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  ترين موجودات مسكن وحشي
با نيروي محضِ شخصيتِ ترسـناكش تمـام        كه  جوانا و من سوزي شوتر را       

جـايي كـه   . ترساند، ترك كرديم و به سوي خيابان بليستون راه افتاديم           مي  دژ را   
 هر شهري حداقل يك مكـان دارد        .رسند  موجودات واقعاً وحشي، آنجا بهم مي     

رود و تمـدن      آيد و مي    جايي كه انسانيت مي   . ندافت  جا از كار مي     كه قوانين در آن   
  . موقتي است

اجـاره  هـيچ كـس     هرگـز   هايي اسـت كـه        خيابان بليستون يكي از آن مكان     
ــه ــاچيز، جــايي كــه حتــي اســت نپرداخت ــرين راحتــي ن ــراي  ت ــدگي ب هــاي زن

جفـت بـه اطـراف         جفـت  ، از تـرس،   زده  هاي طـاعون    هاست و موش    ترين  قوي
تـا حـد تـشكيل گـروه و         تواننـد     صفتش مي   ي حيوان گهگاهي كه اهال  . روند  مي

هـا در      آن .افتـد   اي يكديگر را تحمل كنند، كار بدست اراذل و اوباش مـي             دسته
ايـن  ر  د چون   تر است،   چنين زندگي براي آنها مطلوب    كنند،    تاريكي زندگي مي  

  . اند توانند تشخيص دهند چقدر سقوط كرده نميصورت 
 روزانه ي  برنامه و نوميدي جزئي از      د مخدر موا،  مشروبدر خيابان بليستون    

كـه  اي اسـت      ايـن مـسئله   . آورد   سر از آنجا در نمـي      بختكي، اهللا و كسي    ،است  
چـه چيـزي در     . دهد  ها نگران كننده نشان مي      انتخاب مقصد كتي را بيش از اين      

اي مثل كتي را      زندهسر دخترِ جوانِ حساس و      ممكن بود روي زمين، يا زير آن،      
 ؟فرا خوانده باشدكاني به چنين م

  ؟به خيالش، چه چيزي قرار بود آنجا منتظرش باشد
شـد خيابانهـا بـا        نمي ماليم به گرمي خون، كه باعث مـي          نمباريد،    باران مي 
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هايي كه به روش صدها جـا         هوا از بوي رستوران   . توهمي از طراوت بدرخشند   
 آنهـا خوشـايند   سنگين شده بود، بوهايي كـه البتـه همـه        پختند،    و زمان غذا مي   

 شـده بـود و      محـو اي    هاي هميشه حاضر پشت باران بطور ماهرانه        نئون. نبودند
انـدك،   انـدك . هاي گرسنه و عـصباني داشـتند        گذشتند چهره   مردمي هم كه مي   

  .داشت  دور بر ميشب طرف
  ».عجب جهنمي استاينجا «: ناگهان جوانا گفت

. هاي خودش را دارد     ابيت، اما جذ  شود   جهنم مي  واقعاًها    بعضي وقت «: گفتم
بـه تـپش     خـوب را     قلـب دختـرِ   كـه    سـت ا  پسرِ بدِ مـاجر    همانطور كه هميشه  

دنيـاي  راه  هـستند كـه مـا را از          تر  هاي تاريك    لذت به همان ترتيب  ،  آورد  درمي
  » .كشانند شب مي درون طرفبه كنند و   ميبه درروزمره 

د در لنـدن    وش  ا مي كردم كه هر لذتي ر      من هميشه فكر مي   «: جوانا غرغر كرد  
ام كـه      تلفـن عمـومي ديـده      هـاي   باجـه هـايي را در       من كارت پـستال   . پيدا كرد 

هر نـوع سـكس، بـا    . كردند  ي قابل قبول تبليغ مي    يها  انحرافات جنسي را با نرخ    
 و يـا بـا افتخـار،        جـنس دو  هـر   از   يا بدون آن، كه توسط افـرادي         يتماس بدن 

، بعـد از عمليـات و در ميـان           قبـل عمليـات    ،شـد    انجـام مـي    چيزي اين بـين،   
  »؟ماند ، مگر چيز ديگري هم ميمنظورم اين است كه... عمليات

حـاال  . اي به دانستنش نخـواهي داشـت        مطمئن باش عالقه  «: با جديت گفتم  
  ».موضوع را عوض كن

جوانـا   » چطوري است؟  ،شب  طرفشدن توي اينجا، در       بسيار خب، بزرگ  «
معمول براي يـك كـودك       جايي غير ...  بايد جااين«: كرد   به من نگاه مي    اشتياقبا  

  ».باشد
هـا    وقتي معجزه . دانم اين است    تمام چيزي كه مي   «: هايم را باال انداختم     شانه
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ر ساختنـشا   افتند،  و عجايب هر روز اتفاق مي    شـود   كـم مـي  ناز قـدرت متحيـ .
 ، و تواند داشته باشـد      كلمه مي  اينجا مكاني جادويي است، با هر معنايي كه           اين

. شدن در اينجـا هرگـز كـسل كننـده نخواهـد بـود               بزرگ حداقلش آن است كه   
مگر يك كـودك   دردسر ديگري هست كه ممكن است دچارش شوي،      هميشه  

اي بـراي آمـوختن       العـاده   ضمناً اينجا مكان فـوق    ؟  خواهد  كنجكاو ديگر چه مي   
و  مواظب رفتارت بـاش   گويند كه     وقتي به تو مي   اينجا،   .انضباط شخصي است  

گيري   ضمناً اينجا خيلي زود ياد مي     . كنند  ردت، لزوماً شوخي نمي   ب  لولو مي  هرنگ
تـواني بـه كـسي        نمـي . شدن را بزني  بزرگ  قيد  ، يا   كه يا بايد جان سخت باشي     

حـداقل در   امـا   .  خـانواده  و نه  دوست   نه...  باشد هوايت را داشته  اعتماد كني تا    
  . اين يك مورد صداقت وجود دارد

لنـدن آرام و معقـول و       دنياي تو،   .  است اش براي من عادي     مهاينها ه جوانا،  
اي   مانْد، امن و معقـول و بـه گونـه           اغلب منطقي، براي من مثل يك مكاشفه مي       

ي   چـه آسايـشي هـست در حقيقـت خجـسته          ... بينـي     بخش قابل پيش    اطمينان
، بـدون اينكـه     هناشناس ماندن، در فهميدن اين كه ممكن است اتفاقات روزمـرّ          

شب پـر     طرف.  تو يا هر كس ديگري معني مهمي داشته باشند، رخ بدهند           براي
امـا  . ها و اعمال نفوذها از باال و پـايين    و مداخله  اه  ها و پيشگويي    است از نشانه  

كننـده هـم      هر چند كه دنياي تو امن و محافظت شده است، خاكستري و كسل            
ه ايـن   همـين كـ    .هست و گذران زندگي نكبتي هم در آن خيلي سـخت اسـت            

 بگويم كه آيـا بـه       صادقانهتوانم    اما نمي گردم همانجا،     پرونده را تمام كنم، برمي    
كه توانايي زنده   دهم يا به اين علت است         ش مي ا  اين علت است كه من ترجيح     

  ».ام ها را از دست داده ماندن در جايگاه خدايان و غول
تـي بـراي   اينطـور كـه معلـوم اسـت، ح     . خيابان بليـستون  اين  «: جوانا گفت 
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  »جا رفته است؟ مطمئني كه كتي به آن.  هم مكان خطرناكي استشب طرف
مـن هـم همـين سـؤال را از خـود      . توقف كردم و او نيز با من توقف نمود        

براي دست به سر كردن ما  و از سر بـاز            آن صدا در دژ ممكن بود       . پرسيدم  مي
همـين كـار را     اگر من بجاي او بودم كه حتمـاً         . هر چيزي بگويد  كردن سوزي،   

، و مردمي كه    از روي نااميدي اخم كردم    .  بود سر نخ من  اين تنها   ... اما. كردم  مي
من هميشه قـادر    . گذشتند فضاي بيشتري در اختيارمان قرار دادند        از كنارمان مي  

اصالً همينطـوري بـود كـه بـراي خـودم           . بودم هر چيزي را با موهبتم پيدا كنم       
ام   در حالي كه چشم دروني    شب    باره در طرف  بودنِ دو . شهرتي دست و پا كردم    

اگـر كتـي آنقـدر      . بـود من  تحمل  حد  ، بيش از    اش را از دست داده بود       توانايي
  . از او ببينماثري توانستم مي بود، بايد نزديك و در خيابان بليستون

 ميـان   از مـوهبتم را     كوبيـدم و    مـي به شـب    پتك  مثل  نجار رفتم،   با ذهنم كل  
به هوا ضـربه    موهبتم  . كشيدم  بيرون مي بزور   پنهانشياي  ي دن   زمين محرمانه سر

 و مردم    ،داد تا باز شود     ل را ظالمانه هل مي     و وحشي،  درهاي قف     خشمگينزد،  
. دگريختنـ كنان بـه اطـراف        فرياداطراف من سرهايشان را محكم چنگ زدند و         

توانستم حس كنم كه همان لبخنـد         مي. هايم در كنار بدنم مشت شده بود        دست
از زمـاني كـه     ،  همان لبخند گرگِ بدنبالِ طعمـه       ديميِ شيطاني را بر لب دارم،     ق

دردي بيمارگونــه و .  اهميــت نداشــت بــه حقيقــتدســتيابي ز جــهــيچ چيــز 
ممكن بود با وادار كردن موهبتم به عملي        . ي چپ من تپيد     ناخوشايند در شقيقه  

اي جدي به     اش بعد از اين همه مدت خواب طوالني، صدمه          ماوراي حد طبيعي  
  . ولي آن موقع آنقدر عصباني و نااميد بودم كه برايم مهم نبود خود وارد كنم،

گذشـت،    از رفتن كتي خيلي نمـي     توانستم او را آن اطراف احساس كنم،          مي
اين بود كه وجود چيزي را      لرزيد، اما مثل      ي دنياي پنهان مي     غشار  بش هنوز   رد
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. راز كني، ولي نتواني آن را ببينـي       در تاريكي احساس كني و به سويش دست د        
بـه  . تـر شـد      پهن ام  شيطانيلبخند  . خواست من او را ببينم      چيزي، نمي يا  كسي،  
ســيم خــاردار حــصاري از  و انگــار ذهــنم را بــر ،بيــشتر فــشار آوردم! جهــنم

  . حس شده بود دستانم بي، و چكيد از بيني چپم خون ميمدام . كوبيدم مي
 زير فـشارِ  يك جور دفاع،     يك جور مقاومت،  وقت  و آن   .  جدي بود  آسيب،
 تـازه بـود،     يتـصوير .  كتي جلـوي مـن روئيـد       شبح من شكست و     عزمِ راسخِ 

 در   درست جلـوي مـن،    و  ،  از آن نگذشته بود   چند روز   بيش از    بود كه    اي جلوه
كتـي بـه   . دست جوانا را گرفتم تا او هم بتواند آن را ببيند      . زد  خيابان سوسو مي  

دويد، و مـا      رفت، در واقع با گامهاي بلند مي        هاي خيابان مي  سرعت به طرف انت   
هايي در صورتش مي درخشيد و چهره اش          جرقه. هم به سرعت دنبالش كرديم    

او بـه چيـزي     .  داشت  لبخندي آشنا و اشتباه نگرفتني بر چهره      ، اما   زد سوسو مي 
، كـه   انگيـز  شـگفت توانـست بـشنود، چيـزي         داد كه فقط خودش مي      گوش مي 

كنـد، او را      زد، مثل ماهيگيري كه با ماهي بازي مـي           قلب او را صدا مي     ماًمستقي
لبخنـدش  . بـرد   كشيد، او را مستقيماً به خيابـان بليـستون مـي            به سمت خود مي   

داد كـه     ي چيزي را به كتي مـي         صداي ناشنيدني وعده   .ترين چيز بود    وحشتناك
خواسـت،    تي آن را مي   آورم چيزي را  آنقدر كه ك        من در تمام عمرم، به ياد نمي      

  . خواسته باشم
، گرفت درد ميجوانا، كه دست من را آنقدر محكم چنگ زده بود كه داشت 

  ».كند چيزي او را صدا مي«: گفت
 كه ملوانان يونـاني را در زمـان         1ها  سيرنخواند، مثل     او را فرا مي   «: من گفتم 

                                                 
1  .Sirens : ،هاي جزيره سيسيل  اي، نيم زن و نيم پرنده، كه در كنار صخره پرياني افسانهدر اساطير يونان

اوليس و  .كشاندند ها مي كردند و با آواز سحرانگيز خود، دريانوردان را بسوي خود و بسوي صخره زندگي مي
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خـر اينجـا    ممكن است دروغ باشد، شـايد هـم نباشـد، آ          . خواندند  قديم فرا مي  
اي كه بيش از هر چيز باعث نگراني من           شور برده    آن چيز مرده   .شب است   طرف
توانم شكل آن چيـزي را كـه آنجاسـت، حـس       شود، اين است كه حتي نمي       مي
شود، هيچ چيـز آنجـا نيـست، هـيچ            تا جايي كه به موهبت من مربوط مي       . كنم

، محافظي قـوي    معنيش اين است كه پشت اين قضيه      . هيچ چيز  .وقت هم نبوده  
 اما هر چيـزي كـه آنقـدر قـدرت دارد، بايـد در      .و جادويي سنگين وجود دارد 

كـل شـهر بايـد    . شود، در رادار همه معلوم شود شب مي اي كه وارد طرف     لحظه
ممكن است حال همه را      يك بازيگر اصلي جديد    .ي اين خبر وزوز كنند      درباره
 و لعنـت بـه مـن اگـر          .ر از من  غي... از وجودش خبر ندارد   كس  هيچ  اما  . بگيرد

توانـد داشـته      بدانم كه چيزي با چنين قدرتي، با يك نوجوان فراري چه كار مي            
  ».باشد

توانستم كردم تا روي شبح كتي تمركز كـنم،           با وجود اينكه هر كاري كه مي      
نشيني كرد و در را پشت سـرش          موهبتم به درون سرم عقب    . بسرعت غيب شد  

تمـام   طي چنـد لحظـه،       ، و بدي به سراغم آمده بود      حاال سردرد سنگين  . كوبيد
پلكهـايم را بهـم    .بايستمرو  وسط پياده  كاري كه توانستم بكنم اين بود كه آنجا،   

وقتـي بـاالخره ايـن پرونـده        . حواسم جمع بماند  م تا   كوشيد  و مي  دادم  فشار مي 
ـ    . بـود    حتماً يك دوره مداواي جدي برايم الزم مي         ،شد  تمام مي  از چـشمانم را ب

آن را  . دادكرد، دسـتمالي بـه مـن          ام اشاره مي    در حالي كه به بيني    كردم و جوانا    
حتي حس نكردم كـه او      . ريزي بند آمد    روي بيني چپم گذاشتم تا باالخره خون      

 اولين بار بعد از برگشتنم، خيلـي بـه خـودم فـشار آورده               .دستم را ول كرد   كِي  

                                                                                                        
  . و. اين موجودات برخورد كردند و هر يك به تمهيدي از بال رستندآرگونشينان، با 
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  آرامـش  كرد با حضورش بـه مـن       جوانا نزديك من ايستاده بود، سعي مي      . بودم
 جوانا را به او بازگرداندم و       نِدستمال خوني .  شد محوسردرد به سرعت    . ببخشد

، و ما دوباره به سـمت خيابـان بليـستون بـه راه              با وقار خاصي آن را گرفت     او  
  .   نيز همينطورجوانااي نكردم،  خودم اشارهگذراي  ضعفمن به . افتاديم

آيـا راسـت    «: راي اينكه چيزي گفته باشـد گفـت       جوانا، بعد از مدتي فقط ب     
   » كنند، خطرناك هست؟ راستي سوزي اينقدر كه همه فكر مي

 شهرتش را بر جـسد دشـمنانش بنـا          او. حتي بيشتر از آن   «: با صداقت گفتم  
 اگـر جنگجويـان      دارد حتـي   ، و آمادگي كاملي براي پـذيرفتن خطـر        است  كرده

 از. فهمـد   ي ترس را نمـي       معني كلمه  سوزي.  هم از آن شانه خالي كنند      2نورس
  ».آورد هم به زحمت سر در ميداري، رحم و مروت و صيانت نفس يشتن خو

 معمولي  آدمِاين جا يك نفر     ، جان؛ تو اصالً     يلعنت«: جوانا مجبور شد بخندد   
  »شناسي؟ مي

 معمولي شعورش   آدمِ. جاي آدمِ معمولي اينجا نيست    «: خودم كمي خنديدم  
  ». در جايي مثل اينجا ول بگرددين است كهز اخيلي بيشتر ا

كدام حتـي     ، اما هيچ  كردند  راي من كوچه باز مي     اگرچه مردم ب    ما راه افتاديم،  
شـب ارزش زيـادي        در طـرف   حريم شخصي . نداختندانگاه مختصري به من ني    

اگر فقط بخاطر اين باشد كـه خيلـي از مـا چيزهـاي زيـادي داريـم كـه                    دارد،  
ـ     ، هـيچ  شدند   با سر و صدا از كنارمان رد مي        مردم. پنهانشان كنيم  ف وقـت متوقّ

 تـا جـاي     ندشد، هميشه در تالش بود      ندرت آهسته مي  به   حركتشان،  ندشد  نمي
  . كردند ديگران مطمئناٌ قبول نميد كه ند، كاري را انجام دهنديگري باش

                                                 
  .و. اهالي قديم اسكانديناوي كه به شجاعت مشهور بودند.  2
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كس بهيچ    هيچاگر هم بود،    . شب وجود ندارد    هيچ چراغ راهنمايي در طرف    
بايـد بـراي    . اهي هم وجود ندارد   گذرگرسماً هيچ    .درك  شان توجه نمي  عنوان به 

گذشتن از خيابان به شـجاعت و تـصميم خودتـان اعتمـاد كنيـد و ترافيـك را                   
بـه  .  مـوثر اسـت    هم رشوه   ام  شنيدههرچند  . بترسانيد تا از سر راهتان كنار روند      

 اجتنـاب   از پرسـيدنش  جوانا نگاه كردم، و سوالي ازش پرسيدم كه مـدتها بـود             
ما نزديك به كتي شده بوديم، احساس كردم بايد جـواب را            كه  حاال  . بودم    كرده

  .مدانب
كند،    فرار مي  دائمچرا  . كند  تو گفتي اين اولين باري نيست كه كتي فرار مي         «

  »جوانا؟
بـراي او وقـت     سـعي كـردم     «:  گفت  كرد،  جوانا كه مستقيم به جلو نگاه مي      

امـا ايـن كـار هميـشه        . توانـستم   ، هر وقت مي   دكم، ولي مختصر و مفي    . بگذارم
هـايي كـه      تمـام سـاعت   . بردم  اي را پيش مي     زندگي خيلي پرمشغله  . ممكن نبود 

پيش رفتن و جلومانـدن در      . كنم، صرفاً براي يك جا ماندن       خدا داده را كار مي    
مردمـاني كـه    . تر از يك مرد اسـت       دنياي تجارت براي يك زن، ده برابر سخت       

خورنـد، آن هـم        را به جاي صبحانه مـي       كوسه كنم هر روز    ار مي من باهاشان ك  
بعنوان پيش غذا، و خيانت و از پـشت خنجـر زدن را بـه هنـر ظريفـي تبـديل                   

تا هـر چيـزي كـه       ،  كنم   مثل سگ جان مي    براي امنيت كتي قدرنشناس   . اند  كرده
يا را اي به زحمتي كه اين دن   با اين وجود، كمترين عالقه    . الزم دارد برايش بخرم   

  ».خدا به دور .دهد برايش آسوده كرده نشان نمي
  »آيد؟ از كارت خوشت مي«
  ».گاهي«
  »؟اي  فكر كردهشغل ديگربه هيچ وقت «
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. ممن سرم را تكان داد    » ام،  اين همان چيزي است كه من در آن خبره        «: گفت
  .دانستم اين يكي را ديگر مي

 چيـزي كـه بهـش پنـاه         نداشت؟ يا شبه پدر يا هر     ناپدري  «: به راحتي گفتم  
  »ببرد؟ باهاش صحبت كند؟

قسم خوردم كه ديگر به هيچ مـردي        .  و ابداً  اصالً«: رحمي گفت   جوانا با بي  
نه بعد از آن دردسري كه پدر كتي مرا در آن انداخت، فقط بخـاطر               . تكيه نكنم 

من خانم خودم هـستم، و      اآلن  . اش بر بيايد    كرد قادر بود از عهده      فكر مي اينكه  
خيلـي از مـردان     . كنـد   آيد طبق قواعد من عمل مـي        كه به زندگي من مي    كسي  
توانستند، من مشكل     با آن چند نفري كه مي     . با اين شرايط كنار بيايند    توانند    نمي

اما هنوز كتي چيـزي كـه واقعـاً نيـاز داشـت را              . باز هم رفتم سراغ كار    . داشتم
  ».ام رش آوردهمن زرنگ، تند و تيز و مستقل با. خواهد نمي

  .جوانا حتي به من نگاه نكرد» حتي از تو؟«: من به آرامي گفتم
شهر زنده ناپديد شد، و ناگهان . و همان موقع بود كه دنيا ناگهان عوض شد    

كـه غـافلگير شـده      مـن و جوانـا      . جايي خيلي بدتر  . ما در مكان ديگري بوديم    
ـ               چندبوديم،   ه قدمي سكندري خورديم، و سپس توقف كـرديم و بـا سـرعت ب

بيشتر . خيابان از جمعيت خالي بود و جاده از رفت و آمد. اطرافمان نگاه كرديم
هايي كه اطرافمان را احاطه كرده بودند، چيزي بيش از ويرانـه و پـاره              ساختمان

 بودنـد، و هـر      تخريب شـده   ها قبل    مدت ظاهراً هاي بلند   ساختمان. آجر نبودند 
  . يا نهايت دو طبقه وجود نداشت از يك طبقهبلندترجايي كه نگاه كردم چيزي 

را ببينم، تماماً هر چه بود ويرانـي و          و تا افق     ها دورتر   توانستم مايل   ن مي اآل
به مكـاني مـرده آمـده       .  بود مه جا همين وضع   به آرامي چرخيدم، ه   . تباهي بود 

چيز بدي آمـده    . ز گذشته بودند  حاال بخشي ا  ،  پيرشب، شهر     لندن، طرف . بوديم
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  . ندن را له كرده بودبود و بدجوري ل
جا  هاي پرنور از ميان رفته بودند، همه   هاي خيابان و نئون    حاال كه تمام چراغ   

تنها نوري كه وجود داشت، بنفش كدر و دلگيري بود، انگار           . خيلي تاريك بود  
 به سختي صـورت     ءتشخيص اشيا . خود شب ضربه خورده و كوفته شده باشد       

حتـي يـك ذره نـور       . عميق و بسيار تاريك   همه جا سايه بود، بسيار      . گرفت  مي
خـورد؛ حتـي    هاي ويران و خراب به چشم نمـي  معمولي هم از درون ساختمان    

جوانـا  .  ما در شب، تنهاي تنها بـوديم       .سوسوي آتش هيزمي هم وجود نداشت     
دسـتش  .  را بيرون كشيد   شكوركورانه كيفش را جستجو كرد و در نهايت فندك        

.  بار امتحان كرد تا باالخره روشن شد       شش هفت لرزيد كه بيش از       آن چنان مي  
 فضاي زيادي را    و،  رسيد   زردرنگ، در چنين شبي به نظر بيگانه مي        ي گرمِ   شعله

فنـدكش را بـاال گرفـت كـه بتـوانيم اطـراف را ببينـيم، سـعي                  . كرد  روشن نمي 
دانـستم   با حس كردن اين كـه مـي  هر چند، . كرديم بفهميم چه جايي هستيم   مي

  . دلم هري ريخت پاييناست، چه شده
 پاهـا و  ي  در هـم آميختـه  صـداي بجـز  . ساكت بود، خيلي سـاكت    همه جا   

 و  آور  دلهـره اي     نالـه  . ابداً هـيچ صـدايي وجـود نداشـت        ،  مان نامنظم هاي  نفس
بـدترين  لنـدن بـه     . غرّش شهر بهمراه ساكنينش از بين رفته بـود        . كننده بود   گيج
براي من  در آن نور هراسناك بنفش       اندك نگاهي به اطراف   .  بود  خفه شده  نحو

  . ايم  آمدهي خالي از سكنه تا بفهمم كه به مكانكافي بود
 احـساس   تـا جـايي كـه     سكوت سنگين موجود تقريباً مقاومت ناپذير بود،        

... حضورم را اعالم كـنم    ، چيزي بگويم، فقط براي اينكه       ...فرياد بزنم بايد  كردم  
... بـدتر از آن هـم     حتي  يا  ي گوش كند،    امكان داشت كس  . اما اين كار را نكردم    

  . كس گوش نكند ممكن بود هيچ
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  .در تمام عمرم آنقدر احساس تنهايي نكرده بودم
هايشان در اثر     لبه .پخ شده و از شكل افتاده بود      هاي اطرافمان     تمام ساختمان 

 .فرسايـشي طـوالني مـدت     . برخورد با باد و باران، ساييده و فرسوده شده بـود          
 حتي يك چهـارچوب كـه در   .نبود از شيشه اثريها خالي بود، هيچ  تمام پنجره 

 يـا شـايد      هاي تاريك، مثل چشم يـا دهـان،          مدخل اش  همه؛  داشته باشد نديدم  
غمـي   ديدن ايـن كـه چنـين شـهر عظيمـي بـه چنـين فالكتـي بيافتـد،                     ... زخم
ه همـ   سازي و توسـعه، آن        ها ساختمان   قرن در نهايت، . انگيخت  ناپذير مي  تحمل

بخـشيدند، همـه بـراي        كردند و به آن هدف مـي        زندگي كه از شهر حمايت مي     
آهسته به سمت جلو حركت كردم، اطـراف پاهـايم گـرد و خـاك بلنـد                 ... هيچ
  .  افتاد راه من آهسته پشت سرجوانا صدايي از ته گلويش در آورد و . شد مي

يـا رخـت    هرچه گرماسـت، از دن    ، انگار   تلخ و گزنده  سرمايي  . هوا سرد بود  
در آن سـكوت  . وزيـد  هوا ساكن بود، حتي يك نفس باد نيز نمـي        . بربسته باشد 
 هنگامي كـه در ميـان جـايي كـه           رسيد،  هايمان خيلي بلند به نظر مي       صداي گام 

زديـم، بلنـدي      روزي خيابان بود، روزي مسير پيشرفت و زندگي بود، قدم مـي           
لرزشـمان هـيچ ربطـي      دم و   لرزي  حاال هردويمان مي  . كرد  صدا ما را همراهي مي    

در . جـا تعلـق نداشـتيم     بود و ما به ايـن ناجورياين جا مكان . به سرما نداشت  
به رخ سياه خود را       هاي خراب شده در مقابل افق نيم        هاي دور، ساختمان    فاصله

از چيـزي كـه قـبال       سـاختند،     نمايان مـي  دار    شكل طرحي كنگره مانند و دندانه     
شهر، چه داخل شهر و چه بيـرون آن،         . شد  ده مي اي دي   وجود داشت، فقط سايه   

  . همه نابود شده بود
ندك را گرفته بـود، اكنـون     فدستي كه   » ما كجاييم؟ «: دست آخر جوانا گفت   

  . كردم مياش ن من سرزنش. لرزيد  شده بود اما صدايش ميتر ثابت
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 اين طور كه از ظـواهر امـر بـر           و  است  االن آينده . بگو كِي ... كجا نه «: گفتم
حتي خـتم   . ه و رفت  ه لندن سقوط كرده، تمدن هم آمد      .اي خيلي دور    آيندهد،  يميا

 اين كار   بد جوري هم  شب را بسته، و       كسي كتاب لندن و طرف    . هم ندارد  كالم
اي كـه زمـان در آن بـه           مكان بسته . ايم   افتاده لغزه  يك زمان ما در   . را كرده است  

احتياج به گفتن . ها زي در اين مايه  پرد، به گذشته يا آينده يا چي        عقب يا جلو مي   
  .  در كار نبوداي لغزه اينجا زمان ،نيست كه آخرين باري كه از اين راه آمدم

فهمـد    بقدر كافي مي  داشته باشد،    دو سلول مغزي بهم چسبيده       كههر كسي   
. شـوند   گـذاري مـي   عالمـت   بخـوبي    دوري كند، هميشه هم      ها  لغزه  زمانكه از   

كـسي  . سـت ا بـي حـساب و كتابيـشان       باشد، بخـاطر  بخاطر هيچ چيز هم كه ن     
رونـد،   آينـد و مـي     مي. كنند، يا حتي چه علتي دارند       فهمد كه چطور كار مي      نمي

هاي بدبختي هم كـه تـوي اينهـا كـشيده بـشوند،               همين هم به سر آن حرامزاده     
  » .آيد مي

  »ايم؟ منظورت اين است كه ما در تله افتاده«
كـنم راهـي بـراي        كـنم و سـعي مـي        تفاده مـي  من از مـوهبتم اسـ     . لزوماً نه «

اگـر  . از لحاظ فيزيكي لغزش زماني خيلـي بـزرگ نيـست          . خروجمان پيدا كنم  
شـكنيم و بـاز       اش را مـي     ي سست    يك نقطه   را پيدا كنم،  مرزهايش  بتوانم جاي   

  »...كنيم مي
تـوانم     مـي   !خيلـي بـزرگ نيـست     «: صداي جوانا بلند، هيجاني و خشن شد      

كـشد تـا از       ها طـول مـي      هفته! ا ببينم، تا آخر افق معلوم است      ها مسافت ر    مايل
  »!جا خارج شويم اين

تا االن بايد فهميده باشي كه هر چيـز،         «: صدايم را آرام و آهسته نگاه داشتم      
دهنده و    سعي كرده بودم صدايم اطمينان    » . نيست ،رسد  همانطوري كه به نظر مي    
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 لغـزه   وقتي ما در زمان   «. دس زده بودم  حفقط  مطلع باشد، ابداً انگار نه انگار كه        
نسبتاً گيرد،  ثير قرار ميأ تحت ت كه واقعاً ي  ا بينيم؛ اما منطقه    هستيم، تمامش را مي   

، بـه   وقتي يك سوراخ در مرز ايجاد كردم و از تـويش گذشـتيم            .  است  كوچك
به . راه است ساعت    و من خواهم گفت كه فقط نيم      . گرديم  زمان خودمان باز مي   

  ».البته با اين فرض كه اتفاق عجيب و غريبي نيافتد. هقدم آهست
چـه اتفـاقي ممكـن اسـت        ؟ مثالً   اتفاق«: قاپيد گفت   جوانا كه كلمات را مي    

. انـد   ي بسيار دور است و همه مرده        اين آينده . ؟ ما اينجا تنهاي تنها هستيم     بيافتد
  »...ندا ههاي لندن باالخره خاموش شد تواني حس كني؟ چراغ نمي

ماند، هر چيز به نوبـت خـودش بـه پايـان              هيچ چيز تا ابد باقي نمي      «:گفتم
زمـان كـافي كـه      . شب هم همينطـور باشـد       حتي فكر كنم، خود طرف    . رسد  مي

  ».شوند ترين بناها هم خراب مي بگذرد، عظيم
  ».اند  را انداختهبمبشايد آخرش «
جـا هـر    اين. اي نجات پيـدا كنـد       شب از بمباران هسته     كنم طرف   نه، فكر مي  «

  ».تر از اين حرفها بوده خيلي نابود كننده... اتفاقي كه افتاده
هميشه سرشار از   . دوست ندارم لندن را اينطور ببينم     «: جوانا به آرامي گفت   

لنـدني كـه خـوب      . رود  كردم تا ابد همين جور پيش مـي         گمان مي . زندگي بود 
كـردم    مـي گمان  . اش كرديم و كلي هم دوستش داشتيم        ساختيمش، خوب اداره  

مـان در     همـه . گويا در اشتباه بـودم    . ماند  همه ما كه از بين برويم، لندن باقي مي        
  ».اشتباه بوديم

شايد فقط رفته باشيم و لندني ديگر را در جايي ديگر ساخته باشيم،             «: گفتم
شـب يـا يـك        و تا وقتي هم كه با آدمها سر و كار داشته باشيم، به يـك طـرف                

  ».يمچيزي مثل آن هم نياز دار
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دانـد مـا چقـدر در آينـده        اگر ديگر آدمي در كار نباشد، چه؟ چه كسي مي         «
همـه  . انـد    مـرده   همه. مرده است ! ها؟ اينجا را ببين     ها؟ هزاره   ايم؟ قرن   جلو رفته 

ناگهان جوانا بر خود لرزيد، بعد به من خيره         » .چيز به آخر خط رسيده، حتي ما      
!... لغـزه   خيالت هم نيست، نه؟ زمان     عين«. اش تقصير من بود     شد، انگار كه همه   

  »!شب لغزش زماني هم عادي است البد در طرف
  ».غير عادي نيست... خب«: با احتياط گفتم

شب اعتمـاد     شود در طرف    طبق معمول، حتي به زمان هم نمي      «: جوانا گفت 
  ».كرد

. توانستم جر كنم، از ايـن رو كمـي بـه فكـر فـرو رفـتم           با اين موضوع نمي   
در «. رسيدند، اما نه ديگر آنقدر قـديمي        ها قديمي به نظر مي      آن ويرانه ها؟    هزاره

انـد    رود، پا شده    عجبم كه بقيه كجا هستند؟ آيا وقتي ديدند كه شهر به قهقرا مي            
  »طور است، كجا رفتند؟ اند؟ اگر اين و رفته

  ».شان به ماه رفته باشند شايد مثل آن ترانه، همه«
بلند كردم، نااميدي به درون استخوان و روحم        آن موقع بود كه تازه سرم را        

ناگهان، بطور وحشتناك و واضحي علت تاريكي  بـيش از حـد را              . رسوخ كرد 
 كه بر آسمان      آن گوي عظيم متورم   ! بود   ناپديد شده . ماهي در كار نبود   . دريافتم
كرد، اكنـون ديگـر       كس به ياد نداشت، سلطنت مي       شب، از زماني كه هيچ      طرف

ها باقي مانـده      فقط مشتي از آن   . بيشتر ستارگان هم نابود شده بودند     . غايب بود 
. زدند  ي وسيع سياه رنگ، سوسو مي       بودند كه يكي يكي يا دوتا دوتا در آن پهنه         

شان نابود شـده   شايد همه . برابر هجوم شب بودند    ها آخرين نگهبانان نور در      آن
 نورهايـشان باشـد      خرينباشند، چون ستارگان خيلي دور هستند و اين شايد، آ         

  ...رسد كه به ما مي
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  ...ها هم نابود شوند؟ چه مصيبتي چطور ممكن بود ستاره
كـردم كـه علـت اينكـه مـاه در             هميـشه اينطـور گمـان مـي       «: باالخره گفتم 

رسـد، بـه ايـن خـاطر اسـت كـه بـه اينجـا                  شب خيلي بزرگتر به نظر مي       طرف
مگـر مـا چقـدر جلـو        !  يا پيغمبر  .باالخره سقوط كرده  ... شايد... تر است   نزديك
  »ايم؟ رفته

كنـي    فكـر مـي   ... انـد   هـا نـابود شـده       ه  اگـر سـتار   «: جوانا با ماليمت گفـت    
  »خورشيدمان هم نابود شده است؟

  »...دانم چه فكري بكنم نمي«
  »...اما«

شـود    هـايي كـه نمـي      داريم با فكر كردن به اين سؤال      «: با لحني گرفته گفتم   
. مـانيم   مهم نيست، ما اينجا نمـي     . كنيم  وقتمان را تلف مي   جوابشان را پيدا كرد،     

بـرم و    مـن تـو را بـه آنجـا مـي          . ام  ام نشان كرده    مرزهاي آن طرفي را داخل كله     
گرديم كـه بهـش تعلـق         كنيم و به جايي برمي      بعدش گورمان را از اينجا گم مي      

  ».داريم
چرخيم و  مرزهاي آن طرف؟ چرا نبايد ب     ...  دقيقه صبر كن   يك«: جوانا گفت 

  »جايي كه آمديم، همان دري كه ما را به اينجا آورد، خارج شويم؟ از همان
كنـد،    لغزه خودش را برپا مي      به آن آساني هم نيست، وقتي يك زمان       «: گفتم

تواند از سر جايش تكانش       هيچ چيزي كمتر از حكم رسمي هيأت مقدس، نمي        
اف بغـل دژ سـر در       گـرديم، صـ     اگـر بـر   . مانـد   يك مدتي اينجا باقي مي    . بدهد
لغزه   بايد زمان . ماند  لغزه هنوز بين ما و خيابان بليستون باقي مي          آوريم و زمان    مي

كـار بـه يكـي از     را دور بزنيم تـا بـه خيابـان بليـستون برسـيم، كـه بـراي ايـن              
لغـزه و ناحيـه درگيـر را          ي حـدود زمـان      هاي بازي نياز داريم كه نقشه       گنده  كله
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  ».آوريم درمي وباره از اينجا سرترسيم كند، وگرنه دائم د
  »كشد؟ يك چنين نقشه برداري چقدر طول مي«
اي   حتي اگر بتوانيم كسي را پيدا كنيم كه چنان توانـايي          . سؤال خوبي است  «

داشته باشد و ضمناً يك دست و يك پاي ما را هم به عنوان دستمزد نخواهد و                 
صـحبت از   ... يش جـا بـدهيم      ي كار     تازه بتوانيم اين كار را بالفاصله در برنامه       

  ».هاست روزها، يا شايد حتي هفته
  »تواند بزرگ باشد؟ لغزه چقدر مي مگر زمان«
  ».شايد چندين مايل. يك سوال خوب ديگر«

  » !بايد راه ديگري به خيابان بليستون باشد.  است مسخره«: جوانا گفت
ني در يكي   لغزش زما «. ميلي سرم را به نشانه مخالفت تكان دادم         از روي بي  

همـين  . توانم احساسش كنم    مي. از سطوح، به خيابان بليستون وصل شده است       
كـسي يـا    . توانـد تـصادفي باشـد       شود گمان كنم كه اين موضوع نمي        باعث مي 

. نـه . خواهد ما مـزاحمش شـويم   نمي. كند  چيزي دارد از قلمروش محافظت مي     
اي آن طرفـي منطقـه    گذشتن از اين مكان و رفتن به سمت مرزه         بهترين گزينه، 

توانم يـك خروجـي بـاز كـنم و درسـت بغـل خيابـان                  است، جايي كه من مي    
مطمئنـاً مـاجراي نـامطبوعي      . نبايد خيلي سخت باشـد    . مبليستون سر در بياوري   

موهبتم مـا را بـه      . فقط بچسب به من   . بينم  است، اما من هيچ خطر خاصي نمي      
  . كند آنجا راهنمايي مي

ام حـالتي     كردم چهره   با تمام قوا سعي مي    . و من به او   جوانا به من نگاه كرد      
. راستش را بگـويم، همينجـوري الكـي پرانـده بـودم           . دلگرم كننده داشته باشد   

دسـت  . اش بر اساس غرايزم بود      هرچه كه گفتم از شكمم درآورده بودم و همه        
آخر، اول جوانا بود كه نگاهش را از من برگرفت، و ناخـشنود، بـه اطـراف زل        
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  .زد
نه ما متعلـق بـه اينجـا        . من از اين مكان متنفرم    «: احساس گفت   با حالتي بي  
از كـدام  ... اما كتـي تابحـال خيلـي دور شـده، خـب     . كس ديگر  هستيم، نه هيچ  

  »طرف؟
  .درست به جلو اشاره كردم، و با هم شروع به حركت كرديم

جوانا فندكش را جلويش نگه داشته بود، اما نور زردرنگ آن خيلي جلـوي              
ي كوچكش، ساكن و رو به بـاال ثابـت بـود، حتـي                شعله. كرد  ما را روشن نمي   

سـعي كـردم بـه ايـن كـه       . شـد   ي نسيمي نيز مزاحمش نمي      ترين زمزمه   كوچك
نور بنفش اطرافمان در مقايـسه حتـي بـه          . آورد، فكر نكنم    چقدر ديگر دوام مي   

 شـب تهـي،     كردم، انگار اين    تمام مدت احساس سرما مي    . آمد  تر مي   نظر تاريك 
مي خواستم مشعلي سرهم كنم،     . كشيد  ام را از من بيرون مي       تمام گرماي انساني  

  .پايان اش آجر بود و قلوه سنگ، و خاك بي همه. بودم جا چوبي نديده اما هيچ
بـه  . آن سكوت تمام و كمال، طبيعـي نبـود        . كرد  ام مي   سكوت داشت ديوانه  

 مثل تعليق بود، انگار جايي در .به سكوت گورستان. مانست ها مي  سكوت مقبره
كشيد تا    ها، چيزي مراقب بود، منتظر بود، كمين مي         ترين سايه   ترين و عميق    تيره

شهر احتماالً خالي بود، اما به اين معنا نبود كه شب   . در وقت مناسب حمله كند    
ام را به ياد آوردم، آن موقع كه پدرم           ناگهان احساس دوران كودكي   . خالي است 

ها كه هنوز برايش   آن موقع . كرد  خواباند و چراغ را خاموش مي       خت مي مرا در ت  
ها سرّ  بچه. مهم بود و آنقدر هشيار بود تا بتواند از عهده چنين كارهايي بر بيايد       

داننـد تـاريكي در درون خـود هيوالهـايي دارد، كـه               مي. شناسند  تاريكي را مي  
حاال ما كجا هـستيم،     . دممكن است دلشان بخواهد خود را نشان بدهند يا ندهن         

شدم كه چيزي     ترين شب تمام دوران، و من بيشتر و بيشتر متقاعد مي            در تاريك 
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اين اولين چيزي اسـت كـه       . هميشه يك جايي يك هيوال هست     . مراقب ماست 
  . آموزيد شب، مي در طرف
  .شان درست شبيه من و تو هستند بعضي

 از بازگـشت زنـدگي بـه        شهر مرده كه  .  اينجا خود لندن باشد     شايد هيوالي 
يك مـرد و يـك زن، در        . يا شايد اين هيوال فقط تنهايي باشد      . خشم آمده است  

آدمي هيچ وقـت قـرار نبـوده تنهـا          . است  مكاني كه زندگي را پشت سر گذاشته      
  . باشد

وقتي روي چيزي كه زماني خيابان اصلي نام داشت، راهمـان را برگـرفتيم،              
گرد و خـاك بايـد صـدا را         . و صداتر شده بود   تر و پر سر       هايمان باصالبت   قدم

هـاي ضـخيمي كـه        جا، در اليه    همه. گرد و خاك كافي آنجا بود     . كرد  جذب مي 
از اين نظـر خيابـان از       . اند  داند چندين سال است پامال نشده       فقط خود خدا مي   

جا بدتر بود، اما به تجربه فهميديم كه چاره نداريم جز اينكه درست وسـط     همه
خواست به مجرد نزديك شدن ما، ريـزش          ها دلشان مي    ساختمان. انيمخيابان بم 

هايمان كـافي بـود تـا بـراي آرامـش ناپايدارشـان ايجـاد                 فقط لرزش قدم  . كنند
مزاحمت كند و تمام اجـزاء ديوارهـا در هـم خـرد شـوند و بريزنـد و بعـد از                 

 يـك آجـر را    . برخورد با زمين، طوفاني از غبارِ خاكـستري رنـگ بـه پـا كننـد               
سعي كردم بفهمم چقدر قدمت دارد كه آنقدر        . در دستانم متالشي شد   . برداشتم

ذهـن  . كرد  هايي كه بدست آوردم، هيچ كمكي نمي        اما پاسخ . شود  آسان خرد مي  
  .آيد انسان با اعداد به آن بزرگي چندان راحت كنار نمي

 ام با اين موضوع كه كِي و كجا هستم، كنـار            درست وقتي فكر كردم توانسته    
ســر و صــداها و . رســيد چيزهــايي بــه گوشــم مــي. بيــايم، اوضــاع بــدتر شــد

شنيدم كه اولش انقدر ضعيف بودند كه اول تصور كـردم فقـط               هايي مي   همهمه
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از جلـو و  . آمـد  اما اندكي بعد ديگر صداها از همه طـرف مـي     . ام  خيالشان كرده 
  قوه. خزيدند  يرفته به سوي ما م      عقب، صداهايي زير و آزاردهنده كه انگار رفته       

صداها تاحدودي آشنا بودند، اما نه كـامال،      . تخيل من آن قدرها هم قوي نيست      
دائـم،  . انگيخـت   مـي   و اين حس آشنايي، احساس بدشگونيِ عجيبي در من بـر          

سرم را برنگرداندم، اما چـشمانم هـر        . آهسته آهسته و بيرحمانه نزديك ميشدند     
 ].خـورد    نمـي  بـه چـشم    [هيچ چيز . كاويد  شديم را مي    اي كه نزديكش مي     سايه

. آمـد   صدا هم شـانه بـه شـانه بـا مـن مـي             . مان را زيادتر كردم       رفتن  سرعت راه 
اش را بـا مـا حفـظ           فاصـله  موقـع كـه   آن  تا  كرد،    كرد، تعقيبمان مي     مي دنبالمان

سـر و صـداي     . حاال دستانم عرق كرده بودند    . ماند  كرد، اما خيلي عقب نمي      مي
توانـستم    ميكه تقريباً] آنقدر آشنا بود[رسيد   به گوش ميتلق و پچ پچي كه   تلق

ها جلب شده بود، با چشماني باز و خيره           توجه جوانا هم به آن    . بگويم چيست 
خـورد، طـوري    ي فندكش به شدت تكان تكان مي      شعله. كرد  به اطراف نگاه مي   

دستم را جوري كه انگار بخـواهم سـرعتمان را كـم            . كه ترسيدم خاموش شود   
  . يم، روي بازويش گذاشتمكن

ديگر چه كوفتي است؟ يعني بـاالخره       ] سر و صدا  [اين  «: با تندخويي گفت  
  »اينجا موجود ديگري هم بجز ما هست؟ يك موجود زنده؟

آيـد كـه يعنـي     هاي مختلف مـي   ولي صدا در يك لحظه از جهت      . دانم  نمي«
هـا    هايي كه خرابـه     به سايه » .ها وجود دارد و تمام دور و بر ما هستند           كلي از آن  

هرچيـزي  . اما هيچ كوفتي دستگيرم نشد    . از ميانشان بيرون زده بود، خيره شدم      
لحظـه بـه لحظـه    . هـر چيـزي  . توانست آنجا خودش را پنهـان كـرده باشـد        مي

شان را با حفـظ كننـد،    هر چه هستند، فعالً به اينكه فاصله    «. شدم  ناخشنودتر مي 
  ».ترسند ها از ما مي ها بترسيم، آن آنشايد بيشتر از آنكه ما از . راضيند
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  »مطمئن نباش، چقدر ديگر تا مرز مانده؟«: جوانا گفت
اگر بدويم، شـايد نيمـي از       . نيم ساعت پياده روي   «. با موهبتم بررسي كردم   

  ».اما دويدن ممكن است باعث سوء تفاهم بشود. آن
ـ     ممكن اسـت دوبـاره جـان      «. ناگهان جوانا به من نگاه كرد      دنبالت آزارهـا ب

  »باشند؟
بعد از پيغام كوچك ريـزر      «. با قاطعيت سرم را به نشانه مخالفت تكان دادم        

خواهد بـه     آزارهاست براي مدتي مي     هر كسي پشت جان   . ادي، نه به اين زودي    
ها هم    كاره  حتي اين . كردم  اگر من بودم كه اين كار را مي       . نتايج عملش فكر كند   

آزارهـا هـيچ وقـت        بعالوه، جـان  . كنند   مي وقتي اسم ريزر ادي وسط ميايد، لرز      
توانستند كه من اين همه مدت        اگر مي . قادر نبودند مرا با اين دقت تعقيب كنند       

هميشه در اين فكر بـودم كـه اگـر          . ها حشره باشند    اين... شايد. ماندم  زنده نمي 
دانـشمندها  . هاي مزخرف هـستند     چيزي بيشتر از بشر زنده بماند، همين حشره       

اي نجات پيـدا      گفتند كه فقط همين موجودات نكبت از جنگ هسته          يهميشه م 
  . من از اين جك و جانورها متنفرم. ها لعنتي. كنند مي

مطمئني كه آدم نيست؟ شايد يك موجود بدبخت ديگر باشد كه در لغزش             «
كند توجه ما     زماني مكيده شده است، شايد صدمه ديده و گير افتاده و سعي مي            

  »؟را بخود جلب كند
موهبتم را در شب بيرون     ... بعيد بود، اما  . كردم  بايد فكرش را مي   . اخم كردم 

كردم منبع صداها را بيابم و در كمال شـگفتي فـوراً روي رد                فرستادم، سعي مي  
  . درست پشت سرش بوديم. يك آدم قفل كردم

شـايد  . خـورد  تكان نمي. يك مرد، تنهاست ... يك آدم ! يك كسي اينجاست  «
  ».از اينطرف. ..صدمه ديده
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هايم ابرهايي از غبار به هوا بلنـد          به سمت انتهاي خيابان دويدم، اطراف قدم      
. كـردم   ديگر داشتم به اين موضوع عادت مي      . جوانا درست كنار من بود    . شد  مي

ي  در هيجـان پيـدا كـردن آدم زنـده     . آمـد   يك جورهايي از اين كار خوشم مـي       
. اي اطرافمـان را فرامـوش كـرديم       ديگري در اين مكان مرده و ترسناك، صداه       

شايد كسي باشد كه گذارش به اينجا افتاده، شايد بازمانده اتفاقي است كه اينجا              
شايد هم فقـط آدم بـدبختي       . شايد پاسخ يك عالم سؤالهاي ما، او باشد       ... افتاده

مـوهبتم مثـل رادار، بـا دقـت تمـام           . االهم فـاالهم  . باشد كه نياز به كمك دارد     
اي فرعـي راهنمـايي       ص كرد، و ما را از خيابان اصلي، به كوچه         جايش را مشخ  

از ترس آن كه مبادا قدمهايمان ديوارهاي دوطرف كوچـه را فـرو بريـزد،               . كرد
ولـي ديوارهـا سـالم ماندنـد،        . بالفاصله سرعتمان را تا حد راه رفتن كم كرديم        

  . شديم، به لرزه هم نيافتادند حتي وقتي كه رد مي
اي كـه روي ديـوار سـمت چپمـان       راخ بزرگ دندانه دندانه   باالخره كنار سو  

شبيه بـدن داده    ... هاي مضرس سوراخ، به آن حالتي شبيه        لبه. بود، توقف كرديم  
با نوك انگشت و بـا دقـت بـه آجـر            . بود، بيشتر شبيه يك زخم بود تا ورودي       

. عجيـب بـود   . ي انگـشتم نريخـت      بيرون زده ديوار سيخونك زدم، اما با ضربه       
ف سوراخ خيلي تاريك بود و هوا بوي بـسيار رقيـق ولـي متمـايز كپـك                  آنطر
اما نور بيشتر از يكي     . تر بگيرد   به جوانا اشاره كردم تا فندكش را نزديك       . داد  مي

  .دو اينچ نفوذ نكرد
صـدايي هـم   هـيچ  ... اسـت  رسياه قيعين آنجاست؟ مطمئني؟  «: جوانا گفت 

  ».آيد نمي
 اشـتباه   در اين جور موارد   بتم هيچ وقت    جاست، موه همان«: با قاطعيت گفتم  

سـرم را بـا هـشياري بـه درون          » .عجيـب اسـت   ... اما يك جورهايي    . كند  نمي
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  »!آهايشنوي؟  ؟ صداي من را ميآهاي«. سوراخ بردم
 بـه    هـم  حتـي با صداي بلند من      ديوار آجري . صبر كرديم، اما جوابي نيامد    

اهاي خفيفي كه دنبالمان    متوجه شدم كه صد   وقتي گوش دادم،    . لرزش در نيامد  
سـرم  . يم، اما قانع نـشدم ا ه گذاشت قالشانبه خودم گفتم    . كردند، متوقف شده    مي

هر چه بيشتر به آن وضعيت نگاه       . را برگرداندم و سوراخ ديوار را بررسي كردم       
داد، كـه مـرد       تلـه مـي   يـك   همه چيز بوي    . آمد  كردم، كمتر ازش خوشم مي      مي

توانست در تاريكي پشت      هر چيزي مي  . اش بود   عمهط) احتماالً(هم  ديده    آسيب
اما قطعاً يك مـرد آنجـا بـود، حتـي اگـر جـواب               . كمين كرده باشد  آن سوراخ   

لعنـت بـه مـن اگـر     ، و ما تنها شانس او بوديم... داد، و اگر آسيب ديده بود   نمي
نفس عميقي  ... بنابراين. كنمرها   در اين محل ملعون و نكبت بار      كسي را اينجا،    

منخرين و پشت گلويم را قلقلك داد و پـس از آن بـه              نا و كپك،    يدم، بوي   كش
با .   بود به زحمت، اندازه  . خودم را به درون سوراخ كشاندم      ، با احتياط  وآساني  

.  گام نهـادم   اتاق آن سوي شكاف،    تاريكي مطلق    بهپاهايم كف را حس كردم و       
العملـي از   چ عكـس حركت ايستادم، گوش دادم، اما هـي   ي طوالني بي    يك لحظه 

 و جوانا بـه دنبـال مـن داخـل شـد و نـور                كنار كشيدم . شد ديده نمي كجا    هيچ
  . ضعيف زرد رنگ را با خودش آورد
بـه همـين خـاطر هـم خيلـي بهـم             و   بودند،  انگار دو اتاق بود كه يكي شده      

شـبيه آجـر نبودنـد، امـا        .  تمام كف را فرا گرفتـه بـود        اي  تيرهاشياء  . ريخته بود 
 بـه همـين خـاطر هـم    ، هـستند ها دست بزنم تا بفهمم چه     تم به آن  خوش نداش 

هـوا بـسته، ناپـاك،      . با احتياط دورشـان زديـم       رفتم،  همينطور كه در اتاق پيش      
اينجـا مـرده    تازگيها  داد، انگار كسي      بوي پوسيدگي مي   ته اما   ، بود تلخخشك و   

 بـدتركيب   هـاي   كف عاري از غبار بود، ولي ديوار لخت آجـري، از تـوده            .باشد
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با هـدايت مـوهبتم،   . بود  كپك، پوشانده شده   ضخيم و خاكستري رنگ و پرزدار     
ها با حالتي تهديـدآميز       سايه. بود  رفتم، جوانا فندكش را مقابلمان گرفته       پيش مي 

خيلي زود معلوم شد كه به سمت گوشه مقابـل اتـاق            . رقصيدند  در برابرمان مي  
ه يك پيله عظـيم كثيـف خاكـستري         در حال حركتيم، جايي كه با چيزي شبيه ب        

-دو متر و شصت   . بود، از سقف تا كف      تمام آن گوشه را گرفته    . بود  اشغال شده 
در اين فكر بودم كـه چـه        . نود سانت عرض  -هفتاد سانت بلندا داشت و هشتاد     

بعد مصمم شدم كه بيـشتر در ايـن         . اي قرار بود از آن پيله در بيايد         جور حشره 
به دنبال هـدفمان،  . چقدر از اين جك و جانورها متنفرم   واي كه   . باره فكر نكنم  

عليـرغم ايـن موضـوع،    . به اطراف نگاه ميكردم، ولي هيچ كجا اثري از او نبـود  
  .راند موهبتم مرا باز هم به پيش مي

كـه از درخـشش     } اي  پيلـه {باالخره در مقابل در مقابل پيلـه ايـستاديم،          تا  
  . اشت كه برودشد و جايي ديگري ند  كمي روشن مي فندك،

نكند كه تو هم همان فكري توي ذهنت است كه تـوي ذهـن              «: جوانا گفت 
  ».من هم هست؟

 ... آن تـو  زنـده و    . او اينجاست، هنوز زنـده اسـت      «: از روي بي ميلي گفتم    
  ».تواند باشد جاي ديگري نميهيچ چون 

آب دهانم را قورت دادم و يك دستم را به طرف پيلـه دراز               دشواريبه  من  
    چيزي مثل ابريشم، چيزي مثل تـار عنكبـوت،          ،بودجنسش داغ و خيس     . مكرد

جـايي را تقريبـا     . به نحوي غريزي چندشم شـد       به محض اينكه لمسش كردم،    
آور   چندش ي  ماده. مقابل صورتم چنگ زدم، و به ضرب زور، پيله را پاره كردم           

و آمد،    كش مي ، بجاي آن كه پاره شود،        بطور غير طبيعي   وبه انگشتانم چسبيد،    
ي بيرونـي پيلـه        يك سوراخ در اليـه     تا توانستم  مگرفتبكار  تمام زورم را    تقريبا  
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پوسـتش خاكـستري بـود و       . صورت انسان . يك صورت زيرش بود   . ايجاد كنم 
مردد بودم، حتماً مرده بود، ولو اينكه موهبت من هرگز اشـتباه            . چشمانش بسته 

كه سعي داشـت چـشمانش را بـاز         هايش لرزيد، مثل اين     و سپس پلك  . كرد  نمي
  . كند

هر دو دستم را با زور در سوراخ فرو بردم و آن مـاده را از صـورتش كنـار                   
كـرد    چسبيد و سـعي مـي       هايم مي   جنگيد، به آن صورت و دست       با من مي  . زدم
بـا فريـاد از جوانـا       . كردم، تعميـر كنـد       مي  هاي از بين رفته را كه من پاره         رشته

يك سر و گردن آزاد     . اي بزرگتر بين خودمان باز كرديم       حفره و    كمك خواستم، 
آخرين ماده را از صورتش به كناري زدم و چـشمانش سـرانجام بـاز               . شده بود 

پيرتر از آنچه بود كـه بـه يـاد    . شناسم كردم آن چهره را مي   بايد اعتراف مي  شد،  
 يچشمانش ترس در   و چين و چروك بيشتري روي صورتش افتاده بود،            داشتم،

 آشـكارا،     امـا هنـوز،     شد،   مي   ديده يشتر از آن چه بخواهم در موردش فكر كنم        ب
  . ريزر ادي بود

 جوانا،  دستمالكمك  ه  ب. چشمانش به آرامي توانست روي من متمركز شود       
چشمانش هشيار شد، امـا فقـط       . آخرين ردهاي چسبناك را از صورتش زدودم      

د انساني را بشناسد، در آنها      از اينكه من، خودش يا وجو      يهيچ نشان . همين بود 
كـرديم،    اي صحبت مي    جوانا و من با صداي بلند و آرامش دهنده        . شد  ديده نمي 

در همــان هنگــام هــم مــشغول از هــم بــاز كــردن پيلــه بــوديم، ذره ذره آن را 
شكافتيم و سرانجام توانستيم آنقدر بشكافيم كه تمام بـدنش را از آن بيـرون                 مي

، به تن داشت  اش را     كت خاكستري قديمي  . حس بود  بدنش بيجان و بي   . بكشيم
تكـه و      بـود، تكـه    ژنـده و داغـان    آوردم    حتي بيشتر از آن چه كـه بـه يـاد مـي            

اي چسبناك خيس شده بود و تيـره شـده بـود،              سوراخ شده بود، با ماده      سوراخ
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  . ي خون رويش وجود دارد طوري كه انگار كلي لكه
كرد، بنابراين مجبور شـديم       ش كار نمي  او را از پيله عقب كشيديم، اما پاهاي       

اآلن به سـنگيني نفـس      . او را روي كف بنشانيم و پشتش را به ديوار تكيه دهيم           
زد، مثـل اينكـه بـه نفـس كـشيدن عـادت                مـي  ميقيهاي ع   نفس  كشيد، نفس   مي

اي نداشتم كه بدانم چند وقت در پيله مانده بـود، يـا اينكـه                 هيچ عالقه . نداشت
ال داشتم، اما بـه آرامـي صـحبت         ؤصدها س . سرش آورده بود  پيله چه باليي بر     
كـه در اعمـاق     او را از مكـاني      و  كردم به ادي نزديـك شـوم،          كردم و سعي مي   

 .وجود خود، براي حفظ سالمت عقلش بـه آن پنـاه بـرده بـود، بيـرون بكـشم                  
  . چشمش روي من ايستاد، جوانا را ناديده پنداشت

چيـز  ... تـو از آن     . جان تيلـر  . منم. اديراه است،     همه چيز روبه  «: من گفتم 
بعد ما از   ،  تواني روي پاهايت بايستي     آيي و مي    دوباره سرحال مي  . خارج شدي 

ادي؟ صـداي مـن را      . گـرديم   شـب بـر مـي        و بـه طـرف     رويـم   اينجا بيرون مي  
  »شنوي، ادي؟ مي

د، اگر چه درخشي ،زد هايش كه پلك نمي  در چشم به كندي، نوري از آگاهي    
. خـورد   دهانش بـه آرامـي تكـان مـي        . گاه كامالً از آن خارج نشد     وحشت هيچ 

مثـل اينكـه    . خشن، زننده و دردنـاك بـود      . تر رفتم تا صدايش را بشنوم       نزديك
  . زمان خيلي خيلي طوالني از آن استفاده نكرده باشد

خدا تـو را تـا خـود        . زاده  حرام... توي  . بعد از اين همه مدت    . تيلر... جان  «
  ».دجهنم لعنت كن

عقب پريدم، شوكه شده بودم، مطمـئن بـودم كـه اشـتباه فهميـده               به  » چه؟«
  ».شود راه مي همه چيز روبه. برم، ادي من دارم تو را از اينجا بيرون مي«. است
  ».تمام اينها تقصير توست. هيچ وقت... شود  اه نمير هديگر هيچ چيز روب«
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  »...ادي«
ي ما    همه... قبل از اينكه تو     . كشتم بايد تو را مي   ... وقتي شانسش را داشتم   «

  ».را نابود كني
او ! كني؟ ما فقط آمـديم اينجـا        از چي صحبت مي   «: جوانا با عصبانيت گفت   

  »! استلغزه اينجا يك زمان! هيچ كاري نكرد
  ».براي كاري كه خواهي كرد... پس لعنت به تو، جان «

... داني   مرا مقصر مي   داني؟ تو   تو مرا بخاطر اينكار مقصر مي     «: به آرامي گفتم  
گـاه    هنوز انجام ندادم؟ ادي، تو بايد بداني كـه مـن هـيچ            حتي  بخاطر كاري كه    

ـ . چيـز    پايـان همـه    دنيا به چنين روزي بيافتد،    كنم    كاري نمي  عمـداً  هرحـال   ه  ب
   ».من بگو كه چه كنم تا اين اتفاق رخ ندهده ب. بايد به من بگويي. كنم نمي

خـودت را   «. رمقي زد   ن خورد، لبخند كامالً بي    دهان ريزر ادي به آرامي تكا     
  ».بكش

آزارها فروختي، چرا بايد هر چيزي كـه تـو             را به جان   جانتو  «: جوانا گفت 
گويي باور كنيم؟ شايد بهتر باشد نجات تو را فراموش كنيم و به درون پيلـه                 مي

  ».برگردانيمت
: فـتم  بـه سـرعت گ      هنگامي كه وحشت دوباره در چشمان ريزر ادي دويد،        

با ما بيـا، كمـك كـن كـه جلـوي ايـن اتفـاق را        . ادي، اين اتفاق نخواهد افتاد   «
توانم آن را بشكنم و خودمان را  مي.  چندان دور نيستيم هلغز زماناز مرز   . بگيريم

  ».به جايي كه به آن متعلق هستيم. دوباره به خانه برسانم
  »به گذشته؟... برگرديم«

لغزه نيافتاده باشد و راه دراز رسيدن به          زمانادي، در   اگر  . يك لحظه ايستادم  
توانستم خطر بازگشتنش را بپذيرم؟ آيـا         ، مي اينجا در طول زمان را پيموده باشد      
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. مهم نبـود  .  افكارم را به كناري نهادم     ؟كند   ادي را قبول مي    زشب، دو ريز    طرف
ز كارها  بعضي ا . امكان نداشت ادي را اينجا رها كنم، اينجا، در تاريكي، در پيله           

  .دانيدبتوانيد انجام دهيد و هنوز هم خودتان را يك مرد  را نمي
  بعد از همه  . روي دوپا بلندش كرديم و اين بار پاهايش به كمك او شتافتند           

سـفت و    مـيخ، هايي كه برايش افتاده بود، هنوز هم ريزر ادي بود و مثـل                اتفاق
 داديم و كشيديم تـا       هلش  جوانا و من كمكش كرديم تا از اتاق بگذرد،        . سخت

يم، گذاشـت به درون شب    پا  كه  محض اين به  . از سوراخ رد شود و به كوچه بيايد       
هنگامي كه ادي صدايشان را شنيد، عضالتش بالفعـل         . صداها دوباره شروع شد   

 و فكـش اسـتوار شـده        محكمنگاهش  . جمع شد، اما فقط براي يك لحظه بود       
در چيـزي او را     . رفت  خودش راه مي   ديگر    وقتي به خيابان اصلي رسيديم،    . بود
  .شكسته بود، چيزي وحشتناك، اما او هنوز هم ريزر ادي بودهم 

ي اينجـا شـدي؟ در هـر          چطور شد كه تو تنها انسان زنـده       «: سرانجام گفتم 
 بعد از پنج سال دوري بـه        تازهام؟ من     ي هست؟ چقدر در آينده    ن كِ صورت، اآل 

مك كند تاريخش را بگـويي؟ لعنـت بـه          تواند به تو ك     مي. ما  ه بازگشت شب  طرف
  »شهر نابود شده چند قرن گذشته است؟كه آن، ادي، از وقتي 

. اما من هميشه زمان دسـتم اسـت       . ماند  قرن؟ مثل چند قرن مي    «: ادي گفت 
و مـا خيانـت كـردي       همـه    فقط هشتاد و دو سال از وقتي تو بـه            ! جان  نه، قرن

  ». گذشته،شب سقوط كرد طرف
 : برگـشت  متـروك ديگر نگاه كرديم، نگاهمـان بـه شـهر          جوان و من به هم    

  .، آسمان بدون ماه و ستارهرو به ويرانيهاي  ساختمان
تمام اين حوادث فقط در هـشتاد و دو سـال           ممكن است   چطور  «: من گفتم 

  »افتد؟بياتفاق 
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 اش بخاطر   ، همه گردد  ا به تو بر مي    نهتمام اي .  جان كارت خيلي درست بود،   «
ادي سعي كرد صدايش بيشتر متهم كننده باشد، اما او تنها            ». همان كار تو است   

. دنيـا مـرده اسـت     . دستت درد نكنـد    ... ندا  مرده هاتمام انسان «. خيلي خسته بود  
ــرانســرد و  ــات، تنهــا وي ــاقيچيــزي كــه از حي ــده   ب آن چيــزي شــبيه ... مان
و فقـط مـن بـاقي       . خورنـد   ي فاسد پيچ و تاب مـي         كه در ميوه   ست  هايي  حشره

ي يـ  بخشي از معاملـه . توانم بميرم چون من نمي. تا قصه را تعريف كنم ... ندم  ما
احمـق  من  ! احمقمن  . در خيابان خدايان  . هاي دور انجام دادم     كه آن سال  است  
كـه  و هر چيـز را       پايان هر كس      اين همه بايد زنده بمانم تا پايان جهان،       . لعنتي

رود و به كابوس تبديل       م بسرعت مي  ببينم كه تمام روياهاي   . برايم مهم بود ببينم   
  ».توانم و نمي...  بميرمدخواه  دلم ميو حاال بدجور . شود مي

كـه اينطـور    ... توانست بكنـد      د؟ چكار مي  رجان چكار ك  «: جوانا فوراً گفت  
  »شود؟

چيزهـايي  تواني با     نمي. يرفت  ميگاه بدنبال مادرت      تو نبايد هيچ   « :ادي گفت 
  ».تواني با حقيقت رو در رو شوي نمي . كنار بياييفهمي كه مي

. شـب   گـردي، بـه طـرف        ادي، تو به خانه بر مـي       قوي باش «:  عاجزانه گفتم 
ما باالخره راهي بـراي جلـوگيري از    ... خورم  و من سوگند مي   . همانطور كه بود  

 ياتفـاق كـه بگـذارم چنـين        ايـن    دهم بميرم، تا    ترجيح مي من  . كنيم  اين پيدا مي  
  ».بيفتد

عميقـاً از  . ش را به طرف ديگر چرخاند و به مـن نگـاه نكـرد             ريزر ادي سر  
كشيد، انگار كه از آخرين زماني كه اين چنين هـوايي             هواي نسبتاً تازه نفس مي    

. رفت  طبيعي راه مي  ديگر كمابيش   . است  هاي مديد گذشته     مدت  را تنفس كرده،  
مـان   روي   سـرعت پيـاده    كردم،  مان را به سمت مرز هدايت مي        هنگامي كه جمع  
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اما وقتي كه دنيا برايمان جهـنم شـد، هنـوز هـم در همـان خيابـان                  . خوب بود 
  .بوديم

هـاي زمـين بيـرون         از سـوراخ    جـاي اطرافمـان،     آنها از پشت و جلو و همه      
پـيچ و تـاب     پذيرشـان را بـا زور و          هاي انعطـاف     و درخشنده، بدن   يرهت. آمدند

راهي كه  در  . كشيدند   مي  بيرون آلود  هاي روي زمين خاك      از ميان روزنه   خوران،
ي همـه جـا   . كـرديم    خشكمان زد، به سـرعت بـه اطـراف نگـاه مـي             رفتيم،  مي

 چـشمان   ،هايي بـا پوسـت سـخت        مو، بدن    بلند و بي   ي پاها اطرافمان پر بود از   
هـاي    خوردنـد و شـاخك      ْجِلِقْ بهم مي    هايي كه جِلِق       فك ،هاي تيز    دندان  مركب،

وقت    هيچ  هايي كه قبالً     و اندازه، از گونه     در همه شكل    حشرات،. بلند و مرتعش  
تعداد بيـشتري   . شان وحشتناك و بطور غيرطبيعي بزرگ بودند          نديده بودم، همه  

آمدنـد يـا از روي ديوارهـاي درحـال           هاي ويران بيرون مـي      تندتند از ساختمان  
 دم هـوا     به سبكي يـك   ي بزرگي،     با همه شان    خزيدند، همه   فروريختن پائين مي  

بـود، ملحـق      هصـدتا صـدتا دور مـا حلقـه زد         آمدند و به جمعيتي كه        مي .بودند
. پوشاندند  كردند و زمين را مي       يك فرش زنده، جست و خيز مي       مثل .شدند  مي

بزرگترينشان هـم دو يـا حتـي سـه پـا            . ترينشان شش اينچ طول داشت      كوچك
د تـا   قوي بـو  تيز و   دار بزرگي داشت كه بقدر كافي         هاي دندانه     فك. طولش بود 

هـا    وقـت   بعـضي . بازو يا پاي يك مرد را با يـك گـاز شـريرانه از جـاي بكنـد                 
اما . خزيدند تا ديد بهتري نسبت به ما بدست بياورند          حشرات روي يكديگر مي   

  . بودند ي ايمن را با ما حفظ كرده فاصلهشان   همه وقت،نآتا حداقل 
ن جك و جانورهـا را      توانم اي   نمي  واقعاً. آورم  كردم دارم باال مي     احساس مي 

  . تحمل كنم
 هميشه در اين فكـر بـودم         خب،«: خودم را وادار كردم كه آرام صحبت كنم       
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 اما هيچ وقت فكـر نكـرده بـودم كـه ايـن               كه حشرات وارث دنيا خواهند بود،     
  » . نقدر بزرگ باشنديتوانند ا ها مي لعنتي

 حال  ! سكسو « :گفت كلفت شده بود،  از نفرت و بيزاري     جوانا كه صدايش    
» . كـردم   شـان مـي     وقتي فرصتش را داشـتم بايـد بيـشتر لـه          . زنند  آدم را بهم مي   

رسيد كه خودشان را واقعـاً         به نظر مي    داد،  فندكش را نزديك حشرات تكان مي     
آمـد     تهديدي جدي به حساب نمـي      ديگرنور بود،   حتما بخاطر   . كشند  عقب مي 

يد امكانش بـود تـا بـراي بـازكردن          شا. هايشان به يادگار مانده بود      اما در غريزه  
 تـا ببيـنم در      به ادي انداختم  نگاهي  ... بزنيم به چاك  مسير از آن استفاده كنيم و       

چه باليي سرش   . كرد  و وحشت كردم، چون او داشت گريه مي       ،  چه حال است  
، از دسـت يـك      تيغهـا خداي ولگـرد    آورده بودند؟ ريزر ادي بزرگ و مخوف،        

افتاده بود؟ ناگهان انقدر عصباني شدم كه قادر به         ي لعنتي به گريه       مشت حشره 
 قبل از اينكه اين مكـان را تـرك كـنم             هر جور كه هست،   . صحبت كردن نبودم  

  . گذاشتم بايد حسابشان را كف دستشان مي
مـسكن  يـم كـه     ا  هجـايي آمـد   به  ما  . منزجر كننده است  ... اين   «   :جوانا گفت 

تـرين    كوحـشتنا تـرين و      قـدماتي  در م  ، طبيعـت  . وحشي است  موجوداتي واقعاً 
  ».حالتِ ممكن

  » درست اشاره كردي، « : خوشرو و از خودراضي گفت صدايي آشنا،
اي   تـر، در دايـره       را آنطرف  صاحب صدا من به تندي به اطراف نگاه كردم و         

از آشناهاي قديمي من    .  بود كننده  جمع نامش   –. كه از حشرات خالي بود يافتم     
فكـر نكـنم كـه      . دوسـت نبـود   .  را تـرك كـنم     شب  رفطبود، قبل از زماني كه      

در حـال حاضـر     . تازه كلي هم دشـمن داشـت      .  دوستي داشته باشد   كننده  جمع
بيست پوشيده بود؛ همه جزئيات را      پرهياهوي  ي    لباسي شبيه گانگسترهاي دهه   
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ي   رعايت كرده بود، از زنگار كوتاه سفيد روي كفش بگيـر تـا طـرح مغرورانـه                
اما حداقل سي پاوند براي اين لبـاس چـاق بـود و    . دارش  لبهاش، يا كاله    جليقه

مثل هميشه  . هاي يك در ميان جليقه، بيرون زده بود         از ميان دكمه  شكم بزرگش   
كسي كه پشت يك    احساس   احساس مطلق ناراستي را با خود به همراه داشت،        

، صورتش بـه نحـوي ناخوشـايند گلگـون بـود          . سري ماسك پنهان شده است    
تـا اآلن كـه     . درخشيدند و لبخندش كامالً رياكارانه بـود        ميچشمانش حريصانه   
ــود ــري نكــرده ب ــود،  . تغيي ــامعلوم ب ــبعش ن ــه من ــوري زرد و خورشــيدي ك ن

محوطه بزرگي را دور و بـر او خـالي          دورش را فرا گرفته بود و حشرات          دورتا
  . بودند كرده

از چـه   كني؟ آن لباس مبتـذل را         ، اينجا چه غلطي مي    كننده  جمع « : من گفتم 
  »كسي دزديدي؟

،  است خيلي خوب است، اينطور نيست؟ اصل آل كاپن       «: خودپسندانه گفت 
. شـود   دلـش بـرايش تنـگ نمـي       . وقتي حواسش نبود از كمد خودش برداشـتم       

ي رسـمي هـم از خيـاط          نامهتأييديك  . تاي ديگر درست مثل همين دارد       بيست
هـم نگـران اطـرافش    زد، حتي يـك ذره      با لذت بخودش لبخند مي    » .كاپن دارم 

  »، اينطور نيست، جان؟كنيم ترين جاها با هم مالقات مي عجيبما در «. نبود
 كـه ايـن     نكند«:  گفت  اي به من انداخته بود،      كننده  جوانا كه تقريباً نگاه متهم    

  »شناسي؟ شخص را هم مي
 او گيـر    هر چيزي كه بگويي،    است،    كننده  جمعاين   « :ملتمسانه توضيح دادم  

 حتي اگر به زمين مـيخ شـده و دور تـا دورش سـيم خـاردار كـشيده                    آورد؛  مي
او . ش را نداشـته باشـد  آمـار  كـه او   ردهيچ چيز مخفي يا نادر وجود ندا      . باشند

ـ . رغبت بي پاياني براي اجناس منحصربفرد و هيجـان جـستجو دارد            الم كـ  بل
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، دسـت از كـار      كنـد   اش را فهرست گذاري مـي       اندوختهوقتي كه   اينكه او فقط    
ترين آدم توي     وجدان  باز و احتماالً بي     چي، حقه   كننده دزد، قاچاق    جمع. كشد  مي

هيچ چيز نيست كه بدنبالش نرود، مهـم نيـست چقـدر بـراي              . شب است   طرف
البتـه بـه     شناسـم،  هاي ديگري مي   كننده  جمعمن  . ديگر مردم ارزش داشته باشد    

د تـا   نهبدا داريد را    شميا  د و   ن كه هرچيزي كه دار    و حاضرند ،  رسند  حد او نمي  
  اوضـاع چطـور اسـت،     . يك دور در انبار مشهور و بسيار پنهان او بزنـد          بتوانند  
  »؟ تخم ققنوس را پيدا كردي؟كننده جمع

گفتنش سخت است، بايد صبر كنيم تا از تخـم          «. هايش را باال انداخت     شانه
يـزي كـه    نبايـد هـر چ    «. ش را بـه جوانـا زد      آور  بدگمانيلبخند كامالً   » .در بيايد 
 مـورد مـن   من انساني هستم كه خيلـي در .  من  عزيز  ام شنيدي باور كني،     درباره

   ».سوء تفاهم وجود دارد
كني، يك خـسيس   تو از قبرها سرقت مي. نه، اصال هم اينطور نيست    «: گفتم

شناسـها، وقتـي كـه        باسـتان . بـري   عوضي هـستي و در تـاريخ هـم دسـت مـي            
و تا وقتي هم كه . كنند  مي ، از اسم تو استفادههايشان را بترسانند خواهند بچه   مي

خواهي، بدست بياوري، اصال برايت مهـم نيـست كـه چـه كـسي                 چيزي را مي  
  ».بيند آسيب مي
ممكـن بـود در تـاريخ       من اشيايي كه    «:  گفت بي هيچ دلخوري    ،كننده  جمع

شـب يـك مـوزه بـاز       يك روز من در طرف .دهم  آلود گم شوند را نجات مي       مه
اما اآلن خيلي رقيب    ... تواند گنج مرا تحسين كند        هر كس مي  آن وقت    كنم،  مي

  ».خواهند از من بدزدند ميبا ميل و رغبت،  كه يهاي حسود دارم، آدم
كـردم اينجـا چيـز         نمي هيچ خيال ؟  كننده  جمعكني،    اينجا چه مي  «: من گفتم 
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  ».ارزشمند و درخور تو جا مانده باشد
ديدگاهت «: داد، گفت   با ناراحتي تكان مي    در حالي كه سرش را       كننده  جمع

به اطرافـت   . بيني  كدام را نمي    ور شدي و هيچ     در گنج غوطه  . محدود است، جان  
آيـيم ناشـناس      هاي حشرات براي دنيـايي كـه مـا از آن مـي              اين گونه . نگاه كن 
. جاي ديگـر وجـود نـدارد         كه هيچ  منحصربفردي اينجا هست  هاي     گونه. هستند

ادرار هاي حشرات، وقتي بشنوند كه چي گيرم آمـده، خـون              هكنند  دانم جمع   مي
ها را به قيمت كامالً       دارم كه در حراجي آن      تا بر مي  چند كداممن از هر    . ندكن  مي

  .دارد سفر در زمان اين روزها خيلي خرج برمي. گزافي بفروشم
  »سفر در زمان؟ تو يك ماشين زمان داري؟«: جوانا بسرعت گفت

، هـر   كنم  ي خام و زمختي استفاده نمي       نه، از چنان وسيله    « : گفت كننده  جمع
... تر از آن دارم     ي خيلي خوبي هم از مكانيزمهاي عجيب و غريب          مجموعهچند  

اينجـا  كه  جان عزيزم   . ها دارند   شب، خيلي   توي طرف . نه، من يك موهبت دارم    
  ،را ببيند تواند آن   نميكند، ادي با يك تيغ كه هيچ كس           چيزها را پيدا مي   ايستاده،  

آن همـه    توانستم   اينطور بود كه  . روم  من در زمان عقب و جلو مي      ... كُشد و     مي
ال بعـدي تـو؛ نـه، مـن مـسافر           ؤاما پاسـخ سـ    . داشتني گير بياورم     دوست اشياء
  »چطور اينجا آمدي، جان؟. زنم نمي

رفتم كه اين حشرات پيدايشان       ، داشتم به سمت مرز مي     لغزه  زمان «   :من گفتم 
  »؟آيي چه زماني مي از  ، تو دقيقاًكننده جمع. شد

جورهايي با عجله،     شب را ترك كردي، يك       طرف تازهتو   « : گفت كننده  جمع
  »ي؟ا ه برگشتنكند.  كه ديگر بازنگرديخوردي و قسم مي

م و احساسم هم بهتر نشده      ا  ه من برگشت  .پنج سال بعد از رفتن تو     «: من گفتم 
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  ».است
بـا خوشـحالي بـه       »نم بگـويم سـورپرايز شـدم،      تـوا   نمي«:  گفت كننده  جمع

تـوانم   نمـي . دانم از كجا شـروع كـنم     آه، چقدر زيبايي، نمي   «: اطرافش لبخند زد  
  ».هاي نمايش سنجاقشان كنم  و به تختهببرمشانصبر كنم تا به انبارم 

  ».كش با خودت آورده باشي قوطي بزرگ حشرهاميدوارم يك  « :جوانا غريد
هايشان خطرناك  خوردند، شاخك ناپذير تكان مي گيحشرات اطرافمان خست

، ادي  كننده  جمع«. تصميم گرفتم بروم سر اصل مطلب     . خورد  و آشفته تكان مي   
 هستيم، اما همـه چيـز اينجـا نـابود            گويد ما فقط هشتاد و دو سال در آينده          مي
  »داني چه چيزي اينكار را كرد؟ تو مي. شده

. اش را با ژستي معصومانه تكـان داد         هخورد  ، دستان چاق و ناخن    كننده  جمع
اگـر  . اين يك احتمال است   . خيلي آينده داريم، خيلي خط زماني ممكن داريم       «

ي   شود، بايد بگويم كه هيچ دليلي وجود ندارد كه ايـن آينـده              خيالت راحت مي  
  ».حتمي باشد
شناسي كـه موهبتـت تـو را بـه اينجـا              تو اين آينده را خوب مي     «: من گفتم 

قبـل از   . كننده  جمع،  حرف بزن . ي اين حشرات آگاهي داشتي      و درباره ت. رساند
  ».اينكه با تو چپ بيفتم

تـو در   «. زد   كماكان غيرقابل تحمل و از خودراضـي لبخنـد مـي           كننده  جمع
تـواني تـشخيص      تو حتي نمي  . در حقيقت . موقعيتي نيستي كه تهديد كني، جان     

اي امن ايـن      من از فاصله  گويي؛    تو درست مي  . بدهي كه چقدر در خطر هستي     
من . ها عالقمندند   دانم كه چرا انقدر به ما، به انسان         مي. حشرات را مطالعه كردم   

ترسم كه دليلش ناخوشايند باشد، امـا         مي. كشند  دانم كه چرا تو را نمي       حتي مي 
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شـان بـه نحـوي       ذهـن . به نظر تو اينها فقط يك مشت حشره هـستند         بهرحال،  
هيچ جايي براي ترس يـا احـساسات   در آن . ي استآور خالي از آشفتگ  شگفت

. فهمـيم ندارنـد   ، آنطور كه ما مـي حواس خود ها حتي دركي از       آن. ديگر نيست 
، ام شـان را تحـسين كـرده    هميـشه بيرحمـي  . ي بقا هـستند  در انديشهها فقط    آن

  ».ام ذهن يك بعديشان را تحسين كردهطبيعتي سنگدل و 
رسـيد    بنظرم مـي  » . برو سر اصل مطلب    تو هميشه عجيب بودي،   «: من گفتم 

  . شدند تر مي هاي اطرافمان نزديك كه حشره
. گذارنـد   هايشان را در بدن ميزبان مي       ، حشرات تخم  اي  انگار درس نخوانده  «

شـوند و در بـدن ميزبـان از تخـم             ها بزرگ مـي     نوزاد.  غيرحشره هايبدن ميزبان 
  البته،. خورند   مي ط خارج تا رسيدن به محي   شوند و الروها راهشان را        خارج مي 

 اما بدون وجدان و دلـسوزي        شيطانيست،... اما  . كمي براي ميزبان سخت است    
ي باقي مانده بر زمين،  به هرحال، تنها موجودات زنده. گون هاست و كامالً حشر  

.  توست بدشانسهمراه  ... ها دارند،     بنابراين تنها ميزباني كه آن    حشرات هستند،   
نـسل  انـدر    گذشته، شكل ناميراي ريـزر ادي ميزبـان نـسل            در هشتاد و دوسال   
رفتنـد و الورهـاي بـا دنـدان بيـرون             ها درونـش مـي      تخم. حشرات بوده است  

 خـورده   زنـده البتـه، بارهـا زنـده    .كـرد  آمدند و نژاد حشرات نجات پيدا مي     مي
هـيچ وقـت ازش      ... خـب، ، امـا    ه براي ادي بيچاره نسبتاً ناخوشايند بود      ،شدن

  ».هامدخوشم ني
 كه شوك و وحشتي را ببيند كه از باليي كه به          الزم نبود . به ادي نگاه نكردم   

. باشـد   همخصوصاً اگر واقعاً تقصير مـن بـود       .  سرش آمده بود، به من دست داد      
. حاال فهميـدم كـه چـرا حـشرات او را درون يـك پيلـه زنـداني كـرده بودنـد                     

خيلـي  . بيابـد را بپذيرنـد    خطر اينكه او راهي براي كشتن خودش        توانستند    نمي
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هاي لعنتي توي ايـن       ي حشره   اگر بقدر كافي بزرگ بودم، همه     ... عصباني بودم   
  ».كردم دنيا را له مي

. تدوسـت ايـن بـانو،     و حـاال تـو اينجـايي جـان، تـو و             «:  گفت كننده  جمع
ي ادي دوام     فكـر نكـنم بتـواني بانـدازه       . هاي جديد براي حشرات جوان      ميزبان

. كنند  ي خوبي مي    وري، از تو استفاده   بياطمئنم كه تا وقتي كه دوام       بياوري، اما م  
اما خب، من هيچ وقت از تو هم        ... فرار كني  كنم   ت امكانش بود كمك   به گمانم 
  ».دهخوشم نيامچندان 

لرزيد و    ، پشتش قوس گرفت، تمام بدنش مي      به گريه افتاد  ريزر ادي ناگهان    
 بـود و    شـديد  خيلـي    3م، اما اسپاسمش  هايش او را گرفت     از شانه . خورد  تكان مي 

ساييد تا دوبـاره      هايش را بهم مي     به زمين افتاد، دندان   . توانستم مقاومت كنم    نمي
. كنـارش زانـو زدم    . ريختنـد   گريه نكند، اما چشمانش برخالف ميلش اشك مي       

 و خـودم را پـس       افتـد   فهميده بوده كه چه اتفـاقي دارد مـي         از پيش فكر كردم   
ي انگشت بودنـد از گوشـتش بيـرون           ي جوان كه اندازه     هنكشيدم، صدها حشر  

به سمت بيرون لرزيد،  آمدند، راهشان را از درون بدنش كه بطرز وحشتناكي مي         
هـاي   هـايي مثـل تيـغ    با دندانو جيغ جيغو،  و سياه نرمي  يچيزها. خورده بودند 

بيشتر خون را به خود جذب      كتش  . حتي از چشمانش نيز بيرون آمدند     . كوچك
 مـشت . داشـته بـود   جوانا زانو زد و استفراغ كرد، اما هنوز فندكش را نگـه      . كرد

اعـضاي داخلـي    .  كـردم   ي بيرون آمده را گـرفتم و وحـشيانه لـه          هامشت الرو 
  . بدنشان از مچ دستم پايين ريخت، اما آنها خيلي بودند

  . شنيد اما او صدايم را نمي» توانم بكنم، ادي؟ چكار مي«: با نا اميدي گفتم

                                                 
  . دهد  اسپاسم، انقباض شديد و غير ارادي عضالني است كه در حاالتي مانند حمالت صرع رخ مي 1
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، او را بكش    آيد   از تو بر مي    فقط يك كار  «:  منطقي گفت  لحني با   كننده  جمع
ايـن بهرحـال   . مگر اينكـه، البتـه، نتـواني     . و از اين بدبختي طوالني نجاتش بده      

ي   وقتي ذخيره . يك نگاه به او بينداز جان     . ميرد   است كه نمي   معروفريزر اديِ   
ا وقتـي كـه بتواننـد شـماها را          تو  ... آيند     تو مي  سر وقت ها    فندك تمام شد، آن   

  ». تو و آن خانم است اين آيندهزنده نگه دارند، 
.  را كنار گذاشتم و روي موهبتم تمركز كردم        سرشار از كينه و نفرتش    الفاظ  

 را به او بـاز  آرامشاگر هر چيزي هنوز قادر به كشتن ريزر ادي بود و سرانجام      
بـه يكبـاره جـواب را    . كـشيد خيلي طـول ن . كرد گرداند، موهبتم پيدايش مي   مي

. توانست ادي را بكشد، تيغ خـودش بـود    تنها چيزي كه مي   . كامالً واضح ،  يافتم
تيـغ ادي دم    دانـستم كـه       پيش از اين مي   . وقت كسي نديده بود     سالحي كه هيچ  

هـم   حـشرات    .بست  دستش نيست، وگرنه او قبالً تيغ را روي خودش بكار مي          
ادي و تيغش با يك عهـد بهـم         . ه بياندازند توانستند بين او وسالحش فاصل      نمي

روي . توانست آن عهـد را بـشكند         مي يانخدااز   يگره خورده بودند و فقط يك     
تنهـا جـايي كـه حـشرات         كـردم، و بلـه همانجـا بـود،           مركـز موهبتم بيـشتر ت   

داخـل بـدن    . توانستند تيغ را آنجا بگذارند و دسـت ادي هـم بـه آن نرسـد                 مي
  .  را دفن كرده بودندهايش آن خودش، داخل روده

دسـتم را درون    . خودم را وادار كردم كه بدون تفكر و احساس عمـل كـنم            
زخم خروجي يك حشره فرو كردم، بزور بـازش كـردم و دسـتم را در اعمـاق          

وزنـم، او را    هاي ادي گوش ندادم، با تمام         هاي ادي به پيش راندم، به جيغ        روده
، امـا قـادر     زد  مي ت پشت سر هم عق    داشحاال جوانا   . زد نگه داشتم    كه لگد مي  

بازوانم تا آرنج خوني شده     . نبود خودش را وادار كند به جاي ديگري نگاه كند         
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 حلقـه   4يك تيـغ  ي مرواريدكاري     دسته انگشتانم اطراف     و آن وقت بود كه     ،بود
.  كـشيد   زوزهيك حيوان ادي مثل    ،من دستم را دوباره بيرون آوردم     وقتي  شد و   

ادي روي زمـين افتـاده،      . چكيـد   از انگشتان و غنيمتم مـي     قطرات درشت خون    
. اش را روي گلـويش گذاشـتم        تيغ را بـاز كـردم و لبـه        . كرد  لرزيد و ناله مي     مي

  . شد دوست داشتم فكر كنم كه در چشمانش قدرشناسي ديده مي
گذارم ايـن     متاسفم، به من اعتماد كن، نمي     . خداحافظ، ادي  « :به آرامي گفتم  

   ».اتفاق بيفتد
. اي  ي جوانب رو در نظر نگرفتـه        همهچه احساساتي، اما    «:  گفت كننده  جمع

نيازي نبود تا به اطراف نگاه كنم و ببينم كه چقدر از اين صحنه لذت                »؟مگر نه 
 را نابود كني و خودت و آن زن را از           ها  داني، اگر تنها ميزبان حشره      مي«. برد  مي

 را بـه نـابودي   ي اينجـا  ات زنـده موجـود هـاي   اين زمان خارج كني، تمام گونه    
 هـستي؟ پـاك   كـشتار جمعـي   به چنـين     ارتكابي    واقعاً آماده . يا  همحكوم كرد 

  »هاي زنده؟ كردن زمين از آخرين گونه
حتي تكـان   را بريدم،   ريزر ادي   وقتي كه گلوي    و  » . آره  به جهنم،  « :من گفتم 
نـستم برخـورد    توا  ، بطوري كـه مـي     تيغ را با تمام قدرت فشار دادم      هم نخورد،   

. شـدم   بايـد مطمـئن مـي     . ي فوالدي تيغ را با استخوان گردنش احساس كنم          لبه
هـاي او و مـن و زمـين خـاكي اطرافمـان را                خون زير فشار خارج شد و لباس      

و پـس از آن او را درميـان بـازوانم           .  در آرامش آنجا خوابيده بود     ،ادي. پوشاند
چون هر چنـد خيلـي      .  ريختم توانست، اشك   به جاي او كه ديگر نمي     گرفتم و   

 با آهي ي جانش ذرهوقتي آخرين . ، او هميشه دوست من بودبا هم فرق داشتيم
                                                 

2 Straight Razorاي تاشو دارد كه مثل قلمتراش يا مثل تيغهاي اصالح قديمي،   دسته،ي بلند ، سالح ادي، سالحي است با تيغه
  .گويند  ميCut-throat Razorدر بريتانيا، به آن . ماند ي آن در ميان دسته محفوظ مي تيغه
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بدنش را به آرامي روي زمين      . تيغش از دست من ناپديد شد     . از او بيرون رفت   
 بـه مـن     كننده  جمع. مادروي پاهايم ايست  و بدون تعادل،     ه دشواري گذاشتم و ب  

  . ر بودكرد، كامالً متحي نگاه مي
  ». متنفرماين جك و جانورهااز «: توضيح دادم

. حشرات ناگهان جيغ كشيدند؛ صفيري غيرانساني كه شب بنفش را پر كـرد        
كـار مـن چـه اهميتـي        ، امـا دسـت آخـر فهميدنـد كـه            طول كشيده بـود   كمي  
، جيغشان بلندتر   يافت  تعداد بيشتري از آنها موضوع را درمي      هر چه   . است  داشته

شد، تا وقتي كه بنظر رسيد از تمـام نقـاط شـهر ويـران بـه گـوش                    و بلندتر مي  
 از كننده جمع، آن لبخند شيطاني،   بر لب داشتم  لبخند قديمي خودم را     . رسيد  مي

جوشيدند، درست تا حد نور زرد فـشار          حشرات اطراف ما مي   . لرزيدآن  ديدن  
 مگـر اينكـه     ...ها را نابود كـرده بـودم          ي آن   هاي آينده   من تمام نسل  . آوردند  مي

 را بـا مـرز بررسـي     فاصـله . كردند تا از من و جوانا استفاده كننـد         راهي پيدا مي  
بستگي داشت كـه چقـدر بـا        . شايد ده دقيقه  . دويديم  پانزده دقيقه اگر مي   . كردم

  . آورد دوام ميتا وقتي كه ذخيره فندك . انگيزه باشيم
د، ناگهـان فريـاد     هايي اطراف پاهاي جمع كننده باز شدن        هنگامي كه سوراخ  

و باالخره سـراغش    . گرفتند  تحت تأثير نورش قرار نمي    ،  زيرآن  حشرات  . كشيد
 بـود، و هنگـامي كـه        اي افتـاده    در حفـره   كننده  جمعيكي از پاهاي    . ندبود  هآمد
اي از درد و  رفتنـد، فريـاد منزجرانـه       هاي ناپيدا درون گوشت پايش فرو مي        فك

 اطراف من و جوانا باز شد، اما         در زمينِ  ريهاي بيشت   سوراخ. داد  غافلگيري سر   
جـسد ادي  . كـرديم  دويديم و فرار مي   كشيدم و ما مي     با تمام قدرتم جوانا را مي     

ديگـر نيـازي بـه توجـه و مراقبـت           سـرانجام، او    . را پشت سرمان رها كـرديم     



 40    فصل هشتم/ شب  چيزي از طرف

نداشت، و انگار كه ساليان دراز باالخره او را به چنگ آورده باشند، پوسـيدنش               
   .ه شروع شده بودبالفاصل

كشيد و بـا شـتاب         دويديم كه با صداي تيزي جيغ مي       كننده  جمعاز جلوي   
دست آخر قوطي درخشاني در آورد و       . كرد  جيبش را بدنبال چيزي جستجو مي     

 زيـر زمـين     هـاي بيـشتري     هحشر. اسپِرِي كرد  به طرف  سوراخ،       را   ياتشمحتو
 بزرگـي از    هـاي   تكـه . د توانـست پـايش را آزاد كنـ        كننده  جمعجيغ كشيدند و    

هاي سـرخ گوشـت       اش در ميان رشته     گوشتش كنده شده بود، استخوان شكسته     
اش را در  اي سـر داد، و سـپس قـوطي           نالـه  كننـده   جمـع . شد  ديده مي بوضوح  
نوري كـه درونـش     . شدند، وحشيانه اسپري كرد     هاي بيشتري كه باز مي      سوراخ

مثـل يـك   .  دسـت داده بـود   ايستاده بود، لرزان شده بود چـون تمركـزش را از          
نور ناپديـد   . بازگشتحال  ناپديد شد و به زمان      بعد   و   ، فحش داد  كودك نااميد 

  . دويديم شد، و حشرات به جلو آمدند، بدنبال جوانا و من كه به سوي مرز مي
جوانا دوباره كنترلش را بدست آورده بـود، صـورتش عبـوس و تمركـزش               

 بـراي دور     كه ي، تقريباً مثل صليب    بود   ي بود كه در مقابل خود گرفته      روي فندك 
از قبـل  هـاي فنـدك    شـعله بـه نظـرم   . گيرنـد   در مقابل خود مي    نامردگان   كردن
. نـه آورد يـا       دوام مـي   يـا . كـرد   ولي اين چيزي را معلوم نمي     ،  شده بود تر    كوتاه

 ما باعـث شـده      براي دستيابي حشرات اطرافمان را فرا گرفته بودند، اشتياقشان        
توانـستند خودشـان را    همديگر دست و پا بزنند، اما كماكـان نمـي        بود كه روي    

شـد،   رفت و كوچك مي  آب مي رفته    رفتهكه  وادار كنند تا درون استخر نور زرد        
ي خـوك بودنـد و مـن از           ي سـگ و بعـضي انـدازه         بعضي انـدازه  . وارد شوند 

در آنهـا   دويـديم و      جوانا و مـن مـستقيم بسمتـشان مـي         . نفرت داشتم شان    همه
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ي خـرس بهـم         هاي عظيم تاريكشان مثـل تلـه        فك. رفتند  لحظه كنار مي  خرين  آ
.  ديگر انداختم، از چيزي كه ديدم خوشم نيامد        يبه فندك جوانا نگاه   . خورد  مي

آورد، ما هـم      شعله دوام نمي  د، و اگر    آور ام نمي دواش تا رسيدن ما به مرز         شعله
 مـسير   تـا يـك    فراخوانـدم ا  از اينرو يك بار ديگـر مـوهبتم ر        . آورديم  دوام نمي 

  . قدرت پيدا كنم
هاي زيادي هـم      وجود داشت، اسم  مسيرهاي قدرت بسياري    ،  شب  طرفدر  

راههاي كمان، هميشه     رنگين راه تا جادوي لرزان     5ي خطوط لِ  داشتند؛ از فراعلمِ  
  پنهان مانـده،   ها  ترين نگاه  بينتيزاز   كه از همه، مگر      افتخاري وجود داشته است   

شان كنار هـم      هاي غيرمادي   جهان را با انرژي   ي    تشكيل دهنده مواد  راههايي كه   
داشتيد كه رويـشان بدويـد،    مياگر شجاعتش را    معروف بود كه    . داشتند  نگه مي 

، متـروك  آبـادِ   و حتي االن، در اين ويران     . تان برسيد   توانستيد به آرزوي قلبي     مي
طرف به ا كه مستقيم از آنه يموهبتم روي يك . مانده بودند   مسيرهاي قدرت باقي  

. فراخوانـد تـا موجـوديتش را بازيابـد        رفت، قفل شد و آن را          مي لغزه  نمرز زما 
 روشن و تابناك جلويمان ظاهر شد، و حشرات از نور جديد             مسيري درخشان، 

جوانـا و مـن دسـت در دسـت هـم            . بكناري افتادند، انگار كه سـوخته باشـند       
ي پاهـاي مـا جرقـه بلنـد           ز ضربه فشرديم و ا    ، همديگر را سخت مي    دويديم  مي
 . شد مي

 از   در پايان آن روز سخت و طوالني، اسـتفاده        . شد  اما سرعتم داشت كم مي    
هم از موهبتم زياد استفاده كـرده       . ام را مصرف كرده بود      موهبتم خيلي از انرژي   

نبض . دادم   پس مي  ص فشار آورده بودم، حاال داشتم تقا       آن بودم و هم خيلي به    
                                                 

3 Ley line وهايي كند، كه راهي باستاني با نير مكان يا ساختمان باستاني را به هم وصل مي) يا بيشتر(، خط مستقيم فرضي كه سه
  .شود گاهي از آن به مسير انرژي تعبير مي. شود ويژه محسوب مي
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بـودم و از     بيرون مـسير  چيزي  زد كه به سختي قادر به ديدن          تند مي نقدر  آسرم  
پاهـايم ديگـر   . چكيـد  ام مي   و از چانه   آمد ميپيوسته خون   ام    هر دو سوراخ بيني   

ي   حاال جوانا مجبور بود مرا با خـود بِكِـشَد، مـن را بـا اراده               . كرخت شده بود  
ا حس كنم، امـا     توانستم نزديك شدن مرز ر      مي. داشت  راسخي به حركت وا مي    

هايي كه شما بـا تمـام         مثل آن خواب  . يك جهنم فاصله داشت   ي    به اندازه هنوز  
كشيد، اما من     جوانا سرم داد مي   . رسيد  وقت به جايي نمي     دويد و هيچ    وجود مي 

ها پـر كـرده       را حشره اطراف ما   سراسر  . به سختي قادر به شنيدن صدايش بودم      
  . شوم اي نگيزه، فرشي دونده با ابودند

 اما با اين وجود وقتي پاهايم از كار افتـاد،            ،كشيدم  درد مي و  بودم  من خسته   
، چنـگ زدم   مـسير افتخـار      ا تمام قـدرت بـه     ب. غافلگير شدم و به زمين خوردم     

ها آنقدر قوي نبودند   هيچ كدام از آن   شد،  هاي كوچك از درونم خارج مي       شوك
، جـادو تقريبـاً     اي اينقدر كـم     هدر فاصل . كه من را دوباره روي پاهايم برگردانند      

 بـي   زدنـد، بـا چـشمان مركـب         ي نور موج مي     حشرات بيرون لبه  . دردناك بود 
جوانا روي من خم شد و سعي كـرد مـرا           .  به من خيره شده بودند      شان،احساس

به يك طرف بدنم غلط زدم و بـه او نگـاه            . بلند كند، اما من خيلي سنگين بودم      
  . كردم

ديگـر  .  توانستم تـو را آوردم     تا جايي كه  نجا گم كن،    گورت را از اي   «: گفتم
يـك ورودي بـاز     . روسـت   مرز درست همين روبه   . توانم برايت كاري بكنم     نمي
و . برو و دخترت را پيدا كن، جوانـا       . اندردگ ميبرشب    م كه تو را به طرف     ا  هكرد

  » .بخاطر من. با او مهربان باش
من . ي درخشان افتاد امي روي جاده و بازويم به آر    جوانا بازويم را رها كرد،    
  . حتي نتوانستم آن را حس كنم
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همينجـوري  تـوانم تـو را    مـن نمـي   . كـنم   من تو را ترك نمـي     «: جوانا گفت 
  ».بگذارم و بروم

اگر جفتمان اينجا بميريم، چه كسي بـه دختـرت كمـك            . تواني  البته كه مي  «
. ام ينـد، مـن مـرده   كند؟ نگران نباش؛ قبل از اينكه حشرات به سـراغ مـن بيا         مي
اينجا بميرم، توانسته باشم جلـوي ايـن        اآلن  اگر  ... شايد  . توانم اين را بفهمم     مي

خـواهش  . حاال بـرو  . شود   هم بامزه مي    ها اين زمان    بعضي وقت . اتفاق را بگيرم  
  ».كنم مي

. احساس شد   اش كامالً بي     و به من نگاه كرد، ناگهان چهره       ه بود جوانا ايستاد 
يا شـايد   . شايد دوباره موجي شده بود    .  از آن بيرون رفته بودند     تمام احساسات 

 مسير درخـشان  به  از من رويش را برگرداند،      . كرد  داشت سبك سنگين مي   فقط  
توانـست بـه      رسـيد كـه او فقـط مـي          خيره شده بود، مسيري كه به مـرزي مـي         

توانـستم    مـي . خواست مرا رها كند تا بميـرم        او مي . وجودش ايمان داشته باشد   
 ديگر بـه او اصـرار       يكرد، و بخش    م نفرينش مي  وجودبخشي از   . احساسش كنم 

شب مرا خواهد كشت، و هميـشه       دانستم كه چيزي در طرف      هميشه مي . كرد  مي
و سـپس او برگـشت،     . از اين متنفر بودم كه كسي را همراه خودم از بـين ببـرم             

  .تش كشيداش رفته بود و بازوي مرا با هر دو دس احساسي از چهره تمام بي
لعنـت بـه تـو، روي پاهايـت بايـست،           ! بلند شو «: با حالتي درنده خو گفت    

مـن بـدون تـو از اينجـا         ! ايم كه اآلن تسليم بشويم      نيامدهرا   راه   همه اين    !نكبت
جان بكـن   پس  .  من را هم خواهي كشت      ي،وروم، براي همين اگر بلند نش       نمي
  » !لعنتي

  »...حاال كه اينطور است، دشبا«: كنم كه گفتم يا فكر مي من گفتم،
 روي راه تابنـاك     با كمك هردوي ما، توانستم دوباره روي پاهايم بايستم، و         
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انديـشيدم كـه قـدم بعـدي          اينطـور مـي   . از نور مواج، تلوتلوخوران پيش رفتيم     
 اما جوانـا     درونم باقي نمانده،  از نيروي    ديگر چيزي     و آخرين قدمم خواهد بود   

بـا  كـرد، مـرا       كرد و هم مرا حمل مي       هم پشتيباني مي  . داشت  مي مرا بحركت وا  
مرا تا انتهـاي مـسير و بـه         . گفت  بلند بلند ناسزا مي   يا   و   كرد  ترقيب مي دلداري  

كشيدند، تا وقتي كه ناگهـان        كشاند، حشرات در تمام مدت جيغ مي        سمت مرز   
به تركي كه روي مرز ايجاد كرده بـودم برخـورد كـرديم و بـه زمـان خودمـان                    

  . شتيمبازگ
با تمام وجود نفـس  ي صيقلي روي هم آوار شديم و       خورده  در خيابان باران  

. رسيد   ما به گوش مي    زنده، دورتادور انگيز شهر      شگفت شِغرّو  . زديم  نفس مي 
آسـمان  . ، و مردم، مردم همه جا بودنـد        پرهياهو شدِ و آمدهاي درخشان و      نئون

چقـدر خـوب بـود كـه        . كوهاز فروغ ستارگان، و ماه عظيم و باشـ        بود  شب پر   
يم و مردم   بود  هكنار همديگر در كف پياده رو دراز كشيد       . در خانه بوديم  دوباره  

. توجـه بودنـد   هـايم رسـوخ كـرده بـود، بـي        اطراف ما، به خوني كـه در لبـاس        
درخـشان  به چشم   . شب بهترين مكان بود كه سرتان به كار خودتان باشد           طرف
نتايج توانست اينطور  كس نمي هيچ. متاسفم ماه نگاه كردم، و گفتم      چشمك  و بي 

 اگـر واقعـاً اشـتباهاتي صـورت          توانست،  دنيايي كه مي  . ش را ببيند  ا  آيندهاعمال  
 كه آيـا بـه ريـزر ادي حـال حاضـر      در فكر بودم. گرفت، وجود داشته باشد   مي

بـه خـود    .  چه باليي بر سرش خواهد آمد يا خير        ي محتمل،   بگويم كه در آينده   
، حتي خداي   تحملشان كند تواند    هايي هستند كه هيچ مردي نمي       رست.  نه گفتم

  . هاولگرد تيغ
هم تا قبل از اين     . ه است حك نشد سنگ  در  اي     هيچ آينده   كه من بايد بدانم  

 حتـي اگـر      دانـستم،   كـار مـي     امـا هنـوز خـودم را گنـاه        . بقدر كافي ديده بـودم    
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  . دانستم چرا نمي
اين چيزي بـود كـه اديِ آينـده         . يگشت ميتو نبايد هيچ وقت بدنبال مادرت       

زني كـه  .  بودمكنجكاوي مادري كه مرا ترك كرده بود،         هميشه درباره . گفته بود 
كـه آدم خـوابش     ي روز، وقتـي       در سـاعات اوليـه    . آدم نبـود  يـك    در هر حال  

كـنم تـا      ي مردم كمك مـي      من به بقيه  اگر   كه   در اين فكر بودم   ، هميشه   برد  نمي
تـوانم تنهـا       مهم است پيدا كنم، بخاطر اين است كه نمـي          چيزهايي كه برايشان  

چيـز ديگـري داشـتم تـا        خب، حاال   . چيزي كه واقعاً برايم مهم است، پيدا كنم       
  . ساعت سه صبح به آن فكر كنم

  ».كني داني، يك لحظه فكر كردم كه تو مرا ترك مي مي«: به جوانا نگاه كردم
از خودم تعجب   . ين كار را بكنم   خواستم ا   يك لحظه، مي   « :او به آرامي گفت   

... امـا   «. اخـم كـرد   » .رد نيـز در مـن وجـود دا        اي  چنين اراده دانستم    نمي. كردم
از من نخواه تا    . خواست كه به تو كمك كنم       چيزي در وجودم نمي   . عجيب بود 

، يك لغت يـا     استانگار يك چيزي نوك زبانم      . توانم  توضيح بدهم، چون نمي   
مـا هـر   . مهـم نيـست  . بـه جهـنم   ... رست بگيـرمش دتوانم  يك خاطره كه نمي  

يم و بـرويم    وبنـدان بلنـد شـ       روي يخ  حاال بيا از اين پياده    . دويمان آمديم بيرون  
آنجـا  بـراي رسـيدن بـه       بعد از اين همه اتفاق كه       . خيابان بليستون را پيدا كنيم    

بهتـر اسـت    .  خيلي مشتاق شدم بدانم چه چيزي منتظرمان اسـت          برايمان افتاد، 
  ». شش را داشته باشدارز

  ».كتي آنجاست«: گفتم
ايـن بـار بـر سـر     ي كـه  ا انه لعنتي احمقباليكنيم و از هر       و ما پيدايش مي   «

 توانند صـبر كننـد، درسـت         مي رچيزهاي ديگ . دهيم   نجاتش مي  خودش آورده، 
  »؟است
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كامالً مطمئن نبودم كـه بـا چـه چيـزي موافقـت             » .درست است «: من گفتم 
  .كردم مي

  .خيلي دير شده بود... وع را فهميدم، كه البتهوقتي موض
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