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مقلد صدا

اجرای  از  بعد  بود،  جراحان  انجمن  میهمان  دیشب  که  صدا  مقلد 
برنامه اش در کاخ پاّلاویچینی۱ که انجمن جراحان او را به آنجا دعوت 
کرده بود، پذیرفت با ما به کالنبرگ2 بیاید تا در آنجا هم، که ما خانۀ 
هنرمندانی داریم که درش به روی همۀ هنرمندان باز است، هنرنمایی 
که  مقلد صدا  از  ما  دریافت حق الزحمه.  قبال  در  است  معلوم  کند، 
اهِل آکسفورد انگلستان بود اما در الندسهوت۳ به مدرسه رفته و شغل 
اصلی اش در برشِتسگادن۴ ساخت تفنگ شکاری بود، خواهش کردیم 
برنامه اش در کالنبرگ تکراری نباشد بلکه چیز کاماًل دیگری غیر از 
آنچه در جمع جراحان اجرا کرده بود برای ما اجرا کند، یعنی صداهای 
کاماًل متفاوتی را در کالنبرگ تقلید کند غیر از آنچه در کاخ پاالویچینی 
تقلید کرده بود، کاری که انجامش را به ما که شیفتۀ اجرای برنامه اش 
در کاخ پاالویچینی شده بودیم، قول داد. مقلد صدا واقعًا هم برای 
ما در کالنبرگ صداهای کمابیش مشهوری را تقلید کرد غیر از آنچه 
تقلید  تقاضای  می توانستیم  ما  بود.  کرده  تقلید  جراحان  انجمن  در 
صداهای دیگری هم بکنیم و او هم بی دریغ انجامشان می داد اما وقتی 
به او پیشنهاد کردیم در آخر برنامه صدای خودش را تقلید کند، گفت 

از پس همین یک کار برنمی آید.

1. Pallavicini 2. Kahlenberg

3. Landshut              4. Berchtesgaden
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افترا

دو فیلسوف که در موردشان چندین نوشته بیشتر انتشار یافته بود تا 
نوشته هایی از خودشان، پس از اینکه ده ها سال همدیگر را ندیده بودند، 
یک روز عدل در خانۀ گوته در وایمار۱ برمی خورند به هم. البته هرکدام 
آشنایی  به قصد  به تنهایی و در جهت عکس یکدیگر و هریک فقط 
بیشتر با عادت های زندگی گوته به این سفر آمده بوده اند، امری که برای 
هر  دوشان، چون زمستان بوده و هوا بس بسیار سرد، مشکالت زیادی 
ایجاد کرده بود. آن دو، در این مالقات نامنتظره و برای هر دو واقعًا هم 
مایۀ شرمساری، متقاباًل از هم ستایش به عمل می آورند و به هم ادای 
احترام می کنند و هم زمان بالفاصله به یکدیگر اطمینان خاطر می دهند 
که به محض رسیدن به خانه به عمق نوشته های همکارشان بپردازند 
با آن شدت و حدتی که درخور و شایستۀ آن نوشته ها باشد. اما وقتی 
یکی از آن دو می گوید در روزنامه ای که به نظرش بهترین روزنامه است، 
در مورد این دیدار در خانۀ گوته در وایمار گزارشی خواهد نوشت، 
صدالبته به فرم یک ُجستار فلسفی، دیگری فورًا آن را رد می کند و قصد 

همکارش را افترا می خواند.

1. Weimer
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فوراتی1

در مونترو2 در کنار دریاچۀ ژنو توجهمان به بانویی نشسته روی نیمکت 
نیمکت  روی همان  هرازچندگاهی  که  کنار ساحل جلب شد  پارک 
مورد اشاره، دیدارکنندگاِن مختلفی را می پذیرفت و دوباره مرخصشان 
می کرد بی  آنکه کوچک ترین تکانی به خودش بدهد. ماشینی دو بار در 
ساحل جلوی او می ایستاد، مرِد اونیفورم پوشی پیاده می شد و برایش 
رانندۀ  حتمًا  می کردیم  فکر  ما  می رفت.  دوباره  و  می آورد  روزنامه 
خصوصی او است. بانو پیچیده در چندین پتوی پشمی بود و ما سنش 
را بسیار بیشتر از هفتاد تخمین می زدیم. هرازچندگاهی برای یکی از 
رهگذران دست تکان می داد. فکر کردیم یحتمل یکی از آن زن های 
ثروتمند و اصل و نسب دار باشد که زمستان ها، در حالی که کسب 
و کارشان در سراسر دنیا در جریان است، کنار دریاچۀ ژنو روزگار 
می گذرانند. بانو، همان طور که خیلی زود مطلع شدیم، واقعًا هم یکی 
که  بود  زن های سویسی  نسب دارترین  و  اصل  و  ثروتمندترین  آن  از 
زمستان ها را کنار دریاچۀ ژنو می گذرانند؛ بیست سال بود که از کمر 
به پایین فلج بود و در طول این بیست سال تقریبًا هر روز راننده اش او 
را به ساحل دریاچۀ ژنو می رساند، روی همان نیمکت می نشاندش و 
روزنامه به دستش می رساند. ده ها سال مونترو پنجاه درصد از درآمد 
مالیاتی اش را مدیون او بود. فوراتی، هیپنوتیزم گر معروف� بیست سال 
پیش هیپنوتیزمش کرده و دیگر نتوانسته بود او را از هیپنوتیزم بیرون 
بیاورد. فوراتی با این کار نه تنها زندگی این بانو بلکه زندگی خودش را 

هم برای همیشه نابود کرده بود، آن گونه که همگان می دانند.

1. Fourati 2. Montreux
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بروشور

زن و شوهری اهل زالتسبورگ۱ که همیشه مستقل از هم کار کرده 
و حاال از داشتِن دو حقوِق بازنشستگی خوشحال بودند، به سرشان 
می زند اواخر زمستان بروند به پینتسگاو2، به شهر تسل َام زه۳ و به این 
منظور بروشوری از این مکاِن سخت محبوب تهیه می کنند تا در آن 
تورقی نموده و با این کار برای دو یا سه هفته هتلی پیدا کنند که به 
اهل سیر و سفر  این زن و شوهِر  باشد.  نظرشان مناسِب قصدشان 
واقعًا هم در بروشور، هتلی یافتند که به نظرشان متناسب با تصورات 
و انتظاراتشان بود و راهِی سفر به تسل َام زه شدند. اما پس از اینکه 
سفر بسیار پرمشقت به تسل َام زه را پشت سر گذاشتند و وارد هتِل 
انتظارشان  هتل  در  آنچه  می پذیرفتند  باید  شدند،  خود  انتخاب شدۀ 
در  که  اتاق هایی  مثاًل  است.  انتظارشان  خالف  درست  می کشد  را 
و  بودند  دلگیر  و  تاریک  بود،  شده  توصیف  دلگشا  بسیار  بروشور 
به نظر این زن و شوهر وحشت زده چنین می نمود که انگار در هریک 
از اتاق ها تابوت دربسته ای روی زمین قرار دارد که روی همه شان اسم 

آنها نوشته شده است.

1. Salzburg 2. Pinzgau

3. Zell am See
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پیزا و ونیز

شهردار پیزا و شهردار ونیز با هم به توافق رسیده بودند خیلی ناغافل 
سربه سِر بازدیدکنندگاِن شهرشان بگذارند که در طول قرن ها به همان 
اندازه از پیزا حظ می بردند که از ونیز، به این ترتیب که می خواستند 
مخفیانه و یک شبه برج پیزا را ببرند ونیز و برج ناقوس ونیز را ببرند پیزا 
و بدهند هرکدام را در جای آن یکی نصب کنند. اما نتوانستند قصدشان 
را مخفی نگه دارند و دقیقًا همان شبی که قرار بود برج پیزا را ببرند 
ونیز و برج ناقوس ونیز را ببرند پیزا، آنها را تحویل تیمارستان دادند؛ 
طبیعتًا شهردار پیزا را به تیمارستان  پیزا و شهردار ونیز را به تیمارستان 
به  محرمانه  کاماًل  را  کارشان  بودند  توانسته  ایتالیایی  مأموران  ونیز. 

انجام برسانند.


