
  

  غوغا در دژ 
لعنتي آنقدر  . ي را صدا زدم تا ما را به دژ ببرد         ا  كالسكه و   اسب

مخـصوصاً بعـد از آن موضـوعي كـه بيـرون            . شـد پيـاده رفـت       دور بود كه نمـي    
شـايد بـه    . كردم كه شديداً به نشستن احتياج دارم        فلوز رخ داد، احساس مي      استرنج

  . يافتم ن مياين ترتيب، روش خوبي براي آفتابي نشدن در خيابا
 مـسير،   كننده، كه تمام رفـت و آمـدِ        آمد، چنان خيره    اسب به يورتمه پيش مي    

 بـه    و 1پيكـر، از نـژاد كاليزديـل        اسـبي غـول   .  حضور او قرار گرفـت     تحت الشعاعِ 
 بـا نعلهـاي     اش و   هاي پهن و پاهـاي عظـيم         شانه با.  بود سفيدي ماه شب چهارده   

اي قـرن نـوزدهمي،       كـشيد؛ كالـسكه     ي مجللي را به دنبـال مـ       ي   كالسكه ،اي  نقره
ساخته شده از آبنوس سياه و صندل، كه به زهوارهاي برنجي زيبايي آراسته شـده               

  .بود
مردي كه باالي كالسكه نشسته بود، باالپوشي چرمي به خود پيچيـده بـود و               

ي تفنـگ، عاليـم و    بر قنداق كـشيده .  پنج فوتي به دست داشت  2بالندرباسيك  
پيچيد، او بـه      وقتي كه اسب كنار من و جوانا        . حكاكي شده بود   آزارندهطلسمهاي  

، تفنگ غـول پيكـرش را بـه         يك نظر پاييد و آماده بود تا با به          دقت اطراف را مي   
جوانا، كه تـا آن موقـع اگـر نگـويم تمـام غـرور و تكبـرش، بيـشتر                    . كار بياندازد 

رعت بـه سـمت     به س .  اسب شد  ي   شيفته نگاهخونسرديش را بازيافته بود، به يك       
                                                 

1. Clydesdale 
2 .blunderbuss :     اين كار را براي آن     . شود  اش مانند شيپور گشاد مي        بالندرباس، تفنگ سرپري كه دهانه لوله

اين گونه تفنگ را فقط در فيلمهاي       . افتد  ها بيشتر پخش شود، اتفاقي كه بعداً معلوم شد نمي           كرده بودند تا ساچمه   
 .شود ديد دزدهاي دريايي مي

۶
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اسـب قدرشناسـانه    . اش را خارانـد    هاي اسب زد و بينـي       اسب رفت، دستي بر شانه    

  .شيهه كشيد
فكـر   «:صدايش را عاشقانه نازك كـرده بـود       » !چه حيوان ِ نازي   «: جوانا گفت 

  »كني از يك خورده قند يا شيريني خوشش بيايد؟ مي
شـود و مـن        مي ميباعث كرم خوردگي دندانها   ! نه خانوم، ممنون  «: اسب گفت 

البته اگر توي دسـت و بالتـان هـويج          . آيد بروم دندانپزشكي   هم اصال خوشم نمي   
  ».گويم پيدا بشود، به چنان چيزي نه نمي

تـو  «: جوانا چند باري پلك زد، و بعد به طرف من برگشت و شـاكي شـد كـه                 
كنم ديگـر قلـق طـرف شـب          هر دفعه كه فكر مي    . كني عمداً با من اينجوري مي    

بـه خـدا اعـصابم ديگـر        . كنـي   براي من رو مـي    را  مده، يك چنين چيزي     دستم آ 
 يك گوشه و خون گريـه        اند نشستهاند،    شان اآلن اعتصاب كرده    همهكشش ندارد،   

  ».شرمنده، هويج ندارم«: و رو كرد به اسب» .ندنك مي
، شـغل مـا   تو  . پس برو توي كالسكه و بيشتر وقت مرا تلف نكن         «: اسب گفت 

  ». هم كلي خرج و مخارج دارموقت طالست، من
... درسـت فهميـدم كـه       ...  ببخشيد، ولي من  «: جوانا با كمرويي و ترس گفت     

  »اين كالسكه مال شماست؟ شما مسئولش هستيد؟
كنم، توي هـر      ي كارهاي سخت را من مي       معلوم است، پس كي باشد؟ همه     «

. م مانـده  يهـا  ام، داغ اين تسمه و يراق لعنتـي روي شـونه           آب و هوايي اين بيرون    
 شـب رو بلـدم،   ي طرف هاي غيب شونده ي راهها و مسيرها و فرعي     تازه، من همه  

هـر جـايي كـه      . بجز آن، كلي هم ميانبر بلدم كه روي نقشه هـيچ كـس نيـست              
تازه، آن هم خيلـي سـريعتر از        ! رسانمت  مي! خواهي بروي، فقط اسمش را بگو       مي

  ».هر كدام از اين تاكسيهاي مزخرف



  »3   «غوغا در دژ/ فصل ششم 
  »و آن آقايي كه آن باال نشسته چي؟«: دجوانا پرسي

هنري پير؟ كارش اين است كه پول بگيـرد و بـاقي پـول مـردم را بدهـد و                    «
 -گذارد، مگر اينكه دوسـت داشـته        كسي سر بسر ما نمي    . حواسش به تفنگ باشد   

همـين  .  چيز بدرد بخوري است    "دست". باشد جگر سفيدش را با سطل ببرد خانه       
گـذاري روي دسـتهاي       روم تـوي فكـر سـرمايه        م، مـي  هاي بانك را بده    كه قسط 
حـاال، قـرار   . توانم اين دماغ لعنتـي را بخـارانم     حداقلش اين است كه مي    . ماشيني

است تمام شب را اينجا به گپ زدن بگذرانيم تا من ازتان بيشتر پـول بگيـرم، يـا                   
  »افتيم؟ اينكه باالخره راه مي

  »شناسي؟ دژ رو مي«: گفتم
. ات كـنم    هرچند فكر كنم سر چهارراه پيـاده      . ت تخت باشد  معلوم است، خيال  «

  ».اندازي كنند به تير ها كي دوباره شروع مي معلوم نيست آن خل و چل
هنري پير به نشانه تأييد، خرخري كرد و تفنـگ را بـاال و پـايين كـرد، انگـار                  

. ددر كالسكه را براي جوانا باز نگاه داشتم و او سـوار شـ           . بخواهد وزنش را بسنجد   
. بعد از او من سوار شدم، در را به هم كوبيدم و راه افتـاديم              . زد  يك مقدار گيج مي   

. جادار نبود، ولي دنج و گرم و نـرم بـود          . ها از چرم قرمز و بسيار راحت بود        صندلي
اش آن بود كه آن پـايين، فنرهـايي خـوب و          كرديم، كه معني    تكان سواري مي    بي

   .كارا تعبيه كرده بودند
خواستم تا وقتي كه نيروي       فقط مي » .آيد  ها خوشم نمي    هيچ از تاكسي  «: گفتم

 اصـل شود فهميد در      هيچ وقت نمي  «. گشت، چيزي گفته باشم     ذهني جوانا باز مي   
هـا هـم كـه هميـشه از          راننـده . دهند  كنند يا به كي گزارش مي       براي كي كار مي   
 شـب كـار     اي كه تـوي طـرف       اين چند تا اسب و كالسكه     . زنند  سياست حرف مي  

ـ   . انـد  انـد، كلـه شـقّ      هـا اينجـوري     اسب. ند ا كنند، شديداً مستقلّ    مي ه شـايد متوج
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ها را اسـب      تصميم ي  باشي كه هنري پير حتي افسار هم دستش نيست؛ همه           شده
در ضمن، ممكن است كه هنري پير هر دو دسـتش را بـراي آن تفنـگ            . گيرد  مي
  ».  الزم داشته باشداش گنده

خواهـد   تفنـگ را مـي  «: ه حالت معمول بازگشته بود، گفت    جوانا كه صدايش ب   
  »چه كار؟

هـر چيـزي كـه شـكل ماشـين          . نشاند  وسايل نقليه ديگر را سر جايشان مي      «
 كـي دوبـاره     3هـا  شود فهميد كه تـرول      و هيچ وقت هم نمي    . است، ماشين نيست  

  ».گردند سر ماشين دزدي برمي
از ايـن سـوزي     . كنـيم فكر كنم بايد موضوع صحبت را عـوض         «: جوانا گفت 

 جالبي بـه نظـر      آدمِ... آدمِ  . اي كه ممكن است در دژ به او بر بخوريم، بگو            ساچمه
  ».آيد مي

 كـه   اي  مثـل شـكارچي   ! سوزي آخرش است، يا حتي بيـشتر      «: با لبخند گفتم  
هيچ جايي نيست   . افتد  كارهاي فراري مي    دنبال يك شكار حسابي باشد، دنبال تبه      

هـيچ سيـستم حفـاظتي      . م بشوند و سـوزي دنبالـشان نـرود        كه بتوانند تويش قاي   
 ي  از همه . كنند، بگيرد   هايي كه آتش به پا مي      تواند جلوي ورودش را با سالح       نمي

اگـر قيمـت     .تـرين آنهاسـت     تر نيست، ولي مطمئناً يكـي از مـصمم          مردم باهوش 
. هيچ هدفي خيلـي خطرنـاك نيـست   . گذارد درست باشد، هيچ كاري را زمين نمي      

كند، و همـين طـور بـا          شناسد، كار مي    گويند كه با هر نوع تفنگي كه بشر مي          مي
اي   ولي بيشتر وقتهـا، تفنـگ سـاچمه       .  ساخته چند جور تفنگي كه خودش شخصاً     

                                                 
3. Trolls  



  »5   «غوغا در دژ/ فصل ششم 
يـك  شود فهميد او كجاها بوده، چـون آنجـا           معموالً مي . دهد   را ترجيح مي   4پمپي
يـري، بايـد دنبـال درهـايي        براي اينكه ردش را بگ    . اندازد   مي راه بازي واقعي   آتش

هاي پراكنـده و خـون پاشـيده روي           اند، مسير جيغ    بگردي كه با لگد بازشان كرده     
تواند باعث شروع يـك جنـگ، يـا تمـام شـدن               حضورش مي . ديوار را دنبال كني   

  »...!عجب زني. زندگي يك مرده باشد
  »...نزديكي داشتيد؟ گفتي كه بين شما ماجرايي بوده... ي  رابطه«
د مورد را با هم كار كرديم، ولي سوزي كسي را به زندگي خصوصيش راه               چن«
اند، ولـي معمـوالً    گاهي مردهايي وارد زندگيش شده. فكر نكنم بلد باشد  . دهد  نمي

   ».اند به چاك اند و زده دو تا پا هم قرض كرده
يـك  . شناسي، جان   ترين آدمها را مي     تو جالب  ... اي  ريزر ادي، سوزي ساچمه   «
  » هست كه تو بشناسي؟"آدم معمولي"نفر 

  ».هاي معمولي قرار نيست توي طرف شب زياد دوام بياورند آدم«
  »حاال اين سوزي، قرار است رحمت باشد يا زحمت؟«

، شـود كنـار آمـد       با سوزي سـخت مـي     . گفتنش سخت است  «: صادقانه گفتم 
و رفـت   . سوزي يك قاتل اسـت    . مخصوصا اگر بخواهي هيكلت را زنده برگرداني      

                                                 
4 .Pump-Action Shotgunنگ، كه مانند تفنگهاي شكاري، فـشنگهايش بجـاي يـك مرمـي،     نوعي تف 

خشاب دارد و با كشيدن گلنگدن مسلح       . تعدادي ساچمه سربي دارد، و بر خالف تفنگهاي شكاري، تك تير نيست           
گلنگدن آن، در ابتداي لوله تفنگ نصب شده است و با گرفتن قنداق تفنگ با يك دسـت و گلنگـدن بـا                  . شود  مي

 شليك، با حركت دادن دستها به طرف يكديگر با حركتي شبيه بـه پمـپ زدن،       ان بعد از هر   وت  دست ديگر، مي  
بخـاطر  . شود اي بسيار بزرگ ديده مي معموالً اين اسلحه به صورت تپانچه. تفنگ را براي شليك بعدي مسلح كرد   

شـود،   زيـاد ديـده مـي   در فيلمهـا  .  معمول پليسهاي امريكاسـت ي شود و اسلحه آور قلمداد مي صداي زياد، وحشت  
  . مانند فيلمهاي سري ترميناتور با بازي آرنولد شوارتزنگر. بخصوص وقتي كه تأكيد بر قدرت بدني فرد باشد
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       هي براي به گلوله بـستن آن همـه         شكارچي جايزه شد، فقط براي اينكه عذر موج

  ».آدم داشته باشد
  ».آيد، مگر نه؟ از صدايت معلوم است ولي تو ازش خوشت مي«
چيزهايي را تحمل كرده كه هر آدم ضعيفتري را لـه           . سوزي خيلي جلو رفته   «
  ».كنم من تحسينش مي. كرد مي

  »بهش اعتماد داري؟«
  ».تا حاال بايد خودت فهميده باشي. شود اعتماد كرد ينجا به هيچ كس نميا«

  »ريزر ادي«: به نشانه تائيد تكان داد را سرش
  ».تازه او اغلب دوست من است«

هر دويمان خيلي مسائل داشتيم كـه بـه         . باقي سواري را در سكوت گذرانديم     
اش  من نه، همه . ون گذراند جوانا بيشتر وقت را با تماشا كردن بير       . ها فكر كنيم    آن

باالخره كالسكه با يك تكان ايستاد، و اسب فريـاد كـشيد كـه              . را قبالً ديده بودم   
من اول پياده شدم، و وقتي كه جوانا داشت براي اولين بار نگاهي بـه دژ                . رسيديم

مطمئن شدم كه هنري پيـر، انعـام خـوبي          . (انداخت، پول را به هنري پير دادم        مي
شـود فهميـد كـه آدم         هيچ وقـت نمـي    . ماند  نعامي كه به يادش مي    گرفته است، ا  

 اسب صبر .) ممكن است چه وقت براي پيدا كردن وسيله نقليه، عجله داشته باشد           
 اينكه همه چيز درست است، سر تكان داد،         ي  كرد، و وقتي كه هنري پير به نشانه       

ارزش نگـاه   . ده بود به طرف جوانا رفتم كه هنوز به دژ خيره ش         . دوباره به راه افتاد   
  .در اين پنج سال يك ذره هم تغيير نكرده بود. كردن را داشت

كاالهـا را روي هـم تپانـده بودنـد و ارزان            . دژ، اولش يك ارزان فروشي بـود      
بيـشتر اسـلحه معاملـه      . فروختند، و مطلقاً سرمايه گذاري مجددي در كار نبود          مي
سؤال و جوابي هـم در      .  بخواهي هايي از هر زمان و هر مكان كه        كردند، سالح   مي
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حتـي در طـرف شـب       .  اين بود كه بازار اشباع شد      پيش آمد اشتباهي كه   . كار نبود 

. شد كه بخواهـد هـر دم سـاعت كـسي را بكـشد               هم بيش از اين آدمي پيدا نمي      
اي را تحريك كرد و بـه جـان هـم          فروشگاه، براي تقويت تقاضا، گروههاي محله     

  .ه اولياي امور جلب شدتوجانداخت، و آن موقع بود كه 
ملك، تمام و كمال، به     . يك روز بعد، ملك را به معرض فروش گذاشته بودند         

  .ها ربوده بودندشان  فضاييدست آدمهايي افتاد كه 
هايش با پـشت      دژ ساختمان چند طبقه مكعب شكلي بود كه همه در و پنجره           

ي توپ و تفنـگ از      ها  روي بام مسطح دژ، پايه    . شد  دريهاي فوالدي محافظت مي   
همـه جـور    . نوع مرغوب نصب كرده بودنـد و زمـين و هـوا را زيـر نظـر داشـتند                  

هـيچ كـس بـدون بررسـي دقيـق و           . شـد   تجهيزات الكترونيكي هم آنجا پيدا مي     
 را با حروف بزرگ روي ديوار روبرويي،        دژكلمه  . شد  موشكافانه به دژ نزديك نمي    

شود و حتي به آن        شنيده مي  آفتاب كه زير    بارها و بارها نوشته بودند، به هر زباني       
  .شود چند زباني كه فقط در طرف شب به آنها تكلم مي

  . آنها در دژ پنهان نشده بودند
دژ هنوز در اصـل آخـرين پناهگـاه اسـيران       . كردند  آنها به خودشان افتخار مي    

ر ها بود، ولي براي هر كسي كه نياز به اقامتي كوتاه مدت داشت هم به كا                 فضايي
خدمات آنها شامل مشاوره، تهيه محل سكونتي متناسب با نياز، و فـراهم             . آمد  مي

دژ بـه   . آوردن هر نوع سالحي بود كه براي احساس امنيت به آن احتياج داشـتيد             
.  معتقد بود  "شان را بكش، و بگذار خدا خودش جمع و جورش كند            همه" ي  فلسفه

كساني كه آنقدر  . آيد  سرش مي هر كس كه در ده سالگي ربوده شود، چنين باليي           
ماندنـد    نوازي دژ سوء استفاده كنند، هرگز آنقدر زنده نمي          احمق بودند تا از مهمان    

  .تا الفش را بزنند
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. دژ بين يك مدرسه افسونگري و يك فروشگاه لوازم مـازاد ارتـش واقـع بـود     

ي تـابلو . هـا را نگـاه كنـد        را وادار كرد كـه بايـستد و داخـل پنجـره           جوانا  محيط،  
 سنت جان فاتح با قابليـت بلـع آسـان،           ي  ي افسونگري، كپسولهاي ريشه     مؤسسه

 هاي انساني در حال جيغ كشيدن و بخش افسونهاي همـه            ريشه مهرگياه با چهره   
   يــك مــانكن ويترينــي را شــبيه. كــرد كــاره بــه انتخــاب مــشتري را تبليــغ مــي

تان ساختگي تكميل    لباس پوشانده بودند، و صحنه را با يك قبرس         5بارون سمِـدي 
  .رسيد نما و پوسيده به نظر مي ولي مانكن بيش از هر چيز، نخ. كرده بودند

در ويترين فروشگاه لوازم مازاد ارتش، يونيفرمهايي بود از تمـام طـول تـاريخ،               
دان دولتي    تابلويي شامل مدالهاي كشورهايي كه ديگر وجود نداشتند، و يك جامه          

پـشتي؛ چقـدر    بمب اتمي قابـل حمـل در كولـه        ": در بسته كه روي آن نوشته بود      
 جوانا پيش از آنكه به من رو كند، مدتي طوالني به آن خيـره                "حاضريد بپردازيد؟ 

  .شد
  »گويند؟ ممكن است واقعي باشد؟ جدي مي«

احتماالً خودت بايد   . حتماً يك چيزيش هست، وگرنه دژ خريده بودش       «: گفتم
  ».پلوتونيومش را تهيه كني

  ».گيرد اش مي مسيح گريه«: جوانا گفت
در واقع همين كار را هم كرد، همين طور هـم بـراي چيزهـايي               «: تأييد كردم 

  ».بدتر از اين
به در جلويي دژ نزديك شديم، و آن موقع بود كه براي اولين بار حس كـردم                 

دوربين امنيتـي بـاالي در خـرد شـده بـود و در فـوالدي                . لنگد  يك جاي كار مي   
ـ   نمـي هيچ وقـت در     . اخمهايم در هم رفت   .  باز بود  تقويت شده، اندكي   هـيچ  . دمانْ

                                                 
5. Baron Samedi 
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با اشاره به او فهمانـدم     . دست جوانا را اندكي فشار دادم و او را متوقف كردم          . وقت

كه ساكت باشد و درست پشت سر من بايستد، و بعد در را به دقت هل دادم تا راه                   
هـاي گـاه و بيگـاه        غاز داخل، صداي مبهم تيراندازي در دوردست و جيـ         . باز شود 

  .لبخند كوچكي زدم. شد شنيده مي
خطر به نظـر      بچسب به من، و سعي كن مظلوم و بي        . انگار سوزي اينجاست  «
  ».برسي

سرسرا متروك  . در را فشار دادم، كامل بازش كردم و نگاهي به داخل انداختم           
  .سر و صدا رفتم تو، و دقيق اوضاع را بررسي كردم خيلي بي. بود

اي طراحي شـده بـود    به گونه. بود سرسرا در اصل جاي راحتي بايد مي احتماالً  
وارد احساس آسايش كنند، ولي آن موقع، همه چيز درهم و برهم              كه مهمانان تازه  

مبلمان نو، به تمامي چپ شده بود، تابلوهاي آويختـه بـه ديـوار منـاظر                . شده بود 
 آن گوشـه، در اثـر        عيوري و گلوله باران شده بود، و گياه مـصنو          حومه شهر، يك  

در شـرايط معمـول، بـراي       . باراني به شدت غير دوستانه، متالشي گشته بود         گلوله
اي كه قبالً در فرودگاههـا   ورود به سرسرا، بايد از ميان يكي از آن فلزيابهاي گنده      

هنـوز هـم دود در      . امـّا كسي انداخته بودش وسط اتاق     . گذشتيد  شد، مي   نصب مي 
يـك نفـر اينجـا كلـي        . بـاروت  همين طور بوي اشتباه نگرفتنيِ    هوا شناور بود، و     

  .اندازي كرده بود، و لعنتي تازه هم اين كار را كرده بود تير
  .ولي جسدي در كار نبود، هيچ جا

كم مانده بـود    ديگر  فقط  آهسته از سرسرا گذشتم، جوانا چسبيده بود به من و           
چراغهاي . سقف را وارسي كردم    يها   گوشه دوربينهاي امنيتيِ . بپرد توي جيبهايم  

حتماً كسي ديـده بـود      . كنند  داد كه هنوز هم كار مي       كوچك قرمز رنگ، نشان مي    
پـس فقـط يـك      . كه اينجا چه اتفاقي افتاده، ولي خبري از نيـروي كمكـي نبـود             
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ماند، آن هم اينكه ماجراي واقعـي هنـوز هـم جـايي در اعمـاق                  احتمال باقي مي  

  .داد كم احساس بدي به من دست مي كم. ساختمان در جريان باشد
آن سوي سرسرا هم، دري كه دسترسي به بخشهاي دروني ساختمان را ميسر             

هايش خرد شده و يكي از لوالهـا          ي قفل و پيچ و مهره       همه. كرد، نيمه باز بود     مي
با احتياط در را كنار زدم و بـه داالن پـشتي سـرك              . هم پاك از جا كنده شده بود      

. شـد   خ تازه گلوله روي ديوار بود، ولي باز هم جسدي ديده نمي           جاي سورا . كشيدم
  .رسيد از جلو، صداهاي شليك چند تفنگ و فريادهاي خشمگين، به گوش مي

يـك   ِهمـين بغـل      فروشگاه لوازم مازاد ارتش   شايد بهتر باشد به     «: جوانا گفت 
  »بزنيم و براي خودمان چندتا تفنگ برداريم؟سري 
  » بلدي از يكيشان استفاده كني؟اگر اين كار را بكنيم،«
  ».آره«

مـن از اسـلحه خوشـم       . شوي آدم شاخ در بيـاورد       باعث مي «. به او نگاه كردم   
م مرتكب يكي از آن اشتباههايي بشود       شود كه آدم مفت و مسلّ       باعث مي . آيد نمي

و ضمناً هيچ وقـت     . را هم آورد  شود با يك عذرخواهي سر و تهش          كه بعدش نمي  
  ».ام ز نكردهاحساس نياهم 

  »آزارها چي؟ آن جان«
  ».گرفت به هر حال تفنگ جلوشان را نمي«

اين همه اقـدامات امنيتـي بـراي        «. جوان به دوربينهاي روي سقف اشاره كرد      
  »چيست؟

توي هر اتاق، توي هـر راهـرو، تـوي          . هاست  شده طرزِ فكرِ ربوده  اين بخاطر   «
يك عالمه تله مخفي، هم  ن طور   و همي . اند اي دوربين كار گذاشته     هر سوراخ سنبه  

تازه، يك تيم كامل آدم دارند كـه        . شود  ام مي   كه فكر كردن بهشان باعث ناراحتي     
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. تنها كارشان اين است كه شيفت به شيفت، بنشينند و چشم بدوزند به مانيتورهـا              

  .ها دوباره بيايند سر وقتشان ترسند كه مبادا فضايي ها جدي جدي مي اين
 رنگ، چطور    ي خاكستري   هاي حرامزاده   ند كه آن كوتوله   چون هيچ كس نميدا   

شان ايـن اسـت كـه در          ايده. مانند  ها هميشه روشن مي     دوربين روند،  يند و مي  آ  مي
توانـد گيرشـان      حالي كه ممكن است چشم انسان خطا كند، دوربين باز هـم مـي             

 هـر هـشدار     ي  فكر كنم به محض اينكه تـيم امنيتـي ببيندشـان، دكمـه            . بياندازد
زنند و بعدش، هر كس نزديكتـرين سـالح           اي را كه دم دستشان ببينند، مي        دهنده
. آورد  قاپد و دل و روده هر چيزي را كه صد درصد شبيه آدم نباشـد، در مـي                   را مي 

. انـد   ها و حمامها هم دوربـين كـار گذاشـته           حتّي فقط به همين خاطر، توي توالت      
بـدون يـك جنـگ تمـام عيـار، دوبـاره گيـر              شود    كساني كه اينجا هستند را نمي     

  ».انداخت
هــيچ حــريم شخــصي ندارنــد؟ راســتي راســتي كــه «: جوانــا شــكلك درآورد

  »!اند پارانوئيد
و من هر چه بيشتر به اتفاقي كه اينجا         . نه اگر آنها جدي جدي دنبالت باشند      «

دهـد كـه يـك        همه شواهد نـشان مـي     . آيد  كمتر خوشم مي  ... كنم  افتاده نگاه مي  
اند   هاي دژ هم شروع كرده      سي، يا چيزي، به زور ريخته توي سرسرا، و بر و بچه           ك

آيـد، هنـوز هـم        اينطور كه صدايش مي   . به تيراندازي، كه البته اثر چنداني نداشته      
يـك چيـزي دارد   . كننـد  درگير هستند، ولي واضح است كه دارند عقب نشيني مي       

ولـي،  .  اينجايش كه واضـح اسـت      تا. راند  آنها را به قلب قلمرو خودشان عقب مي       
انـد    اند، آمده   شايد فضاييها باالخره آمده   ... پس جسدها كجاست؟ شايد، فقط شايد       

  »...شان شده هاي آزمايش گم دنبال نمونه
  »فضاييها؟گويي؟  جدي مي«: جوانا گفت
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ـ      در همان حالي كه احتماالت مختلف را بررسي مي         ه انتهـاي   كردم، نگـاهي ب

رسد، گذشـته، حـال و        در طرف شب همه چيز به هم مي       «. ختمراهروي خالي اندا  
  ».تر نيستند ام، عجيب فضاييها از خيلي از چيزهايي كه در طرف شب ديده. آينده

  ».شايد بهتر باشد كه يك وقت ديگر سري به اينجا بزنيم«: جوانا گفت
توانم وقتي كه ممكن است كمك الزم داشـته          نمي. اينها آدمهاي خوبيند  . نه«

تازه، احتمـاالً سـوزي هـم يـك جـايي آن            . توانم  اصالً نمي . اشند، بروم پي كارم   ب
تواني تـا     خواهد، مي   آخر اآلن هم وقتش بود؟ اگر دلت مي       ! لعنت. لعنت. هاستور

  ».دهم، بيرون بماني وقتي كه سر و گوشي آب مي
 »!قهرمان من. كنم با تو، جايي كه تو باشي، بيشتر احساس امنيت مي. نه«

ند سريعي به هم تحويل داديم، بعد من جلـو افتـادم و بـه سـوي انتهـاي                  لبخ
كم بلندتر    ربط فحش و نفرين كم      صداي شليك و فريادهاي بي    . راهرو راه افتاديم  

رفتيم، آثار ويراني در ساختمان مشهودتر بود، ولـي بـاز هـم               جلوتر كه مي  . شد  مي
ي نچكيده بود، كـه بـا       حتي يك قطره خون هم جاي     . شد  اثري از اجساد ديده نمي    

راهرو با پيچي تند به سـمت       ... نمود  توجه به آن همه سر و صدا، نگران كننده مي         
وقتـي  . ي جنـگ  حاال ديگر درست رسيده بوديم سر جبهـه  . راست، به پايان رسيد   

مطمئن شدم كه جوانا به مقدار كـافي دور ايـستاده، سـريع نگـاهي بـه دور و بـر                     
نفس . فهميدم  بايد خودم مي  . چيز بالفاصله معلوم شد   آنوقت بود كه همه     . انداختم

. عميقي كشيدم، چند قدمي برداشتم و به جايي رفتم كه كامالً در ديد قرار بگيـرم        
 . صدايم را بلند كردم؛ سرد، آمرانه و كامالً آزرده

  »!همين اآلن! تان هستم تمامش كنيد، با همه«
دود غلـيظ   . سكوت فرو رفـت   راهروي مقابل در    . تيراندازي بالفاصله قطع شد   
ي اسـباب و     تهِ راهرو، كلي آدم، پشت تـوده      . خورد  در هواي ساكن پيچ و تاب مي      
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اي كه از اتاقهاي مجاور كشان كشان به آنجا آورده شده بود، سـنگر گرفتـه                  اثاثيه
حداقل بيست نوع تفنگ مختلف را شمردم كه از ميان سنگر سر هم شـده،     . بودند

رسـيد كـه    به نظر مـي . مردن باقي انواع تفنگ صرفنظر كردماز ش. بيرون زده بود 
و روبروي آنها، در همان سمتي كه مـن ايـستاده           . بيشترشان تمام اتوماتيك باشد   

بودم، زن بلوندِ بلند قامتي با لباس چرم سياه پـشت سـنگري كـه بـراي خـودش                   
سـت  اي گلنگدن پمپي هم بـه د        يك تفنگ ساچمه  . تدارك ديده بود، زانو زده بود     

 .به طرف من چرخيد و خيلي سريع با حركت سر به من عالمت داد. داشت
فقط بگذار حسابم را با ايـن       . آيم پيشت   اآلن مي . شنيده بودم برگشتي  ! جان «

  »...اي خودآزار تصفيه كنم يك مشت حرفه
هيچ كس شـليك   ! گويم  جدي مي ! تفنگ را بگذار كنار سوزي    «: قاطعانه گفتم 

  ».رود ا يكدفعه بدجوري كالهمان توي هم ميو گرنه، همينج. نكند
جان تيلـر   ! همينمان كم بود  ! واويال«: صدايي از پشت آن يكي سنگر بلند شد       

احمقها سر بـسر ايـن    خب، كدام يكي از شما! تف به اين شانس. هم پيدايش شد
  » يكي گذاشته؟

 دهـه   بايد اواخر سومين  . سوزي تيرانداز بلند شد و رو به من دندان قروچه كرد          
آمد، البتـه بـراي آدمهـايي كـه           بود، و هنوز هم خوردني به نظر مي         اش مي   زندگي

. گيـرد، برايـشان مهـم نيـست         غذايي كه مطمئناً به تالفي خورده شدن گـاز مـي          
سوزي مثل هميشه لباس چرم سياه موتورسواري پوشيده بود، آراسته به زنجيرهـا             

ي تحـسين برانگيـزش       ي سينه  و دو قطار فشنگ كه از رو       فوالديهاي   ميخ  و گل 
هاي تا سر زانو با محافظ فـوالدي انگـشتان، منظـره را كامـل               چكمه. گذشتند  مي
سوزي، دختر موتورسوار و سوار آسوده را بيش از حدي كه براي سالمتي             . كرد  مي
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ِ راجـر   هـايِ لعنتـي   اي ي آن فـيلم فرشـته     خطر باشد نگاه كرده، و عاشقِ همـه         بي

  . بود6كورمن
اي مـصمم منتهـي        گيرا با استخوان بندي محكم داشت كه به چانـه           صورتي

موهاي بلوند كـاه رنگـش را بـا سـربندي چرمـي از صـورتش دور نگـاه                   . شد  مي
داشت، به احتمال قوي، سر بندش را از پوست اولين مـردي كـه كـشته بـود،                    مي

 چشمانش آبي تيـره و نگـاهش سـرد و         .  دوازده سالش بود   ها  آن موقع . ساخته بود 
شد، به جز درست      اش به ندرت براي لبخند شل مي        خيره بود و لبان به هم فشرده      

كرد در    وسط ويرانگري و خونريزي، جايي كه او بيش از جاهاي ديگر احساس مي            
كسي نشنيده بود كه جوك و شـوخي را بـه شـادي برگـزار               . ي خودش است    خانه

د، بـا شـور و شـوق،       كر  آمد، خرج مي    به محض اينكه پولي دستش مي     . كرده باشد 
هميـشه خـوش داشـت كـه بگويـد دوسـتي نـدارد و               . انگار دنبالش كرده بودنـد    

اند، ولي آدمهايي بودند كه راهي به زندگي او باز كرده باشـند،              دشمنانش هم مرده  
آنجـا ايـستاده بـود، در       . از قضاي روزگار، من، يكي از آنها بـودم        . گيرم به رغم او   

 7اي زد، مثـل ولكيـري   خورد و نوري كه مـوج مـي      مقابل دودي كه پيچ و تاب مي      

  .مانست كه از صاف از جهنم آمده باشد مي
به زور آمدي داخـل، از      . بگذار خودم حدس بزنم   «: با لحني كمي خسته، گفتم    

. آنها خواستي كه شكارت را بدهند، و وقتي كه قبول نكردند، اعالن جنگ كـردي     
  »درست است؟

                                                 
6 .Roger Corman : ،فيلم را كارگرداني كرده است، از آثار 200تاكنون بيش از ) 1926(كارگردان آمريكايي 

  . هايي كه مبتني بر آثار ادگار آلن پو هستند، نام برد توان به سري فيلم شاخص وي مي
7 .Valkyrie :هاي اودين، خداي خدايان و خالق گيتي در اساطير اسكانديناوي نديمه: ولكيري 
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دك را دارم، در ضـمن؛ اينهـا خيلـي         مـن حكـم جلـب آن مـر        «: سوزي گفت 

  » .ادبانه با من برخورد كردند بي
خـب،  . انـد  من مطمئنم كه آنها جـداً پـشيمان      «. مسئله را سبك سنگين كردم    

شان را زنده و تقريباً سالم الزم دارم تا بـه             من يكي . اشان را نكشي    سعي كن همه  
  ».چندتا سؤال من جواب بدهد

شايد ما يك   ... شايد! صبر كن ببينم  ! هي«: صداي پشت آن يكي سنگر گفت     
خواهد كه با سوزي ساچمه يا جـان   هيچ كدام از ماها دلش نمي. كم عجول بوديم 

شود سر اين موضـوع       نمي. تيلر طرف بشود، مگر اين كه صد درصد ضروري باشد         
  »مذاكره بكنيم؟

د تنها كاري كـه بايـد بكننـ       «: به سوزي نگاهي انداختم، كه شانه باال انداخت       
  ».روم اين است كه موردِ من را به من بدهند، آنوقت من هم مي

  »!او به ما پناهنده شده! اش كشي اگر او را تحويل بدهيم، مي«: صدا گفت
كنيـد كـه     نظرم اين است كه شماها داريـد كـاري مـي           شخصاً،   ،بنده«: گفتم

  ». شما او را تحويل دهد، مرده شما اين كار را بكندي بجاي آنكه زنده
  ».ش كمتر استا عالفي«: وزي گفتس
به انتهاي راهرو، جايي كه بيست تفنگ يا چيـزي در همـين حـدود بـه مـن           

خواست شما را بكشد، تـا حـاال مـرده            اگر سوزي مي  «. نشانه رفته بود، نگاه كردم    
ي تـسليم     كنم كه شما بايد گزينـه       من واقعاً فكر مي   . خيلي با شما راه آمده    . بوديد

  ».يدشدن را بررسي كن
. ايم  آيند ضمانت كرده    هايي را كه اينجا مي     ما امنيت آدم  «: صدا لجوجانه گفت  

خواهد كه كنار بياييم،      ما هم دلمان مي   . علت وجودي ما اين است    . ما اين هستيم  
  » .كنيم ولي به اصولمان خيانت نمي
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  »اين دفعه ديگر دنبال كدام بدبختي هستي؟«. به سوزي نگاه كردم

ي مثالً وكيل، كه از موكلش پول گرفتـه           يك كيسه زباله  . آدم مهمي نيست  «
هر چي از پولها كه بتوانم زنـده كـنم،          . اي  پنج مليون پوند و خرده    . و زده به چاك   

  ».ده درصدش سهم من است
دانستيم يكي از     چرا زودتر نگفتي؟ اگر مي    ! وكيل؟ برود به جهنم   «: صدا گفت  

  ».داديم آنهاست، تحويلش مي
اين هم يك موفقيت عملي ديگر براي عقـل سـليم و            «: ند زدم به سوزي لبخ  

بيني اگر از همان اول يك مقدار منطقي وارد بشوي، چقـدر كارهـا                مي. ديپلماسي
  »شود؟ آسان مي

آورد، غرولنـد     سوزي در همان حال كه براي اولين بار تفـنگش را پـايين مـي              
  ».كند اعتبارم را خراب مي. از منطقي بودن متنفرم«: كرد

توانـست لبخنـد زدن      به سمت سنگر آن طرفي چرخيدم، براي همين او نمـي          
. گردم بـه اسـم كتـي بـرت          من اينجا دنبال يك نوجوان فراري مي      «. من را ببيند  

. ممكن است براي خودش شرّي درست كرده باشد كه خودش هم نتوانـد بفهمـد              
  »؟آورد اين اسم چيزي به يادتان نمي
 كه سـوزي هنـوز آنجاسـت، مـن بيـرون            تا وقتي «: صداي پشت سنگر گفت   

  ».آيم نمي
مگـر  . فقـط جـواب مـن را بـده        . الزم نيست بيايي بيرون   «: با شكيبايي گفتم  

  ».اينكه دلت بخواهد من هم از دستت دلخور بشوم
يك هفتـه پـيش يـا در    . ولي زد بيرون. كتي اينجا بود«: صدا به سرعت گفت 

ـ   گفت يك چيزي صـدايش مـي       مي. همين حدود  ! ك چيـز شـگفت انگيـز   كنـد، ي
اينجـا هـم كـه زنـدان     . داد مان سعي كرديم منصرفش كنيم، ولي گوش نمي  همه
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مـن فقـط    . يك چيزي هم دربـاره خيابـان بليـستون گفـت          ... بعدش هم   . نيست

  ».دانستم همينها را مي
  ».خيلي كمك كردي! ممنون«: گفتم

يـي كـه    جريـانِ آن بال   !  ديگري هـم داشـتيم     ي  حاال انگار چاره  «: صدا گفت 
هنوز هـم   . جا پيچيده   هاي بدبخت آوردي همه     فلوز، سرِ آن حرامزاده     بيرونِ استرنج 

  ».كنند دارند آن گندكاري را تميز مي
دادند كـه     اولين بار نبود كه كاري را به من نسبت مي         . فقط سرم را تكان دادم    
  .دستي در انجامش نداشتم

خواسـت بـه ايـن ترتيـب         ياين شـايعه را ادي راه انداختـه بـود، احتمـاالً مـ              
اين ! بد نيست كه آدم به كمي حرامزاده بودن مشهور باشد         . عذرخواهي كرده باشد  

  .كنند ميا باور ري شما  طوري مردم هر حرفي درباره
گذارم كه مشكلتان را بين خودتـان         ديگر من شما را با سوزي تنها مي       «: گفتم

اين طور ديگر مـشكلي بـا او        . خواهد به او بدهيد     كافي است كه هر چه مي     . كنيد
  ».نخواهيد داشت

 بعد ترجيح بدهم    ي  فكر كنم دفعه  . خيلي هم ممنون  «: صدا با لحني تلخ گفت    
  ».ها طرف بشوم دوباره با فضايي

اي بيايـد تـا بتـوانيم بـا هـم             به سوزي اشاره كردم كه يك لحظه بـه گوشـه          
. هم لبخنـد زدنـد  او را به جوانا معرفي كردم، و دو زن به   . خصوصي صحبت كنيم  

  .دانستم كه اين دو با هم كنار نخواهند آمد مي
اي كـه ازش   ي گمـشده ديگـر پيـدا كـرده     خب، پس يك بـرّه «: سوزي گفت 

  »مواظبت كني، مگر نه جان؟
  ».مدت زيادي گذشته، سوزي«: و ادامه دادم» .زندگي است ديگر«: گفتم
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وزي چهار دسـت و     دانستم كه باالخره يك ر      هميشه مي . پنج سال و سه ماه    «

  ».گردي پيش من پا برمي
بـه محـض اينكـه      . فقط براي كار روي يك موضـوع آمـدم اينجـا          ! شرمنده«
  ».ه دنياي امن و معقول و روزمرّهگردم ب برمي. زنم بيرون ام را پيدا كنم، مي فراري

كـوب كـرده      وحشيانه و جدي، به من خيره شده و نگاهش مرا مـيخ           . جلو آمد 
ي مـا     اينجـا، پـيش بقيـه     . شـوي جـان، تـو مـال اينجـايي            نمي آنجا جاگير «. بود

  ».هيوالها
خـانم تيـر    «: جوابي نداشتم كه بدهم، پس جوانا بود كـه سـكوت را شكـست             

  » شما، دقيقاً، چه ارتباطي با جان داريد؟! انداز
يك بار بهش تيراندازي كردم، ولي او از        «. سوزي با صداي بلند خرناس كشيد     

گـاه  . بـي بـوده   عليه او دستم بود كه بعـداً معلـوم شـد تقلّ   حكمي بر . پسش برآمد 
و ضـمناً هميـشه مـرا       . در مخمصه، مرد خـوبي اسـت      . ايم  گداري با هم كار كرده    

اي   جـايي كـه جـان آنجـا باشـد، هـيچ لحظـه             . كارزار واقعي . برد وسط كارزار    مي
  ».بار نيست كسالت

قـط خـشونت و     شـود؟ ف    توي زندگي تو چيز ديگـري پيـدا نمـي         «: جوانا گفت 
  »كشتار؟

  ».ها كافي است همين«: سوزي گفت
رو . كـشد   كم دارد به جاهـاي باريـك مـي          به اين نتيجه رسيدم كه مكالمه كم      

حتي براي  . از اينجا دور نيست   . شناسم  من خيابان بليستون را مي    «: كردم به جوانا  
اگر كتي آنجا قايم شده باشد، هـر        . شود  ي بدي محسوب مي     طرف شب هم محله   

  ».چه زودتر پيدايش كنيم، بهتر است
  »خواهيد؟ كمك نمي«: سوزي گفت
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سـرت  . گـويم   اگر بخواهي كمك كنـي، نـه نمـي        «. متفكرانه به او نگاه كردم    

  »شلوغ است؟
. آيـد  من از آرامش خوشم نمـي . اين اواخر اوضاع آرام بوده   «. شانه باال انداخت  

همـان  . آيـم سـراغت     وقـت مـي   بگذار كارم را اينجا تمام كنم و طلبم را بگيرم، آن          
  »دستمزد هميشگي؟

  ».مشتري من موافق است. باشد«: گفتم
  ».بهتر است كه باشد«: به جوانا نگاه كرد

خواست چيزي بگويد، متوجه شد كه تفنگ سـوزي درسـت او را             جوانا كه مي   
متظاهرانـه بـه    . نشانه رفته است و عاقالنه تصميم گرفت كه دلخوري ايجاد نكند          

حداقل يك آدرس گيرمـان     «. كرد و توجهش را به من معطوف كرد       سوزي پشت   
  »اي ممكن است براي كتي پيش بيايد؟ آنجا، چه مشكل جدي. آمد

بـه ذهـنم    . تا ندانيم چه چيزي او را به آنجا كشيده، گفتـنش سـخت اسـت              «
هـيچ  . خطور نكرده بود كه در خيابان بليستون چيزي باشد كه كسي را جلب كنـد         

وقتي آنقدر سقوط كرده باشي كـه       . نجا نيست، مگر شايد فاضالبها    تر از آ    جا پست 
مگـر اينكـه در     . افتد  از آن پايينتر ممكن نباشد، سر وكارت به خيابان بليستون مي          

  »سوزي؟.  عوض شده باشداي ام، اوضاع يكدفعه مدتي كه من اينجا نبوده
گر خيابان را   ا. اي است كه بود     خانه  هنوز هم همان ديوانه   «: سرش را تكان داد   
  ».دهد ي شهر بوي بهتري مي از بيخ بسوزاني، همه

خـودت گفتـي كـه      . نگران نبـاش، دختـر توسـت      «: به سرعت به جوانا گفتم     
  ».حاال ديگر درست پشت سرش هستيم. تواند از خودش مواظبت كند مي

كتي هميشه خوب آدمهـا     . خيلي هم مطمئن نباش   «: جوانا با لُنج آويزان گفت    
  »!ندهپيچا را مي
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  ».نه آدمهايي مثل ما«: با اطمينان گفتم

  ».هيچ كس مثل ما نيست«: سوزي تيرانداز گفت
  »!خدا را شكر«: داي پشت سنگر گفتص
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