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کلیــۀ حقــوق چــاپ و نشــر ایــن ترجمــه بــرای نشــر افــق بــی پایــان 
یــا قســمتی از  اثــر  ایــن  محفــوظ اســت. تکثیــر، انتشــار و بازنویســی 
ذخیــره  و  ضبــط  الکترونیکــی،  فتوکپــی  از جملــه:  شــیوه  هــر  بــه  آن 
از  قبلــی  و  کتبــی  مجــوز  بــدون  پخــش  و  بازیابــی  سیســتم های  در 
»حمایــت  قانــون  حمایــت  تحــت  اثــر  ایــن  اســت.  ممنــوع  ناشــر 
دارد. قــرار  ایــران«  هنرمنــدان  و  مصنفــان  مؤلفــان،  حقــوق  از 

به نام خدا
کــه خشــک شــده و از بیــن مــی رود و تمــام  گیاهــی اســت  انســان مثــال 

کــه پژمــرده می شــود.  گلــی اســت  زیبایی هــای انســان نیــز همچــون 
گیاه از بیــن می رود  گیــاه  خشــک و پژمــرده می شــود و انســان نیــز مانند  آری؛ 

کالم، افــکار و آثــار او باقی می ماند.  امــا تنهــا 
ــا ایجــاد یــک بســتر مناســب  ــا ب انتشــارات نســل روشــن در تــالش اســت ت
در حمایــت از مولفــان و همچنیــن مانــدگاری ایده هــا، آثــار و افــکار آنهــا و 
کــه از ســطح علمــی مطلوبــی برخــوردار باشــد بــه  کتابــی ارزشــمند  بــا انتشــار 
کنــد تــا بتوانــد اثــری ســازنده را  وظیفــه ی انســانی و اعتقــادی خویــش عمــل 

گــذارد.  بــه عنــوان میراثــی ناچیــز بــرای نســل روشــن باقــی 





به یاد پدرم که دیگر در این جهان نیست





پیشگفتار� 
کوه خفته" توسط  که در دست دارید در سال 1368 برای اولین بار با عنوان " کتابی 
پدرم ترجمه شد؛ اما ترجمه آن با توجه به شرایط آن روزها به گونه ای بسیار سخت 
که بار سیاسی و  کشیده شده بود، طوری  و با بیانی بسیار محافظه کارانه به قلم 
که مدنظر نویسنده "جان هریس" بود منتقل نمیشد. در سال 1369  اجتماعی آن 
همین کتاب با عنوان "آتشفشان خاموش" مجددًا توسط مترجم دیگری ترجمه شد 
و به چاپ رسید و در آن نسخه نیز می توان به بیانی ناشیوا و ترجمه ای سخت پی 
که نه تنها ایرادی به مترجم وارد نیست، بلکه با توجه به امکانات و شیوه های  برد 

کند. کتاب در آن سال ها توانسته بود تا حدی مضمون اصلی را منتقل  انتشار 
من هر دو نسخه را خوانده ام، همینطور نسخه اصلی را. بارها و بارها خوانده ام 
کالم شیرین پارسی، به  کند را به  که داستان می خواهد منتقل  تا بتوانم آن چیزی 
صورتی روان و محاوره وار ترجمه کنم. امیدوارم در پس قصه ای که می خوانید تفکر 
کنار روند داستان از ظرافت قلم نویسنده نیز لذت ببرید. کنید و در  کنید، تأمل 
ارسطو خوش حساب





کوه می غّرد� 
کار نمی کرد، نه اینکه به هنرش  که زیاد  تام َپت یک هنرمند بود، البته هنرمندی 
که زیاد نتونه  گیر و دار زندگی باعث شده بود  بها نمی داد نه، مشغله های روزمره و 
کنار یکی از میزهای بیروِن قهوه خونه  به هنرش برسه. اون روز روی یک صندلی، 
بود لذت  که توی دستش  از نوشیدن چای داغی  و داشت  بود  امیلیانو نشسته 
کارهای روزمره خودشون بودن و  کدوم مشغول انجام  می برد. سایر مردم هم هر 

دهکده ی آناپولی دقیقًا مثل بقیه روزها بود.
ناگهان صدای غرش عجیبی در فضا پیچید. صدایی که معلوم بود از فاصله ای 
که رعدوبرق میزنه و آسمون صدا می کنه. توقع داشت  دور میاد، دقیقًا مثل زمانی 
بادی بیاد و نم بارونی بزنه؛ اما آسمون صاف بود و هیچ خبری از ابر و بارون نبود.

گرفته بود و باد شدید و بارون سنگینی اومده بود و اون روز  تا چند روز پیش هوا 
که به  هوا خوب شده بود و زن ها لباس های شسته رو روی بوم ها و توی حیاط هایی 
کرده بودن. ماهیگیرها هم طبق  کوچه و خیابون های دهکده مشرف بود، آویزون 
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معمول روزهای آفتابی با قایق ها به دریا زده بودن و خیابون های باریک دهکده 
کارهای روزمره شون بودن. که مشغول  پر بود از مردمی 

صدای غرش دوباره تکرار شد. انگار از اعماق زمین بود. تام از روی صندلی 
کرد و رفت سمت اسکله. همه مردم مشغول بودن و  بلند شد، از بین مردم عبور 

انگار هیچ کس به اطراف توجه نمی کرد.
موقع  ایتالیا  اصلی  شهرهای  در  آناپولی،  جزایر  مایلی  صد  تقریبًا  فاصله  در 
انتخابات بود. در آناپولی هم هر روز تظاهرات انتخاباتی بود و صبح ها و عصرها 
که وقت داشتن به  مردی وسط میدون دهکده شروع می کرد به موعظه و مردمی 
حرفاش گوش بدن، یا عالقه به مسائل سیاسی کشور داشتن دورش جمع می شدن.
مرد دیگه ای هم مابین مردم اعالمیه های انتخاباتی پخش می کرد. تام دوباره 
از بین شلوغی برگشت و متعجب از اینکه چرا هیچ کس متوجه اون صدای غرش 

نشده؟! روی صندلی نشست.
که چند میز اون طرف تر  دوباره همون صدا اومد؛ اما این بار قوی تر بود. مردی 
گرفت و نگاهی به آسمون انداخت و نظر تام رو به  از تام نشسته بود سرش رو باال 
کنار اسکله  که دیروز  کشتی ای  که با  کرد. از لباس هاش معلوم بود  خودش جلب 
که نیاز به تعمیر داشت و  کهنه ای بود  کوچیک و  کشتی  گرفته بود اومده.  پهلو 

کناری با رنگ به هم ریخته ای نوشته بودن "ملکه ی آنالدن". اسمش رو در 
صدای غرش هر بـار شدیدتر میشد و رفته رفته مردم توی خیــابون هم توجهشون 
کشیده بودن و سر رو به آسمون  کارهاشون دست  به صداها جلب شده بود. همه از 
کرده بودن. راننده ها از ماشین ها پیاده شده بودن و به آسمون خیره شده بودن. 
کت بودن تا بتونن صدا رو بهتر بشنون. انگار همه  هیچ کس حرفی نمیزد و همه سا

کی ادامه داره؟ که تکرار این صداها تا  می خواستن بدونن 
که اون صدای عجیب توی فضا می پیچید زمین زیر پاهاشون به لرزه  هر بار 
می افتاد. پرنده ها از وسط میدون بلند شده بودند و توی هوا می چرخیدن. درهای 
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کلیسا بی هیچ دخالتی صدا  و زنگ  و بسته می شدن  باز  ماشین ها خودبه خود 
اتفاقی  و انگار منتظر بودن  می کرد. همه مردم دهکده بی حرکت ایستاده بودن 

بیافته.
قبل  حالت  به  همه چیز  و  شکست  سکوت  بعد  ثانیه  چند  شد،  قطع  صدا 

شد. خودش  کار  سرگرم  کس  هر  و  برگشت 
امیلیانو، صاحب قهوه خونه از پشت دخلش بلند شد و بیرون اومد و نگاهی به 
دیوارهای قهوه خونه انداخت. اون دیوارها رو خودش ساخته بود و روی دیوارها 
انقدر  بود و خیلی بهشون می بالید.  کشیده  پرنده  و  و درخت  گل  از  تصاویری 
زمین  لرزش  و  اینکه غرش ها  از  بود  معلوم  که  برانداز می کرد  رو  دیوارها  با دقت 

صدمه ای بهشون بزنه نگرانه.
راننده ها دوباره سوار ماشین ها شده بودن و تردد خیابون به حال عادی خودش 
کارش تموم شد و رفت  که در میان مردم اعالمیه پخش می کرد  در اومده بود. مردی 
کرد به فریاد زدن شعارهای  که سخنرانی می کرد دوباره شروع  میان مردم. شخصی 
تبلیغاتی درباره دولت و اینکه انتخاب یک فرد درست چقدر برای جامعه مفید 

خواهد بود.
مردی که از کشتی اومده بود با دهن باز به آسمون خیره شده بود. تام نیشخندی 

زد و گفت:
نگران نباشید، اینجا اغلب از این اتفاقا میافته!  

کهنه رنگ پریده ای تنش بود  مرد الغراندامی بود و قد بلندی داشت، لباس 
که  کهنه ای  کاله  کفش هاش خیلی قدیمی بودن و فقط نیمی از صورتش از زیر  و 

کرد و پرسید: روی سرش بود معلوم بود. رو به تام 
شما انگلیسی هستید؟  

گفت: تام دوباره لبخند زد و 
که دیروز    کشتی ای هستید  بله، من تام هستم. تام پت، به نظرم شما از خدمه 
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رسید! درسته؟
کمی جابجا  مرد از پشت میز بلند شد و رفت سمت تام، یکی از صندلی ها رو 

گفت: که داشت می نشست  کرد و همونطور 
کشتی ام.   کاپیتان اون  درسته، من 

کرد، به ظاهرش  تام تازه تونست صورتش رو ببینه. سـر تا پاش رو بر انداز 
که سرش پایین بود ادامه داد: کشتی باشه. همونطور  کاپیتان  اصاًل نمی خورد 

من ِفِرد هانی هستم.  
کرد و تام هم باهاش دست داد و به نشانه احترام  دستش رو به طرف تام دراز 
کنه و از روی  کمی سر صحبت رو باز  کمی از روی صندلی بلند شد. بدش نمیومد 

کنجکاوی پرسید:
کشتی؟   خوش اومدید، چی جابجا می کنید با 
که مردم میخوان و سفارش میدن    ما به جاهای مختلف سفر می کنیم و چیزایی 

که میگن از باالی  گوگرد اومدیم. همون ماده ی زردی  براشون می بریم. اینجا برای 
کوه میارن.

داشت  تام  انگلستانه.  شمال  اهل  که  بود  معلوم  صحبتش  نوع  و  لهجه  از 
داد: ادامه  هانی  می کرد.  نگاه  چشمهاش  حالت  به  زیرچشمی 

کن! من تا حاال صدایی مثل این نشنیدم. این صدا با اون غرش ها فرق    گوش 
داره!

کرده بود اشاره  که سرتاسر شمال دهکده رو احاطه  کوهستانی  تام با دست به 
گفت: زد و 

معلومه این صدای چیه! امروز هوای زیادی از دهانه اش خارج شد.  
کاماًل مشخصه! مثل    که باالی دهانه اش تشکیل شده  آتشفشانه؟ لکه های ابری 

کنه؟ ک نیست؟ ممکنه فوران  کتری بیرون میاد! خطرنا که از لوله  بخاریه 
گرم ازش    گاهی مقداری هوای  از  نه، این صداها و بخار همیشه هست! هر 


