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  دومفصل 

  جا به آنرفتن 
  .شناسد سايد اين نام را مي هر كسي در نايت. نام من جان تيلر است

 در آن دوران كـسي       اش،   داشتم و به عنوان جـايزه      معمولي اي  در دنيايي عادي زندگي   
بـرد، فـشار      فـشار را از بـين مـي       . آمد  از ناشناس بودن خوشم مي    . كرد مرا بكشد    سعي نمي 

هـا را توضـيح       كدام از آن    توانم هيچ   نوز نمي اما نه؛ ه  . سرنوشتتوقع و   فشار   ،شناخته شدن 
وقتـي شـما    . آيـد   چند ماه قبل سي سال را رد كردم، امـا بيـشتر از آن بـه نظـر مـي                   . بدهم

گرفتيـد كـه بـراي        برديد، ياد مـي     هايي كه من در زمان خودم داشتم، به همراه مي           بدشانسي
تواند به حـساب      ياما مشكالت كوچك دنياي معمولي نيز م      . چيزهاي كوچك عرق نريزيد   

الوقـوع و خيانـت دوسـتان        سايد را ترك كـردم، از مرگـي قريـب           پنج سال قبل نايت   . بيايد
. منگـرد  هيچ دليلي بـر   ه هرگز و به     گريختم، با لبان خونين چاك خورده سوگند ياد كردم ك         

اش را وادار بـه شكـست    داد تـا بنـده      خرج مي ه  بايد به ياد داشته باشم؛ خدا عشق زيادي ب        
  . ندش بكندسوگ

  ...خدا، يا شخصي ديگر
  

* * *  
   

هـا اينطـور فكـر        شناختند، يا الاقل آن     در حال بازگشت به جايي بودم كه همه مرا مي         
، شـايد مردمـان زيـادي را گذرانـدم،        كردم، برنده بودم    اگر به قدر كافي دقت مي     . كردند  مي
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 چرا   لني به زبان نياورم،   گاه ع   حقيقت، كه سعي كردم هيچ    براي رسيدن به آنجا، براي گفتن       
از ايـن رو راه     .  نبـودم  ،كرديد  خطاب مي  و تازه وارد كه شما نجاري را         طلب  ه آنطور جاه  ك

كردم با تعريف خـودم از افتخـار زنـدگي             مراقب خودم بودم و سعي مي       رفتم،  خودم را مي  
امـا  ... اي ديـدم     آواره  خودم را به مانند شواليه    .  تقصير من نبود   مفتضحانهتمام آن فرار    . كنم

محتري از پشت به من خنجر زد، شمشيرم در مخفيگاه اژدها خرد شد و هدف نهايي مـن                   
  . انتهاي بطري ويسكي از آب در آمد

ها، آمـد و شـدها و صـدمات قـديمي و همـه                در حال بازگشت به عقب بودم، چهره      
  . را داشت اش توانستم به آن اميدوار باشم اين بود كه الاقل ارزش چيزهايي كه مي
سايد نامي بود براي  جان تيلر در نايت. ي اميدواري براي شناخته نشدن نبود  هيچ نقطه 

گـاه مـن      البته؛ هيچ كدام از آنها هيچ     .  سال دوري آن را عوض نكرده بود        پنج. سوگند دادن 
ي من بپرسيد، يك دوجين پاسـخ         در يك دوجين مكان مختلف درباره     . واقعي را نشناختند  

  و ولگـرد صـادق     ،به عنوان جادوگر و مغ، تردست و مكـار        . افت خواهيد كرد  مختلف دري 
 نزديـك   مـن گاه كسي به      گذاشتم هيچ   نمي. شان در اشتباه بودند     البته، همه . شدم  شناخته مي 

  . كار و تقريباً هر چيزي در فيمابين بودم تبهاي ديگر  اي قهرمان و براي عده براي عده. شود
ها كـامالً     توانم كارهاي ديگري نيز انجام دهم كه بعضي از آن           در كنار يافتن مردم، مي    

هميـشه ماننـد مـرد      . دهنـد   پرسم، مردم هميشه پاسـخ مـي        وقتي سوالي مي  . پرابهت هستند 
قبل از اينكه تقـدير مـرا در   .  سال قبل بود سايد، اما آن پنج    حتي براي نايت    خطرناكي بودم، 

اقعاً هنـوز آن تـوان خطرنـاك بـودن را در            دانستم كه و    نمي. ي عشق شكست بدهد     چرخه
مثل ايـن بـود كـه كـسي شـما را بـا چـوب                . كردم  خودم داشتم يا خير، اما اينطور فكر مي       

  . شكست بال از موتور پايين بيندازد؛ حقيقتاً استخواني از بدنتان مي بيس
  . كردم، هرگز نيازي نداشتم گاه اسلحه حمل نمي هيچ

هرگز متوجه نشد كه همسرش انسان      . م مرگ كشيده شد   پدر من بر اثر بدمستي به كا      
هاي متفاوتي از عالقـه       مردم محله ما به جايش با ميزان      . به هيچ وجه او را نشناخت     . نيست
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. ام اسـت    نتيجه اين شد كه هرگز احساس نكردم جايي خانـه         . و اكراه از من مراقبت كردند     
اينكه چرا سـر    . گردم  هايش مي   پاسخهاي زيادي درباره خودم داشتم و هنوز به دنبال            سوال

 راحتي مـسلماً   توانستيد مشكل خود را حل كنيد، از كار محقق شخصي در آوردم؟ اگر نمي      
هـا   چي  هنگام كار، كت بلند و سفيدي مربوط به معدن        . در ميان يافتن مشكالت ديگران بود     

ن سودمند بـود، بيـشتر   اي چو رفت و تا اندازه اي چون از من انتظار مي     تا اندازه . پوشيدم  مي
تـوانم وجـود    دهـم و مـي      رود نمايش مي    به خاطر اين بود كه تصويري كه از من انتظار مي          

آيد و ديگـر      از اينكه مردم اشتباه برداشت كنند خوشم مي       . واقعيم را در پشت آن پنهان كنم      
  .  شوددار ن اي كه حريم آنها و من خدشه به اندازه. دهم كسي نزديك شود هرگز اجازه نمي

هايم را خـودم      خورم و شستشوي لباس     خوابم، هرچيزي كه برايم بد باشد مي        تنها مي 
نيـاز باشـم و محتـاج كـسي          از وقتي به ياد دارم، برايم مهم بوده كـه بـي           . گيرم  به عهده مي  

بـا  .  كه بيشتر تقصير خودم است     ردبايد قبول ك  اول  در برابر زنان بدشانس بودم، اما       . نباشم
ترين دوست مونث من كـه مختـصراً در           نزديك.  هستم احساساتيندگي، هنوز   وجود اين ز  

اي  يك بار سعي كرد مرا بكشد، امـا مـن كينـه   .  بود 1كرد، صياد جايزه    سايد فعاليت مي    نايت
  .  آن فقط يك كسب و كار بود ،به دل نگرفتم
بـه چگـونگي كـرخ كـردنش ارزش         . كـنم   نوشم و بيشتر مواقـع، دقـت نمـي          زياد مي 

  . دادم به ياد نياورم چيزهاي زيادي بود كه ترجيح مي. گذاشتم مي
. گـشتم   اش، به درون جهـنم بـاز مـي          دختر آواره آن  و حاال، با تشكر از جوانا برت و         

بازگشت به جايي كه از وقتي به ياد دارم، مردمش براي داليلي كه هرگز نفهميدم سعي در                 
 ...سـايد    نايـت  بـه . كردم  اس زنده بودن مي   به تنها جايي كه در آنجا احس      . كشتن من داشتند  

زي بيش از آن كارآگاه خصوصي      من چي : بوداين  جا را ترك كردم       يكي از داليلي كه من آن     
اما هنگامي كه شانه به شانه جوانـا بـرت بـه سيـستم              .  از آنچه بودم خشنود نبودم     بودم اما 

                                                 
1 Bounty Hunter 
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ز احـساس بازگـشت بـه       هاي لندن رفتم، لعنت به من اگر احساسي غيـر ا            زيرزميني خيابان 
  . خانه را داشتم

سايد منتهـي   تمامي مسيرها به نايت. كردم مهم نبود چه ايستگاه يا خطي را انتخاب مي  
  همـان . هـا شـبيه يكـديگر بودنـد     ي كلي زيرزمين اين بود كه همـه ايـستگاه   شد و نكته  مي

 بـزرگ و    هـاي   هاي روشـن و فـيلم      نوئهاي زشت و ن      دستگاه  نديوارهاي كاشي شده، هما   
هاي زبان بسته بودند كـه انتظـار          هاي خاكي، كه فقط توريست      دستگاه. پوسترهاي تبليغاتي 

هـايي    هـا، نشـسته يـا خوابيـده در پـاتوق            خانمـان   بي. ها چيزي بيرون بكشند     داشتند از آن  
چركين، در حال گدايي براي تغييري جزئي يا خوشحال از دوري از محيط طبيعي و البتـه،                 

لنـدن هنـوز از خريـداران، مـسافران،         . ندپايان، در هر ايستگاه وجـود داشـت         صداي پاي بي  
ها، تاجران و انواع دالالن كه هميشه عجله داشتند در جايي ديگـر باشـند، بـه آن                    توريست

ها را هل  اشباع نرسيده بود كه مانند توكيو، افرادي را استخدام كنند تا مسافرين درون واگن           
  ...اما، به آنجا خواهيم رسيد. وده شبدهند تا درهاي قطار بست

. كرد  ها حركت كردم، جوانا بسيار نزديك به من حركت مي           هنگامي كه به سوي تونل    
شكي نبود كه به چيزهاي بهتري مثل       . تفاوت بود    بي  واضح بود كه براي محيط يا جمعيت،      

اده بود، عادت   هاي يونيفرم دار و شامپايني خنك كه هميشه آم          هاي طويل با راننده     ليموزين
. بـرم لبخنـدي نـزنم    سعي كردم هنگامي كه او را به سوي جمعيت فشرده شده مـي         . داشت

حتي . رو من براي دو نفرمان بليط تهيه كردم          از اين   ازدحام تغييري در رفتارش ايجاد نكرد،     
  . ها كار كند مجبور بودم نشانش بدهم كه چطور با آن بليط و دستگاه

 در پيش   نظامكردند، راهمان را به سوي اعماق          كار مي  مدامان  ش  هاي برقي همه    پلكان
به غرايز كهنه خودم اعتماد كردم، به صورت ناگهاني تغيير مسير دادم تا وقتـي كـه              . گرفتيم

توانستند آن    كه تنها كساني مي   وشته شده بود    به زباني ن  . عالمتي كه به دنبالش بودم را يافتم      
منـد    عالقـه بـه ايـن زبـان       اگـر شـما     . انوچين. را بخوانند را تشخيص بدهند كه بتوانند آن       

ها با فرشتگان ايجاد  اي دور براي گفتگوي فاني ايد، زباني مصنوعي است كه در گذشته      شده
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. دانست چطور آن را صحيح تلفظ كند        شد، اگرچه من فقط يك نفر را مالقات كردم كه مي          
با عصبانيت بازويش را آزاد كرد،      . مبازوي جوانا را سفت گرفتم و به زير عالمت هلش داد          

 را بر خـود  "تعميرات"اما به من اجازه داد تا او را در تسريع رفتن به سمت دري كه نشان     
هنگامي كه به آن مكان شبيه پستو رسيديم، بيش از نيمي از اتاق پـر               . داشت، راهنمايي كنم  

هـاي جوانـا متوقـف شـد و           اعتراض. آهن بريتانيا بود    هايي با لباس يونيفرم راه      از عروسك 
ي خوشايندي بود كـه مـا از آن جمعيـت             در پشت سرمان را بستم و لحظه      . سوالي نپرسيد 

گوشي را برداشتم، صـداي     . رو بود   تلفني روي ديوار روبه   . كنان بيرون در جدا شديم      غرش
  :يك كلمه را ادا كردم  شد، بوق ممتدي شنيده نمي

  »نايت سايد«
جوانـا بـه مـن نگـاه        .  و با انتظار به ديـوار نگـاه كـردم          گوشي را سر جايش گذاشتم    

رو از باال به پايين به دو تكه شـكافت،    ي خاكستري روبه    ديوار كهنه . شده بود   ، گيج انداخت
  لرزانـد، بـراي ايجـاد تـونلي روي زمـين سـاييده              هر دو طرف در حركتي كه زمين را مـي         

باز شده باشد به سـرخي خـون         مانند زخمي كه      سطحي ديوارهاي بدون پوشش  . شدند  مي
 فاسـد شـده و      بويي مانند عطر  . كرد   يم و ميرا تونل دود گرفته را روشن         منبع  بود، نوري بي  

صدا كم . آمد، از منابع زيادي بود نجواهايي از درون تونل مي   . رسيد   له شده به مشام مي     لگُ
ديده شـده باشـند، انگـار    رسيد، گويي از جلوه آغاز و پايان موسيقي دز    و زياد به گوش مي    

اي بـه صـدا در        جايي زنـگ صـومعه    . هاي راديويي از همديگر سبقت گرفته باشند        سيگنال
  . شده، با صدايي مغمون آمد، تنها و گم مي

؟ اون تـو  تو از من انتظـار داري بـرم         «: شد كه گفت    در نهايت صداي جوانا شنيده مي     
  » !مونه اي به سوي جهنم مي مثل جاده

به من اعتماد كن؛ اين بخـش       . سايده  ، اين راه به سوي نايت     بيا جلوتر «: فتمبه آرامي گ  
  ».از سفر كامالً امنه
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طوري به تونل خيره شده بود كه انگار افسون آن          » .بديهاحساس  «: جوانا آهسته گفت  
  ».غير طبيعيه... انگار«. شده بود

توني اين رو تحمل      ياگر نم . اما بهترين راه رسيدن به دخترته     .  راهه ي  هوم، اين همه  «
  ».شه از اين به بعد بدتر مي. كني، همين اآلن برگرد

تو پيش قدم   «: راسخ شد مثل هميشه   سرش باال آمد و گفتارش      اي مكث     از لحظه پس  
  ».بشو

  ».البته«
و حـاال، مـا دنيـاي       . قدمي به درون تونل گذاشتم، جوانا درست پشت سـر مـن بـود             

  . روزمره را در پشت سر رها كرديم
 رسيديم كه در منظر اول، از آنچه منتظرش هستيد،          از تونل رابط به سكوي ايستگاهي     

چيـزي  . جوانا، نفسي عميق از سر آسودگي كـشيد       . ها نداشت   ايستگاه هيچ تفاوتي با ديگر   
هنگامي كه جوانا را بـه سـمت سـكو          . كرد  بهتر بود كه خودش به اطراف توجه مي       . نگفتم

اري كـه اينجـا بـودم پـنج        از آخرين ب  . صدا بسته شد    راهنمايي كردم، ديوار پشت سر ما بي      
ي كـرم رنـگ، بـا          شده  ديوارهاي كاشي . اما حقيقتاً چيزي تغيير نكرده بود     . گذشت  سال مي 

هاي عميقي كه ممكن بود كـار         اي اينجا و آنجا آلوده شده بودند، ترك         هاي خون كهنه    لخته
را مثـل هميـشه، كـسي سـيثولهو         . شـدند   ي قوي باشند و انواع گرافيتي ديده مي       يها  چنگال

  . اشتباه نوشته بود
. سـقوط . هـا   سـايه . روي سكو، ليست مقصدها تغيير نكـرده بـود          بر انحناء ديوار روبه   

   . خيابان خدايان. داما هسل. سايد نايت
ي روياها آشفته كننـده       هاي فراموش شده     صحنه  پوسترها هنوز عجيب و مانند بهترين     

 از نـوع عـادي را نجواكنـان تبليـغ      هـا و خـدماتي      ها، مكـان    هاي مشهور، فيلم    چهره. بودند
مردمي كه در سكو تجمع كرده بودند، سرشان در كـار خودشـان بـود و مـن از                   . كردند  مي

واضح بود كه بايستد و با دهان باز خيره بماند، اما لعنت بر او اگر . واكنش جوانا لذت بردم
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تظره بـه تنـدي از      رو سهواً و با ديدي غيرمن       از اين .كرد  اين موقعيت خوب را نصيب من مي      
  .كرد يكي به ديگري نگاه مي

هايـشان روي     كـاله . خواندند  هايي ناآشنا مي    هايي با نغمه    اينجا و آنجا، رهگذران ترانه    
هايي بـود كـه بعـضي از          ها سكه   ها در درون كاله     زمين و پيش رويشان بود، از تمامي محل       

مـردي شـعري كـامالً      . ندآنها ديگر وجود نداشتند و حتي بعضي ديگر هرگز وجود نداشـت           
در صورتي كه فردي كه از      . خواد  جواب در قرن سيزدهم مي       از عشقي بي   احساسيالتين و   
. تر نبـود    خواند و گيتاري هم به همراه داشت، چندان از او عقب            هاي باب ديالن مي     سروده

به اعتبار دانيد چه هنگام در دستگاه كردار  هرگز نمي. شان انداختم  چند سكه در هر دو كاله     
  . بيشتري نياز پيدا خواهيد كرد

اي تجـارتي، در حـال        اي در جامـه     تر از سكو، انـسان غارنـشين قـوزكرده          كمي پايين 
. هـا  را بـه تـن كـرده بـود          نازي " اس  -اس"اي با دورفي بود كه يونيفرم         گفتگوي سرزنده 

دار مردمان مخصوص بـه آن        ي گرد و چين     اي از بارگاه ملكه اليزابت اول، با يقه         زاده  نجيب
نمـاي شـش فـوتي در        زمان و ژاكتي برش دار، در حال گپ زدنـي خودمـاني بـا مـرد زن                

يك بيشتر افراطي  خيلي سخت بود كه بگوييم كدام    . اي مشابه خوانندگان گروه كر بود       جامه
زني در لباسي مربوط به فضاي آينده و مرد لختي كه سرتاسر بـدنش را               . رسيدند  به نظر مي  

خالكوبي و نقاشي فرا گرفته بود، مشغول خوردن چيزهايي بودند كه هنـوز ماننـد كـرم در              
اش زدم، نزديـك بـود از درون          به شـانه  . جوانا حاال كامالً متوقف شده بود     . جنبيدند  هم مي 

  .پوستش به بيرون بپرد
  ».سعي نكن توريست باشي«: به خشكي گفتم

اينجا چـه جاييـه؟      «: و دوباره سعي كند    مجبور شد صحبتش را متوقف كند     » ...اينجا«
  »من رو كجا آوردي؟ اين مردماي لعنتي كين؟

  .ام را باال انداختم شانه
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شون   اي هم هستن، بعضي رسمي و بعضي        هاي ديگه   سايد، راه   ترين راه به نايت     سريع«
.  بيـاره سايد سـر در     تونه مسير اشتباهي بره، در اشتباهي رو باز كنه و از نايت             هر كي مي  . نه

سايد زمان زيادي است كه به هم سـاييده           بيشترشون زياد دوام نميارن، گرچه، لندن و نايت       
 نـابود    حـصارها   ي اون   روزي همـه  . شن و حاال حصارها به طور خطرناكي نازك شدن          مي
م اينه كه تا اون     ، اما تصميم  هش  سايد به بيرون ريخته مي      شن و تمام زهرهاي درون نايت       مي

  ».، اين هنوز امن ترين راههبگذريم.  قبرم باشمزمان مرده و توي
  »و اين مردم؟« 

تو بخشي از دنيايي كـه هرگـز چيـزي    . رن فقط مردمن، به دنبال زندگي خودشون مي      
بخش زيرين، مسيرهاي مخفـي كـه توسـط افـراد و            . بيني  دوني رو داري مي     ش نمي   درباره

تونيم فقط حدس بـزنيم دنبـال          مي هايي كه   كارهايي اسرار آميز به دنبال اهداف و مأموريت       
خواهيم كه بدونيم، دنياهاي بيشتري هستند، بيـشتر آنهـا    دونيم، يا مي    از آنچه ما مي   . شن  مي

توني اينجـا ببينـي، در        همه جورش رو مي   . فرستند  سايد مي   دير يا زود مردمشان را به نايت      
ر كسي به نايت سـايد  ه. كني  زيرزمين، و تا وقتي كه جنگ باستاني متوقف شده، ضرر نمي          

. تـر  هـايي از ابعـاد بـاالتر يـا پـايين           بازديدكننـده . اسطوره و افـسانه، مـسافر و سـياح        . مياد
  »... سعي كن زل نزني...ها گردها، سايكونات- مرگ فناناپذيرها،

اي از موافقت بود، چون چيزي بـراي اظهـار            به سمت سكو هدايتش كردم، اين نشانه      
مردم مقابل ما بدون    . اي نكرد   بازويش را گرفته بودم هم اشاره     حتي به اين كه     . نظر نداشت 

شان يا هر چيزي كه حضور من را بفهماند، از سـر              نگاه به اطراف، بدون قطع كردن مكالمه      
كردند كـه   تعداد كمي از آنها، وقتي فكر مي  . راه ما به كناري رفتند تا اجازه دهند عبور كنيم         

بـه  . كردنـد  تر بر عليه شيطان را درست مـي     شاني قديمي توانم ببينم، عالمت صليب و ن       نمي
اي سـفيد   ي خاكستري رنگ، با يقه  كشيشي در رداي كهنه   . ام  سيد كه فراموش شده     ر  نظر مي 
بندي خاكستري روي چشمانش، اجناسش را جلوي ما به معـرض             نخورده و چشم    و دست 

  .  بودسفركرده در جلوي پاهايش باز-نمايش گذاشته بود، چمداني بسيار
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ميخ چوبي  ! سحر!  آب مقدس   !پاي كالغ «: خراش فرياد زد    در صدايي ناماليم و گوش    
اي  لنگان و با طحال كس ديگـه  اگه لنگ! دونين كه بهشون احتياج دارين     مي!  ي نقره   و گلوله 

  »!تون در آوردين، گريه كنان سراغم نياين سر از خونه
اش را از روي      بينـي . ا قطـع كـرد    هنگامي كه من و جوانا بـه او رسـيديم، صـدايش ر            

انگشتانش مبه تـسبيحي    . بدگماني باال كشيد و سر بزرگ و كورش را به يك سمت گرفت            
ناگهان قدمي به جلو برداشت     . بود، مشغول بودند    كه از استخوان انگشت انسان ساخته شده      

  .تا راه ما را سد كند و انگشتي به نشانه اتهام به سوي من گرفت
فرزنـد  «. شد  كلمات تقريباً از دهانش به بيرون پرتاب مي       » !جان تيلر «:  مقدمه گفت   بي
  »!برو! برو! ها قاتل تمامي انتخاب شده! تخم ديو و پليدي! شده لعنت

بينم كـه هنـوز تـو نقـش         مي. سالم پو، خوبه كه دوباره گير تو افتادم       «: به آساني گفتم  
  »كار و بار چطوره؟... كني قديمي كار مي

  » .م جان، خيلي بد نيستآه، ممنون«
اي  اش را براي لحظـه      به طور مبهمي در جهتي كه من بودم لبخندي زد، صداي رسمي           

  . كنار گذاشت
كنـه كـه بهـشون       كس هرگز باور نمـي      مونه؛ هيچ   ي مسافرتي مي    اجناس من مثل بيمه   «

اي من اتفـاق    تونه بر   اين نمي . كنن   مي  شه، ناله   كنه، تا وقتي كه خيلي دير مي        احتياج پيدا مي  
ناگهان، شديد و اغلب به طور هولناكي       . تونه، و اتفاق ميفته     سايد مي   اما البته، در نايت   . بيفته

خـب؛  . ها  احمق. دم، البته اگر فقط توجه كنن       ها رو نجات مي     من اينجا زندگي  . اتفاق ميفته 
نـي كـه   دو  تـو مـي   . چرا دوباره برگشتي جان؟ فكر كردم تو عقلت بيشتر از اين كـار بكنـه              

  ».سايد برات خوب نيست نايت
  ».از كار نميفتم. كنم نگران نباش، روي يه پرونده كار مي«
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ش   هاي پهنش را درون رداي كهنـه        شانه» گن،  ي اونا مي    چيزيه كه همه  «: پو غرغر كرد  
ديم كه مجبـوريم، ايـن دفعـه          كنم ما كاري رو انجام مي       من گمان مي  ... هنوز«. جا كرد   جابه

  »گردي؟ لش ميكيه كه دنبا
كني اين اسم چيزي رو به يـادت          فكر نمي . يه نوجوان به اسم كترين برت     . يه فراري «
  »بياره؟
اوقـات سـختي    .  روزها به انتخاب خودم از جريانات رفـتم بيـرون           نه، اما خب، اين   «
سـايد    چيزي جديد به نايـت    . يه كلمه نصيحت پسر، چيزهايي ميشنوم، چيزهايي بد       ... ميان
مواظب پشت سرت باش پسر، اگر كسي بخواد        . كنن  ردم دوباره نام تو رو ذكر مي      و م . مياد

  ».دم تا اون من باشم تو رو بكشه، بيشتر ترجيح مي
تر نبود، بيشتر مانند      كسي نزديك . ناگهان برگشت و صداي نافذش را دوباره بلند كرد        

  . فاميل تا دشمنان قديمي
قطـاري  . شـد  ان هـوا احـساس مـي   شـدن چيـزي از جريـ         صداي نزديك   سكو لرزيد، 

اي،   اي درخشان و نقـره      گلوله...  سرعتش كم شد تا بايستد      كنان به درون ايستگاه آمد،      غرش
هايي پوالدين بودند،     ها تماماً لوله    واگن. اي در جايي از آن مشخص باشد        بدون اينكه پنجره  

شدند و مـردم از     درها با صداي هيسي باز      . زد  فقط دري جوش خورده كمال آن را بهم مي        
آماده بودم تا دوباره بازوي جوانا را بگيرم و ببـرم، امـا نيـازي     . شدند  آن خارج يا داخل مي    

رويش حركت    هايي بلند و سري باال گرفته به سوي واگن روبه           او بدون تأمل و با گام     . نبود
 سپاسگذار  واگن تقريباً خالي بود، از اين بابت      . من او را دنبال كردم و كنارش نشستم       . كرد
توانست در ميـان      تمام چيزهايي كه مي   . هرگز دوست نداشتم در جمعيت قرار بگيرم      . بودم

اي بـه   اي روزنامـه    العاده  روي ما نشسته بود و با تمركز فوق         مردي روبه . جمعيت پنهان شود  
در سـمت   . داد  ي آينـده را نـشان مـي         تاريخ شناسنامه مجلـه، هفتـه     . خواند  زبان روسي مي  

در حـال خوانـدن كتـاب       . شـد    واگن، زن جواني در لباسي ولگردانه فاخر ديده مي         تر  پايين
رسـيدند، امـا      هاي كتاب به نظر خالي مي       صفحه. مقدسي با اندازه بزرگ و جلد چرمي بود       
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اي عالي داشـت، و مـن         ي او نشان از تحصيل وي در مدرسه         نزده  سفيدي چشمان چشمك  
  . ها پر از نكات فرزانگي خوفناكي هستند دانستم كه فقط و فقط براي او، صفحه مي

جوانا در حال نگاه كردن به اطراف واگن بود، سـعي كـردم از ديـدگاهش اطـراف را                   
ي نقليه و بوي قوي  ها بيشتر آنجا را شبيه سلول كرده بود تا وسيله كمبود كامل پنجره. ببينم

اي  كجـا نقـشه    هـيچ . انـداخت   داروي ضدعفوني مرا به ياد جراحي طاقت فرساي دندان مي         
  . كنند دانستند كه چه مي مردمي كه اين قطار را انتخاب كرده بودند، مي. نبود

  »اي نيست؟ چرا هيچ پنجره«: جوانا بعد از مدتي گفت
هاي عجيـب     خواي كه بيرون رو ببيني، ما مجبوريم از ميان مكان           چون تو نمي  «: گفتم

تونـه    هايي خطرناك و غيرطبيعي كه مـي        مكان. سايد برسيم   اي عبور كنيم تا به نايت       و زننده 
مـن هـيچ وقـت    . يـا اينطـور بـه مـن گفتـه شـده      . ديد چشم و عقل مغزت رو ازت بگيره    

  ».زيرچشمي هم نگاه نكردم
  »راننده چطور؟ نبايد ببينه كه كجا ميره؟«

شناسم كه    كس رو نمي    اي هم وجود داره، هيچ      متقاعد نشدم كه راننده   «: متفكرانه گفتم 
كنم قطارهـايي كـه ايـن مـسير رو بـراي مـدت                فكر مي . ك بار كسي رو ديده باشه     حتي ي 

  ».اند، حاال خودشان كامالً قادر به انجام اين كار هستند طوالني رفته
  »كنه؟ منظورت اينه كه هيچ آدمي قطار رو كنترل نمي«
اش   ي غـافلگير شـده      بـه چهـره   » .شايد راه بهتري هست، انـسانها خيلـي محدودنـد         «
  »متأسفم، تاحاال نيومدي؟«: دي زدملبخن

  ».نه«
  ».خواهي شد. نگران نباش«

روي جايي كه ما نشسته بوديم، برخورد كـرد و            ناگهان چيزي از بيرون به واگن، روبه      
تر  او با دقت كاغذهايش را جمع كرد و قسمت پايين      . آن مرد روسي را به زمين پرتاب كرد       

ي مـصمم بيـرون تـسليم     گين، به آرامي به حملهفلز سن. واگن را براي نشستن انتخاب كرد 
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 سرش را از كتابش بلنـد نكـرد، هرچنـد حـاال              دختر ولگرد، . شده و به درون فرو رفته بود      
فرو رفتگي فلز بيشتر شد، و تمام آن بخش با فشاري نحس و . زد صدا كلمات را لب مي بي

  .  رفتاش فرو جوانا در صندلي. غيرقابل تصور به درون قوس يافته بود
  قطـار محافظـت شـده     . تونه بياد تو    آروم باش، نمي  «: من دوباره به او قوت قلب دادم      

  ».است
در . اش را ديـده بـودم       قـبالً مـشابه   ... كمي وحشيانه به من نگاه كرد، شوك فرهنگـي        

  »محافظت شده؟«: نهايت گفت
دوني كه چـه  خواد ب هاي قديمي؛ به من اعتماد كن، واقعاً دلت نمي      قراردادها و پيمان  «

  ».خصوصاً اگه اخيراً چيزي هم خورده باشي. اتفاقي افتاده
به هيچ وجـه صـداي انـسان        . كرد  بيرون واگن، چيزي با خشمي از ناتواني غرش مي        

ديـوار  . اش شنيده شـد     هنگامي كه قطار آن را ترك كرد، به آرامي صداي عقب نشيني           . نبود
ها يكـي يكـي       فرورفتگي.  از سر گرفت   اش را بدور از عجله      فلزي بازگشت به شكل اصلي    

پيكـر در   شدند و سپس چيزي، يا يك سري از چيزهـايي، ماننـد حـشرات غـول              ناپديد مي 
سان و در طول كنار واگن به سمت سقف واگن سـبك، عجوالنـه و بـا شـتاب                 آهنگي يك 

. خوردنـد   ها در سقف، به عقب و جلو ول مي          رسيد تعداد زيادي از آن      به نظر مي  . رفتند  مي
صداهايي شناور به سمت ما آمد، تيز، بلند و در همديگر فرو رفته، مانند همان صدايي كـه                  

پيچيـد كـه سـتون        وزوزي ضعيف در طول لوله مي     . كند  براي تطبيق با خودش صحبت مي     
  .خواهران بريتل دوباره به دنبال شكار بودند. آورد فقرات من را به لرزه در مي

بيا بيرون و با    . بيا بيرون، بيا بيرون، هر چه هستي      «: صداي همخوان از يك صدا گفت     
كنيم كه نتـواني      يا بگذار وارد شويم، بگذار وارد شويم و با تو آنقدر بازي مي            . ما بازي كن  

خواهيم انگشتان چسبناك خودمان را در استخر ژن تو حركت دهيم، و شكمت               مي. بايستي
  »...را با چاقوي كالبدشكافي خود بدريم
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انگار دارن مغـز  . توانم صداشون رو تحمل كنم نمي. شان كن خفه«: كم گفت جوانا مح 
  ».خوان بيان تو دن، مي من رو خراش مي

به سقف  . به مرد روسي و ولگرد نگاه كردم، اما آن دو سخت مشغول كار خود بودند              
  .واگن نگاهي انداختم

 طبـق قـوانين     دور شويد و مزاحم ما نشويد، چيزي اينجا نيـست، بـر           «: قاطعانه گفتم 
  ».عهدنامه و قرباني كردن

ي صداها در يك صدا  ي صداهاي پاهايشان به طور ثابت از بين رفت، همه تقريبا همه
  »كند به ما آدرس بدهد؟ چه كسي جرات مي«: گفتند

  ».جان تيلر، وادارم نكنيد بيام اون باال«: واضح گفتم
 انجام صـداي غيرانـساني   همگي بي حركت بودند، تا وقتي كه سر . مكث طوالني بود  

آيي ما را     پس بدرود شاهزاده عزيز، هنگامي كه به قلمروپادشاهي خود مي         «: همخوان گفت 
  ».فراموش نكن

شان رفته بودند، و قطار راهش را در سكوت پي            حركت سريع پاهاي حشرات و همه     
 تالقـي   و قبل از اينكه نگاهم بـا نگاهـشان        مرد روسي و ولگرد به من نگاه كردند،         . گرفت

بـه طـور مـدام زل زده        . كرد  جوانا نيز به من نگاه مي     . كند به سرعت رويشان را برگرداندن     
  . توانست آن را مديريت كند بود، اما صدايش نمي

  »معناي حرفشون چي بود؟. آنها تو رو شناختند«
سـايد    عجايب خيلي زيادي در نايـت     . هميشه مشكلم بوده  . هرگز نفهميدم . دونم  نمي«

  » .ها برخالف ميل من، و خودم يكي از اونهام خيليهستند، 
سـايد منتهـي    هـا بـه سـوي نايـت      نداشت، تمام راه هيچ كس ديگر چيزي براي گفتن     

  .شد مي
  


