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  عمارت پادشاه کوهستان: فصل اول 

  

شده در داخل شهر لندن  کامال محدود یبه شکل د،یسا تینا ز،یو اسرار آم کیآن مکان تار يمرزها
 یهـا و ارواح، همگـ   انسـان  هـا،  والیـ و ه انیخـدا  ،ییو در آن مکان فاسد و جادو. قرار گرفته است
 چیهستند که در ه ییها و کابوس اهایرو يدر جستجو .خود هستند یخصوص يها  مشغول انجام کار

. یگـرد و خـاك گرفتگـ    یبهـا، تنهـا بـا انـدک     نیکرد، آن هم بـا کمتـر   دینخواه دایپ يگرید يجا
را  يگـر یکـس د  ایـ روح خودتـان   د؟یـ بخواب يا بـا فرشـته   ایـ  دیـ را احضـار کن  یطانیشـ  دیخواه یم

 دیسا تینا د؟یمعامله کن يگرید زیفقط آن را با چ ای دیده رییبهتر شدن تغ يجهان را برا د؟یبفروش
هـا و   نیسـرزم  دیسـا  تیـ در نا بـا ایـن وجـود   ولـی   .شماست يرایپذ کریه يباز و لبخند یآغوش اب

تـر از   و حتـی خصوصـی   ی،خصوصـ  ییها ، قلمروها و حوزهدوجود دار يادیز یپادشاه يقلمروها
  .هایی هم در آن وجود دارد ها و جهنم ها، بهشت این

  .کنند ها در آن زندگی می که فناناپذیرست، ا 1نیفیگرعمارت قلمروها  نیاز ا یکی

عجیـب و   يهـا  در پرونـده  تخصصـم  هسـتم و  یکاراگـاه خصوصـ   یـک . اسـت  2لـر یجـان ت  اسم من
ید ریبگ مصورت يجلو ار یسرنخ راگو کنم،  یقتل و طالق کار نم يها پرونده يمن رو. عادیست غیر

 اسـتعداد خاصـی در   ولـی . دهـم  و بگویید نگاه کن، این یک سرنخ است، باز هم آن را تشخیص نمی

                                                             
١. Griffin Hall  
٢. John Taylor   
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براي ایـن   اصوالولی  .کنم بیشتر وقتم را صرف این کار می و بنابراین، پیدا کردن اشیا و افراد دارم
  .باید هر جا که پول باشد برومکه  گاهی اوقات این به آن معناست بنابراین شوم، کارها استخدام می

 نیفیگـر عمارت که اطراف  یو خم جنگل چیو پر پ کیو بار یطوالنبسیار  ي جادهمیان  از منیماش با
خـودم هـم راننـدگی     مـن نبـود و  مـال  در واقع  نیماش نیا نکهیجز ا. پیش رفتم احاطه کرده بود ار

 يرو ياثـر بهتـر   نآقرض گرفته بودم تا بـه کمـک    ار 3پسر مردهي  پیشرفته نیمن ماش .کردم نمی
 از طریـق آور بـود کـه    رتیـ ح اریبس اجزاییبا  يا نقره ي دهیکش ي گلوله کی هیشب .ارمگذب میمشتر
را به عنوان صـاحب و گـاهی هـم راننـده     پسر مرده این ماشین،  .ده بودش دیسا تینا واردلغزه   زمان

 یصـندل  يرو.  ي دیگري به پسر مرده داده نشده اسـت  کردم که راه چاره احساس می .پذیرفته بود
خودش  يبرا نیماش اجازه داده بودم کهبردم و  یداده بودم و از دستگاه ماساژور لذت م هیعقب تک

کـدام از   چیهـ  تـرجیح دادم بـه  . تر از من بود عیسرآن  يها به هر حال احتماال واکنش. کند یرانندگ
شـوك   کیـ  نیماشـ ه بـودم،  فرمـان گذاشـت   يرودسـتم را  کـه   يبـار  نیآخـر  ؛دست نزنم ها لکنتر
  .ه بودبه من وارد کرددهنده  هشدار یِکیالکتر

 یسـنگ  ییهـا  واریپهناور اطرافش با د يها نیواقع شده بود که زم يا نوك تپه يرو نیفیگرعمارت 
. شـدند  یمحافظـت مـ   ییو جـادو  علمـی  يهـا  يفنـاور جدیـدترین   باها  وارید نیا. احاطه شده بودند

 و اگـر فقـط   ید،نامه داشته باشـ  دعوت نکهیا ربودند مگ ریناپذ کامال نفوذ نشیآهن میعظ يها دروازه
 تیدرون نا نیفیگرعمارت . بدهید ممکن است به سنگ تبدیل شوید کمی زیادي زنگ آن را فشار

 حـریم خصوصیشـان   يبـرا  نیفیگر ي خانواده. آید به حساب نمی آناز  جزئی یول قرار دارد، دیسا
نقص عضو یا معیوب  ار نیچه کسا آنحفظ  يکه برا بودمهم ن یشانند و برابود  قائل يادیز همیتا

. دندشـ  یهـا دعـوت مـ    نیفیخانـه گـر   دنیـ د يو برجسته برا مهمها افراد تن .کنند، یا به قتل برسانند

                                                             
٣. Dead Boy  
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ي  چیـزي در حـد و انـدازه    و زبـانزد  دیسا تیها در نا آن گاهیگاه و ب يها یعظمت و درخشش مهمان
و اگر از چنـد هفتـه قبـل دعـوت نشـده باشـید کسـی بـه حسـاب          ؛ بود یاجتماع بزرگ رویدادهاي

ي  بـه انـدازه   به خاطر سـوابق جورواجـور و حتـی ناپسـندم    . نرفته بودمبه آنجا  تا حاالمن . آیید نمی
آنهـا کـاري را از مـن     نکـه یتـا ا . تـا االن  .به خودم جلـب کـنم   اها ر فنیتا نگاه گرکافی مهم نبودم 
  .کس دیگري قادر به انجام آن نبود خواستند که هیچ

ي روزگار محو شده بود که  در عجب بودم که چه چیزي یا چه کسی بود که چنان به کلی از صفحه
  .هاي قدرتمند، با آن همه منابعی که در اختیار داشتند قادر به پیدا کردنش نبودند حتی گریفین

 ییاعتنا یب چیزي که زمانی یک باغ وسیع و واقعا زیبا بود و اطراف تپه را احاطه کرده بود اکنون با
 اي آشـفته به جنگل  لیباغ تبد .وك مانده بودها بود که متر قرن احتماالبه حال خود رها شده بود و 

که  قدیمی بودند ی که آنقدراهانیگ از جملهشده بود،  یعیطب ریغدر هم و بر هم و  یاهیاز پوشش گ
کـه   يگریشکل د و بد بیعج اهانیدر کنار گ آمدند، ه حساب میشده ب منقرض دیسا تیخارج از نا

 يپر از درخـت هـا   ی بودکیجنگل بزرگ و تار. دآورده شده بودن رگید يها عداز ببه احتمال زیاد 
ي باریـک   که تنگ هم چسبیده بودند و درست تا لب جاده جهش یافته يرشدبا  دهیسر به فلک کش

 دیسـا  تیـ شب نا یستاره و جاودان پر ي قدر بلند بودند که پهنهآن هاي آن درخت. کشیده شده بودند
دار و  هیسا یتونلشان  هاي به هم پیوسته شاخهکه  يبه طورخم شده بودند جاده  يپوشانده و بر رو ار

  .رفتم یفرو م یکیدر دل تاراز میان آن بیشتر و بیشتر من  که دده بوکر جادیرنگ ا سبز

اما ....استشب به وجود آورده  کیتنها در  ار عمارتتپه و  نیا  نیفیگر 4ایکه جرم شود گفته می
  .شود گفته میهم در مورد او  گرید هاي خیلی چیز

                                                             
٤. Jeremiah   
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 يهـا  نـور  نیـ ا دیرسـ  یکردنـد، امـا بـه نظـر نمـ      یم ینورافشان دیمثل خورش نیماش جلوي يها چراغ
ذرات در عـوض   .دو طـرف جـاده نفـوذ کننـد     ي دهییـ رو اهـان یگ نیب يفضابه  ندناهم بتو پیشرفته

 نمیـا  ازدرخشیدند،  فري میهاي آبی و سبز فس با رنگ ي توپ تنیس که متراکمی از گرده به اندازه
را بـا  جنگـل   داخـل  و دیـ ترک یمـ  يباز آتش شیمثل نما ی از آنهاکی یگهگاه .زد بیرون میدرختان 

  .کرد نوري واضح و روشن نورانی می

چرخیدنـد و رد شـدنش را تماشـا     شد بعضی از آنها مـی  وقتی ماشین به آرامی از کنار گیاهان رد می
  .کردند می

خالیشـان بـه خـاطر     پوست تیره و خـال خانه وجود داشت که  کی به بزرگی ییها با تنه ییها درخت
هاي پایینی  از شاخهخون،  شبیه به يکرده به رنگ قرمز بادو  نیسنگ يها برگ. درخشید رطوبت می

هایی ضخیم و گوشتالو که شبیه  و رنگارنگ با گلبرگبزرگ  ییها گل. تپیدند درخت مثل نبضی می
اي روي  هـاي مهـره   درختان موي آویزان مثـل پـرده  . از آن شکوفه کرده بودندگوشت فاسد بودند 

گهگاهی موجود کوچکی بـه  . لرزیدند اي می هاي مارهاي خفته ي باریک خم شده بودند و مثل جاده
مالید و آنها هـم خودشـان را دور    دوید و خودش را به نوك شاخ و برگ درختان مو می سرعت می

زد بـه درون تـاریکی    کشید و دست و پا می ند و آن را در حالی که جیغ میپیچید موجود بیچاره می
اي سـبز   توده. چکید و تا چند لحظه از باال خون میشد  میناگهان ساکت و داد  غیج. کشاندند باال می

ي  هایی از خار به جاي دندان که در کنـار جـاده   هاي ارغوانی به جاي چشم، و حلقه و پربرگ با گل
هـاي   هاي ماشین به قلمروي  تاریکشان تجاوز کرده بـود بـدن   داشتند از اینکه نور چراغ باریک قرار

  .سنگینشان را از روي عصبانیت تکان دادند

 سـیخ الکتریکـی   یـک را بـا   اناهـ یگ نیـ احتمـاال مجبـورم ا  . متنفـرم  ها باشـم  نیفیباغبان گر نکهیاز ا
رفت، احسـاس   می پیش نیماش ن کههمچنا. کن هرس کنماف شعله یک و ها و گوسفند مخصوص گاو

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

صبورانه به یک چنگک چوبی تکیه  باغبان بود که کنار جادهیک که احتماال  دمیدرا  چیزي کردم
سـبز سـاخته شـده     يها که انگار از برگ دیرس یبه نظر م يطور. کرد ینگاه م رام رو عبو داده بود

  .بود

جنگل . شد تر می مقابلم هر لحظه سرباالییي  شدم جاده تر می در حالی که به عمارت گریفین نزدیک
بـه گـوش   خفـه   یغـ یج يهـم صـدا   یخش و گاه سوزناك و خش يها ناله .بود شوم يپر از صداها

کـش و   و نـد خورد ین مـ اتکـ  .کرد یحرکت م یبه آهستگ چیز در این جنگلهمه گویی . رسید می
از خوابی عمیق بیـدار شـده    انشانیمدر  یبا حضور مزاحمدادند، طوري که انگار  میخود به  قوسی
. بود کردهاحضار خودش شخصا مرا  نیفیگر ایجرم. کرد البته مطمئنا خطري مرا تهدید نمی .بودند

بسـته  کـامال   همـه  نیماشـ  يپنجره ها. کردم ینم تیداشتم، اما احساس امن ار فعلیعبور  هايمن رمز
احسـاس   بـاز هـم  ، اما هاي توکار داشت سالحهاي ارتشی  هم بیشتر از بعضی از ماشین نیو ماش دبودن

 حیتـرج  شـه یهم .کـردم  دفاع بودن مـی  از این که فقط یک مسافر بودم احساس بی. کردم ینم تیامن
خـودم   يهـا  تیـ مـن بـه قابل  . کـنم  هیتک گرانیم به دهبخوا نکهیخودم از خودم دفاع کنم تا ا ام داده

  .اعتماد دارم

درختان مو ناگهان به میان جاده آمد و کشیده شد تا راهـم را  اي بزرگ از شاخ و برگ خاردار  توده
شـدم، و ایـن مـانع     باید بیخیال توقـف مـی   .نمانده بود نیکم کردن سرعت ماش يبرا وقتی. سد کند

 اخـودم ر . رسید که بتواند یک تانـک را هـم متوقـف کنـد     زنده آنقدري سنگین و محکم به نظر می
رد بـا صـداي غرشـی از کـاپوت        آخرین لحظه، اما در برخورد آماده کردم يبرا یک اره برقـی گـ

از  آن راکشان  زوزه یو اره برق میخاردار برخورد کرد ي تودهسرعت به  تمامبا  .اتومبیل بیرون زد
هـا   از تکـه  یضـ بع. شـد  دهیجهات به اطراف پاش ي در همه آن رنگ سبز يها تکه و وسط نصف کرد

و در حالی که از میان  ،دیکش غیکننده ج کر ییرنگ با صدا زبزرگ سب اهیگ. خوردند یهنوز تکان م
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ي اتومبیـل   ضـربه  هاي ضد هاي آن بدون اینکه آسیبی به کناره کردیم خار رنگ عبور می ي سبز توده
  .  برسانند به آن ساییده شدند

ن هـم  ي مقابلمان پـایین آوردنـد و هرکدامشـا    خودشان را به میان جاده چیدر پ چیبلند و پ يها شاخه
دوبـاره   یاره برق .توانستند ماشین را بلند کنند و به خورد درختان بدهند آنقدر بزرگ بودند که می

آتش بـا خباثـت از    ياه شعله. باال آمد دوقلو افکن آتش کبه جاي آن یو  برگشتکاپوت به داخل 
در مشـتعل   يها نور حاصل از شاخه و دیها را به آتش کش فوران کرد و شاخه رونیها به ب آن ي دهانه
تکان به   ور شدند سنگین وقتی شعله يها شاخه. به شکلی تابناك و واضح درخشیدشب  یکیتار میان

و  میشـده گذشـت   جـاد یشکاف ا انیاز م. دندعقب کشی نیماشاز جلوي خودشان را افتادند و خوردن 
 یـی رویها مدام خودشـان را بـا ن   هخاموش کردن شعل يسوزان در تالش برا يحال شاخه هاهمین در 

  . دندیکوب یهولناك به سطح جاده م

هنگام عبور ما خودشان را عقـب   اهانیاکثر گ دیرس ی، به نظر مواقع در. نشد نمزاحمما يزیچ رگید
  .ندکش یم

 شـتر یو ب شـتر یجـاده مـدام ب   بیش. میدیرس نیفیگرعمارت تا به  زمان زیادي طول کشید ولی باز هم
بـا  را  دیسـا  تیـ نا يهـا  ابـان ینجـا خ آنسـتم از  اتو یو تاب باال رفت کـه مـ   چیبا پ قدرنآجاده . شد یم

از کـوه   کـردم دارم  احسـاس مـی  . نمیـ که درونش در رفت و آمد بودند بب یهاي نئون و مردم چراغ
عمـارت  . داشـتم هـم   يقصـد  نیاحتمـاال چنـ  البتـه  ، کـه  روم تا خدایان را مالقات کنم باال می 5المپ

مشـرف   دیسـا  تیـ کامال بر نا وقرار گرفته بود  یآن کوهستان خصوص ي نقطه نیدر باالتر نیفیگر
 توانستند ببینند ه را میانگار که هرچ. ها بود نیفیگردر تصرف آن منطقه  تمامانگار ، طوري که بود

                                                             
٥. Mount Olympus   
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ن آکـه در   یکسـان  ي و همـه  دیسا تیواقعا مالک تمام نا نیفیگر ایو اگر جرم. در مالکیت آنها بود
  .توانایی این کار را نداشته باشدکه  نبود خاطر نیبه ا ،کردند نبود یم یزندگ

از آنجـا   ایـ  بودندمرده یا ها  آن ي ، اما حاال همهسر جایش نشانده بودند را او افراد دولتگذشته  در
اداره کند  نایت ساید را بایست نفر می کی. بنابراین کسی از حوادث آینده خبر نداشت ،رفته بودند

کـس   چیمقـام هـ   نیـ ا يتصـد  يبـرا  و مطمئنـا  ي مردم به خوبی با هم بسـازند،  و کاري کند که همه
  .بودن ریناپذ فنا نِیفیگر ایتر از جرم مناسب

 نجـا یابـه  خـاطر   نیمن فقط به ا .کند برایم اصال اهمیتی نداشت که چه کسی نایت ساید را اداره می
 نیبـه چنـ   براي کسی بود که افتخار بزرگی. مه بوداحضار شد نیفیشخص گر توسطکه  آمده بودم

توانسـت روال   نمی مطمئنا چنین شخص مهمی .بودن نطوریاما در مورد من ا داد، اهمیت می ییها زیچ
کـه   ینه، بار اولـ . ام را دنبال کند عادي تماس گرفتن با دفترم و گرفتن وقت قرار مالقات از منشی

 نیفیگـر  ایـ مـن جرم کـه   دیـ و غر دیـ چیناگهان در سرم پ شید که صدابو یزمان دمیموضوع را فهم
  .لری، جان تبهت احتیاج دارم. هستم

 ابـان یکوتاه عابران خ يها من فقط باعث جلب نگاه ادیفر »بیار پایینصداتو  ی،لعنت«: زدم ادیفر من
  .شد

ها رو احضـار   مرده زنه، حتی اگه روز قیامت باشه و بخواد خدا هم اینقدر با صداي بلند حرف نمی«
  ».تو که خدا نیستی، هستی؟ من تا جایی که تونستم کارهاي خوب کردم. کنه

بهـت  . هسـتم  نیفیگـر  ایـ مـن جرم « :تر گفـت  آرام يوجود آمد، سپس صدا قدره ب يمختصر مکث
  ».لریجان ت ،دارم اجیاحت
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 یدفتـر تلفنـ   چیهـ  يتونباید سر من  ؟یگرفت وشماره ر نیچطور ا ،نمیبگو بب. حاال بهتر شد« :گفتم
  ».ثبت شده باشه

  .يانجام بد دیهست که با ينجا کاریا .يایم نیفیگرعمارت تو به 

  »داره؟ مبرا يکار چه سود نیا«

به مورد سؤال و جواب قـرار گـرفتن    نیگرف ایمثل جرم اشخاصی. وجود آمده ب تر یطوالن يا وقفه
صـحبت   آدمکه شخصا بـا  باشند آورده  نییقدر پاآنرا  انکه خودش یبخصوص وقت عادت نداشتند،

  .ندکن

  .تونستم بدم بکشنت یم

هنـوز  مـن   ولـی بـا اینحـال    د،بکشـن  رامـ  اند هکرد یسعها  خیلی مدار ادبه ی یاز وقت. ام گرفت خنده
متقـابال شـروع بـه    هـم  درون سرم  يصدا در کمال تعجب متوجه شدم که. همرد آنها شتریو ب ام زنده
  .یکمالبته فقط  .کرد دنیخند

و من هـم اینطـور   . بهم گفته بودن تو از اونایی نیستی که بشه تهدیدشون کرد یا ترسوندشون. خوبه
تـو   یکـه حتـ   يریـ گیاونقـدر پـول م  اونوقت  لر،ی، جان تایب نیفیگرعمارت به . کسی رو الزم دارم

  .يکرد ینم وخواب هم تصورش ر

خـاطر  ه بـ  6کـان یکـه وات  و پولی هنگفتی همنداشتم  يارگید ي پرونده. رفتم بنابراین مطمئنا باید می
 ییزهایچ .تازه، کنجکاو هم شده بودم. تقریبا تمام شده بود داده بودکردن جام نامقدس به من  دایپ

 آنهامورد  در دیسا تیدر نا یهر کس –بودم دهیشن نیفیگر ریو فناناپذ يا افسانه ي خانواده راجع به

                                                             
٦. Vatican  
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 .ش شوم و با خـودش مالقـات کـنم   یوارد قلمرو پیش نیامده بود کهفرصتش اما هرگز  –بود دهیشن
  .و پرآوازه بود ثروتمند يکه فرد بود ها قرن نیفیگر ایجرم

 انـد،  نـده ام یبـاق  یکمـ  افراد فناناپذیرروزها  نیو ا ،بودند فناناپذیر نیفیگر ي خانواده ياعضا تمام
 نـان یکـس بـا اطم   چیچنـد هـ   بـود، هـر   آنهـا  نیتر  مسنو  نیاول ایجرم .دیسا تیمثل نا یدر مکان یحت
قدرتمنـد   به طرزي باورنکردنیدار و  پولغیرممکنی  به طرزگریفین که . دنست چند سال داراد ینم

در مورد هم  شهیهم. در جریان بود جادر آنکه بود  ییها و اکثر تجارت دیسا تینا شتریببود، مالک 
. کامال روراسـت بـود   شا یپادشاه يبه عنوان قلمرو دیسا تیاداره کردن نا  ي درباره تشیقصد و ن

اي  هویتی که قبال نایت سـاید را از فاصـله   امور، آن مردان پیر و بی افراد دولتاز  یاما هرگز جزئ
 او از اهـا ر  فرصـت  ي و همه آنها در هر دوري راهش را سد کرده بودند .نبود کردند ایمن اداره می

ها زده شد و کارها انجام شد،  ي حرف چون وقتی همه...انده بودنداو را سر جایش نشگرفته بودند و 
اش کـرده   تـر از زنـدگی او اداره   از نظر آنها او جزئی از نمایش عجایبی بود که براي مدتی طوالنی

  .بودند

. فـرا رسـیده بـود    نیفیزمان بازگشت گردیگر سرانجام حاال  دیشا. آنها دیگر آنجا نبودند، با اینحال
 لعن نیانتخاب ب تشانیمشغول شتریا بهنآ .نداشت یتین اهماشیبودند برا دیسا تیکه در نا یاکثر کسان
هاي  هاي کثیف و کلوب هایی بودند که فقط در بار و به دنبال لذات و هوي و هوس بود يو رستگار

  .شد مخصوص اعضاي نایت ساید یافت می

 نیدر ا يادیز عاتیشا. ه استشد ریپذچطور فنانا نیفیگر اینست که جرماد ینم یکس به درست چیه
یـک   ایـ آشام  خونیک خدا،  یکاو . ستدان ینم نیقیبه  یکس یهست ول یعاتیشا شهیهم .بودباره 

 یندگها ز که قرن انسانی بودفقط . نبود هایش رگدر هم  یطانیش ایفرشته  چیخون ه. جادوگر نبود
 کـه قدرتمند و ثروتمند بـود  آنقدري و . کرد می یهم زندگ دیگر  قرنچندین کرده بود و احتماال 
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شـد   و گفتـه مـی  از ابهام بود  يا در هاله نیفیگر یقیحق ماهیتگذشته و . کار راحتی نباشدکشتنش 
توانسـت نهایـت    کنـد و تـا جـایی کـه مـی      اش هم پنهان می ي اعضاي خانواده راز آن را حتی از بقیه

 یاصل يها از کنار دروازهبا ماشین همچنان که . داردگونه نگه  کرد تا این راز را همین تالشش را می
هاي اصلی به مـیخ کشـیده شـده     که روي دروازهخبرنگار را  نیچند ي جدا شده يها گذشتم، سر یم

  .کشیدند فریاد میا هنوز هنآاز  یبعض. بودند دیدم

توقـف  احاطـه کـرده بودنـد م    ار نیفیگرعمارت که  یکوتاه یسنگ يوارهایدر کنار د یجنگل باغ
از آنهـا   یکمـ  ي فاصـله  بـا امـا   ،آمدنـد  شیهـا پـ   واریکنان درست تا کنار د خش خش اهانیگ. شد یم

 قیـ عم یلبه شـک  ي عجیب و غریبیها نوشته. نکنندرا لمس ها  واریمتوقف شدند و مراقب بودند تا د
باز عبور کـرد و   ي تنها دروازه انیاز م نیماش. شده بود یحکاک رنگ کرم یسنگدیوارهاي  يبر رو

بـاز شـده بـود و بعـد از      نیشدن ماش کیبا نزد فیظر يا نقره ناتییاي با تز دروازه .شد اطیوارد ح
 یاصـل  يورود يدرسـت جلـو  از پیچـی دور زد و   نیماشـ . عبور ما خود به خـود محکـم بسـته شـد    

خودش را  بالفاصلهدر فورا . شدم ادهیپاز ماشین سمت راننده باز شد و من  درِ. ساختمان متوقف شد
در عمارت گریفین هیچ خبري از دعـوت و خوشـامدگویی   . تقصیري هم نداشت. بست و قفل کرد

  .نبود

، جنگـل  کوتـاه  یسـنگ  هـاي وارید يآن سـو . با حوصله به اطرافم نگاه کردمدادم و  هیتک نیماش به
لمـس   ار واریـ د اهـان یکـه گ  ییهـر جـا   در .اوردیـ به سمت جلو فشار م و پشت سر هم آنجاو  نجایا
 یدر تالشـ  وکـرد   یامـا جنگـل بـاز هـم سـماجت مـ       ،مردنـد  یشدند و مـ  یکردند فورا پژمرده م یم

آهسته و  و کرد یم یقربان ااز خودش ر یکوچک يها قسمت ی،نقطه ضعف افتنی يبرا ریناپذ یخستگ
نوقـت  آو سقوط کنـد،   خرهباال واریدبود که  ي، منتظر روزخاص گیاهانرحم و سمج  یب عتیبا طب
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 .گرفـت  کردند در بـر مـی   یم یکه در آن زندگ ار یکسان تمامو  نیفیگرعمارت  یجنگل با سنگدل
  .داشت انیپا یب يبود و صبر ریجنگل هم فناناپذ

مـاه  اي و درخشان  نقرهنور  ریز زیآم دیپروا و تهد یب یبا حالت وبود  میعظ نیفیگرعمارت  ساختمان
سـاختمان نـور    يها از تمام پنجره. گسترده شده بودکه از حد معمول بزرگتر بود  دیسا تیآسمان نا

مثـل   هـا  پنجـره  ي همـه  یگـذار باشـد ولـ    ریتـاث  سـت یبا یم يا صحنه نیقاعدتا چن. دیتاب یم رونیبه ب
و  يعـاد  ریغ یساختمان از چوب یبزرگ و اصل درِ. بودند دهیو کش کیبار طینت، چشمانی لوچ و بد

کـه   دیرسـ  یمحکـم بـه نظـر مـ     آنقـدري  .بـودم  دهیـ ساخته شده بود که من تا بـه حـال ند  رنگ  رهیت
  .دکرگدن هم مقاومت کن یک ي نست در برابر حملهاتو یم

کس از میان آنهـا   هیچ یول ،ها روشن بودند پنجره تمام. از چندین طبقه باال برودم نچشما اجازه دادم
 یروانیشـ  ي لبـه  يرو غیرقابل تشخیص هایی ریک پیکرتا هپشت بام شب يرو. کرد نمی به بیرون نگاه

جدا شـدم و   نی، از ماشدمیکش یقینفس عم. خوردند یتکان مبا بیقراري ها  ناودان. در حرکت بودند
 هیچوقـت . حرکـت کـردم   یبه سـمت در اصـل  طوري که انگار از هیچی چیزي در دنیا باك نداشتم 

  . کند چیز بر شما غلبه می ترس نشان بدهید، وگرنه همه دیسا تینانباید در 

  .توانست از خودش مراقبت کند خودش می .باشمپسر مرده  نیماش الزم نبود نگران

بود روشن  زانیآو يبلند يها ركیکه از ت یژاپن يکاغذ يها فانوس توسط یبه در اصل یمنته ریمس
 يفـرار  ار پلیدشده بود تا ارواح  نیتزئ یاوتترسناك متف يها ها با صورت آناز  کیهر  وشده بود 

همچنـان کـه بـه    . نشـناختم  ار ناشـ ماکد چیامـا هـ   ردمکـ  یبررس اها ر صورت کیاز نزدمدتی . دهد
اش  کاري ، سنگاي آن متوجه شدم که با وجود قدمت افسانهبار  نیاول يشدم برا یم کینزد عمارت
زمان و تاخت و تاز آب  شیاز فرسا رفتنیپذ ریرنگ بدون تاث کرم يها بود؛ سنگ تیزو  زیهنوز تم
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عمـارت  . سـاخته شـده بـود    روزیـ دهمـین   میعظساختمان  نیانگار که ا. برجا بودند و هوا همچنان پا
بود  دست نخورده که مسئولیت محافظتش را بر عهده داشت، فناناپذیر و يا مثل خانواده هم نیفیگر
  .بود هیچ تغییري نکردهو 

 قدیمیو  یبرنج ي و کوبه گفتمکه به من داده شده بود  ار يو با دقت رمز ورود ستادمیدر ا يجلو
 يا د و تـا فاصـله  شـ  مـنعکس در  يهـا در آنسـو   ها و بـار  در زدن بار يصدا. در را به صدا در آوردم

بی سـر  و  یدر به نرم ،گذاشتپشت در منتظر  رامناسب م یمدت نکهیبعد از ا. دیچیقابل تصور پ ریغ
بایسـت   مـی . مقـابلم آشـکار شـد    یبـا حالـت رسـم    یشخدمتیو باز شد و پ دیپاشنه چرخ يرو و صدا

بـه طـرز   حـال  همـان  در مغرورانه به آدم نگاه کند و  دناتو یم شخدمتیپ یکفقط . پیشخدمت باشد
 ي مدرسـه  در شـان روز نیدر اولـ را  یـن کـنم ا  مـی فکـر  . و ادبش را حفظ کند یفروتناي  معصومانه

تر از یـک خـدمتکار قـدیمی وجـود      مطمئنا کسی مغرور .دهند به آنها یاد میها  شخدمتیپ یموزشآ
  .ندارد

  ».هستم لریمن جان ت»  :گفتم

  ».آقا ،دیالبته که هست«

  ».همنتظرم نیفیگر ایجرم«

  ».داخل دیبفرمائ .آقا ،بله«

 یبا گامسعی کردم من هم  نیبنابرا ،مشو ردنم اکه من بتو دیکنار کش را خودش يا به اندازه فقطاو 
گونـه   بـا حـالتی تعظـیم    ابست، سپس سـرش ر  ادر راو . پا بگذارمش ا هکفش واکس زد روي نیسنگ
  .اما نه به طور کامل ،به سمت من خم کرد یکم
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بـدیم براتـون تمیـزش     میتـون  ی؟ مـ ، آقـا احضار کـنم  کُتتونگرفتن  يرو برا یشخدمتیپ خواید می«
  ».کنن

  ».هش میبدون من گم . همراهمهجا  همه کتمنه، «: گفتم

اگه لطـف کنیـد دنبـالم بیایـد،     . هستم نیفیگر ي خانواده شخدمتی، پ7من هابز. آقا ید،گ یدرست م«
  ».کنم شما رو به حضور ارباب راهنمایی می

  ».عالیه«: گفتم

راهروي از گذشت و  میعظورودي تاالر  انیاز ماي رو به باال   و با کمري صاف و چانهجلو افتاد  هابز
او حتی یک بار هم زحمت این را به خودش نداد کـه برگـردد و ببینـد دنبـالش      .درازي پایین رفت

در حـالی   نیبنـابرا . نکنم را کار نیکرد که من ا یبه ذهنش خطور نم هیچوقتاحتماال  .روم یا نه می
بزرگ بود که  آنقدر سالن. راه افتادمسرش  تپش یکم ي با فاصلهکه دستانم را در جیبم کرده بودم 

رسـید از هـر جـایی     به نظـر مـی   که با نور طالیی گرمی. ودرد ش آن نست از وسطاتو یقطار م یک
با حوصله به دور و اطراف نگاه کردم و . بود یعیطب ریاثر نورها غ. روشن شده بودممکن است بیاید 

. خانـه جلـب شـده بـود     خیلـی تـوجهم بـه   . ها را به من تحمیـل کنـد   به هابز اجازه ندادم سرعت قدم
کـه   آنهـایی هـم   اکثـر باشـند؛ و   دهیـ د ار نیفیگـر عمـارت  که داخل  دوجود ندارن يادیاشخاص ز

هیچوقت در اما من . دنناساکت بم دیدند آنچه میکه در مورد  نجابت و فراست دارند آنقدر اند هدید
 نجـا یا اتیفروش شرح جزئم با ستناتو یکه م مطمئن بودم. ام یک از این دو ویژگی خوب نبوده هیچ
  .بزنم بیبه ج خوبیپول  8مزیتا تیناي  روزنامه »زندگی مرفه«بخش به 

                                                             
٧. Hobbes   
٨. Night Times  
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شـد خیلـی    مـی اما  ،بود یبزرگ یلیسالن خبله، . قرار نگرفتم ریتحت تاثزیاد هم  باید بگویم که...اما
 .ه بودشد برق انداختهو  خورده  واکس به خوبی زمین و براق یکف چوب. زود آن را فراموش کرد

شـده   نیینـواز تـز   چشـم  يهـا  یو سقف بلندش با نقاشـ  دشده بودن یروشن نقاش يها ها با رنگ وارید
جـا فقـط    همـه . آنجـا نبـود   یبزرگـ   يهنـر  اثـر و نـه هـیچ    یجـات  قهی، نه عتیمیقد یاما نه زره...بود

 .شـد  یمـ  دهیـ دهاي گذشـته   قرن يها مدلها و  لباس با 9ماریا و همسرش نیفیگر ایاز جرم ییها تابلو
کشـیدند کـه احتمـاال از آن هـم      و دو نفـري را بـه تصـویر مـی     قـدمت داشـتند  ها صدها سال  ینقاش

پادشـاهان و   انیـ ، در م و بدون لبخند زیآم و تکبر یبا حالت رسماز آنها   هایی پرتره. تر بودند قدیمی
 بعضی از تابلوها توسط. تر از آن وجود داشت و قدیمی 10مربوط به دوران ادواردمجلس  ندگانینما

  .شناختم آنچنان مشهور کشیده شده بودند که حتی من هم آنها را می یهنرمندان

 ممنتظر کنار یکه هابز برگشت و با حالت شدم 11مدتی آنقدر محو تماشاي یکی از تابلوهاي رمبرانت
هـابز  . سمتش برگشتم تا به او توجه کرده باشـم  به .دار صاف کرد یمعن یبا حالت ار شیگلو و ستادیا

راسـت و   اش ییایـ کتوریو دیو سف اهیس رسمی هاي لباسبا . بود یواقع شخدمتیپ یک ي واقعا نمونه
بـود   دهیقدر رنگ پرآن باریکش يها هر چند لب موها و چشمانش مشکی بودند، .بود ستادهیا محکم

و دراز  زیـ تآنقـدر   اش چانـه  داشت و هاي برجسته استتخوانبا  یصورت. رسید میبه نظر  رنگ یکه ب
بایســت  ي او قاعــدتا مــی ظــاهر و قیافــه. ترشــی تــه کــوزه را بیــرون آورد شــد بــا آن مــیکــه بـود  

ظاهر متکبـر   نیاما در پشت ا کننده باشد، چون با این دوره و عصر مدرن ناهمخوانی داشت، سرگرم
خـدمت بـه    يبـرا  بـود هـر لحظـه آن را   ود بود که آماده شده مشه و مهار میعظ یمآب قدرت و نوکر
  .کننده آن هم به طرزي کامال مرعوب، داشت آور ظاهري وهم...هابز .کندرها  اربابش

                                                             
٩. Mariah  
١٠. Edward  

11  .Rembrandt  1606-1669(نقاش هلندي(  
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و بـا   دسـت یا یپشـت سـرت مـ    یشام رسـم  کیکه در که اولین کسی خواهد بود  شخص بودم کامال
اگـر  کـه   یکسـ  نیاول نطوریهمو  .دده یم هشدار آدمبلند به خاطر برداشتن چنگال اشتباه به  يصدا

دو عضو شکسـته بـه    یکیگرفت و با  یم اگوشت ر ی،که اربابش را ناراحت کن ينقدر احمق بودآ
این را به ذهنم سپردم که یک لحظه هم پشتم را به او نکنم و اگر وضـیعت بـه    .کرد یم تپرت رونیب

  . کشید با او شدیدا مبارزه کنم جاهاي باریک می

  .نهفته بود  دیتهد یدر درنگ آخر حرفش نوع »؟...ون تمام شده، آقاکارت هاگ«

 .بـرام بگـو   ایـ جرم از«: مخالفت کرده باشم گفـتم  نکهیا يتکان بخورم فقط برا میاز جا نکهیا بدون
  »کنی؟ خیلی وقته براش کار می

تـونم   یکه من نمـ  نیدون یاما مطمئنم م. آقا ،هستم نیفیگر ي هاست که در خدمت خانواده من سال«
چقــدر هــم کــه اون  هــربــازگو کــنم،  يکننــده ا هــر مالقــات يبــرا وخــانواده ر یمســائل خصوصــ

  ».مشهور باشه...کننده مالقات

  ».ان هزندسر...یلیخ. تون خوشم اومدها از باغ«: گفتم

  ».قاآ ،طرف نیاز ا .، آقامیکن یما تمام تالشمون رو م«

بـه سـرعت در طـول سـالن      نی، بنـابرا چیزي بگوید کلمه همقصد ندارد یک بود که  مشخص کامال
خیلی زود دوباره . دنابه من برسرا تا خودش  با عجله راه برودمجبور شد  هم به راه افتادم و او عیوس

او نسبت به یک مرد . کرد ي دو قدم از من حرکت می با فاصلهدر سکوت و  جلوي من قرار گرفت
 کـردم  یمولی احساس  تم پشت سرش زبانم را برایش دربیاورم،دوست داش. حرف بود بالغ خیلی کم

هایم را زیاد کـردم و تـا جـایی     دوباره سرعت گام نیبنابرا. دهد اهمیتی نمی یول شود میکه متوجه 
هایم روي زمـین بـراق سـالن     نهایت تالشم را کردم تا با گام توانستم سر و صدا راه انداختم و که می
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هـا   آن ي آمدنـد، همـه   مـی  رونیـ بکناري  يها از راهرو يگرید يها تکارخدم گهگاهی .خش بیندازم
قبل از اینکه راهشان را ادامه دهند هـر   یبودند و همگ دهیپوش ییایکتوریي و از مد افتاده يها لباس

ي درسـت بـراي    کلمـه ...نکـه یجـز ا  .رفتنـد تـا هـابز رد شـود     ایستادند و کنار می دفعه با احترام می
  .شان همه .ددنیرس یزده به نظر م ها وحشت نه، آن. نبود احترامبا توصیف آن 

 يرو هايتابلو میانشان از ي رسمی رهینگاه خ ابهمچنان  نیفیگر ایو مار ایجرمشدم  همچنانکه رد می
 رییـ تغ ي تصـاویر  زمینـه هـا، مـدل موهـا و     تابلوهـا لبـاس  هر یک از در . کردند به من نگاه می وارید
سـرکش   يهـا  بـا نگـاه   ي عبوس و سرکش، چهرهدو . ماندند تغییر می گونه بی انهم آنهااما  ،کرد یم

دیده بودم،  و پر زرق و برقشان با شکوه يها باسها در ل از پادشاهان و ملکه ییها ینقاشقبال .  بودند
وقتی من و هـابز  . دندیرس یبه نظر م ی و کمتر از خود مطمئندر مقابل آن دو کمتر سلطنتولی آنها 

 هـاي  رنگ دادند که با ییها خود را به عکس يجاسرانجام ها  نقاشی، میدیسالن رس ياالخره به انتهاب
 يو برا. دندیرس یبا وضوح باال م یتالیجید يها به عکسو شدند  یشروع مو رنگ و رو رفته  يا قهوه

هـایی از   ابتـدا عکـس   .هـا ظـاهر شـدند    در عکـس  13و النـور  12امیـ لیو ،ها نیفیبار فرزندان گر نیاول
 یدر حـال  ماندند می رییها ثابت و بدون تغ در عکسخود آنها و دوباره  و سپس بزرگسالی، کودکی،

داشتند  یمحکم يبند استخوان نشانیدو بچه مثل والد هر. کرد تغییر می شانجهان اطرافها و  مدلکه 
  . دندیرس یبه نظر مضعیف و غمگین  ،نازپرورده ،فیلط ها آن. شان نبودنیوالد هیشب تشانیشخص ماا

متوجـه   دمیـ چیمن هم دنبالش به راسـت پ  یو وقت دیچیبه سمت راست پ يتاالر هابز به تند انتهاي در
. شـکار بـود   غنـائم پـر از   شدو طـرف  يهـا  واریـ د ایم که ري شدهگیبزرگ د وارد راهروي شدم که

اي که به  با چشمان شیشهنصب شده بودند  وارید رويکه با دقت  ییها لوح ياز رو واناتیح يها سر

                                                             
١٢. William   
١٣. Eleanor  
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. کردنـد  یمـ دنـدان قروچـه   کردنـد و   کنند به ما نگاه می رسید ما را تا پایین راهرو دنبال می نظر می
مـن، سـر    ياوه خـدا ، خـرس، و،  ، ببـر ری، از جملـه شـ  وجـود داشـت  معمول  واناتیآنجا سر تمام ح

 نیدر ا. زد نزدیک بود از ترس سکته کنم با چشمکی که موقع گذشتن از کنارش به من ی کهروباه
خواستم در مـورد آن بشـنوم بـه     که هیچوقت چیزي را که مینستم اد یم. گفتمبه هابز ن چیزيمورد 

معمـول بـه    غیرشکار رفته رفته از  يها متی، غنپیش رفتیمدر طول راهرو بیشتر  وقتی. گوید من نمی
در . دهـد  اهمیتـی نمـی   ه اجازه داشتن و این مسـائل بکس  چیه دیسا تیدر نا. طبیعی تبدیل شدند غیر

خودتـان توسـط   البته اگر قبلش  کند شکار کنید، چیزي را که نظرتان را جلب می توانید هر یم نجایا
  . آن شکار نشوید

 وجـود بـا   آن دیکـامال سـف  پوسـت  خورده قرار داشت، هر چنـد   چیشاخ پ یکبا  یشاخ سر تک نجاآ
 یکم. دیرس یبه نظر م یاز زندگ يو عار یکنواختکه در خشک کردن آن به کار رفته بود  یمهارت

و بازش پـر از   نیدهان خشمگ. قرار داشت ریمخلوط از انسان و ش یابوالهول با شکل یکجلوتر سر 
 رسـید کـه انگـار تـازه     بلند و مواجش طوري به نظر مـی  يها الولی ی ،بود بزرگ و ستبر يها دندان

حـدود   تا نوك گوشش شگوش تهاز  اژدها که بزرگ از یک بسیارسر  کی...و. شده بودند سشوار
ن اهمه دند نیا تابحالو من  د،بودن يبشقاب غذاخور ي ه اندازهب شا ییچشمان طال. چهار متري بود

مـن و هـابز مجبـور     که بود دهیکشدر میان راهرو به جلو  آنقدراش  پوزه. بودم دهین نداده کی در
  .پشت سر هم و یکی یکی از کنار آن عبور کنیم ،عبور يبرا میشد

  ».گردگیریش کار آسونی نیستبندم  یشرط م«: گفته باشم گفتم يزیچ نکهیا يبرا 

  ».آقا ،دونم ینم«: گفت هابز
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در  یهابز با چابک. میدیرس یبه اتاق کنفرانس اصلباالخره  ر،گید يتاالر و راهرو نیچند یاز ط بعد
 يمن هـم طـور  . شوموارد   او و به من اشاره کرد تا جلوتر از ستادیا ي، به کنارباز کردزد و در را 

را بـا صـداي    هـابز پشـت سـرم در    یوقت یو حت بود هر روزم کارِاین انگار که زنان وارد شدم  قدم
   .پشت سرم نگاه نکردمبست به  بلندي

 نیدوجـ  کیـ جلـب کـرد   را  موجهکه ت يزیچ نیبود اما اول پر سر و صدابزرگ و  ،کنفرانس اتاق
، ي، تجـار يخبـر  يهـا  کـامال پوشـانده بودنـد و کانـال    را  مسـمت چـپ   واریـ صفحه نمایش بود که د

سـر و صـدا ایجـاد    با هم  همه همزمان. دادند  یرا نشان م ایسراسر دن یاسیساخبار گزارشات بازار و 
 افـراد داخـل اتـاق    ظـاهرا بود، اما  فرسا طاقتبسیار برهم و نا مفهوم اتاق  و درهم يصدا. کردند می

  .ین موضوع نداشتندبه ا خاصی توجه

پادشـاه بـر    کیـ مثـل   يدراز زیـ م يکه باالبود  نیفیگر ایجرم يها تنها بر رو نگاه ي عوض همه در
پشت سر هم بـه  که  کرد افرادش گوش مینشسته بود و مشتاقانه به گزارشات  شیتخت پادشاه يرو

آوردند و مصرانه ولـی مؤدبانـه از    هایی برایش می ها و پرونده و یادداشتآمدند و خبرها  نزد او می
دسـته   ،او را احاطه کرده بودنـد شان  ملکه کارگر در کنار يمثل زنبورها آنها .پرسیدند او سؤال می

. کردنـد  مـی رقابـت   گریکـد یحسـودانه بـا    نیفیرفتند و بر سر جلب توجه گر یآمدند و م یمدسته 
کـه مـد    یصـحبت کـردن بـا کسـ     يبرا نیفیگر ایجرم یکردند، ول یم تصحب واحد در آنِ یهمگ

بـه   ه نـدرت او بـ . نداشـت  یمشکل چیهخواست  هاي کسی که می یا گوش دادن به حرفنظرش بود 
. متمرکز کرده بود شیروبرو يکاغذهارا روي توجهش تمام و  کرد نگاه میزنان و مردان اطرافش 
 یبعضـ  و کـرد  امضا میکاغذها را از  یداد، بعض یرا تکان م رشسیا مخالفت او به عالمت موافقت 

 هایی قیافهافراد دور و برش با  و داد یم دستور یا نظري غرغرکنان یو گهگاه پذیرفت نمیرا  گرید
و  بیـ ع یبـ  ییهـا  افرادش لباس. رفتند تا دستوراتش را اجرا کنند با عجله از آنجا می ثابتمصمم و 
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تـر از آن هـم برخـوردار     حتی گرانقیمت و احتماال از تحصیالتیداشتند،  به تن متیق اننقص و گر
بـه مـن    ین تـوجه امشـ اکد چیهـ . هـا بـود   بیشتر از هـابز شـبیه خـدمتکار    باز هم رفتارشان یول. بودند

هم بـه   ینگاه یحتهم  ایجرمو . زدند وقتی هم که براي رسیدن به در به من تنه می یکردند، حت مین
  . نداختیمن نسمت 

خودم  يبرا یصندل یک. به جهنم. دندازیهم به من ب ينشستم تا از سر لطف نظر ینجا مآ دیبا احتماال
خواسـتم   ینداشتم و مـ  يا عجله چیه. گذاشتم زیم يبلند کردم و رو ام ریپاها و و نشستم دمیجلو کش

ش بلنـد نبـود   قـد  یلـ یخ. اندام بود درشت ياو مرد. مگیرب را خوب زیر نظر ریفناناپذ نیگرف ایجرم
رنگ زیبـا بـا پیـراهن     یک کت و شلوار تیره .پهن داشت ییها شانه ستبر و يا نهیس .درشت بود یول

و  یآب چشمانش .داشت هاي برجسته ناستخواقدرتمند با  یصورت .سفید و کراوات سیاه پوشیده بود
و موهـاي   .شد یم به ندرت به لبخند گشودهانگار که داشت  ییها لب بود و یعقاب شدماغبیروح  و 
را  14هـایش در دوران تـودور   ي پرتـره  همان قیافهدرست . پشت بود اش مثل یال شیري پر خاکستري

ظـاهرا  ه و ن داشـت سـ اي  و خردهکه پنجاه  افتهیدست  یبه جاودانگ یاو زمان دیرس یبه نظر م. داشت
شق و رق  یبه صورت. او در همان سن و سال باقی مانده بود. ی ابدي نبودشامل جوان يریفناناپذ نیا

 .آمـد  بـه حسـاب مـی   او  يبرا یضعف ي نشانه کرد کار دیگري می که اگرنشسته بود انگار  شیسرجا
هـا تجربـه    همان جذبه و ابهتی را داشـت کـه از سـال   . و کنترل شده بود قیدق شحرکات نیکوچکتر

اشت که در اینجا مردي حضور داشـت کـه همیشـه حتـی     گذ این اثر را روي آدم می. شد حاصل می
بارها و بارها  آن همچون قبل از  خواهی بگویی، دانست چه چیزي می قبل از اینکه صحبت کنی می

  .چنین چیزي را دیده و شنیده بود

                                                             
١٤. Tudor  
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تا یـک   دکردن یرفتار مبا او پاپ یک  هیشب شتریبو ، احترامو  ترس یدر کنارش با نوع کارمندانش
ي کـاري   و در زمینـه  ثروتمند و با اصل و نسـب  یاتاق اشخاص نیاز ا رونیبممکن بود آنها  .پادشاه

کـه   يازیـ و امت تیـ موقع ،بودنـد  نیفیدست گر ریز يها فقط آدم نجایادر ، اما خود متخصص باشند
 وجـود داشـت،  که قـدرت   بود ییجا نجایچون ا .دادند بمیرند ولی آن را از دست ندهند ترجیح می

 یحتـ و ، دشـ  یمـ  اتخـاذ مهـم   یماتیتصـم  هـر روزه کـه   یی، جـا شـت وجود دا یکه پول واقع ییجا
ایـن  بـه   نیفیگـر  کی يکار کردن برا نجایا. دش یم ایدن ریمس رییباعث تغ هم ماتیتصم نیکوچکتر

بـه نحـوي    .آورد باالترین مقـام را در اختیـار داشـت    بود که یک شخص تا زمانی که دوام می یمعن
خواسـت   نمی نیفیچون گر. جوان مدام در حال عوض شدن بودند در اینجا کارمنداندانستم که  می

  . کسی از میان آنها آنقدر باتجربه و با بانفوذ شود که به تهدیدي براي او تبدیل شود

 شـه یهموضـعیت   نیـ ا و ام سـر رفـت،   حوصـله کـم   کـم  ومنتظـر گذاشـت    رام یمدت نیفیگر ایجرم
و منتظر بمانم تا مرا  مبدهاستراحت  میپا ي و به پاشنه آنجا بنشینم همانطور بایست یم. استخطرناك 

منصـبی بـراي خـود    م مـن هرگـز   ویبگـ کـه  اما مفتخـرم   ام قرار دهند، در منصبی براي انجام وظیفه
بدون . بایست اعتبار خودم را حفظ کنم می. خلقی رفتار کنم با کج مگرفت میتصم  نیبنابرا. ام نشناخته

شرارت و ضرب و شتم را  تاحتماالو تمام دم شدور و اطراف اتاق کنفرانس  یبررسعجله مشغول 
  .ثابت ماند وارید يرو هاي تلویزیون يباالخره نگاهم بر روو سپس  ردم،ک یبررس

تـک   تـک  بـا اسـتفاده از آن  کـنم و   دایـ هـا را پ  کانـال  یکنترلـ  گنالیموهبتم استفاده کردم تـا سـ   از
داشـتم کانـال عـوض     یشـب وقتـ   یـک . ي ترسـناك تنظـیم کـردم    امـه برن ها را روي یک تلویزیون

 ییجایعنی  د،یسا تیها در نا هدف کانال یعوض کردن ب(کردم  دایکانال را پ نیا یکردم اتفاق یم
 یخـوب  فکـر اصـال   دکنـ  یمـ  افـت یدر برنامـه   زین يگرید ياهایکه نه تنها از سراسر جهان بلکه از دن

ساعت انحراف . رسد پشت مبل قایم شوم زمانی که برنامه به پایان میتا ، و واقعا مجبور شدم )ستین
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، و حـاال  اي است که تاکنون تولید شده است ي پورنوگرافی ترین برنامه آشفته 15مشاهیر جان واترز
 ایـ کـه اطـراف جرم   یمـردان و زنـان مختلفـ   . در حال پخـش آن بودنـد  با هم همزمان ها  توریمه مانه

و اسـت  کـرده   رییتغ يزیکه چ متوجه شدند یبه طور مبهم وبه باال نگاه کردند  دندیپلک یم نیفیگر
  .در حال رخ دادن است یکه چه اتفاق ددنیو د .افتاد تورهایسپس نگاهشان به مان

و سـالمت   یحفـظ زنـدگ   يبـرا و فریـاد و اسـتفراغ کـردن و     غیجشروع کردند به  یسپس همگ و
 یباق نیفیگر ایفقط من و جرم وشد  خالیفرانس به سرعت اتاق کن. کردند دنیعقلشان شروع به دو

. نـد اسپس نگـاهش را برگرد  ، ودیرا باال کش شا ینیها انداخت، ب توریبه مان ياو نگاه مختصر. میماند
 نیاز ا شیرا پ زهایچ نیا ي او همه. قرار نگرفته بودهم  ریتحت تاث یحت .شد و نه آشفته شوکهاو نه 

  .بود دهید

اتـاق ناگهـان و   .  مرتبـه خـاموش شـدند    کیـ ها  توریمان ي کرد و همه يا دست اشاره کیبا  يبه تند
دادم و بـه   هیتک ما یمن به صندل. عبوسانه به من نگاه کرد نیفیگر. خوشبختانه در سکوت فرو رفت

 شیجـا ن داد و از اتکـ  او مختصـرا سـرش ر   دیکشـ  یآهـ  ینیبه سنگ ایجرم. به او لبخند زدم یراحت
 کشـتن بـدون   نیفیگـر  .سـتادم یاسر پـا  برداشتم و به سرعت  زیم يرا از رو مهایمن هم پا. برخاست

و اکثرشـان را  ، نشده بـود  لیتبد دیسا تینافرد  ترینو قدرتمند ثروتمندتریناز دشمنانش به  خیلی
قت یچوه(شدن او بودم  کیبه دقت مراقب نزد طبیعی ریغ یمن با ژست. هم با دست خالی کشته بود

دور از  يا در فاصله احتیاطبا  هم اوو  ،)توانند ترس را احساس کنند نباید ترس نشان بدهید، آنها می
 را گریددر سـکوت یکـ  . بـود  دهیشـن  ییزهـا یمـن چ  ي درباره هم احتماال او. دسترس من مکث کرد

  .دستم را براي دست دادن دراز نکردم، او هم همینطور. میرانداز کردو

                                                             
١٥. The John Waters Celebrity Perversion Hour  

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

یـه آدم  بـه  هـم  مـن  . خوبـه  .کنـی  دردسـر درسـت مـی   م سـت دون یم« :گفت يسرد يبا صدا باالخره
پادشـاه  تونسـت   مـی  خواسته بـود که اگه  يمرد.  ییتو بدنام لریپس جان ت. ساز احتیاج دارم دردسر

  ».شهب دیسا تینا

  ».ستمخوا ینم يزیچ نیچن«: گفتم خیلی راحت

  »چرا؟«

 یمـن در زنـدگ   يها کار با هدف نیچون ا«. فکر کردم مدتی به آن نیبنابرا اي بود، منصفانه سوال
 یزنـدگ ي  ادارهبا  یکاف ي به اندازه. کنم ادارهرو  گرانید ینخواستم زندگ یچوقته. داره رتیمغا

بـه   میمسـتق  ».افتـه  یمـ  یشـه چـه اتفـاق    یمـ  دهیقدرت به فساد کش یوقت دمیدو . خودم مشکل دارم
  »ا؟یجرم رو اداره کنی، دیسا تینا يخوا یچرا متو «. نگاه کردم نیفیو سرد گر یچشمان آب

خودش داشـته باشـه، مخصوصـا     يبرا یاهداف دیمرد با هی. چون دم دستمه« .زد يلبخند مختصر او
 ارزشش رو داشته باشـه که  يزیاز اون چ شتریب دیسا تینا ي ادارهبدون شک . هم باشه فناناپذیراگه 

. منـه  يهـا  هـا و اسـتعداد   یبا جاه طلب يمرد يمانده برا یاقتنها هدف ب نیزحمت و دردسر داره، و ا
هـم  دشـمنان خطرنـاکم    ي نـدارم و همـه   قیبـی ر چیه. ام سر میره حوصلهزود  یلیروزها خ نی، اتازه
بـه   یوقتـ . دارم دیجد يزهایمشغول کردن خودم به تصرف چ يبرا یمئدا ياشتها و ازیمن ن. دنمر

بـه همـین   . شـه  یسـخت مـ  برات و متنوع  دیجد يزهایکردن چ دایپ دیگه ی،کن یمن زندگ ي اندازه
که بخـوام  رو  بازپرسیم هر کارآگاه و هر ستتون یم. انتخاب کردم تیمورأم نیا يبرا وتو ر خاطر

  .وجود داره لریجان ت یهاما فقط ...داشته باشم اریدر اخت

اومد داشتی خودت  نظر می به«: گفتمو اشاره کردم  درفته بودن رونین بآش از نکه کارمندا يبه در
  ».داشتی رو مشغول نگه می
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 هیـ ... فقـط . بـود ن یتجـارت واقعـ   نوا« :حوصلگی صدایی از ته گلویش درآورد و گفـت  با بی او
دوسـت نـدارم کسـی منـو بـه عنـوان یـه آدم        . مشغول و در حال کار دیده بشممهمه که . سرگرمیه

هـا دورم جمـع    کوسـه  وگرنه...ش خطور کنهپرت ببینه یا حتی چنین چیزي به ذهن ضعیف یا حواس
صرف نکردم که حاال  میساختن امپراطور يها وقت برا قرن. گیرن چیز رو به دست می شن و همه می
  ».بپاشه از همطلب  مشت شغال فرصت یهکه به دست  نمیو بب نمیبش

  .رحم بسته شد یبسنگین و  ییها بزرگش به صورت مشت ندستا

اگـه  کـه   يمـرد  ی،هسـت  نیفیتـو گـر   ؟يشـد  فیفکر کنه تو ضع یکس دیباچرا «:گفتم  اطیاحت با
  ».شد خواست پادشاه می می

 ریشبـ  ورو من هـم   ،و نشست دیجلو کش يا یصندل. نبود نیقلبا منظورش ا یبه من اخم کرد، ول او
  . نشستم

هـم بـه    دیشا یحت ،شده باشه دهیدزد دیشا. شده گم...16سایمل ام نوه«: اندوهناك گفت ییبا صدااو 
درست چهل و هشـت سـاعت    ،روزیاون د. اطالعی خیلی سخته این بیو ...دونم ینم. باشه دهیقتل رس

  ».غیبش زد شیقبل از تولد هجده سالگ

 چیه«: کنم گفتم دانم چکار می کردم که طوري به نظر برسم که می در حالی که نهایت تالشم را می
  »...ای، اثري از تقال؟ درگیري وجود ندارهاز  اثري

  ».چینه، ه«

  »...شناسی ها رو که می نوجوون. خودش همینجوري گذاشته رفته دیپس شا«

                                                             
١٦. Melissa  
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رو بـه   زیـ چ دادم و درش همـه  رییم رو تغا هنام تیوص رایمن اخ. حرفاست نیتر از ا موضوع مهم. نه«
 این موضوع البته قرار بود. هرس ینم یچیام ه خانواده یبه باق. م، تجارتها ، پولعمارت. دمیبخش سایمل

 نومیخـانوادگ  لیـ وک وبـاره مطلـع بـودن خـودم      نیـ که در ا یتنها کسان. مونهب یباقکامال مخفیانه 
صندوقش  گاو. سالخی شده بود. شد دایپ جسدش توي دفترش شیاما سه روز پ. میبود  17سدایجارن

 ي نامـه  تیوصـ  یشـده بـود کپـ   برداشته  ازشکه  يزیتنها چ. شکسته شده بوداز توي دیوار کنده و 
سـر و  . اون بـا خبـر شـدن    ياز محتـوا  ام هخـانواد  ياعضا ي حادثه، همه نیبعد از ا یکم. بود دیجد

ولی کوچکترین صدایی از ملیسا که خبر نداشت قراره تنها وارث من باشـه   .پا شدبه  يادیز يصدا
  .درنیومد

 نکـه یا ایـ . ده شـده نیسـت  چطور دزدیـ  نکهیاز ا ینشان چیه. هنمیش دایجا پ چیه. ناپدید شدهو حاال «
 امنیتـی  نگهباناياز  یا هیچکدوم، نهیاونا رو بب یکس نکهیبدون ا وارد عمارت شدن،رباها  چطور آدم

  ».شده دیناپد ياثر چیبدون ه سایمل. بشن يزیچمتوجه  شون پیشرفته يها ستمیس ای

 را فکر نیکه در حال حاضر ا عقل داشتم آنقدراما  است کار خوديبالفاصله با خودم گفتم که  من
  .خودم نگه دارم پیش

  »؟نیدارتون  نوهاز  یعکس«:  گفتم

  ».البته«

بـود   یقد و قلم بلند يدختر نیفیگر سایمل. به من داد تیفیعکس با ک نیدوج مین محتوي یآلبوماو 
، شده بود رهیخ نیدورب هب يبه سرد. بی حالت داشتو  شیبدون آرا یبلوند بلند و صورت يموها و

 کگزینـه بـراي در اختیـار گـرفتن یـ      نیاز نظـر مـن او اولـ   . طوري که انگار به آن اعتماد نداشـت 

                                                             
١٧. Jarndyce  
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 آن رارا انتخـاب کـردم و    هـا  عکـس یکی از . داشت يا نهفته يها ییتوانا دیاما شا. نبود يطورامپرا
  . کتم گذاشتم بیج داخل

شد اونا کجا  دیناپد سایمل یوقت. ها از ارث محروم شده .ت برام بگوا ه خانواد ي هیدر مورد بق«: گفتم
  »؟کردن یچکار م، بودن

شـون   ه، همـ تا اونجایی که خبـر دارم «.دندقت انتخاب ک اب اکلماتش رسعی کرد اخم کرد و  ایجرم
 معمـوال . شاید هم حتی خیلی به صورت آشـکار شدن،  دهید گرانی، توسط خودم و دتوي دید بودن

بـه قتـل    و شـد  نفـوذ  سایدفتر جارنـد روز قبل هم که به ...حضور ندارن عمارت يتو با هم نهمشو
قـد   جراتکدومشون  چیه. کدومشون مظنون باشمچیتونم به ه یاما من واقعا نم .همینطور بود دیرس

» .بـودن  یعصبان دیجد ي نامه تیوص هرچند هم به شدت سر موضوع. منو ندارن يعلم کردن جلو
بـرن بیـرون و بـراي پـول      بودن مجبور از فکر اینکه یاشونبعضدر واقع «. کرد یکوتاه ي او خنده

  ».وحشت کرده بودنکار کنن  درآوردن

  »؟يکرد شونچرا از ارث محروم« :گفتم

گذاشـتم تـا    ارشـون یامکانـات رو در اخت  نیهـا بهتـر   مـن سـال  ! ارزش نـدارن کدومشـون   چیچون ه«
جـور   بـا همـه  اونا ...دنینجنگ يزیبه دست آوردن چ يبرامثل من اما هرگز  رهیشکل بگ تشونیشخص

تـونن   ینمـ  شـون کدوم چیهـ . کنن مسـتحق ارث هسـتن   یفکر م به همین خاطر امکاناتی بزرگ شدن،
خـون   ختنیرو با ر میامپراطورهم چندین قرن و من ! ذارم اداره کنن یم یرو که براشون باق چیزي

الزم رو  يانجـام کارهـا   ي عرضـه  مها نیجانش نکهیبذارم به خاطر ا حاال نساختم که زحمتو عرق و 
انتخـاب کـردم و    يا گـه ید لیـ مـن وک . دارم مـان یبهـش ا . هویـ ق... سـا یمل. هم فـرو بپاشـه   ندارن از

کـه   یلـ یبه خـاطر دال ...اما ،کردم نیگزیجا گمشدهکردم و با مدارك  میتنظ يا گهید ي نامه تیوص
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قبـل از تولـد هجـده     سایمعتبره که مل در صورتینامه فقط  تیاون وص ،بذارم انیتونم با تو در م ینم
بـه ارث   يزیـ هرگـز چ این کار رو بکنه، اگر نتونه . یه سري اسناد رو امضا کنهبرگرده و  شیسالگ
قبـل از  خـوام   مـی . هر چی باشه ایـن تخصصـته  . لریت يآقا خوام برام پیداش کنی، ازت می. بره نمی

و چهـار   سـت یکمتـر از ب . یگردونـ ش به خونه بر و سالم صحیحو  یکن شدایپ شیتولد هجده سالگ
  ».يدار قتساعت و

  »مرده باشه؟ هو اگ«: تعارف گفتم یب

 نیکـس جرئـت چنـ    چیهـ . باور کـنم خوام همچین چیزي رو  نمی«: روح و سخت گفت یب ییصدا با
گـرفتن   يرا بـرا  دیسـا  تیـ مـن تمـام نا   نکهیمنه و ا سوگلی سایدونن که مل یهمه م. ندارهرو  يکار

احتمـال  . هشـد ارتبـاط انجـام ن   يبرا یتالش چیو هباج درخواست  چیه تازه،. کشمیبه آتش م شانتقام
اون . فقـط فـرار کـرده باشـه    و  پیش روش قرار داره ترسیده باشـه که  ییها تیمسئول داره به خاطر

یی کـه  هـا  حـرف از هم ممکنه   ای... توي تجارت خانوادگی نقشی داشته باشهخواست  ینم یچوقته
بـود حتمـا    چیـزي  نیامـا اگـه چنـ   . بقیه خانواده بهش بزنن یا رفتاري که باهاش بکنن ترسـیده باشـه  

اونو بـر خـالف مـیلش    نه، . کرد یم دایپ هامارتباط با يبرا یراهیه  ای. ذاشت یمن م يبرا یادداشتی
  ».کامال مطمئنم. دزدیدن

از  یکـ ی شیممکنـه پـ  «: م گفـتم ا هنشـد  میتسـل هنوز او م در مورد احتمال فرار هن بدانش نکهیا يبرا
  » دوستاش پنهان شده باشه؟

 یحت. اونا رو از دور به دقت کنترل کردم ي و من همه رهدا یدوست واقع يدودعاون فقط تعداد م«
موضـوع رو بـه    نیـ ا نبایـد . و نباید هـم بـا خبـر بشـن    . از گم شدنش خبر ندارنرسه هنوز  یبه نظر م

  ».پذیر یا نگران ببینه خوام کسی منو آسیب نمی. آقاي تیلری، بگ يا گهیکس د چیه
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 يچـرا  دو تـا پـا   . ممکـن  ریغ یالعجل و ضرب ،ممکن ریغ شرایطیبا  ،ممکن ریغ ي پرونده هی«: گفتم
از  رونیـ ممکنـه بـه ب  . ار فکر کـنم ذخب، ب یلیراحت بشه؟ خ التیتا خ یزن یمنو پشت سرم گره نم

   »فرار کرده باشه؟ دیسا تینا

رو تـرك   دیسـا  تیـ تونن نا یمن نم ي خانواده ياز اعضا کدوم چیه. ممکنه رینه، غ« :گفت بالفاصله
  ».کنن

 هاگـ « .فکر کردم یمدت »؟ستین نطوریا ،گرده یبرم هخانوادجور موضوعات همیشه به  این«: گفتم
ممکنه . مرده باشهکه ممکنه رو هم قبول کنی احتمال  نیا دیاما با .کنم می شیدایپباشه،  رونیباون 

یا توسط یکی از خدمتکاراي خانوادگیت براي جلوگیري از وارث شدنش بـه قتـل رسـیده باشـه یـا      
  ».توسط یکی از دشمنان زیادي که توي عمر طوالنیت براي خودت درست کردي

پونـد   ونیلیو در عوض مبلغ ده م ،کن دایرو برام پ ام نوه«: رحم گفت یسرد و ب ییبا صدا نیفیگر
سالمت بهم اونو  ایو . مسئولش هست یافتاده و چرا و چه کس یچه اتفاق خوام بفهمی می. دمیم بهت

  ».اریرو که مسئول مرگش بوده برام ب یو اسم کس وجسدش ر ای برگردون

  »باشه؟ ات خانوادهاعضاي اگه از  یحت«: گفتم

  ».هام باش خانواده ياز اعضا همخصوصا اگ«: گفتگریفین  ایجرم

  .اسکناس بود يها پر از دسته کیف. درش را باز کردم .به سمت من هل داد زیم يرو رو کیفی

 یوقتـ . وجـود خواهـد داشـت    یمطمئنا مخارج. هشروع يپوند برا ونیلیم کاین ی«: گفت نیفیگر
  »لر؟یت يآقا حالت خوبه، .يریگ یرو م شا یهبق يرو برگردوند سایمل

  “؟نه فقط چند تا عدده،پول برات   .مشکل شدهبرام  یکم دنیفقط نفس کش. البته اوه «: گفتم
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  »کنی، آقاي تیلر؟ معامله رو قبول می«

حقیقت تا  یدمنو استخدام کرد شما. نیفیگر يآقا ثد،کن دركاما . قبوله«: گفتمدر کیف را بستم و 
 و. یدبشـنو  یـد خوا مـی کـه  رو  يا ذرهفقط همون رو، نه  قتیتمام حق. ماجرا رو براتون کشف کنم

 تیـ مورأم نیـ در ا یچـه کسـ   سـت ینهم ، مهم دم یاش م ادامه انیمن کارمو شروع کردم تا پا یوقت
هنوز . دیریبگ م روجلو دیتون یشما هم نم یحتدیگه  دیبه من اجازه شروع داد همینکه .نهیبب بیآس

  »؟، آقاي گریفیندیمعامله رو قبول دار

. نهیب یم بیآسکی  ستیبرام مهم ن. انجام بدهبراي پیدا کردن ملیسا الزمه  يهر کار« :گفت نیفیگر
  ».يو اشخاص دار اشیاکردن  دایپ يبرا یتو موهبت خاص... گن یم. باشم مخود هاگ یحت

اینطـوري  . تـون  انگشت بـذارم روي نـوه  دراز کنم و  دستم رو همینجوريتونم  یاما نم .درسته ،بله«
قبـل از اینکـه    .مشخصـی مکان  ای. برسم مشخصیدارم تا به جواب  ازین مشخصیال ؤمن به س. نیست

براي پیدا کردنش از کدوم جهت جستجوم رو شـروع  الزمه بدونم بتونم سر جاش ثابت نگهش دارم 
دیدم می تونه چیز به  نمیبب از اینجا شروع کنم و یه جستجوي کوچیکتونم  یم ولی با اینحال .کنم

  ».نهدرد بخوري پیدا کنه یا 

ام را باز کنم، و با آشکار شدن موهبتم دیدم  چشم مخفی ،، چشم سوممما یدم تا چشم درونکرتمرکز 
بـه مـن نشـان     پنهان بـود  ي معمولیها که در اتاق کنفرانس از نگاهرا  ییزهایچ ي همهبه کار افتاد و 

ي  کردند و در حلقه یي به قتل رسیدنشان را پشت سر هم تجربه م ارواح زنان و مردانی که لحظه. داد
 نجایا یلیخ ایجرممعلوم بود که . شد پایانی از زمان گرفتار شده بودند در همه جاي اتاق دیده می بی

 ار یاحساسـ  چی، اما صورتش هـ دنیرا بب بتواند آنهااو هم  تارا گرفتم  شدست. ه استسرش شلوغ بود
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رهگـذرانی بودنـد   فقط  آنها، اما ودندکه به هیچوجه انسان نبهم بودند  يگریمخلوقات د. نداد بروز
  .کردند که داشتند از بعد ما به عنوان پلی به سوي جایی دیگر استفاده می

به سرعت از اتـاق کنفـرانس    و باالخره یک لحظه نگاهم به ملیسا افتاد که. همانجا هستند شهیهم اآنه
صـورتش  . د نـ ک یفـرار مـ   یاز دست کسـ  ای دود یم یکه به سمت کس مطمئن نبودم. کرد میعبور 

  .سرد، متمرکز و مصمم بود

  .از کار افتاد خارجی مسدود شد و ییرویتوسط ن دیدمسپس  و

اي کـه از دنیـاي بزرگتـر داشـتم      بینایی. روي زمین بیفتم و چیزي نمانده بود تلو خوردم به عقب تلو
 وبـاز کـنم    ار ما یم درونـ تـا دوبـاره چشـ    دمیجنگ میرویبا تمام ن .رفته بود و به رویم بسته شده بود

م یبرا یتفاقا نیچن نیهرگز قبل از ا. که شدموش ،نماتو یکه نم دمیفهم یو وقت نمیبب ار سایدوباره مل
بـه معنـی    نیـ ااما . از کار بیندازد رانست موهبت ماتو یم یقدرت باور نکردن یکفقط . بود فتادهین

اینها در درون نایت ساید دخـالتی در   يهر دوبایست  که البته می ؛جهنم بود ایبهشت داشتن  دخالت
تـا   مقابل صورت من قرار دادمن چنگ انداخت و صورتش را  ي به شانه ایجرم. کارها نداشته باشند
 حضـور . دادم یگـوش مـ   يگرید زیبه چداشتم در حال رخ دادن است، اما من  یبفهمد که چه اتفاق

 که در تالش بود ،وحشتناكو  درتمندق يزیکردم، چ یدر اتاق کنفرانس احساس م ار چیز جدیدي
. بـه اطـراف نگـاه کـرد     يبه تند نیفیگر. شکل و شمایلی به خود بگیرد و ظاهري براي خود بسازد

  .احساس کند ار آنتوانست  یماو هم من متصل بود  بههنوز چون 

. شـکل گرفتنـد   روي میـز ها و  واریها، د پنجره يزده رو خی يها شبنم ناگهان پایین آمد واتاق  يدما
یک نفر ، و دیکش یم غیبدون وقفه ج یک نفر ییجا یک. بودمرده  هايزیتعفن چ ياز بو مملوهوا 
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راهـش را بـا سـهولتی     در حال آمـدن بـود و   ي، از جاي بديبد زیچ. کرد یم هیگر با ناامیدي دیگر
  .کرد آمیز از میان استحکامات عمارت باز می تحقیر

 سـفر  ییجـاتم بـه جـا    هیـ هرگـز بـدون ادو  . آوردم رونینمک ب یکتم کردم و پاکت بیدر ج دست
کـه   یسـرعت  نیشـتر یبا بدر همین حال  و دمیپاش گریفیناز نمک به دور خودم و  يا رهیدا. منک ینم
دوام  ادیز زود یاد نگیري ار یاصل يها اگر دفاع دیسا تیدر نا. ه کردممزمزرا  یتوانستم کلمات یم

  .دکنن یعمل م يماد ریغ يروهاین ي فقط در برابر حمله يماد ریغ يها تاما محافظ. يورآ ینم

ریختـه   نیفیمـن و گـر  روي خرده  شهیشبارانی از مرتبه منفجر شدند و  کیها  صفحه نمایش ي همه
و اش را گـرفتم   خیلی سـریع شـانه   ي نمک خارج شد ولی تلو خورد و یک لحظه از دایره او تلو .شد

سـري بـه تنـدي    امـا   او خودش را از زیر دستم بیرون کشـید، . بماند شیزدم که سر جا ادیسرش فر
 برگشـتم و بـه  . بـود  یفقـط عصـبان   ،دیرسـ  یزده بـه نظـر نمـ    وحشـت  عجیب این که اصال. تکان داد

از  خزیـدن  رونیـ در حـال ب  درون آنهـا  یکـ یالکترون ياجـزا  .نگـاه کـردم   خرد شـده  يها ونیزیتلو
و  .ریخت بیرون می یکیو پالست یکونیلیسو  يقطعات فلزاز  هایی با رشته و دبو ي شکستهها دستگاه

  .، موجود مهاجم، شکلی براي خودش به وجود آوردقطعات نیاستفاده از ابا 

ظاهرش  .آمیز سر پا ایستاد با قامتی بلند و تهدید یموجود به آرام ،گریکدی هبقطعات با متصل شدن 
فلـزات   زنـده و سـاخته شـده از    ریـ غبـود   سـاختاري . بود ولی به هیچوجه انسـان نبـود   شبیه به انسان

بـا   یکیپالسـت  یو صـورت  ماننـد  سـیلیکون و دسـتان تیـغ   از  ياستخوان و تار و پود يدار به جا دندانه
 يصـدا  .راه افتـاد  نیفیبه سمت من و گرتلوتلوخوران . زیو ت يفلز ییها و دندان درخشان یچشمان
 یکـ یزیکـامال ف  يدیـ تهد. دیرس یش به گوش میاز اجزا در حال تخلیه شدن ي تهیسیالکتر يها جرقه
  .شد یمحسوب نم یدفاع به هیچوجهنمک در مقابلش  ي رهیکه دابود 
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بایسـت تـا حـاال بـه کـار       عمـارت مـی   یتیامن ستمیس«: صاف گفت یمضطرب ول ییبا صدا نیفیگر
  ».ینجاي دیگه بریزن ا هم باید تا چند دقیقهتا دندان مسلح  حراست افراد. افتاد می

االن کـه   ییهـا  تمام پـول  يرو. مواجهیم یمیما با قدرت عظ. تونم روي این شرط ببندم نمی«: گفتم
  »   .و خودمون میخودمون. کامال مهر و موم شدهن اتاق یبندم که ا یشرط م بهم دادي

  »احیانا اسلحه همراهت نداري؟«: گفت نیفیگر

  ».نیفتادهتا حاال نیازم به اسلحه نه، «: گفتم لبخنديبا 

ام براي جستجوي ملیسا را از  توانایی روین آن. باز کنم ار ما یشم دروندوباره چکردم  یسع اطیاحت با
و  یموجود باستان، آن از مادرم این موهبت را. کرد کار میموهبتم هنوز خود  ولی، کار انداخته بود
آن را نست اتو یدشمن م ای نندهیآفرخود م، و احتماال فقط ه بودبه ارث برد 18ثیلیترسناك به نام ل

، طوري کـه هـیچکس نتوانـد    باز کردم یشکاف ي فقط به اندازه اچشم سومم ر نیبنابرا. از من بگیرد
 سـاختار . باشد یگشتم که باران ییجافرستادم و به دنبال  دیسا تینا و دیدم را به درون متوجه شود،

. مشتاقانه به سمتمان دراز کرده بـود  ادارش ر انهدندمانند و  بود و دستان اره دهیما رس به بایتقر يفلز
بـه اتـاق کنفـرانس    را بـاران  آن  ایـن بـود کـه    میبرا ایکار دن نیتر و آسان ،کردم دایپباران شدیدي 

  .بیاورم و روي ساختار فلزي بریزم

خراشی که کشـید از   اش با فریاد گوش وقتی باران روي ساختار فلزي پاشیده شد صورت پالستیکی
هـا   خرد شـد و بـه میلیـون    با برخورد به زمین ساختار .تمام ترکیبش از هم پاشید شکافت و سپس هم

 زیو همه چکه آن را آورده بودم برگرداندم  ییبه همان جا اباران رسپس . تبدیل شد  ي بی آزار تکه
  .و به حالت عادي برگشتدر اتاق کنفرانس آرام شد 

                                                             
١٨. Lilith  
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دوباره اتاق  .رفته بوددیگر از بین مهاجم  حضوراما احساس  ،به دور و برم انداختم ینگاه اطیاحت با
 ي رهیـ از دا. نـد دیچک نیهـا بـه زمـ    ها و پنجره وارید يقطره از رو  زده قطره خی يها و شبنمگرم شد 

مـن   بـه  اشـاره کـردم کـه    نیفیگـر  بـه دم و کـر لگد را  يفلز يها تکه چند تا ازو  خارج شدمنمک 
 یحتـ  ایـ  د،ناراحت شده باشـ  دیرس یر نمظبه نگریفین . مینگاه کرد به بقایاي ساختار فلزي. ونددیبپ

  .قرار گرفته باشد ریتحت تاث

  »از دشمنات بود؟»  :گفتم

  »تو باشه؟ ياز دشمنا دیشا. دونم نه تا اونجایی که می«: گفت

هایشان را به اطراف  الی که سالحدوان و در ح فریادزنان و دوان نیفیگر یتیافراد امن در همین لحظه
آن  از آنها پرسـید و  دیکش ادیسرشان فر تیعصبان با نیفیگر .گرفتند به درون اتاق ریختند نشانه می

از ترس عصـبانیت او خـود    یتیافراد امن. اند کدام گوري بوده هدر خطر بود شا یزندگ اي که لحظه
 یبررسـ  را براي یافتن حمالت احتمالی دیگـر  عمارتداد تمام  دستور آنها و او به را عقب کشیدند

  .اند برنگردند یا کاري در حد دستمزد باالیشان نکرده ندا هنکرد دایپچیزي که  یو تا وقت دکنن

 نیظهـور چنـ  . اجازه دادم کارش را با آنها ادامه دهد، و در همین حین مشغول بررسی اوضـاع شـدم  
دانسـتم کجـاي ایـن     بته نه به ایـن خـاطر کـه نمـی    ال. اوضاع را پیچیده کرده بود منديقدرتموجود 

 ينسـتم از مـوهبتم بـرا   اتو ینمـ  اگـر  .ربایی یا فرار از خانه مرتبط شود تواند به یک آدم وضعیت می
که  ياز تمام افراد یعنی .ی استفاده کنممیقد يها از روش شدم مجبور می... استفاده کنم سایمل افتنی

شدم کـه   پرسیدم و امیدوار می کردم و سؤاالت دقیق و پیچیده می ماجرا بودند بازجویی می ریدرگ
 يبـرا  ارچیز  همه میباالخره تنها شد یوقت. بفهممآنقدر باهوش باشم که هر وقت کسی دروغ گفت 

  .بالفاصله موافقت کردشرح دادم و او  نیفیگر
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. یکنـ  ییبـازجو  مو کارمندان منیمستخدم ،ام خانواده ياعضا ي از همه يتو از طرف من اجازه دار«
 نیفیگـر . »من شیبفرستشون پ ننکرد يازشون بپرس و اگه هرکدومشون همکار يخوا یم یهر چ

خـواي   البته اینکه کاري کنی باهات همکاري کنن و هر چـی مـی  «: زد و ادامه داد مختصريلبخند 
   ».بهت بگن دیگه مشکل خودته

از  .تـون بپرسـم    اي از خـانواده  هسـتید کـه مجبـورم سـؤاالت خصوصـی     حتمـا متوجـه   . البته« :گفتم
  ».هاتون همسرتون، و بچه

کـه مهمـه    يزیـ تنها چ. یاونا رو بزن شد اگه الزمکه  يآزاد یحت. بپرسازشون  يخوا یم یهر چ«
  ».بشه رید نکهیقبل از ا ،ساستیکردن مل دایپ

 یدکن یکه فکر م يزیهر چ. بشنوم تون هخانواد ياز اعضا خودتون روبرداشت  دوست دارم«: مگفت
  »...بدونم دیبا

 دیسـا  تیاشخاص نا نیتر ها معروف نیفیگرباالخره . دانستم اطالعات پایه را در مورد آنها می خودم
ا هنآدر مورد هایی  گهگاهی چیز. شد یم  یپراکن عهیباعث شا شانیها تمام حرکات و صحبت و بودند

گوید، و شاید مهمتـر از آن، چـه    چه چیزهایی را به من می ایجرم نمیبب دوست داشتماما . خواندم می
  .گوید چیزهایی را نمی

فکـر  . باشن دست داشتهماجرا  نیتونن در ا یاز اونا م کدومهر «: گفت دهیدر هم کش یبا صورت او
نـدارن کـه    رو نیـ کدومشـون جرئـت ا   چیامـا هـ  ... کرده باشن ریرو اج یکس امکانش هست کنم می

داشـت کـه    رانتظـا  شـه  ی، امـا نمـ  ان مـن جاودانـه  اونا فقط بـه خـاطر   . نفتیبا من در ب اینقدر آشکارا
 یولـ  ستیباهوش ن یلیخ. وفاداره یلیبه من خ ایمار زمیهمسر عز .دوام داشته باشهتا ابد  یشناس حق

و  فیعآدم ضـ ...پسـرم  نی، بزرگترامیلیپسرم و .منافعش کجا قرار گرفتهاون قدر باهوش هست که 
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کـردم   یدونه که چقدر سـع  یخدا مهر چند . توي تجارت خانوادگی هم دخالتی ندارهو  هیجرئت یب
 اتشیخصوصـ  شـتر یب. کرده دیمنو ناام شهیهماون اما . اونو به یه وارث الیق براي خودم تبدیل کنم

به . ازدواج کرد 19ایگلور اسمبه سابق سوپر مدل  هیبر خالف نظر من با . رو از مادرش به ارث برده
اون . خـوره  ي کافی زیبا هست ولی زیباییش فقط به درد عکس روي جلد مجالت می نظرم به اندازه

مـن   زیانگ عاقل و شگفت ي مدن نوهاوبه هر حال اونا باعث به وجود . با پول ازدواج کرد نه با پسرم
فقـط  . گونـاگونش داره  يها در پرداختن به هوس يرو ادهیدخترم النور فقط عالقه به ز .شدن سایمل
تونسـتم   ینم. که من بهش گفته بودم باید با یه نفر ازدواج کنهازدواج کرد  20ا مارسله این خاطر بب

ازدواج  هکردم اگـ  یفکر م. پرسه بزنه دیسا تیگربه اطراف نا هیمثل  شیتمام زندگ ياجازه بدم تو
کنه مـن   فکر هم می. بدجور .کنه می مارسل قمار  .کردم بهتر از اینا فکر می دیبا. شه یکنه بزرگ م

 معمـا  هیـ  نشیمن و والـد  يبرا شهیاون هم. 21ام پال هگید ي پسر دارن، نوه هیاونا . خبر ندارم، احمق
  ».ي اشتباهیه یه بچهگفتم  یبودم م ردهاگه خودم چک نک. بوده

را بلند کردم کیف . داشت براي گفتن زانشیعز نیتر کیکه او در مورد نزد تمام چیزي بود  نیاو 
هـر وقـت چیـزي    «: و گفـتم تکـان دادم   نیفیگـر  سـري بـه   .آه از نهادم بلند شـد  ادشیو از وزن ز

  »کرده؟ یمنو به شما معرفکی تونم بپرسم  یم. ذارمتون دستگیرم شد در جریان می

  ؟دنست باشاتو یم ريگیچه کس د .البته. و من لبخند زدم ».22واکر«: گفت

  »نامه بنویسه؟ باید یه وصیتکنه  یاحساس م جاودانه هیچرا . الؤس نیآخر«: گفتم

  ».تا ابد دوام نمیارههم  جاودانگی یچون حت« :گفت نیفیگر ایجرم
                                                             

١٩. Gloria  
٢٠. Marcel  
٢١. Paul  
٢٢. Walker   
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  زنبور ملکه: فصل دوم 
  

شاید . کنم جرم شروع میي  وقتی سرنخی ندارم، که بیشتر مواقع هم همینطور است، از صحنه
کارت که رویش اسم و آدرسش نوشته شده را جا   مجرمان چیز به درد بخوري مثل یک بیزنس

بعد از اینکه اتاق . تر از این هم در نایت ساید اتفاق افتاده است گذاشته باشند؛ چیزهاي عجیب
  .صحبت کردمکنفرانس را ترك کردم، به سراغ سرپیشخدمت هابز رفتم و با قاطعیت با او 

  ».خوام اتاق ملیسا رو ببینم هابز، می«

  » .کنین ولی متأسفانه اونجا چیزي پیدا نمی. البته، آقا«: هابز با آرامش گفت

کردم که  داشتم به این فکر می. هابز مرا به طرف یک سري راهرو و تاالر دیگر راهنمایی کرد
تمام راهروها و . نقشه بخواهمشوم از کسی  اگر هابز تصمیم گرفت گمراهم کند مجبور می

براي چنین تاالر بزرگی عجیب بود که افراد زیادي . تاالرها به طور عجیبی ساکت و آرام بودند
پوشی  هاي یونیفورم شدیم مستخدم تنها افرادي که از کنارشان رد می. کردند در آن زندگی نمی

. گذشتند ه و سر به زیر از کنار ما میکردند و با عجل دیدند راه را باز می بودند که وقتی ما را می
کردم که این من بودم که آنها ازش  ام، فکر نمی و با وجود شهرت سخت به دست آمده

هابز . در آخر به آسانسوري قدیمی با درهاي لغزشی برنجی سبک روکوکو رسیدیم. ترسیدند می
. وارد آسانسور شدیمآمد داشته باشد درهاي سنگین را عقب کشید و  با نیرویی که بهش نمی

. شد یک مهمانی خودمانی در آن راه انداخت مانند به قدري بزرگ بود که می آسانسور قفس
آمیز  هابز درها را بست و با صدایی بلند و تحکم. هاي رنگی تزیین شده بود دیوارهایش با شیشه

اي  م قدیمیبراي چنین مکانیز. آسانسور با لرزشی خفیف شروع به حرکت کرد. طبقه آخرگفت 
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ها گشتم و متوجه شدم که هیچ  ي طبقه دنبال شماره. حرکت بسیار صاف و آرامی داشت
  .شود شمارشگر یا کنترلی در هیچ جاي آسانسور دیده نمی

  ».هابز، هیچ شمارشگر یا کنترلی توي این آسانسور نمی بینم«

که به صداي افراد ریزي شدن  تمام آسانسورهاي عمارت گریفین طوري برنامه. درسته، آقا«
  »...یه اقدام امنیتی. مجاز واکنش نشون بدن

  »پس چطور کسانی که ملیسا رو دزدیدن به طبقه آخر رسیدن؟«

سوال خوبیه، آقا، و من مطمئنم که شما به وقتش پرده از این معما برمی دارین و ما رو هم «
  ».روشن می کنین

  ».اینقدر منو دست ننداز، هابز«

  ».بله، آقا«

ي متعدد در دو طرف  به تاالري طوالنی با درهاي بسته. نسور ایستاد و هابز درها را باز کردآسا
دیوارها هیچ گونه تزییناتی نداشتند و . نور تاالر به طور دلپذیري آرام بود. تاالر قدم گذاشتم

تمام درهاي بسته خیلی محکم به نظر می . هاي ایرانی زینت داده شده بود کف زمین با فرش
اگر من بودم، با چنین . کنند یا نه ها درهایشان را قفل می ها شب دانستم آیا گریفین نمی. سیدندر

هابز با حالتی نمایشی درهاي آسانسور را بست و . کردم اي، این کار را می مکانی و چنین خانواده
ک تجاوز به حریم خصوصی کسی یک تاکتی. جلو آمد و با حالتی ناخوشایند کنار من ایستاد

کردم  آور استاندارد است، اما در مورد من که روي موجودات خیابان خدایان را هم کم می ترس
و یک سرپیشخدمت خودبین و مغرور به . ها گریه کنند چنین نبود کردم که مثل بچه و کاري می

  .تنهایی براي خارج کردن من از دور بازي کافی نبود
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البته تمام افراد خانواده . ام افراد خانواده اینجاستاتاق خواب تم. ي آخره، قربان اینجا طبقه«
هاي خودشون رو توي شهر  ارباب ویلیام و خانم النور خونه. همزمان با هم اینجا اقامت ندارن

  ».آقاي گریفین ازشون خواسته اینجا زندگی کنن. ولی ارباب پال و دوشیزه ملیسا نه. دارن

  »ه با پدر و مادر خودشون زندگی کنن؟د ها اجازه نمی اون به بچه«:با اخم گفتم

  ».باز هم به خاطر مسائل امنیتی، قربان«

اتاق ملیسا رو نشونم «:دهد گفتم  براي این که یادش بیندازم که چه کسی این جا دستور می
  ».بده

  .شد راهروي درازي بود و درهاي زیادي در آن دیده می. به پایین راهرو رفتیم

  »هاي مهمونا؟ اتاق«: به آنها اشاره کردم و گفتم 

فقط افراد خانواده زیر این سقف . شه اینجا اقامت کنن ها اجازه داده نمی به مهمون. اوه نه، قربان«
است تا هر   ها متعلق به    افراد خانواده تمام این اتاق. باز هم به خاطر مسائل امنیتی. خوابن می

. ها خسته شدن بتونن این طرف و اون طرف نقل مکان کنند از اتاقوقت هوس کردن یا از یکی 
  ».باشه، قربان  اي ها اتاق خواب می تونه مشکل واقعی براي جاودانه

  »کنی چه اتفاقی براي ملیسا افتاده؟ خب هابز، فکر می«: گغتم. کمی بیشتر حرکت کردیم

  ».اندونم، قرب واقعا نمی«:او بدون این که به من نگاه کند گفت 

  ».اما باید یه نظري داشته باشی«

نظراتم فقط براي بهتر کردن خدمات شایسته به . کنم که نظري نداشته باشم خیلی تالش می«
  ».خانواده است

  »کردي، هابز؟ قبل از این که بیاي اینجا چکار می«
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  ».کردم، قربان اوه، من همیشه همین کار رو می«

  .شود تعلیم و آموزش براي شغلش آنقدر مغرور نمی ها هیچ کسی بدون سال. قابل باور بود

کدوم چیز مشکوك یا غیر معمولی رو قبل یا بعد از ناپدید شدن  ي کارکنان چطور؟ هیچ بقیه«
  » ملیسا ندیدن؟

گفتن،  دونستن به من می اگر چیزي می. جو کردم، آقا و تک کارکنان به دقت پرس از تک«
  ».قربان

اي رو به عمارت راه  ي غیر معمول یا ناخونده کننده د شد، هیچ بازدیدبعدازظهري که ملیسا ناپدی«
  »ندادید؟

  ».این جا مردم همیشه در رفت و آمد هستن، قربان«

  »ري؟ هابز، تو همیشه اینقدر طفره می«. هاي تندم را به او انداختم یکی از آن نگاه

  ».یساستاین اتاق دوشیزه مل. کنم بهترین جواب رو بدم، آقا من سعی می«

دري از جنس چوب سخت بود و به نظر . ي درها فرقی نداشت ایستادیم پشت دري که با بقیه
ي برنجی را چرخاندم و در  دستگیره. اي از حمله یا به زور وارد شدن نبود هیچ نشانه. آمد قفل می

باندهاي هیچ پوستري از  . اتاق مقابلم کامال خالی بود. داخل را نگاه کردم. به راحتی باز شد
فقط چهار تا دیوار . دار یا اثاثیه نبود کرك  موسیقی روي دیوار نبود و خبري هم از حیوانات

هیچ چیزي که نشان بدهد . تر بود لخت، یک تخت لخت و یک کف چوبی که از همه لخت
  .به هابز خیره شدم. شد کرده دیده نمی دختر نوجوانی در اینجا زندگی می

  »!جوري نبوده شه اینبهم بگو که این جا همی«

  ».جوري نبوده، آقا این جا همیشه این«
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  »گریفین دستور داده که اینجا خالی باشه؟«

  ».اینجا دقیقا همون طوریه که دیدم. نه، قربان«

  ».توضیح بده«: به طرزي کمی خطرناك گفتم

ارباب و . شهي افرد خانواده ملحق ب دوشیزه ملیسا قرار بود براي صرف شام به بقیه. بله، قربان«
ارباب ویلیام، . خانومشون همیشه اصرار دارن که افراد خانواده وقتی اینجا هستن با هم شام بخورن

. بانو النور و پسرشون ارباب پال حاضر بودن، ولی دوشیزه ملیسا برخالف همیشه دیر کرده بودن
در زدم، . باز بود نیمهوقتی به اینجا رسیدم، در . وقتی ایشون نیومدن، منو فرستادن تا بیارمشون

وقتی جرأت کردم داخل رو نگاه کنم، چون با خودم گفتم شاید حالشون . ولی جوابی نشنیدم
دوشیزه ملیسا آدمی نبود که این جور . بینید دیدم طور که االن می خوب نباشه، اتاق رو همین

همین خاطر بالفاصله  رسید، به هایی در بیاره، با این وجود این موضوع خیلی مهم به نظر می بازي
زنگ خطر رو به صدا در آوردم و مأموران امنیتی تمام عمارت رو از باال تا پایین گشتن ولی 

  ».اثري از دوشیزه ملیسا پیدا نکردن

که نه تنها دزدها ملیسا بلکه تمام  گی داري می«: مدتی طوالنی به او خیره شدم و باالخره گفتم
  »متوجه بشه بردن؟وسایل اتاقش رو بدون اینکه کسی 

  ».بله، قربان«

  ».کنی هابز، دیگه داري عصبانیم می«

کنه مگر  کنم که باید این رو هم بگم که هیچ جادویی در عمارت گریفین عمل نمی حس می«
تونستن دوشیزه ملیسا رو با  پس نمی. ي گریفین اجازه بده، قربان اینکه یکی از اعضاي خانواده

  » .جادو از اتاقش بیرون ببرن
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  ».اش نه بدون کمک خودش یا یکی از اعضاي خانواده«

  » .که البته کامال غیرممکنه، قربان«

ي چیزها فقط سختن، نه  پاي زنده به دیوار غیرممکنه، بقیه نه، هابز، میخ کردن یه هشت«
  » .غیرممکن

  ».کنم، قربان در مقابل دانش واالي شما تعظیم می«

کردم، اما آمادگی گفتن آن با صداي بلند را  فکر می کار خوديهنوز داشتم روي احتمال 
  .نداشتم

دوباره به اتاق خالی نگاه کردم و سعی کردم موهبتم رو فرا بخوانم، با این امید که حداقل یک 
کسی با قدرتی بسیار . شد نگاه اجمالی به اتفاقی که افتاده بود بیندازم، اما چشم درونم باز نمی

کم به این فکر افتاده بودم که  کم. ه از موهبتم در این مورد استفاده کنمخواست ک زیاد واقعا نمی
  ...شاید کسی مرا به بازي گرفته است

درست وقتی که یک زن خدمتکار    . صداي پاي کسی پشت سرم در تاالر شنیده شد
،    لعنتی. پوش کنار هابز ایستاد و با احترام به او تعظیم کرد، رویم را برگرداندم یونیفورم
کمی فکر کرد و به من هم تعظیم . کردند ها در اینجا خیلی بی سروصدا حرکت می مستخدم

  .سریعی کرد

منو ببخشید، آقاي هابز، ولی « : تر بود گفت زن خدمتکار با صدایی که کمی از یک نجوا بلند
  ».شنبانو گفتن که به شما بگم ایشون مایلن با آقاي تیلر قبل از رفتنشون صحبتی داشته با

  .هابز به من نگاه کرد و یکی از از ابروهایش را باال برد
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من همیشه دوست داشتم بتونم اینجوري یه ابروم رو . کنم اینو به من هم یاد بده اوه، خواهش می«
  ».ببرم باال

هابز فقط به من . اش را بگیرد و مجبور شد رویش را برگرداند خدمتکار نتوانست جلوي خنده
  .کرد نگاه می

  ».شاید اون چیزي بدونه. اوه مگه چی شده؟ بهتره با بانو صحبت کنم«تم گف

  ».کنم طور فکر نمی من این«:هابز گفت 

ام  خدمتکار با عجله به سر کارش برگشت و هابز از میان راهرو تا اتاق ماریا گریفین راهنمایی
اش ممکن است  هخواهد مرا ببیند، و چه چیزي در مورد نو کنجکاو بودم بدانم چرا می. کرد

ها معموال  زن. توانست به من بگوید خواست یا نمی ي گفتن کرده باشد که جرمیا نمی آماده
باالخره به . دانند اش نمی گذارند که مردها چیزي درباره رازهایی را در خانواده با هم در میان می

  . نام دیگري رسیدیم اتاق بی

   »    .اتاق ماریا گریفین، قربان«:هابز گفت 

  »هاي جداگانه دارن؟ ماریا و جرمیا اتاق«:متفکرانه نگاهش کردم و گفتم 

  ».درسته، قربان«

  .گفت پرسیدم چیزي به من نمی به هر حال اگر هم می. چیزي نپرسیدم

هابز در را  !وارد شید: اي گفت  صداي بلند زنانه. سري به او تکان دادم و او خیلی مؤدبانه در زد
طوري خرامان وارد اتاق شدم که انگار . باز کرد و یک قدم به عقب رفت تا اول من وارد شوم

هاي بعدازظهر  اگر چه در نایت ساید از نیمه. خیال داشتم آنجا را اجاره کنم و سپس ویرانش کنم
و سفیدي او با لباس خواب ابریشمی تنگ . خواب بود گذشته بود ماریا گریفین هنوز در تخت
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دیوارها هم . احاطه شده بود  دار صورتی هاي پف روي تخت نشسته بود و در هر طرف با بالشت
در واقع، تمام این اتاق بزرگ نوعی از تزیینات صورتی داشت، انگار که وارد . صورتی بودند

تخت آنقدر بزرگ بود که چند نفر، اگر با هم خودمانی بودند در . یک شیرخوارگاه شده بودم
ها، مشاوران و رییس دفترها احاطه  ماریا گریفین با لشکر کوچکی از پیشخدمت. شدند آن جا می

روتختی زیبا و . کردند میلی راه باز می رفتم با بی بعضی از آنها وقتی به طرف تخت می. شده بود
 تر و یک خورده هاي نیمه خورده، جعبه شکالت ي غذاهاي نیمه  گران قیمت او با باقی مانده

یک بطري شامپِین خنک سر باز . ي شایعه پراکنی پر زرق و برق پوشیده شده بود دوجین مجله
گرفت و ظاهرا حواسش به افرادي بود  ماریا آشکارا مرا نادیده می. در سطل یخ دم دستش بود

که دور و بر تخت این طرف و آن طرف می رفتند و با سر و صداي زیاد براي جلب توجهش 
  .  بنابریان پاي تخت ایستادم و مستقیم نگاهش کردم. دکردن رقابت می

اش یک زیبایی  ماریا گریفین زن فربه زیبایی بود، و هیکلش به طرز دلپذیري گرد بود و زیبایی
موهاي زردش آنقدر کمرنگ . ي پرپشتی باالي سرش بسته بود موهایش را در دسته. قدیمی بود

. کرد زرق و برق صورتش آن را جبران می ی آرایش پررسید، ول بود که تقریبا بیرنگ به نظر می
هایی آنقدر کلفت  چشم ارغوانی تیره و مژه زده، سایه هاي رژ کرده و قرمز، گونه هاي پف لب

ماریا به نظر اوایل سی . توانست از میان آنها جایی را ببیند داشت که جاي تعجب داشت که می
بندي محکمش به  استخوان. گذراند اش را می ی سالگیها بود که س گذراند، و قرن اش را می سالگی

. اي در صدایش در زیر آن نهفته بود شخصیتش ظاهري بخشیده بود که رفتاري مبهم و ترشرویی
  .او بیشتر شبیه بانویی نازپرورده بود تا همسري قدیمی و باوفا

را تقریبا قبل از هاي مختلف دسته دسته دور و برش ایستاده بودند تا نیازهایش  کلفت و نوکر
اي از شکالت  ي تازه هایش را صاف کنند، بسته اینکه به آنها فکر کند برطرف کنند؛ بالشت

کدامشان توجهی نداشت و تمام  ماریا به هیچ. جلویش بگیرند یا لیوان شامپینش را پر کنند
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دي معلوم شد به زو. هایش داده بود هاي آن روزش و به روز کردن دفتر برنامه توجهش را به نامه
رسید  اي آویزان بود و هر وقت به نظر می که حالت و رفتار معمولش اخم کردن و لب و لچه

رود آماده بود که با دست گوشتالویش به هر کسی که بر حسب  اوضاع مخالف میلش پیش می
ها بدون اینکه خود را عقب  نوکر و کلفت. اش بود حمله کند اتفاق در آن لحظه در نزدیکی

مشاوران مد و مشاوران اجتماعی همه مراقب بودند که . کردند هاي او را تحمل می د کتکبکشن
تر بودند  کسانی که به من نزدیک. بدون اینکه کسی متوجه شود دور از دستان ماریا بایستند

کردند و پس از چند لحظه که جرأتش را پیدا کردند شروع کردند به رد  زیرچشمی مرا نگاه می
ي من، و صدایشان هم به قدري بلند بود که بتوانم  اظهار نظرهاي کوچک دربارهو بدل کردن 

  .بشنوم

  ».به به، ببین کی اینجاست، جان تیلر معروف«

  ».تر می دونی، مردونه. کردم قدش بلندتر باشه همیشه فکر می. بهتره بگی جان تیلر بدنام«

  ».ترش کنم تونم خیلی شیک انی میبا یه پالتوي ارغو... پالتوش هم خیلی از مد افتاده است«

  ».هاش رو بپرس اندازه«

   »!اوه، دوست ندارم این کار رو بکنم«

داد تا توجه همه را به خود  اي را با دست گوشتالویش تکان می ماریا گریفین در حالی که نامه
 دونه نویسه؟ خودش خوب می چرا هنوز این زن به من نامه می«: جلب کند، با صداي بلند گفت

هام رو از دست بدي،  دو تا از مهمونی: قوانین من خیلی واضحن! زنم که من باهاش حرف نمی
  »...هاش جزام داشتن اصال برام مهم نیست که بچه. شی اون وقت بیرون می

. کرد جز من، اما تمام این نمایش به خاطر جلب توجه من بود ي افراد داخل اتاق نگاه می به همه
شان را به  هاي مختلف به مشاورهایش که تمام توجهشان، و نه عالقه به شکایت کردن از موضوع
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کز کرد که شاهانه رفتار کند، ولی تمر ماریا تمام تالشش را می. او جلب کرده بودند ادامه داد
پرید و از موضوع اصلی  کرد و به موضوع دیگري می از یک موضوع شروع می. کافی نداشت
مثل یک پروانه از موضوعی . رفت شد و بعد حرفی را که شروع کرده بود یادش می منحرف می

تر یا خوش آب و  اش جذب چیزهایی می شد که جالب زد و همه بال می به موضوع دیگر بال
به اشیا نگاه . نتظار کشیدن خسته شدم و شروع به پرسه زدن در اتاق کردماز ا. تر بودند رنگ

  .گذاشتم احتیاطی دوباره سر جایشان می کردم و عمدا آنها را با بی کردم، بلندشان می می

  .کردم که آنها را از پنجره به بیرون پرت کنم داد، شروع می اگر این کار جواب نمی

هاي چینی ظریف،  مجسمه. شد ل تجملی دیده میکرد وسای تا جایی که چشم کار می
رسید اگر در  هاي بسیار ظریف که به نظر می اي و پورسلین هاي عتیقه، حیوانات شیشه عروسک

. با نظم و دقت کنار هم چیده شده بودند  همه. شوند کنارشان کمی سنگین نفس بکشی خرد می
ه با یک پتک یا شاید هم یک طلب از وجودم مشتاق بود که مثل یک دیوان یک بخش آشوب

با خوردن چند تا شکالت از . زنجیر فوالدي این طرف و اون طرف بدود و همه چیز را خرد کند
هاي خوب و نرم را خورده بودند،  تمام قسمت. هاي در باز وحشیگري درونم را آرام کردم جعبه

  .ولی به همان هم راضی بودم

از روي میز کنار ماریا قرار داشت فهمیدم که مرسوالت اي که  هاي باز نشده اي از نامه از کپه
چون هک کردن یا مانع شدن  -- در نایت ساید ایمیل خیلی مرسوم نیست. آید زیادي برایش می

و همیشه مشکل پیشرفت توانایی حسی کامپیوترها یا تصرف . از رسیدن آن خیلی آسان است
نی هم که ارواح پلید را از وسایل و کسا... شدن توسط نیروهاي تاریک خارجی وجود دارد

اند، مخصوصا در  نویس رایج هاي دست این روزها نامه. کنند ارزان نیستند الکترونیکی بیرون می
هاي  گریفین. در نظر بگیرند» ها باالترین دایره«مواردي که بعضی افراد دوست دارند آن را 

طلبی  رخوردارند، یعنی اینکه هر جاهساالري در نایت ساید ب ي اشراف جاودانه از بیشترین درجه
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کرد خود را به آنها نزدیک کند، به این امید که مقداري از  در نایت ساید نومیدانه تالش می
ستایی یک عادت وحشتناك  خود. ها را با تضرع و ترحم به دست بیاورد قدرت و ثروت گریفین

و کنار گذاشتن آن و متحمل شدن  ي اعتیاد به هرویین آسان است، است، اعتیاد به آن به اندازه
  .است  کننده هاي ترکش به همان اندازه ویران نشانه

افتادند و براي بخشش و ترحم آنها  ها می ي سلطنتی هم به پاي گریفین حتی اعضاي خانواده
هایی در  پادشاهان و ملکه -- ما در نایت ساید از این قبیل افراد زیاد داریم. کردند التماس می

آنها از طریق . اي که بتوان فکرش را کرد ها و هر طبقه و مرتبه ها و لرد اهزادهتبعید، ش
آمدند و براي همیشه از مردم، قدرت  ها و ابعاد دیگري به اینجا می هایی از دنیاها و زمان لغزه زمان

ولی . سازند کنند و چیز جدیدي از خودشان می بعضی از آنها تالش می. شدند و ثروتشان جدا می
آنها هنوز هم انتظار دارند مثل . دانند چون راه و روشش را نمی. کنند شترشان این کار را نمیبی

شوند که  طور بوده، و وقتی متوجه می پادشاهان با آنها رفتار شود، فقط به این خاطر که قبال این
را در بیشترشان خود . شوند دهند واقعا نارحت می اهالی نایت ساید اهمیتی به این مسائل نمی

توانند با  کنند، جایی که می کوچکی که فقط مخصوص اعضا هستند پنهان می  هاي شخصی کلوب
عناوین شایسته با یکدیگر صحبت کنند و وقشان را بیشتر با تالش براي دعوت شدن به 

چون پذیرش توسط . ها بگذرانند ي گریفین هاي شبانه جدیدترین مجلس رقص یا مهمانی
زاده  متأسفانه آنقدر اشراف. کند بیعت خاص آنها را در چشم همه معتبر میها دوباره ط گریفین

. کنند و همین کار را هم می. توانند از بینشان انتخاب کنند ها می پلکد که گریفین اطرف آنها می
کننده هستید و سپس از دور  شود تا نشان بدهید جالب یا سرگرم فقط یک فرصت به شما داده می

کرد ناخوانده به  ها به خاطر این معروف بود که مدام سعی می ، پادشاه پري1زاگ. شوید خارج می
ها برود، حتی با وجود اینکه به او گفته بودند که پذیراي او نیستند و هرگز  هاي گریفین مهمانی

  .رفت نخواهند بود، و مهم هم نبود با چه کسی به آنجا می
                                                             
1. Zog  
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ز آنجا آمده بود یک خدمتکار همیشه با یک کهنه ظاهرا در جایی که ا. شاشید او روي زمین می(
  .)و سطل دنبالش بود

یک از اینها را نداشت و  ماریا همیشه مدعیِ داشتن ذوق و سلیقه بود، ولی متأسفانه خودش هیچ
به همین خاطر به یک سري مشاور اجتماعی و مشاور مد وابسته بود تا به او کمک کنند تصمیم 

هایی را براي هر  ها و مدل ند و چه کسانی را قبول نکند، و چه سبکبگیرد چه کسانی را قبول ک
اما در آخر این خود ماریا بود که این تصمیمات را با وسواس خاصی به . فصل دنبال کند

کردند با تنه و آرنج زدن به یکدیگر  و بنابراین مشاوران سعی می. آورد ي اجرا در می مرحله
و با صدایی بلند و ساختگی و رفتاري بسیار نمایشی در مورد هر ترین فرد به ماریا باشند  نزدیک

. شد موضوعی بحث کنند، که البته گاهی هم این کار به مسابقات مشت و سیلی تبدیل می
ي کوچک شهرتی اجتماعی به دست بیاورند یا  توانستند با یک کلمه یا یک اشاره مشاوران می

ها  اطالع داشتند، و به همین خاطر بود که این بیچارهآن را نابود کنند و همه هم از این موضوع 
شد، شاید آنها از جاه  اگر حقیقت آشکار می. آشنایان زیاد ولی دوستان واقعی بسیار کمی داشتند

  .شدند ظن و ناامنی می هایی که به یک کلمه حرف بند بودند هم بیشتر دچار سوء طلب

حوصله شد و ناگهان به بقیه، حتی  یستم خسته و یا بیباالخره ماریا از تظاهر به این که من آنجا ن
میل ولی با  همه به نحوي بی. هابز که کنار در ایستاده بود دستور داد از اتاق بیرون بروند

هایی براي او آنجا را ترك کردند، تا اینکه باالخره  کنان و فرستادن بوسه فرمانبرداري و تعظیم
کردیم  و ماریا گریفین در حالی که به یکدیگر نگاه میدر پشت سر آخرین نفر بسته شد و من 

کرد و سعی داشت تصمیم بگیرد که آیا من  او با خونسردي به من نگاه می. در اتاق تنها شدیم
در . ام را بکند تا به هدفش برسد کسی هستم که بتوان به او دستور داد  یا باید کمی چاپلوسی

روي لحاف صورتی  را با ناز و عشوه به هم زد و هاي بلندش  آخر لبخند شیرینی زد و مژه
  .کنارش دست کشید
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  ».بیا این جا پیش من بشین، جان تیلر، تا بتونم خوب نگاهت کنم«

هایش را جمع کرد و  لب. جلو رفتم و یک صندلی برداشتم و با حفظ فاصله روبروي او نشستم
به   ک نگاه درست و حسابیجلوي لباس خوابش رو کمی بیشتر پایین کشید، و من توانستم ی

هایش  توانستم این را از چشم می. او از احتیاط من ناراحت نشده بود. هایش بیندازم خط سینه
بوي عطرش در هوا پخش شده . او همیشه دوست داشت که اول شکارش کمی تقال کند. بخوانم

ک خالص حیوانی هاي چالنده شده که با مش بوي گلبرگ. شد بود و تقریبا داشت بر من چیره می
  .مخلوط شده بود

  ».چند تا سؤال دارم«: گفتم

هاي خصوصی همینه، اینطور نیست؟ از  کار شما کاراگاه. جان...داري  بله، البته که سؤال«
. کنم تا حاال یه کارگاه خصوصی واقعی دیده باشم کنید؟ فکر نمی هاتون بازجویی می مظنون

  »...انگیزه خیلی هیجان

  ».رسین تون خیلی ناراحت به نظر نمی از گم شدن نوه«: وضوع را باز کنم گفتمبراي اینکه سر م

خواد خودش رو مقدس  می. اون فقط طبق معمول باعث دردسر شده«. اي باال انداخت ماریا شانه
... شه هام رو به هم نریزه شاد نمی هیچوقت تا توي کارهاي من دخالت نکنه و برنامه. نشون بده

از خونه فرار کنه، تمام توجه پدربزرگش رو . ي دیگه براي جلب توجه کردنه این هم یه نقشه
جلب کنه و بعد از چند روز صحیح و سالم و خوشحال و خندان طوري که انگار نه انگار اتفاقی 

کنه که انگار  جرمیا هم بعد از برگشتنش طوري رفتار می. ي چشم سفید دختره. گرده افتاده بر
  ».اش بچرخونه تونه جرمیا رو دور انگشت کوچیکه همیشه می .هیچ اتفاقی نیفتاده

  »یعنی شما قبول ندارین که اون رو دزدیدن؟«
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کسی . هاست که این خانواده رو حفاظت کرده امنیتی که تو این خونه هست قرن! البته که نه«
ر اینکه هاي خطر مخفی رو به صدا در بیاره وارد یا خارج بشه، مگ تونسته بدون اینکه زنگ نمی

هاش براي جلب توجه  این هم یکی دیگه از نقشه. یه آدم وارد از قبل غیر فعالشون کرده باشه
  ».ي کوچولوي گستاخ کردنه، هرزه

  »باید اینطور نتیجه بگیرم که شما دو تا با هم کنار نمیاید؟«

هام  ن، نوههام همیشه ناامیدم کرد بچه«: ماریا با صدایی که از یک بانو بعید بود غرید و گفت
جرمیا تنها آدم توي دنیاست که تا حاال برام اهمیت داشته، و تنها کسیه که . حتی بیشتر از اونا

دونی من قبال کی بودم، قبل از اینکه اون منو پیدا کنه و زن  تو نمی. واقعا به من اهمیت داده
ینو به چشم خودم ا. دونه کس نمی دیگه هیچ. دونی معلومه که نمی. خودش کنه و جاویدانم کنه

اما من به یاد دارم، جرمیا هم همینطور، به خاطر این همیشه دوستش خواهم . دیدم، باور کن
او متوجه شد که کمی صدایش بلند شده است و سعی کرد دوباره به اعصاب خود مسلط » .داشت

  ».اینکه در حال حاضر ملیسا کجا باشه اصال برام اهمیتی نداره، جان«. شود

هات  بره و هیچ چیزي گیر تو و بچه وجود اینکه تمام ثروت خاونواده رو به ارث میحتی با «
  »نمیاد؟

. هاي برجسته و به سرخی خونش به من لبخند زد و با چشمانی گرسنه به من نگاه کرد او با لب
کنی  تو فکر می. اي قیافه حتی یه جورایی خوش. کردم تر از اونی هستی که فکر می تو جوون«

. کنن طور فکر می همه همین. کنی گلم، این طور نیست، جان؟ البته که این طور فکر میمن خوش
شم، جان، هیچ وقت زیبایی و  من هیچوقت پیر نمی... کنن هاست که این طور فکر می قرن

این . کنم و همیشه دوست داشتنی خواهم موند تا ابد زندگــی می. دم شادابیم رو از دست نمی
بیا نزدیکتر و . کنی من خوشگلم، جان بهم بگو که فکر می... ه من قول دادهچیزیه که جرمیا ب
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جوون . تو هیچوقت چیزي شبیه پوست من حس نکردي. لمسم کن، جان. اینو توي صورتم بگو
  »...ها و تازه و شاداب براي قرن

یک تپید، خام و قوي مثل  سکس در هواي بینمان می. لرزید دهانم خشک شده بود و دستانم می
خودم را محکم روي ... خواستم آمد ولی در آن لحظه او را می از او خوشم نمی. نیروي عنصري

شاید به این خاطر بود که ماریا داشت تمرکزش . صندلی نگه داشتم و جنون به سرعت گذشت
هاي دیگري  ي ماریا به موضوع وقتی بالفاصله سست نشدم، ذهن آشفته. داد را از دست می

  .پرداخت

دونی،  می... مونم رن، اما من مثل یه روز تابستونی تا ابد دوست داشتنی باقی می ها میان و می مد«
شب همیشگی شاید خیلی زیبا باشه، ولی هر چیزي . کنم این تنها چیزیه که فقدانش رو حس می
از وقتی که گرماي خورشید رو ... کننده بشه تونه خسته که پیوسته بدون تغییر تکرار بشه می

  ».وي صورتم و نوازش نسیم وزنده رو حس کردم زمان زیادي گذشتهر

بخوري از  درد هایش گوش دادم ولی چیز به ماریا به حرافی ادامه داد و من هم با دقت به حرف
ها  ماریا قبل از اینکه جرمیا او را جاویدان کند مخلوق ناچیزي بود، و قرن. هایش نفهمیدم حرف

  .                                                                          را تغییر بدهدزندگی هم نتوانسته بود او 

شاید الیق تغییر کردن نبود و به شکل همان زمانی که جرمیا او را از زمان خارج کرده بود مانده 
ي نایت ساید بود و این  ي جامعه او ملکه. اي که در کهربا گیر کرده باشد درست مثل حشره. بود

او قیام هاي دیگر براي مبارزه با تسلط  ممکن بود ملکه. تنها چیزي بود که براي او اهمیت داشت
  .  شد، چون او جاویدان بود ولی آنها نه کنند ولی در پایان همیشه او برنده می

االن   او یکدفعه دست از حرف زدن برداشت و متفکرنه به من نگاه کرد، طوري که انگار همین
ات  هایی درباره داستان. پس تو جان تیلور مشهوري«. یادش آمده بود که من هنوز آنجا هستم
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ي انجیلی بود؟ واقعا ما رو از نابودي در جنگ اخیر نجات  مادرت واقعا یه افسانه... شه گفته می
ي دستیاران جذابت  درباره... تونستی پادشاه نایت ساید باشی خواستی، می گـن اگه می دادي؟ می

  ».3، پسر مرده، سوزي شاتگان2بگو، ریزر ادي

  ».ي درستی باشه لمهکنم ک ؟ فکر نمیجذاب«بی اختیار لبخند زدم و گفتم 

من عاشق شایعاتم، به جز . ها خوندم ي تو و اونا توي روزنامه چیز رو درباره همه«: ماریا گفت
خیلی وقته دارم ... تونن خیلی بیرحم باشن می ها خبرنگاربعضی از اون . ي خودمه اونایی که درباره

آننچرال ي قدیمی وحشتناك،  و اون روزنامه نایت تایمزکنم جرمیا رو راضی کنم که  تالش می
تونه این کار رو بکنه بهم  رو بخره، اما همیشه چند تا جواب احمقانه که چرا نمی 4اینکوایرر

. خونه هاي مالی رو می فقط صفحه. ده نویسن اهمیت نمی اش می اون به چیزایی که درباره. ده می
  ».شناخت ماع نمیاگر من نبودم که بهش بگم، هیچ کسی رو توي اجت

  ».از ویلیام و النور بگو. هات برام بگو از بچه«: وقتی مکث کرد تا نفسی تازه کند گفتم

هایش را غنچه کرد و دنبال شکالت بیشتر و لیوان شامپین گشت، و مجبور شدم دو  دوباره لب
  .بار دیگر هم از او بپرسم تا اینکه باالخره جواب داد

تقریبا هر کسی توي جامعه . به دنیا آوردم، چون اون موقع مد بود یه دو قلو 1920ي  توي دهه«
به دنیا   ي دوستام مجابم کردن که بچه همه. خواستم از بقیه جا بمونم شد و من هم نمی دار می بچه

داشتنی من بزرگ شدن تا این  هاي دوست و بعدش بچه... ترین تجربه است آوردن بهترین و الهی
هاي خصوصی و هر  اونا بهترین پرستارها، معلم. دونم چرا نمی. طوري منو ناامید کنن

                                                             
2. Razor Eddie  
3 . Shotgun Suzie  
4 . Unnatural Inquirer 
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ها وقتی رو باهاشون  کردم آخر هفته خودم هم سعی می. اي رو که میخواستن داشتن بازي اسباب
  ».دادم که چقدر سرم شلوغه بگذروندم، اهمیت هم نمی

  »و جرمیا؟«

ع صداش رو روم بلند کرد، کاري که در واق. واقعا عصبانی بود. اوه، اون اون موقع عصبانی بود«
  ».خواست اون هیچوقت بچه نمی. کنه هیچوقت نمی

  »پس چه اتفاقی افتاد؟«: گفتم

برام اهمیتی «. صدایش کامال عاري از احساسات بود» .دار نشم داد منو نازا کردن تا دیگه بچه«
و دیگه هم ...ار داشتمدار شدن رفته بود و اونا دیگه چیزي نبودن که انتظ دیگه مد بچه. نداشت

  »...رو دوباره تجربه کنم اون کارقصد نداشتم 

  »هیچ دوست نزدیکی نداشتی که بهت کمک کنه در مقابل جرمیا بایستی؟«

مردم . من هیچ دوستی ندارم، جان«. ماریا لبخند کوتاهی زد و ناگهان چشمانش خیلی سرد شدند
دونی، جان،  چون می. ها اهمیتی ندارن ا گریفینکدوم از م براي هیچ. عادي براي من اهمیتی ندارن

رین و هیچ وقت  به سرعت میاین و می. مثل سنجاقک... تون خیلی کم عمر میکنین شما همه
شه روي  روي زندگی ما بذارید، و هیچ وقت هم نمی  مونین تا تاثیري خیلی دور و برمون نمی

در مورد حیوانات خونگی هم ... میرن یي اونا م همه. ذارن حساب باز کرد اونایی که تاثیر می
تونم اونا رو تحمل  اما دیگه نمی. ورزیدم هام عشق می ها پیش به گربه من قبال، سال. همینطوره

هاي  هایی توي عمارت داشتم، همون زمانی که باغ باغ 1750هاي  توي سال... ها یا گل. کنم
فقط . دونستم باهاشون چکار کنم نمی... اشتمها رو د تزئینی خیلی مد بود، اما اون موقع که اون باغ

آخرش هم به حال خودشون ولشون کردم، اونم فقط به ... شه دفعات زیادي توشون قدم زد می
همیشه در حال تغییره، همیشه  -- تره جنگل به نظرم خیلی جالب. شه این خاطر که ببینم چی می

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

Night side 7 19 

فقط . آخرین خط دفاعیمون نگه داشته جرمیا جنگل رو به عنوان... کنه چیزهاي جدیدي تولید می
ي  خنده» .کنن اونو از چنگمون در بیارن  ها بخوان شورش کنن و سعی براي موقعی که وحشی

تونه هیچ  هیچکس نمی... بزار سعی کنن! بزار سعی کنن«. با صداي زشتی خندید. کوتاهی کرد
  »!چیزي رو ازمون بگیره 

  ».شهتون رو گرفته با یکی ممکنه نوه«:گفتم 

. اش را به من زد هاي سنگینش نگاهی طوالنی به من انداخت و دوباره لبخند اغواکننده از زیر مژه
  »بگو ببینم، جان، شوهرم چقدر براي پیدا کردن ملیسا بهت پیشنهاد کرده؟«

  .کردم ي خودم عادت می هنوز داشتم به ایده» .ده میلیون پوند«: با صدایی کمی خشن گفتم

هت بدم تا به راحتی از کارت دست بکشی و ملیسا رو پیدا نکنی؟ من می تونم چقدر بیشتر ب«
جرمیا نباید از این قضیه . مونه و البته این راز کوچولو بین خودمون می... خیلی سخاوتمند باشم

  ».بویی ببره

  »ي خودت؟ خواي اون برگرده؟ نوه تو نمی«گفتم 

  . خیلی سرد. لبخندش محو شد وچشمانش سرد شدند

  ».اومد اون هیچوقت نباید به دنیا می»  :ماریا گریفین گفت

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

  

Night side 7 2 

 

  تمام فرزندان گمشده :فصل سوم 
  

اش  توانم پیشنهاد سخاوتمندانه با احتیاط و با نهایت ادب براي ماریا گریفین توضیح دادم که نمی
و در همین لحظه بود که او . کنم را بپذیرم چون هیچوقت به طور همزمان براي دو نفر کار نمی

تصمیم گرفتم که . کرد رسید پرتاب می کال هر چه که به دستش می. شروع به پرتاب اشیا کرد
شدند به  کنان از کنار سرم رد می احتماال زمان خوبی براي رفتن است و  در حالیکه اشیا پرواز

ي در را پیدا  مجبور شدم از پشت سر دست دست کنم تا دستگیره. نشینی کردم ف در عقبطر
آمدند و هر لحظه به سنگینیشان  کنم چون جرأت نداشتم چشمم را از اشیایی که به طرفم می

شد بردارم، ولی سرانجام در را  پیدا کردم و با سرعت خارج شدم، اگرچه خروج با  افزوده می
را به روي تگرگ اشیاء پرتابی به هم کوبیدم و مؤدبانه به هابز که منتظرم بود  در. وقاري نبود

اي  هردویمان لحظه.) فظ وقار تحت فشارح - هاي خصوصی قانون اول کاراگاه. (سر تکان دادم
کرد گوش دادیم، سپس با  ایستادیم و به صداي اجسام سنگینی که به سمت دیگر در برخورد می

  .ش شده جاي دیگري باشمخودم فکر کردم که وقت

هردو تاشون هنوز توي خونه . هاي گریفین، ویلیام و النور حرف بزنم باید با بچه«: به هابز گفتم
  »هستن؟

آقاي گریفین صریحا گفتن که از اونجایی که شاید شما بخواید ازشون بازجویی . البته، آقا«
نگه داشتن اونا توي کتابخونه رو  ي من اجازه. خواد با همسرهاشون اینجا بمونن کنید ازشون می

  ».مطمئنم شما با این کار مشکلی ندارید. گرفتم
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. خواستم توي یه کتابخونه در مورد موضوعات مختلف تحقیق کنم همیشه می«: مشتاقانه گفتم
  » .فقط حیف که چپق و کاله خنده دارم رو با خودم نیاوردم

  ».از این طرف آقا«

سپس از میان راهروهاي بیشتري گذشتیم و به طرف کتابخانه دوباره وارد آسانسور شدیم و 
آنقدر از آن همه پیچ و خم گذشته بودیم که حتی اگر تفنگی را هم روي . حرکت کردیم

به طور جدي به این فکر افتاده بودم که . توانستم راه خروج را پیدا کنم گذاشتند نمی ام می شقیقه
یا روي سطح چوبی . ردي از خودم به جا بگذازم نخ بلندي  نان یا رشته راه را با خرده

ولی عمل دور از . گذاري کنم هاي راهنما عالمت ي دیوارها را با کشیدن پیکان خورده صیقل
بنابراین در کنار هابز به . هایم متنفرم نزاکتی بود و من از ترك ادب و نزاکت در وسط  پرونده

کردم و پیش خودم امیدوار  افم را ستایش میحرکت ادامه دادم و در همان حین آثار هنري اطر
هنوز هم افراد زیادي آنجا نبودند، به جز . بودم که او ناگهان از من نخواهد آنها را معرفی کنم

ها  راهرو. شدند کنان با عجله رد می شدند و تعظیم پوشی که گهگاهی پیدا می خدمتکارهاي یونیفرم
  .شد هم شنیده می آنقدر ساکت بودند که صداي گوزیدن یک موش

  »حاال این عمارت چقدري بزرگ هست؟«: رفتیم به هابز گفتم در همان حال که پیش می

اي  فقط چنین خونه. ي بزرگی هم داشته باشه یه مرد بزرگ باید خونه. اي که الزمه، آقا به اندازه«
  ».ره ازش انتظار می

  »کرده؟ ها کی اینجا زندگی می قبل از گریفین«

هاي طراحی خاص خودشون  دونم آقاي گریفین چند قرن پیش با معیار که می تا اونجایی«
  »...خواستن یه اثري روي بقیه بذارن برداشت من اینه که می. عمارت رو بنا کردن، آقا
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در را محکم پشت . باالخره به کتابخانه رسیدیم و هابز در را باز و مرا به داخل راهنمایی کرد
در چهار . کتابخانه بزرگ و قدیمی بود. ف دیگر منتظر نگه داشتمسرم بستم و هابز را در طر
هاي سنگین و تنگ هم چسبیده که معلوم بود به  هاي پر از کتاب  دیوار آن چیزي جز قفسه

هاي راحتی همه جاي سالن مفروش کتابخانه پراکنده  صندلی. اند وجود نداشت تازگی منتشر نشده
هاي زیادي روي آن وجود داشت در مرکز  که چراغ مطالعهي طوالنی  بودند و یک میز مطالعه
اي بود که هر کسی  او متعلق به دوره. بایست اتاق گریفین باشد اینجا می. سالن قرار داده شده بود

ي کافی قدیمی بودند که واقعا  ها به اندازه هاي داخل قفسه بسیاري از کتاب. سواد خواندن نداشت
هر چیزي . فین احتماال تمام متون قابل توجه قرون گذشته را داشتگری. کمیاب و گرانبها باشند

البته این آخري مطمئنا به . 1ي بدون سانسور نکرونومیکون از انجیل گوتنبرگ گرفته تا نسخه
اش نوشته بودند و  اي در حاشیه عربی بود و احتماال پر از پرانتز بود و با خط خرچنگ قورباغه

  .ش خط کشیده شده بودهاي خوب زیر تمام قسمت

ویلیام و اینور گریفین منتظر من بودند و طوري محکم شق و رق کنار هم ایستاده بودند که 
از چشم من آنها شبیه کسانی نبودند که به . خواستند در مقابل دشمنی دیرینه متحد شوند انگار می

م  کنار هم در آنسوي همسرانشان ه. کنند انتخاب خودشان زمان زیادي را در کتابخانه سپري می
با حوصله به هر چهار نفرشان نگاه .  سالن ایستاده بودند و موقعیت را با دقت زیر نظر داشتند

داشتم، بیشتر امکان داشت که کسی بخواهد چیزي  هر چه بیشتر آنها را منتظر نگه می. کردم
  .خواهد بگوید، فقط براي اینکه سکوت را شکسته باشد بگوید که نمی

یک کت چرمی . ها داشت قامت و عضالنی بود و هیکلی شبیه به بدنساز گریفین بلند ویلیام
شان هم بسیار تمیز و نو به  شرت سفید و شلوار جین پوشیده بود، که همه مشکی روي یک تی

انداخت  هایش را به محض چروك شدن دور می شاید به این خاطر بود که لباس. رسیدند نظر می

                                                             
1. Necronomicon.  
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موهایش بلوند و کوتاه و چشمانش آبی سردي بود و بینی . کرد تن می هاي جدیدي به و لباس
تمام تالشش را می کرد که راست و .  ي مادرش را داشت هاي برجسته عقابی پدرش و لب

اش از اینکه چیزي جز عبوس  مغرورانه بایستد، طوري که درخور یک گریفین باشد، ولی چهره
ابتدا . چه باشد زندگی راحتش ناگهان دگرگون شده بود باالخره هر. زد و بد اخم باشد سرباز می

ي او از  اشخاصی با مقام و مرتبه. ي جدید و سپس با گم شدن دخترش با آشکار شدن وصیت نامه
  .رفاه و قدرت آن ها باید آنها را از چنین چیزهایی محافظت کند. اتفاقات غیرمنتظره متنفر بودند

با این حال طوري لباس پوشیده بود که . کرد را القا می تر بودن النور تمام و کمال حس قوي
. ايِ شیک، با زرق و برق اضافه هاي فاحشه لباس. آورد هم آن را جلف به حساب می 2حتی مدونا

هایش مصنوعی بودند، و آرایش غلیظی کرده بود  موهاي مواج  بلندي داشت که به وضوح موج
اي عصبانی و منزجر به من  آشکارا و با چهره. تا شکل اعضاي متوسط صورتش را تغییر دهد

ي میز  شده  سیگارها را روي سطح جالداده ته. کشید خیره شده بود و پشت سر هم سیگار می
بستم که  شرط می. کرد کرد و آنها را روي فرش گرانبهاي ایرانی زیر پاهایش له می خاموش می

  .کرد در حضور پدرش چنین کاري نمی

مدل سابق،  سوپر. توانست دور ایستاده بود ریا همسر ویلیام تا آنجایی که میدر آنسوي سالن، گلو
او به دقت با . فامی داشت  بلند قامت و الغر بود و پوستش آنقدر سیاه بود که درخشندگی آبی

اش هیچ  اش در زیر سر تراشیده صورت استخوانی. انداز کرد اش مرا ور زده چشمان تیره و سایه
. لباس ساتن سفید بلندي پوشیده بود که با پوست سیاهش در تضاد بود. داد نمیاحساسی را بروز 

ها را داشت و هنوز هم طوري به نظر  مخصوص مدل  ي کننده سالح همان نگاه گرسنه و خلع
توانست با موفقیت از روي هر راهروي سالن مدي که دلش بخواهد قدم  رسید که انگار می می

ارسل شوهر النور ایستاده بود، از حالت بدنش مشخص بود که فقط اگرچه درست کنار م. بردارد

                                                             
2   . Madonna   خواننده و بازیگر معروف آمریکایی 
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کنم در تمام آن مدت  فکر نمی. به این خاطر آنجا ایستاده است که به او گفته شده بود آنجا باشد
  .حتی یک بار هم به مارسل نگاهی انداخته باشد

بود مشخص بود مارسل کت و شلوار خوبی پوشیده بود ولی آنطور که روي بدنش آویزان شده 
مارسل از نظر طرز فکر و گفتار و کردار . هاي معمولی عادت دارد که او بیشتر به پوشیدن لباس

از طرز ایستادن و نگاه کردنش و مدام تکان خوردن و جا به جا شدنش . هم فردي معمولی بود
آدم القا او این احساس را به . کرد معمولی بودنش مشخص بود کاري نمی  حتی در حالی که هیچ

تر به سر کاري که  کرد که تحت اجبار آنجا حضور دارد و خیلی عجله دارد که هر چه زود می
فکر . دهد که کسی متوجه این موضوع بشود در حال انجامش بوده برگردد، و اینکه اهمیتی نمی

ند قیافه بود و مان ي کافی خوش به اندازه. کنم حتی یک بار هم مستقیما به من نگاه نکرد می
  .گلوریا همانطور که به او دستور داده شده بود ساکت ماند

. نگاهم را از واکر به النور و از النور به واکر انداختم و اجازه دادم تا تنشی در آنها ایجاد شود
  . اي نداشتم هیچ عجله

هر کسی در نایت . هاي متعدد آنها می دانستم را در مورد فرزندان گریفین و ازدواجهمه چیز 
ي کافی در مورد آنها و کارهاي مختلفی  توانستند به اندازه هاي شایعات نمی مجله. دانست ساید می

هاي   من فهمیده بودم که گاهی باید به سراغ روزنامه. دادند چیزي به دست بیاورند که انجام می
. شوند هاي طوالنی کمک بزرگی محسوب می بلوید بروم چرا که آنها در طول تحقیق و تجسستا

توان در مواقع ضروري پشت آنها  کنند و می چون این مجالت توجه مرا زیاد به خود جلب نمی
اي برایم  دانستم که در شرایط معمولی حتی ذره یعنی اینکه من کلی در مورد مردمی می. قایم شد

و . دانستم که گلوریا هفتمین زن ویلیام، و مارسل چهارمین شوهر النور بود مثال می. دندجالب نبو
ها باقی  ها هم فناناپذیر بودند، البته فقط تا زمانی که همسر یکی از گریفین تمام همسران گریفین

  . ماندند می
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  .گلوریا و مارسل بیشتر از همسران قبلی آنها دوام آورده بودند

» .شناسم من تو رو می«: کرد محکم و خشن باشد گفت ام با صدایی که سعی میسرانجام ویلی
اگرچه احتماال براي افرادي که با آنها . (البته صدایش طوري نبود که مرا تحت فشار قرار دهد

فقط یه جاسوس ... کاراگاه خصوصی برتر نایت ساید. جان تیلر«.) سر و کار داشت مناسب بود
هیچی . بر و دردسرساز آبرو. کنه هاي زندگی مردم جستجو می توي زبالهلعنتی دیگه که دائما 

  ».بهش نگو، النور

النور نگاه تندي به برادرش انداخت و او را دوباره به » .خواستم بگم، احمق خودم هم نمی«
تمام تالشم را . سکوتی با دلخوري فرو برد، سپس تمام نیروي نگاه سردش را متوجه من کرد

کدوم از ما  هیچ. شه، آقاي تیلر اینجا ازت پذیرایی نمی«. نگاهش تاب بیاورم کردم که زیر
  ».حرفی براي گفتن نداریم

ده که االن  در واقع پول زیادي بهم می. اي فکر میکنه پدرتون طور دیگه«: با خونسردي گفتم
و . بپرسمي شخصی دارم که هر سوالی که دلم بخواد ازتون  اینجا باشم و از طرف پدرتون اجازه

  »درست نمیگم؟! هرچی که بابایی بخواد بابایی به دست میاره

خواستم به  فهمیدم که هر جوابی که می. هر دوي آن ها از روي مخالفت به من خیره شدند
  .شد سادگی و مستقیما از این دو نفر دستگیرم نمی

؟  منظورم اینه که چرا شما هردوتون اینجایید«:براي اینکه از جایی شروع کرده باشم پرسیدم 
اینجا توي عمارت نایت ساید هستین به جاي اینکه توي منزل شخصی خودتون باشید؟ 

  »عادیه، نه؟ غیر...این

حتما باید هابز رو بفرستم باباتونو صدا کنه بیاد به «: آه سنگینی کشیدم و گفتم. سکوت بیشتر
  » هردوتون درکونی بزنه؟
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این تمام » .ي جدید اینجا هستیم پرت در مورد وصیت نامهما به خاطر این چرت و «: النور گفت
ي  خواست بگوید ولی با وجود خشم زیادي که به انفجار نزدیک بود و شنونده چیزي بود که می

شه که بعد  باورم نمی«: اي که دم دست داشت نتوانست جلوي خودش را بگیرد و ادامه داد آماده
اونم به خاطر ! نمی تونه این کار رو بکنه! محروم کنهخواد ما رو از ارث  از این همه مدت می

دونه اگه دستم بهش برسه چه بالیی سرش  اون گم و گور شده چون می! اون گاو کوچولو، ملیسا
  ».اون مغز پدرمون رو علیه ما مسموم کرده! میارم

ي آخر؟ پیرمرد  عوض کردن وصیت نامه اونم توي مرحله«: کنان گفت ویلیام بلند خرخر
  ».خرش خرف شدآ

نه، اون . اگه فقط به همین سادگی بود«: النور سیگارش را با یک پک تا نصفه کشید و گفت
  »...همیشه تصمیمی داره. تصمیم داره کاري بکنه

گم بشه؟ چه حرفی در مورد شرایط وصیت ... ملیسا چه واکنشی داشت؟ قبل از اینکه«: گفتم
  »ي جدید براي گفتن داشت؟ نامه

کرد و  خودشو توي اتاق حبس می. زد اون با من و گلوریا حرف نمی. معلوم نیست«: تویلیام گف
  ».درست مثل پال. اومد بیرون نمی

  ».حساسه...فقط یه کم. اون هیچ چیش نیست. پال منو وارد این قضیه نکن«: النور بالفاصله گفت

  »...حساسه، خیلی خب. آره«: ویلیام با غرغر گفت

و «: ور بود نگاهش را روي برادرش چرخاند و گفت نور مبارزه در آن شعلهالنور با چشمانی که 
  »منظورت از این حرف چیه؟
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شما «:شناختم، بنابرین فورا مداخله کردم و پرسیدم  من مشخصات یک جر و بحث قدیمی را می
  »ي جدید چکار کنین؟ قصد دارین در مورد وصیت نامه

با هر ! کنیم خب معلومه، بهش اعتراض می«: ندي گفتالنور نگاهش را روي من برگرداند و به ت
  ».کنیم سالحی که در دسترسمون باشه باهاش مبارزه می

  »ربایی؟ حتی آدم«: گفتم

با وجود اینکه من چند اینج بلندتر بودم النور تمام سعیش را کرد که از باالي دماغش به من نگاه 
داد دو تامون  کردیم می ي عزیزش نگاه می وهپدر گرامی اگه بد به ن. بازي در نیار مسخره«. کند

ویلیام حتی اجازه نداشت اونو به . پدر همیشه با اون مهربون بوده. رو تا سر حد مرگ شالق بزنن
  ».شد ي کوچولوي عوضی نمی اگه تنبیهش می کرد االن یه هرزه. اش تنبیه کنه عنوان بچه

ور اصال به حرفش گوش نکرد و ولی الن» .خونسردیت رو حفظ کن، النور«: ویلیام گفت
  .افتد این احساس به من دست داد که این اتفاق زیاد می. همانطور به حرف زدنش ادامه داد

! شه ولی اینطور نمی. اون یه جایی قایم شده و امیدواره که طوفان بخوابه. ملیسا دزدیده نشده«
. رو که مال منه ازم بگیرهتونه چیزي  هر چی که مال منه، مال منه و هیچکس نمی! کور خونده

  ».ي کوچولوي شیرین خائن خندان من مخصوصا برادرزاده

تونه پشت این قضیه  کنید کی می به فرض اگه ملیسا واقعا دزدیده شده باشه، شما فکر می«: گفتم
  »اش بهش ضربه بزنه؟ اي داره، یا کسی که بخواد از طریق نوه باشه؟ پدر شما دشمن جدي

ند خرخر کرد و حتی النور هم لبخند کوچکی زد و سیگارش را روي میز ویلیام دوباره بل
  .خاموش کرد و سطح براق آن را خش انداخت
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کنه،  اونا رو جمع می. اي که یه سگ کک داره دشمن داره پدر ما به اندازه« : ویلیام گفت
  »  .پرورششون میده

بعضی وقتا فکر «: و گفتالنور با فندك زیپوي طالیی امضادارش سیگار دیگري روشن کرد 
فقط براي اینکه یه . کنه براي خودش دشمناي جدید درست کنه کنم که پدرم عمدا سعی می می

ي شکست دادن و نابود کردن یه  هیچ چیزي به اندازه. کم شور و هیجان به زندگیش اضافه کنه
  ».کنه دشمن خوشحال و سرحالش نمی

  » وي پاتیل؟اسم خاصی هست که بخواید بندازید ت«: گفتم

  » .خب، البته، افراد دولت«: ویلیام گفت

هیچوقت دلیلش رو . دن پدر عضو باشگاه خصوصی کوچولوشون بشه چون اونا اجازه نمی«
هرچی باشه اونا نایت . العاده باشن رسه که اونا میتونن براي هم فوق در ظاهر به نظر می. نفهمیدم

  »...ولی البته اونا االن دیگه مردن. کردن، و پدر صاحب بیشتر نایت ساید بود ساید رو اداره می

  ».خودم اونجا بودم. دونم می«: گفتم

فهمیدند  شاید داشتند براي اولین بار می. ي افراد حاضر در کتابخانه نگاه تیزي به من انداختند همه
و . تواند حقیقت داشته باشد بودند می  ي من شنیده که یکی از چیزهاي ترسناك زیادي که درباره

من سوء شهرت بسیار بدي در نایت . اینکه شاید پاسخ ندادن به سواالت من فکر جالبی نباشد
تر  چون زندگی را برایم بسیار راحت. ام تا آن را حفظ کنم ام و تالش زیادي کرده ساید داشته

  . ام کنند آدم نکشته ر میاي که مردم تصو اگرچه به آن اندازه. کند می

به . کنم االن واکر دشمن اصلی پدرم باشه خب، فکر می«: ویلیام کمی با حالتی معذب گفت
کنه، به همون  اون االن داره در نبود افراد دولت امور رو اداره می. همون اندازه که همه هستن

  »  .کنن اندازه که بقیه این کار رو می
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همان مرد آرام، ساکت و متشخص که بیشتر عمرش را . البته، واکر .سرم را متفکرانه تکان دادم
او می توانست یک ارتش را براي پشتیبانی . صرف انجام دادن کارهاي کثیف دولت کرده بود

از خودش فرا بخواند یا یک بلوا و آشوب را با یک نگاه متفکرانه بخواباند، و هر کلمه یا 
توانست از او  کرد هیچکس نمی از صدایش استفاده می وقتی.  اش حکم قانون را داشت خواسته

خانه مجبور کرده بود بلند شود و  شور اي را روي سنگ مرده گویند یکبار مرده می. سرپیچی کند
واکر به این معروف بود که براي به انجام رساندن کارهایش از هر . به سؤاالت او پاسخ دهد

  .ترسید س هم نمیو از هیچک. کرد چیزي در توانش استفاده می

ما با . ولی هیچ وقت با هم صمیمی نبودیم. ما در گذشته به اقتضاي شرایط با هم کار کرده بودیم
  .راه و روش یکدیگر موافق نبودیم

  »اي هم هست؟ کس دیگه«: گفتم

تونی اسم هر  می«: اعتنایی روي فرش گرانبها انداخت و گفت النور خاك سیگارش را با بی
تا حاال نشده کسی با پدرم دست داده باشه . اال با پدرم معامله داشته اضافه کنیکسی رو که تا ح

  ».ي انگشتاش پی کارش برگشته باشه و با همه

ممکنه از طریق . البته هیچکدومشون جرأت تهدید کردنش رو هم نداشتن«: ویلیام گفت
. کنن رو ندرانوکالشون زبون درازي کنن ولی هیچکدومشون جرأت اینکه مستقیم بهش حمله 

تونه با فرستادن یه ارتش  کرد می رو یادته؟ فکر می 3هیلی دیواین. اونا از قدرت پدرم خبر دارن
  ».اش بیرون کنه از سربازاي مزدور به عمارت حمله کنه و بابا رو از منطقه

  »بعدش چی شد؟«: گفتم

                                                             
3. Hilly Divine   
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. لی دیواین رو خوردبابا هم هی. جنگل سربازاي مزدور رو خورد«: ویلیام نیشخندي زد و گفت
. البته این اتفاق قبل از تولد ما اتفاق افتاده بود. ي چند ماهه، ذره به ذره کنم طی یه دوره فکر می

  ».تر شده باشه باید تا حاال آروم

اس و تو یکی از  گن یه قسمت از هیلی دیواین هنوز زنده بعضیا می«: النور با حالتی رویایی گفت
براي وقتی . هاي خاص نگهش داشته پدر براي مناسب. عمارت زندونیههاي مخفی زیر  چال سیاه

  ».که بخواد یه ضیافت مخصوص بده

بابا خیلی از دشمناش رو . ي انگشت نچشیدم تا حاال مزه«: زد گفت ویلیام که هنوز پوزخند می
  »...ناپدید کرده

  ».ترسن همه از پدر ما می«: النور کوتاه گفت

. تونه انتقامشو بگیره دونن که بابا چطور می ملیسا دست بزنه چون میهیچکس جرأتشو نداره به «
دونن که چه کارایی میتونه بکنه و چه  ي اهالی نایت ساید جلوي پدر تعظیم میکنن چون می همه

  ».کارایی در گذشته کرده

  ».کنم من نمی«: گفتم

  ».رت کرد اومديتو اینجا هستی، مگه نه؟ وقتی احضا«.النور دلسوزانه به من نگاه کرد 

  ».نه به خاطر اینکه ترسیده باشم« : گفتم

  ».شاید تو اونجوري نباشی. نه«: کرد گفت النور در حالی که به دقت مرا ورانداز می

  .کننده آمده است رسید که این کار من به نظرش مجذوب به نظر می

ت بهش داري؟ به نظر چه احساسی نسب. راجع به ملیسا برام بگو«: به ویلیام نگاه کردم و گفتم
  ».نمیاد زیاد از گم شدنش ناراحت باشی
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هیچ وقت . ما زیاد بهم نزدیک نیستیم«: ویلیام با ترشرویی ابروهایش را در هم کشید و گفت
از همون وقتی که بچه بود بابا اصرار داشت که همینجا، زیر . بابا اینطور صالح دیده بود. نبودیم

اگه . آره، درسته. دالیل امنیتیبه . ن که با من و گلوریا باشههمین سقف بزرگ بشه، به جاي ای
خواست  می. کردیم ولی نه، باید طبق میل اون رفتار می. پیش خودمون بود جاش کامال امن بود

اون همیشه باید کنترل همه چیز و همه کس رو . مطمئن بشه که ما اونو علیه خودش بار نمیاریم
  ».در دست داشته باشه

  »تی خانواده؟ح«: گفتم

  ».بیشتر از همه خانواده«: النور جواب داد

  ».تونستید جلوي پدرتون بایستید می«: به ویلیام گفتم

. تونه به جرمیا گریفین نه بگه کسی نمی«: حاال نوبت او بود که دلسوزانه به من نگاه کند
زرگ کردن ما انگار توي ب. دونم چرا اونقدر اشتیاق داشت که ملیسا رو خودش بزرگ کنه نمی

  ».خیلی زحمت کشیده بود

  ».هاتون، ملیسا و پال رو ازتون بگیره دین که بچه پس همینجوري بهش اجازه می«: گفتم

اما ناگهان به نظر رسید که دیگر از عصبانی شدن خسته شده » .اي نداشتیم چاره«: النور گفت
دونی گریفین  ه نمیتو ک«. دانست چیست طوري به سیگارش نگاه کرد که انگار نمی. است

  ».پدرت باشه چطوریه

شاید من وظایفم رو به خوبی انجام نداده بودم، ولی دوست داشتم سعیم رو بکنم و «: ویلیام گفت
گلوریا هیچوقت واقعا احساس مادر . داد ولی گلوریا اهمیتی نمی. خودم ملیسا رو بزرگ کنم

اون . خب، چون همه باهاش کنار میان...بودن نداشته، مگه نه عزیزم؟ من با پدر کنار اومدم چون
شه با  نمی. شه باهاش بحث کنی چون همیشه یه جوابی براي گفتن داره نمی. زیادي بزرگه...فقط
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ي چند نفر عمر کرده باشه، چون همیشه همه چیز رو قبال دیده و  مردي بحث کنی که به اندازه
آوردم و پسر  کنم که اگه شانس می بعضی وقتا با خودم فکر می. چیز رو پشت سر گذاشته  همه

  ».شدم شدم چه جور مردي می یه آدم دیگه می

  »!شدي فناناپذیر نمی«: گفتم

  ».همیشه مسئله همینه. اینم هست«: ویلیام گفت

. پرسیدم بعدي را می بایست سؤال به خاطر حرفی که زد کمی از او خوشم آمد، ولی باز هم می
  »دار شدن تا ازدواج هفتمتون صبر کردید؟ چرا براي بچه«

. اش در هم رفت و من دوباره تبدیل به دشمن شدم، دشمن به معناي واقعی کلمه بالفاصله چهره
  ».هیچ ربطی به تو نداره«

ر وجود فقط براي یک لحظه چیزي را د. به النور نگاه کردم، ولی او به سردي به من خیره شد
بنابراین به گلوریا و مارسل در آنسوي . آنها لمس کرده بودم، ولی آن یک لحظه گذشته بود

  .سالن نگاه کردم

  »هیچکدوم از شما حرفی براي گفتن ندارین؟«

آنها حرفی براي گفتن . گلوریا و مارسل به همسرانشان نگاه کردند و سرهایشان را تکان دادند
  .داشتم همین انتظار را هم. نداشتند

آن چهار نفر را داخل کتابخانه گذاشتم و رفتم و با احتیاط در را پشت سرم بستم به هابز ملحق 
  ».پال گریفین. هنوز یکی از اعضاي خانواده هست که مالقاتش نکردم«. شدم

تونید  ولی اگه شما بخواید می. کنه ارباب پال هیچوقت با کسی مالقات نمی«: هابز موقرانه گفت
  ».حبت کنیدباهاش ص
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  ».کنی، هابز واقعا داري عصبیم می«

در . کنه ها به ندرت اتاق خوابش رو ترك می ارباب پال این روز. اینها همه جز دستوراته، قربان«
گهگاهی هم از طریق تلفن منزل براي ارتباط ... حال سپري کردن روزهاي پر دردسر نوجوانیه

تونید سعی کنید از پشت  شما می. ذارن شت در میها هم غذاش رو پ کنه، و پیشخدمت استفاده می
  ».شاید به یه صداي جدید جواب بده. در باهاش صحبت کنید

ها بود که  سال. ي آخر رفتیم ها گذشتیم و به آسانسور رسیدیم و به طبقه بنابراین دوباره از راهرو
حتما یک دوچرخه  شدم دوباره به عمارت برگردم اگر مجبور می. روي نکرده بودم آن همه پیاده
بسیار مؤدبانه در . ي یک اتاق خواب دیگر رسیدیم باالخره به پشت در بسته. آوردم با خودم می

  . زدم

تونم باهات  می. جان تیلر هستم، پال«: توانستم گفتم با بهترین لحن عاري از تهدیدي که می
  »صحبت کنم؟

  »!اس و محافظت شده! در قفله! یاي توتونی ب نمی»  :اي گفت صداي بلند و تقریبا تیز نوجوانانه

  » .در مورد گم شدن ملیسا. خوام باهات حرف بزنم فقط می. اشکالی نداره، پال«: سریع گفتم

از صدایش . از صدایش مشخص بود که درست پشت در ایستاده است» .اونو دزدیدن«: پل گفت
  .ترسیده باشدرسید  به نظر می. رسید ناراحت یا احساساتی شده باشد به نظر نمی

ي بعد  دفعه. احتماال تا حاال دیگه مرده. اونا اومدن بردنش، هیچکس هم نتونست جلوشونو بگیره«
  ».چون من اینجا نخواهم بود...کنن ولی هیچوقت منو پیدا نمی! بینی حاال می. میان سراغ من

  »اغت؟خواد بیاد سر کنی کی ملیسا رو برده؟ کی می ان، پال؟ فکر می کی اونا«: گفتم
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شاید داشت . شنیدم صداي تنفس خشنش را در طرف دیگر در می. گفت ولی او هیچ چیزي نمی
  .کرد گریه می

بزرگت  اي که از پدر من جان تیلر هستم، و مردم تقریبا به همون اندازه. پل، گوش کن«
 ولی باید بدونم در مقابل چه... تونم ازت محافظت کنم من می. ترسن از من وحشت دارن می

کنم دست از  فقط یه اسم بهم بگو، پال، و من مجبورشون می. کسانی باید ازت محافظت کنم
  »...پال؟ من می تونم ازت محافظت کنم. سرت بردارن

هیچ کسی در آن سن و سال نباید چنین صدایی . او سپس با صدایی آرام و به شدت ناامید خندید
شاید هنوز پشت در . داد نم ولی جواب نمیسعی کردم بیشتر با او حرف بز. از خودش در آورد
شد از  مثل همیشه نمی. سرانجام به هابز نگاه کردم،  و او سرش را تکان داد. بود، شاید هم نبود

  . ي موقرش چیزي برداشت کرد چهره

  »دکتري پال رو معاینه کرده؟«: آهسته پرسیدم

ولی . ر دکتري رو امتحان کردهدر واقع، همه جو. گریفین اصرار کرده. اوه، چندین بار، آقا«
ي اونا تایید کردن که ارباب پال هیچ مشکلی نداره یا حداقل مشکلی که بتونن درمانش کنن  همه
... حاال که رفته. کرد اخیرا، دوشیزه ملیسا تنها کسی بود که ارباب پال باهاش صحبت می. نداره
  ».دونم چی به سر ارباب پال میاد نمی

فقط مگر . توانم بکنم داستم چه کار دیگري می ال رو ترك کنم، ولی نمیدوست نداشتم آنطور پ
هاي  بردم و در  یکی از خانه شکستم و او را به زور از عمارت بیرون می اینکه در را با لگد می

حتی اگر گریفین قبول کرده بود که با این وضع کنار بیاید، که شک . کردم امنم قایمش می
. اش تنها گذاشتم ر برگشتم و پال را در اتاق قفل شده و محافظت شدهدر آخ. داشتم چنین باشد

  .ولی اجازه نداد. توانستم کمکش کنم داد می دوست دارم فکر کنم که اگر اجازه می

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

  

Night side 7 17 

هابز مرا تا درب خروجی همراهی کرد و اطمینان حاصل کرد که ساکم را هنگام خروج به 
  .پول نقد را فراموش کنم انگار قرار بود یک میلیون پوند. همراه دارم

تونی به  می. دیدار جالبی بود، هرچند اطالعات مفید زیادي در بر نداشت. خب، هابز«: گفتم
البته بر فرض . دم گریفین بگی هر وقت چیز مفیدي به دست آوردم مرتب بهش گزارش می

  » .اینکه موقع رفتن، دوباره جنگل به ماشینم حمله نکنه

جنگل به شما حمله کرد، آقا؟ نباید «: روهایش را باال انداخت و پرسیدهابز دوباره یکی از اب
هاي مجاز سفر امنی از تپه تا عمارت ترتیب  کننده ي بازدید براي همه. افتاد چنین چیزي اتفاق می

  ».ي امنیتیه این جزئی از بسته. شه داده می

  ».خواسته من این جا باشم مگر اینکه کسی نمی«: گفتم

  . و سپس در را به رویم بست» .شید مطمئنم که همیشه با چنین چیزي روبرو می«: هابز گفت
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  دانند یکه همه اسمت را م ییجا : فصل چهارم

  

کـه هـم    يا داشتم که هم امکان داشت گم شده باشد و هم نه، و خـانواده  یقربان کیمن  تا،ینها
ـ امکان داشت بخواهند و هم امکان داشت که نخواهند او را پ ـ و . کنـد  دای ـ   کی  اریشـخص بس

ـ . دود کرده بـود را مس ها  زیکردن چ دایپ يو موهبت من برا ییقدرتمند توانا هـا   پرونـده  یبعض
پسر مرده شدم  ي ندهیآ ماشینگشتم و سوار رب. نخواهند رفت شیپ یبه درست دیدان یهستند که م

پـیش   یجنگل باسـتان  آور شگفت يدر فضا یبه نرم یوقت. دبر نییپا تپه دوباره ازمرا  ماشینو 
ـ    یم دهیجاده به عقب کش ي هیاز حاش اهانیگ میرفت می  ارمـان یدر اخت يشـتر یب ياشـدند تـا فض

طولی نکشـید  نشد و  نتپه مزاحمما نییبه پا نگشتماازب ریکس در مس  چیو ه زیچ  چیه. ندبگذار
                        .میگشترب دیسا تینادرون و به موقع به عبور کرده  یآهن يها از دروازه که

ـ  یدر حالهم  من کرد و یباز م کیموج تراف انیراه خود را در م يبا قلدر نیماش بـه   نیکه ماش
به فکر  دهیدر هم کش یینشسته بودم و با ابروها گرداند یم بر دیسا تینا کیمرا به قلب تار ینرم

اسـت کـه    نیا ردیگ یم ادی یکه انسان در زندگ یسختهاي  اولین درساز  یکی. فرو رفته بودم
و از  دیریکه کدام طرف را بگ کند ینم یفرق. دخالت کند یخانوادگ مشاجراتدر نباید  اهگ چیه

ـ بـر پا  یخـانوادگ  مشاجرات رایز ،دیشو روزیپ دیتوان ینم در هر صورت، دیکن تیآن حما  ي هی
 30فالن حـرف را   یچه کس. اساس گذشته و احساساتند ها برآن ؛ستندین یمنطق لیو دال قیحقا

 یمیقد اتیرندچ .برداشتدر فالن جشن تولد را  کیبزرگتر ک ي هتک یزد و چه کس شیسال پ
ذهن مردم را به خود مشـغول   اهمیت هستند که ناچیز و بی مسائل شهیهم. تر یمیقد يها نهیو ک
  .آورد یبه خاطر نم يگریکس د  چیکه ه ییزهایچ کنند؛ می
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ارزشی که در میان آنها مشاهده کرده  ها با قدرت و موقعیت اجتماعی و عشق کوچک با نیفیگر
بایست بیشتر  میي آنها زندگی کرده بود  و هر کسی که به اندازه .بودندکنار هم باقی مانده بودم 

داشـتن   .سـوخت  مـی  و پـال  سایمل ــ ها نوهدلم براي  .از آنها کینه و تنفر روي هم انباشته باشد
چنان  يا در خانوادهاینکه که چندین عمر زندگی کرده بودند به کنار، بزرگی  بزرگ و مادر پدر

از چنـدین قـرن زنـدگی    صحبت . سخت بود یکاف ي به اندازهخودش  ندیایب ایاز هم گسسته بدن
چه چیزي امیدوار بود بزرگ کند؟  خودشش را های نوه کهآنقدر مشتاق بود  نیفیچرا گر. ..شد

به همین موفق شده بود؟  سایاو با مل ایآد؟ بسازاز فرزندان خودش نتوانسته بود از آنها بسازد که 
  ؟به نفع او تغییر داده بودرا  اش مهنا وصیتکه  خاطر بود

ـ    نیاز ا یروشن ریتصو یول ،از او داشتم یعکسدرست است که   داشـت  یتیکـه چگونـه شخص
  .نداشتم

ـ . جواب در نظرم بودند کی یبدون حت يادیز اریاالت بسؤس بـه دنبـال پاسـخ     یخوشبختانه وقت
ـ توان یرا م یالؤجواب هر س بایتقر. است شروع يبرا یمکان مناسب ایبار دن  نیتر یمیقد یهست  دی

خوشـتان  هرچند تضمینی در مورد اینکه از آنچه خواهیـد شـنید    ؛دیکن دایپ 1رنج فلوزتدر بار اس
  .بیاید نیست

جاده طبـق معمـول از   . نگاه کردمدر کنارمان در جریان بود که  رفت و آمديطور مبهم به  به
ـ متراکم بود  یبیالعاده و عج خارق ي هینقل يها لهیوس ـ ز اریکه با سرعت بس ـ از نا يادی  دیسـا  تی

ـ  زیاد مراقب بودند که  همه همو  ،گذشتند یم ـ پسـر مـرده نزد   نیبـه ماش ماشـین  . نشـوند  کی
که بـا  بودند  یی ها یتاکس. اش بسیار کوتاه بود استحکامات توکار بسیار بدطینتی داشت و آستانه

 ییزهـا یچهمینطور . دکردن یار مکو عذاب رنج  ي که با عصاره ییها و آمبوالنس ها خون باکره
هـا   که مـدت  یناسوار موتورو گرسنه بودند،  شهیهم ونبودند،  نیماش لیو بودند نیماش هیشبکه 

                                                             
1.Strange-Fellows  
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را بـه مقاصـد    تصوري قابل ریغ يها که بار ییاه ونیکام. بودند دهیاز انسان بودن دست کش ،قبل
هـا   يکـه مشـتر   ییالهـا بـا کا بدون نـام  کوچک حمل بار  يها و ون ،کردند یحمل م یمخوف

ـ در ناهـا   ایـن . منتظرشان بودند زین ياریهمه بس نیبا ا یول دندیکش یانتظارشان را نم  دیسـا  تی
  .بود يعاد یتجارت

تنهـا   سیپـول نکرو.  که  صاحبش منتظر او بـود  ییجا برد، 2سیبه نکروپول مایمرا مستق نیماش
ي  یـک جملـه  در آن  بخـواب در آرامـش   ي جملـه که  یی، جااست دیسا تیگورستان مجاز نا

شـما را   سینکروپول یوقت. شود توسط قانون اجرا میواقعا پا افتاده نیست، بلکه اي و پیش  کلیشه
در آنجا کار  به عنوان نگهبان امنیتی حال حاضرپسر مرده در . مانید مدفون باقی می ،کند دفن می

 .مردگان را داخل نگه دارد و بیرونرا  ها گو و غیب ها دزدان قبر که اش این بود هفیوظ کرد و می
  ).است که به فکر فرار هست یکس شهیهم(

از مـرگ   بـود و  دهیو به قتل رس مورد حمله قرار گرفته تیسا تیدر نا شیها پ مرده سال پسر
هیچوقـت بـه او    هرچند ،کرده بود اي معامله یک نفراو با . را بگیرد انتقام قتلش تاگشته بود  باز

اکنون چون او خواند،  بایست متن قراردادش را می می در هر صورت .ا چه کسیگفته نشده بود ب
ي خـود را در    اي کـه جسـم مـرده    افتاده  روحِ به دامزندگی او به عنوان . ردیبم تواند دیگر نمی
هـا   که گلولـه  یوقت .میا پرونده با هم کار کرده چندما . کند همینطور ادامه پیدا می ردتصرف دا

 شگفتـن  .میهم دوست هست کنم با فکر می. است دیمف اریپناه گرفتن بس يد او برانوش یم کیشل
  .ها دارند با زنده یها احساسات متفاوت ــ مرده  است سخت

ـ که پسر مرده در پا یتا وقت نیماش. پارك کرده و به راه افتادم سینکروپل رونیرا ب نیماش  انی
هم کارهایی داشتم و من  ،قب خودش باشدتوانست مرا یم رفت یم به سراغ آن اش شیفت کاري

و  هایی که با چراغ نئون روشن شده بودند عبور کـردم  از میان خیابان .دادم که باید انجامشان می
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و  ،گذشتم مخصوص اعضاؤسسات مکنار تر از  خطرناكاز آن و  قیمت هاي ارزان کلوب از کنار
 يها هنوز ساختمان. کرد یباز مبرایم ا و راه ر کرد یحرکت م مشیشاپیمن بود که پ ي آوازه نیا

ـ پهمیشـه  خـوب   ادافـر . بودنـد  لیلیثکه از عواقب جنگ  زیادي در حال بازسازي بودند  روزی
این کار  چند هر شده بودند، پاکسازي ها جسداکثر  دست کم حاال دیگر .شدند، ولی به سختی می

ـ یخهم ها  و رستوران ندکرد یتمام وقت کار م سینکروپول يها کوره .دیها طول کش هفته بـه   یل
    .بالیدند می تر  ذائقه هاي خوش مشتري يشان برایدر منو 3گرین لنتیسو غذاي مخصوص

 وبهشت  يکه مشغول جستجوبودند  یپر از مردم و دندیرس یشلوغ به نظر م شهیهم مثلها  ابانیخ
 تینا ینواح نیتر کیکه فقط در تار هایی بودند خوشیو  لذات دانش، و خودشان یجهنم شخص

  .کندن دایرا پ شما زیآن چاول  ، البته اگردیکن دایپ نجایرا ا يزیهر چ دیتوان یم .شد یم دایپ دیسا
  

  ...      مواظب باش داریخر يا

ـ بود  ییهاجاکه از آن رفتم  لوزاسترنج ف ،طرف پاتوق معمولم به  توسـط هیئـت   سـت یبا یکه م
 یاشیمست کردن و ع يبرا یواقعا وحش جوداتموکه است  ییجا. شد یم لیتعط یسالمت روح

از یـاد   رسد را که هرگز به پایان نمیفشارهاي ناشی از شبی  کنند و سعی می برند ین پناه مآبه 
از  4.ساعت خوشی در آن وجود نـدارد وقت  چیو ه استصبح  3 شهیدر آن بار ساعت هم .ببرند

شدم و به  و گود ن سیاهچال سنگی بزرگو وارد آتق پایین رفتم  هاي فلزي لخت با تق روي پله
وقتی متوجه شدم موسـیقی در  . طرف قرار داشت راه افتادم طرف بار چوبی و درازي که در آن

چشمان آدم را از ه ک اي بود یقیموس .ام در هم رفت است قیافه 5زهاي کارپنتر حال پخش بهترین

                                                             
3. Soylent Green  

مشروب ) ها یا رستوران(ها  بار گویند که در آن به ساعتی در حوالی سرشب می )Happy Hour(در اصظالح انگلیسی .  4
 .کنند ن یا مجانی سرو مییبا قیمت پای

5. Carpenter  
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اي هم  دهنده که آدم بسیار آزارر با يصاحب و متصد ،6یسیاحتماال الکس مور. آورد می حدقه در
   .بود باز هم سر حال آمده بود

را کـه   7یجیپراد »بزن یلیمن س ي به فاحشه«که آنجا بودم الکس داشت آهنگ  يبار نیآخر(
  .)کردیاجرا م داده بود رییتغ »بمک ور مهاسر زانو« شعر آن را به

اسـتراحت  نشسـته بودنـد و    راکنـده هاي پ و صندلی  زیدور م معمول  غیر معمولِن یمظنون یتمام
تهدیـد و زهـر   آنها پخش بودند و بـا   نیب 8ساس ياز اعضا پنج شش تاکه  یدر حالکردند،  می

دوباره  ارتش رستگاري يخواهرانجمن . کردند یبانه درخواست ملکمک داوط از دیگران ،چشم
ـ   به آنو سخاوتمندانه  عیسر یکاف ي و  اگر به اندازه ندگشت یبه دنبال شکار م  يداد یهـا پـول نم

    .آمد اي متبرك مخصوصشان بیرون می هاي نقره پنجه بوکس

خودش ها را داشته باش و بگذار خداوند نآ يهوا. هستند ییتندرو یحیمس يها ستیها ترور ساس
ـ  يسـاها یآنهـا کل . به حساب آنهـا رسـیدگی کنـد    ـ   یپرسـت  طانیش روي زننـد و   یرا آتـش م

بـه   هم یک دلقک خیابانی را سر و تهبار  کی. کنند یم اجرا یريهاي جنگ مراسم ها مدار استیس
اعضـاي انجمـن   . کردند نیکارشان را تحس نیا ها خیلی. و بعد او را آتش زدند .صلیب کشیدند

 و پوشـیدند  می يپنجه فلز يها چکمه و ها ي راهبه افتاده بسیار پوشیده و از مد يها لباسخواهري 
آن ها از  .گذاشتند دي داشتند که آشکارا آنها را روي کمرشان میقدرتمن اریبس یدست يها  سالح

ـ  گوینـد  مـی  یول، اند شده مطرود و محکوم یحیمس يسایکل یرسم يها شاخه یطرف تمام  یوقت
سـاس  به صورت پنهانی اعضاي  دیانجام یو به شکست م آزمایش می شد گرید يها روش یتمام
که در حال هنگامی اگر  یحت گیرد، نتیجه می اريي ارتش رستگانجمن خواهر. دندکر یم ریرا اج

  .بگیریدرا  تانیها و گوش ببندیدرا  تانچشمانانجام کارشان هستند 

                                                             
6. Alex Morrisey  
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  .میبر ارتکاب گناه بگذار یانیتا پا میشو یما مرتکب گناه م :ویندگ یها م آن

 شـدم  رد مـی که من  یآنها در حال. را خبر کرد هیو به سرعت بق دیانجمن مرا د ياز اعضا یکی
را  بیهـا عالمـت صـل   از آن یکی ودبانه لبخند زدم ؤمن م. جمع شدند و به من زل زدند هم دور

 يبـرا  دیشـا . رفتنـد  شان هسپس هم ،را نشان داد عصبانیتعالمت  تیبا جد يگرینشان داد و د
 اي تازه ي هیریمن قصد کمک خ ایآ نندیبب نکهیا يبرا ایوضع روح من دعا کنند  و  يبرا نکهیا

  .یا نهسر دارم  در

بـه  . منشستبار  یصندل نیتر کینزد يو رو هاي پالتویم را باز کردم ، دکمهدمیبه بار رس سرانجام
ـ نزدکوکاي واقعی  وانیل کی —ام یشگیکه داشت با سفارش هم یسیالکس مور ـ  کی شـد   یم

که  رشسپوشاندن  يبرا شیکی يو کاله فرانسوبود  دهیپوش اهیا لباس سسر تا پاو . اشاره کردم
ـ نشان  شیکه رو اي سینی يمرا رو وانیاو ل. آن در حال گسترش بود به سر داشتکچلی   کی

   .9ي شوگوت آبجوي قدیمی و بسیار ویژه. دینوشته شده بود کوب یمحل يساز آبجو ي کارخانه

پوست یه گرگینه  دیدمبار  هی .ونديترسرو ، تو واقعا ساس رلیت ،قرار گرفتم ریثأواقعا تحت ت«
  ».کندن و خوردنشرو 

   ».این یه موهبته« :گفتم یسادگ به

و براي چند لحظه آن را مزه مزه کـردم و   ،شود خارج شعطرچرخاندم تا  وانمیرا دورن ل کوکا
سپس با حالتی عادي و اتفاقی به دور و بر بار نگاه کردم تا ببینم چه کسی آنجاست و چه کسی 

وارش با کت و شـلواري کثیـف و    آن صورت موشبا  10کنت دراکوال .تواند به درد بخورد می
او طبق معمول  .بودبار نشسته  سويآنرداي اپرایی که روزهاي بهتري را هم به خود دیده بود در 

و باز هم طبق معمول بلند بلند بـا خـودش حـرف     دینوش یرا م اش یمنف Oخون گروه  یدنینوش
                                                             
9. Shoggoth  
10. Count Dracula  

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

  

Night side 7 8 

حفظ ظاهرش آن لهجه را  يبرا کرد یم یسع یلهجه نداشت ول گریسال دآن همه بعد از . زد یم
  .ادا کند

. خودم نـدارم  يبرا یوقت چیه گهید. منو به خودش مشغول کردهخیلی روزا  نیگندو ا بو مباشر«
ژسـت گـرفتن بـا    ... دیدادن کتاب جد رونیو امضا دادن و ب هاي گپ و گفتگو برنامهاش  همه

 يمن برا! جوك شدمیه به  لیتبد. ..یاز جارو برق جدیدترينوع  غاتیو تبل تراك گُ يها گروه
، آشام خودمـو داشـتم   خون يها عروس... نردک تصرفش ستایکموناینکه تا  ،قلعه داشتمیه خودم 

دارن خونمـو  . شـنوم  شه ازشون خبر مـی  میشون دیر  که چک پرداخت نفقه یاالن فقط وقت یول
ـ  ظاهر نیاز آخر تیحما يبرا ویمباشر من چه کس یدونیم! کنن یخشک م مـن رزور   یشخص

ـ ماه در م یوقت«که با آهنگ  یکس!  ییایوانیکرده؟ رقاص ترانس ـ   چقـدر  ادی  »شـم  یاحمـق م
ـ یبیم يبه قلبت فرو نکرد یچوب ریت هی یکه فقط وقت ییها زیچ. رقصهیم ـ   ...ین  سـت یبا یمـن م
  ».رونیب يایاصال از تابوتت ب دینبا یه شب گم، بهت می .دوباره! مردم یم

تا نصـفه از اتاقـک    نشسته بود و »جودي که مثل یک جانور راه می رفتمو« تر آنطرف یکم
ایـن  . گرفـت  آشام پیر را نادیـده مـی   خون  اش بیرون ریخته بود و با حالتی فخرفروشانه شخصی

مقامش به امضا کردن  اکنون، بود ییوالیه  لمیفي ده دوازده تا  ي پنجاه ستاره موجود که در دهه
ـ گذشته  ي هفته. کرده بود دایخاطرات تنزل پ هاي شیدر هما شخود يها عکس دسـته از   کی
آنهـا باعـث رعـب و    در جوانیشـان  در میان شهرهایی که زمانی در و داشتند  ودندببا هم آنها 

نبـود  به خـاطر دلتنگـی بـراي گذشـته     اگر  اکنون. کردند وحشت شده بودند تجدید خاطره می
  .دآور یکدام از آنها را به خاطر نم چیه هیچکس

از  »ویواکتیراد بارش« ي پس از واقعه پوشک دنیپوش امتناع ازمارمولک سبز بزرگ به خاطر (
  .)شده بود منع شیهماشرکت در 
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کـه   اي خـوراك انگشـتی  و به خـاطر انتخـاب نـوع    بودند ده شپهن  پشت بارمورالك  چند تا
ـ  ادیخود فر یعضالن هاي سرِ نگهبانالکس . باعث ایجاد دردسر شده بودند ،خواستند یم و  دیکش
آمدند و  برداشتند دادن عضالتشان براي یکدیگر دست از کش و قوس 12کولترِین یو لوس 11یبت

 صبر و. هاي از شکل افتاده بیرون انداختند را با گوش هاها را آوردند و سپس آن و دخل مورالك
در  .ستین نطوریا مواقع اکثرالبته که  باشد،حال سر  یوقت ی، حتدارد حد و حدوديتحمل الکس 

اند بیرون  تباه دادهرا اش ي پولت ی که بقیهواقع، اغلب اوقات ممکن است اگر هم مؤدبانه نشان ده
اي به او نگـاه   که الکس هنوز منتظر است، بنابراین با نگاه پرسشگرانهمتوجه شدم . انداخته شوي

  .کردم

وقتی که معلوم شد که ایـن اسـم    از. کنم ادرار فرشته رو بهت پیشنهاد می«: گفت دوارانهیام او
گوشت خوك تازه رنده شـده هـم   ... سفارشاتش کمتر شدهتجاریش نیست و بیشتر یه هشداره 

   ».خوکی که دوست داري بیضهیا از اون . هست

ي کافی خوشـمزه هسـت،    دازهبه ان. خورم ي خوك نمی دیگه بیضه« :و گفتم تکان دادمرا  سرم
  ».هستاي فقط دوتاش  ولی تو هر بسته

  ».بیضه دارهیه خوك فقط دو تا ، خب معلومه«: گفت الکس

ـ  .کـرد  خون گریه مـی داشت  فیدس کت و شلواري با 13سیالو اي از مجسمه ،بار پشتدر   کی
 با صداي کم داشت یکوچک ونیکردند و تلوز یحرکت م مخالفدر جهت  شیها ساعت عقربه

 اقیگاه خود نشسته بود و با اشـت  منینش يروگّر کرکس  کی .داد ینشان مرا از جهنم  يا برنامه
کرکس متوجه نگاه من شد و . دیجو یم دیرس ینظر مه تازه ب يا کننده آشفته رزبه ط هرا ک يزیچ
  .متفکرانه به من انداختو  ینگاه طوالن کی

                                                             
11. Betty  
12. Lucy Coltrane  
13   . Elvis Presley )1935-1977(خواننده و بازیگر معروف آمریکایی    
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  ».14آگاتاخودتو کنترل کن، «: گفت الکس

  »چطوره؟ هریحال دختر پ ؟تسیآگاتا؟ اسم همسر سابقت ن« :گفتم متفکرانه

اش دوبـاره دیـر    چند چک نفقـه  هر . زنه هیچوقت بهم سر نمی. خوبه یلیم خاباه«: گفت الکس
  ».برگرده یخوام که نارنج ینم ،و نه! گم یدوباره بهت نم !اردکو تنها بذار ،15جاناتان. شده

  ».شدهشلوغ  نجایامشب ا« :گفتم

 ».کـنم  شیمعـرف  صبر کن تـا . میکرد دایپ جدیدمحبوب و  ي کاباره گریباز هی«: گفت الکس
ـ   .وقت کاباره است !آشغاال دیگوش کن«: گفترا بلند کرد و  شیصدا ه بـازیگر  یک بـار دیگ

 نشیببر خودتونبا  دوارمیامو . ستشما ي متعلق به همه! کنم رو معرفی می نفجاراستثنایی، آقاي ا
  »!16خودکشیجونز  ؛بله ،کنه منو خیلی آشفته میچون 

با شادي  و قدم گذاشت شیسن کوچک نما بر روي کمروییبا  معمولی اریسب يبا ظاهر يمرد
 خـونین هاي  کردند دست تکان داد، سپس منفجر شد و به تکه براي تماشاچیانی که تشویقش می

داد بـا   تیجمع. بودم دهیگذشته د يها بود که در سال يزیچ نیآورتر چندش .گوشت تبدیل شد
 به پایان رسید يا کاباره نمایش نیا یوقت .را نشان دادند شانپایکوبی تحسینتشویق و و  و فریاد
  .به الکس نگاه کردم. گذاشت تیجمع يرو يادیز اریبس ریتاث  نکوتاه بود با وجود

بعـدش  طوري کـه  . نمایش به حساب میادنیست که خودش  منفجر کردنِ«: داد توضیح الکس
  ».اصل نمایشه کنه م میسر ههاي کوچیک گوشت خودشو دوباره  تمام تیکهدوباره 

  »کنه؟ یکه اون بارها خودشو منفجر م نهیمنظورت ا« :گفتم

                                                             
14. Agatha  
15. Jonathan  
16. Suicide Jones  
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  ».هیزندگبراي خودش یه  منیکنم ا رفک . بار ها هم دو شنبه .هر شب«

بـار   يتو رو به موندن تـو  17نیمرل نینفر یگفت یم شهیالکس؟ هم ،یینجایتو چرا هوز ا«: مگفت
  »؟داشتهنگه  نجایتو رو ا یچ. رفته واون مرده  ثیلیل به لطفباالخره حاال  یملزم کرده ول

برم؟ چه کـار   تونم یم يا گهید يجا چه« :احساس جواب داد یبتقریبا صاف و با صدایی  الکس
ـ  يا گـه ید يجا چهتازه . دم یم که بلدم و انجامکاریه  تنها نیبکنم؟ ا تونم یم يا گهید  تـونم  یم

رفتن من  ،بار نیکنم؟ چرخوندن ا دایدن مردمو پن و ترسونکرد توهینو  ناراحت کردنفرصت 
   ».یلعنت. منه یزندگ...  نیا. رو ازم گرفته يا گهید يبه هر جا

  »اشته؟د نجایا تاتفاقا يرو يریثأچه ت نیمرل ابیغ«

 و یه سري افراداگه . هم ندارم بگم مینگفتم و تصم یکس چیمن به ه !نییپا ياریصداتو ب شه یم«
جادوي  تحت محافظت گهیبار د نیا کهن دونست می نستیکه اصال آدم ن گهدی يروهاینیه سري 

کار آپوکالیپس به اینجا حمله  اي از بالهاي انجیلی گرفته تا چهار سوار با هر وسیله نیستمرلین 
  ».کردن می

  ».یخودته که سر مردم کاله گذاشت ریتقص«

راستشو بخواي اصـال  . نیکن یم یبا هم زندگ شوتر يتو و سوز دمیشن. میعوض کن بحثو بهتره«
  » ي محبوبمون چطوره؟ حال تیرانداز دیوونه. انتظار این یکی رو نداشتم

اون  دیشـا  ؛تولدشـه  يبه زود. رفته اونور آب زهیجا ه خاطر یهب. کشه یم آدمهنوز  ،اوه«: گفتم
  » .بخرم براش کرد یکه بهش اشاره م رو یفیک یبمب اتم

 ...چه خبـرا . یکنیم یشوخ يکردم دار یکاش فکر م«: رد و گفتمن نگاه کبه متفکرانه  الکس
  »کار کردن چه طوره؟ رونیب

                                                             
17. Merlin  
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ـ با« .من بود که موضوع را عوض کنم نوبت ».کنیم نوبتی کار می«: گفتم کـه   یـه نفـر   بـا   دی
افـرادي  که  ییزهایچ راجع بهمخصوصا . حرف بزنم دونه می نیفیگر ي نوادهاخچیز راجع به  همه

     »به دردم بخوره؟اینجا هست که  یسکامشب . در موردشون بدونن تسینقرار  مثل ما

 طـرف اون  زیم پشتکه  رو  یپوش کیاون جنتلمن ش. یشانس سر امشب تقریبا«: گفت الکس
 هیاون  ،؟ خببینی می رهگیب یدنینوش هیبراش  یکی رو گول بزنه که کنه سعی مینشسته و داره 

 يبـرا  نگـار  روزنامهدر حال حاضر به عنوان . 18ایه افسانه ياسمش هر. خبرنگاره. ستیجنتلمن ن
که بشه ساخت رو  ياخبارجور  مهه. کنه یکار م آننچرال اینکوایرر، دیسا تینا تابلوید ي هینشر
نادرسـت   شترشونیباحتماال اگه  یحت ،دونه یم زیچ اون همه. کنن د منتشر میایبجور درهم  او  ب

  ».باشن

ـ  شچشمبه چشمم . شناختم یرا م يهر. تکان دادم دییأت ي را به نشانه سرم اشـاره  و بـه او   داافت
اوه . به طرف بار حرکـت کـرد  و لبخند زد  ییروبا خوشاو . و به من ملحق شود دیایکه ب کردم

. لبـاس  خوشهمیشه  و بندهی، فرپیخوشت .دانستم یم اي افسانه يرا در مورد هر زیمن همه چ ،بله
ـ نا در بدي که فکـرش را بکنـی   در هر کار یزمان. ماري در لباس گرگ بود يهر  دیسـا  تی

اش صـحبت   از طریق یک دیدار شخصی که هنوز حاضر نیست دربارهو بعدا . کرد تازي می یکه
 محقـق  نگـار  روزنامـه  کیروحش  تیرضا يگرفت که برا میو تصم شد یبه شدت مذهبکند 
 ،بود مقام االبافراد   پلیدي در کردن سرنگونو  افشا کردن فساد شا یصلا ي دهیبه نظر من ا. شود

 اي بـه آن انـدازه  که  .بود  آننچرال اینکوایرر ...کرد یاستخدام مآدم که  یینه تنها جااسفأمت یول
شـروع   ییباالخره از جـا  بایدما  ي حال همه نیبا ا. کند فساد است فساد را افشا نمیغرق در  که
 یاو در گذشته شغل سـخت . کند یرا هموار م فتششریکم راه پ که دارد کم دیگو یم يهر.  میکن

   . کرد یداشت که راه تنزلش را هموار م

                                                             
18. Harry Fabulous  
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 ،سـالم « :گفـت  عیب و نقصش را نمایان کـرد  بی يها که تمام دندان يلبخند با اي افسانه يهر
برات بکنم؟ اگه برات  تونم یم يچه کار«. فشرد  آن را صمیمانهگرفت و را  مدست يهر ».جان

براي دود کـردن  . نویسم می مریخیگل خشخاش یه نوع در مورد  چند سطر هیرم داجالب باشه 
  »...چیز جالبیه، یا دست کم اینطور بهم گفتن

یه چیزي خارج از دنیاست، یه مالقات کوتاه ولی دردنـاك بـا    یگ میاگه « :گفتم ترشرویی اب
  »دي؟ ا انجام نمی جور کار از اینکردم  یمفکر . خواهی داشتزن  یلیس يِپر

  »...هشنو یم ییزایچ هیآدم  وقتا یبعض یول! دم انجام نمیاوه «

   »؟هري ،یکن یکار م یچ يرو در حال حاضر! خوبه« :گفتم

ـ ایبه نظـر ب  يعادلحنش کرد  یم یکه سع یدر حال يهر کـه   ور عهیشـا  ایـن دارم «: گفـت  دی
  ».کنم یم دنبال شده دیسا تیوارد نا 19من نگیواک

 یـی زایچ ي همه یول ،ده یم تیاهم اتتو به مشاهد ي روزنامه. بوده شهیهم هعیشا« :گفت الکس
و تـاره   رهیعکس ت هی ایاز دوستان نقل کرده  یکیکه دوست  هییها داستان شه یم دایکه توش پ

  ».باشه یتونه متعلق به هر کس یکه م

ـ  یکی نیا«: گفت دیبار یاش صداقت م که از چهره یدر حال يهر ـ بـه نظـر م   یواقع  شـم خ. ادی
ـ به نا اون باالخرهو  .فرستاده شدهبه میان ما گناهکار  هیتنب يبراکه  ه،خداوند در جهان انسان  تی

 خیلـی از مـردم  . ترسـناکه   دیسـا  تیناتوي  سیهر ک يبرا بایخب تقر...يکه برا! اومده دیسا
ـ ز بره،که دوباره  یشک تا وقتو بدون ، زده بشونیغ و زاري شـدن و نالـه    میتختاشـون قـا   ری
  »... مصاحبه باهاش بکنم هیتونستم  یاگه م. کنن یم

  ».يهر ،یدون یم نویاهم خودت  ،کنه یم کیبهت شل درجا وقتاون«
                                                             
19. Walking Man  
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 .نگـاه کـرد   منمتفکرانه به  يهر ».تونست انجامش بده یم یبود که هر کس یاگه کار آسون«
  ».تري کردم شجاع از اونی که فکر می؟ شوتر االن با همید يخب پس تو و سوز«

  »دونن؟ یهمه م« :فتمگ

 !زندگی کننبا هم  دیسا تیافراد نا نیتر ناك از خطر تادو  !نیصدر اخبار شما تو«: گفت يهر
شوتر که  ينجات داد و سوز ثلیدر جنگ ل ور دیسا تیکه نا یکس. مشهورهزوج  هی ازصحبت 
  .مش کـن و تمو توي مخت خالی کنگلوله  هیفقط  ،اوه چه شود ،هشاتگان هم معروف يبه سوز

  ».ده یبهم م تونیدگنز بیدرمورد ترت یاختصاص ي مصاحبه هی يبرا یخوب یلیپول خ ویراستارم

  ».اي ندارم عالقه«: گفتم

  »!دارن که بدونن گر حق جستجو يها ذهن! تون شدن فتهیهمه ش ...یول«

و  زنه تیر می زانوي خبرنگار و عکاسا رو با يکه سوز نهیهم براي. ندارنحق  ،نه«: گفتم محکم
که دارم  يا پرونده در موردتو به من  .يهر گم چکار کنی، بهت می یول .ذاره می  بیرون خونه تله

ـ   يرو در مورد سوز يزیمنم به جاش چ ،یکن یکنم کمک م یروش کار م گـم کـه    یبهـت م
  »چطوره؟. دونه ینم يا گهیکس د چیه

  »؟یبدون يخوا یم یچ! عالیه«

از . خوام بدونم رو هم می عاتیشا بلکه ،خچهینه فقط تار. ش بهم بگوا هادو خونو فنیدر مورد گر«
  ».یدون یاگه م ،شد ریناپذ فنا فنیشروع کن که چطور گر نجایا

 بـه مـن   يا بانهأم سیلبخند رئشروع کرد که  ».تسین يزیکه چ نیا ؟فقط همین« :گفت يهر
فناناپذیر شدن جرمیـا گـریفین    ي هیقض «. زند یحرف م یآمد که  با چه کس ادشیسپس  برند،

 ،اساسا. زنن یدر موردش حرف نم به ضررشونهکه مردم اگه بدونن  نهیا هیقض. دقیقا یه راز نیست
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ـ  يا معامله هی نیفیگر شیچند قرن پ . در برابـر روح خـودش   يریفناناپـذ  ؛انجـام داد  طانیبا ش
ـ  رهیت نموق چی، چون اگه هانجام داده یخوب  ي کرد معامله یفکر م نیفیگر  طانیچطور ممکنه ش

تونست  یم نیفی؛ گرتقرارداد وجود داش توي شرطی شهیمثل هم یروحشو ازش مطالبه کنه؟ ول
ـ  هاش بچههمسران  یو حت هاش بچهبه همسر و  وخودش ر یجاودانگ ـ ...ههم منتقل کن بـه   یول

 ه برسـه، یالکه در عرف جامعه بزرگس یبه سن نیفیگر هاي نوهاز  یکی هاگ. نستتو ینم شها نوه
بـه   ونواو  هریبگ وروحش ر نهتو یم طانیو ش هر یم نیاز ب بالفاصله نیفیگر یجاودانگاونوقت 

  ».هجهنم بکش

  »؟دن یو روحشونو از دست م ی؟ اونا هم جاودانگیافراد خانواده چ ي هیبق«: گفتم

  ».ستیمعلوم ن« :گفت يهر

  » چی شد که گریفین صاحب دو تا نوه شد؟پس «

 .چه برسه به نـوه  ،داشته باشه يا بچه قصد نداشتوقت  چیه یجرم«: زد و گفت ينیشخند يهر
هـایی کـه    از جملـه کانـدوم   ،داد یانجام م اي العاده خارق هاي پیشگیري ،يریجلوگ يبرا گن می

که زنش  ستین يرشوه چیه یول. زدن یم قبر یکیتار يتوهاي توکار داشتن که  اونقدر محافظ
 هیقض نیبا اکراه با ا نیفی، گردو بچه حامله شدبا  ایمار وقتیو  ،درکش کنه نهیزم نیا يبتونه تو

  ».افته تضمین کرده باشه که این اتفاق دیگه نمیکه ره  انتظار می هرچند. کنار اومد

  ».هاونو نازا کرد نیفیبهم گفت که گر  ایمار«: گفتم

ـ  تـونم از  یحاال م ؟يدیزنه شن از مایمستق نویتو ا«: گفت يهر ـ  !اسـتفاده کـنم   نای مطلـب   هی
ـ   یلی، براشون خشدندو تا بچه بزرگ  نکهیبعد از ا .گذریمب... ناب یاختصاص کـه   دیطـول نکش

. ور زشـون یعز ریپدر پ یجاودانگ ایخوان  یم ور که بچه هاشون رنیبگ میبتونن خودشون تصم
دنشـون کـامال   گیري براي به وجود اومدن پال و ملیسا، دوران بـارداري، و بـه دنیـا اوم    تصمیم
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جرمی  گن می. شدن معرفی یانجام شده به جرم عمل هیچند هفته بعد اونا به عنوان  و مخفیانه بود
به هر نحوي  یشه ولکُ یهاشو م نوههم تا بچه و  کرد که هم دو دیتهد وشد  نهووید تیاز عصبان
ـ  ،ر انجـام بشـه  این کاهمه منتظر بودن که  لحظه به بعد  از اون. و نکردر کار نیا ...که شد  یول

 مبـه نظـر  . نعمت و یه کم هم عجیب بزرگ شـدن  و حتی با ناز و آسیبی گونه چیها بدون ه نوه
در یه طرف بین باشیم،  واقع ایچون ب. کنه این کار رو با آدم میمرگ  همیشگی تهدیدبا  یزندگ

داشـتن   بیشتري براي از دسـت  جرمی چیزاي خیلی اونا قرار داشتن و در طرف دیگه جرمی، و
 هب ور زیه همه چنوشته کتازه ي  نامه تیوص هیکرد که اون  رزد رونیحرف به ب نیا یوقت... داره

  ».احساس کردحیرت مردم نایت ساید رو از این کارش  شد ی، مکنه واگذار می سایمل

   »؟یدون یم دیجدي  نامه تیوص راجع بهتو  ببینم، صبر کن« :گفتم

 یبـا سـرعت   تیسا تینا ياطالعات تو نیا! خبر ساله نیتر داغ نیا !دونن یم همه، ، جانیلعنت«
کـس   مطمئنـا هـیچ  . که به پشتش موشک وصل کرده باشه پخش شد يا از سرعت دونده شتریب

ـ مرگ آماده شد و همـه چ  يسرانجام برا نیفیگر. انتظار همچین چیزي رو نداشت  يرو بـرا  زی
؟ از ارث محروم شـدن یکدفعه ها  نیفیگر ي هیو بق ذاشت؟گ آروم وساکت کوچولوي  يسایمل

ـ کث يهـا  از نقشـه  گهید یکی نیا نکن یاونا فکر م. شه ینم شونهنوز باور خیلی از مردم و  فی
هیچوقـت   مـرد  نیا. نیفیجز خود گر بیننیم ضررکه آخرش همه  نهیفیگر ي دهیچیمخوف و پ

  » .واگذار نکرده یداشته به سادگ شیطوالن یلیخ یزندگ يکه تورو  يزیچ

  ».بجز روحش«: گفتم

شایعه شده . اي براي پس گرفتن روحش باشه شاید این نقشه«: اي باال انداخت و گفت هري شانه
اینکـه خـودش داده ملیسـا رو کشـتن و     . خود گریفین مسئول ناپدیـد شـدن ملیساسـت   ... که

  ».ي جدید رو براي رد گم کردن نوشته نامه وصیت
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برام  نویا شه یم .تا یادم نرفته ،الکس ،اوه .بهم دادهدا کردنش براي پیکه  ینه با مقدار پول«: گفتم
  ».میام سراغش ابعد ؟ينگه دار

ـ ک با برداشتنالکس . ها پوند بود به الکس دادم ونیلیرا که پر از م ما یدست فیک و سـنگین   فی
و  داشـته بـود  نگـه  برایم را  هایی چیز قبال همالکس . کرد یپشت بار مخفآن را و  اي کرد ناله
آنها را به عنوان ضمانتی براي پرداخـت  کنم  فکر می .پرسید شان نمی وقت هم سؤالی درباره هیچ

 يها که دوباره لباس نایا« :با اخم به من نگاه کرد و گفت. گرفت هایم در نظر می حساب صورت 
  »!ییرختشو برن تونن خودشون یم فتیکث يجورابابعضی از خورم  یقسم م لر؟یت ،ستین فتیکث

به یه دوست قول دادم براش ازشـون  منفجره هستن که  ي فقط چند تا ماده«: گفتم ییخوشرو با
رو کـردم و   يبـه هـر   ».بشـه  کشونینزد یکسدادم  یتو بودم اجازه نم ياگه جا. مواظبت کنم

   »؟یش یمظنون م ییتو به چه کسا ...شهابشده  دهیدزد سایاگه واقعا مل«: گفتم

  ».کنه فکرم بهتر کار می بخورم یدنینوش هیاگه « :گفت يهر

  ».بیخیالش شو«: گفتم

  »...کنه وي آدمو خشک میاین حرفا گل. جان ،االیاوه «

 بـده  ي خوك بیضه هسیک هیفرشته و  ادرار وانیل هی« .الکس نگاه کردم بهسپس  ».باشه«: گفتم
   ».يهر ،حاال حرف بزن. مرد نیبه ا

چند تا منتخب از بینشون پیدا کردن کار شه،  یوقتی صحبت از دشمناي گریفین م«: گفت يهر
افسـون جسـمانی   ، 21مکـس گنـده جـادوگر مرتـد    ، 20هاي جسـپر  ید دوقلوفکر کنم با. سختیه

تونـه از   باشـن مـی   توي یه اتاق شون با هم اگه همه. رو حساب کنی 23و بانوي لعن، 22دردناك
                                                             
20. Jasper Twins  
21. Big Max the Voodoo Apostate  
22. Grievous Bodily Charm 
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ـ مقام آشـغال شـماره    یحتمالا ي تونن برنده ینا میهر کدوم از ا .باشه آخرالزمانهاي  نشونه  کی
ـ   تیرو به عنوان مظنون اصل نیفیمن هنوز گر یول. باشن دیسا تینا اون مـرد  . ذارم یکنـار نم

 چند قرن .یکنتصور  یبتونکه  هیتر از اون منحرف ،در واقع. یکن یکه تصور م هیتر از اون منحرف
  ».آدم میاره چنین بالیی سرتمام و کمال  ي حرومزاده هی به عنوانکردن  یزندگ

 تـا اون موقـع   گها .بزرگسال شدن یسن قانون .شه یساله م هجده گهیچند ساعت د سایمل« :گفتم
گردونم تا با امضـا کـردن چنـد تـا سـند و مـدرك       نبرش  نیفیگرعمارت کنم و به ن داشیپ

 هیین اکه  .انیبه حساب م یقانون هاي وارث  هیو بق ایدوباره مار هکنمعتبر رو  دیجد ي نامه تیوص
   ».ده یم زهیبهشون انگ ایدن

ـ   اگـه « :گفـت و گذاشـت   يهر يجلو سهیک کیو  وانیل کی الکس ـ  یبـرش گردون  شیپ
تو رو  خاطر نیهمبه  دیشا. تا روح خودشو حفظ کنه کشه یتو م يجلو اونوپدربزرگش احتماال 

  ».شهامان با رد نیفیتا از دست گر دهیدختره رو دزد یکی... دیشا. باشه استخدام کرده

نه حتمـا  ک یدگیرسمثل پرونده هاي من  ییها پروندهبه شد  یمجبور م 24مارلو پیلیاگه ف«: گفتم
 اریبس قیحقاهمه هم و  هست يادیزخیلی االت ؤپرونده س نیا يتو. شد یکش م لوله و زد جا می

  »چند سالشه؟ نیفیگر یدونه جرم یم قایدق یکس«: و پرسیدم به هري خیره شدم ».هستن يدور

ـ هوش هست که صداشـو در ن بدونه اونقدر با یکسهم  راگ«: گفت يره از  اي جرعـه او  ».ارهی
. قرنـه  نیحدس چند  بهترین« .در آورد تعجب از خودش زحاکی ا ییخورد و صدا شا یدنینوش

ـ ، سـیزدهم قرن گرده به  برمیدر نایت ساید ده حضور گریفین  نشون میکه  هست یمدارک  یول

                                                                                                                                                                                               
23. Lady Damnation  
24. Philip Marlowe  
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ي متن تو  25چاوسربگم که کنه  یبهت م یاگه کمک. شه می همه مبهم يمدارك برااون قبل از 
  ».ازش اسم برده 26ينتربرکَ يها داستانکتاب  ي سانسور نشده

اي که یه سگ کـک داره فناناپـذیر    به اندازه دیسا تینا ،نیبب. کنه ، زیاد کمکی نمینه«: گفتم
باشه که  يزیچ ای یکس هی دیبا. شه یهم نم انیخدا ابانیخ مخلوقاتشامل  یحتاین تازه و  ،داره
  ».اونجا بوده باشه هظاهر شد نیفیبار گر نیاول يبرا یوقت

ـ . هست 30زمان ریالبته خود پدر پ ، و29کید کتولو، 28، ارباب خارها27یشوک  کله تریخب پ«  یول
براي ساکت نگه داشتن این قضیه درد و رنـج زیـادي رو متحمـل     دوننب يزینا چیاگه ا باز هم

  ».هم داره يادیز نفوذ بسیارو  هیمرد قدرتمند نیفیگر .شدن

پولـداره و   یلیدونم خ یکه م نهیمنظورم ا. در مورد کسب و کارش بهم بگو. خب یلیخ« :گفتم
  »؟يچطور قایدق یول ،مال اونه یصاحب یب زیهر چ

 بـاالخره که  یکس. شه یم يزیچ نیهمچ باعثباشتن سود نها تالش مداوم و ا قرن« :گفت يهر
د رو به دسـت  یسا تیاز نا یقسمت اعظم رو به عهده بگیرهها  نیفیگر یب و کار خانوادگکس

داشـته   نیفیگر نکهیا. کنه یکنترل م ادیبدست م نجایا يها رو که از تجارت يادیسود ز و ارهیم
ـ مردن از بازماندگانشون بگ رایرو که اخ يافراد یخال يکه جا دهیکش ینقشه م ـ اصـال چ  رهی  زی

 دیسا تیتونه نا یرو به ارث ببره م نیفیقدرت گر ي هیپا باالخرهکه  یپس کس. ستین اي یمخف
واقعـا   یعنـی . توانایی این کار رو داشته باشهوجود داشته باشه که البته اگه کسی . اداره کنهرو 

                                                             
25. Chauser  
26. The Canterbury Tales  
27. Shock-Headed Peter  
28. The Lord of Thorns  
29. Kid Cthulhu  
30. Old Father Time  
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ـ رد اونو به دسـت  م یوقتکه بشه  که پادشاه شتهاون همه تالش و وقت گذا نیفیگر  دختـر  هی
  »ساله بسپاره؟ دههج ي تجربه یب

ـ دارم بـه ا  یول. رسه زیاد محتمل به نظر نمی ینگاه کنقضیه به  ينطوریا یوقت« :گفتم فکـر   نی
بررسی کردم هنوز داشت اوضاع رو بار که  نیآخر. گفتن داره يبرا حرفیچه  کنم که واکر یم

ـ  یبه خاطر کس امکان ندارهو به نظرم  ،کرد اداره می ه خودشـو  کنـه ارزششـو نـدار    یکه فکر م
  ».بازنشسته کنه

کنه چـون   یاداره م هاي روزمره رو کارواکر؟ اون داره «: گفت اي تودماغی کرد و خنده يهر
 نیکه ا ندون یم همه یول. ذارنیبهش احترام م يادیز ي ، و هنوز عدههمین کار رو کرده شهیهم

ـ بدون اول. وسط ادیب شخص واقعا قدرتمند هی يکه پا یتا وقت ،هیوضع موقت امـور کـه ازش    يای
که  ستین یتنها شخص نیفیگر. بدونه نویا دیو خودشم با یه رهبر موقتیهکنن واکر  یم یبانیپشت

و هر کدوم از اون اشـخاص   رهیکنه که کنترل اوضاع رو به دست بگ یداره پشت پرده تالش م
گیري یا استعفا  رو وادار به کناره نیفیباشن که بتونن گر دهیرو دزد سایپشت پرده امکان داره مل

  ».بکنن

  ».دارم احتیاج چند تا اسم. ماس« :گفتم

ـ . بشه با صداي بلند گفت نیستنکه  یایا از اون نوع اسمنیا« :گفت يدار یبه طور معن يهر  یول
 خـورم  یکه دارم م نیا ،نمیبب. کنن یم داتیخودشون پ يادامه بدکه به جستجوت  ،نگران نباش

  »ه؟یچ قایدق

ـ حـاال جد . نـه یپر از پروتئ. ومش کنبخور و تم« :گفتم  نکـه یدر مـورد ا رو  عاتیشـا  نیدتری
  ».بگو کنن که دیگران دنبالشون نیستن کارایی براي سرگرمی میچه  نیفیگر ي خونواده
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عیش و لـذتش رو   امیلیکه وگن  می .این شد یه چیزيحاال «:لبخندي شیطانی زد و گفت يهر
در  به تمام معناجستجوگر  هی. ت رو از زندگی ببرهکنه نهایت لذ و سعی می گیره خیلی جدي می

ـ  31گوالیسـر بـه کلـوب کـال     هیبهتر باشه  دیشا. احساساتهشور و  یرونیب يها هیمورد ال . یبزن
 ایتازگ یول .تونه براي المپیک هم خرید کنه اینقدر توي خرید کردن تبحر داره که میهمسرش 

جـام  حاضـره  که  از اوناییه. نادر رو آورده یلیخ یونیکلکس ایبه شکار کردن اش عمده دیاز خر
تونه اونا رو  میاي ن اونم فقط به این خاطر که کس دیگهرو بخره،  یمالت نیشاه کتابمقدس یا 
ـ ا يتو که يکه افراد نهیاکسی سرش کاله نذاشته که تا حاال  یلیتنها دل. داشته باشه  نـه یزم نی

بـار   نیآخر. ترسن یم ارهیسرشون  ب تونه یم ییاگه بفهمه چه بال نیفیگر نکهیاز ا کنن کار می
 ازکلکتـور  . کـرد  یتخم ققنوس مذاکره م هی دیخر ي درباره 32کلکتورخود که داشت با  دمیشن

  »نه؟ ،تهدوستا

  ».پدرمه دوستبیشتر در واقع . یلینه خ«: گفتم

 یبه سادگ میدر موردش بگو يشتریب زیخواهم چ ینم فهمید یمنتظر ماند و وقت يدواریبا ام يهر
کـه مـن    ییتا جا. رو دوست داره 33یعروسک يها پسرك نیفیالنور  گر«. باال انداخت اي شانه

بـا   گن که می. دترهیجد يها دنبال مدل همیشه همو  بودهاز اونا  تا حاال با ده دوازده تا خبر دارم
مثـل   دیگـه کدومشـون   چیهبعد از اون و ، دهیخواب معروف ي پسرونه گروه هی يتک اعضا تک

قمـار  شـوهر النـور   مارسل  .ور صادر کردفتوا در مورد الن هی هوادارانشونکلوب . نشدقبلشون ن
ـ مارسـل   چوندن پاشو از درشون تو بذاره  یمشهور اجازه نم يها خونه شتریب .بدجور .کنه می  هی

 نیفیگـر گـه کـه طلبشـونو از     یو به طلبکاراش مهاي زیاد باال میاره  قرضداره و  يعادت بد
 این کار ناخوشایند ي جهینت. این کار رو بکننهستن که  نیتر از ا که صد البته اونا عاقل. رنیگب

                                                             
31. Caligula Club  
32. The Collector  

  .که معشوق یک زن مسن و ثروتمند باشداست منظور پسر جوان و زیبایی .  33
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مـا   ي قهیشـق  يرو نـگ تف هیحتی کنه که اگه قمار  ییبره جاها همجبور چارهیکه مارسل ب نهیا
  »رم؟ یم شیچطور دارم پ. میذار یپامونو اونجا نم بذارن

  ».بگو سایپال و مل، ها نوه راجع به. خوب یلیخ«: گفتم

ک یکوچ ي رهیدا شونهر کدوم. ساکتن یلیخبا پدر و مادرشون  سهیدر مقااونا «. اخم کرد يهر
حضـور  . خودشون حفظ کـنن  يمحدوده رو برا نیکنن که ا یم یسع ودوستان خودشونو دارن 

انـه  محرم اونقدرخودشون داشته باشن  يبرا اي خصوصی یزندگاگه . اي ندارن عمومی یا رسوایی
همـه کسـی هـم     و. دونـه  اش نمـی  چیزي دربارههم  آننچرال اینکوایرر یکه حت داشتن شنگه
  ».شون بگه تونه همینقدر درباره نمی

  ».نمتیب یم. به دردم خورد یلیحرفات خ .ممنون .يهر ،خب یلیخ. که اینطور«: گفتم

 ي پـس مصـاحبه   !صبر کـن  قهیدق هی ،صبر کن قهیدق هی«: گفت بلند شدم که بروم هري وقتی
  »دونه؟ ینماي  دیگهکس  چیشوتر که ه يدر مورد سوز ییزایچ شه؟ یم یمن چ یاختصاص

ـ صـبح از خـواب ب   یمخصوصا وقت. ستین اي یاون اصال آدم اجتماع« :و گفتمزدم  يلبخند  داری
  ».شه یم

نفر مرا بـه اسـم و بـا     کیي هري لذت ببرم سپس  از حالت قیافهکه  فرصت کردم لحظه کی
یا دارند که همه  دمیاطراف را نگاه کردم و د .دردوستانه صدا ک ریغکامال خشن و و بلند  يصدا

ـ بود  ستادهیا يفلز يراهرو کنارکه  یکس. ندنز یم رجهیگرفتن ش پناه يبرا کنند یا فرار می  یزن
زن را نشـناختم  . باال گرفته بوددر دستش را محکم  34لی کیپوش بود که چشم  یبلند قد و مشک

 .آن را شـناختم را دیـدم   لـی  کی که چشم  نیکه در بار بودند هم يگریافراد د ي مثل همه یلو
 یآن چشـم در واقـع نـوع   . رمیپناه بگ ییجا وفرار کنم  هیمثل بقداشتم  تدوس یلیخخودم هم 

                                                             
34. Kayleigh's Eye  
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. افتاده بودزمین از ابعاد باالتر به  یباستان يایتانیبر در اعصار کهن شیها پ بود که قرن ستالیکر
و  اهایتوانست تمام رو یمو  هایی از ابعاد دیگر داشت و نیروقدرت بود  ي لهیوس یچشم نوع نیا

چشـم  کـه   یلیتنها دل. سوزاند یشما را نم اول اگرالبته  ،کند لیتبد قتیشما را به حق يها آرزو
د کـه  بـو  نیا تبدیل نکرده بود تیسا دینا يها و ملکه انپادشاهلی افراد فقیر و احمق را به  کی

 ياریبس .بود ياز حد قو شیب فیضع افراد فانیِ يچشم برا. کردند عمر نمی یکاف ي ها به اندازهآن
 يهـا  گـروه از برخـی   رایاخ یول ،عاقل بودند که به چشم دست نزنند یکاف ي از مردم به اندازه

 بـه کـار   يانتحـار  يهـا  مسلح کردن قاتـل  يرا برا تالش کرده بودند که آنو تندرو  متعصب
   . رندیگب

   .دور باشد لی کیکه از چشم  نبود ییجاهیچ  یول. کردم یفرار ماگر جایی بود  من هم

 دیوجه تهدچیه  خونسرد و آرام که به ییبا صدا وقت را تلف کنم یداشتم کم یکه سع یحال در
  »؟یهست یک« :پوش گفتم ینبود به زن مشک زیآم

 تریمحکوم و تقـد  تضب نوشته شده، روحم تو در کتاب غاس. لریجان ت ،من مرگ تو هستم«
  ».يپس بد ور بسیارتکه تاوان گناهان  دهیرس وقتش. دهیرس دییأمقدس به ت توسط شوراي

ـ  أمس نیا یول ،بودم دهیرا نشن مقدس شوراي ایم کتاب غضب اس تابحال ـ  یله لزومـا معن  یخاص
 .ام صـبانی کـرده  ردن داشته باشـد ع هر کسی را که ارزش عصبانی ک در هر زمانیمن . نداشت

  ».دهم یشغلم را انجام م فهمم دارم است که می نطوریا

 .کـردن  باید تا حاال شروع به کار میبار  ي ندهوم یباق يها حفاظ« :کرد پشت سرم زمزمه الکس
. جـان  یخودت تنها هسـت که  میفرض کن میتون یمفکر کنم  شروع به کار نکردنحاال که  یول

  ».کنم یم سیو دارم خودمو خ دمش میبار قا من پشت یداشت اجیاگه بهم احت

  .او رفته بود یول »؟يهر«: گفتم

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

  

Night side 7 24 

  ».کنه داره گریه می. این عقب پیش منهاون « :گفت الکس

. کرد يشرویبطرفم پ یبه آرام را باال نگه داشته بود لی کیهنوز چشم در حالی که  پوش اهیس زن
. شـده بـود   رهیبه من خ یمیقرمز عظ ي هستار ثلم و  دیدرخش یمبا نور شدیدي  یکیچشم در تار

رفته بودند  ایافراد بار  ي همه .ختیر یم رونیو به ب کرد یاطرافش تراوش م يدر هوا ییها يانرژ
کـه   يها را در برابر کـار آن انگار که این کار ،پناه گرفته بودندشده  واژگون يها زیپشت م ای

را چشـم  او . گرفـت  دهیها را نادپوش آن اهیزن س. درک یتوانست انجام دهد محافظت م یچشم م
بـه  منفجـر و  مان بود اشاره کرد و آنها نیکه ب ییها یو صندل زیبه م. گرفته بودمن  به قصدفقط 

در هـوا بـه    یجنگ يها چوب مانند گلوله زیقطعات ر یمردم وقت. دندش تبدیلچوب  زیقطعات ر
ـ      پوش اهیزن س. و فریاد کردند غیجشروع به  پرواز درآمدند . آمـد  یهنـوز داشـت بـه طـرفم م

  .بود آمیز جنونو  گشاد، سرد شیها چشم

. آمدند شیبه سرعت پ شانیپاها يقو يها چهیکجا ظاهر شدند و با ماه از نا نیلترِکُ یو لوس یبت
 آنها محکـم . آنها را به اطراف بار پرت کرد ینامرئ یستدزن فقط به آن ها نگاه کرد و ناگهان 

ه حواس زن پرت شـد که  در همان حینی ستمتوان یم من .نکردند یحرکت گریخوردند و د زمین
را  سـک یر نینستم ااتو ینم یاز بار فرار کنم ول بلد بودمکه  ياریفرار بس يها از راه یکیاز  بود
. نـد وربیا آنافراد حاضر در بار و بر سر توانند  می ییمن چه بال ابیکه زن و چشم در غ رمیبپذ

 یاز هر سالح شیکه ب یشهرت .کند دار می را خدشه مفرار اعتبار و شهرت .ستممن اهل فرار نی تازه
  .ترسانده استام مردم را  که تا کنون داشته

ـ . شـود  تر کینزد و اجازه دادم ستادمیکه بودم ا ییهمان جا بنابراین از نزدیـک  خواسـت   یاو م
شـدن   روزیتنها پ. نگاه کند ام چهرهدهد به  بتواند وقتی کارش را انجام میکارش را انجام دهد تا 

ـ . ننـد یدشمنانشان بب ي را در چهرهزجر کشیدن خواهند  یآنها م ؛کافی نیست ها روانی يبرا  کی
ـ  مانده یباق يها قطره نیرا تا آخر وانیل کی اتیمحتو یمامت روانی ـ  یاش م تـک   و تـک  دنوش
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ـ  يشـرو یبه طرفم پو بدون عجله  یبه آرام. کند یقطراتش را مزمزه م ـ  یم تـک   از تـک رد و ک
شکمم به طرز . و دستانم عرق کرده بودندبود دهنم خشک شده . برد هاي آن لحظه لذت می ثانیه

ـ   لی کیچشم . محکم سر جایم ایستادم یخورد ول یم چیپ يا مارگونهیب نسـت بـه هـزاران    اتو یم
  .داشتم يا دهیا یول ،مرا بکشد وحشتناك قیطر

ـ  از شـوخ  يوجه اثـر  چیه که به يپوش با لبخند اهیزن س وقتی و  یو چشـمان  نبـود در آن  یطبع
 موهبتماز  ...ستادیا در مقابلمسرانجام  تر بودند افروختهبرهم  لی کیاز از چشم  یافروخته که حتبر
از آن به جهان ما وارد شـده بـود اسـتفاده     ابتداکه چشم در  يابعاد نیکردن سوراخ ب دایپ يبرا

 يبرا ایکار دن نیتر و آسان. آنجا بود هنوز ها شود بعد از قرنپوشانده  نکهیسوراخ بدون ا. کردم
  .دهمبنشان لی  کیگشت به خانه را به چشم بود که راه باز نیمن ا

ـ ناپد چشمسپس و  !آزاد شدمباالخره ! آزاد شدم: دیدر سرم غر ینیزم ریغ ییصدا شـده و بـه    دی
ودش پشت سر چشم بسته شـد و  سوراخ خ. گشترکه از آن جا آمده بود ب گریاز ابعاد د ییجا

 یفیانداخت و لبخند ضع یمن نگاهسپس به  و شا یپوش به دست خال اهیزن س. تمام شد زیهمه چ
دوازده فـوت در امتـداد بـار سـر خـورد و      ده زدم و  شیها چشم نیدرست ب یممشت محک. زد

. مالیـدم  گـرم یبـا دسـت د  را که درد گرفته بود  ممشتو  دمییرا بهم سا میها دندان. هوش شد یب
  .ضعف داشتم هاي بزرگ ژست يبرا شهیهم

   ».خب یلیخ«: گفته بود شدپشت بار ظاهر که دوباره الکس 

  »خواد خسارات رو جبران کنه؟ یم یو ک لر؟یت ي،کرد یعصبانرو  یک گهیبار د نیا«

  ».دونم نمی«: گفتم خنده با

هنوز در  شا یدنینوش شد و ند میبلاز پشت سر الکس  یعصب یبا حالتدر حالی که  اي افسانه يهر
  ».تشفرستاد یبگه ک ممکن بود. يکرد یبهتر بود با مشت داغونش نم دیشا«: دستش بود گفت
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  ».زنن ها هیچوقت حرف نمی روانی. بعید بود«: گفتم

 ،یچه کس یول. کنم قیتحق سایشدن مل دیخواست من در مورد ناپد ینفر نم کیبود که  مشخص
سري  یخداحافظ ي به نشانه يبه الکس و هر. وجود داشت دنشیفهم يراراه ب کیو چرا؟ فقط 

  .از بار خارج شدم  جواب يدر جستجو و دمدا تکان
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  میده یشان میکه دلدار افرادي :فصل پنجم 

  

مثل . اند دهیهمه شن دیسا تیدر نا .مبود دهیشن ییزهایچ گوالیکال کلوبشک راجع به  بدون
 با چتر دنیاگر از پر. آدم ضرر دارند يکه برا يرگید يزهایو جذام و چ يراجع به هار دنیشن

 هاي فشان آتش ياز باال  یک هنگ گالیدرپریدن با  برهنه ایاورست  ي بسته از قله يها با چشم
واقعا فکر  اگر د،یا هدیکه ضربان دارد خواب يزی، اگر با هر چاید هخسته شددر حال فوران 

 ایشما را وسوسه  کهنمانده  يزیچ دیگر و دیا هانجام داداید یا  دیدهکارها را  نیتمام ا دیکن یم
اش  امکانات تازهپذیراي شما باشد و با  باز آماده است تا با آغوش گوالیکال کلوب —تباه کند
 دییبگو دیتوان ینم ،دیریدر آنجا بم کشان غیج ایلب  بر يبا لبخند و اگر .کندوارد شوك به شما 

  .به شما اخطار داده نشده است

بارها، ، ها کلوب نیکه بهتر یی، جادیکن دایشهر پ يدر باال دیتوان یرا م گوالیکال کلوب
را از خود دور نگه  چارهیبدبخت و ب يها اند تا آدم ها کنار هم جمع شده شگاهیها و نما رستوران

 نادري يها اجازه دارند از لذت و بسیار بانفوذدار  پولبسیار قدرتمند و  بسیار اشخاصفقط . دارند
پر زرق و برق در  هاي یونیفورمبا  سیپل يها گشت. بهره ببرند شود یشهر عرضه م يکه در باال

اوقات  یاما گاه. نگه دارند رونیشهر ب يزنند تا امثال من و شما را از باال یها گشت م ابانیخ
  .باشند يگرید يجا آیم میمن  یکنند تا وقت یم دایپ يفور یلیهم دال سیپل یموران خصوصأم

که انگار منطقه نسبت به  يطور. قرار دارد 1شهر باال ي هیدرست در حاش گوالیکال کلوب
زوج  اش از هاي نمایشی برنامهاست که  ییجا گوالیکال. شرم و خجالت دارد احساس گوالیکال

                                                             
1. Uptown  
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که  یی، جاکنند میسکس  با هم بعدو  زنند میکه خودشان را آتش  شود می لیتشک ینیریجوان ش
برخیشان که  ی، نوازندگانشده است لیاند تشک که مرده نیشیپاش از نوازندگان  یقیگروه موس

دارد که  يا یخصوص ریگ خودش جن يبرا تیریمد. بودندشده  دهیشک رونیشب از گور ب همان
باشگاه  نیکه ا میواقعا الزم است به شما بگو ایآ. رساند یبا سرعت خودش را م ازیدر صورت ن

فقط با دعوت  تیعضواین   نکهیو ا دهد؟ یورود م ي خودش اجازه يفقط و فقط به اعضا
 ،شرکت کنم شانیها يبند که من در شرط ارندداست؟ آنها دوست ن ریامکان پذ گرید يعضو

  .نگاهی به داخل بیندازمبراي اولین بار صبرانه منتظر بودم که  بیبنابراین 

 یتر است ول تر و درخشان بزرگ يگرید ينئون از هر جا يها که المپ ییجا - شهر باال
سرد  يه هواکنند دیتهد یمبهم طزرو به  يبا پافشار یقیموس دیشد يصدا. ستین تر ارزش کم

در  انیجارچدر حالی که  ،بازند يزیانگ وسوسه شکلبه  کلوب يدرها. کوبد یشب را در هم م
خارج شدن  ی، ولوارد شدن راحت است .دهند انجام می شان راکار مهارتشلوغ با  يروها ادهیپ

 بشهر به شدت مواظ در باال ،مشتریاناي . دیگري است ي مسئلهو روح سالم  ياری، هوشبا پول
  .است ینجا خطر نوعی سرگرمیا .باشید

 رفتند و رژه میها  ابانیدر خلباس  يها مدل ترین ترین و عجیب و غریب جدید با نو زنا نمردا
دیگران را جلب  توجهکردند  سعی می. ندوش دهیو د نندیتا بب در پرسه زدن بودندو آنجا  نجایا

ها  نکاری، چون اگر اواند خطر داشته باشدت کنند و برایشان اهمیتی نداشت که این کار چقدر می
 يها جامعه  تعهدات و مجازات يطبقات باال. ستندین یکه اصال کس بود نیمثل ا کردند نمیرا 

، والهایو ه انیخدا. شوندگرفته  دهیکه ناد است نیا آنهامجازات  نیو بدتر ددارن ار خاص خود
 گوچی خندان، همه هاي کوسه وخشان ، موجودات جوان درفردا يها کابوس و روزید ياهایرو

انجام  ار شانیطانیش يها يتا باز آمدند میباالشهر به ند و بود یو سرگرم حیدر شهر مشغول تفر
  .برد و شیطان دورترین آنها را با خود می .دهند
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 یسع آنها. ما هعادت کردبه این مسئله ، اما من شدندمن خوشحال ن دنیا از دآنهم از اکد چیه
  .مهست خشن اریا بسآنه مالیم يها قهیسل يمن برا چون ،دنهبد یکاف يفضابه من  کنند یم

. دادم قرار یمورد بررسآن را مطمئن محتاطانه  اي فاصله و از ستادمیا گوالیباشگاه کال بیرون
 بر هاي درخشانی و با رنگرا پر کرده بود پیشرفته ساختمان  يسرتاسر جلو بزرگ يها نئون

سکس و  يها آنها حالت شتریب. تابید می سطحی از شیشه و استیلروي نگارنگ هاي ر نقاشی يرو
  از   را   خود   کنترل   هم   2دوساد یمارک شد میکه باعث کشیدند  می ریرا به تصو اي یامکانات سکس

  یرحمیب   و   شور   خود   از   تر  زننده   را   يزیچ   تا    آمیخته بودند   هم  در   شهوت  و   یرحمیب .   بدهد   دست 
هایی  ارضاي نیاز بلکه براي ،آید ینم    گوالیکالبه  جانیه   و یسرگرم   يبرا کسی    . بیاورند  ودبوج 

    .را ندارد شکس دیگري تحمل هیچ می آید که 

         . بود    هدشگم   يسایمل   پدر   ،نیفیگر   امیلیو  ... انهیوحش   يها   لذت   و   پلیدي   ي النه   نیا   درون   ییجاو 

و  قیافه خوش، یک متر و نیم  بایتقر   يقد   با .  شد افظت میمح ي قدیمیریتاس توسط   ییجلو  ِ در
 دار پیچ   يها   ، و شاخبزي دارخز ي، پاهاانیعر   و   پرمو ي نهی، با ساعتماد رقابلیرو و کامال غ سبزه
 دهیکه از دداشت اسب  کیمثل  یزانیآو یآلت تناسلو  بود بز مهیانسان و ن مهین.  یشانیبر پ

 دییبگو دیتوان ینم هیچوقت. رگه متنفرم دو يها وید نیاز ا.  دیکش یشدن آن اصال خجالت نم
به طوري . به شما نشان دهند ندیناخوشا يها و از راه یکه ناگهان یتا زمان  ،  چقدر خطرناك هستند

بزرگ و  يها زد و دندان ی، او هم لبخند پهنم آنجا باشمشتق داح که انگار کامالسمتش رفتم 
  . را به من نشان داد گوشش چهار

                                                             
2  .Marquis de Sade باشد  نویسنده و فیلسوف فرانسوي قرن هجدهم که بیشتر آثارش مربوط به پورنوگرافی می

 .ي سادیسم از نام او گرفته شده است کلمه. د و میل به آزار جنسی استي او در داشتن روابط جنسی آزا و فلسفه
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ولی درسته؟  ،يگردیم ییماجراجو کمیدنبال  .يخوش اومد گوالیبه باشگاه کال .3لریس ،سالم«
  »از اعضاي محترم اینجا هستید، آقا؟شما  .متأسفانه اینجا فقط مخصوص اعضاست

  ».ام یمن ک یدون یتو م .هیکاف« :گفتم

که بهم داده شده رو  یمن فقط دستورات یهست که ندونه؟ ول یکس .صورت قلبی، البتهخب «
. یملکه باشخود  هاگ ی، حتي ورود بدم من خارجه که به تو اجازه اراتی، از اختکنم یاجرا م

، 4تامبل يآقا گن یبه من م. اعضا دوست دارن شتریکه ب هیزیچ نیا  ، ورهیسختگ یلیخ تیریمد
  ».عبور کنهم تونه از یکس نم چیو ه

  راه   دیواقعا باحاال ، میدون یخوب م نویاهر دومون هم  ،داخل رمیو م لرمیمن جان ت« :گفتم
  »م؟یداخل رفتن انتخاب کن يبرا ور زیآم و احتماال خشونت ندیناخوشا

 .شد ینطور باهات رفتار میبهداشت هم بودي هم ساگه بازر .دستور دادن بهم، زمی، عزسفمأمت«
که  تو .ورود بدم ي بهت اجازه تونم نمی .کن اذیترو  گهید یکیباش و برو  یحاال پسر خوب

  »؟يخوا یو التماس کنه، م فتهیبه زانو ب یمیقد ریسات هی يخوا ینم

با رو بخره و  نجایا کنم یم کاريا وگرنه یس، پس کنار وااومدم نیفیگراز طرف من « :گفتم 
  ».کنه بیرونتاز اینجا گی اردن

  ».دمیها شندیتهد نیاز ا یلی، خرلی، سهندار يریمن تاث يرو دیتهد«

  ».تونم صاف از روت رد بشم می«: گفتم

بدنش به قدم به عقب بردارم تا  کیمجبور شدم و من ، ناگهان به سرعت رشد کرد تامبل يآقا
 .یطانیش ییها و پنجه يقو ی، دستانتبرس يا نهیپهن و س يها ، با شانهسه متر شدقدش  .نخوردمن 

                                                             
  ملوان.  3

4. Mr. Tumble  
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از  کرد چشمم رشد می يجلو داشت که يزیبود که چ مشخص ، وداد یشک مخون و م ياو بو
صحبت  یو وقت به من زد يشخندین .زده شده است جانیه اریالوقوع بس بیانداز خشونت قر شمچ

  .بودبرق و مثل رعد  شیکرد صدا

  »بشی، آدم کوچولو؟ تونی ازم رد کنی می هنوزم فکر می«

کردم و  مپالتوی بیدستم را در ج .ام قرار گرفت ینیب يخرطوم جلو کیمثل  یبزرگ زیچ
 يا و اجازه دادم تا با ضربه در آوردم داشتم ینگه م ریپذ هیکامال توج لیدال بهرا که  یموش تله

 ي هیاو ما. دکر دنیکش ادیخراش شروع به فر بوق گوش کیاو مثل  .بسته شود یمحکم و ناگهان
 ي به اندازهبالفاصله  و رو افتاد ادهیپ يمن رو يبا دو دست گرفت و جلو را لذتشافتخار و 

که مستحقش بود  را يم کاره ، و مندتمرکز کن نستاتو یبخاطر درد نم .اش برگشت هیاول
 فشیضع يکه با سمها ییها از کنار لگد یو من به راحت بیهوش شد .به سرش زدم يلگد و کردم

  .رفتم گوالیرد شدم و به داخل باشگاه کال زدیم

   .کردصحبت  افراد بعضیبا  شود ینم یگاه

احتماال . بود شده دهیپوش دیسف یاز کاش شکف و سقف وکرد  یبزرگ بود و صدا را اکو م یالب
، فقط وجود نداشت اي اثاثهمبلمان و  چیه. تر پاك کنند ها را راحت د لکهستنتوان یم يطور نیا
و حواسش کامال  حوصله که خودش را پشت آن چپانده بود یب یساده با نوجوان شریپذ زیم کی
 منتظر ماندنتن و سنش يبرا یمکان یالب نیمشخصا ا. بود آننچرال اینکوایرر ي هفتهآن  چاپ هب
پشت . دیبرس تان بودتا به آنچه در انتظار گذشتید از میان آن میعجله با که  بود ییجا نجایا. بودن
 را به 5انایاپرنسس د :نوشته بودمجله  يبزرگ رو تریت. گرفت دهیمرا ناد پذیرگر .ستادمیا زیم

                                                             
5  .Princess Diana ي سـلطنتی بریتانیـاي    پرنسس ولز  که پس از ازدواجش با شاهزاده چارلز و ورودش به خانواده

ترین  اش به یکی از محبوب هاي بشردوستانه کاو همچنین به خاطر زیبایی و مدگرایی و کم. کبیر به شهرت جهانی رسید
سـالگی بـه یکـی از     36در سـن   1997ي رانندگی در سال  مرگ او در یک حادثه. ترین زنان دنیا تبدیل شد و سرشناس

  .خبرسازترین وقایع سال تبدیل شد
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 هاي دیدنی: کوچکتر نوشته بود يا صفحه با اندازه نییدر پا .تقدیم کنید 6»دیسا تینا ورت«
  !میده یشما پول م يها عکس يما برا .را همچنان براي ما ارسال کنید مادر ي ملکه

   ».زنم یم شیآت اتو من حرف بزن وگرنه مجلهبا « :گفتم

. به من اخم کردبیشمار صورتش  هاي سوراخحلقه و  انیاز م گذاشت و نیزم ياش را رو مجلهاو 
 گوالیبه کال« .بایست خیلی برایش دردناك بوده باشد می رد شده بودچپش که از چشم  يا حلقه

دونی من نباید  می. نجامیخاطر ا نیبه هممن  قدمتون روي چشم من جا داره،. آقا، نیخوش اومد
 زیشما چ. نگرفتم یپزشک دركم یه فقط حیف که .شمبتونستم دکتر  یم. این کار رو بکنم

  »بدم؟ شنهادیترسناك بهتون پ زیچ یه نیخوا یم ایآقا؟  ،نینظر دار مد یخاص

ا لخت که اکثر يادیز تیجمع .پرت کردرا  محواسکمی باز شد  یکه از آن طرف الب يدر
 .از کنار میز پذیرش گذشتندبدون اینکه حتی نگاهی به من بیندازند بودند از آن خارج شدند و 

را ترك کرده و به  يا یکه پارت دیسر یبه نظر م شانو پر از شوق و حرارت یپ در یپ ياز حرفها
 يابا رنگ ه گریاز پوست افراد د ییها ار آنها تکه یبدن بعض يرو. دونر یم يگرید یپارت

. است ها آمده سر صاحب پوست ییچه بالکه  از خودم پرسیدمزده شده بود و من  وندیپ دیگر
چشم  انشانچشم ي از حدقه از آنها یبعض. روي بدنشان بودفلز  ایاز کرك  ییها تکه گرانید
 سه هایشان بعضی. داشتند هاي چرخان نیچشم دورب يبجا گرید یو بعض بیرون زده بود واناتیح

صورتشان  يپشت و رو گرید یبعض. چهار جفت دست داشتند ایداشتند  شانیدر پا تا مفصل
 ییها هم آلت ی، بعضاصال نداشتند یرا داشتند و بعض یهر دو آلت تناسل یبعض .مثل هم بود

 يگریزده از در د آنها شتاب. یک مشت خودنما بودنداساسا . تا حاال ندیده بودمداشتند که من 
  .نگاه کردم پذیرگربه . شدند دیقرار داشت ناپد یالب گریدر طرف د که

   ».گردم یم یدنبال کس« :گفتم
                                                             
6. Tour Nightside  
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کسی منو اینجا  گهید بیاد تو چنگم شوهر خوب به محض اینکه یه .میگرد یم یهمه دنبال کس«
  »کس خاصی رو مد نظر دارن؟آقا . بینه به چشم نمی

  ».نیفیگر امیلیو«

 .ادینم نجایا گهید .وقته رفته یلیاون خاوه، «: فتو گ اي از خودش درآورد قیافهجوان  یمنش
  ».میوار نبود وانهیو د زیانگ جانیبراش ه یکاف ي ما به اندازه رسه یبنظر م

 گوالیکال یکه حتکه آنقدر افراطی بودند  ییها قهیاز فکر کردن به سل که کردم میاعتراف  دیبا
 دنبال چه چیزي بود نیفیگر امیلیومگر  .دمکروحشت  یکم توانست آنها را ارضا کند هم نمی
موضوع بودم که  نیا ی؟ هنوز مشغول بررسآن را در چنین جایی پیدا کندتوانست  یکه نم

من ملحق آمدند و به  زیوارد شدند و به کنار م یالب ياز در آنسو رو یمهمان ياعضا نیآخر
آن تعداد  يبود که رو دهیپوش قرمزي به رنگ خون دامن،  نیفیگر امیلی، همسر وایگلور .شدند

 ي شده یاز پوست دباغکه  تا سر زانو پوشیده بود يبلند ي و چکمه دوخته شده بود غیت يادیز
 لیاست يها خیمرویش داشت که  کشیبه دور گردن بلند و بار شال کیو  بوددرست شده انسان 
از یکی و   بود خورده چیپ شیها بزرگ بود دور شانه هم که به طرزي غیرعاديمار  کی. داشت

، مار سرش را به سمت من بلند کرد و مقابلم ایستاد یوقت. از بازوهاي سیاهش آویزانش شده بود
   .دیآ یاز مارها خوشم م .کردم ینوازش کوتاه را ومن هم ا. به من کرد از شناخت حاکی ینگاه

نقش  که همن نوبت ندفعهیا .دیببخش نوبخاطر لباس م« :گفت رومندیآرام اما ن ییبا صدا ایگلور
من . یلباس بپوش جورينیانتظار دارن ا ازت باشی عیاشی يبانو یوقت .کنم يباز ور گناه ي ملکه
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اون رو در اپیزود نقش  هستن که هنوزچندین نسل  خورم یقسم م ؛موندیمقصر م ور 7گیر انایاد
  ».لریت يقاآ، صحبت کنمبا شما  گشتم که می یدنبال فرصت. فراموش نکردن 8انتقامجویان

  ».چه خوب؟ واقعا« :گفتم

به هم  يدیمف ...يها زیچ میتون یفکر کنم م .ونستم براي پیدا کردن ویلیام میاید اینجاد یم«
  ».میبگ

   ».، اول شماکنم یتعجب نم« :گفتم

اینجا به کارکنان  شه ینم« .انداختجوان  پذیرگر بهسپس نگاهی » .اینجا نه«: گفت ایگلور
  ».فروشن یها م به رسانه وها ر اناونا داست .کرداعتماد 

 ایگلور. شد دیاش ناپد و دوباره پشت مجله ».نیبد بهمون حقوق شتریب دیپس با« :گفت پذیرگر
 روبرويبرد که تا قبل از آنکه  اي ی، مقابل در فرعیالب گرِیگرفت و مرا به سمت د دهیرا ناد او

 کی شبیهکه کرد  ییجا واردو مرا او در را باز کرد . بود ینامرئ بایتقر میریآن قرار بگ
از اطراف  لیدر نیم دو جینو  دبو يفوالد کثیف لیهمه جا پر از وسا. بود یجهنم یِدندانپزشک

 مواد دیشد يبو. بود زانیبود آو یچرم نیسنگ يها که مجهز به تسمهشویی  خم  یصندل
  .دسپس به آن تکیه دابست و  در را ایگلور. آمد یو ترس تازه م یعفون ضد

به چند نفر پول دادم تا بتونیم یه مدت وقت صحبت من  .تا حاال فهمیده که اینجایی حراست«
  ».میکنم چقدر وقت دار نینم تضمتو ینم یول داشته باشیم،

  »اومد اینجا؟ میچرا  نکهیو ا ،بگو امیلیراجع به و« :گفتم

                                                             
7 .Diana Rigg  جویان معروف  ي انتقام ا پیل در مجموعهکه به خاطر بازي در نقش ام 1938بازیگر انگلیسی متولد

  .است
8. The Avengers  
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به من  اجشازدو ي هیهد انجیدر ا متیعضو .منو آورد اینجا میازدواج کرد نکهیبعد از ا درست«
برام  .شنیده بودم سالیققبل از اینکه ازدواج کنیم راجع به این . . نبود زیسوپرا یه قایدق نیا. بود

و ویلیام براش مهم نبود کسی از این مسائل . دوست داشتم شتریب وقدرت ر شهیمن هم. مهم نبود
 دیهرچند شا .لذاتش برسه... ود تا بهري کرده بکا  جا رفته بود و همه همهاون . خبر داشته باشه
 یبردگ .شرکت کنه S & Mاومد اینجا تا در جلسات سخت  می. هباش يبهتر ي ارضا شدن کلمه

تنبیه و تونه  میچقدر اینکه یه جسم فناناپذیر . ها از اینجور کار کردن وشالق و داغ  ،و تنبیه
ها به  واست از این کارخ می اون چیزي رو کهوقت  هیچ .آوره رو تحمل کنه حیرتمجازات 

اون راجع به . دمینفهمدلیلش رو وقت  چیه. بشه هیتنب بایدکرد که  میاحساس  یول دست نیاورد،
به و  بکنن شبرا يکار یکاف ي آخرش هم اونا نتونستن به اندازه. ودتودار ب یلیخ  زهایچ یعضب

  ».رو دوست دارم نجایمن ا«. گلوریا لبخند مالیمی زد ».ندممومن  .رفتهمین خاطر از اینجا 

  »سالیق ویلیام با سالیق شما جور نبود؟« :گفتم

طور  اون که ستیمن ن يکمبود مرد برا نجایا و هیچوقت هم. هتر من مهم يقدرت براگفتم که، «
ثروتمند و  مرداي. ن بدموکنم و آزارش يبدرفتار هاشون، بادستور بدم شونبهخوام  که می

ي  ان که با یه اشاره آماده. نارضا کنرو  هام تمام هوي و هوستا  تنفا یم مرتبه به پا یعال
چه تفاوت خوشایندي با رفتاري که . یه الهه منو بپرستنتا مثل ان  آماده .برام جون بدن  کوچیک

من فقط  شه میمربوط   ایو مار یکه به جرم جایی اونتا . داره شد توي عمارت گریفین باهام می
. رنایب ادیبه  م رواسم دن ینم تن زحموهم به خودش خدمتکارا یحت. هستم امیلیهمسر و نیآخر

  ».هیچکس انتظار نداشت من این همه مدت همسر ویلیام باقی بمونم

  ».دیاز خانواده هست جزئی .اید دانهشما االن جاو یول« :گفتم

ده تا در تجارت وقت به من اجازه داده نش چیه .دیدر اشتباه ی، نه؟ ولدیکن یفکر م نطوریاشما «
خاطر  نیبه ا. بهتر هستم یلیخ امیلیتجارت از و يمن تو با وجودي که، داشته باشم یخانواده نقش
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من اجازه و حتی عالوه بر این، . از خون گریفین هستنکه  هیکسان يکه تجارت خانواده فقط برا
تجارت  یا منافعبا  هممکن ، چونخودم داشته باشم يبرا يزیچ ای ندارم هیچ کاري بکنم

. ده یپوشش مرو  دیسا تیدر نا زیچ همه بایتقر این مسئلهو  .هرقابت کن ایها تداخل  نیفیگر
نقش کسی رو تا  میام اینجا خسته شدم دیاز خر یو وقت کنم یم دیخر بتونمکه  یتا وقت نیبنابرا

  ».م خواهم بودنازدواج ک امیلیبا و یوقت کردم میفکر  ...بازي کنم که

  »د؟یدوست داشت ور امیلیتا حاال و « :گفتمصراحت  با

سپاسگزار ازش  یلیخ .پولدار کرد اریو بس دانهجاو منو .خواست یم منو ،انتخاب کرد نوم ناو«
 .آسونی نیستشناختن ویلیام کار . نمود ینم... عشق یول. هنوز هم هستمفکر کنم  .بودم
به مسائل  اجعوقت با من ر چیه. ش بشهیخصوص میوارد حره د یاجازه نم یبه کسوقت  هیچ

ازدواج کردم  به این خاطر باهاش. نومها لحظه نیتر یدر خصوص یحت ،ش صحبت نکردهیشخص
. شده بودم ریپ یکم مدل بودن يمن برا نکهیو ا بودسخاوتمند  اری، و بسبود یخوب نیهمنش ...که

ممکن  دوستم داره که کردم یم کرفلحظه  هبراي یاگر  .همحدود خیلیها  عمر شهرت سوپر مدل
  ».داشته باشم شبود دوست

  »؟یچ سایمل نودخترت«

من و ویلیام که  ين روزوهم ایجرم یول. داشتم میدوستش  شد یداده م فرصتشاگر به من « 
. رمیبگ ش روتوانستم جلو یمن نم .مخالفتی بکنیم میتونست مین. شگرفت موناز مینش دادونشاونو 

داشت  وجودکه  یبا پدرش دعوا کرد و هر فحش یحت - هبد رشیکرد، خدا خو تالشش ر امیلیو
نتونست  البته یول. نهصحبت ک ينجوریبا پدرش ا امیلیودیدم  که هاین تنها زمانی. دادبهش 

  ».گه ینه نم نیفیگر ایکس به جرم چیه .از کارش نگرفت يا جهینتبنابراین ... هبکن يکار
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 يازین .داري باشم تونم آدم راز نگه من می ؟یبگ يزیچ سایملگم شدن راجع به  یتون یم« :گفتم
  ».بدونهکنم  یکشف م قاتمیکه من در تحق ور يزیهر چ نیفیگر ستین

کنم چطور  تعجب میمن واقعا . همیشه می فهمه .فهمه می ناو« :صاف گفت ییبا صدا ایگلور
 هکرد یباور نم وقتهیچاحتماال . مخفیانه نگه داریم ،و تا زمانی که تونستیمر سایوجود ملتونستیم 
 .لریت يآقا ،دیبپرس ماز دیخوا یم يزیهرچ... هاستیب شجلواینقدر آشکارا  هنبتو خودش که پسر

بودن و نبودن من  رسه یبه نظر م. چیزي برام مهم نیست گهید...چون. گم یم تونبتونم به یچ هر
و  .شمکه از اونا جدا ب منیدر شرف ابه هر حال بنابراین احتماال نداره،  یفرق امیلیو يبرا گهید

به همون اندازه که براي بقیه معماست شدن دختر من  دیناپد .اینطور نیست که چیز مهمی بدونم
    ».براي من هم معماست

یا شاید هم که گم شده، یا شاید دزدیده شده، از این باید بگم که زیاد ناراحت نیستی «: گفتم
  »قی براش افتاده؟برات مهم نیست چه اتفا .حتی به قتل رسیده

جرمیا اونو بزرگ کرد و  .دختر منه املیسا فقط اسم. بد در مورد من فکر نکن، آقاي تیلرزیاد «
ظاهرا ... و حاال. اي با من داشته باشه هاست که نخواسته رابطه ملیسا سال .از من دور نگهش داشت

  ».رهم همینطو و صد البته مال منو. آماده است که ارث ویلیام رو بدزده

   ».شهبمرگ گریفین تونه باعث  میي بزرگسال  یه نوهکسانی هستن که معتقدن «: محتاطانه گفتم

ي  هایی درباره همیشه داستان. اینم یه داستان دیگه است. کاش همینطور بود«: گلوریا گفت
  ».از هیچکدومشون مطمئن نیستولی هیچکس ، گریفین بوده

  »گریفین خودش اونا رو قبول داره؟«

تا به عنوان سالحی علیه پدرش ازش . خواست به همین خاطر بچه می. ه زمانی قبول داشتی«
  ».استفاده کنه
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  »خواست پدرش بمیره؟ ویلیام می«

ند چ هر ...یا دست کم آزاد باشه. رئیسِ خودش باشهتونست  چون ویلیام فقط از این راه میآره، «
  ».ندونهشاید حتی خودش هم . دونم آزاد براي چه کاري، نمی

تونه  که اگه صحیح و سالم برش گردونم می با این فرض خواي دخترت رو پیدا کنم؟ می«: گفتم
  »تو و ویلیام رو از ارث محروم کنه؟

اینکه هیچوقت منو . پیداش کن«: اش به من خیره شد و گفت گلوریا با چشمان آرام و تیره
ولی من اونو به . ه رو دوست داشته باشهتونه یه غریب آدم نمی. اي نیست دوست نداشته هیچ مسئله

و اگه کسی به . پیداش کن، آقاي تیلر ...دنیا آوردم، ازش پرستاري کردم، توي بغلم گرفتمش
  ».آروم آروم بکششون... خودش جرأت داده باشه که بهش آسیبی برسونه

  »دونی کجا باید دنبال ویلیام بگردم؟ نمی«: گفتم

دونستم  هایی رو که می تمام چیز. ه کارت با من تموم شدهدیگ«: گلوریا لبخندي زد و گفت
  ».عجب کاراگاه خصوصی جالبی هستی، آقاي تیلر. و تو هم هیچی به من نگفتیبهت گفتم، 

  ».تو که چیزي از من نپرسیدي«: گفتم

 9ي آرکادي با پروژه... خواي ویلیام رو پیدا کنی ه میاگنپرسیدم، پرسیدم؟ نه، «: گلوریا گفت
  ».کن شروع

ي بیصدایی کرد، طوري  هایش بود به من نگاه کرد و به نظر رسید که خنده و ماري که دور شانه
  .دانستم دانست که من نمی که انگار چیزي می

  

                                                             
9. Arcadian Project  
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شناختم؛ اما از آنجایی که همه  ي شهرتش می را به واسطه ي آرکادي پروژهمثل کلوب کالیگوال، 
اوضاع ي  باره کس چیزي در کردند، هیچ ود صحبت میاز اتفاقاتی که در کالیگوال در جریان ب

. ترین مکان در نایت ساید خصوصیگفتند  ها می بعضی. دانست ي آرکادي نمی داخلی پروژه
 خود محلِ .شوند شان دوباره خارج نمی شوند، ولی همه ها وارد آن می خیلیگفتند  بعضی دیگر می

از افراد قابل اعتماد شناخته شده بود، و  يري انگشت شما آن هم یک راز بود و تنها براي عده
آشکارا در گوشه و کنار خیابان فروخته  هاي دنیا که راز استواقع شده جایی این مکان در 

  .این شغل من است. توانم هر چیزي را پیدا کنم ولی من می .شوند می

 .ظر گذراندمام سراسر نایت ساید را از ن موهبتم را روشن کردم و با چشم سومم، چشم مخفی
هاي باستانی و مهیب در تاریکی شب گسترانده شده بودند و بدون دیده  هاي بزرگ، نیرو نیرو

تر از آن بودند که متوجه  زدند، ولی آنها بزرگ شدن و بدون برانگیختن شک دیگران قدم می
گشتم متمرکز شدم و چشمم با سرعت  ي که دنبالش میروي چیز. کسی به کوچکی من شوند

ي تنگ و  هاي نایت ساید عبور کرد و باالخره در میان کوچه ها و خیابان بسیار از میان کوچه
  .رفتند متوقف شد یا گهگاهی جسد به آن می  تاریکی که مردم فقط براي دور انداختن آشغال

هاي خصوصی و  اینجا کلوب. دنیاي دیگري بودشهر دور نبود، اما انگار که در  زیاد از باال
نور که  هاي نئونی کم دار و تابلو هاي لکه پنجرههاي رنگ و رو رفته و  فقط دررستوران نداشت، 

که کاالي خود را  نصف حروفشان پاك شده بود و دختران چشم بادامی و چشم چپ شفق
یی بود که هیچ چیزي براي از آن جاها. شد کردند در هر گوشه و کناري دیده می عرضه می

جایی که لذات و کاالهاي  .که در اصل متعلق به شخص دیگري نبوده باشد شتفروش وجود ندا
ن دوتا دوتا در آن ها هم براي امنیتشا گذارند و حتی دزد ي بدي را در دهان باقی می فروشی مزه

  .کنند رفت و آمد می
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تر آن به پایین نگاه  خیابان نسبتا امن و روشن یبا به راحتی پیدا کردم و از بااليکوچه را تقر
کرد و مطمئن بودم که صداي  هاي گرم انتهاي خیابان نفوذ نمی نور آن به درون سایه .کردم

 هوا بوي. کردند آنسو کورمال کورمال حرکت می شنیدم که در میان تاریکیِ موجوداتی را می
اي را که در  لتویم کردم و سمندر مردهدستم را در جیب پا. داد خفگی و نمناکی و رسیدگی می

تکان تندي به آن دادم و نور شدیدي از گوي بیرون زد  .یک گوي پالستیکی بود بیرون آوردم
به موجودات به خاطر این نور ناگهانی به سرعت فرار کردند و . ي مقابلم را روشن کرد و کوچه

خیلی . و با احتیاط از کوچه پایین رفتمبه آرامی . تر پناه بردند تر و امن هاي تاریک درون مکان
اي رسیدم که در میان  رنگ ساده و باالخره به در سبز گذرام هایم را کجا می مواظب بودم که قدم

تابلویی باالي در نبود، حتی دستگیره هم . دیوار سنگی کثیف و سیاه سمت چپ قرار گرفته بود
به در دست نزدم و با دقت به . يدي آرکا ي ورود به پروژه تنها نقطه. نداشت، ولی خودش بود
وگرنه   - قفل نبود و خبري هم از تله یا نفرین نبود. که در دیگري بودآن نگاه کردم، اما انگار 

فشاري به در گذاشتم و روي اي باال انداختم و یک دستم را  بنابراین شانه. کرد موهبتم باخبرم می
  .آن دادم

کننده به درون کوچه هجوم آورد نزدیک بود با صداي  وردر به راحتی باز شد و وقتی نوري ک
خودم را محکم گرفتم و براي هر چیزي خودم را آماده کردم، اما هیچ اتفاقی . بلند فریاد بزنم

که گرمایش مثل یک روز تابستانی تازه و شیرین بود و بوي  فقط نور طالیی خورشید بود. نیفتاد
متوجه شدم که هنوز گوي سمندر را با آن نور . رده بودجنگل و زمین و مرغزار آن را سنگین ک

و بعد به درون روشنایی روز . شومش در دست دارم، و دوباره آن را در جیب پالتویم گذاشتم
  . رنگ به آرامی پشت سرم بسته شد سبز قدم گذاشتم و درِ

ي  حومهاز گیر  نفساي  به منظرهي بزرگ پوشیده از چمن ایستاده بودم و  ي یک تپه من در کناره
در  ، و احتماال تا ابد،کرد ها تا جایی که چشم کار می ها و مرغزار زمین. کردم شهر نگاه می
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جنگلی پهناور با درختان تیره و بلند قرار داشت و در  ،در یک طرف. مقابلم گسترده شده بودند
قدیمی سنگی هاي  زالل و درخشنده با شادي در جریان بود و در چند جا با پل پایین، آبی

به بایست  ولی می به واقعیت نپیوستکه هیچوقت رویایی از انگلیس قدیم،  .قطع شده بوداي  ساده
مکانی سعادتمند و خرسند که در زیر آسمان آبی درخشان یک روز زیباي . واقعیت بپیوندد

به  ها و گیاهان و موجودات روینده را نسیم مالیمی بوي عطر گل. تابستانی گسترده شده بود
شد، و از اینکه بعد از  خواندند و وزوز مالیمی از حشرات شنیده می ها آواز می پرنده. مشامم رساند

  . آن همه مدت در روشنایی روز ایستاده بودم احساس بسیار خوبی داشتم

یک سري قطعه . شد که از کنار پاهایم شروع میدر پیچ در مقابلم قرار داشت  چپی ي جادهیک 
با احتیاط روي قطعه . رفتند ي تپه پایین می روي شیشه قرار گرفته بودند از دامنهسنگ مربعی که 

 .اي بر روي دریاي سبز بزرگی بودند قدم گذاشتم و پایین رفتم هاي سنگی ها که مثل جاپا سنگ
ها و پرسه  مرا در حالی که پرواز و اوج گرفتن پرندهخورد و سپس  ي تپه پیچ می جاده از دامنه

با دیدن مخلوقات کوچک . اي پیش برد اد ساحل رودخانهدر امتد کردم ها را تماشا می نهزدن پروا
هاي سفید  قو. گذشتند لبخند زدم به سرعت از اطرافم میها  بدون مزاحمت انساناي که  جنگلی

وقتی از کنارشان رد شدم کردند و  به شکل باشکوهی از رودخانه به پایین شنا مییکدست 
  .کردند ایم خم میسرهایشان را بر

با آرامش روي باالخره از پیچی گذشتم و در آنجا در ساحلی در مقابلم پدر و مادرم را دیدم که 
روي  مخصوص پیکنیک محتویات یک سبدبه پشت دراز کشیده بودند و پوشیده از چمن ساحل 

بود و به  سفیدي دراز کشیده با کت و شلوار 10پدرم چارلز. اي پخش شده بود خانه ي چهار سفره
 .زد کرد لبخند می نان پرت می  ها تکه  مرغابیمادرم لیلیث که پیراهن سفیدي پوشیده بود و براي 

  .اي به من زد کننده صدایی از خودم ایجاد کردم و مادرم برگشت و نگاه کرد و لبخند خیره

                                                             
10. Charles  
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  »!جان اومده پیش ما! اوه، چارلز، ببین کی اونجاست«

خوب «. تر شد و به اطرافش نگاه کرد و با دیدن من لبخندش پهنپدرم روي یک آرنج بلند شد 
گوشت خوك و پنیر و تخم مرغ و . ما اومدیم پیکنیک. کاري کردي که اومدي پیش ما، پسرم

  ».ات همراهمون هست هاي مورد عالقهسوسیس و تمام غذا

  ».منتظرت بودیم. ، عزیزمشو قبه ما ملحبیا «: مادرم گفت

بخش فشار داد  آرامش ام را با حالتی پدرم شانه. تم و بین پدر و مادرم نشستمجلو رفتلوتلوخوران 
دانستم که با شیر و دو تا قند همراه است،  می. جلویم گذاشتمتازه و مادرم یک فنجان چاي 

بخشی از . مدتی آنجا نشستم و از آن لحظات لذت بردم. درست همانطور که دوست داشتم
ولی هرگز در گوش دادن به آن بخش از  .تا آخر عمر آنجا بمانم گفت وجودم بود که به من می

  .ام وجودم خوب نبوده

  ».اما وقت ندارم. خواستم بهتون بگم ها هست که می خیلی حرف«: باالخره گفتم

تمام اینجا «: پدرم که دوباره به پشت دراز کشیده بود و به آسمان تابستانی خیره شده بود گفت
  ».در اختیارتهوقت دنیا 

  ».و با وجود تمام اتفاقاتی که افتاده، دوست داشتم بیشتر بشناسمت، مادر«: به لیلیث گفتم

  ».تونیم تا ابد با هم باشیم می ، اونوقتپس اینجا پیش ما بمون«: او گفت

چون این لحظه  .خوام بزنی زنی که من ازت می چون تو فقط حرفایی رو می. نه«: با تأسف گفتم
اینجا . و براي همیشه از دست رفتنپدر و مادر من مردن . واقعی نیستی واقعی نیست، تو هم

پیوندن و همه خوشحال و  اي که توش رویاها به حقیقت می آرکادیاست، سرزمین تابستانی
و باید افرادي رو ببینم، چون  هایی دارم کاراما من . افته ان و هر روز اتفاقات خوب می راضی
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ممکنه اون یه تیرانداز دیوونه باشه، اما تیرانداز  .هسوزي منتظرم م خونهو تازه، وقتی بر .شغلم اینه
و . نقص نباشه، اما دست کم واقعیه زندگیم ممکنه مثل اینجا بی. پس دیگه باید برم. منهي  دیوونه

  ».هام رو ناامید نکردم تا حاال هنوز هیچکدوم از مشتري

برنگشتم تا ناپدید شدن پدر . گی را دنبال کردمي سن اره جادهبلند شدم و از آنجا دور شدم و دوب
شاید به این خاطر که دوست داشتم فکر کنم براي همیشه همراه  .و مادرم را در پشت سرم ببینم

  . نیکشان هستند هم در کنار ساحل در حال گذراندن پیک

و مرا از  پیچ خوردي ساحل رودخانه پیش برد، سپس به طور ناگهانی  جاده تا مدتی مرا در کناره
در مقابل آسمان قد کشیده بود ي پوشیده از چمنی به طرف درختزار پهناوري که مغرورانه  دامنه

 .شد اي تبدیل می شنیدم که گاهی به قهقه اکنون در مقابلم صداهاي بلند و سرخوشی می. باال برد
دم که راحت ي کافی نزدیک شدم ویلیام گریفین را دی وقتی به اندازه. ها بود مثل صداي بچه

کرد، در  ي تماشایی مقابلش نگاه می و به منظره روي سرازیري پوشیده از چمن دراز کشیده بود
خندیدند  می 11ي سامرلند اش در زیر آفتاب جاودانه حالی که در اطرافش دوستان دوران کودکی

      .  کردند دویدند و بازي می و می

خرس  .وستان دوران کودکی خودم هم بودنددزمانی چون آنها ، شناختم را می هایشان بعضی
ر و تونیک معروفش را روسري آبی روشن و شلوا کهاي چهار فوتی  یک خرس پارچه، اي قهوه

دوستش بز و در کنار خرس، . شجاع هر پسر جوانی بود نشینهمپوشیده بود، و دوست خوب و 
ک انسان بود ولی یي  زهخاکستري پوشیده بود و قامتش به اندا-یک پالتوي بلند آبی ییدریا

همه  ،من در دوران کودکیِ. خورده داشت هاي بلند و پیچ و شاخگوش بزي  یک سر بزرگ چهار
ز در تخیالتمان همراه انگیز خرس و ب ها را داشتند و ما همه با ماجراهاي شگفت آن کتاب

                                                             
11   . Summerland )سرزمین تابستانی(   
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با آدم ، پسري 13و حتی بیپ و باستر 12اي بزرگ و بارنی پسر باطري سنجاب دم ...شدیم می
و حیوانات شبیه   ي بچه هاي اندازه اسباب بازي - کسان دیگري هم بودند. اش هم بودند فضایی

انسان با لباس انسان و موجودات خوشحال و خندانی که با بزرگ شدنمان آنها را فراموش 
ا آنه. کنیم تر است فراموش نمی البته آنها را از ته دل، همانجایی که از همه چیز مهم. کنیم می

با سر و صدا و خنده و شادي دنبال  کردند و همه دور و بر ویلیام گریفین با هم بازي می
اي که یک کودك  هاي قدیمی، و گاهی تنها دوستان واقعی صحبت هم. دویدند یکدیگر می

  . داشته باشد ستتوان می

، فقط کنجکاو نترسیده بودند. وقتی نزدیک شدم همه ناگهان ایستادند و به اطرافشان نگاه کردند
دستانم را باال بردم تا به او نشان . ویلیام به آرامی بلند شد و نشست و به من نگاه کرد. شده بودند

هایش را بغل کرد و از باالي آنها  ویلیام زانو. ام اینکه با صلح نزد او آمدهبدهم که خالی هستند و 
  .به من نگاه کرد و باالخره با خستگی آهی کشید

تون سر  حوصله. این صحبت بزرگاست. شما بهتره برید«: ها گفت بازي و اسباببه حیوانات 
   ».ره می

اي و بز  بجز خرس قهوه. آنها همه سر تکان دادند و مثل رویایی که بودند از آنجا ناپدید شدند
و حاکی از شناخت  انههایی خونسرد دریایی، که سر جایشان ایستادند و مرا با دقت و نگاه

اي طوالنی از آن  بز دریایی یک بطري ودکا از جیب پالتویش درآورد و جرعه. دندورانداز کر
  .خورد

  ».بهش عادت کن. تقریبا. ما واقعی هستیم. درسته«: گفت

                                                             
12. Barney The Battery Boy  
13. Beep and Buster  
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افسانه شدیم، به همین خاطر توي ما دیگه . افراد زیادي دیگه ما رو به یاد ندارن«: خرس گفت
ما مدام توي . کنیم خودشون رو دارن زندگی می نها پایا ي داستان ، جایی که همه14دوز فالشَ

  ».نایت ساید در سفریم تا براي کسانی که هنوز به ما نیاز دارن اینجا باشیم

اش و یه ذره آرامش و  من فقط براي منظره. آره، درسته«: بز دریایی آروغ بلندي زد و گفت
حتماال بعد از اینکه اونقدري تو خودت هم اتو جان تیلري، نه؟ . میام اینجاو غذاي مجانی سکوت 

اونوقت چه دلت  .ه که مردم خود واقعیت رو فراموش کنن به افسانه تبدیل بشیگذراز مردنت ب
و . گم که اصال خوشت نخواهد اومدبذار همین االن بهت ب. بخواد چه نخواد شدوز فال در انتظارته

این بطري رو همچین  یکن اب روزش رو خر. اون با ماست. کاري هم به کار ویلیام نداشته باش
شناسی با یه ابزار غارنوردي براي درآوردنش احتیاج  کنم توت که به یه متخصص مقعد فرو می

  ».پیدا کنی

  ».االن به خودش تبدیل شده. از حرفش ناراحت نشو«: اي گفت اي با لحن دوستانه خرس قهوه

آنها دقیقا . رفتندجنگل تاریک  کردند به درون آنها در حالی که هنوز دوستانه با هم بحث می
  .جلو رفتم و کنار ویلیام نشستم .نبودند به یاد داشتمرا  که آنها آنطوري

  ».اش خوشم میاد واقعا از منظره. جاي خوبیه. ي آرکادي اینه پس پروژه«: گفتم

ا قرار بود اینجدونستی باید اینجا پیدام کنی؟  و از کجا میخواي، تیلر؟  چی می«: ویلیام گفت
  ».مزاحمم بشهنتونه  کس هیچتنها جایی باشه که 

  ».فکر کنم نگرانته. گلوریا جهت درست رو بهم نشون داد. این یه استعداده«: گفتم

  ».اولین باره که نگرانم شده«: ویلیام خرخري کرد و گفت

  »اینجا؟...چرا«. این را واقعا از روي کنجکاوي پرسیدم» کنی؟ اینجا چکار می«
                                                             
14. Shadows Fall  
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ي مقابلش  به منظره. کرد به من نگاه نمی ».دوران کودکی نداشتمچون هیچوقت « :ویلیام گفت
تا «. اش دید، چیزي در گذشته خیره شده بود، یا شاید هم داشت چیز دیگري در ذهنش می

شد که منو به عنوان وارث و  ي پدرم به من به این محدود می تنها عالقهاونجایی که یادم میاد، 
بدون سازه  تونست خاطرش جمع باشه که هر چی می بنابراین می. کنهجانشین خودش آماده 

اینکه اینطور نبودم و . خواست من هم مثل خودش باشم می .ادامه خواهد داشتوجود خودش هم 
یکی بودنش فقط یه جرمیا گریفین وجود داره، که احتماال . شدم تقصیر من نبود هیچوقت نمی

هیچوقت اجازه نداشتم زیاد بازي خیلی هم کوچیک بودم اما حتی وقتی  .ستا به نفع همه هم
شد به کسی  اي داشته باشم چون نمی هیچوقت اجازه نداشتم دوست واقعی .و خودم باشمکنم 

. همیشه کار، کار، و کار بود. ممکن بود جاسوساي دشمناي بیشمار پدرم باشن. اعتماد کرد
و  رم کتابي فرا تنها وسیله. ایف خانوادگیخانوادگی و وظ ي تجارت باره پایان در هاي بی درس

ترین قلمروي تخیالتم توي رویا  ترین و شاد تونستم توي ساده اون موقع هر وقت می. کمیک بود
رسید  تنها جایی که واقعا مال خودم بود، تنها جایی که پدرم دستش بهش نمی. کردم زندگی می

  ».تونست خرابش کنه یا ازم بگیردش و نمی

هاي دلش را براي  او حرف .توانستم او را از حرف زدن باز دارم نمی کردم ی میسعاگر هم 
 چون نیاز شدیدي. گفت کرد می ها نگه داشته بود و آنها را براي هر کسی که اینجا پیدا می سال

  ...براي گفتن آنها به یک نفر داشت

که توي نوجوونی به همین خاطر بود «: کرد گفت که هنوز به من نگاه نمیویلیام گریفین 
شکل هایی از زندگیم تسلط داشته باشم، حتی اگه فقط  تا بتونم به بخش. بدنسازي رو شروع کردم

ز اینو خیلی قبل ا. ي تجارت خانوادگی رو ندارم دونستم که قصد اداره اون موقع می. بدنم باشه
تري به دست  وچیکتونستم موفقیت ک می ...دوست داشتم فکر کنم. دونستم اینکه پدرم بفهمه می

شد خودم راه خودم رو انتخاب کنم و  اگه بهم اجازه داده می. شدم اگه به حال خودم رها میبیارم 
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اما گریفین تحمل اینو نداشت که پسري داشته باشه که چیزي کمتر . عالیق خودم رو دنبال کنم
م که باید به زن واالمقام هست ها من فقط یه موش نقب این روز .بزرگ باشهیه شخصیت از 
اي  افراد غیر خانواده به کس دیگهبه هایی رسیدگی کنم که پدرم به خاطر اعتماد نداشتن  کار

واقعیت رو کنیم که من آدم مهمی هستم، اما همه  هردومون وانمود می .کنه محولشون نمی
اگه یه  هکنم، اما خدا بهم رحم کن ده اجرا می هایی رو که اون ترتیب می من سیاست... دونن می

یه کاغذي رو از یه . تصمیمی بگیرمترین  به تنهایی کوچکخودم که  بار به خودم جرأت بدم
زنم، و هر روز یه کم بیشتر  برم جایی دیگه، با صداي پدرم با یه سري افراد حرف می جا می

یه .. .اینکه تا آخر عمرش ذره به ذره بمیرهدونی این براي یه جاودانه چجوریه؟  هیچ می. میرم می
احتماال یه زمانی توي ...کردم هام پر می ها و هوس مدت وقتم رو با غرق کردن خودم در لذت

ها و کسانی رو که براي عرضه  تمام چیز. نایت ساید عضو بودمخصوصی هاي  ي کلوب همه
داشت، هیچوقت منو ارضا  ها ذهنم رو مشغول نگه می چند این اما هر. کردن داشتن امتحان کردم

  ».ردک نمی

اینا رو «. او ناگهان برگشت که به من نگاه کند، و چشمانش تیره و خشمگین و خطرناك بود
کنن  فکر می. کنه کسی درك نمی. ي من و اینجا بودنم درباره. کسی بگی، تیلر نباید به هیچ

کنم  فکر نمی. کنه اون دیگه واقعا درك نمی... و پدرم. کنن سوء استفاده کنن ضعیفم، و سعی می
که جرمیا گریفین بزرگ و  هواقع، سخت در. پیدا کرده باشه نیازبه چیزي تا حاال توي زندگیش 

این تنها  .پذیر بودن کودکی تصور کرد بودن و آسیب عاديقدرتمند رو با داشتن چیزي به 
  ».تونم از دست اون آزاد باشم تنها جاییه که می. چیزیه که داشتم که اون نقشی درش نداشته

ي  ارهاون منو براي تحقیق درب. الزم نیست پدرت چیزي در این باره بفهمه. نگران نباش«: گفتم
راجع به دخترت و گم شدنش بگی  تونی من فقط چیزایی که تو می. ملیسا استخدام کرده، نه تو

  ».ام جالبهبر
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خواستم براش یه  می«: دست دوخته شده بود گفت به دوردوباره ویلیام در حالی که چشمانش 
وقت چاي داشته باشه که خودم هی خواستم کودکی می. یه پدر خوب، نه مثل جرمیا. پدر باشم

 اجازه داشتم ،گفت اما جرمیا اونو ازم گرفت، و بعد از اون فقط هر وقت که جرمیا می. نداشتم
ها سعی  سال .دونه باباي خودش می. دونه کنم ملیسا اونو پدر واقعی خودش می فکر می .ببینمش

کردم مواقعی برم که جرمیا اونجا نباشه، به یه  اما هر وقت هم که سعی می...بهش برسم کردم
هابز زیردست پدرمه و با تمام ... رفت بیرون همیشه همینجوري می. طریقی ملیسا هم اونجا نبود

. تونه ازش عبور کنه کس نمی کنه، و هیچ اون عمارت رو اداره می. کنه وجودش براش کار می
  ».تصمیم گرفتم دست از تالش بردارمآخرش هم 

دونی، من  می«. من نگاه کردبه  شد اي که سرخوردگی و شکست در آن احساس می او با چهره
اون همیشه چیزي رو خواسته که فکر کرده . وقت همچین فکري نکن هیچ. از پدرم متنفر نیستم

وده که پدرم بهم افتخار تنها چیزي که خواستم این ب... و من هم این همه مدت. به منفع منه
  ».کنه

  ».خوان و میها این ي پسر همه«: گفتم

  »کرد؟ پدر تو چی؟ بهت افتخار می«

 .ه بوددیر شد اش بکنیم درباره وقتی که دیگه براي اینکه کاري. فکر کنم آرهآخرش «: گفتم
  »...دونی راجع به مادرم هم که می

ی رو کس ي ما همه. دونن اید راجع به مادرت میي نایت س همه«. ویلیام براي اولین بار لبخند زد
  ».توي جنگ لیلیث از دست دادیم

  »به نظر تو ملیسا دزدیده شده؟«: معطلی گفتم بی
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چطور ممکنه از توي «. حتی فکر هم نکرد. او بالفاصله سرش را به عالمت منفی تکان داد
امکان . تونه کرده باشه نمیاما فرار هم عمارت گریفین، با اون همه امنیت دزدیده شده باشه؟ 

تونسته فرار  و کجا می. نداره تونسته باشه بدون اینکه کسی متوجه بشه از عمارت خارج شده باشه
آخرش یه نفر یا براي جایزه تونسته رفته باشه، جایی که کسی نشناسدش؟  کرده باشه، کجا می
  ».داد لش میداد یه براي انتقام گرفتن به دشمناي پدر تحوی گرفتن تحویلش می

یا براي اینکه بهش  .از اعضاي خانواده دست داشته باشهدیگه مگر اینکه یه نفر «: با احتیاط گفتم
  »...هاي امنیتی رو دستکاري کرده باشه تا یه نفر اونو بدزده سیستمکمک کنه فرار کنه یا 

واده نداره، بجز اون هیچ دوستی توي خان«. داد ویلیام باز هم داشت به مخالفت سرش را تکان می
کنه  که ازمون محافظت می اي رو ر نیست ریسک کنه و سیستم امنیتیضکس هم حا و هیچ. پال

  ».از کار بندازه

  »به نظرت کی جرأت دزدین ملیسا گریفین رو داره؟«

گریفین . کشمش هر کسی که بهش آسیبی برسونه میگم، جان تیلر؛  میاما اینو بهت . دونم نمی«
  ».کنه می هم همین کار رو

  »ممکنه وقتی میلسا هجده ساله بشه همه چیزش رو از دست بده؟حتی با وجود اینکه «

اوه، تو هم اون «. اش نبود اي در صداي خنده زیاد شوخیي کوتاهی کرد، هرچند  ویلیام خنده
اي  پدرم همون لحظهاگه حقیقت داشت، . است  افسانه. چرنده. فراموشش کنداستانو شنیدي، نه؟ 

اون همیشه توانایی انجام کاراي  .کشت رو می شونخبر شد هر دو از وجود ملیسا و پال باکه 
شدیدا اهل پدرم . حتی خودش. سخت، ضروري، و پلید رو داشته، مهم هم نیست کی آسیب ببینه

فقط چیزي . من براي تهدید اون ملیسا رو به وجود نیاوردم، کاري هم با حرف مردم ندارم. هعمل
  ».ده ي چنین چیزي رو نمی دنستم که اون اجازه باید می. ستم که مال خودم باشهخوا رو می

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

Night side 7 25 

  »نامه نوشته؟ پس براي چی پدر فناناپذیرت وصیت«: گفتم

. خبر نداشتم، حاال دومی به کنار ي اول هم نامه من حتی از وصیت. سؤال خوبیه«: ویلیام گفت
دوباره او  ».ده پا افتاده و ضعیفی انجام نمی وقت چنین کار پیش اون هیچ. تونه بمیره پدر من نمی

  ».به هر قیمتی که شده. دخترم رو پیدا کن، آقاي تیلر«. یم به من نگاه کردمستق

  »هر کسی هم آسیب ببینه مهم نیست؟ حتی اگه از خانواده باشه؟«: گفتم

  ».به خصوص اگه از خانواده باشه«: ویلیام گریفین گفت

من و خرس یه مقدار شما دو تا هنوز حرفاتون تموم نشده؟ «: فتبز دریایی با صداي بلند گ
  ».وقت تلف کنی مهم داریم که باید بهش برسیم

اش کامال مثل  یک لحظه حالت چهرهویلیام گریفین با مهربانی لبخندي به دو دوستش زد و 
ویلیام  .اي او را بغل کرد و بز دریایی بطري ودکایش را به او داد خرس قهوه. شخص دیگري شد

  .اي طوالنی از آن خورد و بطري را دوباره به او پس داد و آهی از ته دل کشید جرعه

  ».ده گفتنش سخته که کدوم از این دو تا بیشتر بهم آرامش می«: با حالت غمگینی گفت

یه . تو خالی کنی به یه دستشویی خوب احتیاج داري باید معده«: بز دریایی خردمندانه گفت
  ».به نظر میاد بهترچیز  که بکنی همهدستشویی خوب 

 ».تونم جایی ببرمت نمی«: اي گفت خرس قهوه
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  ي شهرت است مسئله : مششفصل 

  
هنوز ، اما کردم کشف میي نایت ساید  ترین خانواده مرموزبه  راجع يادیز درونی يرازها داشتم

کس  چیه. مه بوداوردیاو افتاده بود بدست ن يبرا یچه اتفاق نکهیا ای سا،یدر مورد مل یاطالعات
. خودشان صحبت کنندخواستند در مورد  یخواست در مورد او صحبت کند؛ آنها فقط م ینم

چقدر به موهبتم  کرد هایم کمک می که به حل پرونده یمسائل دنیفهم يراب که متوجه نشده بودم
 دنیپرسیعنی  ،صادقانهسخت و ي  از وقتی که مجبور شده بودم به طریقه. تکیه کرده بودم

ه به جاهایی دانستم ک یاما م. گذشت می يادیزمان ز تحقیق کنم ها جواب کردن دنبالاالت و ؤس
توانستم بکنم این بود  تنها کاري که می. چیزي استچه دقیقا مطمئن نبودم که  چند هر، ام رسیده

 یک نفر باالخرهاالت سخت، ؤس دنیباشم که با پرس دواریو ام ادامه بدهمرا  میها یبررس که
توانم خواهرش  یکه کجا م دمیپرس امیلیاز و. از آن خبر داشته باشم بایست نمیکه  دیبگو يزیچ
بایست  می. مرا بگرد 1تاکه ي چایخانهکه باال انداخت و گفت  يا کنم، و او شانه دایر را پونال

  .بود» بانوان اهل ناهار«پاتق اصلی هکات  ي خانهیچا. خودم این را بدانم

 يها ابانیخ تر کابوس راحت خارج شدم و دوباره به يآکارد ي پروژهو طوالنی سبز  يایرواز 
 ي خانهیچا. شویم موفق نمیدر زیر نور خورشید ي ما  همه. برگشتم نواز مهمان يها هیو سا نینئو
و درست در  هاي نایت ساید است بار ترین افراطیو  ترین اختصاصی ن،یتر از گران یکیت اهک

 ثروتمند و يانسانها ي بهتر نیمه در آن که ظرافت اشکوه و ب با یمکان. شهر قرار دارد مرکز باال
و به آنها تهمت سازي کنند  گپ بزنند و شایعه همتایانشاندر مورد  تا آیند گرد هم میمشهور 

                                                             
1   . Hecate's Tea Room )ي تاریکی و سحر و جادو الهه: هکات(   
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ترین  و ممکن بود به خاطر کوچکوجود داشت اي براي ورود  طوالنیانتظار  ستیل .بزنند
 چونکرد  ینم یتیشکا یاما کس .لغزشی در رعایت آداب و معاشرت از ورود به آنجا منع شوید

نقض آداب ضمن هیچوقت هم هیچ  درو . بود مناسبی اریمکان بساینجا  ،و دیده شدنبراي دیدن 
پرداخت یک چک درست و  و معاشرتی وجود نداشت که آنقدر بد باشد که نتوان آن را با

   . جبران کرد حسابی

. گرفتمو مکان را زیر نظر  ایستادمکوچه  کی ي دهنههاي  در میان سایهي ایمنی  فاصلهدر 
رفتند تا مقابل در جلویی بار که  پایین می ابانیخ از یآرامبه  ها لیموزین اي از وستهیپ انیجر

اکثرا در که را پیاده کنند  يمشهور هاي چهرهو توقف کنند  شدیدا تحت حفاظت بود
هاي   سبد نایت ساید با لباس هاي سر گل. شدند هاي اجتماعی و مجالت شایعات دیده می روزنامه

ها  زیر بار جواهراتی که کوچکترین حرکتی را براي آن ،هاي مناسب آرایشکننده و  خیره
  .دشوار کرده بود خم شده بودند

اي که آنچنان هنري نوشته شده بود که خواندن آن را غیرممکن  با شیوه باالي در ینئون عالمت
سیک در تمام آن مکان هنر کال در کلو ، داد نشان میرا  هکات ي چایخانهکلمات  ساخت می

با . با هنر کالسیک وجود نداردبازسازي شده  یک مکانتر از  چیزي شیک هیچ. کرد یجلوه م
 رفت تمام طور که انتظار می همانالبته و  ام سیستم امنیتی را بررسی کردم، استفاده از چشم درونی

همه جور جادویی از  .هاي تدافعی احاطه شده بود با چندین و چند الیه از جادوساختمان 
فرستاد در آن به کار  هایی که طرف را مستقیم به جهنم می دار گرفته تا طلسم هاي شکل نفرین

استتار  جادویی يها پشت پوشش اي ه طرز ماهرانهوجود داشت، که ب یمحافظ جورهمه  .رفته بود
هاي رسمی شیکی  لباسبودند  ستادهیاجلوي در اصلی که  هیکل جنتلمن قويو دو  کرده بودند

داد از جادوگران  نشان میداشتند که  شانیشانیپ يبر رو هایی خالکوبیهر دو  لیوبودند،  پوشیده
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ي  حتی پاپاراتزي هم در فاصله. هاي سابق هستند شان معلوم بود که از ساس از قیافه. مبارز هستند
   . اي با آنها ایستاده بودند بسیار محتاطانه

 الف زدنماند  فقط می. داد اینجا جواب نمی در ،ودبنابراین جنگ و دعوا یا تهدید کردن براي ور
از خودم  مشهرتهمیشه . مهارت داشتمها  و تند تند حرف زدن، که خوشبختانه در هردوي این

و این به این خاطر است که وقت و تالش زیادي صرف افزایش شهرتم ، تأثیرگذارتر بوده است
جنتلمن که لباس دو . راه افتادماصلی به طرف در آهستگی و به  کوچه را ترك کردم. کنم می

خودشان را جلوي و  مرا در حال نزدیک شدن دیدند و بالفاصله مرا شناختند رسمی به تن داشتند
 .محافظ استهاي شیک بپوشد همان  هرچند هم که لباسمحافظ . دردنسد ک مراه ودر قرار دادند 

  .اي در دنیا نداشتم انیمقابل آنها ایستادم و طوري لبخند زدم که انگار هیچ نگر

  ».از طرف گریفین اومدم با دخترش النور صحبت کنممن . ها سالم، بچه«

ها به یکدیگر و سپس  سر و صداي محافظ ي بی با همان شیوه. این حرف براي آنها غیرمنتظره بود
  .به من نگاه کردنددوباره 

  »مدرکی براي اثبات این حرفتون دارید، آقا؟«

  »؟زدم ین حرفی میهمچنداشتم اصال اگه مدرك «: گفتم

 نم شهرتممکن بود . تکان دادند و کنار رفتند يسر اي به این موضوع فکر کردند، لحظه آنها
وارد چایخانه طوري از در گذشتم و  .آور بود کامال رعب نیگرفشهرت ، اما کننده باشد نگران

ها بود  ي که مسئول گرفتن لباسدختر. هاي فقیرنشین سر بزنم انگار آمده بودم به محلهشدم که 
که  ساق پاي توري پوشیده بودیک که یک تاپ بی یقه و  اي با ظاهري دوستانه بود زامبی
ها  توانند بهترین خدمتکار ها می مرده .اش داده بود پوست سفید به رنگ مردهي خاصی به  جلوه
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تواند  که میدیاز من پرسنه مؤدبا یلیاو خ .جوابی و گستاخی نیستند آنها اصال اهل حاضر—باشند
  .کنم یفکر نم کهو من به او گفتم  پالتویم را بگیرد،

  .گرفتمبراي پسر مرده با این حال شماره تلفنش را  

هاي  گفتگوبلند  يصدا .ي اصلی شدم گذشتم و وارد چایخانه اي شده کاري ي منجوق پرده از میان 
تر و  اشخاص ترسناكهرروزه  »ناهار اهل انانوب«. کرد هم فروکش نمی  یک لحظه مردم نامفهوم

اي به خرج بدهم در میان  با حالتی سرگردان و بدون اینکه عجله. دیدند تر از من را می مهم
از جایشان بلند شدند و با احتیاط ولی به سرعت از در خروجی  چند نفر .هاي شلوغ پیش رفتم میز

و سبک آرت دکو استیل و شیشه نه سرتاسر چایخا. به این وضع عادت داشتم .عقبی بیرون رفتند
پیشرفته ساز  قهوه يها  دستگاهاز  یطوالن یفیتوسط رد به طور کاملها  از دیوار یکی و بود
زنند و از آن چیزي که تحملش را  خود را می رمدت زیادي زوکه ، از آنهایی شده بود دهیپوش

طعم در اختیارتان  نجان پر از کف خوشیک فکار را طول می دهند تا اینکه باالخره دارید بیشتر 
آنقدر دم آورده باشد ام، چایی که ترجیحا  من خودم همیشه چاي را به قهوه ترجیح داده .بگذارند

    .هاي استرس بر روي قاشق دیده شود کنید نشانه وقتی به هم زدن آن را تمام میکه 

 بودند ییبایو پسران جوان ز راندختآنها  .ها در حرکت بودند میز ها به سرعت در بین پیشخدمت
خیلی مراقب باشند که  شد احتماال باعث میکه  ،جز یقه و سرآستین چیزي به تن نداشتندکه 

 و و به هیچ چیزي جزنشسته بودند  شانیزهایم دورزنان ثروتمند و مهم شهر . چیزي را نریزند
و طوري  زدند و جیغ می دیدندخن میبا صداي بلند مدام  و توجهی نداشتندخودشان  يها صحبت

دیگري بیشتر خوش  از هر کسبفهمانند   به بقیهدادند که  دستانشان را به اطراف تکان می
 هاي براي قرار مالقاتکه  خصوصی در قسمت عقب قرار داشت اتاقکچند تا . داننگذر می

سانی که به تنها هدف ک. شد یاز آنها استفاده نم ادی، اما زتر در نظر گرفته شده بودند خصوصی
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آمدند این بود که به دیگران ثابت کنند که آنقدر ثروتمند و مهم هستند  ي هکات می چایخانه
  .به آنها داده شده استباالیی  ي ورود به چنین مجمع معتبر و کالس که اجازه

اید  اند یا از ارث محروم شده اید یا طردتان کرده ولی فقط کافی است وقتی از همسرتان جدا شده(
      ).کوبند چقدر سریع در را روي صورتتان میعی کنید وارد آنجا شوید، و آنوقت ببینید س

ا صداي ناهنجاري ب هاي شیک پوشیده بودند و هفت قلم آرایش کرده بودند و لباس ها زن ي همه
با انگشتان کوچکشان چاي و شهري بودند و درون زیباي جنگل  مخلوقاتمثل  .زدند حرف می

هاي چاي  هایی که با فنجان ي پیشخدمت آنها همگی آزادانه به بدن برهنه .نوشیدند می شان را قهوه
این موجودات زیباي و  کردند کشیدند و آنها را نوازش می رفتند دست می آمدند و می تازه می

دانستند که  آنها می. کردند درنگ نمیزدند و هیچوقت هم  میوار لبخند  جوان هم به طور ماشین
تبدیل شود، و اینکه یا مشت ممکن است به هر دلیلی یا بدون هیچ دلیلی به سیلی  ها زشاین نوا

ها تحت شرایطی تنگ هم چسبیده بودند  ها همه پر بودند و خانم میز. همیشه حق با مشتري است
، اي بودند افسانه» بانوان اهل ناهار«ها  این. کردند که اگر هر جاي دیگري بود آن را تحمل نمی

آدم وقتی هر وقت دلش . در اینجا واقعا ناهار خوردنی در کار نبودرسید  به نظر میند هر چ
صداي موسیقی . و قلمی دست پیدا کند ترکیب خوشتواند به آن ظاهر  بخواهد غذا بخورد نمی

توانستم  شد، اما در میان آن همه سر و صدا و داد و فریاد نمی اي در پس زمینه شنیده می امروزي
  .بفهممرا  زیاد آن

بتوانند به  همهکه  یی، جادیدمدرست در وسط اتاق  يزیرا پشت م نیالنور گرف طولی نکشید که
 ی عیب وب يها الماسبا  که پوشیده بودي زمردي بایبلند و ز پیراهن کی. خوبی او را ببینند

تکی براق زمرد  کی و یک شال سیاه ابریشمی به گردن داشتو زینت داده شده بود  ینقص
متمایز از همه د که او را چیزي در او بو با،یزنان ز مجمع نیامیان در  یحت. بود یشگلو يرو
. داشتندیا چیزي شبیه به آن را ها  همه این چون ،وقارو  سر و لباسنه فقط به خاطر . کرد می
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چون نیازي به این  کرد این خاطر بود که النور تالش کمتري براي نشان دادن خود میبه  دیشا
د به ردنک براي زنانی که تالش میو  ؛واقعی بودزن  کیدر آنجا  نیفیالنور گر. ار نداشتک

برازنده و  بایاو ز. وجود ندارد تر آمیز هیچ چیز از این تهدید جایگاهی که اکنون داشتند برسند
توانستند دالیل خوبی براي  سه مورد می  این. بود یفرد اشراف کی یتالش نیو بدون کمتر بود
تر بود و  بزرگ گرید يزهایم ي از همهاو  زیاما م .رد تنفر قرار گرفتن در این مجمع باشندمو

نصف او باابهت ي  به اندازهکردند تا  می يادیتالش زبه وضوح که نشسته بودند  زنانیاطراف او 
زدند و  شدند و گپ می به طور مرتب دور هم جمع میکه  »دوستان«از  محفلی. به نظر برسند

وجه اشتراکی با هم نداشتند  چیکه هبانوانی . فروختند یکدیگر فخر می هکردند و ب سازي می هشایع
 فقط به این خاطر که از آنها چسبیدند میو به هم  کردند، هایی که در آنها حرکت می جز دایره

  . رفت همین انتظار می

ه هم زدن به خاطر چشم ب کیدر ممکن بود  از آنجایی که افرادي که در آنجا حضور داشتند 
 شوند یا صحبتی از آنها نشودن دهیهرگز ددیگر و ناپدید شوند  طالق گرفتن یا عدم پذیرش

شوند، از اینکه گلوله این بار از  محفل ناپدید می نیاز ا یو وقت. بود مشکلبسیار  آنهابا  یدوست
  ...کنید بیخ گوش شما رد شده احساس آسایش خاطر می

، 2بل راکامیکی از آنها جیزِ. شناختم یالنور نشسته بودند م زیم ورکه د را ياز افراد بعضی من
و  هایی بسیار برجسته داشت و سینه لوند بودب وقد  زبل بلندیج. بزرگ بود 3ماکاهمسر جک ر

اي که در نایت ساید انجام  یهر تجارت جنسدر جک بزرگ . تنبل بود ي بچهمثل یک  شصورت
قبل از ازدواجش با او زبل یج شایعه شده بود که. همی داشتشد، چه کوچک و چه بزرگ س می

. کس جرأت ندارد این را با صداي بلند بگوید ولی البته هیچ، هاي اصلی او بود یکی از درآمدزا
در  اي زبل مثل بچهیج. کرد را دوست داشت چنین کاري نمیهایش  ي زانو هر کس که کاسه

                                                             
2. Jezebel Rackham  
3. Jack Rackham  

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

  

Night side 7 8 

گوش  آنهابه ن اینکه در صحبت دیگران شرکت کند بدونشسته بود و  زیپشت م بزرگترها انیم
   .کرد تا بداند کی باید بخندد ا دقت بقیه را تماشا میو ب کرد می

و لباس  ها داشت اندام بود که شباهت عجیبی به شرقی شیرین و کوچک 4زِییلو یاز او لوس بعد
او همسر . آمد یرنگ بسیار زیبا و باشکوهی پوشیده بود که به چشمان و موهایش م شب تیره

 فی لوییز باالشهر را به شوهرش داده بودند کهبه این خاطر لقب ت. بودباال شهر  5زِیلو یفتَ
ها و  کلوب ي همهکه بود  یمعن نیه اب نیکه ا .شهر بود باالهاي  و زمینتر امالك  شیب صاحب

مکان را  کی قتیچوه یفت. داشتند هیبه او تک ي معروف براي سر پا ماندنها رستورانبارها و 
 ینقش هیدر کنترل کرا یحتهم  یچوقته و داد یزمان اجاره نم کیماه در  دوازدهاز  شیب

و هرگز هم  بود عروفم را براي گفتن داشت عاتیشابهترین  شهیهم در اینکه یلوس. نداشت
حتی اگر در مورد کسی بود که  .به چه کسی آسیب برسانندنبود که این شایعات  برایش مهم

   .ش نشسته بودکنار

کردند، هرچند جلوي خودش او  صدایش می 8بیشتر دوور بود که 7رود یمارت همسر 6رود یسال
کس نتوانسته ثابت کند که مارتی براي امرار معاش چه  تا کنون هیچ. کردند را اینگونه صدا نمی

ترین تیر  نزدیکدهد، اما اگر کسی زمانی این کار را بکند بالفاصله او را از  کاري انجام می
صدایی بلند و . موهایی قرمز داشتو  هیکل بود درشت یسال. کنند آویز می چراغ برق حلق

 نیچهارم یسال .زنند ترسند بلند بلند حرف می مردم همیشه وقتی که می. تر داشت اي بلند خنده
   .، و کسی مطمئن نبود که آخرین همسر او باشدر بودودهمسر 

                                                             
4. Lucy Lewis  
5. Taffy Lewis  
6. Sally DeVore  
7. Marty DeVore  
8   . Devour )به معنی بلعیدن و حریصانه خوردن(   
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دادم در  خودم شخصا ترجیح می. خورد زنانی بودند که النور با آنها ناهار میها از آن دسته  این و
  .ها به شنا بروم تا اینکه چنین کاري بکنم اي دور گردنم بسته باشند با کوسه حالی که گاو مرده

دادند  شوهرهایشان هیچوقت اجازه نمی .یک از این زنان تنها به آنجا نیامده بود البته مطمئنا هیچ 
بایست مراقب هر چیزي باشند، از  آنها می. بیرون بروند؛ ممکن بود اتفاقی برایشان بیفتد تنها

 نیبنابرا. شودنشان داده  یدر همه زمان دیبا تیمالک. هاي نامناسب بیش از حد گذرانی جمله خوش
ها در طرف دیگري نشسته بودند و با دقت  بانوان پشت ردیفی از میز ي همهو مالزمان محافظان 

حالت و  هایی بی فقط همانطور با چهره دند،ینوش یخوردند نه م یآنها نه م. مراقب آنها بودند
اي براي آسیب رساندن به کسی  چشمانی تهی نشسته بودند و منتظر بودند اتفاقی بیفتد و بهانه

ظاهرا النور با جدیدترین دوست پسرش، پسر جوان موضوع جالب این بود که  .دستشان بیفتد
هاي شایعات، دست در  رامون همیشه عکسش در روزنامه. به آنجا آمده بود 9ی به نام رامونزیبای

آنها . زدند  محافظان یا مالزمان با او حرف نمیهیچکدام از . شد دست زنی ثروتمند دیده می
ه تفاوت نشست کامال با حالتی طبیعی و بی. اي بود ي خود حرفه اما رامون هم به نوبه. اي بودند حرفه

اش از  کرد که بلیط غذاي بعدي بود و به مقابل خود خیره شده بود و احتماال به این فکر می
توانست کسی بهتر  النور می. کردم به طرز مبهمی احساس ناامیدي می. کجاي چایخانه خواهد آمد

  .از رامون را پیدا کند

شد و زنان نگاه  قطع می ها شدم صحبت که رد می يزیهر ماز کنار به طرف النور رفتم و  میمستق
 دمیبه النور رسکه  یزمان .خواهم صحبت کنم روم یا با چه کسی می کردند تا ببینند کجا می می

ي سرها به طرفمان چرخیده بود تا ببینند چه اتفاقی  و همه ساکت شده بودند چایخانهافراد  ي همه
را  کیکالس یقیموس نستم صدايتوابار  نیاول يبرا. مضطرب شده بودندمحافظان  ي همه. افتد می

او برگشت و به من نگاه  .و اسمش را صدا زدم ستادمیپشت النور ا. مبشنو نهیزم در پسبه وضوح 

                                                             
9. Ramon  

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

  

Night side 7 10 

پشت سر النور  .کردند را اجرا می 10اي از موزارت گروه ارکستر داشتند از قصد قطعه .کرد
  .ندایستادم، اسمش را صدا زدم، و او بدون عجله برگشت تا به من نگاه ک

خواست  انگار می .نمایشی بودکامال ماللتی که در لحن صدایش بود  ».تویی، تیلر. اوه«: گفت
   ...کننده  کسلچقدر . باز هم جان تیلر بدنام: بگوید

   ».میصحبت کن دیبا«: گفتمبا لحنی خشن و مرموز طوري که از او کم نیاورم 

  ».شاید یه وقت دیگه. االن کار دارم .منک یفکر نم«: گفتبه آرامی و با بی اعتنایی  النور

زنان دیگري که پشت میز النور . افراد حاضر در چایخانه خیلی از این حرف او خوششان آمد
با چشمانی از حدقه بیرون در سکوت ، و چیزي نمانده بود خودشان را خیس کنند نشسته بودند

بدنام و خطرناك را اینگونه پس  که او جان تیلردیدند  و از اینکه میزده به ما خیر شده بودند 
آنها  از این بیشترتوانست  نمیباز هم رید  اگر یاقوت هم می .خوردند قراري لول می زند با بی می

  .را تحت تأثیر قرار بدهد

  ».دونی که من الزمه بدونم تو چیزایی می«: گفتم

  ».حیف شد«: گفت النور

ا در حالی که پشتش به من بود به او این ر» .گفت می تدر مورد یجالبخیلی  يزایچ تپدر«
باهام حرف بزن، « .شد لبخند مالیمی زدم سیخگفتم و وقتی دیدم از شنیدن این حرف بدنش 

   ».گم ي آدماي اینجا می وگرنه به همه. النور

هم به و او  زدم، داشتم الف می. به سردي به من نگاه کرددوباره به سمت من برگشت و  او
همیشه » بانوان اهل ناهار«. کند سکیتوانست ر ی، اما نمزنم بود که الف میمطمئن احتمال زیاد 

                                                             
10   . Wolfgang Amadeus Mozart آهنگساز معروف اتریشی قرن هجدهم   
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، درست مثل ماهی پیرانایی که گوشت خام جلویش منتظر افشا شدن نقاط ضعف دیگرانند
بنابراین با من صحبت . تر بودم جالب برایش اش من از همراه فعلی احتماال ،تازهو  .بیندازند

، در حالی که در عوض تا جایی که دانم هایی می دقیقا چه چیزکرد بفهمد  کرد و سعی می می
چون خودش این ... خواندم اش می ها را از چهره ي این همه .هایی کمی به من بگوید تواند چیز می

  .اجازه را به من داد

ه الزم باشه گا«: گفترفتار که بخواهد با زیردستی صحبت کند  ي خوش زاده مثل یک اشراف او
منو «: و گفت زد ينشسته بودند لبخند زیم که مشتاقانه دور یاو به زنان ».ه بگمبگم، الزم

  ».دونید چطوریه خودتون که می .کار خانوادگیهراجع به . زانمیعز ببخشید،

بود  مشخص، اما درست را زدند هاي حرف ،در جوابو سر تکان دادند و همه  دلبخند زدن ها زن
وقتی النور . سازي راجع به ما شایعهبه کنند بالفاصله شروع د تا صبرانه منتظر رفتن ما بودن که بی

ها با  سالن چشم اتاقک خصوصی در عقب بردم و او را در آنجا نشاندم در سرتاسررا به یک 
محافظان . شروع شد چایخانهدر  یها دوباره به آرام صحبت. کنجکاوي به ما دوخته شده بود

بودند با من   تند و مشخص بود بود که از اینکه مجبور نشدههایشان آرام گرف دوباره در پشت میز
کرد و  رامون با چشمان تیره و سردش به من نگاه می .استدر بیفتند خیالشان راحت شده 

   .در داخل اتاقک مقابل النور نشستم. داد اش اصال چیزي نشان نمی چهره

  ».بینمت خوشحالم که اینجا میخب، «: گفتم

تونم به راحتی  نمیدونی که  اما حتما می. میصحبت کن دیبا«: گفتخم شد و  با جدیت به جلو او
  ».به سؤاالتت جواب بدم

  .کشد دم که این بحث به کجا میکراین فکر  بهو » .اوه، البته«: گفتم

  ».زنم خوام فکر کنی من آزادانه با همه کسی حرف می نمی«
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  ».نکن همچین فکري«

من  چون زنن ه چهچهه میپرندمثل  دارن .نگاشون کن«: طرف میزش اشاره کرد و گفت هباو 
کردم  اگه این کار رو نمی. اونجوري حرف بزنمبدنام  رلیدم با جان تدات أجربه خودم 

به هر صورت بعضیاشون این کار رو . نوشتن که با هم خوابیدیم تا فردا میهاي شایعات  روزنامه
  ».میاد کنن چون داستان خوبی از آب در می

او هم زدم و  نیشخندي .نگاه تندي به من انداختو او  ».نکن همچین فکري«: ره گفتمدوبا
 .اش راحت کرد و به عقب تکیه داد کمی خودش را در صندلی. ناگهان در جواب لبخند زد

و منم دوست دارم با . جان تیلرآقاي  ،تره حرف زدن باهات از اونی که فکر می کردم راحت«
  ».یه نفر صحبت کنم

مگه اونو براي صحبت کردن با « :و گفتم اشاره کردم نشسته بود زشیکه تنها پشت م رامونبه 
  »خودت نیاوردي؟

خیلی  ازاون  .گفتگو کردن ندادهرامون براي بودن با من تعهدي براي « :گفت یخشکلحن  اب او
ا چیز ، امبخشه بازي کردن باهاش لذتي کافی خوشگله و  به اندازه. است  ها هنوز بچه لحاظ

  ».پسرهام اینجوري باشن  دم دوست ترجیح می همیشه. گذره زیادي توي مغزش نمی

  »؟این مسئله اهمیتی براي شوهرت نداره قتواون«: گفتم

خواد متأهل  پدر می. ل ازدواج نکردمسبا مارمن به خاطر اون مسئله «: گفتپرده  خیلی بی النور
براي کسی که اینقدر کنم  فکر می .کنه فکر می در خیلی از موارد خیلی قدیمیهنوز  چون باشم،

ولی پدر گرامی ... شه جاودانگی رو از گدشته به دست آورد می .جاي تعجب نیستقدیمی باشه 
 .یه شوهرتوسط بعد اول توسط پدرش، . معتقده که یه زن همیشه باید توسط یه مرد راهنمایی بشه

این وظیفه باید به شوهر واگذار تري داره،  مها کاراي مه و از اونجایی که پدر گرامی این روز
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کنم که شعور اینو  کنم هیچوقت به فکرش نرسیده که من فقط با مردایی ازدواج می فکر می. بشه
به خاطر  اگه. داشته باشن که تابع امر من باشن و خودشون رو از عمارت گریفین دور نگه دارن

که مارسل ازدواج کردم با  به این خاطر ...ردمک هیچوقت ازدواج نمینبود  بابانظر مساعد  حفظ 
وقت ادعا و تقاضایی چیو ه ...نشین خوبیه فرهنگه و هم و با جذاب. شه باعث خنده و تفریحم می

کاري به کار هم ، و هیچوقت اون زندگی خودش رو داره و من هم زندگی خودم رو. نداره
اما چون . گفتن ازدواج مصلحتی ها می دواجطور از به ایندر دوران جوونی پدرم ، ها قدیم .نداریم
خواستی  راجع به چی می. مصلحت منه که اهمیت داره ،کنیم زندگی می جدید داریم در عصراالن 

نهایت سعیم رو  چون نگفتهدر مورد من  یجالب زیچ چیه بابا باهام صحبت کنی، آقاي تیلر؟
  ».چیز جالبی در مورد من ندونهکردم که 

هنوز  .کنی دونم بهت بگم تعجب می اگه چیزایی رو که می«: گفتمزده باشم  براي اینکه حرفی
به بتونم  ي گریفین اطالعات به دست بیارم تا کنم از تمام اعضاي خانواده دارم سعی می

  ».ینکه چه کسی ملیسا رو دزدیده و دلیلش چی بوده برسمهایی در مورد ا نظریه

کسب و کار خودش رو  بابا. اي نیستیم م آدماي پیچیدهزیاد هما «. باال انداخت يا شانه النور
کنه و قایم  هر وقت بابا حواسش نیست فرار می امیلیو ي اشرافه، جامعه ي ملکه مانما گذرونه، می
هم که از اتاقش بیرون  پال مزیعز ي، و کوچولوستا  دهنده آزار نماي مقدس ملیسا یهشه،  می

  ».فین در چند کالمهي گری این تعریفی از خانواده. نمیاد

  »؟کی هستی، النور گریفین تو؟ خودت چی«: گفتم 

ها از  حرف. کرد مکث نمیدیگر کرد  یشروع به صحبت م که نهمیبرادرش  مثلالنور هم 
زیادي از وقتی که صادقانه با یک نفر زمان  بود کهخاطر این به  دیشا. لغزید دهانش به بیرون می

با نفر که به او اعتماد داشته باشد که رازش را نگه دارد و  با یک، گذشت می صحبت کرده بود
    .ارزشی نداشت کمترینهاي او براي آنها  چون افشا کردن راز... کس دیگري در میان نگذارد
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در نگاهش کرد،  به من نگاه می و هرچند ».من نداشت يبرا يادیز وقت هیچوقت بابا«: گفت
به جاي یه دختر، . کنه قدیمی فکر میاون خیلی « .کرد سیر میجایی دوردست، در گذشته 

من  نیبنابرا. کسب و کار خانوادگی رو به عهده داشته باشهو  ش  باشهتونست وارث یپسرش م
اون فقط به خاطر . داد مامان هم اهمیتی به ما نمی. تونستم روي پاي خودم بایستماز ویلیام تر  شیب

ي ها نهومعلم سرخ و ها هیمن توسط دا نیبنابرا. ورده بودما رو به دنیا آپیش بره مد اینکه مطابق 
 .دادن شون هم به بابا گزارش می که همه ،بزرگ شدم بگیر هاي حقوق همنشینو  متعدد
اول از و  تکیه نکنمجز خودم کس  به هیچیاد گرفتم  .کدومشون اعتماد کنم تونستم به هیچ نمی

ها سعی کردم براي گذروندن زمان  ین سالطول ار د .درست مثل بابا .همه از خودم مراقبت کنم
 .زیادي براي پر کردن داري وقتوقتی جاودانه باشی ... مند کنم عالقهخودمو به چیزاي زیادي 

تا زمان کدومشون  ولی هیچ... اي دیگه رو امتحان کردم مذهب، خرید و خیلی چیزسیاست، 
لذت ببرم که فقط از پول و موقعیتم  در حال حاضر تصمیم گرفتم. زیادي منو راضی نگه نداشته

   »ده؟ ارزش نشون می این منو خیلی ضعیف و بی .خوشحال باشمیه عیاش کوچیک و 

 .کردم اجتنابنداشت  یکه جواب مناسب یالؤسپرسیدن از و  »؟پسراي جوونچرا «: گفتم
   »...م نمیارنکدومشون هم زیاد دوو ه هیچگن ک می«

کشیده  به سمت جوونی ، بیشتر و بیشترشم تر نمی ن و من هم پیرگذر ها که می سال«: گفت النور
با اون همه  اونم. شه صال فرسوده نمیانگیز من که ا مثل این بدن شگفت نه ،یواقع ونیجو. شم می

. ..ترسم میبشم و سر راه خودم گیر کنم  مزاج یو دمدم ریپاینکه از . بالیی که سرش آوردم
شه قلبا احساس جوونی  اعث میبقرار داشتن هاي جوونی  و مدمدام در معرض افکار و عقاید 

اي که داره  سن و سال و تجربههمه  چون با وجود این؛ شدمثل پدر نخواهم  وقت یچمن ه. بکنم
توي هر قرنی که . نکردهبوده در قدیم اي که  تاجر قرون وسطاییفرقی با اون باز هم هیچ 
راه و توي اما هنوز  ،اشرافی به خودش گرفته باشهرفتار  هممکن. هتجارت ،تجارتزندگی کنی 

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

  

Night side 7 15 

چندین قرن با وجود اینکه ، غیرقابل تغییرنهاي اخالقیش  ارزش. کردهگیر روش قدیمی خودش 
  ».اینجوري باشمم خوا ینم وقت هیچمن ... پیش شکل گرفتن

  »خواي چجوري باشی؟ پس می«: گفتم

ثروت بابا رو به خیلی دوست دارم . ي تیلردونم، آقا خودم هم نمی«: لبخند مختصري زد و گفت
. فروشم می وسهم خود ردر اولین فرصتی که به دست بیارم . خوام ش رو نمیاما تجارت ارث ببرم،

از دونم  کنه من نمی فکر می. هاش شده غرق در ولخرجی که بشم امیلیمثل و آخرشم خوا یو نم
یه آدم  خوام یه کار باارزش بکنم، مین م... دونن می همهاما  ...خواد کلوب کالیگوال چی می

اصال . بینه از دختر گریفین نمی بیشترچیزي به عنوان کسی منو وقت  اما هیچ .باارزش باشم
  ».کننده باشن تونن محدود تونی بکنی ثروت و قدرت چقدر می فکرش رو هم نمی

و آسایش  چیز داري جز خوشبختی همه. چارهیبدار  پول يدختر کوچولو«: گفتم با جدیت
  ».خاطر

 تبه تونه یم ستنجایاکه  یهر کسو . کنی، آقاي تیلر داري منو مسخره می«. به من خیره شد او
  ».بگه که این کار خیلی خطرناکیه

  ».همن شغلخطر « :زدم و گفتم يلبخند

  »خواي آقاي تیلر؟ چی می... کنم خواهش می اوه،«

و مطمئن . خوام ملیسا رو پیدا کنم می.. .بعدش. خوام که جان صدام کنی براي شروع می ،خب«
  ».بشم که جاش امنه

   »برگردونیش به عمارت گریفین؟ خونه؟ ببریشو دوباره «

  ».بخواداگه خودش «: ا احتیاط گفتمب
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کنی  فکر میکنی دزدیده باشنش، درسته؟  فکر نمی«. با دقت نگاه کردلحظه مرا  تا چند النور
اما وقتی پیداش کنی بر خالف میلش برش . کنم تعجب نمیباید بگم که زیاد هم  .فرار کرده

  »درسته؟گردونی چون این خالف قوانینته،  ینم

  ».درسته«: گفتم

تو  .جان، اومدکارت بیشتر ازت خوشم به خاطر این «: و گفت اي به من زد کننده او لبخند خیره
به خاطر اون ؟ بطلبیشو به مبارزه گریفین بایستی  جلوي خودکه  داري واقعا آمادگی این رو

  ».باشی گن هستی ی که همه میایاون چیزواقعا تمام شاید تو . تر هم آدم کشته مسائل کم اهمیت

  ».گن من هستم باشه تونه تمام اون چیزایی که می هیچکس نمی. نه« :گفتم

تو . واقعی چقدر فرحبخشه... حرف زدن با یه شخصِدونی  نمی«. کرد کوتاهی ي دوباره خنده او
  »اصال برات مهم نیست که من یه گریفینم، درسته؟

  ».تري هم داشتم من توي دوران خودم مبارزات سخت. درسته«: صادقانه گفتم

خواي  واقعا می تو این پرونده رو براي پول هم قبول نکردي، درسته؟. احتماال همینطوره... بله«
  ».ملیسا رو پیدا کنی

  ».کرد هم کمک می پول ،خب«: صادقانه گفتم

او . به طرف او نگاه کردیمدویمان با نزدیک شدن رامون به اتاقک خصوصیمان  سپس هر و
حالت ایستادنش و  اندازه بود اش بدن ورزیده هبکامال  قیمتش کت و شلوار گرانو بود  قد بلند

خیره و به سردي به من  النور را نادیده گرفت .زمانی یک مبارز بوده استانگار طوري بود که 
  . شد
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که انگار حق داري  میاي اینجاو طوري سرتو میندازي پایین کنی کی هستی، تیلر؟  فکر می«
جور آدما رو  من این. هیچی بهش نگوالنور، . دي و به افراد از خودت باالتر دستور می اینجا باشی
  ».خالصه شدن توي الف زدن و معروفیت وناش همه —شناسم خوب می

این کار چقدر زحمت  بفهمیقبل از اینکه  ؟خواي باشی میمثل همون چیزي که تو «: گفتم
براي به دست آوردن  حرکات و رفتارتي خوشگلت و  از قیافه تره که چقدر آسونخواد و  می

قت آماده شد النور هر و. بشین سر جاتمثل یه پسر خوب برو  ؟یه زندگی بهتر استفاده کنی
  ».بردت میاد سراغت می

از نگرانیت ممنونم، . کس منو مجبور به هیچ کاري نکرده هیچ. ندرسته، رامو«: گفت النور
  »...ولی

. از او سیلی خورده بودکه انگار نگاه کرد  رهیبه او خ طوريو النور  ».خفه شو«: گفت رامون
به نظرت . خودمه راجع به. مسئله راجع به تو نیست«. اش را به او دوخت رامون هم نگاه خیره
بگی و بخندي چجوري به نظر یه آشغال خیابونی مثل اون  ابري که گی وقتی منو نادیده می

  »میام؟

اینکه رو به  نیازت «. و لحن صدایم باعث شد توجهش دوباره به من جلب شود »،رامون«: گفتم
همین که اما کنم،  داشته باشی درك میهات  رده هم... ي خوبی مقابل خانمت و جلوهخواي  می

    ».دوار باشتري نیفتاده امی اتفاق بد

ظاهرش مثل یک . ي بلندي در میان دستش درخشید  دشنهناگهان اي کرد و  او دندان غروچه
طوري دشنه را در دست  .که احتماال در یک غالف ساعدي مخفی شده بوداي بود،  سالح حرفه

 النور. هم خیلی بی حرکت سر جایم ماندم و منگرفته بود که انگار بلد بود با آن چکار کند، 
  .انگار تا کنون او را ندیده بودرامون نگاه کرد که طوري به 
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  »!فورا برش دار اینو! احمق نشوکنی، رامون؟  چه غلطی داري می«

افراد  ي همه. و النور را نادیده گرفت در خشم خودش و جو آن لحظه گرفتار شده بود رامون
دانست و از این وضع لذت  را میکردند و او هم این  ساکت شده بودند و به ما نگاه می چایخانه

  . با صداي بلندي خندید. برد می

حدس . کنی اي چکار می یه تیغ نقرهدر مقابل ببینیم . تیلرخون گرگینه توي بدنته، گن  می«
مثل هر کس ش کاري کردم بخوریات رو ریختم بیرون و  خودم اینه که وقتی دل و روده

  ».کنی اي خونریزي می دیگه

ام او را سر جایش نگه داشتم  با نگاه خیره. اختیار خودش را عقب کشید بیاو و  دماز جایم بلند ش
وجود تالشش براي اینکه نگاهش را از من برگیرد با چشمانم نگاهش را روي خودم نگه و با 
توانست نگاهش را از من برگرداند  نمیاز اتاقک بیرون آمدم و او در حالی که هنوز  .داشتم
از زیر هاي خونینی به آرامی  کرد و اشک اکنون داشت ناله می .رفت خوران عقب تلوتلو
اي از میان  ي نقره دشنهرا به او دوخته بودم ام  همچنانکه نگاه خیره .ه بودهایش جاري شد پلک

فنجان ي کور من از ناکجا ظاهر شد و  از نقطهو بعد یکی از محافظان  . حسش لغزید انگشتان بی
از درد و مایع سوزان صورتم را سوزاند و موقتا کورم کرد  .پرت کرد اش را روي صورتم قهوه

صداي  .سعی کردم دیدم را واضح کنمصورتم را با دستانم مالیدم و وار  دیوانه. فریادي کشیدم
  .هاي دیگري را شنیدم نزدیک شدن قدم

صداي . خودش را بین من و رامون قرار دادکنارم گذشت و اتاقک بیرون آمد و از النور از 
که در  قدرت و ابهتی .شنیدم دیدمشان می فریاد کشیدنش را سر رامون و کسان دیگري که نمی

چشمان پر از وحشیانه  .دانستم تا چه موقع اما نمیداشت،  داشت آنها را عقب نگه می صدایش بود
زد،  می صورتم هنوز بدجوري سوز. ام را دوباره به دست آوردم اشکم را مالیدم و باالخره بینایی

پشت رامون جمع هایشان را ترك کرده بودند تا  میزتمام محافظان . اما درد آن را نادیده گرفتم
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و البته . کردند حس میفرصتی براي سرنگون کردن جان تیلر بدنام را آنها بوي خون و . شوند
  . هایشان زنخودنمایی کردن جلوي فرصتی براي 

و همه  زدند دادند و به هم تنه می دیگر را هل مییک تیموقع نیابه دست آوردن  يبرا آنها
اي از من به دست بیاورند، اما آنقدر مشتاق نبودند که نفر اول  تکهمشتاقانه دنبال فرصتی بودند تا 

شور و هیجان و از به دست آوردن فرصتی براي یک ذره شان  آنها اسلحه نداشتند، اما همه .باشند
خودم را صاف  .رسیدند شناخت خوشحال به نظر می خود را نمیکه جایگاه واردي   تازهکتک زدن 
خود  واقعا متقابال به من خیره شوندبه جاي اینکه به آنها خیره شدم و چند نفرشان  نگه داشتم و

خودش هاي اشک خونین خشک شده روي صورتش بود  رامون که هنوز قطره .را عقب کشیدند
توانم دوباره او را با نگاهم از پا در  توجه شد نمیولی بعد که دوباره م .را از ترس جمع کرد

النور هنوز دست به کمر و با سري باال میان من . دوباره اعتماد به نفسش را به دست آوردبیاورم 
    . کرد طرفانه سرزنش می و آنها ایستاده بود و آنها را بی

زنم،  که دلم بخواد حرف میو من با هر کسی ! ي من و پدرم رو داره اجازه! این آقا مهمون منه«
  »!رامون

مال اینجا  اون .اون نباید اینجا باشه«: گفتبا صدایی که از خشونت کلفت شده بود  رامون
  ».نیست

چند خدا  هر. ولی بهرحال من آوردمت اینجا. خودت هم مال اینجا نیستی«: گفت يبه سرد النور
و اگه سر و . دیگه تموم شد. ن، رامونبرو بیرو .بینم کردم توي وجودت چی می فکر میدونه  می

   ».فرستم نمیبرات پولت رو دیگه صدا به پا کنی 

فکر کنم بهتره یه . فکر نکنم... نه ؟مثل اون همه آدم دیگه؟ به همین راحتی«: گفت رامون
. او سیلی محکمی به صورت النور زد ».چیزي برات جا بذارم که باهاش منو به یاد داشته باشی
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. خوران عقب رفت تلو فته بود تلواش گر سرخ شده ي الی که یک دستش را روي گونهالنور در ح
حاال از  .خواست این کار رو بکنم ند وقت بود دلم میدونی چ نمی«: و گفت زد يرامون لبخند

اه سردش را متوجه او نگ ».لباس جدیدت خونی بشهفکر نکنم بخواي چون . سر راهم برو کنار
  ».وقت تفریحهپسرا،  زود باشید،«. من کرد

نفسش بند آمد و  .زد جلو رفتم و با لگد به وسط پاهایش زدم در همان حالی که داشت حرف می
ش زدم و در پایین رفتن مشتی به پشت گردنصدایی از خودش درآورد و خم شد، و من هم 

 .یختندو همه با هم روي سرم ربه جلو هجوم آوردند زنان  فریادي محافظان  دسته. کمکش کردم
سر توانستم بکنم این بود که  بالفاصله از هر طرفی مشتی به سویم روانه شد و تنها کاري که می

توانستم سعی کنم ضربات را دفع کنم  و تا آنجایی که می هایم را باال بگیرم و تحمل کنم و شانه
گد مرا له ریختند و با ل افتادم همه روي سرم می اگر می .و روي سر پا ایستادن متمرکز شوم

به خاطر ترس از خشم گریفین هم که بود به نظرم  .بلند شدن نبودم هقادر بکردند و دیگر  می
   .آید حادثه پیش میگاهی  بیایدولی وقتی خون به جوش کشتند  عمدا مرا نمی

محافظت از بیشتر در رابطه با محافظ بودن . ي گروهی عادت نداشتند به مبارزهآنها  خوشبختانه
سر راه آنها در شور و شوقشان براي رسیدن به من  .استتهدید کردن یک یه یک  ارباب و

به فکر همکاري با هم تر از آن بودند که  براي کتک زدن من مشتاقگرفتند و  یکدیگر قرار می
را در جور چیز به درد بخوري   ویم بکنم، چون همههاي پالت دستانم را در جیبسعی کردم . باشند

ام  از زمان بچگی. اما روي زمین نیفتادممرا با مشت و لگد می زدند، محافظان . رمدا آنها نگه می
  . خیلی از افراد سعی کرده بودند مرا بکشند، اما هنوز زنده بودم

با نوري دخشان منفجر . ي انفجاري از جیب چپم درآوردم و آن را روي زمین انداختم یک ترقه
زدند خود را عقب  و با خشم چشمانشان را به هم می دادند شد و محافظان در حالی که فحش می

اي انسانی را  و در این حین فرصت مناسب را به دست آوردم و استخوان کوچک قهوه. کشیدند
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حرکت سر جایشان  شان بی همه. از جیب راستم بیرون آوردم و آن را به محافظان نشان دادم
   .ایستادند و من هم لبخندي شیطانی به آنها زدم

اش بگیرم و  نشونهتنها کاري که باید بکنم اینه که . روئه این یه استخون نشونه. رسته، پسراد«
ره  هر کسی که استخون رو به طرفش نشونه گرفته باشم با تابوت میاونوقت کلمه رو بگم، 

  ».هر چی از رامون مونده رو بردارید و از جلوي چشمم گم شیدپس بهتره . خونه

  ».زنی داري الف می« :از محافظان گفت یکی

  ».الف زدن نداره هنیازي ب. این جان تیلر لعنتیه .احمق نباش«: کنار او گفت مرد

کردند و سپس  تماشادر سکوت ها  تمام خانم. بردنداز چایخانه بیرون رامون را برداشتند و  آنها
. که انگار دوست داشتند برایم دست بزنندطوري بود شان  هایشان قیافه بعضی. به من نگاه کردند

به سختی و . دوباره در اتاقک خصوصی بنشینمپشتم را به آنها کردم و النور کمکم کرد که 
کتک خوردن  دشو وقتی پیر میآدم  .تقریبا تمام بدنم آسیب دیده بود .زنان نشستم  نفس نفس
از اینکه دندانم . هایم نیفتاده بود کدام از دندان دست کم این بار هیچ. شود تر می سخت شبرای

  . به النور نگاه کردماستخوان را دوباره در جیبم گذاشتم و . بیفتد متنفرم

  ».مکه ازم دفاع کردي ممنوناز این«: گفتم

عا یه استخون اون واق. گذار بود اما اونجا کارت واقعا تأثیر .از خشونت مردا متنفرم«: گفت او
   ».ردن اشیاء واقعی کار خیلی سختیهپیدا ککه  کردم فکر میهمیشه روي اصل بود؟  نشونه

  ».همینطوره«: گفتم

  »زدي؟ پس داشتی الف می«

  ».گم نمی  هیچوقت. شاید«: گفتم
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اما . دیدمبا چشماي خودم . ه بودصورتت بدجوري سوخت«: گفتبا دقت به من نگاه کرد و  او
اي بود بعد از اون همه کتک خوردن  هو اگه هر کس دیگ. هات از بین رفته االن تمام سوختگی

  »تو واقعا خون گرگینه توي بدنته، آقاي تیلر؟. اما تو نه. به آمبوالنس احتیاج داشت

. آه، بله، ملیسا... حاال، کجا بودیم ؟و قرار بود بگی جان، یادته. ها یه چیزي تو همون مایه«: گفتم
  ».از ملیسا برام بگو، النور

این  .دشقطع  چون دوباره صحبتماناز آن ممکن است چه گفته باشد، فهمید بعد هرگز نخواهم 
جا شده بود  ها رسان پیغاممخصوص  قرمز رنگیبه زور در لباس که یک گردن کلفت توسط  بار
با حالتی اعتنا به من  بیوقتی رسید و  راحت به نظر نمیاصال در آن لباس . موهاي طالیی داشتو 

 اي مهر و موم شده پاکتخیلی نمایشی سپس . اش در هم رفت قیافه به النور تعظیم کرداحمقانه 
النور آن را . هیچ اسمی روي پاکت نبود .گرفتالنور  جلوياي بود  را که روي یک سینی نقره

     . نگاه کردرسان  پیغامبه برداشت و 

ین یه ماش. حامل منتظره«: گفتنبود ها  رسان پیغامبا صداي خشنی که اصال شبیه صداي  او
  ».بیرونه

م، اما خم شدمن به جلو  .ي کاغذي را که در داخل آن بود خواند ورقه و را پاره کرد پاکت النور
به وضوح که توسط کسی نوشته شده بود که اي بود  نوشته پیام دستتنها چیزي که توانستم ببینم 

  .نویسی نشنیده بود چیزي راجع به خوش

مارسل ظاهرا . انگیز غماوه چه «: گفت ومیز انداخت  روياي  مثل ماهی مردهالنور پیغام را 
. دونن همه می. دونی لبته که میا کنه؟ دونی قمار می می .خودش رو توي دردسر انداختهعزیزم 

این روزا . اي براش نداشته تا حاال هیچ فایدهقدر براي قمار کردن اشتیاق داره؛ دونم چرا این نمی
بابا از وقتی که  .ن پاشو از درشون بذاره داخلد اجازه نمیهاي معروف  هیچکدوم از خونهدیگه 
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کردم این باعث بشه یه کم سر  فکر می. ده همینطوره نمیرو  هاي مارسل  بدهیگفت که دیگه 
هاي کوچیک  میره کلوبظاهرا مارسل یواشکی . کردم ها فکر می اما باید بهتر از اینعقل بیاد، 

این  از اونجایی کهو . و اونجا باال میارهر اشه بدهیو  دن، همه کسی رو راه میتري که  کثیف
 چیزي به باباگرفتن قرضشون تونن براي  نمی بفهمن ي کافی باهوش هستن که  به اندازهآدما 
   . تونن به من فشار بیارن کنن می فکر میظاهرا بگن 

  »خوان؟ چی می«: گردن کلفت گفتم رسان پیغامبدون اعتنا به 

تا زمانی ، هاي مارسل صحبت کنم بدهیراجع به که نرم رسان  پیغاماالن با این ظاهرا اگه همین «
اونم االن مثل من . میره نمی .برام می فرستن هر دفعه یه تیکه از شوهرم روکه پیششون نرفتم 

خیلی باعث ... شه اندازه طوالنی می زجر و عذابش بیفناناپذیره، ولی این فقط به این معنیه که 
  ».، ولی بهتره برمدردسرم شده

براي پول اگه بري اونوقت دو تا گروگان  .اي نباشه این کارِ زیاد عاقالنهشاید « :محتاطانه گفتم
ولی براي تو پول  ،ده و هرچند اون براي مارسل پول نمی. گرفتن از پدرت خواهند داشت

  » .ده می

  »کنن؟ به نظرت جرأت می! کنن منو تهدید کنن اونا جرأت نمی«

آدمایی نیستن که این آدما به نظر من . فرستادن نگاه کنرسان  پیغامبه اینی که به عنوان « :گفتم
  ».محترمانه باشني  معاملهاهل 

  ».اون شوهرمه. باید برم«: النور گفت

  ».من توي معامله کردن با این جور آدما یه تجربیاتی دارم. پس بهتره منم باهات بیام«: گفتم
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ي  قیافهفقط کنارم بمون و . خیلی خبنا مال دنیاي توئن، مگه نه؟ او. البته«: النور گفت
کنم سر راهم قرار  وقتی دارم باهاشون مذاکره میآمیز به خودت بگیر و سعی کن  تهدید

   ».نگیري

. رو کردم و او با اضطراب پاهایش را جابجا کردرسان  پیغامسپس به » .فراموشش کن«: گفتم
  »کنی؟ کی کار می براي. با من حرف بزن«: گفتم

این تنها . ماشین بیرونه. حامل منتظره. نباید سؤالی جواب بدم«: گردن کلفت با ناراحتی گفت
  ».چیزیه که باید بگم

جیغو تبدیلت  موجود کوچیک و جیغوگرنه به یه پس بگو، . خوام بدونم اما من جان تیلرم، و می«
  ».پرم روت و می می کنم

با صداي خشنی . دانست با دستانش چکار کند رت داد و نمیپیک آب دهانش را به سختی قو
جاي کالس . 12توي کلوب، کازینو و بار رول ا دایس. کنم کار می 11براي هربرت لیبی«: گفت
   ».شه روي زمینش تف انداخت نمیهاي خوبی داره و  غذا. باالییه

پس بیا بریم با . رو شنیدم اسم تمام جاهاي مهممن . تا حاال اسمشو نشنیده بودم«: به النور گفتم
سپس رو به  ».که این فکرش چقدر فکر بدي بوده براش توضیح بدیمآقاي لیبی حرف بزنیم و 

بهت چون . داري انجام بدي و سعی نکن کار خنده. بیفت جلو«. رسان کردم و گفتم امغپی
   ».خندیم نمی

محافظان . ترك کردیمر آن سازي افراد حاضر د سر و صداي شایعهي هکات را در میان  چایخانه
 بانوان«گرفته نشسته بودند، اما  هایی ا قیافههایشان برگشته بودند و ساکت و ب دوباره به پشت میز

اینقدر شور و هیجان به خود در زندگیشان ها بود که  سال. خیلی به وجد آمده بودند» ناهاراهل 
                                                             
11. Herbert Libby  
12   . Roll a Dice )تاس را بچرخان(   

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

  

Night side 7 25 

کوچک،  .ماشین بیرون منتظر بودواقعا یک گفته بود رسان  پیغامهمانطور که . ندیده بودند
ی که صبورانه هاي دراز پر زرق و برق لیموزیندر میان  زشتیو به شکل  بود بدون ناممشکی و 

هایشان را قطع  پوش حرف رانندگان یونیفورم. ایستاده بود بودند اي داخل چایخانهه منتظر خانم
ي  راننده. ا پوشیده بود نگاه کردندها ر لباس پیکگردن کلفتی که حالتی متکبرانه به با کردند و 

به او گفت که لیموزین را ولی النور و با حالتی پرسشگرانه ابرویی باال انداخت، النور جلو آمد 
رسان و  یغامراننده به پ. کرد النور خودش راهش را به خانه پیدا می. به عمارت گریفین برگرداند

این وضعیت خوشش نیامده، ولی طبق معمول سپس به من نگاه کرد، و من متوجه شدم که او از 
کنار در النور به طرف اتومبیل مشکی کوچک رفت، . انجام داد شده بود گفتهرا که به او  کاري

النور با . رسان نگاه کرد تا اینکه او با عجله آمد تا در را براي او باز کند تاد، و به پیغامعقب ایس
رسان در را پشت سر من  پیغام. ز او سوار شدمو من هم بعد اظرافت روي صندلی عقب نشست 

         . محکم بست و پشت فرمان قرار گرفت

  ».کار دارمخیلی . سریع هم برو. دایس رول ا«: النور به سردي گفت

  .رسان صداي آرامی حاکی از ناراحتی از خود ایجاد کرد و سپس وارد خیابان شدیم پیغام

ایم بریم یکی از اون جاهاي کوچیک و دلگیره که روي خو دونم جایی که می می«: النور گفت
هاش اونقدر کج  اونجا هم ورقدود سیگاره، و هاي عقبیش پر از  اتاقزمینش خاك اره ریخته و 

احتیاجش به مارسل اگه  .بزنه شونهم تونه میکن  پخش کارتجاي تعجبه که و معوجن که 
  ».ن براش نموندهدیگه جایی براي رفتهمچین جایی افتاده حتما واقعا 

  ».چیز هم داره شناسی و همه صوت. خیلی هم کلوب خوبیههی، «: گفتکنان  اعتراضراننده 

  ».مفرده داي، معهج دایس. باشه 13و تازه اسمش باید رول ا داي. حواست به جاده باشه«: گفتم

                                                             
13. Roll a Die  
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  »چی؟«

  ».شو و رانندگیت رو بکن خفهاوه، «

ه هایی می شد ک شامل چیزر جریان بود، ترافیکی که با سرعت از کنارمان دترافیک نایت ساید 
. شدند که اصال شبیه آدم هم نبودند و توسط موجوداتی رانده می آمد واقعا ترافیک به حساب نمی

در آن بیشتر رانندگی در نتیجه  .در نایت ساید نه چراغ راهنما وجود دارد نه محدودیت سرعت
تنها شوند و  ترها می ي بزرگ ها طعمه کوچک .مثل یک تکامل در حین عمل است تا یک سفر

این بود که هیچکس مزاحم ما  جالب توجهموضوع . ها می مانند تا به مقصدشان برسند ترین قوي
هاي محافظ براي ماشین یک پول حسابی  براي جادوکه این به این معنی بود که یک نفر . نشد

بتواند یراهنش را باز کرد تا بهتر ي اول پ کراوات و چند دکمه کلفت گردن .خرج کرده بود
    .اش تمرکز داشته باشد روي رانندگی

تر  تري که کم هاي تاریک شهر را ترك کردیم و به سرعت وارد خیابان طولی نکشید که باال
به حساب می  معمولی یهای گرفتند شدیم، جایی که کثیفی و فساد چیز مورد استفاده قرار می

در اینجا . ترند هاي خاص خود را دارد، ولی آنها خود از همه کثیف چی نظافتنایت ساید . آمدند
. هاي نئونی نبود چون اینجا از آن جاهایی نبود که بخواهی حضورت را اعالم کنی خبري از چراغ

هایی بودند که فقط اسمشان را  ها و بار ها از آن جور کلوب این. ممکن بود کسی دنبالت باشد
. داد شد چون کسی اهمیتی نمی ي همه کاري داده می اجازهجایی که شنیدي،  دهان به دهان می

اگر در آخر بازي زنده و  ،بود می، سرت به کار خودت يبا ریسک خودت وارد شوبایست  می
  .شانس بدانی بایست خودت را خیلی خوش آمدي می بیرون می

هاي بی اسم و نشان و  در. رنگ ایستاد تیرههاي کثیف و  مقابل ردیفی از باراتومبیل باالخره 
هاي پر زرق و برقی  چیزي براي معرفی خود نداشتند جز اسم  که هیچهاي رنگ و رو رفته  پنجره
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رسان از ماشین  پیغام. دایس ، رول ا15، پلیکان صورتی14گاه رزي استراحت. که به خود داده بودند
و در را براي النور باز  راه افتاد و سپس یادش آمد که باید برگردد به طرف کلوبپیاده شد، 

النور از کنار او گذشت و بدون اینکه حتی نگاهی به . داد این کار را براي من انجام نمی .کند
رسان شتابان رفت تا در جلوي النور به در کلوب  پیغام. اطراف خود بیندازد به طرف کلوب رفت

رسان با  پیغام. سرم ببندم برسد و مرا تنها گذاشت تا خودم از ماشین پیاده شوم و در را پشت
اش را انجام داد و در باز شد و یک گوریل با لباس رسمی بزرگی  حالتی نمایشی در زدن رمزي

اش بود  روي پیشانی يزخم صورتی دراز. ايِ واقعی بود کوهی پشت نقره یک گوریل. ظاهر شد
رسان تکان  ه پیغامسري از روي آشنایی ب. داد کاشت مغز در آنجا انجام شده است که نشان می

داد، با دقت به من و النور نگاه کرد و به طرف هردوي ما یک بوي طوالنی کشید و سپس 
در بدون اینکه کسی به آن دست بزند . کلوب راهنمایی کند داخلناگهان برگشت تا ما را به 

  .اي امري عادي بود محکم پشت سرمان بسته شد، ولی این احتماال در چنین ناحیه

ها قرار گرفته بود و چرخ  ها روي میز صندلی .بود تعطیلو ساکت و تاریک قابلمان سالن م
کف . بک فلزي بسته شده بودي مش بار پشت یک پنجره. اي پوشانده شده بود رولت با پارچه

اینجا  .داد امیدي می سالن بوي عرق و دود و نا. اي روي آن نبود اره زمین چوب خالی بود و خاك
اینجا جایی براي معتادان و . کردند قمار مینبود که مردم براي لذت و سرگرمی از آن جاهایی 

ي  مسئلهیا چرخاندن چرخ رولت که برایشان هر ورقی، هر تاس انداختنی ها بود،  الخمر دائم
     . مرگ و زندگی بود

ا حتما صاحب آنجا همه ر. هم نبود یچ نظافت کی یحت .شد دیده نمینجا در آ یخدمت شیپ چیه
به خواست حاال که دختر گریفین آمده بود  احتماال آقاي هربرت لیبی نمی .به خانه فرستاده بود

گوریل ما . کارش ملحق شود شاهدي براي اتفاقی که قرار بود بیفتد وجود داشته باشد شوهر خطا
                                                             
14. Rosie’s Repose  
15. The Pink Pelican  
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پشت هم رسان  پیغام. اي پایین برد پله از راهرا از میان سالن پیش برد، از در عقب خارج کرد و 
هاي خالی و  فضایی روشن با دیوار. وارد یک زیرزمین سنگی لخت شدیم. کرد سر ما حرکت می

اي بسته شده  صندلی اي از مردان دور یک مرد که روي تهدس. هاي چوبی بود هایی از جعبه کپه
مرد روي صندلی، صد  .قطرات خون ریخته بود زمین سنگی دور صندلیروي . بود ایستاده بودند

  . بته مارسل بود، یا آنچه از او باقی مانده بودال

ممکن بود از دیدن ما خوشحال شده باشد، . کرد تا به من و النور نگاه کندسرش را به آرامی بلند 
چشمانش ورم کرده و بسته . اما با آن بالیی که سر صورتش آورده بودند گفتنش سخت بود

. هایش شکافته و خونین بودند بود، و لب اش شکسته و به یک طرف کج شده شده بودند، بینی
ي چپش جاري شده بود و تا پایین پیراهنش رفته  خون از شانه. گوش چپش را هم کنده بودند

مانند که  هاي آرامی از درد و صداهایی خرناس نفس کشیدنش آهسته و سنگین بود و با ناله. بود
ور از فرط شوك و حیرت صداي آرامی الن. بوددر هم آمیخته آمد  اش می از بینی در هم شکسته

لزومی . اما من دستش را گرفتم و او را سر جایش نگه داشتمو جلو رفت،  از خود ایجاد کرد
  .ها بدهیم اي به دست این آشغال بهانهنداشت از همین ابتدا 

ید شد فهم ده بودند جلو آمد، و به راحتی میدور صندلی ایستااي  دایره که در نیم افراديیکی از 
چربی روي عضالتش را پوشانده تنومند و چهارشانه بود و . که رئیس آنها، هربرت لیبی است

داشت و سرش تراشیده بود تا این حقیقت را که در حال بود و صورتی خشن و چهارگوش 
قیمتی به تن داشت که انگار همین االن براي  کت و شلوار گران. طاس شدن بود مخفی کند

اش  به قیافه. هاي نقره و طال بود پر از انگشترشیده بود، و دستان بزرگش اولین بار آن را پو
. کنند، آن هم ترجیحا به خرج دیگران خود را در لذت غرق میآمد از آنهایی باشد که  می

رسان نگاه  پیغاممرا نادیده گرفت و به  .دبوهایش هم خیس خون  دستانش خونی بود و سرآستین
  .کرد
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ازت خواستم کنه؟  جان تیلر اینجا چکار می. لنور گریفین رو با خودت بیاربهت گفتم اچارلی، «
  »بیاري؟ جان تیلر رو

  »...خب، نه، آقاي لیبی، ولی«. ي رئیسش خودش را از ترس جمع کرد خیرهرسان زیر نگاه  پیغام

  »کنه، چارلی؟ پس اینجا چکار می«

  ».کردخودش رو دعوت ... اون یه جورایی! دونم، آقاي لیبی نمی«

لیبی باالخره لطف کرد و نگاهش را متوجه من  ».زنیم، چارلی ه این مسئله حرف میبعدا راجع ب«
ي  به کلبه. خب، افتخار دادید. آقاي جان تیلر«. مختصرا سري تکان داد، ولی لبخند نزد. کرد

 .بینی یما رو در بهترین شرایطمون نم در حال حاضرمتأسفانه . اومدي  ي شرارت من خوش فقیرانه
من . و ناخشنودیمون رو نسبت به مارسل ابراز کردیم یه مقدار از کار رو انجام دادیمها  من و بچه

و از اونجایی ... ها شرکت دارن توي فعالیتهایی بدونم که  دوست دارم خودم رو از اون رئیس
شه  میکلک زدن بهم وارد اینجا یه اشراف زاده به قصد وقتی صاحب رول ا دایس هستم، که 

  »...خوره خیلی بهم بر می

اما اهل کلک باز تاریخ باشه،  قمارترین  ممکنه بد. شوهر من اهل کلک زدن نیست«: النور گفت
       ».نیست

یا اصال قصدي براي  هاش داشته باشه این بدون اینکه پولی براي پرداخت بدهی«: لیبی گفت
تونه  کس هم نمی و هیچ. گم کلک زدن می من به این .بازي کنه اومد اینجا پرداخت داشته باشه
من دوست دارم خودم رو یه شخص منطقی . براي این کارش به خودش ببالهبه من کلک بزنه و 

 هاین ب. بهم کلک بزنه و در برهتونم به هر کسی اجازه بدم  اما نمیو فهمیده در نظر بگیرم، 
خاطره که االن داریم با استفاده از  که به همین. رسونه آسیب میکسب و کار و اعتبار و حیثیتم 
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یه پیغامی هاشون در برن  تونن از زیر بدهی مارسل براي کسانی که ممکنه فکر کنن می
  »کنی، آقاي تیلر؟ تو دقیقا اینجا چکار می .فرستیم می

  ».سالم به خونه برش گردونمپدرش ازم خواسته که . هستممن با النور «: گفتم

لیبی دوباره مثل  ».انگیز باشه باید خیلی هیجان واالییهاي  ین دایرهورود به چن! خود گریفین«
هردوتون توي نایت ساید به عنوان «. دهد لبخندي زد هایش را نشان می دنداناي که  کوسه

ولی . افرادي که بر خوردن بهشون خطرناکه اسم و رسمی براي خودتون دست و پا کردید
اگه اینجا . ندارن ارزشیمعنا و اي باالشهري اینجا هیچ ه اسم و رسمدونی چیه، آقاي تیلر؟  می

اینجا دنیاییه که توش سگ سگ  .خواد بکنی تونی هر کاري که دلت می میبتونی و گیر نیفتی 
  ».خوره، و من هم قدرتمندترین سگش هستم رو می

تونم یه  یاگه بخواي م. آوردم یه کم بیسکوییت برات میدونستم اینطوریه  اگه می«: به طعنه گفتم
  ».چیزي برات بندازم که بري بیاریش

  .زد کسی اینطور با آقاي لیبی حرف نمی. افراد دیگر همانطور فقط خیره به ما نگاه کردند

اما آخرین خنده . ها اینجا زیاد داریم ما از اینجور آدم. اي هستی آدم بامزه«: غرضانه گفت لیبی بی
  ».رو من باید بکنم

اش را باال گرفت تا من بتوانم آن را  ل را گرفت و صورت در هم شکستهي خونین مارس او چانه
  .تمام مقاومتش از او گرفته شده بود. ي خفیفی کرد، ولی تقال نکرد مارسل ناله. بهتر ببینم

چرخاند تا بتواند کار دست خود را تماشا  می صورت مارسل را به چپ و راست در حالی که لیبی 
تمام هیکلی و جسور و مغرور میان اینجا و . جور آدمی داریم ما اینجا همه«: کند گفت

 رسه بازن، و وقتی زمان جبران می بازي و تاس انداختن یا چرخ رولت می هاشون رو با ورق پول
منطق براي خب، . و اونوقت انتظار هم دارن منطقی باشم. بینن که هیچ پولی همراهشون ندارن می
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ي رفت و آمد به اینجا رو دادم  یشتر از حد معمول به مارسل اجازهمن ب. آدماي منطقیه، آقاي تیلر
وقتی که خیلی بهرحال، . کنه زنش قرضاش رو پرداخت می پدرچون بهم اطمینان داد که 

در . کرد  این مسئله رو تکذیببا آقاي گریفین تماس گرفتم،  مورددر این  معقوالنه براي احتیاط
تونه قرضش رو بده، و گریفین  مارسل نمی حاال کهبنابراین . دواقع خیلی هم بد باهام برخورد کر

  »من باید پولم رو از کی بگیرم؟... کنه هم این کار رو نمی

  ».اي داري نقشهیه خودت . به من نگو«: گفتم

. ام سگ این آشغالدونیبه همین خاطره که قدرتمندترین . اي دارم من همیشه یه نقشه. البته«
م، بعدش با گوش سر و پاش آورد  بالیی سر شوهر بینشون بدم که چه خواستم به النور  می

تا با التماس از پدرش پول کافی براي شوهرش توي یه جعبه بفرستمش خونه پیش باباش 
ترن تا  اشون بخشندهها معموال در مورد دختر پدر .هاي بیشتر رو بگیره جلوگیري از درد و رنج

  ».کنن شون گریه هم میهاشون؛ مخصوصا وقتی که دخترا داماد

مارسل عضوي از . ده پوستت رو بکنن پدرم به خاطر این کارت می«: النور با قاطعیت گفت
  » .ي اونه خانواده

هاش رو بفرسته اینجا،  کلفت بذار اگه دوست داره گردن«. هایش را باال انداخت لیبی فقط شانه
خودمون   تونه توي قلمروي کس نمی هیچ. فرستیمشون تیکه تیکه براش میاونوقت ما هم 

من تو و مارسل رو اینجا . قرار شد برنامه رو تغییر بدیماوه بله، ... حاال کجا بودم. مزاحممون بشه
پول کافی کنه که  گرده عمارت گریفین و به پدرت التماس می دارم و آقاي تیلر برمی نگه می

چون کننده باشه،  خیلی متقاعد قاي تیلر هم بهترهآو  .رو بدهارزشتون  بی  براي خریدن جون
  »...میره اش کنی می مطمئنم حتی یه آدم فناناپذیر هم اگه خوب تیکه تیکه
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تونه یه ارتش کامل بفرسته  اون می تونی با گریفین در بیفتی؟ واقعا فکر کردي می«: گفتم
  ».اینجا

اینجا همه پشت  ما. دونن اون و امثالش هیچی از زندگی اینجا نمی. بذار بفرسته«: لیبی گفت
اگه گریفین با دار و  .ایسته می ها بیگانهخوره، ولی هر کس در مقابل  سگ سگ رو می. همیم
کس هم از ما  و هیچ. بینه یه ارتش درست و حسابی در انتظار خودش میاش بیاد اینجا،  دسته

جنگ تبدیل اگه گریفین این مسئله رو به دم، آقاي تیلر؛  بهت اطمینان می. جنگه تر نمی کثیف
صداي جیغ و فریادشون رو تونه  ، و اونوقت میکنم رنجشم رو سر النور و مارسل خالی میکنه، 

بنابراین براي جلوگیري . خواد مونه نمی و اون چیزي رو که ازشون می. تا عمارت گریفین بشنوه
رست مثل د. هر چی باشه اون یه تاجره. تونه درش پیروز بشه مجبوره پول بده از جنگی که نمی

  ».خودم

صدامو مارسل، «. صدایش مثل چاقویی برنده بود ».هرپدر من هیچ شباهتی به تو ندا«: گفت النور
   »شنوي، عزیزم؟ می

اش را از دست لیبی خارج کرد و  چانهمارسل نیرویش را جمع کرد و به هر نحوي که بود 
  .دردمند بودفته و صدایش آرام و گر. چرخاند تا به النور نگاه کندصورت خونینش را 

  ».سرویسش افتضاحه .اومدي اینجا، النور نباید می«

  »چرا اومدي اینجا؟تو «

اش  پس همه. پدرت هم از این وضع خبر داشت. نداد ي قمار بهم نمی اي اجازه هیچ جاي دیگه«
  ».تقصیر اونه

  ».بریمت من و آقاي تیلر از اینجا می. ساکت، عزیزم«: النور گفت
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  ».پر از سگ شدهاینجا واقعا . وبهخ«: مارسل گفت

. اش آنقدر محکم بود که خون تازه را در هوا بپاشاند ضربه. به او زداي  سیلی دست ی با پشتلیب
. هاي عادي عادت نداشت وحشیگريجور  او به این. النور صدایی از فرط شوك از خود درآورد

    .من به لیبی نگاه کردم

   ».دیگه این کار رو نکن«

طور ناخوداگاه دستش را بلند کرد تا دوباره مارسل را بزند، ولی وقتی چیزي را در نگاه  لیبی به
عقیم گذاشتن او به . بالفاصله سرخ شد و دستش را پایین آورد. من احساس کرد درنگ کرد

  .رسان نگاه کرد به پیغام. هایش عادت نداشت خواسته

  ».ه با همسرش چکار کردیمببیناز نزدیک خانم رو بیار اینجا تا خوب چارلی، «

اي کوچک از یک جایی بیرون آورد و  النور یک قوطی نقره. رسان بازوي النور را گرفت پیغام
او فریادي از درد کشید و روي زمین افتاد و با . رسان پاشید محتویات آن را توي صورت پیغام

و او هم لبخند  من به النور نگاه کردم. دو دستش شروع به چنگ انداختن به چشمانش کرد
  .ملیحی به من زد

هر چی . گفت یه دختر همیشه باید آماده باشه می. شمامان بهم داد. مخلوط با آب مقدسجوز، «
  ».ي اذیت شدن نداره ها هست که یه دختر اصال حوصله بعضی وقتباشه، 

  ».گی کامال درست می«: گفتم

آرامش خود را به دست  خواهد با خرخر کردن لیبی صداي غرشی مثل صداي سگی که می
خیلی . من توي جنگ لیلیث تو رو در حال جنگ دیدم، آقاي تیلر«. بیاورد از خود درآورد

الزم ، به خاطر طبیعت کارم. و اینجا هم مال منهولی اون اونموقع بود، و این االنه، . گذار بود تاثیر
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که من هیچ کاري . ت ممکنبا باالترین قیم. همه جور جادوي محافظی اینجا کار بذارمدیدم که 
  ».تر از من وجود نداره کس بزرگ کان من هیچاینجا، توي م. افته نخوام اینجا اتفاق نمی

عجب تباید بگم که خیلی ق قماربازي که توي جادوهاي مخفی فرو رفته؟ ویه پات«: گفتم
  ».هستنصادقانه کامال قانونی و هات همه  که بازيحتما بعدش می خواي بگی . کنم می

دونن  میاونا . بازا فقط وقتی میان اینجا که از همه جا بیرون انداخته باشنشون قمار«: لیبی گفت
قماربازي وقت هم  و هیچ. آد اما در این مورد کاري از دستشون برنمیهمه چیز به سود منه، که 

ه حتی توي یه بازي ترتیب دادي کافی خوب هست که  کارش به اندازهندونه وجود نداشته که 
وقتشه بریم سر اصل . ، آقاي تیلراما بذار دیگه این صحبت رو تمومش کنیم .شده برنده بشه

تا ببري بدي یارم بتراشم و دربي خوب از مارسل  یه تیکهمن  تا باشهالنور حواست به تو . مطلب
   »انگشت یا چشم؟تونه به راحتی بشناسه،  به نظرت کدوم قسمتش رو می. به گریفین

  ».عواقبی خواهد داشت... وگرنه. دست نزنبهش «: گفتم

ه از النور هم کو به خاطر همین فکر کنم باید یه تی .تو اینجا هیچی نیستی«: لیبی وحشیانه گفت
  ».بکَنم، تا ببري بدي به پدرش

اي را که در آن بود به من نشان دهد، و سپس  چاقوي جراحیاو دست راستش را بلند کرد تا 
دیگر سقلمه  ر هم که انتظار یک نمایش را داشتند نیشخندي زدند و به یکافراد دیگ. لبخندي زد

ي هکات نشان داده  دستم را بلند کردم تا تکه استخوان انسانی را که در چایخانهمن هم . زدند
  .حرکت ایستادند همه بی. بودم به آنها نشان دهم

. بسیار ساده و ابتداییه خیلی قدیمیه، جادوش هم. روي اصله این یه استخوان نشانه«: گفتم
  »پس کی اول شروع کنه؟. میرید گیرم، و شما می می اش نشونه
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شه، و تو هم  میمن ازم محافظت . اینجا جاي منه«: گفت لیبی در حالی که هنوز لبخند می زد
  ».داري الف می زنی، تیلر

  . فتاداستخوان را به طرف لیبی گرفتم و کلمات را ادا کردم، و او مرده روي زمین ا

  ».همیشه هم الف نمی زنم«: گفتم

، و بعد به کردند به جسد رئیس سابقشان کردند و سپس نگاهی به من نگاهی مانده افراد باقی
به باال نگاه  .را بگیرد شیکی از آنها کنار لیبی زانو زد و سعی کرد نبض. یکدیگر نگاه کردند

هاي  صله زانو زدند و شروع به گشتن جیبکرد و سرش را به عالمت منفی تکان داد، و بقیه بالفا
من هنوز استخوان را به طرف آنها نشانه گرفته . دیگر ما اهمیتی برایشان نداشتیم .کردند لیبی

هایی را که مارسل  نابطاي از جایی بیرون آورد و  بودم و النور هم چاقوي کوچک ظریف زنانه
پا بایستد و وقتی پاهایش نتوانستند او را مارسل سعی کرد سر . ی بسته بود پاره کردرا به صندل

به آنها برسم و اي نگه داشت تا من  النور او را لحظه. نگه دارند به درون آغوش منتظر النور افتاد
 .و وارد سالن اصلی رول ا دایس شدیمبیرون بردیم زمین  کشان از زیر سپس با هم او را کشان

        .کس سعی نکرد دنبالمان بیاید هیچ

  ».زدي پس توي چایخونه الف نمی«: رفتیم النور گفت که به سمت در می  چنانهم

همون چیزیه زیاد مطمئن نبودم . در واقع تا حاال از استخون استفاده نکرده بودم. تقریبا«: گفتم
  ».دزدیدمش 16ها پیش از پیوي پیر کور سال. کنم هست که فکر می

  »کردي؟ ار میکرد چک اگه کار نمی«. النور به من نگاه کرد

  ».کردم یه کاري از خودم می«: گفتم

                                                             
16   . Blind Pew ي گنج اثر رابرت لوییس استیونسن هاي کتاب جزیره از شخصیت   
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ي هکات راند و در آنجا یک لیموزین خبر کرد تا  رسان را به سمت چایخانه النور ماشین پیغام
تر  مناسبتواند  به او پیشنهاد کردم که یک آمبوالنس می. مارسل را به عمارت گریفین برگرداند

تر بود، و تنها چیزي که  ارسل جایش در عمارت امنم. اما النور گوشش به حرف من نبودباشد، 
هاي آشنا  توانست بمیرد، و در مکان مارسل یک جاودانه بود، پس نمی. بود همین اهمیت داشت

   .زودتر بهبود می یافت

  ».کنه پیش کسی فاش نمیي گریفین رازش رو  و تازه، خانواده«: النور گفت

با دیدن وضعیت مارسل پوش  ي یونیفرم راننده. بردلیموزین ظرف چند دقیقه رسید و مارسل را 
مان  من و النور به داخل چایخانه برگشتیم و دوباره در اتاقک خصوصی. خم به ابرو نیاورد

    .کننده بود مان عمال کر طوفان شایعات در مورد بازگشت دوباره .تیمسنش

وقتی مسئله به تهدید ون همیشه اما اتونستم به بابا زنگ بزنم،  می. از کمکت ممنون«: النور گفت
من هم که در حال حاضر آمادگی از . سوخته است زمینِشه طرفدار سیاست  خانواده مربوط می

  ».دست دادن مارسل رو ندارم

  ».از ملیسا برام بگوخب، «: گفتم

.. فکر کنم یه چیزي بهت بدهکارمخیلی اصرار داري، نه؟ «: آورد و گفت النور ادایی در
یادي تونم چیزي ز نمی... پس، ملیسا. پردازم هام رو می هر عزیزم، من همیشه بدهیخالف شو بر
... ملیسا. اي هم بدونه مطمئن نیستم کس دیگه. دونم زیادي نمی اش بهت بگم چون چیز باره در

زیاد . کنن بیشتر توي ذهن خودشون زندگی میاز اون آدماییه که . توداریهساکت و آدم بسیار 
با  در خلوتاونا زمان زیادي رو . ولی نپرس راجع به چیزنه،  با جرمیا حرف می... هکن مطالعه می

همیشه بیشتر به پالم . وقت اهمیتی براش قائل نبودم بخواي هیچراستش رو  .گذرونن هم می
خواستم پسرم رو  نمی. به خاطر اینکه بتونم به اون نزدیک باشم برگشتم به عمارت. وابسته بودم
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اش با پال  رابطهدونم به خاطر اینه که  همون مقدار کمی که راجع به ملیسا می. یفینببازم به گر
چون توي عمارت با هم بزرگ ... اونا زمان زیادي رو توي اتاق هم می گذرونن. نزدیک بوده

به شکلی که ملیسا به جرمیا وقت  هیچپال من چند  هر. دونن خودشون رو خواهر و برادر میشدن، 
 رهاي خودم رو  بچهمن مثل ویلیام . از همون اول متوجه این مسئله شده بودم. نرفته رفته به اون

وقتی پال کوچیک بود خیلی به هم نزدیک «: اي زد و ادامه داد او لبخند آرزومندانه ».نکردم
  ».تونم از اتاقش بیرون بیارمش ور میزبه حاال که یه نوجوونه . بودیم

عصبی و ... خیلی. از پشت در اتاقش باهاش حرف زدم ولی. من نتونستم ببینمش«: گفتم
  ».مضطرب بود

براي من اونقدر زمان گذشته که اصال . اون یه نوجوونه«. اي باال انداخت النور با عصبانیت شانه
من  .کنه که منصرف بشم کاري می... درکش کنم، ولیکنم  سعی می .چطوري بودهیادم نمیاد 

فقط اي کاش یه کم بیشتر باهام . خودش بایسته، نه جرمیاروي پاي  پال رو بزرگ کردم که
  »...زد حرف می

  »تو باور داري که ملیسا دزدیده شده باشه؟«: گفتم کنده رك و پوست

باید امنیتی  هاي سیستماما براي گذشتن از اون همه  .اوه آره«: اي درنگ گفت النور بدون لحظه
. دونم که از خانواده نیست می. از اعضاي خانوادهنه . از یه نفر از داخل کمک گرفته شده باشه

  ».دم بیشتر احتمال یکی از خدمتکارا رو می

عمارت دونست امنیت ایی رو که باید راجع به  ي چیز به نظر میاد اون همههابز چطوره؟ «: گفتم
  »...و یه ذره هم. دونه می

همیشه . تحملش کنم تونم خودم که به شخصه نمی. گی درست می؟ آوره چندش«: النور گفت
مینازه، فقط خیلی به خودش . شنوي وقت صداي اومدنش رو نمی اینور و اونور در حرکته و هیچ
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و با تمام وجودش در دست جرمیاست،  هابز زیر... ولی نه. پیشخدمته به این خاطر که سر
  ».کنه اینه که هنوز پولی درخواست نشده چیزي که نگرانم می. همیشه بوده. اختیارشه

  ».کنن چقدر درخواست کنن شاید هنوز دارن فکر می«: گفتم

تونن راز جاودانگی گریفین رو  تونن با بازجویی از ملیسا می کنن می فکر میشاید هم . شاید«
اي به من کرد و دستش را  او نگاه ملتمسانه ».احمقا. یا شاید هم با کالبد شکافیش. کشف کنن

وقت  اما هیچاي که باید، به ملیسا نزدیک نباشم،  اندازه شاید به اونجان، «. روي دستم گذاشت
. ام رو هم نجات بده زاده برادر. تو مارسل رو برام نجات دادي. خوام همچین اتفاقی براش بیفته نمی

  ».به هر قیمتی که شده

  »حتی اگه بازگشتش باعث از ارث محروم شدنت بشه؟«: گفتم

او دستش را از روي دستم برداشت،  ».هاي باباست ساین فقط یکی از هو«: پرده گفت النور بی
کنه که ببینه  اون داره من و ویلیام رو امتحان می«. ولی نگاهش را همانطور روي من نگه داشت

او  ».کنم یا خودم براش عوضش می. کنه نظرش رو عوض می. یمد چطور واکنش نشون می
وقت نفهمید چطور باید با پدرمون  م هیچویلیا«. شیطان ناگهان لبخند زد ي  ناگهان مثل یک بچه

اون . رسی و اینجوري با پدر به جایی نمیکرد،  همیشه در مقابل بابا سرسختی می. کنار بیاد
. وقت قوي نبوده هیچ... و ویلیام. وقت داشته تا سماجت و سرسختی خودش رو بسازهچندین قرن 

که این بدون اینکه اصال بفهمه وادار کنم، خوام  دونم چطور بابا رو به انجام کارایی که می من می
کسب و کار یه که به همین خاطره که یه زندگی مستقل از خانواده و . ي منه نه خودش ایده

  ».نداره ، و ویلیام بیچارهخانوادگی براي خودم،  و یه بچه از خودم دارم

باعث مرگ گریفین  تونه ي بزرگسال هست که می ي یه نوه درباره یه داستانی«: محتاطانه گفتم
  »...بشه
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کس این  هیچ«: النور بدون اینکه حتی زحمت پنهان کردن تمسخرش را به خود بدهد گفت
کنی  فکر می. کسی که حرفش ارزش داشته باشه چیا دست کم هی !داستان قدیمی رو باور نداره

گی کنه؟ زندبا گریفین دادم توي عمارت  اگه فکر می کردم پال در خطره یک لحظه اجازه می
و پدرم شکل  ام ها پیرامون خانواده در طول قرنهاي بیشماریه که  این داستان یکی از افسانهنه، 

هاي  هر چی داستان. کنه فکر کنم بابا خودش تقویتشون می. که بیشترشون هم متناقضن. گرفته
حقیقتی که حاال هر . رهت کماش باشه، احتمال این که کسی از حقیقت باخبر بشه  دربارهبیشتري 

از حقیقت خبر کنم دیگه کسی به جز خود بابا  میفکر ن. که ازش خبر ندارممن . خواد باشه می
  ».داشته باشه

به طرفت جذب شدم، ... کنم احساس می«. او مکثی کرد و با حالتی متفکرانه به من نگاه کرد
تی به ثروت یچ اهمیواقعا به نظر میاد هاولین مردي هستی که  ي این همه مدت توتو. جان تیلر

دونی همچین چیزي  می هیچ. کسی که اصال ترسی از پدرم نداره. ده ي من نمی یا قدرت خانواده
هام براي اولین بار که بردمشون پیش پدرم چیزي نمونده بود از ترس  ي شوهر همهچقدر نادره؟ 

  »؟...ممکنه بعد از این همه پسر باالخره یه مرد واقعی پیدا کرده باشم. ضعف کنن

و باید به یاد داشته ... تو تا حاال مادر منو ندیدي. تحت تأثیر قرار دادن من کار سختیه«: گفتم
اي  زندگیمن براي خودم . قصد موندن ندارم. وي زندگی تو فقط یه رهگذرم، النورباشی که من ت

  ».ستماینجا ه ممن فقط براي انجام شغل. رو باهاش شریکماین زندگی دارم که  زنیو  دارم

چند حس ناخوشایندي  یک حس فشار رویم بود، هر. النور دوباره دستش را روي دستم گذاشت
ات کنم،  تونم وسوسه مطمئنی که نمی«. زور مرا آنجا نگه دارد هتوانست ب انگار که او مینبود، 
  »جان؟

. ندیديتو سوزي منو «: دستم را از زیر دستش بیرون کشیدم و گفتمقاطعیت  ابه مالیمت ولی ب
  »که چیزي که به دنبالش هستی یه مرد نیست، بلکه یه پدره؟تا حاال به فکرت رسیده، النور، 
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یا اونقدر  .هم تابلو نیستم گه اونقدرمن دی«: گفت النور بدون اینکه از حرفم ناراحت شده باشد
  ».ارزش و بی سطحی

باید ملیسا . ها وقت ندارم حرف من براي این«: کردم گفتم می را حفظ ام  لحن مؤدبانهدر حالی که 
االن با تمام ... کنم یه چیزي رو از قلم انداختم احساس می. رو پیدا کنم، فرصتم هم خیلی کمه

اگه بخوام . گفتی که اون و ملیسا خیلی به هم نزدیکن. ات حرف زدم بجز پال اعضاي خانواده
  »احیانا یه کلید یدکی به اتاق خوابش نداري؟برگردم عمارت، 

داره  دوستانی. اون االن اونجا نیست«: النور براي اولین بار به طرف دیگري نگاه کرد و گفت
تونی  اگه بهت بگم کجا می. دونم فکر می کنه من نمی... یکلوب یهتوي . که می ره دیدنشون
  ».خیلی برام عزیزه. رفتار کنی ی و مالیمتخوببه باید قول بدي که باهاش پیداش کنی، جان، 

. تونم خیلی متمدن باشم هر وقت الزم باشه می. نهایت ادب باهاش برخورد می کنم با« :گفتم
  ».پیش نمیاد ها رفتار یني کار من موقعیتی براي ا فقط مسئله اینه که توي راسته

کسی درك . اي در این مورد چیزي نگی کس دیگه باید قول بدي به هیچ«: النور با اصرار گفت
  ».کنه نمی

ولی رسید،  النور زیاد قانع به نظر نمی. توانستم به خود گرفتم اي را که می ترین قیافه قابل اعتماد
هاي زیادي راجع به پال گریفین دستگیرم  چیزباالخره اسم کلوب را به من گفت، و من بالفاصله 

  .قبال به آنجا رفته بودم. شناختم کلوب را می. شد

از اینکه براي تنوع با یه نفر یه گفتگویی داشتم «: تالنور با لحنی که اندکی آرزومندانه بود گف
نگاه  او با »...اي صحبت کردیم که اهمیت داره اینکه در واقع راجع به مسئلهو . خیلی خوشحالم

هستی و  جمعتوي یه دونی وقتی  نمی«: گفتو  نگاه کرد» ناهار اهل بانوان«اي به  نامهربانانه
بعضی . ده مشون نداري چقدر احساس تنهایی بهت دست میکدو دونی هیچ وجه تشابهی با هیچ می
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یه زندگی جدید براي خودم . کامال ازش فاصله بگیرمام پشت کنم و  م به خانوادهستتون ا می روز
پس . و تازه، بلد نیستم فقیرانه زندگی کنم... تونستم پال رو به دست پدرم بسپرم اما نمی. بسازم

هی طالیی توي یه کاسه زندگی کنم و تا ابد همینجوري توش فکر کنم باید همینطور مثل یه ما
  ».با دیگران متفاوتی... تو خیلی. مند شدم، جان تیلر از آشنایی باهات خیلی بهره. بچرخم

  ».دونی چقدر نمی. واقعا. اوه بله«: گفتم

  

  

  

  

  

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

  

Night side 7 2 

  
  2!الس وگاس 1!واسید : فصل هفتم

  

مطمئناً جزء که ! دیواس. است !واسیآنها د نیتر که مشهور همه جور کلوبی داردشهر  باال
هاي زنانه به   روند تا با پوشیدن لباس ها به آن می ، جایی است که مردآنهاست نیتر کننده مسحور

سپس از . د ارتباط برقرار کنندي وجود خو شان با طرف زنانه ي زن مورد عالقه عنوان خواننده
در  .کنند تا بتوانند به روي صحنه بروند و از ته دل بخوانند هاي خود تقلید می هاي بت استعداد

  . خوش بگذرانند خواهندیفقط م اندختر !واسید

آن  انشریمد دوارمیاما ام ي هزاردستان به این کلوب رفته بودم، قبال یک بار در جریان پرونده
خارجی نیروهاي توسط ها  جنسه دوي  من نبود که همه ریتقص .دنباشفراموش کرده موضوع را 

. میکن کسانیآنجا را با خاك  میمجبور شدهم ما  ند وبه من و دوستم حمله کردتسخیر شدند و 
از آنجایی که که  بودم شده مطمئنکه بار هم  کی ياما برا ؛بود من ریبله تقص فنی،از نظر  خب،

من نبود که بعد از  ریتقصواقعا . ام آنجا را نجات داده بودم کار درستی انجام دادهمردم باالخره 
  . بسازند هیاز پادوباره  اکلوب ر بایتقرمجبور شدند آن 

—داشتم ادیبود که به  يهمان طور. زیر نظر گرفته بودم آن را بودم و ستادهیا واسیاز د رونیب

در یک زن  چشمکوجود آن همه چراغ نئون  .قبسیار پر زرق و بر و افراطی ،پر سر و صدا
ي  شد به ذوق و سلیقه نمی .شودقانونی اعالم  بایست توسط مؤسسات بهداشت روانی غیر مکان می

به خود اي در آن به کار نرفته بود  که اصال ذوق و سلیقهاز اینکلوب ایراد گرفت چون کلوب 

                                                             
1. Divas!  
2. Las Vegas  
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مورد  باالي در یک عمل بی  هاي نئونی چراغ کردم که بالید، اما با این حال باز هم احساس می می
زنان از  و مخلوقات جوان برازنده خرامان و پرسهپوش  شیکموجودات جوان و . و افراطی است

خندیدند دست در دست  و می کردند یکه با هم صحبت م یدرحال آنها. شدند در اصلی وارد می
آنها  نیزم يرو بهشت و اهایمکان رو اجنیا. شدند وارد مینفره  دونفره و   کی يها در دستههم 
در این فکر بودم که حاال که او را پیدا کرده بودم چه . بود نیفیکلوب پال گر...نجایاو  .بود

  . بود) یا شبیه چه کسی(شکلی 

احساس دستم  آن پالتوي سفید یک با .تفاوت به طرف در اصلی رفتم با حالتی عادي و بی
ناخوشایند نفر قبلی  ...کسی با رفتار او امیدوار بودم که ب هستملباس و کثیف  کردم بد سر و می

او یک لباس سرهم با نقش و نگار   .بود 3مارگارت-آن ،دم در هیکل قوي نگهبان .مواجه نشوم
. آرایشی بسیار افراطی کرده بود پوشیده بود ورنگ  سرخ سیگ کاله کی و پلنگی به تن داشت

دید  اش را نمی رفتید و بازوهاي بزرگ و عضالنی زدیک نمیاین ظاهر فریبنده تا زمانی که ن
به سرعت راه من را سد زنانه بود  اي اخمو که به وضوح غیر با چهرهاو . کننده بود کامال متقاعد

   .کرد

تو تا . جان تیلر ،ورود تو به اینجا ممنوعه. تونی وارد بشی نمی« :گفتتعارف  بیمارگارت  آن
کردیم برات مهمه  و اگه فکر می. ین کلوب طرد و اخراج شديعادیت از ا آخر عمر غیر

پات رو توي وقت  چیهدیگه تو . ساختیم سوختیمت و ازت یه تمثال می م و مییکرد تکفیرت می
و با  .ما تازه اینجا رو دوباره سر و سامون دادیم. حلول کنیدوباره  هاگ یحتذاري،  نمی! دیواس
ز آخرین حضورت در اینجا تازه کار گذاشتیم حتی تو هم هاي امنیتی جدیدي که بعد ا سیستم

 يها سالح! تو استفاده کنم علیهدارم که  یمهم و دیجد يها سالحمن . تونی به زور وارد بشی نمی
  »!قدرتمند

                                                             
3. Ann-Margaret  
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  »؟یکن یاستفاده نم شونپس چرا از« :مگفت

ي کثیف  شایعه  چون یه عالمه« .بجا شدجا هاي بلند کفشش شنهپا يرو قراري با بیمارگارت -آن
 یلیخ يکه کارها نگ یم. در مورد اینکه تو واقعا چطور توي جنگ لیلیث پیروز شدي هست

به  ور انیخدا ابانیخ نگ یم .تو هم وحشتناکنکسی مثل ، که حتی براي يانجام داد یوحشتناک
  ».يخورد ور نیقلب مرل و يدیآتش کش

  »اد؟کنی همچین کارایی از من برمی واقعا فکر می«: گفتم

؟ چرا اومد 5نیویآبل یتام بالیی سر؟ چه دوما 4نیخواهر مورف بالیی سرچه ! معلومه که آره«
  »هاشون پیدا نشد؟ وقت جسد هیچ

نتونستم اما  ،کردم کردم کاري رو که باید می .خواي بدونی باور کن، نمی«: گفتم ا خونسرديب
  ».زنم یم شیآت ور ستیگ کاله وگرنه حاال بذار برم داخل، .همه رو نجات بدم

 .اما کنار رفت تا وارد شوم »!کلفت گردن! حیوون« :گفت هیس کنان هیسمارگارت -آن
آمیز وارد شدن من  اي که منتظر ورود بودند با سکوتی مخالفت زده و پودر  هاي سرخاب طاووس

 .نندتوانند ترس را احساس ک ها میآن .کردمنبه کلوب را تماشا کردند، ولی پشت سرم را نگاه 
ها بود و داخل اتاقک کوچک سبک آرت دکویش  دختري که مسئول گرفتن کاله و پالتو

مشخص . پوشیده بود اي یقه بیتنگ   ي شصتی بود که تاپ چرمی دهه 6نشسته بود یک سیال بلک
تا من را  نکهیا يبرا ه خاطر داشتب میه بوددید را گریکه همد يبار نیرا از آخرم اوبود که 

چنین ها  از آدم یلیخ. ماند یدر آنجا مخف رفتمکه  یتا زمان و شخوانیپ رید زز رجهیش دید
 عرفتم انوا یبه سمت کلوب م گذشتم و یم یداشتم از الب یوقت .احساسی نسبت به من دارند

                                                             
4. Sister Morphine  
5. Tommy Oblivion  
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 شانکدام چیاما ه کردم، یمن بودند احساس م يریگ و هدف یابیکه در حال رد را ییها سالح
بیشتر از یک نیروي میدان قرن بیست و سومی به کمکم شهرتم اهی گ .ثابت نماندندمن  يرو
  .آید می

محسوب ! که قلب دیواس یبزرگرقص به داخل سالن  و باز کردمشده را  نییتز ییطال يدرها
اي که روي این مکان قدیمی  چون بازسازي ناگهان در میان درها ایستادم .قدم گذاشتمشد  می

الس  .دبو ي تبدیل شدههفتاد ي دههبه یک کلوب کلوب . کرد ام زده اعمال کرده بودند شگفت
و  دنیکه در باال در حال چرخ بزرگ درخشاندیسکوي توپ  کیبا  ،هفتاد ي وگاس دهه

در . کرد یپخش م جهتو درخشان را در همه  یرنگ يچرخش خود نورها با و بود ینورافشان
دختران از  یفیردو بود  يا نهیآ بار کیو  قمار يا سکه يها نیاز ماش یفیرد واریکنار د

که  طوري بود .رفتند روي صحنه میشان  از مسیر همیشگیداشتند با پاهاي بلندشان  خوان آواز
وقت  ن هیچآتب شنبه شب که در  ايمثل یک روی. است وقت تمام نشده چیهفتاد ه ي دههانگار 

  .رسید رقصیدن به پایان نمی

ا بو  زدند می سههاي شلوغ سالن رقص پر در اطراف میزدار  هاي مارك با لباس بایز يها پروانه
ها  تمام این. زدند خندیدند و جیغ می و با شادي میکشیدند  هیجان فریاد می پر صداهایی

 مردم در آساي در میان تشویق رعدخوانندگان . تر از آن بود که بتوان تحملش کرد کننده مسحور
قیمت  هاي شیک و ارزان با آن لباس 7پارتون یا به دالر شانیجا و آمدند نییخط از صحنه پا کی

کرد که بیشتر با شور و  یک آهنگ مختلطشروع به خواندن  و او هم ها دادند مخصوص فاحشه
کردم  ها حرکت می سرگردان در میان میز .همراه با سبک خاصی باشداشتیاق همراه بود تا اینکه 

کدامشان در جواب لبخند  دادم، اما هیچ می تر سري تکان هاي سرشناس و به بعضی از چهره
و  خبر داشتند ه بودافتاد نجایادر  که قبال یاتفاقات و ازشناختند  یآنها مرا م ي همه. زدند نمی

                                                             
7. Dolly Parton  
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از این جور . خواستند به من بفهمانند که حضورم در آنجا اصال برایشان خوشایند نیست می
و آنها هم آهنگ  داد 8یتنیبر به مدونا و راود خ يجادر روي صحنه دالی . بینم رفتارها زیاد می

»I Got You Babe «را اجرا کردند .  

و پسرش  از مبهم فیتوص کیالنور  .گشتم یم او هیشب یکس ای نیفیل گرداشتم دنبال پا هنوز
با اطمینان از او که  يزیچ تنهااما ، ده بودکرهایی که ممکن بود به تن داشته باشد  لباس

بایست از کسی  می .بوداتاق خواب یک  ي زده از پشت در بسته وحشت يداص کی دانستم می
هکات ي  درست مثل وقتی که در چایخانه .نبود یآسان در اینجا کارجواب گرفتن  یولبپرسم؛ 

سکوت کردند و وقتی رد با نزدیک شدن من  هایشان نشسته بودند ی که پشت میزبودم دختران
  .سازي کردند که رفتم با صداي بلند پشت سرم شروع به شایعه شدم به من زل زدند و وقتی هم می

رد  سالن آنسوي هاي میز انیم از داشت که شاتگان افتاد يسوزشمم به چلحظه  کیو بعد 
که روي پشتش شاتگان  کی و يموتورسوار یچرم اهیس يها با همان لباس من، يسوز .شد یم

چه  نجایا او. دیگر را قطع کرده بودند کاش ی و دو جاي فشنگ که روي سینه غالف کرده بود
ها  راهم را از میان میز. به دنبال یک جایزه باشد» ویرانیي  منطقه«او قرار بود در  د؟رک یم یغلط

، و اسمش را صدا بزنم برگشت و به من نگاه کردبتوانم  نکهیاما قبل از ا ،و جمعیت باز کردم
و  ستادیارفتم  میآن مرد مچنانکه به سمت ه. ستیمن ن يسوز اصالاو  فورا متوجه شدم که

مردي که شبیه  اما ،هاي مختلف پراکنده شدند مقابله با من در جهتترس  ازمردم   .منتظر ماند
 یوقت .بود ستادهیآنجا ا فقط طبق عادتهم  دیشا. ستادیاسر جایش آرام و خونسرد بود  يسوز

  .رسید هم بسیار خطرناك به نظر می چند باز هر .ها شدم متوجه تمام تفاوتشدم  کیکه نزد

  »چرا؟«: گفتم

  
                                                             
8   . Britney Spears )1981خواننده و هنرپیشه آمریکایی متولد (     
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  ».شاتگان قهرمان منه يسوز«. و خشک بود آهستهش یصدا» .مشوتر يمن طرفدار سوز«

تو رو با  نذارم او یمن نمبا این حال « :گفتم ی تقریبا دوستانهبا لحن تکان دادم و يسر یآرام به
  ».پرسه ل شلیک کنه و بعدش سؤال نمیسوزي همیشه دوست داره او. این شکل و قیافه ببینه

  »العاده نیست؟ این فوق .نمود یم« :گفت يسوز طرفدار

، اما آن بیرون باشدیک طرفدار جان تیلر هم با خودم فکر کردم که احتماال . گذاشتم برود
 نیا در هنوز. بود مینما  یک نفر مرد زنآوردم احتماال  اگر خیلی شانس می .بپرسمدوست نداشتم 

 پالستیکی مشکیلباس سر تا پا . قد به من نزدیک شد بلند 9یجول نایآنجل یک ار بودم کهافک
ایستاد  ناگهان جلویم. بود يفلز يها و دکمهو بند پر از سگک  آنسراسر  پوشیده بود که یبراق
اي به من  نگاه مغرورانه را غنچه کرد و شیبایز يها لب وگذاشت  کمر يش را رونادستو 

  .خواست برایش دست بزنم دلم می. اتش خیلی نمایشی بودحرک. انداخت

اون قراردادي که باهات  ؟رلیت ،کنی اینجا چکار می .هستم ریمن مد« :گفت یبه آرام نایآنجل
  »؟يدردسر درست نکرد مونبرا یکاف ي به اندازهبستیم برات کافی نبود؟ 

خیالت . کنی تعجب مینن ز اگه بهت بگم چقدر این حرف رو بهم می« :گفتم سردينبا خو
ي آنجلینا  خط سینهو متفکرانه به  کردم یمکث ».گردم راحت باشه، من فقط اومدم دنبال یه نفر می

  ».دن خیلی واقعی نشون می ها نهیاون س ،یدون یم«. نگاه کردم

که  ییا مرد يفقط برا !واسید .به اون راه نزن، تیلر وخودت ر .ان یواقع« :گفت يبه سرد او
خیلی به ! واسید .زنی که آلت مردونه داره .ام من یه دوجنسه .ستین پوشن ونه میلباس زن
 لطفی بیمورد که  ینکسا تمام .ده نما توجه نشون می ها و مرداي زن جنسه ها و چند دوجنسه

به خاطر هویت  جاي کسانیه که !واسید. شدنمتولد  یاشتباه يها بدنقرار گرفتن با سرنوشت 

                                                             
9   . Angelina Jolie 1975بازیگر آمریکایی متولد    
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از وقتی که به اینجا  ، وکنن شدگی می ولد بهشون تحمیل شده احساس طردع تقاي که مو جنسی
تونیم  می نکهیا و .کنن جادین اوخودش يبرا يدیجد یزندگ هک اینو پیدا کردنت أجرمیان 

 کیبگو دنبال . بودیم بایست تمام این مدت می میبه کسی تبدیل کنیم که خودمون رو 
مون  ههم بفرستمت بیرونزودتر هر چی . مکن تییراهنما تا در جهت درست يگرد یم

  ».میش یتر م خوشحال

  ».گردم یم نیفیدنبال پال گر« :گفتم

  »؟کی«

  ».رو شنیدن نیفیگر ي نوهاسم  دیسا تینا تمام .به اون راه نزن وخودت ر«

پال . نباید به خاطر این منو سرزنش کنی«: باال انداخت و گفترا  شیها شانهتفاوتی  با بی نایآنجل
و دلیلش براي اینکه نخواد پیدا یا شناسایی  .نجایاخلوت کردن میاد  يبراه گید يها یلیثل خم

به سیخ سنج  روي یه دستگاه پاركاز وقتی یکیشون رو  ها عکاس. تره کس موجه از همهبشه 
اگه بهت  گمونم... الحولی با این ، یرنگ یاز ما اجازه م نفترقبل از عکس گ شهیهمکشیدم 

  ».رو بگیر 10سراغ پالیبینی؟  اون میز رو اونجا می ...کنی هبتت استفاده مینگم از مو

  ».لطف کردي یلیخ« :گفتم

 نجایکه ا يکار بعد از ،ینود یم. ، کابويشه چقدر بهت لطف کردم نمی تباور« :گفت نایآنجل
 ياکار ظاهرا. ندادن مونبه یپولهیچ  یول میریبگ مهیها حق ب بابت خسارت میکرد سعی يکرد

  ».شن محسوب می خدا هاي کار و یعیطب يبالها ءتو جز

  

  
                                                             
10. Polly  
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  ».کنی ام می واقعا داري شرمنده« :گفتم

 ندجمع شده بود زیدور م جوانانی کهتمام  .به آن اشاره کرده بود رفتم نایکه آنجل يزیسمت م به
در  .بودند را پوشیده بودند 11هاي جیمز باند در فیلم کاري که دختران تبه—لباس دختران باند

پوش  طالیی 13یک مارگارت نوالنبود، سمبلیکش  دیسف يویبا ما 12ندرسااورسال میان آنها یک 
آنها همه وقتی . با ظاهري مغرور 15و البته یک پوسی گالوربود،  14فیلم گلد فینگرتیتراژ از 

سپس وقتی دیدند چه کسی گشتند و لبخند زدند،  بر شود رد میاز کنارشان دارد  دیدند یک نفر
من . اما من به این واکنش عادت دارم. هایشان خشک شد شان روي لب هاي مصنوعی لبخندت اس

او جزء . مند بودم بیشتر به نوجوان بلوند خوشحال و خندانی که در بین آنها نشسته بود عالقه
با آن جمع اي که داشت  در واقع با آن ظاهر واقعی و معمولی. دختران باندي که من بشناسم نبود

. باالخره برگشت و به من نگاه کرد و من سر جایم ایستادم .آمد کننده جور در نمی رمسحو
. شناختم ي او را از روي عکسی که جرمیا گریفین در آغاز این پرونده به من داده بود می چهره

  .او ملیسا گریفین بود

و من ، گفت که این اصال یک دختر نوجوان نیست یک حسی به من می. ولی مسلما او نبود
 دهیلباس زنانه پوش بود که نیفیپال گر. باشد ستیبا میدانستم چه کسی است یا چه کسی  می

خواستم او را  ینم .به سمت او رفتم یبه آرام. بودشده اش  گم شده دایی دختر هیشب درست بود و
  .از جا بلند شد تا مقابل من بایستد وو ا ،بترسانم

  

                                                             
11. James Bond  
12. Ursula Andress  
13. Margaret Nolan  
14   . Goldfinger )1964محصول (ي جیمز بایند با بازي شان کانري  هاي مجموعه از فیلم   
15. Pussy Gllore  
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باید . هستم رلیمن جان ت« .آمد یتر م بنظر دوستانه ی؟ پالیپال ایپال  ».سالم« :گفتم اطیاحت با
  ».یپال ،صحبت کنم باهات

فقط کافیه لب تر کنی . زمیعز ،یبگبهش  يزیچ مجبور نیستی« :پوسی گالور بالفاصله گفت
  »...تا

  ».چیزي نیست .نداره یاشکال« :گفت اي زنانهبسیار  نرم و يبا صدا یپال

  »!مینمحافظت ک تاز میتون یما م«

کنم  فکر نمی. اي نیست ولی مسئله. تونه کس نمی هیچ .تونید نه نمی«: حالت غمگینی گفتبا  یپال
کنم، بعدش زود  یه صحبت کوتاه باهاش می. آقاي تیلر اومده باشه آسیبی بهم برسونه

 خوام تمام جزئیات ترسناك و می. و اون داستان رو بدون من تموم نکنید. دم گردم، قول می برمی
  ».دقیقش رو بشنوم

  یآب پیراهن باموقرانه  یپال .میمحل رقص بود رفت ي در کنارهکه  یخال زیم کیبه سمت  ما
گروهی از دختران که  .دیرس یبنظر م یعیطب یلیاش خ یبلند طالئ يموها. رفت یراه م شیکش

عد از اینکه و ب درآورده بودند پشت میز بغلی نشسته بودند 16خود را به شکل گروه اسپایس گرلز
احتماال داشتم که  شک. گرفتند دهیما را ناد ییخودنما از روي ما انداختندبه چند نگاه سریع 

  .مینشست هم يروبرو یپالمن و . باشد یاز آنها واقع یکی

که انگار  .از همه راز دارن شتریب نیفیگر ي خانواده و .میدار ییرازهاهمه ما « :گفت یبه آرام او
اینو  شهیهم. زن باشم هیم خوا یمن م. رلیت يآقا ه،راز من نیا. متولد شدیممون با دروغ توي خون

 هیبرام مثل  بدنم .پیش اومده یناکوحشت که اشتباه ونستمد یم .بچه بودم یوقت یحت. خواستم یم
 یپالو . هستم بزرگ شدم یو از داخل پال پال رونیاز ببا دونستن این که . بود بیگانهکشور 

                                                             
16   . Spice Girls گروه موسیقی معروف انگلیسی    
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ي خانواده و همینطور دنیاي بیرون مخفی نگه  از بقیه وراز ر می بایست این. منه یواقع شخصیت
  بعضی... تونه درك کنه نمیوقت  هیچ. کنه بخصوص پدربزرگ هیچوقت درك نمی. داشتم می

و در  خشن، يقو دیبا شهیمرد هم هی، ناو يبرا. تونه خیلی قدیمی باشه وقت ها طرز فکرش می
 هاگ. کنن طور فکر می همه همین. دونه ضعف می... این مسئله رو یه ناو .هنه باشومرد زیهمه چ
 يبرا يا لهیوس منوکه میفته  خوبی دستشون فرصت خبر بشن از این موضوع باخانواده  يدشمنا

خوام به  نمی. چنین اتفاقی بیفتهم خوا ینمو من هم . کننبمورد تمسخر قرار دادن پدربزرگم 
  ».ازم استفاده بشهم ا هخانواد علیه عنوان سالحی

به زن  ومرد ر نهتو یکه م ي خیلی زیادي هست هاي پیشرفته جادوو   علم دیسا تیناتوي « :گفتم
  ».تغییر بده هگید يزهایچ ای

که رو  ی، دردناك و پستهر روش سخت. رو امتحان کردمشون  همه. نمود یم« :گفت یپال
بصورت  یحت. داشتن يمن اثر يرو شونمودک چیه لیو ...دنبال کنم امتحان کردمتونستم  یم

اي  نده که هر طلسم تغییر یا عمل علمی دیگهمته اینقدر قدرکرد ریناپذ فنا وکه من ییجادو. موقت
  .حتی یه عمل جراحی ساده. ذازه نتیجه می رو بی

. در لباس پالی باشمل که پا هنیا تونم بکنم کاري که می نیبهتر. مونم یم شکل نیهمبه  تا ابد من
   ».منک یبودن م یواقع یه ذره احساس که  هین تنها زمانیاو 

دختر براي کمک به  وقتیهنوز  دوارمیاما ام. کمکی از دست من هم بر نمیاد. سفمأمت« :گفتم
  ».یبگ مبه ینود یم دزدیدنشو  سایمل ي دربارهچی م هرخوا یمازت . مونده باشه داییت

حالت و رفتارش به کلی تغییر کرد و بدنش  ش را از من برگرداند ویرو یبار پال نیاول يبرا
. رلیت يآقانکن، شک در این مورد . دزدیده شده ناو«. و شروع به طفره رفتن کرد منقبض شد

  ».کمکی بهت بکنمنم تو ینممن  ولی
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  »یا به چه دلیلی دزدیده شده؟باشه اونو دزدیده ممکنه  یک که يندار ينظر چیه«

  ».تونم ینم. صحبت کنم باهاتباره این  نم دروت ینم«

  »؟نرفتن خانواده ياز اعضادیگه  یکیو دنبال  دنبال اون رفتنچرا  یبگ تونی بهم حداقل می«

انگار . بود دایش پیها و التماس در چشم يدینا امو را به سمت من برگرداند  شیرو یپال
او . چیزي به من بگوید تا مجبور نشودنم ک دایخودم جوابم را پ خواست به من التماس کند که می

این به من بستگی داشت که با گول زدنش یا به زور جواب را از او اما  ،دانست یم يزیچ کی
  .بگیرم

شخصیت ، خودش ي درباره يزیچ هی .مثل من درست. داشت يراز هی سایمل« :باالخره گفت یپال
وقت  چون اونا هیچ. داشت فی نگهش میي اعضاي خانواده و دنیا مخ که از بقیه ،شخود یواقع

   ».گم چه رازیه و نه، بهت نمی. کردن درك نمی

  »زرگت به شیطان نداره؟بارتباطی با ماجراي فروختن روح پدر« :گفتم

 .هنفروخت طانیبه ش وروحش راس که  عضو خانوادهتنها  سایمل«: لبخند غمگینی زد و گفت یپال
  ».شه که یه گریفین باشه اصال باورت نمی. پاکه قلبدق و ي ما، فقط اون خوب و صا در بین همه

  .از روي کنجکاوي پرسیدم واقعااین را » طوري باشه؟ و چطور تونست این«

ترین فرد  شق ترین و کله اراده با شهیهم .هقلبش پاکچون  ي ده نفر قویه به اندازه ناو«: گفت یپال
دوست  شتریباز همه  واون شهیربزرگ همپد همین کنم به خاطر یفکر م. ي ما بوده خانواده
  ».ي خودش از همه بیشتر به پدربزرگ شبیه بود به شیوهچون . داشت

 که نیبخاطر ا دیشا. پرستید میش را یعمو دختربه وضوح پال  .به این موضوع فکر کردم اي لحظه
   .توانست باشد یوقت نم چیل هبود که پا یاو زن
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  »؟یلباس بپوش یمثل پال بتونی ا؟ تکنی میحبس  تاتاق يتو وچرا خودت ر« :دمیپرس باالخره

 .پالی هستمهستم  وقتی اینجام یا در بین دوستان قابل اعتمادممن فقط . نه« :گفت بالفاصله او
 شهیهم. خطر دارهاونجا این کار . بپوشمزنونه جا لباس اونم کن میت نأجر. پال هستم عمارت يتو

 دونسته، همیشه می .هنود یم ور زیچ همه زهاب ادیم بنظر .ئهپا نو میمداره  یکیکنم  یاحساس م
پیرمرد  ...چیزي رو مخفی کنی یتون اون دور و برت باشه نمی یوقت. که بچه بودم یزمان یحت

از همه ما  .در حال پاییدن و جاسوسی و گزارش دادن به پدربزرگه شهیهم. آور کثیف چندش
. هدر خطر میزندگ چونم نک میحبس  ماتاق توي ورمن خودم  ...بجز پدربزرگ ،یممتنفر زهاب
از نم تو ینم هم ادی، اما زاتاقم بخوابم يتو نکردمت أجراست چند هفته ! یباور کنحرفمو  دیبا

دونن که من از قضیه خبر  می اونا مطمئنا ...شن خونه دور باشم وگرنه دیگران مشکوك می
  »!ارمچون از حقیقت خبر د باید منو بکشنا اون... دارم

  »دزدیدنش؟ راجع به؟ سایمل راجع به؟ قتیم حقوکد« :گفتم

 لیکه هست تبد يزیتا به چ کردکه  يکار ي درباره! نیفیگر ایجرم ي درباره قتیحق! نه«
  .را گرفت ممردانه دست نیروییبا  خم شد و زیم يرو یپال »!هبش

رو  نیفیعمارت گر ریز زیرزمینبه رفتن  ي کس اجازه چیبپرس چرا ه شاز. بپرس ایاز جرم«
 نیتر يبا قو و هقفل زیرزمینبپرس چرا تنها در  .هدار ینگه م نییاون پا چیبپرس . نداره
  ».هش یعمارت محافظت م يهاجادو

چیزي در  .داد هیش تکا یرا رها کرد و به صندل مدست دیکش ینفس م یسخته که ب یدر حال یپال
 دنبالها  توسط گرگ شتداکه  انداخت میل در جنگ یکوچک وانیحاو بود که آدم را به یاد 

  .شد یم
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 ت، من ازدونی بهم بگو چی می هر. هام حرف بزنبا« :گفتم متیبا مال توانستم یکه م ییآنجا تا
  »؟دیسا تیمرد نا نیتر ترسناك ؟یادته، هستم رلیمن جان ت .کنم یمحافظت م

 .یبه من کمک کن یتون ینمتو «: آمیز به من زد و گفت لبخندي غمگین و تقریبا ترحم یپال
 ،هستم یپال چونامان هستم  در نجایمن فقط ا .مدماو یم ایبه دن دینبا من اصال. هتون یکس نم چیه
 با جدیتی ناگهانیاو  ».ایه العاده چیز فوق يخواهرمجمع . هگ ینمدر این مورد  يزیکس چ چیه و

 ومن يچطوراصال  !یبگ یبه کس یتون ینم! یبگ يزیچ یبه کس دینباهم تو «. به من نگاه کرد
  »؟يکرد دایپ نجایا

دروغ بود  کی نیا ».شغلمه زهایکردن مردم و چ دای؟ پ، یادتههستم رلیمن جان ت. م باشوآر«
که  يزیتنها چ«. خبر دارد یپال مورد بداند که مادرش در بودالزم ن. بداند يزیاما الزم نبود او چ

  ».یبگ مهب سایمل ي که درباره هنیا مخوایاز تو م

فراموش  راز و دروغ باشه، تیکه تمام زندگ یوقت. ببخشید«: و گفت زد يلبخند خجالتبا  یپال
 خواست یپدربزرگ متر بودم  وقتی جووندونی،  می .چرخه نمی تو دورفقط  ایکه تمام دن یکن یم
 سر خودو  دنده یک ولی من همون موقع هم. امید شده بود نا امیلیو داییاز  .وارث خودش کنه ومن
به همین خاطر  .خواست ارتباطی با کسب و کار خانوادگی داشته باشم دلم نمیوقت  چیه .ودمب

به و  .دید چون خیلی از شخصیت خودش رو در ملیسا می، رو آورد سایکه پدربزرگم به ملبود 
د که بو نیا خواستم یکه م يزیتنها چ من. نده بودوم یبود که باق یتنها کس سایمل نکهیاخاطر 

  »!آواز بخونم !واسید تويهرشب خودم باشم، و اینکه  
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 يررا از م کروفنیم. رفتسمت صحنه به  و دور شد زیو از م دفعه از جا بلند شد یک او
 For Today I«زیر نورآفکن ایستاد و آهنگ  و مغرورانه با قامت بلندش گرفت 17نزیهاپک

Am A Boy «و آهنگ را خواند نیتمام احساسش ا او با. را خواند 18از آنتونی و جانسونز 
  .خواند واقعا خوب می ،خواند یخوب م. ندنکگوش  تا ستادندیا ي افراد سالن همه

 یساختگ امن و يایکه پال دن دیبه ذهنم رسفکر  نیاو ، گوش دادم یبه آهنگ پال و نشستم
 يایدن ها در نیفیگري  همه. امیلیو اش دایی مثل .شده است یدر آن مخف کرده و دایخودش را پ

را  سایملراز که اگر بتوانم  دیرس مبنظر و ...خودشان را داشتند هاي خاص خودشان بودند و راز
  .افتاده استو توسط چه کسی چرا  ،يچطور ها اتفاق نیا بفهمم توانم یم کشف کنم

با  هاي رزمی با یونیفورممسلح  از زنان کامال اي ده دوازده نفره کوچک ارتش همین لحظه در
در هوا رگباري از تیر  شانهای با سالحدر باالي سر جمعیت و  آمدند نییپابلند  طناب از سقف

از جا پریدند و با جیغ و فریاد سالن افراد  ي همه منفجر شد و سکویتوپ درخشان د. خالی کردند
 يهازیم پشتاز آنها  يتعداد .ها شروع به فرار کردند ي جهت در همهزده  مثل پرندگانی وحشت

 یپال. ترین در خروجی دویدند با شتاب به سمت نزدیک گرید پناه گرفتند و تعدادي شده واژگون
ي مهاجمی که به دنیاي به نیروبا وحشت و خشکش زده بود  سر جایش  تنها بر روي صحنه

. تونی از من محافظت کنی تو نمی: او گفته بود .خصوصی او تجاوز کرده بود خیر شده بود
هایی را که در پرواز بودند نادیده گرفتم و راهم را از میان جمعیت  گلوله. تونه کس نمی هیچ

  .باز کردم و به سمت صحنه رفتمزده  وحشت

به سالن  .م و با بدن خودم او را پوشش دادمانداخت نیزم يرا گرفتم و رو یاز صحنه باال رفتم، پال
هنوز دند و آم ي زمین فرود میورداشتند همه  پوش اکنون زنان یونیفورم. نگاه کردم قصر

 یبه کسواقعا هنوز  دیدم تا جایی که می. کردند یم ییهوا کیشلدر فواصل منظمی داشتند 
                                                             
17. Mary Hopkins  
18. Anthony and The Johnsons  
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شلیک نکرده بودند، ولی تعدادي از موجودات جوان روي زمین افتاده بودند و در آن غوغا زیر 
ها فعال فقط براي ارعاب رسید که الگوي تیراندازي آن به نظر می .دست و پا لگدمال شده بودند

  .که به این معنی بود که آنها با نیت خاصی به اینجا آمده بودند. استطراحی شده 

کلوب را در وسط  ياعضاهاي خروجی را سد کرده بودند و داشتند  ي راه زنان ارتشی اکنون همه
 و دغلبه کرده بودن شان هیترس اولبر ها  پوش از مبدل یلیخ .کردند میسالن رقص جمع 

از آنها معلوم بود که خود را آماده  يتعداد .کردند نگاه میکنندگان خود  به اسیر خشمگینانه
کوتاه  يا انهیوحشبه طرز را  شیموها .جلو آمدارتشی  انزناز  یکی. اند تا کاري بکنند کرده

صاف و کنترل ش یصدا زدحرف  یوقت. و مصممی داشت خشن حالت و ي بی افهیق کرده بود و
  .بود يدلسوزیا از هرگونه رحم  يعار و شده

 همینکه و نفر اومدیم هیما دنبال . رسونیم آسیبی بهتون نمی دینوبم دیکه هست یین جاوهماگر «
 يکارکس باعث دردسر ما بشه،  هر .ریم از اینجا نمی نبدون او. میر یم نجایاز ا میکن داشیپ
  »ي شرارت کیه؟ ن النهحاال مسئول ای .هبش گرانیعبرت د ي هیکه ما میکن یم

رهبر گروه  ياو جلو .دوازده اسلحه به سمت او نشانه رفتده . جلو رفت اطیبا احت یجول نایآنجل
ت أچطور جر د؟یبکن وکار ر نیا دیکن یت مأچطور جر. هستم نجایا ریمن مد«: و گفت ستادیا
  »...بریزید اینجا و  دیکن یم

خون از دهان  .او از شدت ضربه عقب عقب رفت و دیکوب نایبه دهان آنجل یرهبر گروه مشت
  .کرد يلندو  رهبر گروه غر .شد ياش جار چانه يبر رو اش خرد شده

از دم  تون رو دست من بود همه هاگ. موجود عجیب و غریب. نوروج ،ببند کثیفتو دهن«
مرد  براي اونمن . داده شده یاما به من دستورات. شه باعث آزارم می تونوجودهمین . کشتم می

  ».بده کجاست منونش .بهم تحویلش بده. اومدم اینجا
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 ه،لریجان ت« :گفتجولی خون دهانش را روي زمین کنار پاي زن ارتشی تف کرد و  نایآنجل
  ».تونی ببریش خواي می اگه اونو می نه؟

دوباره خودش سپس  به اطراف انداخت و یرهبر گروه به سرعت نگاه »؟نجاستیا رلیجان ت«
  ».میخوا یم ور نیفیما پال گر. نهاون  .نه «.دررا کنترل ک

را با  هایشان سالح ارتشی انزن. پخش شد تیجمع انیدر ماي حاکی از خشم  ي آهسته زمزمه
 هاي بیجشروع به گشتن  يدیام با نا. شد تر  ها بلند زمزمهصداي اما  ،ندباال آورد آمیز دیتهدحالتی 
توانستم با آنها اوضاع را به نفع خودم تغییر  تم که میها در جیبم داش خیلی چیز. کردم پالتویم
وقتی . رمز کار این بود که چیزي پیدا کنم که افراد بیگناه زیادي را به کشتن ندهداما بدهم، 

  . به صورت رهبر گروه خیره شده است مستقیمدوباره به مقابلم نگاه کردم دیدم که آنجلینا 

  ».میکن ینم انتین خومما به خود .از ماست یکی نیفیپال گر«

یکی   وگرنه تا وقتی این کار رو نکنید یکی، تحویلش بدین«: گفت يمهاجم به سرد زن
  ».کشیم تون رو می همه

هاي  حساب این گاو. ببریدش دینتو یشما نم و ،خانواده است ياز اعضا پال« :گفت نایآنجل
  »!ادخترریخت رو برسین،  بد

. کدام یک نوع سالح در دست داشتند هرها  جنیسیتی ها و چند نما ها، زن جنسه دو تمام ناگهان
هر  توانستید می دیسا تیدر ناچون  ، جادوییهم و بودند علمی که هم  یهای سالح، تفنگ و چاقو
نشانه رفته  شده غافلگیر پوشِ ها به طرف زنان یونیفورم ي سالح همه. خواهید بخرید چیزي که می

با  کردند و کیشروع به شل رحمیب یچشمان و انهیوحش نیروییبا همه با هم دخترها  .بودند
زده شده  وحشتآنقدر  ارتشیزنان  شتریب. درآوردند از پايدشمنانشان را  ناپذیر رگباري مقاومت

زنان روي  با شوك و درد و خشم، جیغآنها  .جاخالی دادن نیافتند يبرا یوقت کافکه بودند 
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از یراندازي ادامه دادند و زنان ارتشی به طرز فجیع و خونینی همچنان به ت ها دختر .زمین افتادند
را  هایشان سالح یدخترها به آرام .دیده نشد از مهاجمانرآمدند تا اینکه دیگر هیچ حرکتی پاي د

سکوت شد  به آرامی در میان سالن رقص پخش می اي از خون در حالی که برکه آوردند و نییپا
به خندیدن و شادي کردن و بغل کردن  کردند ها شروع دخترو بعد  .به وجود آمد یوحشتناک

   . دیگر یک

 تیجمع انیهمان را از مرا و میآمد نییبعد با هم از صحنه پا و بلند شودکمک کردم که  یپال به
از آنها  یبعض کردند و یشان احساس م ینیمرگ را در ب خون و يآنها بو .میباز کرد زده هیجان

 یا آسودگی خاطر كوخاطر شه هم ب بعضی دیگر. دیآ یخوششان مین بواز اکه  فهمیده بودند
جلوي آنجلینا ایستادم و هر دو با . دادند می لیدیگر را تس و یککردند  گریه میبه آرامی داشتند 

مرده بود و  نیخشمگ يا او با چهره .هم به رهبر ارتش که روي زمین افتاده بود نگاه کردیم
  .وددستش ب در هنوز اش اسلحه

این دانست که  یاگرچه فقط خدا م .بود دهیرا بر او يچاقو گلو عِیحرکت سر کیبا  نایآنجل
 يچاقواي متفکر  چهرهبا  در حالی که نایآنجل .چاقو را در کجاي چنان لباسی پنهان کرده بود

  .خلقی به من نگاه کرد با کج کرد میدر دستش سبک سنگین را  یخون

، حضورت در اینجا افتاد نیآخراتفاقاتی که در بعد از . کنی درست مینستم دردسر ود یم«
ممکنه دخترها  .مون به این نتیجه رسیدیم که در آینده باید بتونیم از خودمون دفاع کنیم ههم
تنها چیزي که الزم بود این بود که تهدیدي علیه یکی از ما به اما  ،ترسیده باشن یکم شاول

مجبوریم از . کردیممحافظت  هگیما از همد .هم جمع کنیم رو دوباره دور  وجود بیاد تا همه
دونی این  تو نمی. کنه اي این کار رو برامون نمی کس دیگه خودمون محافظت کنیم، چون هیچ

  »هاي احمق کی بودن؟ گاو
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لباساي رزمیشون خیلی  نیا« .کردم یزانو زدم و به دقت او را بررس ارتشکنار جسد رهبر 
 احتماال .اش هم محکم و نو به نظر میاد پارچه و نداره اي ییشناساعالمت  جاییش چیه ...جالبن

. اش باشه نبود که در حال انجام وظیفه يسرباز هیشباصال  اونو  .دنشیکار خر نیا يفقط برا
هاش هم  موهاش کوتاهه، آرایش نکرده، ناخن ...زد که انگار مسئله شخصیه طوري حرف می

در  ».همینطورنهم  بقیه ببیند یدچک کن. دارهطال ازدواج  ي حلقه هیاما الك یا مانیکور نداره، 
را باز  زن رزمی پیراهن هستند طور انهم هم هیکنند که بق دییأمنتظر بودم دخترها ت نکهیا نیح

  ».زدم حدس می آره، نقره؟ بیصلگردنبند « .کردم

 کنن تا شون رو کوتاه میوهام .راهبه هستن شون همه . راهبه«.نگاه کردم نایبه آنجلبلند شدم و 
که  هنیا يبرا هم یعروس ي حلقهکنن،  با هیچ مردي رابطه برقرار نمی .زیر روسري جا بشه

 میفرض کن طور نیاگر ابردن  هایی که به کار می و از توهین .هستن حیمس هاي عروس شون  همه
  ».میکنم در امان هست میفکر  هستن یحیمس هاي ستیترور ازکه 

تونیم  منظورم اینه که می داشتن؟چکار  نجایاهاي سربازیشون  با این لباساما « :فتگ نایآنجل
  »خواستن؟ و چرا پالی رو میداده بودن؟ تغییر قیافه  چرا... نما هم نبودن مرد زنمطمئن باشیم که 

  ».دونستن چیزي در مورد پالی میکنم  یفکر نم. خواستن رو می نیفیپال گر اونا« :گفتم

  ».کنیم حفظ می ورازهامون راینجا ما . هن پالوهم یکه پال هنود یمکس ن چیه«

نظر در با دقت را  موقعیت ».ده می خبرهمیشه یه نفر . داده خبریه نفر . دونسته یه نفر می«
انجمن خواهري ارتش رستگاري؟ ... اي هستن چه جور راهبه مینستود یم هاگ دیشا«. گرفتم

توي خیابان خدایان ؟ 20ي گرسنگان استیگماتا فرقه؟ 19برقی معصوم خواهران کوچک اره

                                                             
19. Little Sisters of the Immaculate Chain-saw  
20. Order of the Hungry Stigmata  
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بهتره من پال رو از ... شاید مزدور باشن. هاي متعصبی وجود نداره وقت کمبود چنین گروه هیچ
  » .تره اینجا ببرم، برش گردونم به عمارت، چون اونجا جاش امن

در امان براي او که  دانستم یم دیبا. دیدم که از آنجا رفته است اطراف را نگاه کردم یوقت اما
کس به من  چیه مشخص بود اطرافم کامال نیخشمگ هاي نگاهاز و  .اعتماد نداردبه عمارت  ماندن

دانستند، که احتماال بیشترشان هم  هم میاگر  یحت .که او ممکن است کجا رفته باشد دیگو ینم
. خارج شدم !واسیم و از دتکان داد نایآنجلو آنها  يبرا يدبانه سرؤفقط م بنابراین. دانستند نمی

به آنها کمک  آنجا زکردنیتم يبرا انتظار داشتند نم ازاحتماال  کردم یمعطل م نیاز ا شتریاگر ب
  . کنم
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  هایش حقیقت و پیامد :فصل هشت 

  

توانند هر  این صداها می. زندگی در نایت سایت مساوي است با شنیدن صداهایی درون سرت
یا مجبوري . هاي دیگر زمان هاي خدایی گرفته تا صداهاي آمده از بعد چیزي باشند، از مالقات

. شنوي اي بیشتري میشوي و صداه یاد بگیري چطور جلوي آنها را بگیري یا اینکه دیوانه می
شود اما وقتی  هاي روحی ارزان قیمت در گوشه و کنار هر فروشگاهی پیدا می اسپم بالکر

ي گرگ و میش فعالیت کنی، همان کاري که من بیشتر  تر منطقه بخواهی در نواحی تاریک
ن هاي حفاظتی فعلی م سپر. رسی دهم، تا نهایت تالشت را نکنی به جایی نمی مواقع انجام می

ي ارواح یا صداي آخرین شیپور را سد کنند، و با این حال هنوز  ، ناله توانستند زنگ آژیر می
.                                                صداي قاطع جرمیا گریفین بدون هیچ اخطار قبلی دوباره در سرم شنیده شد

  .جان تیلر، بهت احتیاج دارم

تونی حداقل قبلش با  نمی! هاي عصبیمو سوزوندي ي سلول همه! پایینلعنتی، جرمیا، صداتو بیار «
  » ي کوچیکی چیزي بهم اطالع بدي؟ یه زنگوله

  ...تونم به هابز بگم یه ناقوس برات به صدا در بیاره اگه دوست داشته باشی می

خبر بشی، هیچی گیرت  خواي از پیشرفت کار با خواي گریفین؟ اگه براي اینه که می چی می«
رسن دنبال  بست می اش به بن اي رو که همه کننده هاي امیدوار نخ چند ساعته دارم سر. یاد نمی
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تا . ات اومده به دست نیاوردم کنم، ولی هنوز هیچ سرنخی در مورد اینکه چه بالیی سر نوه می
  ».ها دزدیدنش دونم، پري جایی که می

خوام  فعال می. کردم رو استخدام نمیاگه کار آسانی بود تو . پاي اونا رو به این قضیه نکش
ي اشخاص مهم  همسرم ماریا یه مهمونی راه انداخته و همه. همین االن. برگردي عمارت گریفین

  .تونی با صحبت کردن با اونا چیزاي بیشتري بفهمی می. و با نفوذ دعوت شدن

  »مهمونی؟ با وجود اینکه ملیسا هنوز پیدا نشده؟ چرا؟«

خوام یه سري افراد  می. و اینکه زیر این فشار خرد نشدم. م هنوز قوي هستمبراي اینکه نشون بد
خوام ببینم دوستان واقعی و هم پیمانانم چه  و می. بدونن که هنوز همه چیز رو تحت کنترل دارم

وفا که ترجیح بدن در این مجلس شرکت نکنن به  هر کدوم از اون دوستان بی. کسانی هستن
خوام همه تو رو در  می. خوام تو هم اینجا باشی، تیلر می. به حسابشون برسممونن تا بعدا  یادم می

بذار دشمنانم بدونن که جان تیلر بدنام در . کنی کنار من ببینن، تا بدونن که تو براي من کار می
  .اي ازشون بیرون بکشی تعقیبشونه، و امیدوارم این ضربه باعث بشه بتونی اطالعات تازه

  »ري دشمنانت توي این مهمونی شرکت کنن؟واقعا انتظار دا«

خوان فرصت دیدن این رو که من چطور با این مسئله  اونا نمی. من خودم دعوتشون کردم. البته
کنار اومدم و اینکه از دیدن بدبختیم لذت ببرن از دست بدن، و من هم این فرصت رو به دست 

ام هم در  اصرار کردم که تمام خانواده .گرترن ببینم میارم تا اونهایی رو که از حد معمول حیله
  .این مهمونی شکرت کنن

  »شه؟ مهمونی کی شروع می. میام. خیلی خب«: گفتم

  .تر خودتو برسون ها تموم نشدن سریع تا کلوچه. شروع شده
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هایم تمام  دانست که تمام سرنخ خوشبختانه او نمی. به همین سادگی صدایش از سرم بیرون رفت
یا اینکه . همین االن با این دعوتش یک طناب نجات بزرگ برایم فرستاده بوداند و اینکه  شده

تنها کاري که . ممکن بود بخواهد مقداري از پولی را که پیشاپیش به من داده بود پس بگیرد
ي نقلیه احتیاج  کردم این بود که به عمارت برگردم، و این یعنی به یک وسیله اکنون باید می

  . را بیرون آوردم و به پسر مرده زنگ زدمتلفن همراهم . داشتم

هاي گیاه مرده توي درز و  خواي؟ ماشین عزیزم با تیکه خیلی خب، تیلر، این دفعه چی می«
تازه فکر کنم نیشش بیشتر از همیشه باز . هاي درب و داغون پیشم برگشت هاش و حفاظ شکاف

  ».ا نهاي دیگه چیزي بهت قرض بدم ی تونم دفعه باید ببینم می. شده

خوایم با هم بریم به یه مهونی  می! لباس مهمونیتو بپوش، پسر مرده، و ماشینت رو بیار دیواس«
  ».توي عمارت گریفین

باالیی دعوت بشی؟ همنشیناي ماریا  چطوري تونستی به همچین مهمونی پر از اشخاص رده«
تا . زاده ختر اشرافغذاي خوب، مشروب عالی، و یه عالمه د! ترن گریفین حتی از تو هم بدنام

  ».رسونم پنج دقیقه دیگه یا کمتر خودمو می

ماشین براق . گفت زنند، پسر مرده وقعا این را جدي می را می  ها که این حرف بر خالف خیلی
شک نداشتم که براي رساندن خودش به . اي او در کمتر از پنج دقیقه در مقابلم توقف کرد نقره

در باز شد . عت و چندین قانون دیگر دنیا را زیر پا گذاشته استاینجا تمام قوانین محدودیت سر
پسر مرده به . و من سوار شدم، و حتی قبل از اینکه کمربند ایمنی دورم بسته شود در راه بودیم

ي  رنگ را که از یک جعبه اش نوشید و یک مشت قرص ارغوانی سالمتی من از بطري ویسکی
اي  ي مدرسه آنها را به سختی قورت داد و مثل یک دختر بچه. اي برداشته بود باال انداخت نقره

ماشین او را نادیده گرفته بود و روي باز . خندید و با دو دستش روي فرمان ماشین ضرب گرفت
  .کردن راهش در میان ترافیک سنگین تمرکز کرده بود
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، یعنی از وقتی گونه بود شد که همین رسید و حدود سی سالی می پسر مرده هفده ساله به نظر می
اي  قد بود و الغري نوجوانانه او بلند. که در نایت ساید مورد حمله قرار گرفته و به قتل رسیده بود

هاي بلند پوست بره  رنگ با یک شلوار چرم مشکی و چکمه داشت و یک پالتوي بلند ارغوانی
از شدت رنگ اش  صورت استخوانی کشیده. اش زده بود یک رز سیاه هم به یقه. پوشیده بود
چند براي مهمانی با استفاده از ریمل و رژ لب ارغوانی به  رسید، هر رنگ به نظر می پریدگی بی

اش را که  ي سفید به رنگ مرده جلوي پالتویش باز بود و باالتنه. آن آب و رنگ داده بود
ه هم متصل پوشیده از جاي زخم و گلوله بود و با بخیه و گیره و در بعضی نقاط با نوار لوله ب

کاري و گریمی که  اش انداختم، اما به لطف بطونه نگاهی به پیشانی. مانده بود نمایان ساخته بود
  .دانستم روي پیشانیش بود ندیدم اي که می روي آن انجام داده بود، اثري از سوراخ گلوله

ل قبل از حالت، و شکل و شمای اش ظاهري خسته، بی ها، اعضاي چهره ي این آرایش با وجود همه
اگر . اش عبوس و آویزان بود آلود و لب و لوچه چشمانش روشن و تب. دوران رافائل را داشت

دار  پسر مرده یک کاله لبه. شد براي کشیدن نقاشی او آدم هم بکشد زنده بود حاضر می 1روستی
اش کشیده شده بود و یک سنجاق  ي فرفري بزرگ پوشیده بود که روي موهاي بلند تیره

. ها براي جلب توجه و خودنمایی بود ي این همه. ات با سر مروارید هم به گلویش زده بودکراو
توجهی  او بطري ویسکی را با بی. دهد ي رانندگی نمی متوجه شده بودم که ماشین به او هم اجازه

بین پاهایش انداخت و در داخل داشبور مشغول جستجو شد و یک بسته بیسکویت شکالتی از 
به من هم تعارف . بسته را پاره کرد و یک دانه بیسکویت در دهان انداخت. وردآن بیرون آ

کنان مشغول   خرچ اي باال انداخت و با خوشحالی و خرچ خیالی شانه او با بی. کرد  ولی نخوردم
پسر مرده دیگر احتیاجی به خوردن و آشامیدن نداشت اما از این . جویدن دومین بیسکویت شد

کس بیشتر به خودش  با وجود اینکه مرده بود احتماال از همه. برد  س لذت میي این احسا تجریه
  .رسید می

                                                             
1   . Gabriel Dante Rossetti نقاش و شاعر انگلیسی قرن نوزدهم   
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  .گویند بشنوید اش می خواهد شایعاتی را که راجع به زندگی سکسی اصال حتی دلتان هم نمی

خب، حاال «: پاشید با صدائی نامفهوم گفت در حالی که خرده بیسکویت از دهانش بیرون می
ی منو با خودت ببري تو؟ منظورم اینه که این روزا که خیلی جاها لیست تون مطمئنی که می

این تقصیر من نیست که آداب و معاشرت . پذیرن مهموناي از قبل دعوت شده دارن منو نمی
  ».باید یه کم تخفیف برام در نظر بگیرن. من مردم. شه سرم نمی

قط لطف کن توي گلدونا جیش ف. تونی همراه من باشی بنابراین می. من دعوت شدم«: گفتم
ولی تو هم یه . نکن، با خانم میزبان روي هم نریزي، یا تا واقعا مجبور نشدي کسی رو نکشی

اونا فناناپذیرهاي معروف رو . شن ها از مالقاتت خوشحال می جورایی فناناپذیري، پس گریفین
کنن و بفهمن چطور  کنن چون خیلی مشتاقن که از تجربیات اونا استفاده دور خودشون جمع می

بهترین استفاده رو از زندگی طوالنیشون ببرن، و شاید هم چند تا سرنخ در مورد اینکه چطور از 
متفکرانه به پسر » .اي که گریفین رو از اول فناناپذیر کرد در برن به دست بیارن زیر معامله

. افتم چند دارم به شک میاي کرده، هر  گن گریفین با شیطان معامله یه عده می«. مرده نگاه کردم
  »...کنه می  آدم معامله

ي  من بودم معامله. اما نه با شیطان«: پسر مرده در حالی که مستقیم به جلو خیره شده بود گفت
  ».کردم بهتري با شیطان می

العضو را پشت سر  هاي گریان و ناقص ماشین آینده خودش را میان ترافیک کوبید و ماشین
گاهی اوقات پیش خودم فکر . العاده به عمارت گریفین رساند مانی فوقگذاشت و ما را در ز

با سرعت از میان . کند کنم که وقتی ماشین عجله دارد از میانبرهاي دنیاهاي موازي استفاده می می
هاي بلند عبور کردیم و حتی به سختی به آنها فرصت دادیم از سر راهمان کنار بروند و  دروازه
این بار جنگلِ اطرافمان هنگام . ي پر پیچ و خم عمارت گریفین پیش رفتیم وار در جاده موشک

ها  تا حاال ندیده بودم که درخت. عبور ما در تمام نقاط خودش را از سر مسیر کنار کشید
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اي را باز کرد و چیزي  دان نقره پسر مرده یک انفیه. طور عصبی خودشان را جمع کنند این
هایی را تحمل  کنم آدم براي اینکه بتواند چنین چیز فکر می. درخشان و سبز رنگ را بو کشید

  . کند باید مرده باشد

حیاط . اي به نرمی به جلو لغزید و وارد حیاط محصور خارج عمارت شد و ترمز کرد ماشین نقره
شد، از  همه نوع ماشینی از هر زمان و تمدنی در آنجا دیده می. ي گوناگون بود پر از وسایل نقلیه

یک ماشین دلورین . ماشینی که مغرورانه چند اینچ باالتر از سطح زمین در هوا شناور بود جمله
اي  کرد، و در کنار آن کالسکه ي تاکیون را به بیرون تف می هنوز داشت ذرات در حال تخلیه

عنق که با  کدو تنبل قرار داشت که با گوجه تزیین شده بود و توسط یک تک شاخ بد  به شکل
ي بزرگی قرار داشت که  در کنار آنها کلبه. شد کرد رانده می رانه به همه نگاه مینگاهی شری

ا وقتی چند تا مشروب خورده باشد واقعا 2آن بابا یاگ. روي پاهاي مرغی درازي ایستاده بود
تر  هایی که ضعیف ماشین پسر مرده با زور و طعنه زدن به ماشین. ها را گرم کند تواند مهمانی می

صبري منتظر ماند تا من و پسر مرده پیاده  رسیدند براي خودش جا باز کرد سپس با بی یبه نظر م
. اش را به کار انداخت هاي امنیتی شویم و بعد درش را پشت سر ما بهم کوبید و تمام سیستم

همینطور مطمئن بودم که . اش را بشنوم هاي دفاعی توانستم صداي روشن شدن تمام سالح می
  .ام نش را شنیدهصداي ریز خندید

هایش سوسو می زد روشن شده بود و  عمارت گریفین با درخشش نورهایی که از تمام پنجره
هایی منظم در سرتاسر حیاط میهمانان را به سمت درب  صدها فانوس کاغذي درخشان در ردیف

و شد  شد صداي خنده و شادي به بیرون جاري می هر بار که در باز می. کردند ورودي هدایت می
صبورانه منتظر ماندم تا پسر مرده سر و وضعش را چک . شد تابشی گرم و طالیی وارد شب می

پسر مرده . کند و بوي سریعی از یک دستگاه استنشاق بکشد و سپس به سمت در به راه افتادیم
                                                             
2   . Baba Yaga اي با پاهاي مرغ  دزدد و در کلبه هاي کوچک را می کند و بچه اي که با دسته جارو پرواز می ساحره 

.کند زندگی می  
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دار  ها سؤاالت کنایه چرخیدم و از مهمان می توانست در حین اینکه من در آن حوالی می
پوش  هاي یونیفرم در یک سمت، گروهی از راننده... ها را پرت کند ه خوبی حواسپرسیدم ب می

یکی از . خوردند در آن سرماي سر شب دور هم جمع شده بودند و از یک فالسک سوپ داغ می
هاي او را  ي انگشت شاخ رفت تا او را نوازش کند، و حیوان نزدیک بود همه آنها به سمت تک

  .بکند

ازدحام عبور کنیم، و من با عالقه  رولزرویس  من و پسر مرده از میان حیاط پرکمی زمان برد تا 
با دامن پفی و  3اي رنگی را تماشا کردم که درهایش را باز کرده بود تا یک ماري آنتوانت نقره
باریک را پیدا  زده و یک هنري هشتم بلند قد و یک پاپ جون صورت گیس سفید پورد کاله
زدند به سمت در ورودي حرکت کردند و  که با حالتی بشاش با هم حرف میآنها در حالی . کند
او آنها را به داخل هدایت . پیشخدمت هابز با لبخند و تعظیمی رسمی به آنها خوشامد گفت سر

حداقل . کرد، سپس برگشت و نزدیک شدن من و پسر مرده را تماشا کرد و لبخندش محو شد
  .در را برایمان باز نگه داشت

. دونید چقدر خوشحالم به همین زودي برگشتید، آقاي تیلر؟ نمی«: ز مؤدبانه زیر لب گفتهاب
  »ها بگم مسیرتون رو گلباران کنن، یا دوشیزه ملیسا هنوز پیدا نشده؟ باید به مستخدم

هابز، این یه مهمونی لباسه، نه؟ مجلس . شم تر می لحظه به لحظه دارم به حقیقت نزدیک«: گفتم
  »مان که نیست؟رقص مسافر ز

خوایم براي خیریه  می. ي آینده است مجلس رقص مسافر زمان هفته. درسته، آقا، مهمانی لباسه«
تونم بپرسم  از اونجایی که براي چنین مجلسی یه جور لباس الزمه، می. یه مورالك قربانی کنیم

  »شما با چه نوع لباسی اومدید، آقا؟

                                                             
3   . Mary Antoinette هاي فرانسه معروف به اتریشی، از ملکه   
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  ».با لباس کاراگاه خصوصی«: گفتم

تون قراره چه نقشی  کننده تونم بپرسم این دوست آشفته می. کننده است خیلی هم قانع. ، آقاالبته«
  »داشته باشن؟

حاال کون الغرتو از سر راهم . من روح کریسمس گذشته هستم«: کنان گفت لند و پسر مرده غر
این گوشا مال . دم آور از بچگیت نشونت می بکش کنار، پادو، وگرنه یه چیز خیلی شرم

  »خودتن؟

زنان از راهرو پایین رفت و من هم با عجله  توجهی از کنار سرپیشخدمت گذشت و پرسه او با بی
عاقالنه نیست که اجازه بدهی پسر مرده براي مدت زیادي از جلوي چشمت دور . دنبالش رفتم

 کامال مواظب. یک پیشخدمت با عجله جلو آمد تا ما را به سمت مکان مهمانی هدایت کند. شود
من پسر مرده را بیشتر به این خاطر با خودم . اي ایمن جلوي ما حرکت کند بود تا با فاصله

. داد آورده بودم تا مرکز توجه قرار بگیرد و او از همین االن داشت کارش را به خوبی انجام می
مانی قبل از اینکه به مکان مه. امیدوار بودم این بار شخص مهمی را از پنجره به بیرون پرت نکند

صداي وزوزي مشخص از صداهاي —توانستم صداي آن را بشنوم ي دور هم می برسیم از فاصله
ها  هاي گریفین مهمانی. گوناگون که همگی مصمم بودند به هر قیمتی که شده خوش بگذرانند

کس دوست نداشت به  شد و هیچ هاي شایعات شرح داده می در تمام صفحات اجتماعی و روزنامه
) ي افسردگی مایه(یا پتوي خیس ) شود دختري که به رقص دعوت نمی(بو  شب عنوان یک گل

  .توصیف شود

خود مهمانی در تاالر رقصی در ضلع غربی ساختمان برگزار شده بود و ماریا گریفین شخصا 
شکوهی به شکل ملکه الیزابت اول  او لباس با. آمد بگوید آنجا کنار در ایستاده بود تا به ما خوش

گیس قرمز روي  شت و تمام زیورآالت همان دوره را به خود آویخته بود و یک کالهبه تن دا
اش فقط به  آرایش سفید غلیظ صورت و ابروهاي تراشیده. یک پیشانی بلند ساختگی گذاشته بود
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قیمت بود به سمت ما  هاي گران او دستش را که پر از انگشتر. زیبایی خالء صورتش افزوده بود
  .من آن را مؤدبانه تکان دادم و پسر مرده هم چشمکی جلف تحویلش داد. سیمدراز کرد تا ببو

افتاده است  او در حالی که با بادبزن بسیار ظریفی که من جرئت نداشتم به او بگویم بسیار از مد
نه تنها . بسیار خب، از اینکه تشریف آوردید ما رو مفتخر کردید«: زد گفت خودش را باد می
بفرمائید به مجمع ! اي هم اومده ي افسانه دوست فناناپذیرش، خود پسر مردهجان تیلر بدنام، 

  ».چقدر دلپذیر! کوچیک من ملحق بشید

  »؟ اي چطوره من شدم بدنام، اما تو شدي افسانه«. به پسر مرده نگاهی انداختم

  ».جذابیت محض. جذابیته دیگه«: پسر مرده گفت

ي  باید همه«: ی به بازوي پسر مرده زد و گفتاي آهسته و به شوخ ماریا با بادبزنش ضربه
مونی، وگرنه  رسه زیاد جاي خاصی نمی به نظر می! هات رو تعریف کنی ها و ماجراجویی شاهکار
  » ...کردیم ها پیش دعوتت می از مدت

در ضمن همیشه زدن یه هدف متحرك . کارها رو قال بذارم باید طلب«: پسر مرده با خنده گفت
  ».تره از همه سخت

کنم تو یکی از  فکر می. بفرمائید داخل! همینطوره. خب، بله«: ماریا به صورتی مبهم جواب داد
  ».است و ما هنوز از مالقات باهاش مفتخر نشدیم  معدود کسانی هستی که مدت زیادیه زنده

ارباب خارها رو مالقات نکردید؟ پدر پیر زمان رو چی؟ یا ریزر « : من کمی با شیطنت گفتم
تونم ترتیب یه آشنایی  اگه دوست داشته باشید می. ان هاي جذابی دونید، اینا هم شخصیت می ادي؟

  ».رو براتون بدم
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ي جذاب معطوف  او نگاه کوتاهی به من انداخت و سپس دوباره تمام توجهش را به پسر مرده
خوشحالی  هاي سوزناکش را به او انداخت و ماریا با از آن نگاه  او در جواب ماریا یکی. کرد

بازوي پسر مرده را گرفتم و .  پوزخندي زد، و متوجه نشد که پسر مرده او را دست انداخته است
قبل از اینکه بتواند کاري بکند یا چیزي بگوید که باعث شود جرمیا او را به صورت اعضاي 

جهی دارد پسر مرده اشتهاي قابل تو. تکه شده در سطل آشغال بیندازد او را از در وارد کردم تکه
گوید که مرده بودن خیلی به او احساس آزادي  می. تواند جلویش را بگیرد و قطعا هم نمی

  . دهد می

هاي رز قدیمی تغییر  تاالر بزرگ رقص باله بسیار استادانه و با مخارج خیلی زیاد به یک باغ گل
هایی که از  کهاي رز در حال شکفتن و پیچ هاي کوتاه و بوته خارپشته. .شکل پیدا کرده بود
هاي منقش به صورتی با شکوه به  نور مصنوعی خورشید از میان پنجره. دیوار باال رفته بودند

وز آرام  تابید و هوا پر از بوهاي شیرین تابستانی بود و با آواز شاد پرندگان و وز پایین می
ی همه جا هاي آفتاب هاي دو نفره و ساعت هاي چوبی و نیمکت صندلی. حشرات همراه شده بود

. وزید تا پیشانیِ گرمی را خنک کند بودند و حتی یک نسیم تابستانی هم به مالیمت می
ابر تابستانی در نظر  هاي روي زمین با سلیقه کوتاه شده بودند و در باالي سر آسمان بی علف

  . اي براي مهمانانش مضایقه نکرده بود گریفین از هیچ هزینه. شد مجسم می

  .هاي اینجا را از جنگل آن سمت دیوار نیاورده باشند کدام از گل چامیدوارم بودم هی

گیس به سر گذاشته بود با دیسی نقره پر از انواع  پوش که کاله یک پیشخدمت یونیفرم
فقط براي اینکه رعایت ادب را کرده باشم یک شامپاین . ها و مشروبات جلو آمد نوشیدنی
او . به او انداختم، ولی این کارم وقت تلف کردن بودنگاهی . پسر مرده دو تا برداشت. برداشتم

هر دو لیوان را یک نفس سر کشید، با صداي بلند آروغ زد و مصممانه به سمت پیشخدمت 
گذاشتم او برود و نگاهی به دور و . کرد رفت دیگري که یک سینی پر از خوراکی حمل می
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مهمانی کوچک ماریا حضور  کم حدود صد نفر در دست. اطراف باغ پر از جمعیت انداختم
آنها . هایی عجیب و غریب و تا حد ممکن گران قیمت بودند داشتند و همگی ملبس به لباس

هاي  تمام چهره. اینجا بودند تا ببینند و دیده شوند و مهمتر از همه در موردشان صحبت شود 
انی که خود را باالي اشرافی جامعه و گروه کوچکی از مرد مشهور به همراه اکثر اعضاي رده

ترین رقباي تجاري جرمیا گریفین هستند در اینجا  مغرور گرفته بودند و مشخص بود از برجسته
  .حضور داشتند

شهر، هر دو کت و شلوار رسمی پوشیده بودند چون شأن  جِیک راکام بزرگ و تفی لوییس باال
مکس . یده شوندداد با ظاهري کمتر از این در حضور دشمنانشان د و مقامشان اجازه نمی

کردند لباس بارون  ، که آنقدر بزرگ بود که او را با دو اسمش صدا می5، سلطان وودو4مکسوِل
ایستاده بود که حضورش کمی مرا  7را به تن کرده بود و در کنارش ژنرال کندور 6سامدي

همه شنیده . ي شهرتش شنیده بودم تابحال این مرد را مالقات نکرده بودم اما درباره. غافلگیر کرد
لغزه به نایت  پیما بود و سپس از طریق یک زمان ژنرال در زمان آینده ناخداي یک ستاره. بودند

کار بود و تقریبا با هرچیزي  اراده، با اخالق و درست او مردي بسیار قوي. ساید سقوط کرده بود
اید را به یا هرکسی که در نایت ساید بود مخالف بود و عزمش را جزم کرده بود که نایت س

اما این . ي تجارت او مخالف بود او بیشتر از همه با گریفین و شیوه. سمت خوبی تغییر بدهد
شد یک مرد نظامی قاطع و  پیمان شدن با این مردان کافی بود؟ یعنی می مخالفت براي هم

المثل که دشمنان  کار با دشمنان گریفین همکاري کند؟ احتماال بر اساس این ضرب محافظه
امیدوار بودم این موضوع را بداند که . ن من متحدان من هستند، هر چند دوستان من نباشنددشم

. هر یک از این متحدان در اولین فرصتی که به دست بیاورند از پشت به او خنجر خواهند زد

                                                             
4. Max Maxwell  

 )اي از مذهب و سحر و جادو  آمیزه(از ادیان هاییتی .  5
6   . Baron Samedi از ارواح وودوي هاییتی   
7. General Condor  
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اي که از آن آمده بود قهرمان بوده  شاید در آینده. بایست آنها را بهتر بشناسد ژنرال واقعا می
  ...هاست د، اما نایت ساید عاشق در هم کوبیدن قهرمانباش

شان را با جشن و سرور در حال گسترش و مهمانان دیگر  تاجران به دقت و با احتیاط فاصله
آنها فقط به این خاطر آمده بودند تا وضعیت جرمیا گریفین را بررسی کنند و . حفظ کرده بودند

وجه اشتراکی میان جمع، آنها هیچ چیزي براي گفتن  هاي ژنرال کندور براي یافتن با تمام تالش
  .به یکدیگر نداشتند

هنگامی که سر . تنها وجه اشتراکی که آنها با هم داشتند کینه و ترس از دشمن مشترکشان بود
و صداي جشن ناگهان پایین آمد به تندي نگاهی به دور و برم انداختم و در همین لحظه دیدم که 

. شد راه باز کنند رفتند تا براي جرمیا گریفین که داشت به من نزدیک می جمعیت با احترام کنار
اش به طرز  چهره. او دیگران را همه نادیده گرفت و توجهش را فقط به من معطوف کرد

دهانش پر . پسر مرده راهش را کج کرد تا به من ملحق شود. توجه بود اي خونسرد و بی مغرورانه
او در کنار من . هاي غذا تا پایین جلوي پالتویش ریخته بود خرده هاي مختلف بود و از  خوراکی

گریفین در مقابل ما توقف . و رو در روي جرمیا قرار گرفت تا همه بدانند که کجا ایستاده است
  .کرد

جان «: ي افراد حاضر بفهمند من چه کسی هستم گفت او با صدایی رسا و بلند، طوري که همه
» .هاي زیادي با هم داریم مطمئنم صحبت. ین سرعت خودت رو رسونديخیلی خوبه که به ا! تیلر

تمام اشخاص حاضر شروع کردند به زیر لب حرف . خیلی زیرکانه نبود اما تاثیر الزم را گذاشت
کنم و چه چیزي ممکن است  زدن و پچ پچ کردن با یکدیگر در مورد اینکه من اینجا چکار می

دوستت رو هم با «: اه مشکوکی به پسر مرده انداخت و گفتگریفین نگ. براي گفتن داشته باشم
  ».کار خیلی خوبی کردي. خودت آوردي، جان
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من پسر مرده هستم و تو از «: پسر مرده با کلماتی نامفهوم از میان دهان پر از غذایش گفت
مورد  تونم در بله، من یه جورایی فناناپذیر هستم، ولی نه، نمی. مالقات با من خیلی خوشحال شدي

باز هم اینجا از . غذاي خیلی خوبیه. اي که ممکنه کرده باشی یا نکرده باشی کمکت کنم معامله
  »این غذاها دارید؟

اي کمی  هاي کوچک احضار کرد و با قیافه اي پر از ساندویچ جرمیا مستخدمی را با سینی تازه
را به من معطوف کرد و آزرده پسر مرده را که بیشتر آنها را قاپید تماشا کرد، سپس توجهش 

از . بینم که رقباي تجاري منو که از ترس دور هم کز کردن شناختی می«: با صداي آرامی گفت
ي خودشون  ترسن چیزاي بدي درباره شن چرخی توي مهمونی بزنن چون می جاشون بلند نمی

ن مسئله بایست با چشم خودشون ببین که من چجوري با ای می. دونستم که میان اما می. بشنون
بذار ببینن چه کسی رو . بذار ببینن چقدر آروم و مسلط هستم. خب، بذار نگاه کنن. کنار اومدم

  ».ام استخدام کردم براي مقابله با این تهدید براي من و خانواده

  »پس یعنی کسب و کار هنوز خوبه؟ شهر هنوزم بهت اطمینان داره؟«: گفتم

اما ترتیبی دادم که اگه سقوط کنم . کنه ه بدجوري نابودم میتمام این بالتکلیفی دار. البته که نه«
آلودش مرا سر جایم میخکوب  گریفین با نگاه خشم» .ي اونا رو هم با خودم پایین بکشم همه
تو روي پیدا کردن ملیسا . ي من، تیلر نگرانی در مورد کسب و کار رو بذار به عهده«. کرد

  ».شه اون بهم برگردونده بشه همه چیز دوباره روبراه میهمینکه . گذره زمان داره می. تمرکز کن

کرد تا با توجه نشان دادن به چندین فناناپذیر دیگر که آمده بودند تا با  سپس عمدا سعی
آشام با  خون 8کنت استوبولزنی. حضورشان به مهمانی او رونق بدهند موضوع بحث را عوض کند

هاي خون  سفید دلقکی که از جلو پر از لکهظاهر یک دلقک صورت سفید یا یک کت و شلوار 

                                                             
8. Count Stobolzny  
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اما کال . هاي قرمز خون را احتماال با چشمانش ست کرده بود لکه. بود در آنجا حضور یافته بود
بایست به او نگاه کنی تا شخصیت  اي وجود نداشت، فقط می در ظاهر کنت هیچ چیز انسانی

گذرانی  ها خوش بود تا در میان زنده جسدي پوسیده که از قبرش بیرون آمده—واقعی او را ببینی
هایی حیوانی قرار داشت که براي دریدن و پاره کردن ساخته  هاي ناصافش دندان پشت لب. کند

  .ام که چرا زالوها از نظر بعضی اشخاص رمانتیک هستند وقت نفهمیده هیچ. شده بودند

هاي کامل دوران ملکه الیزابت بودند، احتماال به این خاطر که آخرین باري  آنجا دو جن با لباس
ها در روز روشن  ها پیش جن قرن. ها مد بوده است کردند همان لباس ها زندگی می که با ما انسان

با  شان کردند و بعد از اینکه معلوم شد دارند در جنگ دیرینه ها رفت و آمد می میان انسان
آنها االن فقط . خورند یک مرتبه در بعد مخصوص به خودشان ناپدید شدند بشریت شکست می

تنها کاري که برایشان باقی مانده . گردند تا سر به سرمان بگذارند و ما را بچاپند براي این برمی
ن را هر دو جن به شکلی غیر طبیعی بلند، باریک و برازنده بودند و مغرورانه خودشا. همین است

از نمایش ناپسند شادي و خوشی انسانی کنار کشیده بودند و هیچ فرصتی را براي مغرورانه نگاه 
پس چرا اصال آنها را . دادند شدند از دست نمی کردن به کسانی که زیادي به آنها نزدیک می

نفس دانستند و جادو در آنها مثل  دعوت کرده بودند؟ چون فناناپذیر بودند و چیزهاي زیادي می
اگر چیزي داشته باشید که یک جن بدجوري خواهان آن . کشیدن و گردش خون در جریان بود

هایتان را  شود که بعد از معامله بیضه اما توصیه می. باشد ممکن است بتوانید با او معامله کنید
ن هایشا اسم. معرفی کرد 10و ماث 9ها را کابوِب گریفین جن. و همینطور نزدیکانتان را. بشمرید

  .دانستم که تمام آن شب ذهنم مشغول خواهد بود تا آنها را به یاد بیاورم می. کمی برایم آشنا بود

                                                             
9. Cobweb  
10. Moth  
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کسی که . کردند تر، دو خداي کوچک داشتند به راحتی با یکدیگر صحبت می کمی آنطرف
، خداي استخدامی، از نوادگان تُر 11سواري پوشیده بود ظاهرا جیمی تاندر لباس چرم مشکی موتور

از آن افراد شاد و سرحال و . آمیز مجولنیر بود ي فعلی چکش اسرار اي اسکاندیناوي و دارندهخد
رسید اگر بخواهد  بنظر می. گون به رنگ قرمز و ریشی انبوه داشت تنومند بود و موهایی شعله

. تواند یک ماشین بخار را پرس کند و تا چند هفته بعد از آن هم در مورد کارش الف بزند می
رنگ بود که موهاي به تیرگی شبش تا  قامت با پوستی آبی ، زیبارویی بلند12اهش بانو میهمهمر

، بانوي 14او به شکل الویرا. ها بود ي مرگ هندي ، الهه13او از نسل کالی. رسید کمر باریکش می
چسبانش به شکلی برش داده شده بود که تا حد   لباس ابریشمی مشکی. تاریکی لباس پوشیده بود

جرمیا اصرار کرد که جلو برویم و مرا معرفی . رنگش را به نمایش بگذارد پوست آبی ممکن
  .کند، و آنها هر دو مؤدبانه لبخند زدند

رفته بودم شادوز فال با . شدم داشتم از اینجا رد می«: آسایی گفت جیمی تاندر با صداي رعد
شه  باورت نمی. گیري کنه تها مشورت کنم و مجبور شدم اینجا توقف کنم تا موتورم سوخ نورن

دونم این روزا  منظورم اینه که می! خواستن ازم بگیرن به خاطر چند گالن خون باکره چقدر می
وقت  ي این مهمونی برام گفت، من هم که هیچ بگذریم، میهم درباره... شه ولی  خیلی کم پیدا می
و به شوخی با انگشت ا» .دم اي رو از دست نمی خوري خوب از جیب کس دیگه فرصت یه مفت

دونم این تو رو یه  نمی. پس تو پسر لیلیث هستی«: ام سیخونکی زد و گفت اش به سینه قواره بی
. در هر صورت اجازه نده کسی تو رو خداي یه مذهب جدید بکنه. کنه یا نه خداي کوچیک می

من  این روزا. دارن وقت دست از سرت برنمی مدام ازت انتظار کمک دارن و دیگه هیچ
  » .هاي اینترنتی هوادارن محدود کردم هام رو به برپا کردن سایت پرستنده

                                                             
11   . Jimmy Thunder )رعد و برق(   
12. Mistress Mayhem  
13. Kali  
14. Elvira  
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  ».زنی که همیشه بهشون هم سر می«: بانو میهم گفت

  »ي مرده هستی؟ تو واقعا از نسل یه الهه«: متفکرانه به او نگاه کردم و گفتم

  »کنم؟ دوست داري ببینی چطور یه گل رو پژمرده می. اوه، بله«

  ».شاید بعدا«: فتممؤدبانه گ

خواي چکشمو  هی عزیزم، می«: ي بانو میهم انداخت و گفت جیمی تاندر دستش را دور شانه
  »بگیري دستت؟

شاید خوشبختانه، در این لحظه یک نفر بازویم را گرفت و براي یک صحبت خصوصی به سمت 
راي لري دهم کسی چنین کاري بکند ولی ب معموال اجازه نمی. ترین دیوار کشید نزدیک
حال خودمان   ما در جنگ لیلیث در کنار هم جنگیده بودیم اما با این. استثنا قائل شدم 15آبلیویِن

لري آبلیوین، بازرس . افتاد 16بخصوص بعد از اتفاقی که براي برادرش تامی. دانستم را دوست نمی
اکنون  او که توسط دستیار خودش به قتل رسیده بود. مرحوم، کاراگاه خصوصی پس از مرگ

کس از جزئیاتش خبر ندارد چون او دوست  هیچ. داد اش ادامه می به صورت یک زامبی به زندگی
شدي و بوي فرمالئید را از او حس  تا وقتی نزدیکش نمی. ندارد در موردش صحبت کند

قد و  بلند. او لباسی از بهترین نوع آرمانی پوشیده بود. شدي مرده است کردي متوجه نمی نمی
اما براي پی بردن . پریده و مغرور داشت رنگ و صورتی رنگ کل بود و موهایی کاهیهی خوش

ي او مثل این  مواجه شدن با نگاه خیره. بایست به چشمانش نگاه کنی به شخصیت واقعی او می
من هم متقابال به او خیره شدم و چشم در چشم به او . بود که به قبري شکافته خیره شده باشی

  .شوند نایت ساید نباید ضعف نشان بدهی، وگرنه صاف از رویت رد میدر . نگاه کردم

  »با لباس کی اومدي؟ یه مدل مانکن؟. رسی، لري خوب به نظر می«: گفتم
                                                             
15. Larry Oblivion  
16. Tommy  
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کشید که  او فقط وقتی نفس می» .با لباس خودم اومدم«: او با صداي صاف و خشکش گفت
من فقط به این «. شد ننده میک براي صحبت کردن به هوا نیاز داشت، که بعد از مدتی نگران

  ».باید با هم صحبت کنیم، تیلر. خاطر اینجام که تو اینجایی

موقع . بهت گفتم چه اتفاقی براي برادرت افتاده. قبال صحبت کردیم«: با حالتی کمی خسته گفتم
  » .جنگیدن توي جنگ مرد

رم به تو اعتماد پس چرا جسدش پیدا نشده؟ براد«: لري صورتش را مقابل صورتم آورد و گفت
اما تو االن اینجا سر و مر و  گنده ایستادي و . من بهت اعتماد کردم که مراقبش باشی. کرد

  ».تامی مفقود شده یا به احتمال زیاد مرده

  »این کافی نیست؟. اون مثل یه قهرمان براي نجات نایت ساید مرد«: گفتم

  ».ه نهاگه براي نجات خودت گذاشته باشی بمیر. نه«: لري گفت

  ».بس کن، لري«

  »و اگه نکنم؟«

  ».کشم ات بیرون می روحت رو از بدن مرده«

توانم این کار را بکنم یا نه، ولی مطمئن هم نبود که  مطمئن نبود که می. اي درنگ کرد او لحظه
کدامشان را  شد، و من هم هیچ هاي زیادي در مورد من در نایت ساید گفته می داستان. توانم نمی

و من در زمان خودم . کنند آنها همه به شهرت و اعتبارم کمک می. کنم ا تکذیب نمیتأیید ی
  .ام یک سري کارهاي واقعا بد انجام داده

اي پیدا کرده بود و در  او یک تکه بزرگ کیک خامه. پسر مرده جلو آمد تا به ما ملحق شود
لري تکان داد و لري با  با حالتی دوستانه سري براي. اش بود هاي شکالتی حال لیسیدن انگشت
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هایی متفاوت با هم  کدام در دایره شاید آنها هر دو مرده بودند ولی هر. تحقیر به او نگاه کرد
  .کردند حرکت می

به . و یه برندي. خوري، لري؟ بهتره یه پورت امتحان کنی مشروب نمی«: پسر مرده گفت
ي مشروب رو یه کم تیز  هاستریکنین مز. پیشخدمت بگو با کمی استریکنین مخلوطش کنه

  »...تونه قابل قبول باشه و یه چند تا تخم بلدرچین هم اونجا هست که اونم می. کنه می

  ».من مردم. من احتیاجی به خوردن و نوشیدن ندارم«: لري گفت

فقط به این . خورم اما بهرحال می. خب، من هم احتیاجی ندارم«: پسر مرده با لحنی منطقی گفت
شه  فقط به این خاطر که مردي دلیل نمی. دت بمونه زنده بودن چه احساسی دارهخاطره که یا

ما فقط باید یه کم بیشتر توي این کار تالش کنیم، . لذت خوردن و نوشیدن رو از خودت بگیري
 17یه پیرزن ریزه میزه به اسم اوبیا. تونه سر حالت بیاره اگه بخواي یه قرصایی دارم که می. همین

  »...برام میاره

  ».من و تو هیچ وجه اشتراکی نداریم. تو یه فاسدي«: احساس گفت لري با حالتی بی

  »ولی هر دوتون زامبی هستید، نه؟«: من با لحنی واقعا از روي کنجکاوي گفتم

من یه روح برگشته هستم که بدن . من یه چیزي بیشتر از این حرفام«: پسر مرده بالفاصله گفت
  ».ام ي از گور برخاسته من یه مرده. ست آوردمام رو به د به قتل رسیده

من بر خالف میلم این . تو چیزي رو که االن هستی خودت انتخاب کردي«: لري به سردي گفت
االن بزرگترین دفتر نمایندگی . کم خودم رو به یه جایی رسوندم اما دست. اتفاق برام افتاده

  ».من یه کارمند محترم هستم. کنم هاي خصوصی در نایت ساید رو اداره می کارآگاه

                                                             
17. Obeah  
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. اي کننده و در هم شکسته خسته. تو یه جسدي که توهم عظمت و بزرگی داره«: پسر مرده گفت
  ».تو و بقیه در حاشیه هستید. جان اولین کارآگاه خصوصی نایت ساید بود

هاي رقصان بودن یا اجیر شدن براي نگه داشتن  از نگهبان بار روح«: لري با لحن تندي گفت
اگه . و من حداقل بلدم یه لباس مناسب بپوشم! هاي نکروپلیس توي قبرهاشون که بهتره مرده

  »!پوشم بمیرم هم همچین لباسی نمی

پسر مرده . او پشتش را به ما کرد و از ما دور شد و جمعیت با عجله از سر راهش کنار رفتند
  .نگاهی به من اندخت

  »این حرف آخري رو شوخی کرد، نه؟«

گفتم آره، ولی لري حتی وقتی هم که  اي بود می کس دیگه هر. گفتنش سخته«: گفتم صادقانه
  ».زنده بود اهل شوخی نبود

مگه لباس پوشیدن من چه «: پسر مرده با حالتی گیج نگاهی به سرتاپاي خود انداخت و گفت
  »اشکالی داره؟

  ».یمفقط مسئله اینه که ما شخصیت رنگارنگ تو رو ندار. هیچی«: سریع گفتم

بخش  انگیزش لذت دیدن هر حرکت بدن شهوت. خرامان آمد تا به ما ملحق شود 18بانو اورالندو
کرد از  هاي شایعات بود ادعا می هاي مشهور جرمیا و محبوب روزنامه او که یکی از فناناپذیر. بود

 پایانی از کند، و فهرست بی دوران روم باستان است و از هویتی به هویتی دیگر حرکت می
ي تمام اشخاص مشهوري که مالقات کرده و با آنها خوابیده بود دارد، البته  هایی درباره داستان

رفت و با هر  او در نایت ساید از یک مهمانی به مهمانی دیگر می. هایش را باور کنید اگر حرف
توانست به  هایش را براي هر کسی که می شد و داستان کسی که او را می خواست همراه می

                                                             
18. Lady Orlando  
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را به  20کابارهفیلم  در 19او لباس شخصیت سالی بولز. کرد ي کافی سر پا بایستد تعریف می دازهان
. دار پوشیده بود و آرایش چشم غلیظی کرده بود تن کرده بود و جوراب هاي توري و کاله لبه

او جلوي من و . توانیم افسانه باشیم ي ما نمی انگیزي دارد، ولی همه گویند سرگذشت غم همه می
  . پسر مرده ایستاد و با حالتی سست و مست سعی کرد نگاه دقیقی به ما بیندازد

عزیزانم، «: با نگاهی جغد مانند از باالي لیوان شامپاینش به ما نگاه کرد و خرخرکنان گفت
ي منو که لباس هنري سوم رو پوشیده ندیدید؟ که البته یه ذره هم واقعی  پیر بیچاره 21جورجی

دیدم، و من اینجام  22من پادشاه هنري رو در روزهاي اوجش در همپتون کورت. رسه به نظر نمی
اون ... شما پسرا. تا به شما بگم که اون اونقدر که دوست داشت بزرگ به نظر برسه بزرگ نبود

اي  ، آدم فضایی23کنه؟ کالتو آدم فضایی مقیم رو دیدید که بر گروه ستایندگانش حکمرانی می
کنه خیلی شخصیت بزرگیه، فقط به این خاطر که داره هشیاریش  فکر می... اومده xکه از بعد 

تونم چیزاي زیادي در مورد اون جسم کوچولوي  می... کنه اي دانلود می رو از دنیاي دیگه
  »...اي که براي خودش انتخاب کرده براتون بگم احمقانه

ی از شنوندگان محترم رویم را از او برگرداندم تا بتوانم روي کالتو  که داشت براي گروه
ي توضیح دادن معماهاي جهان هستی یا رازهاي  او همیشه آماده. کرد تمرکز کنم سخنرانی می

کنی یا او را در  داد تا تهدیدش کنی که او را سر جایش میخکوب می عالم بود و آنقدر ادامه می
کالتو فقط یک . آورد یهایش را به یاد م اندازي، سپس ناگهان تمام قرار مالقات اي گیر می گوشه

در نایت ساید . ساخت تر می کننده اش او را از دیگران مسحور چند سابقه کالهبردار دیگر بود، هر
هاي دیگر  شد، خواه شخصی که از ستاره ها احساس نمی فضایی هرگز کمبودي از نظر وجود آدم

                                                             
19. Sally Bowles  
20. Cabaret  
21. Georgie  
22   . Hampton Court قصري سلطنتی در لندن   
23. Klatu  
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، یا آنهایی که فقط راهشان فرستاده شده باشد، و به او پول داده باشند که دیگر به خانه برنگردد
کرد که الحاقی از یک  کالتو ادعا می. بودند  را به جایی که بیشتر عالقه داشتند کج کرده

تر در بعد پنجم بوده و بدنی که در آن ساکن شده فقط یک پوشش مجلل است  شخصیت بزرگ
مطمئنا . کنید یا نکنید توانید این را بنا به نطر خودتان باور و می. که از راه دور مهار شده است

هاي خود تا زمانی که  ها و راحتی رسید که او از آرامش ي فرابعدي، به نظر می براي یک بیگانه
  ...کرد لذت می برد یک نفر پول آنها را پرداخت می

به یک سر نخ جدید نیاز داشتم تا . به خودم یادآوري کردم که براي هدف خاصی اینجا هستم
ي جدید نیاز داشتم تا بفهمم  ردن ملیسا کجا را باید جستجو کنم و به یک ایدهبفهمم براي پیدا ک

ي خداحافظی سري به پسر مرده و خانم اورالندو  بنابراین به نشانه. چه اتفاقی براي او افتاده است
به هر کسی که ممکن بود چیزي بداند لبخند . تکان دادم و شروع به پرسه زدن در مهمانی کردم

کلی شایعات جدید شنیدم، اطالعات . دادم دادم و روي خوش نشان می سر تکان میزدم و  می
تر را رد کردم؛  تایی پیشنهاد کاري با ماهیت خصوصی  تجاري محرمانه به گوشم خورد و چند
شده صحبت کنند و راجع به شرایط  ي ملیساي گم باره ولی با وجودي که همه مایل بودند در

بنابراین سراغ . دانست کس واقعا چیزي نمی هیچ... بافی کنند فرضیه انگیز او ناپدید شدن غم
توانم با گول زدن یا ترساندنشان چیز بیشتري  ي گریفین گشتم تا ببینم می اعضاي دیگر خانواده

  .از آنها بیرون بکشم یا نه

ک لبه و یک قالب فلزي که با آن داشت در ی و یک کاله سه 24ویلیام را با لباس کاپتان هوك
اي و بز دریایی را هم به عنوان مهمانانش با  او خرس قهوه. کرد پیدا کردم بطري شراب را باز می

کردند آنها فقط لباس حیوانات را  ظاهرا تمام کسانی که آنجا بودند فکر می. خود آورده بود
 ما گفتگوي کوتاه دلپذیري با هم داشتیم، که در طی آن بز دریایی نیم دوجین. اند پوشیده

                                                             
24   . Captain Hook هاي منفی داستان پیتر پن از شخصیت   
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مشروب مختلف را داخل گلدانی که براي همین منظور آن را خالی کرده بود ریخت و با چندین 
دانستند باید بترسند یا تحت تاثیر قرار  مهمانان اطراف او نمی. ي آن را خورد ي بزرگ همه جرعه

بز دریایی آروغ . پچ کردن با یکدیگر اي ایمن با هم شروع کردند به پچ بگیرند، و در فاصله
ترین بوته را از هم درید و در دهانش چپاند و با حالتی  بلندي زد و نیمی از رزهاي نزدیک

  . هایشان شد ها و تیغ متفکرانه مشغول جویدن گل

  ».مثال چند تا هزار پا. تونستم یه چیزي با اینا بخورم می. بدك نیست«: گفت

  »چی؟«: ویلیام گفت

  ».سرشار از پروتئینه«: بز گفت

  » .کنی االن داري فقط خودنمایی می«: ي گفتا خرس قهوه

قبل از اینکه از اینجا . مجانیه. این بهترین نوع خوراکی و نوشیدنیه«: بز دریایی با اصرار گفت
  ».کنم بریم جیبامو پر می

تو چطور . خیلی با هم وجه اشتراك دارید. واقعا باید تو رو به پسر مرده معرفی کنم«: من گفتم
  »اي؟ بري، قهوه یاز مهمونی لذت م

اي  بچه هرچی باشه من رفیق و همراه هر پسر. من فقط براي همراهی ویلیام اومدم«: خرس گفت
تازه دوست . است  بچه ها هنوز یه پسر و ویلیام با وجود سن زیادي که داره از خیلی جهت. هستم

هاي یه سگ افسانه و  ي کک زادگاه ما به اندازه. دارم چند وقت یه بار از شادوز فال بیام بیرون
اگه هر کسی یه . تونن واقعا روي اعصابت راه برن ها بعد از مدتی می شگفتی داره و این افسانه

نایت ساید براي مدت کوتاهی تنوع . جورایی خاص باشه پس دیگه واقعا کسی خاص نیست
به دوستی  چون با وجود ماهیت پستی که داره، باز هم کسانی هستن که. کنه دلپذیري ایجاد می

  »...و دلداري یه خرس احتیاج دارن
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آورد و ما همه برگشتیم و او را دیدیم که داشت به  بز دریایی صداي بلند و خشنی از خودش در
  .کرد ها، کابوب و ماث که در حال رد شدن بودند نگاه می جن

بز دریایی  .مطمئنا صداي بز را شنیده بودند اما ترجیح دادند که به حضور او اعتنائی نکنند
  .هاي بزرگ و چهار گوشش را با سر و صدا به هم سایید دندان

گیرن که فقط نوك دماغ خودشون رو  اینقدر خودشون رو می. هاي لعنتی جن«: کنان گفت غرغر
تري  من یه زمانی شخصیت محبوب. اي بودم کنن چون قبال افسانه محلی می به من کم. بینن می

دیگه . ها ناپدید شد هامون از قفسه من و خرس از مد افتادیم و کتاب تا اینکه! ها بودم براي بچه
وقتی واقعی نبودم بیشتر خوشحال و . هاي خوب سنتی و قدیمی رو دوست نداره کس افسانه هیچ

  ».راضی بودم

اون جزئی از افسونت . وقت خوشحال و راضی نبودي تو هیچ«: اي با خنده گفت خرس قهوه
  ».بود

  ».من یه شخصیت داستانی بودم. تو افسونگر بودي« :بز به تندي گفت

من . ي نسل من بودید و مورد عالقه«: هاي آن دو انداخت و گفت ویلیام دستانش را دور شانه
شما کمک کردید تا دوران بچگیم قابل تحمل بشه، چون . وقتی بچه بودم کتاباي شما رو داشتم

ونستم بهش فرار کنم تا پدرم نتونه دنبالم سرزمین طالیی شما از معدود جاهایی بود که می ت
  ».بیاد

  »!هاي احمق جن«: بز با غرغر گفت

از نزدیک، ظاهرشان ناگهان و به . کابوب و ماث ناگهان برگشتند و مستقیم به سمت ما آمدند
ترین شباهتی به انسان نداشتند، و جذابیتشان  طرزي قابل توجه بیگانه شد، دست کم کوچک

ها روح ندارند، بنابراین هیچ  جن. وداتی خطرناك و درنده را آشکار ساختناپدید شد و موج
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توانند هر کار وحشتناکی را که به ذهنشان  آنها می. احساس رحم و شفقتی در وجودشان نیست
. کنند کند انجام دهند و اکثر مواقع هم این کار را به هر دلیلی یا بدون هیچ دلیلی می خطور می

اي و بز  خرس قهوه. هاي غیر بشري آنها قدمی به عقب برداشت ار نگاهویلیام در مقابل فش
بنابراین مسلما من . ها قرار بگیرند سرعت به جلو حرکت کردند تا بین ویلیام و جن  دریایی به

با این وجود بهترین راه پیروزي در مبارزه با یک جن این است . هم مجبور بودم سر جایم بایستم
  .مثل فشفشه فرار کنی که همینکه متوجهت شد

هر  –هایشان دقیقا شبیه هم بود قیافه. دو جن با حالتی برازنده و مرگبار جلوي ما توقف کردند
کابوب لباس خاکستري و . تیز و لبخندي سرد داشتند دو چشمانی شبیه گربه، گوشهایی نوك

  .دادند از نزدیک بوي مشک و گوگرد می. ماث لباس آبی پوشیده بود

  ».کنیم وگرنه خودمون ادبت می. مؤدب باش، افسانه کوچولو« :ماث گفت

بز دریایی دست بزرگش را دراز کرد و جلوي تونیک جن را گرفت و او را بلند کرد و در طول 
کنان گذشت و در همان  جن به شکل وارونه از باالي سر همه پرواز. تاالر رقص پرتابش کرد

کابوب دوستش را تماشا کرد که . از خود درآوردآمیز  حال از ترس صداهایی سوزناك و ناله
اي دور از نظر ناپدید شد، سپس دوباره به بز دریایی نگاه کرد که لبخند زشتی به جن  در فاصله

  .گوشش را نشان داد هاي بزرگ و چهار زد و دندان

  ».هی، جن، برو بیارش«: بز گفت

س با زمین آمد و در پی آن صداي اي دور صداي برخورد چیز سنگینی با دیوار و سپ در فاصله
کابوب پشتش را به ما کرد و به میان جمعیت که همه با صداي بلند . هایی دردناك بلند شد ناله

ها بود که در یک مهمانی اینقدر بهشان خوش نگذشته  آنها سال. در حال حرف زدن بودند رفت
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ا ناراحتی سرش را تکان خرس قهوه اي ب. آمد ها خوشش نمی کس از جن خوشبختانه هیچ. بود
  .داد

  »...تونم تو رو جایی ببرم نمی«

  . آمد خندیدن به او می. تابحال ندیده بودم بخندد. توانست صحبت کند ویلیام از زور خنده نمی

هات رو با هم مخلوط  ذاشتم نوشیدنی نباید می«: آمیز به بز گفت اي با لحنی سرزنش خرس قهوه
  ».شی ري خیلی زننده میخو وقتی زیادي مشروب می. کنی

ي  هاي نمایشنامه کنن چون اسمشون توي یکی از صحنه ها فکر می اون جن«: کنان گفت بز غرغر
رو دیدي؟ یه داستان  25شب نیمه تابستان رویاي تا حاال نمایش . شکسپیر اومده خیلی مهمن

. القات کرده باشهفکر نکنم اصال تا حاال انسان توي زندگیش با جن م! معنی رمانتیک چرند و بی
چند  هر! در صورتی که من و خرس توي سی و شیش تا کتاب درخشیدیم... فقط یه نمایشنامه

او با صداي بلند دماغش را باال کشید و اشک بزرگی از » ...خونه کسی از اون کتابا نمی دیگه 
! بزرگ. دونی، ما اون موقع خیلی بزرگ بودیم می«.اش جاري شد ي دراز و خاکستري روي پوزه

  »...این کتابا هستن که کوچیک شدن

اش حالش خوب است  خودم را از حضور آنها معاف کردم و رفتم ببینم جن بعد از فرود اجباري
توانستم از داشتن یک رابط در دنیاي جن و  البته نه اینکه برایم اهمیتی داشت، ولی می. یا نه
ه پیشنهاد دوستی کسی جواب مثبت ندهد، داد ب چند یک جن ترجیح می و هر. ها بهره ببرم پري

وقتی به انتهاي دیگر تاالر رقص رسیدم، . ي مناسب جواب مثبت بدهد ممکن بود به یک رشوه
اش زیاد هم وضعیتش وخیم به نظر  ماث از روي زمین بلند شده بود و به خاطر خروج اجباري

کابوب و ماث . ارزد ش میچند اغلب به امتحان کشتن یک جن کار راحتی نیست، هر. رسید نمی

                                                             
25. A Midsummer Night Dream  
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ي خود شکست  کردند تا هري آبلیوین را زیر نگاه خیره اکنون داشتند نهایت سعیشان را می
  .سر و صدا ولی قاطعانه از نگاه کردن به طرف دیگر امتناع کرد بدهند، ولی او بی

  ».خواد عصاي جادوییش رو می 26ملکه ماب«: کابوب گفت

  ».کاري نکن دوباره تکرار کنیم. ا اینو بهت بگیماون ما رو فرستاده ت«: ماث گفت

  ».خواد پسش بگیره، بهش بگید خودش بیاد اگه می. چه خشن«: لري با خونسردي گفت

  ».تونیم ازت بگیریمش خودمون می«: کابوب گفت

  ».دوست داریم همین کار رو بکنیم«: ماث گفت

ید؟ یه کم براي این کار  دیر خواین بکنید، منو بکش چکار می«: لري به آنها خندید و گفت
اگه بخواد ... بهش بگید. ملکه ماب عصاش رو به خاطر خدماتی که بهش کردم بهم داده. شده

حاال . گم دقیقا چه کاري براش کردم و دلیلش چی بوده دوباره بهم فشار بیاره، به همه می
  ».ندازم به جونتون راهتونو بکشید برید، وگرنه بز دریایی رو می

  ».کنه اعتنایی رو فراموش نمی ملکه ماب این بی«: گفت کابوب

  ».ي یه جن هم برام مهم نیست اندازه«: لري آبلیوین نیشخندي زد و گفت

از همان فاصله متفکرانه به لري آبلیوین . دو جن بدون اینکه پشت سرشان را نگاه کنند رفتند
جنی داشت؟ ارزش فهمیدنش را لري آبلیوین یک سالح . مند شده بودم جدا عالقه. نگاه کردم

خواستند براي رفتن به جنگ  کردند که می شان را باز می خانه ها فقط وقتی اسلحه جن... داشت
در نایت ساید » سوار چهار اسب«و از آنجایی که اخیرا ندیده بودم . خودشان را آماده کنند

ها دست به دست  انی جنهاي باست رسید که تعدادي از سالح یورتمه بروند، اینطور به نظر می

                                                             
26   . Queen Mab .ي رومئو و ژولیت نامش ذکر شده است اي که در نمایشنامه پري   
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اش پیدا  کردم که بانو اورالندو دوباره سر و کله هنوز داشتم به مفهوم این مسئله فکر می... اند شده
کامال در حال و هواي الس . اي گیر انداخت شد و قبل از اینکه بتوانم فرار کنم مرا در گوشه

ر که آنجا حضور داشتند چرا مرا ت زدن بود و از خودم پرسیدم که با وجود آن همه مرد ثروتمند
شاید شنیده بود که گریفین چقدر دست مزد براي این پرونده قرار است به . انتخاب کرده است

  ...من بدهد

جان، «: کننده اي زد و گفت او با چشمانی گشاد و حریص به من نگاه کرد و لبخند خیره
واقعا باید تو رو به کلکسیونم . شتمشعزیزم، تو باید تنها فرد مشهور نایت ساید باشی که من ندا

  ».اضافه کنم

  ».من متأهلم. بیخیال شو«: با لحنی که سعی کردم نامهربانانه نباشد گفتم

. خوام، نه عشقت رو من فقط بدنت رو می«: نقصش را چین انداخت و گفت بانو اورالندو بینی بی
  ».کنه مطمئنم سوزي درك می

ها رو به یه نفر  حاال دختر خوبی باش و برو اون سینه. کنه من مطمئنم که درك نمی«: گفتم
  ».دیگه نشون بده

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

  

Night side 7 2 

او از کنار بانو اورالندو رد شد، . خوشبختانه در همین لحظه النور گریفین سر رسید و نجاتم داد
بازویش را در بازوي من قفل کرد و قبل از اینکه بانو اورالندو بتواند اعتراضی بکند با حرکتی 

زدن تند حرف  وقفه شروع کرد به تند نرم مرا به سمت دیگري برد و طوري با صداي بلند و بی
جرئت نداشتم برگردم پشت . هایش را بفهمد ک کلمه از حرفیکه بانو اورالندو نتوانست معنی 

ي زنی که در مقابل زن دیگري کم آورده باشد  حتی جهنم هم خشمی به اندازه. سرم را نگاه کنم
 .ندارد

مشکی بندش  سینه. پوشیده بود 1ان پل گوتیرشجمدونا را در دوره النور در حال حاضر لباس 
  . ام در هم رفت به آنها نگاه کردم و کمی قیافه. هاي برنجی داشت بود و مخروط

  »؟اونا سرد نیستن«

االن دیگه . اینا رو به خاطر خوشحال کردن مارسل پوشیدم« :ي کوتاهی کرد و گفت النور خنده
نوز یه کم سنگین با تأثیر سریع کامال بهبود پیدا کرده، اما ه شفابخشِ  به لطف چند تا طلسم

اگه سعی کنه دوباره . توي حالت افسردگیه، چون دادم یه کنترل الکترونیکی بهش وصل کردن
یه جایی همین . کنه بازي، کنترل پاش رو با گاز می دزدکی بره قمار کهعمارت رو ترك کنه 

                                                             
1   . John-Paul Gautier 
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نظرم  به. رو پوشیده 3ها ها و عروسک پسرتوي  2دور و برا با اخم وایساده، لباس اسکاي مسترسان
باید . ولی بیخیال اون شو. 4پیشبینی بود، اما از طرفداراي پر و پا قرص مارلون براندوئه یه کم قابل

کنم که بابا تو رو به اینجا احضار کرده تا شخصا در  درست فکر می. باهات صحبت کنم، جان
همیشه محول کردن کارهاش به . کردم مورد جستجوي ملیسا بهش گزارش بدي؟ فکرشو می

  »به سر نخی نرسیدي؟. دیگران براش سخت بوده

با . نه«: گفتم شمبا با او روراستتوانستم  که میزنم  حرف میکسی با در حالی که خوشحال بودم 
پیش هترین شکل ببه  دونه، کسی چیزي می هم هصحبت کردم و اگ ات اعضاي خانواده ي همه

  ».خودش نگهش داشته

 و جاسوسا منظورم تبهکارا ؟شناسی بپرسی اي که می زیرزمینی دافرااز  مثال، ،کنی تونی سعی مین«
  ».و از اینجور افراده

، تنها کسانی نه. و ندارنشناسم جرئت دست زدن به یه گریفین ر اون اشخاصی که من می«: گفتم
  ».سالنن توي همینن اینجا وبیشترش بکننهمچین کاري  هکه ی باشننقدر بزرگ و بد اوکه 

  »با پال صحبت کردي؟«: گفت دننگاه که به من اینکبدون  نورال

  ».صداي خیلی خوبی داره. و شنیدمر آواز خوندنش. با پالی صحبت کردم«: احتیاط گفتمبا 

که ... ل نباید بدونهاپ .بکلوبرم تونم  نمی. و نشنیدمپالی رخوندن آواز  تا حاالمن «: النور گفت
  ».نمود ي پالی چیزي می من درباره

                                                             
2   . Sky Masterson 
3   . Guys and Dolls 
4   . Marlon Brando )1924-2004(بازیگر آمریکایی    
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اي احتماال مشغول  بز دریایی و خرس قهوه. بردتنها ایستاده بود  اکنونویلیام که رف او مرا به ط
با عصبانیت به النور او ایستادیم ویلیام وقتی مقابل . سر درست کردن در جاي دیگري بودند درد

  .اش بازگشته بود اش به چهره تمام عبوسی و ترشرویی قبلی. اخم کرد

اصال . هم باور نکن واش ر کلمه همن بهت گفته ی ي رهدربا چیهر «: با لحن تندي گفت
خاص خودش  هاي برنامهیز همیشه النور عز. باور نکن گه میکه بهت رو ایی وم از چیزکد هیچ

   ».رو داره

، ندارهبرنامه مون رو اسم ببر که  یکی از اعضاي خانواده«: و گفتزد ملیحی به او النور لبخند 
باقی از اکیدا  و داشت وهم زندگی شخصی خودش ر دس و شیرینمقاي حتی ملیس .برادر عزیزم

  ».ش کرده بودما جدا

  »؟ه؟ منظورت مثل پالسريه زندگی ی«: گفتم

  ».تودار بوداون همیشه یه دختر کوچولوي . دونه کس نمی هیچ«: النور گفت

اینجا کشف  وراگه اسرارت مردم . بهترین راه همینه توي این خانواده«: کنان گفت غر ویلیام غر
  ».کنن استفاده می ازشون علیهت کنن

شدند که هرگز  یشکایاتکهنه و  يها و باز کردن زخموارد جر و بحثی تکراري سپس آنها 
پس . هم همانطور آنها را به حال خودشان رها کردمو من  به آنها داده نشده بودالتیام  ي اجازه
 ها تا به حال بهنیک از آ خصوصی که هیچآنقدر  اي ، زندگیآمیز داشت اسرارزندگی  کا یملیس
دوست کس در این خانواده  که هیچ شاید به خاطر این. کردن به آن نیفتاده بودنداشاره  فکر

  .دناد که چیزي نمی داعتراف کن نداشت

من بیشتر توجهم ، اما رفت ظاهرا خوب پیش میمهمانی . دور و اطراف اتاق رقص نگاه کردم به
از  جمعیدر مقابل و  در مرکز توجه همه قرار داشتمسلما جرمیا . بود رهاي دیگ گریفین به

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

  

Night side 7 5 

. کرد صحبت می دهند تک کلمات او توجه نشان می به تکدادند که  کامال نشان می افرادي که
با  اتتعارفمدام در حال رد و بدل کردن  در حرکت بود واش  ماریا در میان باغ رز مصنوعی

بنابراین اگر . باغ بزرگی بودواقعا باغ هم  ولی، دیدم جایی نمیرا مارسل و گلوریا . مهمانان بود
از النور و ویلیام آن را  بایست می، فهمما بي زندگی خصوصی ملیس خواستم بیشتر درباره می

  ».کشف کنم

و من دوباره توجهم را به آنها » نگفتی؟ شهنوز به«: گفت يدار کنایهبسیار ویلیام با لحن 
  .معطوف کردم

همینطوري به راحتی که بشه نیست  از اون مواردياین . کردم داشتم روش فکر می«: گفت النور
بزداید و  اش چهرهسعی کرد عصبانیتش را از  واو به سمت من چرخید  »، نه؟به کسی گفتش

  ».کاري برامون انجام بديه ی خوایم ازت می، جان«. دوباره خندان و فریبنده شدبعد از چند لحظه 

  ».و فعال کنر ي اختفا دیوارهاول «: کرد و گفتش را قطع ویلیام حرف

 اختفا ي هدیوارو در ضمن . شنوه نمی وصداي ما ر یکستوي این همه سر و صدا «: النور گفت
   ».هجلب کن وها ر ممکنه توجه

اینکه . مپس عواقب استراق سمعش بر بیای ن مواردي نیست که بتونیم ازاواین از «: ویلیام گفت
  ».بفهمنمشکوك بشه بهتر از اینه که همه ه نفر ی

  »!خیلی خب، خیلی خب«

که از جیب  اي ی از استخوان خمیدهو با افسون کوچک انداختبه دور و برش  نگاهی دزدکیاو 
، زیر لب جادوي اون آن را محکم در مشتش گرفت. درست کرد اي دیوارهاش در آورد  مخفی
جا در سکوت  و همهشد مهمانی محو  ي هاي پس زمینهرفته صدا سازي را زمزمه کرد و رفته فعال

اي هم از  ، ولی حتی صداي زمزمهرا ببینماطرافم  تمام افراد يها لبحرکت توانستم  می. فرو رفت
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البته تا . حریم خصوصیمان تضمین شده بود. رفت به بیرون هم نمیاحتماال یا  ؛شد نمی وارد دیواره
ها هم در مقابل با نگاه کردم و آن به النور و ویلیام کاويکنجبا . شد میکسی متوجه  زمانی که

هیچ  خواهند ه از من میچ هرکه  متوجه شدمناگهان  و. نگاه کردندبه من نومیدانه نوعی لجبازي 
  .ردملیسا ندا اب ارتباطی

  »گیري که پدرمون رو برامون بکشی؟ چقدر می«: احتیاط گفتالنور با 

ها بودم جز ر شنیدن هر چیزي از آنمنتظ. ي آنها نگاه کردمبه هر دودر سکوت ی طوالنی مدت
  .این یکی

بیشتر تو . داشته باشهچنین کاري رو  شانس انجامکه ممکنه ی هستی کستو تنها «: ویلیام گفت
  ».تونی بهش نزدیک بشی می اي از هر کس دیگه

  ».ث انجام دادي شنیدیمجنگ لیلی تويکارهایی که  راجع بهما «: النور گفت

 اي قادر به انجامش کس دیگه که هیچکردي ایی توي جنگ کارگن  همه می«: ویلیام گفت
  ».نیست

 براي چی همچین چیزي ازمدقیقا ؟ بگین ونمبه قتل برس وجرمیا رخواین  می ازم«: گفتم
   »؟یدخوا می

وسط  رنده بود که انگار درست ازاش آنقدر ب نگاه خیره» .اینکه آزاد باشیمبراي «: گفتویلیام 
تمام . در طول این همه سال چطوریهاون ي  دونی زندگی توي سایه اصال نمیتو «.شد من رد می
یه مدت کنم تا براي  می چه کارها خودت دیدي که .ن کنترل و ویران شدتوسط او زندگی من

  ».احساس آزادي کنم کوتاه
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وقت  هیچ ناو. اشیمداشته ب ون روزندگی خودمباالخره تونیم  می ناو نبودبا «: النور گفت
  ».شتهندادوست  کدوم از ما رو هیچ

حاضرم براي اینکه از دست اون آزاد بشم . ي پول، تجارت یا قدرت نیست قضیه«: ویلیام گفت
  ».ي اینا بگذرم از همه

  ».به خاطر من. ما بکن، جانبه خاطر  واین کار ر«: النور گفت

   ».شک آدمام، نه  کاراگاه خصوصیمن «: گفتم

که  معتقدیمما . باره بحث کردیم ما بارها در این. متوجه نیستیتو  «: مصرانه گفتام ویلی
ا از ملیس دزدیدنکنیم اون ترتیب  ما فکر می. ي ناپدید شدن ملیساست ن پشت قضیهوپدرم

تونه از  فقط اون می .ده اون رخ نمی ي هیچ اتفاقی اینجا بدون آگاهی و اجازه. داده رو عمارت
 باشنعمارت  جایی از اکار خدمت ي عبور کنه و مطمئن بشه که همه عمارت ي هامنیت گسترد

که  معتقدممن . رو مقصر جلوه بدهیه نفر دیگه  و، خواد دختر من بمیره اون می. بیننن چیزيکه 
  ».خوام از قاتلش انتقام بگیرم و می ،جان ،دخترم مرده

تونم  نمی. تونه نفر بعدي باشه پال من می ،نکشته باش وا رداده باشه ملیساون  هاگ«: النور گفت
تو باید به ما کمک کنی، . نها چیزیه که واقعا بهم تعلق دارهتاون . اجازه بدم این اتفاق بیفته

  ».تونه هر کاري بکنه خواد می پدر ما براي به دست آوردن چیزي که می. جان

  »؟هپس براي چی منو استخدام کرد«: گفتم

نشون  به عموم وتونست غم و اندوه و عصبانیتش ر هی بهتر از این میاز چه را«: ویلیام گفت
   ».رو خوب درك کرده ي خوب در بین مردم داشتن یه جلوه نیازش بهپدر همیشه  ؟بده
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بهتر از جان  اي گزینه، چه بده اش به کسی احتیاج داشته باشه تا مقصر جلوه هو اگ«: النور گفت
  »؟بدنامر تیل

صحیح و  ا را پیدا کنم وکنم اینه که ملیسبتون تونم به که می کمکیهترین ب«: احتیاط گفتمبا 
. بینه عواقب کارش رو میهر کی پشت این قضیه باشه : رم تا اینجا پیش می. سالم برش گردونم

  ».خواد باشه حاال هر کی که می

 .همانی برگشتممدوباره به هیاهوي بیرون زدم و  اختفا ي هدیوارو از میان  از آنها دور شدمسپس 
خودش ظالم از  ي به اندازه یااینکه فرزندان جرم ازبگویم  توانستم نمی .بایست مدتی فکر کنم می

خوشم نور ویلیام و ال داشت از .از آنها ناامید بودمهم هنوز  اما ،ام تعجب کرده آمده بودندآب در
را گردن  ها تا تقصیر باشدرده یا مرا وارد این ماجرا کامکان داشت که جرمواقعا آیا  اما .آمد می

نبود که یک  ياولین بار ملیسا مقصر شناخته شود؟ در صورت پیدا نشدنکسی که  من بیاندازد؟
کرده  او را احظار جرمیافقط با فکر کردن به و طوري که انگار  .نبودبا من روراست  مشتري

  .ظاهر شد مجمعیت جلوی ناگهان از میان ،باشم

  ».اینجا مهمونیه خوري؟ مشروب نمی«: با حالتی بشاش گفت

  ».باشه اینجا باید هشیارنفر  هی«

 ا یکی از خدمتکار و بر ندیدي؟ پال رو این دور«: و گفت تکان داد يمبهم سر شکلییا به جرم
پاله  اما خب،، خودشو بین خانواده نشون بدهدارم رو فرستادم در اتاقش داد بزنه که ازش انتظار 

یا اینکه مگر دوباره  .آخر زیاد کردهاتاقشه و صداي موزیک رو تا  يتو احتماال هنوز .دیگه
هیچ اتفاقی  ...دونم فکر کرده من نمی« .تلخی کردي   یا خندهجرم ».دزدکی رفته باشه بیرون

فرستادم تا از یه  میرو از افرادم چند تا  اوایلاون  .افته این خونه نمی يتو گاهی منآبدون 
 هاي بتمام وقتشو توي کلو .بازه پسره همجنس معلوم شد ....کننتعقیبش  ي امن فاصله
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 باعث شرمه، .یه مرد ازش بسازمم کارایی که کردم تا ابعد از تماونم  ...گذرونه میبازا  همجنس
  »شه کرد؟ اما چه می

 و من هم قصد نداشتم، داند لی نمییا چیزي در مورد پاوم بود که جرممعل .سرم را تکان دادم
  .او بگویم چیزي به

اگه از اون  .کنم اینجا جاي من نیست احساس می» لباسه؟ نگفتی این یه مهمونی چرا بهم«: گفتم
  ».کردم شن شاید حتی احساس شرمندگی می دسته آدمایی بودم که شرمنده می

مطمئن بشن که تو رو خواستم همونطور که هستی بیاي تا همه  می .نیستیاما «: جرمیا گفت
کنه که  این مشخص میاز همه  اول .کنی براي من کار میداري استم همه بدونن خو می .شناختن

، یعنی جان تیلر تونم تو که من می این دوم .دم انجام میملیسا یه کاري در مورد دزدیدن دارم 
 .و اوضاع تحت کنترلمه کنه نشون بدم هنوز هم قدرت دارم کمک می مبه استخدام کنم رو بدنام
ی نباعث بشه کسا حضور تو شاید اینکه و سوم .زنه جارت حرف اول رو میتوي تي درك  قوه

  »هنوز چیزي دستگیرت نشده؟ .ی بکننتباالخره یه حرک که ملیسا رو دزدیدن

و تو خودت . نفر واقعا مصممه که نذاره من بفهمم چه اتفاقی داره میفته هفقط اینکه ی«: گفتم
  ».یستاینو میدون

. ر، تیلباید عجله کنی«. نگاه کردیا با اخم به من مجر» .اتاق کنفرانس اون جریان توي .بله، آه«
  ».شه تموم میوقت داره 

  »یا براي تو؟ براي اون؟«

  ».دوتامون هر«
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 ،نگاه کنندهمه برگشتند تا . باز شدنداي  کننده و با صداي کردرهاي سالن رقص با شدت  ناگهان
. واکر با وقار و آرامش ایستاده بود ،ن درمیاچون در  ،حاکم شدجمع بر  ناگهانی و سکوتی

، و ، آن هم بهتر از هر کس دیگريکرد ر نایت ساید را اداره میضکسی که در حال حا
ترسیدند او را  چون همه می نایت ساید را اداره کند از او توانست بهتر کس دیگري هم نمی هیچ

که در پشت اي بود  افسردهان پیرمرد، آن او صداي اولیاء امور در گذشته، .به چالش بکشند
  .اما حاال آنها مرده بودند و واکر جاي آنها را گرفته بود .صحنه بودند

اینچ به اینچ همان  ،شدار کراوات قدیمی و کاله لبهو  با کت و شلوار گرانقیمت مثل همیشه،
 ي دههدر احتماال  .خطرناك بسیار، بسیار همیشهو  خونسرد آرام، .مرد متشخص شهري بود

اما باز هم از درامد خوبش شده بود، جدیت و کمی تسلیم اش  آراسته پیکر .شصت عمرش بود
اما چشمانش  ،داد نشان میصورتش جوان  .کرد می ساطعخود اعتماد به نفس و قدرت مطلق را 

و عاشق  ؛توانایی و اقتدار بودنمایانگر نمایانگر نظم و قانون نبود، اگر چه واقعا واکر  .پیر بودند
  .اینگونه به نظر برسدهنگام ورود این بود که 

 شخوب نگاه اجازه داد تا همه .سالن رقص را از نظر گذراند دبانهؤلبخندي محوصله و با با 
بار از چه کسی   که این از خودم پرسیدمو  .او به تنهایی به درون کنام دشمنانش آمده بود .کنند

که هر دو زیر نظر اولیاي امور بودند کلیسا توانست از ارتش و  قبال می .کمک خواهد گرفت
 - آمدند شاید می ؟آمدند اکنون میخواند  را فرا می ها این ارتشآیا اگر اما  .تقاضاي پشتیبانی کند

  . قانونی یا سالم نبودندشان هم  همهو  ،دانست خیلی چیزها میمردي که  .او واکر بودهر چه باشد 

 واکر .دهند به آرامی و بدون عجله با واکر روبرو شودعقب رفتند تا به جرمیا اجازه جمعیت 
یا سر جرم پشتسریعا هم من  .برود شترین تاجر نایت ساید نزد زد و اجازه داد قدرتمند يلبخند

سر  ،ایستادجرمایا در یک قدمی واکر  .را از دست بدهمفرصت خواستم این  نمی .حرکت کردم
  .تکان داد يدبانه سرؤواکر م .خرخري کردآمیز  یرتحقحالتی رانداز کرد و با وتا پاي او را 
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  ».ي من شدي، واکر وارد خونهدعوت  بیخیلی جرأت داري که «: جرمیا گفت

کالمش  در سکوت آنجا، ».جرمیا ،رم بهم احتیاج داشته باشن میمن هرجایی که «: گفت واکر
امنیتی خوبی هم هاي  سیستم .جاي خوبی به هم زدي .دونی خودت که می« .کامال واضح بود

تونن  حتی اونا هم نمیوقتی بخوام وارد بشم دونستی که  ولی باید می. با تکنولوژي پبشرفته .داري
نفر  هاومدم ی .نه ایندفعه .نیومدم که تو رو به زنجیر بکشم و ببرم .اما نگران نباش .بگیرن موجلو

  ».تا به خاطر جرایمش جواب پس بده دیگه رو ببرم،

 حافظتبنابراین تحت م .نهست من تمام افراد توي این سالن از دوستان«: ه گفتجرمیا بالفاصل
   ».اريذا بکدوم از اون  هیچتونی انگشتت رو روي  نمی. شخصی من هستن

فکر کنم تو خودت از من بخواي این شخص  اوه،«: زد گفت واکر در حالی که هنور لبخند می
نگرفته قرار احترامی آشکار گریفین تحت تأثیر  او اصال از بی ».هخیلی شیطنت کرد .رو ببرم

    .بود

او هر چه باشد چون باالخره ، لرزیدندو همه در زیر نگاه او  به دور تا دور سالن رقص نگاه کرد
  .داشتند گناه کردناحساس دلیلی براي ي آنها  همه و ...واکر بود

خاکستري با  هاي م مصنوعیآد—موران امنیتی اوأو م ادا کردکلمات قدرت را  تنديیا با جرم
هاي اتاق رقص به  با عجله از درون دیوار —هایی مانند پتک اي دو برابر انسان و با مشت جثه

در  ها آدم مصنوعیهیاهوي بزرگی میان جمع براي کنار رفتن از جلوي راه  .داخل هجوم آوردند
را با خراب کردن  براي پاسخ به فراخوان اربابشان راه خودزشت خاکستري  موجودات .گرفت

از  به موقعها  یکی از مهمان .باز کردند رزي مصنوعی گل  ها از میان باغچه حصار و شاخ و برگ
له  زیر پایشانهایش  او را بدون توجه به جیغ و داد آنهاو  کنار نرفتها  آدم مصنوعیراه  سر

  . مدآ به لرزش در در حالی که به واکر نزدیک می شدند زمین زیر وزن زیاد پاهایشان .کردند
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سپس  صبر کرد تا آنها به نزدیکش برسند،. و با آرامش سر جاي خود ایستاد اعتنا کامال بیاو 
  .ممکن بود غیرصدایی که نافرمانی از آن . صداي خود را براي آنها به کار برد

مزاحمم  دیگهبرگردید به جایی که ازش اومدید و  ،دور شید«: گفتها  آدم مصنوعیواکر به 
    ».نشید

هاي سالن  دیوارمیان در دوباره از میان مهمانی برگشتند و ، یکدفعه توقف کردندها  آدم مصنوعی
اعتنایی به اما آنها  تر آنها را صدا کرد، و با کلمات قدرتمند امیدي یا با ناجرم .رقص ناپدید شدند

 .داد را به آنها نمیو مجال شنیدن چیز دیگري  بود سرهایشانصداي واکر هنوز در  .او نکردند
تا  .چیزي نگفتندهم ها  و هیچکدام از مهمان دنشان رفت همه اینکهناپدید شدند تا  ییک یآنها یک

یا و بعد به واکر سپس به جرم ناپدید شدند آنها را نگاه کردند،ها  آدم مصنوعیزمانی که تمام 
یا جرم .نزد چه کسی است افراد داخل سالن رقص فهمیدند که قدرت واقعی تمامو  .نگاه کردند

    . ه بودبه واکر خیره شدلرزید  در حالی که دستانش را مشت کرده بود و از خشم می

این خونه هست  يهر چیزي که تو. واکر ،از این خونه بري بیرون زنده تونی تو هیچوقت نمی«
  ».استفاده کنم ازش تونم علیهت که می سالحهیه 

اصال شایسته تو و مقام خلقی براي مردي با سن  کجبم؛ دوست خو جرمیا، ،آروم باش ،اوه«
خواي این  من می ي تو هم به اندازهباور کن،  .من که بهت گفتم براي تو نیومدم اینجا. نیست

  ».کنی نیست که فکر می چون یکی از مهمونات اون کسی. شخص از اینجا بره بیرون

ها  و بعضیبه دور و بر خود  کردناه نگشروع کردند به همه  .این حرف توجه همه را جلب کرد
حاال  توانستند علیه واکر با هم متحد شوند، میقبل از آن  در حالی که .از هم فاصله گرفتندهم 

براي من تکان سري اعتنا  و کامال بیدب ؤواکر با حالتی مهربان و م .فقط به فکر خودشان بودند
به درون جمعیت  باشده با خود هدیه آورده ک و مانند عموي محبوبی یا رد شداز کنار جرمو  داد
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اما چشمان او فقط دنبال ، از جلوي راه او پراکنده شدند و ترس مهمانان با ضعف ي همه .رفت
 سف تا خشمأبیشتر با  ت جلوي او ایستاد و سرش را .گشت شده می شناختهبسیار  یک شخصیت

  .تکان داد

  »!ورالندوئهبانو اکه اون ... اما«: گفت  جرمیا با اعتراض

ارنل چواقع اون   در .دقیقانه « :کرد گفت راندازش میو واکر در حالی که در مقابل نگاه سرد او
 خب، .بانو اورالندو نیست وجه به هیچ .دزد هویتو  ،خوار روح دهنده، شکل تغییر—5سترایمچ

  ».خود واقعیت رو نشون بده .خودتو نشون بده

بانو اورالندو . ناپذیر بود  و مثل مرگ اجتنابامان،  نوشت بیمثل سر. زد ه میهوا ضرب به شصدای
 کشیده طبیعی غیر ياعضاي صورتش به طور .دهانش را باز کرد و آن را همانطور نگه داشت

تحت اجبار  .وجه صدایی انسانی نبود ي باز بیرون آمد به هیچ و صدایی که از آن حفره شدند،
اش  ه بود از دست داد و به شکل واقعیگرفت به خودکه را شکلی مقابلمان  مخلوقِ صداي واکر،

 بههاي گوشت خام که  مانند تکه تکه بانو اورالندو ذوب شد و هیئتی ترسناك و چند .آمد در
 مرطوب و درخشان از گوشت شتمام. جایش را گرفت شکل انسان به هم چسبیده بودند

جز یک دهان  اش قلنبهسر . ي آن بودروهاي تپنده  رگاز  یهای نقش و نگار و بود رنگ ارغوانی
گوگرد بوي  ،داد میو تباهی  بوي چرك موجود .چیز دیگري نداشت هاي تیز، مدور پر از دندان

تمام  .شتگذ ي خاك شدنی که مدتی از فساد و ترشحات بدنشان می آماده هاي مردهو آمونیاك 
عقب از سر راهش  عقببودند از بوي بدش به سرفه کردن و خفه شدن افتاده اطراف او که مردم 

میان خود را در  ندککه بدون اینکه کسی به او شک  یترسناک موجودبا ترس به  و کنار رفتند
نه در  هاي نایت ساید تعلق داشت، ن هایی به خیابا کابوسچنین . ندنگاه کرد آنها قرار داده بود

اش  یستاد و سر نصف و نیمهیش اسر جایمرا چارنل چ .ي پولداران هاي امن و محافظت شده هخان

                                                             
5. Charnel Chimera  
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باالخره وقتی که موجود . چرخاند کرد آرامی به او نگاه می هکه داشت ب را به طرف واکر،
  .به وزوز حشره شبیه بوددیگري صدایش بیش از هر چیز صحبت کرد، 

چون براي این  .واکر ،این حالت نگه داره يتو اي تونه منو مدت طوالنی نمیهم حتی صداي تو «
اشخاص زیادي توي وجود من هستن که  .نشده که روي موجوداتی مثل من کار کنهطراحی 

  ».شون رو کنترل کنی هتونی هم نمی

چون با خودم گفتم ، موواکر ملحق ش تا بهم ه بودآمد جلو» دیگه چه جونوریه؟این «: من گفتم
  .دشاید به پشتیبانی نیاز داشته باش

دي  ،هاي تصادفی  تماسطریق  زایمرا چارنل چ«: فتواکر بدون اینکه چشم از موجود بردارد گ
پایگاه  تويهاي مخاطی رو  و بعد سلول .چیزایی مثل اوندست دادن و  .کنه جمع میان اي 

فقط به . کلکسیونشهبه  جدیدهمیشه در حال اضافه کردن افراد  .کنه داخلیش ذخیره می ي داده
اما براي موندن در . خواد بسازه می هرکس ازی ي المثن چند تا سلول نیاز داره تا بتونه یه نسخه

تغذیه  و ازش ...و کنه شیه جاي امن زندانی بدزده،باید طعمه رو  یک شکل براي طوالنی مدت،
اونقدر تجزیه بشه که ي اصلی کامال استفاده بشه و  تا اینکه نسخه ...یه جور انتقاالت ذهنی .کنه

یکی از  .یمرا باید به یه فرم جدید تبدیل بشهچارنل چبعدش و  .ازش باقی نمونه يهیچ چیز
چال کثیف  و بانو اورالندوي واقعی رو توي یه سیاهدنبال کرد رو  موجودمخفیگاه این  هاممورأم

شده  بستهدیوار  بهدر حالی که با زنجیر  »ي ویرانی راسته«یه انبار متروك توي  زیرو کوچیک 
سرش را  واکر ».گه که پوسیده بودن پیدا کردحدود یک دوجین قربانی دیجسد بود به همراه 

 .دزدیدي رو می روفیعمواقعا نباید همچین شخص «.تکان داد با ناراحتی به طرف موجود مقابلش
 ي ن همهومی ؟درسته اما در حدي بود که تو رو تا اینجا بیاره، .بازیگر خوبی نیستی زیاد هم

با چند نفر . براي انتخاب هویت بعدیت خیلی زحمت کشیدياحتماال  .آدمهاي مهم و پولدار
  »ي چند نفر رو بوسیدي؟ گونه دست دادي؟
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آنقدر محبوب و احساساتی با بانو اورالندو که همیشه مردم داخل سالن با به یاد آوردن اینکه 
م ه یشانها بعضی... صداهایی از سر شوك و نفرت از خود درآوردند احوالپرسی کرده بودند بود

من  :و به من گفته بود اي کشانده بود بانو اورالندو مرا به گوشهآمد که  میاد .واقعا باال آوردند
دچار سوء تفاهم شده و چقدر بد  .واقعا باید تو رو به کلکسیونم اضافه کنم ...خوام می ور تبدن

   . بودم

یمرا رساند چنل ارچخود را به پشت  کنان غرش از خشم سرخ شده بود، شندر که صورتاجیمی ت
اي  مثل گلولهزیر ضربه متالشی شد و او  گرد و گوشتیسر  .زدضربه و با پتک به سر او 

رشد  مرطوبچیزي مکیدن مثل  یدوباره با صدایبعد  ولی، از هم پاشیدهایش  بین کتفانفجاري 
 .زد ندر را به سختیات بیش از حد بزرگشبا سرعتی غیر طبیعی چرخید و با بازوي  موجود .کرد

برخورد کرد  شدیوار پشت سر چنان بهو  به پرواز درآمددر هوا  ندیناویاییخداي کوچک اسکا
واکر  هتا ب برگشتموجود  .رد کردروي دیوار را از باال تا پایین خقاب عکس چوبی  که

پسر مرده را دیدم که مشتاقانه  .اما او قبال خود را از دسترس او خارج کرده بود ،ور شود حمله
   .آمد زنان به سمت او می کرد و نعره خود را از میان جمعیت باز می راه

  »!ه فکري دارمی !یدسرشو گرم کن«

او  ور شد و خود را روي یمرا حملهچارنل چجمعیت بیرون آمد و به سمت میان پسر مرده از 
کرد  کند و  با بیرحمی آنها را تکه تکهرا  موجودهاي تن  هاي خالی گوشت با دستاو  .انداخت

کشید و با دستی  اي اما با خشم زوزه ،نکرد ریزيخون موجود .پرت کردخود دور و اطراف به و 
پسر مرده زیر فشار  سر .مرده زد ربه صورت پس درستاي  که مانند چماقی گشتی بود ضربه

ي جمعیت  نفس در سینه اوو با شنیدن صداي شکستن گردن  مهیب مشت کامال چرخید، ي ضربه
چرخیده بود که تقریبا  ردآنق صورتش. به من خیره شدو  ایستادسر مرده چند لحظه پ .حبس شد

در جاي آن را ه آرامی چرخاند و نش را بدبه من زد و گرچشمکی سپس  .برعکس شده بود
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هاي گردنش را که  ي ما صداي ساییده شدن استخوان در آن سکوت محض همه .قرار داد درستش
  .یمرا زدچارنل چبه  ي شیطانیلبخندر مرده سپ .کردند شنیدیم داشتند خودشان را ترمیم می

 !بزنبهم ت رو ا بهترین ضربه زودباشام، یادته؟  من مرده ؟همینهی که می تونی بکن ريکا تنها«
  »!تحمل کنم تونم می

در حالی که ، افتادندهمدیگر به جان طبیعی  و با قدرتی غیرهم برخوردند هردویشان به سختی ب
هایی از سر شوك و  کردند فریاد که آنها با هم می ترسناکیبا دیدن کارهاي  سرشان افراد پشت

 تمرکز کردم تا به آرامی و با احتیاط موهبتم، ي این اتفاقات، همهین حدر  .حیرت سر دادند
موهبتم  از این خانهر د سعی کرده بودموقتی  قبال، .چشم سومم را بیدار کنم ام،  رونیچشم د

با  توانستمو  هیچ اتفاقی نیفتاد، بار اما این .مانعم شده بودبا تمام توان نفر  یک ،استفاده کنم
با تمام قوانین طبیعت مغایرت داشت و که را ادوي قدیمی و خیلی کثیفی جاستفاده از موهبتم 

ه این بود ک مترین کار در دنیا برای و آسان .پیدا کنم داد مییمرا را به هم پیوند چارنل چهاي  تکه
  .هاي آن جادو را از هم بشکافم رشته

و بقایاي کسانی که موجود قبال  هاي گوشت در حالی که تکه .از هم گسیختبه سادگی  موجود
روحی  مثل ریختند جداگانه روي کف زمین میو از قبل پوسیده بودند  آنها را تصاحب کرده بود

هایش در  پاشید و نعره هم فرو یمرا ازچارنل چ .جیغ کشید شد برده میکه به تازگی به جهنم 
بجز دیگر  اینکهتا . افتاد قطع شد شد و مانند مایعی چرکین براه می پخش میروي زمین حالی که 

داد هیچ اثري از  میبوي قبرستان  ثلشد و بوي تندي م اي روي زمین که از آن بخار بلند می لکه
   .او نماند

 .تونستم از پسش بر بیام دم میوخ .جان ،ممنونمازت « .براي من سر تکان داد ا خوشروییواکر ب
و کمی هم روش مطالعه  گردونم تا ازش بازجویی کنمش خواست با خودم بر در واقع دلم می

  ».تونه همه چیز رو با هم داشته باشه آدم نمی ولی خب،... کنم
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  »؟کجا بذاري شو همهخواستی  می. نیست ششکی در«: گفتم

وري طداره  .این و حاال واکر، اول تو،« .ي روي زمین نگاه کرد ه لکهیا به ما ملحق شد و و بجرم
مثل اینکه باید دوباره  .ي من تونه بیاد توي خونه می خواستشه که هر کسی هر وقت دلش  می

هنوزم همه جا  نگاه کن، کاري چکار کنم؟ حاال باید با این کثافت .بدمارتقا سیستم امنیتیم رو 
  ».هوشتهاي گ تیکهپر از 

 توي بطري نوشابه چطوره. اس مزهخوش «: جوید گفت پسر مرده در حالی که چیزي را می
رو به عنوان  تونن اونا می ؟پخش کنیمبین مهمونا  خوراك مهمونیکنیم و به عنوان جمعشون 

  ».خونه ي مهمونی ببرن هدیه

حالتی من با  .دو بیشترشان از پسر مرده دور شدن هم به استفراغ کردن افتادنددیگر  چند نفر
  .یا نگاه کردمطلبانه به جرم پوزش

زیاد به مهمونی دعوت دونی، اون  می .نکرده اش افتادهجا هم اصال مردن  .خوام معذرت می«
  ».شه نمی

  ».کنی ام می زده واقعا شگفت جدي؟«: جرمیا گفت

کی  ردن،امور م يحاال که اولیادونم  نمیولی . استفاده کردي خوب از صدا«: به واکر گفتم
  »چی؟ بگم یا شاید بهتره به جاي کی، ده؟ بهش قدرت می

 .باید باشه باالخره یه نفرچون . و من هنوزم متصدي امورم. زندگی ادامه داره«: واکر گفت
  ».بینم ي جایگزینی خودم نمی مطمئنا من کسی رو شایسته
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این زوت اینه که کل بزرگترین آرکه گفتی  بهم. تو همیشه از نایت ساید متنفر بودي«: گفتم
با رو آلوده کنه  دنیا ي بقیههاش رو گسترش بده و  قبل از اینکه مرزنمایش عجایب لعنتی رو 

  ».خاك یکسان کنی

و قدرت رو  اینه که االن من اینجام، مهم. تر شده باشم شاید حاال که پیر شدم عاقل«: واکر گفت
تهدیدي محسوب ی که نکساکردن بال دنبراي  امور مردن، يو حاال که اولیا، در دست دارم

  ».دستم بازترهشن  می

  »شه؟ و این شامل آدمایی مثل من هم می. که اینطور«: گفتم

  ».الاحتما«: واکر گفت

درخشید و به  می يي جدید ایده صورتش با قدرت» !دزدیديي منو  تو نوه«: جرمیا ناگهان گفت
گذشتی و با صدات ملیسا رو مجبور  هاي امنیتی من از سیستم«. صورت واکر خیره شده بود

ضامنت براي اینکه جلوي منو از رسیدن  ؟هگانتوگر اون چیه؟! ترك کنه هاتکردي اینجا رو با
  »بگیري؟ که حقمه، مقام فرمانروایی نایت ساید به

ولی من  .اومد می ازم برکه شاید مثل کاري به نظر میاد مطمئنا این «: کنان گفت واکر زمزمه
چون  ،دزدم نمیي تو رو  و من نوه .چون تو دنبال این مقام نیستی .لوگیري از تو ندارمج هنیازي ب

یه جنگ به همین زودي  خوام و من نمی .دونیم اولین کسی که دنبالش میاي منم جفتمون می
   » .شروع بشهدیگه توي نایت ساید 

شهر رو خراب کل این  کنم؟ کنی حرفت رو باور می فکر می «: کنان گفت گریفین خرناس
  ».کنم تا بفهمم کجا قایمش کردي می

 شدن ملیسا نداشتی؟ گمري براي من قسم بخوري که نقشی توي ضحا«: من سریع به واکر گفتم
  »ري به اسم پدرم قسم بخوري؟ضحا
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  ».خورم قسم میبه اسم پدرت  .جان ،آره«: واکر گفت

  ».اون نیست پیش«: و گفتم یا نگاه کردمبه جرم

  »؟دچقدر به هم نزدیکی دقیقا تا شما دو مطمئنی؟اینقدر  از کجا«: گمانی گفتجرمیا با بد

  ».که به من دروغ بگه تر از اونه عاقلاون  ...م کهیبذار فقط بگ. طوالنیهداستانش «: گفتم

و بدون  کج کرد،را براي من کالهش  ي لبه ،یا تکان دادجرمدبانه به سمت ؤواکر سرش را م
حتی  نه سعی کرد او را متوقف کند، هیچکس نه چیزي گفت، .ون رفتبیرسالن رقص  ازعجله 
از خدمتکاران از راه رسید تا  هابز با ارتشی سرپیشخدمت کمی بعد از رفتن واکر، .جرمیا
بودند   تخریب شدهها  مصنوعی آدم گل و گیاهانی که توسطو نظم را به کند کاري را تمیز  کثیف

 .گشتربه آرامی به حال عادي ب در مورد اتفاقاتی که افتاده بودبا کلی پچ پچ  مهمانی .برگرداند
  .ساختند ها در مورد این شب داستان می آنها تا سال

 واکر رفت، همینکه .رسید اصال ناراحت به نظر نمیگریفین چیزي که عجیب بود این بود که 
با حالتی بشاش  .ع به لبخند زدن کردحتی دوباره شرویا سریعا آرامش خود را بازیافت و جرم

. ف بزننرحمهمونیت  شه مهونا در مورد انگیز باعث نمی هیچ چیز مثل یه اتفاق هیجان«: گفت
دن و بهش  دلداریش می ندارهمه  .کردن اش احاطه شدوستا و مفت خوراماریا رو ببین چطور 

 .چیزیههمچین و اون عاشق  ...دن پیشنهاد آوردن غذا و نوشیدنی و هر چیزي که دلش بخواد می
دونه که پشت این غش و  می .هخواست که همیشه می چیزیهو این  در مرکز توجهه،االن اون 

و  نوشته بشه،ی که باید، شه داستان این مهمونیش توي جاهای این هیجان باعث می ضعفا و اشکا،
  ».کنن حسودي می شتنی که حضور دانتا حد مرگ به کسا ،تمام کسایی که اینجا حضور ندارن

قبال دیدي طوالنی اینه که همه چیز رو  یکی از مشکالت زندگی« .متفکرانه به من نگاه کرداو 
 .چه بدباشه  چه خوب گیم، مد میاهر چیز جدیدي خوشو به خستگیه،  دشمن ما. و انجام دادي
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سر خودشون رو گرم همه گرفتار اینن که یه چیز جدید پیدا کنن و باهاش  ي من، توي خانواده
براي کنترل نایت ساید  چینی سیسهمن چند قرن رو صرف جنگ و د .لذت ببرن و ازش کنن

 تونستم به خودم محول کنم، اي که می ترین وظیفه سخت .در اختیارم بود... ر اینکهبه خاط کردم،
و  .ارزش بود بی برام... ي کمتر از اینهر چیز .تونستم به خودم بدم اي که می بزرگترین جایزه و

  »!شده و شاید کمی دیر ،اینقدر به تصاحبش نزدیکماینکه  !کنه آتشی می این منواالن 

  »به زودي بمیري؟انتظار داري  به خاطر اینکه«: پرده گفتم بی

راهی و . همیشه یه راهی براي فرار از معامله هست«: جرمایا بدون اینکه به من نگاه کند گفت
  ».هوش باشی تا بتونی پیداش کنیبااونقدر فقط باید  .وجود داره يبراي شکستن هر عهد

  »براي زنده موندن باشه؟ ي خودت حتی اگه به معنی کشتن نوه«

تونم  من نمی .نه«. کرد ام زده فتگش ی که کردي دردناک و با خنده باالخره به من نگاه کرد،او 
  ».مستتون هم نمی خواستم میحتی اگه  .همچین کاري بکنم

وگرنه هیچوقت با این پرونده به جایی  مام حقیقت رو،ت .یباید حقیقتو به من بگ«: گفتم
سرداب زیر  ي دربارهمثال  .که باید بدونم بهم بگورو چیزي  .جرمیا ،با من حرف بزن .رسم نمی

  ».کس جز خودت اجازه نداره بره اونجا و اینکه چرا هیچ. بگو براماین خونه 

  »؟اش تحقیق کردي، نه درباره«: جرمیا گفت

  »؟ي ملیسا رو برات پیدا کنمخوا مگه نمی«

  ».اي از هر چیز دیگه تربیش .خوام می. چرا«

  ».یا بهم بگو چطور فناناپذیر شدي به سرداب و بگو چی اونجا مخفی کردي، ببر وپس یا من«
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 یخیل«: باالخره گفت .دباش رسید که از پافشاري من رنجیده نظر نمیه اما ب کشید، یگریفین آه
  ».کنیم انه در این مورد بحث میمحرم. دنبالم بیا. خب

یک  و ردباز سالن رقص  اي به گوشه رااما گریفین مداشتم، دیگر را  اختفاي ي دیوارهیک  نتظارا
احتیاط وارد و کلید را با  وصل بود بیرون آوردزنجیر طالیی یک به که کلید کوچک طالیی را 

آن بخش از دیوار و کل  کلید چرخید .دکر حکاکی شده قدیمییک قفل کوچک مخفی 
در را سپس و  را به داخل راهنمایی کردجرمیا م .در پشتش نمایان شد یاتاق وچرخید و باز شد 

که داشت بود و فقط یک چراغ  لخت شهای دیواراتاق خالی و  .ت سرمان بست و قفل کردشپ
   . هنگام ورود ما روشن شد

 ست،ا  هحفاظت شد .ه نگه داشتممحرمان اريک هاي این اتاق رو براي کنفرانس«: جرمیا گفت
ها  اگه بدونی چقدر از کارها توي مهمونی کنی تعجب می .ها کننده سمع قامخصوصا در برابر استر

 .شه ده تا مطمئن بشه که کسی مزاحممون نمی هابز بیرون کشیک می .کنن سرانجام پیدا می
همیشه فکر  .پذیر شدنم رو بگمفنانا ه نفر داستان واقعیخوام به ی باالخره می مثل اینکه ...خب
این بار رو از  اقم کهخودم هم مشتتقریبا  اما حاال که وقتش رسیده، کردم گفتنش کار سختیه، می

روي و مدت خیلی زیادي ر و من این یکی ،شه خم میاسرار آدم زیر بار  .دوشم بردارمروي 
تی که چیزي بیشتر از یه وق .من واقعا با شیطان معامله کردم. جانآره،  ...دوشم حمل کردم

بهشت و جهنم خیلی  ااون روز .در واقع اصال مشکل نبود .نبودم دوازدهمن رق در توي لندن دربه
یه بدهی قدیمی بدست  که ازیه طومار از کاغذ پوستی  .بیشتر از االن به مردم نزدیک بودن

او ناگهان » .کردمازش استفاده ي تاریکی  خود شاهزاده احضار برايو  برداشتم مه بودآورد
من بهش سوگند «. لرزیدند نگاه کرد یادآوري آن روزها میو به دستهایش که با  مکث کرد

 اما باز هم ،تحمل باشه قابلبراي چشم انسان  که ی ظاهر بشهدادم و مجبورش کردم تا در یه فرم
خیلی  کردم طلب بودم و فکر می نیم خیلی جاهوولی خب من در دوران جو ...چیزي که دیدم
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 .خوندم می دقت بیشتريکه با خون خودم امضاش کردم با رو قراردادي  می بایست .باهوشم
 وجود داره ییه شرطتوي اون سند اصلی جهنمی دونی،  می ...شیطان همیشه به جزئیات توجه داره

مستقیم بکشم  هاي خونی خودم رو چه مستقیم و چه غیر تونم هیچکدوم از نوه من نمی گه که می
دادن  کیفرش هم از دست .جور آسیبی بهشون برسه هر به دلیل غفلت و سستی اجازه بدم یا

اي که  چاره نهاتو در مقابل خودم دیدمشون   که به وجودشون پی بردمهمین بنابراین .بود روح
این کار که هیچوقت با ویلیام و الهنور اون هم به شکلی که  .بپذیرمشون این بود که... برام موند

 ي لعنت شدگی نشونه دو تا نوه حکم مرگ من بودن، .بکنمکرده یا نتونسته بودم رو ن
تونستم  می هرکاري  .ه بودکرد ام زده شگفت وجود اوناتونم بگم  ولی نمی، م بودنناپذیر اجتناب

 ،بدم بکشنشونتونستم  می .اما بهرحال اونا اومدن، شم کردم تا مطمئن بشم هیچوقت پدر نمی
پایان  معنیبه بدونه  با وجودي کهحتی  ،پیدا کنه هادامخواد که نسلش  ي میمردهر  ...ولی

 ولی .از بین بردمتوي زندگیم آدماي زیادي رو  .جان ،هستم بیرحمی آدممن  .خودش باشه
اما خیلی زود معلوم شد ، تمام تالشم رو براي پال کردم .آسیبی نرسوندم ي کسی هیچوقت به بچه

تقصیر  .بکنه ستتون بیشتر از کاري که ویلیام می نه. ده رو رهبري کنهنوااتونه خ که اون نمی
 بهترین... اما ملیسا .رو نرم بار آورد این اونا .توي ناز و نعمت به دنیا اومده بودن—بوداونا ن
   ».تنها گریفینی که فاسد نبود. از آب دراومد ي ما همه

  »اونجا چی داري؟ و سرداب؟«: گفتم

قدرتمندي ازش بسیار هاي دفاعی  و توسط قدرت اونجا پنهانش کردم .ا کردمقراردادي که امض«
تونن  یده بودم بهشت و جهنم نمینش که مبه نایت ساید اومد به این خاطر .شه می محافظت

و  .نشتهاي خودشون رو دا مورأهر دوتاشون اینجا م ،مسلمااما  مستقیما تو کارش دخالت کنن،
داشته باشه می  جهنم و یکی که روابط درستی با بهشت ،ز بین برداشه  رو نمیقرارداد  هرچند
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بهاي  مبراي فناناپذیر شدن .رو بپذیرم یریسکچنین  تونستم نمی .هاش رو دوباره بنویسه تونه شرط
  ».سنگینی رو پرداختم

چرا با دادن همه چیز به ملیسا توي  ؟تغییر دادي ات رو نامه وصیتچرا اینقدر ناگهانی «: گفتم
  »ت دوگانگی ایجاد کردي؟ا هانوادخ

 هوش اون، .که ساختم دارهرو چون اون تنها کسیه که لیاقت فرمانروایی بر قلمرویی «
تونستم به همسرم  چی رو می .باعث شد بفهمم بقیه چقدر محدودن ...شخصیت قویش رهبریش،
اون  .ه دارهدم نگ میچیزي رو که بهش  ستتون ماریا نمی ؟ازش بگیرنشنتونن  بقیهبدم که 

 .تصاحبش کننهاي عجوالنه و معامالت بد  اشت بقیه با ازدواجذ یا می ،دور مینداختو قلمروي من
هاي سرتاسر نایت ساید  که توي دارائی اون پول خودش رو داره، .مونهب رکه فقی و اینطور نیست

و از من پنهان تونه چیزي ر اون هیچوقت نمی !خبر ندارمکنه من  فکر می .کرده شگذاری سرمایه
 .اي ازش ندارم کینهبه این خاطر  .چه مرد چه زن ،ي بیشمارشهها کمترینش هویت معشوق کنه،

حواسمون از  ، تاها دارن ي زمینه همه يهاي جدید تو ي من نیاز شدیدي به چیز خانواده تمام افراد
  ».ترن ضعیف از همهو ویلیام و الهنور  ...جریان یکسان روزهامون پرت بشه

  ».کننات  زده تونن شگفت اونا می. دونم نمی اوه،«: فتمگ

 ،شوناگه بدمش به یکی .و نگه دارنتونن تجارت من اونا نمی .تونن نمی. نه«: یا با تحکم گفتجرم
 شا ههم کهجنگن  من می امپراطوريو اینقدر سر  بیاره، شکنه از چنگش در اون یکی سعی می

 اگه تجارت رو به هردو. کنن دعوا می یه استخون که سرمثل دو تا سگ  .کنن میو نابود ر
گریفین هستن که  اونقدرياونا  .کنن دنش نابودش میربا جنگیدن سر کنترل ک ،سپرمتاشون ب

 .اي به این موضوع نداره که عالقه هکامال ثابت کرد ...لو پا .تونن نفر دومی رو تحمل کنن نمی
یی رد پا ...ارمبذد از خودم به جا عبباید ا چیزیه که این تنه .باقی بمونه، جانمن باید  امپراطوري
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 ....باشه جاودانهتونه  این دنیا واقعا می يتنها چیزیه که تو شاید تجارت. دنیاتوي از خودم 
  ».بیهوده بودهوگرنه تمام کارایی که تا حاال کردم  .ارم نابود بشهذتونم ب نمی

  »؟نفرین شدي ...ئنی کهمطم؟ تونی بکنی مطمئنی که هیچ کاري نمی«: گفتم

که دارم و  رو هر چیزي چشم به هم زدنرم در عرض یه ضحا« :و گفت او به آرامی لبخند زد
حتی جدا از  .ولی هیچ راه فراري نیست ...بگیرمخواد بیفته  که میرو  اتفاقیساختم بدم تا جلوي 

خودم رو انجام دادم کارایی که براي بدست آوردن ثروت و قدرت  ربه خاط ،اي که کردم معامله
 چه اهمیتیپس گناه  م،بود من فناناپذیردونی،  می .به بدترین شکل نفرین کردمهزاران بار 

که رو تقاص کاراي وحشتناکی قرار نبود هیچوقت  براي آدمی مثل من  داشته باشه؟تونست  می
  »...پس بدم کردم می

 ديکرایی که دیدي و کارایی که تمام چیز، ها که زندگی کردي تمام این سال ...ولی«: گفتم
  »کافی نیستن؟

  ».قشنگه قرنهمه حتی بعد از این ی هنوز هم زندگ !ننیستهم  نزدیک حتی به کافی !نه«

تونستی خیلی چیزا به دست  میچندین قرن زندگیت  با این همه ثروت و قدرت«: به آرامی گفتم
  ».هباش کسی که وجودش مهم. تونستی یه کسی بشی می. بیاري

ودم تنها چیزي که توش خوب باما  .دونم می دونم؟ اینو نمی خودمکنی  فکر می«: گریفین گفت
 ...خودمو نشون بدمباهاش تونم  میو تنها چیزي که ، مجازات ابدي فروختم بهروحم رو . تجارته

  ».ها هستن این چیز

اش باز  لید طالییجرمایا در را با ک .دبانه در زدؤمخیلی  ناگهان ولیدر همان لحظه یک نفر 
   . یک چاقو هم کنار نامه بود. اي وارد شد اي روي یک سینی نقره ي تا شده با نامهبز او ه کرد،

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

  

Night side 7 25 

  ».ها یه نامه فرستادن گانگیرواما ظاهرا باالخره گر قربان،که مزاحم شدم، ببخشید «

ز و سپس به من به هاب .بازش کرد و سریع آن را خواندو  یا نامه را از روي سینی قاپیدجرم
   .نگاه کردم چاقویی که هنوز روي سینی بود

  ».قربان ،نامه با چاقو به در جلو میخکوب شده بود«: هابز گفت

هیچ  .کردم بررسیآن را  کرد به نامه نگاه میاخم  بامن چاقو را برداشتم و در حالی که جرمیا 
هم امکانش بود که اثري  بازاما ، اي بودند ها حرفه این آدم .اي روي چاقو نبود مدرك فیزیکی

یک و  شروع به بیدار کردن موهبتم کردم، .آن را ردیابی کنم مروي چاقو باشد که بتوان ذهنی
به نگاه سریعی بدنم را منقبض کردم و  .محکم بست ام را درونیاز بیرون چشم  نیرویی بار دیگر

چاقو  هاخم کردم و دوبار .کنددفعه چیزي ظاهر نشد که به من حمله  اما این م،انداختدور و برم 
ي  هاي دیگر بود و هیچ مشخصه چاقوي معمولی مثل تمام چاقو کفقط ی .را بررسی کردم
 .هم معمولی بود کاغذ و جوهري که در نامه استفاده شده بودشک  بدون .متفاوتی نداشت

 نی که ما هربه این مع معنی، و پر .نمادین. سنتی .داشتخوبی  تأثیر میخکوب کردن نامه به در
و من  من داد هیا نامه را بجرم .بینید و شما هیچوقت ما را نمی رویم، آییم و می وقت بخواهیم می

با یک فونت استاندارد  .چاقو را دوباره روي سینی گذاشتم تا بتوانم نامه را کامال بررسی کنم
   .تایپ شده بود

چه  تمام امالك خود را، ندهظرف دوازده ساعت آی یا گریفینما درخواست داریم که جرم«
هاي به  تمام پول .ببخشد را اش ییارادو تمام ي عمومی بگذارد  به مزایده تجاري و چه شخصی،

ي خود را زنده و  گریفین نوهصورت فقط در این . داده شونددست آمده باید به مؤسسات خیریه 
شخصا و به  دیگرتا یک ساعت باید  اگر گریفین با محتویات این نامه موافق است، .بیند سالم می
اگر گریفین  .شده استکه این پروسه شروع  مدرکی ارائه دهدو  به آدرس زیر برودتنهایی 

  ».را نخواهد دید اش هیچوقت نوهدیگر  د،هکارهاي ذکر شده را انجام ند
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ي  در قلب منطقه زمینی یک پارکینگ زیر .د بودمبلرا  جاآن. آدرس زیر نامه را چک کردم
  .یا نگاه کردمبه جرم .بود تجاري

حتی به ازش بگذري، ر نیستی ضوجه حا که به هیچ خواستن تچیزي رو از تنهاکه  البهج«: گفتم
  ».خاطر ملیسا

  ».اون تنها چیز خوبیه که از زندگیم حاصل شده .ارم اون بمیرهذتونم ب نمی«: گریفین گفت

  ».هیچ بودهبه خاطر  اش همهاونوقت  ،تسلیم کنیاما اگه تجارتت رو «

ارم این ذتونم ب نمی«. مملو از غم و اندوه به من نگاه کرداي  با چهرهیا جرم» !دونم می«
حتما باید یه راهی باشه ، جان !رو که درست کردم نابود کنن هرچیو  !ها برنده بشن حرومزاده

تونی  نمی .یمنجات بد ها گفتن انجام بدیم گانگیروکه بتونیم ملیسا رو بدون انجام کارهایی که گر
  »کاري بکنی؟هیچ 

حتی اگه و  ،رو دارن هم ملیسا رو اونوقت هم تواگه بري  .نباید بري سر قرار«: با تحکم گفتم
 .کدومتون رو آزاد کنن هیچ ضمانتی وجود نداره که هیچ خوان بگیرن، که میرو هایی  تمام چیز

یه  ممکنهها  ي این کار همه نیمدو تا اونجایی که می .بکشن همونجادر جا تونن جفتتون رو  می
من ، نه .یشي تابلو ب یه تلهوارد تو امنیتت رو ترك کنی و کاري کنن تا  —باشهبوده نقشه 

  ».ي بهتر باهاشون بکنم یا نه معاملهتونم یه  ببینم می. رم می

  ».بالفاصله ملیسا رو بکشن اومديممکنه وقتی ببینن تو به جاي من «

 ».که منو عصبانی کنن هستن  تر از اونی عاقل. هستن  يا اینا حرفه. نه«: گفتم
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  !مرده نِیفیرگ کی  : مهنفصل 

  
 ي هلیو وس ونیکام و يسوار آن همه. ستدیا یهرگز نم دیسا تیدر نا کیترافکه د ندان یم همه

فقط به راه خود ادامه  هستند رسند یکه به نظر م از آن شتریب يزیچ هایشان یکه بعض ،هینقل
فقط  نی، اداند یم یر کسکه ه ییزهایچ شتریمثل ب یول. بروند يتر جالب  دهند تا  به مکان یم

مهم در  يها ناشناس افراد مهم را به مکان ي هینقل لیوسا نیاز ا یبرخ. است تیاز واقع یبخش
خطرناکشان  يها نیافراد مهم وجود داشته باشد تا ماش نیا يبرا ییجا دیو با برند یم دیسا تینا

 خاطر نیهمبه  .حضور دارند آنجا بگذارند یخصوص اریکه در جلسات بس یرا در هنگام
محدود به مناطق  ی، ولوجود دارد دیسا تیدر نا نیپارك کردن ماش ی برايمخصوص يها مکان
و مرگ  بیآس... رود بد پیش می یبه طرز وحشتناک اوضاعکه  یوقت نیبنابرا ،هستند يتجار

  .شودمحدود ص خمش ي منطقه کیتواند محدود به  یم

به چه  میتوانستم به او بگو ینم. ببرد يتجار ي به منطقه نیمرا با ماش کهکردم  عنقاپسر مرده را 
 و حتما. از طرف من عادت کرده بود لیاو به نگفتن دل ی، ولعجله به آنجا بروم نیبا ا دیبا لیدل
 انیدر سکوت از م .تحت فشار نگذاشتمورد این در مرا  وند چوب دهید ام چهرهدر  يزیچ
مربوط  نیماش ،گرسنه و خطرناك يها نیتمام ماش و میکرد میعبور  دیسا تیشلوغ نا يها ابانیخ

آن حفظ  را باو محترمانه  منیا ي تا فاصله کردند خیلی تالش میدادند و  می صیرا تشخ ندهیبه آ
. ستیبدهم چ امانج متوان یکه م يکار نیبهتر رمیبگ میتصمکردم  داشتم سعی میهنوز  .کنند

آن  .سرنخ دیگري هم نداشتم... ، ولیاي بد پیش برود دهکنن به هر طریق نگران اوضاعممکن بود 
به  .مکانش را دودستی تحویلم داده بودند و حاال، مکرده بود سایملوقت صرف گشتن دنبال همه 
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در هر  نیبنابرا... دانستند می فهمیده بودمآنچه را من  حتما رانیگ انو گروگ. دوتله باحتمال زیاد 
از قلم را  يزیمن چ... ، یا اینکهم بودندو منتظر بودندداده  بیترت برایمزننده واقعا  يزیچصورت 

 ی، اگر حتاهمیتی نداشت. بودن کردم میکه فکر  طورياصال آن  تی، و موقعانداخته بودم
به هر قیمتی  دیبا ،وجود داشت گیرانش گروگاناز چنگ  ملیسانجات  يبرا یشانس نیکوچکتر

  . کردم تفاده میاز آن اس بود و هر خطري که داشتکه 

  . همیشه براي انجامش آماده بودمکه  بود کاري نیا

بالفاصله به  نبودن نیفیاطر گرخبخواهند به  رانیگ که گروگان این امکان وجود داشت وارههم
 دیبه ترد يا یمدت کاف يتا آنها را برا شهرتم حساب کرده بودم يرو ی، ولمن شلیک کنند

 ییآنها يکه برا يا اتفاقات زننده راجع به يادیز اریبس يها داستان. تا من اول حرف بزنم ندازدایب
ها  داستان نیا شتریب. است دهیچیپ دیسا تیافتاده است در نا بودند دهیمن اسلحه کش يکه رو

 نیتا ا کنم یم يمن عمدا کار ی، ولقل در آنها به شدت اغراق شده استحدا ای، ندارند تیواقع
 گاهی اوقات. را از خودم دور کنمها  کند مزاحم یکمک مکار  نیا. دنکن دایپ جیها ترو داستان
اگر که  بودمکامال مطمئن . کند یعمل م هیال سه ي گلوله لباس ضد کیترساننده بهتر از  یشهرت

بتوانم مردم را اگر  .ممذاکره کن بهتوانم آنها را وادار  یمکاري کنم با من صحبت کنند، بتوانم 
توانم با صحبت کردن  میمعطل کنم که مرا نکشند به قدري هایم  رفبراي گوش کردن به ح

  .ادار کنمرا به هر کاري و آنها

را در  زشیانگ شگفت نیکرد و ماش دایآدرس را پ یمن به راحت يها ییمرده با وجود راهنما پسر
. میانداخت یبه محل نگاه نیداخل ماش از. از مقصد متوقف کرددور  رؤیت  قابل يا فاصله

تا  حافظانو با م حکمستم يمسدود شده و درها يفوالد يها و انبارها  با پنجره يتجار يها گاهیاپ
منطقه را پر  دندیدرخش یدر هوا مکه تقریبا  يقو آنچنان ییجادو يها دندان مسلح و محافظت

و ، ندیآ یم نجایبه اتجارت  يمردم فقط برا. نبودند ابانیدر خ يادیز افراد. کرده بودند
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وجود  نجایا يا کننده کیتحر نئونالمپ  چیه. روند یباشند که فقط راه م ییها خواهند مرده ینم
با  هشیار افرادکه  بود ییجا نجایا. نبود معمول زِیآم دعوت يها نگاهخبري از آن و  شتندا

دست به دست  یعسرآنقدر پول و  ،ه انجام دهندیاراند تا معامالت هشردنک یمالقات م گریکدی
 به شدت از ماندنرا ها  ستیتوردر اینجا . شد میپاك  جیبه تدرآن  الیشماره سر که شد می

   . با تیر بزنند به خاطر ژولیده بودنرا ممکن بود یک نفر و کردند  پشیمان می

راه  کی، يورود کیتنها  —دیرس یها به نظر م نگیپارک گریمثل د ینیزم ریز نگیپارک
تا دندان  نگهبان يادیو تعداد ز ،فتر یمپایین  یبتن ینیرزمیز ریک انباکه به  یو طوالن دار بیش

نظر  بهند خشن ردک یمسعی و  ندشتگیول مآن اطراف پرزرق و برق که  هاي یونیفرمبا مسلح 
   .دادبه خود  یتکان در کنارم بیقراريبا پسر مرده . برسند

کس  چیه. خواد بیفته میبا هر اتفاقی که . کمکت کنم تونم یم .امیتونم باهات ب یم« :گفت
ش ا ها همنیا .استادم نکاریا يمن واقعا تو. شمب میها قا هیسا يتونم تو یم. مبود نجایفهمه من ا ینم

  ».از مرده بودنه یبخش

 نیفیگر يجاه من ب دنیاز د یکاف ي اونا به اندازه .ممکنه خیلی اتفاقات بد بیفته .نه« :گفتم
ت شنهادیاز پ بهرحال .میبهشون وارد کن يادیشوك ز دینبا مکن یفکر م نیبنابرا .شن یم یعصبان

  ».ممنونم

هر دو شوتر با گلوله  ي، سوزیدماغم کشته بش ریارم درست زذاگه ب .یلعنت« :مرده گفت پسر
  »منتظرت بمونم؟ يخوایم .از جا درمیارهاستخونامو  ش هم تمامبعد ،در میارهزانومو  ي کاسه

همین هم  نتیماشضمن  در، طول بکشهچقدر کارم  ستیمعلوم ن .یکارو نکن نیبهتره ا« :گفتم
  ».نمتیب یبعدا م .تو برو .ي کافی جلب توجه کرده االنش به اندازه

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

  

Night side 7 5 

 ریغ یلیکه خ گهید زیو چندتا چ .کردم ياسلحه جاساز یکل نیماش يمن تو« :مرده گفت پسر
  ».نش یبلند منفجر م يصدا دوستانه و با

  »؟شده ماسلحه الزم یمن تا حاال ک«: گفتم .دینگاه من خجالت کش ازو ا وبه او انداختم  ینگاه

از آنجا پسر مرده  .پایین رفتم ابانیخ بدون اینکه به چیزي نگاه کنم ازشدم و  ادهیپ نیاز ماش
بنظر  نگیپارک يورود. عبور کرد يتجار ي متراکم منطقه نا کیتراف نیاز ب یبه راحتشد و  دور

 نگیپارکبه  یآسان و دائم یبه دسترس ازیاحتماال ن ؛شودمحافظت  اي جدي زیبا چ دیرس ینم
تنها شدم  همینکه داخل میو . آن اعمال کنند يرا برا ینتوانند محافظت خاصبود باعث شده 

مراقب  فتر یانتظار مها  نیماشاز . بودند نگهبانان می بایست با آن روبرو شومکه  یمحافظ
  .خودشان باشند

 بتوانند تا نشان بدهندضعیف و درمانده خود را که  تخصصشان در این استها  نیاز ماش یبعض
را  شانیها ها و چنگال دندانبعد و  ؛کنند کیبه خود نزدگول بزنند و را  گرید يها نیماش
براي  بقاي انسب. رود یتر م نییپا ییغذا ي رهیدر زنج پله کی خورده گول نِیو ماش آورند می در

که بخواهد در چنین احمق باشد  آنقدرکه  يو هر انسان دزد. کاربرد ندارد دیسا تینا زندگی در
. هست فتدیب شیکه برا ناگواري هر اتفاق قیالها به کار بگیرد  جایی آن را روي ماشین

  .هستند کنند یم یکه در فوالد زندگ ییوالهایهو ها،  چرخ يسوار بر رو مرگ نجایا يها نیماش

هم به  د بانکن ترغیبرا  هینقل لیو وسا ندنگه دار رونیها را ب تا ناخوانده دنآنجا بودفقط  نگهبانان
ها شاد و  نیماش یوقتو  ندردک یم کیشل دوکه از آنها نب یبه هرکس شترشانیب. ندیایکنار ب یخوب

نیازي نبود حتما یک نابغه را براي آن کار . شدند می میقا يجامد زیپشت چ دندش یشنگول م
 ي و منطقه کردمآن را باز  ،کردم دایپاي  در یک گوشهرا  ییهوا هیتهو ي چهیدر .آنجا بگذارند

  کی. مرا به مبارزه نطلبید یکس ،دیمرا ند یکس. نگاه کردماز میان آن را  ینیزم ریز نگیپارک
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که بتوان  يا هیسا بوداست که هرگز کم نید انرس ینم انیکه هرگز به پا ییها مثبت شب ي جنبه
    .ستیند ش ندر آن پنها

  .پنهان نشده باشد هیساآن در  يزیمراقب بود قبال چ دیبا هرچند

 یبتون نگیپارکدر پراکنده  به شکلی از هم  زیاد ي  با فاصله مختلف ي هینقل ي لهیوس ستیب حدود
ي در آنجا وجود داشت ادیباز ز يفضا .بر سر قلمرو بپرهیزند درگیرياز تا  پارك کرده بودند

نگهبان آنجا  يتعداد انگشت شمار و بود ادیز هیساهاي تابناکی که آنجا بود  راغبا وجود چ و
د تا ودنمکان و زمان را به دقت انتخاب کرده ب نیا سایمل يهاگیر احتماال گروگان. بودند
 تر به کارهاي مهم باید اول پس. حاضر باشند نگیو آدم در پارک نیماش ممکن تعداد نیکمتر

در آوردم و  بمیاز ج يمرمر ي لهیت پنج شش تا. شدم یها خالص م نگهبانشر از  دیبا. رسیدم می
 کیها به  لهیکدام از ت  هر .هوا به داخل پرت کردم ي چهیآنها را با دقت از درون در یکی یکی

 يرهایژآ ایجاد شده ياز صدا .مختلف بلند شد ریژآ شش يخورد کرد و همزمان صدا بر نیماش
مقابله  ي ، مشکوك و آمادهیعصبان با حالتی  گرید ي هینقل لیوسا وآمد هم به صدا در  يشتریب

  . شدند داریباز خواب  يا با هر حمله

ند ه بودفکر کرد چونبه هرچه که اطرافشان بود ضربه زدند  نیدو ماش و ها به صدا در آمدند بوق
و  ها بزرگ شد نیماش ي اندازه. شده است کیبه آنها نزد یواشکی یند کسا هزد یچرت م یوقت

 بودساخته شده  زیاز فوالد ت یفیقرمز و درخشانشان که در رد يها دندان و شدباز  یشانها کاپوت
تا موشک  چند یو حت الکتریکی يها ، سالحبرقیهمراه اره  به ییها مسلسل. دشنمایان 
ز ا و زدند سر یک دیگر داد میها  نیماش .آمدند رونیمحتمل ب ریغ ییاز جاها کن پرتاب

از ها   نگهبان. بلند شد یشانها وحشتناك موتور يو صدا ختیر نیزماسید روي  هایشان رادیاتور
 نیا کردم یم دیکه من با يو تنها کار .پشت سرشان را هم نگاه نکردند و فرار کردند جان ترس

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

  

Night side 7 7 

و م پایین برو پیچ در پیچ یبیاز سراش حالتی عاديبدون محافظ بروم و با  يود که به سمت ورودب
  .مشو نگیپارک ي محوطه وارد

ساکت شدند و  یکی یکی ند ومتوجه حضور من شدآنها را ببینم  نکهیا ل ازقبخیلی  هینقل لیوسا
م همه دیرس سراشیبی نییبه پا یوقت. آنها مرا شناخته بودند. و مراقب برگشتند اریبه حالت هوش

و مواظب بودم که به کردم عبور  ها نیماش انیاز مو به آرامی با دقت . دوباره ساکت شد زیچ
 کردند خاموش و روشن میرا شان جلوی هاي  چراغدر حالی که ها  نیماش. نشوم کینزد کدام چیه

خود را به خواب  ییتا چند. رد شدنم را تماشا کردنددر سکوت تا مسیر حرکتم را دنبال کنند 
که حداقل شود  یباعث م غرور يشو کینزدبه آنها  یلیاگر خ .گولشان را نخوردم یزدند ول

ها از هم باز شد و به  ي رادیاتور یکی از ماشین شبکه شدم یم کینزد وقتی .رندیبگ ازت گازیک 
را  یشها دندان یو به آرام درازي از آن بیرون آمد یزبان صورت. هایی فلزي درآمد شکل دندان

 يشتریب يتا به من فضا دب رفتنعق نیچند ماش. ادامه دادم راه رفتنبه . شد دیو دوباره ناپد دیسیل
  .شد دیناپد واقعااز آنها  یکیبدهند و 

  .کنیدباور نرا  کم آن کمخودتان هم البته تا زمانی که . چیز خوبی است واقعا شهرت

 تمس به آن و رك شده را پشت سر گذاشتماپ يها نیماشبا آسودگی خاطري دوجانبه 
را  یکسهنوز . رفتم لیسا حضور داشته باشندهاي م ، جایی که قرار بود گروگانگیرنگیپارک
. شدند یتر م قیتر و عم اهیها س هیو سا ،گذاشتم یروشن را پشت سر م ي منطقهداشتم . مدید نمی
تا  به کار بیندازمکردم تا موهبتم را  یسع .بلند بود اریبس نگیرکاپ زمین يرو میپا يصدا
را  میتا جلو مداخله نکرد يزیچ بار نیا هرچند یول ،نمیزننده را بب يها زیسوپرا ای یمخف يها تله
هیچ چیزي را  کهبود  فرا گرفته ییجادو يها محافظترا آنقدر  نگیپارک يفضا رد،یبگ

  .مه بود درون نگاه کردن بهمثل  .دیدم نمی
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پنج شش . روشن شدبودم نشده  متوجهشپشت سرم که قبال در  يدر از باالي تابناكچراغ  کی
  چراغچون در مقابل . شده بودند رهیبودند و در سکوت به من خ ستادهیکنار هم ا کیتار پیکر تا

و  ستادمیا. باشند یممکن بود هر کسبنابراین  ،بودندقرار گرفته  هیسا ایستاده بودند در تابناك
  .ستمین نیفیگر ایکه من جرم فهمیده باشند ستیبا  تا حاال می. نگاهشان کردم

  ».میمنتظرتون بودما  .رلیت يآقا جا،نیابیا «: گفت خشن ییبا صدا یزن

لبخندم را  نیتر پشتم را راست کردم و مصمم. طور که حدس زده بودم هماندرست . بودتله 
 نبایدوقت  چیه. دادم و بدون عجله به سمتشان حرکت کردم تا به آنها ملحق شوم لشانیتحو

د که من به وبه آنها گفته ب نیفیرگ عمارتدر  یکسحتما . شوند تانیمتوجه نگران دیهدباجازه 
م حدس نیداشته باشند؟ اول عمارترا در  یکس ها ریگ گروگان بودممکن . میآ یم نیفیرگ جاي

  ...کار، کار یک خودي استبود که  نیاهم از همان ابتدا 

از تعجب  که یلی، و تنها دلنمیبببه وضوح شدم تا بتوانم آنها را  کیآنقدر به آنها نزد يبزود
آنها راهبه بودند، با  ي همه. ها راهبه. کت شدماساز فرط شوك بود که  نیا دیاز دهانم نپر یحرف

 رو به نظ .جديواقعا  ییها سالح. کردند یهمه اسلحه حمل مو ، زنانه يو روسر یلباس روحان
ها  توسط راهبه نیفیگر سایها؟ مل راهبه. از سالحشان استفاده کنندبودند  بلدهمه که  دیرس یم

 ستادمیمقابل آنها ا .کرد معنی پیدا میکم داشت  ها کم حاال خیلی چیز... واقعشده بود؟ در  دزدیده
  .تکان دادم يبود سر ستادهیا هیجلوتر از بق یکمکه  يا دبانه به راهبهؤو م

ارتش جمن خواهري نا که هشد ، چطورخب« :گفتم ونگه داشتم  یرا آرام و معمول میصدا
  »؟ربایی شده درگیر آدمرستگاري 

 راحتی این به اند هانتظار نداشتمشخص بود که  .با حالتی معذب از جایشان تکان خوردندها  راهبه 
و حالت  بی یصورت و بود شانه چهاراو قد بلند و  .شد رهیبه من خها  راهبهي  سردسته. شناخته شوند
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جدي گرفته خیلی کارش را  اش طوري بود که انگار قیافه. و خشمگین داشتاه یس یچشمان
  .است

 یعسر قدرنیچطور ا .لریت يآقا ه،رین جلوتر موکارآگاه از خودت هیشهرت شما به عنوان « :گفت
  »د؟یداد صیتشخ ور ما ي فرقه

 تويکه  یو زن .حمله کردن همه راهبه بودن مبه !سواید تويکه  یکسان« :گفتم یسادگ به
بد بهم نگاه  تونخواهرانچند تا از  نکهیبعد از ا قاید دقحمله کر مبه یل یبا چشم کاسترنج فلو 

من  دیدیفهم همینکه–هالبته االن کامال واضح. بفهمم تونستمیمهمینجوري . بهم حمله کرد کردن
 سر در نمیارمهنوز  یول. مانع دخالتم بشید رانهیشگیپ ي حمله هیبا  دیبود دواریام ام مسئول پرونده

 يها ستیترور يکار برا نیاکنید  فکر نمی. دیبدزد ون رونوجودختر  هی دیکه چرا شما با
  »؟باشه نییسطح پایه کم  خودتون مثل یبدنام یحیمس

 ناو ماسما به ! میهست خدا ویانججنگما  .میستین ستیما ترور« :گفتبه تندي  ها راهبهي  سردسته
  ».میر یم داشته باشن ازیجا که به ما ن هرو . میکن یعمل م

  »د؟یاجازه گرفت شاول از .کنن به اسم خدا عمل میکه  کنن یاز مردم ادعا م یلیخ« :گفتم

  ».میکرد ادیخدا سوگند  رايب مقدسمون شرافتما با جان و « :با غرور گفت راهبه

  »؟یچ مردن !واسید تويکه  یگناه یافراد ب« :گفتم

. از دستمون خارج شدکنترل اوضاع اونجا « :بود گفت خیره شدهطور که دائم به من  همان راهبه
از  خیلی. پس بدیم اتن اشتباهاو يبرا یما تاوان بزرگ يتو باعث شد. صورت گرفتی هاتاشتبا

  »ر؟لیت يآقا در چه حاله،وجدان شما . ما مردنو نجیب خواهران خوب 

  »؟نیک یم جادیموهبت من تداخل ا توي اخیراکه  تویی«. به او نگاه کردممتفکرانه 
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  ».میندار ها قدرتاز این جور اما ما  ،میکرد یماین کار رو  میتتونس یم هاگ .نه«

  »...هم دارم  هگیدشمن دیه جایی یه  یعنیپس  .یلعنت« :گفتم

با این افکار سرگردان طور  نیذهنت هم بذار«: دماغش را باال کشید و گفت يصبر یبا ب راهبه
  ».کنم یصحبت مرستگاري  ارتش خواهريمن از طرف انجمن . هستم 1نیوزفژمن خواهر . بمونه

در  اي مذاکره وگرنه ،حالش خوبهو  ستا  هزند بدونم دیبا .نمیرو بب سایمل خوامیم« :گفتم بالفاصله
  ».کار نیست

که عقب  ییآنها. پشت سرش اشاره کرد ي به راهبهو  و برگشت ».هالبت« :گفت نیوزفژ خواهر
بل در امق کهرا  نیفیگر سایملیک لحظه انم شدند تا بتو جداچند لحظه از هم  يبودند برا ستادهیا

همان  قایدق وآمد  یکه در عکس بود به نظر م یهمان شکل قایاو دق. نمیبب ه بودزد چمباتمهعقب 
به . شدند کیها دوباره به هم نزد راهبه یول دیبه من بگو يزیچ خواست یم .به تنش بود ها باسل

ي  به اندازهتوانستم  یاگر م. انعی برایش گذاشته باشندمبا جادو  ایاو را بسته باشند  دیرس ینظر نم
که فکر باشد  يزیتر از آن چ آسان بودممکن  نجایاز ا شبردن رونیشوم ب کینزدکافی به او 

زنده  دیم باه بودتمام مدت به خودم گفت .شحال بودمخو ه بودمدیداو را بالخره از اینکه  .کردم یم
  .ستیشاد معروف ن يها انیپا به خاطر دیسا تینا. بودموقت کامال مطمئن ن چیه یول ،باشد

که  ییهمون جا« :گفتم بلند يصدا با واضح و مطمئن باشد میصدا مکرد یم یکه سع در حالی
: و گفتمنگاه کردم  نیوزفژبه خواهر  ».نهوخ برمتفرستاده ب نوت مدرپ .سای، ملنبمو یهست

  »ه؟یمذاکره چ اصول. میکن صحبت دییایب س، پدیکن صحبت دیخواست یم«

 سایملي  درباره موضوع. در کار نیست يا مذاکره .اصولی نداریم« :گفت ا خونسرديبخواهر 
 اصرار ببیند ور ادداشتی شما یکه وقت میستدون یما م. لریت يآقا ،شماست ي درباره. ستین

                                                             
1. Sister Josephine  
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 هاتونبا امیتا مستق میندوکش یم نجایبه ا وشما ر بایست می. دییایب نیفیگر جايبه  کنید می
و . ماجرا خبر ندارید واقعیتاز شما . لریت يآقا ،دیبکش ارکنخودتون رو  دیبا .میصحبت کن

هاي زیادي در  جون .خطرندر  يادیز يزهایچ. دیگه توي این کار دخالت نکنیدکه  همهم یلیخ
   ».خطرن

  »د؟یکن یم کیشل مبه د؟یکن یکنار نکشم چکار م هاگ«: گفتم

   » .نه، مشدیکه مجبور ن یتا وقت«: ینکه صدایش بلرزد گفتخواهر ژورفین بدون ا

 –ما یمیاز ترفند قد یصورت پنهانه کردم ب یم داشتم سعی، میکرد یکه صحبت م یمدتدر تمام 
مکان  نیدر ا ییسفانه جادوأمت. استفاده کنم–صاحب اسلحه متوجه شدنها بدون  گلوله در آوردن

 دیشاکه اعتراف کنم  دیبا. شده بود یمن طراح يجادواز  يریوجود داشت که مخصوص جلوگ
. ندبود دهیه از آن دهنگام استفادمرا  ها خیلی. ام حقه وابسته کرده نیاز حد خودم را به ا شیب

  .معطوف کردم کرد یکه با دقت مرا نگاه م نیوزفژدوباره تمام توجهم را به خواهر 

 هر وقت، ما فقط شهرتمونخالف  بر .رلیت يآقا ،میبکش وشما ر میشبمجبور  میخوا یما نم«
 توانمونما از تمام  یول. نیمکجلوگیري  شتریمشکالت باز  تا کشیم ضروري باشه کسی رو می

  ».میکن ین استفاده موم شما در برابر خواسته کردن میتسل يبرا

  »تو سرتونه؟ یچ« :گفتم کردم یم تر کیکتم نزد بیهمانطور که دستم را به ج

. میکن یم حبسامن  يجاتا زمانی که این ماجرا تموم بشه یه  وما شما ر .دییایما ببا ین االن هم«
  ».هشما زجر بکش ینافرمان ه خاطرب سایمل دیبخوا نکهیمگر ا ،دیمقاومت نکن

 نوم دیبابگیرید  جلومو دیخوایم هاگ. نجامیا خاطر نیمن به هم .نهوخبرگرده  باید سایمل« :گفتم
 ن؟یوزفژخواهر  نظرت چیه، حاال. خوشم نمیاد دزدن می وها ر که بچه ینکسااز من واقعا  .دیبکش
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این کار مطمئنا حتی براي  ؟یخودت برس ي تا به خواسته یبکش يمنو با خونسردواقعا حاضري  
  ».یه جنگجوي خدا هم گناه کبیره است

 يراب ورکار  نیا هاگ .مید یانجام م ور خداما خواست « :صاف گفت ییبا صدا نیوزفژ خواهر
  ».ستیگناه ن يانجام بد خدا

  ».واقعا مزخرفه« :گفتم يلبخند با

چطور جرأت ! به ما نخند« :آمد و گفت جلودر حالی که صورتش از خشم قرمز شده بود  او
کار  نیا مثل توما ! میکرد کاراي خوبروحمونو وقف  یو حت یما زندگ! کنی به ما بخندي می
  »!میکن یپول نم يبرا ور

واقعا فکر و  .کنم یم سایمل يبرا ور نکاریمن ا .کنم یپول نم يفقط برا کارو نیمن ا« :گفتم
  ».بریموقتشه که دیگه  کنم یم

 دایسقف را پ يپاش رو آب ستمیسو ، شدم رهیخ مرموز، به داخل مه باز کردمام را  یداخل چشم
ی با آب مقدس هاي جادوی ی که براي خاموش کردن آتشآب. هم روشن کردم همه را با .کردم

شده  پارك يها نیتمام ماش. ضربه زد نگیسر پارک تا به سر مثل رگبار باران مخلوط شده بود
شاخ به  ی شهوتییها مثل گوزن اند کردند مورد حمله قرار گرفته یفکر مآنها که . شدند وانهید

که در را  گریدکوچک  يها نیبزرگ شدند و ماش گرید يها نیماش .را له کردند گریکدیشاخ 
خود  یواقع ماهیت و را کامال عوض کردند شانیها شکل ها یبعض. در بر گرفتندکنارشان بودند 
شدند  یاشکال ...گریو د ییمثل موجودات فضا گانهیبه موجودات ب لیناگهان تبد ورا نشان دادند 

به  دياهت بسیار زیاشباکنون که  يزیچ. آمد اصال با عقل جور در نمی عدبسه در وجودشان  که
از کمی که  يا راهبه يو رو دیرپ رونیها ب هیسامیان از داشت  کریپ غول اهیعنکبوت س کی

 غیجبا درماندگی که راهبه  یزد و در حال نیلحظه به زم کیاو را در . دیگروه دور شده بود پر
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به آن  ندده بودمآ جانیخون به ه از بويکه هم  يردیگ يها نیماش. دیخون او را مک دیکش یم
که هنوز  ییها نیبه ماش کیاتومات يها  سالحراهبه با مسلسل و  نیچند. سمت هجوم آوردند

  .کردند يانداز ریبودند ت کاري نکرده

در  ییها  پیکر و اشکال. کرده بود خاموشها را  چراغبیشتر نور  شد یم دهیکه به اطراف پاش یآب
و خم شدم  کشیدم رونیرج و مرج بهخودم را از میان  اطیمن با احت. کردند یحرکت م یکیتار

 انیاز م یبه راحت. که همه جا به پرواز در آمده بودند به من برخورد نکنند ییها تا گلوله
عقب و  کنان غرشکه  يا وانهید يها نیماش بهدر همان حال و  گذشتمشده  فیتضع يها راهبه

او را به . معطوف کردم سایبه مل دنیرس يتمام توجهم را برا .دادم می یجا خال کردند جلو می
و  بود چمباتمه زدهکنار آن با ترس  هنوز دیدم که می ییانتهامیان روشنایی کنار درِ وضوح در 
  .نشنود سر و صدا راگرفته بود تا  هایش دست امیسرش را م

تمام  انفجارشبرخورد کرد و  مپشت سر هاي نیماشاز  یکی باك بنزینگلوله به  تا پنج شش
هرچند به خاطر زنگ زدن  درآمده بود، يریژآهمه جور  يصدااکنون . کان دادرا ت نگیپارک

کننده از  نوري خیرهدر حال سوختن  نیماش ي الشه .شنیدم هایم به سختی صداي آنها را می گوش
. شدند یم دهید نیطایشده مثل ش لیتبد يها نیماش. تاباند را به اطراف می یدوزخ آتشی
که حرکت  يزیبودند و به هر چ ستادهیبودند حاال پشت به پشت ا که زنده مانده ییها راهبه

 یجاخالشد  بلند میدر حال سوختن  نیاز ماش یی کهها از درون دود. کردند یم يانداز ریت کرد یم
به شکل  بایسر و صدا تقر. نگاه نکرد یول اسمش را صدا زدم. رفتم سایمل سمتدادم و به 

. کردم یط عیتوانستم سر یکه م ییفاصله را تا جا نیخرآ و دمیبه سمتش دو. بلند بود يآور درد
. به سمت من نشانه رفته بود قایاش دق اسلحه. آمد تمشد و به سم شیدایآباد پ راهبه از ناکجا کی

 سایو مل .کرد کیراهبه شل. اسلحه مرا دنبال کرد ي اما لوله ،سمت پرتاب کردم کیبه  راخودم 
  .ف کندرا متوق تا او دیبه جلو دو

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

  

Night side 7 14 

. کرد یم کیاسلحه همچنان شل. دیآمد کرد و چرخ یبه آنچه به سمتش م ینگاه کوتاه راهبه
 ي ضربه. اش دوخت نهیگلوله را بر س يها از سوراخ یخورد و خط سایها به شدت به بدن مل گلوله

 یبتن وارید يرواز  یبه آرام او. کوبید وارید بهگلوله او را بلند کرد و به عقب پرتاب کرد و 
اش افتاده  اش روي سینه در حالی که چانه. گذاشت يپشت سرش به جا نیخون يسر خورد و رد

، دیکش غیراهبه از ترس و شوك ج. بودشده خون  سیخ شبدن يتمام جلو. نشست یبه سخت بود
دارد  قدم بر ده دوازده نکهیقبل از ا. دیدو یانداخت و به سمت در خروج ياش را کنار اسلحه

در آغوشم جمع او را  گرفتم و میها بازومیان را در  سایو مل دمیبه جلو دو. و را گرفتا ینیماش
من به پدرش قول داده بودم که دخترش . را از دست داده بودم او. شده بود رید یلیخ یول ،کردم

این بود که او را به کشتن  تنها کاري که کرده بودم یول ،گردانمرو سالم ب حیصحو  نمک دایرا پ
  .ده بودمدا

سر خورد و  شو بلند ییطال سیکاله گو ، ش را بلند کرد تا به من نگاه کندسر یبه آرام سایمل
 دایی دخترو مثل  خودش را به شکل پالی درآورده بودل بود که پا. نبود سایاو مل. کج شد
تنها چیزي که از دهانش بیرون اما  دیبه من بگو يزیکرد چ سعی. بود دهیلباس پوش محبوبش

 .نگاه کردمبه آن  .در دستم گذاشت يزیرا بلند کرد و چ نشلرزا دست .آلود بود کفی خون آمد
  . ل نگاه کردم مرده بوددوباره به پا یوقت .ساده بود ییطال دیکل کی

 .کردم حسی می احساس بی يزیاز هرچتر  بیش .آنجا نشستم و او را در آغوشم نگه داشتم یمدت
ک ی. اهمیتی نداشتبرایم از آنها کدام  چیاما ه ،بود و آتش اسلحه غیپر از خون و ج ممام اطرافت

و  خشمتمام ترس و و ، نگاه کردم آنبه . آمد مبه سمت ش بارانبار انیکشان از م ادیفر نیماش
 کیدر حال نزد نِیرا به سمت ماش آنو ، و در وجودم جمع شد ختیهم آم در ام یسرخوردگ

 ریبه مس  نشیآتش يها و منفجر شد و ترکش ستادیآمد ا یه مک يریدر مسماشین . شدن فرستادم
  .و من لبخند زدم ،دیکش غیمرد ج یطور که م همان. شد رتابپ یعیوس
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تمام طول راه به در فرار کردند و  نگیکه زنده مانده بودند از پارک ییها نیتک ماش تک
پاش  که از آب یآبي زد و ا یک نفر باالخره دکمه. گرفتندرا گاز  گریکدیزدند و  تنه گریکدی

. حال سوختن بودنددر شدیدا هنوز  نیماش پنج شش هرچند ،آمد ناگهان قطع شد یسقف م
 یاصال اتفاق طوري که انگار .شدخطر هم خاموش شدند و ناگهان همه جا ساکت  يرهایژآ
خودم را  بتوانم دیرس یبنظر نم یول، دور و برم پخش و پال شده بود يادیاجساد ز. بود افتادهین

و آب  شد یم کیکه نزد دمیرا شن ییها قدم يصدا. بدهم تیموضوع اهم نیمجبور کنم که به ا
خواهر و سرم را بلند کردم  یبه آرام. پاشاند یغرق در آب مزمین را با صدا سرتاسر کف 

کرده  موشبود فرا زانیاش را که کنارش آو اسلحه. باالي سرم ایستاده بودکه  را دیدم نیوزفژ
اش را  شدیدي چهره غم و اندوه وبود نگاه کرد  مکه مرده وغرق در خون در آغوش لپابه  .ودب

  .پوشاند

 یول ،بود یم نجایا دینبااصال پال . اشتباه شوم بوداش یه  همه .بشه ينطوریقرار نبود ا« :گفت
خواست توي این کار دخالت داشته باشه، کمک کنه، و از دختر داییش  خودش بدجوري می

  ».هنه بگ شبه جرأتش رو نداشت که سایملو  .حافظت کنهم

بگو  .بگوم به« .روبرو شوم نیوزفژتا با خواهر  ستادمیگذاشتم و ا يکنار یل را به آراماپ جسد
  ».بگوبهم  ور زیچ ؟ همهجریان چیهواقعا 

 ».ما شیپ مداوبا خواست خودش  سایمل .ندزدیدیمرا  سایما مل« :گفت نیوزفژ خواهر
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  یمیقد نییآ :ده   فصل

  
  تا   نجایا   انیم    يزود   به  ماشینا  يصاحبا  . میبمون   نجایا   میتون  ینم   ما « : گفت   مصرانه   نیژوزف   خواهر

  خوشحال   اصال وقتی این وضعیت رو ببینن   . وردهآ در   صدا   به   رو   ها ریژآ   ي  همه   يزیچ  چه   ننیبب 
  یحت  . کرد   خواهند   خشونت   به   دیتهد   و   زد   خواهند   يتند   ياحرف    به احتمال زیاد . بود   نخواهند 
  نیهم  دیبا  ؟يشنو یم   موصدا  ... جان  ... لریت   يقاآ.  میکن   پر     مهیب    فرم    نبخوا   ونم از   هممکن   ،بدتر 
   »!میبر   االن 

اهمیتی  خواستم  انگار که نمی  اما  ، دکن   قانع   رام   داشت   یسع   که   بشنوم   ار   وا   يصدا   نستماتو یم 
  موش  رهیخ   او به   یکاف   ي  اندازه   به  راگ   که   بودم   دواریام   و  بودم   زده   زانو   لپا   بدن   کنار   در. بدهم

  به   فیظر   و   کوچک   شیء  کی   مثل   خونش   به   غشتهآ   يها لباس   در   او  .آید ل جور درققضیه با ع
  گفته  او   به   . بود   نداختها   به کناري   و   کرده   له   یدقت  یب   با   ار   آن  نفر   کی   که   یگل   مثل   ،دیرس یم   نظر 
  ددار   دوست   یلیخ  دیسا   تینا .  دانستم ها می یناز ا  بهتر   دیبا   . کنم   محافظت   او از   نماتو یم   که   بودم 
  که   شدم   ییپاها   دنیدو   يصدا   متوجه   مارآ  مارآ   .زیر پا بگذارد  ار   قولش   مرد   کی   شود  باعث   که 
  کینزد   من   به   طرف   هر   از   سرعت   به   کرد یم   صادر   را   یدستورات   که   يادیفر   يصدا   با   همراه 
 . نده بودوردآ  تسده ب   ار   ناششجاعت   دوباره   ها نگهبان ، خشمگین  يها نیماش    رفتن   با  . شدند یم 
  لبخند   نیا   که   کنم   احساس   نستماتو یم   و   ،زدم   لبخند   یرامآ  به   .کنان وارد شده بودند شلیک  احتماال 

  کی    نستماتویم   که   بودم   یحالت   در   .دنیایبشان  همه   ارگذب  .دنیایب   ارگذب .  بجا بودهاي نا از آن لبخند
   . بکشم   ار   دمآ  بزرگ   ي   دسته 
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ي  همه   یتون  ینم   تو « : گفت   و   درذگ یم   هچ   مذهن  در  که   زد   حدس   درست   قایدق   نیژوزف   خواهر
   ». یبکش   رو   اونا

به همین زودي  مکیحالت تار.  رسید این حرف از من بعید به نظر می   اما » . م کننگا «:  گفتم  
 .ستادمیا نیخواهر ژورف رو بهم و بلند کرد اپال ر جسد ،دمیکش يه بلندآ. رفت داشت از بین می

   ».بلدي یمخفخروجی راه  هیبگو که «: گفتم

  باشه   شده   ساخته   که   يدر   هر   اون   قیطر   از   که   دارم   یحیمس   یمیقد   طلسم   هی «:  گفت   یعسر   راهبه 
  اون   وجود   با     تونستیم  که  بود ينطوریا  . دارن راه   جا  همه   به   که   شه تبدیل می  اي  گهید   يدرها   به 
  سایمل   شیپ   رو   تو   من. رلیت   يقا، آایب   من   با   . نجایا میایب     میشب   دهید   نکهیا   بدون   ،محافظت   همه 
    ». برم یم 

   »؟هستن   کجا  اتخواهر   ي هیبق«: و گفتم کردم   نگاه   اطراف   به 

  درسته،   گن یم    ت مورد   در   که   ییها داستان   مثل اینکه . مردن   شون   همه «:  گفت   نیژوزف   خواهر
   ».یکن  یم   هیذتغ   خوب   اونو  چون   کنه یم   بیتعق   جا   همه   رو   تو   سگ   هی   مثل   مرگ   که 

   . وا داشت   اطاعتبه    سرعت   به   اورا  یمصدا   در لحن   يزیچ    و » . کن   باز   رو   در «:  گفتم

 هرچند و  ، وردآ   رونیب   نآ   از  »افتخار   دست«  کی   و   کرد   لباسش   داخل   را دستش   نیژوزف   خواهر
مخصوص کافران بود، نه   ییجادو   ،»افتخار  دست «  . کمی یکه خوردم حواس بودم کمی پریشان

  نیخرآ  در   که   شده   ختهیوآ  دار   به  ِ مرد   کی   بدن   از   که   شده  ییایموم   دست   کی .  یانحیمس 
   یوقت .  ندشوبه شمع تبدیل   تا   کنند یم   چرب   موم   با   را   انگشتان   و   ،شده   دهیبر   اتشیح   يها   لحظه 
  هر   ، دکن   باز   ار   ي در   هر   دناتو یم  »افتخار   دست «  وند،ش   ادا  درست   کلمات   و   ندوش   روشن   ها   شمع 
  مثل   آنها  از   یکی   داشتن   تنها . دبده   نانش   ار   ي مخفیها   گنج به   رسیدن  راه   و   دکن   شکارآ  ار   يراز 
  . کنم یم   گاهن   او   به   دارم     که   دیفهم   نیژوزف   خواهر .بود  روح   روي   ننگ  ي  لکه   کی 
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  از   قبل   خودش  تیرضا   با   کهاست     سهیقد  هی   دست   نیا « : گفت   جانب   هب   حق   چندان   نه  یحالت   با  
  هیعل  جنگ   در  یحیمس   سالح  یه   و مبارك    و   تهسجخ   ئیش   یه . شده   اهدا   دنشیرس   شهادت   به 

   ». پلیدیه

  »سه؟یقد   کدوم ،  یگیم   راست   اگه « : گفتم

  ».شناسی، کافر رو می ها ي قدیسه گی که انگار همه طوري می. 1ناشناس  ي ایشیلآ  سهیقد «

 انانگشت یک از   هر   سر   در   که   ییها  لهیفت   و   خواند شده   ییایموم   ئِیش  روي   را   يورد   لب   ریز   او 
  نستماتو یم   من   و بود   ییطال   و   گرمش نور  . شدند   روشن   همزمان  بطور   بود   شده   هیتعب   کرده   پف 
 ...یک احساس . دش یم   ملحق   ما   به   که   کنم   حس   هوا   در   ار  ريگید    زیچ   ای   شخص   کی   وجود 

  چارچوبدر    ،در   و   داد   فشار   یپشت   در   بر   را   افتخار   دست   نیوزفژ   خواهر . من دست دادراحتی به 
از درد فریاد    شد کاري که با او می   خاطر به   داشت  انگار   که   يطور ،  کرد   دنیلرز   به   شروع   خود 

   انگار  که   يطور   شد   باز   داخل   متس  به   در   و   کرد   دست   با   یعیسر   ي  اشاره    نیوزفژ   خوهر  .زد می
  عطر   با   راهمه   يا   درخشنده   نور  . باز شده بود   تصور   قابل  ریغ  ییروین بر خالف میلش به زور توسط 

  . شد   بلند  ن سرما   پشت    در   خشنی  و   بلند   يصداها   .کرد   پر   ار   ینیزم  ریز   نگیپارک   يفضا   بخور
  با   پشت   از   ار   گاو   یک  توانستند ها نمی نگهبان .  نزدیک نشد   ما به   اي  گلوله   اما ،آمد   کیشل   يصدا

  در   ار   لپا   جسد   که یحال   در هم   من   و کرد   حرکت   نور   متس  به   نیوزفژ   خواهر  . دبزنن   بانجو  کی 
   . رفتم   دنبالش   کردم یم   حمل   آغوشم

  وجود   ای   اند   داشته   وجود حال   به   تا   که   یانیخدا  تمام   که   ییجا   .افتمی   انیخدا   ابانیخ   در   ار   خودم   و
  نیتحس   ، و شود ، از آنها ترسیده میشوند یم   پرستش   شاید قرار است به وجود بیایند   ای   دارند 
  در   زادانهآ  دننابتو  آنقدر قدرتمند بودند که ی کهموجودات   و   ها  درتق   و   روهاین   تمام.  شوند یم 
تا جایی که   و   نییپا   و   باال در   ، ابانیخ   سمت   دو   در   ها پرستشگاه   و   ساهایکل . بگردند  دیسا   تینا 

                                                             
1. Alicia the Unkwnon  
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  و   نیرترومشه   هرچند فقط ؛اند   دهیکش   صف  به آن را نداشته باشدکسی تابحال جرأت رفتن 
  و   انیخدا  ي  هیبق  . داشتند   دست   در   ابانیخ   مرکز   در   ار   ها   قسمت   نیبهتر   ها   مذهب   نیقدرتمندتر 

براي به  و دندیجنگ یم    بهتر   تیموقع   و   گاهیجا   وردنآ   دسته ب   يبرا   دیبا  هاي مذهبی  جماعت
  .کردند با هم رقابت می   بقا   يبرا  ینیدارو  جنگ کی   در  پول بیشترو  پیروان جدیددست آوردن 

   . دنکن   دایپ   ار   شما   اول   آن چیز  راگ   البته   ،دیکن   دایپ   انیخدا   ابانیخ   در   ار   يزیچ   هر   دیناتو یم 

  نما سر   پشت   يدر .  برداشت  ار   آن  و   کرد   فوت   ار  افتخار  دست   يرو   يها  شمع   نیوزفژ   خواهر
  کردم   نگاه   ار   ناسرم   پشت   . کرد   قطع   ار   شیافزا   به   رو  ِ يها   کیشل   و   دنیدو   يصداها   و   شد   بسته 
شعار باالي در .  ایم آمده   رونیب   2سیقد   نیاشتنآی   معبد   از   ظاهرا   خواهر   و   من   که   شدم   جهمتو   و 

  .چیز نسبی است همه: فقط نوشته بود

 لیمردم دل .برگشتم تا نگاه کنم. زدند هم صدا نمی، با حالت خوبی زدند یم مرا صدا ماس مردم
گیده بودم ندر اینجا جمادرم  زمانی که شانه به شانه با ثیلیدر زمان جنگ ل راکه م دداشتن یخوب

از  يادیتعداد ز نیاز مردم و همچن يادین شب وحشتناك تعداد زآدر  .به یاد داشته باشند
. دیسا تیحداقل نه در نا ...تسین شهیهم يودن لزوما براب خدا. دمردن ناابیخ نییباال و پا انیخدا

فقط براي احتیاط انداختند و  یبه من م ینگاه ناابیخ نییباال و پادر کنندگان  پرستندگان و عبات
زدم  نیوزفژبه خواهر  يلبخند مختصرزده  با حالتی کمی خجالتمن . کردند یم دنیشروع به دو

 ي مثل بچه اپال ر کهیدر حالهم من . را تکان دادسرش ین برود قبل از اینکه از خیابان پایو او 
  .غوش گرفته بودم دنبالش رفتمآدر  اي خفته

  با  که مبه یاد آورد  ار   ثیلیل    . بودند   جنگ   از   بعد   يبازساز   حال   در   هنوز   ها   ابانیخ   از   ياریبس
  هرچه   راهش   سر   در   و  رفت می پایین   ابانیخ    از ي ا  عجله   چیه بدون   وحشتناکش   عظمت   و   شکوه 
  یا در  پاشیدند می  هم   از    او   نشدنی نرم ي   اراده   تحت فشار   بود  محل مالقات  و   عبادتگاه   و   سایکل 

                                                             
2. Saint Einstein  
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ي  هاي برجسته ساختمان   از   ياریبس . رفتند فرو می  نیزم  بهو   ندشد یم   خرد   ای و   ندسوخت یم   تشآ
شب بسیار زیبایی که مثل آثاري هنري تا اوج آسمان    یباستان   بناهاي  .بودند   رفته   نیب   از   قدیمی

  از   یبعض . بود  مانده   جا   به   نهاآ  از   خاکستر   و   سنگ   خرده   فقط اکنون  .صعود کرده بودند
  وجود   ي  عرصه   به   دوباره   و ه کرد   يبازسار   را   خود   سرعت   به   انشانیداخ   و   شده   رانیو   يساهایکل 
  ی ازلیخ   اماشان پاسخ دهند؛ کنندگان   پرستش   مانیا   و   اعتقاد   به تا   نده بودگذاشت   يپا 
تقاد داشتند نابود لیلیث با خونسردي و شادي آنچه را آنها به آن اعبعد از اینکه    کنندگان  عبادت 

  نابود   دنابتو   ییخدا   راگ   حال   هر   به   که   چون. کرده بود ایمان و اعتقادشان را از دست داده بودند
  خدا نیست، هست؟واقعا شود، آنوقت دیگر 

  سر   بر     نکهیا   خاطر   به   ای   تیعصبان  و   خشم   يرو   از  را   ابانیخ   در   یمیقد   يها   نام   از   ياریبس   ثیلیل
  خاطر   به   هم  ار  ها یبعض  . نستاتو یم   که   نیا  خاطر   به   فقط   ای  .  کشت  بودند   گرفته   قرار   راهش 
  . کشت  ندبود کردهبه شدت ناامید را او   بودند    زندانشفر   نکهیا 

  کسان دیگري  همینطور و  .مرده بودند 5 لودآ  خون   تیغ   و    4دیسف الغر   ي  شاهزاده   و   3 انیگر   ونیکر
  گز هر   انگار   اند، طوري که مرده  همه اکنون  . زندگی کرده بودند ي شماریب   يها  قرن   يبرا   که 
   .    اند  نشده   خلق   و  ساخته 

 و   رفتند یم   کنار   نراهما   سر   از   سرعت   به   مردم   و  رفتیم پایین می  ابانیخ   از  نیوزفژ   خواهرو   من 
شروع کردند به فحش   ناشیساهایکل   يدرها   يال   از   متعصب   تا   چند  .کردند یمان جا باز می برا 

دوباره در    عیسر  خواستم کاري بکنم   من   راگ   که   بودند   مادهآ   ودادن و تهدید کردن، 
  و   اهیس   ییها   حفره ،  بود   سالم   يساهایکل   نیب   يادیز   یخال   يهافضا .  شوندکلیساهایشان قایم 

هایی بودند که  چاله   فقط   رگید   اکنون   یباستان   يعبادتگاهها . شیده شدهک   یینهاادند   مثل   ، لودآ  ونخ 

                                                             
3. The Carrion in Tears  
4. The Thin White Prince  
5. Bloody Blades  
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  کشته   انیخدا   ایآ.  شد یم   فراموش  شان همانیاخد   نام  تا چند سال آینده   و   شد یم   دآنها بلن از   دود 
جور روحی  و یک خدا چه  ؟ردندک بوده رفت و آمد می  ناشیسایکل    قبال  جایی که  به   هنوز   شده 

   .ببینیدها  ترین چیز توانید خود را در حال فکر کردن به عجیب در نایت ساید می  ؟خواهد داشت

  له   تر   قدرتمند   انیاد   توسط   گذشته   در   که   تر  تیاهم  کم   و   تر  فیضع   دیعقا   و   انیخدا   گرید   طرف   از
گوشه و    هر   در   دیجد   يساهایکل    نیهم   خاطر   به   و   کردند یم   يبرتر   يادعا   حاال   بودند   شده 

  شعاع   در   که   افتخار  پر   بناهایی   از   نهاآ .بودند   ردهک   درش   باران   از   بعد   يِبهار   يگلها   مثل  کناري
  مقابل   در   کشیده شده بودند و  سخت   يها   سنگ   ای   درخشان   يمرمرها   ای    خالص   نور   از   یفیظر 
  یبعض  ،بودند   دیجد   انیخدا   نیا   از   یبعض .  دبودنه زده جوان  بودند   ستادهیا   استوار   شب   سمانآ 
  دوباره   دیشا   که  یوحشتناک   و   یباستان   يها نام  . ..قدیمی بودند  از   تر  یمیقد   یبعض   و   بودند   شناخته  نا 
  ونداگ   معبدگاه   یحت  ، یلعنت .  8منیاهر   و   7لوكم   و   6لبا . فرا رسیده بود   عظمتشان   و   اقتدار   زمان 
   . گشت یم  بر    داشت   هم 

  عبور   که   یحال   در   مرا   دقت   به  هایی که با سرعت در باالي سر ما در حرکت بودند ناودان 
  يا  کوچه   کیتار   يها  هیسا   در   درخشنده    چشم   يادیز   تعداد   با   يزیچ  .  ر داشتندظزیر ن  کردم یم 
  اطراف   را   يا   درخشنده   يتارها   ادشیز   اریبس   يپاها  . دیخند یم خودش  با  یرکیرزیز   کیبار 
  که   انسان   کی   اسکلت   و .  دادند یم   تاب   و   چیپ   کرد یم   تقال و   کشید یم   غیج   هنوز   که   يزیچ 
  بود   شده   داشته   نگه  هم   کنار   یمس   يها  میس   با   و    شده   زرد   زمان   مرور   خاطر   به   شیها استخوان 
   .ها روال عادي خیابان خدایان بود این . دیکوب  می  یسنگ   وارید   کی   به  پشت سر هم   را   صورتش 

گیرند سعی دارند  شنیده بودم که تعدادي از آن دسته افرادي که به راحتی تحت تأثر قرار می
اگر نشان الزم است به این نشان که اکثر افرادي که —برپا کنند کلیساهایی براي پرستش من

                                                             
6. Baal  
7. Moloch  
8. Ahriman  
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  هر   به    که   بودمه کرد   روشن  ار   هیقض   نیا   من. در خیابان خدایان هستند زیاد عقاید محکمی ندارند
  ياعتقاد   زیانگ  وسوسه   سرنوشت    به    که   لیدل   نیا  به   فقط   دیشا   و   مخالفم   کار  نیا   با   یممکن   روش 
  به   کرده بود  قصد   بود   زریر   ابانیخ   پانک   يخدا   که  ریزر ادي ام  قدیمی خوبگاها   ِ دوست .  ندارم 

  نیا   اما ،  اندبسوز   و   دببر   نیب   از   آمدند یم   بوجود   که   یسرعت   همان   به   ار   ساهایکل   نیا   شده   ينحو   ره
   . آمدند می مدام از همه جا در   هرز   علف  مثل   یلعنت   ياه زیچ 

   .زند جوانه می ابديخوردگان به صورت  در میان فریب  دیام

  نیوزفژ  خواهر   و   من   به   تا   مدآ  رونیب   ششکوه   با   يسایکل   از   خرامان  ،دیجد   انیخدا   از   یکی
  را درست جلوي ما کاشت و راهمان را سد کرد، خودش  او  ،راستش را بخواهید   .ویدبگ   امدش خو 
  شده   وسوسه   من .  یا از روي او رد شویم  بودیم یا بایستیم و با او صحبت کنیم  مجبور    نیبنابرا 
صاف و صورتی و لبخندي با   یصورت    ها بود و از آن گوشتالو  دیجد   يخدا .. .ولی   بودم، 

  هیشب   شتریب   .و کت و شلوار سفید نویی پوشیده بود نقص داشت عیب و  هایی بیش از حد بی نداند
  شیسایکل  ... شود همه شکل خدایی پیدا می   اما  ، خدا   کی   تا   دبو  کهنه   يها  نیماش   ي  فروشنده   کی 
 اي  یاله   هاي شفاعت  نیبهتر   تیبرا   دنستناتو یم   نمازگزاران   که   ییجا   ،بود   مارکت  سوپر   کی   هیشب 
به نظر   یمصنوع  هم ش نور   ي   هاله .  دبخرن که پول قادر به خریدن آن است با قیمتی ناچیز   ار 

طبق  .ي قرار گرفتنش اصال طبیعی نبود زاویهو  بود CGI ي جلوه   کی   هیشب   شتریب و  رسید می
بودن در کنار آنها و  ندده یقرار م ریثأتحت ت ادم رآبیشتر  خدایان واقعی ،ام تجربیاتی که داشته

 ها انسان ذهن ياندازه برایک به خوبی محض و بدي محض  .شود باعث آشفتگی میشدیدا 
  .کننده و غیرقابل درك هستند آشفته

  نشیفراصول آ   يخدا    ، 9ندامسوآ   چاك   من  ! خوشوقتم   شما   با   ییشناآ  از !  خواهر   و   قاآ  سالم«
   »! باد   مقدس  .هستم

                                                             
9. Chuck Adamson  
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  نگاه  چاكبه    متفکرانه   و   رمیبگ   قرار   يتر   راحت   تیوضع   در   تا   وردمآ  باال    کمی  ار   پال   جسد
  . کردم 

  »داره؟   رو   خودش   مخصوص   يخدا دیگه   حاال هم   نشیفراصول آ« 

  هی   به   دمآ اي یکاف   تعداد   هاگ ،یه «.  گرفت   خودش   به اي باابهت  افهیق   و   زد  ي لبخند     دیجد   يخدا
 هرچند .  شد   اهدخو   ظاهر   انیخدا   ابانیخ   در   ییجا   زیچ   اون   زود   ای   رید  ... باشن   داشته   دهیعق  زیچ 
هاي استروفونیک  هاي نئونی درخشنده و کروب با المپ   سیالو   يسایکل   هی  نمیبب   اگه   که   بگم   دیبا 

باز  یه جنده   نحالیا   با   اما  ی بودبزرگ   ي   خواننده   مسلما . ارمیب  باالممکنه    از توي اثیر به وجود بیاد
 گناهکار   هی   يبرا   ییجااون    در    و   ،قاآ   م،یهست   سنتی  و   قدیمی   يسایکل   هی   افتخار   با    ما  . معتاد بود

  ».، هر چقدر هم که بااستعداد باشه ستین  

 تزلزلکمی ملبخند بزرگش    که باعث شد   میصدا لحن    و  ».چاك   برو سر اصل مطلب،« : گفتم
   . شود

  . بدم   انجام   شما   يبرا   یخوب کاریه    که    هستم   یتیموقع   در   من   که   رسه یم   نظرم   به   ،  قاآ   خب، «
دختر   . دیکن یم   حمل  رو  از دست رفته  زیعز   دوست   هی   جسد فانی   دستانتون   در   که   نمیب یم 

  تونم یم   منبینم که براش سوگوار هستید، آقا، ولی  به وضوح مینه؟ ، اي بوده کوچولوي بامزه
  و   بزنه،   حرف ،  بزنه   قدم   که   کنم   يکار و   کنم   شبلند   تونم یم   !کنم   بلند   میان مردگان   از   رو   اون 
تنها کاري که شما باید در عوضش   !قاآ   بله،  . کنه   نیتحس   رسا  و   بلند   يصدا   با   رو   نشیفرآ  اصول 

  انجام   رو   کار   نیا   یکس   چه   که   دیبگ    بینید کسی که می هر  به. ت بدیدشهاد... انجام بدید اینه که
  تونمیم ! بله   اوه  . آگاه بشن   نشیفرآ  اصول از شکوه و عظمت   تا    نجایا نیبفرست   رو   اونا   بعد   و   ،هداد 

  »؟یه فریاد شادي بشنوم

    ».نه   احتماال «: گفتم  
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 نیهم«: و گفت وردآ نییپا خودش رو يصدابا اعتماد به نفس مد و آتر  کینزد یکم چاك
داره  اجیاحت یمیقد ي به چند تا معجزه جدیدي يسایکه هر کل دیمتوجه باش دیبا، قاآ، یدایاالن ب

به دو میان اینجا که طوري  تندگانپرساونوقت  ید،فقط حرفشو پخش کن شما؟ اندازي بشه راهتا 
ه دم و دستگاه محقر من روز ب نیا قبل از اینکه خودت متوجه بشی و .انگار حراجی برگزار شده

  »!درود بر اصول آفرینش .موقعیت بهتري توي خیابان به دست میارهروز 

 ؟یگردونرو از مرگ بدوست من یتون یتو م«: گفتمو  کردمنگاه او  نگاهم به نیتر با سرد
  »؟ها برگردونی دنیاي زندهو روحشو به  یل رو درست کنبدن پا یتون یم

شه گفت  می. است  گهیبحث د هیاون  ...روح یول .رهآرو ردن بدن ، درست کآه«: گفت چاك
  ».منه توانایییه کم خارج از 

پال رو به یه زامبی تبدیل کنی و کاري کنی اینه که  چیزي که داري پیشنهاد می پس«: گفتم
و در همون حال به آرومی ولی به طور ! مغز! ها و داد بزنه مغز کنی که بگرده توي خیابون

  »ناپذریري بپوسه؟ چاره

 ي الخره همهاب ...جدیدممن  ،نیبب ...نه یگ یطور که تو منیا ،خب«: گفت يدیبا ناام یکم چاك
  »!میشروع کن ییجا هیاز  دیما با

  ».هستم رلیمن جان ت ؟درسته ،ما یمن ک یدون ینم یحتاصال تو «: گفتم

  ».حیمس یا«

 یعنی نیخب ا ...یهست نشیفراصول آ يتو خدا. چاك ،رهیمتوسل شدن به اون د يبرا کمه ی«
  »درسته؟ ،يتو به تکامل اعتقاد ندار

  »...اما ،بله«
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  »درسته؟ تبدیل شده، »هوشمند یطراح« بهاما االن ، شروع شد نشیفرآبا اعتقاد به  وت اعتقادات«

  »...بله اما«

  ».کنه استدالل خودت رو رد می نیو ا ،کرده دایتکامل پ تاستدالل نیبنابرا«

   ».انگیز ي نفرت مرتیکه«: گفت شد یم دیمنطق ناپد دودي از در میانکه  یدر حال چاك

قدس بکنم توي کونش و م  نارنجک   هی   چیزي نمونده بود  . بود   یعال «:  گفت   نیوزفژ  خواهر
  دیبا   و   هشد   دیناپد   هم   ساشیکل . هاي روي بدن سگ هم بدترن کک  از  ! هامرتد . ضامنشو بکشم

  ».دم ترجیح میبیشتر  که به جاش مونده از نظر زیباییاین کپه سنگی رو   که   بگم 

  اعتقاد   زیچ   هی   به   دمآ  یکاف   تعداد   به  اگه . گرده ش برمیهیشب   يزیچ   ای  . گرده یم  بر   اون «:  گفتم
   »... باشن   داشته 

  داشته   اعتقاد   احمق   زیچ   هی   به   هم   نفر   ها ونیلیم   یحت   هگا «:  گفت   محکم با لحنی   نیوزفژ   خواهر
  هی   فقط   المثل   ضرب   هی   که   دمدا  حیتوض    کهبس  از    شدم   خسته .   احمقه   بازم   زیچ   اون ... باشن 
   ».المثله  ضرب 

  و   12پتونکلَ   و   11یکراول   و  10 سالت   يساهایکل   از .   میفتادا   راه   به   انیخدا   ابانیخ   نییپا   سمت   به   ما
  کوچک   شهر   از   که  بود   ناشناخته   ي  اعتقاد   و   مانیا   گر  نشان   ظاهرا   که    بیعج   يا  نقره  بناي  کی 
  اطراف   در  ندهگ موجودات فضایی خاکستري چشم. میکرد   عبور   بود   گرفته   نشات   13راسول 
  ییسایکل   تنها   اهنآ .  کردند یم   تماشا   را   عبور   حال   در   مردمِ   و   بودند   کرده   نیکم   باز   شهیهم   يدرها 
  از   درست   ار  آنها   یسادگ   به   واقع در  دادند؛ گر را به خودشان نمی زحمت جلب پرستش   که   بودند 

                                                             
10. Tesla  
11. Crowley  
12. Clapton  
13. Roswell  
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  نیبنابرا ،  داشتند   توجه   ها   ستیتور   دنیدزد   به   شتریب   نهاآ   خوشبختانه   . دندیدزد یم   ناابیخ   وسط 
  وجود   ستیتور   کمبود   انیخدا   ابانیخ   در   وقت هیچ .  اي در مورد آنها نداشت دیگري نگرانی کس 
   . است نداشته 

  یپوست   و   فیکث   يها لباس    با   یمیقد   سبک   به   يامبریپ    يجلو   اهنآ  از  یبزرگ   جمع   واقع   در
   . بودند   شده   جمع   کرد یم   قیتشو   ار   مردم   نیتشآ   یسخنران   کی   با   داشت   که   تر  فیکث 

  روح   بر   ینیسنگ   بار    ثروت !  هاست  يبد   ي   همه   ي  شهیر   پول «:  زد یم   ادیفر   درنده   یچشمان   با   او
  پاك   ننگ   و   لکه   نیا   از   رو  تونروح   من   به   تونخود   يها پول تمام   دادن   با   نیبنابرا  . شماست 
  ي  همه   االن   نیهم  ... دینیبب  . تحمل کنم  دوشم روي   رو   بار این   تونم یم   من  . هستم   يقو   من .  دیکن 
  سر   يتو گورکن مرده که به دالیل خوبی همراهمه    نیا   با   گرنه  و  ... من   به   دیبد   تونو  ها پول   فیک 
     ».زنم یم  کلتون   و 

ان را شیها  ییدارا   تمامجلو رفتند تا    عجله   با زدند  خندیدند و حرف می در حالی که می  ها  ستیتور
   . کردم   نگاه   نیوزفژ   خواهر   به   .بدهند   امبریپ   به

  صف   . عاشقشن   ها  ستیتور  ... ده یم   رنگ آب و   ابونیخ   به   اون .  یمحل   تیشخص یه «:  گفت   او
   ».گیرن هم باهاش عکس می  بعد   پوالشون دزدیده بشه،  تا   کشن می

   ». افته می ها خدا   دست  داره   نجایا «:  گفتم 

، ارتش رستگاري  يخواهر انجمن   التیتشک مرکز    به   باالخره   اما  ، شد   گرفته   ناقتمو   یکم
  و   نئون چراغ   چیه .  میدیرس خیابان قرار گرفته بود قیمت  کلیساي کوچکی که در قسمت ارزان

  توسط   ییجلو  در  . بود رهیت   يها   هشیش   با   ییها   پنجره   با   ساده   ساختمان   کی   فقط   و   نداشت   یغاتیتبل 
  من   یوقت .  شد یم  به همراه نداشتند محافظت   يشکارآ  سالح   چیه که    بزرگ   اریبس   ي  راهبه   دو 
. آنها را آرام کرد  کلمه    چند   با   نیوزفژ   خواهر   یول   باش ایستادند با حالتی آماده  نزدیک شدم 
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  در   لپا   جسد  به   نانهیغمگ   نهاآ   يدو   هر   شدم می   سایکل   وارد   نیوزفژ   خواهر   وقتی پشت سر
زیر    که ي آنها را شنیدم صدا   ودش   بسته   سرم   پشت   محکم   در   نکهیا   از   قبل    و  کردند   نگاه   آغوشم

  به   ار   لپا   یلیم  یب   با   من   و   مدندآ  جلو   دیگر  ي  راهبه چند  . ندنداخو یمدعا    مردگان   روح   يبرا  لب
ونی در   قسمت    به   ار  خواندند او در حالی که به آرامی براي مرده سرود می   آنها . سپردم   آنها

    .بردند   بود    پرنور   و   روشن   که   کلیسایشان

 .نبود   معتقد   وقت  چیه   هرچند ،  بود   محبوب    ما   نیب   لپا . تنهس   مراقبش   اونا «:  گفت   نیوزفژ   خواهر
توي   کنن  برگزار رو   نشیتدف   مراسم   يچطور   رنیگ می   میتصم   اش   خانواده   که   یوقت   تا   تونهیم   اون 

  ». بمونه   ما   آرامگاه کلیساي

   ». نیدار   یقشنگ   يسایکل «:  گفتم 

 . انجام دهد   يکار  چنین  ستناتو یم   یشوخ   فقط .  دکن   پرت   را حواسم   کمی   تا   داشتم   ازین   يزیچ    به   
  نیا   گناهیب فرد   تنها او    نکهیا   خاطر   به   دیشا  .بود تهگذاش   ریثأت   میرو   نقدریا   لپا   مرگ   چرا   نماد  ینم 
  .بخور  و   تازه   يها گل و   ونشمعد  . دارم   دوست   نیوردآ   وجود   به   که   رو   ییفضا «  . بود   پرونده 
   ». داشتم   رو  سنگر   و   خاردار   میس   با   ییجا   هی   انتظار 

  ما  .  ارهد   پناهگاه رو   ای  صومعه   هی   نقش   شتریب   هرچند  . ساستیکل   هی   نجایا «:  گفت   نیوزفژ   خواهر
  حمله   بدکاران   به   که   ییجا  . جهانه   يتو   رونیب   اون   مونیاصل   گاهیجا   یول   میکن یم   عبادت   نجایا 
  يبرا   فقط   ما  . مید یم   انجام   خوب   هم   رو   کارمون   و   میدار   دهیعق   جامعه   اصالح   به   ما  . میکن یم 
  برقرار   انیخدا   ابانیخ   در   رو   ما   حضور    ما   محکم   اعتقاد .  میایم   نجایا   مانمونیا   تیتقو   و   استراحت 
  ازین   ما   به   که   کسانی   خاطر   به   فقط    ما  .کنیم گر نمی جذب پرستش تالشی براي   چیه   اما  ؛ کنه یم 
   » .میینجایا دارن 

  »سا؟یمل   مثل «
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   ». نیفیگر   سایمل   مثل   ،بله «

  »ل؟پا   و «

  جز   ي زیچ   به   اصال    کنم   ینم   فکر   . نداد   نشون   ما   هدف   ای   مذهب   به   يا   عالقه  وقت  چیه   لپا   .نه «
  جهان   در   یبهشت   رنگارنگ   و   درخشان   ي  پرنده یه  . بود  ي شاد   آدم   اما . داشت   اعتقاد    سایمل 
 ، چه به عنوان پال چه به عنوان پالی اون   يرو   به   شهیهم   نجایا   درِ  . بود   ما   مانند  قفس   و   يخاکستر 
  يادیز   ياجاه  . کرد  می  دایپ   رامشآ  يا   ذره   وارهاید   نیا   توي    که   کنم   فکر   دارم   دوست   و  ، بود   باز 
  . نیفیگر  ي نوه   عنوان   هب   فقط   نه   ، بپذیرنش  بود   شخود   که   يزیچ   عنوان   به   و   بره   بتونه   که   نبود 
عنوان پال و بدون اثري از پالی   به   و  ،کنیم تنش می  تازه   يها  لباس   و   میکن یم   زیتم   رو   شبدن 

   ». بفهمن  تمام دنیا   ستین   الزم . بود شزپالی را  .عمارت  به   مشیفرست یم

   ». برمش خونه هروقت آماده شد من می«: گفتم 

   ».پرسه می   یاالتؤس   نیفیگر« 

   ». شتریب   نه   ،گم یم   بهش   بدونه  الزمه   که   رو   ییزایچ هم   من«

  در   معرکه   نیا   از    تونه یم   که   یهست   ینکسا   معدود   از   یکی   تو   احتماال «:  گفت   نیوزفژ  خواهر
   ». کنه یم   يپافشار   اشه نوه   مرگ   مسئول   یکس   چه   نکهیا   دونستن   يبرا   اون   که   یدونیم   اما .  بره 

  ».من مردهاشتباه به خاطر   پال  .ممسئول   نم  . راحته  که   نیا «:  گفتم 

  به   یلیخ   تو « .سرش را تکان داد  و   سپس مکث کرد  حرفی بزند،   که   کرد   شروع   نیوزفژ  خواهر
   ».جان  ، يریگ یم سخت   خودت 

   ».بکنه   کارو   نیا   دیبا   نفر   هیباالخره  «

   ». کنه   محافظت   همه   از   تونه ینم   هم   بزرگ   رلیت   جان   یحت«
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   ». کنه ینم   یکمک   ستنشدون   اما  . دونم یم «:  گفتم

  با را   هوا   که   بود هایی  گل   از   پر   جا   همه  . پیش برد  شیسایکل    کیبار   يهاهروار   از میان   رام   او
هوا را    سوخت ها می از شمعبه آرامی بخوري که   و   و موم  صندل   چوب   يبو   با   مخلوط  خود عطر 

  و   رامشآ  از   یواقع   حال و هوایی  با   پرنور  ياتاقها  و  بود   ساکت و آرام   جا   ههم . پر کرده بودند
 خدا باشند انیجنگجو   نجاای  از   در دنیاي بیرون   خواهران ممکن بود . بود   شده   پرو برکت   شفقت

  پناه   یمانشانا   ي   هیسا   در   فقط   نهاآ  نجایادر    اما   قدم باشند، ثابت آمیزشان خشونتو در اهداف 
  به   رام   نیوزفژ   خواهر  .ر افراد بیرون طور دیگري به نظر برسدهرچند ممکن بود به نظ،  گرفتند می
  و   منقوش  ي با شیشه    پنجره   کی   و   هاي پر از کتاب با قفسه   اي ادهس  اتاق   ، اش   مطالعه   اقتا 
  بهبا نگاهی ثابت    من   و   مینشست   هم   يروبرو  . برد نهیشوم   کی   طرف   دو  در   یراحت   یدوصندل 
   . کردم  نگاه   نیوزفژ   خواهر 

   ». بگو  مبه   یدون یم   نیفیگر    سایمل   ي   درباره   یچ  هر  . قتهیحق   گفتن   وقت   گهید   االن «

 :و گفتدر هم قفل کرد  زانوهایش  ي رو را   دستانش   و   داد  هیتک   شا یصندل   به    نیوزفژ   خواهر
  و   مادر   و پدر   یوقت  مونه می   نوجوون   یه براي   یانیطغ   و   سرکشی  جور   چه   گهید  . است   ساده   یلیخ «
  یگناه   نوع   همه   و   نشکست   رو   نیقوان  ي   همه کاري کردن و   همه   بزرگش   مادر   و   پدربزرگ 

  ؟باشن  کرده   معامله   طانیش   خود   با   یحت   و بپردازن؟   ییجزا   و   بها   چیه   نکهیا   بدون   مرتکب شدن
  یمذهب   فرد   هی   نکهیا   از   ریغ   بکنه   جدا   وناا از   رو   خودش   راه   که   بکنه   تونه یم   چکار    گهید سایمل  
   خواست  می  سایمل   ؟  پردازهب   صومعه   در ینینش   گوشه   به   و   کنه   اطاعت   رو   یمذهب   دستورات   اشه،ب 
  رو   مذهب  ر چی بیشتره   اما   ،گرفت   بچگانه   يلجباز   هی   خاطر   به   رو   میتصم   نیا   احتماال .  بشه   راهبه 
  رو   شیواقع   نداي  که   دیفهم   شتریب پدربزرگش،   خاطر   به   رو   تیحیمس  صوصخ   به   و  ، کرد   مطالعه 
  سایمل   زیاد تعجبی نداشت که ، ه بودفروخت   طانیش   به   روحشو  ایجرم   که  اونجایی  از   و  . کرده   دایپ 

انجمن  ، یعنی ما، کنه   دایپ   تونست یم   که   رو   تیحیمس   يسایکل   ترین گیرترین و افراطی سخت
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   لپا   چون ، کرد   برقرار   ارتباط   با ما   لپا   قیطر   از   اول   اون . کرد   انتخاب خواهري ارتش رستگاري 
  بدون   تونست یم   که   بود   خانواده   در   يفرد   تنها   اون  . داد یم   انجام   اون   خاطر   به   رو   يکار هر 
   ». بود   کرده   طرد   رو   اون   پدربزرگش   چون  ،بره   و   ادیب کسی   احمتمز 

  از   یکی   که   شد نمی مون باور     .مینشد   قانع زیاد   اول    ما «.  زد   مختصري  لبخند   نیوزفژ   خواهر
تصمیم بگیره ، چه برسه به اینکه  باشه   ارندید   فرد   هی   واقعا   بتونه   نیفیگر   بدنام   ي   خانواده   ياعضا 

  اما  . نینش   گوشه   عارف   هی   عنوان   به   بلکه   ،جنگجو   هی   عنوان   به   یحت   نه   اونم  . بیاد به ما ملحق بشه
  گوش   تا   ما   شیپ   نجایا   اومد   و   فرار کرد   هاش  اسکورت   و   افظاحاز دست م  پال   کمک   با   باالخره 
  معتقد   واقعا   اون .  میبود   گرفته   قرار   ریثأت   تحت بر خالف میلمون   مون  همه   ما  . رهیبگ   ادی   و   کنه 
  یبعض ما  . کرد   زده   خجالت   رو   ما   از   یبعض   واقعا   که  داشت  اي صادقانه   و  انهخالص   مانیا   هی   ،بود 
  مجازات   و   هیتنب   نه  ، گناهانه یب   نجات   و   تیحما   مون هفیوظ   که   میکن یم   فراموش   راحت   یلیخ  تاوق 
باورش  . ستین   درش   یرحم  یب   و   خشونت   از   ینشان   چیه   که   داره   یمهربان   قلب   سایمل  .گناهکاران 

  معجزه   که   کنه   ثابت   تا   افتاد   اتفاقات   نیا   کنم یم   فکر   من  ... نهیفیگر   هی   واقعا   اون   که  سخته
   ». فتهیب   اتفاق   تونه یم   ییهرجا 

هم حتما براي    شما  ... ولی .انتظار اینو نداشتم . بشه   راهبه   خواستیم   سایمل «:  گفتم   به آرامی  
 واقعی یه غنیمت براتون   ستتونیل   يتو   نیفیگر   هی   داشتن  .پذیرفتن اون خیلی مشتاق بودید

    ». بود می

 خودمون   مذهب   به   رو   هیبق   که   میستین   نیا   دنبال   ما .  کهگفتم « :  گفت   مصرانه   نیوزفژ  خواهر
  هاشون  نیتر   ایر   یب   فقط   و  ،انیم  خودشون   مخصوص   لیدال   به   و    خودشونبه میل    اونا  . میبکن    دعوت

   ».خوایم همون کسیه که ما می  ... سایمل  . ي موندن در اینجا رو به دست میارن اجازه 

 طانیش   با  یجاودانگ   يبرا  پدربزرگش   که   دونست یمخودش    سایمل  ... نمیبب   کن   صبر «: گفتم
  »؟یعنی شما بهش نگفتید  ؟ معامله کرده
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  سایمل   به  خواسته یم اون  ... کنم یم   فکر   من .  شیزندگ   راز   نیبزرگتر  . گفت   بهش خودش    .نه «
   ». کنه   خودش   نیجانش   رو   سایمل    داره   قصد   واقعا   که   بده   نشون 

  به   و   خودشو نجات بده  جون   ونهت یم   هنوز   ایجرم   رنیبم   پال   و   اون   هاگ که   دونست یم   نمیا   سایمل «
   »؟بده   ادامه   شیزندگ 

  ي  همه   و   بود   برده   یکوه   يباال   به   رو   اون   بعد   و  .ه بودچیز رو بهش گفت جرمیا همه . بله   اوه «
  ي  همه اش بدي ذیري و ادامهمیراث منو بپ   اگه     بود   گفته   و   بود   دهدا   نشون    بهش رو   دنیا قلمروهاي

  وسوسه   و   کرد یم   فکر   خودش   یحت   که   بود   اونی   از   تر  يقو   سایمل   اما  .  باشه   تو   مال   تونه یم نایا 
این که دونست  می  . خواست  ینم    اشهب   اومده   دسته ب   طانیش   با   معامله   از   که   رو   يزیچ   اون .  نشد 

  گرفت   میتصم   نیبنابرا  . کشونه یم   فساد   به رو   اون باالخره به هر نحوي شده   و   میراث آلوده است
  لپا   اما هاش بره،  با   که   کنه   بیترغ   هم   رو   لپا   کرد   یسع .  کنه   ترك   رو   ونوادهخ   ،تونه می    تا   که 
   ». بود   کرده   شروع  یلاپ   ماس   بارو    يا  گهید   یزندگ   قبال 

و  کار  محافظه   يسایکل   هی   که   شدم   زده  شگفت   کمه ی   از   شتریب    که  بگم   دیبا «:  تمفگ  احتیاط  با
   ».رهدا   قبول   رو   یلاپ   و   پال   شما   کلیساي  مثلمتعصب 

  نمونید   یمبان   به   واقعا   که   میهست   یحیمس   يسایکل   هی   ما «:  تگف   لحنی عبوس  با   نیوزفژ   خواهر  
  فقط   رو   غضبمون   و   خشم    ما .  میکن یم   يرویپ   یسیع   يدلسوز   و   رحم   يها   درس   از   ما  . میدار   دهیعق 
 . ستین   رستگاریشون  به   يدیام   چیه   و   دادن   پس   رو   ششونیزماآ   کهکنیم  متوجه کسانی می 
دونیم پلیدي  می   ما  .هنینفر   و     یکیتار   سمت   به    گناهان یب هدایت   يبرا   فقطوجودشون     که   ینکسا 

به  خودش   روش   به  ،یلاپ   عنوان   به   چه   خودش   چه به عنوان   لپا  . شمینیب   یم   روز   هر . واقعی چیه
  ي  پرنده   هی   فقط اون  . برد یم   لذت   مردم   کردن   خوشحال   از   اون  .ه کرد خدمت    ییروشنا   و   نور 
   ». شد   له  فکر  تهکو   يایدن   یه   چرخ که زیر  انه،پرو   هی  ... بود خوشحال   کیکوچ 

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

  

Night side 7 18 

  »بوده؟   ربایی  دمآ   هی   نیا   نیکن   وانمود   که  یدکن   کمکش   خواست   شما   از   سایمل ....  پس «:  گفتم 

ریزي کرده  چیز رو تا آخرین جزئیات برنامه چیز رو کشیده بود و همه ي همه اون نقشه .بله «
 ، ینیبب   خودخواه  دختر   هی   رو   اون   دینبا   تو «.  شد   رهیخ   من   به   و   کرد  یمکث   نیوزفژ   خواهر  ».بود
 یشمذهب   مطالعات   قیطر   از   بتونه   بود دواریام   و   رو دوست داشت شا هخانواد    هنوز   اون .  رلیت   يقاآ 
  دهیعق   واقعا   اون  . کنه   دایپ   شونگناهان  عواقب   از   بزرگش   پدر   یحت ، ااون   ي   همه   نجات   يبرا   یراه 
  رو   نیا   اسم   دیشا   تو .  حتی پیمان با شیطان رو هم بشکنه  تونه یم   لصخا    مانیا   هی   که   شتدا 
  رو   ما   ي  همه   که   مینیب یم   صادقانه   و   خالص   مانیا   هی   اون   در   ماولی  .  يارذب   بچگانه   تفکرات 
  درخواست   ما   از   یوقت  ه همین خاطرب  . میدب   انجام   اون   يبرا   يکار   هرحاضریم    ما  . کرده   سارشرم 
  اون  . کردیم   کمک  شبه   ، کنه   فرار   شیپدر   ي  نهوخ   از  میکن   کمکش   که   کرد   التماس   و   کرد 
  و   نزدیک بشن  عمارت   به   شدن   دهید   بدون   بتونن   ما   از   تا   چهار   که   کرد   فراهم   رو   تیموقع   يورط 
  رازهاش   ي   همه   پدربزرگش . بشن   وارد   ییجلو   در   از بیاددر صدا   به   يخطر   زنگ   چیه   نکهیا   بدون 
  دهیعق   هنوز   اون   عمارت، چون   یتیامن   يها  ستمیس در مورد   یحت ،  بود   گذاشته   نایم   در   اون   با   رو 
  . رهیبگ   دسته ب   رو   شونیخونوادگ   يامپراطور   کنترل   که   کنه   متقاعد   رو   اسیمل   تونه یم   که   داشت 

  میتصم   هی   نیا  اش در میان بود پاي خانواده و از اون جایی که   تجربه همه   نیا   با   يمرد   يبرا
  رو   نفییگر   یحت   و   فرستاد   عمارت  ي  گهید  ايه قسمت   به   رو   ها خدمتکار   سایمل   .بود    کورکورانه 
 .بفرسته   شهر   به   یکردن  باور   اما   یساختگ   تیمورأم   هی   يبرا موقع شب   رو   بزاه   که   کرد   متقاعد 

  دونه یم   فتها یم   تفاقا   که   رو   يزیچ   هر   شهیهم   دیرس یم   نظر   به   نکهیا   و   بزاه   از   شهیهم   سایمل
    »... دیترس یم 

  به   اون   یچ   يبرا « . یک نفر از داخل پشت قضیه است  که   نستماد یم   شهیهم  . دادم   ناتک   يسر 
  »؟  رونیب   ومدین   خودش    چرا   داشت؟   ازین   تونتا چهار 
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 ردپا   هی   . میبذار   جا   به   خودمون   حضور   از   ییها   هنونش   تا   رفتیم اونجا  ما «:  گفت   نیوزفژ   خواهر
  . بود   کرده   رو   زیچ   همه   فکر   سایملگفتم که . اونجا، از این جور چیزا  انگشت  اثر   هی ،اینجا

 ، دینبا   که   رو   يزیچ نفر   هی   که   بود   احتمالش    خب  ... و  . بود   یکن   گم رد   هی   نایا   ي   همه دونی،  یم
حتی اگه ملیسا فکر این رو   .میجنگبراي بیرون رفتن بشدیم  در اون صورت مجبور می ، ببینه

  ».نکرده بود من بهش فکر کرده بودم

  »؟ بده   جلوه   ییربا   دمآ   به جاي یه فرار ساده،   نویا   که   بود   مشتاق   نقدریا   اون   چرا   ولی آخه«

  ي  همه   و   کنه   پخش   اطیاحت   با   رو   روهاشین   بشه   مجبور   نیفیگر  تا .  موضوع   کردن   دهیچیپ   يبرا «
   ». رهیبگ   نظر   در   رو   احتماالت 

  و  بمحجو ، احساس  با   دمآ   چرا   فهمم  ینم   هنوز   اما  . کنم می   قبول   ونیا   من  . خب   یلیخ «:  گفتم 
   ». نهیخون   يها  انتقام   و   يخرابکار   تخصصش در    که   وندهیبپ   یگروه   هی   به   خوادب  سایمل   مثل  مالیمی

  یگروه  هی   به   اون . ملیسا هم همین کار رو کرد.  کن   فکرخوب بهش « :  گفت   نیوزفژ  خواهر
  در   شاز   بتونه   دیفهم   رو   ماجرا   روز   هی   پدربزرگش   اگه   که   باشه   يقو  اونقدري   که   داشت   ازین 
  يامپراطور   که   درك کنه   پدربزرگش   که   بود   دواریام   اون .  کنه   محافظت   پدربزرگش خشم   مقابل 
  ییجو   نهیک   و   مغرور   یارد بسمر   شهیهم  ... نیفیگر   اما ،  این مسئله رو بپذیره  و   خواد  ینم   رو   اون 
  رو  افرادش   پدربزرگش    اگه  هشب   صومعه یه   وارد  که   نداره   اي فایده  چیه   دونست یم   سایمل .  هبود 
اونقدري  این شهرت  که   بود   دواریام   و   خبر داشت  ما   شهرت از   اون  . برگردونن   اونو   تا   ادفرست یم 

    ».شه که حتی گریفین رو هم متوقف کنهمؤثر با

  و   مهربون   يسایمل   رفتنیپذ  در   شما   تین   چقدر   واقعا .  یباش   روراست  هام با   دیبا   اینجا رو« :  گفتم 
شما دارید از ملیسا فقط براي ضربه زدن به پدربزرگش استفاده   ؟  بوده   خالص   گروهتون   در   بینج 

  »نه؟ کنید، می
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  رو   افراد   خاطرش   به   ما   که   هیلیدل   تنها   نیا   و   ،هیواقع   سایمل   مانیا .  نه «:  گفت   فورا   نیوزفژ   خواهر
  » . میریپذ  یم   مون  سایکل   در 

در  و   ممطمئن بش   تداستاندرستی از   که   نیا   يبرا  .خصوصی.  کنم   صحبت   شهابا   دیبا « :  گفتم 
خالف   رب   اونو    گفتم   اولشهمون    از  من . باهاش حرف بزنم  بکنم   دیبا   یغلط   چه   حاال   مورد اینکه

   گهید   االن  ایجرم  . کنه یم   عوض   رو   زیچ   همه   لپا   مرگ   اما  . ..گردونم برنمی  اش  خونه   به میلش 
خواد ملیسا  اون یا می  . براش مونده  که ایه  نوه  تنها   نوا .  داره برنمی  سایمل  ي جستجو دست از 

  حیترج   رو   اون   ي   مرده ممکنه   ...داده   دست   از   کامال   رو   اون  که   کنه   فکر    اگه    ای   برگرده خونه،
   ». بده   ادامه   شیزندگ   بهتا بتونه   ،دهب 

  ییجا . داشتیم  نگه   پناهگاه  هی   يتو فعال   رو   سایمل   ما   که   خاطره   نیهم   به« :  گفت   نیوزفژ  خواهر
. تدابیر امنیتی رو توي خونه شروع کردیم  . جداست   شاز   کامال   اما  رتبطهم   سایکل   نیا   به   که 

    ».دنبالش   نجایابیاد    یسک  گفتیم شاید

  »؟من   مثل   یکس «:  گفتم 

  اش نوه   کردن   دایپ   مورأم   رو   تو   نیفیگر   که   میدیشن   یوقت   میشد   نگران ... یلیخ   مون  همه   ما .  البته «
  يبرا   رو   کوچیکبعد   هی    نیا  بنابر .  کنه یم   حرکت   خودت   از   تر   جلو   تو   موهبت   شهرت  . کرده 
   ». یکن   شدایپ   یتون مین   هم   تو   یحت   که   میکرد   انتخاب   سایمل   موقت   گاهیمخف 

حفظ ظاهر خیلی مهم  در شغل من   اما ، نبودم   مطمئنخودم اصال   ». نباش   مطمئن   ادیز «: گفتم
   .است

  لباسش   از   ار  رافتخا   دست   وا  . دمبلند ش  مه من   نابراینب   از جا بلند شد،  ناگهان   نیوزفژ   خواهر
  من   به   ناگهان  . کرد   روشن   ار   نآ  يها   انگشت   سر   يها   شمع ي سریعی  با اشاره  و   وردآ   رونیب 
   . بود   مهربانانه حتی   و   گرملبخندش لبخندي این   و  ، زد   لبخند 
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  حاال   تا   که   یدمآ   نیتر  سیحیم .  ینیبب   رو   نیفیگر   سایمل که    دهش  وقتش   گهید .  جان   ،ایب   من   با«
   ». دمید 

طوري که انگار   دینال   چهارچوبشدر    در    و   گرفت   اش  مطالعه   اطاق   در   سمت   به   ار  افتخار   دست   او
  يگرید   يجا   در  بالفاصله   و   ماز میان آن رد شدی  ما   و   شد   باز    مقابلمان   در  .کرد می اعتراض   داشت

  ناگهان   هوا   و   ،شد داشت جاگیر میانگار   که   يطور  ، دیلرز   یمپا   ریز   یکم   نیزم  . قرار گرفتیم 
نفس کشیدن در آن هواي   و   نشست   میها دست   و  صورت  بر ناگهان    عرق  . دش   مرطوب   و  گرم 

  يا  ساده   يسایکل   در   ما  . داد چرك و گوگرد می  و   خون   بوي. مشکل شد متراکم برایمو نمناك 
  يباال  بیصل   .  میبود   ستادهیاي آن انتها در   یخال   یمحراب   و   ساده   يها  مکتین   از   ییها  فیرد   با 
   . بود   دهش   وارونه   محراب 

در . دوده دوازده تا یا بیشتر ب  ناتعدادش  شاید . بودند   مرده    شان  همه   اما   بودند   اهبه ر  از   پر   ها   مکتین
  به   عضو  . بودند   دهیرس   قتل   به   یانسان   ریغ   و   انهیوحش   طرزي  به   همه  . بود سخت  گفتنش آن لحظه 

  از   ار   ناسرش   و بودند   درآورده  ار   ناش هرود  و   دل   ، بودند   دهیدر   هم   ازا ر   نهاآ  ي  تکه   به   تکه   و   عضو 
  جا   همه   ها  اعضاي بدن   و   بود   کرده   سیخ   ار   نیزم   و   ها   مکتین    خون  . بودند   کرده   ادج   تنشان 
   . شد یم    بدتر   تعفن   يبو   دمیکش یم   نفس   شتریب   چقدر   هر .  دبو   دهش   پخش 

  نیوزفژ   خواهر، و حرکت کردم  محراب   سمت   به   و   رفتمپایین   یانیم   رويراه از   یمارآ  به
.  کند چگونه اوضاع را تحمل می    نمیبب   تا  نگاهی به او انداختم.  قرار گرفت  مکنار   در   درست 

  هفت   اکنون در هر دستش یک  و   دبو   دسر   یوحشتناک شکل   بهبا خشمی کنترل شده   اش چهره
  نیخرآ   با   شانیها چهره   و   بود   سرشان  هایشان بر روسري   هنوز   که  دهیبر   سر   چهارده .  داشت   ریت 
به میخ    محراب   مقابل   یچوب   محافظان   ي   مجسمه  يرو بود    شده   دهیکش   شان زده وحشت   يها  غیج 

   . بود   کثافت   و   خون   از   پر   محراب   خود  . بودندکشیده شده 

   »؟ینیب یم   نجاهایا   رو   سایمل «:  گفتم   بودم   داشته   نگه   نییپا   یم راصدا   کهیحال   در 
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اه به هر سمتی که نگ   و   انداخت  جلو   و   عقب   بهنگاه سریعی    نیوزفژ   خواهر» .ستین   نجایا   .نه« 
  .گشت گرفت و نومیدانه دنبال هدفی می اش را به آن سمت می کرد اسلحه می

  »؟  نجایا بیاد   تونه یم   دیگه کی«

فقط من «.  ددار   نگه   مارآ  ار   خودش   کرد   یسع   نیوزفژ   خواهر  ». نهیهم   نکته. فقط من  . کس   چیه «
براي   بنابراین  .بین بعدها استفاده کرد هايدن دردونم چطور باید از دست افتخار براي باز کر می

به این  ، اکار   نیا  ي  همه  ...انجام دادن و بعدش به زور وارد شدن و   ،نجایا   تا  سایمل   رد دنبال کردن 
  فکر    بارهاین  در  ».باید قدرت خیلی زیادي داشته باشه دادهاینجا ما رو شکست    یک   هر   معنیه که

 بود  یکس   ناهم  نیا  راگ .  تر از آن خوشم آمد کم بیشتر مسئله را بررسی کردم  ههرچ   و   دمکر 
  من   از   قدم   کیهمان اول   از    که بود   یمعن   نیا   به   بود   کرده   جادیا   مزاحمت   من   موهبت   يبرا   که 
   . ه استبود   جلوتر 

   اب   رو   وقتشون   چرا  ، خواستن یم   رو   سایمل   فقط   اونا   اگه « :ته گفتگرفبا صدایی   نیوزفژ  خواهر
   » کردن؟   یحرمت   یب   به محراب   و   کردن   کهیت   کهیت   رو   ا خواهر   نیا   چرا  کردن؟   تلف   کارها   نیا 

   ».اینقدر ازش متنفر بوده  که  یرهگ خیلی جدي می   رو   تیحیمس    که   باشه   یکس   دیبا «:  گفتم 

   ».کنم بوي گوگرد حس می«: و گفت کرد   نگاه   من   به   يجد   یلیخ   نیوزفژ   خواهر

   ».طور   نیهم   منم «

   »مرده؟   سایمل   به نظرت«

  نجایا   از    ،نه .  میکن   داشیپ   تا   نجایاذاشتن  می  هیبق   مثل  رو   جسدش   بود  مرده  اگه  . نه «:  گفتم   بالفاصله 
دوست   . بشم   ماجرا   نیا   ریگ  در   من  هخواست ینم   اول همون   از که   یکی  . ببرمش  نتونم   من   تا   نشبرد 
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  اش نوه  که   هنداشت   اعتماد   من   به    اگه .  باشه   ایجرم   خود   کار   تونه یم   انیا   ي   همه   یول   ندارم اینو بگم،
   ». طانهیش    يکارها   مثل   من   يبرا   نیا   و ، دهکر معامله   طانیش   با  اون  . گردونمبر   بهش   رو 

  تحمل   قابل   ریغ   بایتقر   دفعه یک  تعفن   يبو  . ناگهان با تغییر چیزي در کلیسا حرفم را قطع کردم
  در   و  ور شدند شعله  ناگهان   سایکل   داخل   يها گل  تمام  . وشم رسیدبه گ  سمگ   وز  وز   يصدا   و   شد 
  در   هم   ما   از   ریغ   یکس   که   کردم یم   احساس  . شروع به سوختن کردندبا شدت   هایشان گلدان 
  هم   پشت   به   پشت   تا   میکرد   حرکت   سرعت   به   نیوزفژ   خواهر و   من   بعد   و.. . ساستیکل   داخل 
  دوباره   وحشتناكبه طرزي    و   رامآ   ها   مکتین   روي ي  مرده   يها   راهبه   و در همین لحظه ، میستیبا 
  شده   دهیبر   يدستها   کهیحال در  راهرو سرازیر شدند، به درون    دست و پا هاي بی بدن . شدند   زنده 
  يرو   یگوشت  ییمارها   مثل   یارغوان   يها   روده . کشیدند ف ما میز روي زمین به طربازوها را ا 
  يسرها   ي  همه   و .  دیچک یم   سقف   از   سرعت   به    خون  . خوردند یم   تاب   و   چیپ   ما   سمت   به   نیزم 
  تصحب   به   شروع   صدا  کی     با   بودند   شده   دهیکش   خیس   به   یچوب   محافظان   يرو   که   شده   دهیبر 
   . کردند 

  ي  همه   و   شما   يبرا   فقط   جهنم   در   مخصوص   يجا   هی  !بیایید جلو. رلیت   جان   ن،یوزفژ   خواهر
  نجات  کنن   محافظت   ها ناو  از   بودند   خورده   قسم    که   ور   یکسان   یزندگ   نتونستن    که   یقهرمانان 

  اونجا  ات  خانواده   و   دوستها   ي  همه  . جان  خوشت خواهد اومد،   جهنم  از  تو .  شده   نگه داشته  بدن
   ... هستن 

  که   دار   نگه   یکس   يبرا   رو   تیذهن   يها  يباز «: درست در جلوي خودشان به آنها خندیدم و گفتم
  سمت   به   رو   ما   ؟یکن   کارچ   ها  کهیت   و   قطعات همه   نیا   با   یخیال داشت  .اهمیت بدهبه این چیزا 

  نفوذ   بهت   نده   اجازه   حرومزاده   اون   به «: و گفتم  کردم   نگاه   نیوزفژ  خواهر   به»  ؟یبکشون   مرگ 
تونم  می  من  . روحمون رو در هم بشکنه  هبتون   دوارهیام   و   کنه   مشوش   رو   ما   خوادیم   فقط   اون  . کنه 

  ».ترتیبش رو بدم
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  بهدوباره    ار   هاي مرده راهبه   که را   يا  افتاده   پا   شیپ   يجادو   سریع   یلیخ   و   موهبتم را فرا خواندم 
  و   ،میه بودکرد   لفعا   ار آن   طلسم   سایکل   به   ناورودم   با   ما  . آورده بود پیدا کردم در   حرکت 
  و   افتاد   کار   از   طلسم  . بزنم  خاموش کردن آن را  ي  دکمه   که برایم این بود    ایدن    کار   نیتر   راحت 
  نیوزفژ   خواهر  .برگشت   نامنزلتش   و   نشأ  و از حرکت افتادند  دوباره  مرده  يها   تکه   و   قطعات 

رسید تحت تأثیر  به نظر نمی  نای از   ریغ   اما   ،دیکش یم   نفس   یسخت  به . رداشتب   ار  هایش تیر هفت
   .قرار گرفته باشد

  برم   دیبا   کجا   و  تونه باشه؟ اینا کار کی می «:  گفترسید  با لحنی که واقعا خطرناك به نظر می 
   » ؟وادارش کنم تاوان پس بده و   کنم   داشیپ   که 

  کار   خوب   نجایا   من   موهبت  که   حاال   اما .  باشه  نهیزگ نیربهت   نیفیگر   عمارت   احتماال «:  گفتم 
  »؟ بذاري من مطئن بشم  هرطوچ   ،کنه یم 

کسی  . داد  منشان   دور   چندان هن   يا   گذشته   از تصویري   دیدم  و   کردم  باز   آخر  تا   ار   ما یدرون   چشم  
به   و .. .دیدم  بود   برده   ار   نیفیگر   سایمل ها را کرده بود و  و تمام این کارا که وارد اینجا شده بود ر

   .ها برایم روشن شد خیلی چیز  همین راحتی
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  تاوان سخت : ازدهیفصل 

  
در  کیاتومات تیر هفت  کیکه  یاما وقت ،ستیآسان ن وقت چیراهبه ه کیکردن با  مذاکره

 یعصبان دایشد نیخواهر ژوزف. شود یتر هم م دست گرفته باشد تا با آن ابراز وجود کند سخت
که  ینه تا موقع. میبه او بگو توانستم ینم. ام دهیچه د ام یذهن ریدر تصو گفتم یبود چون به او نم

 یبلند گفت، حت ياز آن هستند که بشود با صدا تر بیعجچیزها  یبعض. را ثابت کنم نآبتوانم 
 نیفیباالخره آرام شد و اصرار کرد که با من به عمارت گر نیخواهر ژوزف. دیسا تیدر نا

قطع  يضاآن همه اع انیکه در م یتیبا آن وضع. میبرگردد، و من هم نتوانستم به او نه بگو
 یتنها راه یعنیتازه، او دست افتخار را، . کار را بکنم نیا توانستم ینم میخواهران او داشت ي شده

. داشت اریدر اخت رساند یم نیفیو عمارت گر دیسا تیلحظه به آن طرف نا کیکه ما را در 
 اطیتمرا منتظر گذاشت تا خودش را فقط محض اح یمدت نیقبول کردم و خواهر ژوزف نیبنابرا

حتما تو رو  دیبا«: زدم و گفتم يلبخند. اضافه مجهز کند يها زافرو آتش و  کبا تفنگ و نارنج
  ».نیبا هم دار يادیز يشما وجه اشتراکا. کنم یبه دوست دخترم معرف

ام وقت  من آماده. درست شد. خب یلیخ. واقعا شک دارم«: کرد و گفت يخرخر بلند راهبه
  ».رفتنه

کرد و خودش را مجبور کرد تا هر مرده و عضو  یمتروك نگاه يسایبه کل بار نیآخر يبرا او
قرار  یمناسب یدر حالت ذهن دیرس یم نیفیبه عمارت گر یرا به خاطر بسپارد تا وقت يا قطع شده

درِ مقابلش  يرا روشن کرد و آنها را بر رو یموم يها انگشت يرو يها و بعد شمع. داشته باشد
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 يزیدر چارچوبش به لرزه درآمد که انگار از چ يو موج انداخت و طورمتورم شد  یچوب در. زد
 انینما یکیتنها تار شیسو بود، و بعد ناگهان باز شد و در آن دهیکه از او خواسته شده بود ترس

  . از در عبور کردم نیمن پشت سر خواهر ژوزف. بود

درست وسط . دارم نیفیت گربا عمار يادیز ي که هنوز فاصله دمیاز آن خارج شدم فهم یوقت اما
 نیاول. شد ینم دهید نیاز خواهر ژوزف ياثر چیکه کنار ساختمان قرار داشت بودم و ه یجنگل

که در هم  دمیپشت سرم را نگاه کردم د یدر برگردم اما وقت انیبود که دوباره از م نیواکنشم ا
سرم عبور کرده  يرختان باالد میچتر زخ انیاز نور ماه از م ینازک يها کهیبار. شده است دیپدنا

درختان  انیدر م یبیعج ينورها. دیتاب یلرزان م اهانِیها و گ برگ يرنگ بر رو يا نقره يو نور
و در اطرافم . دیرس یبه گوش م نیاز اعماق زم ینیآرام و سنگ يوجود داشت، و صداها

 یشده بود چه کسکه انگار متوجه  يطور شد، یجنگل احساس م ي  آرام و بدخواهانه يها جنبش
  . دارد اریرا در اخت

 زیچ يجلو توانستند یآنها نم. کردند یدر طول شب هم کار م ادیعمارت به احتمال ز يها حفاظ
از خود عمارت  نجایمرا با نگه داشتن در ا توانستند یاما م رند،یمثل دست افتخار را بگ يقدرتمند

  ...گرسنه هستند شهیهم اهانیکه گ ییجا. در جنگل نجایا. دور نگه دارند

و  زیت يها و دندان شدند  یها باز م و گل کردند یاکنون داشتند دور تا دورم رشد م اهانیگ
و  کشاندند یبرنده خود را به سمتم م يها و شاخه کردند یم انیخاردارشان را نما يها معده

گرفتن من  يبرا قایدرختان هم در اشت یحت. کردند یخود را باز م چیدار پ مثل طنابِ ها چکیپ
آرام و  یداشت و با خشم ادیجنگل مرا به . آوردند یم رونیخود را از خاك مرطوب ب يها شهیر

  .از من متنفر بود شیسرد با تمام اجزا
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 یتیکار من وضع ي در راسته نیا. با کمک داشتم يادیز ي ام کرده بودند و فاصله احاطه دشمنان
آوردم، آنها را مسلح کردم و به  رونیب میپالتو يها بیج افروز ساده از چند تا آتش. بود يعاد
و شب را  دانفجار جنگل را تکان دا. پرت کردم دهد یرا م جهینت نیبهتر کردم یکه فکر م ییجا

. جا را فرا گرفت که به شدت آتش گرفته بودند همه یاهانیخش گ خش يرو شن کرد و صدا
ها در امان بمانند، اما فقط  از گزند شعله کردند یم یو سع خوردند یآنها به عقب و جلو تکان م

از  يبهتر يشب را پس زد و به من نما ،آتش نور درخشانِ. ها شدند شعله رتشیباعث گسترش ب
 ادیز. بود تیتپه از پشت درختان قابل رؤ يدرست باال نیفیعمارت گر.  را نشان داد رافماط

  .خودم را به آن برسانم توانستم یم. دور نبود

ها ضربه  به شعله نشانیسنگ يها و درختان با شاخه د،یخودش را در اطراف من باال کش نگلج
 ادیفر. دندیکش یهمه خود را از دسترس آتش عقب م گرید يها زیکه چ یدر حال زدند، یم
اما . شده بودند شب را پر کرده بود یمصنوع يها آتش ي که طعمه يا یعیطب ریغ اهانیگ یتوان نا

. تا جنگل را معطل نگه دارد ماند ینم یباق يزیچ گرید يو  به زود رفتند یم نیاز ب شتندداها  شعله
موهبتم . آن يتا خود گرما ترسند یاز نور آتش م شتریب اهانیگ  دیرس یبه نظر م... نکهیفقط جز ا

 و د؛یدرخش یدرخشان م يبا نور دیکردم که خورش دایپ دیسا تیدر نا ییرا به کار انداختم وجا
از نور کورکننده از  یبزرگ ي  حلقه. را به طرف خودم کشاندم دیدستم را دراز کردم و نور خورش

  .و مرا با نور گرم و سالم روز احاطه کرد دیتاب نییباال به سمت پا

نور درخشنده به  نیچشمانم را در مقابل ا نکهیبا وجود ا یحت. نور متنفر بودند نیاز ا اهانیگ
عقب  دیمچاله شدند و به سرعت خود را از سر راه نور خورش يز بش اهانِیشدت بستم، گ

ها  درختان تاول زدند، شاخه ي افتادند، تنه نیزم يشدند و رو رهیها ت  گل يها گلبرگ. دندیکش
 ها هیخود را به درون سا ها چکیخوردند، پ  چیها پ برگ. دندیاز نور سوزاننده کنار کش اخود ر

  . دندیفشار نور واقعا نال ریها ز ختاز در یو بعض دند،یعقب کش
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برم به  خوام یمن م. وقت ندارم ایمسخره باز نیا يمن برا! دیگوش کن«: بلند گفتم يصدا با
 یروز تابستون هیچند هفته به  يرو برا نجایا ره،یسر راهم قرار بگ يزیو اگه چ ن،یفیعمارت گر

  »!کنم یم لیتبد یآفتاب

نور  ي مصممانه به جلو حرکت کردم و حلقه. دانست یرا نم نیا اما جنگل که زدم، یالف م داشتم
رد شدن  يبرا يادیز يفضاو  دندیهم همراهم آمد، و درختان خودشان را از سر راهم کنار کش

در  سایمل. جنگل رد شدم انیکه جرأتش را داشتم از م یسرعت تیبا نها. گذاشتند ارمیدر اخت
زمان . خانواده هم در معرض خطر بودند ي هیحتماال بققرار داشت، و ا يجد يعمارت و در خطر

و  آمد، یطلبش به آنجا م ي مطالبه يبرا يبه زود طانیش. در حال اتمام بود ها نیفیگر ي همه يبرا
  .سخت در انتظار بود یبعد جهنم به عنوان تاوان

نفس  سنف یو به سخت دیلرز یبدنم م يکه تمام اعضا یعرق و در حال سیخسته و خ باالخره
از جنگل  نکهیبه محض ا. ام نه سرعت استقامت ساخته شده يمن برا. از جنگل خارج شدم زدم یم
 ي و سالم اجازه یعیرفت، انگار که نور طب نیروز از ب ییشدم روشنا اطیآمدم و وارد ح رونیب

 یرا بررس تیو موقع دیایدادم تا نفسم جا ب هیتک نیهنآ ي به دروازه. مکان را نداشت نیاورود به 
توانم را گرفته  یزمان طوالن مدت نیا ينگه داشتن آن برا. داشتم يبدون نور احساس بهتر. کنم
  .پاك کردم و به اطرافم نگاه کردم میپالتو نیعرق صورتم را با آست. بود

 ي همه. نبود اطیدر ح یلیباتوم چیبود که ه نیبه خود جلب کرد ا م راکه توجه يزیچ نیاول
در مورد ... يزیساختمان روشن بود، اما چ يها چراغ تمام اتاق. بودند  رفته شانیها انهمهمانان به خ

و تمام آن مکان . بودند زیت يعاد ریغ يو به طرز يتابناك و قو يادیز. ها درست نبود آن چراغ
مثل نگاه کردن به داخل  نیفیاکنون نگاه کردن به عمارت گر. ساکت بود يبار به طرز مرگ

راه  یو به طرف در اصل اورم،یرا به دست ب ام يتا خونسرد دمیکش یقینفس عم. از بودقبرِ ب کی
 یتو وق. در قفل بود دمیبه در رس یوقت. ردیرا بگ مینکرد جلو یسع يزیچ چیو ه کس چیه. افتادم
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نگه داشته  رونیرا گرفته بودند دست افتخار او را هم ب نیخواهر ژوزف يعمارت جلو يها حفاظ
بود و به  نیبزرگ و سنگ اریچرخاندم، اما در بس  در را محکم ي رهیدستگ نانیاطم يراب. بودند
 قفل. ام را به خودم ندادم زحمت فشار دادن با شانه یحت گرید. خورد یخود تکان م ياز جا یسخت

باز  يبرا یرسم ریچند راه غ. محکم داشت اریبس يبود و ظاهر یکردم؛ بزرگ و مربع یرا بررس
قدرتمند عمارت بگذرد بلد  يها که بتواند از حفاظ يزیسرسخت بلد بودم اما چ يها کردن قفل

 دانسته یحتما م. که پال هنگام مرگش به من داده بود افتادم يا ییطال دیکل ادیناگهان به . نبودم
. آوردم و آن را امتحان کردم اما به قفل نخورد رونیب بمیرا از ج دیکل. کشد یم نجایکه کار به ا

همه راه  نیا. کردم نگاهقفل به  ا اخمگذاشتم و ب بمیرا دوباره در ج دیکل. اش هم نبود اندازه یحت
فکر  دیبا دیهنگام شک و ترد نیبنابرا. متوقف شوم  درِ قفلِ ساده کیبودم که توسط  امدهیرا ن

  .کرد يگرید

کنم،  دایبخور پ درد به يزیکه به همراه داشتم گشتم تا چ يا يفلز اءیتمام اش انیسرعت در م به
استخوان را به در چسباندم . آوردم رونیرا ب یاصل يرو لبخند زدم و استخوان نشانه عهدف کیسپس 

که انگار  يدر تکان خورد و خم شد، طور نِیو تمام کلمات درست را ادا کردم، و چوب سنگ
وب ترك چ. کنار بکشد کشت یکه داشت او را م يزیدست چ ریخودش را از ز خواست یم

 یسطح اسفنج يبر رو یبزرگ يها شد و حفره دهیشد، و در عرض چند لحظه پوس اهیخورد و س
آنها را  يها ها فرو کردم و لبه استخوان را برداشتم و دو دستم را در حفره. آن باز شد ي مرده

  . آن وارد شدم انیدرست کردم و از م یبزرگ ي دهانه الخرهبا نکهیکندم تا ا

 ها خدمت شیپ یحت از محافظان کامال مسلح و یانتظار داشتم با ارتش رفتم یلو مکه ج همانطور
 یحال به طرز وحشتناک نیبا ا یول. متروك بود. بود یبزرگ عمارت خال یاما الب. مواجه شوم

به خودم  توانستم ینم. شد یم دهید یاز زندگ ينه اثر شد یم دهیشن ییساکت بود و نه صدا
موهبتم را به کار انداختم تا . حسش کنم توانستم یم. هنوز وقت بود. ام دهیرس ریبقبوالنم که د
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چشم  انهیحشو ییرویبا ن رونیاز ب يزیچ گریبار د کیکجاست، و  نیفیگر ي خانواده نمیبب
به عقب و جلو . دمیکش ادیبود فر دهیچیکه در سرم پ یاز شدت درد وحشتناک. را بست ام یدرون

تالش فقط باعث شد به  نیا. کردم بر درد غلبه کنم یام سع ارادهتلوتلو خوردم و با تمام 
  .داخل سرم منفجر شده بود یانگار بمب. فتمیب دنینفس و لرز نفس

که مرا مسخره  يا خنده ام، دهیشن يا خنده ينه چندان دور صدا يا که در فاصله دیبه نظرم رس و
  . کرد یم

. نداشتم ازیبه موهبتم ن. دمیدور خودم کش یمثل زره را ام مانده یباق يرویو تمام ن ستادمیا راست
 يکه ورود به آن برا ییدر تنها جا. باشند دیکجا هستند، کجا با نیفیگر ي خانواده دانستم یم

به  یبه دنبال راه. عمارت بود ریکه ز يا یمیسرداب قد—ممنوع بود نیفیهمه بجز خود گر
چه بر سر نگهبانان و  دمیو آنجا بود که فهم. مرفت شیهمکف پ ي طبقه انیبه سرعت از م ن،ییپا

تکه شده و به  تکه یمیقد يسایکل يها مثل راهبه. آنها همه مرده بودند. مده استآکاران  خدمت
 تبود، و دس ختهیر رونیشان ب بدنشان از هم جدا شده بود، دل و روده ياعضا. بودند دهیقتل رس

شان با درد و رنج  همه ي چهره. ساد هنوز سر داشتنداج نیکم ا اما دست. کنده شده بود شانیو پا
باز آنها  يها چشم ي و همه ستمیدوست داشتم با. لحظات مرگ در هم رفته بود  نیو وحشت آخر

  .را ببندم، اما وقت نبود

 يشده بودند و مرا به سمت در دهیو با دقت چ... خط قرار داده شده بودند کیاجساد در  چون
و  شانیمیقد يها فرمیونیکاران با  خدمت. کردند یم ییراهنما شد یم یکه به سرداب منته

خون همه جا پخش . بودند دهیبه قتل رس یعیو به طرز فج یهمه به سادگ شان؛یها نگهبانان با زره
 یانیات شرشحرنگ آن با تر دراز و قرمز يها آن هنوز چسبناك بود و رگه شتریو ب ودشده ب

از دهانم نفس  یشده بود، و وقت ظیتعفن آن غل يهوا از بو. شده بود دهیکش ها وارید يرو
و پشت  دمیها رس جنازه فیرد انیباالخره به پا. کردم یزبانم حس م يآن را رو ي مزه دمیکش یم
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که از آن به داخل  کرد یباز گذاشته شده بود و مرا دعوت م میباز برا مهین انهکه خوشبخت يدر
و چقدر مشتاق است  کشد یانتظارم را م يزیچه چ نییآن پا تمدانس یم... ستادمیسرداب بروم ا

  .انجام داده است سایو مل نیفیگر ي با خانواده يکه به من نشان بدهد چه کار

و  رفت یم نییپا نیبه درون زم یسنگ ي پله يادیز تعداد. دست در را تا آخر باز کردم کی با
کاران و نگهبانان بر  هر قدم اجساد خدمتو در . روشن شده بود يکاغذ يها راه با نور فانوس

ها  به پله جانشان یراست قرار گرفته بودند که با چشمان ب يشان طور افتاده بود و همه نیزم يرو
تکان  یجسد کم. زدم یخونکیجنازه س نیتر کیمحتاطانه با انگشت به نزد. شده بودند رهیخ

در وسط  اطیکه با احت یدر حال. نداد اننشاز بلند شدن و حمله به من از خود  ینشان یخورد ول
 یگهگاه گذشتم، یها م از کنار مرده یرفتن کردم و وقت نییها قرار گرفته بودم شروع به پا پله

 ییرا با صدا ییو رازها کرد یو به من نگاه م کرد یسرش را بلند م یاز آنها به آرام یکی
  .کرد یدوردست و گمگشته نجوا م

  ».سوزن یم نجایها هم ا پرنده یحت .داغه یلیخ نجایا آتش«

  ».کنه یدستامو گرفته و ول نم يزیچ هی«

  ».خورن یاشکامون رو مثل شراب م اونا«

تو هم خوشت . ستیکه بهمون گفتن ن يزیاون چ هیاصال شب. ادیاز مرده بودن خوشمون نم ما«
  ».نخواهد اومد

هم دروغ  شهیکردن است و هم دیکار جهنم نا ام. را کردم که به آنها گوش نکنم میسع تینها
  . آدم را آزار بدهد شتریب قتیکه حق یمگر وقت. دیگو یم

ام، اما احتماال تا  آمده نییچقدر پا دانستم ینم. دیطول کش یلیخ. دمیها رس پله نییبه پا باالخره
 يبودم که عمارت بر رو يا درست در قلب تپه دیبودم، و شا دهیعمارت رس ریحاال به اعماق ز
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درِ ...) شب به وجود آورده است کیتپه و عمارت را در او که  ندیگو یم. (قرار داشت آن
بودنش مرا به  باز مهیهم با ن یکی نیو ا دیرس یبه نظر م گرید یمعمول يمثل تمام درها بسردا

آن شدم که  يآنسو یوارد تاالر سنگ يبا لگد آن را باز کردم و طور. کرد یداخل دعوت م
 ا،یو مار ایجرم. نیفیگر ي خانواده—شان آنجا بودند همه البتهو . شت سرم بودپ یانگار ارتش

سرد  یسنگ يها واریشان مصلوب شده بودند و به د النور و مارسل، همه ا،یلورو گ امیلیو
 یآنها با چشمان. دیچک یشان م شده سوراخ يها و پاها هنوز خون از مچ دست. شده بودند خکوبیم

به  نیفیگر سایمل. بزنند یحرف دندیترس یشده بودند و م رهیوت به من خگشاد و ملتمس در سک
 دهیاش کش با خون خانواده شیها که خط يپر پنج ي داخل ستاره ،ین سنگیدر وسط زم ییتنها

وارد را بر تن  تازه يها راهبه دیو سف اهیلباس س يها  تکه ي مانده یاو هنوز باق. بود نشسته بودشده 
نفر به شدت او را کتک زده بود، احتماال فقط به  کی. پاره شده بود اش يرداشت، هرچند روس

به  یاش خشک شده بود، اما وقت کرده و ورم  یصورت زخم يخون رو. توانست یکه م نیخاطر ا
  .زد یسختانه و خونسردانه در چشمانش موج م سر يمن نگاه کرد هنوز وقار

که به ذهنم  يزیچ نیاول. خودم و هم به او زدمهم به  بخش نانیاطم يتکان دادم و لبخند يسر
نور و  کیاما . بود آورد یم در یخودش را به شکل پال یپال وقت هیبود که او چقدر شب نیا دیرس

مواظب  کهیدر حال یبه آرام. بود افتهیبه آن دست ن وقت چیدر او بود که پال ه یآرامش روحان
  .زدم و گفتمخطوط ستاره را لمس نکنم کنار او زانو  بودم

. دمتیخوشحالم که باالخره د. گردم یوقته دنبالت م یلیخ. هستم لریمن جان ت. سایمل سالم،«
  ».رونیب برم یم نجایمن تو رو از ا. نگران نباش

  »؟یام چ خانواده«: گفت سایمل

 يشده باشه، اما تخصص من تو ریاز اونا د یبعض يبرا دیشا. کنم یبتونم م يهر کار«: گفتم
  ».هیافتنین دست ياه هدف
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باشه باالخره تو خودت   یهرچ. لریت يالبته، آقا«: گفت يآرام و آشنا و مملو از تنفر يصدا
  ».یهست یافتنین هدف دست نیتر بزرگ

دست به  يعاد یداده بود و با حالت هیروبرو تک واریکه به د دمیطرف صدا برگشتم و او را د به
که از همان  يمرد. دانست یها را م جواب ي که انگار همه زد یلبخند م يبود و طور ستادهیا نهیس

 کرده یرا سالخ سایداخل کل يها بودم تمام آن راهبه دهیکه د يمرد. بود ایابتدا پشت تمام قضا
  .بود

  .هابز شخدمتیسرپ

  .را برگرداندم و به او نگاه کردم میبلند شدم و رو یآرام به

خودمو قانع کنم  تونستم یاما نم ست،یتو درست ن ي درباره يزیچ هی دونستم یهمون اول م از«
  »  .باشه خدمتشیپ کارها کار سر نیکه ا

خودتونو به  نیتونست نکهیاز ا. لریت يآقا ن،یخوش اومد نیفیساختمان گر یقلب و روح واقع به«
  ».شه یبزرگ شروع م شینما يبه زود. خوشحالم دیبرسون نجایموقع به ا

بدون . ستادمیفاصله گرفت ا واریاو از د یت او حرکت کردم اما وقتبه سم» .طانیش یبگ بهتره«
 ي فاصله. و مطمئنا اصال انسان نبود دیرس یخطرناك به نظر م اریبکند بس یکار خاص نکهیا

 يا از همون لحظه دیبا«: را به او زدم و گفتم شخندمین نیرا با او حفظ کردم و بهتر يا یمعمول
 1هابز. ستیاسم تو هابز ن. طانهیش يبرا یمیاسم قد هیهاب . ییتو دمیفهم یم دمیاسمتو شن هک
  ».طانیمتعلق به ش یعنی

و اون  کنن یرو فراموش م ها زیچ نیتر چقدر خوبه که مردم واضح یدونینم. قایدق«: گفت هابز
  ».یبکن یخواست يهر کار شونیدماغ فان ریو درست ز یکه اعتماد شونو جلب کن یهم وقت

                                                             
1. Hob's  

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

  

Night side 7 11 

نشون بده واقعا . رو بهم نشون بده تیواقع ي چهره. میها وقت ندار گفتگو نیا يبرا .هیکاف«: گفتم
  ».یهست یک

فقط نشون دادن . عظمت منو درك کنه تونه یمحدود تو نم یذهن انسان«: و گفت دیخند او
 یهست که وقت یشکل هیاما . رو از هم بپاشه کتیتا مغز کوچ هیمن کاف یواقع تیاز ماه يا ذره
  »...دوست دارم از اون استفاده کنم شم یآور احضار م مالل کیکوچ ي ارهیس نیبه ا

نداشت، و  يماد يایدن ي با هندسه یارتباط چیکش و قوس داد که ه یخودش را به شکل سپس
که هرگز انسان نبود و هرگز  يزیچ. را گرفت شیجا يگرید زیلحظه هابز رفت و چ کیدر 
دارش سقف را  بود، و سر شاخ اش يبلند متر میسه و ن بایتقر. بزرگ بود. باشد توانست ینم
از  دهیداشت که پوش یرنگ پوست سرخ. خم شد یجا شدن در سرداب سنگ يو برا دیخراش یم

 یرنگ راه قرمز راه ي داشت که مثل پرده یمانند بزرگ پرده یخفاش يها بود و بال یعفون يها زخم
 يدوجنسه بود و اعضا. مانند داشت چنگال یندار و دستا شکاف يها سم. بود دهیچیدورش پ

لحظه مجبور  کی... و صورتش. داد یگند گوگرد و درد م يبو. را داشت نساز هر دو ج یبزرگ
  . بود ایدن يها و وحشت و درد و رنج ها يدیپل ي صورتش مملو از همه. را برگردانم میشدم رو

و  فکر  دند،یکش ادیفر اش یاقعدر شکل و طانیش یصورت واقع دنیبا د نیفیگر ي خانواده
  .دمیکش ادیخودم هم فر کنم یم

گرسنه  یگرگ ي کودکان و ناله ي هیمثل گوشت فاسد و گر یمانند آرام خرخر يبا صدا هابز
 دیبه درد خورد با يزیاگه چ. گرا بودم سنت شهیاما من هم ه،ییوسطا کم قرون هی دونم یم«: گفت

  ».گم یم شهیکه من هم هیزیچ نیا. یحفظش کن
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و با » !ریمون رو نابود نکرده جلوش رو بگ تا همه! لریباهاش بجنگ، ت«: گفت نیفیگر ایجرم
و غرور  رویاز ن يمصلوب شده بود هنوز هم مقدار واریدر سرداب خودش به د نکهیوجود ا

  .مانده بود یدر وجودش باق نیفیگر

به من نگاه   با عالقه چرخاند یم شیها را دور سم شیمو یرنگ بلند و ب که دم سرخ یدر حال هابز
را  يکار چیجرأت انجام ه.  کردم یفکر م یداشتم به سخت. بودم ستادهیا حرکت یب یلیخ. کرد

. نه تنها جسممان بلکه روحمان هم در خطر بود. میما در خطر بود ي مکان همه نیدر ا. نداشتم
 یواقع یکی نیا—ه بودم نبودداد بشانیفر یکه من قبال به راحت یکوچک نیاطیاز ش یکی نیا

 دیبا. شد یم تر کیبود و هر لحظه نزد کینزد اریدوك جهنم، و خود جهنم هم بس کی. بود
تا طلبش را  دیرس یسر م طانیش نکهیو قبل از ا کردم یم دایمخمصه پ نیفرار از ا يبرا یراه
را که با آب  يا نقره بیصل کی... گراست پس هابز گفته بود سنت. رفتم یم ااز آنج ردیبگ

در دستانم  بیصل. آوردم و به طرف هابز گرفتم رونیکتم ب بیمقدس متبرك شده بود از ج
. زدم ادیفرکرده بود  جادیدر دستانم ا بیصل يها که تکه ییها یدگیمنفجر شد و از شدت درد بر

  .مرا به لرزه درآورد اش ندهخ يو صدا دیهابز خند

. یداشته باش مانیبهش ا نکهیله مگه اکش هیشکل  هی. هنمهج يقلمرو نجایا«: گفت یبه آرام او
  »لر؟یت يآقا ،یداشت مانیا يزیتا حاال به چ

  

 شتریب تونه یم قتیکه حق یمگر موقع. گن یدروغ م شهیاونا هم. یکن باهاش بحث نکن یسع
  . برسونه بیبهت آس

چند وقته؟ چند وقته «: جمع کرده بودم گفتم ام نهیس يرا رو ام دهید بیکه دست آس یحال در
  »؟يجا زد نیفیگر شخدمتیکه خودتو سرپ
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و ظاهرم رو  افهیها ق اما در طول قرن. از همون اول. بودم نیفیگر شخدمتیسرپ شهیهم من«
 و شدم، یدوباره ظاهر م گهینفر د هیو به شکل  شدم یم دینفر ناپد هیو به شکل  دادم یم رییتغ
. کنه یشک نم  شخدمتیپ هیبه  کس چیه. همه کمتر هم از نیفیگر کرد، یهم شک نم کس چیه

 یلیمن خ ساخت یم گرانیارزشش رو با خون و رنج و عذاب و جون د با يامپراتور ناو یوقت
که کار اربابم  نمیتا بب دادم یاونجا م شنهادیپ هی کردم، یم نجایا حتینص هیبودم و  کیبهش نزد

خدمتکار  وقت چیخدمتکار اربابم بودم، و ه شهیچون من هم... میارباب واقع. رسه یبه انجام م
  »...دمنبو ایجرم

جهنم و  میساخته شده که از دخالت مستق يطور نجایا ؟يشد دیسا تیچطور وارد نا«: گفتم
  ».بهشت آزاد باشه

تو . داشتن نجایخودشونو ا يمأمورا شهیهم ها ینییو پا ها ییو باال. من دعوت شدم«: گفت هابز
اگه . جان ،يکرد دایپ نجایخوشحالم که راهت رو به ا. یدون یم نویا یکس خودت بهتر از هر

  ».شم یکه در آخر من برنده م ینیبب یبا درماندگ نکهینداشت، ا یکار اصال لذت نیا ينبود نجایا

چون با وجود تمام  نجامیمن ا. يرو واسه خودت نگه دار اتیچرند نیا یتون یم«: گفتم
 دیبا. يکرد یم جادیموهبتم اختالل ا يکه تو يتو بود. ينگه دار ونریمنو ب یهات نتونست تالش

 ي که بعد از همه یترس یحاال هم م. دمیفهم یاتفاق افتاد م يکه تو اون اطراف بود یهمون موقع
. ناکام بذارم متشیرو از گرفتن غن طانیکنم و ش دایمتوقف کردنت پ يبرا یراه اته تالش

  »...رهیسخت بگ یلیکردن خ دشیکه ناام کسانیبه  تونه یاربابت م

 نییپا نیبه ا گذاشتم که تو رو يها رو طور مرده. آوردم نجایمن خودم تو رو به ا«: گفت هابز
  »...کنم ییراهنما
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  ».ترسم ینم یراحت نیمن به ا یول. یترسوندن من اونجا گذاشت يتو اونا رو برا«: گفتم

  ».یبا جهنم بسته شده بشکن تیضارو که با ر یمانیپ یتون یتو هم نم یحت«

  ».کردم یشکن من تمام عمرم قانون«: زدم و گفت يلبخند

تا  شه یپر بلند م پنج ي که از اون ستاره یو اگه موقع. نجایا ادیم ياربابم به زود«: گفت هابز
  » .جهنم يتو کشونه یم هیتو رو به همراه بق ره،یطلبش رو بگ

را  نیهابز هم ا ادیو به احتمال ز کردم، یداشتم وقت را تلف م» .سؤالم رو جواب بده نیا«: گفتم
 هیبه  يا یعمر طوالن نیهمچ دیبا طانیچرا ش«. هستند یاما امثال او عاشق فخرفروش دانست، یم

  »کنه؟ رشیفناناپذ مینفر ببخشه، اگه نگ

مجازات  ریکه از ز یبدون شه یباعث م. کنه یآدم رو فاسد م نیچون ا«: گفت یبه سادگ هابز
به  وقت چیبد کرده، و ه يکارا یلیخ شیدر طول عمر طوالن ایجرم. ير میکارها در  ي همه

خودشو قدرتمند و ثروتمند کرده، و  يبد يها اون از راه. مجازات نشده کدومشون چیخاطر ه
مسئول سقوط  ییمرد به تنها نیهم. کشونده یرو هم به وسوسه و تباه گهید يها یلیخ نیبنابرا
هر چقدر که کسب و کارش . است گهیصدها هزار نفر د دیشا ایهزاران  میرمستقیوغ میمستق

 يدیبا پل. اومد یدر وجودش به وجود م يشتریب يدیپل کرد یم دایو گسترش پ گرفت یرونق م
که در  یبه دست آورده و خدمات ایما همه از اونچه جرم. کرد یرو هم آلوده م گرانیخودش د

 يبرا يا ییکه چه خوشامدگو شه یباورت نم... میهست یجهنم کرده راض همه سال به نیطول ا
  ».میداد بیجهنم ترت يها شعله نیتر داغ ياش تو اون و خانواده

  ».نه سایمل«: متگف

ها  غرق در قرن ،يمرد نیکه چن کرد یفکرشو م یک«: کرد و گفت يبلند خرخر يبا صدا هابز
 یها معموال دنبال راه شده لعنت شه، یزمان تموم م یما وقتنرم بشه؟ ا بایز ي چهره هی يبرا ،يدیپل
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 يتنها کار. رو که کردن جبران کنن يبد يکه بستن طفره برن و کارا یمانیتا از پ گردن یم
بهشون  يکار تونه ینم گهیکه صادقانه و خالصانه توبه کنن، اونوقت جهنم د نهیبکنن ا دیکه با

معامله  طانیتوبه کنن، از اول با ش تونستن یبودن که م ییاما البته اگه از اونا. داشته باشه
رو  شیاگه امپراطور کرد یاون فکر م. بود اکاریکمتر ر شترشونیاز ب ایحداقل جرم. کردن ینم
اتفاق  نیاما ا. نجات بده يدیرو از پل راثشیم تونه یشخص معصوم بسپره، اون شخص م هی هب

 یبعد از خودش هم باق ایجرم يدیکردم که پل نیرف او تالش ص یسع یلیمن خ. افتاد یم دینبا
  ».واقعا جاودانه باشه تونه یفاسد کنه، چون فقط تجارت م ندهیآ يها رو هم در سال هیبمونه و بق

 هیاصال من ! نکردم يا من که معامله. باشم نجایا دیمن اصال نبا ن،یبب«: گفت وار وانهید ایگلور
  »!خانواده وصلت کردم نیبا امن فقط ! ستمیهم ن یواقع نیفیگر

. بذار من برم کنم، یخواهش م! به من ندارن یربط ایقضا نیاز ا کدوم چیه! درسته«: گفت مارسل
  »...گم ینم يزیچ یبه کس

معامله سود  نیشما از ا. دیشد ریکرده فناناپذ ایکه جرم يا شما به خاطر معامله«: گفت هابز
وگرنه زبونتون رو از  د،یبردار دنیهردوتون دست از نال حاال. کنه یشما رو مقصر م نیا د،یبرد

ن ییو تا آخر پا... با هم سقوط کنن ها نیفیگر ي که همه رسه یوقتش م يبه زود. ارمیدرم شهیر
  »...برن

. بهم بگو سایمل ي درباره«: گفتم. شدم یم دیداشتم ناام گریبود، و د دهیبه ذهنم نرس یهنوز راه
  »ست؟یلعنت شده ن نیفیگر هیاون هم به عنوان  ؟يکردجدا  هیچرا اونو از بق

اونو خارج از دسترس جهنم قرار  نیبنابرا. اون روحش رو به بهشت سوگند داده«: گفت هابز
عذاب و وحشت  نمیتا بب کشمش، یم یو به طرز دردناک یزمانش برسه به آروم یپس وقت. داده
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اش تا ابد به  خانواده ي هیو بعدش به همراه بق .نه ایدست بکشه  مانشیاز ا شه یباعث م يدیو ناام
  ».فرزندم ،یآماده باش دوارمیام ب،یمهربون و نج يخواهر کوچولو هاو. ادیجهنم درم تیکمال

 داد یدوخته شده بود تکان م واریبه د يفوالد يها خیرا که با م شیها دست کهیدر حال ایجرم
اما خانوادم هنوز  ستم،یمن مهم ن! بکن يارک هی لر،یت! بهش دست بزن يجرأت دار«: زد ادیفر
  »!هام رو نجات بده و بچه سایمل یبکن، ول یتون یم يهر کار! کنن داینجات پ تونن یم

اصال به فکر من  میهمه سال که در کنار هم بود نیبعد از ا! حرومزاده يا«: زد ادیفر ایمار
  »؟یستین

عشق من،  دادم، ینجاتت م تونستم یاگه م«. ندرا برگرداند تا به او نگاه ک شیرو یبا سخت ایجرم
 يما تو کنه؟ یبهشت ما رو قبول م یکن یواقعا فکر م... میکه کرد ییکارا ي اما بعد از همه

ه کم اراده داشته باش، ی. میو پس بدر تاوانش دیو حاال با م،یغرق شده بود ها و اشتباهاتمون گناه
  ».ستیمهم ن ها زیچ یباق. لریجاتشون بده، تن«: او دوباره به من نگاه کرد و گفت» .زن

! خواستم یاونا رو نم وقت چیمن که ه ده؟ یم تیاهم یلعنت يها به بچه یک«: گفت ونیبا ش ایمار
  »!میمون  یو تا ابد زنده م میریم ینم وقت چیکه ه يتو بهم قول داد! رمیبم خوام یمن نم

به زنش  خواد یکه م يزیبه چ دنیرس يراکه ب یشناسیکدوم مردو م«: زد و گفت يلبخند ایجرم
  »گه؟ یدروغ نم

 یپر خون پنج ي ستاره انیدر م نشده میتسل یول دهیو شوکه و خم یکه زخم سایدوباره به مل من
که باعث شد ... فتمیپال ن ادیمشکل بود که به او نگاه کنم و به  میهنوز برا. بود نگاه کردم

ز یچ دیبا دیکل نیا. فتمیقبل از مرگش به من داده بود بکه پال  يا ییطال دیکل ادیدوباره به 
که درِ اتاق  يدیمثل همان کل... ییکوچک طال دیکل کی ؟يزیاما چه چ کرد، یرا باز م یمهم
وجود داشته باشد؟ و  يگرید یمخف يهم فضا نجایممکن بود ا.  کرد یم  تاالر رقص را باز یمخف
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سند اصلی  م آمد که جرمیا گفته بودادی بعد و؟ شد یهداري مدر آن نگ يزیاگر بود چه چ
داد قرارشد  هرچند نمیچون  ،ودش یم ينگهداربا قفل و کلید در سرداب  اینجا طانیداد با شقرار

  ...بازنویسی شودکه با بهشت و جهنم رابطه دارد  یشد توسط کس یم را نابود کرد

با . هابز دوباره آن را بست ، و سپسام باز شد به کار انداختم، چشم درونیفاصله موهبتم را بال
به با درماندگی  ...فانیانسان  کیمن بود و  طانیش کی اما او با شیطان جنگیدم، میرویتمام ن

  .نگاه کردم سایمل

به من کمک  دیباهم اما تو ات کمک کنم،  به تو و خانواده تونم یمن م !سایمل ،کمکم کن«
 ،هیجهنم زیچ هیاون  !مسیح رو نگه داره ايعروسکی از ه تو، یتون پر نمی ي پنج اون ستاره !یکن

  »!باهاش بجنگ !به بهشت سوگند خورديو تو 

 واریخودش را به دسري تکان دارد و رسید،  به نظر می دیام داغان و نا ،خسته با وجودي کهملیسا 
دربزرگش ي پ توانست به اندازه می او به روش بسیار متفاوت خودش، .زدپر  پنج ي ستاره یمرئنا

گرفت  با وجودي که دردش میخواند  در حالی که با صداي بلند دعا می .قوي و مصمم باشد
خندید و او را  ش میپدربزرگ همان حالدر و ، کوبیدنامرئی چندین بار به دیوار خودش را 
که تا جایی و النور  امیلیو ،کرد یم هیگر شکل غیرقابل کنترلیبه  ایمار .کرد تشویق می

جرأت ند و کرد می نگاهو مارسل در سکوت  ایو گلور ،کردند یم قیرا تشو ملیساستند توان یم
از این  و کرد که هابز شیطانی به این سو و آن سو نگاه می حینیو در ... کردند امیدوار باشند نمی

، ند حواسش پرت شدزده و از پا افتاده هست بود وحشتفکر کرده  از کسانی کهطغیان ناگهانی 
  . ام را بر خالف میل او باز کردم چشم درونیو ... هبتم تمرکز کردمروي مو

به  کاري سنگ شده پشت یک فضاي مخفی پشت دیوار سمت چپم، و یک قفل مخفی ام بینایی
 .کردمباز آن را  و فرو کردم وارید ِ داخل را در سوراخ دیکلبه طرف آن دویدم و . من نشان داد

 سنگشکافی در را که در قدیمی  ي لوله شده ي نوشته دستیک عقب رفت و  واریاز د یقسمت
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کمی التین در حدي بلد بودم  .بازش کردمو  بیرون کشیدمرا  نآ. شکار کردآچپانده شده بود 
که توسط جرمیا گریفین با خون قراردادي با جهنم،  .از اصلی بودن آن مطمئن شومبتوانم که 

  . خودش امضا شده بود

و دعا  .فرزندان و نوادگان جرمیا مربوط می شد خط زدمکه به شروطی را بیرون آوردم و  یقلم
ي کافی  به اندازه بود نوشتم که هنوز داخل دستی که با آن می کردم که بقایاي صلیب متبرك

  . تغییرات را معتبر کند کهمقدس باشد 

سمت من و به  پر را متوقف کرد ي پنج نگه داشتن ملیسا داخل ستاره تمرکزش براي طانیش
را کاغذ اما ور شد،  شعلهاز دستی دراز شده آتشی به سمتم . اي کشید و با خشم زوزهچرخید 

 ییها خیم سپس و .و آتش به من نرسید ...شد با هیچ چیزي نابود نمیي که دقرارداجلویم گرفتم، 
ي آنها  شده خهاي سورا داخل بدناز  نگه داشته بود واریو مارسل را به د ایگلور ،النور ،امیلیکه و

. افتادندسنگی سرد  نیزم روي درماندگینها با آهر چهار نفر و ، ناپدید شدندو  بیرون آمدند
  .از تعجب سر جایش خشکش زده بودبز اه و ،بایستند شانیپاها يروسعی کردند 

  »!دیارذب نجایمنو ا دیتون ینم !نییپا دیاریمنو ب«: زد ادیفر ایمار

 نجایاز ا مو خانواده ،لریت .، عزیزممیباش دیکه با میهست ییما جا .وننت یالبته که م« :گفت ایجرم
  »!رونیببر ب

  .او را بلند کردم. جلوي پاهایم افتاد وبیرون زد پر  پنج ي ستاره مانعاز  سایمل

  »!بینم تون رو مرده می قبل از اینکه بذارم برید همه !نه«: غریدهابز با صداي بلند غیرقابل تحملی 

زیر عمارت سرداب  نیا هبپیدا کنم و را  دیموهبتم استفاده کردم تا دوباره نور خورشاز  منو 
با میخی به زمین که  يحشره امثل را  و اوهابز تابید با شدت بر روي  آفتاب درخشان .اورمیب
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را  میبازو سایمل .دیخند ایجرم هابز فریادي زد و .نگه داشتاي نورانی  چسبیده باشد در حلقه
  .گرفت

  »؟...یکن شکمک تونی ینم ،کنم یخواهش م«

تو و  ياما هنوز برا .باشه دیکه با هییجا االن. ها قبل از دست داده اون سرنوشتشو مدت .هن«:گفتم
  ».رونینجا ببرم بیرو از ا هیبق کمکم کن. هست دیام هیبق

زود « :زد ادیبز به گوش برسد فراه يهاادیفر نیاز ب شیکرد صدا یم یکه سع یدر حال ایجرم
  »!ادیداره م !نیباش

ها  ي مکان زیر همه یاز مکانداشت  غیرقابل توصیفبزرگ و  يزیچ. حسش کنم توانستمیم
من  .رفتیم باید بیرون میتا وقت داشتیم . آمد تا چیزي را که مال او بود بگیرد میو  خاست برمی

خورد و  تکان می زمین سنگی داشت زیر پایمان .و ملیسا بقیه را بین خودمان حرکت دادیم
یک از ما جرأت نداشت برگردد  ، و هیچزد وج میمهوا  درحضور وحشتناکی . داشت می ترك بر

 ي انوادهمن خ. دیکش یم غیاز ترس ج ایو مار خندید هنوز داشت می ایجرم .عقب نگاه کندبه 
عمارت ویی در جلبیرون ، خودمان را در حیاطو ناگهان  .رد کردمسرداب  از میان درِرا  نیفیگر

دست افتخار را در دست گرفته بود و مقابلمان و خواهر ژوزفین را دیدیم که ، یافتیم گریفین
  . ایستاده بود
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ها  به زخمیا عجله جلو رفت تا و ب »!رنیمنو بگ يجلو تونن یبهت که گفتم اونا نم« :گفت
وقتی ناگهان و  توانستیم از میان حیاط خالی پیش رفتیم، با نهایت سرعتی که می .کمک کند
ي بلند و ا ناله يصدابا  .هاي عمارت خاموش شدند برگشتیم و به عقب نگاه کردیم تمام چراغ

و باالخره خرد شد و  فرو ریختآرامی کشد ساختمان به  یکه زجر م یوانیح ي زوزه ثلم طوالنی
  .در روي تپه تبدیل شدبه گودالی 

پا نگه داشته  کردیم و همدیگر را سر کر میهر کدام به چیزي فو  میستادیما همه کنار هم ا
  .کردیم ي گریفین را نگاه می خانهفرو ریختن بودیم و 
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 مؤخره

 

اس ثٟطت ٚ  ی. آ٘مذرذیآ ی. اس تجٕالت خٛضٓ ٕ٘وٙٓ یجٙبسٜ ضزوت ٕ٘ عییٚلت در تط چیٞ ٔٗ

، رْٚ یٕ٘ یسز لجز وس یخذاحبفظ یخبعزْ ٘طٛد. ثزا یثبعج تسّ یوٝ ٔزاسٓ ٔذٞج دا٘ٓ یجٟٙٓ ٔ

 طتزیثٚ تبسٜ، . ٓیوٙ یدفٗ ٔ ٔب٘ذ یثٝ جب ٔآ٘چٝ را ٔب فمظ  آ٘جب ٘یستٙذ. ٍزیآٟ٘ب د دا٘ٓ یچٖٛ ٔ

 ضْٛ. یخٛضحبَ ٔ وٙٙذ یٕ٘ جبدیٔشاحٕت ا یٓثزادیٍز ٚ  ٔیز٘ذ ٔیٟٔٓ  یٞب آدْ ٙىٝیاٚلبت اس ا

 زات ٞستٙذ.در رفت ٚ آٔذ ٞستٙذ خبع بدیوٝ ثب ٔٗ س ییٞب رٚح تٟٙب

 یخبعز وٝ ادا ٗی٘زفتٓ. أب چٙذ ٞفتٝ ثعذ فمظ ثٝ ا ٗیفیپبَ ٌز یثٝ ٔزاسٓ خبوسپبر ٗیثٙبثزا

آٔذ  تب تٟٙب ٘جبضٓ. پبَ در  ٓضٛتز ٞٓ ٕٞزاٞ یسز لجزش رفتٓ. سٛسثٝ  وزدٜ ثبضٓ یاحتزأ

 ٚلجزستبٖ سزد  .ٜ ثٛدلجزستبٖ دفٗ ضذ یٚ ٔجشا یاس اثعبد خصٛص یىی، در سیلجزستبٖ ٘ىزٚپّ

ٞب ٚ  ٚ ٔجسٕٝ ٞب سًٙ لجز بٖیپب یث یٞب فیاعزاف رددر  ارتفبعی وٓ ٔٝ ٚ ٚ سبوت ثٛد هیتبر

را دٚر  صیثبسٚ یثٝ آرأ یسٛسٚ  ،ستبدْی. وٙبر لجز پبَ اخٛرد پیچ ٚ تبة ٔی ثشري یٞب ٔمجزٜ

 حّمٝ وزد. ٓیثبسٚ

 «؟یدٚ٘ یٞٙٛس خٛدتٛ ثبثت ٔزي پبَ ٔمصز ٔ»ٌفت:  یاس ٔذت ثعذ

 .«ٔمصزْ وٙٓ یٔ بسحساْ ذ٘جبت ث ٚی رٞز ٚلت ٘تٛ٘ٓ وس» :ٌفتٓ

ٔغٕئٗ  .پسر و دختر گرامی ؛نیفیگر یلاپال و پسًٙ لجز ٔزٔز سبدٜ ٘ٛضتٝ ضذٜ ثٛد:  یرٚ

لجزش ٞٙٛس سفت  ی. خبن رٚسد اٌز ثٛد ِجخٙذ ٔی. پبَ وبر اِٙٛر استایٗ وّٕبت ثٛدْ وٝ 
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ٞبی  ٌُاٞذا ضذٜ ثٛد وبٔال اس  !ٛاسیوٝ اس عزف تٕبْ دختزاٖ د ی٘طذٜ ثٛد. تبد ٌُ ثشرٌ

 . یِبدرست ٔخُ پ. سبختٝ ضذٜ ثٛد ی درخطبٖ ٚ رٍ٘برً٘ ٚ ٔصٙٛعیىیپالست

لزار داضت وٝ دٚرش  بیىتٛریٚ ی ثٝ سجه دٚرٜ یا یثشري سٍٙ ی ٘ٝ چٙذاٖ ٔمجزٜ یا فبصّٝ در

فزا ٌزفتٝ  یآسٕب٘ یٞب  ثچٝ فزضتٝ ی ٔجسٕٝ یبدیاس سًٙ ٚ تعذاد س ذٜیزاضٞبی ثشري ت را ستٖٛ

 بیٚ ٔبر یٔٙشٍِبٜ جزٔ ٗیدرش ثب افتخبر آخز یاس حذ ثشري رٚ صیث یثز٘ج پالن .ثٛد

آٖ ٘جٛد.  یرٚ یخیٚ تبر ٘ٛضتٝ  چیٞ ٚ پالن ثٛد یرٚ طبٖیٞب . فمظ اسٓداد یرا ٘طبٖ ٔ ٗیفیٌز

 بری٘ آٖثٝ  وزد یخبعز وٝ فىز ٔ ٗیثٛد، ٘ٝ ثٝ ا ذٜیسضت را خز شیچ ٗیٞب لجُ ا سبَ یجزٔ

وٝ ٔذ را  یشیٞز چ ذیثب بیٔذ ثٛد ٚ ٔبر ٞبییشیچ ٗیچٙخبعز وٝ  ٗیفمظ ثٝ اثّىٝ ، خٛاٞذ داضت

تز ٚ پز سرق ٚ  ثشري یٍزیٞز وس د ی اس ٔمجزٜثبیست  ٔیاٚ  ی ٚ اِجتٝ ٔمجزٜ .داضت یثٛد ٔ

را عٛری ثتزاضٙذ وٝ ثب حبِتی  ٞب فزضتٝی  ٔبریب ٘ذادٜ ثٛد ٔجسٕٝوٝ  وزدْ تعجت ٔیتز ثبضذ.  ثزق

 ادثب٘ٝ ٘سجت ثٝ ثمیٝ ٘طبٖ دادٜ ضٛ٘ذ.   آٔیش ٚ ثی تٕسخز

 پیذا ٘طذ. زٌشٟ٘ب ٞآ ی جٙبسٜ .آ٘جب ٘جٛد٘ذ بیٚ ٔبر یجزٔ اِجتٝ

 «ّٔحك ضذٜ.صٛٔعٝ یٝ ثٝ ثبالخزٜ  سبیّْٔ وٝ ذیضٙ» :ٌفت یسٛس

 ی ارتصخٛاٞزثٝ ا٘جٕٗ عٛر وٝ دٚست داضت.  ، ٕٖٞٛبی، جذا اس د٘تفىزی ی فزلٝ یٝ، آرٜ»

 «ی وبفی در أبٖ ثبضٝ. ٚاثستٝ است، ٞزچٙذ جشئی اسش ٘یست. ثٙبثزایٗ ثبیذ ثٝ ا٘ذاسٜ یرستٍبر

 .«ذٜیسب تی٘ب ی راٞجٝ ٗیاٖٚ حزٚتٕٙذتز»

ذ. خطیرٚ ث طتزشیث  یِٚ ،ثٝ ارث ثزد ٚیش رٕٞٝ چ ی ٟ٘بیی ٘بٔٝ تیٚصضزایظ عجك  .٘ٝ ،در ٚالع»

ثٝ  یوٝ اعتزاض ی، ثٝ ضزعزٖیٌ یعٕزضٖٛ ٔ تب آخز یوال٘ ی ضذٜ ٗیتضٕ حمٛقٚ اِٙٛر  بْیّیٚ

 دارٖ در حبَ حبضز. وٝ ذیرس ا٘جٕٗ خٛاٞزیثٝ ٞٓ ٞب  ییدارا یٝ یثم ٚ٘بٔٝ ٘ذاضتٝ ثبضٗ،  تیٚص

 بثبٖیخ یٞب وٙٙذٜ ادارٜ ٗیثشرٌتزثٝ یىی اس  ُیتجذ یسٚدٝ ثوٙٗ ٚ  ٔی یثبسسبس رٚ سبضٖٛیوّ
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چٝ ی ٘بٔحذٚد  ثب ایٗ ثٛدجٝ SASدٚ٘ٝ  یفمظ خذا ٔ .ٔٛاظت ثبضٗ ذیثبوبرٞب  ثذ. ٗض یٔ بٖیخذا

 «ثخزٜ... تٛ٘ٝ یٔ ییٞب سالح

 «؟یٚ اِٙٛر چ بْیّیٚ»

جبٚدا٘ٝ ٚ  ٍٝید اس اٚ٘جبیی وٝوٙٗ.  یٔعبدت ثٛدٖ  یفب٘ثٝ ٞز دٚ دارٖ  ٔزدٜ، یحبال وٝ جزٔ»

،  وٝ احتٕبال ثزاضٖٛ ثٝ ٞزدٚضٖٛ پطت وزدٜ بستیٚ س د٘یبی تجبرت ، جبٔعٝ ٚستٗیٚارث ٘

رفتٝ ضبدٚس  بْیّیخٛدضٛ٘ٛ داضتٝ ثبضٗ. ٚ یوٝ س٘ذٌ دٜ یرٚ ثٟطٖٛ ٔ فزصت ٗیثالخزٜ ا .خٛثٝ

. اِٙٛر ٝداضتتبثحبَ وٝ ٞستٗ  یا یعتٟٙب دٚستبٖ ٚالای ٚ ثش دریبییٝ. اٚ٘ب  فبَ، پیص خزس لٟٜٛ

ثز  یثٝ حبِت عبد یثٝ سٚد ی. ِٚوٙٝ یٔ یعشادار اش ثچٝ یضذٜ ٚ ٞٙٛس ثزا زیٌ ٞٓ ٌٛضٝ

 .«خٛدش ی. حتوٙٝ یفىزضٛ ٔ یوس وٝ ٞز اٚ٘یٝتز اس  سختسز. ٌزدٜ یٔ

 «ٔٛ٘ٗ؟ یٕٞسزاضٖٛ ثبٞبضٖٛ ٔ یوٙ یفىز ٔ»

 .«وٙٗ غبفٍّیزتٛ٘ٗ آدٔٛ  یٔ ثعضیب. ٔغٕئٗ ثٛدضٝ  ٚلت ٕ٘ی ٞیچ یِٚ ٘ٝ. احتٕبال» :ٌفتٓ

فص ااعز ثٝ« ی.اتبق ثبض یٝ تٛیثستٝ ثبضٝ ٚ  طٝیٌبردت ٕٞ ٝ٘ٝ اٌ» .وزد یخزخز ثّٙذ یسٛس

 بٖیپب ٘ذاریٚلت  چیلَٛ ثذٜ ٞ .ٔٛ٘ٝ یثغُ ٔ زیٔخُ سایٝ.  وٙٙذٜ جبی افسزدٜ ٙجبیا» .وزد یٍ٘بٞ

 .«ثبضٝ ٙجبیٔٗ ا

وٝ آرْٚ ٚ پز اس  بیثٝ اسٓ آروبد ضٙبسٓ یٔ ییجبیٝ » وزدْ.را ثغُ  صیسدْ ٚ ثبسٚ یِجخٙذ

 یوٙبر ٞٓ رٚ ٓیتٛ٘ یافتٝ. ٔ یٔخٛة تٛش  بتاتفبلفمظ تبثٝ ٚ  یٔ طٝیٕٞ شذیخٛرضٚ صّحٝ، 

 «...ٓدفٗ ثطی جبری ی ٘ٝٛرٚدخ یِسبحُ چٕٙ

 ای ٔٛجٛد پیز» ی سٔختی وزد ٚ ٌفت: خٙذٜداد  یوٝ سزش را تىبٖ ٔ یدر حبِ یسٛس

ٚ خٙذٜ  سیمیٔٛ طٝیٕٞ وٝوزدْ  یثبر فىز ٔ یٝ زیدفٗ ضذٖ س ثٝداضتٓ  طتزیٔٗ ث احسبسبتی.

 .«شٖیثز ٗیسٔ یٔب رٚیبد  ٝٚ ثر ٞبضٖٛ ٔطزٚةثتٛ٘ٗ ٔزدْ ٚ ، ثبضٝ
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 ٕٔىٙٝ، ٓیوٝ ٔب رفت ٚ آٔذ دار ییثبرٞب یتٛ یِٚخٛرٜ.  ی تٛ ٔی ایٗ ثیطتز ثٝ سّیمٝ» ٌفتٓ:

 «ٝ.ثبس وٙ ٚر ٖٔٛلجزٞب ٜخٙذخبعز ٝ وٝ ثخٛاد ثوسی ثبضٝ 

 یتٛ .س٘ٓ یآرأص ٔٙٛ ثٟٓ ثش٘ٝ، آرأططٛ ثٟٓ ٔ یوس» :ٌفت یٔحىٕثب ِحٗ  یسٛس

    .«وٙٗ ٓدفٙسیبد ٘ٛضتٓ وٝ ثب ضبتٍبٖ ٚ ٟٕٔبت  اْ ٘بٔٝ تیٚص

فمظ  ی ا٘فجبری تجذیُ وٙٓ. رٚ ثٝ تّٝ ٓتبثٛت ٔٗ تصٕیٓ ٌزفتٝ ثٛدْ» ٚ ٌفتٓ:تىبٖ دادْ  سزی

 «ی.ا ٞستٝ شیچضبیذ ٞٓ یٝ ثزای احتیبط. 

 زٖٚیثاش  یجّذ چزٔ داخُاس  ٘زْ یرا ثب حزوت ضبتٍب٘صٔزا اس خٛد جذا وزد ٚ  ی٘بٌٟبٖ سٛس

پبَ لجز  ٍزیدر عزف د خٛ٘سزدی بثرا دیذْ وٝ ٚاوز  ٚآٚرد. جٟت ٍ٘بٞص را د٘جبَ وزدْ 

. اٚ ثٝ ٔٗ ٚ ضٙیذْ ٞٓ ٕ٘یٚلت  چیِٞٚی ، صذای ٘شدیه ضذ٘ص را ٘طٙیذٜ ثٛدْثٛد.  ستبدٜیا

 ِجخٙذ سد.  یسٛس

ٔٗ خٛضحبَ  ذٖیاس د یوس وٙٝ یفىز ٔ ٙٝیٞزوس ثج درأبتیىی.چٝ ٚاوٙص » سیز ِت ٌفت:

 .«ستی٘

 «ٓ؟ییٙجبیٔب ا یدٚ٘ست یاس وجب ٔ .وٙٝ یدرست فىز ٔٞزوسی » :ٌفتٓ

 .«ٔٙٝ وبر ٗیا .دٚ٘ٓ یٔ رٚ شیٔٗ ٕٞٝ چ» :ٌفت

ٞب ٚالعب ٗ یفیٌزوٝ  یطثٔغٕئٗ  یاٚٔذ» :ٌفت ٚردثیب ٗییرا پبضبتٍب٘ص ىٝ ثذٖٚ ایٙ یسٛس

 «ٔزدٖ؟

 «آداة رٚ ثٝ جب ثیبرٜ. ذیثب یىثبالخزٜ ی .احتزاْ اٚٔذْ یادا یفمظ ثزا» :ٌفت ٚاوز

 «؟ثٛد جٙبسٜ ضزوت وزدٜ عییٔزاسٓ تط یتٛ یآدْ جبِت تٛجٟ» :ٌفتٓ
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ٔخُ  یشچ چی. ٞٔٙذ عالفٝ ٞبی تٕبضبچی طتزیدٚستبٖ ٚ دضٕٙبٖ. ٚ ث .ٔعَٕٛ یٞب اٜٚ، فمظ ٔظٖٙٛ»

وبٔال  یٝ ٌزدٕٞبیی. برٜیثب خٛدش ث ٚٚ خجزٍ٘براٖ ر تیجٕع ُیتٛ٘ٝ س یٕ٘ ی ٔعزٚف یٝ ٔزدٜ

 .«ضٝ یاس دستص دادٜ ٘براحت ٔ ٙىٝیاس ا بیثٛد. ٔبر یاجتٕبع

 بیثزلصٗ،  ٌزیفیٗ ی ٔمجزٜ یجّٛوٝ اٚٔذٖ  طٖٛ احتٕبال٘صف» :ٌفت خزخز ثّٙذیثب  یسٛس

 .«رٚش ثطبضٗ

ٞٙٛس ِٚی  ٔٛ٘ذٖ. چٙذ سبعت ٔٙتظز ٞب یثعض ثٛد.درست ضذٜ  ای یصف عٛال٘» :الزار وزد ٚاوز

اس  ٍٝید یىیٞٓ  ٗیوٝ ا وٙٗ یفىز ٔ .ٚالعب ٔزدٜ ٗیفیٟٔٓ ٔتمبعذ ٘طذٖ وٝ ٌز اس افزادِ یّیخ

 .«ٙٝیچ یدارٜ تٛعئٝ ٔ ٚ زٚ٘ٝیث ٖاٚ ییجبٞٙٛس یٝ ٚ  ،اٚ٘ٝ ٔخفیٚ  ذٜیچیپ یٞب  ٘مطٝ

 .«٘ٝ، اٖٚ ٔزدٜ» :ٌفتٓ

 حذالُ .ستی٘تزن ٕٞیطٍی  یِشٚٔب ثٝ ٔعٙٞٓ ٔزدٖ حتی » :ثبال ا٘ذاخت ٚ ٌفت ای ضب٘ٝ ٚاوز

 .«ٕٞٝ وبٔال ٔزالت ٞستٗ ٗیثٙبثزا .ستی٘ ٙغٛریاوٝ  ذیسب تیدر ٘ب

 «ٗ؟یفیٌز ی درثبرٜ ؟٘ظزی داضتیچٝ  ٖاٚ ی درثبرٜتٛ » :ٌفتٓای  صبدلب٘ٝ یثب وٙجىبٚ

 «ثبضٝ. ٔب ی ٕٞٝ یثزا یدرس ذیضب .دراستز وزد ٕصیوٝ پبضٛ اس ٌّ یٔزد» :ٌفت

ٚاوز  یٞٙٛس ضبتٍب٘ص ثٝ سٕت صٛرت ٚاوز ثٛد ِٚ «ٚاوز؟ ثزای چی ایٙجبیی،» :ٌفت یسٛس

 .وزد یثٝ اسّحٝ ٍ٘بٜ ٞٓ ٕ٘

ٔٗ  یثزا یٓبتیعّٕ یٞب ٔأٔٛراس  یىی ثٝ عٙٛاٖاالٖ  یسٛس .جبٖ ب تٛ وبر داضتٓ،ث» :ٌفتٚاوز 

 .«وٙٝ یوبر ٔ

 .ٌزفت ذٜیرا ٘بد اٚٚاوز  «اش رٚ داضتٝ ثبضٓ. فمظ ٞز ٚلت حٛصّٝ» :وٙبٖ ٌفت غزغز یسٛس

 ضذٜ ثٛد. حبثتٔٗ  یآرأص رٚ ی زٜیٍ٘بٜ خ
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صّح  خذا٘طٙبسچبٜ ٔستزاح  ٗیا یتٛ یوٕىٓ وٙ .جبٖ ی،ٔٗ وبر وٙ یتٕبْ ٚلت ثزا خٛاْ یٔ»

 .«آسٖٛ وٙٓ خٛاٞذ اٚٔذ ٗیفیَ ٔزي ٌزثٝ د٘جب٘بچبرا رٚ وٝ  یٚ ا٘تمبَ لذرت ،ثزلزار وٙٓ

 .«٘ٝ» :ٌفتٓ

 «ی.ش فىز وزدا ، ثٝ ٞز حبَ ٔتطىزْ وٝ درثبرٜتخ» :ٌفت ٚاوز

ثٝ را  ٓیصذا تٛا٘ٓ یوزدْ تب ٔ یٚ سعاٚ خیزٜ ضذْ  ٝث تیلبعع ثب« السْ ٘یست ثٟص فىز وٙٓ.»

 طٝیٕٞ ی، ٚاوز،ٔذار بستیس ٖٛٚیح یٝتٛ » .سزد ٍ٘ٝ دارْ ٓیوٝ در آٖ ثٛد یلجزستب٘ ی ا٘ذاسٜ

ٔٛجٛد  تیتب ٘ظٓ ٚ ٚضع ید یثٝ ٔصّحتٝ ا٘جبْ ٔ بیضزٚرت دارٜ  یوٝ فىز وٙ ی. ٞزوبریثٛد

 «وطتٝ ثطٗ. بی ٙٗیثج آسیتٕٔىٙٝ  یوبر چٝ وسب٘ ٗیا یتٛوٝ  ستیثزات ٟٔٓ ٘ٚ  .طٝثحفظ 

رٚ  تٛ خبعزٜ وٝ ٗیثٝ ٕٞ. ، جبٖیطٙبسیتٛ چمذر خٛة ٔٙٛ ٔ»ٚ ٌفت: سد  یِجخٙذ ٚاوز

 .«تب وبر ا٘جبْ ثطٝ یوٙ یٔ یوٝ ثتٛ٘ یٞٓ ٔخُ ٔٗ ٞزوبر چٖٛ تٛ .خٛاْ یٔ

 .«ٚاوز ،ستٓیٔٗ اصال ٔخُ تٛ ٘» :ٌفتٓ

دٚثبرٜ  اٚ ثزٌطت وٝ ثزٚد، سپس «ی.وٙ ذایٔٙٛ وجب پ یدٚ٘ ی٘ظزت عٛض ضذ ٔ ٝخت، اٌ»

 .«رٚ ا٘تخبة وٗ یعزف یٝ تٛ٘ی، ٔیتب  .جبٖ ،در راٞٝ زاتییتغ»رٚیص را ثٝ ٔٗ وزد ٚ ٌفت: 

 ضذ. ذیپذ٘ب ٝیٔٝ ٚ سباس ٔب دٚر ضذ ٚ در ٔیبٖ ٚ  ی والٞص را ثزای ٔب پبییٗ آٚرد اٚ ِجٝ

  آٖ را ثزداضت.آٚرد ٚ  ٗییرا پبضبتٍب٘ص الخزٜ بث یسٛس

 «درأٝ... ی ّٔىٝ یٝاٖٚ ٔزد »

ٔمبٔبت ثب ٚجٛدی وٝ  در دست اٚ٘ٝ، ذیسب تی٘ب ی ٞٙٛس ادارٜ .وٙٝ یٔٙٛ ٍ٘زاٖ ٔٔزد اٖٚ » :ٌفتٓ

ا٘جبْ  یا ؟  چٝ ٔعبّٔٝیبرٜاس وجب ٔ ٚلذرتص ر وٙٝ؟ یٔ تیاسش حٕب یٔزدٖ. پس االٖ وٕٞٝ 

 «دادٜ تب سزوبر ثٕٛ٘ٝ؟
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اٖٚ  .ادارٜ وٙٗ ٚر ذیسب تی٘ب خٛاٖ یٞستٗ وٝ ٔ ٍٝیدٞبی  خیّی» :ٌفتاعتٙبیی  ب ثیث یسٛس

 «رٚ ثزای خٛدش داضتٝ ثبضٝ.لذرت  ٗیتٕبْ اتٛ٘ٝ  ٕ٘ی

 تیدر ٘ب یفىز وٙٓ ِحظبت جبِجضٗ تب جطٗ ثٍیزٖ.  جٕع ٔیٞب  ، ضغبَٜزیثٕ زیض یٚلت» :فتٌٓ

 .«داضت ٓیخٛاٞ ذیسب

 .«٘ٛعص ٗیثٟتز» :ٌفت یسٛس

 اس لجزستبٖ خبرد ضذیٓ. دست در دست ٞٓٚ  ٓیذیخٙذ دٚ ٞز

 .«وٝ داضتٓ ٘جٛد یا پزٚ٘ذٜ ٗیتز ٔٛفك ٗیا: »ٌفتٓ

 ٗیفیٌز  یثٟٓ ٍ٘فت یراستٞی،  تٟٙب چیشی وٝ ٟٕٔٝ ٕٞیٙٝ.ی. وزد ذایتٛ دختز ٌٕطذٜ رٚ پ»

 «ٜ؟چمذر ثٟت پَٛ داد

 ِجخٙذ سدْ.ٔٗ 

 

 

 منتظر بازجوی غیر طبیعی باشید ...
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