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13 آوریل 1936، ساعت 6 بعدازظهر
می دونی که نمی تونم بذارم بری... 

یک سال قبل سرنوشت به شکل احضار به دفتر مدیر سراغ داتی اِپشتاین آمد. 
اولین بارش نبود که به آنجا می رفت. 

دوالرس اپشتاین را به دالیل پیش پاافتاده ای مثل دعوا، تقلب، مردود شدن 
یا غیبت کردن به آنجا نمی فرسـتادند؛ بلکه او را برای موضوعات پیچیده تری 
به آنجا احضار می کردند: طراحی آزمایشـات شـیمی برای خودش، زیر سـؤال 
بردن درک معلم از هندسه ی غیراقلیدسی، یا خواندن کتاب در کالس به دلیل 
اینکه هیچ چیز تازه ای برای یاد گرفتن وجود نداشت، بنابراین از وقتش برای 

انجام دادن کارهای مفیدتری استفاده می کرد. 
مدیر می گفت: »دوالرس، نمی تونی راه بیفتی این طرف و اون طرف و جوری 

رفتار کنی که انگار از بقیه باهوش تری.« 
او پاسخ می داد: »ولی هستم.« این حرفش از روی غرور نبود، حقیقت داشت. 
این بار داتی مطمئن نبود چه کار کرده اسـت. او بدون اجازه وارد کتابخانه 
شـده بود تا کتابی بردارد، ولی مطمئن بود که هیچ کس چیزی نفهمیده بود. 
داتـی وارد تمام سوراخ سـنبه های مدرسـه شـده بود، تمام قفل هـا را امتحان 
کرده بود و به تمام قفسه ها و کمدها سرک کشیده بود. هیچ نیت خبیثانه ای 
در کار نبـود، بلکـه معمـوالً فقـط به  دلیل پیدا کردن چیزی بـود یا اینکه ببیند 

اصالً کاری انجام  شدنی هست یا نه. 
وقتـی بـه دفتر رسـید، آقای فیلیپس، مدیر مدرسـه، پشـت میز بزرگش 
نشسـته بـود. یـک نفر دیگر هـم در اتاق بود... مردی بـا موهای جوگندمی و 
کت وشلوار خاکستری محشر. او یک  طرف اتاق نشسته بود و نور خورشید از 
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البه الی کرکره ی مقابل پنجره روی او می تابید. درست مانند یکی از بازیگران 
سینما بود. درواقع، او یک جورهایی بازیگر بود. 

آقای فیلیپس گفت: »دوالرس، ایشـون آقای آلبرت الینگام هسـتن. آقای 
الینگام رو می شناسی؟« 

البته که می دانسـت. همه او را می شـناختند. آلبرت الینگام مالک آمریکن 
استیل، ستاره ی شب نیویورک 1 و تصاویر فوق العاده2 بود. او بیش  از حد تصور 

ثروتمند بود. از آن دست افرادی بود که بهشان می گویند خرپول. 
»آقـای الینـگام می خـوان یـه پیشـنهاد فوق العـاده بهـت بـدن. تـو دختر 

خوش شانسی هستی.« 
آقـای الینـگام با دسـت به صندلی خالی مقابل میز آقای فیلیپس اشـاره 

کرد و گفت: »بنشین، دوالرس.« 
داتی نشست و آقای الینگام معروف هم به جلو خم شد، آرنجش را روی 
زانوهایش گذاشت و دست های بزرگ و برنزه اش را در هم گره کرد. داتی هرگز 
کسی را ندیده بود که قبل از ماه مارس برنزه شده باشد. این بیشتر از هر چیز 
دیگری نشانه ی ثروت آقای الینگام بود. او می توانست حتی آفتاب را هم مال 

خودش کند. 
آقـای الینـگام گفت: »چیزهـای زیادی درمـوردت شـنیده م، دوالرس. آقای 
فیلیپس بهم گفته که تو چقدر باهوشی. چهارده  سالته و کالس یازدهمی. التین 

و یونانی رو خودت یاد گرفتی؟ شنیده م که ترجمه هم می کنی.« 
داتی با خجالت با سر تأیید کرد. 

او پرسید: »بعضی وقت ها توی مدرسه حوصله ت سر می ره؟« 
داتی با اضطراب به مدیر نگاه کرد، ولی آقای فیلیپس لبخند زد و با سـر 

تأیید کرد تا او ادامه دهد. 

New York Evening Star .1؛ روزنامه ای که در سال 1968 در نیویورک تأسیس شد.
2. Fantastic Pictures
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داتی گفت: »بعضی وقت ها، ولی تقصیر مدرسه نیست.« 
هر دو مرد به این حرف او خندیدند و داتی کمی آرام شد. نه خیلی زیاد، ولی 

خیالش کمی راحت شد. 
الینـگام ادامـه داد. »مـن یـه مدرسـه تأسـیس کـردم، دوالرس. مدرسـه ی 
جدیدی که بچه هایی مثل تو می تونن به روش و سـرعت خودشـون و هر جور 
که براشـون مناسـب باشه درس  بخونن. من معتقدم یادگیری یه جور بازیه، یه 

بازی فوق العاده.« 
آقـای فیلیپـس لحظه ای بـه دفتر روزنامـه ی روی میزش نـگاه کرد. اغلب 
مدیرهـا احتماالً به یادگیری به چشـم بازی نـگاه نمی کردند، ولی هیچ کس با 
آلبرت الینگام کبیر مخالفت نمی کند. اگر او می گفت یادگیری نوعی بازی است، 
پـس هسـت. اگـر او می گفت یادگیری مثل فیلی اسـکیت باز با پیراهن سـبز 
است، همه حرف او را می پذیرفتند. وقتی پول و قدرت داشته باشی، می توانی 

معنی کلمات را هم عوض کنی. 
آقای الینگام ادامه داد: »من سی تا دانش آموز با پیشینه های مختلف برای 
مدرسـه انتخـاب کـردم و دوسـت دارم تـو هم یکـی از اون ها باشـی. تو هیچ 
محدودیتی برای یادگیری نداری و به هر چیزی که نیاز داشته باشی دسترسی 

داری. دوست داری؟« 
داتی از این پیشـنهاد خیلی خوشـش آمد، ولی متوجه مشکل بالمنازع و 

اجتناب ناپذیری شد. 
رک و راست گفت: »پدر و مادر من پول ندارن.« 

آقای الینگام با مهربانی گفت: »پول هیچ وقت نباید مانع از یادگیری بشه. 
مدرسه ی من رایگانه. اونجا مهمون من هستی، اگه قبول کنی.« 

عالی تـر از آن بـود که واقعی باشـد... ولی حقیقت داشـت. آلبرت الینگام 
یـک بلیـت قطـار و پنجـاه دالر پول در پاکتی برای او فرسـتاد. چند ماه بعد، 
داتی اپشـتاین، که در تمام عمر هرگز پایش را از نیویورک بیرون نگذاشـته 
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بـود، در راه کوهسـتان های ِورمانـت بـود و تا حاال آن قدر درخـت در اطرافش 
ندیده بود. 

فـواره ی بزرگـی در مدرسـه بـود کـه او را یـاد فـواره ی پـارک مرکزی شـهر 
می انداخت. ساختمان های سنگی و آجری مانند ساختمان های توی داستان ها 
بودند. اتاقش در مینروا هاوس1 بزرگ و دنج بود و شـومینه ی بزرگی داشـت 
)هوای این  باال سرد بود(. آنجا پر از کتاب های خوب بود و می شد هر چندتا 
که دوست داری برداری و هرچه دوست داری بخوانی، بدون اینکه جریمه ای 
بـه کتابخانـه بدهـی. معلم ها مهربان بودند و مدرسـه آزمایشـگاه مجهزی هم 
داشـت. دانش آموزان گیاه شناسـی را در گلخانه یاد می گرفتند و ژیمناسـتیک 
را از خانمـی بـه نـام مادام اِسـکاتی می آموختند که با بلوز و شـلوار مخصوص 
 و روسـری حـرکات مـوزون انجـام مـی داد و النگوهـای بزرگی در دسـت ها و 

بازوهایش داشت. 
آقـای الینـگام همـراه همسـرش آیریس و دختـر سه سـاله اش آلیس در 
محوطـه ی مدرسـه زندگـی می کرد. گاهی اوقـات، آخر هفته هـا، اتومبیل های 
گران قیمتـی بـه محوطـه می آمدند و آدم هایـی با لباس های عجیـب از آن ها 
پیاده می شدند. داتی حداقل دوتا از بازیگران سینما، یک سیاست مدار و یک 
خواننده ی مشهور را از بین آن ها شناخت. در آن تعطیالت آخر هفته، گروه های 
موسـیقی از برلینگتـون و نیویـورک  آمدنـد و صـدای موزیک در تمام شـب از 
»عمـارت بزرگ« شـنیده می شـد. گاهـی مهمان های آقای الینـگام در محوطه 
قدم می زدند و ُمنجوق های لباس هایشـان در نور مهتاب برق می زد. حتی در 

نیویورک هم داتی هرگز سلبریتی ای را از نزدیک ندیده بود. 
کارکنان مراقب بودند تا همه چیز مرتب باشد، ولی محوطه بزرگ بود و پر از 
جاهایی برای مخفی شدن، و مهمان ها هر جا که می رفتند ردی از خود به جا 
می گذاشتند، لیوان نوشیدنی اینجا، کفش ساتن آنجا، تعداد زیادی ته سیگار، 

1. Minerva House
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پـر پرنـدگان، منجوق و خرت وپرت هـای دیگر که متعلق بـه آدم های ثروتمند 
و شـگفت انگیز بود. داتی دوسـت داشـت این چیزهای عجیب وغریب را جمع 
کنـد و در جایـی کـه خودش مـوزه می نامیدش نگهشـان دارد. بهترین چیزی 
کـه پیـدا کـرد یک فندک نقـره بود. او فندک را روشـن و خاموش می کرد و از 
حرکت آراَمش خوشش می آمد. قطعًا می خواست فندک را پس بدهد... فقط 

می خواست مدتی نگهش دارد. 
چون الینگام دانش آموزان را در کار، مطالعه و پرسـه  زدن  آزاد گذاشـته بود، 
داتـی وقـت زیـادی را تنهایـی می گذراند. ورمانـت جای متفاوتی بـود... مثل 
پایین رفتن از پله ی فرار یا باال رفتن از لوله ی آب نبود. داتی با جنگل مأنوس 
شده بود و به اطراف محوطه ی مدرسه سرک می کشید. به این ترتیب بود که 
بعد از آمدن به الینگام در پاییز، اولین روزی که به گردش رفت آن تونل را پیدا 
کرد. او در حال کاوش در جنگل بود، هرگز در زندگی اش چیزی مثل چتر انبوه 
برگ ها و این حجم از سکوت را به جز صدای خش خش برگ ها تجربه نکرده 
بود. ناگهان صدای آشنایی شنید... صدای چیزی نازک و فلزی زیر پایش. او 
این صدای طبل مانند را بالفاصله تشخیص داد. درست مثل این بود که روی 

دریچه ی فلزی پیاده رو پا بکوبد. 
داتـی دریچـه را بـاز کـرد و پلـکان سـیمانی تمیزی دیـد که بـه زیرزمین 
منتهی می شـد، تونل آجرِی تاریک و خشـکی که خوب نگهداری شـده بود. 
کنجکاوی اش گل کرد. فندک نقره را روشن کرد. در ضخیمی مقابل چشمانش 
باز شد که دریچه ای با در کشویی داشت. او این چیزها را می شناخت... آن ها 
همه جای شهر وجود داشتند. این درِ محل فروش نوشیدنی های قاچاق بود. 
در قفل نبود. هیچ چیز این تونل چندان سّری به  نظر نمی رسید؛ انگار فقط 
برای کاوش ساخته شده بود. بنابراین، داتی هم جست وجو در آن را آغاز کرد. 
در به اتاقی حدودًا بیسـت وچهارمتری با سـقفی بلند باز شـد. دیوارهای اتاق 
قفسـه هایی داشـت که پر از شیشـه های نوشیدنی بود با شـرح و تفسیرهای 
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مختلف. داتی برچسـب های پر زرق و برق روی شیشه ها را خواند، برچسب ها 
به زبان فرانسه، آلمانی، روسی، اسپانیایی و یونانی بودند... مجموعه ی کاملی 

از نوشیدنی ها. 
نردبانی روی یکی از دیوارها نصب شده بود. داتی از آن باال رفت، دریچه ی 
باال را باز کرد و وارد سـاختاری گنبدی شـکل با سقف شیشه ای شد. کف اتاق 
با قالیچه های خز پوشـیده شـده بود و چند کوسـن، چندین زیرسـیگاری و 
چند لیوان نوشـیدنی این طرف  و آن طرف بود. روی نیمکتی که دورتادور اتاق 
قرار داشـت ایسـتاد، دور اتاق دوید و متوجه شـد به جزیره ی کوچکی وسـط 

دریاچه ی زینتی پشت خانه ی بزرگ الینگام پا گذاشته است. 
اتاقـی مخفـی! بهترین سوراخ سـنبه ی سـّری در تمام دنیا. فکـر کرد اینجا 
بهترین محل برای مطالعه  است. داتی اپشتاین وقت زیادی را در آنجا می گذراند، 
کتاب هایـش را کنارش می گذاشـت و روی قالیچـه چنبره می زد. هیچ کس در 
آنجا مچش را نگرفته بود و مطمئن بود حتی اگر آقای الینگام او را آنجا ببیند 

برایش مهم نیست. او مرد خوب و بامزه ای بود. 
بهتر از این نمی شد. 

آن روز خاص در ماه آوریل هوا عجیب و مه آلود بود. مه فضای بین درختان را 
پر کرده بود و تمام محوطه ی مدرسه ی الینگام در غباری شیری رنگ فرو رفته 
بود. داتی فکر کرد هوا برای خواندن کتاب های معما یی مثل شـرلوک هولمز 
عالی اسـت. او تمام داسـتان های شـرلوک  هولمز را خوانده بود، ولی خواندن 
مجدد آن ها جزء بهترین سـرگرمی هایش بود و مه امروز درسـت مثل هوای 

مه آلود لندن در آن  داستان ها بود. 
او فهمیـده بـود چه مواقعی بهترین وقت برای رفتن به گنبد اسـت. در آن 
دوشـنبه بعدازظهـر هیچ کس از خانه ی بزرگ بـه آنجا نمی رفت. آقای الینگام 
صبح آن روز و خانم الینگام بعدازظهرش بیرون رفته بودند. داتی مجموعه ای 
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از داسـتان های شـرلوک هولمز را از کتابخانه ی مدرسه برداشت و راهی محل 
سری اش شد. 

منظره ی داخل آن گنبد شیشه ای در آن روز، درست مثل این بود که میان 
ابرها باشید. داتی روی زمین دراز کشید، قالیچه ی خز را روی خودش کشید 
و کتابش را باز کرد. خیلی زود در خیابان های لندن غرق شد... داشت اتفاقی 

می افتاد! 
داتـی آن قـدر در داسـتان غرق شـده بود کـه متوجه صدایی که درسـت از 
زیـر پایـش آمـد نشـد. یک نفـر در اتاق نوشـیدنی ها بـود و داشـت از پله ها 
بـاال می آمـد. یک نفر درسـت آنجا بـود. وقتی برای فرار وجود نداشـت، داتی 
قالیچـه را روی خـودش کشـید و خـود را تـا آنجـا کـه می توانسـت بـه دیوار 
 چسـباند و البه الی کوسـن ها پنهان شـد. فقط روی زمین بنشـین، مثل یک 

تکه ی قلنبه. 
صدای باز شدن دریچه و تاالپ افتادنش را روی کف سنگی شنید. آن فرد 
خـودش را بـه داخل گنبد باال کشـید و کمتر از چند سـانتی متر دورتر از صورت 
داتی ایسـتاد. داتی دعا می کرد او پایش را روی صورتش نگذارد و خودش را 

بیشتر جمع کرد. 
او از داتی دور شد و چیزی را روی زمین گذاشت. داتی از فرصت استفاده 
کرد و لبه ی قالیچه را چند سانتی متر کنار زد و دستی دستکش پوش را دید که 
چیزهایی را از ساکی بیرون کشید و روی زمین گذاشت. داتی قالیچه را چند 
سانتی متر بیشتر باز کرد تا بهتر ببیند. یک چراغ قوه، دوربین شکاری، طناب و 

یک چیز براق آنجا بود. 
آن چیز براق دستبند بود، از همان دستبندهایی که عموی پلیسش داشت. 

یک چراغ قوه، دوربین شکاری، طناب و دستبند؟ 
ترس وجودش را فراگرفت و ضربان قلبش را به شدت باال برد. یک جای کار 
ایراد داشت. او قالیچه را روی صورتش انداخت و دوال شد، صورتش را به زمین 
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فشـار داد، اسـتخوان بینی اش تقریبًا صاف شده بود. آن فرد چند دقیقه ای به 
جسـت وجو در اتاق پرداخت. بعد، ناگهان سـکوت همه جا را فراگرفت. او رفته 

بود؟ باید صدای رفتنش را از دریچه ی کنار سرش می شنید. 
گرمای نفسش به  صورتش می خورد. نمی دانست چه اتفاقی دارد می افتد، 
ولی سـعی کرد اهمیت ندهد. شـروع کرد به شمردن اعداد در ذهنش. وقتی 
به پانصد رسید و دیگر صدایی نشنید، تصمیم گرفت لبه ی قالیچه را آرام کنار 

بزند. فقط به اندازه ی یک بند انگشت، فقط کمی بیشتر. 
هیچ کـس در دیـدرس او نبـود. کمی بیشـتر قالیچه را باز کـرد. هیچ چیز. 

می خواست قالیچه را کامل از رویش کنار بزند که... 
صدایی گفت: »سالم.« 

داتی احساس کرد قلبش کف پایش افتاده. 
صدا گفت: »نترس. می تونی بیایی بیرون.« 

حاال دیگر دلیلی برای مخفی شدن وجود نداشت. داتی  که کتابش را محکم 
گرفتـه بـود، از زیـر قالیچه بیرون خزید. ابتدا به آن شـخص و بعد به وسـایل 

روی زمین نگاه کرد. 
آن شخص گفت: »این ها برای بازیه.« 

بازی؟ البته. خانواده ی الینگام  عاشق بازی اند. آن ها همیشه با مهمانانشان 
بازی هـای مختلفـی می کنند؛ مثل جسـت وجوی گنج و حل کردن معما. آقای 
الینگام ساختمان دانش آموزان را پر از بازی های فکری مثل مونوپولی کرده بود 
و گاهی خودش هم با بچه ها بازی می کرد. چراغ قوه. طناب. دوربین شکاری. 
دسـتبند پلیس. حتمًا این ها هم وسـایل بازی بود. مونوپولی هم به وسـایل 

عجیب و غریبی نیاز داشت. 
داتی گفت: »چه نوع بازی ای؟« 

او گفت: »خیلی پیچیده سـت. ولی خیلی باحاله. من باید قایم بشـم. تو 
هم اینجا قایم می شی؟« 
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داتی گفت: »برای کتاب خوندن.« کتابش را باال برد و سعی کرد جلو لرزش 
دست هایش را بگیرد. 

آن شـخص گفـت: »شـرلوک هولمز؟ من عاشـق شـرلوک هولمـزم. کدوم 
داستانش رو داری می خونی؟« 

»اتود در قرمز الکی.« 
»کتاب خوبیه. ادامه بده. بخونش. مزاحمت نمی شم.« 

آن فرد سـیگاری درآورد و روشـن کرد و در حال سـیگار کشـیدن داتی را 
تماشا کرد. 

داتـی او را قبـالً دیـده بـود. حتمًا همان کسـی بود که در یکـی از بازی های 
پیچیـده ی الینـگام شـرکت کرده بـود. ولی از طرفی داتی اهـل نیویورک بود و 
آن قدر تجربه داشـت که بفهمد یک جای کار اشـکال دارد. نگاه آن مرد، لحن 
صدایش. عموی پلیسش همیشه به او می گفت: »به حست اعتماد کن، داتی. 
اگه درمورد کسی یا چیزی حس بدی داری، از اونجا برو بیرون. برو بیرون و 

با من تماس بگیر.« 
حس درونی اش به او می گفت از آنجا خارج شود، ولی با احتیاط و طبیعی 
رفتار کند. داتی کتابش را باز کرد و سعی کرد روی کلمات مقابلش تمرکز کند. 
او همیشـه برای یادداشـت  برداشتن مدادی در آسـتین داشت. وقتی آن فرد 
سـرش را برگردانـد تـا از شیشـه بیرون را نـگاه کند، داتی مداد را از آسـتینش 
بیرون کشید و کف دستش گرفت، حرکتی که به مرور زمان با مهارت زیاد یاد 
گرفته بود و بعد خطی زیر یکی از جمالت آن صفحه کشـید. کار فوق العاده ای 
نبود، ولی نوعی یادداشت برداری بود تا اگر اتفاقی افتاد یک نفر متوجه شود... 

هیچ کس نمی فهمید و فکر کردن به کلمه ی اگر ترسناک بود. 
مداد را توی آستینش هل داد. دیگر نمی توانست تظاهر کند که دارد کتاب 
می خوانـد. چشـمانش کلمات را دنبـال نمی کرد. همه چیز مقابل چشـمانش 

می لرزید. 
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داتی گفت: »باید این کتاب  رو برگردونم به کتابخونه. به هیچ کس نمی گم 
شما اینجایین. از خبرچینی بدم می آد.« 

آن فـرد لبخنـد زد، ولـی لبخندش عجیب بـود. صادقانه نبود. گوشـه های 
دهانش بیش  از حد کشیده شده بود. 

داتـی کامـالً هوشـیار بـود که در سـاختمانی وسـط دریاچـه ای در میان راه 
یـک کوهسـتان اسـت. او تمـام سـناریوهای احتمالـی را از ذهنـش گذراند و 
فهمیـد چنـد لحظه ی بعد قرار اسـت چطور بگذرد. قلبـش کند می زد و صدای 
ضربان آن در سـرش گرومب گرومب می کرد. زمان به آهستگی می گذشت. او 
در داسـتان های زیادی خوانده بود که مرگ در قالب یک شـخصیت، نیرویی 
ملمـوس، در اتـاق ظاهر می شـود. االن در اتـاق چنین نیرویی وجود داشـت؛ 

مالقات کننده ای ساکت در اتاق. 
داتی با صدایی گرفته گفت: »باید برم.« به سـمت دریچه به راه افتاد و آن 
فرد هم به همان سمت حرکت کرد. آن ها مانند بازیکن های شطرنج بودند که 

همه چیز را تا پایانی غیرقابل اجتناب ادامه می دادند. 
او گفت: »می دونی که نمی تونم بذارم بری.  ای کاش می تونستم.« 

داتـی گفـت: »می تونین. من رازنگهدار خوبی هسـتم.« بعد کتاب شـرلوک 
هولمزش را بسـت. تا وقتی کتاب شـرلوک هولمز را داشـت، هیچ اتفاق بدی 

نمی افتاد. شرلوک او را نجات می داد. 
داتی گفت: »خواهش می کنم.« 

آن فرد با صدایی کامالً غمگین گفت: »متأسفم.« 
فقـط یـک حرکـت در این بازی باقی مانـده بود و داتی می دانسـت حرکت 
خوبـی نیسـت. ولـی وقتـی جای دیگـری برای حرکـت در بازی باقـی نمانده، 
مجبورید این حرکت را انجام دهید. او به سمت دریچه ی باز خیز برداشت. برای 
پاییـن رفتـن از پله هـای نردبان وقت نداشـت... او کتابـش را پایین انداخت و 
داخل گودال تاریک پرید. در تاریکی دستش را دراز کرد، با انگشتانش پله های 
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نردبان را لمس کرد، ولی نتوانست دستش را به چیزی بگیرد. داشت می افتاد. 
باالخره با بدبختی به پایین رسید. 

وقتی به زمین رسید، لحظه ای کوتاه به هوش بود. دردی شیرین و حسی 
گـرم وجـودش را فراگرفت. آن فرد هم داشـت از پله هـا پایین می آمد. داتی 

سعی کرد حرکت کند، روی زمین سر بخورد، ولی فایده ای نداشت. 
آن فرد گفت: »ای کاش نیومده بودی اینجا. واقعًا می گم.« 

تاریکی خیلی سریع تمام وجود داتی را فراگرفت. 

منتخبی از داستان قاتالن کوهستان: پرونده ی الینگام

آکادمی الینگام بین راه کوهسـتانی، که رسـمًا کوه مورگان نامیده می شـد، 
قـرار داشـت. اما هیچ کس آن را کوه مـورگان نمی نامید. محلی ها آن را با نام 
کوه تیشـه یا »تبر بزرگ« می شـناختند، چون برآمدگی قله ی آن شبیه همین 

نوع ابزار بود. 
برعکس کوهستان های اطراِف آن که مردم برای اسکی و تعطیالت به آنجا 
می رفتند، کوه تیشـه عمدتًا توسـعه نیافته و پوشیده از جنگل بود. کوهنوردها، 
گوشـه گیر ها و منزوی ها، دوسـتداران پرنده ها و کسانی که از جوی های روان 
در کوهستان و گم شدن در جنگل لذت می بردند، آنجا را دوست داشتند. در 
سـال 1928، وقتی آلبرت الینگام اینجا را پیدا کرد، مردم از کوه تیشـه بزرگ 
دوری می کردنـد. هیـچ جـاده ای، حتی یـک جاده ی ناهموار هـم به آن طرف 
نمی رفـت. جنـگل انبوه و رودخانه عمیق بود. سـنگ های زیادی از کوه پایین 

افتاده بودند، محلی کامالً وحشی و عجیب بود. 
بر اساس یک افسانه ، وقتی آلبرت الینگام سعی داشت به کلوپ قایقرانی 
در برلینگتون برود، اشتباهی از این محل سر درآورده بود. هنوز معلوم نیست 
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چطور در سـال 1928 یک نفر تصادفًا از کوهسـتانی غیرمسـکونی سر در آورده 
بـود. ولـی او ایـن کار را انجـام داده و اعـالم کـرده بود اینجا منطقـه ای عالی 
است. مدت ها بود که او رؤیای تأسیس مدرسه ای را در سر داشت که در آن 
اصول و عقاید خودش را به  کار ببرد، آموزش را به بازی تبدیل کند، ترکیبی از 
دانش آموزان تهیدست و ثروتمند را کنار هم قرار دهد تا همه بتوانند با سرعت 
خودشـان یاد بگیرند. هوای این محل تمیز بود و صدای پرنده ها دل انگیز و 

دل نشین. هیچ چیز حواس دانش آموزان را پرت نمی کرد. 
الینگام قطعه زمینی را به سه  برابر قیمت پیشنهادی خرید. چند سال طول 
کشـید تا با دینامیت زمین را برای سـاخت مدرسـه مسـطح کنند. جاده های 
پر فراز و نشـیبی کشـیده شـد. شـرکت مخابرات خطوط تلفن را کشید و چند 
تلفن عمومی در مسـیر نصب کرد. کم کم، کوه تیشـه با جاده ای خاکی و چند 

سیم و عده ای از مردم و وسایل با دنیا ارتباط برقرار کرد. 
آکادمی الینگام، آن طور که نامیده می شـد، قرار نبود فقط مدرسـه باشـد...

الینگام خانه ای هم دقیقًا در قلب محوطه ساخت. آنجا فقط خانه ای معمولی 
نبـود، بلکـه بزرگ تریـن خانـه در تمـام ورمانت و بـه اندازه ی سـاختمان های 

برلینگتون یا مونتپلیر1 بزرگ بود. 
آلبرت الینگام می خواست در تجربیات و آموخته هایش زندگی کند. محوطه 
پر از تندیس بود. معابر به صورت متقاطع طراحی شده بودند که هیچ معنی 
خاصی نداشـت. براساس شایعات، الینگام دنبال یکی از گربه هایش حرکت 
کرده و معبری سنگی در تمام مسیرهایی که گربه اش رفته بود ساخت چون 
فکـر می کـرد »گربه ها بهتر می دانند«. این شـایعه درسـت نبـود، ولی الینگام 
آن قدر از آن لذت می برد که شـایعه ی دیگری هم شـکل گرفت؛ این شـایعه 

می گفت خود الینگام شایعه ی اول را ساخته است. 
از طـرف دیگـر، تونل هـا، پنجره هـای تزیینـی، درهایی که بـه هیچ جایی باز 

1. Montpelier


