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نامدار  داستان نویس  و  شاعر  آلن پو  ادگار 
به سر  نداری  آنچنان در فقر و  آمریکایی 
از همسایگان کمک  اگر یکی  می برد که 
نمی جسد همسرش در گورستان بی کسان 
کارنگی  دیل  می شد.  سپرده  خاک  به 
معلم  و  نویسنده  م.(   1955  –  1888(
آمریکا که »آیین دوست یابی« وی شهرتی 
عالم گیر دارد، در همین باره می نویسد پو 
کرده  اجاره  دالر  سه  به  را  محقری  کلبة 
بود، اما توانایی پرداخت همین مبلغ ناچیز 
حتی  او  و  بود  مسلول  »زنش  نداشت.  را 
نمی توانست غذایی برای زن بیمارش تهیه 
کند. آنها گاهی چند روز مسلول بود و او 
حتی نمی توانست غذایی برای زن بیمارش 
گرسنه  روز  چند  گاهی  آنها  کند.  تهیه 
پیدا  خوردن  برای  غذایی  و  می ماندند 
برگ  می شد،  باز  گلها  وقتی  نمی کردند. 
گلها را جوشانده، با آن سرجوع می کردند. 
همسایه ها وقتی شنیدند که »پو« و زنش 
نزدیک است از گرسنگی بمیرند به کمک 
آنها شتافتند و چندین سبد خوراکی برای 

آنها آوردند...
همان  در  ]همسرش[  یرجینیا  و  سرانجام 
کلبة جان سپرد. ماهها پیش از مرگش بر 
روی تشک کاهی می خوابید و لباسی که با 

شاعر و داستان نويس معروف، برای دفن جسد 
همسرش پول نداشت.

محمدتقی سرمدی / مدير مسئول

آن بتواند خود را گرم کند پیدا نمی کرد. وقتی که دیگر نمی توانست در مقابل سرما 
مقاومت کند، مادرش دستهای او و »پو« پاهای او را می مالیدند. گاهی پو پالتوی 
فرسوده ای را که از دورة سربازی نگهداشته بود، بر روی او می انداخت و برای اینکه 
پاهای او را از سرما حفظ کند خودش، در حالی که او را نوازش می کرد، در کنار 
پای او می خوابید. پس از مرگ و یرجینا شوهرش برای دفن او پولی پیدا نکرد و اگر 

یکی از همسایه ها کمک نمی کرد جسد او به گورستان بی کسان فرستاده می شد1.
بعدها اشعار و رمانهای ادگار آلن پو )1809 – 1849م.( آنچنان پر فروش می شد که 

خود او نیز دچار حیرت می گردید.
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 1. دیل کارنگی، اشخاص معروف، ترجمة رضا سیدحسینی، شرکت مطبوعاتی سپهر، صفحة 14.




