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  ج در فرهنگي راومـرس  وها  افسانه ويادوگرـ ج ادبيات و ازيري سرشار از اصطالحات و تعاب،ن داستانيا
   در چند يحاتيل توضين دليبه هم.  آشنا نباشديراني اي  خوانندهيها برا  آني د همهيه شاك است يغرب
  ! دنتر نشو يتا از خود داستان طوالنام  كردهوتاه كان كتا حد امرا حات ين توضيا. ام افزود آورده شيپ

  .باستـين داستان زي از اييزدا  تنها ابهام،دفـه. شد خواننده باي شتر بر عهدهيق بيو تحق
  .مـدان يـب مـراي دركِ داستان واجـفحه را بـ صنُهك، خواندنِ اين ـدون شـب

  .ي اين داستان، سه سال گذشته است و من هم فعالً نه حوصله و نه وقتِ ويرايشِ آن را ندارم از ترجمه
  اي از راستش حتا در مجموعه. پوشند  چشم ميترديد ندارم دوستانِ عزيزم، بر اين خطاي من

   دادم، به دليلِ همان تنبلي اين داستان رانزديك نشرِهاي كوتاه برادبري كه به  داستان
  .شيرين است كه دلم نيامد توي كامپيوتر خاك بخوردچنان  اما داستان .نياوردم

  .گـيري نـفرمايـيد قـدرها سـخت التـماس دارم در بـابِ تـرجمه آن
  !انـتظارم چـشم. هاي اين ترجمه را گوشزد بـفرماييد گذاريد اگر اغالط و كاستي بـر بـنده منّت مـي

  !هر كجا هست به سالمت باشد. از رفيقي كه دو سالِ قبل اين متن را برايم تايپ كرد، سپاسگزارم
  ش. ح
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  ي داستانيها تياصطالحات و شخص
  
نجه در ك از شـ يي قـرون وسـطا  يا وهي شـ ،شتن با آونگك. »آونگ و چاه« به نام آلن پو از ي به داستان   دارد اشاره: آونگ -1

 مـرگ  ي ل فرشـته ك به شـ ي سر او دستگاهير باال د وبندند ي مي تختيگران بر رو   نجهك داستان را ش   يِراو .د است يش عقا ينفت
به  )در طول چند روز   ( ندكُار  يار بس ي بس يند و با سرعت   ك ي مانند آونگ نوسان م    ،داس.  دارد در دست ز  يار ت ي بس ي داس گذارند كه   مي

  ...دهد و ي را تا حد جنون عذاب مي راو،تكن حريا. شود ي متر يك و نزديك نزدي راوي بدن بسته
  .نزيك از چارلز دسمسيركسرود  مانِس و بداخالق در ريت خسي شخص:جروكاس -2
 از  تابـستان ي مـه ينشـب   يايـ ؤر يمـد كه در كـ  الور قرون وسطكا در فول  يتاني ت همسرِ ان و يشاه پر : Oberon اوبرون -3

  . مهم داردي نقشريسپكش
  .سمسيركسرود  در يتينام شخص: تيراچكباب  -4
  .ق نزد پسرش بازگشتي حقاي افشاي براهملت يه در تراژدك هملت است پدر» روحِ«منظور : پدر هملت -5
 يتيز شخص ي شانزدهم و ن   ي دهدر س س،  يار در فرهنگ مردم انگل    ك و بد  ي موذ (goblin)ي  نيا گوبل ي (spite)جن  : كپو -6

  .  تابستاني مهي ن شبِيايؤردر 
ــپ -7   يــكويك ســاموئل پيآقــا.  دارد(Pickwick Letters) يــكويك پيهــا نامــه بــه نــام ي رمــان،نــزيكد: هــا يكيويكْ

(Samuel Pickwick)س كـ ه هـر  كشود  يشوند و قرار بر آن م ي عضو آن مي افراد.ندك يس ميسأ تيكويك به نام پي باشگاه
  . باشگاه استيها اعضا يكيويكمنظور از پ... ند وكان يش را بيها يي از سفرها و ماجراجويگزارش

  سرودِ كريسمسهاي  صيتيكي ديگر از شخ: مي تينيت -8
  . آلن پونامِ داستاني از : )در باتلز (زه فانديدوش -9

  .تيام دوريلي وينز و با نام اصليكز دا ن نامي به همي در رمانيت اصلينام شخص: (Little Dorrit) هيكوچكت يدور -10
 يـك ل يـ  داسـتان بـه دل  يراو. لن پوآ از ينام داستان. (Premature Burial) هنگامزودن يا تدفي: كردنزنده به گور  -11

ند و خود را محبوس ك ي روز چشم باز م  يك. رده است كدا  ي از زنده به گور شدن پ      يا مارگونهي و ب  ي روان  ترسِ ، خاص ي بدن يماريب
  ...كه آن يند بيب ي ميكيدر تار

  .نزيكد از ستيور توياول  در رمانيتيشخص: نكيفا -12
  سمسيركسرود ت در رمان يشخصنام دو : گ، آقا و خانميو يزيف -13
از » اهي س ي گربه« اشاره به داستان  . آورد يرون م ي ب  خود ر شنلِ ي آن را از ز    آلن پو ،  ي برادبر ه در داستانِ  ك: اهي س ي گربه -14
  همسرش نفرت داشتهي شه از گربهياو هم .ندك يوار پنهان م يشد و جسدش را در د     ك ي زنش را م   ، داستان يِه در آن راو   كپو دارد   

ز بـا   يـ ه گربـه ن   كـ شوند   يصدا متوجه م   و  سر ي از رو  ي راو ي  از خانه  ي بازرس  هنگامِ ،تيدر نها . شود ميبتش  يو ناگهان متوجه غ   
  ...ست و شده اوار پنهانيجسد در د
  .گشت ي روح نزد او بازملِكه به شك سمسيركسرود   درجروك اسيكشر: يمارل -15
ار يب و بـس  يـ  عج يمـار ي ب يـك  را   يني سـرزم  .»نقاب مرگ سرخ  « به نام    پو  از يزا در داستان    مرگ يوجود: مرگ سرخ  -16

رون جدا  يط ب يبرند و خود را از مح      ي پناه م  يا ان به قلعه  ين و اطراف  يم سرزم كحا. ر فراگرفته به نام مرگ سرخ     يناپذ زجرآور و درمان  
س هـم   كچ  ي صورتش و با ه    ينقاب رو  يكبا   .شود ي مرموز ظاهر م   ين جشن مرد  يرد و در ح   يگ يم جشن م  ك حا يروز. نندك يم

  ...كهن يتا ا. ندك يصحبت نم
بان جـادوگران   ي عالم ارواح و محافظ و پشت      ي هكرد و مل  ك ازدواج   هفونيه بعدها با پرس   ك يزيخ  حاصل يزدبانويا: اتكهِ -17

  .شد



  يا  و افسانهيياصطالحات جادو

  :يا موجودات افسانه -1
  . دارنديي با آن آشناهه همك: اژدها ،جادوگر، شبح، اگريمكي )الف
  .است يها نماد خبررسان  از فرهنگياريدر بس: اهيالغ سك )ب
هـا    از آن  ي برادبـر  ييدر جا  .ژه از رگ گردن   يدن خون انسان به و    يشامآمند به    هشب و عالق   مهياز موجودات ن  : آشام خون )پ

 ي مـذهب ينمادهـا ديگـر  ب و ي صـل  نقـره، ر، گل سرخ،يز سن موجودات ايا. نام برده است» زدنداني تبااليمردان بلند  «عنوانِبه  
. شـود  يل مـ يگـر تبـد  يآشـام د   خـون يـك ج بـه  يند، آن انسان به تـدر ك بمي طوالني مدتيه برا ك را   يخون هر انسان  . ترسند يم

  .ل شونديتبد توانند به خفاش و گرگ ي مها غالباً آن. ست اوالكدرا، آشام ن خونيتر معروف
  .آمده است عهد عتيقژه در يوصف آن به وكه  يا و اسطوره يياي درهيواليي :وياتانلِ )ت
  

  :يياصطالحات جادو -2
  .زنديآم يه در آن مواد گوناگون را با هم مكگ جادوگران يد: ليپات )الف
   در غربيي جادوياز نمادها: (Pentagram) رپ  پنجي ستاره )ب
  .ردكع را در آن مشاهده يتوان وقا يه مكست  اها يرانيجم ا مها و جا ين غربي بلورين داستان همان گويدر ا: بلور )پ
  .شود ي استفاده مييگر مقاصد جادوينده و دي آييگو شي پيه براكدار  شكل ييها ورق :تاروت )ت
 ي بـرا   خـاص   فـردِ  يك ي  شانه به ن  ك در بدن عروس   ييقاي افر ييه به روش جادو   كست   ا ين داستان سوزن  يدر ا : سوزن )ث

  .شود ي فرو ميه وب رساندن بيسآ
هاي جادوييِ فرهنگِ غرب در دسـتانِ جـادوگران    كه غالباً در داستاناي از نور  كُره: (flickering orb)  درخشندهيگو) ج

  .شود و معلق است ظاهر مي
  

  :اهانيمواد و گ -3
  :نكردمافت ير ي مواد زي برايا ژهياربرد وكچ يه

رم، كـ فلفل سرخ، زعفران، بادام تلـخ، تخـم          ،ير وحش ين، س ياه، صنوبر، دارچ  ي س يوك، تنبا رغادرختِ  گوگرد، موم زرد، برگ     
  . خاص داشته باشندياربردكا ي يدام معنك هر ، بعيد نيستن همهيبا ا .زنبق زرد

 آتش جهـنم بـه      ي امروزه به معنا   (brimstone) يسي گوگرد در انگل   يمي نام قد  حتاگوگرد در غرب نماد دوزخ است و        : استثنا
  . برگِ درختِ غار هم نمادِ شوكت و قدرت است.ودر يار مك

  

  :نيسمس و هالوويركاصطالحات  -4
  .د گفته شوديته باكتنها چند ن. ه غالباً آشنا هستندك
؛ يعنـي   مانند به رنگ قرمز روشن      توت يها وهي م يدار و دارا   غي پهن و ت   يها برگ :ريست با مشخصات ز    ا يا درختچه ،راج )آ

  .رود يار مكن به ييسمس به عنوان تزيرك در همان درختي كه
 ي برادبـر  .گذارنـد  ينند و در آن شمع م     ك يل صورت انسان درست م    ك را به ش   ييدو حلوا كه  كن مرسوم است    يدر هالوو  )ب

  .برد ينام م» يشمع- چشميها ييدوحلواك« از ييز در جاين



  )به ترتيب الفبايي( ها و كتب نام داستان
داستان دختري كه با ديـدن يـك   . لوييس كارولرماني از : Alice in Wonderland آليس در سرزمين عجايب -1

 بـه دنبـال او داخـل         و شـود  زند كنجكـاو مـي     خرگوش كه در حال نگاه كردن به ساعت است و با خود حرف مي             
  ...رود سوراخي مي

 .ن ايروينگوواشنگت داستان كوتاهي از :The Legend of Sleepy Hollow ي اسليپي هالو افسانه -2

ي دانـوب   ي دو نفر كه در اطـرافِ رودخانـه    دربارهوود ون بلكرنآلجي  نوشتهترين  ستوده :The Willows بيدها -3
 را زيباترين داستانِ    بيدهاالوكرافت،  . ف .ه... كنند  صبح كنند، اما مكانِ نامناسبي را انتخاب مي       خواهند    شبي را مي  

  .داند فراطبيعي در ادبياتِ انگليس مي
هـاي سـال بـا       ي شخصي مرموز كه سـال        درباره الوكرافت. ف. هداستانِ كوتاهي ترسناك از     : Outsider بيگانه -4

 بـسيار اي بـزرگ، و    او در قلعـه   . هاي ديگر جز ابهام چيزي بـه خـاطر نـدارد           اَحدي ارتباط نداشته است و از انسان      
 ...گيرد تا بقيه را پيدا كند قديمي سكونت دارد و روزي تصميم مي

اي با همـين عنـوان از ادگـار رايـس بـرو؛ در ايـن مجموعـه از                     دومين كتاب از مجموعه   : Pellucider پلوسايدِر -5
ساكنانِ پلوسايدر، مردمانِ   . ها، زمين، توخالي است و سطحِ داخليِ زمين نيز مسكوني است و نامش پلوسايدر               رمان

  . بدوي و دايناسورها و بسياري از ديگر موجوداتِ عجيب هستند
 .فرانك باوم .ل اثرِ» اُز«هاي   از رشته كتاب:The Wizard of Oz هر ازجادوگر ش -6

اي حاوي چند داسـتان كوتـاه از    مجموعه: Tales of Mystery and Imagination هاي اسرار و پندار داستان -7
خش چند داستان از اين مجموعه در ب      .  نيز چاپ شده است    هاي گروتسگ و اربسك    داستان كه با نام     ادگار آلن پو  

 .اند هاي داستاني توضيح داده شده اصطالحات و شخصيت

ي دانـشمندي ديوانـه    ، دربـاره تورنوناتانيل هاهاي كوتاه  از داستان: Rappaccini’s Daughter ينيچدختر راپا -8
 .شود كه در انزوا تحقيقاتي دور از اخالق بر روي گياهانِ سمي انجام مي

ي در  ا داستان، با سفر يك انگليسي به قلعـه       . برام استوكر اك تاريخ از    مشهورترين رمان ترسن  : Dracula دراكوال  -9
 .كند اي كه تنها يك نفر در آن زندگي مي  قلعه اماشود، روماني به منظور انجام چند كار حقوقي آغاز مي

ـ دكتـر جِ . رابرت لويي استونسونماني از ر: Dr. Jekyll and Mr. Hyde ل و آقاي هايدكِدكتر جِ -10 ـ ،لكِ ي  داروي
بـه ايـن ترتيـب او داراي        . كنـد  را از هـم مجـزا مـي       ) خوب و بد  (هاي متفاوت انسان     كند كه شخصيت   ميكشف  

 ...شود و  شخصيت پليدي هم به نام آقاي هايد مي

 دسـتور   ، هرميـا  ، اگئوس به دخترش   .)6 يا   1595( ويليام شكسپير كمدي مشهوري از    : ي تابستان   روياي شب نيمه   -11
دمتريوس هم قبالً به هلنا دوست      . زند چرا كه عاشق ليساندر است      واج كند و او سر باز مي      دهد با دمتريوس ازد    مي

و گرنه ميان مرگ و رفـتن بـه         كند   هرميا چهار روز وقت دارد اطاعت        ، آتن بر طبق قانونِ  . هرميا ابراز عالقه كرده   
و شـب نخـست را در جنگلـي همـان           كننـد    هرميا با لسيا و هلنا با دمتريوس فرار مي        . صومعه بايد يكي را بگزيند    

بانوي پريان بـا   در اين بين اوبرون و تيتانيا شاه و شاه      . اما اين جنگل در تسخير پريان است      . كنند اطراف بيتوته مي  
ي آن در چشمان تيتانيا در هنگـام          گويد گلي را بياورد كه با چكاندن عصاره        اوبرون به پوك مي   . هم اختالف دارند  

از سويي ديگر اوبرون از آمدن آن چهار نفر مطلـع  . بيند ن كسي شود كه بعد از بيدار شدن مي        او عاشق اولي   ،خواب
 ليـساندر را    ،پـوك . دهد كمي عصاره در چشم دميتريوس بچكاند تا او بيشتر عاشق هلنا شود             شود و دستور مي    مي

بر سر تصاحب هلنا و ميان هلنا و        ميان ليساندر و دميتريوس     . كند گيرد و او را افسون مي      با ديميتريوس اشتباه مي   
 ... اما،هرْدارو را در چشم تيتانيا چكاندهدر اين ميان اوبرون مِ. شود هرميا بر اثر حسادت درگيري ايجاد مي

 ؟(Dreamer): رويابين -12



13- لِرويدادي در پيكرك ل او An Occurrence at Owl Creek Bridge :   آمبـروز بيـرس  داسـتان كوتـاهي از .
 و به جرم تالش براي تخريـب        اند  ها دستگير كرده   پيتون فاركار كشاورز را شمالي    . ست ا لي آمريكا زمان جنگ داخ  

او را رهـا  . انـد  اند و طنابي را در گردنش گذاشته روي پل، دستانش را بسته    . اند يك پل مهم به اعدام محكوم كرده      
 ...كنند و  مي

 .الوكرافتداستاني از : The Weird Shadow Over Innsmouth ينسموتي شگرف بر فراز اِ سايه -14

 هاي اُز كتاب  از رشته:The Land of Oz سرزمين اُز -15

تخيلي از ادگـار رايـس بـرو،      رماني علمي:The Land the Time Forgot سرزميني كه زمان فراموشش كرد -16
 ...اردكند كه نظامِ زيستيِ عجيبي د اين رمان، دنيايي را توصيف مي. ت مدرن.يكي از پيشگامانِ ع

 مردي بداخالق و خسيس اسـت كـه در   اسكروج ؛چارلز ديكنزرماني از  :A Chrismas Carol سرود كريسمس -17
هاي زيـادي از جملـه مـرگ         و پس از آن كابوس    آيد    به سراغش مي   ،مارلي ، روح شريك سابقش   ،شب كريسمس 

 ...بيند ميرا خودش 

 كالبدشـناس اسـت كـه بـه         ،لي داستان، والتون  شخصيت اص . مري شلي رماني از   : Frankenstein شتايننفرانك -18
سـرانجام موفـق بـه خلـق يـك          . دهد  عالقه دارد و مطالعات بسياري را در اين زمينه انجام مي           كارِ خود شدت به   
 ... اما او سركش است و ،شود انسان مي

هرسـتان   است كه به شمعلم سرخانه ،راوي. هنري جيمزداستاني از : Turn of the Screw مشكل روي مشكل -19
 به طرزي غيرطبيعـي  (Flora & Miles) فلورا و مايلز. كندشود تا از دو يتيم سرپرستي  مي فرستاده (Bly) بالي
اسـت  » چـرخش پـيچ   «نام ظاهري داستان     ...كند كه  ميدر اين ميان او حضور يك روح شيطاني را حس           . زيبايند

  .است» قوز باال قوز«كه در انگليسي اين اصطالح به معناي 



  نويسندگان
   Asquith, Lady Cynthia Mary Evelyn )1887-1960(آسكوييت، لِيدي سينتيا ماري اِوِلين  •

  از . داسـتان نيـز گـردآوري كـرده اسـت      چند مجموعه. هاي روحي شهره است ي زنِ انگليسي كه به نوشتنِ داستان       نويسنده
  )1927 (كتـــابِ روح، (My Grimmest Nightmare)) 1935 (هــاي مــن   تــرين كـــابوس  شــوم : آثــارِ اوســت  

(The Ghost Book) ،1950 (شايد به ياد بياورم ((Haply I May Remember).  
  Stocker, Bram (Abraham)                      )  1847-1912( )آبراهام( استوكر، برام •
خـاطرات شخـصي    كتـابِ  بود و (Henry Irving)  هنري ايروينگ، بزرگ بازيگرِ مخصوصِ منشيِها مدت. متولد دوبلين

ي  شـهرت عمـده  . ست ا آن دوران محصولِ(Personal Reminiscence of Henry Irving) )1906 (هنري ايروينگ
 ستاره  هفت جواهرِ :آثار ديگر او  . استترين داستان ترسناك تاريخ     مشهوركه  است   (Dracula) )1897 (دراكوال او به كتاب  

(Jewel of the Seven Star)،  پــوش بــانوي كفــن (Lady in the Shroud)، ي كــرم ســفيد  آشــيانه  
(The Lair of the White Worm). ] دراكـوال ؛ ي آرش حجازي  ترجمه،1380 سال ،، نشر درايتي كرم سفيدآشيانه، 

 ]ي جمشيد اسكنداني  ترجمه،1376نشر ثالث، سال
  Stevenson, Robert Louis (Lewis) Balfour     )1850-1894( بالفور )لوييس( ن، رابرت لوييواستونس •

هنـري  سفرهاي بسيار كـرد و بـا        . پرداختي حقوق      مهندسي خواند و سپس به رشته      ،وروبيند ا ،كمي در دانشگاه زادگاهش   
ــز ــت  جيم ــتي داش ــز دوس ــديونِ .  ني ــهرتش را م ــضيه ش ــگفت ق ــزِ ي ش ــد   انگي ــاي هاي ــل و آق ــر جك   )1886 ( دكت

(The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde) در جزايـر   . شـعر و سـفرنامه هـم دارد   ي چند مجموعـه  .ستا
  .جا بر اثر خونريزي مغزي درگذشت ساموا ساكن شد و همان

   Irving, Washington                                     )  1783-1859( نوايروينگ، واشنگت •
 )1808 (و ديگـران  النگـشتاف    النسلوت    جنابِ قايدِها و ع   يمو ويم سالماگوندي يا نظير  ،  طنزنيويورك و داراي مقاالت     اهلِ  

(Salmagundi or the Whim-whams and Opinions of Laucelot Langstaff, Esq And Others). 
 A History of New York) هلنـد  پادشاهيِتا پايانِجهان تاريخ نيويورك از آغاز  ،مشهورش (burlesque)ي  هضنقي

from Beginning of the World to the End of Dutch Dynasty)     ِديـدريخ   « مـستعارِ نـام دارد كـه بـا اسـم
ــاكر ــد (Diedrich Knicherbocker) »نيكرب ــاپ ش ــستان  .  چ ــدارش از انگل ــس از دي ــي ، پ ــر طراح   )1820( دفت

(The Sketch Book)    دو داسـتانِ را مـديونِ   ششـهرت بيـشتر  . بـود هـاي كوتـاهش     را چاپ كـرد كـه شـامل داسـتان  
 نكـل ن ويريـپ و (Rip Van Winkle) ي اسـليپي هـالو   افـسانه  و (The Legend of Sleepy Hallow)  از همـين 

  .مجموعه است
   Baum, L(yman)  Frank                   )1856-1919( )فرانك. ل( بام، ليمان فرانك •

 )1900( ز اُز انگيـ  جـادوگر شـگفت   ؛ نظيـر     اسـت  نوشـته  (Oz) »اُز «ي شـهر    سـت كـه دربـاره      ا  كتـاب  14شهرتش بـراي    
(Wonderful Wizard of Oz)] .    نـشر  ،ي شـادروان ابوالقاسـم حالـت     ترجمـه ،جـادوگر شـهر زمـرد   در ايـران بـا نـام 

 اُزمـاي اُز ، ] و همـان مشخـصات  بازگشت به شهر زمـرد  در ايران با نام [(The Magic of Oz) جادوي اُز، ]1380كيميا،
(Ozma of Oz) ،شهر زمردين اُز (The Emerald City of Oz)و ...  

   Blackwood, Algernon Henry         )        1869-1951( هنري آلجرنون وود، بلك •
 هـاي ارواح   ي تهـي و ديگـر داسـتان         خانهتوان اشاره كرد به      كه از آن جمله مي    است   وحشت نوشته    نزديك به چهل كتابِ   

)1906( (The Empty House and the other Ghost Stories) ، هـاي شـگفت و فراطبيعـي    نداسـتا )1949( 
(Tales of Uncanny and Supranatural) . 1779-1834( وود او را نبايد با ويليام بلـك( (William Blackwood) 
  .كه ادگار آلن پو از او تاثيراتي پذيرفته اشتباه كرد

  Bierce, Ambrose Gwinnett)                      1842-؟1914( بيرس، آمبروز گويينت •



 تلخ و گزنده هم شهرت دارد و ايـن ويژگـي او    طنزِهايش كه به داشتنِ در داستانسخت ملموس   ترسِاي با حسِ  نويسنده
 (In the Midst of Life) )1891-2( در ميـان زنـدگي  : هايش عبارتند از كتاب.  نيز مشهود است»ها داستان تبعيدي«در 

، و بـود  چاپ شده (Tales of Soldiers and Civilians) ها ان و غيرنظاميهاي سرباز داستانكه گويا پيشتر از آن با نام 
 به مكزيك سفر كـرد  1913در . در ارتباط بوده استگويا با آلن پو نيز  .(The Devil’s Dictionary) ي شيطان نامه واژه

  .اند  نوشته1917 برخي منابع، سالِ مرگِ وي را .و سپس به طرز مرموزي ناپديد شد
 Poe, Edgar Allen            )                                         1809-1849( ار آلنپو، ادگ •

  !بشناسيد» ها تبعيدي«دهم او را در داستانِ  ترجيح مي
  James, Henry)                                                            1811-1892( جيمز، هنري •

  فرهنـگِ  برخـوردِ  است و به ويژه تاكيد او بر بررسـيِ (Main Stream)» جريان غالب«به آثار وي در  او معروفيتِ. نيويوركي
ــا  ــا و امريك ــتان ،اروپ ــه داس ــناك   و ن ــاي ترس ــشكل . ه ــشكل روي م ــالح  ( م ــتاد ص ــول اس ــسينيق ــوز : ح ــاالي ق ــوز ب   )ق

(The Turn of the Screw)نـه  برخـي از آثـارِ  . ز از هـاوتورن نوشـته  اي نيـ  نامه زندگي. ست ا ارواح اوهاي كوتاهِ  از داستان 
ــده  ــاالً دربرگيرنـ ــام طاليـــي :طبيعـــي اســـت عبارتنـــد ازفراي موضـــوعات  چنـــدان مـــشهورش كـــه احتمـ   )1904( جـ

(The Golden Bowl)، 1898( دو جادوگر( (The Two Magics) و ...  
  Dunsany, Edward John Moreton Drax Plunket )1878-1957( دانسني، ادوارد جان مورتون دراكس پالنكت •

بـراي   هـاي فـانتزي    داسـتان شـهرتش در نگـارشِ  . هجدهمين بارون از خانداني كهن و آنگلوايرلندي و معروف به لرد دانـسني   
براي خود مكتبي خاص    . هاي كهن است   اي غني از افسانه    كه منطقه است   (Meath)  ميت نشينِ متولد كنت . ست ا ساالن بزرگ

الوكرافت، فريتز ليبر، دو كامپ     . ف .يتس، ه ي .ب .توان به و   شيفته و پيرو او بودند كه از آن جمله مي          بزرگ   داشت و نويسندگانِ  
  .كالرك اشاره كرد.  آرتور سياو حت

توان اشاره كرد  هاي او مي از كتاب. بسيار نيز ماجراجو بود ! پربيش از شصت كتاب در موضوعات مختلف نگاشت و همه را با قلمِ
 ي نامـه  ، نمايش(The Book of Wonder) )1912( كتاب شگفتي ،(The Gods of Pegana) )1909( گاناخدايان پ :به

  و،(If, an Oriental Tale))1912( يـك داسـتان شـرقي   ، اگـر ، (The Glittering Gate) )1909( ي درخـشان  دروازه
ــته ــتان رش ــدارِ  داس ــسيار پرطرف ــشهور و ب ــاي م ــوركنز« ه ــتان » ج ــا داس ــه ب ــاي ك ــفر آه ــوركنز  س ــوزف ج ــاي ج   )1931( ق

(The Travels of Mr. Joseph Jorkens) در ايران با همين [). 1924( دختر شاه پريان: اثرِ مشهورِ ديگرِ او. شود مي آغاز
  ]ي آرش حجازي و ترجمه) 1380( نام، نشر درايت
 de la Mare, Walter John                             )     1873-1956( مار، والتر جان ال دِ •

 لفافـه  :برخـي از آثـارش    . شان داراي احساسي نهفته از ماخوليا      هاي كودكانه و نيز برخي     هايش سرشار از روياها و فانتزي      داستان
)1921( (The Veil) ، بازگـشت )1910( (The Return)،   مولگـار -سـه مـوال )1910( (The Three Mulla-Mulgar) 
  .(The Broomsticks))1925 (جاروهاي جادوگري دسته، ](The Three Royal Monkeys) سه ميمون سلطنتيبعدها [

 Dickens, Charles John Huffhum         )1812-1870( ، چارلز جان هافهامزديكن •

 )1845 (ناقوس: ند از  ا ي كريسمس دارد و عبارت      هايي با نام مجموعه    اي اجتماعي با سبك خاص خودش كه داســتان        نويسنده
(The Chimes)]  هـا  ي كـابوس و نيـز جـن    دربـاره (goblin)[،  1846(  در كـوره جيرجيـرك((The Cricket on the 

Hearth)] نبرد زندگي، ]ي مسخ و وقايع جادويي درباره (The Battle of Life) ،  1948 (ي روح مرد تـسخيرشده و معاملـه( 
(The Haunted Man and Ghost’s Bargain)،1843( سســــرود كريــــسمشــــان   و مــــشهورترين(  

(A Christmas Carol). ،ر و برگرد  بي ايرانشد، تلويزيونِ   كريسمس كه مي،تا همين چند سالِ پيش اگر يادتان باشدفيلمِ ب
   !كرد  را پخش ميسرودِ كريسمس
  Shakespeare, William                                        ) 1564-1616( شكسپير، ويليام •

  .استاي  بيشتر كارهاي وي داراي روح و يا عنصري جادويي يا افسانه! بي نياز از معرفي
  Shelly, Mary Godwin Wollstonecraft    )1797-1851( لي، مري گودوين ولستون كرافتشِ •

 (Frankenstein) )1818( فرانكنـشتاين  اثر بزرگش    شهرتش را مديونِ  .  بريتانيايي  معروفِ معشوقه و بعدها همسر شلي، شاعرِ     
ــا ــه ي ــدرن ي  پرومت ــت (The Modern Prometheus)م ــد از  . اس ــرش عبارتن ــار ديگ ــسان : آث ــرين ان   )1826( آخ

(The Last Man) ،1823( والپرگا( (Valperga).  



  Cabbel, James Branch                                    )   1879-1958( كابل، جيمز برنچ •
  .دهد در فضايي قرون وسطايي و خيالي در فرانسه رخ مي (Jargon)) 1919( ارگنجكتاب او . طنزهاي  امريكايي و داراي رمان

  Caroll Lewis [Dodgson, Charles Ludwidge]    ]داجسون، چارلز لودويگ: در اصل [)1832-1898( كارول، لوييس •

  آلـيس را رت وي است كه شخصيتِشهاصليِ  علت »آليس«دو كتاب   . اه آكسفورد و عكاس آماتور از كودكان      گدان، استاد دانش   رياضي
 Alice’s Adventures in))1865( ماجراهــاي آلــيس در ســرزمين عجايــب :آثــار وي. از فرزنــد دوســتش الهــام گرفتــه اســت

Wonderland)، 1872( جا يافت در ميان آيينه و آن چه آليس در آن((Through Looking Glass and What Alice Found 
There)،    1869( اراوهـام و ديگـر اشـع((Phantasmagoria and Other Poems) ،  سـيلوي و برونـو )1893 :جلـد دوم  ،1889(  

(Sylvie and Bruno).  
  Coppard, Alfred Edgar                                 )  1878-1957( كوپارد، آلفرد ادگار •
  .ها است ي آثارش، فضاي روستايي آن  كه بارزترين مشخصهنويس شاعر و كوتاه
  Lovecraft, H.P. (Howard Phillips)  )1890-1947( )سهوارد فيليپ( .ف .الوكرافت، ه •

ــسنده ــتان نويـ ــشت و   ي داسـ ــاي وحـ ــانتزيهـ ــارش  .فـ ــشهورترين آثـ ــتان : مـ ــه و داسـ ــر  بيگانـ ــاي ديگـ   )1939( هـ
(Outsider and Other Stories) ، 1943( فراسوي ديوار خـواب( ،(Beyond the Wall of Sleep) ، تحـشيه )1944( 

(Marginalia).  
  Machen, Arthur Llewellyn                             ) 1863-1947( لينوِن، آرتور لِخما •

فراطبيعـي از   هاي اسرارآميز و ي داستان نويسنده .در آثارش نيز از فرهنگ مردم ولز تاثير گرفته است         كه  پسر يك روحاني ولزي     
ــدي   ــشت و پلي ــتوح ــارش . اس ــي از آث ــه :برخ ــا تپ ــياد ، (The Hills of Dreams) )1907( ي روي ــه ش   )1895( س

(The Three Imposters) .نويسي هم دارد حال شرح و ترجمه و نقد.  
  Wells, Herbert George (H. G.))        1866-1946( )جي. اچ(ولز، هربرت جورج  •

 :از نـد  اش كه طرفداران زيادي هـم دارد عبـارت  مشهورترين آثار. تخيلي  دوآتشه و از پيشگامان علميشناس، سوسياليستِ  تاريخ
، (The Island of Doctor Moreau) )1897( ي دكتـر مـورو   جزيـره ، (The Time Machine))1895( ماشين زمـان 
 ،(When the Sleeper Wakes))1899( شود زماني كه خفته بيدار مي، (The War of the Worlds) )1898( جنگ دنياها

  .(The First Men In the Moon))1901( ها در ماه نخستين انسان، (The Invisible Man) )1897( ييمرد نامر
  .Harvey, W. F)                                                          1885-1937( .ف. هاروي، و •

  (Midnight House) )1910( شب ي نيمه خانه :ترين اثر  معروف.گان وحشتداز نويسن
   Huxley, Aldous Leonard                       ) 1894-1963( آلدوس لئوناردهاكسلي،  •

شناسـي و مـسايلي نظيـر        ي هيستري جنسي، عرفان، فراروان     درباره. شناس بزرگ   فيلسوف و زيست   ،توماس هنري هاكسلي   ري سِ  نوه
  زا هـستند و   آور و اوهـام  دي داشـته كـه نـشئه    اس  الي اسـتفاده از مـواد مخـدر و    تجربياتي نيز در زمينـه . داشتي فراوان   مطالعهاين  
   و(The Doors of Perception) )1954( درهــاي ادراك  :ي تحريــر درآورده ي زيــر بــه رشــته  هــا را در كتــاب هــا آن

نياي دمشهورترين اثرش ]. نيا ، مهناز دقيق)1381(  نشر كسري،در ايران با همين نام [(Heaven and Hell) )1956( بهشت و دوزخ
دژسـتان  ي يـك    است كه جزو ده رمان برتر قـرن بيـستم شـناخته شـد و دربـاره     (Brave New World) )1932( شگفت انگيز نو

 مطالعـات    و تخيلـي  هـاي غيرعلمـي    داسـتان  . پيشين اسـت   او بر كتابِ  خودِ   تزِ آنتي ،)1962( جزيرهكتاب  . است )ناكجاآباد يا ديستوپيا  (
 حميـد سـعيدنيا، نـشر نيلـوفر    ي  ترجمـه   به،دنياي قشنگ نو هاي در ايران با نامBrave New World [ .سفرنامه هم دارد و تاريخي

 ]. بـه چـاپ رسـيده اسـت        1363 كاويار، نشر كارگـاه هنـر،      .صباغي و ح   .ح ي   ترجمه ،انگيز نو  دنياي شگفت و  ) 1362 (و واژه ) 1380(
  !!دي مصرف كرد اس ي داشته باشد الدر آخرين لحظات زندگي براي اين كه مرگ راحتمشهور است كه 
  Hawthorn, Nathaniel                                       )      1804-64( تورن، ناتانيلوها •

هـايش   تـرين دغدغـه    بود و و يكـي از مهـم       گرا   گرا و تمثيل   او اخالق . دانند امريكا مي كالسيك  هاوتورن را يكي از بهترين نويسندگان       
ــو ــاه ب ــران نيــز عالقــه .دمعمــاي گن ــه فرهنــگِ اي ــارش عبارتنــد از.ي وافــر داشــت  ب ــار گفتــه قــصه : برخــي از آث    شــده هــاي دوب

)1837( (Twice-told Tales) ،  ــديمي ــت قـ ــك بيـ ــايي از يـ   ، (Moses from and Old Mansel) )1864( موسـ
  الخـصوص در ايـران، مـديونِ كتـابِ      اما شـهرتش را، علـي  .(The House with Seven Gables))1851( كيچاي با هفت لَ خانه

  .ي سيمين دانشور منتشر شده است  است كه در ايران با ترجمه(The Scarlet Letter)) 1850 (داغِ ننگ



  ها يديتبع
  ي ري برادبري نوشته
  حسين شهرابيي  ترجمه

  

 و  ي چـوب  يل را بـا عـصا     يـ  خم شده بودند تا پات      و ديشك يشان شعله م   نفس از دهان  ن بود و    ي آتش 
  .اوندك خود بيانگشتان استخوان

  
  ؟تارهـرِ سـ، زيآفـتابرِ ـزي  ديگه رو دوباره بينيم هم مي يكِ

  
 درخـشان و    يا  گربـه  آلودنـد و بـا چـشمانِ       يشـان مـ    ردند و هوا را با زبـان      ك ي م يوبك ي پا تهي يايسرمستانه بر ساحل در   

  :سوزاندند يشان م بدخواهانه
  

  !درد و زهـر و عـذاب تـوشـه    چـرخيم دورِ پاتيل مي
  !اتيل جوشهـسوزه، پ آتيش مي    و بيشتر كن درد و رنج

  
  »جاست؟كها  جاست؟ سوزنكبلور «:  و گفتند به اطراف انداختنديمتوقف شدند و نگاه

  »!جا نيا«
  »!خوب است«
  »؟ته، خودش را گرف زردمومِ«
  »!بله«
  »!يدر قالب آهنبريزش «
  .ل دادندكه در دستان سبزشان شكچ هكموم را چ» ؟داديدل ك ش راموم«
  »!نكسوزن را در قلب فرو «
  »!تماشا كن. نكز يرا تمگرد و غبارش اور و ي تاروت بيها  ورقفِكيبلور را از ! بلور«

  .دندكر بلور خم يرورا شان  پريده رنگ يها چهره
  »...دينيد، ببينيبد، بينيبب«
  

، خـسته و    فرمانـده . ردندم يدر ناو م  ها    آدم. ردك يت م كخ حر ي مر ين به سو  ي از زم  پيمود و    را مي   فضا 
  ».مينكن استفاده يرفوم از ميمجبور«: گفت و ردك سرش را بلند درمانده،
  »...فرمانده يول«



 .ردكـ ان خـورد و نالـه       ك مرطوب ت  ير پتو ي ز يمرد. دنار ز ك را   ي پشم يو پتو » .ينيب ين مرد را م   ي ا تِيخودت وضع «: گفت
  . دوزخ بودهاي شعله نده از غرشِك آ،هوا

و دوار   سـتارگانِ و   بـود    يـك  تار يه تنهـا فـضا    كرد  كرد و به سمت چپ نگاه       ك چشمانش را باز     ،مرد» !دمشيد! دمشيد«
 خفـاش بـا   يـك .  بـود بزرگ خيلي . بودفاش خ!دمشيد« .شد يتر م تر و سرخ ه بزرگك يخيرفت و مر يه به دوردست م  ك ينيزم

  ».زد يزد و بال م يبال م...زد يزد و بال م يبال م. جا بود  انسان آني چهره
  »ضربان؟« :ديپرس فرمانده

  ».يصد و س« :را اندازه گرفت و گفتضربان  ناو كِپزش
  »!تي اسم،ايبدنبالم . تزريق كنن را يمورف. ماند نميزنده «

ه بـه   كـ رد  كـ ت ن أ جـر  فرمانده. شدر  پكشيدند     مي غيجكه   ييها ها و جمجمه    استخوان از راهروها   فِكان  ناگه. به راه افتادند  
نـار  كدرنگ  ي سـف   بـا روپـوشِ    يجراحـ . ديـ چيپاز يك در    و  » ست؟ ا جا نيه هم رسِپِ« :ادها گفت ين فر يان ا يند و در م   كن نگاه   ييپا

  ».آورم سر درنمياصالً « :گفت. ستاده بودي ايجسد
  »رده؟مچرا پرسه «
  ».ردهم فقط...او. ستينشوك ا ي مساله از قلب، مغز !فرمانده ،ميدان ينم«

. ديمراقب خودتان باشـ   «: گفت فقط   .ان نخورد كتاز جايش   . ديل به مار شد و او را گز       ي تبد ك پزش  دستِ ه مچِ كد  يفرمانده د 
  ».ضربان شما هم باالست

گفـت   يمـ . رود يش سوزن فرو م   يها و پاها   گفت در مچ   يم. ت داشت ياكپرسه از درد ش   « :رد و گفت  كق  ي با سر تصد   كپزش
  سـوزنِ  يـك گفت   .ردك يه م ي گر ها  مثل بچه  .ستديردم با كش  كمكن خورد و من     ياو زم . احساس موم در حال ذوب شدن را دارد       

 يعـ يز طب يـ  همـه چ   .نمكـ رار  كتان ت  ي را برا  يافكالبدشكتوانم   يم. ست ا جا نيرد و حاال هم جسدش ا     او م . رفته در قلبش    يا نقره
  ».است

  »!رده باشد ميزيد از چي با!شود كه نمي«
اش  ورشـده يكخـورده و مان     روغـن   صابون سبز را در دسـتانِ       و دي  و  نعنا  جوهرِ يبو.  رفت ي خال ي فضا يك يفرمانده به سو  

ش يهـا  ه گونه كا  ينمود، گو  يم براق   يش به رنگ صورت   يها ده بود و گوش   كره  يشو دندانرا  دش  ي سف يها دندان. ردكحس  شد    مي
وتـاه و   ك يمـو . ديدرخـش  يش مـ  ير پـا  ياه در ز  ي س يها نهييش مانند آ  يها مهكد بود و چ   ي تازه و سف   به رنگ برفِ  يونيفرمش  . باشند
  .داد يل مكالتندِ  ياش بو آراسته

فرمـان و آمـاده و       بـه   بود، گوش   تازه ساخت  ي تازه او ابراز .  در او وجود نداشت    يا هكچ ل يه. ز بود يتازه و تم    نفسش تند و   احت
  . داغح، جرا تنورِيهنوز از گرما
ه كـ شـان داشـته باشـند         پـشت  را   ي و بزرگـ   ي برنجـ  يدهايلكشد توقع داشت      مي.  همراه او هم از همان قالب بودند       مردانِ

  .عي و سررب خورده، فرمان  روغنيها يباز راستعداد بودند؛ اسبابها گران و پ آن. كند ي مشان كوك آرام آرام
  .شد يده ميار بزرگ ديدر فضا بسحاال ديگر ه كخ انداخت ي مري ارهي به سي نگاه،فرمانده

  »؟يا دهي ديگري ديها ابوسكا يچ خفاش ي تو ه!تياسم. مينينش ي ميان لعنتك آن ميگر روي ساعت ديكتا «
د گـردنم را گـاز      ي سـف  يهـا  مـوش . ربـان  ق هـا را ديـدم،       اين خـواب   كوريوي از ن  ك موش ش از پروازِ  يپ ماه   يك!  قربان ،بله«

  ».مياين سفر بيد به ايدم اجازه ندهي ترس؛ نگفتميزيچ. خوردند ميگرفتند و خونم را  مي
 پنجـاه سـال عمـرم    در تمامِ. نيز از زميش از خي هفته پيكاز . دميمن هم خواب د. ستيمهم ن« :د و گفت  يشكفرمانده آه   

 يا  نقره يا ام و گلوله   ر افتاده ي گ ي برف ي  در تپه   كه  هستم يديدم من گرگ سف   يد يب م ده بودم و بعد از آن هر شب خوا        يخواب ند 
:  و ادامـه داد    خ چرخانـد  ي مـر  يسـرش را بـه سـو      » .سـوزم  ي قلبم فرو رفته مـ     تويله  يه م ك يبعد در حال  . كنند ي م يكبه من شل  

  »م؟ييآ يم ميه داركدانند  يها م  آنينك يگمان م! تياسم«



  ». قربان،ا نهيند ك ي ميخ زندگي در مريسكم يدان يما نم«
چطـور؟  . ردنـد كور  كـ رنول را   كِز  وريد. اند شتهكنولدز را   يپرسه و ر  . اند  از شروع سفر ما را ترسانده      از دو ماه قبل   م؟  يدان ينم«

ـ . اشـتم گذ يرا جادو مـ   اسمِ اين چيزها     بود   يگري د ي  دورهاگر  . ها  آدم لِيدل ي ب ، مرگِ كابوسخفاش، سوزن،   . خبر ندارم   االن  يول
هـا هـر     آن! دارد وجود   ي ول ،تواند وجود داشته باشد    يزها نم ين جور چ  يا. مي هست ي و ما مردان خردمند    ،تي اسم ، است 2120 سالِ

:  بعد ادامـه داد    . از دست داد   يمكتعادلش را   » .نندكسره  يكار ما را    كهاشان   هاشان و با خفاش    نند با سوزن  ك ي م ي سع باشند يسك
  ».شان خواهم يموقع فرود م. اوريام ب ها را از قفسه تابك آن !تياسم«

  .دنختي رك موشي  عرشهيرورا تاب كست يدو
تِ ن لحظـا  يدر آخـر  .  بـود  يا ار احمقانه ك !ديام؟ شا  وانهي د ينك ي؟ گمان م  يده بود يها را د   نايتا به حال    . تي اسم ،رمكمتش«

 يشته شدم، خفاش  كر خوردم،   جست شب خن  يب. مياهاي رو به خاطرِ  .اورنديبخ  ي تار ي از موزه را  ها   تابكن  ي دستور دادم ا   قبل از سفر  
 ما  ي  خدمه ي همه.  و بد  ك هولنا ياهايد؛ رو يگند ياه م ي س يا  جعبه اخلِن د ي زم رِيه ز ك را   يزيا چ يدم  ي د ك تش يشان را رو  ك غيج

چـرا؟ چـون    . اش بداننـد    دربـاره  يزيـ ممكـن نيـست چ    ه  ك ييزهايآشام و اشباح، خواب چ      خون خوابِ. ننديب ي جادوجنبل م  خوابِ
ز داشـته   يانگ  هراس يها ه نوشته ك همه قدغن شد     يبرا. اند؛ توسط قانون   ش نابود شده  ي قرن پ  يكها   ني مثل ا  ي مخوف يها تابك

 ي شـده   قفـل يهـا   در گاوصندوقيخي تاري منظورهايهستند و براها  نسخهن ي، آخرينيب يجا م  نيه تو ا  ك ييها تابكن  يا. باشند
  ».ندداشت شان مي ها نگه هموز

  .شان را بخواند  غبارگرفتهنِي خم شد تا عناوتياسم
 اثـر  لك مـش  يل رو كمش،  يل شِ ير مِ اثر نيشتانكفرانر،  ك برام استو  اثر والكدرا ادگار آلن پو،     اثر ار اسرار و پند   يها داستان «

 آمبـروز   اثـر  يكرك ل او لِ پ ي  واقعهل هاوتورن،   ي ناتان ثرا ينيدختر راپاچ نگ،  يروي واشنگتن ا  اثر  هالو يپي اسل ي افسانهمز،  ي ج يهنر
ـ  . ل اثـر  جادوگر شـهر اُز   وود،   ك آلجرنون بل  اثر بيدهارول،  اكس  يي لو اثر بين عجا يس در سرزم  يآلرس،  يب  ي هيسـا  بـاوم،    كفران

 ي همـه ؛  يسلكـ ت، ها يوبكلز، آس ، و يالمار، هارو   از والتر دِ   ييها تابك! شان هي بق  و رافت،كالو. ف . ه اثر موتيشگرف بر فراز اسن   
ـ ! سمس ممنـوع  يـ رك شد و    يرقانونين غ يه هالوو ك سوزاندند   يهمان سال را  شان   همه. سندگان ممنوع ينو هـا در    نيـ  قربـان، ا   يول

  »خورند؟ ي مي به چه دردكموش
  »!دانم يهنوز نم«:  و ادامه دادديشك ي آه».دانم ينم«
  

 :رون آمـد  يـ از درون بلـور ب    فرمانـده     آرامِ يصـدا . اندنـد خد چر ز يسوسو مـ  در آن   ر فرمانده   يه تصو ك بلور را    
  »!دانم هنوز نمي«:  و ادامه داد آهي كشيد».دانم نمي«

  .زل زدندگر يديكصورت  به انش  سرخمانِشسه جادوگر با چ
  ».مي ندارياديوقت ز« :شان گفت يكي

  ».مي در شهر هشدار بدهها آنبهتر است به «
  »!وانهي دي لعنت بر آن فرمانده. ستي نيز خوبياصالً چ. اورنديدرب سر ها تابكخواهند از  يم«
  ».آيد يشان فرود م كگر موشي ساعت ديكتا «

 ي ن پنجـره يدر بلنـدتر . ره شـدند ي خ مريخيكِ خشياي دري ن در لبهي زمردزنان به شهرِ  كدند و پل  يته به خود لرز   يسه عفر 
شـان را در   ليـ  پات،ه سه جـادوگر كست ي نگريري بايها نيبه زم. نار زد كا   سرخ به رنگ خون ر     يا  پرده ،اندام كوچك يشهر، مرد 

بـرگِ  و و   كتنبا سياهِ دود    و  غار  برگِ خورِرنگ و ب   ي آب  دورتر، ده هزار آتشِ    يمك. دادند يل م كها را ش   رده بودند و موم   كآن روشن   
. ور را شـمرد     و شـعله   يي جـادو  يهـا  آتـش .  برخاسـت  خ به هوا  ي مر  در شبِ  ، آرام ،پره ن، مانند شب  ي غبار استخوان و دارچ     و صنوبر

 دوردست يِنيي تزيِ افتاد و هشت و  رها شد  ي ارغوان ي پرده. ش را برگرداند  يردند، رو كه سه جادوگر به سمت او نگاه        كوقتي  سپس،  
  . زدن واداشتكمده به چشيپر  رنگي چشمرا مانندِ



 سرشان امشب شـلوغ     ،اتك هِ دوستانِ«: گفت .در نفسش بود   شراب   محوِبخار  . ستادي برج ا  ي نار پنجره ك ادگار آلن پو     يآقا
  .ستين نگرييو به جادوگران در آن پا» .است

ش يـ ر آرايسپك شامشب تمام افرادِ. ردب يانه مي تازها را به ضربِ ه آن كدم  ير را د  يسپك ش يليو« : از پشت سر او گفت     ييصدا
 يايـ در! ايخـدا ! هـزاران نفرنـد  --هـا   آني همـه، همـه  --ك هملت، پـو ن، پدرِروبِ؛ سه جادوگر، او   شوند  ميا  ت هزار چندرند؛  يگ يم

  ». هستند از انسانيجوشان
 زِي، م ك و نمنا  ي سنگ ستاد تا اتاقِ  ي ا يا چند لحظه . فتد و بسته شود   ي ب ي ارغوان ي  اجازه داد پرده    و ديپو چرخ » !ني نازن امِيليو«

ها  تيبركبيرس داشت   ؛  رسيمبروز ب آ ي آقا ، يعني  نشسته بود   در اتاق  احت ر ي كه گري د ز مردِ ي ن  و ندي مشعل را بب   ي  و شعله  يچوب
  .ديخند يبا خود مهم  يگاهچند د و هر از يشك يبا هر نفسش سوت م. ردك يشان را تماشا م رد و سوختنك يرا روشن م
.  چند ساعت است   ي سئلهم. ايم  كِش داده ش از حد    يه را ب  يقض. ميينز بگو يك د ين االن به آقا   يم هم يمجبور« : پو گفت  يآقا
  »رس؟ي ب،ينك يم ما ي او همراهي تا خانه
  » ما خواهد افتاد؟ي برايچه اتفاق...ردمك ير مكداشتم ف«: گفت و ردك نگاه هرس شادمانيب

 ي ارهيبـه سـ  . مينـ ك كجا را تـر  نيه اكم بود يشان؛ البته مجبور خواه   ميا بترسان يم  يان ببر ي را از م   كموشافرادِ  م  ياگر نتوان «
ا به نپتـون و  يم رفت يجا آمدند به اورانوس خواه     ه آن ك يم و زمان  يرو يوان م كي آمدند به    يه به مشتر  ك يم و زمان  يرو ي م يمشتر

  »--سپس به سمت پلوتون
  »از آن؟بعد و «

  حـرف زدنـش و در      ي وهيمبار در ش   غَ يشوحو تَ بود   سوسوزن در چشمانش      و  سوزان يها  پو خسته بود؛ زغال    ي آقا ي چهره
 ماننـدِ . آورش افتاده بود وجـود داشـت       د و شگفت  ي سف ي ابروها ي بر رو  شخت لَ يسويه گ كحالتي  ش و   يها  دست تِك حر يِهودگيب

داد  كـه مشخـصاً نـشان مـي    او  يهـا  لـب . رانگري ويورشي بازگشته از يا ارتشبدينمود و  يشده م  و گميك تار ي از آرمان  يمنياهر
ن يـ د ابروانش در ا   يرس يه به نظر م   كوتاه بود   كقدر قدش    آن. نار زده بود  كاه و نرمش را     ي س لِي سب ،شه فرورفته يدر اند شان    صاحب
  .ست ا شناوريك تاراتاقِ

يـا  ، يا  جنـگ هـسته  يـك م بـه    يدوار باشـ  يـ  ام حتـا ا  ياستفاده كنيم   م  يه دار ك مسافرت را    ي شرفتهي پ يها لكم ش يتوان يم«
 چشمانِ» .بهشَ يك ما،   ي م؛ همه ين برگرد يم به زم  يتوان يبعد از آن م   . خرافات  بازگشتِ ؛ قرون وسطا  ي  دوباره ا بازگشتِ ي يفروپاش

ن يـ نـد تـا ا  يآ يهـا مـ   ن آنيبنابرا«:  و ادامه دادره شديبه سقف خ. ر فرو رفته بودك و درخشانش به فيمانكر ابروان ي پو در ز   اهِيس
  »نشده بگذارند؟ز را فاسديچ چيخواهند ه يها نم  آنيعني شند؟ك بيجهان را هم به نابود

ار يع  تمام يجنگ ؟كشد   مي كشتار دست از  را نخورد   شان    دل و روده  شد و   كها را ن    طعمه ي ه همه ك ي گرگ تا زمان   ي  ا گله يآ«
زه فانـد در بـاتلز سـوختند،        يدنـد، چنـد دوشـ     كردر روغن سرخ    را   چند مرد    ؛ازنگهدار باشم ينم و امت  ي طرف بنش  يكد  يمن با . است

  »!اَه...دكرز ي مجبور به گريرپوستي ز دسته سرنگِيكرا د، چند مرگ سرخ يسان را در چند اني نهيخنجرها س
 اا مـا حتـ    يآ! رسي ب ،م؟ به نام خدا با ما باش      يردكما چه   « .باده گرم بود  به   سرش   يمكد؛  دا يان م كت ت يبا عصبان ، خود را    پو
گ تـا  يـ  ديد و انـداخت تـو  يـ چبرهامان را  تابكشان  ن جراحايِزه و ضدعفونكي پايها انبردست! م؟ نهي منصفانه داشت نقدِ فرصتِ

  »!شان به همهنفرين . رديشان بم يزا  مرگيها روبيك مي بجوشند و همه
  ».است يا نندهك ت سرگرميبه نظرم موقع« :رس گفتيب

  .ردكشان را قطع   برج صحبتيها  از پلهيزيآم  جنونادِيناگهان فر
  »!رسي بيآقا!  پويآقا«
نفـس   ه داده بـود و نفـس      كيـ  ت يوار سـنگ  يـ ه به د  ك را   ين رفتند تا مرد   ييها پا  رس از پله  يپو و ب   »!مييآ ي م مي دار ؟بله بله،«

  .ننديزند، بب يم



تا يك ساعت ديگر فـرود      « .كشيد ميكند جيغ    مانند كسي كه از پرتگاه سقوط مي      » ايد؟ خبر را شنيده  « :ناگهان فرياد كشيد  
كنيـد؟ چـرا     جا چه كار مي    در چنين موقعيتي اين   ! گفتند  جادوگرها مي  ؛هاي كهن را   كتاب...اند هها را با خودشان آورد     كتاب! آيند مي

  »دهيد؟ كاري انجام نمي
 بـه  !، بيرسبا من بيا. ها آشنا نيستي واردي و با اين موقعيت  تو تازه!وود دهيم، بلك هر كاري كه بتوانيم انجام مي« :پو گفت 

 »...رويم ي آقاي چارلز ديكنز مي خانه

  ».مان  شوم و سياهمان بينديشيم، سرنوشتِ  شومي سرنوشتِ تا درباره«: گفتپيرس چشمكي زد و 
ي سبز و تاريك، بـه سـوي كهنگـي و نـابودي و                ي قلعه پايين رفتند؛ پله پس از هر پله          كننده هاي تنگ و پژواك    از گلوگاه 

ي    فرورونـده  ابرويش مانند چراغي بـزرگ و سـفيد مـسيرِ         » .باشيدنگران ن « :پو گفت . رفتند   مي ياؤهاي بافته از ر   رها و تا   عنكبوت
همـه  ! يـرس ب! وود دوستان شما و خودم را، بلك     . ام  افراد كنار درياي مرده را فراخوانده      ي  همه« .كرد شان را روشن مي    جلوي پاي 

هـا،   و آونـگ  ! ها، بلـه    گودال اند؛  آمادهها   دام.  تيزشان  و  سفيد يها  با آن دندان   باالي و مردان بلند   ها  عجوزه،  هاجا هستند، جانور   آن
ها خودشـان خواسـتند،    ولي آن. چيزي مثل مرگ سرخ را واقعاً استفاده كنموقتي برسد كه    كردم كه    هرگز گمان نمي  .  سرخ مرگِ
  »!شان باد گوارايپس 

  »آيا قوي هستيم؟« :وود پرسيد بلك
نـشينِ جـوان و      آن مردان موشـك   .  تخيل هم ندارند   قدرتِ.  ندارند  ما را  ها انتظارِ  ست؟ آن  ا قدرتمند چقدر قوي  مگر انسانِ   «

 بـه شـان    دورِ گـردن  .  جديدشـان  بـا آن مـذهبِ    ! شان كه مثلِ تُنـگِ مـاهي اسـت          خودهاي دوده و كاله  هاي گندز  پاكيزه با دهان  
هـاي    خاكـستردان  شـان   مقدس ست و در انگشتانِ    ا  روي سرشان ديهيمي از ميكروسكوپ     ،وي جراحي دارند  اق چ ،زنجيرهاي طال 

تورن، ويـرس، هـا   بهـاي پـو،      بخار كردن نام  .  خرافات است  راي بخار كردنِ  بكشي   هاي ميكروب   اجاق عيت،بخورافشان كه در واق   
  »!شان باد فر بر لبان پاككُ--وود بلك

هـا   كـابوس ي  شـان ماننـد خميـره    اي كه درياچه نبود و پـيش چـشم        بيرون از قلعه در فضايي آبگون پراكنده شدند، درياچه        
آواهـا تغييـر كردنـد و پيكرهـا در كنـار             . بـود  هبادها و سياهي آكنـد    و هاي و هوي     ها،   هوا را صداي بال   . شد مانند و مبهم مي    مه

بافت، رذالت   رنج و درد را مي    . بافت بافت و مي    آتش مي  كرد كه در نورِ    ها را نگاه مي     سوزن ،آقاي پو . هاي روباز تكان خوردند    آتش
ر وحشي و فلفل سـرخ      يي س    رايحه ،پاتيل. بافت هاي گِلي مي   بازي مومي و به درون عروسك      شب هاي خيمه  عروسكرا به درون    

  .جوشيد تا شب را با گزندگي و تلخي اهريمني بياكند پراكند و مي و زعفران را مي
  »!گردم برمي! دهيدبهمين طور ادامه « :پو گفت

. شدند باليدند و چون دودي سياه در آسمان دميده مي         يكاهيدند، م  يدند و مي  چرخ  پيكرهاي سياه مي   ، تهي  ساحلِ در سرتاسرِ 
كردنـد و بـه خاكـستر        هاي مفرغي خبرها را بازگو مي     صداهاي سياه با     آمدند و كالغ   هاي كوهستاني به صدا درمي     ها در برج   زنگ

  .شدند بدل مي
  

آور و   سأ يـ   و د و در هواي سـرد      بيرس بر سرعت خود افزودن      و  پو ،اي كوچك  در دره پرت و منزوي،     
رفتند تـا پاهاشـان را       شان اين سو و آن سو مي       هاي سنگي  مردم در حياط  . يافتندپوش   سنگ گزنده خود را ناگهان در خياباني قلوه      

. ددرخـشيدن  بودنـد، مـي   كـرده   آويزان  ها    آناز  را  هاي كريسمس    ها، كه بوقلمون   ي دفترها و مغازه      پنجره پشتِها   شمع. گرم كنند 
سوتر در هواي زمستاني گرد هم آمده بودند         شب را اعالم كرد، چند پسر كه كمي آن         با آوايي بلند و پيوسته نيمه     كه   بزرگ   ساعتِ
اي  هاي نقره  نانوا در سيني و پياله    . را سر دادند  » ! آقايان ،تان بدارد  خدا شادمان  «دادند، آوازِ  شان را با صدا بيرون مي       ضعيف و نفسِ 

  . دادها شان را به بچه هاي كثيف  بخارپز در جشنكمي از شامِ
؛ و با باز شدن     الباب كرد   دق مارلي   مخصوصِ  درِ  پو با چكشِ   ،» ديكنز ،، مارلي جاسكرو« بر روي عالمتي كه نوشته شده بود      

 بـزي   بيل و ريشِ  جا پشت سر مردي كه س      و آن .  به رقص انداخت   را تقريباً پو و بيرس     ، موسيقي از داخل    ناگهانيِ در، هجومِ الي  
ـ   ميزد  كه از تهِ دل مي  ويگ با لبخندي     زييايستاده بود و خانم ف    در حالِ دست زدن     ويگ   زييمرتبي داشت، آقاي ف     هرقـصيد و ب



، انگـار كـه بـادي ناگهـاني     به خنده افتادنـد ن جيرجيري كرد و اطراف ميز همه لودر همان حال، ويو   . زد  تنه مي ديگر شادخواران   
  و خـوك   بچـه   كبـابِ  و پيراشكيِ گوشـت و     و غاز    جميز بزرگ، با گوشت قورمه و بوقلمون و درخت را         . ده باشد ميان چلچراغ وزي  

 جا بودنـد و  ين هم آنگو باب كراچيت و ليتل دوريت و تيني تيم و خود آقاي فا           . پر شده بود    پرتقال و سيب    و هاي سوسيس  حلقه
 . باشـد  نپختـه  زمينيِ يا سيب  خُردشده    پنيرِ  يا ي خردل   لكه  يا ،نشده هضمتكه گوشت   يك  يك مرد ديگر كه انگار      هم   همين طور 

شده بهتر از هميشه      هاي سرخ   شد و بوقلمون    ها ريخته مي    چه كسي بود مگر آقاي مارلي كه به زنجير بود و در همان حال، شراب              
  !كردند پخته شوند سعي مي
  »د؟يخواه يچه م« :دينز پرسيك چارلز ديآقا

  ».مياج داريتان احت كمكم، چارلز؛ به ي از شما داشته باشتقاضاييم تا دوباره يا آمده« :پو گفت
جا تعلق   نيد؟ هر چه باشد من به ا      ي بجنگ ك موش  داخلِ نِي نازن نم تا با آن مردانِ    ك ي م كمكد به شما    ينك ي؟ گمان م  كمك«
ا يـ رس، يـ شـما، ب  يا   مثل شما پو،     ، وحشت ي سندهيگرا هستم و نه نو     عتيمن نه فراطب   . به اشتباه سوزاندند    را  من يها تابك. ندارم

  »!ز ندارميانگ  با شما مردان هراسياركچ يمن ه. گرانيد
 ي باورهـا ،ينـ كشـان    و آرامينـ ك مالقات ك با مردان داخل موشيتوان يشما م. ننده بودهك شه قانعي شما هم يها صحبت«
  ».ها خواهد بود ان به آنم حواسبعد از آن، ما ... و بعد از آن،ينكآرام شان را  نادرست
ر يـ  را از ز   ياهي سـ  ي  گربه ، لبخند يكپو با   . ره شد ي پو را پوشانده بود خ     ه دستانِ كاه  ي شنل س  ي رو يها نينز به چ  يك د يآقا

  ». استمان نندگانك  از مالقاتيكي يبرا« :گفت .رون آورديآن ب
  »؟بقيه يو برا«

  »؟كردن زنده به گور«: گفت و  زديپو خرسندانه دوباره لبخند
  »! پويد، آقاي هستي مخوفشما مردِ«
ه كـ طـور   همـان   . يه شـما خـدا هـست      كهمان طور   . نزيك د ي خدا هستم، آقا   ،من.  هستم خشمگينو  هراسان   ي مرد ،من«
 و   كردنـد  ديـ ه تبع كـ ترسـاندند،   نفقـط    - را مـان  ، مردمـان  يپسند يشتر م ياگر شما ب  - را هامان م و ساخته  يان هست ي ما خدا  ي همه

د يـ ان با ي خـدا  احتـ . رونـد  ي مـ  فنـا م رو بـه     يديـ ه آفر كـ  ييها جهان. دور انداختند و  كردند  دند، نابود   كرح  يقنپاره و ت    پاره سوزاندند،
  »!زنديبست

د مـا چـرا   يـ ح بدهيد توضـ يـ د شما بتوانيشا« .ها بازگردد كي و خورايقي موس و ينز شتاب داشت به مهمان    يك د يآقا» خب؟«
  »م؟يجا آمد نيچطور به ا. ميجا هست نيا

 اعـالم  يرقـانون ي ما را غ يها تابك ،2020 سال   ،ني زم يش رو يپقرن   يك. آورد ي م ي نابود ،ينابود. آورد ي جنگ م  ،جنگ«
از چه؟ مرگ؟ آن جهـان؟      ...رد؛ از كار ما را احضار     كن  يا! لكمان به آن ش    ي ادب يها دهي آفر يِنابود...كيز وحشتنا يآه، چه چ  . ردندك

شـان   م نجاتيديوشكهامان ما را فراخواندند و ما  دهيمان و آفر ه جهانكدانم  يتنها م. دانم ينم. ديآ ي خوشم نمي انتزاعيزهاياز چ 
 دانشمندان  ،نيه زم كد  ين ام يخ بود، به ا   ي مر يجا رو  ني قرن انتظار ا   يكم،  يشان انجام بده   يم برا يه توانست ك ياركم و تنها    يبده

 ي مـان را و همـه      يـك  تار يزهـا يننـد، مـا و چ     ك كجا هـم پـا     نيند تا ما را از ا     يآ يمها    حاال آن  ي؛ ول را باال بياورد   شاندهايو ترد 
 و ن عقـب نشـستند  ي زميشور روك علم در هر ورشِي با يكي يكيه كهامان را  ها و جادوجمبل  آشام اگرها و جادوگرها و خون    يمكي

بـه شـما    . ديـ  دار كالمِ نافذي شما  . دينك كمكما  د به   يبا . نماند مگر هجرت   يمان باق  ي برا يچ راه يسرانجام ه . به فضا گريختند  
  ».مياج دارياحت

 يزيـ هرگـز هـم چ    . نمكـ  يد نمـ  ييـ گران را تا  يستم و شما و د    ي من از شما ن    !نمك يرار م كت« :ديشكاد  يت فر ينز با عصبان  يكد
  ».شب ننوشتم مهي نها و موضوعاتِ آشام  جادوگران و خوني درباره

  »؟دييگو يچه مرا  سمسيركسرود پس «
ـ  ،نوشـته باشـم   ارواح   ي  درباره ييد هم چندتا  يآه، شا .  بيشتر نيست   داستان يك! مسخره است «  دارد؟ آثـار    ي چـه ربطـ    ي ول

  »!نداردتُرّهات  به آن يكارچ يام ه ياصل



متنفـر  هـا   د از آنيـ با...تان را يها ردند، جهانك شما را هم نابود يها تابك.  دسته گذاشتنديكا نه، شما را با ما در     ياشتباه  «
  »!نزيك ديد، آقايباش

  »!روز خوش! نيهمفقط  يها نادان و ستمگرند، ول ه آنكرم يپذ يم«
  »!ندياي بيلرا ميد آقايبگذاركم دست «
  »!نه«
راند،  يزده م  خي نِي زم يه رو كران   جاني دل يكابان  ي خ دستِ نييگشت، در پا   يه پو بازم  ك يو هنگام . م به هم خورد   ك مح ،در

زدنـد و    يدرها را مـ   و  دند،  يخند يها جمع شده بودند و م      يكيو يكرنگ، پ  يي آلبالو جانِيرون از دل  يب. پور نواخت يرشور در ش   پ يينوا
  »!ك مبارسال نو« :زدند ياد ميرد فرك ي را باز مدر پسر چاق يكه ك وقتي

  

اد بزند يش را فريورهاستاد تا دستيها و دودشان ا  آتشنارِك. رفت ي با شتاب راه م تهي ياي در  ساحلِ شبِ مهيدر ن  
اد زد و   يـ فر» !سـت  ا يعال«: بعد گفت و  » !ست ا خوب« .ندازدي ب آهكي پرِ  پنج يها  ستاره  و زهرها و    جوشان يها گي به د  يو نگاه 

 يجـا مارهـا    دنـد و آن   يدو ين بـا او مـ     خ مـا  يوپارد و آقا  ك يجا آقا  نيا. دنديبه او ملحق شدند و با او دو       هم  گران  يد .ديدوباره دو 
ه كـ  رقـصان بودنـد      ش و جـادوگرانِ   ك آشامِ خرناس   خون ن و خفاشانِ  ي و آتش  يان مفرغ ين و اژدها  يمنان خشمگ يز و اهر  ينگا نفرت

آلود  فكشان و   ك ا، زوزه يل بر ساحل ماخول   ي تخ ي رونده  پس ياي در ندِي ناخوشا يزهاير  خرده ي ها و همه   غيها و ت   مانند خارها و گزنه   
  .شان رها شده بودندك و خرناس
ـ  ،ننـد كش  ا  دند آرام يوشك. ستينان گر ك هق  سرد نشست و هق    يها  شن ي رو كيودك مانندِ .ستادين ا خ ما يآقا  گـوش   ي ول

  »د؟يآ يهامان نابود شود چه بر سرِ ما م تابك يها ن رونوشتيه آخرك يردم زمانك ير مكداشتم ف« :گفت .ردك ينم
هوا به دران افتادو.  

  »!نكصحبتش را ن«
تـان نـابود      همـه  ،رسيـ وپارد، تو ب  ك ي پو، تو آقا   يد، تو آقا  يآ ي فرود م  كه موش كاالن  ...ما االن « :ردك يه م ين مو خ ما يآقا

  »...شود يهاتان ذوب م چهره. ديشو ينده مكزم پراي همثل دودِ. ديشو يم
  »! ماي ن بر همهي راستمرگِ !مرگ«
مان را نابود  مانده ي آثار باقي  همهمقاميز يك  ا دستوريكاگر امشب . ميه وجود داركن است ي زم وتِكما فقط به خاطر س    «

  ».ميشو ي م خاموشيه رو بند مثل نورِك
 يا لبهك وجود دارم؟ در ينيدام ذهن زمكامشب در  . هستمچه كسيدانم  ينم« :شه فرو رفت و گفتي در اند  يوپارد به آرام  ك

 يي زمان و علم است؟ گو تنها در بورانِ  يا او شمع  يواند؟ آ خ يم را م  يها ه داستان كن است   ينش زلتعر و   يگ گوشهآدمِ   يك؟  ييقايافر
 رِيـ  اتـاق ز يـك ه مـرا در  كـ  اسـت  يا پـسر يـ ا اوست؟ يد نگه داشته است؟ آين تبعيدر ا ،سركشانه ،جا نيه مرا ا كدرخشنده است   

 بـه نـام   يزيـ  چيكه كچرا .  در مغز استخوانم   يماري، ب يماريردم، ب ك يماري ب  احساسِ ،شبي د !ه  ه  ه   آه رده؟كدا  ي پ ك مترو يروانيش
شب يـ و مـن د   . ردكـ  ي درد مـ    درخشانش احـساسِ   ي اعضا ي  روح در همه   ن بدنِ ي و ا  . روح وجود دارد، درست مثل بدنِ بدن       بدنِ

ه كـ  كيودكانگار !  داشتميا  تازهنورِ. دميرو شدم و از جا پرير از نه ناگهان پكن يتا ا. ردمك حس ي در حال خاموش   يخودم را شمع  
و مـن   ! رده باشد كدا  ينما از من پ    ده و نخ  ي پوس ي رونوشت ،نينور در زم   مك يِرواني ش رِي اتاق ز  يكاش گرفته در     غبار عطسه از گرد و    

  »!ام افتهي يگريوتاه دكمهلتِ 
ـ     يده ب ي خم يقد و الغر با بدن     وتاهك يمرد. م صدا داد  كل مح ح سا ي رو كوچك يا لبهك درِ گـران  يتوجـه بـه د     يرون آمـد و ب

  .ره شدياش خ ردهك  گرهيها شتنشست و به م
ه كـ تـر از مـا بـود         ي او واقعـ   يزمان. رديم ي دارد م  ؛دينكبه او نگاه    . ش متاسفم يه واقعاً برا  ك هست   يكي« :ردكوود نجوا    كبل

 سرخ  ي مخمل ي د و جامه  ي سف ي و مو   تن ها در گوشتِ    را گرفتند و در طول قرن      ي استخوان ي شهي اند يكها او را،     آن. ميانسان بود 



 ي  خمـره  يـك  در   ،ها سـاختن   و پس از قرن   .  راج دادند  ورق و درختِ  -ر ز ران و نوارِ    سورتمه به او گوزنِ  . اه پوشاندند ي س ي مهكو چ 
  ».ديد بهتر بدانيردند؛ خودتان باكول غرقش يالسگندزداي 

  .ت بودندكهمه سا
ز يـ چ چيهـ . زيچ چ ي شمع؟ ه  ، طبل ،نييتزداغ، درخت،   آجيلِ  سمس؟ بدون   يركد باشد؟ بدون    ين چطور با  ي زم ،آخر« :پو گفت 

  ».گرا  تنها و واقعيمگر برف و باد و مردم
  .ردندكاش نگاه   رنگ و رو رفتهي ول، سرخيِ مخملي ده و جامهي ژولشِي، با آن ر زار و نزارمردِپيرهمه به آن 

  »د؟يا دهيداستانش را شن«
آلـود و     غـضب  يِ آموزشـ  ارشـناسِ ك بـاهوش،    شـناسِ  ، جامعـه  زند  ي كه چشمش برق مي    اوك روان. نمكتوانم تصورش    يم«
  »...ردندكها ممنوعش  نيا...شده ي ضدعفوننِيرده، والدك فك دهانْ
ن يه قـبالً گفـتم از آخـر       كـ ه همان طـور     كسمس  يرك يها نندهك برگزار يز برا يانگ  رقت تِي موقع يك« : زد كه  رس لبخند يب

ارشـان باشـد،   ي بخـت  يمـ كخواننـد و امـسال اگـر        ين مـ  يش از هـالوو   ي پ  نوئل را روزِ   نار گذاشتند و سرودِ   كها را     راج ،سمسيرك
  »...!رنديگ يارگر جشن مك سمس را روزِيرك

و سـپس در  » !چقـدر جالـب  «: گفـت افتاد تنهـا   ين مي زميه روك ي به جلو پرت شد و زمانكشان آه. گر ادامه نداد يرس د يب
اش   سـوخته  يسترهاكخاو كمي بعد،    سوخته بدل شد     مي ن  و استخوانِ  رنگ ي آب ستند بدنش به غبارِ   ينگر يه همه هراسان م   ك يحال

  .د شدياه در هوا ناپدي سييها پاره هك تلِكبه ش
  »!رسي ب!رسيب«
  »!مرده«
  ».ن آن را سوزاندي در زميسك. ن رفتيتابش هم از بكن يآخر«
ـ    كـه  هـا  م و آن  يمان هست  يها تابكه ما تنها    كچرا  .  نمانده يز از او باق   يچ چ ي ه !ندكگار روانش را شاد     دپرور« ن برونـد   ي از ب

  ».ماند ي از ما بر جا نميزيچ
  .ندك خروشان آسمان را آييآوا
! ردكـ  ي پـرواز مـ    كيزد، موشـ   ين و داغش چشم را م     ي آتش يه ابرها كدر آسمان   . ستنديدند و هراسان به باال نگر     يشكاد  يفر
گرفتـه همـه جـا مـوج       آتـش هـاي   طلسميدن و بوياد و جوشيغ و فر يج. نددان خور كت انك ساحل ت  ي رو  افرادِ رامونِي پ ،ها فانوس

رده كـ   گـره يهـا   به مـشت كشيده و الغر انگشتانِ. ت افتادندكبه حرساكن  سرد و ي در هوا يشمع-  چشم يها ييدوحلواك. زد يم
  :ديشكاد ياش فر دهكي چرويها ان لبي از ميبدل شدند و جادوگر

  
  !چون خون شو! يكشت! كشتي    ! وـ شداغون! كشتي! كشتي
  !مير در روزـب! بـسوز در شـب    ! بسوز! بسوز! ميرـب! بشكن

  
  ».پلوتوبه  ،، به زحلي به مشتر!؛ به هر كجا كه باشد رفتن استوقتِ« :ردكوود زمزمه  كبل

  »!ز؟ هرگزيگر« :ديشكاد يان باد فريپو در م
  ».ر و خسته هستميمن پ«

 و  يستركـ  خا ي هي باال رفت و به ده هزار سـا        ي بزرگ سنگِ از تخته اما  . ردكا باور   او ر حرفِ  ره شد و    يرمرد خ ي پ ي پو به چهره  
  .ستي وزان نگران بادِيده در ميپر نور سبز و چشمان زرد و رنگ

  »!ها و سم گَردها«: ديشكاد يفر



  !رم و زنبق زردكِ يها  تخم ورهي ز وباد ز و تلخ بادامِ داغ و تندِي حهيرا
رد و ك يش را به باال پرتاب م    يها مشت! ديغرّ يش م يپو به سو  ! شده ني نفر ي روح يها غي همراه با ج    و آرام ؛ن آمد يي پا كموش

 يهـا  قلـب .  به پرواز درآمدند   هد تبرخور يها چوب هكچون ت  ها هم  خفاش! آوازش را به بلندي سر داد     حه و انزجار    ي گرما و را   سترِكار
ـ كموشـ . ن منفجـر شـدند  ي خونييها يباز ل آتشكوا به ش در هكهدند كر به باال پرتاب     كموشرا مثلِ   سوزان   رحمانـه ماننـد    ي ب

رد، عقـب  كـ  ياه ميداد و س ياف مكه هوا را شك ك موشد و با هر هجومِ  يشك يت نعره م  يتر آمد و پو با عصبان      نيين و پا  يي پا يآونگ
ز، آن  يـ انگ ن آمدن آن ابزار هراس    ييدر انتظار پا  اند و    ه در آن به دام افتاده     ك شده بود    يرده مانند گودال   م ياي در ي همه! نشست يم

  ! بهمن بودندرِي زمردمانِمثلِ ؛ نشسته استتبر درخشان 
  »!مارها« :ديشكاد يپو فر

ن آمـد و    ييپـا و  ت بـود    ك حر  و  آتش  و  هجوم ،ك موش يول.  پرتاب شدند  ك موش يسبز به سو  و  اج  و درخشان و م   ييو مارها 
  .داد، آرام گرفت يرون مي سرخش را ب نفسِين دودهاي آخرهك يسوتر در حال آندو كيلومتر  يكي

هامـان   با بـدن  ! ك موش يبه سو ! ديبرو! استهمين  مان   ن بخت يآخر! ردهكر  ييتغنقشه،  ! ك موش متِبه س « :ديشكاد  يپو فر 
  »!شان ميشك يم! مينك ينابودش م
 چرخـان و    يهـا  ن برهاند، لخته  ي آغاز سترِبخود را از     ند و كرش را عوض    ي مس ،ك خشمنا يايه دستور داده باشد در    ك ايو گو 

 يِ تهـ ي دلتاهـا يبـه سـو  و ا بـه جنـبش افتادنـد،       يـ  در يها نده شدند و چون باد و باران و آذرخش بر فراز شن           ك آتش پرا  يِوحش
ه خـاموش بـود و چـون    كـ  كي موشـ يپارچه، به سـو يكر سر و صدا و زنان، پ شان و سوتك  زوزه و نانكاديوار و فر   هيرودخانه، سا 

ده واژگـون شـده     يـ  تفت يها  از گدازه  يگ بزرگ يه د كانگار  .  به حركت افتادند   ده بود ين چاه خواب  يتر زه در ژرف  كي و پا  ي فلز يمشعل
  .ردندكر و رو ي ژرفاها را ز، پرخاشگر خروشان و جانورانِيها  انسان،باشد

  »!دشانيشكب« :ديشك ياد ميد و فريدو يپو م
  

  ناو راه رفتند و هوا را ماننـد سـگانِ   مغرورانه در اطرافِ ودنديرون پري ناوشان بز آماده ا يها  با تفنگ  
  .آرام شدند.  نبوديزيچ. دنديشك بو ياركش

فرمانـده  . ديشكـ  لحظه زبانه    يك بهآتش  . ردندكچوب آوردند و روشن     .  داد يعي سر ي فرمانده جلو آمد و دستورها     ،سرانجام
  . ره گرد خودش آورديدا مي نيكافرادش را در 

 يايـ  بـه در   ي عـصب  ي به طـرز   ين همه هر از گاه    يند؛ با ا  كه آرام صحبت    كرد  كو خودش را وادار     » . نو  جهانِ يك« :گفت
جا خودمـان    نيه ما ا  كن  يتر از ا   ني نماد يزيچه چ .  آغاز نو  يك. ايم پشت سر گذاشته  را  هنه  ك جهانِ« :ادامه داد . ستينگر ي م يته

  »!ها تابك«: گفت و ان دادك ناوبان تيبه سواعتنا  بيسرش را » .مينكفت شري دانش و پيه را فدانهك هايزيچتمامِ 
، ديـ  ها يل و آقـا   كـ ج تـر كد،  نيابيرو،  گانهيب،  بيدها: ردكها را درخشان     تابك ي  و رنگ و رو رفته     يي طال يها  نام ، آتش نورِ

ن و ادگار آلن پو     خ ما انگيزِ  هراس يها ام و ن   تابستان ي مهي شب ن  يايرو،  ردكه زمان فراموشش    ك ينيسرزم،  پلوسايدر،  ن اُز يسرزم
  .يمني اهريها هن، نامك يها ها، نام ارول؛ نامكس ييوود و لو ك و بلينسدان. ابلكو 

  ».يهنگك ن آثارِي آخر سوزاندنِ جهان نو با نمادِيك«
  .ها درون آتش انداخت  آنك خش برگ به برگِ وردكها را پاره  تابك از ي صفحات،فرمانده
  !ادير فيكصداي 
  .ره شدندي خكنده و مترويآ شي پياي دري  آتش به لبه نورِدند و در پشتِي به عقب پرافراد
كه  ،لوياتان يايزنان در در   نفس ه نفس ك ي فلز يدن نهنگ يوبك مرگ اژدها بود و دست و پا         مانندِ. ديشك يغ م ي ج يزي چ يك

  . رها شده باشد،ها فرو رفته و بخار شده هايش در ريگ آب



  !در آن نبود يزيش چي پيا لحظهجايي كه  ؛ يعنيندكرا پر  برد تا خأل يه هجوم مك بود ييوا هيآوا
  .تاب هم با انداختنش در آتش خالص شدكن ي آخرفرمانده از شرِّ

  .ستاديان ايهوا از طغ
  !وتكس

  .مردان آرام گرفتند و گوش سپردند
  »د؟يديفرمانده، شما هم آن را شن«
  »!نه«
  ».آمد ياه و بزرگ به سمت ما مي سيموج. جا آن. دمي ديزيردم چكگمان . اي دريژرفااز  يموج! بان قر، موج بودمثلِ«
  ».يردكاشتباه «
  »!جا را قربان آن«
  »؟يچ«
  »!زدير يدارد فرو م. شود يه مكدارد دو ت! اچهينار درك  سبزِشهرِ! دينكشهر را نگاه ! ؟جا  آن؟دينيب يم«

  .رفتند يه طفره مكا يردند و گوك ي م چشم نگاهي گر از گوشهيمردان د
ادم ي« .ابدي را ب  يا شهيه بخواهد اند  ك سرش گذاشته بود، انگار      يدستش را رو  . ديلرز يستاده بود و م   يها ا  ان آن ي در م  اسميت

 نِي زمـرد  شهرِ. اُزبله،  . ن بود ينم هم ك ير م ك، ف اُز.  داستان يك. تاب خواندم ك يكبودم،  كه  بچه  . ش بود ي وقت پ  يليخ! بله. ديآ يم
  »...اُز

  ».ام دهي هرگز اسمش را نشن؟اُز«
  ».ختير يم داشت فرو.  داستان بود خودِمثلِ. دمشين االن ديهم. خودش بود. بله، اُز«
  »!اسميت«
  » قربان؟،بله«
  »!نك ياو معرفكفردا خودت را به روان«
  .عي سريِ نظام سالمِيك» .بله قربان«
  ».مراقب باش«

 كوچـ ك يهـا   بزرگ و تپـه ياي ناو به در   يِ ضدعفون رفتند و در پشت نورِ     ين راه م  يپاورچ ني پاورچ ،آماده يها مردان با تفنگ  
  ».ستيس نكچ يست، هست؟ هيجا ن نيس اكچ يه....آه«: ردكدانه نجوا ي ناام،اسميت. ستندينگر يم

  .ش رانديها فشك يها را به رو شان، شنك باد، زوزه


