه می کند، اما  عتیقه فروش نمی دانست که این جواهرات نزد دریانورد فقیری هم چون

 چون قیمت انها خیلی بیشتر از بیست هزار فرانک بود، چیزی نگفت.

 

 

دانتس به کشتی ژون املی برگشت و به ناخدا گفت که او از خانواده ای اشرافی است و چون 

عمویش مرده و ثروت هنگفتی برایش به ارث گذاشته است، دیگر نمی خواهد در کشتی کار کند. 

 هر کدام از دریا نوردان به عنوان هدیه مقداری پول داد و از انها خداحافظی کرد. سپس به
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روز بعد، وقتی کشتی قاچاقچیان از بندر دور شد، دانتس به بازاررفت و چند دست لباس شیک 

خرید. سپس پولی داد و از کسی گذرنامه ای انگلیسی گرفت. گذرنامه متعلق به مردی به نام لُرد 

ر بود. با این گذرنامه می توانست به راحتی به هر کجا که می خواست، حتی به فرانسه و مارسی ویلمُ

برود و وانمود کند که یکی از اشراف انگلیسی است، چون محال بود کسی قیافه او را بشناسد. سپس، 

ی م پیش قایق سازی رفت و قایق تفریحی بزرگی خرید. قایق را به بندر برد و دریافت به راحتی

تواند ان را هدایت کند. سپس ، از قایق ساز خواست که در اتاق خواب، باالی تخت ، قفسه ای مخفی 

 بسازد.

 

 

وقتی قایق ساز قفسه را ساخت، دانتس با قایق به طرف جنوب، یعنی بین جزیره کُرس و الب رفت. 

انداخت. در جزیره،  یک روز و نیم بعد به جزیره ی مونت کریستو رسید و در نهرِ جزیره لنگر

پرنده پر نمی زد. پس از اینکه مطمئن شد کسی در جزیره نیست، دوباره به غار رفت و جواهرات 

 صندوقچه را به قایق منتقل کرد و در قفسه ی مخفی ان جای داد.

 

 

سپس دوباره سوار قایق شد و به طرف مارسی رفت. وقتی به مارسی رسید گفت که از اشراف زاده 

 نگلیسی است و با قایقش در اطراف دریای مدیترانه سفر می کند.های ا

 

 

سپس داننتس یا لرد ویلمر، به خانه ی پدر پیر خودرفت. همسایه ها به او گفتند که پدر دانتس سال 

 ها پیش مرده است. ان ها می خواستند خانه بفروشد. لرد ویلمر بی درنگ خانه را خرید.

 

 

سراغ کادروس را که قبا در همسایگی ان ها زندگی می کرد گرفت. گفتند در روز بعد، از دیگران 

 بوکر مسافرخانه باز کرده است. بوکر چند کیلومتر با مارسی فاصله داشت.

 

 

لرد ویلمر ، چند روزی در مارسی ماند و از بازارف چیزهایی مختلف مثل لباس مخصوص کشیش ها 

 ، یک کاله گیس و ریش مصنوعی خرید.

 

 

 کدتی بعد، در جاده ی بوکر کشیشی دیده شد که سوار بر اسب بود و به سوی شهر می رفت.
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 پدر بوزونی

 

 

 بود. 2014روز سوم ژوئن سال 

 

 

کادروس ، جلوی در مسافرخانه ی پون دگار نشسته بود. او کشیشی را دید که لباسی مشکی پوشیده 

سب به سوی مسافرخانه می امد. هوا گرم بود و کشیش و کالهی سه گوش بر سر داشت و سوار بر ا

 به محض ورود به مسافرخانه ، اب خواست. مسافرخانه دار لیوانی اب به کشیش داد.

 

 

 کشیش پرسید: شما کادروس هستید؟

 

 

 مسافرخانه دار گفت: بله

 

 

 ید؟کشیش گفت: اسم من پدر بووزونی است. شما مردی به نام دانتس را می شناخت

 

 

 کادروس گفت: بله. دوست صمیمی من بود. شما او را می شناسید؟ اتفاقی برایش افتاده؟

 

 

پدر بوزونی گفت: در زندان مرد. وقتی داشت می مرد، مرا باالی سرش بردند. اما قبل از مرگ 

ز دوستتانِ ا الماسی را که از زندانی دیگری گرفته بود به من داد تا بفروشم و پولش را بین پنج نفر

صمیمی اش تقسیم کنم. الماس االن پیش من است و شما یکی از کسانی هستید که من به دنبال شان 

 می گردم.

 

 

 کادروس داد زد: عجب! مگر الماس چه قدر می ارزد.

 

 

 پنجاه هزار فرانک.
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 چهار نفر دیگر چه کسانی هستند؟

 

 

که قرار بود با او عروسی کند، جوانی به نام فرنان و  کشیش گفت: پدرش، دختری به نام مرسدس

 مزدی به نام دانگالر

 

 

کادروس گفت: بیچاره ادمون! پدرش سالها پیش مرد، اما دیگران دوستان او نبودند. تنها دوست 

 واقعی اش من بودم.

 

 

 

 لطفا می شود کمی درباره ی دوستان دیگر او صحبت کنید. چه شد که پدرش مرد؟

 

 

وقتی دانتس را گرفتند، پدرش قصه دار شد. منتظر بود که پسرش برگررد. اقای مورل که دانتس 

قبال در کشتی اش کار می کرد، سعی کرد به پدر دانتس کمک کند، اما پیرمرد خیلی مغرور بود و 

 قبول نمی کرد. عاقبت هم از گرسنگی مرد. خرج کفن و دفن او را اقای مورل داد.

 

 

 ان و دامگالر چی؟ ان ها به پدر دانتس کمک نکردند؟فرن

 

 

کادروس گفت: هه! همان باعث بدبختی اش دانتس شدند. فرنان و دانگالر به دانتس تهمت زدند که 

 از عوامل ناپلئون است.

 

 

 شما از کجا می دانید؟

 

 

امه را دانگالر نوشت. وقتی داشتند در مهمانسرای رزرو نقشه می کشیدند، من پیش شان بودم. ن

 فرنان هم ان را برای دادستان پست کرد.

 

 

 کشیش گفت: اه پدر فاریا حق با تو بود.
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 کادروس گفت: چه گفتید؟

 

 

 کشیش گفت: هیچ چیز. دانگالر و فرنان چه شدند؟

 

 

 ثروتمند شدند.

 

 

 چگونه؟

 

 

های اسپانیا شد. وقتی هم که بین فرانسه و اسپانیا دانگالر از مارسی رفت و صندوقدار یکی از صراف 

جنگ شد، مامور خرید ارتش فرانسه شد و با دزدیدن پول های ارتش، ثروتی در اسپانیا به هم زد. 

بعد با ان پول ها به فرانسه برگشت و صراف شد. چند وقت بعد هم با بیوه ی ثروتمندی که جزو 

بارون دادند. االن هم بارون دانگالر، میلیونر است و در پاریس دربایان بود، ازدواج کرد و به او لقب 

 زندگی می کند.

 

 

 فرنان چه شد؟

 

 

اه، فرنان سرباز بود. ارتش ناپلئون او را برای خدمت سربازی احضار کرده بود. فرنان قبل از جنگ 

و رفت. رد و فرنان هم با اواترلو،نگهبان خانه ی یکی از تیمسارها بود. ان تیمسار به انگلستان فرار ک

وقتی ناپلئون شکست خورد، فرنان که ستوان شده بود، دوباره با همان تیمسار به فرانسه برگشت. 

چند وقت بعد هم سروان شد و او را به اسپانیا فرستادند. در ان جا، دانگالر را دید و ان ها با هم 

شد و او را به شرق فرستادند تا به شروع به پول در اوردن کردند. در فرانسه ، فرنان سرهنگ 

شاهزاده علی پاشا فرمانده ی استقالل طلبان یونان کمک کند. علی پاشا کشته شد، اما قبل از مرگ، 

ثروتی هنگفت برای فرنان به ارث کذاشت فرنان هم با ثروتی فراوان، درجه ی تیمساری و لقب 

 کنت مورسر به فرانسه برگشت واالن در پاریس است.
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 راستی! اقای مورل کارفرمای داننتس چه شد؟

 

 

بیچاره اقای مورل ، او همه ی پول هایش را برای ازادی دانتس خرج کرد.مورل بیچاره االن با 

 پسرش در مارسی زندگی می کند.

 

 

کشیش، لحظه ای مکث کرد. گویی مردد بود که چه بگوید. بعد با صدایی که شبیه زمزمه بود گفت: 

 چه شد؟مرسدس 

 

 

وقتی دانتس را گرفتند، مرسدس از همه چیز نا امید شده بود، ولی وقتی فرنان با درجه ی ستوانی به 

 مارسی برگشت ، با او ازدواج مزد.

 

 

 کشیش تعجب کرد و گفت: با او ازدواج کزد؟

 

 

ند همه ثروتمند شد بله و حاال شده کنتس مورسر. ان ها پسری هم به اسم البر دارند. می بینید پدر

 غیر از من که هنوز فقیرم . من که دوست واقعی دانتس بودم.

 

 

کشیش گفت: خیلی ممنون از اینکه همه چیزرا برایم گفتید. مطمئنم که دانتس هم اگر زنده بود، 

الماس را به شما می داد. چون شما تنها دوست واقعی او بودید. بفرمایید این هم الماس؛ مال شما. 

 گر الزم نیست دنبال دیگران بگردم.دی

 

 

 سپس سوار اسب خود شد و رفت.

 

 

چشمان حریص کادروس برق میزد و در حالی که به الماس درشت و درخشان خیره شده بود، با 

 صدای بلند همسرش را صدا زد.
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 مسافرخانه ی پون دگار

 

 

با لذتی خاص به الماس شگفت انگیز  کادروس و همسرش جلوی در مسافرخانه ایستاده بودند و

 خیره شده بودند.

 

 

کادروس گفت: باید ببینم این الماس اصل است یا نه. یک جواهر فروشی در بازار بوکر هست. می 

روم به او نشان می دهم و زود بر می گردم. من رفتم، مواظب اینجا باش! و با سرعت از مسافرخانه 

 بیرون رفت.

 

 

ن دگار، جایی پرت و دورافتاده بود و مسافران زیادی به انجا نمی رفتند. با این حال، مسافرخانه پو

قاچاقچی ها به دلیل این که جایی دنج بود، زیاد به انجا رفت و امد می کردند و حتی در انجا با هم 

 .دقرار می گذاشتند. گاهی نیز مجبور می شدند از دست پلیس و ماموران گمرک به انجا پناه ببرن
 

 

پشت دیوار کنار مسافرخانه، انباری کوچکی بود که قاچاقچیان ابتدا دزدکی به انجا می رفتند و از 

روزنه های دیوار به داخل مسافرخانه نگاه می کردند. اگر غریبه ای ان جا بود، وارد نمی شدند. اما 

از انها استقبال و پذیرایی  اگر همه چیز در امن و امان بود، وارد مسافرخانه می شدند و کادروس نیز

 می کرد.

 

 

روزی کادروس در بوکر بود، یک قاچاقچی ایتالیایی به نام برتوچیو که از دست پلیس فرار کرده 

بود، به مسافرخانه پون دگار رفت. از قضا ، درست هنگامی که کادروس با جواهرفروش به 

خانه شد و از سوراخ دیوار به داخل ان نگاه مسافرخانه برگشت، برتوچیو نیز وارد انباری کنار مسافر

کرد. کادروس که در کنار جواهرفروش ایستاده بود، همسرش را صدا کرد و گفت: کشیش به ما 

دروغ نگفته . الماس اصل است. اقای جواهر فروش پنجاه هزار فرانک ان را می خرند، اما می گوید 

 برایشان تعریف کن تا من کمی نوشیدنی بیاورم.باید مطمئن شوند که مال ماست. تو قضیه الماس را 
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همسر کادروس میز داستان امدن کشیش را برای جواهرفروش تعریف کرد. جواهرفروش که می 

 دید حرف های زن و شوهر یکی است، خوشحال شد و الماس را پنجاه هزار فرانک خرید.

 

 

ت کرد. کادروس پول را گرفت و در برتوچیو وقتی دست به دست شدن ان همه پول را دید، حیر

گنجه گذاشت و درش را قفل کرد. جواهرفروش نیز الماس را در کیف کوچکی قرار داد و کیف را 

درجیب خود گذاشت، اما وقتی میخاست از مسافرخانه برود، برقی درخشید و رعدی با صدای بلند 

 غرید و هوا توفانی شد.

 

 

 ن هوا بیرون نروید.کادروس گفت: آه ، بهتر است در ای

 

 

 همسرکادروس نیز گفت: بله، بهتر است شب پیش ما بمانید.

 

 

 کادروس و همسرش به هم نگاه کردند. گویی فکری شوم به طور همزمان از ذهن انها گذشت.

 

 

 جواهرفروش گفت: مسئله ای نیست من از رعد وبرق نمی ترسم و بیرون رفت.

 

 

 گفت: چرا گذاشتی برود؟زن کادروس به کادروس 

 

 

 کادروس گفت: منظورت چیه؟

 

 

 باید او را نگه می داشتی. نباید می گذاشتی الماس را ببرد.

 

 

 کادروس گفت: از خدا بترس زن! از این فکرها نکن.
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در همین موقع اسمان با صدای بلند تری غرید و باد در اطراف مسافرخانه زوزه کشید. برتوچیو 

ست خودش را به کادروس نشان بدهد، اما کسی محکم به در زد و او مجبور شد که از جایش خوا

 تکان نخورد.

 

 

 کادروس گفت: کیه؟

 

 

 جواهرفروش از بیرون گفت: من هستم. باد و بوران است ، نمی توانم راه را پیدا کنم.

 

 

از خدا بترسم هان؟ اما خدا کادروس به همسرش نگاه کرد. زن نشیخندی زد و گفت: که گفتی 

خودش او را برگرداند. بعد در را باز کرد و به جواهرفروش گفت: بفرمایید تو اقا! خوش امدید. و به 

 سرعت رفت تا شامی عالی برایش بیاورد.

 

 

جواهرفروش شامش را خورد و به طبقه ی باال رفت تا بخوابد. برتوچیو که هنوز در انبار بود، از 

خواب رفته بود، ولی چند ساعت بعد صدای گلوله و کشمکش چند نفر در طبقه باالی خستگی به 

مسافرخانه او را از خواب پراند. بعد، صدای ناله و فریادهایی شنید. گویی داشتند کسی را می 

کشتند.سپس قطره های اب گرم از سقف بر روی سرش ریخت و صدای پای کسی را که از پله 

 لند شد و از سوراخ دیوار نگاه کرد.پایین می امد شنید. ب

 

 

کادروس در حالی که فانوسی در یک دست داشت ، وارد اتاق پذیرایی شد. کیف کوچک همان کیف 

جواهرفروش بود. کادروس به سوی گنجه رفت، پنجاه هزار فرانکی را که قبال در گنجه گذاشتند 

 گم شد. بود برداشت و با عجله از در بیرون رفت و در تاریکی شب

 

 

برتوچیو، بی معطلی وارد مهمانخانه شد، اما وقتی به طبقه ی باال می رفت، پایش به جسد زن 

کادروس گیر کرد. زن را با گلوله کشته بودند.سپس به اتاقی که در ان باز بود، رفت و جواهرفروش 

اهرفروش را با کادر را دید که کف اتاق افتاده است. هنوز خون از زخم های بدنش فوران می زد. جو

 اشپزخانه کشته بودند.
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برتوچیو دوان دوان پایین رفت،اما درست در همین موقع ماموران پلیسی که در تعقیبش بودند سر 

رسیدند و او را دستگیر کردند.بعد یکی از انها به سر و لباس خونی برتوچیو اشاره کرد. تازه دران 

رمی که در انباری بر روی سرش ریخته بود ، در واقع موقع بود که برتوچیو فهمید قطرات اب گ

خون جواهرفروش بود. اما پلیس ها فکر کردند که او درِ انباری را شکسته و وارد مسافرخانه شده و 

 زن کادروس و جواهر فروش را کشته است

 اعترافات برتوچیو

 

 

 ش مصنوعی را کند و لباده یپدر بوزونی به مارسی برگشت. کاله گیس را از سر خود برداشت و ری

کشیش را در اورد لباس های شیک لرد ویلمر را بر تن کرد و به قایق تفریحی خود رفت. بعد با 

قایق، ازادانه در حالی که لبخند می زد، از کنار مخوف شتدیف گذشت و به لیتالیا و بعد به رم رفت. 

رداخت پولی قابل توجه ، از دولت اجازه رسما جزیره مونت کریستو را از دولت ایتالیا خرید و با پ

گرفت نام خود را کنت مونت کریستو بگدارد. ان گاه کارگرانی را با خود به جزیره به جزیره ی 

مونت کریستو و محل غار برد تا قصری زیرزمینی و با شکوه بسازد. مدتی در جزیره ماند و بر کارها 

به مارسی برگشت. در ان جا، شنید که مردی قاچاقچی نظارت کرد، اما در اوایل ماه سپتامبر دوباره 

به نام برتوچیو را به جرم قتل دو نفر در مسافرخانه ی پون دگار دستگیر کرده اند، اما قاچاقچی 

قسم می خورد که بی گناه است. او می گفت اگر کشیشی به نام پدربوزونی را که قبل از وقوع قتل 

چیز معلوم می شود. پلیس، سه ماه به دنبال پدربوزونی گشت،  در مسافرخانه بوده، پیدا کنند، همه

اما او را پیدا نکرد. قرار بود چند روز دیگر برتوچیو را در دادگاه محاکمه و احتماال به اعدام محکوم 

 کنند.

 

 

لرد ویلمر دوباره سر و وضعش را تغییر داد. لباس کشیشی برتن کرد و در زندان به مالقات 

. برتوچیو که دیگر امیدی به دیدن پدربوزونی نداشت، با دیدن او خیلی خوشحال شد. برتوچیو رفت

بعد اتفاقی را که در مسافرخانه رخ داده بود برای پدر بوزونی تعریف کرد. به نظرش رسید کشیش 

حرف های او را باور کرده است. برتوچیو به پدر بوزونی گفت:پدر، در ضمن می خواستم اعترافی 

 بکنم. وقت دارید بشنوید؟پیش شما 

 

 

 پدربوزونی گفت: بله.
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، در ان صد روزی که ناپلئون برفرانسه حکومت کرد، بردار سربازی 2021برتوچیو گفت: در سال 

داشتم که در ارتش ناپلئون خدمت کرد، وقتی ناپلئون در واترلو شکست خورد،برادرم همراه ارتش 

فت.من هم تصمیم گرفتم به شهر نیم بروم و او را ببینم. بعد عقب نشینی کرد و به جنوب فرانسه ر

هم از انجا به خانه ی خودمان در جزیره کُرس برویم. اما سلطنت طلبان فرانسه در نیم، او را که 

 هنوز لباس ارتش ناپلئون را بر تن داشت، کشتند.

 

 

را به او اطالع بدهم. دادستان  به محض اینکه من به نیم رسیدم ، نزد دادستان رفتم تا قتل برادرم

جوانی به نام ویلفور بود که به تازگی از مارسی امده بود. می گفتند دادیار مارسی بوده. از او خواستم 

 قاتالن برادرم را پیدا و محاکمه کند.

 

 

اما ویلفور خودش سلطنت طلب بود این بود که گفت: سزای کسی که سرباز ناپلئون بوده همین 

 و!است. بر
 

 

 در جا تصمیم گرفتم که از ان مرد سنگدل انتقام بگیرم. این بود که گفتم دفعه دیگر تو را می کشم.

 

 

از ان موقع به بعد ویلفور می دانست هر جا می رود به دنبال او هستم. برای همی، همیشه گوش به 

ن هم دادستان پاریس شد و م زنگ بود. .یلفور تقاضا کرد که او را به جایی دیگر بفرستند. سرانجام

 از نیم به پاریس رفتم.

 

 

، وقتی درباغ خانه اش در حومه ی پاریس منتظرش بودم، با بقچه ای که 2021سپتامبر  18شب 

زیر بغل داشت از خانه بیرون امد. بقچه را به انتهای باغ برد. بعد بیل برداشت و زمین را کند.و بقچه 

ذاشت. اما وقتی خم شد تا در گودال خاک بریزد ، به طرفش رفتم و از را در گودالی که کنده بود گ

 پشت به او خنجر زدم .
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سپس ، بقچه را از گودال بیرون اوردم، فکر کردم چیز گران تهایی در ان هست. ویلفور بر روی 

این بقچه  .زمین افتاده بود و نفس های اخرش را می کشید. به او گفتم: تو را به انتقام برادرم کشتم

 راهم میدهم به زنش.

 

 

 کشیش پرسید: ویلفور مرد؟

 

 

 برتوچیو گغت: بله، مطمئنم که مرد.

 

 

پدر بوزونی گفت: چون به قتل ولیفور اعتراف می کنی، پس مطمئنا قاتل جواهرفروش و ان زن 

 نیستی 

 

 

دازد و ان ها نیز قبول کردند. از پدر بوزونی از مقامات زندان خواست محاکمه ی برتوچیو را عقب بین

خوش شانسی برتوچیو، کادروس به زودی در کشور دیگر دستگیر شد و او را به فرانسه برگردادند. 

کادروس اعتراف کرد که همسرخود و جواهرفروش را کشته است و دادگاه نیز او را به حبس ابد 

ان به دیدن پدر بوزونی رفت و از او محکوم کرد و برتوچیو ازاد شد. برتوچیو پس از ازادی از زند

 تشکر کرد. پدر بوزونی پرسید: راستی، در ان بقچه ای که از باغ ویلفور برداشتی ، گنج بود؟

 

 

برتوچیو گفت: نه، گنج نبود . وقتی از باغ فرار کردم و کمی دور شدم ، کنار رودخانه ای نشستم و 

بقچه یک نوزاد بود. دور "h"و "n"اما متوجه شدم بقچه را باز کردم. در را گلدوزی کرده بودند.

 نوزاد نیز پارچه ای بود که رویش حرف های 

 

 

که هنوز نمرده و قلبش به کندی می زند. من قبال در بیمارستان کار کرده بودم و می دانستم که چه 

بعد  و باید بکنم. به او تنفس مصنوعی دادم و یک ساغت بعد، نوزاد شروع به نفس کشیدن کرد

 صدای گریه ضعیف او را شنیدم.

 

 

 کشیش پرسید: بچه را چه کردی؟
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او را پیش زن برادرم به کرس بردم. زن برادرم ان نوزاد را مثل بچه ی خودش بزرگ کرد و اسمش 

را گذاشت بِنِدِتو. اما فکر میکنم خداوند با ان بچه ما مجازات کرد. بندتو با این که خیلی خوشگل بود 

چه بدی شد.از همان بچگی شروع به دزدیدن چیزهایی از خانه ی همسایه ها. االن فقط سیزده سال ب

 دارد، اما چند وقت همه چیز ما را دزدید و فرار کرد. حاال هم نمی دانم کجاست.

 

 

 کشیش گفت: برتوچیو! امیدوارم عبرت گرفته باشی ودیگر به دنبال قاچاق نروی.

 

 

 ا غیر از قاچاق ، چه کار می توانم بکنم؟برتوچیو گفت: ام

 

 

پدربوزونی گفت: من نامه ای به تو می دهم تا به دست یکی از دوستانم برسانی . او به تو کار می 

دهد.انگاه، پشت میزی نشست و نامه ای کوتاه به منت مونت کریستو نوشت بعد به برتوچیو گفت: 

برسان . این پول هم خرج سفرت. مطمئنم که میتواند کاری دوستم در ایتالیاست. این نامه را به او 

 برای تو پیدا کند.

 

 

 دفتر ثبت زندان

 

 

روز بعد، لرد ویلمر به دیدن بازرس زندان های مارسی رفت و گفت: من در جوانی در رم تحصیل 

زندان  م که درمی کردم. معلمم کشیشی بود به نام پدر فاریا، اما چندی بعد ناپدید شد. بعدها شنید

 شتدیف زندانی شده است.

 

 

بازرس گفت: آه ، بله یادم امد؛ دیوانه بود. می گفت محل پنهان شدن گنجی بزرگ را می داند و 

 همیشه درباره ی ان گنج حرف می زد.

 

 

 لرد ویلمر گفت: هنوز هم زنده است؟
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 اه نه. ماه فوریه مرد.

 

 

 حافظه ی خوبی دارید بازرس!

 

 

خب، دلیل دارد، چون وقتی مرد، اتفاق خجیبی افتاد. لرد ویلمر گفت: ممکن است بگویید چه اتفاقی 

 افتاد؟

 

 

بازرس گفت: پانزده متر ان طرف تر از سلول او در سیاهچال ، زندانی خطرناکی از عوامل ناپلئون 

 او را می دیدم، می شناختم. بود. یک بار او را دیدم. قیافه بسیار خشنی داشت. حتی اگر االن هم

 

 

 لرد ویلمر لبخندی زد و گفت: جدی؟! پس مرد خطرناکی بوده! اسمش چه بود؟

 

 

 دانتس، ادمون دانتس.

 

 

 دانتس چه ارتباطی با پدر فاریا داشت؟

 

 

بازرس برای لرد ویلمر تعریف کرد که چگونه دانتس جای خود را با جنازه ی پدر فاریا عوض کرد 

 تا او را به جای فاریا دفن کنند. 

 

 

 لرد ویلمر گفت: چه کار خطرناکی!

 

 

بازرس گفت: گفتم که او ادم خطرناکی بود؛ اما خوشبختانه، هم از شر او راحت شدیم هم از دست 

 ان پیرمرد دیوانه.
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 چه طور؟

 

 

 نداختند و غرق شد.بازرس گفت که شتدیف قبرستان ندارد، او را با وزنه ای به دریا ا

 

 

 لرد ویلمر گفت: جدی؟

 

 

بازرس گفت: بله و خندید. لرد ویلمر نیز خنده اش گرفت. بعد، از بازرس پرسید: می توانم دفتر 

 ثبت زندان شتدیف را ببینم؟ می خواهم چیزهایی درباره ی مرگ پدر فاریا بدانم.

 

 

دیف را پیدا کرد و به لرد ویلمر داد. خودش نیز بازرس گفت: خواهش میکنم. و دفتر ثبت زندان شت

در گوشه ای نشست و شروع به خواندن روزنامه کرد و متوجه نشد که لرد ویلمر به جای خواندن 

اسناد مربوط به پدرفاریا، اسناد مربوط به ادمون دانتس را می خواند. او حتی ندید که لرد ویلمربه 

نوشته و فرنان ان را پست کرده بود، از الی دفتر بیرون سرعت نامه ای که دانگالر به دادستان 

کشید و در جیب خود گذاشت. چند لحظه بعد ، لرد ویلمر بلند شد و از لطف بازرس تشکر کرد و 

بیرون رفت. کمی بعد برتوچیو نیز به ایتالیا رسید و به ادرسی که پدربوزونی به او داده بود مراجعه 

 کرد.

 

 

س از خواندن نامه ی پدربوزونی ، به برتوچیو گفت: از این به بعد پیشکار کنت مونت کریستو پ

 مخصوص من خواهی بود.

 هایده

 

 

 ،کنت مونت کریستو در قسطنطنیه بود.2081سه سال بعد، یعنی در سال 

 

 

 

 در دربار محمود کنیز سیزده ساله ای به نام هایده خدمت می کرد که تاجر برده ی سلطان، به کنت

 مونت کریستو گفت که چطور ان کنیز را از افسری فرانسوی خریده است.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – کنت مونت کریستو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 4  

 

 

 کنت از او پرسید: اسم ان افسر را به خاطر دارید؟

 

 

 الکوبیر گفت: اسمش سرهنگ فرنان موندگو بود. او فرماندهی ارتش علی پاشا را بر عهده داشت.

 

 

 کنت پرسید: می توان هایده را از سلطان خرید؟

 

 

 بله، با پول میشود همه چیز را خرید! اما قیمتش بسیار زیاد است.

 

 

چند روز بعد ، کنت مونت کریستو،زمردی به قیمت هشتصد هزار لیور فرانسه به الکوبیر داد و 

هایده و برده ی نیرومندی به نام علی را از سلطان خرید. سلطان زبان علی را بریده بود و برده ی 

د. کنت مونت کریستو مانند یک پدر مهربان از هایده مراقبت کرد. او فهمیده بود که بیچاره الل بو

هایده دختر علی پاشاست. هایده به او گفت که چگ.نه سرهنگ فرنان موندگو به پدرش،یعنی علی 

پاشا خیانت کرد. فرنان ثروت علی پاشا را از او گرفته و بعد دختران و زن علی پاشا را مانند کنیزان 

روخته بود. فرنان نه تنها به دانتس، بلکه به شاهزاده علی پاشا نیز که به او اعتماد داشت، خیانت ف

 کرده بود. مادر هایده به محض رسیدن به قسطنطنیه مرده بود.

 

 

کنت مونت کریستو ووهایده چند سالی در یونان و ترکیه زندگی کردند. در این مدت، کنت همه ی 

 را فراهم کرده بود و او کامال در ناز و نعمت زندگی می کرد.وسایل راحتی هایده 

 

 

پس از مدتی، کنت به همراه هایده، علی و پیشکارش برتوچیو، به اروپا برگشت و به قصر زیرزمینی 

خود در جزیره کنت مونت کریستو رفت. بعد، برای دوست قدیمی اش اقای مورل، صاحب کشتی 

 او دعوت کرد تا به جزیره ی مونت کریستو برود. ژون املی نامه ای نوشت و از 
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از ان به بعد، جزیره ی مونت کریستو محل مالقات و قصر کنت مونت کریستو، محل پنهان شدن 

قاچاقچیان و دزدان بود. مدتی بعد، کم تر قاچاقچی یا دزد معروفی در ایتالیا بود که کنت ، خدمتی 

 به او نکرده باشد.

 

 

 با جان و دل اماده بودند تا اگر کاری از دست شان بر میاید برای کنت انجام دهند.ان ها نیز 

 

 

 دزدان رم

 

 

، ویکنت البرمورسر پسرفرنان و مرسدس، همرا دوستش فرانتس اپی نه از پاریس 2080در سال 

 به ایتالیا رفتند تا مدتی را در این کشور بگذرانند.

 

 

 کنت مونت کریستو دیدار کرد و با هم صمیمی شدند.خیلی زود، البر در رم با 

 

 

چندی بعد، یک شب راهزنان البر را دزدیند و در غاری بیرون از رم زندانی کردند. سپس نامه ای به 

دوستش فرانتس نوشتند و از او خواستند که چهار هزار لویی بدهد تا البر را ازاد کنند. راهزنان 

 نوشته بودند:

 

 

اعت شش فردا، چهار هزار لوبی به دست ما نرسد، درست در ساعت هفت ، ویکنت البر اگر تا س

 مورسر را خواهیم کشت .

 

 

اما فرانتس فقط سه هزار لویی داشت و نمی دانست در این زمان اندک از چه کسی از چه کسی هزار 

ویی به ش کرد که هزار للویی بگیر. بعد، به یاد کنت مونت کریستو افتاد و به نزد کنت رفت و خواه

 او قرض دهد.

 

 

 کنت وقتی ماجرای ادم ربایی را شنید، خندید و گفت: بیا با هم برویم پیش دزدها 
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سپس فرانتس را با کالسکه به غارهای بیرون از رم برد و به دزدها گفت می خواهد سردستهی انها 

 را ببیند.

 

 

 را از یاد برده اید؟او به رئیس دزدها گفت: گویا قرارمان 

 

 

 رئیس دزدها گفت: کدام قرار جناب کنت؟

 

 

 مگر قرار نگذاشتیم کاری به دوستام من نداشته باشید؟

 

 

 خب، مگر قرارمان را زیر پا گذاشته ایم؟

 

 

 امروز عصر یکی از دوستان من به نام ویکنت البر مورسر را دزده اید.

 

 

شد . رو به افراد خودش کرد و گفت: پس چرا این قضیه را به من سر دسته ی دزدها عصبانی 

 نگفتید؟ و راهزن ها با عجله از جلوی چشم رئیس شان دور شدند.

 

 

سر دسته دزدها رو به کنت کرد و گفت: معذرت می خواهم جناب کنت. همین االن دستور می 

ا خود به رم برگرداندند. البرت خیلی دهمازادش کنند. و همین کار را کرد. کنت و فرانتس البر را ب

 از کنت تشکر کرد، چون بدون این که پولی بپردازد ،ازاد شده بود.

 

 

او به کنت گفت: لطفا اگر کاری از دستم بر میاید بفرمایید تا با کمال میل انجام دهم. می خواهم هر 

 طور شده محبت شمارا جبران کنم .
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یس نرفته ام ، اما می خواهم چند وقت دیگر به این شهر سفر کنت گفت: من تا حاال به پار

کنم،ممکن است تقاضا کنم وقتی به پاریس امدم، شهر را به من نشان بدهید و مرا با دوستانتان اشنا 

 کنید؟

 

 

 البر گفت: با کمال میل! کی تشریف می اورید؟

 

 

یگر درست در همین ساعت، به پاریس امروز بیست و یکم فوریه و ساعت ده و نیم است. سه ماه د

 می ایم.

 

 

 یادتان نرود! درست یست و یکم ماه مه، ساعت ده و نیم صبح منتظرم باشید.

 

 البر گفت: بسیار خب! می گویم صبحانه تان را هم حاضر کند

 کنت مونت کریستو در پاریس

 

 

منت مونت کریستو، جلو خانه ی  ،2080درست سه ماه بعد، ساعت ده و نیم صبح روز ماه مه سال 

 منت مورسر در پاریس بود.

 

 

البر از دیدن دوستش خوشحال شد. پس از خوردن صبحانه، کنت را به پدرش فرنان یا هما کنت 

مورسر معرفی کرد. فرنان نفهمید که کنت مونت کریستو همان ادمون دانتس است. فکر کرد 

ا مدتی با هم صحبت کردند. سپس، کنتس مورسر پسرش با شخصیتی جالب دوست شده است. انه

 یا همان مرسدس، وارد اتاق پذیرایی شد و البر با صدای بلند گفت: اه ایشان هم مادرمن است.

 

 

 وقتی چشم مرسدس به کنت مونت کریستو افتاد، رنگ از صورتش پرید.

 

 

 البر به طرف او دوید و گفت: مادر! چه شده، حال تان خوب است؟
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 مرسدس گفت: بله، فقط از دیدن ایشان که در رم جان تو را نجات داده اند، کمی هیجان زده شدم.

 

 

 کنت مونت کریستو سری خم کرد و گفت: خواهش می کنم خانم، من کاری نکردم.

 

 

وقتی کنت مونت کریستو رفت، مرسدس از البر سوال های زیادی درباره ی کنت کرد. گویی به این 

 به ی ثروتمند و با وقار، عالقه مند شده بود.غری

 

 

کنت مونت کریستو همان روز اول ورود به پاریس ، خانه ای با شکوه خرید و ان را با بهترین و 

شیک ترین وسایل راحتی و مبلمان تزئین کرد. بعد خدمتکارانش علی و برتوچیو را نیز به ان خانه 

هایده نیز به ان خانه امد و با ندیمه هایش در قسمت مستقلی از  اورد نا کارهای الزم را انجام دهند.

 خانه ساکن شد.

 

 

البر به قول خود وفا کرد و کنت مونت کریستو را با همه ی دوستانش در پاریس اشنا کرد. یکی از 

 دوستان، دادستان پاریس اقای ویلفور بود.

 

 

بود از ترس بی هوش شود. او به کنت گفت: برتوچیو فهمید که ویلفور هنوز زنده است ،نزدیک 

 پس من نتوانستم او را بکشم. اما من به دوست شما پدر بوزونی گفتم که ویلفور را کشته ام.

 

 

کنت گفت: نه نتوانستی او را بکشی. حتما خنجر را باال یا پایین قلبش فرو کرده ای. خب، پس با این 

 حساب تو کسی را نکشته ای.

 

 

 گفت: خدارا شکر برتوچیو

 

 

آلبر، کنت مونت کریستو را با بارون دانگالر صراف و همسرش بارونس دانگالر و هم چنین اوژنی 

نیز اشنا کرد. پدر البر یعنی فرنان یا همان کنت مورسر و پدر اوژنی یا همان دانگالر از دوستان 
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 لبر و اوژنی با هم ازدواج کنند تاقدیمی یکدیگر بودند. ان ها هر دو ثروتمند بودند ودوست داشتندا

 بچه هایشان ثروتمند شوند. آلبر و اوژنی با هم نامزد بودند و قرار بود به زودی ازدواج کنند.

 

 

آلبر، موضوع نامزدی اش را با اوژنی را به کنت گفت و اضافه کرد: با این حال من و اوژنی دوست 

 ی مان مجبوریم.نداریم با هم ازدواج کنیم ولی به خاطر پدرها

 

 

 کنت مونت کریستو پرسید: مادرتان چه نظری دارد؟

 

 

او هم با این ازواج موافق نیست، چون از اقای دانگالر خوشش نمی اید. البته نمی دانم چرا. بنابراین 

 اگر من و اوژنی با هم ازدواج نکنیم ،حداقل مادرم خوشحال می شود.

 

 

نم ویلفور و انواده ی دانگالر همه از دوست البر یعنی کنت مونت کنت و کنت مورسر، اقا و خا

کریستو خوش شان امده بود. به همین دلیل هم اغلب او را به خانه هایشان دعوت می کردند و کنت 

مونت کریستو نیز متقابال ان ها را به خانه ی بزرگش در پاریس دعوت می کرد. به زودی ان ها 

 دوستانی صمیمی شدند.

 

 

 در واقع کنت مونت کریستو با وقار و رفتار جذاب خود، ان ها را مفتون خویش کرده بود.

 

 

 

 اندره کاوال کانتی

 

 

یک روز ، مردی جوان به نام کاوال کانتی به خانه ی کنت مونت کریستو امد و گفت که در ایتالیا، 

ت کریستو بدهد. پدربوزونی به کاوال پدر بوزونی نامه ای به او داده است تا در پاریس به کنت مون

کانتی گفته بود که کنت، پاریس را به او نشان خواهد داد و هر چقدر پول بخواهد در اختیارش 

 خواهد گذاشت.
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اما وقتی چشم برتوچیو به مرد جوان افتاد ، رنگ از چهره اش پرید و کنت را به کناری کشید و 

یست، بندتو است. او همان نوزادی است که من از باغ ویلفور گفت: این جوان اندره کاوال کانتی ن

برداشتم و زن برادرم او را بزرگ کرد. اما چند سال پیش همه چیز خانه را دزدید و از خانه فرار 

 کرد. من این موضوع را به پدر بوزونی هم گفته بودم.

 

 

د. برای همین هم منتظرش بودم، کنت گفت: می دانم نگران نباش! می خواهم برایم کاری انجام بده

 اما بهتر است تو را در این انه نبیند. تو می توانی مدتی به مرخصی بروی.

 

 

ان گاه کنت به اتاقی که اندره در ان منتظرش بود رفت و گفت: صبح بخیر! پدر بوزونی برایم نامه 

ید. من خواهید پاریس را ببیننوشته و گفته است که شما یکی از نجیب زاده های ایتالیا هستید و می 

 از قبل مقداری پول به پدر بوزونی بدهکار بودم. او نوشته که مخارج شما را از ان پول بپردازم.

 

 

بندتو نمی دانست که چرا پدر بوزونی او را به پاریس فرستاده و از او خواسته که وانمود کند اسمش 

الیایی است؛ اما وقتی کنت هزار فرانک بابت هزینه اندره کاوال کانتی و یکی از نجیب زاده های ایت

های سفرش به او پرداخت و قول داد که باز هم پول بیشتری به او می دهد، گله نکرد. او تصمیم 

 گرفت وانمود کن که اندره کاوال کانتی است و برای اجرای این نقش پول هنگفتی بگیرد.

 

 

دید شیقته ی او شد. ظاهرا اندره جوانی بسیار ثروتمند بود  چند روز بعد وقتی بارون دانگالر اندره را

و دانگالر با خود فکر کرد : شاید بهتر باشد دخترم اوژنی ، به جای آلبر مورسر ، با این نجیب زاده 

 ازدواج کند. بر اساس همین اندیشه روزی از کنت مونت کریستو پرسید ایا اندره را می شناسد؟

 

 

یادی درباره ی او نمی دانم . فقط می دانم دوستم پدربوزونی او را به این جا کنت گفت: من چیز ز

 فرستاده است.

 

 

دانگالر پرسید:دانگالر پرسید: ایا وقتی نجیب زاده ای مثل ایشان ازدواجج کنند، ثروتی از پدرشان 

 به ایشان به ارث می رسد؟
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ند، احتماال سه میلیون فرانک به او برسد؛ چون کنت گفت: اگراندره با دختر دلخواه پدرش ازدواج ک

پدرش خیلی ثروتمند است. اما اگر پدرش با ازدواج او مخالف باشد، از ثروت و ارث محروم می 

 شود.

 

 

 پس به نظرم او با شاهزاده ای یا کسی در همین حدود ازدواج خواهد کرد، نه؟

 

 

افی ایتالیا اغلب با دخترهای معمولی ازدواج می کنت گفت: اه نخ، فکر نمی کنم خانواده های اشر

 کنند. ببینم، چرا این سوال را می کنید؟ ایا مایل هستید اندره با دخترتان ازدواج کند؟

 

 

 بله

 

 

 اما البر مورسر چی؟ مگر او نامزد دخترتان نیست؟

 

 

اصیل تر از خانواده ی مورسر  برای البر زیاد مهم نیست، وانگهی خانواده ی اندره کاوال کانتی خیلی

 است. من او را به البر ترجیح می دهم. ظاهرا خیلی هم پولدار است .

 

 

 کنت که وانمود می کرد تعجب کرده است ، پرسید: مگر خانواده ی مورسر هم جزو اشراف نیستند.

 

 

شراف نبودند، اما حداقل هه! حتی به اندازه ی خانواده ی من هم اصیل نیستند. پدر و مادر من هم از ا

 اسم واقعی من دانگالر است.

 

 

 کنت مورسر چی؟

 

 

 اسم واقعی اش مورسر نیست
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 غیر ممکن است!

 

 

گوش کن عزیز! سی سال است که مورسر را می شناسم. وقتی کارمند بودم، او ماهیگیر ساده ای به 

 نام فرنان موندگو بود

 

 

 را به پسرش بدهی؟ پس، چرا می خواستی دخترت

 

 

چون فرنان و دانگالر هر دو فقیر بودند و بعد ثروتمند شدند. ما هر دو به یک اندازه پول داریم .فقط 

 درباره ی او چیزهایی می گویند که راجع به من نمی گویند.

 

 

 چه چیزهایی؟

 

 

 اه، هیچ چیز !

 

 

ی انداخت که وقتی در یونان بودم، درباره ی فرنان حاال یادم امد. حرف های شما مرا به یاد شایعات

 موندگو شنیدم.

 

 

 در مورد روابطش با علی پاشا؟

 

 

 کنت گفت: بله

 

 

این جزو اسرار فرنان است، اما من حاضرم هر چه پول الزم است خرج کنم تا سر از این قضیه در 

 اوردم.
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 خیلی راحت می توانید بفهمید. کنت مونت کریستو با بی تفاوتی گفت: اما شما

 

 

 چه طوری؟

 

 

 شما صراف هستید مگر در کشورهای مختلف نماینده ندارید؟

 

 

 چرا دارم.

 

 

خب، نامه ای به نماینده تان در ژانی نا بنویسید تا درباره ی افسری فرانسوی به نام فرنان موندگو 

 وط علی پاشا داشته است.تحقیق کند و برای تان بنویسد که چه نقشی در سق

 

 دانگالر گفت: فکر خوبی است. همین امروز نامه را می نویسم

 گدا و میهمانی

 

 

چند روز بعد، کنت و کنتس مورسر، کنت مونت کریستو را به یک مهمانی در خانه ی خودشان 

 اسم، اوژنی دانگالردعوت کردند. در این مهمانی افراد زیادی شرکت داشتند، اما از ابتدا تا پایان مر

 و اندره در کنار همبودند.

 

 

البر مورسر به کنت گفت: نت دوست ندارم بااوژنی ازدواج کنم. به نفع من است که اوژنی دانگالر با 

 کاوال کانتی ازدواج کند.

 

 

 کنت مونت کریستو گفت : فکر می کنم بارون دانگالر هم همین را می خواهد.

 

 

 وو پرسید: منظورتان این است که او، اندره را به من ترجیح می دهد؟آلبر تعجب کرد 

 

 

 کنت گفت: چند روز پیش که این طور می گفت.
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در همین موقع ، مرسدس به سوی انها امد و از کنت مونت کریستو پرسید: پسرم راست می گوید 

 که شما به جاهای زیادی سفر کردید و رنج فراوانی کشیده اید؟

 

 

 بله خانم! من در زندگی خیلی رنج کشیده ام.

 

 

 شما خواهر، پسر یا برادر ندارید؟

 

 

 نه، من هیچ کس را ندارم.

 

 

 چگونه بدون زن و همسر زندگی می کنید؟

 

 

تقصیر من نیست خانم! وقتی جوان بودم قراربود در مالت با دختری ازدواج کنم. اما جنگ شد و من 

را ترک کنم. البته فکر می کردم مرا خیلی دوست دارد و صبر می کند تا من برگردم، مجبور شدم او 

 اما وقتی برگشتم دیدم با کس دیگری ازدواج کرده است.

 

 

 و بعد دیگر او را ندیده اید؟

 

 

 نه، چون هرگز به زادگاهم برنگشتم.

 

 

 به مالت؟

 

 

 بله به مالت.

 

 

 زندگی می کند؟ هنوز همان دختر در مالت
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 بله.

 

 

 ایا شما ان دختر را بخشیده اید؟

 

 

 بله بخشیده ام.

 

 

 حتما قط او را بخشیده اید. ایا هنوز هم از کسانی که باعث جدایی شما از ان دختر شده اند، متنفرید؟

 

 

 شم؟کنت مونت کریستو لبخند موذیانه زد و گفت: متنفر؟! ابدا. چرا باید متنفر با

 

 

وقتی مهمانی تمام شد،مهمانان یکی یکی سوار کالسکه های شان شدند و رفتندو. اندره به تازگی با 

پول کنت مونت کریستو کالسکه ای خریده بود. کالسکه اش نو بودو برق می زد. کالسکه چی ان که 

قتی اندره می لباسی یک دست و شیک بر تن داشت، کالسکه را جلو در خانه ی مورسر اورد. اما و

خواست سوار کالسکه شود ، کسی دست روی شانه اش گذاشت. او فوری برگشت و پیرمردی را 

 دید که لباس هایی کثیف و پاره بر تن داشت و به دور سرش دستمالی قرمز رنگ بسته بود.

 

 

 کنی. داییکالسکه چی اندره پایین پرید تا پیرمرد مزاحم را دور کند و گفت: تو حق نداری اینجا گ

 

 

پیرمرد لبخند موذیانه زد و گفت: من گدا نیست دوست من! می خواستم با اربابت صحبت کنم. 

 ارباب تو هفته ی پیش از من خواست تا کاری برایش انجام بدهم.

 

 

 اندره که دستپاچه شده بود ،گفت: چه می خواهی؟

 

 

 سابی نخورده ام و نمی توانم راه بروم.پیرمرد گفت: من خیلی خسته ام و مثل تو شام درست ح



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – کنت مونت کریستو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

5 6  

 

 

 

 اندره گفت: خب، بگو چی می خواهی؟

 

 

هیچ چیز. چون خیلی خسته هستم و نمیتوانم راه بروم، می خواستم سوار کالسکه س شیک شما 

 بشوم. متوجه شدی که چه گفتم بندتو؟

 

 

رمرد راست می گوید. من هفته اندره باشنیدن نام خود تعجب کرد ، بعد به کالسکه چی گفت: پی

پیش به او گفتم کاری برایم انجام بدهد. بگذار سوار کالسکه شود. تو برو خانه، من خودم کالسکه را 

 می برم.

 

 

کالسکه چی گی شده بود، کالسکه را به اندره سپرد و رفت. پیرمرد، سوار کالسکه شد و 

کافی از خانه دور شدند. اندره کالسکه و رو به اندرهکالسکه را به حرکت دراورد. وقتی به اندازه 

 پیرمرد غریبه کرد و گفت: خب، کادروس! برای چه مزاحمم شده ای؟

 

 

 

 کادروس و کاوال کانتی

 

 

 پیرمرد که کسی به جز کادروس نبود، گفت: تو بگو! تو چرا به من کلک زدی؟

 

 

 من؟! من به تو کلک زدم؟

 

 

 فرار کردیم، گفتی می روی به ایتالیا تا کار کنی، اما امده ای پاریس. وقتی با هم از زندان

 

 

 خیلی خب، دلخوری که امده ام اینجا؟
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 نه دلخور نیستم، اما انگار پولدار تر شده ای و می توانی به من هم کمک کنی.

 

 

 اندره گفت: اشتباه می کنی

 

 

نو و کالسکه چی داری. لباس های شیک پوشیده ای.  کادروس گفت: نه، اشتباه نمی کنم. کالسکه

 حتما معدن طال کشف کرده ای!

 

 

 مگر خوش شانسی گناه است؟

 

 

پس تو ادم خوش شانسی هستی، نه؟ این اسب و کالسکه و کالسکه چی و لباس های شیک را کرایه 

 نکرده ای. خوب است!

 

 

من هم مثل تو یک دستمال قرمز به سرم بسته بودم و  اما تو از قبل این ها را می دانستی، چون اگر

 لباس پاره و کثیف تنم کرده بودم، اصال با من حرف نمی زدی.

 

 

تو با من بد کردی پسر! اما حاال پیدایت کرده ام، می توانم مثل تو لباس شیک بپوشم. تو بچه دل 

اطر داری وقتی گرسنه بودی ، رحمی هستی؛ اگر دوتا کت داری داری یکی را می دهی به من. به خ

 من همیشه سوپ و لوبیای خودم را با تو تقسیم می کردم؟

 

 

 اندره گفت: اره به خاطر دارم.

 

 

 چه اشتهایی داشتی! االن هم اشتهایت مثل ان وقت هاست؟

 

 

 اندره خندید و با دو دلی گفت: اره
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میشه سعی می کردی کیف ها و قوطی های کادروس گفت: ان وقت ها خیلی اب زیر کاه بودی. ه

 پولت را از دوست بیچاره ات کادروس، خفی کنی، اما من از خوش شانسی شامه ی تیزی دارم.

 

 

 اندره گفت: این حرف ها مال گذشته است.

 

 

کادروس گفت: تو همه اش بیست سال داری و می توانی گذشته را فراموش کنی. اما من پنجاه ساله 

 یتوانم. خب، حاال بگو ببینم این چیزهای قشنگ را چه طور بدست اورده ای؟ام و نم

 

 

 از خوش شانسی اقبالم زد و به این ثروت رسیدم.

 

 

 اقبال؟ چه طوری؟

 

 

 دوست عزیزم کنت مونت کریستو به من کمک کرد.

 

 

 کنت؟ حتما ادم ثروتمندی است.

 

 

 ی، چون تحملش را ندارد.بله. اما بهتر است چیزی به او نگوی

 

 

کادروس گفت: نمی خواهم با او حرف بزنم. اما چون تو او را می شناسی، باید به من کمک کنی تا 

 من هم ثروتمند شوم.

 

 

 حرف بی معنی نزن کادروس!

 

 

 الزم نیست چیزی خرج کنی.
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 روم زندان.حتما می خواهی لگد به بختم بزنم و از کنت دزدی کنم و دوباره ب

 

 

نترس بندتو! فقط راهش را نشان بده، خودم بدون کمک تو ترتیبش را می دهم. خانه ی کنت چه 

 جوری است؟

 

 

 یک قصر است.

 

 

 گفتی قصر؟ باید نشانم بدهی.

 

 

 نمی توانم.

 

 

 حق داری. اما خوش دارم که ببینم. خودم یک جوری ام را می بینم.

 

 

 نزن!حرف بی معنی 

 

 

 به من کمک کن بندتو!

 

 

ناگهان فکری به نظر اندره رسید و گفت: یک قلم و دوات و کاغذ می خواهم تا نقشه ی خانه اش را 

 بکشم.

 

 

کادروس گفت: من دارم و از جیب های خود قلم و مرکب و کاغذ بیرون اورد و به اندره داد. اندره 

 انه کنت مونت کریستو کرد.لبخندی زد و شروع به کشیدن نقشه ی خ

 

 

 کادروس گفت: خودش هم همیشه در خانه است؟
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اندره گفت: نه، بیش تر وقت ها به خانه ویالیی اش که بیرون از پاریس است می رود. وقتی که او 

 نیست خانه خالی می ماند. مطمئنم یک روز باالخره دزد خانه اش را می زند.

 

 

 یش را کجا می گذارد؟کادروس پرسید: پول ها

 

 

 نمی دانم، ولی به نظرم در کشوی میز اتاقش در طبقه ی اول

 

 

پس حاال که نقشه ی طبقه هم کف را کشیده ای ، نقشه ی طبقه اول را هم بکش! بارک اهلل پسر 

 خوب.

 

 

 اول اندره دوباره قلم به دست گرفت و گفت: خیلی ساده است. اتاق خواب و رختکن در طبقه ی

است، این جا! ان طرف هم اتاق پذیرایی، کتابخانه و اتاق مطالعه است. میز کنت این جاست، در اتاق 

 رختکن.

 

 

 اتاق رختکن پنجره دارد؟

 

 

 اندره گفت: دوتا؛ یکی اینجاست، یکی هم ان طرف.

 

 

 کادروس فکری کرد و گفت: گفتی کنت بیشتر وقت ها به خانه ویالییاش می رود؟

 

 

 اره، فردا هم می خواهد برود برای دو روز به انجا برود.

 

 

 مطمئنی؟
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اره. صد درصد. خودش به من گفت. مرا خیلی دوست دارد. فکر می کنم می خواد بعد از مرگش 

 همه ی ثروتش را به من ببخشد.

 

 

 اه تو چقدر خوش شانسی پسر!

 

 

 ی دوستان قدیمی را هم دارم.اره، اما وقتی ثروتش به من برسد، هوا

 

 

راست می گویی؟ پس تا ان موقع حداقل می توانی یک هدیه به منبدهی. مثال ان انگشتری الماست را 

 به من بده.

 

 

اندره ، انگشتری الماسش را در اورد و به کادروس داد. کادروس انگشتری راگرفت و نگین ان را به 

 ،شیشه فانوس را برید. کادروس گفت: اصلِ اصل است.شیشه ی فانوس کالسکه کشید. الماس

 

 

 اندره گفت: باید هم اصل باشد، پس چه فکر کرده ای؟ خب، دیگر چه می خواهی؟

 

 

 هیچ چیز فردا می روم خانه ی کنت. خداحافظ بندتو.

 

 بعد همان طور که امده بود، رفت

 دزد

 

 

 ونت کریستو رسید. فرستنده نامه نوشته بود:روز بعد، نامه ای بدون امضا به دست کنت م

 

 

باید به اطالع تان برسانم که امشب، مردی وارد خانه ی شما خواهد شد و سعی خواهد کرد 

کاغذهایی را از کشوی میزتان در اتاق رختکن بدزدد. لطفا به پلیس اطالع ندهید، چون باعث دردسر 

د. فقط باید جایی پنهان و منتظر دزد شوید و او را فرستنده نامه خواهد شد. شما ادم شجاعی هستی

دستگیر کنید. بهتر است خدمتکارها نیز در خانه نباشند. می توانید ان ها را به خانه ی ویالیی تان در 
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خارج از شهر بفرستید. اگر دزد، خدمتکارها را ببینداز ترس فرار خواهد کرد. چه کسی می داند؟ 

 ستم به شما اطالع بدهم.شاید دفعه ی بعد دیگر نتوان

 

 

کنت با خود فکر کرد: حتما دزد ها می خواهند در خانه تنها بمانم تا خانه ی ویالیی را خالی کنند، اما 

چرا نوشته اند که خدمتکارها را به خانه ویالیی بفرستم؟؟! پس حتما می خواهند مرا تنها در خانه به 

 دام بیندازند و بکشند.

 

 

اد همه افراد قصر به جز علی به خانه ی ویالیی بروند. سپس یک تفنگ و دو تپانچه کنت، دستور د

برداشت و با علی در اتاق خواب منتظر دزد شد. در دیوار اتاق خواب، روزنه ای بود که کنت می 

توانست از انجا اتاق رختکن را ببیند. خانه کامال تاریک بود. کنت زبانه ی چفت دری را که بین 

اتاق خواب بود، در اورد و از روزنه ی دیوار به اتاق رختکن نگاه کرد. هنوز از دزد خری  رختکن و

 نبود.

 

 

 نیمه شب بود که صدای خش خشی از اتاق شنید.

 

 

صدای خش خش باز هم تکرار شد. کنت فهمید که شیشه پنجره را با الماس می برند. برای چند 

اشاره کرد تا نزدیک تر بیاید. بعد چیز سفیدی را جلوی یکی لحظه، ضربان قلبش تندتر شد. به علی 

از پنجره های اتاق رختکن دید. ان چیز سفید، ورق کاغذ بزرگی بود که دزد ان را به شیشه پنجره 

چسبانده بود تا تکه ی شیشه ی بریده شده بدون اینکه بیفتد، از پنجره جدا شود. بعد، دستی از 

 به ارامی پنجره را باز کرد. ان گاه مردی وارد اتاق شد. تنها بود. سوراخ پنجره وارد اتاق شد و

 

 

 کنت با خود گفت: چه ادم رذل و شجاعی!

 

 

علی به شانه ی کنت زد و پنجره ی اتاق را نشان داد. کنت به طرف پنجره رفت و خیابان را نگاه 

 کرد. یک نفر دیگر پایین بود و به خانه نگاه میکزد.
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 ا خود گفت : خب، پس دو نفر هستند. یکی وارد خانه شده و ان دیگری مواظب است.کنت ب

 

 

ان گاه، به علی اشاره کرد تا مواظب مردی که جلوی خانه است باشد و خودش دوباره از سوراخ 

 دیوار به اتاق رختکن نگاه کرد.

 

 

انه ی قفل یکی از درها را بیرون دزد، در حال بستن درهای اتاق رختکن بود، اما نمی دانست کنت زب

کشیده است. دزد پارچه ی دور فانوس خود را کنار زد تا ببیند چگونه می تواند کشوی میز را باز 

کند، اما نور فانوس روی صورتش افتاد و منت صورت دزد را دید و تعجب کرد. در همین موقع علی 

 تبرش را باال برد.

 

 

پایین بیاور! بعد به او گفت که چه بکند. علی فوری از اتاق بیرون رفت کنت اهسته به او گفت: تبر را 

 و با لباده ی کشیشی و کاله گیس بلند و ریش مصنوعی برگشت.

 

 

کنت مونت کریستو فوری سر ووضعش را تغییر داد و دوباره تبدیل به پدر بوزونی شد. بعد، یک بار 

د هنوز زیر چراغ خیابان ایستاده بود. کنت مونت دیگر از پنجره به خیابان نگاه کرد. همدست دز

 کریستو او را نیز شناخت و بعد همه چیز را فهمید.

 

 

به علی گفت: همین جا باش و تا نگفتم به اتاق رختکن نیا! سپس شمعی را روشن کرد و وارد اتاق 

 رختکن شد و گفت: شب بخیر کادروس عزیز! این موقع شب اینجا چه می کنید؟

 

 

 

 قتل

 

 

 کادروس در حالی که تعجب کردهبود فریاد زد: پدربوزونی!

 

 

 او نمی دانست کشیش چگونه وارد اتاق شده است، زیرا همه درها رو قفل کرده بود.
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کنت مونت کریستو گفت: خوشحالم که مرا شناختید، اما انگار هنوز هم عوض نشده اید. دفعه ی 

دید و حال می خواهید از خانه ی کنت مونت کریستو دزدی کنید. پیش الماس جواهرفروش را دز

 مگر شما زندان نبودید؟

 

 

 فرار کردم.

 

 

 تا باز دزدی کنید هان؟ واقعا جای تاسف است.

 

 

 پدربوزونی به من رحم کنید. شما یک بار جان مرا نجات دادید. باز هم به من رحم کنید.

 

 

 ی؟چه طور از زندان فرار کرد

 

 

وقتی در زندان تولون در جایی بیگاری می کردیم؛ موقع استراحت بین ساعت دوازده و یک بعد از 

 ظهر.....

 

 

پدر بوزونی حرفش را قطع کرد و گفت: زندانی ها بعد از ناهار یک چرت می خوابند! واقعا که جای 

 تاسف است.

 

 

 گ که نیستیم.کادروس گفت: ما که نمی توانیم دائم کار کنیم. س

 

 

 بوزونی گفت: بال نسبت سگ !خب بعد چه شد؟

 

 

 موقعی که دیگران خوابیده بودند من ودوستم فرار کردیم.
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 کدام دوستت؟

 

 

خودش می گفت اسمش بندتو است. اسم واقعی اش را نمی دانست. چون نمی دانست، پدر و 

 مادرش چه کسانی بوده اند.

 

 

 ست؟بندتو االن کجا

 

 

در پاریس است. صاحب این خانه، کنت مونت کریستو شیفته ی او شده و می خواهد بعد از مرگ، 

 همه ثروتش را به او ببخشد.

 

 

 کشیش گفت: جدی؟! بندتو چه اسمی روی خودش گذاشته؟

 

 

 اندره کاوال کانتی.

 

 

به اوست. با بارون دانگالر و  اما این همان کسی است که دوستم کنت، در حال نشان دادن پاریس

 خانواده اش هم رفت وامد دارد. باید با اقای دانگالر اطالع بدهم.

 

 

 نه، این کار را نکنید پدر بوزونی! وگرنه من و بندتو نابود می شویم.

 

 

 پدربوزونی گفت: فکر می کنی برایم اهمیتی دارد؟ باید به انها اطالع بدهم.

 

 

 شما اطالع نمی دهید. و خنجرش را بیرون کشید و باال برد تا به کشیش بزند. کادروس گفت: نه،

 

 

پدربوزونی، کادروس را گرفت و مچ دستش را چنا با قدرت پیچاند که خنجر به کف اتاق افتاد. 

 کادروس از درد فریاد زد. پدر بوزونی مچ دستش را باز هم پیچاند و گفت: مجبورم تو را بکشم.
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 س گفت: رحم کنید پدر!کادرو

 

 

 خب، حاال باید نامه ای به بارون دانگالر بنویسی. این قلم و کاغذ را بردار و هر چه می گویم بنویس!

 

 

 کادروس نشست و نوشت:

 

 

 «به بارون دانگالر»
 

 

واقع مردی که خودش را اندره کاوال کانتی معرفی کرده و به خانه ی شما رفت و امد می کند، در 

 یک زندانی فراری به نام بندتو است که با از زندان تیلون فرار کرده است.

 

 

 امضا: گاسپار کادروس

 

 

 پدربوزونی نامه را گرفت و گفت: خب، حاال برو!

 

 

 کادروس از پنجره بیرون رفت و پا بر روی پله ی نردبان گذاشت.

 

 

 در خیابان است ، ببیند که او از پنجره بیرون می رود.پدر بوزونی شمع را باال گرفت تا هر کس که 

 

 

 کادروس گفت: شمع راخاموش کنید! ممکن است مرا ببینند.

 

 

کنت مونت کریستو به اتاق خواب خود برگشت و از پنجره به خیابان نگاه کرد. کادروس نردبانش 

بود، به همان طرف دوید. وقتی را برد و به دیوار باغ چسباند، اما مردی که در خیابان منتظرش 

کادروس پا به خیابان گذاشت ، مردی از تاریکی بیرون پریدکادروس او را دید، اما دیگر دیر شده 
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بود. خنجری در نور چراغ خیابان برق زد و قبل از اینکه کادروس بتواند از خود دفاع کند، در 

افتاد. مرد موهای سر او را گرفت پشتش فرو رفت. کادروس فریاد کشید: کمک! کمک ! و به زمین 

 و چند ضربه ی خنجر به او زد و وقتی دید که دیگر فریاد نمی کشد، پا به فرار گذاشت.

 درجست و جوی قاتل

 

 

پس از چند دقیقه ، کادروس دوباره فریاد زد و کمک خواست. این بار پدر بوزونی وعلی، فانوس به 

 بال دادستان و دکتر فرستاد.دست ظاهر شدند. بوزونی، علی را به دن

 کادروس ناله ای کرد و گفت: فایده ای ندارد، قبل از اینکه بیایند من خواهم مرد.

 پدر بوزونی پرسید: فهمیدی چه کسی به تو خنجر زد؟

بله، بندتو بود. نقشه ی خانه را هم او به من داد. حتما دلش می خواست من کنت را بکشم و همه 

 رسد و یا کنت مرا بکشد و او از شر من راحت شود.ثروت کنت به او ب

 وقتی دید دارم از خانه بیرون می ایم، تصمیم گرفت مرا بکشد. باید به دادستان بگویم.

 پدربوزونی گفت: بهتر است چیزی بنویسیم و تو ان را امضا کنی. شاید دادستان به موقع نرسد.

 کادروس گفت: بله، بله، زود باشید!

ی روی کاغذ نوشت: من می میرم، اما قاتل من ،هم بندم بندتوست. کاغذ را به کادروس داد پدربوزون

 و او ان را امضا کرد.

 پدر بوزونی گفت: خب، کادروس! وقت زیادی نداری بهتر است توبه کنی.

 منظورتان چیست؟

ال ها د. سکشیش گفت: منظورم این است که تو زندگی کثیفی داشتی و خداوند تو را مجازات کر

پیش تو به دوستی خیانت کردی و خداوند به تو هشدار دادو فقیر شدی . بعد من پیش تو امدم و 

الماس گرانبهایی به تو دادم. تو تا ان موقع در زندگی ات این پول نداشتی، اما به ان الماس قانع 

گ بیاوری و هم نشدی. خواستی ان را دو برابر کنی. جواهر فروش را کشتی تا هم پول را به چن

الماس را؛ ولی خداوند یک بار دیگر به تو رحم کرد و هشدار داد. تو به زندان افتادی، اما باز فرار 

کردی و امروز دست به سرقت زدی. اما این بار دیگر خداوند به تو رحم نمی کند. برای همین بهتر 

 است توبه کنی.

 کادروس گفت: تو که هستی؟

 گوش کادروس گفت: من سال هاست تو را می شناسم کادروس! کشیش خم شد و اهسته در

 تو که هستی؟
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 من؟ من ادمون دانتس هستم. مرا به یاد نمی اوری؟

کادروس گفت: ادمون دانتس! آه خدای من! خدای من! مرا ببخش، مرا ببخش. من از همه گناهانم 

 توبه می کنم.

 بعد بع پشت افتاد و ساکت شد.

 خب، این اولین نفر! کشیش با خود گفت:

طولی نکشید که دادستان و پلیس سر رسیدند. پدر بوزونی جسد کادروس را به انها نشان داد و 

گفت: کنت مونت کریستو به خانه ویالیی شان رقته اند. من از ایشان خواهش کردم که اجازه بدهند 

ه بودم ، ببینم. وقتی در کتابخانموقعی که نیستند، چند جلد از کتاب های گران بهای کتابخانه شان را 

دزدی وارد خانه شد و با دیدن من فرار کرد. بعد صدای فریادهایی را از بیرون خانه شنیدم. وقتی 

 دوان دوان بیرون امدم ، دیدم این مرد زخمی شده و روی زمین افتاده است.

 س داد.سپس، یاداشتی را که در ان، کادروس قاتل خود را معرفی کرده بود، به پلی

 پلیس ، چاقو، فانوس، دسته کلید و لباس های او را ) غیر از جلیقه اش که پیدا نشد( با خود برد.

پلیس مدتی در پاریس به دنبال قاتل کادروس گشت، اما نمی دانست که بندتو همان اندره کاوال 

 کانتی است. به همین جهت هم نتوانست بندتو را پیدا کند.

 

 

 

 داستان هایده

 

یک روز البر مورسر به دیدن منت مونت کریستو امد. هنگامی که با هم صحبت می کردند، صدای 

 اهنگی که با گیتار نواخته می شئ ، به گوش البر رسید.

 او پرسید: صدا از کجاست؟

 هایده در اتاقش اهنگ می زند.

 هایده؟ چه اسم عجیبی! یک بار در اپرا همراه شما بود. او کیست؟

 ت مونت کریستو گفت: شاهزاده است.کن

 شاهزاده! اهل کجاست؟

شرقی است. به او می گویم که داستان زندگس اش را برای تان تعریف کند. بیایید برویمبا او 

 صحبت کنیم.
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هایده، در اتاق خود روی چند تشکچه نشسته بود و اهنگ می زد. کنت، البر را به او معرفیکرد. وقتی 

 ند، البر گفت: کنت گفتند که شما شرقی و شاهزاده اید.البر و کنت نشست

هایده گفت: بله، من دختر علی پاشا و اهل ژانی نا هستم، اما وقتی از کشور خارج شدم، دختری 

 کوچک بودم.

 البر گفت: ان موقع را به یاد دارید؟

روی تشکی که بله، ما در قصری در ژانی نا زندگی می کردیم. یک شب، ناگهان مادرم مرا از 

خوابیده بودم بلند کرد. چشمانم را باز کردم و دیدم مادرم اشک می ریزد. من هم گریه ام گرفت. 

مادرم گفت: ساکت بچه! بعد مرا برداشت و همراه با پدرم و نگهبان ها و خدمتکاران قصر فرار 

که  ای رسیدیم کردیم. پدرم با لباس با شکوهش از پشت سر می امد. طولی نکشید که به رودخانه

جزیره ای کوچک وسط ان بود. در جزیره، خانه ای ییالقی دیده می شد. با قایقی که منتظرمان بود 

 به جزیره رفتیم.

من نمی دانستم چرا فرار می کنیم. پدرم شاهزاده ای بسیارقدرتمندی بود. به نظرم درست نبود که 

ر ده بود تا به ژانی نا حمله و پدرم را دستگیفرار کند. بعد ها فهمیدم که سلطان ترک، لشکری فرستا

کنند. ارتش ما که در قلعه نظامی سنگر گرفته بود، نمی توانست در برابر ان ها مقاومت کند. پدرم 

تصمیم گرفت که قرارداد اتش بس موقت را با ان ها امضا کند. پدرم، افسری فرانسوی را که کامال 

طان فرستاد و تا مشخص شدن نتیجه مذاکره، ما را به خانه مورد اعتمادش بود برای مذاکره پیش سل

 ی ییالقی منتقل کرد تا در امان باشیم.

پدرم همه ثروتش را که مقدار زیادی سکه های طال بود، به زیر زمین خانه ی ییالقی منتقل کرده 

نام  انی بهبود. در انجا ، دویست بشکه باروت وجود داشت. ما هم به زیر زمین رفتیم و پدرم نگهب

سلیم را کنار بشکه های باروت گذاشت. سلیم، همیشه مشعلی به دست داشت و وظیفه اش مراقبت 

شبانه روزی از زیر زمین بود. پدرم به او دستور داده بود به محض این که عالمت داد، بشکه های 

 باروت را اتش بزند تا خانه به همراه ما منفجر شود.

ه منتظر افسر فرانسوی است تا از جانب سلطان پیغامی برایش بیاورد. چند روز بعد ، پدرم گفت ک

ساعت چهار بعد از ظهر، سربازان سلطان به رودخانه رسیدند. افسر فرانسوی همراه ان ها بود . 

پدرم علی پاشا، جلوی در خانه ی ییالقی ایستاده بود تا انها به جزیره بیایند . بعد مادرم و مرا به زیر 

اد . قرار بود پدرم به محض این که پیغام سلطان را شنید، افسر فرانسوی را با خنجر یا زمین فرست

انگشتر پیش سلیم بفرستد. اگر افسر فرانسوی با خنجر پیش سلیم کی رفت، معنی اش این بود که 

سلطان پیغام بدی فرستاده و سلیم باید باروت ها را اتش بزند و همه پیز را منفجر کند. ولی اگر 
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فسر فرانسوی با انگشتر پیش سلیم می رفت، معنی اش اسن بود که که سلطان ما را بخشیده و ا

 ازادیم. ان وقت سلیم مشعل را خاموش می کرد و ما به طبقه ی باال پیش پدرمان می رفتیم.

از زیر زمین ، صدا هایی را باالی سرمان شنیدیم. کمی بعد، صدای پاهایی از پله هلی زیر زمین به 

 وشمان رسید. سلیم، مشعل را اماده نگه داشت.گ

 افسر فرانسوی جلوی در ظاهر شد و گفت: سلطان به سالمت باد!سلطان، علی پاشا را عفو کرد.

 سلیم پرسید: چه کسی تو را به اینجا فرستاده؟

 افسر فرانسوی گفت: علی پاشا

 ه من بدهی.تگر از جانب علی پاشا امده ای، حتما می دانی که باید چیزی ب

 افسر گفت: بله ، برایت انگشتری اورده ام.

بعد دستش را بلند کرد، اما چون فاصله اش زیاد بود، سلیم نمی توانست ببیند که در دست او 

 چیست و گفت: نمی توانم ببینم چه چیزی در دست توست.

 افسر فرانسوی گفت: بیا جلوتر! یا اگر می خواهی من میایم جلوتر.

 ت: نه، بیندازش زمین زیر نور، بعد برو عقب تا من ببینم چیست.سلیم گف

افسر فرانسوی انگشتر را روی زمین انداخت و عقب رفت. سلیم انگشتری را دید و مشعل را 

خاموش کرد. بعد افسر فرانسوی دوباره کف زد. ناگهان سربازان سلطان ظاهر شدند و با خنجر 

 انسوی به ما خیانت کرده است!سلیم را کشتند. فهمیدیم که افسر فر

سربازان سلطان، تمام ثروت پدرم را گرفتند و من و مادرم را اسیر کردند. ان ها پدرم را در اتاق 

باالی سر ما کشته بودند. بعد مقدار ریادی از طالهای پدرم را به افسر فرانسوی بخشیدند و اجازه 

، بفروشد. وقنی به قسطنطنیه رسیدیم، مادرم دادند که او من و مادرم را در مسیرش به قسطنطنیه 

 مرد و من کنیز سلطان شدن.

خوشبختانه منت مونت کریستو مرا از سلطان خرید و از ان موقع تا امروز طوری از من مراقبت کرده 

 است که ناراحتی های گذشته را کامال فراموش کرده ام.

 ده تمام شد. قهوه ات را بخور تا برویم.کنت مونت کریستو به البر گفت: خب، داستان زندگی های

وقتی از اتاق هایده خارج شدند، البر گفت: زمانی، پدرم به علی پاشا خدمت می کرد. کاش از هایده 

 می پرسیدم که او را می شناسد یا نه.

 کنت گفت: دفعه دیگر می توانی بپرسی.

 گزارشی ز ژانی نا
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 بود. 2080اواخر سال 

یشنهاد کنت مونت کریستو نامه ای به نماینده اش در ژانی نا نوشت تا درباره ی فرنان دانگالر به پ

 موندگو تخقیق کند و برایش بنویسد که علت شکست علی پاشا چه بوده است.

چندی بعد ، جواب نماینده اش رسید. وقتی دانگالر ان را با دقت خواند، خیلی عصبانی شد. دیگر 

پسر فرنان ازدواج کند، اما نمی دانست چه بهانه ای بیاورد. تصمیم  نمی خواست دخترش با البر

گرفت گزارشی را که از ژانی نا رسیده بود برای روزنامه ها بفرستد. او با خود گفت: وقتی روزنامه را 

 بخواند، دیگر الزم نیست همه چیز را برایش توضیح بدهم.

 صبح روز بعد روزنامه های پاریس نوشتند:

الی از ژانی نا حاکی است که نکته ای تازه درباره ی تاریخ ژانی نا کشف شده است. در سال خبر ارس

، هنگامی که لشکریان سلطان ترک به ژانی نا حمله کردند، افسری فرانسوی که کامال مورد  2018

یانت و خاعتماد شاهزاده علی پاشا بود، قلعه ی نظامی را به ان ها تسلیم کرد. این افسر، به علی پاشا 

او را دستگیر کرد و کشت. نام این افسر فرانسوی فرنان موندگو ست. موندگو اکنون نام خود را به 

 کنت مورسر تغییر داده و عضو مجلس عالی فرانسه است.

انتشار این خبر ، در نشست ان روز مجلس فرانسه، جنجالی بزرگ برپا کرد. وقتی کنت مورسر وارد 

هر طرف تقاضا کردند که درباره این موضوع با دقت تحقیق شود. بعد، از مجلس شد، نمایمدگان از 

مورسر پرسیدند کی برای پاسخ دادن به سوال های انها اماده است؟ مورسر گفت: هر چه زودتر 

 بهتر. مثال همین امشب.

تحقیقات مجلس عالی، در ساعت هشت شب شزوع شد. مورسر در پاسخ به سوال ها، مدارکی را 

اد تا ثابت کند که شاهزاده علی پاشا از او خواسته بود که با سلطان مذاکره کند. انگشتر و نشان د

مهر علی پاشا میز در میان مداراک بود. علی پاشا مهر و انگشترش را به مورسر داده بود تا هروقت 

 الزم می داند به قصر او یا هر جای دیگر رفت و امد کند.

م با سلطان با نتیجه ای نداشت. وقتی نزد علی پاشا برگشتم تا از او مورسر گفت: متاسفانه مذاکرات

دفاع کنم ، مرده بود. اما شاهزاده ان قدر به من اعتماد داشت که در کنار رختخوابش برای من پیغام 

گذاشته بود که پس از مرگش از دختر و همسرش مراقبت کنم. از بدشانسی، وقتی به ژانی نا 

ر علی پاشا ناپدید شده بودند. وضع مالی من ان قدرخوب نبود که دنبالشان برگشتم ، همسر و دخت

بگردم و نمی دانم چه اتفاقی برایشان افتاد. با این حال، دوست داشتم انها را پیدا می کردم و مورد 

 حمایت خود قرار می دادم.

 رئیس مجلس پرسید: حرف دیگری ندارید؟
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باید بگویم نویسنده ی این گزارش دروغ را که در روزنامه کنت مورسر یا همان فرنان، گفت: فقط 

ها چاپ شده است، نمی شناسم. اما چون هیچ شاهدی علیه من وجود ندارد، همین ثابت می کند که 

 بی گناهم.

اعضای مجلس عالی، در گوشی به هم گفتند که: حق با اوست. اما قبل از اینکه به نفع کنت مورسر 

ند که گزارش روزنامه ها دروغ بوده است، رئیس مجلس گفت: اقایان ! همین رای بدهند و اعالم کن

االن یاداشتی از یک شاهد مهم به دست من رسید. نامه این جاست. حتما این شاهد هم امده تا حر 

فهای کنت و بی گناهی ایشان را تایید کند. به نظر شما الزم است نامه را بخوانیم؟ رنگ از چهره 

 د. اعضای مجلس با صدای بلند گفتند: بخوانید! باید بدانیم چه نوشته است.کنت مورسر پری

 رئیس مجلس با صدای بلند نامه را خواند:

جناب رئیس ! وقتی علی تبلین ، پاشای ژانی نا مرد، من کنارش بودم. به همین دلیل هم می دانم چه 

جلس عالی مایل به شنیدن حرف اتفاقی برای همسر و دخترش افتاد. در صورتی که اعضای محترم م

 هایم بودند، لطفا به من که در تاالر نشیمن مجلس هستم ، اطالع دهید.

 ضربان قلب مورسر تند تر شده بود. نمی دانست نویسنده ی نامه کیست.

 رئیس مجلس پرسید: ایا نماینده ها مایل به شنیدن حرف های شاهد هستند؟

 ، بله.تمام نمایندگان فریاد کشیدند: بله

 

 

 

 شهادت

 

 

 رئیس مجلس دربان را صدا کرد و گفت: در تاالر نشمین کسی نشسته؟

 دربان گفت: بله قربان! زنی با خدمتکارش نشسته.

وقتی نماینده ها فهمیدند که شاهد یک زن است، نفس شان از تعجب بند امد. رئیس مجلس گفت: 

 راهنمایی شان کنید که وارد شوند!

بنده زده بود ، بعد از نشستن ، روبنده اش را برداشت. نمایندگان مجلس با دیدن دختری زن که رو

 جوان بیشتر تخجب کردند.

رئیس مجلس گفت: خانم! نوشته بودید وقتی علی پاشا مرد، شما کنارش بودید و می دانید چه بر 

 سر زن و دخترش امده است.

 بله.
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 شما کی هستید؟

 ده دختر علی تبلین، پاشای ژانی نا هستم.دختر جوان گفت: من های

 رئیس مجلس با ناباوری به هایده نگاه کرد و گفت: می توانید ثابت کنید؟

 بله، این گواهی نامه تولد من است و این هم گواهی فروش من و مادرم.

ه ید کگواهی نامه ها به زبان عرب نوشته شده بودند. اما رئیس مجلس با دیدن مهر گواهی نامه فهم

واقعی اند. سپس، مترجمی امد تا گواهی نامه ها را بخواند . مترجم، اول گواهی را ترجمه کرد . 

 سپس، شروع کرد به خواندن گواهی فروش هلیده و مادرش:

من، الکوبیر، تاجر برده ی سلطان معظم ترکیه، به این وسیله تایید می کنم که کنیز جوانی به نام 

مرحوم علی تیلین، پاشای ژانی نا را در مقابل زمردی به ارزش هشتصد هایده دختر شاهزاده ی 

هزار فرانک به کنت مونت کریستو فروختم . این کنیز را سرهنگی فرانسوی به نام فرنان موندگو 

که به علی پاشا خدمت می کرد، به بهای چهارصد هزار فرانک به من فروخته بود، اما مادرش هنگام 

 ت کرد.ورود به قسطنطنیه فو

 امضا: الکوبیز

 کنار امضای تاجر برده، مهر سلطان نیز دیده می شد.

 رئیس مجلس رو به کنت مورسر کرد و گفت: شما این خانم را می شناسد؟

 مورسر برخاست و گفت: نه نمی شناسم. حتما دشمنانم توطئه کرده اند که مرا نابود کنند.

، رو به او کرد و گفت: اما خوشبختانه من شما را می هایده که قبال متوجه کنت مورسر نشده بود

شناسم. شما فرنان موندگو افسر فرمانده ی ارتش پدرم بودید. شما قلعه ژانی نا را به سلطان تسلیم 

کردید. شما پیغام دروغین سلطان را برای ما اوردید و گفتید که پدرم را عفو کرده است. شما پدرم 

ستور دادید محافظ ما، سلیم را بکشند. شما من و مادرم را به الکوبیر را کشتید. شما به سربازان د

 فروختید. ادمکش! ادمکش! هنوز پیشانی تو از خون اربابت قرمز رنگ است نگاه کنید !

 همه چشم ها متوجه پیشانی کنت مورسر شد. حتی کنت مورسر هم دست به پیشانی خود برد.

 مورسر همان فرنان موندگو افسر فرانسوی است؟ رئیس مجلس پرسید: اما خانم! ایا کنت

هایده گفت: بله، بله. پس از مرگ پدرم ، مادرم به من گفت: به قیافه این افسر فرانسوی خوب نگاه 

کن . تو ازاد بودی، پدری نازنین داشتی و شاید ملکه می شدی، اما این مرد باعث شد کنیز شوی. او 

ت کرد. خوب به او نگاه کن . به دست راستش نگاه کن ، پدرت را کشت و ما را فروخت و بدبخ

عالمت یک زخم دارد. اگر قیافه اش را ازیاد بردی، همیشه می توانی با نگاه کردن به دستی که سکه 
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های تاجر برده را یکی یکی تحویل گرفته ، او را بشناسی . خب حاال از او بپرسید مرا می شناسد یا 

 نه؟

چون خنجری بود که بر قلب مورسر فرو می امد. مورسر سعی کرد دست  تک تک کلمات هایده هم

 راستش را در جیب کتش پنهان تا کسی عالمت زخم را نبیند.

رئیس مجلس گفت: کنت مورسر! ایا مایلید به تحقیق ادامه بدهیم؟ نمی خواهید به اتهامات بانوی 

 جوان پاسخ بدهید؟

 مورسر گفت: نه

 د؟پس ایشان راست کی گوین

کنت مورسر چیزی نگفت. فقط با یک حرکت ، دکمه های کتش را کند. انگار احساس خفگی می 

 کرد. بعد، مثل دیوانه ها به سرعت از مجلس بیرون رفت.

 رئیس مجلس گفت: اقایان ! ایا به نظر شما کنت مورسر گناهکار است؟

 اعضای مجلس گفتند: بله، بله، گناهکار است!

 زی بگوید، در برابر رئیس مجلس سری به احترام خم کرد و رفت.هایده بی انکه چی

 دعوت به مبارزه

 

با رسوا شدن کنت مورسر، نامزدی اوژنی دانگالر و البر مورسر نیز به هم خورد. چندی نگذشت که 

اندره کاوال کانتی از اوژنی خواستگاری کرد و بارون دانگالر با خوشحالی پذیرفت. چون فکر می 

 وال کانتی همسری مناسب برای دختر اوست.کرد کا

از طرف دیگر، البر مورسر که می دانست دشمنان پدرش او را رسوا کرده اند، تصمیم گرفت کسی 

را که از ژانی نا برای روزنامه ها گزارش فرستاده است، شناسایی کند. او به اداره ی یکی از روزنامه 

رای روزنامه فرستاده است. بعد، مثل همه ی جوانان ها رفت و فهمید که ان گزارش را دانگالر ب

فرانسوی ان دوران ، فکر کرد که ننگ این بدنامی را فقط با مبارزه ی تن به تن با کسی که باعث 

 بدنامی خانواده ی او شده است، می تواند پاک کند. این بود که یک راست به خانه ی دانگالر رفت.

مده است تا با او درباره ی به هم خوردن نامزدی اش صحبت کند؛ دانگالر ابتدا فکر کرد که البر ا

ولی وقتی البر او را دعوت به مبارزه تن به تن کرد، گفت: تو دیوانه ای من باعث بدنامی پدرت نشده 

 ام.

 البر گفت: چرا، تو باعث شدی.

 چگونه؟
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 ان گزارش از کجا به دست روزنامه ها رسیده بود؟

 ته بودند که از ژانی نا فرستاده شده است.خود روزنامه ها نوش

 چه کسی ار ژانی نا گزارش خواسته بود؟

خب معلوم است ، من وقتی می خواهم دخترم را به یک جوان بدهم، حق دارم که درباره ی پدر و 

 مادرش تحقیق کنم.

 تو قبال می دانستی که چه گزارشی از ژانی نا برایت می فرستند.

اگر کنت مونت کریستو نبود، حتی به فکر نوشتن نامه به ژانی نا هم نمی افتادم. از نه، نمی دانستم. 

او پرسیدم : چگونه درباره ی پدرت تخقیق کنم. کنت پرسید: این ثروت را از کجا به دست اورده؟ 

 گفتم: در ژانی نا .

 گفت: پس نامه به ژانی نا بنویس.

 انی نا نامه بنویسی؟البر گفت: حاال فهمیدم! پس او گفت که به ژ

و بعد با خود فکر کرد :هایده در خانه ی کنت مونت کریستو زندگی می کرد. بنابراین، کنت همه 

چیز را از قبل می دانست. برای همین هم به دانگالر پیشنهاد کرد که به ژانی نا بنویسید. حتی ان روز 

قضایا را می دانست. خائن !خائن!  که مرا پیش هایده برد تا داستان زندگی اش را بشنوم ، تمام

 دشمن واقعی پدرم کنت مونت کریستو است.

البر با خشم به خانه ی کنت مونت کریستو رفت. کنت در خانه بود و گفت: عصر به خیر البر ! 

 امیدوارم حالت خوب باشد!

 یح دهید.البر گفت: من نیامده ام که تعارف های دروغ بشنوم . امده ام تا چیزی را برایم توض

 کنت گفت: توضیح؟ اول شما باید توضیح بدهید.

البر گفت: توضیح نمی خواهد! شما دشمن پدر من هستید و ابروی ما رابرده اید . اگر علتش را ندانم 

 می کشم تان.

انگار امده اید تا با من مشاجره کنید! البته نمی دانم چرا. شما در خانه ی من بر سر فریاد می کشید. 

ه بدهید خدمت تان عرض کنم تنها کسی که حق دارد در این خانه فریاد بکشد، من هستم. پس اجاز

 بهتر است که زودتر از این جا بروید بیرون، اقا!

البر با عصبانیت دستکش را از دست بیرون اورد و به سوی کنت انداخت و گفت: اما من می دانم 

 د.چگونه شما را مجبور کنم از خانه تان خارج شوی
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کنت مونت کریستو با خونسردی گفت: پس مرا به مبارزه ی تن به تن دعوت می کنید! فردا صبح 

ساعت هشت در جنگل ونسان ، دستکش تان را با گلوله تحویل تان می دهم. خب، حاال فوری از 

 خانه ام بیرون نروید، خدمتکار را صدا می کنم تا شما را بیندازد بیرون.

 

 ادمون و مرسدس

 

پس از رفتن البر، کنت مونت کریستو مدتی در اتاق خود نشست و فکر کرد . بعد علی را صدا زد و 

 گفت: جعبه ی عاج را بیاور! همان که تپانچه های مخصوص من داخل ان است.

علی رفت و جعبه را اورد. کنت مونت کریستو با دقت به تپانچه نگاه کرد. این تپانچه ها را برای 

ندازی در خانه، سفارش داده بود. یکی از ان ها را برداشت و هدف کوچکی را روی تمرین تیر ا

دیوار نشانه گرفت. او تیرانداز ماهری بود، اما فردا صبح زندگی اش به تیراندازی درست و دقیق 

 بستگی داشت. کمی تمرین ضرری نداشت.

! ده اند تا شما را ببینند، قربانقبل از اینکه شلیک کند، خدمتکاری وارد اتاق شد و گفت: خانمی ام

پشت سر خدمتکار ، زنی استاده بود . زن روبنده زده بود. وقتی کنت مونت کریستو را اسلحه به 

دست دید، با عجله وارد اتاث شد. کنت به خدمتکارش اشاره کرد که برود. بعد پرسید: شما که 

 هستید خانم؟

 هش میکنم پسرم را نکش!زن در برابر کنت زانو زد و گفت: ادمون! خوا

 کنت مونت کریستو از تعجب قدمی به عقب برداشت و گفت: گفتید کی خانم مورسر؟

مرسدس روبنده اش را برداشت و گفت: گفتم ادمون دانتس. اسمی که فقط من فراموش نکرده ام . 

 ادمون! من خانم مورسر نیستم. من همان مرسدس هستم.

 ا این اسم نمی شناسم.مرسدس مرده خانم! من کسی را ب

مه، ادمون! مرسدس زنده است و فقط او تو را می شناسد. به محض این که تو را دید، شناخت. 

 مرسدس، در تمام این مدت در پاریس تو را زیر نظر داشت و می داند چه کسی باعث رسوایی شده.

 نباید از یادمان برود.بگویید فرنان، خانم! اگر قرار است که اسامی از یادمان نرود، هیچ کس 

 اه ، دیدی اشتباه نکردم؟ برای همین هم از تو می خواهم پسرم را نکشی.

 پسرتان مرا به مبارزه دعوت کرد مه من ، خانم! 

 او فکر می کند که شما باعث بدبختی پدرش شده اید. 

ی ن را مجازات مشما اشتباه می کنید، خانم! این بدبختی نیست، کیفر الهی است. خداوند شوهرتا

 کند، نه من.
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مرسدس گفت: مگر شما نماینده ی خدا هستید؟ چرا چیزی را که همه فراموش کرده اند، هنوز هم 

از یاد نبرده اید؟ برای شما چه اهمیتی دارد که چه بر سر علی پاشا و ژانی نا امده ؟ فرنان که ان 

 موقع کاری به شما نداشت.

ربطی به من ندارد. بلکه به افسری فرانسوی و هایده دختر علی  حق با شماست خانم! این موضوع

پاشا مربوط می شود. اما من می خواهم از فرنان شوهر مرسدس انتقام بگیرم نه از سرهنگ فرنان 

 موندگو یا کنت مورسر.

پس باید من را مجازات کنی ، نه شوهرم را. تقصیر من هم بوده. من انقدر شجاع نبودم تا صبر کنم 

 رگردی. ب

 برای چه من از تو جدا شدم؟

 چون تو را دستگیر کردند و به زندان بردند؟

 نمی دانم.

 نمی دانی خانم؟! امیدوارم که این طور باشد، اما من به شما نی گویم.

کنت مونت کریستو به سوی میزکار خود رفت و از کشوی ان کاغذی رنگ و رو رفته بیزون کشید. 

بود که کنت مونت کریستو از الی پرونده ی خودش در دفتر بازرس زندان های  کاغذ، همان نامه ای

مارسی برداشته بود، گفت: علت دستگیری من این بود که مردی به نام دانگالر نامه ای به دادستان 

 نوشت و مرا متهم به ارتباط با ناپلئون کرد، اما نامه را فرنان برای داستان فرستاد.

ان نامه را گرفت و خواند. بعد به کنت مونت کریستو نگاه کرد و گفت: به مرسدس با دستی لرز

 خاطر این نامه تو را دستگیر کردند؟

بله خانم! و چهارده سال در زندان شتدیف بودم . اما شما بی خبر بودید و نمی دانستید که در این 

بگیرم. وقتی از زندان بیرون چهارده سال، من هر روز قسم می خوردم که از فرنان و دانگالر انتقام 

 امدم، فهمیدم که شما و فرنان ازدواج کرده اید و پدرم از گرسنگی مرده است.

 مرسدس زیر لب گفت: و حاال دارید انتقام می گیرید، نه؟

 کنت مونت کریستو گفت: بله، انتقام می گیرم!

 دیدار

 

 ا نکشد و گفت: می دانم که خیلیمرسدس باز هم به کنت مونت کریستو التماس کرد که پسرش ر

 رنج کشیده ای ادمون! اما من هم مثل تو رنج کشیده ام.

 اما، پدر شما از گرسنگی نمرد و نامزدتان وقتی در زندان می پوسیدید با رقیب تان اردواج نکرد.
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 نه، اما میبینم که مردی را که دوستش داشتم، می خواهد پسرم را بکشد.

انگیز بود که سرانجام کنت مونت کریستو تسلیم شد و گفت: باشد، فردا لحن مرسدس چنان غم 

 پسرتان را نمی کشم و اجازه می دهم او مرا بکشد.

مرسدس با تعجب به او نگاه کرد و گفت: نه. اگر تو او را ببخشی، دیگر مبارزه ی تن به تنی در کار 

 نخواهد بود.

مبارزه دعوت کرده است. اگر فردا ساعت هشت کنت مونت کریستو گفت: نه مرسدس! او مرا به 

ان جا نباشم، ابرویم نزد همه خواهد رفت . نه فردا سر قرار حاضر می شوم، اما به پسرت شلیک 

 نمی کنم تا به جای اینکه خون او بریزد، خون من ریخته شود.

 نکشی؟ آه، نه ادمون! نه. تو هم مثل من به خدا توکل کن. قول می دهی که فردا البر را

 کنت مونت کریستو سری به عالمت تصدیق تکان داد. 

مرسدس گفت: تو هنوز هم مثل ان زمان ها جوانمردی. مطمئن هستم که خدا نمی گذارد کشته 

 شوی. خداحافظ.

پس از رفتن مرسدس کنت مونت کریستو به چهره اش در ایینه نگاه کرد و گفت: عجب ادم احمقی 

 میم گرفتم اننتقام بگیرم، قلبم را می کندم و دور می انداختم.هستم من باید روزی که تص

* 

ساعت هشت صبح روز بعد، کنت مونت کریستو و دوستانش و دوستان البر، زیر درختان جنگل 

 ونسان ایستاده بودند و منتظر شروع جنگ تن به تن بودند؛ اما البر هنوز نیامده بود.

یقه به محل نبرد رسید. او با سرعت از کالسکه اش بیرون سرانجام، البر در ساعت هشت و پنج دق

پرید و گفت: می خواستم چیزی به کنت مونت کریستو بگویم. بعد رو به دیگران کرد و گفت: شما 

هم گوش کنید! چون به شما هم مربوط می شود اقا! من دیروز به شما گفتم که حق نداشتید پدرم را 

ه شما حق داشتید که از پدرم، به خاطرخیانتی که به علی پاشا کرده مجازات کنید. اما امروز فهمیدم ک

بود، بلکه به خاطر خیانتی که چند سال پیش به شما کرد، انتقام بگیرید. من می دانم که یه خاطر این 

خیانت چه بدبختی هایی کشیده اید و به عنوان پسر فرنان موندگو از شما به خاطر این که بدتر از 

 انتقام نگرفتید، تشکر می کنم.این از پدرم 

 

 

 

 خود کشی
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کنت مونت کریستو در راه خانه ، بع شهامت مرسدس فکر کرد. او زندگی خود را فدای پسرش 

کرده بود. با این که امکان داشت افشاای اسرار خانوادگی برای پسرش ، البر از فرنان متنفر شود، 

 جان کنت مونت کریستو را نجات داده بود.اما اسرار پدر را برای پسر فاش کرده بود و 

چند دقیقه پس از رسیدن کنت مونت کریستو به خانه، خدمتکاری پیش امد و گفت: کنت مورسر می 

 خواهند شما را ببینند.

 کنت مونت کریستو گفت: راهنمایی اش کنید.

کر کردم وقتی مورسر وارد اتاق شد، کنت مونت کریستو فریاد زد: شمایید کنت مورسر! ف

 خدمتکارم اشتباه می کند.

بله، خودم هستم. همین االن شنیدم پسرم امروز صبح به جای جنگ تن به تن از شما معذرت 

 خواسته است.

 بله، درست است.

 

 پس اگر او از شرف و ابروی من دفاع نکرده مجبورم خودم دفاع کنم.

 مسلم است! هر وقت بگویید، اماده ام.

 م، به شاهد هم احتیاج نداریم.همین حاال بروی

 نه، نداریم، چون همدیگر را خوب می شناسیم.

 مورسر گفت: برعکس، اصال همدیگر را نمی شناسیم.

کنت مونت کریستو گفت: ببینم! مگر شما همان سرباز فرنانی نیستید که در زمان جمگ واترلو فرار 

 کرد؟

یا با دوستش دانگالر پول های ارتش فرانسه را مگر شما همان ستوان فرنانی نیستید که در اسپان

 دزدید و به اربابش علی پاشا خیانت کرد و او را کشت؟ مگر حاال نشده اید تیمسار کنت مورسر؟

 مورسر مچاله شده بود. گویی با میله ای به او داغ می زدند.

 ست؟مردک رذل! تو از کجا این چیزها را می دانی؟ تو که هستی؟ اسم واقعی تو چی

اگر یک دقیقه صبر کنید، به شما می گویم. و به اتاق دیگر رفت. کت و جلیقه اش را به سرعت 

 عوض کرد و لباس دریانوردان را پوشید و برگشت.

خب، حاال دیگر باید مرا بشناسید! حتما بعد از ازدواج با مرسدس یعنی همان دختری که قرار بود با 

 فکر کرده اید. من ازدواج کند، زیاد درباره ی من
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مورسر در حالی که نفسش از ترس و تعجب بند امده بود به دیوار تکیه داد. نزدیک بود خفه شود. 

اه! ادمون دانتس؟ سپس از خانه ی کنت مونت کریستو فرار کرد. سوار کالسکه  "با درمانگی گفت

 ی کرد.اش شد و به کالسکه چی گفت: به خانه برو! چیزی را که دیده بود ، باور نم

وقتی به خانه رسید، هنوز می لرزید. تلو تلو خوران از کالسکه بیرون امد و در خانه را باز کرد ، اما 

 صدای پای دو نفر را شنید که پایین می امدند. نمی خواست ان ها را ببیند .پشت پرده پنهان شد.

یا برویم مادر! این جا دیگر مرسدس و البر در حال خارج شدن از خانه بودند. البر به مادرش گفت: ب

 جای ما نیست. دیگر هرگز ب این خانه برنمی گردیم.

 مورسر، دیگر همه چیز را از دست داده بود. 

وقتی همسر و پسرش رفتند، با سرعت به اتاق خواب خود در طبقه ی باال رفت و چند دقیقه بعد، 

دوان به سوی اتاق ارباب خود رفتند و خدمتکار ها صدای شلیک گلوله ای را شنیدند. ان ها ، دوان 

 کنت را دیدند که تپانچه در دست، روی رختخواب افتاده و مرده است.

مدتی بعد، وقتی کنت مونت کریستو خبر خودکشی مورسر را شنید، با خود گفت: خب، این هم 

 دومین نفر.

 تلگراف

 

س ایستاده بود . باالی تپه ، برج مدتی بعد، کنت مونت کریستو ، کنار تپه ای در بیرون از پاری

تلگراف قرار داشت . در سر تا سر فرانسه ، شبکه ای از برج های تلگراف کشیده بودند وهر برج، 

یک مسئول تلگراف داشت که برج های دیگر را در برابر و پشت سر خود می دید. اگر یکی از برج 

رج بعدی می فرستاد، برج بعدی نیز ان ها، با دسته های عظیم و سیاه دو طرف خود عالمتی برای ب

پیام را به برج بعدی می فرستاد ، برج بعدی نیز ان پیام را به برج دیگر می رساند و به این ترتیب ، 

 خبر با سرعت به سر تا سر کشور می رسید.

کنت مونت کریستو قدم زنان به باالی تپه رفت و جلوی برج تلگراف ایستد. مسئول تلگراف در حال 

یدن توت فرنگی از باغ اطراف برج بود. کنت به تلگراف چی صبح به خیری گفت و پرسید: مگر چ

 شما نباید همیشه در برج باشید و چشم تان به عالمت های برج دیگر باشد؟

تا پنج قیقه دیگر خبری از برج دیگر نمی رسد. دوست دارید بیایید باالی برج و ببینید که چطور کار 

 می کنیم؟

 مونت کریستو گفت: با کمال میل.کنت 
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و بعد با تلگراف چی به طبقه دوم رفت، او در همین طبقه زندگی میکرد. در طبقه باال نیز اتاق 

تلگراف قرار داشت. مرد، دو دستگیره ی اهنی را که با ان ها پیام می فرستاد، به کنت مونت 

 کریستو نشان داد.

 گیرید؟کنت مونت کریستو پرسید: چقدر حقوق می 

 سالی هزار فرانک.

 حقوق بازنشستگی هم می گیرید؟

 بله، پانزده سال دیگر بازنشسته می شوم و ماهی صد اکو می گیرم.

 کنت مونت کریستو زیر لب گفت: بیچاره!

 مرد گفت: چه گفتید؟ 

 گقتم خیلی جالب است! شما همه عالمت ها را می فهمید؟

 برج بعدی می دهم . فقط عالمت بعضی از عالمت ها را می فهمم . نه اقا! من عالمتی که می گیرم به

 کنت مونت کریستو گفت: نگاه کنید! برج جلویی عالمت می دهد. متوجه شدید؟

 بله، می پرسد اماده ای؟

 شما چه جوابی می دهید؟

 به برج جلویی عالمت می دهم که بله، بعد از برج بعدی میپرسم که ایا اماده است؟

 در دقیق!چه ق

تلگراف چی با غرور خاصی گفت: برج جلویی تا دو دقیقه ی دیگر با دادن عالمت ، پیامش را به من 

 می ساند و من باید ام پیام را برای برج بعدی بفرستم.

کنت مونت کریستو با خود گفت: پس برای هر کاری که باید بکنم فقط دو دقیقه فرصت دارم. بعد 

 عالمت دادن برج دیگر رویتان را برگردانید چه می شود؟به مرد گفت: اگر موقع 

 عالمت را نمی بینم و نمی توانم به برج بعدی پیام بدهم.

 بعد چه می شود؟

 صد فرانک جریمه ام می کنند.

 اگر عالمت را عوض کنید و پیام دیگری بفرستید چه میشود؟

ستگی محروم میشوم.به همین دلیل هم ان وقت وضع فرق می کند اخراجم کی کنند و از حقوق بازنش

 امکان ندارد چنین کاری بکنم.

 اگر حقوق پانزده سال را یک جا بگیری ، چه؟ پانزده هزار فرانک!

 شما مرا می ترسانید اقا!
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 کنت گفت: با پانزده هزار فرانک؟

 اقا! لطفا بگذارید برچ جلویی را ببینم. دارد عالمت می دهد.

 ج نگاه کنی ! این کاغذها را نگاه کن!نمی خواهد به ان بر

 اسکناس!

 بله. پانزده هزار فرانک! اگر بخواهی همه ی انها مال تو میشود.

 مرد فریاد کشید: اه ، اقا! دارد عالمت می دهد. شما حواس مرا پرت کردید. جریمه ام کی کنند.

 ا را بگیری.فقط صد فرانک برای تو خرج دارد. بنابراین بهتر است این اسکناس ه

بعد پانزده هزار فرانک را در دست مرد گذاشت و گفت: اما نمی توانی با پانزده هزار فرانک زندگی 

کنی. این هم ده هزار فرانک دیگر. با پنج هزار فرانک می توانی خانه ای قشنگ و ده هزار متر باغ 

 بخری . سود بیست هزار فرانک باقی مانده هم سالی هزار فرانک است.

 مرد گفت: یک باغ ده هزار متری! خدای من!

 .....و یک خانه و سالی هزار فرانک پول نقد. بیا، همه اش مال تو.

 مرد گفت: من باید چه کار کنم؟

کنت مونت کریستو ، کاغذی را به مرد داد که روی ان سه عالمت بود و می گفت: فقط باید این 

 ت. زیاد وقت تو را نمی گیرد.عالمت ها را بفرستی. سه عالمت بیش تر نیس

 بله، اما....

 بفرست! بعد به همه ی ارزوهایت می رسی.

تلگراف چی، بیش از این نتوانست مقاومت کند. پیام کنت را برای برج بعدی فرستاد. مسئول برج 

 جلویی با دیدن پیام عصبانی شد. فکر کرد که تلگراف چی حتما دیوانه شده است. اما برج بعدی پیام

را بی کم و کاست برای برج بعدی فرستاد و به این ترتیب، خبری جعلی به پاریس رسید. در 

پاریس، پیام را به وزیر کشور که یکی از دوستان صمیمی بارون دانگالر بود، رساندند. او هم با 

سرعت یاداشتی برای بارون فرستاد و برایش نوشت که فوری همه ی سهام صنایع اسپانیا از زندان 

 فرانسه گریخته و به اسپانیا برگشته و در ان کشور انقالب شده است.

بارون دانگالر، از سال ها قبل ثروت هنگفتی در اسپانیا به هم زده و با قسمت زیادی از این ثروت ، 

سهام خریده بود.به همین دلیل ، سراسیمه به بازار بورس سهام رفت تا پیش از پایین امدن ارزش 

را بفروشد، اما دیر رسید و خبر بازگشت دون کارلوس به اسپانیا و انقالب در این  سهامش ، ان ها

کشور، به بازار بورس رسیده بود. دانگالر، مجبور شد که سهام خود را به بهایی ناچیز بفروشد. در 

 واقع ، او در کم تر از یک ساعت ، قسمت اعظم دارایی خود را از دست داد.
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وشتند که خبر فرار دون کارلوس از زندان و بازگشتن او به اسپانیا دروغ بوده روز بعد، روزنامه ها ن

و در اسپانیا انقالب نشده است. به همین دلیل، سهام صنایع اسپانیا حتی از قبل هم گران تر شد. 

دانگالر فهمید که اگر سهامش را نگه می داشت، سود هنگفنی می برد، اما اینک تقریبا همه ی دارایی 

 را با دست خود بر باد داده بود.خود 

 دانتس، هنوز در حال انتقام گرفتن بود.

 

 

 جشن عروسی

خانه بارون دانگالر ، برای عروسی اندره کاوال کانتی و اوژونی دانگالر تزئین شده و غرق در نور 

ه اندره ید کبود. بارون دانگالر که اینک تقریبا همه ی ثروتش را از دست داده بود، به این نتیجه رس

و اوژنی باید هر چه زودتر ازدواج کنند. او می خواست بعد از ازدواج، از داماد خود که فکر می کرد 

 خیلی ثروتمند است، پول قرض بگیرد و با ان، ثروت از دست رفته اش را دوباره به چنگ اورد.

ری نداشت و فقط گل اوژنی ، در جشن عروسی خود، لباسی سفید و ساده پوشیده بود. او هیچ جواه

رز سفیدی به موهایش زده بود، اما اندره لباسی بسیار شیک پوشیده و خیلی خوشحال بود. شاید اگر 

می دانست که بارون قسمت زیادی از ثروتش را از دست داده است، این قدر خوشحالی نمی کرد. 

ی کرده بودند. کس کنت مونت کریستو و همه ی دوستان دانگالر غیر از یک نفر ، در جشن شرکت

 از انها پرسید: چرا دوست دیگر دانگالر، اقای ویلفور در مهمانی شرکت نکرده؟

 کنت مونت کریستو گفت: اه، متاسفانه تقصیر من بود.

 خانم دانگالر پرسید: تقصیر شما!

 اندره گوش هایش را تیز کرد.

تم . اگر یادتان باشد، چند وقت کنت مونت کریستو گفت: بله، تقصیر من بود ، اما چاره ای نداش

پیش دزدی وارد خانه ی من شد ولی هنگام فرار، ناشناسی او را با چاقو زد. با این حال ، دزد قبل از 

مرگ یاداشتی از خود باقی گذاشت و فردی به نام بندتو را به عنوان قاتل خود معرفی کرد ، اما 

 پلیس نتوانست قاتل را پیدا کند.

ف های کنت گوش می کرد، کمی از او فاصله گرفت، اما دانگالر به کنت نزدیک شد اندره که به حر

 و گفت: منظورتان همان دزدی است که جلوی خانه ی شما کشته شد؟

 بله، اسمش کادروس بود. کادروس قبال زندانی شده ، اما فرار کرده بود.

 رنگ چهره ی دانگالر با شنیدن اسم دوست قدیمی اش پرید.
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ونت کریستو گفت: وقتی پلیس جسد را دید، تمام لباس هایش را به گوشه ای انداخت، اما کنت م

بعد امد و همه را غیر از یک جلیقه با خود برد. جلیقه کادروس امروز در خانه ی من پیدا شد. یکی از 

یب خدمتکارها ان را برایم اورد و چون خون الود بود، خدس زدم که باید مال کادروس باشد، در ج

 جلیقه نامه ای پیدا کردم که کادروس ان را برای بارون دانگالر نوشته بود.

 دانگالر گفت: برای من؟

 بله، البته نامه خون الود بود، اما توانستم نام شما را بخوانم.

 دانگالر پرسید: نامه کجاست؟ در ان چه نوشته بود؟

 داشت. این بود که ان را نخواندم و به پلیسکنت مونت کریستو گفت: گویا با این قتل ارتباط هایی 

 تحویل دادم.

 اندره کاوال کانتی کم کم به طرف اتاق پذیرایی رفت.

کنت مونت کریستو گفت: به همین علت ، جناب دادستان ویلفور نتوانستند تشریف بیاورند. پلیس، 

 موضوع چیست.قضیه ی نامه را به ایشان اطالع داده و اققای ویلفور رفتند تا ببینند 

 اندره با سرعت به اتاق دیگر رفت و ناپدید شد.

لحظاتی بعد، چند سرباز وارد اتاق شدند و همه تعجب کردند. سربازها ، چند نگهبان جلوی در 

 گذاشته بودند تا کسی فرار نکند.

 دانگالر پرسید: یعنی چه؟ در خانه ی من چه می کنید؟

 یک از شما اندره کاوال کانتی هستید؟ افسر فرمانده ی سربازها گفت: کدام

همه به اطراف خود نگاه کردند. از اندره خبری نبود. دانگالر پرسید: کاوال کانتی را برای چه می 

 خواهید؟

 کانتی زندانی فراری است و به جرم قتل فردی به نام کادروس تحت تعقیب است.

دانگالر احساس کرد که دنیایش در حال خانم دانگالر غش کرد و مهمانان از ترس جیغ کشیدند. 

 فروپاشی است. حاال دیگر عالوه بر ثروت ، داماد ثروتمند خود را هم از دست داده بود.

سربازان، اندره را در خانه پیدا نکردند، اما هنگامی که بیرون از خانه سوار کالسکه می شد، او را 

 دستگیر کردند و یک راست به زندان یردند.

 

 

 

 دره و پدرشان
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 چند روزی از زندانی شدن اندره نگذشته بود که به او گفتند کسی به دیدنش امده است.

اندره ی بیچاره، در این مدت دائم به بدختی خود فکر می کرد. سرانجام به این نتیجه رسیده بود که 

ی فعه پول زیاداین وضع زیاد زول نمی کشد. به خود گفت: ادمی قدرتمند پشت سر من است. یک د

به من دادند . بعد با ان همه ادم های ثروتمند و اشرافی اشنا شدم . بعد نزدیک بود با دختر یک 

صراف ثروتمند ازدواج کنم . پس حتما کسی به من عالقه دارد. اما چه کسی؟ کنت مونت کریستو؟ 

 یعنی کنت مرا دوست دارد؟ حتما کنت پدر واقعی من است.

او را ندیده ام. حاال هم کسی امده به دیدنم. حتما امده تا بگوید کنت به زودی پدری که هیچ وقت 

 ترتیب ازادی مرا از زندان می دهد.

 اما وقتی وارد اتاق انتظار شد، از دیدن مردی که ده سال او را ندیده بود، تعجب کرد.

 برتوچیو گفت: صبح به خیر بندتو.

 خود نگاه می کرد، گفت: تو؟ تو؟اندره در حالی که وحشت زده به اطراف 

 از دیدن من خوشحال نشدی؟

 اندره گفت: چرا امده ای این جا؟! چه کسی تو را فرستاد؟

 هیچ کس.

 پس از کجا می دانستی من در زندان هستم؟

 من پیشکار کنت هستم. چند وقت پیش که امده بودی خانه ی کنت ، تو را شناختم. 

 گفت: اه، پس تو را کنت فرستاده؟ خب از پدر بگو. اندره که خوشحال شده بود،

 برتوچیو پرسید: چدر؟! پس من کی هستم؟

تو پدرخوانده ی من هستی، اما فکر نمی کنم که در این چند ماه تو صد هزار فرانک پوا به من داده 

 مرا میباشی، یا مرا در پاریس با همه اشنا کرده باشی. حاال هم فقط پدر واقعی من کنت، ضمانت 

 کند تا از زندان ازاد شوم.

برتوچیو گفت: حرف های خنده دار نزن بندتو! دیگر هیچ وقت نگو کنت پدر من است. به مرد 

 نارنینی مثل کنت نمی اید که پدر ادم رذلی مثل تو باشد.

 باورم نمی شود.

 حرفم را که بشنوی ، باورت می شود.

 که بدانم پدر واقعی ام چه کسی است.اندره گفت: اندره گفت: اما من حق دارم 

برتوچیو گفت: خیلی خب می گویم. ام گاه به اندره گفت که چند سال پیش ، وقتی که در تعقیب 

ویلفور بود تا او را بکشد ، ویلفور بقچه ی کوچکی را در باغ خانه اش چال کرد. او هم چند چاقو به 
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است با خود برده بود، اما در بقچه یک نوزاد  ویلفور زده و بقچه را که فکر می کرد گنجی در ان

 بودو....وقتی داستان برتوچیو تمام شد، اندره تازه فهمید که پدر واقعی او نه کنت، بلکه ویلفور است.

 محاکمه

 

دادگاه پاریس پر از جمعیت بود. همه امده بودند تا در دادگاه اندره کاوال کانتی شرکت کنند. 

، شزوع به صحبت کرد و سابقه کاوال کانتی را برای اعضای هیئت منصفه دادستان، اقای ویلفور

توضیح داد. سپس نحوه ی به زندان افتادن و فرار او را ؛ امدنش به پاریس را و اینکه چکونه خود را 

یکی از ثروتمندان ایتالیایی جا زده بود و عاقبت یک شب، در کمین هم بند سابقش کادروس نشسته 

 رون از خانه ی کنت مونت کریستو با چاقو کشته بود، برای دادگاه گفت.و او را در بی

 

صحبت های ویلفور خیلی طول کشید، اما وقتی حرف هایش تمام شد، همه مطمون بودند که اندره 

 محکوم خواهد شد

، ت. ویلفور نیز خیلی خوشحال بود و فکر میکرد اتهام اندره را کامال کرده و دیگر امیدی به او نیس

اما گویی اندره اصال نگران نبود. هیچ کدام از حرف های ویلفور باعث نشد که سرش را پایین 

 بیندازد، بلکه در تمام این مدت با خونسردی به دادستان خیره شده بود.

 ویلفور نشست و قاضی نام متهم را پرسید

 

. 

 اندره گفت

 

 می دهم.: قربان اگر اجازه بدهید به این سوال بعدا جواب 

 قاضی و تماشا گران دادگاه تعجب کردند

 

. 

 قاضی پرسید

 

 : چند سال دارید؟ حداقل به این سوال که می توانید پاسخ بدهید؟

 اندره گفت: من به همه ی سواالت پاسخ می دهم قربان! فقط می خواهم نامم را اخر سر بگویم.

 قاضی گفت
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 : بسیار خب، چند سال دارید؟

 ا بیست و دوسال. من شب بیست و هفتم سال هزار و هشتصد و هفده به دنیا امدم..تقریب

ویلفور که در حال یاداشت کردن مطالبی بود، با شنیدن تاریخ تولد اندره، سرش را بلند کرد و پس 

 از لحظه ای دوباره مشغول کار خودش شد

 

. 

 کجا به دنیا انده اید؟

 اوتوی در حومه پاریس.

 دوباره سرش را بلند کرد و به اندره خیره شد. ویلفور

با اینکه بیست سال گذشته بود، اما شب بیست و هفتم سال هزار و هشتصد و هفده را خوب به خاطر 

می اورد. ضربان قلبش تندتر شد. ایا ان شب در باغ اوتوی، اتفاق ناجوری رخ داده بود؟ ان شب 

ودند. دزد هیچ گاه برنگشته بود تا او را متهم کند یا به بقچه ای را که می خواست چال کند، برده ب

خاطر ان نوزاد خق السکوت بگیرد. اما شاید نوزاد نمرده بود. دوباره به اندره نگاه کرد. اندره با 

 خونسردی دستمالی ابریشمی از جیب خود بیرون اورد و با وقاری خاص لبانش را پاک کرد.

 یست؟ دادستان دوباره پرسید: شغلتان چ

 اول جعل اسناد می کردم، بعد دزد و چند وقت پیش هم قاتل شدم .

 نفس همه از تعجب بند امد

 

 . ویلفور دستی به پیشانی اش کشید.

 قاضی پرسید

 

: خب، حاال لطفا اسمتان را بگویید؟ فکر می کنم شما به دلیل خاصی اسم تان را مخفی نگه داشته اید 

. 

 ی نداشتممن هیچ وقت اسم واقع

 

 . اما می دانم پدرم کیست.

 ویلفور مضطرب شد و بی اختیار با دستی لرزان کاغذهای روی میز را جا به جا کرد.

 دادستان گفت: پس نام پدرتان را بگویید.

 همه ساکت شده بودند و گوش می کردند.
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 اندره با خونسردی گفت: پدر من دادستان کشور است.

 کشور؟ و بعد به ولیفور نگاه کرد. دادستان به شدت مضطرب بود. قاضی پرسید: دادستان

 اندره گفت: بله و اگر می خواهید نامش را بگویم، می گویم. نامش ویلفور است.

 

 

 پایان کار ویلفور

 

 وقتی اندره نام دادستان را گفت، سروصدای اعتراض امیز حاضران از هر طرف بلند شد.

 ه دادگاه اهانت می کنید.قاضی گفت: شما دارید ب

اندره گفت: من هرگز جرات چنین کاری را ندارم، اما باز تکرار می کنم که نام پدرم ویلفور است و 

حاضرم ان را ثابت کنم. شبی که من در خانه ی شماره بیست و هشت خیابان الفونتن به دنیا امدم، 

پیچید و در باغ خانه اش دفن کرد.  پدرم به مادرم گفت نوزاد مرده است. سپس مرا در پارچه ای

برای اثبات حرفم ، می توانم ان پارچه را به شما نشان بدهم. روی گلدوزی شده اما در واقع یک نفر 

 پارچه حرف هایnو  hدر باغ ، مخفی شده بود و پدرم را دید که بقچه گنج پنهان 

، دید نوزادی که من باشم در ان است و کرده اند، مرا از چاله بیرون اورد؛ اما وقتی پارچه را بازکرد

من هنوز زنده ام . او مرا به خانه اش در جنوب فرانسه برد و هم چون فرزندی بزرگ کرد. سعی 

کرد مرا درست تربیت کند، اما فایده ای نداشت. وقتی بزرگ شدم، شروع به دروغگویی و دزدی 

 کردم  کردم و باالخره، اموال او را دزدیدم و از خانه اش فرار

 قاضی گفت: برای اثبات حرف های تان مدرک هم دارید؟

 اندره خندید و گفت: اگر مدرک می خواهید به اقای ولفور نگاه کنید!

همه به دادستان نگاه کردند. ویلفور سرش را الی دست های خود گذاشته و ناخن هایش درون 

 موهایش گم شده بود.

 خواهند، به ایشان بدهم؟اندره گفت: پدر! جناب قاضی مدرک می 

 ویلفور ناله کنان گفت: نه، نه! فایده ای ندارد.

 قاضی گفت: چه چیزی فایده ندارد؟ منظورتان چیست اقای ویلفور؟

ویلفور زمزمه کنان گفت: منظورم این است که او راست می گوید. ان گاه برخاست و تلوتلو خوران 

 شتناک می گریزد.به طرف در دادگاه رفت، گویی از کابوسی وح

 قاضی گفت: دادگاه تا تحقیقات بعدی به تعویق می افتد.

 همه برخاستند و پلیس ها اندره را با خود بردند.
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 چند دقیقه پس از اینکه ویلفور به خانه اش رسید، کنت مونت کریستو به دیدار او رفت.

 ویلفور گفت: برای چه به این جا امدید؟

مده ام به شما بگویم که از خداوند طلب عفو کنید تا او نیز مثل من شما کنت مونت کریستو گفتک ا

 را ببخشد.

 مثل شما؟! اما من که ازاری به شما نرسانده ام.

کنت مونت کریستو گفت: چرا، رسانده اید. به خاطر دارید بیست و سه سال پیش مرا محکوم به 

ندگی، همسر و خوشبختی ام را از من مرگ تدریجی کردید و باعث شدید که پدرم بمیرد؟ شما ز

 گرفتید.

 دروغ است! تو که هستی؟

من، روح همان بدبختی هستم که شما او را در قلعه ی شتدیف زندانی کردید. وقتی از ان سیاهچال 

ها خالص شدم، خداوند لقب کنت مونت کریستو به من داد و مرا پشت ثروتی هنگفت پنهان کرد تا 

 .نتوانید مرا بشناسید

 اه، حاال تو را شناختم، تو ، تو ......

 بله، من ادمون دانتس هستم.

ویلفور از ترس فریادی بلند کشید و از خانه بیرون دوید. یک ساعت بعد، وقتی دو پلیس امدند تا 

ویلفور را به خاطر اقدام به قتل نوزادی در بیست و دو سال قبل بازداشت کنند، او را دیدند که دیوانه 

 زمین باغ را می کند. او به پلیس ها گفت که به دنبال بچه اش می گردد.وار 

پلیس ها او را به زندان بردند تا بعد در دادگاه محاکمه شود؛ اما دادگاهی تشکیل نشد، چون ویلفور 

 دیوانه شده بود و او از زندان یک راست به بیمارستان روانی بردند.

 دانگالر در رم

 

ها بود. نه تنها همه ثزوتش را از دست داده بود، بلکه از داماد ثروتمندی که قرار بارون دانگالر تن

بود با دخترش ازدواج کند هم خبری نبود. دخترش نیز از خانه رقته بود. وقتی اندره کاوال کانتی را 

ند ددستگیر کرده بودند، خانم دانگالر و اوژنی که از دست بارون خسته شده بودند، از خانه رقته بو

 تا با دوستان شان زندگی کنند.

حاال، او تنها در محل کار خود نشسته بود و به حساب هایش رسیدگی می کرد. با این کلمه همه ی 

پول های خود را از دست داده بود، اما چون صراف بود، هنوز پول های دیگران نزد او بود. در گاو 
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به یک بیمارستان تعلق داشت و مسئوالن صندوقش پنج میلیون فرانک پول داشت. اما این پول 

 بیمارستان می خواستند به زودی با ان پول ساختمانی بزرگ و جدید بخرند.

دانگالر تصمیم گرفت پول ها را بدزدد و به ایتالیا فرار کند. در انجا می توانست با ام پول ها زندگی 

 شود.تازه و کار جدیدی را شروع کند و پس از مدتی دوباره ثروتمند 

پند روز بعد ، دانگالر به ایتالیا و از انجا به رم رفت. سپس، اتاقی شیک در هتلی معروف گرفت و 

شام لذیذی خورد و به رختخواب رفت. از اینکه ان همه پول داشت، خوشحال و خندان بود، می 

فرو  قخواست در رم گشتی بزند و به کسب و کاری تازه فکر کند. چیزی نگذشت که به خوابی عمی

 رفت.

روز بعد ، هوا صاف و افتابی و برای گشت و گذار کامال مناسب بد. بارون دستور داد کالسکه ای 

برایش حاضر کنند. سپس تمام پول های دزدی را درون یک کیف دستی گذاشت و ان را در جیب 

گشت و گذار پالتوی خود پنهان کرد و از هتل بیرون رفت. او، تا ظهر با کالسکه در اطراف رم به 

پرداخت. بارون دانگالر با این که زبان ایتالیایی نمی دانست، از عهده کارهای خود برمی امد. در واقع 

 چند کلمه ایتالیایی بلد بود و ان ها هم اصطالحات موسیقی بودند، به نحوی با همین کلمات می گفت.

 »گوید که تند تر برود، فریاد زدوقتی کالسکه چی اهسته از تپه ای باال می رفت و او می خواست ب

بارون، ظهر به هتل برگشت و « مودِراتو!»و وقتی از تپه به سرعت پایین می امدند، فریاد زد: « اَلِگرو!

ناهار لذیذی خورد و کیف دستی اش را با دقت زیر متکا گذاشت و خوابید. عصر از خواب بیدار شد. 

اشت و پایین رفت. جلوی در هتل، راهنمایی که لباس پوشید و دوباره کیف پولش را در جیب گذ

صبح او را دیده بود، گفت: عالی جناب! حاال که تا حدودی شهرها را دیده اند، الزم است که حتما اثار 

 تاریخی معروف بیرون شهر را هم ببینید.

دانگالر که خیلی دوست داشت عالی جناب صدایش کنند، دلش عنج رفت. چند سکه به مردی که 

ضر بود برای پول بیش تر حتی او را اعلی حضرت صدا کند، داد و گفت: بله، حتما اثار تاریخی را حا

 می بینم، اما اول باید به یک صرافی بروم. کالسکه دارید؟

عالی جناب! کالسکه چی این جاست. هر کاری که بفرمایید برای تان انجام می دهد. من سفارش 

 های الزم را به او می کنم.

سکه چی در حالی که به حرف های راهنما گوش می کرد: بفرمایید عالی جناب! بفرمایید سوار کال

 کالسکه شوید.

دامگالر درون کالسکه نشست و به صرافی رفت و حسابی باز کرد. بعد بیش تر پول های دزدی را به 

یرون اریخی بحساب خود واریز کرد. سپس ، دسته چکی گرفت و دوباره سوار کالسکه شد تا اثار ت
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از شهر رم را ببیند. چیزی نگذشت که به اطراف رم رسیدند. هوا در حال تاریک شدن بود. فکر کرد 

حتما در هتل زیاد خوابیده است. سرش را از پنجره ی کالسکه بیرون اورد و از کالسکه چی پرسید 

 کی به اثار تاریخی می رسند؟

 گفت: نُ کپیسو.کالسکه چی که انگار فقط ایتالیایی بلد بود 

کمی بعد کالسکه ایستاد. هوا خیلی تاریک شده بود.دانگالر حس کرد که چند اثر تاریخی را کنار 

جاده می بیند. این بود که در کالسکه راباز کرد تا بیرون برود، اما ناگهان دستی قوی او را به عقب 

کرد.دانگالر تعجب کرد و  هل داد و کسی گفت: سرت را بیرون نیاور! . و کالسکه دوباره حرکت

 دوباره فریاد زد: میو کرو

 این کلمه را هنگامی که کاوال کانتی اواز می خواند شنیده بود

 دوباره فریاد کشید: اهای! میو کرو.

اما کالسکه چی جواب نداد. دانگالر با دقت از پنجره بیرون را نگاه کرد. اسب سواری به تاخت در 

رد. دانگالر فریاد کشید: پلیس! شاید پلیس فرانسه به ایتالیا سمت چپ کالسکه حرکت می ک

تلگراف زده تا مرا دستگیر کنند. اما به سمت چپ که نگاه کرد، سواری دیگر را دید که کنار 

 کالسکه می تاخت.

 دانگالر گفت: اه، خدای من! دستگیر شدم. حاال با من چه می کنند؟ یعنی مرا بر می گردانند فرانسه؟

 ن رمدزدا

 

 

 

دانگالر به عقب تکیه داد و به فکر فرو رفت. همان طور که از کالسکه بیرون را نگاه می کرد، ناگهان 

 فهمید که او را به رم نمی برند، بلکه به نزدیکی جند غار رسیده اند.

 

 

ه مورسر را بموهایش از تعجب و ترس ایستاده بود. به یاد ماجراهای جالب راهزنانِ رم افتاد که البر 

 گروگان گرفته بودند و هیچ کس ان را باور نکرده بود.

 

 

 زمزمه کنان گفت: شاید این ها هم دزد هستند!
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در همین موقع، سوارکار سمت راست چیزی گفت و کالسکه ایستاد. بعد در طرف چپ باز شد و 

 «شندی!»کسی گفت: 
 

 

 دانگالر با عجله از کالسکه پیاده شد.

 

 

دو مرد ناشناس او را به چند غار بردند و از چند داالن زیر زمینی عبور دادند. دیگر شکی برای 

بارون باقی نمانده بود که به دست دزدان رم اسیر شده است. پس از مدتی، از راهروی باریکی 

 گذشتند و وارد غاری بزرگ شدند. نگهبانِ دهانه ی ورودی عار، جلوی ان ها را گرفت و پس از

 شناسایی ان ها، اجازه ی عبور داد.

 

 

وقتی دانگالر وارد غار شد، سر دسته ی دزدان که در حال خواندن کتاب بود، پرسید: کسی را که می 

 گفتید، این است؟

 

 

 مردی که دانگالر را اورده بود گفت: بله رئیس!

 

 

 می خواهم قیافه اش را ببینم.« سر دسته ی دزدها گفت

 

 

از نگهبان ها مشعلی را باال گرفت تا سر دسته ی دزدها، دانگالر را بهتر ببیند. دانگالر که می یکی 

 ترسید ابروهایش بسوزد، خود را عقب کشید.

 

 

 رئیس دزدها گفت: انگار خسته است! ببریدش کمی بخوابد.

 

 

 دانگالر با خود گفت: حتما می خواهند مرا بکشند.
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چند داالن تنگ عبور دادند. سپس از چند پله باال رفتند . وقتی دانگالر را در اتاقی که دوباره او را از 

در دل کوه کنده شده بود، حبس کردند، خیلی تعجب کرد. در گوشه ای از اتاق ، تختخوابی از 

 پوست بزو برگ درخت بود. پس، هنوز نمی خواستند او را بکشند.

 

 

د . حتما همان دزدها او را اسیر کرده بودند، چون چیزهایی که البر از به یاد ماجرای البر مورسر افتا

رئیس دزدها گفته بود[ با سر دسنه ی دزدها که کتاب می خواند، شباهت بسیاری داشت. از این که 

قرار نبود او را بکشند، خوشحال شد. دزدان برای ازادی البر چهار هزار لویی خواسته بودند، اما حتی 

بر این پول یعنی هشت هزار یا چها هشت هزار فرانک می خواستند، برای ازادی خود می اگر دو برا

پرداخت؛ در حسابش پنج میلیون فرانک پول داشت و به همین دلیل، با خیال راحت بر روی 

 تختخواب زمخت دراز کشید و به خواب رفت.

 

 

 

 

 دانگالر غذا سفارش می دهد

 

 

دار شد، نمی دانست کجاست. بعد به یاد اورد که به دست همان دزدان وقتی دانگالر از خواب بی

 دریایی اسیر شده است که البر مورسر را گروگان گرفته بودند.

 

 

با خود فکر کرد: هنوز مرا نکشته اند، پس حتما پول هایم را دزیده اند. اما پول هایش هنوز سر جای 

و غریبی! نه ساعتم را دزیده اند، نه پول هایم را.  خودش بود. با خود خود گفت: چه دزدهای عجیب

 اما فکر می کنم به زودی برای ازاد کردنم پول می خواهند.

 

 

 به ساعتش نگاه کرد. شش صبح بود.

 

 

 در ساعت دوازده ظهر ، دانگالر از سوراخ در دید که نگهبان جلوی درِ زندانش عوض شد.
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سیاه، پنیر و پیاز کرد. دانگالر با خود گفت: نمی دانم چه طور  سپس نگهبان شروع به خوردن نان

این غذای مزخرف را می خورد! اما خودش هم احساس گرسنگی کرد . به نگهبان گفت برای او هم 

 غذا بیاورند، اما مرد اعتنایی نکرد.

 

 

و نخود فرنگی و  ساعت چهار بعدد از ظهر، باز هم نگهبان عوض شد، اما این نگهبان با هود ژامبون

یک سبد انگور تورده بود. دهان دانگالر اب افتاد. چند ضربه به در زد. نگهبان در را باز کرد تا ببیند 

او چه می خواهد. دانگالر دید که نگهبانش همان مردی است که دیروز با تندی به او گفته بود که 

لبخندی زد و مودبانه گفت: شام نمی  سرش را از کالسکه بیرون نیاورد؛ اما زمان، زمان دعوا نبود.

 دهید؟

 

 

 نگهبان گفت: عالی جناب گرسنه هستند؟ 

 

 

دانگالر می خواست بگوید: گرسنه؟!بیست و چهار ساعت است چیزی نخورده ام . اما گفت: بله، 

 خیلی گرسنه هستم.

 

 

 نگهبان پرسید: و میل دارند چیزی بخورند؟

 

 

 ودتر غذا را بیاورند.بله، اگر می شود کمی ز

 

 

حتما عالی جناب! در اینجا همه چیز هست، فقط همانطور که در همه جا مرسوم است، باید پولش را 

 بپردازید.

 

 

دانگالر گفت: البته که پولش را می دهم، هر چند رسم است که معموال غذای اسیران را مجانی می 

 دهند.

 

 

 ا چنین رسمی وجود ندارد.نگهبان گفت: عالی جناب! در اینج
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 دانگالر گفت: باشد، چیزی بیاورید که بخورم.

 

 

 عالی جناب چه غذایی؟ لطفا فقط دستور بدهید تا بیاورند.

 

 

 اشپز هم دارید؟

 

 

 بله، بهترین اشپزها را.

 

 

باب جوجه ک دانگالر با خود گفت: انگار در پاریس هستم. بعد به نگهبان گفت: پس، لطفا برایم

 بیاورید.

 

 

 یکی دو دقیقه بعد، مردی جوان جوجه کبابی در بشقابی نقره ای اورد.

 

 

 نگهبان بشقاب را گرفت و روی میز گذاشت و گفت: بفرمایید، عالی جناب!

 

 

 دانگالر چاقو و چنگال خواست. چاقو و چنگال هم برایش اوردند.

 

 

کند، اما نگهبان گفت: ببخشید عالی جناب! این جا پول غذا را  دانگالر می خواست شروع به خوردن

 قبال می گیرند، چون ممکن است بعدا ندهید.

 

 

دانگالر فکر کرد: اه، پس این جا پاریس نیست، اما پول خوبی به ان میدهم، چون جوجه کباب این 

 جا ارزان است.
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یک لویی، می توان صد جوجه کباب در رم سپس یک لویی به نگهبان داد و با خود فکر کرد: با 

 خرید.

 

 

و به سوی غذا رفت. نگهبان گفت: عالی جناب! یک لحظه صبر کنید. عالی جناب یک لویی بیشتر 

 نداده اند!

 

 

 دانگالر تعجب کرد و گفت: یک لویی برای یک جوجه دادم. کافی نیست؟

 

 

 لویی دیگر بدهید. 21111نه، عالی جناب ! باید 

 

 

چشمان دانگالر از شنیدن این حرف خنده دار گشاد شد و زیر لب گفت: شوخی بامزه ای بود. و 

خواست شروع به خوردن کند، اما نگهبان، با یک دست مچ دست او را گرفت و دست دیگرش را 

 دراز کرد تا پول را بگیرد.

 

 

 دانگالر گفت: شوخی می کنید؟

 

 

 ا هیچ وقت شوخی نمی کنیم.نگهبان گفت: عالی جناب! م

 صورتحساب

 

 

 

دانگالر با تعجب به راهزن که هنوز به سختی مچ دستش را چسبیده بود نگاه کرد و گفت: چی؟ صد 

 هزار فرانک برای یک جوجه کباب؟

 

 

 عالی جناب ، اگر بدانید پرورش مرغ و جوجه در این غارها چه قدر سخت است!
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خب، بسیار خب! خیلی بامزه بود؛ واقعا جالب بود. اما من خیلی گرسنه هستم. دانگالر گفت: بسیار 

 بگذارید غذای را بخورم. باشد این هم یک لویی دیگر.

 

 

 لویی دیگر. باید قبل از غذا خوردن بدهید. 21111نگهبان با خونسردی گفت: خب، می ماند 

 

 

....، پس شما مرا نمی شناسید. محال است دانگالر عصبانی شد و گفت: اگر فکر می کنید که من

 بتوانید چنین پولی را از من بگیرید.

 

 

نگهبان به جوانی که غذا اورده بود، اشاره کرد و جوانی بی درنگ جوجه کباب را برد. دانگالر ، روی 

 اتخت دراز کشید و نگهبان شرروع به خوردن غذای خود کرد. دانگالر، بوی نخود فرنگی و ژامبون ر

حس می کرد و هر لحظه گرسنه تر می شد. نیم ساعت دیگر صبر کرد، اما به نظرش صد سال امد. 

عاقبت کاسه ی صبرش لبریز شد و از جا برخاست. با بی قراری به طرف در رفت و به نگهبان گفت: 

 این قدر مراگرسنه نگه ندارید. بگویید از من چه می خواهید؟

 

 

 چه می خواهید؟ فط کافی است دستور بدهید.عالی جناب! شما بفرمایید 

 

 

 پس، زود چیزی بدهید من بخورم! می شنوید؟

 

 

 عالی جناب چه غذایی میل دارند؟

 

 

 یک تکه نان خشک. قیمت جوجه کباب این جا سرسام اور است.

 

 

 نگهبان گفت: بسیار خب. و فریاد کشید: مقداری نان برای عالی جناب بیاورید.

 

 

 وقتی نان را اوردند، دانگالر پرسید: چه قدر باید بدهم؟
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 لویی، چون قبال دو لویی بیعانه داده اید. 21111نگهبان گفت: فقط 

 

 

 چی؟ صد هزار فرانک برای یک تکه نان؟!

 

 

 بله فقط صد هزار فرانک.

 

 

 اما، این که قیمت جوجه کباب است!

 

 

ریم. چه کم بخورید و چه زیاد، چه ده بشقاب بخورید چه یک بشقاب، ما اینجا یک نرخ بیشتر ند

 برای ما فرقی ندارد.

 

 

 چی؟! باز هم همان شوخی های احمقانه؟ عزیز من!

 

 

 یک باره بگویید می خواهید مرا از گرسنگی بکشید دیگر.

 

 

 واهید بخورید.اه نه عالی جناب! ما نمی خواهیم شما بمیرید. پول بدهید و هر چه می خ

 

 

 خب، من چگونه پول بدهم احمق؟ فکر می کنید در جیب های من صد هزار فرانک پول است؟

 

 

نه،عالی جناب! شما در جیب تان یک دسته چک و در حساب تان پنج میلیون فرانک دارید. با این 

 پول می توانید پنچاه بار جوجه کباب بخورید.
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گر شوخی نیست، بیکه راهزن ها برای ازادی او باج می خواهند . قلم و دانگالر فهمید که این دی

لویی کشید. چک را که به نگهبان داد، نگهبان گفت:  21111دواتی خواست و چکی به مبلغ 

 بفرمایید عالی جناب! این هم جوجه کباب.

 

 

 که بابت ان پرداخته دانگالر اهی کشید و شروع به خوردن کرد؛ اما جوجه خیلی الغرتر از پولی بود

بود. نگهبان با دقت چک را نگاه کرد، بعد ان را در جیب خود گذاشت و مشغول خوردن نخود 

 فرنگی و ژامبون شد.

 

 

 

 گرسنه

 

 

 

ظهر روز بعد، دانگالر باز گرسنه شد. خوشبختانه برای اینکه پول بیشتری ندهد، نصف جوجه و تکه 

کرده بود. اما وقتی جوجه ونان را خورد تشنه شد. برای تشنگی فکر ای نان را در سلول خود پنهان 

هزار  11نکرده بود. سعی کرد تحمل کند، اما عقبت مجبور شد که از نگهبان اب بخواهد. نگهبان، 

 فرانک گرفت و یک پارچ اب به او داد.

 

 

از من بگیرید؟ اگر هدف دانگالر به نگهبان گفت: چرا نمی گویید که می خواهید همه ی پول هایم را 

 تان این است چرا دست دست می کنید؟

 

 

 نگهبان گفت: شای اربابم بخواهد این کار را بکند، اما من چیزی نمی دانم.

 

 

 ارباب تو کیست؟

 

 

 همان کسی که روز اول دیدید
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 پس حداقل اجازه بدهید او را ببینم.

 

 

 نگهبان گفت: خواهش میکنم 

 

 

 تی رئیس دزدها به سلول امد، دانگالر پرسید: چه قدر می خواهید تا مرا ازاد کنید؟وق

 

 

 همه پنج میلیون فرانک تان را.

 

 

از شنیدن این حرف، قلب دانگالر تیر کشید. با زاری گفت: اما این همه ی پولی است که از ثروت 

 ، جانم را هم بگیرید و راحتم کنید.هنگفتم باقی مانده. اگر می خواهید همه ی پولم را بگیرید

 

 

 ما اجازه نداریم که شما را بکشیم عالی جناب.

 

 

 چه کسی به شما اجازه می دهد؟

 

 

 رئیس مان.

 

 

 مگر شما رئیس نیستید؟

 

 

 من رئیس افراد خودم هستم، اما از کسی دیگر دستور می گیرم.

 

 

 ان این کار را با من می کند؟دانگالر فکری کرد و گفت: چرا رئیس ت

 

 

 نمی دانم.
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 پس می خواهید همه ثروتم را بگرید؟

 

 

 شاید.

 

 

 باشد، یک میلیون فرانک بگیرید و ازادم کنید.

 

 

 نه.

 

 

 دو میلیون؟ سه میلیون؟ بسیار خب، چهار میلیون؟ چهار میلیون فرانک بگیرید و بگذارید بروم.

 

 

 زی که پنج میلیون می ارزد، چهار میلیون می دهید؟ با من چانه نزنید جناب صراف؟چرا برای چی

 

 

 باشد، من هم مقاومت می کنم. می توانید مرا بکسید، اما محال است هیچ چکی را امضا کنم.

 

 

 رئیس دزدها گفت: میل ، میل شماست عالی جناب! و رفت.

 

 

مت کند. عاقبت یک میلیون فرانک داد و رئیس دزدها ، غذایی دانگالر نتوانست بیش از دو روز مقاو

 بسیار عالی برای او فرستاد.

 

 

روز دوازدهم ، دانگالر متوجه شد که تنها پنجاه هزار فرانک پول برایش باقی مانده است. دوباره 

 تصمیم گرفت گرسنگی بکشد و هیچ چکی را امضا نکند. کم کم دچار هذیان شد. گاهی، پیرمرد

 فقیری را می دید که روی تخت افتاده و از گرسنگی در حال مرگ است.
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پنج روز گرسنگی کشید. بعد نگهبان التماس کرد و هزار فرانک بگیرد و یک لقمه نان به او بدهد، 

اما نگهبان به حرفش اعتنایی نکرد. سرانجام از نگهبان خواست که اجازه بدهد دوباره رئیس دزدها 

 ند.را مالقات ک

 

 

وقتی رئیس دزدها امد، دانگالر به پایش افتاد و ناله کنان گفت: هر چه دارم می دهم فقط بگذارید 

 بروم.

 

 

 حتما فکر می کنی خیلی زجر کشیده ای، ولی کسانی هستند که خیلی بیش تر از تو زجر کشیده اند.

 

 

 فکر نمی کنم.

 

 

 اما بعضی ها از گرسنگی مرده اند.

 

 

دانگالر به پیرمرد بدبختی فکر کرد که چند روز پیش در حال هذیان بر روی تخت خود یده بود. 

 گفت: بله، درست است. بعضی ها بیشتر از من زجر کشیده اند.

 

 

 بعد صدایی بم وگرفته را شنید که گفت: ایا از کرده ی خود پشیمانید؟

 

 

 ه کردم پشیمانم.دانگالر فریاد کشید: بله، از کارهای زشتی ک

 

 

 صدا گفت: پس تو را می بخشم. بعد مردی که با دانگالر حرف می زد، وارد سلول شد.

 

 

 نفس دانگالر از تعجب بند امد و گفت: کنت مونت کریستو؟
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کنت مونت کریستو گفت: اشتباه می کنید. من کنت مونت کریستو نیستم. من همان کسی هستم که 

کردید و تهمت زدید . همان کسی که نامزدش را مجبور کردید تا با مردی دیگر  شما به او خیانت

ازدواج کند. همان کسی که شما او را زیر پا له کردید تا مقامی باالتر به دست اورید. همان کسی که 

 باعث شدید پدرش از گرسنگی بمیرد. من ادمون دانتس هستم.

 

 

د. کنت گفت: بلند شو! من تو را بخشیدم. ان پنجاه هزار دانگالر فریادی کشید و روی زمین افتا

فرانک باقی مانده هم مال خودت، اما پنج میلیون فرانکی را که دزدیده بودی به بیمارستان پس داده 

 ام. حاال می توانی غذا بخوری و بروی.

 

 

 را گرفته بود. وقتی دانگالر ازاد شد، تمام موهایش سفید شده بود. سرانجام دانتس انتقام خود

 

 

 

 

 پایان داستان

 

 

 

اگر به خاطر داشته باشید، وقتی دانتس گنج را در جزیره ی مونت کریستو پیدا کرد، گذرنامه ای به 

نام لرد ویلمر گرفت و به مارسی رفت. در ان جا خانه ای را که پدرش قبال در ان مستاجر بود خرید. 

 ی و دوران خوش نامزدی اش با مرسدس می انداخت.ان خانه او را به یاد دوران جوان

 

 

 دانتس، مرسدس و البر را پس از ترک خانه ی کنت مورسر یا همان فرنان، به ان جا فرستاده بود.

 

 

چندی بعد، دانتس به مارسی و ان خانه رفت تا با مرسدس خداحافظی کند . وقتی وارد باغ شد، 

نشسته است. مرسدس سرش را بلند کرد و دانتس را دید و مرسدس را دید که زیر درخت یاسمن 

 به سوی او امد.

 

 

 دانتس گفت: مرسدس! امده ام تا از تو خداحافظی کنم.
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 مرسدس با اندوه گفت: می روی ادمون؟

 

 

 بله، می روم. انتقامم را گرفتم و دیگر کاری ندارم.

 

 

مرا بخشیده ای اما نمی خواهم ببخشی. من فقط برای ولی من از همه بیشتر به تو بدی کردم. تو 

 اینکه نمی توانم بمیرم زنده ام.

 

 

ادمون گفت: مرسدس!تو حق داری از من متنفری باشی، چون باعث بدبختی تو شدم. اما انگار از من 

 متنفر نیستی، گویا دلت برایم می سوزد.

 

 

سرم چشم پوشی کردی. من از خودم متنفرم. من نه ادمون! من از تو متنفر نیستم. تو از کشتن پ

 موجود بدبختی هستم.

 

 

 بعد اشک از چشمانش جاری شد. ادمون هم در حالی که گریه میکرد با او خداحافظی کرد و رفت.

 

 

 

** 

 

 

وقتی دانتس به طرف بارانداز می رفت از دور زنی را بر روی عرشه ی کشتی خود دید. زن، لباسی 

 ر تن داشت. وقتی از پله ها باال رفت تا پا به کشتی بگذارد، زن را شناخت؛ هایده بود.شرقی ب

 

 

 هایده پرسید: دارید می روید؟
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دانتس گفت: بله هایده! اما تو در فرانسه می مانی و مثل یک شاهزاده زندگی می کنی. تو جوانی؛ و 

 خوشبختی در انتظار توست.

 

 

 بدون شما خوشبخت نیستم. اگر بروید، دیگر دوست ندارم زنده باشم.هایده گفت: اما من 

 

 

 دانتس تعجب کرد و پرسید: پس، می خواهی با من بیایی؟

 

 

 هایده گفت: بله، من شما را مثل پدر و برادر و .... شوهر دوست دارم.

 

 

بسیار خب، پس تو هم با ادمون باور نمی کرد. مدتی به هایده خیره شد. بعد ، اهی کشید و گفت: 

من به جزیره کنت مونت کریستو بیا. شاید بتوانم در کنار تو تمام بدبختی های گذشته رو فراموش 

 کنم.

 

 پایان
 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنيد رمانسراخارجی به 


