
  باسمه تعالی

  

  )سوگ نايت سايد(فصل اول از جلد سوم مجموعه نايت سايد 

  

  بدار آويختهمرد دختر زيبای 
اد  اما منابعش گردان در نايت سايد پيدا می شود، به طور سر قدرتیهمه جور  بهتر است که کامال قابل اعتم

رای  باالخره يکی با .و به همان اندازه هم از دخالت های خارجی به دور باشند روشن نگه   يد الکتريسيته الزم ب

ادی   انرژی هايش نايت سايد، شهری درون شهر ديگر، . داشتن آن همه المپ نئون را فراهم کند ابع زي را از من

ر طبيعی       –تأمين می کند  م غي د، برخی ه انونی ان ار خون و     . برخی از آن ها غير ق ا ايث درت ب دايکان ق ه   1خ ب

اير   وراخ های سياه ريزی که سذهن های مجتمع و زنجير کشيده،  ده   در زمين های ب د محبوس ش أمين می   ، ان ت

ر عادی و    . شود ان غي ل انکاری      و منابع ديگری هم هستند که چنان عظيم و نا  مطبوعند، چن ر قاب ه طور غي ب

اند کوچک ترين گوشه چشمی به آن ها می تواند ، که غير ه کسی در نايت      . انسان را به ديوانگی بکش ن ک ه اي ن

ه        يد به چنين چيزهايی اهميت بدهد، البته تا وقتی که سا ه حرکت خود ادام ا ب د و قطاره المپ ها درخشان بمانن

ه     .بود 2پرامتيوسنيروی پيشروی شرکت  پايگاهقابل اعتماد  هالکتريسيتاما تنها منبع . دهند جادو ممکن است ک

  .علوم و فنون پيشرفته هم وجود داشته اند اما در نايت سايد هميشه به اندازه جادوپر زرق و برق تر باشد، 

وس   ود   شرکت پرامتي و ب امال ن تان يک موفقيت ک ود،    . داس ده ب امال شش سالش نش وز ک ابقه ای از هن ا س ب

ود            ده ب م باعث ش ين ه ه هم د، ک ازار بودن ر حد ب يانه ای زي ه طرز وحش ه ب ايی ک اد و قيمت ه ه قابليت اعتم ب

رد  شرکتی تبديل شود که قريب به دوازده ين جهت     .درصد از برق نايت سايد را تأمين می ک ه هم  خرابکاری ب

اتفاق می افتادند ديگر   پايگاه نيرويی که به شدت از آن محافظت می شدو ويرانگری های اخير که در داخل  ها

ايه وار است،  3مقاماتواکر نماينده . کامال روشن کرد اين موضوع را واکر. ندنبايد ادامه می يافت ه  مردم س ی ک

گه گاه کار ها . يا می تواند بکندهمان طور که هر کس ديگری اين کار را می کند، ، می گردانندکارها را اينجا 

  .قابل اتکا و کامال قابل خرج کردنمچون من ساکت، وقتی که به نفعش باشد، را سر راه من می گذارد، 

و   الجثه عظيم عمارت و به آرامی در سايه های انتهای خيابان ايستادم،  ه شرکت پرامتي  سای را که متعلق ب

ه  . مرتفع شيشه و استيل فقط يکی ديگر از آن بلوک های  –چيز زيادی برای ديدن نداشت . از نظر گذراندم طبق

انی . بااليی شامل ادارات، نظارت و امثالهم بودهای  د   آزمايشگاه های    طبقات مي ق و توسعه بودن ه  . تحقي و طبق

ارآيی و   شگفتیخود پايگاه نيرو، . بودزيرين محل روابط عمومی  ر،    های  خروجی ک ی نظي ايی در   ب ظاهرا ج

د از  چون تا آنجايی که  می گويم ظاهرا،. زير زمين قرار داشت من می دانستم، تعداد کسانی که آن را ديده بودن

ود،  . انگشتان دو دست کمتر بودند د،      تمام آن خودکار ب دايت می ش رل واحدی ه ز کنت د از   و ح و از مرک ی بع ت
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رد      ار می ک ه ک ا چگون ايد،    . شش سال هيچ کس کوچک ترين ايده ای نداشت که آن چه بود ي ه در نايت س و البت

  .نگه داشتن رازها به هيچ وجه آسان نيست

ودم،   ه   تمام قصه موفقيت شرکت پرامتيوس هنگامی اتفاق افتاده بود که من خارج از نايت سايد ب الی ک در ح

ذرانم  –ق نمی شدم و موف –سعی می کردم  ودم،     . که يک زندگی عادی را دنيای عادی بگ ته ب و حاال من برگش

ايی را   . پرامتيوس چه چيزی پنهان شده بودبسيار مشتاق بودم تا ببينم زير سطح شرکت  ز ه من دوست دارم چي

ا ز همي. بدانم که هيچ کس ديگری نمی داند انم  ن موضوع در طول سال های قبل به من کمک کرده بود ت ده بم  .ن

ی و   لشکر کوچکی از   . به بيرون از سايه ها قدم گذاشتم و پرسه زنان به سمت ادارات راه افتادم أموران امنيت م

انی    ای پيم يس ه د،   پل رده بودن ره ک ل را محاص ر       و مح ک ت لی نزدي ه در اص ه ب ه بقي بت ب ه نس ايی ک آن ه

تعداد هراس . ها نزديک می شدم توجه نشان دادندنسبت به من که داشتم به آن سرهايشان را بلند کردند و بودند،

ود   انگيزی از تفنگ ها به سمت من نشانه رفتند و  ده ب ر کنن اگر هر    .صدای آزاد شدن ضامن تفنگ ها تقريبا ک

  .نگران شودکس ديگری به جای من بود، ممکن بود 

ل من آرايش گ      در مقابل درب اصلی توقف کردم و به  ه مقاب انی ای ک د زدم،    پليس های پيم د لبخن ه بودن رفت

ه رنگ     هايشان  يونيفرم ود و ب يه های        به طرز اعجاب آوری تهاجمی می نم ود و حاش ه شب ب ره نيم آسمان تي

ه چشمانی سرد و        سرم را برای افسر مسئول تکان دادم،  .نقره ای داشت د و دارای اضافه وزن ک د بلن ردی ق م

ره اش را. مراقب داشت اه خي رد و نگ اع ک ه هر دو از سنگرش دف د ک ه داشت، هر چن ا  ینگ تيم م می توانس

ه    نويم ک د     صدای زمزمه افرادش را بش ه می کردن را زمزم ام م ا نشان های        . ن يدند ي ان صليب کش برخی از آن

ه وضوح       . باستانی محافظتی را به کار بستند تم ب ه می توانس به لبخندم اجازه دادم تا اندکی پهن تر شود، چرا ک

برای اين کار مقابل دو از زمانی که رد جام نحس را گرفته بودم و . ها را ناراحت می کند ببينم که اين کارم آن

ر    . دهن به دهن می شدسوابق کاری ام لشکر از فرشتگان ايستادگی کرده بودم،  يش ت ه ب ه    البت ه گفت ايی ک چيزه

ا نشان       بودند،  ياتچرند می شد مشتی ايعه ه ا ش ه ب رای مقابل ی ب نمی دادم، مخصوصا    اما من هيچ عکس العمل

نمی تواند مگس های سمج را دور     –يا به بيانی بهتر بد  –هيچ چيز مثل يک سابقه کاری خوب . بدترين هايش

  . کند

د          ": افسر گفت  ه اسمشون در ليست هويت های تأيي نم و کسانی ک به من گفته شده که هويت ها رو چک ک

  ".شده نيست هدف گلوله قرار بدم

  ".تو می دونی که من کی هستم و در اينجا منتظر من هستن" :م با آرامش جواب داد

ام طول شب    اولين ". راحت تر شدافسر کمی خيال  نيده ام خبر خوبی که در تم ور  . ش ا  . سالم، تيل می  تقريب

  ".نگران کردهافراد منو خيلی اين کار کال . از ديدنت خوشحال شدمتونم بگم که 

  "...خرابکاری باشه که فقط قضيه فکر می کردم کشته شده؟ کسی ": اندکی چهره را در هم کشيدم 

ه   .وحشتناک بودتالفاتمون اما هيچ کس، هنوز : "داد افسر با ترشرويی جواب  ا  اونی ک م  داره اينج رو از ه

ر از   در طول سه شب گذشته  . که کی سر راهشهنمی ده ميتی هکوچيکترين اهر کی هست ، پاشونه می چهل نف

ن قضاياس     هنوز کوچيکترين سر نخی ندارم که و دادم،  افرادم رو از دست ه اي يچ کس هيچی     .کی پشت هم ه

  ".مياد تواون حروم زاده اردک تنگ تر کردم و هنوز اين جا رو از کپل  .نمی بينه تا اينکه خيلی دير می شه

  "خوديه؟کار : "برای اينکه نشان دهم به مسايل توجه دارم پرسيدم 



ی مشکالت شروع    . بنی بشری اون تو نيستهيچ که اما يه هفته س ين بود، اولين فکر خودمم هم" - از وقت

ده  . رئيس همه رو فرستاده خونشونشدن  اقی مون ان     . اون تنها کسيه که توی ساختمون ب رای اطمين ه هرحال ب ب

ول رو   هم که شده  ی معم ام دادم،    کنترل های امنيت ادر انج ام ک و نکرده       روی تم ه ب ا  آخه آدم کف دستشو ک ، ام

ه     . هيچی به هيچی ودن ک ه ای بشن و بخوان    اکثرشون انقدر اين دور اطراف پالس نب ار کسی     کين ه ک اری ب ک

  ".داشته باشن

ی       چی باعث شده افرادت انقدر دم دمی مزاج شن؟  پس : "به آرامی پرسيدم  م ديگه تحريکشون کن ه ک ه ي اگ

  ".رو هم ديگه اسلحه می کشن

زی هيچ وقت کسی  . بهت که گفتم: "ت افسر با صدای خرناس مانندی گف ه   چي ر  . نمی بين ساختمان  دور و ب

ه هست     . حسگرهای حرکتیمادون قرمز و و ، 4تلويزيونای مدار بستهپوشش دادم، رو در حد اشباع  هر کی ک

  ".مياد و ميره بدون اينکه هيچ کدوم اونا رو به کار بندازه

  ".نجوی که مايلن رفت و آمد می کننکه او چيزای زيادی توی نايت سايد هست: "اشاره کردم که 

م " - ی دون ودم نم ار خ ه  . انگ ه منطق ه ي راره ک ا ق ی اينج ه ول م باش ادوی ک ا ج رفته و ب وق پيش ر  .ف ر ه اگ

ود      پلکيده بود، کلی اين دور و بر قوی بيش از حد  موجودی با جادوی ه صدا در آورده ب ر جور واجورو ب . آژي

ه   از دايره کنه اين جا رو از کار بندازه سعی می هر کی يا هر چی که داره  همه چيزايی که من تا به حال تجرب

  ".کردم بيرونه، چه تو علم چه جادو

روز      در حالی که سعی می کردم که از خودم  و سرم را تکان دادم،راحتی به  ه نفس ب اد ب الی اعتم با بی خي

ه      به خاطر. دنبال من فرستادنبه همين علت هم هست که : "گفتم بدهم ه بقي نم ک اينکه من جوابايی رو پيدا می ک

  ".ه اميد ديدارب. مردم نمی تونن پيدا کنن

ردن    وقتی يکی از پليس های پيمانی راه افتادم، و فقط به سمت در اصلی از کنار افسر گذشتم و  د ک رای س ب

ه طبق     هيکل بزرگی داشت،   . مجبور شدم که به تندی بايستمجلو آمد راهم  ه طبق ا عضالتی ک رار   ه روی ب م ق ه

ه اش   گرفته بودند،  تان عظيم الجث د     و دس ه در دست داشت        باعث می ش اتيکی ک ه اتوم ه تفنگ نيم ل يک   ک مث

  .چهره اش را برايم در هم کشيدتهديد کننده است فکر می کرد مشخصا با حالتی که . اسباب بازی به نظر برسد

ايی   . هيچ استثنايی هم نداره .اين يه قانونه. همه برای اسلحه تفتيش می شن: "غريد که  ه ه حتی برای ديوون

  " .دنبال سر آمبوالنس ها را می افتن، تيلورکه مثل تو 

تم      اگر روزی   .افسر خواست چيزی بگويد اما با عالمت کوتاهی جلويش را گرفتم ه نمی توانس يد ک می رس

ته می شدم    زم را     . دست تنها از پس يک نگهبان کرايه ای بر بيايم همان روز بازنشس رت انگي د نف رين لبخن بهت

  .نثارش کردم

  ".محدوديتای زيادی دارن. هيچ وقت. من از اسلحه استفاده نمی کنم" -

رو ريخت     دسته زمانی که دستانم را به آرامی بلند کردم، بازشان کردم و  تم ف ا از دس ا   ممتدی از فشنگ ه ت

  .گرد شدشمان نگهبان چ روی سطح آن بغلتد،کمانه کردن پس از و با زمين برخورد کند 

ه" - اال . تفنگت خالي ا ح رفتمت ر تصميم نگ ين دل و روده ات  س م هم ارم ه ال رو بي رو ب ام ب وی چش از جل

  ".کنار
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د   به هر حال ماشه را کشيد، و وقتی هيچ اتفاقی نيفتاد  . از عمق گلويش صدای حاکی از نارضايتی خارج ش

. چنان از کنارش عبور کردم که انگار وجود نداشت  . اشتقدمی به عقب بردآب دهانش را به سختی فرو داد و 

ه  قدم می گذاشتم می توانستم صدای وقتی که از ميان درب اصلی سنگين به داخل البی بنا  می  افسر را بشنوم ک

  .خواست خرخره اش را بجود

ه من است،     انگار داخل پذيرش مجلل ساختمان چنان قدم می زدم که  ق ب ده   کل آنجا متعل ا فاي ای نداشت،  ام

ت  قفل های الکترونيک صدای . آنجا نبودچون کسی  کسی از حضور من    .ه می شدند  را شنيدم که پشت سرم بس

ود   ع ب ی   . در اينجا مطل ه سرعت   دور و اطراف الب تم و ب اره های        را نگريس ه در کن ی را ک ين های امنيت دورب

ود    کوچک  چراغ .سقف جاسازی شده بودند رؤيت کردم ا روشن ب ه آن ه م   ، هم تادم  من ه ازه  ايس ه  و اج دادم ک

م     فکر می کردم که  .مرا سير تماشا کننددوربين ها  ه نظر می رس ه وضوح      . خيلی خوب ب دم ب دق مانن کت خن

م   . اصالح صورتم را فراموش نکرده امتقريبا مطمئن بودم که و سفيدتر از هميشه بود  د مه ظاهر افراد می توان

نايی    وی ناديدنی شنيده شد و سپس بلندگصدای خش خش کوتاهی از يک . باشد چ آش چ پ ين   صدای پ ی طن در الب

  .انداز شد

ه من ملحق شو    . جان، خيلی خوشحالم که اينجايی" - تفاده کن و      . بيا اتاق مدير و ب ی اس ی آخر الب از در آب

ال کن   ا را دنب زن  . فلش ه ن ور و اون ور پرسه ن ردم   .اي ذاری ک ه گ ا رو تل ه ج و در ضمن مراقب پشت  . هم

  ".خرابکار دفعه بعدی کی حمله می کنههيچ وقت نمی دونيم که . ت هم باشسر

پس از  . تعقيب کردمروی ديوار فرا رويم خود نمايی می کردند درخشانی را که از در رد شدم و فلش های 

د  به طور مشخصی شرکت پرامتيوس داخلی قسمت های  در البی،پزيرش مجلل  راهروهای  . کارآمد می نمودن

ود، انگار      . و فرش های پوسيدهدرهای شماره گذاری شده، عريان، ديوارهای  باباريک  ی ساکت ب ا خيل همه ج

ا   که  ود، و    کل بن يار هيجان زده ب د      بس دی بيافت اق ب ه اتف ود ک ه      . منتظر ب را ب ا سرانجام م ا  فلش ه نشان  دری ب

  .5وينسنت کرامرخود مدير منتظر من بود، جايی که شرکت پرامتيوس رهنمون شدند، 

ه افکارش جای ديگری سير می              ود ک ا واضح ب تم را فشرد، ام ان دس سرش را برايم تکان داد و لبخند زن

رد،     . او جدا نگران بود، و اين در چهره اش خوانده می شد. کردند ايی ک ه دفترش راهنم ه داخل راهرو    مرا ب ب

ه    حرکت با  .نگاهی انداخت، در را بست و قفلش کرد را ب دگان دعوت   ازديدبلی نشستن روی صند  دستش م کنن

د،      .باشکوهش نشست 6یماهونخودش پشت ميز کرد و  ه نظر می آم دگی   دفتر کارش راحت ب رای زن ايی ب . ج

د  گنجه نوشيدنی  عکس های زيبايی روی ديوارها به چشم می خوردند و . پيشرفته ای در گوشه اتاق ديده می ش

ود و    با کاغذ پواما روی ميز . تمام نشانه های معمول موفقيت ده ب يده ش ا  ش ورودی و خروجی  پوشه های   تقريب

ايش  با ديوار ها کامال را دفن کرده بودند، و يکی از  ين های  صفحات نم ه        دورب ود، ک ده ب يده ش ته پوش دار بس م

ه می داد   نمايی کامل از  رايم           . داخل پايگاه هميشه مشغول را ارائ ه ب م ک ا نشان ده دم ت ره ش ا خي ه آن ه دتی ب م

وربين را از يک     . ا در واقع همه شان برايم حکم ماشين را داشتندامجالب هستند،  تم يک ت هيچ وقت نمی توانس

ت قوری تشخيص دهم،  د مگر اينکه يکی از آن ها رويش در قوری داش ز    . ه باش ه چي ه   در آن لحظه هم درست ب
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د     نظر می آمد و  ذرها سوت و کور بودن ام گ دم و     . تم دير برگردان ه م وجهم را ب ا لبخن   ت را ب تفکر  عاری از  د م

  .ديگری تحويل گرفت

ه خاطر می آوردم      ر   . او را از سال ها قبل به طور مبهمی ب ه هميشه     يکی از  وينسنت کرام ود ک انی ب کس

ه  پر مخاطره را نا ممکن و چرخ معامالت مانند ديوانه ها اين در و آن در می زد، در حالی که سعی می کرد  ب

ه   امتيار بزرگی و دوان دوان پی دنبال حرکت در آورد،  ان  می گشت ک د  او را ناگه ول دار کن آن و سرانجام  . پ

ه   باو محکم، وينسنت قد بلند، . با شرکت پرامتيوسرا به دست آورد،  جلوه ای معصوم و چهره ای نارس بود ک

آنچه که من معموال در عرض يک    کت و شلوارش يقينا از . که بتوان از آن سخن گفتمويی برايش نمانده بود 

  .ل در می آوردم بيش تر می ارزيدسا

ود     موزون،  صدايش  ." خيلی از ديدن دوباره ات خوشحالم، جان" ه طرزی مصنوعی آرام ب اده و ب از ". آم

  ".وقتی برگشتی چيزای جالبی در موردت شنيدم

فکر می کردی سراغت    ثروت و موفقيت همه چيزی که . و تو هم خيلی خوب نتيجه گرفتی: "مؤدبانه گفتم 

  "مياد؟

  "لذت من چيه، جان؟نظر تو راجع به افتخار و . تقريبا: "خنده کوتاهی کرد 

وده       . بزرگداشت اون ساخته نشده ام اما من واقعا برای جذابه، " ه راز ب ل ي رای من هميشه مث وژی ب . تکنول

  ".من مجبورم که برای استفاده از تايمر دستگاه ويدئو از منشيم کمک بگيرم

اج دارم، جان         . "ادخنده زورکی ای تحويلم د ه من بهش احتي ه ک ازت می  . قسمت های ديگه ای از مهارتت

  ".کيه که داره سعی می کنه منو از دور خارج کنهبفهمی خوام که 

صحنه يک عروسی، . از حرف زدن باز ايستاد، چون متوجه شد که به تنها عکس روی ميزش نگاه می کنم

ود   و چنان در حافظه ام شش سال قبل، . دوش و منساق عروس، داماد، . در يک قاب ساده نقره ای تازه می نم

ه می باي  . ديروز اتفاق افتاده بودهمين که انگار  اق های      ست اين واقع رين اتف دگی دو جوان می    يکی از بهت زن

ه کسی       . تبديل به تراژدی ای شده بود که هنوز هم در مورد آن سخن می گفتندبود، اما  ه خاطر آن ک ر ب يش ت ب

  .ودند که تقصيرها را به گردنش بياندازندته برا نياف

ود   8مرد بدار آويختهدختر زيبای ، که به نام داشت 7داسکعروس مليندا  اد  . هم معروف ب وئين دام ود،  9ک  ب

رين   . لباس عروس سفيد و درخشان بود، با دنباله ای کرم رنگ  .می گفتند 10انداز-خورکسی که به او  اد بهت دام

و     که تماما از چرم مشکی بود و رويش پوشيده بود، را  چرانی اش لباس گاو ده ب يخ ش ره م تيل و نق  .دقطعات اس

تا در لباس های رسمی کرايه ايمان راحت به نظر  می کرديم نهايت تالشمان را آن ها در حالی که در دو سمت 

تا          رين دوست عروس ايس ديمی ت وان ق ه عن اد و من ب وديم برسيم، وينسنت کرامر به عنوان ساق دوش دام . ده ب
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ايد       –مليندا و کوئين  ا در نايت س انواده ه رين خ د ت در يک  . نهال های نورسته دو تا از قديمی ترين و قدرت من

  .روز ازدواج کردند و به قتل رسيدند

م  چهره ها و  حتی بزرگ ترين. پايان های خوش زيادی در نايت سايد وجود ندارند قدرت مند ترين آدم ها ه

ا   . با نيروهايی از سايه و جادومليندا از نژاد تيره ها بود، . نيستنداز تراژدی ها مصون  نايی ه و کوئين از روش

ان،  . يار داشت از خود خورشيد می آمدنددر اختو قدرت های کشنده ای که بود،  دار دار زده اصلی و   نياکانش م

د،      اينبازماندگانشان تمام صدها سال پيش دشمنان خونی بودند، و انداز اصلی، -خور ه بودن ی گرفت دشمنی را پ

د  و  ته بودن وئين،  . نفرتشان را با ساليان طوالنی استفاده اش تازه نگاه داش دا و ک ن جنگ      ملين ده از اي دو پس مان

د،       ،جرياندر حال  ده بودن اقی در يکی از آتش بس       دو نفر که برای نفرت از يک ديگر تربيت ش ه طور اتف ب

  .از همان اولين مالقاتشان عاشق يکديگر شدند. کردندهای نادر و موقتی يکديگر را مالقات 

ا  اه ه رای م ای ب ات ه ه مالق د، ب ه دادن ود ادام انی خ دپنه ی کردن ان را علن رانجام روابطش ا س انواده . ام خ

داری     مليندا و کوئين در حصااما . تقريبا تا مرز جنگيدن پيش رفتندآشفتند و هايشان بر درت هايشان پاي ر امن ق

د،  و تهدکردند،  دا خوا   يد کردند که اگر به آن ها اجازه داده نشود که ازدواج کنن انواده هايشان ج د و   از خ د ش هن

ا تم    در نهايت . فرار خواهند کرد ه در آن تقريب د، ک دان شرکت    عروسی باشکوهی برگذار ش ام اعضای دو خان

ئ که سبب کردند، نيمی به اين علت که قدرت نمايی کنند و نيمی ديگر به اين  يچ يک قصد    ن شوند  مطم دست  ه

ار امنيت را       . از پا خطا کردن نداشته باشند ود، و واکر شخصا ک وب ب همه جا پر از چهره های مشهور و محب

  .آن جا امن ترين مکان نايت سايد می بودبايد . تقبل کرده بود

ايی می    وينسنت و من به عنوان راهنما هم کار می کرديم،  رديم،  مردم را به صندلی هايشان راهنم ا  ک آن ه

ی     آماده مداماو ، همه را منظم می کرديم، را به دنبال اسلحه تفتيش می کرديم ه حت بوديم تا بر روی هر کسی ک

وديم،     . مکن است کار غريبی انجام بدهد بجهيمبه نظر می آمد م ردان جوانی ب ان م وز  هر دوی ما آن زم ه  هن ب

ر    او وينسنت مکانيک بود،. دنبال آوازه و شهرت بوديم ا تعمي به اين سبب که می توانست هر چيزی را بسازد ي

ه      . کند د ک رای   هميشه دوست داشت اين موضوع را خاطر نشان کن ادو ب ز خوبی     ج ر چي ان ب ا در   ،است مي ام

ود  مدت  زدرا اد ب اش اتوماتيک     او ي . اين تکنولوژی بود که قابل اعتم ل پ تگاه نق عروسی   نآمخصوص  ک دس

او و کوئين از کودکی . که به او نيازی نبود جيم می شد تا خود را با آن سر گرم کند ، و هر وقتآماده کرده بود

د و   وان حامل       با هم دوست بودن ه عن ا جانش را ب ود      او باره ه ب ه خطر انداخت ام دو عاشق ب دا يکی از   . پي ملين

ه معدود دوستانی بود که از دو در     ران کودکی برايم به جا مانده بود، يکی از معدود کسانی ک رای خودش آن ق ب

  .قدرت مند بود که دشمنانم جرأت نکنند به او دست درازی کنند

ت،  ام گرف وبی انج ه خ م عروسی ب ا مراس انواده ه د و خ ايش گذاردن ه نم ار خوبی از خود ب يچ کس رفت ه

ي  و وقتی همه چيز به پايان رسيد، . جمالت را اشتباه بيان نکرد و حلقه از دست کسی نلغزيد ورا کش دند و همه ه

. شايد نهايتا جنگ طوالنی به پايان رسيده است فکر کنند دست زدند و حتی بعضی از ما به خود اجازه دادند که 

د     يار مشعشع می نمودن ه  . عروس و داماد کليسا را به همراه يکديگر ترک کردند، در حالی که بس ار ک ا  انگ  تنه

ار   .بودندانگار که مکمل يکديگر انگار که . به يکديگر بودندمتعلق  اب     –دستگاه نقل پاش خودک ه هميشه پرت ک

  .باالخره برای اولين کار کردند –هايش به خطا می رفتند 

خوراک های سرپايی صرف شدند،  نوشيدنی ها به گردش در آمدند، همه برای عکس گرفتن ژست گرفتند، 

دل  و دشمنان قديمی سرشان را برای يکديگر از فاصله مطمئنی تکان دادند، و حتی  چند کلمه مؤدبانه هم رد و ب



ه لبالب از       عروس و داماد . کردند د، ک ول کردن ام عروسی را قب رين  ج امپاين موجود   بهت ود،    ش ده ب ر ش ه  پ و ب

ه      .ده دقيقه بعد، هر دو مرده بودند .نوشيدند و آينده درخشانشان شانسالمتی خانواده  م ريخت ام عروسی س در ج

د  نه جادو و نه علم هيچ کدام نمی توانستند آن دو را م شد که همه چيز آن قدر سريع تما. شده بود هر  . نجات دهن

تا اينکه ناگهان نشانه يا عارضه ای نبود حتی کوچک ترين . کارش را خوب بلد بودانتخاب کرده بود که سم را 

ايش    وجسد شوهرش را در آغوش بکشد،  آن قدر زنده ماند تا مليندا . بر زمين افتادکوئين بدن بی جان  اشک ه

  .جان سپردبر روی جسد شوهرش افتاد و فرو غلتيد و آن گاه او نيز را برصورت او بچکاند، 

ود  اگر واکر و افرادش آنجا  ده ب ه    . نبودند، مراسم عروسی به يک قتل عام کامل بدل ش انواده ديوان هر دو خ

الی   همگیتا آنکه گه داشت واکر به نحوی دو طرف را جدا از هم ن. شدند و به سر زنش يکديگر پرداختند درح

ت د گرف ام خواهن ه انتق د ک م می خوردن ه قس د، سپس  ک ا را ترک کردن ه آنج ا هم ترتيب يک بازرسی کامل ب

ه     مظنونيتاز . او هرگز چيزی نيافت .امکانات موجودش را داد انواده ک ر  آشکارا  هيچ يک از اعضای دو خ ب

د   عروسی و آتش بس عليه  يچ وج   نظر داده بودن ه ه ته نشد،   ب ا ه کاس ود      ام ار نب درکی در ک يچ نشان و م در . ه

د و     همين حين،  ه راه می افتادن ا ب يچ ترحمی    دو خانواده به جنگ های سيار می پرداختند، و در خيابان ه ی ه ب

د     هر کسی از خاندان ديگر را که آن قدر  ار شود سالخی می کردن ات   . احمق بود که به تنهايی گرفت ا مقام نهايت

د  دو خانواده با تهديد نهادند و  قدم به پيش تم کردن وس و  صلح  . به اخراج از نايت سايد غائله را خ ر   عب آرامی ب

ال    . قرار شد اما روابط بهبودی نيافت  ن موضوع م ود    اي ل ب ه       .شش سال قب ه طور جداگان وئين ب دا و ک در ملين

ی      نمی دانست به سر می بردند و هنوز هم کسی سرمای گورستان های خانوادگيشان  ه چه علت که چه کسی و ب

ه هر حال هميشه             . اين کار را کرده است ا ب ا خب، آن ه د، ام ودی شکل گرفتن اگون خيانت آل تئوری های گون

  .وجود دارند

دگی خودم   اندکی پس از بکنم، اما قاتل پيدا کردن نهايت تالشم را برای می خواستم من  مراسم عروسی، زن

د و    ديل ش د تب ی مانن ی ب ه جهنم امب ه   فرج د ک ن آن ش وزی    م ه س ه گلول الی ک نم، در ح رار ک ايد ف ت س از ناي

  .قسم خورده بودم که ديگر باز نگردمدر پشتم بود و  11تيرانداز

ت  نت گف وفی : "وينس راژدی مخ ه ت رد   ".چ اره ک ت نظ ا دق م  . "عکس را برداشت و آن را ب م دل وز ه هن

ن          بع .مرده اوناانگار که جزئی از منم با . هن تنگ می شوبراش را اي ن عکسو ب ه اي نم ک ات فکر می ک ضی اوق

ارم      اد بي ه ي ودم ب د      ".روی ميزم گذاشتم که آخرين باری رو که واقعا خوشحال ب ايين گذاشت و لبخن عکس را پ

دن    اون ای کاش " .تحويلم دادکوتاهی  ا رو می دي ن ج رين دست آوردم رو   . ا اي زرگ ت ه      . ب ا ي ه کسی ي و حاال ي

ره، جان  . از کار بندازه چيزی داره سعی می کنه اونو می   .برا همينم هست که از واکر خواستم با تو تماس بگي

  "تونی کمکم کنی؟

  ".از اول قضيه رو برام تعريف کن. اينجا چه خبرههنوز دارم سعی می کنم که بفهمم . شايد" -

ه زد  ل    و نوک  وينسنت به پشتی صندلی مديريتش تکي تانش را مقاب ه     انگش ران قيمتش ب ه گ م  جليق اند ه . رس

ته اش می     مدام به نگاهش آرام و صاف بود، اما  شزمانی که صحبت کرد، صداي دار بس روی نمايشگر های م

  .چرخيد
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تا اينکه يکی از توربين  .همه چيز عادی بود، يه روز کامال عادی. دو هفته پيش بود که شروع شد، جان" -

اده      فهميدن که افرادم بازرسی کردن و . های اصلی ناگهان از کار ايستاد اری افت ر خراب ک اق در اث ن اتف ه  . اي ي

اعت در کمتر از يه س افرادم اونو تعمير کردن و . دريده شده بود... تمام داخلش به سادگی  –کار حرفه ای نبود 

ادن   اونو به چرخه کار برگردوندن، اما تا اون موقع  ار می افت و . سيستم ها يکی يکی داشتن در تمام پايگاه از ک

. همين که يه چيزو درست می کنيم يه چيز ديگه خراب می شه . ون موقع تا حاال وضع به همين منوال بودهاز ا

دکی      ات ي ا قطع ه   اين ما رو تنها به شانسمون ب ته می کن يچ  . وابس م نمی        ه ه چش ن خرابکاری ب و اي ی ت عقالنيت

  .شهوانیخوره، فقط يه جور ويرانگری کور و 

ی       تو نيروها .هيچ کس خرابکار رو نمی بينه" ر لعنت يچ تغيي ا ه ا اون دی، ام ی امنيتی رو که تدارک ديدم، دي

ردن اد نک تم،  . ای ايج ين گذاش ا دورب ه ج ی دن هم ون نم ی رو نش يچ چ ام ه ه  . و اون دئويی رو ب ای وي وار ه ن

پردم و  ام متخصصا س ردناون دا نک ه طور . هيچی پي زاده چ ه اون حروم يم ک ی نمی دون ا حت رهم اد و مي ! مي

ه در    . و تعميرات و بازسازی ها دارن عقب می افتن. ها با روند آرومی بدتر می شن تخريب ا موضوعی ک تنه

و عده کثيری از مردم به برقی که ما در اينجا توليد می کنيم  .تاثير گذاشتن اون روی خروجی ما مطرحه زمانه

  ".وابسته هستن

راين         .سقوط کنه سرنوشت تو هم همين می شهو اگه شرکت پرامتيوس  ا ب ودم، بن م مودب ب وز ه اما من هن

  .آن را بلند نگفتم

  "مشکالت شما سود می کنه؟ل َبِقداره از شايد يکی تو همين زمينه رقيبا چی؟ " -

ا         هميشه رقابت وجود داره،  . "وينست سگرمه ها را در هم کرد ه ب ده نيست ک در گن يچ شرکتی اون ق ا ه ام

اگر . درصد از برق مصرفی نايت سايد رو تأمين می کنه 12.4يوس شرکت پرامت .سقوط ما جای ما رو پر کنه

و نمی       ما سقوط کنيم،  يچ کس اين ره و ه قطعی برق و افزايش های ناگهانی ولتاژ همه نايت سايد رو فرا می گي

  ".برای پر کردن جای خالی ما شرکتای ديگه بايد تا مرز نابودی پيش برن. خواد

  "از تو خوششون نمياد چی؟ جديدا با کسی خصومت پيدا کردی؟ه در مورد افرادی کبسيار خب، " -

  "...می تونستم بگم که هيچ دشمنی تو دنيا ندارم، اما حاال يه ماه قبل، : "گذرايی زد و گفت لبخند 

داخت   اهی ان نم      ". دوباره به عکس عروسی روی ميزش نگ اد خواب می بي دنا زي دا و   ... جدي ورد ملين در م

  ".اونا رو کشته افتاده پی منشايد حروم زاده ای که ... و در عجبم که . مردنو روزی که کوئين، 

  "و چرا بعد از شيش سال؟ چرا تو؟". به اين موضوع فکر نکرده بودم

و شايد همه اين جار و . لعنت به من اگه بدونم که چیمی کنه که من يه چيزايی می دونم، شايد قاتل فکر " -

ه نايت   از زمانی که تو برگشتی کينه ها و دشمنی ها مقدار دهشتناکی از . ه، جانجنجاال به خاطر برگشتن توئ ب

  ".از زير اومدن روی سطح، جانسايد 

نم        ه موضوع بحث را عوض ک رفتم ک ره  . "در اين مورد تا حدودی حق داشت، به همين علت تصميم گ بهت

  ".معقولهنا... گفتی که . اينجا صحبت کنيمخسارتای راجع به 

يچ   سفانه بله، متا" - داره   اطالعات  مشخصه که خرابکار ه ی واقعی ای ن ه       .فن ا هست ک ه دوجين ج ی  ي حت

ه     کل مجموعه می خوابه، دستن کاری توشون  رد عامی بتون ه ف ه اما هيچ کدوم طوری نيست که ي ه  . بفهم و البت

ب    ان در قل ری در جري ات س ل   عملي ه ک ت ک م هس وس ه ه  پرامتي ی کن مين م ه رو تض ارکرد مجموع ن . ک م

ی    مهر و موم شده نگه داری می شه، صندوق  اما اون تو يه گاو. اختراعش کردم ا ی امنيت تم ه و به وسيله سيس



ور های درست      . با باالترين تکنولوژی موجود محافظت می شه د عب دون داشتن ک ه سختی    حتی مقامات هم ب ب

تو بايد به من کمک ". ای به من خيره شدوينسنت به جلو خم شد و با نگاه ملتمسانه  ".ممکنه بتونن واردش بشن

وس    . اين فقط زندگی من نيست که داريم در موردش صحبت می کنيم .کنی، جان ر شرکت پرامتي ه   اگ ور ب مجب

زار   جون  . مردم شروع می کنن به مردنمحرکه در تمام نايت سايد افت کنه، نيروی خاموشی بشه، و  صدها ه

  ".نفر در خطره

ار       اما من هميشه د. می کردماين را پيش بينی بايد  ام عي ه يک احمق تم ود ب ر مواجهه با قصه های اشک آل

  .بدل می شوم

يچ    ه ه وينسنت برای من توری در تمام طول پايگاه برگذار کرد، و مرا به قسمت های زير زمينی ای برد ک

ور  . کت بودبه طرز وهم انگيزی ساهمه جا به چشم می آمد و  ،تميزی. گاه شانس ديدنشان را نداشتم خود ژنرات

که تصور می کردم از آب در آمدند، و به سختی کوچک ترين صدايی از آن ها شنيده می   ها کوچک تر از آنی

رايم     بود وسايل پيشرفته درخشاننشانگر و مقدار بی شماری همه جا پر از درجه و پانل و . شد يچ يک ب ه ه ، ک

و      ه دقت مراقب ب ا ب ان های    کوچک ترين مفهومی نداشتند، ام ه در زم ی  دم ک صداهای هيجان زده ای از   معين

بيشتر يک مکانيک    همه آن ها ذره ذره توسط خود وينسنت طراحی شده بودند، البته زمانی که  .خودم در آورم

ت، در       تور او در حين . بود تا يک رئيس زم راه می رف ه بيشترش روی مغ ام داد ک سخنرانی مفصلی برايم انج

ودم   سرم را تحالی که من  ته ب اه   .کان می دادم و لبخند می زدم و چشمانم را برای ديدن خرابکار باز نگه داش گ

د،     وينسنت و بی گاه  انم ده زی را نش ا چي ای يک    از مسير خارج می شد ت ا در انته د توقف     و م الن غار مانن س

ه مشخصا  به . در بزرگ بسته و محکم استيل، درست مقابل يک کرديم انتظار داشت    من نگاه کرد، در حالی ک

  .چيزی بگويم

ا    . و خيلی جذاب. خيلی تميزه... اينجا " - ايد رو ب ... هرچند که باور اين موضوع که تو بيشتر برق نايت س

  ".من انتظار داشتم چيزی حداقل ده برابر اينو ببينم. فقط همينا تأمين می کنی يه ذره سخته

همه کاری که اين ماشينا می کنن اينه . نمی گيره تانش اينجاهيچ قدرتی از : "پوزخندی زد و گفت وينسنت 

ين     راز اصلی در . قدرتی که اون تو توليد می شه رو به برق تبديل کننکه  ه، درست پشت هم عمليات سری من

  ".يکی از عجايب علم، اگه قرار باشه که خودم معرفيش کنم. در مهر و موم شده

  "...پيل هسته ای کار گذاشتی اون تو يه که اگه می خوای بگی " .ناگهان به در فلزی زل زدم

  ..."نه، نه " -

  ..."يا يه جور قدرت وحدانی تحت کنترل " -

نم   " - تفاده نمی ک دون       . ، جان به هيچ وجه يه چيز به اين خامی رو اينجا اس ه، ب امال امن ا ک ات من اينج عملي

  ".بعضی چيزا بايد پنهان باقی بمونن .هرچند که فکر نمی کنم بتونم بهت نشونش بدم. گونه ضايعات توليدیره

رد  ا  و  و در همين جا صحبتش را قطع ک نيدن صدايی از پشت سرمان       هر دوی م ه محض ش ه سرعت   ب  ب

ا در طرف ديگر    لرزش شديدی از يکی از ماشين    صدای زمخت  .نگاه کنيم آن جا راتا  چرخيديم د   ه الن بلن س

ياهی از يکی از    و ماشين خود به خود خاموش شود،  پيش از آن که آژيری به صدا در آيد  و ناگهانشد،  دود س

  .درب فلزی جمع کردوينسنت خود را در مقابل  .مجراها به بيرون موج زد

ود  ... همون خرابکار! اون اينجاس" - ه ب ا رو تعقيب       . قبال هيچ وقت تا اين پيش نرفت ن مدت م ام اي ا تم حتم

  "تو مسلحی، جان؟... می کرده 



  ".بهش نيازی احساس نکردمتا به حال . تفاده نمی کنممن از اسلحه اس" -

ده   " - اال اوم د ب ن گن ه اي ی ک ا از وقت ورم، ام ين ط نم هم ادی م ت ع ی  در حال نم حت ی ک ه حس م انی ک زم

وينسنت از داخل ژاکتش  ".دفاع در برابر اين غريبه دارم به شدت حس امنيت می کنمکوچيکترين چيزی برای 

ود         . بيرون کشيدنقره ای رنگی اسلحه براق  ی پيشرفته ب يد و ظاهرا خيل ه نظر می رس نده ب . بسيار براق و کش

اريکی    نور تقويت شده . ليزر: "وينسنت در دستش آن را با افتخار وزن کرد  ا نيروهای ت ارزه ب يکی  . برای مب

ا    . ديگه از اختراعاتم نم ام ار ک دگيم رو دگرگون     هميشه می خواستم بيش تر روش ک ه زن اه هم رد نيروگ من  . ک

  "تو چی؟. کسی رو نمی بينم، جان

د     ر ش ود منفج ر ب دکی دورت ه ان ا ک ين ه ی از ماش ان يک تر، و . ناگه ياه بيش دای  دود س زايش واضح ص اف

د   ار کنن يد، درست     ماشين سومی   . کارکردن ساير ماشين ها، انگار که مجبور باشند سخت تر ک ه اطراف پاش ب

االی    بعضی از  . را تقريبا تا انتهای سالن پرتاب کرد فلزو قطعات تيز و بّران مثل يک نارنجک،  چراغ های ب

ايند     عده ای از ماشين های ديگر . سرمان چشمک زدند و به خاموشی گرويدند د صداهای ناخوش ه تولي شروع ب

  .و هم چنان در هيچ جا نشانی از خرابکار به چشم نمی خورد .و تهديدآميز کردند

ن سو و آن      بود دورنگ پريده و عرق آلچهره وينسنت  دفی اي ال ه و همچنان که سالح ليزری اش را به دنب

  ".حاال تو قلمروی منی، برات آماده ام. بيا، بيا: "با صدايی گرفته گفت  .دستانش می لرزيدندسو می برد، 

يد   ود         .چيز کم رنگی لحظه کوتاهی در گوشه چشمم درخش ه ب ر از آن رفت يش ت ا پ دم، ام ه سرعت چرخي . ب

د    . ناپايدار سفيدی در ميان ماشين هاهيئت اهر شد، فقط به صورت دوباره ظ اره ناپدي مداما ظاهر می شد و دوب

ر مکان می داد   در طول تاالر عقب و جلو می رفت، می شد،  فيد  درخششی از   .به سرعت تغيي ه   برقی س ه  ک ب

ن وجود     . بود زودگذراه نور ماندازه  ا اي ا ب وانم از      ام ه می ت ردم ک ان   لحظه ای فکر ک ره    آن مي حالت يک چه

ا نمی گذاشت     . هراس آلود را تشخيص دهم نايی پ ه روش ه   . در داخل سايه ها حرکت می کرد و هرگز ب ا رفت ام

ه  و يا شايد ب. رفته به ما نزديک و نزديک تر می شد ان    ه در فلزی سنگينی نزديک می شد ک در ورای قلب پنه

  .و آسيب پذير شرکت پرامتيوس واقع بود

ر سر و صداهايش            اولين اند ايد يکی از پ تيم، ش وعی روح مواجه هس ا ن ه ب ود ک ه     12،يشه ام آن ب ن ب ه اي ک

د             زی نشان دهن تند چي ته نمی توانس دار بس ين های م را دورب ه چ ان چه    . خوبی توضيح می داد ک ا، چن روح ه

ن ص  . وارد شوند جادويی و تکنولوژيک   انگيزه کافی داشتند، می توانستند در منطقه های   وينسنت  ورت در اي

ردم و       .بيشتر به يک کشيش يا جن گير احتياج داشت تا يک کارآگاه خصوصی  ا او مطرح ک ن موضوع را ب اي

  .شانه باال انداختاو با عصبانيت 

پيشينه محل رو به دقت بررسی ساخت و ساز در اينجا من افرادم رو مجبور کردم که قبل از شروع کار " -

زارش کنن؛  ه عاری         .نکردن  و اونا چيز خاصی رو گ ود ک رار ب ه ق ن منطق را طبيعی      کل اي ا ف ادويی ي ار ج آث

اختنه  . به همين علت هم هست که من اينجا ساختمش. باشه ل      . من مکانيکم، کار من س ه، دست مث ه مهارت ن ي اي

م     . مال خودت که باهاش چيزای مختلف رو پيدا می کنی، جان زی نمی دون ورد ارواح چي ن   . من در م و در اي ت

  "چی کار بايد بکنيم؟. متخصصی موارد
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  .کند و موجبات آزار سايرين را فراهم می کند



  "بستگی داره که اين روح چی بخواد" -

  "اون چی بود؟. فکر می کردم اين موضوع واضحه! اون می خواد منو نابود کنه" -

تر می ، و آرام آرام جلوهيئت سفيد رنگ مداما در داخل و خارج سايه ها، در هر طرف دفعتا ظاهر می شد

تانی دراز و  ناصاف بود، حواشی  سفيد خيره کننده، که در. آمد ه     با دس ره و بدخواهان ا نگاهی خي در صورتی  ب

ام   .مبهم رکش های انفجار پيشين    به تندی اشاره ای کرد، و ناگهان تم د     ت ده بودن ين پراکن ه روی زم وا   ، ک ه ه ب

داکثر تال    . خاستند و هم چون طوفانی از فلز بر ما تاختند رار دادم و ح راز سرم ق ا    دستانم را بر ف ردم ت شم را ک

رديم  . بدنم را سپر وينسنت کنم باران اشيا به همان سرعت که شروع شده بود به پايان رسيد، و ما باال را نگاه ک

م رنگ و   و با  اورائی              چيزی ک درتی م ا ق ود و ب ده ب م ش ا خ ه روی يکی از ماشين ه ديم ک اک مواجه ش خطرن

ا     با عصبانيت زوزه وينسنت . داشت آن را از هم می دريد رد، ام زرش را شليک ک يش   ای کشيد و لي آن شیء پ

ود،      در حالی که . اشعه ليزر از آنجا رفته بوداز رسيدن  ده ب زی فشرده ش ه درب فل رم  پشتم به سختی ب دور و ب

ه      .هيچ مفّری در کار نبودبرای خروج نبود، آنجا هيچ راه ديگری  .را خوب نگريستم اری را ک ا ک ابراين تنه بن

  .از مهارتم استفاده کردم. ی آمد انجام دادماز عهده ام بر م

د جای   . مکررا استفاده نمی کنم، يا برای مدت های طوالنیمن از آن  چون اين کار به دشمنانم کمک می کن

  .مرا پيدا کنند

ه  . به آرامی باز شد، 13پنهانمچشم و چشم سومم، در خود فرو رفتم، در حالی که به شدت تمرکز می کردم  ب

ام گذاشت و     .می توانستم او را به وضوح ببينمهمين سادگی  نايی گ ا   سر انجام از ميان سايه ها به روش ل م مقاب

رده باشد     نگاه خيره ذهنی ام، گويی چنان که ايستاد،  آن . توجهش را جلب کرده باشد و سرانجام او را آشکار ک

ه وي  با چشمان تيره و عميقش برای من سری تکان داد و سپس زن  او را بالفاصله  . نسنت رفت  چشم غره ای ب

دا داسک،   . زمان ازدواجش بسيار تفاوت داشت شناختم، هرچند که با عکس  ود،       ملين رده ب ود م ه شش سال ب ک

ن داشت    رنگ پريده اش،، مندرس و آويزان بر تن زيبايش راسفيد لباس عروس همچنان  ر ت موهای مشکی    .ب

انه های بر       ر روی ش ه های کوچکی ب ه اش موج می زد   پر کالغی اش در حلق ايش صورتی رنگ     . هن لب ه

د  ل       ... چشمانش  . پريده ای بودن د، درست مث ر بودن ياه ت م س ق در صورتش    از سياهش ه ره عمي يار  . دو حف بس

اريکی،  دختر زيبای مرد دار زده، . بد انديشبسيار وحشت زده و عصبانی به نظر می رسيد،  بانوی نيروهای ت

ود     هنوز زيبايی اش را به نحو سرد و غ رده ب ظ ک ر عادی ای حف ه سوی       . ي ه ب او يک دستش را سرزنش گران

يد     . نيم نگاهی به وينسنت انداختم. ناخن هايش در قبر بلند تر شده بودندوينسنت بلند کرد،  دی نفس می کش به تن

  .اما چندان متعجب به نظر نمی رسيدمی لرزيد، و 

اه  آن روح پيش گذاشت و   گامی. نيرويم را متوقف کردم، اما او هنوز هم آنجا بود دش آورش   نگ ره و چن خي

  .دستانم را باال گرفتم تا نشان دهم که خالی هستند. را به من دوخت

  ."مليندا، منم، جان" -

  .خشمش متوجه وينسنت بودتمام توجهش، تمام . من مهم نبودم. رويش را برگرداند

                                                 
ارت    13 ان             my private eyeدر متن اصلی، از عب ای اول آن هم ا و متناسبی می سازد، معن ايی زيب ام معن ه ايه ده ک تفاده ش اس

  .رجمه آمده و معنای نزديک تر می باشد و معنای دوم آن به معنای کارآگاه خصوصی می باشداست که در ت



ارو   تمام اين مدت می دونستی که تو اينجا چه خبره؟ با من حرف بزن وينسنت، : "به آرامی گفتم  ن ک کی اي

ه؟ نمی دونستی؟    د از         ! می کنه و اينجا چه خبره، ن ه بع در عصبانی، ک در از دستت عصبانيه؟ انق را اون انق چ

  "!از قبرش بياد بيرون؟شيش سال 

  "!نمی دونستم، قسم می خورم نمی دونستم" -

ود، روشن اما صدای مليندا ." اون می دونست" - ه ای در گوشم،   درس  آرام ب ل زمزم ويی     ت مث ه گ ان ک چن

رد   رسيدن به من بايدبرای  ردی      ". مسافت های بی شماری را طی می ک ی خوب انتخاب ک ن مکان رو خيل ، اي

ودی   نايت سايدتوی تا اونجايی که می شد از دسترس خانواده ام دور بودی و همچنان . وينسنت ده ب و . باقی مون

م  و خون بی گناهی که اينجا ريختی، انجام دادی، قبل از شروع ساخت، فا تمام قربانی هايی که اينجا در خ و قس

اريکيم، و    . می تونست هر کسی رو بيرون نگه داره، بجز من   ... هايی که خوردی  ال ت رام    من تمث ايه ب هر س

و بي  . ردتو بگيرمشيش سال طول کشيد تا . حکم يه درو داره رون از اما نمی تونستی که اميدوار باشی بتونی من

دوست   .انتقاممو می گيرم، وينسنت. تنها چيزی که برام اهميت داره هنوز اينجاساينجا نگه داری، نه وقتی که 

  ".برای کاری که تو با من و کوئين کردی. خوب و عزيزم، وينسنت

دم   االخره فهمي ن ب ه م ود ک ع ب ين موق تم،  . هم نت نگريس ه وينس يش از آن ب واهم  ب ه بخ ودم ک ده ب وکه ش ش

  .مگين باشم، حداقل در آن لحظهخش

  "...اما تو دوستشون بودی . تو مليندا و کوئين رو به قتل رسوندی. تو کشتيشون" -

د و   "بهترين دوستشون،" امال  صدايش  ديگر نمی لرزي ود  ک اری می       من  . "صاف ب ا هر ک ما دو ت رای ش ب

ام عروسی رو مسموم      .کردم مليندا، اما وقتی زمان تالفی کردن رسيد، تو روی منو زمين زدی بنابراين من ج

يچ   ساق دوش شک کنه؟ می تونست به کی . و به طرز شگفت آوری آسون. اين کار الزم بود. کردم هيچ کس ه

رد  وقت اين کارو نکرد،  د می          ".حتی خود واکر هم به من شکش نب رد، داشت لبخن ه من ک ان رويش را ب ناگه

ا اي من  کوچيک  تقريبا مطمئن بودم که مشکل. "زد دا  نج ا الزم س، ملين م        ام ئن ش ا مطم ا ت ای اينج و بي ود ت ه  . ب ب

و   . که از طرف خودم از تو خواهش کنه بيای اينجاهمين علته که از واکر خواستم  ژه ت به خاطر اينکه قدرت وي

ه    . به يه شکل مشخص اونو يه جا نگه می داره،پيدا کردن چيزای مختلف برای  ه ک ی اين تمام کاری که بايد بکن

چنان پاره پاره می شه که ديگه هيچ وقت من می تونه اونو از هم بدره، اينجا نگه داری، و اون وقت ليزر  اونو

. اين کارو برام بکن و اون وقت من تو رو تو شرکت پرامتيوس سهيم می کنم. نمی تونه خودشو يه جا جمع کنه

  ".خواهی کردديوانه وار ترين روياهات دست پيدا تو به ثروت و قدرتی باالتر از 

  ".دوستام بشورونهو انقدر پول توی نايت سايد وجود نداره که بتونه منو بر عليه اونا دوستای منم بودن، " -

اتع      ".دوست من باش، جان: "مليندا گفت  ه از او س تم سرمای گور را ک چنان نزديک شده بود که می توانس

اش     برای". می شد حس کنم وئين ب درت   م. آخرين بار دوست من و ک أ ق دا کن   نش انش   . وينسنت رو پي ع پنه منب

  ".رو

ر  درست از وسط هيئت درخشان او شعاع نور . ليزرش را به سوی او شليک کردوينسنت  عبور کرد، و اگ

  .آسيبی هم به او رساند، او چيزی از خود بروز نداد

د که هيچ چيزی نمی تواند خود را از او پنهان  پنهانم درونم، چشم با تمرکز بر چشم ايم    ، کن درت ه اره ق دوب

ان است و    و بالفاصله می دانستم که را فراخواندم،  ا نه انم      آن راز کج ه او برس وانم خود را ب ه می ت ه  . چگون ب

دم و   زی چرخي وی درب فل ا س ردم  ب ور را وارد ک ت عب د درس ت ک نه   . مش ی روی پاش ه آرام نگين ب درب س



ا  زدوينسنت چيزی را فرياد . چرخيد الی ک      . ممن گوش نمی داد   ، ام ردم، در ح ور ک اه عب ان درگ دا  از مي ه ملين

دارک    درست پشت سرم شناور بود، و آنجا، در تاالر  ين منظور ت زير زمينی اختصاصی ای که وينسنت به هم

وئين     . قرار داشت  ،نيرو توسط وينسنت، آن هم به آن سادگیتوليد کليد اصلی ديده بود،  ود جز ک زی نب و آن چي

  .انداز-خور

ود       ثل عکس زمان ازدواجش به نظر می رسيد، هنوز هم م رده ب ی ک دا تغييرات ل ملين م مث ا او ه وز  . ام او هن

بطری  بدنش در يک . هر چند که قطعات استيلی و نقره ايش زنگ زده بودندلباس چرم سياهش را پوشيده بود، 

کابل . حی شده بودارواح مردگان طراتاالر شيشه ای مخصوصی که برای نگه داری از روح قرار گرفته بود، 

ته       و در سوراخ های چشمانش، برق به داخل بطری نفوذ کرده بودند، های  از نگه داش ره ای ب ا گي ه ب دهانش ک

وئين خور  . فرو رفته بودند ،و سوراخ هايی که در نيم تنه بااليی اش تعبيه شده بودشده بود،  داز،  -ک ه   ان کسی ک

روحش را در   ،بطری روح. ، به يک باطری تبديل شده بودمستقيما از خورشيد به دست می آمدندقدرت هايش 

درت او  کابل ها . حصار بدنش به دام انداخته بود و او را قابل کنترل ساخته بود د و ماشين های     ق را می مکيدن

  .نايت سايد را تأمين نمايندآن را به برق تبديل می کردند تا خوراک وينسنت 

  .بزرگ نمی هراسيدانيک هيچ وقت از داشتن انديشه های اما به هر حال اين مک. بسيار زيرکانه

ا    در حالی که به بطری روح شناور باقی ماند، مليندا در کنار  ود را ب ده ب آنچه که با عشق مرده اش انجام ش

د و به دليل روح بودنش نمی توانست مشتاق می نگريست، چشمانی  تانم را  . لمسش کن شيشه ای  جانب  در انگش

  .حرکت دادمآزمايش استحکام آن برای  روح بطری 

  ".از اون دور شو، جان: "وينسنت گفت 

را         چرخيدم تا با  زری اش م لحه لي اه داخل می شد و نوک اس وينسنت موجه شود، درحالی که از ميان درگ

  .او با صدايی که اندکی لرزان بود خنديد. هدف قرار داده بود

دارن،  " - اربردی ن و ک ل ت ادی در مقاب ای ع لحه ه اناس م. ج ی دون و م ورد اون . اين زو در م ه چي ههم  حق

د کشت    و اما اين يه ليزره،  .انجام می دی می دونمگوله ها  بازيرکانه ای که  و رو خواه زار  . به طور قطع ت اب

ه. کوچيک  مندانه اي ه. هوش رون می کش وئين بي تقيما از ک درتش رو مس اری رو . ق ون ک ا هم و دقيق ابراين ت بن

از قدرتت استفاده کنی که مادامی که من مليندا رو می ُکشم، اونو در يه جا و بايد تو . گم خواهی کرد که من می

  ".به آرومی و خيلی فجيع. وگرنه رو می کشم .به يه شکل نگه داری

  "چه جوری می خوای جلوی مليندا رو بدون من بگيری؟" -

داس،    اوه، مطمئنم که " - ار ملين ين دارم ک ه    حاال که يق ونم ي نم ک می ت ه بطری روح    . اريش بک ايد ي ديگه  ش

  ".بسازم، فقط مخصوص اون

اد؟    : "در حالی که به دقت صدايم را آرام و دست هايم را بی حرکت نگه می داشتم گقتم  اقی افت ما  چی اتف ش

ه         . سه تا دوست هم ديگه بودين، حتی نزديک تر از يه خونواده ه ي و رو ب اد، وينسنت؟ چی ت اقی افت پس چه اتف

  "ديل کرد؟قاتل تب

ی احساس گفت  التی ب ا ح ين زدن: "ب و زم و روم ا . اون تم، اونج اج داش ه بهشون احتي يش از هميش ی ب وقت

و     . نبودن اه رو ت ن نيروگ دم   من اي ام می پرورون ه را  . روياه ئن ه سرانجام ي ايد      مطم رق نايت س امين ب رای ت . ب

ول  زرگ من    . مجوزی برای چاپ پ از ب االخره اون امتي ز  . ب ه اون چي داختنش الزم      و هم ار ان ه ک رای ب ه ب ی ک

ه      . داشتم کوئين بود و ب ه من ار      مطمئن بودم که بررسی آزمايشگاهی نيروهاش می تون رای ک زی ب ه چي کشف ي



ه    ايی کن اه راهنم داختن نيروگ ينه ام زد     . ان ه س ت رد ب تم، دس ش گف ی به ا وقت رار    . ام رارش اس ه اس ت ک گف

ود       ب. خونوادگين و برای به اشتراک گذاشتن نيستن رده ب راش ک ه ب ارايی ک ه اون ک د از هم دا صحبت    ! ع ا ملين ب

دی   اون و کوئين زندگی . کردم، ازش خواستم که راضيش کنه، اما اونم نمی خواست چيزی بشنوه مشترک جدي

  .رو برنامه ريزی کرده بودن و هيچ جايی برای من توش وجود نداشت

ای  اما تا همون موقع هم همه پولم رو تو اين پروژه خرج " کرده بودم، و مقدار بسيار بيشتری رو هم از آدم

ا پروژه ت . کوئين منو نااميد کنههيچ وقت به اين فکر نکرده بودم که ممکنه . واقعا نامطبوعی قرض گرفته بودم

تم   . بايد ادامه پيدا می کرد. اون زمان ديگه کليد خورده بود دا رو کش وئين و ملين تقصير  . به همين دليل هم من ک

ه   . احتياجات من، به موفقيت من ترجيح دادنبه شادی خودخواهانه شون رو ن بود که خودشو تم ک من می خواس

رون  مرگشون، شرکای تجاری من بعد از . پول دارشون کنم. اونا رو شريکشون کنم بدن کوئين رو از قبرش بي

ودن        ته ب ا گذاش ه ج ی ازش ب ه کپ ه ي ا آوردن  کشيدن، در حالی ک و اينج ايی  . ، و اون ار     ج ا سرنوشتش ک ه نهايت ک

  ".ساکت من، اگه دوست داشته باشی که اينطوری خطابش کنی... شريک . کردن برای من شد

د  ود، و عاری     بطری روح  . مليندا به من نگاه کرد، با چشمانی که در سکوت التماس می کردن ور ب ر از ن پ

ه   . از هر سايه ای که او بتواند از آن استفاده کند ه ب تم بطری ن متفکران ه سمت شکمم     وينسنت  . گريس زر را ب لي

  .گرفت

تگاهای من قطع می شن،      اگر تو بطری رو بشکنی، . نکن، جان حتی فکرشم" - و اتصال بين کوئين و دس

ايد نمی رسه        . اين باعث خاموشی کل نيروگاه می شه  ه نايت س رق من ب ا قطع می شه      . ديگه ب ه ج رو هم . ني

  ".هزاران نفر از مردم ممکنه بميرن

  "تا حاال چه گلی به سر من زدن؟ه بسيار خب، می خوام بدونم که آ" 

به بطری روح رو پيدا کنم و نقطه ورودی اين برای قدرتم آسان ترين کار دنيا به حساب می آمد که بخواهم 

رزه در  . اين همه آن چيزی بود که کوئين الزم داشت. اون سقلمه ای برنم تا اندکی کنار برود بدن بی جانش به ل

د آمد و  ه چشمان           . ناگهان مملو از نور ش ر از آن ک يار درخشان ت يدی، بس ر خورش ی نظي وی درخشان و ب پرت

ردانيم،    . فانی بتوانند ديدنش را تاب بياورند م را برگ ه روي ان   وينسنت و من هر دو مجبور بوديم ک و دست هايم

ده از     بطری روح . را سپر چشمانمان کنيم اب نيروهای آزاد ش ه ت رکش   .منفجر شد   داز را نداشت، ان -خور ک ت

ارم  از ميان چشمان م و انبرگردرويم را خود را مجبور کردم که . های شيشه ای به اطراف پاشيدند ه   ت بنگرم ک

د      کوئين چگونه از بين شيشه های خورد شده خارج می شود و  رون می کش دنش بي ا را از صورت و ب . کابل ه

  .پيچ و تابی خوردندافتادند و آن ها همانند اعضای منقطع بدنش بر زمين 

رد و آن دو به يکديگر لبخند زدند، دوباره برای اولين بار بعد از روز ازدواجشان  روح نگاه کمرد مرده به 

د و      چشمانش  . و وينسنت با سالح ليزری اش به جلو سکندری خورد  .با هم بودند امال واضح نمی ديدن وز ک هن

ه هدفش        ودم ک ئن نب دان مطم م چن ا    چه  من ه ود، ام تم     کسی ب يچ وجه قصد نداش ه ه ال      ب ه بخت و اقب ار را ب ک

يم های رقصان را از    ی از يکدستم را به پايين حرکت دادم و بنابراين . واگذارم ين چنگ زدم،    س ه  و کف زم ب

رد و    در  سيم .در چشم وينسنت فرو کردمسرش را جلو جهيدم و  ه ک ه ماشين های     سوراخ چشمش خان ی ک وقت

پيش از آن  .کشيد آلودیوينسنت فرياد رعب  دگی را از تنش می مکيدند و بيرون می کشيدند،خودش نيروی زن

  .رقصانش به زمين بخورد مرده بودکه بدن 



يده،    مرده اما  –انداز -دختر زيبای مرد دار به دار آويخته و خور –مليندا داسک و کوئين  م رس به وصال ه

يک ديگر حل شده بودند که بتوانند نيازهای کوچکتری نظير انتقام  درو بيش از آن مدت ها بود که رفته بودند، 

د را  وئين   . مد نظر قرار دهن ی حرکت و   پيکر ک ود       ب اده ب ديمی اش وينسنت افت ار دوست ق دن   . تهی در کن ه ب ب

دفين مناسب                کوئين نگريستم و  م ت رای اجرای يک مراس انواده اش ب ه خ د آن را ب ا باي ه آي ردم ک ن فکر ک ه اي ب

ه          بدهم يا نه؟  تحويل ی ک ا وقت تم، و ت ود نداش ته ب وع پيوس ه وق ا ب صلح  اما من هيچ مدرکی بر اثبات آن چه اينج

ت،        ه می ياف دان ادام ين دو خان ه ب ه    عداوت گون ود ک ر ب انيم    بهت م نپيچ ه ه ا را ب ته،     . چيزه ا گذش ن ه ه اي از هم

انواده   کسی چهبرای پشتيبانی مالی سراغ چه کسانی رفته بود؟ وينسنت اول از همه   بجز افراد خاصی از دو خ

  به او پول قرض بدهد؟  حاضر بود بعد از همه شکست هايش

ردم، و   درحالی سرداب پنهان گام برداشتم،  از نبه بيرو رای   که اجساد را پشت سرم رها می ک رويم ب از ني

زی    می د. نيروگاه را پيدا کنمنابود سازی خودکار ساز و کار آخرين بار بهره گرفتم تا  د همچين چي انستم که باي

ه خودم   . باره محافظت از اسرارش خيلی حسادت به خرج می داد  وينسنت هميشه در . اينجا وجود داشته باشد ب

داختم      زمان کافی دادم تا  ار ان ه ک نم، سپس ساعت را ب ه      . آثارم را پاک ک تم ک ی گف ه نيروهای امنيت ه  شرو ب ع ب

کل شرکت حدود سه بلوک آن طرف تر بودم که . ها را متقاعد کردآن  دويدن کنند، و چيزی در صدای و نگاهم

  .عقب را نگاه نکردمبه راه رفتنم ادامه دادم و . از زمين پاک شدپرامتيوس با انفجار واحد و کنترل شده ای 

وده   ارم ب ردم        . نمی شد گفت که موفق ترين ک ولی دريافت نمی ک ود، پس پ رده ب وکلم م ه    . م اال ب ر احتم واک

اطر از اهدست دادن  خ ت، از عصبانيت نيروگ يش می رف ون پ رز جن ا م ه  ت دا می دانست ک ط خود خ ن فق اي

ی نداشت    . موضوع تا چه حد به نايت سايد خسارت وارد آورده است ا اهميت م و   . اما هيچ يک از اينه دا داس ملين

  .و هيچ کس وقتی يکی از دوستان مرا می کشد قصر در نمی رود. کوئين دوستان من بودند



  باسمه تعالی

  ساید  سوگ نایت

  ها  در ميان پرونده: فصل دوم

 بـه  ریـزد  چيز در زندگيشـان بـه هـم مـی     از به جایی دارند تا وقتی همههمه افراد ني

مـن  . به آن پناه ببرند، تـا زمـانی کـه آن وضـعيت ُگـه بگـذرد       یک سوراخ ناپيدا که. نجا بروندآ

یـک تشـکيالت   . انتـرین بـار در جهـ    م، قـدیمی رو فيلو مـی  معموال در اینجور مواقع به استرنج

در  سـوی مـاوراء قـرار گرفتـه و     ی دنجـی در آن  در گوشـه نوشـيدن،  ) و قابـل قبـول  (مخفيانه 

فيلـو جـای کـامال مناسـبی      هميشه سر جایش نيست، استرنجالزامًا انتهای یک کوچه که 

اهی تـو  خـو  برای مست کردن، فکر کردن و پنهان شدن از هر تعداد مردمی هست که نمی

آنجـا بـا   . ه باشـند د در اثـر یـک سـقوط مـرد    آیـ  آنهایی که بـه نظـر نمـی    ،بيشتر را پيدا کنند؛

گونـه   شود، کسـی کـه هـيچ    اداره می 1ای توسط الکس موریسی و دیرینه توزی عميق کينه

  . پذیرد، به خصوص مشکالتی که از جانب من ایجاد بشوند مشکلی را در بارش نمی

تا مجبور نباشم مـدام اطـرافم را زیـر نظـر     ی دنج پيدا کردم،  من ميزی در یک گوشه

هـای   ی اشک اش مانند مزه مزه. شوم ور می در لذت غوطه 2و با یک شراب افسنطين بگيرم

ور  ت بزنـد شـعله  که اگـر در ميـز کنـاری کسـی کبریـ      و آنقدر نيرومندیک مدل محبوب است 

 اگـر کسـی  . را از نظـر گذرانـدم   پـایين انـداختم و زیرچشـمی اطـراف     من سرم را. شود می

در واقــع . بــه خــوبی در حضــور مــن کنتــرل کــرده بــود  هيجــانش را متوجــه ورود مــن شــده،

شاید شـایعات در مـورد کـار ایـن     . ای برای گفتن چيزی به من نداشت کس هيچ عجله هيچ

فهميـد   وقتی که می طبيعتا هيچ فردی. ندطور که باید پخش نشده بود ی من هنوز آن دفعه

 .شـد  خوشـحال نمـی  ساید را از دور خارج کردم،  درصد برق مورد نياز نایت 12ی  کننده مينتا

مـن   .خودش این کار را برایم جور کرده بود از ابتداکمتر از همه واکر خوشحال می شد، که 

  . را استخدام کنند، نباید می شوخی نداشتند اگر جنبه. باال انداختم دقتی شانه با بی

هـا خـاموش    تمـام چـراغ  . فيلـو بـود   ساکت در اسـترنج  یشب امشب، برای اولين بار

گـاه نـور    اه و بـی هـای گـ   چراغ دریـائی و دسـته   شده بودند، و تمام روشنایی فضا از شمع، 

، درسـت ماننـد   داد مـی  یرنگـ  طالییو روشن مطبوع  سایه شد که به فضا حالت تامين می

الکـس توضـيح داد    ام بـودم  شيدنیوندر حال گرفتن زمانی که . خوش قدیم عکسی از ایام

، و من در جواب فقط سری تکـان دادم و  ساید افت کرده زیادی از نایت که ولتاژ برق در نقاط

خيس کـرده بـود،    جو نامطبوع و کمبود مشتری خودش راالکس تقریبا به خاطر . تایيد کردم
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فرد الغر زرد بـدبخت بـود   فيلو در واقع یک  مدیر و صاحب بار استرنج. ای نبود اما این چيز تازه

تـر از   کس رنگی تيره آن هم به خاطر اینکه هنوز هيچ کرد، به تن میکه هميشه فقط سياه 

هـا پنهـان    پوشيد تا سر کچلـش را از نظـر   یک کاله پشمی سياه و جذاب می. بود نيافتهآن 

کـه بـه   و هميشـگی او    تـا از ميـزان تـاثير نگـاه خيـره      کرد اش تالش می آفتابی عينککند و 

  . کرد، بکاهد جهان اطرافش اهدا می

  . البته گاهی اوقات. او دوست من است

تمـام   رسـيد، و بـه راحتـی از    به گوش میدی  پخش سیاز یک دستگاه  موسيقی

پيشـی   نوشـيدند  شـان را مـی   يدنیافراد معمولی که در کنار بار نوش های ها و زمزمه پچ پچ

بين رفته بود و تمام آن افراد جایی آن بيـرون در   ساید از بيشتر شلوغی بار نایت. گرفت می

بردنــد و بــا چيزهــایی کــه از یکــدیگر بــه دســت  ســاید بودنــد، از خاموشــی ســود مــی نایــت

هــای  االن احتمــاال ســاعت پرکــار و شــلوغی بــرای پناهگــاه . کردنــد فــرار مــی ،آوردنــد مــی

انگی الکــس در الشــخور خــ. هــا دوبــاره روشــن شــوند چــراغســاید بــود، قبــل از آنکــه  نایــت

کسی کـه بـيش از    آورد و به هر می جایگاهش بر باالی بار قرار داشت، برای خودش صدا در

ای بار، بتی و لوسـی کـولتران،    های ماهيچه بکسر. کرد شومی می شد نگاه حد نزدیک می

هایشـان ضـرب    ی که ماهيچهکردند، و زمان خودشان را با یک نبرد خارج از وقت سرگرم می

زدنـد   شان می شده های ساخته هایشان با حالت خطرناکی در سراسر بدن رگ و گرفت می

کسـی اولـين نفـر از دور     که چـه  بر سر این، 1پيل مایکل. کشيدند هایشان را در هم می اخم

  . کرد بندی می شود، شرط خارج می

با سر و صدای سـالن و   باالی یک ميز همگامبر ،  2و منشی نوجوان من، کتی برت

پایـانی   بور، خروشان، و با انـرژی بـی  . صيدرق ای می به طور وحشيانه"  نگ شيریندر"آهنگ 

مـن او را از  . ی تجاری زندگی من را مـی چرخانـد   دانست با آن چه کند، کتی نيمه که نمی

هـيچ  . دادم، و او بـه مـن وابسـته شـد     چنگ یک خانه که سعی در خوردنش داشت نجـات 

، در یـک کـت چرمـی، ردا، ماسـک، و     او بـر روی ميـز   روبـروی . دخالتی در آن اتفاق نداشتم

قهرمــان  رقصـيد، سـوپر   مـی  3ی پاهـا، خـانم فيـت    اینچـی بـر روی پاشـنه    هـای شـش   دشـنه 

قهرمان زن لباس پوشيده بود تا بـا   ساید، یک مرد که مانند یک سوپر نمایی در تمام نایت زن

واقعا در این کار مـاهر بـود، البتـه     او. ها انتقام بگيرد عدالتی ی دعوا کند و از بی جرایم اقامه

هایشــان را ماننــد  ، پاشــنهرقصــيدند بــا تمــام وجــود مــی کتــی و خــانم فيــت. از راه خــودش
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ــا و فرشــتگان " ــو   "  هيواله ــن مجبورب ــد، و م ــز کوبيدن ــر روی مي ــزنم  ب ــد ب ــه لبخن ــا . دم ک آنه

  . ترین چيزها در کل بار بودند درخشان

ی ملينـدا داسـک و    ر کـردم و بـه یـاد خـاطره    پـ رنـگ   بـنفش ی  تيرهليوانم را با شراب 

دانستن اینکه آنها باالخره در آرامش بودند خيلی خوب بود، با یکدیگر، بعـد  . کویين نوشيدم

. خـودم یـا دشـمنانم آنهـا را کشـتيم     . من دوستان زیادی ندارم. از انتقام گرفتن از قاتلشان

ير کنند، و همچنـين عشـق و صـلح    ساید تغي توانند در نایت اخالقيات و چيزهای آموزنده می

دوسـتان بسـيار کـم و    . ش شـوند هایی خواهند یافت تا در مسائل بزرگتر غـرق و فرامـو   راه

ی خودشان خطرناک باشند، و بيشتر از یک ذره  ی جهنم به نوبه توانند به اندازه می قدیميم

د کـه در  هـر دو افـرادی هسـتن   ... 2ای سـاچمه ، سـوزی  1مردمـی مثـل ریـزر ادی   . انـد  دیوانه

سـاید   زنـدگی در نایـت   خـب، . دانـم  آنها را مقصر نمی. گذشته تالش کردند تا من را بکشند

مـزه   زهام را مـ  نوشـيدنی  .تری را نيـز در پـی دارد   رگ سختخيلی سخت است، و معموال م

ی  تـا زمـانی کـه نگـران شـوم، بقيـه      . ای نداشـتم  هـيچ عجلـه  . کردم و به آهنگ گوش دادم

  .بطری را داشتم

داند که  من بوده، خدا خودش میها برای  ترین کار اداری هميشه یکی از سختعز 

  . ام برای این کار تمرین کافی کرده

. ام بشود، بـه اطـراف بـار نگـاهی انـداختم      به دنبال چيزی که کمی باعث پریشانی

واری در  لسـفه به طـور ف  های پشتش ان از بار اصلی گذشت، در حالی که خالکوبییک ملو

یـک موميـایی در   . نـد کرد در مـورد اتفاقـات مختلـف شـکایت مـی      پـف او  ی زیر خـرو پس صدا

آورد،  دش بـه عمـل مـی   انتهای دیگر بار همانطور کـه تعميرهـای الزم را بـرای بانـداژهای زر    

رنـگ بـه    خـونی  یکتـ یـک مسـت مهربـان در     در فضای بين آن دو،. نوشيد می ای عرق قوی

برای الکس موریسـی کـه   را  3خوانی جمجمهـ  پس ول و قواعد علمتالش بود تا اص شدت در

خوانی یکی از علوم قدیمی زمان  ببين، علم جمجمه«. عالقه بود، توضيح دهد بی به وضوح

های مافوق و برتر شخصـيت یـک انسـان     بتونی ویژگیشه تو  ویکتوریا است، که باعث می

هــا  ایــن برآمــدگی انــدازه و جــای. هــای ســر او تعيــين کنــی ی برآمــدگی رو از روی مطالعــه

بينــی؟ حــاال،  مــی. هــای مختلفــی رو بــه نمــایش بگــذاره هــای شخصــيت تونــه ویژگــی مــی

گه، چرا نتونيم شخصيت یک انسان رو بـا ضـربه زدن بـه سـرش بـا       خوانی می جمجمهـ  پس

  » !؟یک چکش، تا زمانی که برآمدگی درست را در جای درستش ایجاد کنيم، تغيير بدیم
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کـم   کـم . يلـی بيشـتری نوشـيدنی احتيـاج داره    ا به مقدار خیکی از م«: الکس گفت

  » .شه داره برام روشن می

ــی        ــدی نفــس م ــه تن ــو شــد، ب ــن ول ــار م ــندلی کن ــان روی ص ــی ناگه کشــيد و  کت

از  یـک بطـری شـامپاین   . زدبه من لبخند شادی . بارید شادی از صورتش میهای  تشعشع

نوشـيد و   می 1" شامپاین"ميشه کتی ه. نوشيد میشنگی آن را جایی کش رفته بود و با ت

  . حساب بمانم کرد تا من در پرداخت صورت راهی پيدا می

کنم که کل دنيـا بایـد    ها فکر می وقت بعضی! من عاشق رقصيدنم«: با شادی گفت

  » !به رقص و موسيقی اختصاص پيدا کنه

شخصـی در جـایی داره   بدون شک  ،، درست همين حاالسایده نایت جا این«: گفتم

  » ی رقص، کجاست؟  ملکه همراهت،. کنه این کار میروی 

ور اتاقم  حتی از ایندونی، جان، من  می. هاش رو تجدید کنه رفت تا آرایش ناه، او«

  » بار چه کسی مرده؟ این. توی فکر فرو رفتیتونستم ببينم  می

  » چه چيزی باعث شد که تو فکر کنی کسی مرده؟«

نوشـی کـه کسـی از نزدیکانـت رو از      مـی تو فقط اون شـراب افسـنطين رو وقتـی    «

 .کـنم  هـام اسـتفاده نمـی    نـاراحتی  من مطمئنا اون رو برای از بين بردن. دست داده باشی

  » طور نيست؟ این. پرده بود یک مقدار بی 2پرومتئوس ی قضيهکنم که  فکر می

  » .خوام در این مورد صحبت کنم، کتی من واقعا نمی«

اگر . کنی جا رو برای بقيه هم آلوده می و جو این تو معموال بدبخت و اخمو هستی«

  » .مراقب نباشی، پایان تو هم شبيه الکس خواهد بود

هيچ خطـری در ایـن مـورد    «. باعث لبخند زدن من بشود توانست کتی هميشه می

تونه توی مسـابقات المپيـک شـرکت     اون مرد می. من در شرایط الکس نيستم. وجود نداره

برای ترحم بـه خـودش بگيـره، بـه خصـوص زمـانی کـه در اون شـرایط          کنه، و یک مدال برنز

فيلـو وجـود    بخش در اسـترنج  وقت یک ساعت شادی علت این هست که هيچ ،اون. هست

  » .نداره

بـه  «. ترین نگاهش را نثـار مـن کـرد    به جلو لم داد، و خشمگينکتی آهی کشيد، و 

انی خوشـحالی کـه داری روی یـک    دونی تو فقط زمـ  می. ی دیگه برو، جان دنبال یک پرونده

هایی که تو درشون مهـارت داری بهـت واقعـا بـرات خيلـی       دادن پرونده. کنی پرونده کار می

خصـوص   تو نياز داری که بيشتر بيرون بری و مـردم بيشـتری رو ببينـی، بـه    . تر هست سالم
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که تـو  ست  العاده دونی، من فهميدم که این فوق می.  کنند ُبُکشنت افرادی که سعی نمی

  » ...افراد مجرد رو توی نت مالقات کنی

هسـتم، و   1من تریکسی! سالم. من بعضی از اونها رو دیدم«. من به خودم لرزیدم

آگـين و مسـری گـرفتم کـه تـو حتـی از پشـت خطـوط تلفـن هـم            قـدر زهـر   هـایی آن  بيماری

من ضمانت  ات رو به من بده، و ی کارت اعتباری فقط شماره! تونی به اونها مبتال بشی می

انـزوای  من با ! نه، کتی! ثانيه اشک بياد 30کنم که کاری کنم تا از چشمهات در عرض  می

  » .شوند که شخصيتم ساخته بشه ها باعث می این. واقعا شادم ام غمگينانه

طـوالنی ناراحـت و    یتوانست برای مـدت  وقت نمی او هيچ. کتی اخم کرد، بعد لرزید

ای کرد، و با  اش را نوشيد، با شادی سکسکه  ی شامپاین هآخرین جرع. ی بماندغمگين باق

وقـت بـا او موافقـت     هـيچ . بلکه همراه رقص دیگـری بيابـد   اميد به اطراف بار نگاهی انداخت

ی  کار من تمام چيزی است که من بـه واسـطه  . گوید نکرده بودم، اما او معموال درست می

ام، بـرایم یـک    وفقيـت در آخـرین پرونـده   امـا از وقتـی کـه م   . بخشم ام معنا می آن به زندگی

نظـر بيشـتری روی    بـه ارمغـان آورد، توانسـتم دقـت    به همراه تسهيالت ویـژه،   ،ميليون پوند

جام نحـس را بـرای واتيکـان گـرفتم، و بـا      . (کنم داشته باشم که قبول می موضوع کارهایی

شاید من باید به ) .به دست آوردممن آن پول را . رو شدم بهشت و جهنم برای این کار روبه

را از زیر زبانم بيرون ئوس پرومت ی یهی اتحاد ای جدید باشم، اگر فقط بتوانم مزه دنبال پرونده

  . بکشم

زند، و دو دستش را برای اثبات ایـن موضـوع روی    کتی غر می» من خسته شدم،«

ی قيمـت تـو در حـالی کـه هـيچ کـار       خسته از نشستن در دفتر جدید و گران«. کوبد ميز می

ها خيلـی راحـت هسـتند، مـن مطمئـنم، و مـن تمـام اسـباب و          این. برای انجام دادن ندارم

تونه تمام عمرش رو با گشت و  اثاثيه راحت رو دوست دارم، اما یک دختر در حال رشد نمی

خـودم  . مثل تو، مـن نيـاز دارم تـا انجـام بـدم     . های شهوانی اینترنت بگذرونه گذار در سایت

بایـد یـک چيـزی در تمـام آن     . پـذیرم رو بشـکنم   دینی اون قسـمت ضـربه   تجربه کنم و با بی

نظـرت در  . گيرم وجـود داشـته باشـه کـه بـه درد مـن بخـوره        هایی که من برای تو می پيغام

ها چيه؟ یا اون پسری که بلوغش رو در بازی ورق از  ی از دست دادن سایه مورد اون پرونده

  » دست داده بود؟

                                                 
1 Trixi  



یک فکر ناراحت کننده در حال حاضـر بـرای مـن    ! ه صبر کنیه دق«: با عبوسی گفتم

چه کسی وقتی که تو بيـرون از دفتـر مشـغول عياشـی و رقاصـی در بارهـای       . ایجاد شده

  » ؟ساید هست قيمت من در نایت وگرانمشکوک هستی، مراقب دفتر جدید 

ــان  ــی هم ــای صــورت مــی    کت ــه پهن ــه ب ــور ک ــد، گفــت  ط ــا  . آه«: خندی ــن واقع ــه م ب

هـا بـه   آنهـا در واقـع تمـام کارهـا را ایـن روز     . ایی کـه از آینـده اومدنـد اعتقـاد دارم    کامپيوتره

هـا رو جـواب بـدن و یـا بـا گسـتاخی جـواب         تواننـد تلفـن   حتی مـی  .دهند تنهایی انجام می

  » .رو بدن طلبکارها

منظورم اینه کامپيوترها اختراع شدن؟ چند وقت هست که این «: با بدگمانی گفتم

یا قـراره کـه اونهـا حقـوق     کنيم؟  اینجا داریم با یک هوش مصنوعی صحبت می درکه، آیا ما 

  » بگيرن؟

سـاید اونهـا رو مجـذوب خـودش      نایـت . ارزش هسـت  اطالعات اونها بـی ! آروم باش«

  » کنيم؟ چرا ما از اونها در مورد چيزی که تو رو سرگرم کنه سوال نمی. کرده

  » ...ا تو رو ساکت کنمی پرومتئوس رو گرفتم ت پروندهکتی، من فقط «

تو فقط اون پرونده رو قبول کردی کـه  ! نه تو این کار رو نکردی«: کتی با خشم گفت

  » .واکر به تو یک چيزی بدهکار بشه

ه چيز اونطـور کـ   بله، خب، همه«. ام مشغول کردم اخم کردم و خودم را با نوشيدنی

  » .اتفاق نيفتاد انتظار داشتم و اميدوار بودم

دوباره باید درهـا و  اطراف مياد  وقتی که اون اون ،آیا من. من اه، خدای«: کتی گفت

  » ؟رو قفل کنم و زیر ميز قایم بشم ها پنجره

برای یک مدت به طور کامـل از دفتـر دور    کنم برای هر دومان بهتره اگر من فکر می«

  » .باشيم

  » اینقدر اوضاع خرابه؟«

وا کنه و ببينه تا چه مدت اونهـا مشـغولش   بذار واکر با کامپيوترها دع. شاید بيشتر«

  » .کنند می

فيلـو ظـاهر    آباد در اسـترنج  در فضا درخشيد، و یک مرد از ناکجاناگهان پرتوی پرنوری 

پـاره و دریـده    درست در کنار بار روی زمين افتاد، لباس ابریشمی نو و رومانتيکش پـاره . شد

هـای ازون   شدند، و هوا با مولکـول  های ساکن و مادی در تمام بار خاموش شمع. شده بود

. مسـافرت در طـول زمـان   هـای هميشـگی    قابل تنفس شد ـ نشانه  به شدت سنگين و غير

اش  مسافر تازه از راه رسيده خودش را تکانی داد، بلند شد، و با کف دست دماغ شکسته

ضوح گـم  ، و به واشتهکامال مشخص بود که او به تازگی در جهنمی از دعوا قرار د. را ماليد



به سـختی سـعی کـردم کـه      ؛شناختم دیدم، می حتی اگر او را در خيابان می. شده است

های  زمينهخصوص در  بود، یک بازپرس خصوصی، به 1او تامی ابليویون. به روی خودم نياورم

تلو خورد، و پشتش را به بار تکيه داد تا او را در  کمی روی پاهایش تلو. وجود یک تمدن دیگر

و من را کـه تماشـایش   پيچيد، پشتيبانی کند،  ه دورش میاش ب باس ابریشمیمدتی که ل

صورت زردش با این اتفاق بنفش شد، و یک انگشت لـرزان را بـه طـرف مـن     . دید ،کردم می

  . نشانه رفت

ــ« ــور! وت ــو بــه ! ســتی اینهــا تقصــير تو همــه! تيل خــاطر ایــن اتفــاق انتقــام   مــن از ت

  » !گيرم می

  ».ندیدم، تامیتو رو است که ه ماه«: با آرامش گفتم

! هـای زیـادی دارم   مـن اسـلحه  ! نه، اما تو خواهی دید، و بهتـره کـه آمـاده باشـی    «

  » !های بزرگی اسلحه

کـس  بـه ال . توانسـتم ناراحـت شـوم    نمیادامه داد، اما به من  بد و بيراه گفتناو به 

سـمت آمدنـد،   بتی و لوسی به سـرعت بـه آن   . ش اشاره کردنگاه کردم، و او به دو بکسر

تامی مرتکب اشـتباه ناراحـت   . ای خوشحال بودند برای به وجود آمدن یک تفریح چند لحظه

کــردن و مقابلــه کــردن بــا آنهــا هــم شــد، و دو دختــر بــا خشــم او را بــه زمــين کوبيدنــد، بــه 

. فيلو کشيدند های دردناکی ضربه وارد کردند، و بعد او را به سمت بيرون از استرنج قسمت

  . سختی به من کرد کتی نگاه

  » قضيه اون ماجرا چی بوده؟«

  » .فهمم به وقتش میاحتماال . به جهنم«: با صداقت گفتم

تونم آدرس آقای جان تيلـور   می. ببخشيد«: ی غليظ فرانسوی گفت صدایی با لهجه

  » رو از شما بپرسم؟

کوتـاه و   درسـت در کنـار مـا یـک مـرد مسـافر، قـد       . کتی و من به سرعت برگشـتيم 

شـد،   تـر پيـدا نمـی    از او باسـليقه . سال که یک بلوز رسمی به تن داشت ایستاده بـود  انمي

ای  لبخنـدش بـه طـرز ماهرانـه    ز محل خودش خـارج نشـده بـود، و    حتی یک تار مویش هم ا

ای کـه   راهی وجود نداشت که او بدون دیده شدن وارد بار شود و بـه گوشـه   هيچ. شاد بود

مودبانـه  . آنجا بود، به بزرگی زندگی و وجـود کشـور فرانسـه   من نشسته بودم بياید، اما او 

خنـد زیبـایی در   کتـی لب . سر تکان داد، به کتی لبخند زد، و دستش را بوسيدمن به سمت 

واقعـا   .ام او را دوسـت نداشـته باشـم    کلی تصميم گرفتم که بر طبق اصول. پاسخ به او زد
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بـه مـرد    .برای سالمتيم مضر استاین . غافلگير کند دوست نداشتم که ناگهان کسی مرا

بـرای چنـد لحظـه بـه صـندلی خـالی       . م تا برای خودش صندلی بياوردفرانسوی اشاره کرد

درآورد و روی صـندلی را چنـد   اش  خيره شد، سـپس یـک دسـتمال سـفيد از جيـب داخلـی      

 ترین نگاه خودم را نثـارش کـردم، تـا    من ترسناک. لحظه قبل از اینکه بنشيند با آن تميز کرد

  . به او یادآوری کنم که چه کسی در آن اطراف رئيس است

خيلــی از خونتــون دور شــدین، شــما . مــن جــان تيلــور هســتم«: کنــان گفــتم غرغــر

  » چه کاری از دست من ساخته است؟. موسيو

مـن چـارلز   «. های من قرار نگرفتـه بـود   او سرش را تکانی داد، اصال تحت تاثير حرف

و . های پاریس بـودم  ترین بانکدار زیادی یکی از مورد احترامهای  هستم، برای سال 1چابرون

اميدوارم که بتونم از خدمات  دیدن شما طی کردم، آقای تيلور، من راه خيلی زیادی را برای

  » .ی شما استفاده کنم ویژه

  » چه کسی من رو به شما معرفی کرد؟«: محتاطانه گفتم

یکی از دوستان قـدیمی شـما کـه    «. هایش ظاهر شد لبخند شاد او دوباره روی لب

  » .خواست شناخته بشه نمی

خـب درخواسـت شـما چيـه، آقـای      . گـرفتم «: تصدیق کردم. او من را به دست آورد

  » چابرون؟

شـما ممکنـه در   . ینجـا هسـتم  من به خـاطر دختـرم ا  . لطفا من رو چارلز صدا کنين«

اسـم خـودش را    .د بـود سـای  ی شورآفرین نایت ندهاو جدیدترین خوان. شنيده باشين موردش

هـا زیـادی    روسيگنول بـرای خواننـده  . اش نيست گذاشته، که البته اسم واقعی 2روسيگنول

ساید، حـدود پـنج سـال پـيش، بـه       او ابتدا به لندن آمد، سپس نایت. فرانسوی به نظر مياد

و ایـن سـال آخـر    . شدت عالقمند بود که برای خودش یک شغل خوانندگی دست و پا کنـد 

ساید جـایی بـاز    های شبانه در نایت فق بود که تونست برای خودش در تمام کلوبآنقدر مو

هــایش بــا یکــی از  مــن فهميــدم کــه حتــی صــحبتی هــم در مــورد ضــبط و پخــش نــوار. کنــه

  . که همه خوب و عالی هستند. های بزرگ داشته شرکت

ی نـد،خانم و آقـا  در هر صورت، تا زمـانی کـه او بخواهـد بـا مـدیران جدیـدش کـار ک       «

تمـام   .تغييـر کـرده  ... ، و او 4کليبنزکـاورن خوانـد،   ، فقـط در یـک کلـوپ شـبانه مـی     3وندیشک

هـای تلفنـی    هـا و تمـاس   بـه نامـه  . قطع کـرده  اش رو می و خانوادهارتباطش با دوستان قدی
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آنهـا   . کسـی بـه او نزدیـک بشـه    ده کـه   ده، و مـدیر جدیـدش هرگـز اجـازه نمـی      جواب نمی

کـه  با گفتن این  دهند و کارشون رو صریح خودش انجام می دستور که این کار را به گن می

اش  ی تـازه  در برابـر طرفـدارهای افراطـی و پرشـور و حـرارِت شـهرت و آوازه       ناز او خوان می

نگرانـی عصـبی   شـدت  مـادرش از  . اما من مطمـئن نيسـتم  . کنند توجيه میحفاظت کنند، 

، و اش مسموم کـردن  ر مقابل خانوادهدها ذهن دختر ما را  شده، متقاعد شده که کوندیش

خـاطر مـن بـه اینجـا نـزد شـما       همـين  و به . ، شاید برای سود بردن از اوآنها این کارو کردن

  » .آشکار کنيد تونيد حقيقت مسئله رو لور، با اميد به اینکه شما می، آقای تياومدم

ی در کلـوب  هـيچ . مسائل مربوط به موسيقی در تخصـص او بـود  . به کتی نگاه کردم

ساید وجود نداشت که او حـداقل یـک بـار در آنهـا مسـت نکـرده، نرقصـيده و عياشـی          نایت

  . او قبل از اینکه من چيزی بگویم سرش را تکان داد. نکرده باشد

هـا   ناو. هـا رو  ، و کونـدیش کليبن و البته کلوب. شناسم سيگنول رو میبله، من رو«

امـالک  . سـاید دسـتی دارنـد    در نایـت  یدر هـر کـار بزرگـ    و چرخونن رو می شرکت کوندیش

بازارشـون سـقوط کـرد، درسـت بعـد از جنـگ       ، تا همين چند وقت پـيش کـه   بزرگی داشتن

دیش آقا و خانم کونـ . های زیادی رو در اون واقعه از دست دادند مردم زیادی، پول. فرشتگان

کـت  های مختلـف حر  و دستهها  ، گروهدر اون زمان به سمت سرگرمی، درست کردن کلوب

ای نکردن، اما بـا همـين کارهاشـون تونسـتن بـه سـرعت        العاده ته هنوز کار فوقالب... کردن

هـا دارن   بينن کوندیش همه وقتی که می. حساب بشوندکه  برای خودشون قدرتی بسازن

  ».کشن ميان، خودشون رو کنار می

  »؟هایی هستن جور آدم اونها چه«: پرسيدم

رو  کــس اون کوچــک داشــته باشــن، هــيچ ســمهــا ا اگــر کونــدیش«. کتــی اخــم کــرد

از طریـق  دن کـه   اونها زیاد بيرون نميـان، بيشـتر تـرجيح مـی    . کنه دونه یا استفاده نمی نمی

مخالفی وجود نداره که بتونه در مـذاکره باهاشـون مقابلـه کنـه، امـا بـا       . ها کار کنن واسطه

گـه   وجود داره که میشایعاتی . این حال مایل نيستند که زیاد در تجارت خودی نشون بدن

هـا   هـای کونـدیش   دارائی... گن زن و شوهرند طور که می آنها خواهر و برادر هستند، همان

هـایی وجـود    گرده، اما زمزمـه  ها پيش برمی ریزی شده، به قرن پایهقدیمی  یمبنای ثروتبر 

ایـن  زنن و براشون هم مهم نيست کـه   له می پول له، برای ثروتان اون داره که ميگه صاحب

ی طــی آخــرین ا دیگــه اینکــه بــه نظــر ميــاد رســوایی و. پــول از چــه راهــی بــه دســت ميــاد

. به وجود آمـده  1سين تالششان جهت ایجاد حس و شورهایی در زمان آواز خواندن سيلویا
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ــادی خــرج کــردن   ــول زی ــا اونهــا پ ــ ام ــذارن  ه روک ــن موضــوع ســرپوش ب هميشــه  گرچــه. ای

ش دقـت بيشـتری در زمـان    من فقط اميدوارم که وکيل .ساید وجود داره هایی در نایت زمزمه

  » .ی قرارداد به خرج بده چک کردن ورقه

شـما  . ی روسـيگنوله  نماینـده شرکت کوندیش . او هيچ وکيلی نداره«: چابرون گفت

  » .ام تونين بفهمين که چرا من اینقدر نگران و آشفته حاال می

من این . خواست بگوید او نمی کهچيزهایی وجود داشت . متفکرانه به او نگاه کردم

  . کردم حس می را

پاریس ساید کشونده؟  اه تا لندن، و نایتچه چيزی دختر شما رو این همه ر«: گفتم

  » طور نيست؟ ی موسيقی خودش رو داره، این صحنه

تـونين بـا رفـتن بـه اون تبـدیل بـه یـک         اما لندن جایی هست کـه شـما مـی   ! البته«

مـن و  «: چـابرون آهـی کشـيد و ادامـه داد     ».دونـن  رو مـی  همه این موضـوع . ستاره بشين

ــو مــادر ــدن اون ــایی خوان ــه کــار   مــا مــی. جــدی نگــرفتيم ش هرگــز توان خواســتيم کــه اون ب

امـا تنهـا چيـزی    . تری مشغول بشه، چيزی که آینده و حقوق بهتری داشته باشـه  احترامپر

مـن  ... فشار قـرار دادیـم   و زیادی تحتشاید ما اون. کرد، خواندن بود میبهش توجه  نکه او

لـی بـا دورنمـایی    یـک سـطح پـایين و   . ای در بانکم برگـزار کـردم   برای استخدامش، مصاحبه

فرسـتادم،   من چند نفر رو برای برگردوندنشبه لندن فرار کرد؛ و وقتی که در عوض، . عالی

فر در ن یک. از این موضوع اطمينان دارمدچار مشکل شده، ... حاال. ساید ناپدید شد نایتدر 

پيـدا کنيـد، آقـای     کـه دخترمـو   کـنم  خـواهش مـی  من از شما ... این مورد چيزهایی شنيده

و البته از چيزهایی که به  راحت کنيد؛ شاد و خوشحال بودنشتيلور، و خيال من رو از بابت 

. م که اون رو به خونـه برگردونيـد  خوا از شما نمی. لوگيری نکنيدمال خودش هست ج ،حق

ه اون بگـين کـه   بـ . چيـز در جـای درسـتش قـرار داره     ه مطمئـنم کنيـد همـه   خوام ک فقط می

ش حـرف  که اگر دوسـت نـداره بـا خـانواد    . ..به اون بگين. دوستان و خانوادش براش نگرانن

نـوع ارتبـاطی    کنـه، مـا بـا هـر     کـه وقـت مـی    یبزنه هيچ اجباری در کار نيست، اما هرازگاه

ين داشـته  نياز دارم که یق. منه، آقای تيلور ی اون تنها بچه. شيم ال میخيلی خوشح خيلی

  » فهمين؟ می. شاد و ایمنهباشم، 

فهمم که شما چرا به من احتياج داریـن؟ هـر کـس     اما من واقعا نمی! البته«: گفتم

تونم شـما رو بـه مـردی بـه نـام       من می. تونه این پرونده رو در دست بگيره ای هم می دیگه

  » ...یی هم دارهواکر رجوع بدم که نفوذ خيلی باال

  » .خوام من شما رو می! نه«: چابرن به تندی گفت

  » .کنم، نداره هایی که من قبول می این پرونده شباهت زیادی به انواع پرونده«



» !آن هـم بـه خـاطر وجـود دختـر مـن      ! ميـرن  مـی ! ميرن، آقای تيلور مردم دارن می«

بـه نظـر   «: ورد، سپس ادامـه داد درنگ کرد تا آرامش خودش را دوباره به دست بيا ای لحظه

به خاطر اینکه اون بـا  و . خونه های غمگين می مياد که روسيگنول من این روزها فقط آهنگ

خونــه، خيلــی از طرفــدارانش بعــد از  هــای غمگــين رو مــی قــدرت زیــاد و خاصــی ایــن آهنــگ

دیران هـا زیـاده کـه مـ     ین مرگقدر تعداد ا اون. کنن به خودکشی می برگشتن به خونه اقدام

خـوام بـدونم کـه چـه اتفـاقی بـرای        من می. تونن روشون سرپوش بذارن کارهاش هم نمی

  » .اید شما که چنين چيزهایی ممکنهس دختر من افتاده، اینجا در نایت

هـای مـورد قبـول مـن      باشه، شاید در نهایت این هم به یکی از انواع پرونده«: گفتم

  » .قيمت من ارزون نيستدم،  هشدار می اما بهتون. باشه تبدیل شده

ــود    ــه حالــت ســابقش بازگشــته ب ــاره ب ــرای مــن  «. چــابرون لبخنــدی زد، دوب ــول ب پ

  » .ای نيست، آقای تيلور مسئله

ی امـروزم نـورانی    ادامـه . بهتـرین نـوع مشـتری   «: من نيز به او لبخندی زدم و گفتم

ت بـرای بـه   بـ های عجيب و غری به دفتر برگرد و از کامپيوتر«. به سمت کتی برگشتم» .شد

و در مـورد  چيـز  خوام همه من می. استفاده کنای  زمينه سری اطالعات پس دست آوردن یه

چـه کسـانی رو در   . هاشـون بـدونم   گذاری ها، شرکتشون، و موارد معمول سرمایه کوندیش

بعـد از اون ببـين در مـورد روسـيگنول قبـل از      . مقروضـن خدمتشون دارند، و به چه کسانی 

نـده، در مـورد چـه    خو کجـا مـی  . تونی پيدا کنی چی می ها در بياد ندیشاینکه به خدمت کو

  » ...آقای چابرون. خونده و از این قبيل  چيزهایی می

هيچ نشانی از او در اطراف نبود، اگرچـه هـيچ   . من به اطراف نگاه کردم، او رفته بود

  . راهی وجود نداشت تا بتواند در زمانی به این کوتاهی خارج شود

  » و کرد؟اون چه جوری این کار! غيرعادیه اینلعنتی، «: کتی گفت

چيز خيلی بيشتری از اونچه که ما دیدیم در مورد آقای چـابرون وجـود داره،   «: گفتم

که گفتم رو  وقتی که داری کارهایی. کنه ساید برابری می اما این با مسائل موجود در نایت

  » .يدا کنی، کتیتونی پ چيزی در مورد اون هم میدی ببين  انجام می

بلنـد شـدم و بـه    . من فرستاد و به سرعت دور شد او سری تکان داد، بوسی برای

آن  و هچوب پنبه را به سر بطری شراب افسـنطين فشـار داد  . سمت باالی بار حرکت کردم

او آن را در زیر بـار ناپدیـد کـرد و لبخنـد از خـود      . دیگر به آن نيازی نداشتم. به الکس دادمرا 

  . به من زد ای راضی

یک ذره برای مذاق مـن الغـر بـود، امـا جهنمـی از      . شناسم من روسيگنول رو می«

تـا یـک مقـدار     اون رو برای کاباره استخدام کـردم چند سال پيش . های توخالی داشت لوله



تـونی   تو نمـی . ستشد بار یک مکان گمای نداشت، هرچند این  نتيجه. ا باال برهکالس اینج

  » .ی کاری از پيش ببریبا یک شالق و صندل

  » دوباره گوش وایستادی، الکس؟«

در هـر حـال، روسـيگنول بـه انـدازه      . اینجا بـار منـه  . شنوم می چيزو من همه! البته«

اون . کرد ارزون کار می تر ، و از همه مهمصدایی خوب اگرچه پرورش نيافته کافی زیبا بود، با

ــه  جــا مــی ههمــروزهــا  ــرای تجرب ــد، ب ــود، بهــش ی خوا تشــنه. خون ــاز داشــت نــدن ب ــو . ني ت

و ایــن از نــوع . صــدایش بشــنوی تونســتی ایــن رو بــه راحتــی در چهــرش ببينــی و تــو  مــی

 نتم کـه او هـيچ وقـت نگفـ   . براش بيشتر شبيه یه ماموریت بود. های معمولی نبود خواننده

اسـتعداد بـه   . رسـه  دونستم کـه بـه جاهـای بـاالیی مـی      ی خاصی داشت، اما می هگذشت

از اون دسته افراد بود کـه بـه شـدت     نش نری، و اوُگه هم ارزش نداره اگر تو دنبالی  اندازه

  » .پيگير هستند

  » خوند؟ هایی در اون زمان می چه آهنگ«: پرسيدم

ی  هـای سـاخته   اون فقـط آهنـگ   من کامال مطمئنم کـه «: الکس اخمی کرد و گفت

اسـی، شـيرین و   شن و مـی هـا ر  شاد، با ضرباتی تند، تو ایـن نـوع آهنـگ   . خوند و میخودش

 قبـول دارم کـه   هرچنـد  .ای وجـود نداشـت   خوند هيچ خودکشی اینجا میوقتی که . گذرنده

  » .ترن بخاریجا از اغلب جاها ب مخاطبين این

  » که پدرش توصيف کرد، نداشت؟ ی مرگباری خوانندهپس اون هيچ شباهتی به «

نـه، و عمومـا نـه بـه     تونـه عـوض ک   ساید هر کسـی رو مـی   اما نایت. حتی یک ذره«

ایـن  گرچه اصال نيـازی بـه   . الکس مکثی کرد و باالی بار را برق انداخت» .سمت بهتر شدن

. اما به این صورت دیگر الزم نبود هنگام صحبت کردن به چشمان من نگـاه کنـد   اشتدکار ن

  » .وجه خوشحال نيست و اون به هيچ. گرده، جان موضوع اینه، واکر داره دنبالت می«

واکر فعال مهم «: گفتم، دارم اهرا بی تفاوت نگ الی که سعی می کردم صدایمدر ح

امـا وقتـی کـه اون بـرای پيـدا کـردن مـن تـو اینجـا سـرک کشـيد، تـو منـو ندیـدی،               . نيست

  » درسته؟

برو، از اینجا خـارج شـو، تـو از    . وقت عوض نميشه بعضی چيزها هيچ«: الکس گفت

  » .کنی اعتبار این محل کم می

های  قدم به قدم المپ. فيلوز را ترک کردم و به درون شب قدم گذاشتم نجمن استر

تصـميم گـرفتم ایـن را بـه عنـوان یـک       . ی جهـنم  زدند، درست ماننـد جـاده   نئون سوسو می

  . ی خوب در نظر بگيرم و به راه رفتنم ادامه بدهم نشانه
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ـ� �'ـ&ان ری	ـD          ( ه� �N,ـ	
-ـ� ا��,ـ� �ـ#رد !8ـ� -ـ��( 

�). 8#د��ن دارد�� ��� ���
  .�'�ی� �� �ن�#ا'� 1;ای� 3'�ا -0'� -� 
�ای+ �� در 

��هـ� را در   !نهـ�� �+ـ�#ر ه	ـ,0� -ـ�      ه�ی� از #ی	0�/ ه� ���O -,�ب -,�
�Gو

ــ�  G8�,ــ�#ــ& 8#ا�ــ,�ر    ــ� و ه�� ــ�پ ا Kــ#د/  !ن �ــ�  ــ� ه ــ�ب. ا �ــ,�  -,#ــ�ی�  � ارواح،  ه

ه�� 1'��ـ�د� و ه0ـ� و    � 3#ر#��اF�4�اه�ی� 
� رو. ا� ه�ی� -� 8'<� زود ��د/ #ی	0�/

%,+- D',-�� .  Mـ
ـ�ا�   هـ�� راه�0ـ�   �ـ�/ و -,ـ�ب   � �4ا�ـ#ش هـ�  ا�L)5ت ��L#0ـ� و دا

زرد را 
ـ�  ه� ویـ�ایM .�یـ� -,ـ�ب 1'����و4ـ� 
ـ� ـ�م �3د�ـ�/         وی,�ی% ی*� از ��mز/. !�8ت

�� Mی�� O���ا� از  هـ�� دی#اـ� ا�ـ� و Lـ�/     ا� از ا	ـ�ن  � د�ـ,�  ����Jـ�  �;ارد -� 

!ن را1ـQ   �ـ;ارد �ـ� 
ـ� 8#اـ�ن     ا� از رـ` رز 
ـ� �ـ�یM �ـ�     ��یـ�  ه� را در -�0ر ه? 
� �ـ�  !ن


+#ی?.  

                                                 
1
  Dodo 

2
 Roc 

3
 Kraken 

4
 Chimera 



_ـ#ن  -�د� و ا�ـ#اج �4ی�0ـ�/   ه� �<#غ �� ��دم در 8'�
�ن �
ـ�ران    �زد/ را د�ـ�ل   هـ�

ــ� ــ� � ــ�. -�د Wــ�    رای ــ#ازش � ــ� را  0'
ــ�&/  �#8 �ــ;اه� 1 �ــ� از    o&. �ــ�ار B� داد و

�B'ا �#�ــ �را� در� -ــ� 
ــ� Fــ#رت �>,Xــ� 
ــ�ز ا�ــ�، �ــ0'�/ و �Wــ#  1#ا-00ــ�/ از وهــ�

-+ـ0� و   هـ� ا,Vـ�ر �ـ�    هـ� و -�
ـ�رات   %FـG#ف 5ـ#ی<� از �+ـ,�ی�ن 
'ـ�ون �ـ��     . �ـ#د  ��

. 0��4و�ـ  را �ـ�  �1ـ�ی�&  �4و�� در �'�ن !ن �<#�1 !�8ی% ا��8ر �ی� روز��� ه�� دوار د-�

هــ� dــ�ه�  �8ــ� �ــ� و یــ� 9�4+ــ��4و هــ�� ا�ــ<�W هــ�� ���ــ#ز 
'+ــ,�� در �mــ�ز/ �Kــ�/

�، .�ی� -�  ��#� �0'�� ��'� �
�� 
� زن�#ا �' �هـ�   �Xـ�  ه� و ه�� �+�#ر� از ا4	�

 �'
ـ� �ـ#د/ ا�ـ�    ه�ی� ه��& ایـ%  در 0K'% �*�ن 5#ر -� ا��,� ��دی� �ارد ه��ن(
>#ا#� .(

��� ه� #ع ������ -� 4*� ا	�ن 
� !ن �� ���
 �دهـ�، از !ن   �� ر�� را در 8#د .�

/�
� را9,� ��� را ز �'���  .8#ر� ز�/ �� ا#ا�L -� ا�� �'& 

� از ه� #ع و ���� و.#د دارد ب-<#��� �� B4ـR   �#زیD و �+�و. ه��qـ���ب و 

�#� ��- ،�� �
� را9,ـ� 
�ی	ـ,�   
� 5#ر �
,#ا �
�6ـ� از -<ـ#ب  . -� �+,�     QـBL ـ�
هـ� 

ـ� ��د 
�ز�� . ̀ 
Wـr   هـ�� ��ـ#   
ـ� 4ـ�از H04ـ�ن    3ان-ـ�ر  و �V4�Wـ�  2هـ�  ویـ �Nـ� ی*ـ�ی
 /   �هـ�

� 8#د �� �'��� ���. �� sq� 0 -00� و'+
�Bت ��5ـ� �	� �� �
4� اژدهـ�  0� ��  

��ط �00- ��0
 .�و در 
ـ'% �ـ�Gه�� �*�ر�ـ�ن 
ـ�      ه�� را9,� �*'� زد/ 
� ��O ه� رو��


'	� �	ـ�,� 5��/ ا�,�Gاغ �، هـ�� دیNـ�   ب-<ـ# . ـ� ر8# را �ـ�  6�ـ�ن  ، �f#8 Ou 1;اه�


ـ&رگ  �ـ#ی� ا�ـ� 
�ا'ـ� 0Kـ� �ـ,�ر/      زد/ �ـ�  ��GN. ا��وز� و دو 
�ا
� ��J#ع ه	,0� �، 

��وع -�د/ ��� ���
  .ا� 8#ا0��� را از 

�Kه� %'����,+'

�  ، �% را �� ��� ���
 /�'� Q>� \�L د�
� ازد9ـ�م   �ی� ،

�� �� �� 7>'?  و �<#�1 در 8'�
�ن ./��K ?+K ن و#N>� �
�اق ه�� ه� �
� 4ـ�از  .�  ه�

 ���
#د�، و ز�
�ا� دور ری>,% 3#ل ا�,'�ق 
	'�ر       RـB4 هـ�ی� -ـ�&'K �ه�ی+ـ�ن 
ـ� رو

�� �*4 �'�ز دار ��! �
 �، ��د�� -ـ� ز��'+ـ�ن را   7زد/ ه�� ه'�Hن زن �#پ. ، دا�,0�-�د


� د�� �� ه� و �JB در -<#ب ��� ���
 Dری�� �
� ���L از یD � ه� ،�+*'(ت 
� !ور

�� ��Nدی �
,#ا0� ا.�ر/ ه�� �,�Gوت 
� ا�,>�ام در �� ، در �Omرو �*>
ه�ی+�ن  !ی0� �� 

�ـ�زان،   هـ� و 
ـ�زی�Nان، .ـ�دو��ان و -�ـ��     8#ا0ـ�/ . را 
�qداز� ی� رو9+�ن را �ـ�-� -00ـ�  

                                                 
1
 Night Times 

2
 Whigs: اs'>N ��ی?9;
� در    

3
 Tories 

4
 Demon-baiting  

5
 Vomitorium  

6
 Twenty-course 

7
 Fevered Punters 




�ه�0 و ز�ن ����ن ر��ص ���ن 
ـ� یـD روش    ه�� �8ص دی�N ـ ه��   دار و ر�,� ه�  Oا9ـ��

�9-� -�دن 
� ای% �7
�ن یـ� ای	ـ,�دن در   . ا� /را �5 -�د '+��4، ���ت و �	� -�دن3

��� و ���#� Dه�ی� -� �� � -�دن ���م !نی   �داغ و  هـ�� XLـ� 
ـ� K+ـ��ن     �;رـ�؛ �'ـ�

�
8#اـ�، و د8,ـ�ان هـ#ا� �ـ�گ و �ـ'M -ـ� 
ـ�         ز0�/ و ���� -� �# را 
ـ� 8ـ#د �4ا�ـ�    �7

P'ز ه �B� -� در !ن 3#ل &'K���
 ��� ،ی�د �  .�#ی0� 

�!��هـ�ن    ��03ن �ه�ی ��ی� ا��، .�ی� -� ه�'+� دام .� ه��0zن �ی� ای% �
ـ�ا


�ره�ی� �3 از دود �'�Nر -� !�8 هG,�. و.#د دارد ?� �
ـ�ا� �ـ�ل   ����/  ه� �0هـ� در   �#ا

��ـs  ه�ی� -� ��دم 9,� ز��� -� �3ه�ی+�ن 8#ن رو� ز�'% را  ی�
0� و -<#به� ادا��  !ن

�� ���#ان ه� �	�� از 
�ن، ذهـ%   ه�ی� -� �� �4و��N/. ای	,0� �#ا0� از ر�} 
�ز -0� 

� را در !ن�Nز/. ه� �4و�8 و روح 8#د ی� دی�m� . �هـ�� �ـ�رت را    �دوی� -� و��یO و �*ـ� ه�

�#ی0ـ� ـ در ��ـ�ض 4ـ�وش �ـ�ار       5ـ#ر -ـ� در ��<'��m+ـ�ن �ـ�     
ـ�ون هـ'P �6ـ�'�0 ـ ه�ـ�ن     


�ر دوم,� اا�� ده0�، �� �
� !ن �*�ی� -0'� �� 
,#ا'� ��mز/ را 
�ا �� �'
�'
.  

�
�8ـ�    در �'ـ�ن ورود�  ؛�8��ن ه? و.#د دار� ��دم  Dریـ�� �هـ�،   هـ� و -#Kـ�   هـ�

{ه��  z'3'�/ در -� �,�ر�ـ,� 
ـ� د�ـ,�� -u'ـ~ -ـ� 
ـ�ا� �ـ�4,% 3ـ#ل          �� ی� 3,#ه�� ر

/���ـ�s از !�ـ�   ه�، #. ه� و و��Nد  !وار/. ا� �'�ه� دراز  RB4 �- و ��د�� �#ا�ن �4ار


���دا�/ ا�� ��  �ـ�ر 
ـ� ا9	ـ�س ه	ـ,0� -ـ� 
�ای+ـ�ن �ـ*�        
'+ـ,� رهNـ;ران !ن  . رو

�ـ�ی� B4ـR یـ�G� Dـ#م      -ـ�دار در �یـ�  . �'�ه� 
'0�ازـ� یـ� -<�ـ��� از رو� �ـ�9? 
N#ی0ـ�     

�GN�
�ا� 8#د��ن -	� 
#دـ�  !ور� از ��دم 8'�
�ن '	�، ���اد  �از د�ـ�  . ه� ز��

� ای% ا�� -� ه��ـ&  . ��ی� ه�'+� !��ن 
#د/ ا�� K'& در �ی� دادن ه��)��L %ای�
�0



ـ���   هـ�ی� از �ـ�رت در و.#د�ـ�ن    ��یـ�  #ز �ـ� ه� را �5د *0'? زی�ا ��*% ا�� ه0ـ  ای% !دم

���
 /�
� ای% L<� -� ��*% ا�ـ� روز� �ـ# هـ? .ـ�� !ن    . �� &'�ـ�   و �
هـ�   Kـ�خ . هـ� 

� و �3ی'% �� � ه?08�K� و � ���
�  �ـ�ی� 
ـ� اـ�از/    .�ی� در �ی� ه'Pه�  �Kخروی?،  �0Kن 

�� Tی�� ��� ���
 �08�K .  Oـ
�B� ی� �% را در����3'ـ�د/   1-ـ�ورن  0&-ـ��'� ���'% در 

�� �0- .�>F�4 %� �� DK ر را���در دهـ? و در ��یـ� !ن را    -B� ،?0�ار� ا��م ��ار �ـ�  

���. V0� %ای �
�ا �- �-ـs ه��ـ& 
ـ� ارواح �ـ���دان در      هـ'P . ا�ازم �� ��'� ��/،#ر �ا

�� �8#�-ـ� ایـ% �	ـ_<� را �>Xـ� �<�ـ�اد      � زی�د� دارـ�   !�� L(��. -0� ای% �#رد 

. اش �H&یـ� -00ـ�   را در�ـ� هN0ـ��� -ـ� در !ن ه	ـ,'� 
ـ� �Xـ��� او�'ـ�        �ـ�ن   -�د/ و �8ـ� 

�� D'4ا�� O'� �
�'% دو
�ر/ �� ���
� ��دم 3'#�د و �% ���ا� -� در �Bـ�
<?   �� -<#ب 

                                                 
1
 Caliban’s Covern 



� -� ای%&'K ،?0- ر���
Fـ��ا� در   �ـ�دم 
ـ�  . را ��4,ـ� ا�ـ�   �ـ% ه�� و�ـ�   ه	� را 

�? رو� -ـ0  !ورم و RB4 �ـ�� �ـ�   ه� را 
� 9	�ب �� ا�� �% !ن ا�5اف �% در .�ی�ن 
#د

ً� �+>Xـ .ـ� 
ـ&رگ، �ـ�ان، و     ایـ% . ���-ـ& -ـ0?   -� ای% �*�ن در �% ایHـ�د -ـ�د/،  ا9	��� 

8ـ#ب  یD �'& �#ا'� وارد �#ی� و  ه��& ��د�� .�ه�ی� -� ���  ا�F�X,8 ا��؛ از !ن

�ـ�    -� ا�ـ�,�ن  3'�ا -�N� �'0 ای%�
-ـs   -ـ�ورن 
ـ�ا� ه�ـ�    -ـ��'�0& . در �'	ـ� �+>Xـ� 

�	'� در   . ده� .;ا
'� ای% �*�ن را �+*'O �� و ای% �	�,� از ��م رو�ـ'0N#ل در 
ـ�

� و در#_
� ا���Gی�  D'�#� ن �� در8+'� �� �5ح�+. داد -� ه� �Q �� ا.ـ�ا دارد  و 

��+
� رو� درب .<#ی� �+>} ��  �-ـ�د -ـ� -<ـ#ب در 
ـ'% دو ا.�ا�ـ� و �4ـ( 
ـ�ز         ا

�	'� -<#ب 
ـ� ا.�ـ�ر ��J'ـO -ـ�د/     
'+,� ��mز/9,� . ��
 �
#دـ� �ـ� �WـO را 
ـ�ا�      ه�

� �H�ی� -00���
 �
# .u� �-ـ� -�ـ� دزد-ـ� در ا5ـ�اف      ،O �ـ% ز��ن �����0 
�ا� �4د


�Nدد .�� %_�J� �ی�
'	� ا�� ��O از !ن،  M�
��م -� ای% وOu� T7 ا#اع �+� .  

�0� دارم -� 8#اه�ن ��گ �% ه	,0�����. �% د  ?� و Kـ�ا، ا�ـ� از   	- �Kدا

�� �
#دم ��ی0��� �z
 �- �ایـ% 
�یـ� 
ـ�    . ��4,�د� �� ��� در -+,% �ـ% 
*00ـ�   ز��

�� ا	�ن �#د/ ا�� ��/ �?��در  {<+� �- �	- ،���
او ��ت -#�ـ�ه�  . ام ��
#ط 

 را -� 3�رم ای% �#7#ع را -+~ -�د �3�ی� ��، و 3�رم ه? �ـ�ت ز�ـ�ن -#�ـ�ه�    s3 از ای%

�ــ'� �ــ� �ــ�د -ــ� از �Lــ�ش 
ــ��� ��ــ�/ 
ــ#د !ن#�ــ% دو�ــ� دارم -ــ� 4*ــ� -ــ0? از . �ــ�ر 

� �W*? �8'���ی�  �� �,8�� �
ـ�  روزه� ه��4 �8ص  
� L<� و.#د ه� و�� 
��6. ما /��

��/ ��در �? ��  . -0? ام 4*� 

� ا�5اف و 3+� ��م را 
�ر�� -�دم )B� ـ�/   .��'� در�K P'ـ�0ی�   ا�ـ� هـ�! �

?,4�' . %'�
� �% ��8 ��ه? �� ��,9 ��ا�� ایـ%  . داد ا�� -	� ��� در ��B'���ن دا


'+,� از یD را/ 
�ا� -�#ا�  ���#رد  �&'K�

� 5#ر� ای% +��ن �%  ،���
-ـ�   .� �#د/ 

?��
��#7#ع .�ی�. در -�'% ا4,�د/  �	'
ـ� و�ـ'<�    ��0ـ� راهـ� -ـ� �ـ�    .  ?� !ن  �ـ#ا

#� %_�J�/�+
ـ� �ـ% ا.ـ�ز/    ، ا�,�Gد/ از �#ه�,? ام -� ه'P دا�� 
�ای? %�3  �- ��


� .� ه�K'& و ه�-	� را 3'�ا -0?ده ��# �
ـ�f ا  � 8#دش 
	ـ'�ر  ا��,� ای% �J8 ـ�� .


�ام را، ذه�F#X8 ?+K ،?0-  ?0 و�,� -� K+? �#�? را 
�ز �� Q��3ی�ن 
�  در ای% 

��ت ��   �د�ـ��0?  . �#ا0ـ� �ـ% و �*ـ�? را 
�'00ـ�     � �ـ�دم �ـ�   -ـ� ه�ـ�   در8+ـ� 5ـ#ر

� ه	,0�ه�'�
�0
�ای% ذه0? را 
ـ�ز �ـ�  '�ز دارم -� 
�ا�� . +� در �9ل دی�
 ،?و  �ـ;ارم  ا


&ر�,�� ��دی.��ن را از  � ?0'
 .  

. ه�� ��03ن در 
ـ�� و 3ـ�ی'% و.ـ#د دارـ�     ا��Lق ��� و �ی���ی� ه?  9,� در �ی�

�� هـ�� ویـ�o#ی� در دام    ارواح را در ا�5ا4? 
�'ـ0? -ـ� ��0ـ� �Xـ�وی� B>9ـ�     
� را9,� ? �#ا



0� -ـ�  در8+ـ  0Kـ�ن �ـ�   �	ـ'�ه� !ن . ده0ـ�  ��VWت ز��ن -�رهـ�� رو�'0+ـ�ن را اHـ�م �ـ�    

�� 
� !ن�#ا ?'B,	� 5#ر �
 ? ?0- /�N�ـ*00� و �ـ*O    هـ�� رو�ـ�0 �ـ�    ، در 5ـ�ح ه� 

. اF( و.ـ#د 8ـ�ر.� �ارـ�   -� ا�Nر  ،�رو ه� �4و �� �ن ��دم و ��8,��ندر �' �'�� و ��

-ـ�   
'ـ0?  �ـ� ا� �ـ#ار 
ـ� 3+ـ� �ـ�دم      ، K'&ه�� �ـ'�/ و z'3'ـ�/ �ـ�/   در .��'� �;ران


��6 از !�� ��ا ��. ور�! و�#�� -00�/، ����0 و اL,'�د �0��0��ـ�ن    و د�ان &'� �هـ�

�ــ�ا 
ــ� 
�.	ــ,� -ــ�دن �ــ�رت دL�4'+ــ�ن +ــ�ن �ــ�   را  ــ� ه+ــ�ار ده0 �ــ0���
� داد/  .


&ر�� M'3 �ـ�  �ه� 
� ��م3'* 1#ل �هـ�   
<0ـ���ی% �ـ�8,��ن   �ـ� از  � و 
�.ـ� VLـ'?  روـ  ه�

�� �
�ا� ه�'+ـ� در  �9-,0� و در �9ل 
� ���L  ارز�� -?.� ��دم  .� و !ن در ای%. ��ز

�دا	,�ه� ���#ری� �
ـ�ون هـ'P د�'ـX<+� Oـ� �#.ـ       Q��Nـ�/  ،اـ�  ��ن �W�ود �ـ�/  

�  �1ق�Nای% �4د ی� دی�� ��� ا���K ه��& د���8 #� 0-�0.  

 Tدر وا� �- �&'K ا���� ?�#� ?+K T
ـ#د -ـ�    د4ـ��L   ه�� .�دوی� ، �ی��� �ا


#د
� �	'�ه�ی� از .�دو . �-�ورن را ا�5�9 -�د/ 
#د -��'�0& /�� ?'	B؛��Gـ�ی% و 7ـ�    

����+ـ�ن   ـ� و -<ـ#ب را #3�ـM داد/ 
#د  از ه�ی� -� ه� را/ ��*% در داO8 و �8رج  5<	?

��J'� �
� 5#ر ��اوم ا�#اج ا�ژ �� T5�� را از 8#د �ای% �	_#�',� �N0'%، . -�د� ا


ـ#د ا �V4�W,� �>� و -�ر� �8رج از �#ا�ی� یD !���#ر �4�9 �
ـ� ایـ% ��0ـ� -ـ� -	ـ�      . 

� از ر�4�'�#>. �
�ا RB4 و ��+ ��!  �. ا� �Bـ�ار� 3ـ#ل داد/ 
ـ#د    
� یD �4�9ه�� �dه�


ـ�ا� �ـ% �ـ�8,� +ـ�/            �Lد4ـ� Tـ�+ـ�.�/ در  ا�ـ�   ،
� هـ� 9ـ�ل هـ'P -ـ�ام از ایـ% �#ا

+>
�Bن�� �� ���
دی�م را 
	ـ,? و �,G*�اـ� 
ـ� در� -ـ� 3+ـ� �ـ�م 
ـ#د        . �#ا� دا�� 


O �#اT د4. �/ ��م8'�B� دوی� در�. %� �- �
� -�ر ���� ز�� �L�     ـ& �ـ'�ا 
ـ�دم !�ـ� 

�� s3 ،��� 4*� -0?... دی�! �
�ی� 
� راه? در ورا RB4 %�.  

 �,+'
 ��,<��#8�0,	'�ارـ�  . �#اT د�L�4 8'<� در8+�ن  �'ـ�ز .  �3#ز08ـ�


� !ن �7
� زدم ?'B,	� ,�دم و	در ای �� ز�� و �'�H در 9ـ��� -ـ�    ��K/ .زدم، رو
�و

�� O*�� !�� 8#دش را از K#ب در �
 ?>
�B� ـ� �ـ% ا8ـ?      . داد، در
ه���N0 -ـ� !ن �Kـ�/ 


�دا��-�د،  f�� ��0>
 �
� F�ا �>B'F �J� .Q�      و �ه�� Kـ#
� از ی*ـ�ی�N .ـ�ا �ـ�


� و �ه�#ار� را !�*�ر -�د� د�ان#K رگ&
 �  . ه�

»%- M�هـ'L P*ـs یـ� هـ'P دیـ�ار      . ا.�اه� ��J'<�ر 
'% -<#ب د. �? �#. �4ا�#


� ه0��0�ان و.#د �ار/ �F#X8،      %ـ� ا5ـ�اف ایـ- �ا�ـ� 
<ـ'R   . .ـ� ول 
Nـ�د�   �# 9ـ\ ـ�ار


<ـ'R  �ـ�  ،�
��ــ�د و��ــ�  . �ــ� �ـ� یــD �ــ��L دیNـ� 
ــ�ز �'+ـ�   �4و 8ــ#ا Tــ�و و اون �#�ـ


%- M�
*0?. �4ا�# �
�ات -�ر ?,	��ی� اون و�� �#. «  



M��'3  ����وع 
� �4ور4,% در درون در -ـ�د ���م  /��K و .    ��ـ% 
ـ� رو� 3'+ـ�

�GN�  . زد/ 
#د �Nه� 
� �% -�د �Lی� !ن �7
� زدم، ��K/ در ���9 -� 

?,G� :»?,	ن �'<#ر ه�. %� ،��

�ی� �% رو 
� داO8 را/  #�.«  

»?� �� D؟ ���ی�
ـ�ز� -ـ%  . .� D'4ا�� �
�ـ� -ـ��(   . �9ل 
�و �# 8'�
#ن 
+�ش و 

 �,	
  » .� وای	,�د�؟ ه	,'?، 
�ز '	,'?، �K s3ا 
� ای% و.#د ه0#ز اون

� ��د/&'K &�ه� '�W� ل�u�� Dد/ -� از ی#�-� s9 8#د 
&رگ 
'0ـ�   <��� از ای% 

�,G'
�. ه? دارد .<# ��
��� ?,G� دادم و Oی#W� /��K �
�% .�ن �'<ـ#ر  «: ��ی% ��>0�م را 

در رو 
�ز -% ی� �ـ% �Lـ�ا اـ#اع -�رهـ��     . � -0?ای�H0 او��م -� 
� رو�'0N#ل �WF. ه	,?

  ».-0? وf�0,+9 رو رو� �# ا��Lل ��


+? �% ��. �V0#ر�#ن رو از و.#د ��G'�م !��« �	- ��% د�ـ,#را�?  . 8#ام روز

�ـ� یـ� -<�ـ�          ه'P. را ��4,?��� �Lـ#ر رو �وـ�    -s �ـ� ز�ـ�� -ـ� ا�ـ�M �ـ#� �'	ـ� 

���� از اون ه	� -� 
>#ام ا,�Vرات ه� �4د رو 
ـ�!ورد/   �#� وارد 
+�؛ و -�ر �% 
� ارزش 

  » .9,� ا�� 0K'% ا9	��� 
*0? -� در �9ل �7�9 9,� ای% ا9	�س رو ه? �ارم. -0?


#د -� ه�'+� ارزش ا�,Wـ�ن -ـ�دن رو دا�ـ�   » .وا-� �% رو ��4,�د/« �&'K %ای .

� -� از �% ��&'K از !ن �,+'
 ��#�L از وا-ـ� واه�ـ�    ��دم �و ا��,ـ� 
ـ�   . دا�ـ,0�  ���ـ'�

�BJ0� 8#ب و )��- Oی�  . د

/��K  درون در �
� !ب �0>
 �هـ'K P'ـ&�   «: اش را 
ـ�� -+ـ'� و �Gـ�    '�0
� F�ا


�ا� ا���ت �4�9 دار�؟«  

ــ�ش« �ــ� ز�9ــ�     . ا�9ــ\  
ــ? 8#د�ــ#ن رو  ــ� دادن 9* 
ــ�ت  ��B� �ــ� 9ــ� از -ــ� �

  » ا�ازن؟ ��

�� �#اه� و�,�« ،��ار �+

�وه�'. �#� وارد  ��9 % .  Tی� 9'#ون �ـ�ی Ou�

#�  » .دور 

  » و ا�� ای% -�ر رو *0?؟«

هـ'P راهـ� 
ـ�ا�    . دار از داK O8#ب 
'�ون !�� �ـ� �ـ% را 
N'ـ�د    دو د�� 
<0� و ��/

*�دم ��)� P'ای% �% ه? ه�
�0
در L#ض، ���� 
� ��� .<ـ#  . �4ار از د�,+�ن �#د 

K �
 ��*W� �+� و ?,�
�دا ��
� زدم، 
� 5#ر� -� اN+ـ�   ��/و در د�,�س !#K �

?+K در ی*� از ?,	�4+ـ�ر را 
'+ـ,�   . ��K/ �4یـ�د� از 8+ـ? -+ـ'�   . ه�یM �4و ر�4 

  .-�د� �درNه�  -�دم و د��

?,G� :»د، د��#
 �N0+� �
��ه� رو  
�ز %'
  » .از 



�VW� +,0� و�ز�

� درون K#ب  �>HL �
 ��! �
�� ر4,� 
#د ��	,? را از دا8ـO  . ا

Kوی� ا8? -�د���� �
 /��K در !وردم و ?+.  

»�G>- دن��رم -� �6'� �% دارم ��!  ?N
  »!ا�� ای% -�رو *�دم! � �# رو 

?,G� :» ی� ،O8م دا�

;ار  ...�Nع دی#�J��  ».ا� 8#اه� ا4,�د ا��Gق 

»�� #� ��>- %,G� ون�
 �#� �+
 O8ر دا#�L �!«  

»��>- ،�
� �L#ر K'�؟ #8«  

»� �

�ی�  #��N
 %.«  

  ».ا�ن ه�'% -�رو -�دم«

»�� ای% -�رو *�د.«  


� �# �G,?؟. �Kا، -�دم« �K ن�  »در، �#ش �� -�د�؟ ه�'% ا

�G� /��K :»؟�K ؟�K«  

?,G� ���#�L :»��>- ؟�'K ر#�L �«  

��+'���ه�«!«  

�9� �# ��! در�,�« ?+
 O8دا �- ��

� �% ا.�ز/  �#�. «  

� �

� و7#ح در ه? ر4,ـ� 
ـ#د و   . �� دا8�K O8'�در 8#د 
� 8#د 
�ز �� و  /��K

�� �,	

ـ� 8ـ#دش 9ـ�ف �ـ�     �,'&/��  ه���N0 -� در 3+� �� �%  �
ـ�  . زد .#ی��

 ،���'� �V �
1ـ#�� -ـ�    ی� 9�ا�� O	�K#- �,*� از !ن -� از زیـ� 
ـ�ن  -<#ب 
	'�ر ��'& 

� دا�ـ� و ��Bی . 
#د نرا/ ��ا �� -�د/ 
#د، ��
O دی��0>
�ـ� 
ـ� ه�ـ'% اـ�از/     ه+� 4#ت 


	'�ر 
&رگ و یD -�اوات �#�� �*�0�3O، ژا-�  ��هـ�یM   ه�� د�� 1#ل ��ه'�z. دا

� !ن را 
� F#رت ���ی� -00�/�0>
 �� ا� 8? -�د و 
� F�ا�*�
� 3'+ـ�� . ه� را  /�N Dی 

� Mر�#F در ��K ـ� ایـ%       -#��/ و -��#د
�ا �,L�B� -�د -� ه'P راهـ� 
ـ�ا� Fـ��W -ـ�دن 

ــ�ارد��Nــ� ــ�
�ای% . ن و.ــ#د  0
ــ� .<ــ# 
�دا�ــ,?،  
ــ� �ــ���  ــ�  K+ــ? �ــ% زی�-� 
هــ�ی? را 

?+K � دادم، و ��ی�ا#'3 M8#ده�ی� �'�7 �
1ـ#ل ���ـ�ن .'mـ�    . !��هM 7ـ�
� زدم  � 

?+K ،�'+-  ـ���- O8دا �
 Mز�ـ'% ا4,ـ�د    ه�ی+ـ�ن 4ـ�   ه�ی �
ـ� Fـ�ا�   . و ر0,4ـ� و 
ـ� رو


� را ��زا� و ه��ن�� ز�'% �0>
 �. �ه�Kـ� 
&ر�,ـ�   . و ��0ـ� یـD �ـ#پ در 8ـ#د z'3'ـ�      ��

�0�، ه�ف ��ار داد+�ن را�9�
8'ـ��� از 1ـ#ل �;�ـ,? و ��ـ�م را/ را �ـ�       
ـ� 
ـ�  . �� ا�� 


�ز �� ����
� -<#ب  ��'B,	� �- دره�ی� �

� و ر�'�ن � ���,�� �5 -�دم ا.  


ـ#د ��03 ه� ه� ��8#ش 
#د� و -�ورن در ��1ر و ��ی� 
'+,� �Kاغ /��دی#ارهـ��  . ن 


�ه�0 در زی�  �N0� ~Bـ�/ و ���یـ�    �ـ�#- �N0و �ـ#��   -00ـ�/، ز�ـ'%   �ـ �>B'ـF   ،O*ـ�

&'� ���0F ه� و �� !ن ه���,� �'&هـ�   در !ن �0F �VW���. ��رن و یD �*# در ا��
 �
ه� 



�B>9 و �N. #ده� رو� ز�'% �3ا-0ـ�/ �ـ�/ 
ـ    ا� در ا�5اف !ن ��/ ��ار دا�,0� و #اره�� ر


ـ�        ��0 �	�� #را� -<#ب، 
�ر !ن 
#د -� � RـB4 ـ� و�در�ـ� در �ـ�� را�ـ� �ـ�ار دا


'+ـ,� از ارواح در -0ـ�ر هـ? در 
ـ�ر      دویD . �5�8 -�ر-�0ن و ه0��0�ان 
�ز 
#د �.'% ی� ��ـ�اد

 ،�
#د /�� T�. 0� در�����0��
 /��  .9+�ات -�G'u -� در #ر �1ق 


O !ن�B� ز�

<ـ� �ـ�   ه'P. ه� ��م 
�دا�,? �% در �Lض ز�'% �B� %� �
 s-  ـ�د- .

.ـ�   در !ن ،ر4ـ� -ـ� �ـ%    -�د� -� �ـ% 0Kـ'% �Xـ�� دارم، ��ـ�ن �ـ�      ه� RB4 وا�#د �� !ن

�4�V. 69#ر 3'�ا -0? �
�ا ��
ه� -ـ� 
ـ� �ـ�ت �+ـm#ل !�ـ�د/ -ـ�دن �Wـ�K         O �% �#د


#د�، �� �*�ن داد ���
 �G'� �هـ�   هـ�� 3'+ـ>���   م ـ '? دو.'% �'�#ن در ���س 
�ا


� .�روه�ی+�ن ا�5اف را ��'& ��ا-� �#�# �- ���N0ه �-+ـ'�� و از   -�دـ� .'ـ� �ـ�    را

� د�� -�0ر �#�� �� ��هـ��   ایـ% روزهـ� �'�ـ#ن   . �;�ـ,0�  ��ز� -� در �'�+�ن ��ار دا

ه�ی+ـ�ن ه0ـ#ز 9,ـ�     
�6ـ� . ده0ـ�  �ـ�ی� اHـ�م �ـ�    زی�د� -�ره�� 8��,*�ران را در �یـ� 


�ل �  . ه�ی+�ن را دار

 �- �
� در 
�رز�� ��Q ه�ی� -� در ���س �'� �رـ` �ـ�/    ��ن #3�'�/ و -? ه�

 �
#د?,�#'3، �'�ورد ��
� �Lق. 9,� ����ن را #
���� و �	�.#  ،   %'N0ه#ا را �ـ

ی� در8+ـ�ن، 
ـ�   هـ�  ه�ی� 
#د� در ���س ه� �Lو�D در ز��ن ا.�ا، ���م ای% �8?. -�د/ 
#د

fishnet�0��3 ،?*W� 0� ه�ی�>

ـ� !رایـF ،   M#رته�ی�  %�هـ�� 3ـ� زرق و 
ـ�ق،     ه�ی� رو

� و �3ی'% 
�و� و �#ه�ی� -� 
� F#رت ��L#0X  ه�� �	,�د/ 
�ل�
ا� -� در -�0ر ����ن 

 �0��
 /��ه� 
�ا� !ن �#�T ا�� در F#ر�� -� هـ? ا-0ـ#ن ز�ـ�ن 9ـ�ل      ا�� ای%... در�� 

��0 �64� ���8 -<#ب،  در. ا��X� M'� گ و��و/ ه?��  sن 3ـ��0�ز�'0ـ�   ��ای�ن، 8#ا

�ــ�، و 
ــ�8(ف  �#ــ� !رای+ــ� �ا�ــ,0�؛ �#ه�ی+ــ�ن 
�یــ� 4ــ� �ــ� دار هــ'P و زــ�ن ���ــ�ن

��
'�ون زد/ 
#د � �Q ه�'+� �'�Nر� از �# ���#�L ن�� .�� �
�زا�� �
� -ـ�   ���

ــ#ع .ــ% 
ــ#د ا��Kــ� ه��ــ&  . �3یــ�ن 
ــ��� ��ــ�/ 
#دــ� از یــD .0ــ` 
ــ� Dــ�ر یــ
 ��,Xــ�

���N/ -�د. �#ا	,? ای% �#7#ع را 
� 8#دش 
N#ی?  %� �
 �����
 �
 .  

?,G� :»?,	'-� ا�'ـ�وار/   .	#ر ا�,�0uی�RB4 یD . را�9 
�ش، �% از ���.�ان 

 �#,
.ـ� رو   
� -�� ر�#/ در .�ی� -� 
'+,�ی% �4ی�/ رو 
�ا� .<ـQ �#.ـ� ه�ـ� دار/، اون   

/�
 M�#3. «  

��'� �� Q>. %� �
� �ـ�د، ��ـ�� �ـ>�   . ه� ���م �#.�+�ن ��+K   /و !�ـ�د

� را 
�وز �ه0� -� 
�ون دی�ن د�,� 
�ا� ای%&'K P'3#ل ه �در دروـ? !هـ� -+ـ'�م،    . ه�

��/ را از .'Q دا8<� ا� از 3#ل د�,��� �ام 
'�ون -+'�م و !ن را رو� �	ـ�� 
ـ��ی�    ه�


ـ�دم      د�,? . 
�ر ��ار دادم �
ـ�    . را رو� !ن Nـ� دا�ـ,� و ی*ـ� از ا
�وهـ�ی? را 
ـ� �یـD �'ـ�



�#� �
 �#>
�� ا� �#ه�� -#��/ و  ?8 #>. �
  M���� �#>. �- �� �,4�*�   �
ـ� 5ـ#ر


� �% ا.�ز/  �-�� 
� !ن �	�� ��#ت 
�اN'&داد  �>��- /�N  0ـ�ا'
زم، ا�ـ� �ـ% 
ـ� ایـ%     

�ً�!ن  ا���K. دادم از د�� �� را9,� 9#ا�? را�
#د ��#ت 
�اN'& وا...  

?,G� ��0>
 �در9ـ��� -ـ� �ـ��    » .�% ایH0ـ�م -ـ� رو�ـ'0N#ل رو 
�'ـ0?    «: 
� F�ا


� ا�از/ �� ?��+K دم�- ���
� دور #>
� -��4 از !ن زن  .»�� �H- 3'�اش -0?؟ ?#�«  

�ـ�ار   �'�ـ�  زن �#���&� -� �#ه�یM را در یـD د�ـ,�N/ �4زـ� 3(�ـ,'*� و ارزان    

� �1ی�داد/ �0>
 �	ـ� �زم دار�، L&یـ&م   8ـ#ش «: 
#د 
� F�ا��اون 9,ـ� 
ـ� �ـ% -ـ�     ! 

 �>Fز�'�0 3+�!واز8#ان ا �� ��WF ?,	8'�. -�0 اش ه�,	� �#�#K#- ?�8!«  

�G� �#>
د/ -ـ� 
ـ� -	ـ�ی� �uـO �ـ� -ـ�ر        در�,�، 8'<� 
��#ن ا4,>ـ�ر �ـ�  «: زن 

ه�ــ#� -ــ� رو� اون �ــ*#  -0ــ�، Fــ��W �ــ� 1
ــ� یــ�ن. 8ــ�? -#K#�ــ#� �ــ,�ر/. -0ــ� �ــ�

�,	+  ».اش ه	� roadieاون . 

#� RB4 �- ر/ -�د، .�ی���
� �*#ی� -� در ��ری*� �4و ر4,� 
#د ا �� �
	,? ااو 

�یـD �5ـO در .ـ�� ���0ـ�M     ا���ب و و��یO ��ار دادن  دره'*O و -#��ه� را -�  ��د �#

O*+� ر�Kد د#
 /��، د�ـ,? را از رو�  م
� 0L#ان �+*� ��� �*ـ�ن داد . ، �+>'} ده?

� د�,��'� �
�3داش را 
ـ'% 8#د�ـ�ن   ه� ا.�ز/ دادم -�  � 3#ل 
�دا�,?، از 
�ر دور ��م و 

�00- ?'	B� .و �9ف M*�+- �
� �*# ر�'�م F�ا �- ���N0ه     �

ـ� 8ـ# Dر-'ـ �ه�

�� /�'0� ��. �

� رو� K#ب 7ـ� �+N
0� ا Dی �
را 
ـ� 8ـ#دم    roadieا� زدم �ـ� �#.ـ�    

?0- Q>. .ن دادا�*� ��� %� �

'�ون !�� و  O�5 Oا���ب و و��ی O8و از دا .  �
�ا� 4ـ�د

�� �V �
��د  �ـ�    ه���N0 -� ��. ر�'� ��0� او زی�د�8#ا�� .<# 
'�ی� �� 
� �ـ% 3'#

� -+'�م -�� �<#�
از &دیـD، او B4ـR -�ـ� رو� �3هـ��     . �<# 8#رد و �% 8#دم را از �*# 

/�'�8 

#د و  /�� �#3�ـ'�/ 
ـ#د -ـ� ا4	ـ��     ��. �زوه�ی� H9'? دا��اش دو ����  �

��یM ��را  2"8#ا0�؟ ه� ��ود ا4	�د�� و 9&ن و ا�و/ را �� !ی� �#ش" �
 ��  . �;ا

دان  هــ� و �#�ــ'�B �ــ,�ر/ Roadie. ه	ــ,? �3ــ% یــ�ن !�ــ�. -0ــ�، ر4'ــ\ Kــ� �ــ�«

	� �	��4 و ا4	#ن 8#ش��
�ر �<*� وی*,#ریـ� را �(�ـ�  .  D? ی�ر&
-ـ�ر   Kـ� . ت -ـ�د/ 3�ر


�ا�#ن ا�Hم 
�م، !��؟ �� ?#�«  

?,G� :»�� 0#لN'ل رو���  » ...�%. ��دم -� 
�ه�ش ��WF -0? �% د

                                                 
1
 Ian 

2
 Do Lemmings Sing The Blues? 

3
 Auger 



ریـ&، 8ـ#د 
ـ� و     .ـ�ن �'<ـ#ر 8ـ#ن   . -ـ� ه	ـ,�   دوـ? �ـ#   !/، #ر K+��، �% �ـ� «

K+? �#م و �3د��/ ��F، ا��,� ا�� ��ی��ت رو 
�ور -�0 -ـ� �ـ% �L#�ـ� .ـ&و     . �;ارت ���'�


� �5�8 8#د-+� 9�س ��. �+� '	,? ای% �- ?�ـ�، در�ـ,�؟ -<�ـ�ت     ه� ای% ز�
 �.

هـ� ه+ـ�ار داد/ 
ـ#دم، 
�+ـ#ن �G,ـ� 
ـ#دم -ـ�         �ـ% 
ـ� اون  . �ـ*0%  هـ� رو �ـ�   ����L ��ز

���، ا�� !ی� ای% #�
 ���

�ا� ��ت زی�د� ای% ��3#ش  �- %��
 .� -	ـ�  �#% ا�'�وار 

#8����W ��>0ـ� زد و یـD   » -�0؟ � 4*� ��ه�م �#ش 
�/؟ �# K ه	� -� 
� �9ف �
او 

�ـ#  . 
0ـ�
�ای%، .ـ�ن �'<ـ#ر   «. ا� رو�ـ% -ـ�د   �'�Nر �'�/ و �#8,� را 
� f�04 5(ی� -�0ـ� 

  » .� ه	,� -� 
�ا� دO*+� %� D'K#- �,8 در�� -�0؟ ای%

?,G� ��5�,W� :»�� دو�,��، K+��ن !
� ی�ن 
� ��د�  در s3 ای% �*����» .

�N/ -	ی{ 
#د و ��� �
#8 �
 �- ��
O �+*(ت �K -ـ�ر� اHـ�م    � را دا�B� 0� دردا

�ـ%  «. ا���� 8#د ���#�9 �ـ�ار داد/ 
#دـ�  �#ی� را 
� 0L#ان اOF  ا4*�ر� -� رf. ده0�

��م -� 
�و? ای �0��)L RB4% �L#در �9ل و� �����Gا� �K �. . /را ?3'ـ�ا   9<ـ�  ��ی� 
,ـ#

  » .م 
�م8#ام ا�H ای% -�ری� -� ��. -0?

�ــ0'�م 
<ــ�، �ــ% در �ــ#رد -�رهــ�ی� -ــ� اHــ�م �ــ� « �
ــ�ا� �ــ��� �6ــ'� را » .د

D�� ��� sq� د و�- %'N0� �G� ا�8 و�� ا�
 �
ـ� رز  «: ا �
�'% ر4'\، �% ��ت زی�د


#دم . %�roadie �� DK ا رو�F رو !��د/ و O,?، و��ی	اون ه  �B'ش رو �ـ%   -0?، �#�ـ

�� ��� �-ـ0?،   �ـ% ازش ��ا��ـ� �ـ�   . ه	,? -� ��یـ� اHـ�م 
ـ�/    #ازم و ��ا�Q -�ره�

-ـ�   ز?؛ 
ـ� 8ـ��5 ایـ%    دم و 9,� ی�VW� D ه? �1 �� در�,�؟ -�ر �� ��د رو ا�Hم ��

اون . ایـ�  �*<� �# ز��'? -�ر -�دم، ا�� اون K'ـ& دیNـ�   
� ه��% . اون ارزش ای% -�رارو دار/

او�ـ'%  . �ـ% �ـ�ی� -�رهـ�ش ه	ـ,?     در وا�ـT . ر/ -� �+ـ�#ر 
+ـ�، وا��ـ� �+ـ�#ر     دار/ ��

.ــ��  !ن.ــ� و  �ــ% اون رو ایــ%. �#ــ� 
+ــ� 
'0ــ� اون Kــ� دار/ و Kــ� �ــ� -	ــ� -ــ� �ــ�

دو	,? -� ی� روز� �ـ% رو   ، ا�� ه�'+� ����ی� 
�دم، -�*M -�دم -� ��وع -�0 �ی�


ـ�ر در زـ���    . �+*<� '	�. ذار/ ��ش .� �� 3+� Dیـ RB4 اون �F�ای� �F Ou�ا

� اون 
+? 8#ام -� �	�,� از ا4	�� �% RB4 ��. ر�� �� 
� �#ش !دم. «  

?,G� :»�� �*4 %� Mی�  ».ه� ه	,0� -�دم -� ��ی� -�ره�� رو�'0N#ل -#

دو	ــ,? -ــ�  ه�'+ــ� �ــ�«: اــ�ا �8�Gــ� اش را 
ــ�� �ــ� 5ــ#ر -ــ� �ــ�� ه�ــ�ن

	ـ,% 
ـ�اش درهـ� رو 
ـ�ز -ـ0%، �ـ%        هـ� �ـ�   5ـ#ر� -ـ� -#ـ�یM    اون. -0ـ�  3'+��4 ��#�

�� ?,	
&رگ و . �# ��!OX,� �0,	ا��. ه... «  

�ــ�، �+ــ#یMB -ــ�دم  ��ا�8ــ� -ــ�د و » .ادا�ــ� 
ــ�/«: -�ــ� -ــ� �*ــMu 5ــ#

��
� !ن 8'�/  ،%� �

'�ون !ورد و 
�ا� ��ی& از �N/ -�دن  M.�  ای%«. �'�Nرش را از ده�




&ر�� 
�ا� رز ه	� �F�4 .&0�'��-    ـ#ع�J� ,ـ�ی% و�ر&
� در ��ـ�م  �ـ�ی% �*ـ�ن �ـ�    -ـ�
�ن �

�ــ�� ه	ــ� ��
ــ�ا� دیــ�/ �ــ�ن، �ــ0'�/ �ــ�ن و .<ــQ �#.ــ�. 
ــ� �ا�ــ� . د�'Bــ� �*ــ�

B4ـR  . .ـ� او�ـ�/ Lـ#ض �ـ�/     اون از و�,ـ� -ـ� 
ـ� ایـ%    . K'& در �	'� ا�,��ه� ا4,ـ�د  ��ه

�#8� و اون ه�� N�1'% �� ��ا �� �رن #8ـ� و   #8� -� 4�5ـ�اراش �ـ�   ه� رو اوB�ر �#

�� 9,�. -+% 8#د�#ن رو �� ��F ه���ـ%   ��
#8ـ�  �
 �- %0- ... Mـ�یهـ� دارن   -#

-ـ0%، 9ـ�ا�O ��ـO از     
�,�ی% �(�+#ن رو 
ـ�ا� �ـ�3#ش �;ا�ـ,% رو� ایـ% �#7ـ#ع �ـ�      

�ـ�    ا�� �9ف-� ��ارداد R�7 ا��6 
+�،  ای% Oـo�� ن 9� و �ـ�ز#��ـ�  . �ـ%  ه� 
�ا� 8#د!

�\ ای% ه	,0� -� 
� !هQ'HL `0 و �1ی�� ه���L %+
 M<3 �..«  

?,G� :» ت ��دم���Gرو ای% ا�H0ای �
  » دار/؟ 
�ز�� �از او��ن 

�G� 08�ی� و ��0>
 �+ـ�، ایـ%  «: ی�ن 
� F�ا�H',� از ه�	ـ�؟    ای0? �	'5ـ#ر 


ـ� هـ� 9ـ�ل    . -0ـ�  9,� 
� �4ی�0��� و ا4	#M رو� ��و/ �F�8 از 4�5�اراش ا�4�7 ��

5ـ#ر -ـ� ا�ـ��ب ��ـ�ر      ه�ـ�ن . ��ی�/، ه�'+� 
� د��ل 9ـs و �ـ#ر .�ی�یـ�/    .� �ی� ای%

� ��O ای% ���9 رو دا�� ه� هG,� رو��... «  

»Mی�#- �K ق�Gای% ا� �
  » -�ر -�د�؟ ه� �� 
� �9ل 
�ا� ر�'��� 

B4ــR . دن -ــ� �ـ#� ایـ% ا�Gـ�ق �ـ��� دارن     9,ـ� +ـ#ن �ـ�   ! هـ�؟ ه'zـ�   اون«

�% و 
�د ه� ��8N ��4,% -� ��ا�Q ه�� 3	�ا� ��دن -<G,� رو ���
 &'K� رو �ر .	#ر

% �-� در ای% �#رد ��#64 �#

>#ا �0-. «�� ��X,<� �0<�� �هـ� ا9,ـ�ام زیـ�د�     اون«. ز

'	,%، ر4'\ Oo�� ?م ه#� ?+K �
�ا .���

�,�/ ��ا�Q 8#دت  #�.«  

�ـ#? رو�ـ'0N#ل رو 3'ـ�ا     -Hـ� �ـ�  «. ��W ���'� ��ار 4�N,ـ� 
ـ#دم  ��� �*�ن دادم، 

  » -0?؟

�G� ـ� ایـ%  اون ه0#ز د8,«: ی�ن

ـ�ا� �ـ%         � �9 ،�0,�  �-ـ� ایـ% روزهـ� و�ـ� زیـ�د

�؟. �ار/�� �0��)L /ا4,�د �- ���Gا� �
 RB4 �0 ی�- M*�- �- ی��H0ای #�«  

?,G� :»م، �,#�~ -�دن !دم�H0ای D�- �
�ا %� �
 �Vـ�م 
�یـ�    ه� �
��0/ از ��دن 

Q��. %ای ،���
   »5#ر '	�؟ ��ی% -�ر ه� �4د 

 او !درس را 
ــ� �ــ% داد و» .، در�ــ� 3+ــ� �ــ�ت����+ــ� اون در ا�ــ�ق ��ــ#ی�«


#د %'N�1 ��'HL �5ز �
�NهM را از �% دزدی�، �NهG,� M*� و  sq� .» %� ش�- �ا

�#د -� �% 
�ا� اون ��. .� �'#��ی? و اون ه��& 
� ای% �&'K %8#ا�,? ای.  �- ?,G� %�

� ای%&'K ـ,��ه   3#ل و ��ارداد رو ��#ل -�0، ا�� ی���ـ#ش   و�ـ� اون دیNـ� 
ـ� 9ـ�4?    . �.ـ� ا

��
'ـM�0 -ـ� رو�    ���0 او���� ��. -�0 
� �>,� ا��ق ��#ی� ����M رو ��f ��. د/ 

� �*# �#�'�B رو ��#<
#ازم �� رو� اون . «  



  » ر/؟ .� '	�، -�H �� و�,� -� ای%«

�

ـ��   ه� ا���� رو در B�5ـ�  -#�یM. .��� اون ه�'+� ای%«: ��Gوت ��G ی�ن  �


4*ـ�  . !�ـ#د/  .� ه0#ز یD ا��ق 8ـ#ن  8'<� را�9، 
� ���م ا�*��ت، ا�� اون. ش !��د/ -�د�ا�

���ـ�  -0? رز از و�,� -� ای% �
ا�  هـ'P زـ��� F#X8ـ�   . .� او��/، -<#ب رو ��f -�د/ 

 ���
 �� .& ا.�ا&'K P'ار/ و ه��	'ـ� 
ـ�ا� د8,ـ�� در    . 
�اش ��?  ،�	' ?���

�یKM' ه'P ا���K. �% اون#- �
، در /ری& �ـ�وع -ـ�د   ه�� 8#ن &� از ز��� -� -�رش رو 

�>m� ���'	� اش ز ?���.«  

  .8#ا�,? 
���دم -� ی�ن F�ای? -�د ��

»�z
#8
'�، ا�� اون  � ...�

�ش،  �,��ا ���؟ اون دی�N 8ـ#دش  ازش ا,�Vر زی�د

�	' . ?0���  » .دو? ای% روزه� اون -'� 

دو �ـ�د ��Xـ#�� -ـ� از در    . �س رو�ـ'0N#ل را 3'ـ�ا -ـ�دم   
� را9,� ا��ق ��#ی� ��ـ 

�� �V4�W� Mا��� �
�د ،��#د� -�د �N+'رد ه��� . Mـ�ی#-      �هـ� �+>Xـ� 3ـ#ل زیـ�د


�ا� ای��0 دا8<� ���ن �8ج -�د/ 
#د .�
#د�،  ��رده� ���س ای% 
�د /�'�ه�� ار�#3 �0

� ا
�و� qK+�ن -#
� و ه� -�ام یH� D	? �8ل��
داد  زد/ 
#دـ� -ـ� +ـ�ن �ـ�     ��/ را 

�Gاز ا�#ال �5ی ��! Q61 اژده�ی�ن �
� ای% ���0 -ـ� !�ـ� .ـ�دو��، ه0��0ـ� در     . �f ه	,0� 


�ن -+,�ر ه	,0��
ه�ی� -� �L#�ـ� �Wـ��4 ا��qا�#رهـ� و �	ـ'�      
� ��ه'�N0. .�zور� و ار


#د �V,0� .ز���
 ��
�3�ی� �� یD !دم O��L �#د �L�� �

ـ�   ��، ا� �+� و  RـB4 %� �

-�ر� را 
ـ�   دادم -� از ه�-	� 
,��?، ه��& ه'P ا�� 
� 8#دم ا.�ز/ ��. ر4,% ادا�� دادم

��  . در &دی*� !�� �*�u -�دم و ��>0� �'�ی�0 زدم. ر���م ا�Hم 

>ـ#اد 
ـ� و.ـ#د       . �% .�ن �'<#ر ه	,?. �(م« �L#�Jـ��ا�'�وارم -� هـ'K P'ـ& 


'�د. «  

�G� ^K ��� ,� ��� �«: �4د	ه �- #� ?'  » .دو

  ».K+? �#م، ��د �>��~، 8#د�,� و �ف زن«: ��� را�,� ادا�� داد

»�6�
  ».�%، �3د��/ ��F ه� ه? �� 


� .�دو� -? و �8�Kن زی�د دی�Nان ��« �  » .�%، ��د

  ».�� .�دو��ان .0` ه	,'?، �<W+#ران رازدار«

�، �3 از �B9 و �9ف«�	  » .و �# RB4 یD ا

#8 �GN,?، ه��0zن -� دو�ـ,��  دم ای	,�دم و ه'�P% در .� &'K    ـ�ی% ��>0ـ�م را�

  . دادم ه� �� �W#یO !ن



�G� ا�8 و�
� ��� را�,� �Nه� ا ^K ��� ن  4*� -0? و�� ��#/«: �4د#�

  » .ر�'�/

�Nه� ا�ا�8 %� �
'? ���L -�4'�؟«. �4د ��� را��  «  

»T

�ا� ای%» .�� ر RB4 �� ?ن ده�+ �- � ?�?�#ا�
  .�(ی? 


� �% ��V'? -�دـ� و 
ـ�ون هـ'HL P<ـ�     ��� �
. ا� دور �ـ��  دو .�دو�� .�N0ور 

�� ا�*�ن ��4,% �% و.#د دا��، ا�� ! ��ـ% ه�'+ـ� در   . دا	ـ,0�  ایـ% را �ـ�   ا-0ـ#ن 
�ا

-ــ�ر�  �ــ�ی� در 
�,ــ�ی% ز�ــ�ن �03ــ�ن -ــ� �ــ�دم در �یــ� 8�Kــ�ن -ــ�دن Lــ��� 
ــ#دم، ا�ــ� ایــ%

��� ��-D�- �00 زی�د  �0- .        P'ـ��� -ـ� هـN0زدم، و ه �

� در ا�ـ�ق ��ـ#ی� ��ـ�س 7ـ�


� 8#دم ا.�ز/ �+� ورود دادم ��3>� داد/  .  


#د و 
�ز�ـ�ب 8ـ#دش    رو�'0N#ل رو
�و� !ی�0 �,	+ ���0F Dی �
� رو ،Mا��� �

-� �% در را 3+� �ـ�م 
ـ� هـ? -#
'ـ�م �ـ�ش را       او 
�� از ای%. -�د در !ی�0 را 
�ر�� ��

�Nد�
�
#د و در ا�Lـ�ق Nـ�/ 8'ـ�/    ��K/. ا %'N0� ��1 �
� 8ـ#دش �ـ? �ـ�/     اش !رام 


zـ�  . �% 
� در 
	,� �*'� زد/ و 
� د�� او را 
�ا�از -ـ�دم . 
#د Dاو یـ     RـB4 ،ـ#د
 DـK#- �

�� �

�ریD و �<��، �	,�خ  ،��� دا�0>
� �G'� و �<#ار .'0ـ�   ��ت ��د/ 03= 4#ت 

�0�- .  

 ��
��- `
<0� و �Fف�#ه�ی� 
� ر ،/�'� `ا� را  �3یـ�/  دا�� -� ا�5اف F#رت ر


� روح �� �,+'
ـ�   ا�ـ,>#ان . ـ� ��	ـ�، ��4,ـ� 
#د   -� در !ن #ر ��ی� ا��ق #� ��  هـ�

 �0'
 ،�0>

�ریD، ���ن F#ر�� -? /��K و `ا�ـ� در  . 
�ون ه'P ا��� از !رایM دا�ـ�  ا� ر

�>H� P'د، ه#
 �&'K �

ـ� �ـ>,� در    . �ا�� اش /ا� در ��K �9ل 4*� -�دن  Mد�ـ,�

�ـ� 0Kـ'% K'&هـ�ی� هـ? و.ـ#د دارـ�       �
. ی*�ی�N ��/ 8#رد/ 
#د�، ا�Nر -� �4ا�#ش -ـ�د/ 

�

� �% رو �� �+��

< �0�G,? و او 
� !را��  �ا� .ـ�   
�ا� ��VW. رو �#د ��M را 
� F�ا

  8#ردم، ��ی� او از داروی�  R>ـ	د �ـ� او را !رام و �#
ا�ـ� ایـ% 4*ـ�     Nـ�/ دارد، ا�,�Gد/ -�د/ 

�VW� /�'8 /�N �
 �- �
ـ� رـ` ��ـ#/   . اش �#ا.� ��م، �3�ی� �� ا ��� در��+K  �ا


� �'�/ دا��، �3 از !�M و 8+? Oدر 9ـ� �9-,ـ�     . ��ی RـB4 ،ـ% زد� �
 ��0<�� �X,<�

MN  . �7'~ از ���ن -��

�ارم -00�/ �% ای% روزه� 
�زدی�« �. دم '+ـ,� �ـ�.'� �ـ�   5#ر 
 و ا��,� ای%. ه�� زی�د

�؟ JK#ر� از �`�����Nن در ا���? رد  �  »ه�

  » .�% .�ن �'<#ر ه	,?«

�ـ'%    ��ی� ��� ���0 �4د� در �ی�. !/، ای% K �>'8'&ه� رو �7#'� �'�/«�
�ـ�ی� 

-�د، 
� �B�ار -����L  �4 ا'>N	� ��WF ��» .�#ن 
'+,� از ��0 -� !واز/ و !�G,� -�دن



�H��  �
 �- �#	��/ -ـ� .ـ�ن �'<ـ#ر 
ـ��م 
ـ�      «. اش �'G&ود �4ی�0���� �4ا �K �و �9

/�0��/؟ یD 8#ا �0��)L ����
>� یD -<#ب �
 �«  

»?��
 #� Mر�4/ و !��ی Qم -� ��ا���
+ـ?   
�ا� ای%. �% ا�,>�ام  %_�J� �-

���9 #8
� و ازت �#ء �- ���� ا�,�Gد/ . «  

»Q��. �K .ی�#- �  ».ه� �#دن M-� ا�,>�ا�� -�د/؟ ا9,��ً


�ــM زدم ��ــ8�0,� 
ــ��� «. ��>0ــ� �>,Xــ���+ــ,�� �ــ% دو�ــ� دا�ــ� -ــ� 

�#�
.«  

  »و �% ه'�B9 P در ای% �#رد �ارم؟«

»��G��,� �.«  

»�� ��WF �0 -� داری? در �#ردش� ���0'? !��� �'<#ر، ای% ز-.«  

  ».��GJ �% رو .�ن F�ا -0'%«

ا�ـ� ه0ـ#ز .ـ#اب �ـ#ال     . F�ا -0'% ��� ه? �% رو رز. 8#ای% ه� .#ر 8#د�#ن ��«

�� -ـ� 4*ـ� -0ـ� �ـ% 
ـ� -�ـD �ـ# 'ـ�ز دارم؟ 
�ـ�          . �% رو �اد�، .�ن rL�
 �&'K �K

#8��Wل و ای�% ه	,? ا�5'�0ن �� )��- �H0دم -� �% ای. «  

»O*'اون ه s3 �� ر�- �K #� ون در�'
  »-�دن؟ داره� 

Nـ� �ـ�    ا� رو هـ� 4�5ـ�اران BLـ�/    اون«. ���M ��زش -ـ#K*� -�دـ�   QـBL دارن .

	ـ,% ه��VWـ� از    هـ� ا�ـ� �ـ�    اون! !/، 4�5�اران �ـ% . L(��0�ان 
'M از 9� و 8&���ن#�

-ـ� 8ـ#دم    �% 
ـ� ز�ـ�� �>Xـ#ص 8ـ#دم 'ـ�ز دارم، 
ـ�ا� ایـ%       . -�دن ز��� �% رو �3 ��

?��
. «  

  »و در �#رد دو�,�ن و �8#اد/؟«


� اون« %,G� �
�ا �&'K ارم�+	� و �Nه� 8+ـ�N'%  د�� 
� �'�0 » .ه� 

هـ�   هـ� 'ـ�ز دا�ـ,? -Hـ� 
ـ#دن؟ 
ـ�ا� �ـ�ل        و�,ـ� -ـ� 
ـ� اون   «. و ���J#ع 
� �% اـ�ا�8 

�� ���.ـ#اب   هـ� یـ� �7�Bـ�ه�ی? 
ـ�ا� -�ـ� ��9یـ� رو 
ـ�        8#ا�,% �% رو 
� ی�د 
'�رن، 

�m<? رو ره� *�دم از 8#د�#ن دور �N دارن �- �ا�ـ� در�ـ�   . �;ا�,%، �� �% رو �� ز��

� 3#ل وا��ـ� 
ـ� �+ـ�م �ـ�    ز�#
� -� �% -�� �+�#ر ��م، و �    ،Tر�ـ�، !/ اون �#�ـ


ـ� dـ�ه� دو�ـ,? 
ـ#دن، ا5ـ�ا4? رو �ـ�       �- ��'ـ�ن، 
ـ� د�ـ�ل     ���م �8#اد/ و ���م -	�

Om� ��Lه� و ا �JB ��� �

�ـ�ن    ه� و F�4,� ه	,0� �� راه+#ن رو  M'ـ% 3ـ�. ا� رو

?0�. �

�ن  .?0�. �
-s .ـ&   ه'P -� / �>,� رو 
�ا� ی�د�'�� ای%را �%. ه�+#ن 
�ن 

?,�  ».8#دم رو 
�ور *0?، 3+� �� �;ا

» �,9roadieی�ن؟ ،�#ن«  



اون 9,ـ� در  . Kـ� 3	ـ� �ـ'�ی�0   . 
<ـ�، یـ�ن  «. 
�ا� او�'% 
ـ�ر ��>0ـ�� B'B9ـ� زد   

. هـ�ی� -ـ� 8ـ#دم 9,ـ� از 8ـ#دم ��Jـ_% �ـ#دم        ه� �% رو 
ـ�ور دا�ـ�، ز�ـ�ن    
���ی% ز��ن

ا�ـ� در  . ون .�ی� در -�0ر �% و.#د دار/، �� ز��� -ـ� 8ـ#دش ایـ% رو 
>ـ#اد    ه�'+� 
�ا� ا

�ـ�� » .�'ـ�م  ��ی�، �% �ـ,�ر/ 8ـ#اه? 
ـ#د و �ـ% 
ـ�ا� .�یNـ�/ اون �Xـ�'? �ـ�           �
ـ� �ا


ـ�ن      ��ی% دو�,�ن ه? �� �F �,9'��«. ا�ا�8 �
�ا
ـ�� از �د
ـ�ن 
ـ� �Lـ�� �
 %#� .

�6�
 �� �,��% ه� ه�'+� .� �;ا.«  

X�?0- ض#L 4,? �#7#ع را��% ��4'�م -� �# ایـ% «. �'? �      ��ـ�.ـ� �ـ#� -<ـ#ب ز

�� �0-.«  

»�>
او رویM را از �% 
���دا� و دو
�ر/ 
� ��� !ی�0 
��+� �� 8#دش را Nـ�/  » .

�0- .�� �&'K ل��� �+� ا�� �� د&'K �K ?,	�ـ#د      . دا ��ـ�ی� هـ? 
ـ� د�ـ�ل K'ـ& .

�G� س ا� �% ای%«: !رام�	ـ�/  . -0? 0'� ��.� ا9�
ـ� Vـ�     . ام �V4�Wـ�  T6ـ� �#ا�ـ�


. 8ـ#ان، ا�ـ� 
ـ�ا� 4ـ�ار B4ـW� Rـ'R ا5ـ�ا4? و.ـ#د دار/         *� از �0# ���'�د -� ���م د'� ی� �'

هـ�� �#�ـ'�B و ر�ـ} رو 4ـ�ا      �ـ#� درس  �ـ# �ـ�  . �,�ر/ 
#دن اF( را9ـ� '	ـ�، .ـ�ن   

�، و ای%�'N
�، ا�ـ�  #<
 #W
�,�ی%  �
هـ'P -	ـ� و.ـ#د ـ�ار/      -� رو� یD !هJK `0#ر 

�ـ�، و JKـ#ر 
ـ� �ـ��ت ���ـ�� و �7�Bـ�       �

�� ی�د 
�/ JK#ر �#4ـ\  �-    �. هـ� -0ـ�ر 
'ـ�

�� �&'K s-8#اد ه� ...�� %� �- �
�ور�#ن -0?، ��ی� -�ره�م ه	ـ,%  ���0 ا�4اد ?#� .

Mی�#- �
� 3#�� -� �% �� اون. �8? و !�� RB4 0ـ�ن    ه���)L ـ�زم	

�ا�ـ#ن  ?و ... �#


� ای% �#7#ع -�0ر 
'�م �� �% ?#�.«  

�5ــ� �Gــ,? �,W� :»    ــ� -ــ� دا�ــ,�ن	0ــ� و�,ــ� هK  /ــ�ر
� ا�ــ�ار و   هــ�ی� در


� 8#د-+� ��� �د�' O�G,� � ه�...«  

�N/ -�د %� �
� N�1'%، دو
�ر/ �0<�� �
دوـ� -ـ�    � ��دم 
�,ـ� �ـ�   �# از ه��«. 

�ـ%  ه�� ��<'��m'% -ـ� ایHـ�د �ـ�    ه� RB4 دا�,�ن ای%. ��ی� ای% ��ی��ت رو 
�ور -�د، .�ن .


�ا� ای% �&ا�4 RB4 ،#ی��ا�? �% �# ده%  �- �,G'
-0% -ـ� دا�ـ,�ن رو    ه�� اد�L ��. ه� 

P'0'�ن، ا�� ه��� �	,B'�� از دو�� دو�,+#ن  s-    /ـ��
Gـ� رو  D9,� ا�? ی �#�

��ی�� �ی�. -� 8#د-+� -�د/ \��L �+'د/ و ا��,ـ� ه�'+ـ� ا8   ��ی� ه�#
�ـ�ر  �3ا-�0 

�\ RB4 #8 8#ا0�/ �%. داد/ ��ه� ��.'�  
� رو 
� 8#ب�L �- ?,	ه ��ا�ا�� وا��� ... 

Mی�#- �
 ،��Nا %- ��WF 0? -� اون. ه�_�J� %�    زم رو �ـ��
�ـ�    هـ� ا�5'0ـ�ن  %�ـ#


ـ�  . ر�� -� L;ر8#اه� -0ـ�، �ـ% 
�یـ� !�ـ�د/ 
+ـ?      ��ر ��#رت �� و �9�، ا�� اون. 
�ن

 �  ».ا.�ا دارمزود



ـ�       �K ،ـ#د�اش را در یـD د�ـ�    و او دو
�ر/ 
��+� �ـ� 
ـ� Fـ#ر�M در !ی0ـ� 8'ـ�/ 

    �از ا�ـ�ق 8ـ�رج �ـ�م در 9ـ��� -ـ� او 9,ـ�       . �;ا�� و K+ـ��M در ا4*ـ�رش �ـ? �ـ�

  . ام ��G'� -� �% ر4,�



����� ��	
  

  ��ی	 ��گ ��ی�

  ا��� ���	ی�: ��� ��رم

 ،�+�ا*(ــ��� )'ــ&  هــ$# "ــ!��"�ــ�ا� دو
ــ�ر� 
ــ� �ــ�� 
ــ�ر ��ــ�ب 
���ــ

رویــ�روی� )ـ4 
ــ� رو�ــ3$(�ل  . �ـ�د  زق )ــ� ا� در �ـ�م زق  
ــ� �ـ�رت )	ــ,�� " *$	ـ� 


�ی� *�8د، ا)� 7ن �� �
�د... :9$ ;��< .   �
ـ . 
� <�8ر��، او�$4 �=�ر )ـ4 از او +ـ�اب "ـ �


�د؛ ا)� ه$# �BCی�8 � ���A، +=��ً� ز
�*?، ا*�از� ��و>ـ�د *�ا"ـ�، :$ـ9�     �$9 و ز*(


ـ�د    . 
ـ�د  ا"��8در )�رد رو�$3(�ل  ��ا�  ��ـ� >�Eـ   در�ـ� )'ـ& ایـ4   ... :$ـ9� �ـ� "ـ

"�
 ��" F)( ی� �
�دا" ���$G�
ـ� "ـ�ت   هـ�   ه� رو"4 
ـ�د، ا)ـ� Iـ�د�    � :�اغ ه��. 

   �
�د*ـ ��*�$�)ـ� اKـ� دارویـ� 
�"ـ�، و�ـ� �ـ�ر
�د >ـ�دو و         
ـ� *Jـ�  . ��$�� و 
	ـ� "ـ


�د ��*�( �E�
� �� دزدان روح. ا�MNارش �G �� �*1ذهـ4  ، +�ر� �ـ�   2ه�G و  S$ا�ـ

�3نAی� �( �E�
� ه��4T 9 و ���ن��ی در *�ی�. �Bار*� از +�د رد  �UI . ه� �� *�8د� ا*

ــ�زی�3ان 
 ��ــ ــ�ی�  ا�ــ�� از +�ا*( V)� و ��ــ� دوران ر�ــ$ 
ــ�ز�  � �ــ& رو�ــ$3(�ل :ــ�    '(

�( �وEـ� 7دم ا�GـX    هـ$# . "�ی� او Z[A یY 7دم اX�G ه	ـ� ! �7، 
� >V(�... +�اه(

)4 . "�د :9$ 
� +�ا*�ن او )�
�ط )� در *�Vی�، ه��. ��ی� �� *�8د� ا�� ه� در *�ی�

�ای? ��ش دهـ� � �

���دم، ا>�ای? را ���"� �(� و  �
8$ـ(� �ـ� 
ـ� [�Aـ�ارا*?     . 
�ی

$�ط .�(� :� ��ر )�Gا ��� Yاز ا*^�م ی ��
 �. ه�� )�]�`*� و ای^�د )�ا*ـF +ـ�ص   ا�8

�، و>ـ�د دارد �ـ� )ـ�       )
ـ�    ه� ���اد )�>�دات >�دوی� ،�ـ� <��)ـ� زن هـ� ه	ـ ���ا*(ـ

    �، ارواح +$ـ���،  3هـ�  هـ�، 7*ـ�یG   4ـ�ر� . +�ا*�*��ن )�گ و و�Gـ� را 
ـ� ه�ـ�ا� 
$�ور*ـ

�  ... 4ه�� ��Cی� 
�*�*�را)� ار�	

�

�ر  �
ـ� >�یـ�م در *�یـ�    ز��� و 
� ا��dد� از ��4d 7نAد �
�ـ�ی� ��ـ�س    >� 

$8(� �ـ� :ـ� ا[S<ـ��� در )ـ�رد ��*ـ�ی?     
 �� �A��     ـ� د�ـ� 7ورد� ا�ـ�
>ـ4  . هـ� 


�ر، ه$# ا<�ا�C* �Nد ��=*�ـ$(�   او 7)�ن )4 را دی� و 
� ��� دی3ـ� 
ـ�ر <]ـ;   . )


ـ�      ���د �. ایـ4 �ـ�ر *�ا"ـ�، )�ـ!�ل �ـ�د      و +�دش را 
� ��$9 �ـ�دن �$ـ�ا*� �ـ� *$ـ�ز

�� در ��8س ه�$"�I ،ای�ن�� ;" �"�ن، ه� ��ام یY "$�� <ـ�ق >ـ� در د�ـ�     ه�

� و ه���Jf *�ه(^�ردا") �( ��     ���یـ� "ـI�* ن����، در�� )�*(ـ� �I*ـ*�
�Vـ�   " �

�)�ر ز"� دا"Aر ��Eاز 7ن. �� وا �Cـ�  یg� ـ��   هـ�ی� از )^�ـ�   ه�	ـ& �hدو �را  5هـ�  

� در )ــ�رد )ــ�لای^ــ�د �d	ــ$�ه��  و )	ــ8;�ــ�د  I,ــ? )ــ��
ــ UــC> درون � هــ� هــ�

                                                
1
 Soul thieves  

2
  Mindsnakes 

3
  Undines 

4
  Bananarama tribute bands 

5
  Duelling Strapons 



�( �
ـ� ��"ـ�           . " �4 <��ًا 
ـ� �ـ�� ),ـ��j *3ـ�� �ـ�دم و ��"ـ� را 
ـ� �ـ,(

�م*�8	: .  

"�د �� ه� �Aد�  زی�ا 
�<k )�. �(� ��ی� از )�
�ی& ا��dد� *�� دی�3 در *�ی�

��ا �($I 4 را( �
�ا* �Gرا �
�اج ���ی& دار*� �� "�� را >ـ�دو  از [�ف دی�3، ای)^�، ا(. 

�
� ا*�اع و اE	�م "��ر� )�. �(( �
ـ� ه�:$ـ9 و   و ه�� *�در�� ار��8ط 
��Eار �($ـ�،   ��ا*$

�$)� �8f� ،���، �Gل و 7ی("B� د، در��
  .ه��	� از ���م ا

FEا�( �o�
 �(  ��ا� 7رام و ز)9)� )�*(� د*�ان��ا*$� ،����C( 4$
�  �Eو:ـ�  در 

�
]�یـ�ی?    ... �	� را 
�(�ی �)4 7+�ی4 )�
�ی�� را در ز)4$ *�)]��ـ� �ـ�زا*�م و رو


�ا� ای4 Z[A ،م�$"�I Y�* 4 "�مp�M( �� .  

��)(  q*8& از دو)$4 زE دا"�ام�
�س زدم )(Jـ�  ��  ، 
� [�ر���"� را G


�د� ا�� 4 )4d�� .»؟�  » >�ن، ��وم >V(�� ه	

�d� �*�]�f( :»ه�$4 دور و ا[�اف .�Aا �E�d؟ا��	ه ��C�( د�؟ «  

»�( �� ��

� 7را)ـ? و ��Gـ� +ـ�ص +ـ�دش و از     . >� 
�د وا�� ای4. ��*� >�اب 

�ی� ه� �Aا�� ر�A و )�. د�� +�"�fل *�8د، >�نV� وع ��د، از�" ��یV� �
+�ا�ـ�   

�و*� �� �� �^�ی�
$�8� و :$ـ9� �ـ� CAـ� �ـ)� "ـ�(&      . � �
 ،�$�� ?$I ان رو��Gف ز*


�د j$E 4 داغ وvـ�   +. رو( �*�Eـ�د�ـ�، Jf� در اون ،�*�
3ـ� �ـ� هـ$#      �"8, ���*	ـ

�ارم* �
,�ام 
� وا�� دروغ . ��*,� از >�ی� �� �� ه	 �� �
� )4 ا[S<�ت *�اد ��

�3
�� +�ب )�. 
  ».دو*� �� ی� `"� رو ز*�� ��د �� 
� ��ا`ش >�اب 

�d� :»�( �*ل . دو�G �
  » �G` وا�� �^���؟. او*^� 
�دم�� 

9$� دار� �� ا�� �� رو"� و  )�. ��د� دور و ا[�اف د*�8ل �� )�ه��ن «: �d�

��ی� رو �� �ـ�ریA �Cـ�و    �� واj=* ��E *�ی�. )p�M( 4(� �� ایZ[A 4 یY ه��ار *$	�


�د�؟ ���C *$�ز دار�؟ )� �1
� ��ز� "��� +�ا �  » ���س 
3$�م؟ 2ی� ری9ر اد

»��ر ��ا*�ی� دارم �� +�دم  اون. *�، )�(�ن �E�

� وا�� رو ��
  ».رو 

»U$hر ،�  » .ه�>�ر دو�� دار

�ی?
�3 در )�رد �«*� ��ا ��د$I �: ه� .�$d( 9$: �
�ا *�Cد�؟ ی� $I �"ارز«  


�» .در واFE، *� زی�د« �
 Ug� د�� �A�Nـ� +ـ�*� و     «: )$�� ا
 Z8ـ�ت )ـ��>S]ا

�ی? +$�� ���*�� ��E7 .�)� ا�$I ن رو��C$:�� �ا� �	*�* �G . #$در :$ـ  هـ �9

هـ$# �ـU >ـ9    �ـ�   هـ� 
ـ� ایـ4    اون. *$	ـ�  ،ه�� ا[S<ـ��� )��ـ�ل   )�رد"�ن در �Iی��3

� از 7ی(ـ��   و ��)g$��� +�د"�ن در )�رد +�د"�ن *�و*� ه���ر� ا*^�م دادنG 4( �ه�

4 ��� دی�ار	*�
� هـ� Gـ�ل، ا`ن 
ـ�    . ه� ر+(� �(4 ه�� اون �7? ا[S<�ت �Iوژ� ه� *

                                                
1
  Suzie Shooter 

2
  Razor Eddie 



�ن ای�$& "�ت ��"�و و ا+�� ه	4 و��A �

ـ� 
$ـ&     ��ه$4 ه�� +�د"�ن رو  �7)$ـ9

9$�1 �( �G4 را)� .  ا)ـ� ،�A�� س��� �����( F
)4 دور� در ا[�اف زدم و 
� ���م )(�

� �� ا�� ��*�ی?Eت از >� )� ه� رو )� و�" �
زد�  Eـ�ر و�Gـ�   �Iیـ�ن و اون  
�دم، 

�ن �� *�ـ�  )�"       �8fـ�ای�ـ4  S(ـ�� �ـ� در Gـ��G 4>ـ�   ا�8ـ�، ایـ4  . �4ـ(  ��*	ـ


3ـ�          ��ی�� و )� *�ی� ��ـ� او*ـ�   ... "ـ� ه�$�ـ� �	ـ� رو I$ـ�ا �ـ�د �ـ� 
,ـ�اد :$ـ9


� :($4 )�د)� 
�+�رد �(� �
,�ا �G �: �� �� دت دار��+ �
 �3	
.«  

»�� ،��
 �V

� د�� 7ورد� رو  �� ���>S]ا Z[A.«  

»;+ ...�( �[K�( ی? "�ی��ت�یـ�  رو در ه� دارن ا)ـxS +�د"ـ�ن    �4 �� ��*

�G �( �=,�(  ض )ـ��E ل�I ،4"و�A     ـ� هـ� )��)�ـ�
� ���ـ�� )ـ��� :(ـq     �ـ(4 و 

$ـ�ج دارن؛ او*ـ� Iـ�ل *]ـ�، *ـ�               )�Gـ�ل اI ـ�
ز*4 ـ ای4 �ـ�)S )�,=ـ� �ـ� 
ـ� "ـ�ت 


9رگ ا"��8 از 7ب دراو)�� و اون ر�� �� ی� )��)�� 
� *B� .�( �Jار� ��)�ی� �   �Eـ�ر

�، در7)�زای�  �� ا*�Jر )�Aـ�    *��ر�(��( �
ـ�     �(�، ی� "ـ�ی�م 
ـ�ا ��
ـ9رگ و >�یـ �

هـ� 
ـ� �ـ�ز�� از     ه�ی� ��ME ه	ـ� �ـ� ��*ـ�ی?    *��*�. "�ی�م ه� دو. �Iل *$�ز دارن

�JA�f( ���G ن �� "�)&  ��را*��ن در ��)�ی���ES> ارد )�رد�( �)�ارد� �Bار� رو

 Y	ری �

�"���*� از �f ا)� ایZ[A 4 )�. ی� 
�زده� 
�`��، دراو)�ن �  ».�ظ �^�ر

  »؟"�وع 
� ��8$} ��دناز �� «

�d� �دAـ���   ،هـ�  *��ی(ـ���  �� ��ل 7+� رو 
� ���$U دوـ ه� ای4 اون. �7«: �

�ی�ی� و ��وی|
9رگ ( ���اد   �((�. هـ�� �ـ�ز� 
ـ� دوران ر�ـ$��؛ ا+=ـ�ص دادن      هـ�� ا�ـ

�ون ایـ4  
�ا� ای4
و . 
�"ـ4  �ـ� �A�ـ� *��ی�ـ? رو دا"ـ�     ��ر �Iل زی�د� +�ج ��دن، 

             Yـ�وی| یـ� �دو
�ر� "ـ�ی���� )8(ـ� 
ـ� ای(ـ� �ـ� :$ـ9� در )ـ�رد �ـSش ا+$�"ـ�ن 
ـ�ا

��9(��8$� "�را*3$9 در � +�ا*( ���ت ا"��8 از 7ب دراو)" �

� *�J )ـ� . ��ورن،    �ر�ـ$

�ـ�ل �B"ـ�،   . �د� در �ـ�ر 
�"ـ�  )ـ�ت زیـ   ر� 
ـ�ا�  �	$� �ـ� )ـ�   �2$��ی� ���4$ 

��V: ت )��$اS^( م��� �"ـ� و   ر*ـq )ـ�   ، ا)� *���Vن دار� �ـ� ه� 
�د و )�ل ]�ش رو

ـ� در         . �	ـ� اون رو *�یـ��   ا+$�ا هـ$# Gـ� �ـ�ر را� ،���یـ� "ـI�* S(ـ$��ی� �ـ$4 �ـ��

  ».��ی� *$	� *�ی�

»�� ،�3
 4( �
$^� رو *. «  

»
�ی?، ی�N�( Yع )V� و. �"�*�� xS(ا � &
�E   دار�؛ ��>�V و >�� �ـ�ر زیـ�د

� �Iل�$
��8$!ـ�ت  . در Gـ�ل �]	ـ$� و یـ� در د�ـ� +�د"ـ�*4     ی� �ـ� یـ�   هـ�  
� ه��ا� 


� و>�د دو>$4 ��ر� �ـ�   �Bاران �Iی,� ��Gی� )� "�ن ���Z ��)�ی� >	�را*� ،�"

�ب� ��اد +ـ�دش ایـ4    رو�
� +�[� ا�ـ Z[A ا    ه�"�ن ا*^�م دادن، رو�$3(�ل�Eـ�ر �ـ

                                                
1
  Bill Gates 

2
  Silvia Sin 




� +�[� �Iل. ��د� �� �
� >$��8ن ��ازی شه�� زی�د� �( A�( ،�"  9ر�$�، ا)ـ�؛
 �$[

�"�

�"4 �� یY �$��ی� �$4 دی�3  �  » .*�8ی� از اون ا*�Jر دا"

�d� :»�8��< .�� �$� 7وردم، . )�(�ن، ���A ا���( �ا�ـ� وا�ـ�   . ز*� ی� ��

�  »...دو
�ر� او)

�	ـ� �ـ�� +�*ـ�     ��� د���ی� Eـ�ی� 
�ـ� و �Jـ�ه� �ـ(� هـ$#     . دو*� )�«

�	$*. «  

�d� :»�[$E�3. د
 ،`�G �( �^� ?ی��ا �(� ��*� ��*$I ه� رو. «  

�
� ای4 
�د �� ��
 �[M)( م�E �ً=,�(ی?و�"ـ�ن �fـ�    ه� را در `*ـ�  م و ��*

�

�ای4 �ـ��$8(9 ه��Aر �Eار �)
 ،���g
 �*�+��ـ�ورن را �ـ�x �ـ�دم و     � و :(� ��ال �	

� "�V و در�� در )(M]ـ� `�
�م 
� درون "; �Bا"�، در E  7ن �رو�  I$ـ�د� . � �^ـ�ر

ا� *�8د، و >��$� 
� [�ز )f	��� UI از دور "�ن از )f& ا>ـ�ا و ورود 
ـ�    [�`*�

(�[M) �*�" �� ،�و  
ـ$4 زرق و 
ـ�ق  در )	ـ$��   ازدر�� )�*(� ای4 
�د �ـ�   .� �^�ر

هـ�� Iـ� زرق و 
ـ�ق و     رو"ـ(�ی�، ��ـ�ب   . �ـ(�  >�دو، و G]$]� ��ف و )X�M <�8ر )�

هـ�� �ـ,� و )Cfـ� <ـ�ض      �ـ�+��ن  ه�"ـ$�ر و  هـ��  ه� >�� +�د را 
� 7دم ر��ران

� +�د را 
� )Z$f ��ر� ���� و  ه� در *�ی� ��د*�؛ و �� و ��ا� *��ی? )��< ،���ی

�Cd *�ی�( �( �� "�E �Vار دارد، و 
ـ�   � �^�ر� در�� در �M)( �8]�. داد*� ��ی`�
 �

�ام ا�� � *�ی� ا*�از�Gا &
�E �
� �$ـY$"   j و �ه�ی ���م )�دان "�V، در ��8س. ��ی

�� دی�� )� و :	
 �� ه�*��ـ�ی�،   �^ـ�ر در *�یـ�  
ـ�د ـ     :(�ن 
�ی� 7)�د� )� ا)� ه�. "

�)�. ه�$�� ا*	�ن *$	�

�` و �Iی$4 ای4 ه�$�� )�>�دا�� از  �>� )!ـ�ز� دار*ـ�،    ه�

 �� ز*ـ�ا*� �ـ�دن در     ا)$�وار*)$]�
� د�� 
$�ور*�؛ و در زد و +�رده� دی3ـ� 
ـ ���I ��


� :�� *��ا�� �
� ��رت "�8*� روز �E رد�+.  

��ل 
�د*? را )ـ�  ه� دE$]� ه��ن ��+��ن ��*�ی?Gا �داد ـ   >�ی� 
�د �� �

�ریــ� �ــ� ه(ـ�ز  Cی�� ز)ــ�ن وی��ــ�د ـ در 
�oــ�    
ــ� �V(3ــ� )8ــ�رز� )ــ� یـY <�ــ�رت Eــ

��	E ��* ��: �

�د، و ه$# "��ر� ی� *�)� در ا[�اف 7ن  ��" �. +�رد ه� 
�ز��ز

� و *�� ا��$�ا"* �� �� 7ن "�� ��ر �^�ر$�ی? دا*	*�� ،��ا �($$I �^� ه� را  �ه� 
�ا


� ا*�از� ��"     �رAـ� �ـ� 
�ـ�د     ��ـ�ن *�ـ�  . � دادن یfA Yـ? هـ� ارزش h�Eـ& *�8د*ـ

�ای��ن ��د$I �Gی?. را�
� Aـ�د   ��* �=f)( ن��
��� �)*�( �C�
 ،�ه� XA�( Z[A *�8د*

�هـ�،   7ن. )fـ& را 
ـ� دEـ� 
�ر�ـ� �ـ�دم     ی� ای	�دم و ��� دور�� از در >��. ه� 
�د*

هـ�� >ـ�دوی� ا�G[ـ� �ـ�د�      "�ن را 
ـ� >V(�ـ� از )fـ��I    }Aد"�ه� ��:Y و +=���


�oــ� از 7ن ،�
�د*ــ   �
�د*ــ� �ــ� )ــ4 *$ــ�ز �ــ�ا�  هــ� 7*]ــ�ر Eــ� 
�ا"ــ� �ــ� دیــ�م را *

هـ� را GـU �ـ(�، )�*(ـ� �Gـ�ا�� �ـ� رو� ��Iـ�         ��ا*	� 7ن )�. 
�ز �(� ����dن

�*9,

ـ& �^	ـ� یـ� دیـ�ن،     . �E �$v ،x�)�Gدر ه�ا و>�د دا"�، از ا*�اع و �� ���Aر



�$3�A�v و )�گ ����ن، )(f=�ا، 
� :$ـ9� از 
ـ�` یـ� Iـ�یJA�f( 4$ـ�      . 7ورش 
�د �((+��

�(  �در  � +ـ�ص Eـ�ر Eـ�� *�8د*ـ� �ـ� 
�<ـA kـ�ار �	ـ�*� �ـ� �ـ�ر          اG	��ـ�ت 7ن . "ـ


�ــ�*�؛  ،�)�Eــ�ر Eــ ا)ــ� 7ن�ــ�+��ن دا"ــ� �ــ�  �ــ� )�Vــ�ن 
�د*ــG و �Eــ�dا� �هــ�


� رهB3ر �ـ�ط و در�ـ�    . �(�� را )(fـ�ف �(ـ�   ه�f( ��ـ�ر *3ـ�� دا"ـ4     و )p�M(ـ� 
ـ�ا


�د �((�� دی�ار �A�� 9$* ه��*.  

. هـ�� دAـ�<� ایـ4 �ـ�+��ن و>ـ�د *�ا"ـ�       ا� در )ـ�رد `یـ�   :$9 )�ه�ا*ـ�  ه$#

�ا*(� �� 7ن +�اه(� ه� )� ��*�ی?
��ه� )�JA�f " ه��3ن  �  .ا*

�
�م و 7ن را ه& دادم، �Iوای�*� 
� درب >��ی�  )4 " Y9دی*   �
ـ�ا �د`ی& زیـ�د

�د. >� دا"� و>�دم در 7نd$* �E�dه$# ا� .�(�
دا"� �� ا*3ـ�ر 7ن   در `
� :(�ن ��م 

ــ�ف        ــY ه ــ�د ی ــ� رد اG	ــ�ِس و> V< در �ــSش 
	ــ$�ر ــ�دم ا�ــ�، � ــ�ن از 7ِن + C(

�"�[* �*��$I �
� رو ��
9رگ، )^�ـ& و راGـ� 
ـ�د    .ام ��دم " �
` . ��
هـ�� رو�   �ـ�


�د*ـ�،      ه�� ��ز� در ���ان، �^�ر� �ـ� 
ـ� رو� )��8ـ�ن    دی�ار، �& �ـ� *�	ـGرا �هـ�


�د*� �� ا����ن +�ا*�� "�د ��ی�9 )� � *�ی� روز*�)� �J� و )(*�
� ��� )$ـ9  . +�ا*

 4( ���< �� �*�(7 ��< �>�� �
� و یY زن و )�د >�ان Aی�ش رBI �
ـ� *Jـ�   . را 
3$�*ـ

ـ� ا�ـ�   >� ا*�Jر )ـ�  7)� و>�د )4 در 7ن )�Aـ�` دو >ـ�دو�� >(3ـ�ور در ��ـ�ب     . ر�Gا

�)"�
 �A�� س��� �*�+ �
 �� زدم و 
� راه� ادا)� دادم، . "�8*� 
�ی�
� زن و )�د �8,(

�8ـ�س  . �ـ�د 
�د*ـ�   ه� Z[A دو +�اب 7ن. ا� *�8د *��*�. ای	�دم �� :9$� را )�,� �(�

�Yی ��$ ��$"�I �ه�ی�ـ�ن زرد، 7رام و +ـ��� از ه���*ـ� اG	ـ�س      :Vـ��  
�د*� و د�


�د*�ه�ی��ن ) 
�د و :�� ��" �	
 �Cf .ـ�اب   ه� دوی��ن+ �

�د ��  ��ت زی�د(

�
�د* �Aر .��(��( �V*7 ?ی�*�� �
ه� ��د� 
�د*� و )�,=ً� ه$# �N�v هـ�   ه�ی��ن را 


� درد�� ا*�ا+4 7ن ��ه� *�ا" 
�ا). �( �V

ـ�ا� ��ـY �ـ�ا     *	� �� �	� رادا 


ـ� هـ� وز"ــ� )ـ�      . �ـ(�  �*���زیـ�، ��(ـ� 
ــ� )ـ4 ا�ـ� 
ــ�      ���
(ـ�م را )Cfـ� �ــ�دم، 
ـ

�ه� �� 
� ��ی	4د"�(�*� ای�A 4�� را )$8
�I Ugـ��$(� )Cfـ� 
ـ� �ـ�م     . )4 را 

�Jf� �
�+�رد ��د، و ه�� :9$ 
�ا �*�  .ا� ��ر "

� از 7ن دا*�
 �� �9$: �V)د �� در ی��
�، ای4 	     4Y ��7*	ـ�ر درGـ�ل 
ـ�` رAـ

ــ�دم 
ــ�اب.  ــ�د + ــ�د�      � Aــ$4 ا ــ� ز) 
ــ�ن  
ــ� از  A�] در Yــ ــ� ه�ی ــ�،   ه ام ای	ــ�د� 
�د*


�د ه�ی��ن 
� ��رت �	
ه��(�ن دراز ��$�م و ��ر� �ـ�  . اG	�س و :���*��ن 

� �ـ�دم، Nـ�
   از ه�>ـ�ی� �ـ� اG	ـ�س )ـ�    . ه� 
��د ا*^�م *ـ�ادم  
�<k >�; ��>� 7ن


�د �� 
$��رم )� +�رد� 
�دم؛ درد 7ن ��ر "�یE �+�� . ـ�
. هـ�ف 
�د*ـ�   ا�CAرم �(� و 


ـ�  . ��د*ـ�  "ـ�ن �ـ�ر )ـ�    ا*��3 د��*� را 
� 7را)� +� ��دم، ��I Ugهـ�ی�، ه�ـ�  

�ـ�ل �ـ�x +ـ�رد�� و یـ� "C	ـ�3      ��ـ$  �,� *dـU )ـ�  Gم �ـ� ا�  ��هـ�ی� را   د*ـ

هـ�ی� را 
ـ� ز
ـ�ن ا)fـ�ن      و د*ـ�ان  �ـj �ـ�د�  را  7ن. ده�*� �I از +�ن 
ـ�د . ��د ��ا<� )�



ام، ا)ـ� در *�Vیـ�    هـ� را د�ـ� داد�   �ـ�دم ��ـ�اد� از 7ن   
� �Iی��*� اG	�س )�. ��دم

�ام �� *�8د*� ه$#� .�"�
)ـ�ت  . از ایـ4 ا�dـ�ق )(dـ�م   . ا)$�وارم +�دم را +$�C* Uد� 


�دم �A�3* ار�E �
�د �� )4 
� ای4 "�ت )�رد �Nب و " �. زی�دGا �dه Yی �� `��


�د �ا�V( S� *$	ـ�  ��ی� را �Aا)�ش ��د� 
�دم ـ   او��E 4$*�ن *�ی�. ادرارم +�ن +�اه

،�� ه	
�ر [: �)C
 �CA �� ��
ـ� هـ� Gـ�ل،    . �� 
�"ـ�  ه�$�� �Aد� ه	� �� ز*(

ـ� )f	ـ�ب *�ـ�    Aار، ه(�ز از د�ـ� ر�
ـ�دم �ـ�       . "ـ�  ای4 دی ��
ـ� د*8ـ�ل )ـ�ر�� 7)ـ

�ی?*�� ��، و ای4 ا��dق از ای�J* 4 +�ب 
�ده� ر �(�ه�Cر)� �
�K ـ�*�  . اC� �
��7*	�ر 



�د �� ) �*� را 
� *���ن ا*�ا+�، ای	�د؛ درد 7ن��  ��ر "�یE�  �)ی� �ـ�� �. +�ا�

� ��د� اب�+ دره� 
�ز "�� و)�
�، )�ا *��ـ�� *Cـ�دم �ـ�    . *ـ� و 
$�ون 
�د ��ده� +� "

�
� ای4 +�[� �� ا�. 
C(�   )]�و) ��	E  اه� ای4 �ـ�ر را�,
� *�8دم �� $�Nدر و Sً

 

ــ�دم   ا*^ـ�م دهــ�، و  4pـ�M( ــ� ایــ4 <�ـ� �ــ�
 �
�*ــ� �ــ�  ا >ــ�ی� )ـ� هــ� )ـ�  7ن $�ـ


�*��ن، ��*�ی? ه+�ا )��
ـ� �Gـ& ��د*ـ� و     )ـ�ا در [ـ�ل  . هـ�  � 
�وم ـ 
�ا� دی�ن ارAد

�	$� �)*�( Ug� �)ـ� �ـ� 7ن   . ا� ز
��� >�� )BI 9$ی�ش ا*�ا+d�� ـ�شA  ـ�  >ـ� ا�ا+*

�ار� از [( �
� را ����، ا)� ه��(�ن )�*(� >Vـ(� 
ـ�د، و 
ـ�ا� �Jfـ���     "�ت 
�د*�N


$�V"� ��د.  

 �Eم، +�ابو�ـ� 
�د*ـ�    �ـ�د  دو
�ر� 
� ه�ش 7)Aـ�     . هـ� ر
$ـ�ط و Gـ� ا
�ـ�م را 

�	
� دا+�� را )��ه�� ��دم *�)� :�+�*�م، و در Aد Yی �
 ���� +$��� را�G . ا


ـ� هـ�    درد. ه� و زا*�ه�ی� �Eار دادم ز*� را 
� زور رو� د��7رام و "� و 7رام ���ی< �ه�

�( �*�
�� ، و +�ن��$� ���G در و>�دم ز" �,� �� درون ده�*� را 
� رو� �Aش  ه�


ـ� [ـ�ز *�ا�ـ�دا*�     . �ـ�دم  >� �j )� )^�& 7ن �
(�ـ$(�  در *�Vیـ� ��ا*	ـ �، )�اEـ;  ا

��
� )I 9$ـBی�ش �C$ـ� داد� 
ـ�دم   و [�ف دی�3 را  ه�ی� در ��� :� 
�د� د* �*�]�f( .

�( UI ص ای4 ��ر را�[� �d* Yداد ی .  


�دم، )� ��
� دی�N دم؛ ا)� )���ز�

�ی� �Gا�ـ�  دا ی�م، 
$��ر و �$|  �� �	*

. هـ� 
�8*ـ�   *ـ9د ��*ـ�ی?   ��ده� 
�ز��د*� �� )�ا 
ـ�  �� +�اب را دو
�ر� >�8E ،�)� F& از ای4


�$ ه(�ز *�� 4( �� �)
ـ�ا�  . �م+�ا� �ایـ4 
ـ�د �ـ� )ـ�ا 8Eـ& از )ESـ�ت       �Nب و "

��"�*	� 7ورد*�. )Sی� �((

ـ� 7ن  . م�"ـ  )4 ه��S( 9ی� *��. +;،  �:$ـ9� �ـ�    
�یـ

�( �CA �( �
ـ� د�ـ� �ـ�زان :ـ��Eی� را از >$ـ8� 
$ـ�ون       ... ��دم دا*�، ��Jه� )� ��د*

���

�د، x�I �ـ�دم دی�� و ��8دم  یE 4	�� +�*� را �� رو� ��رت �Nب7وردم و  .  Yیـ


8$ـ(�   7ن *�ـ�  ا� �ـ� 
ـ�   ��د� 
�د 
� ��*ـ�  و ورم :��� ه(�ز 
�ددار �:ـ��E در  . ��ا*	ـ

�d"7 ع را�Nاو Z[A ی��V* ـ�ش �ـ�ان   �� ��د و 7نA �
3ـBار Aـ�د   . E$�ـ� ا*ـ�ا+�   را 
� رو

  . دی�3� در ای4 )�رد *�3ان 
��د



هـ�� �ـ�د و Iـ� زرق و     +�دم را �� )BI 9$ی�ش 
�` ��ـ$�م و یCـ� از 7ن )(�ـ�   


�ق را دی�م �� در ه�� �Aد �� از ای4V
از 7ن ا*ـ�ا<� �ـ�   . *ـ� +�ر >ـ� 
ـ� :�ـ� )ـ�     �� 

�*�ـ�ن را MEـF �((ـ� ا)ـ� 
ـ� "ـ�� ا>ـ�ز�       
 ��o>ا �*�N�G ورود �
ـ�ون Eـ�ار �8Eـ� را     ،

�ــ ــ4 را  . *�ه( ( �*�E�ــ�او )�ــ ( ��ــ ــ� *�دی A�� .زد و qــ ــ4 ز* d��   ــ� ��G و �ــ� �ــ�د 


�$v ��I ?ـ�د   � داد ـ  <�دیA #$ـ�        ا*3ـ�ر هـ
 GـU،  دی3ـ�� و>ـ�د *ـ�ارد ـ :�ـ� �ـ�م، 

ـ��، :(ـ$4 روز�،   . ��د ری9� )� ه��(�ن 
� رو� �Aش �'$d? +�نAدر ه$# د �)p�M(

� یY روز <�د� )f	�ب *��" .  

��Aـ�   هـ�ی� را در )]�
ـ& درد� �ـ� 
ـ� "ـ�ت اوج )ـ�       
� 7را)� :�+$�م، د*�ان

� را 
� ) رو� ه� )��I م، و�� از ایـC� 9$ . 4$� دادم��ی$�
    UـI �از ایـ4   �ـ� ��ا*	ـ

�ن را 
�ز ،ا*]�ل$�� Ud* رت�E     4دور از )ـ �� اAـ�اد دی3ـ�Aم �� در د�" �<�( ،�
ی�

��� ه� 
�د، ���م �(��� در واFE، ازد�Gم زی�د� از 7ن. �Eار دار*> ،��" �I رزا*�  ه��V: �ا

     �ــ ــ�ار �C$ــ� داد� 
�د* ــ� دی 
ــ�  ــ� ی ــ4$ *�	 ــ. رو� ز) ــ� روز و   > 
ــ�ام،  �ان، 
�ریــY ا*

��
�
)ـ� vـ�ق "ـ��    هـ� �ـ� داد� و در )^ـSت )��ـ$]� یـ�       ؛ 7ناز د+� و I	ـ�  1ه�ی� 

�( �8f� 7رام ،�
�د* ��ی�3 )]�ی	� )�و � ��د*Cی �
�، و یـ� 7رایـ?  *��د ���ه� را *   �هـ�

هـ�� )�ـ�C    "ـ�ن یـ�*$�dم   ه�ـ� . ��د*ـ�  ه�� د�� :Y )� "�ن را در 7ی(� ا��دا*�

��ن )�*(� . ه�ی� �(4$3 
� :���*� 7رای? "�� ه�� زرد و *��3 (�، ��رتدا"��I

���: �
� و 
ـ(d?، و  . ه�� )�گ )�*	� ـ د�]Y  ا� )� �# و :���*��ن A�C" �*�8�

ankh��[* ـ$(�   ه�ی�� �
ـ� رو ��   ا)ا*ـ�ا)� در �ـ(��$?    د+ـ� 
�ریـY  . ه�ی�ـ�ن دا"ـ

� �� 7ن" �<�Bا"� را �(�ر � 2*$�� 
9ن�  ��g )^�� �(�، ه� را *��3 )� :�+$� و )

�  .�� +�*	�دا*� 
�ا*�ازم �(

:ـ� �ـ�ر    .ه� )�(�� وا�N ��Eب و "ـ� رو رو� "ـ�� I$ـ�د� �ـ�دن     ��(�، اون«

�$*�8=> k>�
  »ه� "��؟ اون ��دی4 �� 

�d� :»ای4 +�[� �� +�دم �
 Z[A دم�
�ت در �ـSش 
ـ�دم �ـ� �ـ�ای�     » ." �


�

�"� "�خ و  �)>ـ� :ـ� �ـ�ر     "ـ�� ایـ4  . ای4 ا�K رو رو� +$�� از )�دم دارم)4 «. ا<

  » داری4؟

»�$C� د*�8ل Z[A �( ،�7 �( م. ��دی� ��ه��!$I �( �( �*ر��  UـC> ،�$)�   �هـ�

�ر�� �( �o(ارا*��ن ا�A�] �دیـ�، A]ـZ    �($�، در واFE ه�� ��ر� ا*^�م )ـ�  ه� را 
�ا


�ا� ای4 �$"�
�ـ�   +ـ�ای� و ایـ4   �ـ�� )�Mـ4p )ـ�    در <�ض، یـC� Y$ـ�  . �� ���C ��د� 


 �d* 4$ت ه� )�. "(�� �"$� �� 7+�ی4 "�ی��ت رو )�او��Eر�  ��ه� او�هـ�   ��*$� �ـ


�  ای4رو و �� �E �$)$8

� +=�ص رو�$3(�ل دو��. >� )$�ن  �)  » .دا"

                                                
1
 Goths 

2
 Bite Me 



�d� :»�  » .ا�8

�ی(�«V
�. �7، اون "�A Yی &'( �( �Cری�� �X و )ـ�گ رو در یـY   +�*�، <�ـ  

�	

& ��U در ه� )� �E � ��$I .�( �:$ـ9    >��� و ه�� +�*� �� ا*�3ر ه��ن >�ر

$� )� رو�$3(�ل رو )�... "� �Aدا ���م )���I!«  


� ��ر�� >�^�� �	I Y9ن یG در ،�)� ه�ـ�  . 
��«: ��ن ��ای? ��d ا*9$3 )�*(

  » .�N�Gی� 
�اش 
�$�ی�. رو�$3(�ل رو دو�� داری�

��Iم�Gـ� +ـ�ص �ـ�د� �ـ� ارزش )ـ�دن 
ـ�اش رو        :ـ� :$ـ9� اون رو �ـ� ایـ4    «: $


�"�؟ �  » دا"


� )4 *��3 ��د*� �� ا*�3ر دی�ا*� 7ن �  . ام ه� [�ر

�      یY د+� *$��ای4 را 
�`+�� » !اون <��$�، )�د«Gـ� *ـ�را
<�ی�ن در Gـ��� �ـ� 

�C�( �)�
 ��م �� ای4 ��د  اش را )�اج )� )�ه�$�VA 4( و ،�dـ�   ه���	$
� >�ا

 ���( �)� �Aا*� دری��� .  

�d� �d* Y؟«: ی�  »+;، �� �� ه	

�d� :»�  » .)4 >�ن �$��ر ه	

ــ�  7ن 
ــ�  ــ� �ــ�اغ )^ــSت و       ه 
ــ�ر�  
ــ� و دو )ــ�ه� ا*�ا+ ــ4 *3 ــ� ) 
اG	ــ�س 

����C(   �(ـAهـ$#       . ه�ی�ـ�ن ر ،�
�"ـ$ ��	ـ�   ا�ـ� "ـ�� از )��ـ$]� ا[S<ـ� *�ا"ـ

�$�ام از 7ن و ه$#. *$	� G ه�    �هـ�   7ن. � یfA Y? ه� 
ـ� وNـ�$� *�)	ـ�<�م *�اد*ـ

� و از د�� دادن "ـ�*U   ��ر� را �� )�>; ��fی� 7)�ن 7ن ری	Y ا*^�م ه$#Aد �
ه� 

�، �8Eل *�� ه� )� دی�ن ��ر�" ��اران. ��د*A�] .7ن �� �ه� را دو�� دا"�  )^�8ر

�"�
 .  

ــ� و +ــ�اب   ــ� درون :�+$ 
ــ� دا+�ــ�  Aا  در د�ــ �یI ــ�ر� 
���دهــ� دو*�هــ�  7ن. ر "ــ

� و *�(7 �A�] �
 �$[
�ا� �Aار *�Cدم)	 �"S� #$ان . ه�$G �� ��د� و �ـ�  )�ا )�*()�


��$* � &�G را� �،�Aدرون د �
�  �د*� و *$�� دی�3 *��ا رو� ز)ـ$4  )ـ . رو� ز)$4 ��ـ$


�Cـ�   Uـd* ر��

�ا*� دو �� ��ـ�ا� در را "ـ($�م   . �Iت ��د*� و :(� ��Jf [�ل ��$

�ت " �
 ���" �	
� �ـ�دم و �ـUg دو   . ��I ��م )�

� زور +�دم را رو� زا*�ا*� 

�*�" ��ت رو" �

� زد*ـ� �ـ� )ـ4 را ه�ـ�ن     د�� �N �ه�ی    �دو "ـ��ی&  . >ـ� *3ـ� دار*ـ

      ،�ا)ـ� <�ـ�ا 
ـ� >ـ��     <�8س، I$? روی� ای	�د� 
�د*� و )'ـ& یCـ�ی�3 ا+ـ� �ـ�د� 
�د*ـ

� دا+�� 
� [�ز "ـ�d3 [�ح . دی�3� *��3 ��دمA7ور د �اوج Eـ�ی�� 
ـ�د، �]�ی8ـ� )ـ�ل     

�ری�Cـ   ز)�ن وی �
�$K�Kـ�ان و    ���م ا��8ب و ا� ��ـ�ه� �ـ�ب   . �7ـ�ی? )ـ�د�  �ـ�ازم  هـ�


�د ��هــ� Eــ�ی�� 
ــ� *Jــ�  � ا�ــ�8ب و اK�K$ــ� و 
ــ� ا*ــ�از� *ــ�یC	ــ�ن دی�ارهــ� را �I"ــ�*

�( �*�، )�*(ـ�  "ـ�  در ا��ق 
ـ�ی� �vـ${ و 
	ـ� ا��ـ��م )ـ�     . ه$# ��� *�8د. ر�$

�ه�ی س��8)"�
 ��" ��$"�I ��ت زی�د( �� � .  



9$
�ن( �
 ،��+`�
"ـC&   ه�� دو�ـ�  )��Yه� "�$8  ��*�ی?. ه�ی� *��3 ��دم 

   �
�"ـ( ��
�د*� �� در ��8س )	ـ�p`ن در 7)ـ �ـ� 
ـ� ایـ4   . و درازG  د�    �ـ� 7ن�>ـ� ای	ـ


ـ�  �(� در )�رد"ـ�ن و>ـ�د دا"ـ�، �ـ�ی�       �A�Mـ� و د�ـ�   
�د*�، ه��(�ن :9$Aـ�$*

�  �I )ـ�  ه� در ��رت از د�� دادن ����9"�ن ��� 7ن*�هـ�� زن و )ـ�د )�*(ـ�     �8ـ�س . "ـ

 �

�د ـ  �V" ـ�رت . *��ن، *�"ـ(�س و *�)(��ـ;   ��ان�زرد و       ��ه�ی�ـ�ن 
ـ� [ـ�ز 
ـ


ـ�د، 
ـ� 7ن و    Yی� �ـ xون :�و�
��ن 
� "v ��C$� <�د� ��ف و <��� و ��I  �$ـ�N

�د از دی�3ان )� ه�� )�ت زی�د� را ه�$�� *��3*�ه�، 
ـ� ایـ�E    4$� 7ندر )�ا��:� . زدی

��* �CA ��p	( د. ��دم�
 xون :�و�

� ای4 +�[� 
�د ��  ن ��رت ��*�ی? `��Gه� ا

�*�Eد��ت ���	Gد� ه��9 ا�C* �
  .ا*� ا� را در ز*��$��ن �^�

� �� در�ـ� )]�
ـ& )ـE 4ـ�ار 
3$�*ـ�،       ه�دوی��ن *���Vن)
�دا" ��< �
 �(�E

���G ز�] �

ـ�د   ه�ی��ن  qـ��    . ���(��� ه��ه(ـ$� �� ���ـ��،   E7ـ�� ��*ـ�ی? )�هـ�

اG	�س دا"ـ�؛ 
ـ� [ـ�ر� �ـ�      *�ا+� و �]�ی�8 
� ر*q، و *�3ه� یv �*�8� Y(�� و ��

��p	( �C�
. ا� ه	� �� *$ـ�ز 
ـ� Gـ& "ـ�ن دارد     )4 اG	�س ��دم *� یY د"�4، 

��$� ��، ا�,�ان +�*� ��*�ی? )�ه�)�
 �      xزی8ـ�، �8ـ�*� *ـ�ز ���ـ� در و>�د"ـ�ن   
(ـ


� ه��ن "C& ��دی� ای^�د )� �*���: �[$Eو د �  .دا"� "

�، در )�رد :9$� �� ��رهـ� 
�ای�ـ�ن 
ـ� ار)!ـ�ن      ه� )�ا ی�د <(�8Cت )� 7ن)ا*�ا+

�( �Cd� د�
  . ��د*� 7ورد� 

�ار� ای4«* �M

� �� ه$# ر �<. «�
�)� �dـ�، ���ـ��? �ـ�د و )Cfـ�      )�د [(

�
�د* .»�M
�ی?؟در�� *. ه$# ر*�� �*�+ �	$«  

�d� �
��( S(�� ای��� �

ـ� +ـ�[�   . ��*ـ�ی?  ا�8� �ـ� در�ـ�، E7ـ��   «: زن 

�ت، 
�ای�
�ود ای4 ��ر f(ی� ای^�د �� +�اه". «  

�d� در ��ر )� د+��� )�«: )�د �: �� �$��ر؟ 
�ا�E7 ،�)�«  

�d� زن :»��
 �$N�� �  » .�� +�دت 
�ی

��$" �8f� �     ���)یC	ـ�ن 
ـ�د، �]�ی8ـ� 
ـ�ون هـ$#      ��د*��ن 
ـ� [ـ�ر و�Gـ

�Aا�f*ذ )�. ا�d* 4( درون �
� دو�ـ�*� را  . ��د، <�8س و )�اوم *��3 +$�"�ن �),8�

    �A�Cاز +ـ�ن از �ـ; "ـ �C:ن ��دم و >�ی�8ر �ـ��fام �ـ�ازی�   ام 
ـ� رو� :�*ـ�   ��"ـ  ا)

�".  

�d� :»           4 �ـ� )'ـ& زن و$
3ـ$4، ایـ4 در�ـ� �ـ� "ـ�� +ـ�اه� و 
ـ�ادر� ه	ـ

�ـ�دم، ا)ـ� :ـ�ن >Vـ(� 7زار      در )]�
ـ& �Aـ�ر Nـ�
�ت )]�و)ـ� )ـ�     » 4؟�*)ـ  "�ه� )ـ� 

�( �*�� �� +�اب. ر��*Eد و��          Zـ[A ،�*��Eـj "ـ( �*�ـ� *�دیـ(S> ـ�
هـ� 
ـ�`+�� 

  . دا"� ام 
�د �� )�ا ���I *��3 )� ه� 
� "�*� :(q زدن 7ن



ــ�  d� ــ�د ــ�اب «: ) ــ� ه�$�ــ� از + ــ�  ) ــ� ا�ــ�dد� ) ــ$� ��ده ــ�ی4 . �( V
ــ�ع  *

3(�  »ای(�Mر *$	� +�*� ��*�ی?؟. 94ارا*+

�ی? ا�8� �� ه�4$«*�� ��E7 ،ون . [�ر��
�ون ���I و 
�*�$+ �
�ا �  ».7زاد

ا� از  *�ـ�*� . "ـ�، +ـ�*� ��*ـ�ی?    ��Y )(��; ای4 روزهـ� �ـ,� I$ـ�ا )ـ�    «

  » .���� ز)�*� �� از 7ن )�


� 7ن ا"�ر� �ـ�دیE7 ،4ـ�� ��*ـ�ی?، �ـ�)S در�ـ      ه��ن« S8E ��" �� ر�]�. «

�( ��3* 4( �
�ی�3 Cی �
 �8f� ت�ـ� *ـ$�  ��د*�، ه�� )�د و زن در ���م )G 9   3ـ�ه�*

�ی�3 *��Cی �
�ا *9$ )�ا+* .  

�d� ـ�   . "(��$�، >�ن �$��ر )� �� رو )�«: )�دG و یـ� �$A�3* ار�E �$K�� �f�

�(�*�
�+� )��Vرت 	� &�f� �)ـ� ا)ـxS   . ه	ـ$�   )ـ� ��*ـ�ی?  . ریـ9� *Cـ�دی�   
�ا

رو در  ا>ــ�ز� )ــ� )ــ�دم ا�ــ�Cfم و �Iیــ�ار� ه	ــ$�، و د+��ــ� 
ــ�. �ی? ه	ــ$���*ــ

��* &�f� ($� ��ره�)�ن�.«  

�d� ی?«: زن�*�� ��E7 ،�� �$��ر. ��)S در��E7 ،�
�ا� )� ه$�� *$	 �� .

�ی4 ��>� )ـ� رو 
ـ� +ـ�دت ا+=ـ�ص )ـ�     �� �� ،��ـ� A]ـZ یـY )ـ�د     . د� در ���G <�د

�$�. ��:Y از *	x�C�( �8 ه	��" Yی �(.«  

�d� د�( :»��+ـ�*� ��*ـ�ی? و )ـ4    . �ـ� ، یCـ� از ا)ـxS )�  رو�$3(�ل +�ا*(

�$)ـ�ی�ی� ز*ـ��� و "ـ!�? د�ـ� )��ـ�، و )ـ� ه�$�ـ� از        . )���E Yاردادش ه	

�( �JA�f( ���( ($� :$9ه�ی� �� )�ل�.«  

�d� ـ� «: زن��( �
 X��)ـ� �ـ�G; ه�:$ـ9 و ه��	ـ� �ـ� در      . رو�$�)3ل (

  » .دی� و>�د دار�، ه	$�؛ و ه��9 :9$� رو �� )�ل )��� از د�� *��ه�ی��ن  ��ب

�ی?«*�� �*�+ ،�"�
 �
�ا)�ن دا" �V<�� &
�E Fd* ا�� �  » .ا�8

�ی?، و )��Cم �� 
� )4 ی�د7 "�� در�� )�«*�� ��E7 ،4$�4دی�� �)� . ور

� *��ـ���� 
ـ� *fـ��    ه$# دو�� *�اری� �� �	ـ� <ESـ�     I ی�ی� ��رهـ�)�ن�$ـ�ا  � )ـ

� �$��ر�E7 ،�)C

� +�د)�ن )�
�[ـ� .  Z]A &h�	( 4ـ�     در [ـ�ل �ـ�ل  . ای
هـ�، +$�ـ� از 


ـ�ط 
ـ� )ـ� oAـ��� �ـ(�T         4ه� �VE)�ن�( &hـ�	ش ��دن �ـ� �ـ� )S� ا)ـ� )ـ� ه(ـ�ز    . ه�

� اون ای4�$
ا�  �$ـ�� <�SE*ـ�   یY 7دم <�E& از ایـ4 ا�E�dـ�ت *$^ـ�   . ه� *$	4 >�ی$� و 

�( �)�. «  

�d� :»�[* �:�    ـ�دن )ـ4 داریـ4؟� jE�( �
�ا �� �ـ�     » ا�ا��:ـ� �ـ� اون Gـ

یـ�ن  روایـ4 زی�I ;� .» �8ی$(� 
� [�ز درد*��� ورم ��د� 
ـ�د . دو�� دا"� )�,� *�8د

� ه�$�� *��d+ 4)� ;$[�� �)( 4*��.«  

�d� ـ�   «: )�د( �. )����ـ� ... ایـ4 +$�ـ�  . �(ـ$�  در �&، )� از +�ـ�*� [�Aـ�ار


�ای4 )� ا�Aاد دی�3� ه��)

ـ�ر دی3ـ�    . در ز)�ن `زم 
�ا� ا*^�م ای4 ��ر داری�  Yا�� �� یـ



     �
�ـ�، �Aـ| +ـ�اه� "ـ Yرو�$3(�ل *9دیـ �

�ر دی�3  Yا�� ی ،�*�^*�
و ا�ـ�  . )� رو 

 �
3$ــ��، ��ــ� +ــ�اه� "ــ ��
ــ� رو"ــ� *ــ�)�8Mع و . *,ــ�ا� ایــ4 ه�ــ�اره� رو >ــ

�د+��ـ� �(ـ�، <��8ـ�     ات �� 
�ا� ه� �Aد دی�3� �� )��)C در ��ر ���oA �( یـ�  "�ی	

�"�
. «  

�d� ای4«: زن ،�$�ی?؟ ه(�ز، )� )�د)� )(M]� ه	*�� ��E7 ،�	$* ر�]«  

»�  ».�^�ر، +�*� ��*�ی?، ه�$�� او�$4 و >����ی((

� �$��ر«�E7 ،�$)� �8f� ار در )�رد ��رB
 UI .�( ر�
�ا� )ـ� �ـ�ر    :] �� ��$�

�( �
�ا Z[A ؟�)�. «  


��،  �� ی�C از 7دم« �( �� �$��ره��E7.«  

»�C� Yـ�دن از        ی
�ی?، و 
ـ� ایـ4 ���$ـ; )	ـXf �ـBت *�� xS(ارزش از ا�
 �

��
 �( �JA�f( داش و�I ،�$* 4	G. «  

�d� :»     ـ�	$* �� �� >Vـ(� هـ� :(ـ�A 4$�ـG .     ا)�، *ـ��,)ـ4 
ـ�ا� ا�ـ

� دارم. �Aوش��( Yو ا`ن ه� ی.«  

�*ـ�،   ��ده� در دو [ـ�ف )ـ4 
ـ� ��Gـ� در     +�اب(7  ��،    رو� Iـ�Aـ�ار �ـ�E ـ�دم+

 �
�ــ�د، ا)ــ� +$�ــ�  یــY 7دم <�Eــ& *]ــ? 
ــ�ز� )ــ�. هــ�� دی3ــ�� را دا"ــ� ا*Jـ�ر Nــ�

�Gرا�* �)C
 �
�د*ـ� ـ ��ـ�م        7ن. �� از 7ن 
�دم �� 
�ان :($4 ��ر �هـ� vـ�ورم را "C	ـ


�د ��ی?. :9$� �� دا"� )]�و)*�� Yه� ی �*��ا 7ه� ��$�.  

�d� ـ  «: زنE7 ،�CAـ� �ـ(� �ـ� Gـ�` 
ـ� [�Aـ�اران       . �� �$�ـ�ر �� )� رو *�ا)$� �ـ�د

�ی�

�ه�ت رو  4� وا�� ���. +����ن ا>�ز� �� و ��ر دا"�E7 �
 S8E �( از �� ،�$A�� س

�J)(�$v ر�oGو*� �^�ی��

�د ��  �)�ES> ت�" �

ـ� *Jـ�   . ت "�Cی� �($�، و اون 

(ـ� دار�  )�A�� �
�ا �>ـ�   ار� 
ـ� ایـ4  در Gـ�ل N�Gـ� +ـ�دش د   . ر�$� �� ا"$�ق زی�د

ا� ا*^�م  :� ��ر دی�3. )$�د، �� *�ر�Nی$? رو 
�V ا
�از �(� و �� رو از د��ن )� در
$�ر�

� �$��ر، �� اون رو ه� *�را�G ��د�؟�E7 ،�  » داد

�d� :»��* �+ س�
�، ا)� )4 
� ی� $�,8
 �".«  

�د*�، و )4 
� >$ـ; دا+�ـ� �ـ� د�ـ     ��د +�ابAو >�ش ا ;)< �
 �ه� دو
�ر� 

�ا ��دم،$I �	

ـ�دم، I�E$ـ�م؛ و     ی�C از  �ه�ی� را �� 
�ا� )�اFE ا�MNار� *��3 دا"ـ

�� را 
� )�f ای4. 
� ��<� 7ن را از �9$� و ��رو�Iدش "(�+	
هـ� 
ـ�    ��د �� +�اب 

�، در*�" �+ ��م اش ��دم و d�A& را 
� ��رت 7ن 7وردم؛ �Iر� ��$"�I در �$ـ�� و  . ه��I

 ��$[	( }$�v �
�ـ�ن "�ن ر�A،  ه� و 
$(� :��دا+& d< 8ـ& از ایـ4   وE   � �ـ� 
�ا*(ـ

�*�$�� Ud* در 7ن �))� �� <M	ـ� )ـ�      ه� .>���$��
�(ـ �
ـ� �ـ�ا �V*7 ���د*ـ�،   دو

�	M>      ـ�ن را د:ـ�ر ��ـ(| )ـ��*�
(��� �ـ� �Gو �:�ـ��ن  ا"ـY از زیـ�   . �ـ�د  ه�

�	
�ت <M	ـ� )ـ�   "�ن ��ازی� "�، و " �
 �� ���G در   ��  از )ـ4 ��د*ـ*�  ،دور "ـ



�( �,� �
 �)
�ی	 �I�� �)ادا)ـ�  ر�Gـ�   
ـ� 
ـ�  :(ـ�ن �ـ�رش را    d�A& هـ� . ��ا*	

�( �	M> داد و �)
�د*�، ا"ـY  +�اب. ه� *$9 ادا)� دا" ��هـ� 
ـ�    ��ده� از ��� +� "

� �نزور +�د را از )$�ن :��	
�،   "�ن 
$�ون )ـ�  *�در یـJf� Yـ� هـ� دوی�ـ�ن     ��ـ$

�
�د* ���ار "$
�*�ُ"Y وا. 
 �	$� �
 ��
�د، 
� [�ر� رد " ���  "�ن +$�� "�ی

UC>  ن��*�
 �
�ا� 8�vـ� *$�و� ���A ا���& v$�اراد     �"ـ�ن را   �ـ�دن 
ـ� +ـ�اب ا>8ـ�ر

�ار 
�د*� و از ه. ��)$4 ��د� 
�د$
� 7ن ��Jf�� �( �d)ه�دو  �)
ـ� د*8ـ�ل ��Gیـ�    . >	

    Yـ� :�ـ��*� ا"ـ
 Ugو �ـ ��ی�3 *��3 ��د*Cی �

ـ�ر ا[ـ�اف      �رو� . را از *Jـ� �Bرا*�*ـ

  .���� +�ردم و 
� 7ن دو +$�� "�م�Iه�ی� ��

ــ�ی4 �ــ�ا� )Cfــ�مV

ــ�  ��و وا�Eــ� از . )ــ4 >ــ�ن �$�ــ�ر ه	ــ�«: ام �dــ� �((ــ

�Gن *�را�  ».د�

�ار "�� دو +�اب$
ه�ی�ـ�ن *3ـ�ه� 
ـ�     
� )4 *��3 ��د*�، در 
M> 4$	ـ�  ،��د 

� و �Aار �*�$+�: Ug� و �)�ی�3 ا*�ا+Cی�
� �� ای4 7ن. �د* Sً�> ام ه��یY زود�ـ�   �� �

�     . ��د*� از در +�رج "�د، د<�ا )�A�Cـ� و>ـ�د �8ـ�ن ورم �ـ�د� و "ـ
� زدم  �. ام، �Iز+(ـ

 .در�ـ� )'ـ& d�Aـ& و *�ـY     �(ـ�،  ��ـY )ـ�  ه�ی� ه	� �ـ� �ـ�وی| "ـ�ی��ت 
ـ�      ز)�ن

�	

�ـ� 
ـ  . دارم ه�ی� از ه�دو را در >$8� *��3 )� ه�$�� �[( �
�ا Y�* هـ�،   � زا)8ـ�

� و [�	�د*�8ل ��دن دوای� T�dG ر��� ��� ا�، و 
� <(�ان ه�))� �$VM� ـ�)�  ا�> �

:$9ه�� دی3ـ�� هـ�   . ه�� ��ر
�د� زی�د� دارد d�A& *$9 ا��dد�. +$�� )(��; ا��


ـ�  ز 7ندارم، 
��o ا ه�ی� *��3 )� در >$;�* �
� +ـ�د 
ـ� "ـ�ت    ه�   �� و *ـ�)�8Mع  ز*(ـ

f� و در 7ن ،�)
ــ�دم �ــ� )ــ�ه	ــ �هــ� را رو�  ��ا*	ــ� هــ� �ــ�ام از 7ن Jــ� در وNــ�$

  .ه� 
� ��ر 
�8م ��*�ی?

3
� �� 7ن :9$� �� `زم دا"� را ���)� 8E& از ا��dد� از d�A& �یدو�� دارم 

ا)� G]$]� ای4 ا�� ��، �� 7ن �Jfـ� Eـ�رت ا�ـ�dد� از 7ن را 
ـ�     . 
� د�� 7ورد� 
�دم

  . د�� *$�ورد� 
�دم


ـ� ��*ـ�ی?   
� *�3ه� 4$3)�    �هـ� *$ـT 9ـ�ه�ا 
ـ�ون هـ$#       7ن. هـ� :�ـ� دو+ـ


����، ز*3ـ� *]ـ��   �*�V��* ر�] �
�، )�د *�" ��$+ 4( �
 ���G   9ـ$( �ا� را از رو

�ا در7ورد� �

�دا"� و 7ن را  .  

� ز
�*� ��ـ$�، [ـ�ح   [�	� ا*]��� در ��"�Aاز د �هـ�� [�	ـ� 
ـ� )fـ�      ا


� در+�$�ن ��د*�، و در ی�A �Jf� Yد دی�3� در ��Aل "�ن در +�Mط رو"(� "�وع 

 ر*3ـ�  و 7
ـ�   "�8*� ��8س ر���. "(�+� �Aد� �� )�. �(�ر )� در ا��ق �oGر دا"�


�د،  ��$"�I���E و ��اوات ��))� ��$+ �$d� ز��
 &C"  <ـ�ا( �� �ـ� 
ـ�   ، ردا� اIـ�ا


ــ�� �ــ$�� 
ــ�د، )�هــ�� )ــ�ل. "ــ� ��)ــ& )ــ� ر*3ــ� +Mــ�ط �ــ�خ�V� qــ� ر*ــ
 دارش 

9� 7را�� و )��8? ایـ4 ر*ـq را دا"ـ�    ه��ن
و  :�ـ��*? 7
ـ� �ـ�د   . [�ر �� ری? 




�د ده�*? 
� �Iز+(� )!�ورا*� ��
�ز " ���Aـ�،   ه� �Aد دی�3� ��f �ـ�E �$Kـ�ار )ـ�   . ا

�( �V
� ا)� )4 او را +�)" .  

�d� :»��$
9�. �Sم، V^( ��$؟. )'& ه���J)( �� �$��( �:«  

�d� ـ�ن    �� "��غ ی4)'& ا«: ��ز� وارد< ،�ا� از  
ـ� �ـ�رت 
�از*ـ��   » .�ـ�ر� �ـ�د

      �ــ� "ــ �یI�* ــ�ی4 ���ــ�ه� ــ� در �Iــ� �ــ�ش در 7+ � �ــ ــ�ون 7) $
ــ�ل  [. [�	ــ� ا*


�ه�ی? را :Y ��د �� )��; 
� ��د�� �
� و )"  B� ـ�J* ا از�( �V<ار�� �ز*(ـ��  « .*ـ

� �� �� ی� روز +�د�� 
� درد�� )$(ـ�از� �ـ� اون زن    )4 ه�$�� )�. ا��d�  �هـ�ز�

��* ��
 ���^* �*�� .4C* ا�� ��$
  ».ه	� 1)4 �(� ای(�و�I. و )(� 

�d� :»��رت 
�د �ـ� +$�ـ� 
9ر�ـ� و    . �� ی�*	�. *�، �� *$	I �Iو��(� ای(

�   . 2)4 �� رو 
� ی�د دارم، 
$�� `دم. )�د�� از �� 
�د�

� ه� 
9رگ "�ی�، و �� یـ� یـ� �(

�

�د� ا��dد�  ���:�� � .( �CA� �( �� ؟ ��دم��
�ار 
�	G �  »+�ا

�ـ�دن 
ـ�ا� )�د)ـ� )'ـ&      �Iل وا��E در ��ر. دی�م �� ه$# ���I ��ش *$	�«

دارن 
ـ�ا� )ـ�ا��E    ��� د�Bgی� *3ـ� )ـ�   ه� )4 را ��� یY ا��ا�G 7ن. ��ه� ��*�ی?

ـ� �ـ� Iـ�رم )ـ�د�، )ـ4 �]ـ8? رو 
ـ� ارث 
ـ�دم        . )'& ا`نEـ�    . و از وIو�)ـ4 �(ـ� ای(

�
���C، >�نو وا. ه	 �
�ی �� �d��( ��E.«  

�)$
�م $�� `�

$�ـ� `دم   ��� *4C �� )(ـ� �fـ� �ـ�K   «. ام را  ،��. $� Eـ�ار 
ـ

� �� از �� ه� Z[A )(� ه�� ���(�x)�رد)
� <M	� ا*�ا+.«  

 �

$�� `دم  ه�� +�ب )� 
�ا� 7دمه�$�� :�ا ا��E�dت  &'( ��؟ زی�ا ا�AادAا

� ه� ��د )� از 7ن*�
�ـ�`ت را دا"ـ�  در وا. Gل ا��رت �!$$� و �(E او ،FE .   ـ�درE U*یـ�


� دی�ن ���م �*��* �
 ���ش 
�د، و )ـ�  ه�� I$�وز� و ا��3ه�vو ا ��J*   ـ�	ا*��

:$ـ9 
ـ� [ـ�ز و�Gـ(��� ا"ـ��8 از 7ب       ه� �A�� را ا*,�ب �(� �ـ� ه�ـ�   ی�C از )$�$�ن

�)C
 ;��v را �Gل وا��Gو 7ن ا ،��"�*	� ). در
$�ی

ـ�د  )ـ�  7ورد و از 
Sیـ� �ـBت   �او  .

���هـ� 
ـ� درازا    � و :$ـ9� را �ـ� �ـ�+4 7ن 
ـ�ا� دی3ـ�ان �ـ�ل      �(ـ  هـ� را *ـ�
�د )ـ�    ز*

�� ا��، در ی�Jf� Y +�اب )�ا*^$(� )�� .    �
�د، ای4 �ـ�ر را 
ـ�ا� �3ـ Y:�� �� �Eو


ـ�ا� Iـ�ل     )� زدن ا*^�م `�G ا*^ـ�م )ـ�  داد ـ و  �
ـ�    . دهـ ���8Eا�
ـ�د، و 
ـ U*او یـ� �ا

�*�دی�3ان �� )�*(� ��"� و $"�* �  .اش 
�د*

   �� �dـGـ� *ـ�را
Iــ�رت . �ـ� ه(ـ�ز 7)ـ�د� *$	ـ� �ـ� �(ـ� ای(�وIـ� 
�ـ�        «: 

���G رت�E از �Cد، ی�
 ���ـ�ی�   هـ�� ا�ـ��، �G)ـ� دا"ـ� و در *�یـ�      ده(�� و ��زا*(

�ام 
�دGرد ا�( .�
9رگ >�Vن را راه( او ا*�ژ �  » .��د �ی� )��ه�

                                                
1
  Count Entropy 

2 Billy Lathem 



�8=> �
 ��$
�d� �$* :»  4او داد؟ او د"ـ� �
 �و در *�Vی�، ای4 ��ره� :� :9$

� و I	� ��SC$*1 �)Iس ه�ب"2 ��� ،��*�I Y4 ی�� �Gرا �
*ـ�م +ـ�ب   . او را 

+ـ�ام ��Iـ�ار �'$ـj و )�d(ـ�      )ـ� . +ـ�ام  )ـI 4ـ�ل )ـ�   . ه�ش رو �Aا)�ش ��د و *�ازش

�"�

��� ازش �� ���$ ��ی� ی�د )� �]; )�ل )(�، و *�ی�ای�G 4` دی�3 . . «  

�رت«I...«  

�ادم! )�د�«* ?� اون ه�$�� از )4 *�ا)$� )�. ا)� ه(�ز از د�".«  

�d� :»م :�ا! +$�� +�ب�$�VA.«  

»�  »!)4 �(� ای(�و�I ه	

»�* .��$

�ا� ه�� و *$ـ9 
ـ�ا� +ـ�دت   . �� Z[A ی�*	�،  �	*�"�
�ـ� هـ$#   . 

��* ��رت 
�د، و +�د�� ای�) و�E اون �(دI �� �"  روی�هـ�ت +$�ـ�   . دو*ـ�  +�ب )ـ�

4C$:�� .��
�"�*	�، ی�  �� ی� 
 ��ام "�ن �? 
� 7دم,  ».ارزش 
�ا� ا�

�( Ud* �,� �

�د ا)ـ� +ـ�دش را    �G` او دی�3  ���، ��ر�? ��خ "$��

�ل ��د و اه�*�)� �"S� �
  . 7)$��9ی�I 4ز+(�ش را 
� )4 زد 

� از ای4 *$	�، >�ن؛ اون «�$
��ده� یY �ـ�ر G	ـ�
� روت    +�اب�� ه� ا`ن 

�از� 
� *�J )$�د ی� *	$� ه� )�. I$�د� ��دن)
�ار� �ـ�  . ��*� �� رو * ;^�� ��< ��$+

��ا �(4 ی� �,$I 9ت!( ��� �A�� �8، ی� ی� رگ�E �"ـ�ی�م 
�یـ� از ا<oـ�ت    . � +�ن ��

��	E ��ـ�  � زیـ�د� و>ـ�د دارن    ��ره�� ز*(ـ�� . ه�� دا+�� ��ر �(� "�وع �(� و رو

�( �� و زی�د
��`ت Gم، >�ن، ا�
  ».��*� روت ا*^�م 

ــ�ان  ــ�م و د* ــ�د�  «. هــ�� +ــ�*$� را *�ــ�*? دادم  �8,(ــ�ش را 
���دا* ــ� �7 ــ� )( �

� ه	ــ�. �(ــ�، 
$�ــ� `دم *�ــ��:Mــ�ر� �ــ� از )ــ�ه8� . )ــ4 در وNــ�$� +$�ــ� 
ــ

� از ه�� ازش )ـ� �$
 �� ��ـ�  ���ـ� رو I$ـ�ا �ـ(�؟ "ـ�ی� ا     ا��dد� �(� و اون :9$

�)C
 ��ا �(�... �Sش زی�د$I ��*�( �E�
�رت I رو �� از �9$: �*�
...«  

��
 �� �ـ�   ر*q از ��ر�? �Iی�، و *���Vن )�*(" ���هـ� را 
ـ� �ـ4     �8ـ�س 
ـ9رگ  ا

�"�
�ت +$��. $�� 
$��ر�
. ��د� ( �
�د ا)� )4 در ای4 
�ز ��ر��(E ��Eاو وا   ��
$�ـ

�هـ� �ـ�� �Cـ�ن دادم،     
� �ـ�� ��*ـ�ی?  ... رمدا�� "���V  و 
�. از او "��� دا"

� را 
� 7ن�I م�� +�رج "Aن     . ه� ��دم و از د�
$�ـ�ی4 �ـ�<� �ـ� 
ـ �
� از 7ن �
و 

��*��ن 
$�ون 7)�م دا�v*� ا>�ز� )�+�� �)V< داد، از.  

�C* 4( 4ده$# �+�� jE�  .S� U"� در )

                                                
1
  Nicholas Hob 

2
  Serpent's Son 



����� ��	
  

  ��ی	 ��گ ��ی�


��  ��ا��	�، �� �واز: ��� 

���
 ���ر �� ه���� �ن .�� 
�ی� ����� ������ !�ر  �� ا "�. (ـ'رم  رود، �

ه� 
��ون ���م، ��ه�ی� 
ـ� +ـ.�� �ـ� را �-ـ� دا�ـ��       ز���� �� از +�(���ن �'��ی*


'د ��
'د�� و �1ق +�د  ���م /'ر�� را �'�� .�3 �2��� �	4�
ـ'د،   
�ه�   �53)  

'ن �ـ�ز را در دهـ��� 9ـ8    (ـ . �67یـ�  ام �ـ�  
�3ـ�ی�   +��ه� در درون و 
�ـ�ون   �و +�ی

�� ������>'د ا+; ��دم �� ه�:6  �
دادم، @?ـ<   ه�=�3ن 
� �9�; ادا�� ��.   ('

�� A1�

'د ��  ��
>�م �?B و ('ا+ 'CD زور �
!ـ�ر از   ���ز دا��� �ـ� �ن . �� ('دم را 

هـ�    �'ا�3ـ� CE	ـ�   هـ� ��ـ�   ه� دور �'م �� ا�3��Eن ���ا �3� �� �ن ��ی*+�(���ن �'

��3�+�4
 ���<����ن را 
� د)�+ ��F�4G .  ;ـ��9 �
و 9�� ز���� �� ��H�I ��م، 


ـ� +ـ3-�4ش زی��ـ�ن 
�(ـ'رد �ـ�         ��
�یـ�  . ��د�ـ�  ادا�� دادم، ا:��K ��هـ�ی� 
ـ� +ـ.


� /'رت ورم ���3 ،���
 ��هـ�  (ـ'ن    �ـ� 
ـ� �Mـ�    ار��ـ��  ��د و �ـ;    ��D>� دا�

Nــ�
ــ'د، ا�ــ� ��ــ�  ر ��ــ�ن دهــ�  �'ا�	ــ�� �+ــ�O ���ــ6  �ــ� Pی� و 2ــ��Qــ �ــ� در . �

ــ� رو   هــ�  9ــ�یS و �3��ــ�  وDــ'د دارد �ــ� ��ــ�د  ه���ــ� R�ــ.'ر. +ــ�ی� ��یــ; �ا

�� ���E �
 ��  6�K�3 ه��4�
 ��
ـ�و      . �� 
� CDـ' �-ـ� �ـ� و Dـ'ر  را �3
�ای�، (��



�ز��
� در ��53. دار �� ا�-�ر ه�@�  �
ام 
� ه��ن  !��@�. ا  �-�ه� ا��ا(�� و ��زی�م 


'د ا��از �� ا9	�س �� �
  .��م ه� (�رج �� 
�ی� از (��
�ن. ��دم، 

���ز 
� ا����م و ��"  ،��
�ا  
�زی�
� !�ر��ه�  او��� دا� ��ا�� از (��ـ�  . و ز��

����� (��C دور 
'دم، و �) �
 ��	�. ه�  ���'�� هـ� 
ـ�وم   �ام از دو+;�   ه�V �'ا


'د ه�ی* را 
�ا  ��ا!>; از �ن وا�� �� 
� �9ل �دم ��9�� �ن. ه� :���  ��� �
ه�ی� �� 

��� 
�ا�� ��� �� در
�ر  6�K . ��ن �ام از هـ��ه� �
�� ��ـ�س      و ا:� ���ـ�ن یـ� دو+ـ����

�� �� ،��@�: �� ��	�!ـ�ار داد  ا+ـ��اق +ـ�Y   ط 
>�3  �� وا�� �	� را 
ـ�ا   �'ا

�]� رو  ��  ('دش �>���، دی-� 
� 9	�ب ���ا�	�ن ا:� از . ا+;���ا �� ا
  . ��ی ا

��� �� ���6د د��3; 
�و (O، ز�� �

� ی" دو+; ار�>�ط 
�!�ار ��3،  ��. �'ا

�-ـ� �ـ�       
�ن دا\�ن و درد���� را در E'ل (��
�ن �� �ـ�دم �ـ�    ��ـ��م، 
ـ� ه�ـ� (�ـ�


� ی" ��4C �1'�� ر+��م ه� را از �2
� زدن 
�ز �ن �)R�
('دم را 
ـ� دا(ـ[   . دارم، و 


� ی�M از دی'اره� ���M زدم �3�-3+ �
!ـ�ر   ا+��ا9; 
ـ�ا  یـ" ��Gـ� �ن   . ه[ دادم و 


� �ن �Qت �K  ا�

'د �� @�ا�'ش ��دم  *.
 �D :'�ـ� �4Cـ� را   ام، ا�� 
�DR>ـ�ر   ���

��
'ق �زاد/�ا  . 
�دا� �3C

'د
�A1 !'ت !C>� دو  :�  (��C ��� در  و��9. 
�ر

هــ� ('د�ــ�ن از (ــ'د د@ــ�ع  �ن. +ــ�ی� وDــ'د دارد هــ�  �1ــ'�� در ��یــ; را
Iــ� 
ــ� �4Cــ�



3ــ�، و (>�هــ�ی� از (ــ'رد �ــ�ن ا@ــ�اد  �ــ� 
ــ�ا  �ــ�ر  \�ــ� از �4Cــ� زدن 
ــ�   �3 �ــ�

��C)ددا'

'د��، در د+;  ��  .ن !�م :Qا�


ـ�   راو ه���ـ� د . دا�	ـ��  را ��ـ�  �D  1یـ� �ـ'   ���ر�D ـ'د   9ـ�ل
ا�ـ�  . Dـ�ی� 

ه�  �1'�� !�ار داد ا+ـ;   ه�ی� را در ��4C ��د �� ��رت �� ا�3��Eن �9/[ ����ه

�'ا��3 در �'ا!Y �2ور  او را ���ا ��33
�� !�. �� دی-�ان ���K �
�� و �ـ�ر 
ـ� د!ـ;     @�:

 ��
ـ� یـ" /ـO�C (ـ'���      (�ـ�   +ـ��4 (
� د�>�ل ��رت ���3 :� و ) 
�D	ـ��  و �33ـ�

��    . ه� را 
� د+�� ��زان :�@�� ���ر��در �ن ز��ن �?�ی>� از ی" �K� �ـ'ر 
ـ'دم و د+ـ


� �Eز ا�I2اب �

'د�� �ور   89 .  را ���3م، ��� �رام :�� و!�� �� /�ا  ���ر


'د�ـ�، 
�ر+ـ�       ه�  دی-�  را �� رو  ���ـ�  ��رت. ��م  �ـ���  �?ـ�
C� K	ـ>�

  c�1 در �1ض ی" +�1;  و �Dدو، ا�]�ه�، +�'م  ����>� ���'�� از ا@	'ن. ��دم


ـ�ا         ���3��ـ� ��رهـ�  و�9ـ'-K و ،�� در د+��س 
'د، �M� ���7[ و +ـ�4 
ـ� :Q�ـ

  .+�:��� و +'د 
�دن، ا��5م ده��

�ـ� �ـ� �ـ�ر �]�ـ�     «: �	� از �Eف دی-� :'�� �4Cـ� را 
�دا�ـ; و :4ـ;   [


���
 ��  » .دا�

ام  هـ�  �ـP �ـ�د    ن �ـO ��دم �� /ـ�ای� از ��ـ�   در ���9 �� 
� ��ت �Bش ��

��
��ی�، :4 ��� �
  » .�� �Dن ��C'رم. +Bم، �'«: �1د  

»�� ��از  �� 
� �� ���س :�@��؟ دار  D �K]��3 را«  

���ز 
� ��" دارم. �� /��� دی�م«. «  


�ی� وا!�� ا@��jح 
��� �� رو �� !��ر ��د  ه��« 6�K .ر؟'C�� ،�� ا�K «  

�3 K'ن �' ه���� ��«
���ر ��. (�ای�   :� �� �
� ��دم �ـ'   و ازت ا �� ر

  » .ز��ن ���ز�'ن ��" ��3

��5+;. ��دم« ���ـ�وم از �ـ� �ـ� و!�ـ� �ـ� �ـ' ��ـ�د  و         هـ�V ! هـ�ی� �kـ[ �ـ'    

��ی; '� ،��� ��یـ�  . +�ی� ای�ـ� �.ـ'اه�� 
ـ'د    D	�ت �'  ی" ز��� ���?�س +'زو


��ون 
��م، '� �E�) �
  » .��C'ر د��[ ('ب 
�ام 
��ر �� �Kا 
�ی� 

»ا  �ـ�ار، �ـ'، ��ـ�ت در ایـ� �ـ'رد �Kـ�؟ �ـ' ��9ـ;          (O، ا:� (��('اه� @�ی�

P��j� �ـ'  . �ـQی� و !�
ـ[ �mـ�@�    ا  �+ـ�O  ا  �� اRن ه	��، در �?�
[ هـ� C�9ـ�   ��


� �'ه>�� در+��؟('ا  �� 
� 6�K  از ا وا!�� �� ،��
  »��1ق درو�� رو
�و 

�'ا�	ـ��   �1ـB �ـ�  » !�ـ' ، ��3ـ; 
ـ�   ای� @?< ی� وزش (P�4 درو��ـ� «: �' :4;

ــ� در  «. �ــ�د 
�ــ3'م �ــ� �	ــ�CH را +ــ>" +ــ3-�� �ــ� /ــ�ا  او  ــ�ات ی 

��ــ�، �ــ� 

�� ��+�@ . �E�) ای� �
 >?@��� �H�I� 6:ه� ��د  �-ـ�  �� �� �ـ� (ـ'دم    ایـ�  ��

                                                
1
 Pew 



�ـ8 در   هـ�YI! �4C� . V �� و �� ��6 :'�� را +� �Dی* :Qا���» .��ر�' ��'م �3�

��	; و+��ن و (��'اد، از ی" د��� !�ی�� 
� ا�	�ن �6دی"  د (�رج از دای� ��.  


�:�ــ��، در ا��!ــ" را 
ــ�ز �ــ�دم و �-ــ�ه� 
ــ� 
�ــ�ون    nــ��
ــ� 9ــ���� �رام و درد

��@?< ی" در، �" و �3]ـ�،  . رو !�ار دا�; ی" در در+; �?�
[ �� در و+< ���د. ا��ا(

N�
'د�ـ�،  ه�ی� �� در �'اره�  دراز  ور ��ـ�  �]�3 و دا\�ن 
� ر و یـ" �ـ�Mف �ـ�ه�'ار    

ا9��ـ�R دزدیـ�   .   �ن 
'د ا+; داد، �Dی� �� ز���� ���ر K'ب �1ی�ن را ���ن ��


'د �� .�CG� ه�53ر��ی����ـ�  �3ـ�، Dـ�ی�    هـ� ز�ـ�:� �ـ�    �' 
� ��.�S ('دش در 

ا��!" ��4C را �ـ�n �ـ�دم   . از ه�� �'رد ���ز ا+; ه�ی* 
�* ��3 �'��1 ا9	�س ��


ـ'د 
ـ� +ـ�; در �ـ�* ر@ـ��     و 
� �(�ی ���� �!�
 ���
���وی� �� در  � .  ،����('�ـ>.

�ـ� از �ن   ��ـ�Mرا �ـ�ی��   داد�ـ�، �ـ�ی� 
ـ� ایـ� (ـ��E �ـ�       �ـ� دی-�ان @�j  زیـ�د  
ـ� �ن   

�3� OCD ن را��[D'� اه�'.

'د ��  �GI+ . �
����  C
� ام 
� در �2
� زدم و در �?ـ�

 ،��)�K ])دا ;�+ �
 
'د ���6�K �[3  �� دی� �Mـ'    . �� ��ریC�'C� 'ـCD ;ـ�+ �



'دم '� ������� ��. ('ردم و ��:]�ن در ا��ق 	
  . در 
� /�ا  
�3C  در ��; +�م 

3-��� �� !�رت �843 را دو
�ر ا  �� رو
�وی� 
'د ر@�� و ه 
� +�; ��6 +�د


� �ن ���M دادم ��
�� از 3Kـ� ��Gـ�، 
ـ� اEـ�ا@� �-ـ�ه� ا�ـ�ا      . ی�@��، +�o+-6ارا��) .

�� از �' �>'د، ا�� ا��ق ����3* +�د و ���ـ6 
ـ'د  ��� Vـ�د  یـ" ��ـ6   . ه�+ �
 و Kـ'

. دی-ــ� !ــ�ار دا�ــ��3 یــ" رو 
ــ� رو +ــ�د �ــ�  �Kــ'
دو /ــ���3 . 
ــ�ون هــ�BD Vیــ�

��
'د، �'+ S.�� م رو  ز���'H�'3�� �:ی���+ �M�  ه� ;
'Eدار و ر  ا   زد، و �53ـ�

�
'ن �� ��دم را از �/ �
 ���53ـ� �3]ـ� �3>ـY رو�ـ�3ی�     . -� ��دن 
� دا([ 
�زدارد�\�


'د .�ـ� 
ـ'د   زی	�� �'، ����ن @?� و +�د@�:  �D ت�� �
یMـ� از دی'ارهـ� 
ـ�    . اش را 


'د و ���م �'Dـ'د  و +ـ���ی�   !4	� �� ��  �ـ�C7* را در (ـ'د �-ـ�     ه�ی� �'��

 @?< ا!Bم �'K" و ���4 �� 
� !��; ��?'�� در د+��. دا�; ����
� ز �� ،��س 
'د

�33� "�� n���I) >�G� "در ی ;�����.  


�ز ��، و �ـ' �ن   �3C

� /�ا   ������]�  ا�Eق �
ـ'د،     در  در ا Dـ� ای	ـ��د


ـ'د       
ـ� Eـ�ف �ـ� (ـ� �ـ� ��?�:ـ'، ��وری	ـ;    �ـ' ـ ��ـ�* 
�Qـ�     . +� 
6ر:* �	

  . �	�3D ،�G-�ور �?�س (�ا

�ـ' رو 
]ـ* !	ـ�    ! (�ا+ـ;  Dـ� �ـ�ل   ایـ� ! ا  �Mـ�، ��5+ـ;   ��ر  ه�V (�اب«

���ر  دم �� ه�V ��ار�� در ای� �� �D.«  

��!�ر 2ـ��4�، �ـ� یـ�     و در �9ل �2�9 اون. �� @?< ('د��. �روم 
�ش، �'«: :4

�=
 �:���
8؟ ��*. �'�� اذی; �3� 
� رو ه� «  

�3�

�R ���� �' �ب   �3C

.� ،8� D]��3 ��*«. اش را 
� /�ا  . «  

»����1 .���M�ا R�9 ����ار ا:� �� 
��3�؟ ('�� رو  ���م �P ا��ق ری..«  



»���
 ،���
 ! ��(ـ'ام \ـQا    یـ6 Kـ'ن او�5ـ� �ـ�    و +�� �� ('�; رو  ��ـ6 


.'رم.«  

�� و �ه� درد��n و 
�3C ����م	�� ��.+ �
+' �9�;  +' و �ن �' 
� ای�. 

ا هـ� ر    ��ـ�*  او �>�س +ـ�د . ��د ��د و �m1  +��4ش CD'ی* را 
�ر+� �� ��

�C/و  ��
'د دار و �q در زی� ردا  (��	 اش از    �>ـ�س ����ـ�   ی?ـ� . ���ی� �'���


�ق ��  ��4+ ��K زد و  ��	��) �3
   �'�ـ���،   اش را �ـ�  ر�-� �� �Kـ��ن �ـ�د


'د 6��� B��� .        ��
ـ� ا
�وا�ـ� ا�ـ�ا@� دا�ـ;، یـ�ل �ـ��  (��	ـ �3C
ر�ـN،   �'ه�  

���K �� ��� �
 �� ��ا  ����3 �>.�3 زدن  :� ��ر +>M	�ا�� �� ه��V ا  ��m�، و ده�

��. را ا��5م ��اد ا+;��       \ـQای� �ـ�    ه�ی* �]� 
'د، ا�-ـ�ر ه���ـ� 3Kـ�ی� و1ـ�

�]�  دی-� ��6 ��	;. دا�;�m1ـ�ی*  . او /���3 دی-� را ���ا ��د و 
� �+'د:� در ا


ـ� را9�ـ� �ن را ��ـ�ا �3ـ�، و 
ـ�      را 
� ��ی� ���'ا
/ـ�ا  
3Cـ�  هـ'ا را       ����M� 6 داد �� 

  . ا+����م ��د

»�� �	� ،��M
 '
  »�� O�+� �9 �K دی� ؟. �'�� درد�' 

��ــ�  دارم  «: :4ــ 
ــ� +ــ.��     » .ا9	ــ�س (�Cــ�  
ــ�ای� را 9�ــ� (ــ'دم  /


��ـ�، ا�ـ� د�ـ�       «. �ـ��3م  �� �GIـ+ ��هـ�م ایـ� ا��ـ� رو 
�Eـ[      ا��ـ�وارم �ـ� 
��ـ

 ��3، +�م ه� �� ����� *�� �:��� ;�+ �
 �2
� دیـ�م، �ـ'، و   �� وا!��  .�� دار

��دی-� 
� اون D'و	���� !>[ ه� . «  

�' رو  ��هـ�ی* 
3Cـ� �ـ� و �mـ�� در     » .���اد ��� از �� D'ون �'��ن، �	�«

�	4! ]
 �ـ�  �?��-���Mـ� 
ـ'د �ـ� �ـ'ر     . دا�ـ; �9�ـ; �ـ�د    ه�ی� �� �'D'دی* را 

��� 
�Mه� 
���، ا�� ا�Dز *���3. داد ای� �	�CH از +�1r�E �

�ز:�ـ; و در Eـ'ل    �

. :�ـ;  ه�ی* 
� د�>�ل 6�K ، در اEـ�اف ��Rهـ�  �.�CـP �ـ�     دی'ار ��* ر@;، د+;

/ـ�ا  ز��6ـ� را در   . �>��ـ� ��s یـ� Kـ�!'  �Dا9ـ�    @?< ا���وارم 
'دم �� 
� د�>�ل ی" 

84�  . ���3م ه�ی* �� �8 

ا ،  هـ�  �?ـ�     �]�:�ـ�، �ـ�رد   ا+�.'ان :�گ، �ـ�  اRغ، �ب �?ـ�س، ری�ـ�   «

C:��' �?�
� ا ، ��q ه�  'K  ه� ...��  ���
.'رم �� ه3'ز +��م ��'م  �	! ��'�

 penisهـ�  زی�ز��3ـ� �ـ� از ���ـ�      ، ���ـ� penis1ه�  زی� ز��3ـ�، ���ـ�    ����... 
'د

��
���، ��ال ��وا ... در+; ���! «  

���� ��
ـ�   �' 
� �Eف �� 
�:�;، ���وز��3ا� Yا  �� از �ـ�ی    �-ـ� را �-ـ����


ــ'دد ��
ــ'د و د+ــ; دی-ــ�ش �	ــ>��G از   . ا�ــ +ــ8o ای	ــ��د، �>ــ��* �DــY �ــ�


'د ا+�.'ان ا�	�ن را �� �� ��	

�3ش ��� �
 �� ��  .:�دا

                                                
1
 ���
� �Dش  �K���C وا!��  ��	�
Qارم(!) �3+>�   �  دو! 



»�K  ر'E 'د؟ �' �3]� و در��� در (���ای� ا��4ق ا@��...   ��، و در د+ـ; �ـ�   

�=
 ،��M

�ی� �' رو  �� ;3��     » ...!��[ ���م 
�:6ی�:�ن. ��

���.�ب ��Mدم« ::4�:ـ� �ـ� �ـ�رم در روزهـ�       و ه�ـ� �ـ�  . �� ��ر و ��درم رو ا


'د �
  » .ز��:�* �دم ('

;4: ���3���\ '� :»
'د ،�C
ه�ش  ه�:6 ('دم 
�ه�ش ��ر ��Mدم، ا�� دا+��ن. 

  » .رو ���3م

  »ه�:6 ��درم رو دی� ؟«

;4: '� :»��. یـ�م ه�  ��C'+� رو ��ت ��ـ� 
�ـ� از �'�ـ�ت د    :'ی� ا�� ��*. 

ه�م رو 
�ا  
ـ� د+ـ; �وردن ا1BEـ�ت دادم، و     �� �K�. �� ه���� �'ر �>'دم، �	�

��
� ه� 
�ام دا�') �C�) ـ�ن   �' ��گ ه��. ��}��اتD ،.   �ـ�ی�    �ـ�ان ا�9?ـDا�ـ� و

��� Dـ� و   �� و!�� �� ('دت 
ـ� �زاد  او�ـ�  ایـ�   . +�د  
�M� د �' رو 
� ('ن ا�Dز

��	;.. .ای�. ��3 :�ای� ��" �� رو �� ��  ».��ا@���3ا


Iـ�   . �Mـ�ن داد، CDـ' ��ـ� و در �6دیMـ� ��ـ6 ای	ـ��د      
ـ� �را�ـ�   +� 
6ر:* را 


� +�; /���3* �9�; . ر�N را رو  ��6 و در �?�
[ �� !�ار داد   �
� ��ی� �� ��و!

�>ـ'د،  . ��د، �ن را 
�ر+� ��دم  �I

�K	O ��3+�ی� رو   Vـ�ا     ه�
هـ��K Vـ6  

I
�' ا�'اع و ا!	ـ�م 6�Kهـ� را   . �  دارو، +� ی� 6�K دی-�  ا+;��.S ��دن ای� �� 


� +�; /Y�D ���3 ��د *�  .در �	�@

او ایـ� را ��:]ـ�ن، ه3-ـ��� �ـ� رو  /ـ���3*      » .ه�  +ـ.�� دار ��ـ�د   ز��ن«

;4: ،;	����ی;«.  ;	�� ��  » .+�ی� (��C !�ی���، ا�� �Dودا

  » .ز��، �' ه�+; �� �� �' ای� �9ف رو +�ل«

ــ'« ــ��و ه3 ــ�  ! ز در+ ــ�ی� رو � ــ� 6�Kه ــ� � �ــ�ون   . دو 
ــ�  
��ــ��  رو  6�Kه

��K �� ،��
� و!�� �� او�]� رو دا� ;<	�
�ـ3�  ه�م  .      ا�ـ� ��ـ� CDـ'�� رو �ـ� �-ـ�

��  رو �� ����

� ایـ� �ـ�رم �ـ� ا�ـ�وز ���5ـ;      . 
�3� �� ���ن �3�6�K ،ه�  +	; 

  ».�+�ی� ��3; 
� ا  �'  ��ی; �'�� �'+< ه� روح دی-� دادم، ��

��4: :»Vص �� ه�'m) �
�' ایـ� 
Iـ�  �Kـ�،    . �8 �� ای� �9 �]� ��	;، و 

  »�'؟

���� �+��هـ�ت رو (ـ'ب      6�K�� �E� ��+�3�� دار، ا�ـ� ��ـ�م ز(ـ�   «. (�

�ـ'�� ��Gـ�ت �ـ��ی�3 رو +ـ�o       ی� د@�� او�ـ' +ـ� 
Mـ*، و 
�ـ� از اون �ـ�     . ��3 ��

 24و!ـ; 
ـ�ا     
3ـ'ش، اون  او�ـ' . ا�� �Dدو ه���ـ� !��ـ; ('د�ـ' دا�ـ��، Dـ�ن     . ��3

�� ;1�+ �

��ار ��. ('ا �� ��ه�ت از 
�� ر@��، ا�� یـ" �ـ�    ��، ���م ز(� و و!

د ، �ـ� �ـ�ن یـ" �ـ� از      !���� �ـ� 
ـ�ا  �	ـ�یY در ا�����ـ; �ـ�     . ����� ('اه� 
'د



�:���ـ�   �ی� 2�9ـ�  @?ـ< 
ـ�ا  ایـ�    . ا  �� در \�� ای� /'رت ('اه� دا�;، ه	; ز

Yی�+ ��
  »، ای� ��ت رو 
� ؟�� ('ب 

���ـ3� �	ـ� ه�ـ��     �� و+< ی� �ـ'رد ه	ـ�� و @Mـ� �ـ�    . �� �5>'رم«: :4

��
���ز��3 و �>�ی� دی�  �M�� �
 R�9 .�� �� ـ� یـ�       و� �ـ3�ی� راهـ� ��ـ�ا �� ،��دو

��
� د+; 
��رم �� از د+; ر@ +�ی� 6�Kه�  O�51 و \�یO زی�د  در ��ی;. ام رو دو
�ر

���-�ه� ا��ا(����kM » .ا��4ق ��4 '� �
�' �5>'ر �>'د  �� 
ـ� �ـ� ��ـ"    «. ��دم و 

�3� .��  » .ازت ��3'

  ».دا��� ی� و�Dان، 
��j �'ا!Y �9و�6اد:� وا!���«: �' 
� �Dی; :4;

Nــ�ر�ــN درو�ــ* را 
ــ'  �ــ�یC\ Yــ�� �
ــ�  
Iــ�  را 
ــ�ز �ــ�دم و  زد در @Cــ6  و ز


��43 ��. ����م  '
   C�  6هـ��K ـ��ی�3 ���  '
. �'�ـ���  �ـ� و ���ـ�n را �ـ�   داد، 

��C
 �C! "ی �
�ـ'د، @?ـ<   Dـ� +ـ��    �ـ� ه�ـ�   �م و !>ـ[ از ایـ�  ��یY رو\�3 درون �ن را 

در���9 
��ار �ـ�م  . �� وا!�� و�9��3�* را ���ا ��دم
� Eوا�3* ���ن دادن @�/; 


'دم 
ـ� �ـ�ت    
� ای�. او��� 9	� �+'د:� 
'د. �� 
� ��; رو  ��6 دراز ���� ��


'دم 
��Bش �� 
�ا  �ـ' 
ـ'د �ـ� 
.'اهـ� 
ـ�       د �?�?9 ��
��ی�، ا�� @�/ ��� �
��وا 


ـ'د      او 
ـ� ا�ـ�از  . ز��:� �ـ� ��یـ�ن 
�هـ�    
ـ� ���ـ�   .   �ـ�@� در :Q�ـ�� �ـBش �ـ�د

��	��4; �� ا+;، ا�� ه�V درد  وD'د ��ا�; ا9	�س ��. + ���
. ��دم �� 


�ا �' �; ار���� *�
'د و 
� �� ��د 
'درا در�ورد ��)�+ �M����
��هـ�ی� را  .   +�م 

درد و �>ـ�  . ا9	ـ�س (ـ'
� دا�ـ��   . ه�  ��6 ��ب دادم و 
ـ� �را�ـ� ��ـ��م    در ��3ر


'د ��د+�� را رو  /'ر�� :Qا�ـ�� و  . وD'د ��ا�; و 9�� �E� ('ن ��6 از ده��� ر@

از � �� ('اب 
'دم، �ـ�و ی" �� از ز��:��، ه3-��. ه�ی� را ��8 ��دم زد، ری* و�9;


'د رو  ��ه�ی� 
�3C ��م و 
� +�; دیـ'ار �ـ� از !4	ـ� ر@ـ��، �'Dـ'د  �ـ' را       ... ��د

ــ�   ــ" �ی3  ی�)Rــ� 
ــ�  � ��ــ�دم  :�ــ ــ�ا � �� ��ــ� �Mــ�ن .   د+ــ ــ'د،  �mــ'ی�م، ا: <� ــ� ده3

��-C@�\ د'
 �33� .       ��ری* (�� و زی�د  دا�ـ��، و 
ـ� ه�ـ�� زود  ��رهـ�  (��	ـ

�� 
C درون �ن دی� 6��
'د����، �'ه�ی�  �� �
���. �3 و ز �
و��9، \�����ـ�ن  ... 

�� n�3�'م و ه��� .��9�� @ �M�3� �F .ه� �Dی�م را دو+; ��ا� �� ��دو+; ��ا�


��� �F ��3Kه�  ه� �� ���� �' �M� c9ر و ��ـ�3* را   �>�� �	�. �'ا�� دا�

  .دا�;

 دو�	ـ�� �ـ�   �ـ� . �ـ'�K، �ـ'�K  «: ��، :4; �' در ���9 �� 
� ا��ق وارد ��

  ».ه� (��C :�و�� اون. �ی�3 را +��Dش 
Qار. ��3 ای� او��� ��ری� �� �' ��

�� دا��-�  » !�� �3�1 :]�«. �ن را 


�ی� ��3'ن « '�   nـ�ر :ـ�د و (ـ�
هـ�  رو�ـ' ���ـ6     
��� �� �� ه� �3K و!; ی" 

  » .��دم ��



»�
 ��

�A1 . �'ش �'ه�  (��	��  دار. ی� ��s دار ، �'؟ ای� ری* 
�ی� از 

�� ��� �� ��
�-�ان +3�  �� �� �� ��'�. «  

�3�  » ('ا  ا/9B; �3�؟ ��. ی� ��s دارم«. ا  �'ز(�3 زد �' 
� �Eز ز

��4: :»��� �M@ �3� .Vه� �
�8 ا1���د ��ارم �� 
ـ� یـ� ��ـs ��ـ6 �6دیـ" :Cـ'م        

���
. «  

�@�/ ��  د+ـ�� و   ی" ا/Bح (�"، 
� ��" �ی�3. ا  داد (�3ی� و ��s د+


'دم�� دو �>'د ا�� از ای�. 
�ر �>�� ('دم ��  6��� ���� ('دم  ا/Bح ('ب و ی� 9


'دم �� ��
ـ��� دادم و زا�ـ'ا��   . را 
>�م، (	 �
��s را �8 دادم، ��� �* و !'س 

�ـ'  . �ـ�دم  
�ا  
�ز:�; 
� D]ـ�ن دو
ـ�ر ا9	ـ�س ��ـ�د:� �ـ�     . را (� و را+; ��دم

��	5� �3�
'د �� ��	��  . :�@; و ��ا ��دی� �� ا  رو  /���3* 

Dـ� را �ـ�n �3ـ�، 
ـ�ز  �m3ـ�4�� دو
ـ�ر �ـ�وع         ه3-��� �� ای�«: ��:]�ن :4;

�� ��. «  

»'� ،��  » .�� ('ا  �� ��دم @�M ��3، دار  ��م �� �' ���. ا�>

�ـ'�� اون رو   �ـ� . �B1ـ; Dـ��'ر 
ـ�R  ا
�و�ـ�    . ��ـ�، �	ـ�   ی� روز  �' رو ��«

�3�<
. «  

�� از  دو��، �� ��«: ��دم، :4�� � �'2'ع را 1'ض �����M4ا��، در ���9 �'�

�3�   »...�(�ی� ��M; ه� ا+��4د

»��Mدم؟ 
��ون، 
�ـ�ون، !>ـ[ از    (�او�� �� رو �49 ��3، 
� ا��از ;M�� �@��  

  »!� �]�ت �3' 
� E'ر ���[ (�اب ��3� ای�


�ون ای� ،��
3M�، :4ـ��  را+.� ��. ج دارم�ـ� 
ـ� ���7ـ� !��@ـ� ا9��ـ�     «: �� �9�

 �+ 
�ـ�  
�ی� دو
�ر ���ـ' 
�یـ� �Kـ6 +ـ�د و     . د+ـ; 
ـ�دار  . ��رم 
�:�دم و �>�ی� �ـ�3(

��!'� ���
 ��  » ...ا  
�ا  �� دا�

�3�
 �3��� O?1 �

Qار ای� ی� در+� 
ـ�ا  �ـ� 
��ـ� �ـ�     «. اش را :�@; �' 

�6اد @?< �� اون �9و ا  �� �'  راه� ا@��د، ��" �3M�؛ 
� (��E ای� دی-� 
� ه� \�ی>�

�� 
�ی� 
�  ��5+;؟. ��3 از �� +'ءا+��4د ��  ��
  �D«  


� ا+� ����>63« ��  ».��ورن ی� �C'ب �>�

»�� *�+�3� .�� . �1ا��� ����C ه�  
�رش 
�   ��ار�� و !��; ی� �'��[



	�زم  1
�ات ی� :; .n��� اف اون�Eزی�د  ا P�k� و '�'K'�  ه�  ���D ه	��، ی� دو

�D'� ����
 ��� OCD رو �	��3 �ـ�ات �ـ�   . 
    +ـ�زم، یـ� �'�ـ* +ـ�د     ی� CDـ'

ــ'ه� � .   Vــ� هــ�m.�� و ،ــ�ر ���ــ� +ــ�1; دووم  3K از ��ــ'ل    
��ــ ــ�  رو : ــ� دی 
ــ�د  @

��� ���ـ�د �ـ�    زد، 6�Kهـ� را 
ـ�R و �ـ�ی�� �ـ�     ه� ��+� �ـ�  دو
�ر در ا�Eاف !4	�» ...ز
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  Goth 




� ی" ا+ـ�.'ان ��ـ�ن   �)R�

ـ�ر 
ـ� �ن   دو. دار ا+ـ��ا���ی� ر+ـ��    ��2ـ�
� زد،   در D]ـ

�.'ان را دو
�ر در !4	� Q:ا�;6�Kه�  
'�� و �'��ه� :4; و ا+.  

��  »ه�* ه��� 
'د؟«: :4

��(ـ'ا    ا  �ـ� �ـ�   �'�� ه� �هN3 ی� !��@� �' ��«. ه�ی* را 
�R ا��ا(; �' ��


��� ا�� �� اون ���ـ�3   ه�ی� �� �'ل ��دا(ـ; �ـ�   ه� رو �1'�� 
�ا  ����  رو دا�

��� از ی� ����7 �>�س ��	; .دارم -� ����
  6�K ��و!�� �ـ� �ـ' د!�?ـ� �ـ'  اون     . ا�>

ــ�       وارد �ــ� 
ــ�رت ��	ــ;، هــ�V ر
Iــ� هــ�  ــ; و ! ��ــ6  
��ــ�� از  �K ــ�دو D ،ــ��

���K  ��. اش ��ار�-�  » .�' �ی�3 

ام 
ـ�   K]ـ� . داد ای� ��ر رو ��دم، و دو
�ر �ـ.�D Sیـ�  �-ـ�ه� را ��+ـq �ـ�     

��
ـ'د، (Iـ'ط 2ـ.�� ���>Iـ� �ـ�         ���' ی� از ه� ر� �3 �'�ـ�� �ـ�)�K �M��  

 �]ـ� !>�یـ[ �ـ��'ر     ا  از �Eح ��5'�1�-�
ـ� �'هـ�    . �ـ�د  را �ـ�ا�1 �ـ�   1ه�  (�+


'د �دره��، �Fه� �Dی� ��
[ ��3+�ی� �� �ا  �� 
�ای� +�(�! ��\ B��� د��.  

�ـ�  � �ـ� �ـ; ار��ـ�; �kـ[ :ـ    . دار �' 
� ی� �; دی-� ه� ���ز «: �' :4;'�. «


� �� !�رت داد ا+;ژا�; ���K دا\��� را �� �9وف  ��هـ�  �ـ'Rدی�3    
� ��q (�او


'د، 
�3C ��د �� "9 *��� �
 .»�� ���
 ��
� �Dش ای3' دا� ��'�. «  


� ای� �	ـ�CH   �?�ار  
�ای� 
6رگ 
'د، ا�� �Dی� �� ��. ژا�; را �'���م ��ر@

��ـ�  �[D'�  ـ���ـ�دم و در ا�ـ�ق ��ـ��� رو
ـ�وی� 
ـ�ز �ـ� �ـ�        
ـ� �ـ' (ـ�ا�9@��    . ��د


� درون ��ری�M !ـ�م :Qا�ـ��، و ��:]ـ�ن دو
ـ�ر در     . ��د +��ه� ���3ی� را ���Mر ��


'دم و @?< �3K !�م �� ����>63 �[�  R�
 ��/ـ�ا  
	ـ�� �ـ�ن در    . ��ورن @�/�C دا�

�� �� !>[ از �نرا 	��>.3ـ�   . �� 
.'اه� 
�:�دم، ر@�� ا+ـ;  ��; +�م ���3م و دا

 دا��� �; ار���� راهـ� 
ـ�ا  ار�>ـ�ط ای5ـ�د �ـ�د       �' ا9����M@ R ��. زدم�-� �
��د 

�� �Mــ�ا  ���3ـ� �ن �ــ� 
ـ� (ـ'    دارایـ� �.mــ� . ا+ـ;    یــ�
�   هـ�ف  ، �ــ�'دار �ـ�

�'ا�	ـ; 
ـ� ا+ـ��4د از �ن ا�ـ'اع و      �3H�Iـ� �ـ' �ـ�   . �ور  
�ا  ا�'اع �Dدوه�+ـ;  ��9ت

���3 و ���ا!	�م 6�Kه�  ز+�4
ه� !>ـ[   
� ه��� (��E �� ��ت. �I>'ع را +�اغ �� 

ه3-ـ��� �ـ� از   . �; ار��ـ�� را در �ـCE ]M	ـ� �ـ�
'د �ـ'��:�، ��ـ� 
��ـ� �ـ�دم        


[ !>'�� دور�� 
'دم، �! ;@�	��� ]��
� /'رت ا�'����"، �� ;� �� . R�9 �� '� ��

���
   . دی-� 
�ی� ای� �'2'ع را @]���


'دم �� !> O!ا�� ،��[ از ��n ��د��، ���م ا!Bم �'رد ���ز و ���4م را از �ـ;  ا�>

�3� ]?�
� ژا�; �Dی�م �3 .  

��م[
  . �' ('ب 
'د، ا�� �� 
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63<���� �
 
�ا  اDـ�ا  
�ـ�  رو+ـ�-3'ل     و!�� �� دو
�ر �4/ ،����ورن 
�ز:�


ـ'د   
ـ'دم          . 
� وD'د ��ـ� ایـ� ه�ـ�   . �ـ� 
ـ� 9ـ�ل ایـ� ه�ـ� :ـ; را در یـ" �Gـ[ ��یـ�

ه� �>�س�[K و �3ـ�     ����� ،���-=

ـ'د      ه�   . ��5ـY :ـ�و �ـ'�MK از ا
�هـ�  +ـ��

('رد�� و �O را 
� +� و /�ا  زوده3-ـ�م و   ��ن 
� 9'ل و 9'ش �'زد +�ل �� ه��

�
 ��
'د�� />�ا ه� �3K و!;، یـ" �4ـ� �ـ�م رو+ـ�-3'ل را 
ـ� /ـ�ا  
3Cـ�        . ��ن �� ��د

('ا
�ـ�،   ��� �ـ� /ـ�ا 
ـ� Eـ'ر E>��ـ� �ـ�      :4; و دو Dـ�� از دی-ـ�ان او را �ـ� ه3-ـ     ��

ر@�3ـ�،   @�و��3:�ن 
�C<، در ��3ر /C�'C� P' ('ران 
�R و ��ی�� �ـ� . ��د�� ه��اه� ��


� +� ای� �� >�C

� از را ر+��:�ن  �� �3��
 �4���د�ـ�،   @�و��3، د1'ا �� �� او��� 

>�C
 از �'+; +� را 
� !��; و �� ���� ه�  +�(����F  3ـ�  ا  �� ه����>ـ'د  . @�و(

��ـ�اد  ا�ـ.�ص   . هـ� �>'د�ـ�   ���D; رو 
ـ� ا@ـ6ای* @?ـ< :ـ;    . (�ی�ار  وD'د ��ا�;

���ن ����ار،�+'C��K م ه��اه�ن و��� �
  �3��'ا��ـ�   �ـ�� ه���ـ� �ـ�   . ��j9 6'ر دا�ـ

!ـ�ار  �ـ� در CDـ' و ��ـ; +��ـ�ن 
ـ�ا  :ـ�@��         هـ�  
ـ�   ا�.�ص ����ار را از C9?ـ� 


�B� 8M1 ��+�3ش �� ،�33�. ، @�ی��)R�
��ـ'         ���و@�; در �Dی� �ـ� دیـ�

  �K	;؟

�ـ�ادم �ـ� �'DـO درد+ـ�م       
'د، ا�� �� اDـ�ز �� ���� n'C
/P �� ��ی�� 

Dـ� در �Mـ��� !ـ�ار :ـ�@��، ا�-ـ�ر �ـ�        �� @?< 
� +�; P/  'CD ر@�� و در �ن. 
�'د


�ا  j9'رم در �ن �?9 ��. @ـ�اه� �Mـ�د   �8 ا+>�ب ز�9�� را ه��D .V را دا��� ه�:'

�� ��G�� �-��84 و  �

� ا1���د  ���و و��9 
� هـ� �	ـ�   ه�  (��  �'ی� ا:� 
�ا

�� ��� �
Dـ� 
ـ�ای* +ـ'ال �ـ�* ��ـ�، Kـ� ��رهـ�         � در �'رد j9ـ'ر �ـ�� در �ن  �ی �� 

���ا  در �ـ'رد   
ـ'د �ـ� ��4+ـ�� �	ـ.�    !�ر اc�9  ه� �ن @�وش ی�M از 
�C<. �'د ��د 

�ـ�ی�       [
�3
�ای�، �� �1ـ�ا (ـ'دم را رویـ* ا�ـ�ا(�� و یMـ� از 
���'ه�  �� 
� ��ر 
>�د، 

>�C

��j او!�ت، ����� ��دار ه	��دو+; دارم @�M �3� �. ه�ی* را دزدی�م  �.  

ــ���>63 ــ'ج زد      � ــ' � CD ;ــ� +ــ� 
 Pــ�د و /ــ ــ�ز � 
ــ�ی* را   دره�)Rــ� 
ــ�ورن  � .


'د��، \'له�  �'��ی* ، �ـ�  1ه�  D]��3 :�و �زاد و 
6ر:� 
�ا  ای��3 ا+�.�ام ��د

ه� ه� در �3�ـ�ل @�ـ�ر �E@ـ�اران و     در را ادار ��33 و ��ا!O ازد�9م 
���3، ا�� 9�� �ن

��
'د �� ]M�� ر�Kر �� �ن. ('اه�ن رو+�-3'ل د��@ 'CD �
�ورد��، ه[  ه� ���او�ً� 

�� �� ای� ���Dـ; از  ��3�ه� ا 'لزد��؛ و \ داد�� و @�ی�د �� ���� �D'�� ;1�+ �
 �

�ـ� m1ـ>��� �>ـ�ل         � ا:� 
� ����و �ن ا�'ا�1 ا+; ����D ـ�
�ـ�ن �.��4ـ; �ـ'د، 


'د�� �� رو+�-3 ه� �ن �ن. ('اه�3 �� �DV�33 و ه��<

�ی	ـ; در +ـ�    �ـ8 ��ـ�   'ل را 

هـ[ دادن   هـ� و  هـ�  D]�3ـ� 
ـ� !���ـ�ن 
Cـ�<      
3ـ�
�ای� \ـ'ل  . :�@ـ;  راه��ن !ـ�ار �ـ�  

��
� دا([ ر�2ی; داد ;���D .       ـ�
ا:� �� 
'دم، د+ـ�'رات ا��ـ�  
ـ�ا  �4�ـ�* ه�ـ� 

                                                
1
 Hell's Neanderthal 



�� �

ـ'د �ـ� هـ� �B�ـ� 
ـ�ا  �ـ�         د�>�ل ا+�GC و 6�Kه�  ��� S.دادم، ا�� ��ـ

�E@�اران �6دیـ" هـ�ف و   . 
�د را 
��E ;1�+ �� R@�اران، ری	" ��Gی" �'رش ��دن

�����ن، و :�+�3 
'د���[! .  


ـ�ز را در �?�
ـ[        C'ب، ���م ��6ه� و /���3درون � ��
ـ'د �ـ� �Mـ� ه� Y�D �ـ�

�]�  +��� ای�5د ��3� ا����
  'M+ .       ـ� ه�5ـ�ن
 ،�����Dـ; در دا(ـ[ �ن Dـ�ر  �ـ�

�� �D1;  ورا�+ �
 ،��و �C'ب را 
� زور دی'ار 
� دی'ار �ـ�   ���م @D'� ���)  �j'د��د

�� در+; CD'  +. ��د�)R�

�د ��م و  ����ه�ی� �ـ�   M' از �9�; ای	��دم، 
� �ر

84� ��
'د و �84 داغ �	� �� 
� ه��5ن در+; ��; :�د ���84  در ا�Eا@� @�و ر@


'د، 
ـ� 
ـ�ر 
ـ� ��ر�3ـ�ن �.ـ�4C* �ـ� در       . زد �� �C'ب 
� ه��� زود  داغ و �1ق ��د

�C/�@ +�ل �ای�
 ��دم، ا�� �-�
'د  ��اهـ� را از  ���� �ـ� ر  ه� E'ل ��   دور  !�ار :�@


�ز �3� ،��
'د �� ���oK زور �
 �� �����D ن��� .��� ��� �
��� هـ�V @ـ�د دی-ـ�      

�!B1 ر�
 �
 ���
 ��
�ا  ���Dـ; �]ـ� �ـ�   . ا  دا� ��  6�K �[3�    ـ'د، رو+ـ�-3'ل��


'د .�3�  . ��ن   ��ری�M ('ا

�C: �3�
'      ��دم زی�د  در �C'ب �� �ـ� �ـ��oK ـ� زور
. د�ـ�   :ـ�و  در E'یCـ�، 


� �نه�  �'��ی* �� ��
'د 3�ـ�ل ا��3ـ; و یـ�     !�ر ��ا �6د� ]k� 6ه�ی��K ـ�ز    رو�ـ�+

�ـ'ل زیـ�د  
ـ�ا  در�وردن وDـ'د     
�ای�ـ�ن  �� ز�ـ��� �ـ�   . �'�D زی�د  
3M� ���1م �'ارد

  . دارد

���� ،��ا9����M@ R یـ"  (���M زی>�ی�  ه�  
� رو�� ��ن �'را@�M در(��

]<C
��4 در �'رد  ( ;�	!����� �'م، و��9 و . ��ا�1� دی'ار ��; +M' را �'�� �


�� �-�ه� 
� ا�Eاف . ����� �]�ی� ��33 �
�� �ن Eـ�ح را رو  �ـ�  	�، ژا�ـ;،   �ـ�ت  �'ا

ــ'�� ــ'د، 
>�ــ3�  هــ�ی� �ــ� از ز���5هــ�ی� �?ــ�  �ــ��' و � 
ــ6ان  ه�=3ــ�� . ا  �E@ــ�اران �وی

���ـ; @ـ�و ر@�ـ� 
'د�ـ�،     �D'ا�	ـ�� ا�ـ.�ص ���ـ�ار را 
>�ـ3� �ـ� ���3ـ� دی-ـ�ان در         ��

�� در ا�Eا@�ـ�ن  � �� دای���د� �Bش �� C��K'+�ن�@�G�  33ـ�   ا�ای5ـ�د  . Vـ�   هـ��':

�
���ن وا!�ـ� وDـ'د ��ا�ـ;، ا�ـ� �ـ�      و�-�د ی� �)   ]'ر را در ��ـ  هـ�   �'ا�	ـ�� K]ـ�


>�3� �D و �ن ای� �D .'ر:�ی����� ا++�<+�3:� ، ��*2@�M� 'ت	�ـ�  3C8 وی�، 4؛ د��ـ'ر

�

� �Eز ��]'د ، ���اد زی�د  . ، \�>-'  ���ور5روز ��3Dن؛ و +���را 83K ���ور 


'د�� �� در :�و 6ه�  �6:[ :�و از @'ق �:�3��ـQی�    ��ن، �'ر 
�ز:�ـ;  ه�  �Dی� ('ا

�� +�ی� را �� از ��ی;��
� ه��5ن �ن. :Qرا 6��  . !�ار  دی-� ا@�اد 
'د�� زد:� و 
� ه� 

                                                
1
 Keeping Fire Exists Clear 

2
 Sebastian Stargrave 

3
 The Fractured Protagonist 

4
 Deliverance Wilde 

5
 Sandra Chance 

6
 Nazgul 



��+ـ����  �D  ه��و ا����ق �'D'د در @�j،  و ه3'ز، 
� (��E ���م ه��5ن 89

���ر 
'د، ����3 �9'ا��ت :�+�3. زد �'ج �����در+�� از ا ]M� ـ� ز�ـ�ن    ای���ا  �� �3

�3��ــ� را �ــ� در �ــ�د ا9	ــ�س �ــ�:'ار  از  هــ'ا  :ــ�م و 1ــ�ق. \Qای�ــ�ن ه	ــ���D

 و �3��� ای� 
'د�� �� (�ا
ـ� �� Y�D �3 (�اب����    �
ه3ـ�،  هـ� ('د�ـ�ن را ��ـ�ن 


'د�� ـ ایـ�    ای� ��دم @?< 
�ا  ���3ن /�ا  �واز �	� ای�. ��د ��ا�1 �� ����� �D

�ـ�م از    . @�D �jدوی� 
'د.  
'د 1:�د�ور  �2
�ن و �]'ات �����'ه�G� و �Dدوهـ�  +ـ��

  . ه�  ��در+; !OC ���م !	�;

 ;���D ،����5����ر 
� درازا ا�هـ�    �ه3ـN  �ـ��� و +ـ��;   �ـ�  �ـ� ه3-��� �� ا

����م. ��د���  �ـ�   6�K  در ��ف ا��4ق 
'د و ه��. 9�� �� ه� از ای� �Dی�ن �m'ن 


6رگ و \���1د  و ه��. ��دی� �ن را 89 ��  6�K �� ن �ن را�� ���
� �ن ��ـ�ز  . ('ا+

���
ـ� ا�ـ�از       ،��ـ�  و 6�K  �� �ـ� . دا� *�  یـ" @Gـ* هـ� ارزش     
ـ� یـ� (ـ'ب 
ـ'د

��ا�; .'
 �	�C� ر  در�j9 �3��� �
���Dـ;  . :�ـ�ی�  ��ن ��D �� دی� �� 
�ا  ا�]�

��K د، ���م'
 ;��+ �?CI� ،'M+  رو �
دو(�� �ـ�   و ���Mو@'ن �3���و+�ی[  ه� 

���ر، و R�9 �� ه�. 
'د����ر، ا��1ـ��    ����ی�، در+; ���D'� �3ـ'د  /�ا �84 �� ا

��3 �'شو :�+�3�� ، ��� ��  6�K >+'� �� ای��G/ ه�ی� �<
��م  �3�
� �>ـ� ��'ا �   

�� ���� �./ ��'�.  

زد�ـ�، 
ـ� دو 
ـ�     داد�� و �>.3ـ� �ـ�   :�و رو+�-3'ل در ���9 �� د+; ��Mن ��

�3 �����؛ ���D; و��9 ��، �'ج �� زد، هC[Cـ� �ـ�  G/  ـ�     رو
�ـ�د و ��هـ�ی* را 

�ـ'ا(�� ��د�ـ�  . �'
�� ز��� �� �

ـ�ون هـ�V   . :�و و+�ی[ �3��� را 
�دا���3 و ��وع 

   یـ�ن �:ـ�، د+ـ���ر �'از�ـ�    . ���ی�3، �	ـ�?��� �ـ�وع ��د�ـ�   ی� ��ه3-� و ه�?��� و 

. +ـ� �4ـ� از او وDـ'د دا�ـ;    . �'ا(ـ;  را �ـ�  ، :���ر 
�!ـ� و ��ـ��'  ه� دار، E>[ ��د و !'ز


ـ� ایـ� �'2ـ'ع ا�ـ�ر �ـ�د ا+ـ;          ا9	�س �ـ�  B<ـ� !ـ�ـ�دم �ـ�ر �ـ� از    . [K 8oـ+

��، در ���9 �� +�ز و 
�گ ز��D ،�3	; و (�6��3ن 
� رو  /3G ('ا��3:�ن ��;��� �


ـ�   2��ـ  ر!S !�ی�� �� ���<� ،
� ��ل �'ه�ی� QDاب، زی>� و @�ی>�3 ،��
'د را �'���


�اقر�N !��6 رو�� و  �����K .ـ� !ـ�رت و ه�ـ�ه3-�        �ن
 ،�3�ه� 
ـ� +ـ�1; ��'+ـ

�ـ� و ���B�5ـ�ن را رو�ـ    ا ، در ���9 �� ��ه�ی��ن را 
� ز�ـ�� �ـ�   ا���د @'ق��
'� �


ـ� �ـ� �ـ�دن     �� �3��� �
 ،��
�ا  ���[ ��دن �'+�?� ��وع 
� ('ا��ن ��د ،�3�)�+

�� ���@'E ����و +ـ8o رو+ـ�-3'ل ��ـ� و /ـ�ا  ���Dـ; 
ـ� Eـ'ر �.�mـ�  از         . ('ا

�� ���3C
 N3ه� .��
'د، 
� د+�M* �>�س �'�� ���M ��" و 
�از هـ�    ا  �'���

N�
�3C �� /'رت ر �M�� 
�اش را 
�� ��ی� ��ه� و دهـ��* ��ـ�    �K�. ��د روح �� 
                                                

1
 Thanatos 

2
 Can-Can :رو �
 �m!�3  �رC
ه�  
�3C  ه�ی� 
� دا�� ز��3 و �'+< (��� -� ��ح �� در �ن ��ه� 
� /�ا  
  . �'د �Dا ��ا




� Eـ'ر  �ـ� �ـ>�� یMـ� از �ن M1ـ8      ��
'د   
ـ'د      هـ�  +ـ�� . و +ـ��4 !ـ�ی�� �ـ�

�
��(� ، و�رای* /'ر�*  �

'د   زد��+ nR *ه�ی.  


� ه� دو د+�* N3K ا��ا(; و 3Kـ�ن 
ـ� �ن K	ـ>��     'M+  'CD و@'ن�M�� �


�-�
'د �� او را +���   6�K �[3� ی�':�� ر@;،  ه3-��� �� ا�Dا 
� ��* ��. دا�; 

  ��رت 
ـ� �ن  اDـ�ز �
 .داد، �-ـ� 
ـ�ا  رو�ـ� �ـ�دن +ـ�-�ر  �Dیـ�         دور �ـ�ن �ـ�   

��3 ی" c��1 در �6دی�M�� �Mو@ـ'ن از ایـ� +ـ' 
ـ�     �� *�
'د، ده� +��Dی* ای	��د

  دهـ�ن   و!�ـ� �ـ� ��ـ�، +ـ�-�ر  در :'�ـ�     . �ورد ر@ـ; و 
ـ� �ن @�ـ�ر �ـ�     �ن +' ��

ــ ��ــ�   � �ــ� 9 ــ�ن و ی ــ� �ن �Mــ� �ــ�  ه3-ــ�ماش دا�ــ;، و در �� 
 *�ــ� ���ــ�م . زد ('ا

��و " ��ـ�م �ـ�دم (ـ'ب   "، "
�ز�ـ�:�ن �?ـ�س  : "('ا�� از �ن ('دش 
'د�� ه�ی� �� �� ��ا

". ه�  +�� رز"��ا  دا�ـ��3، ا�ـ�    ا  �9@ـ�  ا  (ـ'ب و ('ا�3ـ�   ��3G زی>� و !' ، �'از

Vا�; ه���اش �ـ�   ��ـ��  او 
'د، /�ا  در(��ن و ر�� ای� /�ا . ��ا���ن اه��; 

�ـ� و �(ـ�ی�    هـ�  :ـ�   او از �1ـc . ��ـ�  ����K �3!'ی� 
ـ� +ـ� �E@ـ�ارا�* @ـ�ود �ـ�     

هـ�ی� �'Kـ"، از روی�هـ�ی� (ـ��� و      ه�  �'Kـ" در ا�ـ�ق   ('ا��، از ز��:� ه� �� @�/;

دا�ـ��   ا��، ا�-�ر ('دش j9ـ'ر (' ��33 �� ه� را 
� /�ای� �MG'م @�+�، و او ���م ای�

 ا+;،  ه�ی� را �� در �ن و ���م درد���� ،
'د �D *ـ�ن /�ای	�هـ�،   از ��ریOC! �M ا

دا�	; وا!�� ��	; و ه� V��Mـ�     ا��� زی�ا �� او �� :Qار  
�* از ا��از از ارزش

��� OC! �3؛ و از ���م� �و : ��	M�  ه� 
'د �� ��
'د و !��Cو   ��:� �� �� ،��ا

�* ��* را 
� ���م ('ی�:��'3� ����.  

�[K از �C�)  رو �
رو+ـ�-3'ل  . ه�ی� Dـ�ر  
ـ'د   ه�، از �C�D ('د ��، ا�" 


'د ��3 و 89 ��Mد . ��ا ��G� 6; ��}�� !�ار داد��6  ����3 ��ا�� و /�ای* �K 6:ه�

�� و    �O ا+;، +ـ�1;  +�ی� �� ه���� +�1; +� ���� در ��ی;. 
'دمR'ـE هـ�ی�

�C�� �� '5'ء از OCE و ��ری"	D       ـ'د �ن را در
 ��:Q�; ـ ا�� @?ـ< رو+ـ�-3'ل �'ا�	ـ

  . !�� O���Cت 
��ن ��3



ـ'دم،      � وD'د ���م 6�Kه�ی� �� 89 ��د ی� �5>'ر 
� 9ـ8 ��د��ـ�ن �ـ�

���
ـ'دم     �ه�: 6�3 �ـ�ی� 
ـ� ایـ� (ـ��E �ـ� 
��ـ�� از       . را 
� E'ر ���ـ[ از د+ـ; �ـ�اد


ـ� (ـBف   . Dـ� 
ـ'د   ��ـ[ دا�ـ�� �ـ�ر  در �ن   دی-�ان 
� ��ری�M ��ـ�3 
ـ'دم، و �ـ�ی� 
ـ� د    

��را از دا(ـ[ �DـO ژا�ـ��     +ـ�-3'ل 
�:ـ�@�� و �ـ�ال ��وا�ـ�    ام، �Kـ���� را از رو  ('ا+


ـ'د �ـ� در j9ـ'ر �ـ�}��ات Dـ�دوی�      . 
��ون �وردم 
ـ� !ـ�رت 
�ر(�ـ�، ا�ـ�     �Eا�9 ��

ه3-ـ��� �ـ� �ن را �ـ� رو
ـ�و  رو+ـ�-3'ل 
ـ�R �وردم، 9�ـ� یـ" رو�ـ�3ی� 2ـ��P هـ�            

، در ا(���ر �	� �>'د و ی� 9�ـ� 
ـ� Dـ�دو هـ�     . ��ی�م����3
�ای� رو+�-3'ل ا@	'ن 


داد، �	ــ�?��� از (ــ'دش و /ــ�ای*  ه�Kــ� �ــ� ا�5ــ�م �ــ�. �ــ�د �ــ�}��ش را زیــ�د ��ــ�

�� ���.  



هــ� و  �5ــQوب، �	ــG'ر و +ــ��; 
'د�ــ�، 
ــ� �Kــ�      �ــ��Bه3ــ'ز �E@ــ�اران 

�ــ�، 3Kــ�ن ( �'�ــ����، �ن ه�ی�ــ�ن از ('ا�3ــ� �ــ� :ــ'ش�
'د�ــ�ن را در ا9	�+ــ�ت 

�E'\ ر�<Dدن در �ن     +'دازد:� و ا��
'د�� �� از هـ� �ـ�ر  \�ـ� از ای	ـ Dـ� و @ـ�و    ور ��د

��
'د ���� در �ن، در����
 ����3 ا��5م ده�3 ای� 
'د �ـ� او   �3]� ��ر  �� �� .ر@	��'ا

����3ـ� 
ـ� ��ـ�    ز   ��ـ;  +� ی�ن �:� و K]�ر ('ا�3ـ� . ه�ی* ��'یc ��33 را در 
�� ��ا

�ـ�،   (	�� و از �ـ� در ��ـ� �ـ�   ��� ��د�ـ� 
ـ�    ه�ی�ـ�ن ه3-ـ��� �ـ� �ـBش �ـ�      و K]ـ�


���3، از �1ق (�8 ��  �� رو+�-3'ل ه��ا�-�
� او  >?@ ;���D ـ�  ��؛ ا���. ��د


'د �ـ� ا�-ـ�ر (Iـ� از ز�ـ�:� ا+ـ;، یMـ� �ـ8 از         �3Kن 
� ��ی� ��  ���Mو@'�* �وی.


�� از دی-�  از درو�* ه و ����، دی-�  +�-�ر �� ��، ا�-�ر ای� �� ور �� ����C ��ا

و +ــ8o ه3-ــ��� �ــ� او 
ــ�ا  رو�ــ� �ــ�دن . ��ــ�م ��ری	ــ; �ــ� 
ــ�ای* ز�ــ� ا+ــ;

���]�  ��ا�  را+ـ;   اش �AM ��د، ی" ��د، �� 3Kـ�ان دور از �ـ�، از �>ـ�    +�-�ر  در ا

 'Mــ��+ــ�� Rــ�
�یــ�ار �ــ�ن   � �ــ�د  �ــ� �1�ــ?��� از او�ــ�� ��Gــ� ،��ــ� (ــ'د را 

��': �

'د،  �� ه�ی� �� ه3'ز از ا�" (�8 
ـ'د، 
ـ� او �>.3ـ�     رو+�-3'ل 
� او (��

�'ا�	ـ��   !�ر دور 
'دم �� ��ـ�  دی�م، ا�� �ن ا��4ق ا@��د�* را ��. زد و �34-� را در�ورد

�3�  ��:'CD ر     . از �ن'I��� ا��5م ده�، ای� 
'د �ـ� 
ـ� �ـ�د، ه�ـ�	����م ��ر  �� �'ا

N34� ��   ا�ـ; و   را رو  +ـ�ش �ـ�Q:      ـ�اف ��هـ�  �1یـ�ن رو+ـ�-3'لE7ـ6ش را در ا�


��ون �� �3� �-�  .ری.;، 

('ا�3ـ�:�ن  . 
� /�ا  �N34� "�C، ی�ن �:�هـ� از 
ـ�R  و+�ی�Cـ�ن �-ـ� ��د�ـ�     

�� ه� و �K� ���3G/ ; رو  ه� ری.��3، ده�ن�� رو+ـ�-3'ل 
ـ� �ـ'�K    . ه� ����

�� ��) 
� او اDـ�ز  ��ن��د ه3'ز ه. 
� ��د ��د ;���D د زی�ا @��ر'
    �D ای	��د


ـ'د      از د+ـ; ر@�ـ�   ا@��دن را ، 9�ـ� 
ـ� وDـ'د �mـ�4     و در ا��Mـ�س  .   +ـ�ش، �ـ�اد

ا�-ـ�ر ه�ـ� از (ـ'اب ��ریـ" و ��1?ـ�      . �رام 
� ('د��ن 
�:�ـ�M+  �3'ت، ���D; �رام

��
'د �� زی�ا ('دم ��ـ6   ��. ��د�� 6�K  ��3 ��.... �� در �ن 
� د�>�ل  
��ار ��	�دا


'د!	. ��دم ای� را 89 �� �� از �� �ن را ��.�S داد�.  

���� ��
'د،  
� +�; 6�K  �� در �ن 
�. +���D 8o; دی'ا ��I� و ����9

�ــ'ج  CDــ'هـ� �mــ�� 
ــ� +ـ�;    �ن. \�ی��ــ� زد�ـ� و �ــ�  ��ـ����، @�یــ�د �ــ�  �Dـs �ــ� 

�� ���]� ��. زد� 
 'M+ �
 �� �3����ز دا� ،�3�
ـ� د+ـ; و   . �+�3، 
ـ� او 
�+ـ�3  ('ا+


� ی�Mی-� د1'ا �� ���ـ�دم در زیـ�   . :�@�3ـ�  ��د��، و ����3 �9'ا��ت یMـ�ی-� را :ـ�ز �ـ�    �ر

 و �-���ل ����ه� (�د���� ، ���6دی" �ن. �� 
� ��د ��د 'CD در ��ـ�،   ه�ی� �
'د ��


ـ� j1ـ'، !	ـ�;    'j1 �?�!د ،���* را از ی�Mی-� �Dا ��د�

ـ�ن      ��را ���3ـ�  هـ�  (ـ'


� اEـ�اف �ـ�ت �ـ�    در('ا+; ���
�Dـ�  ... ا9	ـ�س و�9ـ��3�� از   . ��د�ـ�  ه�  !�




ـ'د �ـ� ه�ـ�   . زد :�@�� در ���ن ���D; �'ج ��  6�K ر ای��-���ـ�ر     ا��ـ�ن 
ـ�ای* ا

9�� ا:�  �� ،����3 دی-� را ��� ه�����)�3�.  


ـ'دم         
ـ� رو  +ـM' ��یـ� و از �	���ـ�ن (ـ�رج �ـ� B<از  رو+ـ�-3'ل . �� !ـ


��ون ���، 
�:�; و از +ـM' @ـ�ار �ـ�د    (��:� ه'ل *������Dـ; ����یـ� �ـ�ن او را    . 

 ���ـ�     . دی��� و 
� (�� و ��ر�2ی�� @�ی�د ��ـ����� Rـ�
 'Mـ� ز�9ـ; از +ـ
('ا�3ـ�:�ن  . 


ـ� ��د�ـ� �ـ� �ـ�        ز���3 
ـ� +ـ�; �>ـ�    ��; ��('ا+ـ��3     +ـM' دوی��ـ� و و�9ـ��


�Mـ�3 �-ـ� زد�ـ�    R�
هـ�  
ـ6رگ و    یـ�ن �:ـ� CDـ' ����ـ� و 
ـ� ��ـ;      +ـ�  . ('د��ن را 

 �
��3ا+�.'ا����ن @��
	��ر زیـ�د و   ا�� �ن. ��" ('ا��3:�ن � ;���D و ��ر ��	
ه� 

���� در ���ن ���D;  \'ل. ����ق 
'د.+ �
 O?1 ��3 از[D  ـ�  ه�
 ،���9�; ��د


� +�; در (�و�D ���ـ�ب �ـ�   ��دم +��C زد ��. �د�ـ� � و ��]� را ('ا+�� ی� ��('ا+

��ی�M از ی�ن �:�ه� د+ـ�* را 
ـ�ا  :ـ�@�3� دراز �ـ�د، ا�ـ�      . �� 
� د�>�ل رو+�-3'ل ر@

�� ��د �� ���ی�3ت زی�د  
�ا  @�ار از د+;��
'دم ه�  ��دو+ . ;�+ �
   ��ـ; �ـ�د

�<� ]
��ـ;  . (�و�ـ����    +M' �ـ�  ر@��، در+; ����3 او��� �'ج ���D; �� در �?�

Vه� 
�ا  �� ��د ��B� 8� ـ�دM� ��Dـ� ��ـBMت (ـ'دش را     هـ��8 در �ن . '!P ��د

�
Dـ�   ��دم، ا�-�ر ه�@� و 9?� 
�ا  
'دن در �ن ��وا �9�; �� دا�;، و �� 
�ر دی-� 

Vه� ،���Mـ�د       دا� ��ـ�ن دو Dـ�دو:� 3D-ـ�ور را دیـ�م و 
ـ�ا       . �ـ8 9�ـ� 
ـ� �ـ� �-ـ�

��G� دم�
 ��ـ� ه�ـ��I'ر �ـ�    
� C51ـ� :Q�ـ��3، ا(-�هـ�     . ا  
� درون ی" در 
�ز ��3

�� ه�ی��ن 
ـ�   ��د��، در ا�Eاف ��; ('د را 
�ا  ا��5م �2ب و ���� �Dدوی� ���د

�

ـ�   ه� ا9���R �� �ن. ���� /�ای� ��543 ��  ،��
��3از ��)�� �
����D �3; را 	��'ا


���3 @�ض ای� �����ر @�: 83K ر:�ی' و����د�ـ�، 
ـ� Eـ'ر     �ـ�ر را �ـ�   یـ� ا:� ا .�� ا+


ـ'د  �4!�ت ��('��ی�D �3  ا� /ـ>� �ـ�دم �ـ� ��Iـ�H �ـ'م Dـ�دو:�ان 3D-ـ�ور        . در را

��
� +�; ا��ق ��'ی� �>�س رو+�-3'ل ر@�� ر@ 8o+ ،��  . ا


'د، 
� ای� @�ق �� ایـ�  او دو
�ر، �ن ��	��
� �3]�ی�  �D      ـ� �ی3ـ�
 *�
ـ�ر ��ـ


'د .�� B?� �� ���-3ه *����K      'ـ
 د �3ـ�ر 
��یـ�،   ��د �� 
� �Kـ6  �ـ� ا�4ـ�ق ا@�ـ�د


'دو�9 6����هـ� را از   و �.�ـ�     د+ـ�� (ـ'ن   ��د �� 
� ی" 9'�ـ�  �Bش ��. � و \���

�3� n�� *���ـ�م  و 
� (��E ��ـ�م ��ی�ـ��� و ا2ـ�Iاب ��ـ�Mرش، 
ـ     . رو  ��  �1ی� �


�ر  ر+�� �� ای� ����و!�ـ� �ـ� وارد �ـ�م و در را    . 
�3� �� از ه�و!; دی-�  �� او را ز

��	
 ��د��; +�م �-�
�R را  ��  .، ه���را


�و 
��ون از ای�! 
�و 
��ون« �D!«  

��4: ;1�+ �
����ـ6 �ـ�دم و   » .�� یـ� �E@ـ�ار ��	ـ��   . 6�K ���>�، رز ه��«: 


ـ'د، (ـBص �ـ�دم         
ـ� هـ� 9ـ�ل، Dـ�دو      . ('دم را از �Fه�  �ـ� �ـ' 
ـ� رویـ� !ـ�ار داد




'د �MK'� .�[K  'ه� از رو��� ��ام رو+�-3'ل ه3-���   �
����ی� ��، ��ا ��3(; و 

�-� @�و ری.;	) .  

 ��. (�ای� ����Mم«�[K ی� ��'� �3�<
 �3��  .«  

�� *��
�ـ;  . ��زی� و ���3 او را @�ا :�@ـ;  ��:]�ن ��وع 
� ��زی�ن ��د، ���م 

���� رو  ���
�[� �
�� را 3KـN زد، 
ـ�   . ه�ی* ا��ا(�� ���K� را در�وردم و �ن را ��د+

('ا+ـ; �?ـ�ار  از ��ـ�و و :��ـ�  �ـ�ا درون (ـ'دش        @��د، ا�-�ر �ـ� ه� را  +.�� �ن

 ��ا در 
7ـ[ :�@�ـ� 
ـ'د و /ـ'رت      
�ی6د، ��:]�ن او در 
�زوان �� 
'د، ����3 ز�� \�ق��


� رو  !C>� @��ر �� *M�ـ'     . �ورد (�8 از اG��ـ�ی� [
او را در �\'ش :�@�� و 
ـ� 

�� د��اری* دادم �� ��	�� و!; ی" 
�ر 
ـ� ��ـ� د�ـ�ار  +ـ�د     3K   �� ه� ه��. �'ا

 از �\'�� 
�ـ�ون ��ـ�  . ���ز داری��)R�
و �(ـ�ی� !Iـ�ات      د+ـ�� را 
�دا�ـ��   9'�ـ� . 


��� �ـ� (ـ'دش را در+ـ; �3ـ�     ه3-ـ��� �ـ�   . ('ن را ��n ��دم �� 
� او @�/�� داد

��ـ� �ـ�   ��رم ���م �� و 
� د�>�ل �Dی� �� �
�� ر+ـ  :��� �� 9'�� را در �ن 
��3ازم، 

���
 �� ��  . ��� �را�

�� و 9'�ـ� را �3ـ�رم !ـ�ار دادم   	���ـ� 9ـ��K Rـ6     «. 
�3C ��م، رو  ��6 ا��ق 


'د، رز؟   »�k[ ای� 
�ات ا��4ق ا@��د

��... ��3'رم ای�3 ��، ��ی���� 
'د، ا��. ��، ه�:6« .�
  ».رو  ('دم �� ه�:6 رو

��؟ �	� رو ��«)�3�«  

»��
'د�*!  ��ـ�   ...  
�! �'  ��1م ��ی� �Eـ�! ��هـ�   �'�ـ�ی* . �ـ�  �E@ـ�ارا

�� از QDا
�; و ���3 ��. (��C رو  ای� ����� ��دن�	! ��و!ـ;   هـ�V . +�زی�ـ�  :4

هـ�   ه�ی� �� �'�ـ�ی*  ��دم @?< �>���7�C، دا+��ن @�M ��... ��ی��ت رو وا!�� 
�ور ��Mدم

  »...��دم ه�:m� 6'ر ���. +�زن �� ه��5ن ��ر رو زی�د ��3 ��

ه�'�Iـ'ر �ـ� �ـ� ه���ـ� از ایـ�      «: د و ���3ی� از ��; +�م :4;/�ا  +�

 ��دم، و ��5ـ�  » .دی�، رو+�-3'ل 61ی6 ��ره� ا��5م ���-�رو  ��ه�ی� ��ی�م و 
� ا�Eاف 


'د�ـ�  هـ� دوی�ـ�ن 
3Cـ�،    . در !�ب در ا��ق ��'ی� �>�س، (��� و �!�  �'��ی* ای	��د

��
'د �<M�. ا��ا@� و ���:'ی� 
� درون (6ی��ـ�، ا�B��ـ'ن،    ��*   �'م ����3 دو ��

�� �-�ه� +�د، (�� و ���M4 ��ا 
�ا��از ��33 رو+�-3'ل، را ��دی� �
 �� �3�@�: .  

��� ��«: ��د :4; �
، �!�  ��C'ر �
 �C�) ن'����B+ ;��2و ��ای� . ر+�� 

��ی*؟�>'د E'ر'� ���) ،«  

  ».از 9�� ی" �m'ی� +;�B���B (�رج . E'ر 
'د، �!�  �'��ی* ا�>�� �� ای�«

 ���اد  از دا+��ن«�)R�
  » .ه� در �'رد ��� در+; 
���، �!�  ��C'ر ��ی� 

V�3 زدم و ه�.<� >?@ �� ��4-� 6�K .      را��ـ�ن ادا�ـ� ده3ـ�'m� ـ�
. :Qا�ـ�� �ـ� 

  . ا@6ود ه� ه�� 
� �]�ت �� �� ای�



  » .'ر��دی� ��� در+�'ن رو ی�د :�@���، �!�  ���M@ �� C ��«: زن :4;

��4: :»�� ���4+��  ».�� وا!�� در ی�د:��  ��3م. �

��ی*؟ ای�. �� �Bش ��3� �8 �� 
�ی� +.;«: ��د :4;'� ���) ،;	��  »E'ر 

ــ'د   
ـ ــ� ــ�� �ـ ــ'د، :ـ ــ��Dا 
ـ ــ��F �ـ ــ�-3'ل از دور �ـ ــ� رو «. رو+ـ ــ�� ه��ی-ـ �ـ

  » ��3+��؟ ��

د�ـ'  ('. +ـ�ی� یـ� روز  
ـ� +ـ�اغ �ـ� ��ـ�د       ه��8 �'  ��یـ; . ا�>��«: ��د :4;

��� و ه��. �-�ان ��M، 61ی6م ��   
ـ�ر  �ـ� در      ��+P   وا!�� ('ای� �� �' رو در
�ر

��ی* و �� ��ا!O ه��. ز��ن ا�Dا ��* او��، �-�ان ��3�'� ���) ���
�یـ�  . 6�K ه	 '�

����

�ات �-�ان  ��  �
 c9 �� �

� ه��� (��E ه	; �� �' K]ـ[ در/ـ��'ن رو   . 

�� �� �
  ».د  


'دم، :4�� در ���9 �� ��-��) B��� �� :»ر؟�?K «  

�ـ� ا�>�ـ� هـ�V    . ��ر��3+ـ� +ـ'د�ور �ـ� ارزون ��	ـ;، �!ـ�  ��Cـ'ر      «: زن :4;

��ار ��� �
 �I
  »در+��، رو+�-3'ل 61ی6؟. ر

�� ��� �
 ��) �-��'د، �k[ �'د�� +ـ�ز�*   ��ن �'K" �� ��� �� در زی� 

4: 
� ز��� �K� دو(; و 
� /�ای� �'�� ��; :»�C
 .��  » .در+

��  »�'  �C'ب �K ا��4!� ا@��د؟«: :4

(��5ـ; دار �ـ� اDـ�ا !IـY �ـ�، ا�ـ� �ـ� ایـ� رو         . �C'ب ���6 �ـ� «: ��د :4;

>�C

�ز��دا(; ��ار ��.S ��دی� �� �'ل  �Iای�� Vه� ;G� ه�. «  

ه�ـ� 
ـ�ا    . :ـ�دن  �� �3H�I� �ـ� او�]ـ� 
ـ�ا  اDـ�ا  
�ـ�  
��ـ�      «: زن :4;

��'ن ه� �����3ن �واز رو+�D رن �-3'ل 61ی6 ازQ:.«  

��
�ـ� از اون ا�4ـ�!� �ـ� ا@�ـ�د رو         «: :4 ���ر داریـ� �ـ� دو
ـ�ر���� از اون ا

؟�
 �3G/«  

رو+�-3'ل 61ی6 �� @?< 
�ا  ('ا�ـ�ن  . ا�>��، ا�Dا 
�ی� ادا�� ���ا ��3«: ��د :4;

;+��
=�. ز ،;	��  »  61ی6م؟ در+; 


'د، :4;رو+�-3'ل ه�=�3ن �� 
� ز��� (�� �� 
�C، �ـ� 
ـ�ا  ('ا�ـ�ن    «: 

�� �:��  » .�3� ز

: ا����C از او 
>�ـ3�، 
ـ� /ـ�ا  
3Cـ�  :4ـ��      ��دم 8M1 در  ���9�� �Bش ��

ایــ� @?ــ< �Dیــ���ی� . Dــ� و �ــ� @?ــ< ه�ــ�� اRن �ــ� @?ــ< ایــ�! ��ــ�ن �ــ�دم دارن �ــ�«

6�K  ��  ��دم دارن D'ن ('د�'ن رو 
� (��E اون. ��ی�3'ن ('د��� 
'د، و �1'��

  »!دن �3'ن، �� از �وازه�  رو+�-3'ل ��

�� از �9ف ��دم ��	;. ا9��Mر. ��ی�� ا+;«: زن :4;��
  6�K. «  



ا   هـ�  دی'ا�ـ� و 
�=ـ�ر    روح. ا  ه� ه	ـ��  و ه���� ا@�اد دی'ا��«: ��د :4;

�ـ' �>�یـ� ('د�ـ'    . �3ـ�  ��3 �� او�]� رو QDب (ـ'دش �ـ�   !�ر �6دی" ��* ��واز �� �� �ن


�ا  ا�Dا  
�ـ�    �C'ب 
� زود  ���6 ���� و ه��. ا9; ��3، رو+�-3'ل 61ی6��ر 6�K

دیـ� و ��ــ�م   Dـ� !ـ�ار �ـ�    ا  هـ� �ـ'  اون   هـ�  دی-ـ�   �ـ� ای�3ـ�  . �ـ' ��ـ�د ('اهـ� 
ـ'د    


	�oر ه��. ��3� ه�  Rزم 
�ا  ا��3�; رو 
�!�ار �� ا9���ط �� �
  ».6�Kو 

@?ـ< j9ـ'ر   . 
ـ'د  (ـ'اب  >ـ� ���ـ�  /�ای* +3-�� و �?�ی ».
�C«: رو+�-3'ل :4;


ـ'دم   �'��ی* 
'د �� 
�ر اول دیـ� ��ا   هـ�V @�یـ�  . ه�، او را 
� و��2; را��  
�ز:�دا


'دم و ژا�ـ�� را از اEـ�اف �ـ���   .   /G>; وD'د ��ا�; در ادا�� اش  �OCI را @]���

��
�دا� .8M1 Vاد ه������ن  �Cی*. ا����� هـ� !ـ��� 
ـ� 1?ـO     �ن را �'���م و �'

�3��ـ�ا 3Kـ��       . �� @�jی� 
�ا  (�وج �ـ� 
ـ�ز �33ـ�    :Qا�

ـ� +ـ�; در ر@ـ�� :ـ'ی� از ا


� �� ا�Dز �����m دا���، و �'��ی* �� �3����� ��3ر ر@ �
�?�ی>ـ�  .   1>'ر ده�3 ه� 

�-ـ� �ـ�دم    . 
��ون در 
'دم �� /�ا  رو+�-3'ل ��ا ��'!ـP �ـ�د   Oـ� 1?ـ
رو+ـ�-3'ل  . 

  .�ای* �رام و�� ����ق 
'ددو
�ر +�ش را 
�R �ورد و /

»��4�� ای3ـ' 
ـ�ا    . �� ���ز دارم �ـ� 9?�?�ـ' 
ـ�و��   . �Dن، 
>�� �K ا��4!� دار

�
  » .�3� ('اه* ��. �� ا��5م 

��4: :»���F�49; از دو��6:�ن در ز��ن ��ی�ـ��� و ا��وه�ـ'ن ��ریـ� �ـ�     . 9

  ».دم �� ا��5م ��



����� ��	
  

  ��ی	 ��گ ��ی�


�� ��م ا���ر، ���� �� �ن: ���  

�� �
�� از �ـ� �ـ���� ���ـ�     ه� ����ن �. دا�� #� 
��� ا"! ا ���� را 
ـ

�� &�'�� �����
(�,�ص ز���� #� ������ ���ا��* ا"! و � �
را در ده�� "�ش  

����.
ج و �ـ�ج �9ـ��� و   
� 8را�� �5وع 
� ���6ی� �5ن #�دم، از ه�. دا2 ی1 دی/ 

E  �?ـ� 5CDـ�B، و 
ـ���* از در ��A@?ـ! �=ـ�*      ه�<�ن زیـ�د 6=ـ! 6ـ�د*، 
ـ�ون '>ـ;     

�رج �5م �.F9 .�G�# !HI5 ز�� �
 ��=6 E    Bـ; و #ـ���ـ) و ��� Eـ�د،    8ور

ـ�  �ـ�ر 

�ــ�د 
ــ�زE   هــ�E �?ــ�@��L #ــ� 
ــ� ه�<ــ�ن �K�ــ�  ایــJ و'ــ�د 
ــ� دیــ�ن دو 'ــ�J از ���ــ�ن 

. �; C9ر�اه� #�دم و 
ـ� "ـ�9! از #��ر5ـ�ن 5CDـ�B     زی�. #�د��، ���<; �5م ��

��ا��� 
� �5ت ���N.�ع و ز���* 
=ـ��� اDـ� در ��ـ2 6��وزی=ـ�ن ا��Mـ�       ه� �� ����ن

  .ای<�د #��

�5�D در ��8را �
 �G�# ،ب ��#! #�دم�<# E   را�ـ�م وCD �?� را از Eر��# E  ـ�


B�@ر ��6 �<Qن ا�
��>ـ�ت 
ـ�د، ا�ـ�   . "�!  ،�?A� ا��ـ! و    �=ـ���  در 8ن(� Eهـ�

B�5 ب و�R �� B=G �
 ��"��6 Eرد ه��
� "�! '>� ر@��D *�I� ،B* و .  ������A�

�
 ���5 E��
و "�ا�<�م 
� ر"ـ��ن  #�دم،  ام را ه���Lن � SH�� �D* و دزد#� �د از 

(�.�
�  	�! '>�ی� #��  B�ـ"�# B�9�" ـ�اغ    . #�ورن ازG M.ـ�  ـH� 1ـ�ن را    یـ
�� Eهـ�

�ـ�ون #>ـ�ب 5ـ.��� 5ـ�2          �5	�� 
ـ�د 

�ـ�
�ایJ ای	ـ��دم و ه�Iـ��� #ـ� 58ـ�ب در  ،

  . ه� ����5 #�دم �D@!، از درون "�ی� ��

 (�.�#ـ�ورن، '����ـ� 
	ـ��ر 9,ـ.��� و 6ـ� "ـ� و Qـ�ا 
ـ�          در"! در '>�E #ـ��

8ـ�یJ  . �5ت �=V�ل D	��ش و �.�ی2 "� و �Qا 
� ی1 'ـ�ر و '�<ـ�ل وا �ـ� 
�د�ـ�    

�ــ�ون ا��ا�ـ�   
E ا'ــ�ا  هــ� را از ���5ـ�E ادا�ــ�  #ـ� 8ن  از ایــ5Jــ�*، �=K,ـ�  ��@ـ�اران 

5ـ�ن از   #�د��، و 5ـ�ی� 58ـH��I   ��را��� زی�دE ��ا�	�س اه��! و 
�زدا5�� 
�د��، 

��Vت <.�!�=ـ�� �ـ�    
�ون 
�ز�6دا
��ـ�اد #�ـ� از   . 5ـ�  از ��ف �5#! ��ی�ان #>ـ�ب 

#ـ�ام �<.ـ�ر 
ـ�     ه�Zه� E�K�Y< �5#! #�د*،و در  '���! در '=Jا@�اد ���R در 8ن 

!��=
�د��،  ��Gن ر@��ر  ������ و  *�=� E(�و ��ـ�اد زیـ�دE  ,ـ� #ـ�د* 
�د�ـ� #ـ�       8�

��N  �

�ون ه�Z ه��ه��I، ��را��� و ��=��دی=�ن را       E�ـ� #ـ�دن �9ـ�رت '>ـ�N 

ه� از هـB دریـ�* 5ـ�* 
�د�ـ�، و هـ�       ه� �5	�� 
�د��، در��5 5�=�. #>�ب ا
�از #���

*����5 (�G  Eد*ا��6 &N" ـ�د  در ���م
 *�5 E(ت ری��N  �
��ـ�اد زیـ�دE از   . رو �.�ی2 


� دا2 #>�ب F9ـ;  ���. هـ�E '>ـ�ی� را  Hـ2 #ـ�د* 
�د�ـ�      �=ـ��� و درب  #�ر#��ن ا��

 8 �ــ)ای ــ� ا@ 
ــ! 9,ــ.��� و رو  �ــ� '�� �@�D ��
ــ� ــ� ر  ــ� ���� 
ــ�   ن را  ــ� درهــ� ��> 
و 



�ـ� از ��8ـ� 
ـ�     دا5ـ���  را 
��ـ�  رو @ـ�ش 6�ـ�د*   � از "�\ه�ی 
�]� ��� ���. #�د�� ��

  . D>��� ی� دژ#�ب ا"��Hد* #����9�ان 

�! اول '�^ �5* 
�د�� ازد��م ا�.�*��' E�5��� Eا�
 E�� .  ـ���>� ���D�"

Dـ�E و ��5	ـ�    "�ی� ارزش زی�دE دا5!، ,��Q ز���� #� 5ـ��2 و�=ـ�   در ��ی!


�ا�R Eب و 5�B ��58ر 
�د . �[�
واردان ه���رE  از ��ز*
�� از @����ن د��2 58�ب، 


� ��8ن ا
�از �� J�"��6 �
هـ�E 9,ـ.��� 
ـ�     #�د��، و 
� زودE ار�=ـ� از �Gـ�*   �د را 

#ـ�ورن ��>ـ�    �ن #ـ���.�) 8�ـ� 
ـ�  	ـ�! '>ـ�ی� "ـ���      ه��G #ـ� 
ـ� د"�=ـ�ن �ـ�    

��ا�	! در  "�ی� �� 8ور 
�د #� �G ���اد و"�ی2 وا �� ��Kب در ��ی! HI5!. #�د�� ��

�5�
   .د"��س 


ـ� �ـ�ز*     J�Iـ�=واردان Nـ� Dـ�و* 6=ـ��.���     ی�D 1و* _�ان از ����ر"ـ�اران 

�و�5ن 
� ا��اف ��I* #�د�� �ـ�   �ی�. زد #�د�� ا����� را D�ش !��ر'� 8ن '�� Eه�

Jای ��د" �#  E=�2 از ا��ی.� �F��Q  ����' ن#� _�ل�I�� و ���I�" �
  Eرو �
���Iن 

��Gو درب و دا_� دو Eر���" Eه�   ��هـ� 
ـ� "ـ�9!     8ن. �ـ� 8���ـ�، دی�  �ـ� �=ـ�ن 6ـ

�ـ)E ا�ـ�اع و    ه��I�' EورE "� داد* و 
ـ� �ـ�ر ���یـ�    در ���� #� @�ی�د6��د* ���5 و �8

�ـ� �ـ� 
ـ�     . داد��، 
� '>� ��ج زد�ـ�  ا@)اره�E "�د* را ���ن �� ا 	�م '�\�G !ـ���'


� د"! 8��* #� =ـB و _].  !Q�@ ق��=�ل و �A5�� =ـ�ن را 
ـ  ���8 رو
�و 5�د، 

وارد زد و �رد ���5، و 
ـ� "ـ�9!    دو ��ف �=�� ���. ��� #���  ه�E ز��* ه�ف "�


ـ�ن �.ـ�ی2 
ــ� ��FNـ�    ��هـ�ی� #ــ� 
ـ� ا�ـ�اف 6ــ�واز     اI�' Eـ� 5ــ�، 
ـ� 
ـ�ن    ���ـ� از 

ازد��م در ��ل ���5ـ� 
ـ�   . ���5 @=���* ��اه�ی� #� 
� Q�رت ا�.�*  #�د�� و �ن ��

دان ا����ــ� را 
ــ�اF� Eــ�   وار ، و �ــ�ز**=ــ��� #ــ�د � E ا��ــ� F9ــ;  "ــ�! @�Qــ>� 


� ��9* دا5���، #�را�� �اب �# Eه� #�د�� ا .  

�� �?� �
 Bه ،�� �ـ�E  هـ� روE �=ـ�Mت Rـ�ورE    ا#��ن #ـ� ��'ـ� #��ـ�ی�    ر"


ــ����#ــ) 5ــ�*،  �
8ن =ــ��! . �اE �ــJ ا"ــ! �ــ� ــ�دم را #��ــ�ب #ــ�Q�@Bــ! ــ�

��� 2
�F� در ���K"9�تم د'��5ن را دور زدم، را  �Dد��	ر#!، ای�=� Eا�
#ـ�دم،  ه� 


��E ��5 وارد �5م Eر�>� !�	  �
 !9�" �

ـ�اE داـ2      . و  Eـ�Iـ�رد @ـ�د دی�در 


ـ� �ـ)د ��د�ـ� 
ـ�و #ـ�      . #�دم ه� @�� �� ر@�J و 6��ا #�دن '�اب ،E#� 15 دار ��و 

�) را �� ه��G ت 8ن ��ار���.aا Eا�
�Iـ�ران،   ��ـ� 
�ا E�bـ�ل روز� . دا���، ��� ا�D ��ر#� 

���F� ن �5ی���	ی! ��ی�� c"�� �# ���[@ و ���م ا@�اد ،J#�6ا ��ـ�   ��ی�)، روز��<E دا

���. 5��� "�ی�، ا"��Kام �� ��ی! �
 �� ��E وی���ری� ر"ـ��م،   ��ت زی�دE ��ل ��=


ـ)رگ   �"ـ����� . داد ��ی�) را درون �د '� �� ی!"����ن 
)رگ و رو 
� وی�ا�� #� ��

 �

ـ�د  �ـ�ر �ـ�   �! 
�د، Gـ�ن 
�یـ� ایـJ   9?و  .    E��ـ	#�در درون دی�ارهـ�E "ـ��I و 

*���	ـ! و �Gـ�ر "ـ�9!      و ه� ��5��، وی�ای�، �Gپ، ���=�،  اش، ورق �
در �ـ� هـ� 



�� �K6  !ادو�ـ J���' ،� ���51؛ ����ً� زی� �?� ��Q; ا����ز و وی�ا"��ر '��; ��'�

 E�''�ا��ـ ���	ا@ Eری� ا��ی� ه�. وی��
�) را زی� ی1 "ـI� YFـ�* �ـ�    �ادو�! G   !دا5ـ

دم در . روز���ـ� ا�ـJ و �	ـ�2F ا"ـ!    ��ا�	! ا�����ن ی�
ـ�   زی�ا ���� راه� 
�د #� ��


ـ�    �,ـ�وی� 9<�.ـ�  '>�ی� ��i #�دم �� 
ـ�   YFـ�   #ـ� از "ـ� J�، �Iـ�ه�  �ـ� )ی� 6ـ�ی

���ازم

� ی�� از 8ن.  �

� �?� �ـ�  ��'�� �دش را �� ه�  �Iرا��، و از ��ف دی�8�ـ�   

� M9 Z�
� �J ��ار�� ه E�9ـ�ان �=ـ���  . ا �
ـ�ب در �?ـ� Dـ�@�B    8ن را  E8ن �,ـ�وی�  . ا


�د�� #�  E(�G J�
�ایـ! رو5ـJ     ا�D �ـ�رد 6ـCی�ش  9<�; ه��=� او� ،Eـ� �.ـ�د�روز�� 


���  ا��9ل E�6ه� ه��I�� #�  #�د��، و 
�]� از 8ن ��  cـ�د و"ـ
�@� زی�#��ـ� و  هـ  ،


�ون 
�زدار���D دا5��� .  

ــ�د را �H�Kــ� 
ــ� ایــJ �ــ� �ــ�ی�) در �ــ� ��ریLKــ� �یــ!� ��دا�ــ� #ــ�  E �ــ���

� �=��Fـ!،    ه�F� ا"ـ!، ��ـ�م ��HD را !F�F     ـ��ـ� ��ـ�م 5ـ�ی���� #ـ� 
��ا�ـ� از 8ن   

���رE از  �رت ایJ. 5�د �"�	
"ـ�ی�   E ��یـ!  ا��ـ�* ده��* و ��ز ه�E ���ن #�ر او را �)د 

E  �� �� روز���� را 
� و"ـ�>� ا *ه� #�د �� "�ل ه� ���م �5M=�ن را در ، و 8ن9)ی) ���د*

����.
 Eر�>� Eو @=�ره� !"����ی�) در ��ل دو  �ن ��9  ا�� ��ی!. '�دو، زور و 
�زو، "

E  ��� 8�ـ�د* ا"ـ! �ـ� 
ـ� �9�ـ�     رود، و �����  .2 �=ـ��   �د، ه���Lن 
�  �رت '>� ��


�]� ��ا ^ 
� ��ر �. ا�� �، '	�ه� #<� �Gل �5*��دم 
I�ی�F�F .    *ـ1 #ـ�د�# Jایـ

�ـ) دا5ـ��           � Jـ� #��ـ�* دارد، د5ـ��ا"! #� روز���� 
ـ� ه�ـ�ن ��ـ�اد #ـ� دو"ـ! و ��ی


ــ�ر روح. 
�5ــ� Jــ�یــ� @�"ــ��دن "ــ�k* #ــ���G از    8 
ــ�  ــ� � هــ�E ا��Fــ� �ــMش #�د�

��ی�) ا�Mل ای<ـ�د #��ـ�،    ه�E روز����، در ��زی^ ��ی! ه� 
�اE ��"���ن @�و��5* #� 8دم

1G�# اه�ان�
ـ� ایـJ ا�Hـ�ق         E3 ز�<��E ��,�م �Dو* ار*از  2 J�ـ� و #ـ�ر دا5ـ" Eـ�ا


 E،ی�� از ���ده����ا5CD �ه�  #� و ��Gن �را#� از 8دم��در �9��� �د را 
� ���ی


�د��ا@��د ه� 
� #�ر �MRب"���� #� �� "� روز @ *.  

� در ���� #� 8��د* 
�دم �� 
� �oA دی�* �5ن، _�ض #ـ�د* و 
ـ�وم، �A�����ـ   

B�5اCD م�  Eدر ورود E�<' �
�5م، ا��  ����ی�) ��5�� HD��  �J ����� در ��ی!. 

�!  هـ  E وی���ری� وا �ـ� �Hـ�ظ   ���. �A��ط 
�دن ارز���5 
�د��rـ	�ـ�دوی� ' E�   Eی�C6ـ

��s #ـ� ��ـ� "ـ����ن     دا5!، 
� "�5! �5ی�ا�� E �<��ـ!     #��ـ�ی Bهـ� را هـ

. "ـ�ل "ـ��� 5ـ�* 
�د�ـ�     ر �� دوی	!د�ز 
����د، ����� ی1 6��ی�  ه� �ی� 8ن. داد ��

داد #ـ� �ـ�دم �ـ� ز�ـ��� #ـ� در یـ1 ��	ـ!         ی<� 1	B ا'���ب @�ق "�ی^ ا�����ن ��

��ا��ـ� 
ـ� "ـ����ن     C6ی�ش  �ار ��ا5�� ی� #�رE  ـ����� ��ا5ـ�� 
�5ـ��، ��ـ� ��ـ�     

�ـ)  �ـ�ا�B وارد 5ـ�م، ا�ـ� هـ�D     Z�یB #� در Q�رت ا'.�ر ��� ���. �)دی1 5���G    (ـ� 'ـ


                                                
1
 Julian Advent 

2
 Little Sisters 

3
  Immaculate Chain Saw 



H���@�D م  �ار�" Eرو �# �I� Jای Eا�

ـ�رE   . #�ـ�  #�ر ���9�F ��ـ�  
��5، ��ا  Jـ�ی8

�
��� #� ���ادE 8دم ا��M� tش #�د�� ی1 
�; را  2E وی���ری� 
.��ـ�،   ا'�ز* 
� دا

�)E #�د�� ه� 8ن ��HظG �
�ـ)E، زیـ�ا         ه�Z. ه� را �.�ی2 G ـ�G ـ! #ـ�	�� Jrـ�N� /ـ#

�=�� از ���

�ون 
��Dدا��ن ��15 ��ا��  �?A� ـ� �ـ�ل      ی1 ی� دو
�)E #ـ� �ـ� Gوار ه�

�! ـ 
ـ� 8ن �Iـ�* #�ـ�      �رد*<.  �Dدر ز�� ��ـ � E5ـ�       . ا�

ـ� او، یـ� 5ـ�ی� 
��ـ�  Jـ�

B�	�هـ�، @Fـc    ه� @�MRب و '���! ��ش 
I�یB 8ن، HD�B #� ایJ روزه� #�ر#�دن در "

  . راه� 
�اF" E�ط ا"!

E 9,ـ.� 5CDـ!، و ه�Iـ��� #ـ�      دم، �Gـ� �A?ـ�  در ورودE را 
� دا2 ه2 دا

�H��د، 8"�د* �5م ه�Z ا��Hق ز���*� Bای�
 Eا .     cـF@ ،را 5ـ��دم B���ـ=Iه� �ـ�ل ا� �


وارد �
ـ� 5ـ�م ، ا�Iـ�ر هـ�Z      هـ�ی� 
>�ـ�   
�اE ا�����ن، و "�K.� /kـ�ز��ن و 
ـ�  ـ�م   


2 ر. اE در د��� ��ا5�B د��ا6	� و راز �<������F� در �Q�, Eه�"�ز�u��ـ�ران   وز��I�

�>� ��B ا"! .�
 �

�د �� 
�اE دا�H� 5ظ �  cـ J�  &ـR�8=ـ� از هـ� '�ـ! و    وا

 Jــ ــ�،  "ــ�! ��� ــ�ز* ده ــ� �� از 5�=ــ�   ا' ــ2 ا� ــCی��D دا 6 �
ــ�   R�R Eــ� 
ــ�  # Eا

B	<� *ر��" Eر 5 ه��,A� وزان�@ �

�د،  �ار دا5!اE ��=�2 از N�ط 8 *� .  Jایـ

 ��HD*�5 ور�
�>� از ا@�اد  c"�� ن را 6ـ�در #�ـ�،       و���
�ـ�ا�� #ـ2 "ـ� �Dد #� ا�


�اه� ���� B��" ن��Lه� �Dی�C6.  

را #�ـ�ر CDا5ـ!، 
ـ�     اش دیـ�، 
ـ�@���   8ن 9)ی) #��	�ل ه��I�� #ـ� 8�ـ�ن �ـ�ا   

1 6��ز������9 E��
5��ی�� زد 
�ر"� �J از  ��K.� و !�=�� ��دم �Dـ�ن  . اش �6دا


�>ـ�  J ��#�د�� او ی1 @�د 6��  =�\ ا"!، ا�� � ��� �# B�	دا�   ���ـ�@
 Eاش از  هـ�

داد،  E #�@� و"ـ�! �ـ�   ا"�K�ان ران ا�	�ن در"! �5*، و ا��K.� �Dش را 
� ا��از*

�) ��ا�	�� د��ان ��� E�5* ه� ���.
  . اش را 

�>�ر«� E� 8 ،مM" ،*8 .  ـ��ـ�ر* 
�B��A5 #� ��5 رو دو  Bـ��
�د�ـ�ن   .  M�ـ�#

J��J #ـ� �Gـ� #>�ـ� 
ـ� ـ�د �ـ�د QـA.! #�ـ�J،         'ـ�ی  #�B #� 5ـ�� ایـJ   @�� ��. ه	�

  »در"��؟

��ـ� #ـ� '���ـ�ن �ـ�       ��. 1در"��، '�!«.
�ـ�E و I
���ـ� 
�هـ�م    ���� ��ـ�س 

  »AQ.! #�� ی� ��؟

»Jی��او ^ �� �
 ��5 ،!	�
� ایJ #�ر � Eز��ا.�ر 8�یJ 2�9 5ـ�� 
ـ�   . ا*، �


� د"! E� 8 ادو�! ر"��*، و ای=�ن 
� �5ت �=�� � #� �� �Dـ�ت را �ـ�   ��ز�y(' م�

*��=
اش را ���ن داد و  او "� �#	��E» .و �� #� در ذه���ن ��ز* ه	�J از �د��ن 


� ��را��� Z�   ـ�د# Zـ�         «. �ـ=��>ـ�ر، ه�� E8 ـ� ،J��>ـ� 5ـ�N��� ه	ـ�5ـ�� 6	ـ� 

�د���� ��E درد"� �� Jازی��.«  
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�ـ    G ـ�G ـ�رد�ـ�دم او در .� Jr�N� �G�Dن دادم، ا��� E�" زدم و ��K.� cF@ E(

�� !.AQ ��# .��� J���' ��r�N� �5ـ�#!  ا� �
� �J در �اF� رد��ه��ز در  !	�

#� در 8"��	�ر در ا����J��" E را E �����6  '�! د#��! 5�� 
��5؟�6و��r�س .� دا

ز #�ـ� و   'ـ� 
ـ�   ��ا�	ـ! درهـ� را از ایـJ    او ���� #	� 
�د #ـ� �ـ�  . #�د، @=�ر داد 
�ز ��

�H�uو �� E�' �5ت �
HD��� او ه�D) 8ن ا�� 1 را  #	��� 
�د�� #� ��. �D@! اش را 

در �ـ�ل �
ـ�   . ��ی�* 
ـ�د  E�2A دی�I#/ هB او را در  �=K,� ه�Z. ���د* ا"!��| 

 ،B�5دا�
اB��� E �� �ـ�ا �=ـ��ق    #�دم #�  �<>9�A������ �Mش ��در ���� #�  �م 


� 8ر. و  �م در 8"��	�ر ���?� CDا5��B=�ن ��ه�،  E(<@ E5ـ���،   دره� ��ـ	
ا�� 


� �.�F و �J د#�� J�@ر Eا�

�� @=�ر دادم اE را  E .  

�F.�  ��
 E �K

�د ���F��" .*ا��از �
 M.  J� 8ن �@�# E     ـ�دم #ـ� ��ـ�د
 �'

*�?������Iـ�*    ز���� #� '�ان. ه�E ه=�ار را 
� �Qا در ���ورد ام ز�\ _

�دم، Dـ�* و  ��

 �5�D �
#ـ� 
ـ�    #ـ�دم،  .ـ2 از ایـJ    و #��ر ا��9Mت '�ـ^ �ـ�  
�اE وی�ا"��ر 
� �	�@�ت 

�J ادو�! ���ز دا5ـ! 5ـ�ه�ه�   . "�ی� را ��| #�B 9<>� ��ی!��' �# ���Iه� ،B�.ه��

�� ��H� ر��	
'�یـ�ا 
ـ�ای� #ـ�رE    . ��ـ�د  ی� ��د�� #� ���6ن �5* 
�د�� را 6��ا #��، 


ـ�ه��ر ا"ـ!      Jـ�ـ� 

ـ�و ... ا�<�م ��ادم، ا�� او ه��ز #�� �	ـ��9ت  Jن ایـ    Eـ� #ـ�ر#

Bا�<�م ده �
� �5ت ��ا ; 
�دم #� روا
��Nن را ا#�ـ�ا �<ـ�رI� Eـ�*    . 
�ای ،��5CD در


)رگ وی���ری�دارم،  E�''�ا��از ا��ـ�م و   زی�ا #�  Eـ�
 Eد��در"ـ! ،      J�#ـ�ر 
ـ�د، و �Gـ


� �ـJ 58ـ�� �ـ�   . #��� ا@�ادE ه��=� ��ا 9,.� �� �# ���I��8ن ه�    &�5ـ���، �ـ�'

  . �,�ی; ����� �� #� ��اده ��

هـ�E ���ـ�د و    DـCار  ه� (D�Jr�N �.�دم #� 'ـ���J �ـ� Gـ� �ـ� در �ـ�رد "ـ���ی�      

  . و ه�D) هB دو"! ��ارم #� از او در ایJ ��رد "�ال #� .B� |��=�J، ا�Mع دارد


ـ� �A��ـ�  ـ�م         Jـ�ـ�ز 5ـ�، و 
��F �5د و رو5ـ�� "�� �
دره�E 8"��	�ر 

     �ــ K
ــ�  
ــ�  ــ��� # <ــ)رگ و  
ــ�B، دا�ن  ــ�  CDا5 ــ� � ���� ���F�ــ� ــ� " ���ــ�  .5


� �AHQت اول و �=��ر ��ی! �# ����، و اش، �)ی�J �5* در ��ل ��ری���LKی�)  د#�را"

�� Eه�ار�I� �=��=�� 8ن. �5 
� ا����ط در 5 !=6

�د�ـ�،    ه� ��ل  Jـ�ن  .2 از ��ز

!�" �
ر@ـ�B، ��ردهـ�E '�یـ�E را هـB �=ـ�ه�*       8_2 وی�ا"��ر �� ا�� ه���N�ر #� 

�5�@ \�' J��Iن 
�  ��9 .#�دم�<
 J����ف �<�
! '�ی�، 1#=� ���م �a ،�5وت  ،

هـ�E �,ـ�ر،    Q Eـ�رت uـ�ه�E روز���ـ�    و از QMـ� �G #	� ��ا ـ; ��F�ـ�ت ا"ـ!؟    

��� از #�و��زوم� /�G رد "���را�'ـ���J ادو�ـ! 8ن �ـ�* در ��Nـ�Mت 
ـ�      ( !ه�E ��ا 

��و.) 
�د "� ��
ا #ـ� 
ـ� _ـ�ور در 
ـ��E در     ��ی�) ر ��ی!�=��ر ای	��دم �� ��5ر  ن 2_8

�� �=  . �، �B�# �?�Mدر

                                                
1
  Beltane 



��م ا���ر، ���� �� �ن�  

B	<� درو از� ���<K� E(<@ ���' ـ�د #ـ�     در
 Eـ�ز�و ر ByM9 و S@�A� Eه�


�د�� ��	
 �F� 8ن &N" �
از ��ـ�م '�ـ�ت ��ـ� و �ـ�م 5ـ�* 
ـ�د، ا�ـ� ���Dـ�ن �ـ�ا          . 


�ز �5 ���
��5! و ��د .��� Eا�Q�D E�9ش ر�_ ����� ،�<هـ�یB را   ش�ر"��ن دا

، 'ـ� را دارم  #� �t �]�ر در 8ن #� وارد 5�م 
� ����� ایJ  .2 از 8ن ��رد ���'B  �ار داد،

���6 از 8دم 
�د، #� 6=! ��) �=	�� و 
� "� ی��ی�I و دراز  8_2. ام را �<�ی� #�دم رو�

هـ�E ���ـ� را    هـ� و 68ـ�ی!   دا5ـ! ���اد #�� از ا@ـ�اد، در�ـ��� #ـ� ی�د   . زد�� @�ی�د ��

�)ه� 
�ز�� #�د��، 
� ���ن  .>� ��2 ��� E�<' �5ن در ���=D  !ـ�	  Jی�����و  ،


ـ�   8_2. #�د �� 
� #�ر ادا�� ده�� ه�E دا_� 
�د #� 
� ه�� 1�# ��  ��* ،Y �� ون�


"�9��، �� ا�����ن ی�
� #ـ� هـ� ا�Hـ� � را     #�د، در "� 5�H! ه=! ���م ��ان #�ر ��

�� ����ش ���. ده� 5�6 (Dه� ه�����k��# ����Q د�� ���5 و�
. ه� ه��=� �Dم 

در هــB   ��ــ�اد #�ــ� 
ــ� وارد 5ــ�ن �ــJ "�5ــ�ن را 
>�ــ� #�د�ــ�، �.�Kــ� زد�ــ� یــ� �Gــ�*

���=Dز�
����، و دو
�ر* 
� "� #�ره�ی=�ن =# .Jـ; 8ب  ای,� Eا�
"ـ�د#J در   '� '�ی� 

�5�D ن  @�داش �.�د ـ ه� ه���� Jدر ای�� E�' �5ت �
  . �D@! #�رش را 

��E ���د* 
�د�V� Z���Gن 
� ه�ـ�ن   هB. در ��ل ��6 "��� #� از 8ن دور 
�دم ه


�د 2.  ��D .*ه�، ��د����k��# ات(�هـ�E   ه�E ��)�)ل #�ـ�ب، 'ـ�دو   ��)ه� در زی� 
�ر �<�

 ��ــ ــ�ت 6 F<��� ــ�ر وــ� در ــ� �ــ�  ر@� ــ� 5ــ�ن، ��� ــ�ون  . #�د� �
ــ�* #�_ــCه� از درون و  ا�.

�.�' ��� ^N  (Dه� JH<� \ز� Eا�Q د��، و�

�� . �5 ه�ی=�ن "�ری) �5* �a ����ی

"ـ�ی� ا�Hـ�ق    #ـ� در داـ2 ��یـ!    ز����ه�V�  E)شروE دی�ار، ��ری� و "�9! را در ���م 

6��"ـ�� ��زهـ�E  ـ�اردادF� �#    E=� داد؛ در ��J 8ن ، �=�ن ��ا@��د�� �� �Dر(
 E  را

�Hـ�  ه� E��Aـ  @J. #�د sK ��"�ی�، �= 
� �5ح در دا2 ��ی!uو YFـ�د  �| "ـ E ،


���یA� J� ا�<�م �� را ،دود "��Iر 
�دن �
'� �Mش ��ـ�د   #/ ��� در ایJ ه�Z. داد�� 

زایـ� 
	ـ��ر    "ـ�ی� ا"ـ��س   �Iـ�رE در ��یـ!   _ـJ #�ـ� ـ روز���ـ�     #� "��Iر #=��ن را  ـ� 


��ی� دارد .  

*��G !�" �
دادم، 
� ����  ���ن ��و "�  � �.��K زد*ه�E �58 در ���� #� 

�=ـ�� 8ن   
ان .��Iـ�ر . �D@��ـ�  هـ� �ـ�ا ��دیـ�* �ـ�     در ��ل راه�وE اQ>� ��#ـ! #ـ�دم، 


� ا��اف ��#ـ! �ـ�   وارد در ���� #� 
� د"! ��ز* �IG�6      ـ� "ـ�9! از #�ـ�رم
#�د�ـ�، 

�� ���5CD . ـ��د، از ادا�
� ار�.���ت را ا���� #�د* K
E  ��ارE از "���� '�دوی�، 


>�رE و ���bل ه� را از ��یJH<� t، ��پ �5* 
�د�� �� 8�یJ دا"��ن ا��ق '�ا Eه�   Eهـ�

���� �6 2�5 ���# E��D .دم��	ای ،���G B��" �
 �k# ل�r	� �# ���I1ا�ـ� . ه� 

اE  5ـ�*  دا5ـ��� 
ـ�د #ـ� 
ـ� Qـ�رت �Dد
ـ�د #��ـ�ل        "ـ��Dدان 'ـ�ان و دو"ـ!   ی1 روح 

                                                
1
  Otto 



�� !	��� . !9�" �
 Eر������� Eد�
ه�ی� #ـ� ��ـ2    
�� و �6ی�J ر@!، ورق����� �Dد

��ـ� 
ـ� درون '.�ـ�        ��.���
ـ� د �ـ� _ /kو "ـ !هـ� و   #�د را 
� درون �دش ا�ـ�ا

  . ه�E ���?� ���6ب #�د د"!

�>ــ�ر«� Eم، 8 ــ�Mم، "ــMــ�ر* �ــ� '�ــ^  ! "ــ
�>ــ� �5ــB��A #ــ� 5ــ�� رو دو

�د��ن �� B��
��ـ�J،   'ـ�ی�J #ـ� 8 ـ�    5ـ�� ایـJ  . اE داریـJ  دا5��� ژا#! دو"!. .
رو 

  »در"��؟


� ه�ف، ا��« Eو ! دار*؟. زد«  

»Jای ،���#ـ� 
ـ�اE    اون �� د@���5، ا�ـ� ایـJ   ��ر ��	!؟  ;، "�ال اQ>� ه�


�م ی� "ـ�#� 
�=ـB و GـA� ��G     1?� ایJ... ��5 و ! دار* ی� �� J� �� J��# �.Q �'

B�#.«  


ـ     هـ� را �ـ�   در ���� #�  	��� از 
�]� 8ه�ـ\  Eـ��� "ـ�!  �ا�ـ�، ����ـ� �

�=���ا�	ـ�B 'ـ���J ادو�ـ! را #ـ�      @ cF���Q .ا در ا����E 8_2 ر@! اE و �R ا�� 5 1

��B #� در 6=! �.

�د،  ��	=� �
ـ� 9,ـ.���! در   �) وی�ا"��ری �ه��I�� #� ���و�


ــ� 9<>ــ� 8ــ�یJ اQــMر@ــ!،  "ــ�ش از "ــ�ی� 
ــ� "ــ�E دیIــ� �ــ� 6=ــ! Eت را رو��

�* #. داد دا"���� ا�<�م ����
 J��ـ)    �رش را ��ـ�م #ـ�د، ��ـ�ون 8ن   '��� Eهـ� را از رو

�J ه��I�� #� ا�� در ��ل �Gخ زدن وارد د@��ش �5 
ـ� 
ـ��   . 
�ا�G Eپ 
�د �6�� و ��'


� �J ا@��د �
� ��رت . ه�E دی�I� 2_8 �I* #�دم 
�  	�!. ��Iه� #�د، "�I� /kه

�ـ�ی�)،   
�اE ��یـ! ام  
� و'�د ���م #�ره�K" E! و  .>�. داد #	� ��IهB را �6"� ��

5ـ�ن 
ـ�اE    �ـJ در �ـMش �Fـ�س   . 8ورد�ـ�  ه� ��ا ')وE از �د�5ن 
ـ� �	ـ�ب ��ـ�    8ن

�. E��I�
ـ2 هـ�     و �� ز���� #� .�ه� اه��! دا5���، 8ن. ه� �5ی1 �.�دم 6�F� هـ� در


� #	ـ� �)دیـ1 5ـ�ی� #ـ� ���ـJ ا"ـ!       ا�� �D .��� ��5@��� @�د دیE�I  �ار �� ���


��ی	��روزE در ��ردش دا"��� � .  

ــ�   ــ�ن ا�	ــ�ن �.�د� ــ�م #�ر#� ــ�ا   . �� 
 Eــ� 

�ا M�ــ� # �<Vــ! 5ــQ�@ ر��وی�ا"ــ E

5ـ�* 
ـ� د��ـ�E ارواح از ��یـt      ی1 روح ���� ���Fـ2 . #�د* 
�د ا"��Kام ���م ا@�اد ای<�د

�Fـ! و ��@?ـ�      . #ـ�د  E یH<� 1ـJ  ـ�ی�� QـA.! �ـ�     ��@?�F� =ـ�� #ـ��غ Mدو #ـ

�� *��هـ� 
ـ� �ـ�ر  �Gـ� � #ـ�ر       8ن. زد�ـ�  
ـ�ل �ـ�   �ل���5، در '>ـ� و F9ـ; ا�ـ�ق 
ـ     ���

ــ�   ــ�م � ــ�ن را ا�< ــ!   �����= �ــ! وا � ــJ یــ1 . داد�ــ�، �	 ــ�' 
ــ� �>� E  Eروح ، رو

���   اش،  #ـ�د*  �ـ�E �,ـ���9 
>��ـ� و 6ـY    . #�د ه�E روز 
�� #�ر �� D�ی� 6
ـ� 5ـ�

�رد #�د* 
�د�
 .Jد* #� ی1 دی�ا�� ای�	ا@ E   ـ/ 5ـ�خ� �

ـ�د،   �.�ـ� ز��ـ�*   #���*  Eا

#��ـ�* و   #��ـ�* 
ـ�د ا�ـ� ه�Dـ) 	ـ��      �6ی=ـ�ن  "����. #�د ر #�رش #�1 ��ا����� د


� "��E�" B ���ن داد، و �J ��#! #�دم �ـ� 
ـ�   . �5 ��ا! ��� ی1 � �Hر ا��� �




6�ـ�هJ ���ـ��� "ـ.) رو5ـ�� را ���ـ; #ـ�د و �.�Kـ� Dـ2 و          ادا�ـ� . او �>tA 5ـ�م  E

  . D=�دA� E�ی>B داد

���!، '�ن ��«

ـ�د*؟ #ـ� وا#ـ� ��ر�ـ�ر       * �G #	ـ� 
Lـ�  دو
�ر!  ���N�E 5ـ

2.  ��# ،*�5  ��J'�  �� ای��د د�.�ل �� �.� ���A5�  ».D=!، و ���ون 

B�HD ��	!؟ �B�r�N #� ه�� ی� "�ء��Hه��«: 
� 8را�� �#ِ .   Eـ�?� Z�هـ

���؟ ��ار�G �# Eا وی�ا"��ر ��.
�اد ��� «  

»Z��)HI� E��، ا�.�� هG ��� E(�G ! و �D .�
  »ا�G E ای�<�ی�؟

�)هـ� E��Hـ�وت  «G ،*5ـ� ازش    . ا�
�ــ)E در 8ی�ـ�* و'ــ�د �ـ�ار* #ــ� �زم G �.
ــ�


�B5؟«  


�I، 9)ی)« J� �

�ی�  ��. �Jدارم ای cF@ J �� ر�# �' B�#. «   و Bیـ�ی��#�ـ� 

ــ�   
ــ�  ــ�ر* 
�D=ــ! � 
ــ� و    او دو ــ2 #� ــ�ی� را #�� �
ــ�   ��5ــ�وی� "ــ��ن  ــ�E وا � �)هG


�ج اE  #���* ��را�! Eا�
�<.�" �@�.
 Bه �

ـ� "ـ�!   . E @�دا  �<Qا Eدر ��ل راه�و

HDـ!   #/ ��� ه�Z. ر@�B ��ا�	�B 8رام �� '�ی� #� �� ا�� 1 وی�ا"��ر  �م زدم، �� 8ن

'ـ�ی� #ـ� �<.ـ�ر     8ندا��، ا�ـ�  ,ـ� ��ا5ـ�B �ـ�      #�د #� '����G J �� ی� ��� @�� ���

 E(�G ،دم�.�  Bـ�یI

ـ� او  .  J9ـ�ت ایـMـ�  ـ�رت ا"ـ!، د    ا�'     Eـ� '�هـ��F
ر"ـ! �bـ2 

ا��، ا�ـ� �ـJ �<.ـ�ر     #�د�� #� �J را ��ی�* ���اد زی�دE از #�ر���ان �?�ه� ��. "�ی� ��ی!

�	! @�ا��ش. 
�دمkی�� ��ـ� "ـ�ل    �����5، روز��# Eـ�رI�       ،ـ�د
� #=ـ�� 5ـ�* �هـ� 6ـ

t� t� �� رش را ا�<�م�# BkG !�" ـ�گ در #ـ�رش    داد،  #��ن در�ـ2 b� ��G�# (�G ��ا

M���Fی.ـ� 
ـ� ا�� ـ1    . �ـ�ی�)  در ��یـ!   از ارواح وا �ـ� ��ی	ـ��*   �ی�ـ . #ـ�د  <�د ���ل ایا


�دم، و �� #� #�_Cه�E �5ی�� *��� را 
ـ�   �6ا#�� "��ن وی�ا"��ر ر"����Q �	ی��

او . ��ــ� ا"ــ! ه)ارG=ــ�� یــ1 دD�Dــ�ن 81رDــ�س. F9ــ; هــ2 داد و را* �ــ�ا "ــ� #ــ�د 


=ـ�د، و در ���<ـ� �ـ�    �� E(�Gا�� ه�#/ ی� ه���    ���ـ�یJ �ـ� ���ـJ در     ��ا�ـ� �ـ� 
ـ

��ــ) را �ــ� او ه�ــ�. 5ــ�* �Hــ�ذ #�ــ� هــ�u�H� Eــ! 
KــG  ــ�، ه�ــ� را '�ــ^ #ــ�د* و��


�=��ی�� را ��
Z اaـ�E از ا�	ـ�س   
�ون هـ�  ��C6ی�E دارد، �/ #�<��وE �6ی�ن. �D�ی 

!��>�=ـ�� از ��ـ�م    ه�ی� #� او ه� هH�� '�^ �� ���اد ���ی� 
� ��گ. �5م ی� 
 ��#

ـ��� ا"ـ! #ـ�        . 8ور�ـ�  ی� ا"! دی�I #�ر#��ن 
� د"! �ـ� ه� 8ن Jـ� ایـ
#ـ� ا���ـ�� 

*��G (Dس ه��Dرا ��58ر ��� 8ر ��. ��ا�ـ� او را 
=��"ـ�   #ـ/ ��ـ�   ه�Z#�� و  E وا �

�ـ�* L�6 �	�' c
در ایـA� J?ـ� او ـ�د را 
ـ�     . 8ور ا"ـ!  اش، ر"ـ�ای�  �5ی���� از روا

 E�'ر�I��.در  �1�"ـc #�ی	ـ��@� ریـ�   �F=ـ�  #ـ�   '� زد* 
ـ�د،  2�=��ر #Mر| #�! 

B<�
�د @ *�5 �Hای J��6�" Eه� .  

                                                
1
 Argus 

2
 Clark Kent 



!HD :»B��.
 �I
 ،; .��G�" Eرد "�ز��در  J؟ ای��در" Eا«  

B�HD :»����� .�� ?�ر�ا� J؟ ر* #� رو ای�=�
  »د@�� 

»Jی��5 E(�G ،*ـ2     . �� از او�� ا
�  M�.ـ^ #ـ���9ـ�ت یـ1 Mا� �
 �'�� �
ا9��ـ�د،   

E9)ی) رازه� Eاد* "�ز�����ر د�Ckی�E رو در ��رد 	
 �� �HK� اش ��#...«  

�
 B�HD �'�� :»*زی�د  Jـ�� Eرو .  Jـ� رو ��=ـ�،        یـ� ایـ� Eـ�وارم #ـ� "ـ�ز�#ـ� ا�

  ».ا���وارم


� �J زد و ����Dن 
� 2�5 ی�k# 1 د �t از �J در8�ـ�  E��5ـ�ی� 
�یـ�   «. 6�ز

B"�k
  ».در  ��; �� 
�م و ازش 

�ــ�ون #=ــ��م، 
ــ� �ــ�رE #ــ�   را از Qــ����Dــ�د�� را ��AــD Bــ�@�B و او 
اش 

*��G *��G 2
�F� در M��# د ام��I

ـ�G 2ـ�*  . اش  �ار �F� در ،��<
ـ�دم  ی�،  E . B�ـHD: 

�ـ�E، و       
�ات �ب. #�� �� ایJ #�رو ���«
�	! #� در 
���یJ ز�ـ�ن 
ـ� 5ـ�2 �ـJ در�

  ».ه�ی� #� ری	��م رو �6.� #�� ���ز ��ارم #� �� ���م ر5��

 J���'!HD !ار«: ادو�C

ـ� ا�ـ�اف �Iـ�* #ـ�دم و او را #ـ� در      » .، '�ن�6ی�J او�� 

�ـ)E #��ـ� از      دو�ـ� #ـ� او�ـ� ��ـ�     �ـ� «.  �ب در ا�� �� ای	��د* 
�د، دی�مG ـ�
�ـ��� 

�=�
 J�=�8 \�H� .�� ��

�ه�ت ��ف دارم. ���  ��<# ��G.«  

   B�ا5ـCD ��راز #ـ�د، و  ز
ـ��B را 
ـ� �ـ�ف ـ�دم د    . 8رD�س را دو
ـ�ر* روQ Eـ���


� 2�5 ی�k# 1 د �t از وا#� در8�� /k" .      را J��یـ�ارE یـ�H� 1ـ\ �8=ـ Bدر ذهـ�

���ـ�م   k

� 'ـ���J در د@�ـ�ش  �� B�@6=ـ! "ـ�م    . ی�ددا5! #�دم و '>� ر Bـ�A� در را

دیIـ� را   ه� دو �=	��B و ی1. 
	! و "k/ ��ا 
� "�! ����Q ����ن ه�ای! #�د

Bر"� #�دی�
  .����Hا�� 

D *���
!H :»!"ژا#! دو ���ای�، '�ن دا5 .��	��دت � �Iی.� دی�F�.«  


�� 9�ض ���د*« �
 Bرو از  �ن ��زده �  ».ایJ از ��ف ��دی� #� دی��Dه

�E��K.� J زد و �.��Kش را �6"� دادم��' .   Jیـ� ایـ ،Bدو"! �.ـ�دی (Dه� ��ـ�   #

Bـ�         وا �� ه�ـ�ر �# Bـ� هـ
ا���ـ�� 
ـ�   . 8�ـ�یB  دی�I را  .�ل دا5ـ�� 
�5ـ�B؛ ا�ـ� �9��ـ� 

Jای J�5د #� د�
 ��� B�  . ه�E �=��| زی�دE دا5�

5ـ<�ع و  . 
�د، 
)رD��یJ  ����ن ز��ن ـ�دش  '���J ادو�!، ��'�ا'�E وی���ری�

�J ز��ن �>����� �	ـ! E وی���ری� را 6��ا #�د و ��� یـ1 
ـ�ر هـy�'�6    5 B!، ���م 5


�د و ��ه�K� .�L�رد ��<

ـ�د #ـ�      ه�E �_ـ�E دا5ـ!، از �?ـ� ��    او  Jـ���ـ� �دا�Iـ� _

�6یــ�* و  E ر�ــ\ 
�از�ــ�* و د�k	ــ�� 
�5ــ�، 
ــ� ��هــ� و G=ــ��ن �=ــ�� 
ــ�اق، و �Gــ�* 

�
 �F�
� ا��از*.  ">   ������ش 5ـ�ی� از �Iـ�*    
ـ�د  6ـ�ش  5ـ�E  1 ���م "ـ��ر�Dن "ـaـ�� ،

*�� �
 E �=� ���5 ��K.� )�)ل و���ت  !@�D .      ـ�
 Eـ� ا@ـ�اد����ـ� =�'ـ���J ه�

                                                                                                                                       
1
  Christopher Reeve 



�� �?� �
 �# ���)ه�E 6�چ و 
� ر"G      ،ی���������ی� �bـ2 "ـ��D�� و "ـ��ر�Dن "ـ

�� و =ــJ ز�ــ�ن ــ�دش را   . ا9�Fــ�د ��ا5ــ!Hو "ــ *��ه��Lــ�ن 6�ــ�هJ ر"ــ�� "ــ

� #ـ� 
ـ� Dـ�د�� 8ویK�ـ� 
ـ�د و     6�5��، ���� �=�ن از ر�\، ی1 #�اوا ��H�
��"ـc   ت 

 �>�"� *�F� �� ��5دا *�I� ،د�
و وا �ـ�  . 5ـ�  اE #� �>�� وی���ری� �دش 
� او داد* 

�>ـ� 
�از�ـ�*   
=�د، '���J ����ـ�  ��HD �# د�
. ر"ـ��  �ـ� از یـ��/ 
ـ� �?ـ� �ـ�      �زم 

��F دا5!<" J���' .  

یـ��� در �ـ�رد �ـ�'�ا'�E    هـ�E �>�ی)  ���اد زیـ�دE #�ـ�ب، @ـ�>B، و ��ـ� "ـ�ی�ل     

�=�� 8ن وی���ری�
�.!  ه�E د"�	� ه� �r�رE و'�د دا5!، _ Eا�
���Dـ��� او  8��)E را 

ه�ـ� را 
ـ� �uـ�ر     در 8ن ه��Iم .CDا5��� ، 
� ���ی� ��1888"�ل وج ���5� در در ا

�� #ـ�د  در ��ی! 1966اش در یV� 1)ش ز���� در "�ل  دو
�ر*A�� ،5ـ�   . "�ی� sKـ=�

���! وا ^ �5*، #� از ��ف 
)رگ��یJ  #� او از ��ف ���� ز�� #� دو"! دا5�� ��رد 


ـ� دام ا�ـ�    Eـ�ا

� �9�ان ����  �� ا"ـ��Hد* د����5��هـ�ی�   5ـ�* ا"ـ!، زوج   ا

�
 �# ���N�هـ�، او را 
ـ� �Fـ� 
ـ�      "� ��H از 8ن. ���5 ��گ ��5�� �� �ن���Qم ر  5

�� �# E(�G ���� ه�ای! #�د��، و ����ش ز(V� ـ�      ��ف
دا�� ایJ ا"ـ! #ـ� 
�ـ� از 8ن 

  . 8ی��* ���6ب �5* ا"!

"�ی� روE�6 E  ! در ��ی!��Gن ��د 
)ر�D #� او 
�د، '���J ادو�! دو
�ر* ��ا�	

هـ�E   ��ی�) �=V�ل 
� #�ر �5 و D)ارش ��Iر در ��ی! او 
� �9�ان روز����. �دش 
�ی	��

ـ��� #ـ� او از هـ�Z      '	�را�� Jایـ �
�� #�د ـ  	��� �� Eـ/ ��ـ�   ا#    ��aو �ـ� ����"ـ

���5� #� از �.� ��� ��� �
 �I! دی�	ی�@! و  C6    ـ�
�ـ;    #ـ�را�� #ـ� F�� ر����ـ�

�J �ـ� . �� 
�د ، ��"��|#�د �����5 �
 Bه��ز ه J��ـ� و ���Dـ�ران را    '��I�'  ـ�زات>�


ـ�د aـ�وت '�یـ�E #ـ� 6�ـ�ا #ـ�د     . داد 6�5=� '�ی� ا�<�م �� را در #�د ـ @cF 8ن  �� * ،

�t او 
� ز��ن '�ی�ش #ـ�د .N� در Eـ� #ـ� ���6یـ� 5ـ�،     1888در "ـ�ل  . #�1 زی�د�و  ،

8ورش، 
ـ� ایـJ    و "ـ�د ��#ـ; ��ـ�ت   . ��FارE 6�ل در ی1 �	�ب ��A���� CDا5�� 
ـ�د 


ـ�د #ـ� او دیIـ� ه�Dـ) �.�یـ� در �9ـ�ش 
ـ�اE 6ـ�ل �Iـ�ان 5ـ�د           ���� .   J�"ـ�ا�<�م 'ـ��

و'ــ�ان ادارE  )، و ��]ــ! 
ــ)رگ روز���ــ�،��ــ�ی E ��یــ! وی�ا"ــ��ر 5ــ�، و "ــk/ دار�ــ�*

�)E ��ی!G م 8ن "�ی� �5 و��� Eا�
=ـ�ن  در راههـ�ی� #ـ� دو"ـ! دا5ـ���      8زارده��* 

�)  ه��G�5�
  . ���; و د�K�ا* 

ـ��� 
�5ـ� #ـ� ��NـJr      ��ی�) �� ه��=�، ه�� ��ی! Jای �
 �Dا ��ا���، ��

  . ه� در 8ن ��	! 5��� ��م 8ن

او از ا
��ا از  ���ـ��� و  . ت، ی1 ��د �د"��� ا"!'���J ادو�! از ���م '��

5��� دون. ��'�ا'�ی� �5وع ���د* 
�د tFA� cF@ �.���      *�Iی=ـ��ـ�د #ـ� یـ1 8ز
 Eا

���ی� "ـ�! #ـ�    ا�� ����Dن داروE دD�D�ن. �Dدا�� #�1G را 
� �F�ق �	.�� #�� ��



����� Z��; '�ی� ����ز �# E��E دیE�I 5.�ه! ��ا5!،  
� ه#�� � J! دور��ی	ا��

�����A� ط�F� ��# ز�
��ا�	ـ! یـ1 ا�	ـ�ن را �F<Nـ�      دارویـ� #ـ� �ـ�   . E ذهJ 8د�� را 

���
 ���N�5 M��# ب و ی�� .��   cـF@ �# E'�د��5�د،  �����ا�	! �.�ی2 
� ی1 ه

�ـ�ت و 6ـ�| 
ـ�د��    دا5ـ�J اM  #�ـ�، ا�ـ�    
�اE ا@�اط در =��! و @	�د ز���D �ـ� 

 �5 i9�

1 و 
�  ـ�رت  . دارو �.�ی2 
� ی1  ����ن 5�د #� 
� ا"����ل�G ،E�  و ��<



� '�y! و �<>2 و 
ـ�  ،��
�.ـ�س، او 
ـ� 
��ـ�یJ �ـ�'�ا'�E      5ـ1 ـ�ش   ا���Fل ذه�� 

  . ز��ن �دش �.�ی2 �5

  Jـ� ایـD9?�!، ا Jای �
 Eد��ـ�     �ـ2      ـ�ر @�ی.�ـ�* �.ـ�د، �A� 2ـ
� ����ا�	ـ! _

���   �ل "�ل�Mش #�د �� دو
�ر* @����� را در �. 5�دF@�ـ� Z�ه� 
� د"! 8ورد، ا�� ه

�=� 2Q�� .*د��ی1  ��از او @�ار  ����5�� E �Dدر    #�د، ی�� از �8�د ��هـ�E ��5ـ��

1�� ������ Eدش �5... ه��  . و '���J ادو�! ���� ��د از ��ع 


� "� ر  �G �# ����H� (Dه��Qن� ��گ 8��8ن زوج.   E| #ـ� ��ـ�م     هـ����و�=ـ

ــ� در   ــ��� # ــ!'��ی ــ  ��ی ــ�ن وی���ری ــ� "ــ�ی� ز� ــ�رت � Q �   ــ�د و 
ــ�ن  ــ�ف �8 ــ!، از � @�D 

� از 
ـ�J ر@��ـ�    ��ت�Gم  ��) ر��I ���6ن �5* 
�د، ه�ی=�ن در Q  !=6�رت�... ه� 6ـ

�=�� از ی1 ی�ددا5! در ��ری� ��	ـ��� 
 E(�G �R�� ـ� �9ـ�ان د5ـ���ن     . در ��ل
���ـ� 

D�ی�ـ�، 6�=ـ�@!    
�]ـ� �ـ�  . �ا�ـ  اE وی���ریـ� در ی�دهـ� ���ـ�*    اQ>� ��'�ا'�E ا@	���

�� داد* ا"! #� ���ا�	�� ��Gن "�ی^ ��ی!�V� و�ـ�، یـ�       "�ی� و ���ن را�
 ��ا�ـ� 
ـ� 8ن 6ـ

Jاز د"! داد* ای Eا@�اد �5ی� c"�� ـ�  . ا�ـ�  #�  �ر�=�ن را�ـ� [�
D�ی�ـ� #ـ� @Fـc     و 

	�� و #�� �5* ،���# �D ان 8ن گ ا��، و�' Eه� �� J�ش 'ـ���J �ـM  . #=ـ��  ه� را �6ی


ـ2        ���  ^
�ـ�ی�) را 
ـ� #ـ�ر     ا9��ـ�د ��یـ!   #�� #ـ� "���5ـ�� را ���ـ�J #�ـ�، ��ـ�م ��ـ�

�� *�5 BD ���	@گ در _.�ر ��ری� و ا��ن �Q� ر ��د، ا�
  . ا�� 

هـ� هـB    ز�� #� '���J را 
� د���5ن ��D.�رش �	>�B #ـ�د، ��ـ� 
ـ� ا@	ـ���    

!=D ش��ا�@ ��) . وارد �=� و ���� J�
��ـ�ی    '�� Jـ! #ـ� ایـHD    ـ�د #ـ�
J �<ـ�زا�� 

  . �ف دی�I ه�D) از او "HI� JK!از �. ��ا�	! 
�اE او 8رزو #�� ��

 ��K.� =�� و�ن ��=G �

�د، و ��ا  ��	=� �و ��� او 6=! ��) وی�ا"��ری


�ر"� �� 8��)ش 
� ��ر ���� ���� Eـ�د #ـ� '�ـ�ن را       . #�د دار
 Eـ�د�ه�ـ�ز  J�'ـ��

�� ��H" و *��" ���K"و'� را �
� در ��ی!دی�، و ���
��Gن  "�ی� ا��وز، هB د ���م �<�


� ��� "�ی� Eو #�ر �" Z�در ���<ـ�، ه�Dـ) ��NـJr    . ر�\ �#	��E هـB ��ا5ـ!   ه

���.
 ���IG ا��د #� �.� .  

!HD ن��D�� :»*�?��� ��
�ق _ ^N  Eدارم رو �� t�FA� ����r�Nـً�  . #ـ�E  B ا

�)E در ایJ ��رد ���G �� دو��.«  

  ».ا�.��«



�  وا#� در ایJ و �]�ر«���=G د در�D�D و ��8 �
در ���� #� 
ـ� د�.ـ�ل �ـ�    '� 

��  ،!=D!	�� Bه�Hی1 "�ء� (' E(�G.«  

�دم ���« (Dه�      J�
IـB، 'ـ�� Jـ� از ایـ��
 B�ـ	ـ� یـ�     . ����Dـ� درR�� در �ـ�ل

�t در ��رد #���ی� �6و��*FA� ،ی�م�' E ه�.«  


� ��ر �K�E�, اB #�د J���' .»    Bـ��
>ـ�، >ـ�ت  *8  �یـ1  . و 8 ـ�E #��ـ�ی


� ��یFـ�  �=�
�، ا�G�D ه� !H'     ـ��ـ���ن ��#ـ!   ����ـ�م   
ـ� و'ـ�د  . #ـ�J  در �	ـ

��ات �	>�=�ن در ��ی!a��  ،ـ�ا #ـ�دم 5ـ�ی��ت و        "�ی���ـ)E #ـ� در ��رد5ـ�ن 6G ـ����

�
 Y�
ـ�اE ایـJ         . ا"�"� ارا' cـF@ ،ـ�م
�ـt دیIـ� رو5ـ�ن ا�<ـ�م FA� 1یـ ����ـ�   ا�#

هـ� هـ�Z    "ـ����، اون  در �ـ�ل ایـJ  . اE ه	ـ�J  #ـ�ر ز��ـ�*   
B��H ایJ روزه� �=V�ل Gـ� 

�ــ)E د"ــ! �ــJ �ــ�ادنG .ــ�ن' ،Jــ�ع رو 9ــ�ض ��ــR�� ــ��ــ� وا#ــ� د�.��ــ! . اG Eــ�ا


  »�Dد*؟ ��

B�HD !�>�ص � �
�)E د�.ـ�ل ��ـ�، �ـ�    . از ��k� Jس«: G ی� Eا�
 �=�وا#� ه�


 �# �I�J ای�<�م؟ ��. دو�� ای�� �� ��
 Eا�«  

��ی� J��=�� از �� 
�ام ��6	ـ��* . #�B، 6	� 9)ی)م ��� @��«. '��
. اون ��� 

�  �
 Eد��ر زی�د و ��ا��ی� ��	

	ـ��ر 6ـ�ی�J    در �,��Bرت  Eـ��D .    ـ�د دارم #ـ�F�9ا Jـ�

#ــ�B، و "ــk/ یــ�  ی�ــ� از ه�ــ�J روزهــ� روش #ــ�ر �ــ�. اون هــ�Z در| اM ــ� �ــ�ار*

��ون �� ��5ر*
E ایـJ   6ـ�د*  ا��H ـ�ت 6=ـ!   ازش در �ـ�رد . دم E وی�* @cF در ��رد اون 

�)HI� E! ، ا�� ه���Zری�� �6"��مG .�� �# E(�G از اون ��=�
 �<� �� �D دو�� ...

Jای �=�  ».��ری� ا��، ه�

��م"�6 ������A� :»؟*�
  »��I ایJ ��ری�� �FGر 

»�
"�ی� در ����J  �ر�=�ن ا��NFع دا5ـ�J،  	ـ��� از اون    ��Fی.� �,Y ��ی!. 


�د* ^�>@ �<� .�	�رت و �<�رت از د"! >��ن� Eا�
�J زد* �5*،  ه� 6��� �K� ��@ر

ه� Z���D ه��ز a.! �=ـ�*، ا�ـ� ه��=ـ� ا.ـ�ر '�یـ�E      . و ه)اران ز�� هB دا5��


� ��ی!. ر"� �� �
�R Jرد ای��#� در  �	ـ� زد*  ه�#=
�R ،���r	� ـ�   . "�ی��ـ� �ا�.

B���I� Eـــ�@�aـــ�� Z���ـــ�م . دش رو دار*E وی���ریـــ� ژ��ا�ـــ�ر �K,ـــ�ص ـــ� ��ـــ�. هـــ

!�	  �<F�	� ه�ش .Jس در"!  .2 از ای�r��ـ)   #ـ� ه�ـ�   �� �)دی1 �5#! �6و�G  ـ�


E�5 *ی)*، دی��
 Bه.«  

B�
�� ا��ا ���5 �Dد�" �

ـ�د، و       «:  E�9ـ� Eـ�ر�
QـA.! از یـ 1�Fـ�ار �ا


� �9�ان �=�ور ا����� @�ا�ا��* 5ـ�* 
ـ�دم   J� .     ـ�د
�>ـ� دیـ� 5ـ��/  . ا�ـ� دیIـ� 

��م 8وردم #�
��ون 
  ».���	�B ز��* 

  »و �ا
��ر؟«

�B«. ام را 
�� ا��ا�B دو
�ر* ���5��H� (D�5ی� ه� �R�� در ��ل. «  



��=# *8 �I�	 �
 J���' .»��� (Dا��از* �� ه� �

ـ�     ����  Bهـ �E ی� @Aـ

  ».�J دروغ 
�I، '�ن

B�HD :»�� B. دو� ��ـ�د*،   ا�ـ� � ا@Hا� �G �# رد�� Jدر ای   Eادار cـ Jـ�  ایـ��و 

� �6ی.��م�
.«  

*�� *�I� E !� را رو E�J دو�
�a و ��H�� .»�� J�     ا�ـ�اع @=ـ�ره� رو B��ـ�

  ».روE �� ا��9ل #�B، '�ن

  ».���� ا���Aن #�� ��«. 6�ز�� زدم

Jای ;'�� �
 ،Bی�ی���ن 8��، در ���Dـ�ن 
ـ� Qـ�اE     ه� دو 
� 8را�� �G �ا� �#

!
�R و Eد�

�ز �5، 
�ن  E��<
�Gـ�  . 5ـ�  اش، �6 در 6ـ� از ا�ـ�ژ E��H<ـ� �ـ�     ز���* 

���<D �<�
�د،���E  E ه=! �� د* � *1 �5��) '>ـ�E   #� از '�ی� 
� او 5>� Eرو �


�J ���6ب �5��' .»�� ^N  ن رو��@�� �# ��=K.
�ا"ـ!   ا�ـ� ��ـ�ون �ـ�   #�B، 8 ـ�،   

/�9 Jو�� #� ای�

� درد ��  E��
 ��رن؟ ه� از وا#� 
�اE وی�ای«  

� J���'/�9 �
Dـ� 
ـ�    اون 
�  �ر #�@� ��>�. ��«. ه� ��Iه� ا��ا! ���Fا�� 

6��ا #�� #� وا#� رو  
� ���ون 
E�� �# �I 8ر5�� �9/. ر"� �?� ��� E(�G د* و�I
ه� 

*�

��# .�5� M��F>; �=�ن  !K" �<� B��� ��@.«  

»/�yر ،!	�� �<�=�.«  


�ز�Dدا�ـ� و در �ـ��� #ـ�     ا�� �9/ �در را 6=ـ! "ـ�ش 
ـ� هـB     ه� را 
� درو�

��ون از د@�� ���6ب �5 ��
 �
 ��
�<� ر"��م #� ��اس 'ـ���J از ��Rـ�ع   . #��� Jای �


�5#! �6و��r�س 6ـ�ت 5ـ�* ا"ـ!، 
�ـ�
�ایHD Jـ�B #ـ� ز�ـ��� #ـ� ی�ـ� از ��@ـ�اران           


ـ2 او #=ـ!، در 8ن  �F� دش را در�Qـ�رت 'ـ����D�� Jـ�ن    . 'ـ� ��Rـ� 
ـ�دم    رو"��I�ل 

�5 J5رو .  


� ا��از*�� او�« �
  »E #�@� دی�E؟ <� 
�دE؟ 58�

»   J�و ا�.�ـ� 6ـ/ از 8ن،   » .��ـ��� رو دیـ�م  . د �E�� �F ه��ن �NFـ� 
ـ�دم، 'ـ��

�)E ا��?�ر ���G Jی�� از  ر@!، ') ای �
.���Iر#� ����Dن   ̂ ��B و ���م و ـ�ی=�
 � ه�ی

��ت در ���� #ـ� ه�ـ�ز در ذهـ�B �ـ�ز* ا"ـ!، 
Iـ�یB       راy(' �
دادم، �ـ�ت زیـ�دE �ـ�ل    . 

 ،B�# را �6ت J���ز دا5�B �� ��اس '��� �# ��� Jای �
و  	ـ��� دیIـ� 
ـ�     	��� 

�� �# ��� Jای J2 از ای.  B�"ا�'� را ��| #�B، #�رE از او 
K�اهB و �زم 
ـ�د   #� 8ن 

���

>B ا�	�س ���� �F� ـ�دن  و دادن  ـ�ض    . #� او در
هـ�   '���J ه��=ـ� در ����ـ� 


�د* ا" J�
�>� ری)! .�� &�'�� Jای �# Bده B5�.� ���D .�<اش  '���J از �>JH دا


� ��م ��8
M 6��زو 
�اE ا�]�ر ی1 .���Iر ا"��Hد* #�د،  !@�=�را  1ی1 '�ان �=��ق 6

5ـ���B، و او ا�9Mـ�ت    �8ـ�
M را �ـ�  . �Mش #ـ�دم �ـ� اRـ�Nا
B را ��6ـ�ن #ـ��Q .     Bا #�د
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E زی�دE در ��رد 
�زD=ـ!  ه� رE، ��5��6/ از ��6 "�ل دو. زی�دE در ��رد �J دا5!


� ��ی! J� د، و ��س�
ه�E زی�دE در ��رد د�ی2 
�ز !=D�J  "�ی� از او ���=� �5* 


� �ـ�ز   
�]� از ��س. "�ی� ا���ن دارد زد* 
�د، ���م ���ی� ���FN #� در ��ی! �ه�ی


ـ� د@�ـ�   
� ��ر "ـ�زد* 
ـ� یـ1 ��ارRـ.G�# cـ1       
� 8��د�D #��2 واو . 
�E در"! 
�د

�) '�ان و در=�ن #� در �.�س'���J وارد �5، G 1ی    *��ه�E 6=�� ر�Iـ�ر��I 6�5ـ

*��G ،د�
��*، �.E��K ا"; �5* =# Eا   !Kـ) و "�"ـ�د"ـ! دراز  . ����� و ��Iه� �

  .  E�J را �D@! و 
� �5دE 8ن را @=�د �5*

���ـ!، �5ـB��A #ـ� �ـ�     �B��A5 #� ��! '�ن ��>�ر«
���ـ!  
ه��=ـ� از  ! 

��B و 
�ه�ت B�# !.AQ وا �� �5د �� Jای=
 �F�  ».�5م #� ی� ��G د 

B�HD :»ی���� E(�G J� �# Eد�
 ��HD ،!�5�� Jی�
�  '�E؟ در 8 Eا�
 *���#

  »."�ی�م هB ریK�a J.�ت ���م ��ی!

!HD ����F�� :» ��ـ	ه ،;#ـ�دE،   #ـ�ر �ـ�   �ـ�E 5ـ�#! �6و��rـ�س Gـ�    . 

  »'�ن؟

B�HD ���K"ع«: را�R�� Jاز ای �� Bـ�     . رد �5ی# �
�� در �ـ�رد 58ـ��.AـQ Jای

(�.���# E�� *د�
  ».#�ورن 

�ـ�، ��ـ�ت   ! 
>ـ� ! ا*، �د#=� رو"��I�ل«.��ـ) 9<G *5ـ�    ! 8ور(V� وا �ـ� ��ـ�م

  »ا��اف E�6 رو"��I�ل ��� #�د*؟

�?�M� B�HD ا���D :»   ـ�� ��>� "ـ�ی^ K6ـ ،�
روE  �8ـ�
M رو
ـ�  » .5ـJ  ا.�ر 

� را روJ5 #�دN.R و !	=� J�.       ـ��ن را در �ـ��� #ـ� "ـ�� ��ـ�دم   ��ـ�م دا"ـ#

B# J��� �� �� دم را� �F� B�HD �
�ای ،B�# \ر� .  Jـ�ر #�دم #� �]�ر ��uا Eر�'

�6��ا��ن #���ی B��F�FA� از ���	  cF@ �>�8 در Z�
� ه MQد* و ا�
و'� 
ـ� ـ���    ه� 

در 9ـ�ض،  . B#ـ�  هـ�یB را 
ـ� .��Iـ�ران �Nـ�ح ��ـ�      ه�D) �6و��*. رو"��I�ل �.�د* ا"!

 �
ــ� 'ــ���J را   هـ�E 5ــ�ورE '>ـ�* دادم #ــ�    هــ� را 8دم #��ـ�ی B�ا"ـ��Nـ�ح #ــ�دن در


� هـB #ـ�ر #ـ�د* 
ـ�دیB، �6و�ـ�*     . �� #�� را�! ��5CD در �� Eـ�     ه� دو# Eـ�ود�� Eهـ�

�F�<" !5CI� 8"�ن (Dه� ��د، ا�
دا"ـ���B در �ـ�رد 58ـ�ب را 
ـ�     . ه�ی��ن در 8ن ی�� 

Jای J�HD ه� �
 ���IG �# اران �ـ�د�@�� �Iـ�ون 'ـ�رو 5ـ�م و        �ا* دی�
5ـ�* 
ـ� "ـ�! 

B	<� cF@ �<Q�@ 12 را از یQ�� Eـ� �6یـ�ن ر"ـ���م       ه�
�8ـ�
E .  M ا�ـJ ���5ـ� #ـ�دم، 

� را ���ش #�د و �.��K رو��5 زد�G�# c.R .  

#ـ�   "�ز*، ا�.�� 
�ـ� از ایـJ   ا���د* �� E @�ق ایJ ی� ��5��. وا �� �����B، '�ن«


2  .�ل در8وردم دم و 
� ی1 ا��از*او�� ری)ری) #��  E .      ـ� زیـ�د وارد,K5 �ـ�س #ـ� �ـ	ا@

  » .E�=� E�D ایJ و�=�

B�HD :»BH"��� .��@د �� E��=�

�� �Mش  E B�#.«  



� را دو
�ر* روJ5 #ـ�د و �ـJ �?ـ�ه� #ـ�دم #ـ�      » ...8�یJ "�ال«N.R �����6

�J ه�� ��«. ام ���'� �=�*
� #� ا�5ر* 
� ایJ  �5ی���� �G!ـ�ی� در   دار* #� ��ی"

��! و �=K,�ت .� �
وا ^ 
�اE ی1 ه�ف �ص "��� �5*، و ; ایJ ی1 '�رای� 

BD در��وا ��  ���

� ایJ �5ی��ت ا�R@� #��؟ ��. �5ت �� E(�G ����«  

B�HD :»BH"��� .    ـ�ش ��ـ�D ـ� 5ـ�ی��ت
 (Dه� J�  Bـ�  . #ـ�Dـ�ا   ا��Fـ! رو 6F�

  ».#�د� ،E��� ��B در '�ی�ن 
Cار

M
� را ـ���ش #ـ�د، و 'ـ���J ه�Iـ�م �ـ�| د@�ـ�، در را          ��8N.ـR ،��8ه� #=ـ


�ز #�د �اش را 
��ی	�، '���J در را 
	ـ! و 
�زD=ـ!    ر@! �� ��5�� ی�ر��� ��. 
�ای

����دk
 J� �
 ��.  

»��� Eه���ر �� Jای �� ��ـ�ن  �� �9�' ،Eد�# .     E#ـ�  ,ـ� دار ��ـ�رم در"ـ,�


K�اE؟ J� از E(�G«  

» ��	ــ! #ــ� � E(ــ �G J�ــ�*، 'ــ�� 
ــJ. >ــ� و'ــ�ا�! رو 8زار  
Kــ�ام   ای Jــ�ــ� #

�
�=B،  >.! رو ��� #���ی J�  »���5، در"��؟ ه� رو �6ی

در"ـ! �bـ2   . "�ی� رو @�"� #ـ�دن  
� �]�ر5�ن ��ی!. ا�J<I. ه� �J��H اون. ��«


�ون ه�Z در#� از ���دل ،J� ن��گ در ز��ن �Q� اون. ر ��و������  ا�a رگ و(
 �<�ه� 


� دارن �,�لو وا �� ا� Eـ�   . ه���5* #� @�ـ� #�ـ�  i9�
 E(�G �G    ـ�ن=�
�ـ��� 


�"���؟ E8زار«  

B�HD ������A� :»  ـ��ـ�ر # E(�G Eا��ـ�*     دارم رو�E '�ی�5ـ�ن،   #ـ�B #ـ� 
ـ� 

���

�I؟ �G ��. رو"��I�ل، �� B�
  »���� در ��رد اون 

د �ـ�  اش ا"ـ��Hد* #ـ�   '���A� ��G J?� در @�� @�و ر@!، "k/ از �>JH دا>ـ� 

��ـ� 
ـ� ���ـ� وارد 5ـ�، �ـ��       دD�Dـ�ن . �6ا#J را @�ا
K�ا�ـ�  ��ی/ و �5ی�� 8رD�س "��ن

���D� ���5ی2 #�ی>�1 �
�د�ا #�د* 
�د و ����� ی1 راه.� را 6 *��در #��ر �J . �.�س 5�6

�ا"ـ! 6ـ�E �9یـ�ن و زی.ـ�ی� را �=ـ�ن دهـ�،        �=	!، �9دت او را #ـ� ه��=ـ� �ـ�   

�� ��<F� 8ر. #�د �
 J���* �5، و او �Qف �=	! و ��ا"� را '�^ #�د'��  . D�س 

»/�yر ،��=K.
.«  

!HD J�
�د #� 8رD�س ���ز دا5!» .رو"��I�ل«: '�� E(�G م��� Jو ای .  

���ً� در ��رد �د#=�«.� J� ،;ه� �5��م، ه�� �5��ن، ه�=ـ�ن �Dـ�ن    

��   Z��ا��ن رو"��I�ل ��
���، ا�� ه�ـ�ز هـ �
 �# J�#    ـ�.aا ��ـ	���ـ�اش  #ـ/ �
 ��


�اE ��ت زی�دE ه���ن @�� ��. 6��ا #�� Jی���� #�دیB #� ایcF@ J ی� 5��V�. #�ری� �.>

�H�ـ�، ��ـ�د* 
ـ�د،      
� ا�Hـ� � Dـ�� �
�� ز���� #� ه�Z @�د �=��ر، ی� #	� #� وا �� 


�اش ارزش  �yـ2 �.ـ�دن   ��F��ت 
� ا��از* Bه �A@ ی� E .      <.ـ�ر�ـ��� #ـ� �ـ) �ـ� زDه�
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J=� ارز E(�G Eا�
J�	�� 2y�  . ش��ا ...�ه� ����ر زی�دE رو  E��R�ع ای�� #� #���ی

�! رو"��I�ل ��F@�� دن .J�# �Dر(
��ز دارن #� � ��
�ـ! �ـ���   . وا �� 
ـ)رگ . H�#


��� از او�� ه	! #� �ـ�دم �ـ�   اون �<� 	ـ�! ا9?�ـ� از 6����5ـ�ن    . @��ـJ  ه� 

�=    "�ی� "���ی� روE ا�M#� در ��ی!
�ـ�     CDارE 5ـ�* 
ـ�د، #ـ� ��5ـ�ن �ـ� '�ـ\ ا

��ــ�و . @�5ــ��Iن ��Kو
ــ� 5ــ�ن
رو و یــ� @�5���I=ــ�ن د5ــ���ن  #ــ�ر ــ�ای�ن، ،ا�.�ــ� 

��� �
�دن ه� 
�ی� ��ا ; �� 
� 9.�ر��، #���ی�. د* 5�6.  

�)ی� #� �� 
� ه� ��ل، رو"��I�ل ����«G *د��و �D �F� ���� 6�ل E   Eـ�ز
8ور رو 

�) ا5�.�ه�  #��، و او��� ���G Z�
� ر@�رو ���J ه �N

� Qـ��A در را ��  �F� E ��"ـ

Jــ2 #ــ��A� .   1ای<ــ�د یــ Eــ�ا

ــ� ,ــ�ص 
ــ� ا�Hــ� � #ــ� در �ــ�رد 8ــ�ی5M� J=ــ�ن 

�ا���* J�ایJ ��ل ز����� #� . �� او�� 
� ی�د ����رE، '�ن. E 5�ر8@�یJ ا@��د، "�>�ی� "

Eد�
 ��=I��

)رگ �.�ی "�>�ی� "�J دا5! ��. �� ه��ز  (�G 1ی �

=ـ� ر@! #�  2 .

�ــ! رو . �ــ�دE وار، و 8_�5ــ� #ــ� 
ــ�ای� �ــ� اE @�5ــ�� 8ور، �Gــ�* Qــ�ای� ��ــ�ت��'

�>ـ�    ا�ـ�  . � ��یـ�م #�د #� �J �ـ� 
ـ� �ـ�ل �bـ2 او�ـ      ��زد*  '�رE ه�<�ن���6یـ� 5ـ�، 

� 5ــ; 6ــ�د*���ــ�ز، در"ــ!  .ــ2 از F�
ــ�دارE از او�ــ�J ��"ــ� . ��Aــ�F� 2ی.ــ� ا��ــ

!	�#ـ/ هـ�Z ردE از    ار*، ا�� ی1 "��� #� هـ�Z ا�.�� �5ی��ت زی�دE و'�د د. ����5

  ».اون ��ی�*

�ـ) دا5ـ!   اون ه�ـ� «: '���HD Jـ! G .   !ـ�F@�� ،او�ـ�    . 5ـ��ت، 6ـ�ل E(ـ�G ـ��ا

  Z�
��� #ـ� هـ �F�#ـ� در  #ـ�رE  . #ـ/ ����ـ� 6�ـ�اش #�ـ�     @�ارE داد �� ��Gن "�راخ �9

  »."�ی� را�! ��	! ��ی!

ــ�E در    �<
 Eــ�اQ =ــ�ش و�ــ� ا_ ــ�د # 
ــ���  ــJ ز� ��ــ�م . <ــ�د 5ــ�ای 8_ــ2 و ای

�>ـ� دیـ� 
ـ�د    #���* و @�ق ه�E ���ی� "�9! �Iدی ��ش ���5، ا������ ����Dن .� .

�=�5 Eن دی�اره����J و ���D�� Jن روE �6ه�ی��ن �6ی�یB، از ���'  �
5ـ��ی2  اE د@�� 

�*�� Eا ��ن 8_2 ���)هـ� را 
ـ� #�ـ�رE �ـ�      #� در �� ،������هـ� را   �و5ـk��# و ! ا�ـ�ا

�ـ�* 5ـ�یB   �� واژD�ن و �د.��Iـ�ران و دیIـ� #�ر#�ـ�ن 
ـ� "ـ�! "ـ���6ه�       . #�د، 

�F! و ��@?� در ا��اف ا��ق �6واز ��. 5��'� ر@�� 
�د��F�      Eـ��<
 Eـ�اQ ـ�
#�د�ـ� و 

�� ��' ����=# .���5 E��
اش D=�د  ام 
� �I� ;F9* #�د، G=��ن #�ی>� 8رD�س از 


�د�� *�5 .�?A� *��D=ـ!، و @Fـc    .�ل ه�ف '�ی�E ��ا E��i #�د، 
� د� ��5ی2 �

اش،  در �.�س #���* و �=��. ه��ن ز��ن 
�د #� �J ���'� �5م، او رو"��I�ل ا"!

�� �?� �
 |���Nاش، #ـ��M   ���ـ! ��'ـ�د در �Gـ�*   . ر"ـ��  #�1G و @=�د* و وا �� 

��� را 
>�ـ�     . _��ا�	��� 
�دIـ�" �
�J و '���J را در ��J ����5 #�دن دی�، ��ـ) Gـ�

اE ا�� 1 را �د و 
ـ�   از "� را* ��) #� دی�ار 5�=�. 8ن را در ��ل 8_2 ���6ب #�د#�د و 

  Eـ��<
 Eا�Q �

2 �6واز #�د �� �F� دی�ار !�"      ،B�ـ�رد #�ـ�، #�ـ�ر ر@�ـ�
 .ـ2 از  
ـ� 8ن 



Jرد و ری) ای�K
 J�
� ز� *���

ـ� "ـ�9! 
ـ� "ـ�! دیـ�ار        . ری) 5�د #�  Jـ�و  J�'ـ��

�=�5 B��=Dز�
 ��	�5 Eر ���6ن �5 .ا��وی�ا" (�  . 8رD�س در زی� �

'� �5* و از ���م اون ��ا�ـ^ �Hـ�u��    از �G '���� وارد ایJ«: 8رD�س @�ی�د زد

  »5CD��؟

Jون ای�
 J�
� ا��اف ��I* #��، ز�)�� #�د '�� �# .»�HN� ،B<�� .  ی1 'ـ�اب ����

 Jرو �� ای �� �H� 1د*، '�ن و'�د دار* ـ ی�# ;�F�� ا. '� از #>�ب �� Jایـ �
�دت  �
'ـ�   و�� 

E8ورد.«  

»J�  ».�G �5م @�� #�B ���'� ه��. ا*، د"! 
�دار، '��

!HD ���K"را J���' :»!	��	ـ!  ه�Z 8د�� ایJ. ایJ رو"��I�ل �� E�  ر�  .

��)E #� روE �ـ�  ـ�ار دادن    اون ی� @�"��د*، ا����� از ��ف #���یG tه�"!، از ��ی

  ».�5 ه�ای! ��

B�HD !���.,9 �
�Zه«:  Z��)E رو رو E�J  ـ�ار �ـ�اد*   #/، هG ! Z�#ـ/ 
ـ�    هـ

!	�� �
� Jای!«  

;�
� ژا#�� #� 6ـ� 
ـ� �ـJ داد* 
ـ�د،      
� ه���ل ' �Q� �'�� ،B�=D را Bه�ی

Z��)E رو E�J و'�د ��ا5! #� ��� #�دم، ا�� هG ! 8ن	ی�
رو"ـ��I�ل  . 
ـ�د  'ـ� �ـ�   


� ���! ���ی� �.<F� ران�I��.
� "�! �Dوه� از  E(��J او  #� �Mش �� 8�
#�د�� �� 

�<� ر"�� #� او 
� ا��از*و �د�5�� Jای �
 J�
	�ز��، ر@!، و '�� E�I�" ـ�@�   ن# E

� ر@�� ا"!�
ـ�     
� �Dم. 6 B�F�ـ	�2 8_2 ر@ـ!، ��ون د@�� و دا
 !�" �
 ��<
 Eه�

���

�د #� ایـJ روزهـ� یـ1 وی�ا"ـ��ر 
�5ـ�، ا�ـ�        .دا5! "�! رو"��I�ل �Dم  J���


ـ� د�.ـ���       . ذرات و'�دش ه��ز ی1  ����ن 
�د�ـ�  �1 �1 /kـ2 #ـ�دم و "ـ�ـ� ���#

B�@م ���. ر����@ �� ���IG ا����	   Jـ2 ایـا�ـ�  'ـ� 8ورد* 
�5ـB    ،B 8ن ��'�د را 
ـ� دا

    Bـ�# !���rـ	�ـ�س 	د #ـ� ا��
 *�5 i9�
 J���' . Jـ�  در ایـ���>ـ� ـ�ب 
ـ�د    ز� .

���� � �
 �  . 8رD�س در ه��ن �2A ا��Hی

� 8��، در ���� #� ���م ������رهـ� را  رو"��I�ل �6 �
�و5�� و در �9ض 2_8 


� ای<�د �
�R  ه�ی� Z� ـ�   از ��ف�ـ�د  ��G�# ر��	
 Eـ� ا�ـ�اف    . #ـ�د  ه�
#�ر#�ـ�ن 

#�د�ـ� #ـ� از "ـ� را* او     �ـMش �ـ�  ���8ی� #� ه��ز 8"�; ��ی�* 
�د�ـ�،  �6ا#��* ���5، 


�د، ا��I .#��ر 
�و�� J������B و _?9 ���وی��� !#�� C_�# ی� از��. #�� ر در ���ن د�

E #ـ�@�   یـ1 .��Iـ�ر 
ـ� ا�ـ�از*    . زد #ـ�د، و 6>ـ1 ��ـ�    �.��Kی� ه�D) ��"�ن 6��ا ���

.��Iـ�ر را �Gـ\ زد و او را 8ن    و او، 
� ی1 د"ـ! 5ـ���  "�ی^ �.�د،  Eـ� دیـ�ار     هـ�
�Gـ�ن 

�د5ــ�ن ا"ــ�K�ان    Eــ�اQ Jــ�ــ�  ــ� # �
ــ2 #� 
�F� م��ــ. هــ�ی� را 5ــ� � 'ــ����F� Jی.

�
�ـ�د     او 
�ن ��Iـ�ن را ا�ـ�ا! و   . روی�  �ار دا5! روI
 .���Dـ�ن 
�D=ـ! �ـ� 'ـ���J را 


� زد و '����ن �R از�
�R ا�� �# E   ـ� 5ـ����را� �
هـ�ی� را از 5ـ� "ـ�ش     ��ا�	! 



Mص #��،  cF@داد ���
� '>� ��#! #�د و در"! در "ـ�!  . '� !9�" �
 J���'

���G !"او را E  ،زد �
�RK" �
  . E وز�5 ��#! #�د �� 
� ا��از*"�ش 

      �
ـ� "ـ�! '>ـ� ��#ـ! #ـ�دم، "ـ�ز� �# ���Iدان، ه��D�" ا�ـ�   ا��، روح(��8

!HD :»Jر،  .2 از ای�<�� E� 8 ،J��# Y ��� �ی� او��
�) رو �اب #�� #� ه�� ��5 G!«  


�در���� #� �دم را از �R E *��=#   J�E دیE�I #� در"! از 
��E "� 'ـ��

��م، HD�B ��ر ��رد �5* 
�د، #=# :»�
یـ� #ـB .   B ی� ا��ـ��� 
=ـ�  @cF ا���وارم #� 


�یـ� 
ـ� اQـ2      ،B�� #�ـ
���B ی� ���(
 �
�R ;,�� اون �
 Bای�K
 �Dا �# Bد��ا6/ ای�

B�
� وارد #��R ��[ .«  

!HD �ا� :» !	�. اون وا �� ��	ـ! . در اون ��رد �د���� ��Iان #��Jا*، �زم �

�Q 9.�ر��، اون ا�ن �
�� s#�ـ�، ا�ـ� از هـ� �?ـ�      یA�ً� دار* وی�ا"��ر �A��م �� رو ��

!	�
>��  ، ی� ���H #� در  ��; ه� @�دE #� ازش �=r! ��1ی� ����y�k. ا�	�ن � ،*��D

�)E او�Fـ�ر #�Gـ1   . �5 ��G ،�5�
�دت 8ورد*  �
�)E از رو"��I�ل وا �� G ی��
 ��

E�=� ��'��� �#.«  


ـ�د  . 
� "K�� @�� #ـ�دم  Jrـ�N�       Jـ�ـ� 
 E(ـ�G !ـF�F� ل در��I�م #ـ� رو"ـ


�ی� رو E�J  �ار �D@�ـ� 
�5ـ�   *���

�د*،  �Gه� �# ���� Jای �
دو
ـ�ر* ��ـ�م   . ��اد*، 

;�
ـ� "ـ�9! ��#ـ! �ـ�     . اI� Eـ�@�B  ه�یB را =D�B، و دو
ـ�ر* ���<ـ�   ' J�#ـ�د و   'ـ��

�)E در"! ��G !=� ،#�د ��5�6ـ��    ه�ی�  Eـ� را رو.<F� ل��I� هـ�ی�  زد #� رو"ـ

�� Jون ای�

�"��� ��زا��  �.�
� 'J �>��. #� وا �� 
� او 8" E ل��I� روح ����Dن رو"

�� ا��ا!را از �I� !=6* دا5! و او را D �
ـ� #�ـ� �ـMش یـ1      . درون 
�زوه�ی J�'ـ��

. D8ـ�* ��ـ) ��ـ�د    رو"ـ��I�ل ��ـ� ��#�ـ� �ـ��د    . و روE "ـ� او 5ـ����   ��) را 
>�� #ـ�د 

�
�R �

�E/H� i9 8ر�<�  �دش را  �# J' ل�I�G از ;F9 �

�یـ�*   Eاو 5ـ�،   ه� E

�J ��#! #�د��' !�" �
��� �MFیـ� #ـ� #ـ�د* 
ـ�د ��ـ�      . 8زاد #�د* و دو
�ر*  �
او 

��� /H� Bه J�I�" ��=# .�
 �
 B�# 2�دم را دا �# B�@�D B�  . ر_.�� ���م �,�

 �

ـ�       Bـ�A� و B�دا5ـ�
 ���Iـ�" C2 #�_ـN" ،B�@ل ر��I�6=ـ!  6=! رو"


� زدم�R ش�" .�

� دJ�5 '�ی�ش رو �� ���G ـ�       او

ـ� زی.ـ�ی�  J�رو 5ـ�د، و 'ـ��


� زد�R �kG E�هـ�    . 6=! زا� Jـ�و  J��رد و ���د�� را از د"! داد، و 'ـ�� �<��<�

ه�ی�ــ�ن '�ــ^  Rــ�
�دو 
ــ� هــR Bــ�
� زدیــB در �ــ��� #ــ� ��ــ�م  ــ�رت ــ�د را در درون  

�� B. #�دی��را ��دی�*  �� cF@ ـ!  او@�D . ;ـF9    B�
ـ�  . �=ـ��� #ـ�دیB و دورش را Dـ�@�

�� �� ه� دوی��ن را در دی� دا5�� 
�5ـ� �G ��ـ� درد       . 8را
�ـ)E #ـ� G ـ�ا #ـ�دن�6 Eـ�ا



� ���اد ��Fط ��ـ) و 
��ـ�*  �
ـ2     �Dر(
 B�>� B	' �'��� دم و�# *�I� ا��اف �

K�رد 

                                                
1
 Tulpa 



� ��#! #�دم، و 
� �QاE ه�/. ���9 ا"!.  .�ل �5م��" �
 /������ �8ـ�
M از   ه


�D=�� ���2 #�دم (�  . 6=! ی1 �

  »!��IرE "�ل ��� E روز���� او '�ی)*! ز��، ��و�)اد* د"! ���«

B�HD :»���) ز5! را  �6��م و 
ـ� ��ـ�م  ـ�رت 
ـ� "ـ�! رو"ـ��I�ل       » .��9G 8ن

�دم 
�ز�Dدا�ـ�، و ه�Iـ���   . ���6ب #�دم !�" �
رو"��I�ل 8ن را از ���ن ه�ا �D@! و 

�
6�5=� 5��'� زدم، 
ـ� @�Qـ>�  #�  Eـ�م رد 5ـ�     ا" Eـ��

ـ�   . E #�ـ� از  J�'ـ��

  ."�! د@��ش @�ی�د زد

��ون ��"� از اون! 8رD�س«
 ��
  »!�J ی� ای�* دارم! '� 

�	! ��� ا�D ی� �R ���1 دا5�� 
� ،�5�J ���ن ���«� B�� ام�
�رم  ! ��


<�BI او��Fر 
� �F� J�ق ��� J����5 �

K�ام  �# Eد!«  


K��� از اون«�
��ون، ی� � J��Kر'��  N^ �� و'�د 
 ��
 �' B�#!«  

از زیـ� ��ـ)    دو� دو�» .Dـ�دن #>Hـ!  «: 8رD�س 
� Qـ�اE �ـ� �Gـ�ان 
>�ـ�HD Eـ!     

��ون 8�� در ���� #� �ـMش �ـ�  

ـ� � 
���ـ�        وی�ا"��ر  ��. #ـ�د �ـ� �ـ� ���ـJ ��5ـ��


�د Q�ر�� 8رام �
� ا. �� از ���! �9دی J���' �# ���Iه�B# ،د�
 *�5 *��
ـ�   و  B#

�� ��  . 8�� "�! '�\ در '�ی�ن 6

�� رو"��I�ل 5�«.5 !��� J�  »!ه�

���kـ� 
ـ�   . 8رD�س دD�Dـ�ن 5ـ� و 
ـ� 5ـ�k# 2ـ� د �Fـ� از رو"ـ��I�ل در 8�ـ�        


�درو"��I�ل �F>.� '�ی� ��I* و ��i #�د،  *�5 ��D .  (ـ�� �
�J ��'� ��ا '>; و ��'

�ـ)E در @�ـ�ش �ـ�    ���م 
� "�9! @�. واژD��� ا�5ر* #�دG ـ�G �#  ،ردCـD   J�8ن را 
ـ

Bدی�# ��<
�ـ�ون �ـ�   رو"��I�ل ��ز* دا5ـ! از >	ـ�  . �د��ن 
8�ـ� #ـ� �ـ� ����ـ�      اش 

Bزدی �
�R او �

�رE از 6=!  Eر�N  .د��را از د"! داد و از '>� ا@ �وز��ـ�ن را   ،���د�

�) ا��ا�ـ � Eرو� ،    ���ـ� ا�ـ�اD J�#ـ�د، �ـMش    �FـM �ـ�   ن�ـ� در زی�. Bو ���kـ� را روE ز�ـ

�� �
��
�)E را #� ����k . #�د �� راه� 
�اE ره�ی� �دش G د* #�دم و�H�"ا B�.ه��از 

B�@د، ی��
 ��	

� 8ن وا .���5 Eژا#! و رو Eرو �
��* رو"��I�ل ا@��د*  " E�� 1ام، ی


�د و *�5 �y���� !#م ژا�G 2
�F� ی.� در�F� . 8رام #ـ�د� Eا�
� او را ا����� ز���� #� 


�ون �<�زات 
ـ� � ��ـ�  . در 8_�ش @�D�B ا��Hق ا@��د* 
�د �
����ـ�، 
ـ�    ه�Z #�دار 

�) در زی���ن 
�� و �6ی�J ��. "�ی� ,�ص در ��ی!� �# ���Iـ� #ـ�دم    ه��<
ر@!، �� را 

Bن ده�=� J���' �
��ون 8ورد و �� را �8� زد او ی1 @��| ی1. �� 
�ـ�  . �D�� و �Mی� 

 �?A� 1ـ�رد #ـ�د     در ی�

ـ� ز�ـ�Q Jـ�ف  ���I�" �
�) زی���ن � /k" ،�5 ��	#� .

�)E در زی�ش و'�د ��ا5!G �Iدی .  

   Bدی��ــ	�6ه�ی�ــ�ن ای Eرو �Iــ�ی ــ� #�ــ1 ی� 
 Jــ ــ� "ــK�� �Hــ/  . 'ــ���J و � 


�� Bی���ـ�ون    8رام از زیـ� �ا
ـ�   ه�Iـ��� #ـ� .��Iـ�ران و دیIـ� #�ر#�ـ�ن 8رام     . #=
هـ� 




� 8_2 وی�ا� �� J���' ،����8  !یـH� 1ـ� �>HـJ "ـ���� 6�ـ�ا #ـ�د و       . � �Iـ�ه� ا�ـ�ا


� ��I� J* #�د، G=ـ��ن ��ـ�*  . ه� .� #�د را 
�اE ز�� �61"��ره� J��>ـ�   '��اش 

  . ��"�د 
�د

»�
�ی� #�ر #���ی J�5 ای�
#ـ/   ه�Z. #�� #�ر �	r>� رو K5,� �� و ایJ. ه� 

�B ی� �| D	��خ رو 
�  ـ.o  @�� #. #�� ��ی�) را�! @�ار ��� 
�� از �Q�� زدن 
� ��ی!

B�"�H
�ـt ه�ـ�  . 	�رات و �����ات FA� ،�ً��R  ـ� دارن     '��.ـ�# E(ـ�G ـ�رد�رو در  Eا

�J از 
���یJ 8دم #�J، �5وع �� روش #�ر ��
 Jو در ای ،B�#  ـ�  ه�م�د* �H�ا"ـ  Bو . #ـ�
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 ين ميجول. ن ادونت ترك كردم يجولرنگ  ي روح وار و نقره ايس شخصي رولزمز را سوار بر رويت تاينا

 .در نزديكي دفتر نايت تايمز يا او نمرده ام و مي رسم خواهم ي كه ميينجاآخواست مطمئن شود كه من به 

 ترك كردم تا شلوغي و خسارت هايي كه شو او و تمام پرسنلركت عاقالنه را به خاطر سپردم اين حمن 

ك گل ي  با دي كامل از چرم سفيدر مجموعه ازني من راننده   .تولپاي جوليان وارد كرده بود را مرتب كنند

راننده از من  .شت داش قرار يي مجعد طالي توده موهاي كه بر روبودش كالهف بر نوك يك ، بلند و ظريبار

به .  ها اين طوري اثر مي گذارم م خاني وقتها رويمن بعض. چ نگفتيگر هيخواهم بروم و ديد كه كجا ميپرس

 ي بر روراحت  اليبا خ.  هشدار داده بوداون در مورد من به ينكه جوليا اي من بوده و يا اثر گذاريهر حال 

 . خودم را غرق در لذت كردمن يار خوب از بارداخل ماشيبس يك برندي چرم قرمز براق لم دادم  و با يصندل

  ، نرمي ممتد به همراه لرزشين با خرخريماش.  روح و جان خوب است يك براي ه درجي سفريگاه

ل ياغلب وسا.  حركت كرد-ابان بقا استي كه تنها قانون خيي جا–د يت سايك متراكم و گره خورده نايدرتراف

 دانستند ي را اختصاص دهند ، چرا كه ميادي زيجارولز رويس  هكه بعاقل بودند  يفگر به اندازه كايه دينقل

  .    را داشته باشدياتحي و تسليفعا تديهاين تكنولوژيد تريد جديمت بايله گران قيك وسي

 ولي هميشه يك نفر وجود دارد ، اين طور نيست ؟ بدون اينكه واقعا به چيزي فكر كنم  به صورت گذرا از پنجره

شي را هنگامي كه  به ياد بياورم كه آيا پسر مرده و من زمان خوردم، سعي مي كبيرون نگاه مي كردم كناري به 

م كه داشت  شديماشين عجيبدر همين حال بتدريج متوجه .  را مالقات كرديم گذرانده ايم يا نه همديگرآخرين بار 

يك دفعه راست . نيست درست و حسابييك ماشين  نيا نكشيد تا بفهمم كه ي طول.فاصله اش را با ما كم مي كرد
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توانستم ببينم كه مي وقتي از نزديك نگاه كردم  همه جزئيات اشتباه بودو. جمع كردماز جا پريدم و حواسم را

مشخص بود كه كامال  او مستقيم به جلو زل زده بود و  . نگاه كردمبه راننده .چرخهاي ماشين اصال نمي چرخد 

خطوط بيروني درها فقط بر روي بدنه كشيده شده بود و  .نگاه كردم دوباره به ماشين سياه .ت سطرب نيضاصال م

.  پنجره جلويي ببينم درش  تصويرو پنجره هاي پشتي كدر بودند ، ميتوانستم راننده را از بازتاب ندهيچ عمقي نداشت

شته شده تا واقعيت را تجلي بخشيده و كامال مطمئن بودم او يك جسد است و فقط آنجا گذا . اصال تكان نميخورد

  . گول بزند چشمان غير دقيق را

 . آن چيز داشت واقعا نزديك ميشد. بود ن ماشين  يكچيزآن رولز رويس بسيار سريع حركت ميكرد و بنابراين 

در حاليكه داشت به آرامي از گوشه اي به گوشه ديگر امتداد مي  تركي بر روي ضلع روبروي من پديدار گشت

مژه  .  خونين  به شكلي گرسنه از پوست بيرون آمدنديدرون آن مژگاناز آن چيز شبيه به يك دهان باز شد و .يافت

 به ضربه زدن شروعها به شكل پيكانهايي شرير شروع به جوانه زدن كردند و از جاي پنجره رولز رويس 

 سمت ديگر صندلي عقب نشيني  به  منهنگامي كه مژه ها به نحوي بيهوده شيشه ضد گلوله را خراشيدند.كردند

  .رفتپايانه تسليحات كه بر روي داشبورد قرار داشت سمت راننده به . كردم

و سپس ماشين جعلي هنگامي كه پاهاي عظيمي  از باال بر سقف كوبيده شد ناگهان كج شد و چنگالهايي بلند  در 

آن چيز در حاليكه سعي ميكرد .ه بود فوران كردخون شديدي از جراحتهايي كه چنگالها ايجاد كرد.سقف فرو رفت 

دهان . چنگالهايي كه آن را نگه داشته بود متوقف كند نتوانست و موج برداشت و در عرض خيابان پرت شد 

آن چيز . در حاليكه با صداي تيزي فرياد ميزد ناگهان باز شد و خيابان را مسدود كرد عريضش هنگام بلند شدنش 

 بر هم ميخورد  در آسمان شب  ورفته بود و صداي بسيار بلندي كه از بالهايي چرمي مي آمدكه شبيه ماشين بود 

مجذوب شدن توسط شكارش مرتكب شده بود و با  اشتباه بسيار احمقانه اي را ،آن چيز.رو به باال رفت و ناپديد شد 

كه هميشه چيزي بزرگتر و مهم نيست چه شكارچي خوبي هستي بل.قانون اول نايت سايد را فراموش كرده بود 
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نه تر از تو وجود دارد و اگر خودت را به حواس پرتي بزني آن چيز درست پشت سرت حركت خواهد سقويتر و گر

  .كرد

ترافيك بدون توجه به اينكه اتفاقي افتاده ادامه يافت و رويس رويز در راه خود خرخري كرد و من برندي بيشتري 

  .نوشيدم

گورستان از تشييع جنازه .يد تا به گورستان كه محل فعلي ماموريت پسر مرده بود رسيدمتقريبا نيم ساعت طول كش

چرا كه هيچ . كساني كه در نايت سايد ميمردند مراقبت مي كرد و دقيقا خارج از محدوده نايت سايد قرار داشت 

 هم خرافاتت سايد د كه حتي ناياين امر تا حدودي بدين خاطر بو. كس نمي خواست به آن خيلي نزديك شود 

در گورستان درست خودش را داشت ولي عمده دليلش اين بود كه در برخي موقعيتهاي اندك هنگامي كه اوضاع 

  .معنيش اين بود كه اوضاع واقعا بد مي شود پيش نمي رفت 

 را كه خاك سپاري وع خدمات، تشريفات مذهبي و آيينآنها ميتوانند هر ن كهادعاي غرور آميز مديريت اين است 

اين تشييع :شعار آنها اين است . شامل تعدادي از بهترينها نه تنها تصوري از تمام آنها   .فكر كنيد فراهم نمايند

 ، مگر  مي آرامددر نايت سايد نميتوانيد هميشه مطمئن باشيد كه عزيز از دست رفته در آرامش . جنازه شما است

 بايد به حرفه اي هايي كه در اين موارد كار  بنابراين اين .اشد احتياطي مقتضي صورت پذيرفته باتاينكه اقدام

دستمزد آنها يك دست و يك پا است ولي ميتوانند وقتي كه بدن واقعي براي آنها . متخصص هستند سپرده شود

  . تي هم به عنوان دستمزد كار كنند وجود ندارد با حيرت و شگف

 و اين رود ، آنها مايلند كه بطور غير عادي اشتباه نماينداه پيش اشتببنابراين حتي اگر در بهترين موسسه اوضاع 

در تمام هنگامي است كه مديريت گورستان غرور قابل مالحظه اش را زير پا گذاشته و متخصص شخصي اش 

  . خواندمي فرا را بدنام يعني پسر مرده اشكال مرگ 
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در واقع من فقط .اسب ، دور تر از گورستان متوقف كردرولز رويس را با وقفه اي ناگهاني در فاصله اي من، راننده 

 و قبل از اينكه در را ببندم رولز رويس به  شدم از ماشين پياده.مي توانستم ساختماني را در آخر خيابان ببينم 

اين مشكل را كه من قرار بود  ديگر نميتواند ،هيچ چيز .و خطري آشناتر رفت  و سوي باالي شهر گشتسرعت بر 

به سمت پايين خيابان ، جايي كه . ور موارد خوب نبوده ام جهيچ وقت در اين من . كند  حل ننده انعام بدهم رابه را

 صداي قدم هايم  .تمام درها و پنجره ها بسته اند و هيچ كجا چراغي روشن نيست . خيلي آرام و خشك بود رفتم 

  .م مي آيمد و به هر كسي ميفهماند كه من داراميدناله مانندي بلند و 

 آماده بودم كه با اولين حركت اعصابم به قدري ناآرام بود كهستان رسيدم  كه به خود ساختمان گوروقتياما  

قبل از به دنيا آمدن من از آجر و سنگهاي قديمي ساخته داراي برج بود و عمارت بزرگ .حمله كنم غيرمنتظره اي 

در طول ساليان دراز ساختمان در .  بلند و سه گوش داشتشده بود و در هيچ كجا هيچ پنجره اي نداشت و سقفي

حتي سعي نشده بود كه شيوه هاي . تمام جهات گسترش يافته بود و حاال در منطقه اي عظيم گسترده شده بود 

 كننده تنها يك دلتنگساختمان با  ساختاري تيره ، رو به پايين و .دندر امتداد يكديگر قرار بگيركنتراست نور 

در بزرگ جلويي از فوالد سخت بود و حاشيه نقره اي داشت و بر روي آن منقوش به طلسم ، عالئم .اشت ورودي د

دو دوكش . دلم براي كسي كه مجبور بود هر روز صبح آنرا برق بياندازد ميسوخت .  رمزي و زبانهاي مرگ بود

 بود كه در پشت ساختمان قرار  قرار داشت كه  مربوط كوره الشه سوزيشبزرگ قرينه بر روي سقف كمان مانند

به عالوه گمان ميرفت كه جهنمي از يك قبرستان .  اما استثنائا هيچ دودي را به آسمان شب نميفرستادگرفته بود

م سمن به مرا . كه ببينم مم نميخواست هو هيچ وقت.در آن پشت وجود داشته باشد ، ولي من هرگز آنرا نديده بودم 

 در مراسم  نرفتم و فقطحتي وقتي كه پدرم مرد .  كه آنها فقط مرا دلتنگ ميكنندروم چرا  تشييع جنازه نمي

 زياد مي دانم نمي توانم آرامش دروغيني را كه در من درباره غم و اندوه خيلي شايد چون  .عزاداري شركت كردم 
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 ديگر نمي توانم اند وو يا شايد بدين خاطر است كه مردم زيادي را ديده ام كه مرده . خاكسپاري هست درك كنم 

  .به خداحافظي كردن ادامه دهم 

 ،سنگ ريزه ها زيرپايم صدا قدم زنان به سمت آن رفتم. ماشين پسر مرده درست بيرون در ورودي پارك شده بود 

   مقاومت  بود كه شكلي و به  ماشين نقره اي براقش از آينده آورده شده بود. مي كرد تا به ماشين پسر مرده رسيدم 

 نظر ميرسيد بر روي نور چند اينچ باالتر از سطح زمين شناور بود و به . مي كرد و هيچ چرخي نداشت  هوا را  كم

احتماال گير بكسي پيچ دار و بازوي محافظ انحرافي بود كه اگر كشيده .  حركت ميكرد به رنگ نور ستاره هامايعي

شده بود ، دودي پنجره هاي منحني شكل و بلندش . يابدميشد ميتوانست خود را به شكل روباتي بزرگ تغيير 

وقتي .ولي در سمت راست جلويي باز بود و پايي خميده در آنجا ديده ميشد. بنابراين نمي توانستيد داخل را ببينيد 

پسر مرده با خوشحالي به من لبخند . به سطح صندلي راننده رسيدم  وخم شدم نزديك شدم حركتي نكرد بنابراين 

  .زد خوشايندي

 خوش هن جايي كه در نايت سايد وجود داربه محبوبتري .از اينكه دوباره مي بينمت خيلي خوش حالم .جان تيلور -

  .آمدي

  واقعا اينطوريه ؟ -

  .مردم مي ميرن كه بيان داخل اين جا ، بايد اينطوري باشه -

و در طول سي سال گذشته از ا. سال داشت 17پسر مرده  . و جرعه طوالني از بطري ويسكيش نوشيداو خنديد 

او در يك دزدي . هر كسي ميدانست. من داستانش را مي دانستم. زماني كه به قتل رسيده بود هفده ساله بود

او در خيابان به خاطر كارت اعتباري .ند حتي در نايت سايد  اتفاق مي افتچنين چيز هايي .اتفاقي به قتل رسيده بود 

 در حاليكه مردم  از خون ريزي زياداو در پياده رو. مردگان پيوسته بودجمعبود به  پول خرد كه در جيبش مقداريو 

اما  . باشددر واقع بايد همين طوري هم . مرده بود ر كنند و نمي خواستند خودشان را درگيش قدم مي زدند  كناراز
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كه او را كشته را ي  خياباناراذلو  تا اينكه بگردد ه بودبرگشتگ  غير طبيعي از مرنيروهايي  باوعصبانيت او مملو از 

احتماال بعد از چيزهاي وحشتناكي كه پسر مرده . آنها يكي يكي مردند و هيچ وقت دوباره برنگشتند  . بكشدبودند 

 پسر امابا وجود اينكه مدتها پيش آنها به جهنم رفته بودند . جهنم برايشان مثل آرامشگاه بود ، بر سر آنها آورده بود

  .طر قراردادي كه داشت هنوز ادامه ميداد و هنوز هم در نايت سايد قدم ميزدمرده به خا

  .  تكرار ميكرد را ؟ فكر ميكني كه كيه ؟ هميشه اين با كي قرارداد بستي:پرسيدمدام از خودش مي 

گفته نشده سد هيچ چيز در مورد اينكه او چطور مي تواند دوباره به آرامش بر قرارداددر او انتقامش را گرفته بود ولي 

  اشبدن مرده در شروح بنابراينكرد ن  را  كاراين اما  را به دقت مي خواند1  آن نوشته كوچكبايداو واقعا .بود

داد چرا كه مجبور بود   انجام مي رااو كارهاي خوب.  در اختيار داشت  خودش را روحد ر واقع او . 2اندمحبوس م

رده اگر پسر م. توانست قراردادي را كه بسته بود متوقف نمايد ميبا آن كه اين تنها شانسي بود . آنها را انجام دهد

بود چرا كه درد را احساس نمي كرد و ميتوانست جهنمي از صدمات را نيز تحمل كند و از طرف شما مي بود مفيد 

  .هيچ چيز در اين دنيا نمي ترسيد 

كه بيشتر از هر كس ديگري در نايت سايد االاحتم و تحقيق كرد  3ر مورد وضعيت خودش زمان زيادي دمدت او 

   . در مورد مرگ مي دانست 

او دستها و پاهايي بيش از .  بيرون آمد و آهسته به ماشين تكيه داد تا به من خوش آمد بگويد ه بلند شد وپسر مرد

 شلوار چرم مشكي و بود ، پالتويي بلند به رنگ ارغواني تيره بر رويو بلند نوجواني الغر اندام و حد بلند داشت 

 دكمه هاي .گل رز سياهي بر روي برگردان يقه اش قرار داشت .چكمه هايش كه از پوست گوساله بود پوشيده بود

از آنجاييكه وي مرده احيا گشته بود بدنش . پالتو باز بود و باال تنه عريان و پر از جاي زخم او را نمايان مي ساخت 

 وقتي كه مجروح مي شد ، كه اغلب هم اينطور ميشد هيچ در نتيجه ، درمان هم نمي شدشد ولي  فاسد نمي
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 و يا پسر مرده گوشت كمرنگ جسد خود را با بخيه زدن . احساسي نسبت به محافظت از خود در وي وجود نداشت

سوراخهاي .  نبود البيمنظره ج. ل ميشدسبعضي وقتها هم  به نوار پيچي متو .چسب زدن كنار هم نگه ميداشت 

صورت . يدي بر روي پالتويش قرار داشت كه ناشي از جاي گلوله بود ولي هيچ كدام از ما به آن اشاره اي نكردجد

به همراه چشماني براق، تب دار و سوزان و   4كمرنگ او نگاهي خسته ، عياش و به سبك نقاشان قبل از رافائل

سياه رنگي بر روي موهاي بلند و تيره كاله نرم ، بزرگ و  .  نداشتيدهاني عبوس وجلو آمده كه هيچ رنگ

 به من تعارف هردو را. ويسكس را مستقيما از بطري مي نوشيد و بيسكوييت شكالتي مي جوييد. مجعدش داشت

  .  قبول نكردم كرد ولي من 

  : گفت بدون هيچ دليليپسر مرده 

فقط به . ستي نمي كنم  يا تشنگي و يا حتي مي احساس گرسنگهديگ. خوردن و نوشيدن نيازي ندارممن به  -

مي تونه باعث شديد  فقط  هيجان چون نمي تونم چيزي رو حس كنم ، . و مي كنمخاطر هيجانش اين كار

  .بشه يه چيزايي حس كنم 

 و شش عدد قرص را به كف دستش ريخت و آنها را با خوردن آورد جعبه قرص نقره اي را از داخل پالتويش بيرون 

  .ويسكي پايين فرستاد

ي قوي كه بر داروگير آوردن يه  . ست كردهرم د كوچولوي پير اينها را برا)Obeah(5 يك ابي!اده عجيبيه  م -

چه .  داشتي ي حساسخيليتو هميشه روح .  لطفا اينطوري به من نگاه نكن جان. ن نيستو آسهيك مرده اثر بگذار

  ؟ونده كشاذبه جبي چيزي تو را به اين مكان 
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ي  شخالص كمكت كنم از شرش هاگ. ميكني تو اينجا داري روي يك پرونده كار جولين ادونت گفت كه  -

  ميخواي بعدش با من رو يك سري چيزا كار كني؟

ت را از روي پالتويش مي تكاند موضوع يي ميخورد و با پريشاني خرده هاي بيسكوي رات ديگرييدر حالي كه بيسكو

  : گفت . كردمي را بررسي 

   خطر ، خشونت مجاني و بيرون انداختن بيرحمانه آشغالها هم هست ؟ پرونده اتتوي . شايد -

  .تقريبا مطمئنم -

  .پسر مرده لبخند زد 

 .به در ببريم كه حتما هم مي بريم فرض اينكه از ماموريت فعلي من جان سالم هالبته ب. نوپس ما را شريك بد -

   . سرم را تكان دادمبه آراميمن در حالي كه تو فكر گورستان بودم 

  چه اتفاقي اينجا افتاده است؟ -

من .. همه چيز از كار افتاده بود و تو گورستان يه قطي برق غيرمنتظره اتفاق افتاده به نظر ميرسه . سوال خوبيه   -

 بدجوريبگذريم ، بخش انجماد  ... ند وليشبر بخرند و از شر هزينه ها خالص كه ژنراتواونا ميگم به ست سالها

و براي ند هر آن به روز بود براي راه اندازي بخش انجماد هشدار دادم ولي آنها مجبوراونامن به . آسيب ديده است

  .برآورده كردن تقاضاي مشتريانشان آماده باشند

   .يك چند لحظه اي وقفه ايجاد كرد  پسر مرده 

 توي پيدا كنهمناسبم جوابي براي وضع نامي خواستم تا وقتي كه يكي بتونه . من يكدفعه خودم امتحانش كردم  -

ر اون جا اومدم  بعد كه از او ...  كسلفقط آنجا دراز كشيدم ،  . سردم هم نشدمن حتي  .ولي كار نكرد. يخ بخوابم 

   .بيرون كلي طول كشيد تا بتونم موهام رو از يخ خالي كنم
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.   فحش مي دادمكيم يواش داشتم به خود ولي در، دارم گوش مي دهم و وانمود مي كردمدادم  ان ميسرم را تك  

  ...هيچ كار خوبي بدون پادش نمي ماند . نتيجه ديگري از كارهايم در ارتباط با شركت پرمتئوس

قبل از اينكه منجمد و حفظ شوند بدنها  .اگر بخش انجماد دچار مشكل شده باشد واقعا كار سختي خواهيم داشت 

با اين حال از آنجايي كه بعضي از مردم  .ا از دست رفته است مرده باشند و اين بدان معني است كه روح تقريببايد 

بعد از   .نگاه مي كنندنجماد به چشم آخرين اميد ، به بخش ابسيار به اينكه روحشان بعد از مرگ كجا مي رود 

 و اينكه بدني ميميرد جادوگري به داخل فرستاده ميشود و تشريفات مذهبي الزم را به طور كامل براي آميختن روح

 در آنجا نگهداري قيامت صحيح و سالم تا روز روح و بدنمنجمد ميشود و ، بدن پس از آن . بدن انجام ميدهد 

 امنيتي وجود داشته باشند ولي تهاي كه انواعي از محافظقرار است كه  !!!شود  قطع برقو يا تا روزي كه . وند ميش

 كردند و طلسم محافظ  ارواح آنها ممكن است آب شدنبدنهاي منجمد شده شروع به همه زماني كه برق رفت ... 

 كه هر مبنابراين با گروهي از بدنهاي آب شده بدون مستاجر روبرو هستي. براي مدت كوتاهي موثر باقي بماند 

  .كدامشان هدف مناسبي براي تسخير شدن توسط نيروهاي خارجي هستند 

  :  برسم و هيچ نگراني را بروز ندهم گفتم در حاليكه به سختي سعي ميكردم آرام و معمولي به نظر

  نيم كه چه باليي سر آنها آمده است ؟وبنابراين ميد  -

غ  كار ميكرد در حاليكه جيآونجا كه داخل يدو ساعت پيش هر ك. رسند   مبهم به نظر مييه كم اتفاقات. نترس  -

 وحشتناكي با توجه به چيز هاي. ميدوند ن هنوزم هم دارند واغلبش.   بيرون دويدبرگرده داخلميزد و نميخواست 

. بوده خارج از تصوراتشون ،  لعنتيا اطمينان فرض كنيم كه آن عاملنيم بويت مند قرار داد مي بند آنهاكه  هر روز با

 هنوز  باوجود شدت ترس مي تونست حرف بزنه ، گورستان كه صحبتي كه با يكي از اعضاي مديريتبر اساس 

 اوضاع خيلي هم خوب .توسط چيزي ازتسخير شده است شده جديد داريم كه همه آنها ،  داشتم ما پنج بدن آب
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يزي بنابراين هر چ . لهورستان هنوز سالم و تحت كنتر كه محوطه جادويي دور گاينهنيست ، هست؟ تنها خبر خوب 

   .هن داخلوكه داخل آنجا بوده هنوزهم هم

  :اميدوارانه گفتم 

  گردانيم؟رب را برقيتوانيم فقط  نم -

  . تحويلم داد يپسر مرده لبخند شرم آور

تسخير  ِ.وارد شده بود قبل از آن  ولي آسيب  دوباره برگشته برقمدتي قبل  . تحمل كني جان   سعي كن -

جادوگران و  . پيدا كرده ترش و تاثيرشان تا حاال بر تمام ساختمان گسجا انداختند خودشان را ، بدنها  كنندگان

 اومدند رو ناخواسته كه از ماورا همونايماين  بيرون كردنن گورستان تمام تكنيكهاي معمول را براي طلسم خوانا

 معمولي  كه تسخير كنندگان شياطين و ارواح پليده ولي به نظر ميرس .انجام داده اند ، البته از فاصله اي مطمئن

كه زواياي متعددي دارند ، ي دايان ارشدكنيم  ، خ  صحبت مي6فرا بعديما داريم درباه مخلوقات . نيستند 

 و جن گيريهاي تو وردخونيورد انواعي نيست كه با صحبت در م. تاريكي خارجي يك حرامزاده هايي واقعي از 

 و اگر از كنهنيا ما بنه چيز واقعا پليدي است كه اين فرصت را بدست آورده كه دري را به سوي د . بشناذيت 

 و  بريم داخلبنابراين مجبوريم . به سرمون مياد ي بگم كه چونمن سريع در پيدا كنيم نميتي بستنتوانيم راهي را برا

  م؟يبه نظرت خوش شانس نيست . بدن اين آدم ها رو به خودشون برگردونيم 

  :گفتم 

  .شانس واقعا اون كلمه اي نيست كه االن بخوام ازش استفاده كنم 

  .او كامال خونسرد خنديد  

 محدوده ي محافظت شده  كشيده شده رو سنگ ريزه هايك خط سفيد نازك.  خودم نگاه كردم من به زمين جلوي

مواد تشكيل دهنده ي خط براي قرن ها در نمك نقره و آب مني خوابانده شده . دورتادور گورستان را نشان مي داد 
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الم  باقي مانده بود و اين يك  خط س.بود تا بتوانند چيزهاي بيرون را بيرون و چيزهاي داخل را داخل نگه دارند 

من با مسخره بازي خم شدم و سرانگشتم را .  كارشان را خوب بلد بودند يآن جادوگران قديم. نشانه خوب بود  

كه مانند رعد و  برق بي پاياني  انستم نيروي يك ديوار را حس كنم ناگهان مي تو. براي امتحان به خط سفيد زدم 

عالوه براين مي توانستم نيروي زيادي كه پي در پي به طرف ديگر ديوار .  تالطم بود كه هوار را مي لرزاند ، در

به شدت به ديوار كه آن را . يك چيزي بدجوري دلش مي خواست كه خارج شود . فشار مي اورد را احساس كنم 

  .اره بلند شدم دستم را  به سرعت عقب كشيدم و دوب. زنداني كرده بود ضربه مي زد و پيوسته قوي تر مي شد 

  :پسر مرده  آخرين جرعه ويسكيش را سركشيد و بطري را به كناري انداخت وگفت 

                                                          اين طور نيست ؟ ! اه آره ، چندش آوره 

در جلويي پسر مرده .  روي سنگ ريزه ها شكست ولي صداي شكستنش به نظر خيلي ضعيف مي آمد بطري

  :گورستان را با يك نگاه انديشمندانه تعمير كرد و گفت 

 و هر منطقه محافظت شده اي باالخرا از هم مي پاشه اگه به اندازه الزم و قدر الزم بهش ضربه بزني ، پس من  -

من !!!  من آه خداي. تو حاال كه هنوز وقت هست ، بايد بريم داخل و اونجا رو از اين چند بعدي لعنتي خالي كنيم 

نزديك  ! اين بايد خيلي سرگرم كننده باشه!  من نگاه نكن اون طوري به!!! بسه ديگه . چقدر مبارزه رو دوست دارم 

  اگه از هم جدا بشيم تو نمي توني اما ما رو از محافظ عبور ميده ،داده طلسمي كه مديريت به من. من بمون جان 

  .تو برگردي 

 . پشت سرتو قايم شدم من!!! اصال نگران نباش   -

به قدري ضربه فيزيكي . ده ضربه زد رآن تقريبا همزمان به من و پسر م. پسر مرده خنديد و ما از محافظ گذشتيم 

چيزي از پشت ديوارهاي بدون پنجره گورستان .  وحشيانه بود كه ما تلو تلو خورديم و تقريبا افتاديم شديد و 

معلق بود ، چيزي تاريك و وحشتناك مثل يك مه قابل لمس در هوا . داشت چيزي در هوا وجود .  مواظب ما بود 
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به آدم حسي مثل گريه كردن و عق زدن ميداد و بويي مثل خون مي داد و . و مطلقا بيگانه نسبت به افكار انساني 

دم برداريد  نزديك شدن به گورستان درست مثل اين بود كه به سختي در اقيانوسي از كثافت ق.با نفرت مي طپيد 

پسر مرده فقط شانه هايش را . ايد چاقويي را روي صورت شما فشار دهد در حالي كه كسي كه  دوستش داشته 

من فكر مي كنم هيچ چيز مثل اينكه شما قبال مرده . باال انداخت با قدم هاي بلند مستقيم به طرف درجلويي رفت 

 تا از تكه تكه هم فشردم و خودم را محكم بغل كردم  رويدندان هايم را. باشيد هه چيز را درحاشيه قرار دهد 

  .شدن خودم جلوگيري كنم و لنگ لنگان به طرف مركز حمله ي فيزيكي راه افتادم 

ما بدون اينكه هيچ چيز نفرت انگيزي خودش را نشان دهد و بخواهد مارا به تكه هاي بزرگ  تقسيم كند به در 

 او در را با .از حالت صورتش فهميدم كه قرار نيست در قفل باشد . چرخاند رسيديم و پسر مرده دستگيره ي در را 

پسر مرده دستش را عقب كشيد و متفكرانه به آن خيره .يك دست فشار داد ولي در حتي يك ذره هم تكان نخورد 

دستم را از تماس با آن دستم فورا به سوزش افتاد و فوري .  را لمس كردم فوالدي من با دستم در محكم. شد 

  .عقب كشيدم و دستم را به ژاكتم ماليدم 

درست گي از فوالد و نقره  بزر هاي تكه.پسر مرده يكي از پاهاي چكمه پوشيده خود را بلند كرد و به در لگد زد 

ك به داخل افتاد و روي زمين لغزيد و ي. وزني نداشته باشند از لوال جدا شدند و در هوا به پرواز در آمدند  مثل اينكه

در حال كه او قيافه بي تفاوت به . پسر مرده قدم زنان از ورودي گذشت و وارد تاالر شد . آورد صداي بلند به وجود

دستهايم روي كفلم بود وبه تاريكي پيش روي پسر مرده . خودش گرفته بود من با عجله به دنبالش داخل رفتم 

  .خيره شده بودم 

بيا ديگه ، بيا نشونم بده بهترين كاري كه ! ن تا  بتونم يه لگد به باسنت بزنم بيا بيرو! من پسر مرده ام ! سالاااام 

 !مطمئنم در مقابل من هيچي نيستي . مي توني بكني چيه 

  :گفتم 
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 .واسه ي همينه كه بقيه ي مردم نمي خوان باهات كار كنن ! مي بيني 

  :با خونسردي جواب داد 

  !!يه عده آدم ضعيف-

تنها نور داخل آن تاالر بزرگ . وي خون و فساد و بوي چيزهايي كه واقعا متعلق به داخل بدن بود ب. بو واقعا بد بود 

نوري آبي مايل به نقره اي بيرون . از مه رقيق و متغيري ساطع مي شد كه به آرامي داخل تاالر حركت مي كرد 

براي اولين بار  من.اتفاق نمي افتاد اين كاش آرزو كردم كه نور كم عادت كرد و چشم هايم به آرامي به . ميداد 

. دورتادور ما ديوارها با اليه اي از بقاياي انسان ها پوشيده شده بود . ديوارها و آنچه روي آنها بود را ديدم 

االر را اليه اي از پوست انسان و روده و ت. جسدهاروي تمام ديوارها از سقف تا كف كشيده و پوشيده شده بود 

آنجا صدها و شايد هزارها چهره هاي از كل افتاده بود كه احتماال مربوط به . ه پوشانده بود استخوان هاي شكست

به آن بقاياي انساني نوعي زندگي داده . بدن هايي ميشد كه در آن قبرستان دور افتاده  از هم گسسته شده بود 

كه ما آرام آرام پيش مي  ان طورهم. به محض اينكه از وجود ما آگاه شدند به جنب و جوش افتادند . شده بود 

دست ها و بازوها از ديوار به سمت ما . رفتيم چشم هاي تنگ شده شان ما را در طول تاالر بزرگ دنبال مي كرد 

انستم قلب ها و شش ها را ببينم كه باد من مي تو. دراز مي شدند تا ما را بگيرند ، يا شايد از ما كمك بخواهند 

   .فقط خوشحال بودم كه هيچ چهره ي آشنايي را نمي ديدم . ي تپند كرده به طرز مسخره اي م

راه افتاد بدون اين كه حتي نگاهي به ديوارها به سمت مركزپسر مرده با قدم هاي بلند  .حداقل زمين تميز بود 

. م آنجا باشد احساس مي كردم بايد اگر درگيري اتفاق افتاد يك نفر با عقل سلي. بيندازد و من هم به دنبال او رفتم 

صداي قدم هاي ما روي زمين خالي به طرز عجيبي ضعيف مي شد و سايه هاي اطراف ما خيلي تاريك و عميق 

يك جاي .... دور از دنياي خودمان و قوانين آن به طرف . درست مثل اين بود كه از يك تونل پايين برويد . بودند 

  .ديگر 
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خيلي دورتر از ما ،  . را مي كشد تقريبا نصف تاالر را طي كرده بوديم ما قبل از آنكه بفهميم چه چيزي انتظار ما

تسخير  .كه با نور كم مه هاي چرخان روشن شده بود ، پنج پيكر بزرگ قرار داشت درون تاريك ترين سايه ها ، 

 غير انساني دوباره توسط موجوداتي. احيا شده از مرگ . داشتند از سرمايي غير قابل تصور گرم مي شدند  .شدگان 

 نيروهايي كه اختيار بدن هاي خالي و بدون روح آنها را . آنها ديگر شبيه انسان نبودند .به حركت درآمده بودند 

همه ي آنها بزرگ شده . داشتند ، بيش از حد قوي ، خشمگين و بيگانه بودند كه بدن انسان بتواند آنها را نگه دارد 

بدن هايشان به طرز .  باشند غيرطبيعيبا اندام هاي  داخل بدن هايي مجبور شده بودند. و رشد كرده بودند 

. هيكل هايشان مي جوشيد و در  تالطم بود .  نگاه كردن به آنها واقعا دردناك بود . ترسناكي تغيير كرده بود 

 ي ولي اين هيكل هاي كريه با اراده ي كينه توزانهگوشت و خون و استخوان معمولي بايد از بين مي رفت 

تسخير شدگان ميزبان .آنها به اين بدن ها احتياج داشتند . موجوداتي كه آنها را در اختيار داشتند سر پا مانده بودند 

شكل هايي كه  . من به طرف ديگري نگاه كردم . تنها وسيله ي آنها براي دسترسي به دنياي مادي . هايشان بودند 

  .يش از حد پيچيده بود كه ذهن انسان بتواند با آن كنار بيايد تالش مي كردند اندام هايشان به خود بگيرد پ

به من خيره . ما خيلي به آنها نزديك شده بوديم كه من بازوي پسر مرده را  گرفتم و مجبورش كردم كه بايستد 

  . شد 

  :من زمزمه كردم 

  .باهاشون حرف بزن .  نياز داريم ما به اطالعات -

 .يز مفيدي پيدا كن كه من باهاش بهشون ضربه بزنم يه چ.  تو باهاشون حرف بزن  -

پوست كم رنگ و . قدش دو برابر يك انسان معمولي و تقريبا به همان اندازه پهن بود . يكي از پيكرها جلو آمد 

 اشك هاي خوني به .سرش روي يك گردن فوق االده دراز قرار داشت .عرق كرده اش به سختي كشيده شده بود 

استخواني شاخ مانند با فشار از داخل صورت بي .  كف  تاالر مي چكيد و هيس صدا مي داد طور پيوسته روي



 

 فصل هفتم       مجموعه كتاب هاي نايت سايد            سوگ  نايت سايد              تيم ترجمه سايت دنياي جادوگري 

ريختش بيرون آمده بود و وقتي شروع به صحبت كرد صدايش درست مثل يك دسته بچه بود كه ناهماهنگ كر 

  .مي خواندند 

قبل از اينكه شكوه . فرينش محصول روزهاي اوليه ي آ. موجوداتي خارج از تصور .  ما نخستيني ها هستيم  -

ذهن داخل جسم كوچك و محدود گير بيفته و زنداني بشه و براي محافظت از موجودات گوشتي و ميرا از دنياي 

بدون وقفه به دنبال . از اون موقع تا حاال ما در گوشه اي منتظر بوديم و نگاه مي كرديم . ماده دور نگه داشته بشه 

م تا بتونيم كينه و تحقيرمون رو به همه موجودات كمتري كه جرات مي كنند يه راهي به داخل جستجو كردي

ما اول اينجا . ما نخستيني ها هستيم . و ببينن كه از اين چيزي كه هستن بيشتر باشن رو نشون بديم روياي اين

بوديم و ما اينجا خواهيم بود وقت كه همه ي گوشت هايي كه جرات فكر كردن دارند تبديل به همون لجني بشن 

  .كه ازش به وجود اومدن 

  :پسر مرده گفت 

ميليون ها سال پيش به وجود اومدن و هنوز قيافشونو كج و كوله ميكنن كه . همون شياطين لعنتي هميشگي  -

 !بيا ببينم چه كار ميتوني بكني . بيا تمومش كنيم !!! چرا نقش بهتري توي داستان نداشتن 

  :من به تندي گفتم 

  نمي توني حداقل يه كم تالش كني كه منطقي تر برخورد كني ؟ -

  . ن ناگهان سر به طرف من چرخيد تا به من نگاه كند و بالفاصله حرفم را قطع كردم چو

  :صداي گروه كر نجواكننده گفت 

  .آره ما مادر تو رو هم ميشناسيم . جان تيلور . ما تو رو ميشناسيم شاهزاده ي كوچك  -

 در مورد اون چي مي دونيد ؟ -

  .حكم به نظر بيايد شده بود ولي به سختي تالش كردم تا صدايم مگلويم به طرز دردناكي خشك شده 
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دوباره برمي گرده ، اره به زودي دوباره . توي اين بدترين دنيا ي ممكن اون اول بود و دوباره هم اول خواهد بود  -

  !بر مي گرده 

  اون كيه ؟ چيه ؟ولي -

 برمي گرده و دست به سرهم اون به خونه, سي كه ازش خواسته برگردهك ،ز كسي بپرس كه احضارش كردها -

 .شداهدنخو

  ازش مي ترسيد ؟  شما:با تعجب گفتم

  !!ر؟ و با خودم گفتم از منم همينطو

 اون برگرده و همه چيزرا  قبل از اينكه،داريم  توي اين دنيا وقتبازي كردنهستيم و هنوز براي  ي هاما نخستين -

  . ك كوچشاهزاده ي .زمان بازي با توست, براي خودش بگيده 

  :گفت پسر مرده

   .يه نقشه دارم من. نهواي منو داشته باش جا . ولي وراجي ديگه كافيه .  فوق العاده جالبهااين همه  -

   . انداخت پيكرو به سمت جلو دويد و خودش را روي نزديكترين

  :فرياد زدم 

  ؟ نقشت همين بود   -

كاش با خودم اسلحه در اين جور مواقع آرزو مي كنم .دنبالش شيرجه زدم و چون كار ديگري نمي شد انجام داد به

   .يك اسلحه واقعي با گلوله هاي اتمي .داشتم

كه تمام بدن آن به جلو خيز برداشت تا ,  بگيرد سخنگو رانخستيني  درازتا سر پرت كرده بود پسر مرده خودش را 

پسر  وليمي خواست او را تصاحب كند , كه در صمغ گير افتاده است محكم نگاه دارد او را گرفته و مانند حشره اي

به لرزه افتاد و او  نخستيني. .نگذاشته بود  و نفرين اش جايي براي كس ديگريشده بودمرده قبال بدنش تصاحب 



 

 فصل هفتم       مجموعه كتاب هاي نايت سايد            سوگ  نايت سايد              تيم ترجمه سايت دنياي جادوگري 

پسر مرده به سختي به زمين خورد ولي دريك چشم برهم .  را بهم زده بود طبيعت او حالش, را به بيرون تف كرد

 نخستيني ها كرد ند به آن ضربه بزند به اطراف نگاه ميپاهايش بود و به دنبال چيزي كه بتوا رويدوباره زدن 

اجساد چسبيده .زباني غير از كلمات مي خواندند نوايي را با, صدايشان را به طور وحشتناكي هماهنگ بلند كردند 

ين روي زم به آرامي از روي ديوارها پايين لغزيدندو به آرامي از.صداي آنها جان گرفتند شده روي ديوارها با شنيدن

خروشان با جرياني آهسته از همه طرف  دريايي از اجزاي بدن كه جوشان و.به سمت من و پسر مرده حركت كردند

اسيدهاي معده كف چوبي را مي .غيرطبيعي و شاخه شاخه شبيه اسلحه اندامهاي, به سمت ما مي آمدند 

حركتي كه ناخنهاي  دستهاي درحالهايي كه بر روي پايه هاي در حال نوسان رشد كرده بودند و  چشم.سوزاندند

   .دراز به بلندي و تيزي چاقو داشتند

بزرگ به دور خودم و پسر مرده  به دو مشت نمك در جيبم چنگ زدم و درحاليكه آنها را يه صورت يك دايره

بل مطمئن نبودم كه حتي افسونهاي آسيب ناپذير او بتوانند در مقا.بماند فرياد زدم كه داخل آن,پخش مي كردم 

مقابل نمك درنگ كرد سپس  ه لجن مانند درزنندتوده .ميرا مقاومت كنندوپاره پاره شدن در صدها معده نا هضم

 پسر مرده به نزديكترين  .به اطرافم خيره شدم. عبور كند خودش به صورت يك قوس بلند زنده در آورد تا از آن

تا نفرين هاي مصر   مي زد از طلسم هاي جنيان و انواع طلسم ها را فريادمي زدتوده با مشت ضربه  قسمت آن

تغذيه مي شد نخستيني ها  بافت زنده توسط انرژي.باشند باستان ولي به نظر نمي آمد هيچكدام از آنها اثري داشته

   .و حتي پسر مرده هم هيچگاه با آنها مواجه نشده بود نيروهاي بسيار قديمي

 به نظر مي ،اوليه ام را به ياد آوردم   فكر ، نظر داشتندزير مرده مرا آنها به جاي پسر . نگاه كردمنخستيني ها  به

 من حتي يك ذره از, چرا من؟ من چگونه مي توانستم به آنها صدمه بزنم.ترسيدند رسيد كه آنها در واقع از من مي

ي آمد در اين نم هم به نظر  بود كه آنپيدا كردن چيز هاموهبت من  . طلسم هاي جنگي پسر مرده را هم نداشتم

تسخير شده بود خيره  نخستيني هابدني كه توسط عميقا به پنج! فكر كن ! فكر كن  .لحظه فايده اي داشته باشد
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بدن انسان .بودند  نازك و متزلزلوآنها كشيده شده و تحت فشار....اما همچنين ,بله,بودند آنها وحشت انگيز, شدم

همه اين فشارهاي دروني به يك مقدار   شايد ،ه نشده استدر نظر گرفتيت نخستيني هابراي نگاهداري ماه

   ....بيشتري تحريك نياز داشتند

هايم بر روي پا, خالي مي دادم مي دويدم و جا، در حاليكه اين فكر هنوز داشت در ذهن من شكل مي گرفت 

  نخستينيرفتم پيكر نزديكترين متمستقيم به س.ضربه مي زدند ليز مي خوردند و به آناندامهاي پوسيده 

  : و فرياد زدم,سخنگو

  ! حرامزاده لعنتي،  بگيراينو!! ؟يلي سرسختيكر مي كني خ ف-

كنار  در حاليكه سعي مي كرد خودش را. زدمنخستيني ضربه  اولين و به حق با من باشدواقعا ردم ك آرزوو همزمان 

با دست دهان و بيني  .  كشيدودشداخل خ  من را بهباتالق مثل يك شبدن ،  درست به قلب آن ضربه زدمدبكش

از   بدترالي بين ستاره ها مثل فضاي تاريك و خ,تحمل ناپذير سرمايي, احساس سرما مي كردم.ام را پوشاندم

كه از همه , همراه خودم احساس كنم حضور يك روح بزرگ و ناشناخته را, مي توانستم آنجا در تاريكي و سرما.آن

   .فريادي از خشم و ياس و بدن تسخير شده منفجر شد ، بلند شد  صداي جيغيناگهان.طرف به من فشار مي آورد

 به طور كامل درون بدنم بود و روحم . بيشتر از آن بودم كه بتواند از عهده من بربيايدنخستيني  من براي

اينكه مثل . تسليم مي شد تا تبديل به بدن تسخير شده شود چيزي بايد.نمي توانست بر آن چيره شودنخستيني 

بدن ديگر  با ترشحات چسبناكي تركيد و شدت انفجار استحكام چهار, يك موجود خزدار باشد نارنجكي درون بدن

خيس , در يك لحظه تمام شد من و پسر مرده  همه چيز.را هم از بين برد و آنها را مثل يك رديف ترقه منفجر كرد

 در ميان دريايي از اجزاي بدن بي جاني كه مي,مي كرديم و به اطرافمان نگاه  ايستاده بوديم, خون و تكه پاره ها

   .پسر مرده به من نگاه كرد.پوسيدند و تجزيه مي شدند احاطه شده بوديم

   دقيقا باهاشون چكار كردي؟.  باهاش كنار اومدهم كه نمي شي و خشن مزاجدمدميآدم اونوقت مردم مي گن من  -
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   . خرده منحصر بفردمشايد يك. فكر كنم باعث سوءهاضمشون شدم  -

واقعا اميدوارم آنها .تو هم همينطور,كثافت شدم غرق! خدايا): با نارضايتي نگاه كرد( پسر مرده بيني اش را باال كشيد

   .دوش داشته باشند همينطورهم يك خشكشويي خوب يه جايي اين اطراف چند تا

امال بر طرف از اينكه مشخص شد خطر ك بعد.مان را پوشيديم طوالني لباسهاي كامال تميز شده بعد از يك حمام

روند .كردند برگشتندو با غرغر و ناسزاهاي زير لبي شروع به تميز كردن كثافتها آرام آرام گورستانشده كاركنان 

جنگ بزرگ حقيقي پاك كننده ها نه  يك,كندي كه نيازمند كيسه هاي حمل جسد و معده هاي پرطاقت داشت

  .مين شويمختصر استفاده از سطل و ز

 .مطمئن كند كه چك فرستاده شده است  كوتاه داشت تا دست ما را بفشارد و پسرمرده راديدار يك گورستانمدير 

او آماده بود كه به محل . خشم پسر مرده را متوجه خودش بكند بي شك هيچ كس نمي خواست, آنها جدي بودند

جوان در حاليكه   را ترك مي كرديم دو مردگورستانكه  هنگامي. و آنرا روي سرتان خراب كند زندگيتان بيايد

   .روي آن حك شده بود تهويه مطبوع صندوق بسيار بزرگي را حمل مي كردند با عجله وارد شدند كه

پسرمرده پشت فرمان خزيد و من با احتياط  . شدند خود به آرامي بازه ب پسرمرده رفتيم و درها خودبه سمت ماشين 

 داشبورد بيشتر از يك شاتل فضايي دكمه و .  بسته شدنددوباره خودكاردرها .شستمن روي صندلي لوكس جلو

ه هاي حريصانه به با لقم  در آورد وي يك قطعه بسيار بزرگ شكالت مارسپسر مرده از جاي.. نمايشگر داشت

ي حالي به با ب.كرد و روي بقيه آشغالهاي كف انداخت  را مچالهپوستشو هنگاميكه تمام شد  سرعت آنرا خورد

   .مي رسيد مي خواهد اخم كند ولي نمي توانست نيرويش را جمع كند به نظر.نمايشگر خيره شد

  :ناگهان گفت

 فرقي نمي كنه ،همه چيز سخته.خسته ام  از خود خستگي هم به شدت, هميشه خسته ام . من خسته ام  - 

من نمي تونم  . صور كني مرده بودن چه جوريهنمي توني ت . گذراندن يك روز جنگيدن با خدايان باستاني باشه يا
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هيچ خواسته يا آرزويي  . گرما يا حتي سرما و,چيزهاي كوچك را هم احساس كنم مثل نسيم يا يه بوي خوش حتي

 تمام نگراني هاي  بتوني,  بودهخوابيدن چجوريبيارم كه  حتي نمي تونم به ياد. ندارم و هيچوقت نمي خوابم

 تنها هيجان من يادآوري سايه هايي از خاطرات.فراموشي و رويا فرار كني   دنيايروزت رو رها كني و به

من فقط كارامو .اتفاق افتاده باشه سخته كه نگران چيزي باشي وقتي بدترين چيزي كه امكان داره برات.اونهاست

 حاال.... زي رو حس كنمخودمو بارها و بارها به خطر مي اندازم تا شايد چي ,ادامه مي دم چون راه ديگه اي ندارم

  مطمئني هنوزم مي خواي همراهت باشم ؟

  :گفتم 

جالب ... اما البته خيلي هم چيز خاصي نيست. ميتونم از كمكت استفاده كنم همينطور از روشن بيني هات  -

   .توجهه

  :پسر مرده گفت

   كجا مي ريم ؟.بسيارخوب من مي تونم حداقل جالب توجه باشم, آه  -

قبال تحت مديريت كاونديشها . سين   من دنبال يه خواننده سابق مي گردم به اسم سيلويا ،تو دارهبستگي به  -

   .بدوني اون كجا مخفي شده جولين ادونت فكر مي كرد تو ممكنه . بوده

   . مرده طوري به نگاه كرد كه فورا متوجه منظورش نشدم پسر

من  اگرچه. فكر مي كنم در شان تو نيست.جان, ديتو به كسي مثل اون عالقه نشون مي تعجب مي كنم كه -

   .... كي باشم كه بخوام نظر بدم

  : گفتم 

   مي دوني اون كجاست؟. اون بخشي از مورديه كه روش كار مي كنم  -
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سيلويا سين به هيچ كس و هيچ چيزي . اونجا وقتتو تلف مي كني جان . و مي دونم اين روزا چكار مي كنه آره - 

   .اهميت نمي دهغير از خودش 

  :صبورانه گفتم 

   منو پيشش مي بري؟.  من هنوزم بايد باهاش حرف بزنم -

  :  گفت ويش را باال انداختشانه ها

   . نه؟ هيچي به اندازه ديدن قيافه تو وقتي به اونجا برسيم ديدني نيست چراكه -

 . به آن فضاي زيادي مي دادندهمه  . مي رفت  پسر مرده نرم و سريع در ميان ترافيك نايت سايد پيشماشين 

هيچ صدايي از موتور شنيده نمي شد ماشين خيلي نرم كار مي  . مي ترسيدند شايد از اژدرهاي فوتوني و ليزري آن

 . شتابي احساس نمي كردم من هيچ,عليرغم اينكه ما از هر چيز ديگر در مسير سريعتر حركت مي كرديم  كرد و

به .خيابانهاي پشتي منطقه مسكوني گشت مي زديم  شت سر گذاشتيم و درخيلي زود قسمت عمده ترافيك را پ

   كه كامالييمعمولي حومه شهر مي گذشتيم تا سرانجام جلوي يكي از آن خانه ها آهستگي از ميان خانه هاي

   .ودساكت ترين ها ب حتي در ميان محله هاي پرت و ساكت نايت سايد اينجا يكي از.   ايستاديمبقيه بودبه  شبيه

به خاطر نم نم باراني كه . مي كرد در حاليكه پشت سر ما خودش را قفل, پسرمرده و من از ماشين پياده شديم

داشت ابري و گرفته مي شد و ابرهاي سنگين ماه بزرگ و ستاره ها را  هوا .اهسته مي باريد درون كتم قوز كردم 

پسرمرده از ميان باغ . مي كرد گونه و بدريختي را ايجادنور زرد رنگ چراغ هاي خيابان نماي بيمار . پوشاندند مي

 در ،زنگي وجود نداشت .كنار ايستاد و به من اشاره كرد در بزنم  پرشاخ و برگي مرا به سمت در جلويي برد و سپس

   .مثل اينكه كسي ما مي ديد يا منتظرمان بود. بالفاصله باز شد درزدم و

جوري   . استكار چاق كن اعالم كند تابلو باالي سرش آويزان مي كرد كهمردي كه در را باز كرد بهتر بود يك 

 كوتاه والغربود و يك. گويي و نادرستي بوددم آلبخند زدنش تركيبي از خوش كه ايستاده بود و طرز نگاه كردن و
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 هاي تمام انگشتان دستش حلقه در.روبدوشامبر ابريشمي مشكي رنگ با طرح اژدهاي سرخرنگ چيني پوشيده بود

موهاي سياه براقش به سمت عقب .سوراخ چپ بيني اش بود نقره اي سنگين داشت و يك حلقه نقره اي هم در

نگاه داشته  يك چيزي در زاويه و طوري كه سرش را.  چهره اش نا جور بوددرولي چيز نامحسوسي, مرتب شده بود

   .نداشت او مدام لبخند مي زد ولي هيچ تاثيري روي چشمان تيره زيركش. بود

  :در حاليكه آرام نفسش را بيرون مي داد گفت

 پسر مرده. و چه چهره هاي مشهوري,همگي خوش آمديد . جديد شادي بخش است هميشه ديدن چهره هاي -

من گري هستم و در خدمتگزاري . آقايون  از آشنايي با شما خوشوقتم.افسانه اي و جان تيلر كه اخيرا برگشته است

   .حاضرم

  :گفتپسر مرده 

   .يا حداقل جان اينطور مي خواد.  ما بايد سيلويا رو ببينيم -

  :گري جواب داد

  .مسلما هيچكس اينجا نمياد تا منو ببينه -

 .ثابتش به سمت من برگشت  با لبخند

هيچ . هر كسي رو كه بخوايد مي تونيد اينجا پيدا كنيد  شما چي مي خوايد آقا؟ بهتون قول مي دم هر چيز يا -

    .سيلوياي عزيز خيلي انعطاف پذيره. چيز هيجان آميزه نيست و همهمحدوديتي 

  :پرسيدم 

   نيازي نيست وقت بگيرم ؟  -

   .او بايد به من اخطار مي داد,و به پسر مرده چشم غره رفتم 

  :گري گفت
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مي توني , با مشتري قبليش تموم شده همين حاال كارش. سيلويا هميشه مي دونه وقتيكه كسي داره مياد -

البته در دنياي دلخواه نبايد چيزاي پست باشه , دستمزد به توافق برسيم ولي اول بايد در مورد. ستقيم بري باالم

   ....افسوس ولي

  :گفتم 

   . من قصد ندارم از خدماتش استفاده كنم فقط مي خوام باهاش حرف بزنم -

  :گري شانه هايش را باال انداخت

   .البته فقط نقد.مت يكيه هر كاري كه با اون داشته باشي قي-

  :پسرمرده گفت

   . منو گري مي خوايم يه گپ شيرين كوچولو بزنيم.  برو باال جان  -

 به طرفشان مي رود انجام مي مرده او به سمت جلو رفت و گري هم همان كاري را كرد كه همه مردم وقتي پسر

 ،ال برد تا پسر مرده را متوقف كنداخودش آمد و دستش را ب اما خيلي سريع به. به سمت عقب رفت ، دهند

سرش  گري به ديوار پشت. ت كنان خاموش شدپدر فضاي بين آنها ايجاد شد و سپس پت  درخشش جادويي گذرا

   .چشمهايش گشاد شده بود.خورد

   تو چي هستي؟...كي  -

   .و اينجا بمونممنكه نمي خوام تمام شب ر,تكون بخور جان . دونستن همين برات كافيه.من پسر مرده ام  - 

و گري گذشتم و شروع كردم به باال  در را هل دادم كه پشت سرم بسته شود و با گام هاي بلند ازكنار پسرمرده

خانه سرد و ناخوشايند بود و  .را احساس كنم  بعدي بود مي توانستم اين سيلويا در طبقه . رفتن از پلكا ن باريك

باالرفتن هيچ صدايي   چوب لخت و بدون كفپوش بود ولي پاهايم هنگامپله ها از. تاريك و عميق بودند سايه ها
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آشنا ولي به طرز , در كابوسهايمان مي بينيم راه بروي مثل اين بود درون يكي از خانه هايي كه.ايجاد نمي كردند

  .مي آمد به نظر.كه هر در و پنجره اي تهديد كننده و هر تصوير معناي وحشتناكي داشت جايي.وحشتناكي بيگانه 

 طول مي كشد  فاصله ها منقبض شده و كش مي آيند و و رسيدن به باالي پله ها تا ابد

، آنجا ايستادم . مخفي كرده بود در وهم انگيزي كه اسرار ترسناكي را پشت خود. درست جلوي من يك در بود .

نيازي نبود گفته , تاق سيلويا بوداين در ا.نمي توانم بگويم .انتظار به سختي نفس مي كشيدم نمي دانم از ترس يا

با نوك . هنگام شب مثل فشار نزديك شدن يك طوفان قريب الوقوع,توانستم حضورش را احساس كنم  مي. شود

بويي را احساس كردم كه بيني ام را  .داخل دعوت مي كرد مرا به، به آرامي باز شد , را هل دادم انگشتان دستم در 

   . شتمداخل گذا و قدم به, سوزاند 

مثل اين بود كه به درون ,تغيير مي كردند  در آن اتاق قرمز با نوري به رنگ گلبرگ هاي گل سرخ و سايه هايي كه

مرطوب بود و هواي ساكن آنجا با بوي عرق و عطر مشك و گل سرخ سنگين  گرم و. بدن يك زن قدم بگذاري 

 .شده بود

وده اون قدر زيركانه ب ، خوشي اي كه اتاق عرضه ميكرد ، نظر ميرسيد انگار به  اما سايه ها همه جا بودند ، نور بود ،

و اصال نميخواستم   ، كردم به من خوش امد ميگويد و مشتاقم استاحساس مي .  افشا مي شد كه با نور روشن ،

  .و من اونو دوست داشتم . مثل اين بود كه وارد اتاق كفش كن جهنم شده باشيد . اون جا رو ترك كنم

 و به طور  با لبخندي بر لب و بدون هيچ خجالتي ،  برهنه ، رامش و راحتي روي تخت بزرگ خوابيده بود ،ي با آزن 

رامي روي پوشش قرمز او به آ. گوشت فاسد و رولت روسي  درست مثل مزه براي  وحشتناك و موحشي جذاب بود ،

 اجزاي صورت و بدنش دايم در حال تكان .  مثل حشره اي كوچك در استخري  از خون  .رنگ پيچ و تابي خورد

 حتي قد و وزنش هم ثابت  با زيركي تغيير ميكرد ،   در فاصله يك دقيقه  تا دقيقه بعد ، ،عوض ميشد  ،خوردن بود

 و  حركاتش ارام و بي احساس بود ،.  يا صد زن در يك زن  يا صد ها زن باشد ، مي توانست يك زن ،.  نبود 
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  به طور وحشتناكي  حتي گاهي هم  ها حالت زيبايي داشت ،صورتش صد. سفيدي چشم بود   پوستش به سفيدي ،

دهانش غنچه ميشد و باز ميشد   ، استخوان هايش قرمز رنگ و  افتاده بودند درست مثل جزر و مد دريا . زشت بود 

ي توانست يك مرد را براي به   نويد و اميد لذتي را مي داد كه م و چشمان سياه ،و تيره اش ، و تغير رنگ ميداد ،

. من طوري او را مي خواستم كه تا كنون كسي را نخواسته بودم . از خود بيزار كند  دست اوردنش به اندازه شهوت ،

  .و به طور وحشتناكي زنانه   يك قدرت جنسي ،  اتاق رو پر كرده بود ،ش حضور

  . يدبرايتان بد است را مي خواهاستم كه  شما چيزهايي رو كه طوري مي خو نو من اورا هما 

  :زن  روي تخت گفت 

  . جان تيلور  -

  .انگار صداي همه زنها با هم بود  ش هم نرم بود و هم دلنواز ،يصدا

اون ها . مدنت بودم  صبري منتظر اومن با بي. منظورم كاونديش هاست . ها فكر ميكردند كه ممكنه تو بياي   اون-

من . هرچند نتيجه دقيقا هموني كه انها مي خواستند نبود   كه هستم تبديل بشم ،بودند كه باعث شدند من به ايني

آنها ستاره اي را مي . اما اين براي كاونديش ها كافي نبود يه خواننده خوب ، در ان زمان ها فقط يه خواننده بودم ،

كه پول هاي انها برايشان مي اين چيزيه  و اين چيزيه كه نصيب اونها ميشه ،. خواستند كه  همه را جذب ميكرد 

  . و لذت براي هميشه   را داشته ،هرچيزي كه هر كسي هميشه ارزويش زن تبديل شده به افسانه سكس ،. خرد

براي . ستم به گزگز افتاد .بدنم مي لرزيد و پ .اما در صدايش بيشتر شوخي و كمتر انسانيت وجود داشت او خنديد ،

 به جاي  كه شدهنستم براي حفظ زندگيم همامن نمي تو.  يك جور نچرخيد و هيچ گاه نيم چرخشي حركت كرد ،

تنها عزم و اراده صرفم باعث شده . كردم كه احساس درد ميبه قدري شهوت بر غلبه كرده بود. ري نگاه كنم ديگ

ميخواستم . تم شهامت نداش.  برومانستم بيش از اين جلونمي تو.  درگاه درست در ي كه بودم باقي بمانم ،بود تا جاي

  .  با من بكند كه مي خواهدكاريهرو ميخواستم او  كاري با او بكنم ،هر 
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چيزي قرمز رنگ و چسبناك به . باال برد او با تنبلي دستش را به سمت دهانش كه گويي هميشه در تغيير بودو بعد 

تامزه اش را خوب احساس كند آهسته آن را مي جويد .انگشتانش چسبيده بودو او آن را در دهانش گذاشت و خورد 

وجه شدم كه شخص ديگري هم در اتاق است تازه مت وقتي چشمانم براي اولين بار به نور سرخ رنگ عادت كرد ، .

يك .  و تقريبا در سايه ها پنهان بود رام دراز كشيده بود ،آمرد خيلي ..  يود كه  روي زمين كنار تخت دراز كشيده

به جسد نگاه و همانطوري كه داشتم  سوراخي در يك طرف سرش وجود داشت ،. راخ با جمجمه اي سو  مرد مرده ،

و كمي مغز بيشتر   انگشتانش را درون سوراخ حركت داد  سيلويا دستش را به سمت سوراخ پايين برد ،  ،مي كردم 

  .بيرون آورد 

  .  با اخرين مشتريش تازه تمام شده استسيلويا كارشگري گفته بود كه 

  . دوباره خنديد ه من را ديد واو قياف

اما خوشبختانه من اون كسي نيستم  ،براي چيزي كه من هستم قيمتي وجود داره يه دختر مجبوره زندگي كنه  -

حتي كه  با آرزو ها و تمايالتي  اونها به سراغ من ميان ،تمام اون مردان و زنان ، . كه مجبور به پرداختش باشم

 و وقتي م خودشون رو تو بدن من غرق كنند و من به اونها اجازه مي دد نمي دونن وجود دارنم  هخودشون

تمام شور و اشتياقشون  من تمام تمايالتشون ،. اونها به خودشون مشغولند ، من خسارت خودم رو ميگيرم 

 و. هرچند در اون مرحله اونها اصال اهميتي نمي دهند . ايمان و يقينشون و حتي زندگيشون رو جذب ميكنم  ،

سرزندگي و قدرت اونها منو زنده نگه ميداره و بدنهايشون باعث ميشه تا  اندام . بعد  من انها را كامل مي بلعم 

من نتونم چيزيو كه بهش كه تو وقتي . بين  ثبات و هرج و مرج  ،. تعادل بايد برقرار بشه . من باقي بمونه

. اه نكن اين جوري با اين نگاه متعجب  منو نگ ن ،اوه جا.  از من خوشت نخواهد امد  احتياج دارم كسب كنم ،

 . و من اينو دوست دارم رزشونو داشتي ،تمام زن هايي ميكنه كه تو هميشه آديل به جادوي كاونديش ها منو تب
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ه كه بايد باشه اين همون سكسي. و اونو دوست دارند همه كساني كه  به سراغ من ميان ، ميدونند خطر ناكه 

  .  اين همش لطفه ،اونم در اين دنيا كه همه چيزاي خوب امكان وقوع دارند .منع و وجداني  زاد از هر آ ،

  :او به جسدي  كه روي زمين افتاده بود نگاهي انداخت 

به    ،اي او يا هر كسي ديگه اي هيچ فايده اي ندارهبر.  ديگه تموم شده ناو.  براي اون سوگوار و ناراحت نشو - 

  مي بيني ؟ . لبخند روي صورتش مرد  با يه ن اون جز م

  . م ه بدانستم جوابش رانمي تو نستم حرف بزنم ،انمي تو

   :شهوت انگيز تر از اون كه هيچ ذهني بتونه تصورش رو بكنه كشيد ،او به ارامي دراز 

با و تو ميتوني هركاري كه جرات انجامشو تونم هر كسي باشم كه تو ميخواي تو منو نمي خواي جان ؟ من مي -

  .من فقط براي لذت بردن  زنده ام و بدن من خيلي  مناسبه .  رو با من انجام بدي   اونها نداري

يلي زود من  خ.  هرچند اين تالش باعث شد تا عرق روي صورتم بنشيند م نه،وي مجبور كردم تا بگخودم را 

ه  ميخوام رو به دست ودم  هر چيزي ك عادت كرده ب. ن بايد انضباط نفس داشته باشم نديادگرفتم كه براي زنده ما

  .نيارم 

  . در مورد كاونديش ها .  سيلويا باهات حرف بزنم.....  من بايد  -

 اينجا من دنياي كوچيك خودمو. اصال اهميتي به دنياي بيرون نميدم . من ديگه به اونها فكر نميكنم  اوه ، -

تو اومدي اينجا تا در مورد نايت .  ميدرخشم  دنياندر ايمن . ن هيچ وقت تركش نمي كنم م. و اون عاليه  ساختم 

  سايد به من بگي ؟ هنوز هم پر از گناهه ؟ چند وقت از زماني كه من اينجا اومدم ميگذره  ؟ 

  . فقط يك سال : من گفتم 

  . و قدمي به جلو برداشتم 

   . قرن ها بر من گذشته همش همين قدر ؟ انگار -
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 دانستم مي. با صدايي به قدمت دنيا   ،بدن من را به خود فرا ميخواند ، بدنش . داشتم من يك قدم ديگر به جلو بر

 در    يه قسمت كوچك از وجودم ،ولي.  و اهميتي نمي دادم  كه اين  به بهاي زندگيم ، به بهاي روحم تمام ميشود 

نستم براي اا كاري رو كه مي توبنابراين من تنه. داد  كشيد ،هنوز اهميت مي دروني ترين بخش وجودم فرياد مي

چشم دروني ام به سيلويا   چشم سومم ، از قدرتم را ،  من موهبتم را صدا زدم ،. انجام دادمرا م هنجات خودم انجام بد

ير كاونديش زني كه  قبل از تغي  قبال بود استفاده كردم ، موهبتم  براي يافتن او ، زني كه من از . سين نگاه كردم 

  . ندم و او را  برگردا شت ،ها وجود دا

يك  بعد يك اندام ظاهر شد، سفيدش باال و پايين ميشد ،بدن  خورد ، سيلويا جيغ كشيد و روي تخت تكان تكان مي

و به   سيلويا روي تخت خوابيده بود.   باقي بدن ها خارج شد و تمام دگرگوني ها  متوقف گشتبدن ناگهان از 

من هم داشتم به سختي نفس . با بدني رنگي و صورتي زيبا و معمولي  بدن ،با  يك زن ،.  سختي نفس ميكشيد

ن فشار پر قدرت جنسي از اتاق آ. ه يك پرتگاه به عقب برگشته بودم درست شبيه به كسي بودم كه از لب ميكشيدم ،

روي تخت بلند شد از م خيلي آراسيلويا .  هرچند نشانه هاي كمرنگي از حضورش هنوز در هوا موج ميزد  رفته بود ؛

  . و با چشماني انساني به من خيره شد   برهنه و طبيعي ، ونشست ،

  تو چيكار كردي ؟ تو با من چي كاركردي ؟  -

  :من گفتم 

 . و كامال طبيعي تو االن آزادي . دت تبديل كردم  من تو رو به خو -

گرسنگي  و اشتياق و تغذيه  لذت ،  ! بودم هموني كه !اوني كه بودم رو دوست دارم   !خوام طبيعي باشم  من نمي -

   !بهم برش گردون   !بدش من !  هستي و تو يه حروم زاده  من يه  الهه بودم ،.... 

ا دستانش  و  مي خواست ب درست مثل يك گربه وحشي به روي من پريد  ه سمت من پرتاب كرد ،او خودش را ب

 ريدم و او  به خاطر خيانت بدن ناآمن به يك سمت پ. هايش بجودو گلويم را با دندان چشمانم را از كاسه درآورد 
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اما متوجه  سعي كرد حركت كند . ااو به در و سپس به ديوار اصابت برخورد كرد . من نرسيد به   شنا و محدودش ،

ن  و در آ.چسبيده بود پوستش به قسمت رويي  گلبرگ هاي رز .  اجازه رفتن نمي داد ديوار به او. شد كه نمي تواند 

رهوا كه آن نور قرمز رنگ از كجا مي آيد ،و چرا هنوز آن حضور كم رنگ دزمان بود كه من سرانجام فهميدم 

اي جادويي احمقانه اي در يك اتاق انجام بدهيد اتاق هم تبديل  به قدر كافي كارهوقتي كه شما. احساس مي شود 

او فريادي زد و با مشتش به . اما اتاق هنوز وجود داشت   سيلويا رو عقب كشيدم ،من. به اتاقي جادويي مي شود 

  مثل اينكه وارد استخري  شد ،ن جذب مي به درون آتقريبا داشت. ديوار ضربه زد و بعد مشتش توي ديوار گير كرد 

ا او حتي زمان اين ر.شد  داشت بلعيده مي  بدنش همون طوري كه او بدن هاي بقيه را مي بلعيد ، ميشد ،پر از گل 

 درست به   بود ،ش برگشته قدرتكه ناگهان دوباره   و آن حضور جنسي ، قبل از رفتنش فريادي بزند ،هم نداشت كه 

  . ناگهان به سمت من چرخيد  مانند چشمان يك شكارچي ،

  . از اتاق بيرون دويدم و به سمت پايين پله ها رفتم

هميشه . زد  سينه ام ميقلبم مثل يه چكش در.  را آرام كنم يمم نفس ها ها ايستادم و تمركز كردم تا بتوانپايين پله

 د اين است كهگيري  ضمن فرار ياد ميو يكي از اولين درس هايي كه  شمادر ،نايت سايد وجود دارد روسوسه اي د

تا زماني كه .  شدميدوباره عادي و اتاق خيلي زود  سيلويا سين رفته بود .كه هيچ وقت به پشت سرت نگاه نكن 

روي  اي گوشه. اطراف رو به دنبال گري نگاه كردم   ....احمق شروع به تغذيه كردن آن نكند بدبخت و ك خري

به پسر مرده كه اتفاقي به در . خواست  ش كمك مين چشمامي لرزيد و اشفته بود و با  زمين چمباته زده بود ،

  .جلويي تكيه زده بود نگاهي انداختم 

  :پرسيدم 

   افتاده ؟  چه اتفاقي براش -

  :پسر مرده گفت 
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  .  منم بهش گفتم ، و خوب ون ميخواست بدونه مردن چه شكليه  ا -

  .  چشمانش كامال باز بودوخالي از هر زندگي اي . من به گري نگاه كردم و لرزيدم 

  :پسرمرده گفت 

   درسته ؟  پس ، تو كار سيلويا رو ساختي ، -

 شايد آنها .يه جوارايي به يه هيوال تبديلش كرده بودند . كردن اونديش ها يه كاري باهاش ك.  اون تموم شد  -

  . بايد برم دوباره ببينمش.  باشند روزينگال كرده ري رو با همچين كايك

  . هيچ وقت مرگ خسته كننده نيست   ،تو اشكالي داره اگه من همراهت بيام ؟ حداقل دو رو بر  -

  باشه ؟  فقط بذار من همه حرف ها رو بزنم ،. حتما  - 
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جاي پارك ها و . مثل بيشتر شهرها ، در نايت سايد هم وقتي به جاي پارك احتياج داريد ، جايي پيدا نمي كنيد 

 به كار نمي آيند و ماشين هايي كه بدون حفاظت در خيابان مناطق حفاظت شده اي وجود دارند ولي آنها هيچ وقت

 يا وقتي كه پشتتان به آن است تبديل به چيزي كامال متفاوت مي  ، ناگهان دزديده يا خورده مي شوندرها شوند

اده پارك كرد ، از ماشين پيكلوپ دخمه كاليبان شوند ، اما پسر مرده ماشين از آينده آمده اش را كمي پايين تر از 

من همراهش راه افتادم ولي نتوانستم جلوي . شد و بدون اينكه حتي نيم نگاهي به پشت سرش بيندازد راه افتاد 

اشين درخشان نقره اي به طرز مشخصي نامربوط به خيابان هاي مه م. خودم را بگيرم و به پشت سرم نگاه نكنم  

مشخصي به دقت و انديشمندانه آن را بررسي مي از همين حاال چشم هاي . آلود باالي شهر به نظر مي رسيد 

  . كردند 

  : من گفتم 

 .هاي اتوماتيك الزمه تا بتونه از ماشينت اينجا محافظت كنه  چيزي بيشتر از قفل -

  :پسر مرده به سادگي گفت 

كامپيوتر مركزيش به همه نوع اسلحه هاي دفاعي دسترسي . ماشين من خودش از خودش مواظبت مي كنه  -

 ! وه بر اينكه به حد زياد يه حس شوخ طبعي نفرت انگيز داره و اينكه در كل وجداني نداره داره عال

رامي در جلوي ما ازهم فاصله مي گرفتند و راه را و لغزنده حركت كرديم و جمعيت به آما قدم زنان در خيابان خيس 

 صداي موسيقي گرم ساكسيفون كه با نور نئون ها مثل هميشه خواب آور و زننده بود و. براي ما باز مي كردند 

 در گروهي كوچك.ضربات بم همراه شده بود از كلوپ هايي كه ما از جلويشان مي گذشتيم به گوش مي رسيد 

داشتند يك مقلد خياباني را براي يكي از ، حالي كه توريست ها با دوربين هاي عكاسيشان آنها را احاطه كرده بودند

يك خرس عروسكي در حالي كه چشم هاو دهنش به هم دوخته شده بود .   كردندخدايان رده پايين قرباني مي

بوي غذاهاي مربوط به يك دوجين . آگهي هايي را مربوط به اعتراض به آزمايش روي حيوانات پخش مي كرد 
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ر فرهنگ مختلف در هواي ثابت شب جاري بود و چندين نفر كه پسر مرده را در حال آمدن ديدند تصميم گرفتند د

  .جهتي كامال مخالف حركت كنند 

ظاهر بيروني .  را برانداز كرديم  1كلوپ شبانه دخمه ي كاليبانما باالخره ايستاديم و از يك فاصله ي مناسب 

 و تيمي از متخصصان تعميرات در صحنه بودند و با  به طور كامل مخروبه به نظر مي رسيد در اثر آشوبكلوپ

در نايت سايد هميشه تمايل خاصي به هرج  . و شلوغي ها را مرتب مي كردند سرعت و دقتي عجيب مشغول بودند

كه مشتاقانه حاضر باشند اين هيچ وقت كمبودي از شركت هايي و مرج و آشوب و نابودگري وجود دارد ، بنابر

هنوز با  بيشتر شركت هاي بزرگ .تعميرهاي سريع را با قيمت هاي گزاف برعهده بگيرند احساس نمي شود 

 مشغول بودند ولي اين طور به نظر مي رسيد كه 2شلوغي ها و خرابي هاي باقي مانده از جنگ با فرشته ها 

سه جادوگر تعميركار با . براي آنها فورا مشغول تعمير شوند قدري پول داده بودند كه چند شركت كاونديش ها به 

نسبتا جالب بود كه تكه هاي شكسته و  .  دوباره سردر كلوپ را تعمير كنندمي خواستنداده از طلسم واحدي فاست

ند بيچاره ديگر مجبور چ. خردشده را تماشا كنيم كه از كف پياده رو به هوا مي پرند تا دوباره كنار هم قرار بگيرند 

اصلي به لوالهايش را انجام دهند در حالي كه شكلك روي در به طور پيوسته بودند وظيفه ناخوشايند برگرداندن در 

   !را نفرين مي كرداي آنها 

اهالي نايت سايد هميشه به سرگرمي هاي مفتي عالقه دارند و عده ديگري هم . جمعيتي براي تماشا جمع شده اند 

، پسوردهاي رايگان به كلوپ شرت آمده اند كه به جمعيت چيزهايي را كه احتياج ندارند بفروشند ، چيزهايي مثل تي

 هم نمي رود و انواع غذاهاي داغ كه معموال شامل چيزي نفرت نهايي كه هيچ كس با عقل سالم حتي طرفشا

رسيده ممكن است آن قدر احمق از راه  كه فقط توريست هاي تازه  هستنددر بسته بندي كثيفانگيز و بسيارگران 

  . باشند كه واقعا آن را بخورند 
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بود و داشت مقدار زيادي پول در در حالي كه بينيش را براي احمقي كه لباسي در هم و برهم پوشيده پسر مرده 

  :گفت با صداي بلند برابر چيزي كه به ظاهر گوشتي بود و در نان ذرت مكزيكي پيچيده شده بود باال مي كشيد 

حقيقت در تبليغات ، اين چيزيه ! اين توريستها مطمئنا هرچيزي رو مي خورند ! اينم دليل اگه دليل الزم باشه  -

 اگه اين فروشنده ها مجبور مي شدند حقيقت رو بگن اون وقت ميديدي اين جنس كه ما اينجا احتياج داريم ،

از موجوداتي درست شدند كه  3پاي ها ! همه به گوش باشيد  ". ها چقدر خوب فروش مي كرد 

غذا به همون سرعتي كه از گلوتون پايين ميره به ! حتي نمي تونيد اسمشون رو تلفظ كنيد 

  " !!يرون مياد همون سرعت هم از پشتتون ب

  :به آرامي گفتم  

  ....هيچ چيز اون طور كه به نظر مياد نيست ! اين بايد شعار نايت سايد باشه ! آگاهي خريداران  -

كه با استفاده از يك طلسم معكوس كننده ي موقت مي ما با عالقه يكي از جادوگرهاي تعميركار را تماشا كرديم 

ما هم به بقيه ملحق شديم كه با صداي بلند شروع به مسخره كردن  بعد . دخواست يك كار چوبي را تعمير كن

  .تعميركار كردند چون ناگهان طلسمش از كنترلش خارج شد و چوب دوباره از هم پاشيد 

  :كلوپ را برانداز كرد و به آرامي گفت پسر مرده با چشم هاي تعليم ديده ي بي روح اش 

اونا خيلي خوب پنهان شدند اما چيز زيادي رو .  انگيزي هست اين جا طلسم هاي حفاظتي جديد و واقعا نفرت -

بيشتر نفرين هاي هدف دار و جادوهايي هستن كه اگه نزديكشون بشي . نيست كه بتونه از مرده پنهان بمونه 

ما االن دقيقا ! فعال ميشن و يه تعداد وحشتناك از اونا هم برنامه ريزي شدند كه با حضور تو فعال بشند جان  

 .و دوباره نزديك كلوپشون بشي كاونديش ها واقعا نمي خوان ت. رون محدودشون هستيم بي

  :گفتم 

                                                           

 
   .��)0 ���ی!0 �� �0 ت�ا�  از ���� ی� -��& در�& ��د 3



 

       ل هشتمفص مجموعه كتاب هاي نايت سايد            سوگ  نايت سايد              تيم ترجمه سايت دنياي جادوگري 

  صحبت مي كنيم ؟ه مقدار نفرت انگيز دقيقا در مورد چما  -

اگه تو حتي يكي از اين تله هاي خوشگل و ماماني رو فعال كني بقيه حضورت تو اين بذار اين طوري بگم ،  -

 ! اشه كه با چاقو سوراخ سوراخش كردند عبه آبرنگ بدور و اطراف بايد مثل يه ج

 نظري نداري ؟!  رو ببينم رزينگلاه ، من هنوز بايد برم داخل و  -

 ،مردم كه مي ديدند او اخمهايش را در هم كشيده براي احتياط. پسر مرده كمي موضوع را سبك و سنگين كرد 

  :باالخره گفت . بيشتر از او دور شدند 

  . اين طلسم ها فقط براي زنده ها خطرناكند . داخل من مي تونم برم  -

دوما تو به طور حتم هر چي زنگ خطر . فقط با من حرف مي زنه !  با تو حرف نمي زنه رزينگلاول اينكه  . نه -

اونا يه مهره قدرتمند رو . مي خوام تا اون جا كه بشه توجه كاونديش ها رو جلب نكنم ! هست فعال مي كني 

 ! جوناه . رند طرف خودشون دا

اگه يه كم مي تونست خودشو جمع و جور كنه مي . قدرتمند ولي حال به همزنه !  بيلي جوون ! آه ، آره  -

 . تونست واقعا خطرناك باشه 

من .  هنوز توي اتاقشه و يه سري جادوگر محافظ وظيفه شناس ازش محافظت مي كنند رزينگلاحتماال آره ،  -

 بار دوم بلوف زدن بي احتياطيه و كي مي دونه اونجا چه چيزاي عجيب  ولييه بار واسه يكيشون بلوف زدم

 ....غريب ديگه اي كار گذاشته شده 

  :پسر مرده با كمي بي قراري گفت 

خبرا اين اطراف زود ميپيچه . پس مي خواي چي كار كني جان ؟ ما كه نمي تونيم همين طوري اينجا بايستيم  -

اين كاريه كه !  يه كم شيطاني فكر كن  ،زه خون مرگبارت برسيم ؟ بيا ديگهچطوري مي خوايم به پرنده آوا. 

  ! تو توش بهتريني 
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  :به ارامي گفتم 

بيشتر كاركناي كلوپ . ما براش يه پيغام مي فرستيم . اگه ما نمي تونيم بهش برسيم ، اون بايد بياد پيش ما  -

همه كاري . منتظرند كه تعميركارا كارشون تموم بشه دارند بيكار مي گردند يا يه جايي خارج مسير ايستادند و 

كه بايد بكنيم اينه كه تعقيبشون كنيم و يكي رو پيدا كنيم كه بشه بهش رشوه داد يا متقاعدش كرد يا 

  .ل برسونه ينگزترسوندش تا پياممون رو به ر

  :پسر مرده با شك گفت 

  ز موهبتت استفاده كني تا پيداشون كني ؟ مي خواي چي كار كني ؟ ا. اونا مي تونن هر جايي باشند  -

اين اواخر بيش از حد از موهبتم استفاده كردم و هر وقت كه ذهنم رو باز مي . نه من اين طور فكر نمي كنم  -

نه من . دشمنهام مي تونن اين طوري منو پيدا كنند . كنم ، ذهنم مثل يه فانوس دريايي تو تاريكي مي درخشه 

شتم از شانسم استفاده كردم ، بايد حواسمون رو جمع كنيم و به روش معمولي تحقيقات تا آنجايي كه جرات دا

تئاتري .  همه كاري كه بايد بكنيم اينه كه همه بارها ، كافه ها و رستوران هاي محلي رو چك كنيم .بچسبيم 

 . ها با اون حس راحت طلبيشون هيچ وقت خيلي دور نميشن 

. يه كافه كم نور ولي خيلي تميز. نها را كمي باالتر در كافه زنبور عسل پيدا كرديم با يك قدم زني كوتاه ما همه آ

در آنجا همه پيشخدمتها مجبور بودند يك لباس فرم پف كرده سياه و زرد خط دار زنبوري بپوشند كه با يك آنتن 

وشحال به نظر نمي كاركنان آنجا راجع به اين موضوع خ. به عنوان نيش و كفش هاي استوك دار همراه بود 

رسيدند چون كه مجبور بودند با حالتي نامتعادل از اين ميز به آن ميز بروند و در حال تلوتلوخوردن لبخندهاي 

خودشان را درگوشه دختران همسراي كلوب دخمه ي كاليبان . مخصوص و تمرين شده به مشتريان تحويل دهند 

با صداي بلند حرف مي زدند و با دود . شان مي نوشيدند اي جا داده بودند واز ليوان هاي قهوه فالكت بار

موزيسين هم بود در آنجا حاضر بود و تنها  مسئول وسايل و يان آگر كها. سيگارهايشان طوفاني را راه انداخته بودند 
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همان طور كه من و پسر مرده به طرف ميزشان . كسي بود كه به نظر مي رسيد از ديدن من خوشحال شده باشد 

  :ت كرديم ، بلوند سفيد در حالي كه خاكستر سيگارش را به طرز اهانت باري روي زمين مي ريخت گفت حرك

همه چيز خوب بود ! دوباره تويي ؟ آره ؟ تو مشكلي هستي كه رو دو پات راه مي ري و دوبرابر بدشانسي مياري  -

ف اول اتفاق مي افته وكلوب به و نشون ميدي ويك خودكشي توي رديتتو خود.تا اينكه سر و كله تو پيدا شد 

  . رو در نايت سايد توي قانون ممنوع كنند مقامات بايد حضورت. آشوب كشيده ميشه 

  :با آرامش گفتم 

  .  ببره رزينگلمن به يه نفر احتياج دارم كه يه پيام واسه . اما من هنوز اينجام ! قبال سعي كردند  -

همه چيزي كه ديدم چهره هاي ناراحت و لب هاي به اف نگاه كردم اما با اميدواري به دنبال يه لبخند تفاهم به اطر

يكي از مشكالت داشتن شهرتي بد كه به دقت به دست . من واقعا نمي توانستم سرزنششان كنم . هم فشرده بود 

ش آمده باشد اين بود كه معموال من بايد به خاطر همه چيزهايي كه در اطراف من غلط از آب در مي آمدند سرزن

  . مي شدم 

  :بلوند گفت 

  اين رفيقت كه هيچ بويي از مد نبرده كيه ؟ -

  :مي گفتم 

  .اين پسر مرده است  -

  :يان آگر صندليش را عقب داد و از جايش بلند شد و با حالتي تسليم گفت ا. و ناگهان كل كافه ساكت شد 

  .مي كنند كه شغلشون رو به خطر بندازه اونا هيچ وقت كاري ن.بايد بيخيال دخترها شي.  بزنيم بيايد بيرون حرف  -

ما در حالي كه ساير مشتري هاو كاركنان كافه با نگراني به ما نگاه مي كردند به طرف بساطي كه بيرون جلوي در 

  :يان آگر با اخم به من نگاه كرد ا.  ورودي قرار داشت حركت كرديم 
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ور و برش بودند و بهش مي گفتند كه چي كار كاونديش ها بعد از خودكشي همش د. ز نگرانم من در مورد ر -

تنها چيزي كه به نظر مياد براشون اهميت داشته باشه چجوري خودكشي رو . كنه ، چي بگه و چي فكر كنه 

روز در عمل االن يه زنداني به وسيله . براي رسانه هايي كه موسيقي رو پوشش مي دهند الپوشاني كنند 

  يد بهش كمك كنيد ؟ هنوز هم ميخواه. گاردهاي مسلحه 

  : من گفتم 

  البته ، مي توني يك پيغام رو بهش برسوني ؟  -

 ! ممكنه ، حداقل يكي از من ها ممكنه بتونه  -

 كدومشون خودت هستي ؟  -

  : يان آگر با لبخند گفت ا

 مادرم هميشه مي گفت وقتي كه من متولد شدم .يك روح در سه بدن . همشون ، من يك سه قلوي ذهنيم  -

االن اون دو تاي ديگه خودم داخل كلوپ مشغولند ، دارند صحنه رو دوباره آماده مي كنند، !!! ريپ زدهسرنوشت 

  پيغام چيه ؟. آنها دارند از طريق من به تو گوش مي كنند 

 .، كاونديش ها قبال سعي كردند يكي از خوانندگانشون رو تبديل به يك فوق ستاره بكنند خبر خوبي نيست  -

همين اونو . تقويتش كرده بودند كه بيشتر محبوب بشه وان به نام سيلويا سين داشتند كه با جادو اونا يه دختر ج

ي خوام هيچ همين اواخر من ديدم كه اونا باهاش چه كردند و به چي تبديل شد و نم. تبديل به يك هيوال كرد 

اد بيرون و منو تو يك جاي امن خوام مخفيانه از كلوپ بي من ازش مي. ز اتفاق بيفته چيزي شبيه اون براي ر

ها اعتماد ندارم كه قلبا بهترين منافع من به كاونديش . ببينه تا بتونيم بهترين چيزي رو كه ممكنه انجام بديم 

محافظها بيشتر دوست دارند . ز نبايد زياد مشكل باشه كه بياد بيرون براي ر. براي اون در نظر بگيرند رو 

 . اد داخل مواظب باشند كسي يواشكي ني
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  : يان با خشم ابروهايش را در هم كشيد ا

. باشه .هميشه متعجب بودم كه چي به سرش اومد . سيلويا سين ، اسميه خيلي وقته بهش فكر نكرده بودم  -

وقتي . حاال كاونديش ها كلوپ رو ترك كردند . اون ممكنه كه گوش بده . يكي از من ها با روز حرف مي زنه 

  . ند اون خيلي هشيارتر و مستقل تره كه اونا دورش نباش

  :من گفتم 

  ممكنه تا حاال كاري باهاش رده باشند ؟. به نظر ميرسه اونا يه جور تسلط شوم روش دارند  -

در ضمن . نمي دونم ، هيچ كس اجازه نداره وقتي كاونديش ها جلسه اختصاصي با روز دارند نزديكشون بشه  -

از وقتي اومده توي اون اتاق توي كلوپ زندگي كنه رفتارش با گذشته هيچ مدركي نيست كه ثابت كنه كه اون 

 فكر مي كني دليل اين خودكشي ها اينه كه كاونديش ها باهاش كاري كردند ؟ . فرقي كرده 

 .ممكنه  -

از كلوپ بيارمش بيرون ، كجا مي خوايد اگه بتونم پيغام رو بهش برسونم و اگه بتونم يه جوري . خيله خب  -

. يه جايي كه بتونه توش احساس امنيت كنه و كسي متوجه اون نشه .  بايد به جاي مطمئن باشه ببينيدش ؟

 اون حاال يه چهره مشهوره ، مي دوني كه ؟ 

  :پسر مرده گفت 

بايد بين يه گله چهره مشهور . من يه جاي عالي رو ميشناسم كه ميشه داخلش يه چهره مشهورو پنهان كرد  -

  !  مارو توي ديواس ببينه بهش بگو كه. قايمش كرد 

يكي از مشهورترين يا احتماال بدنام ترين كلوپ هاي شبانه باالي شهر بود ، جايي بود كه مي توانستيد ! ديواس 

البته هيچ كدام از آنها . برويد و تمام خواننده هاي زن مشهور در كل تاريخ سرگرمي را ببينيد و صدايشان را بشنويد 
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ايي را پوشيده اند مرداني كه لباس زنه. بودند 4آنها در اصل ترانسوستايتس. تي زن هم نبودند آنها ح. واقعي نبودند 

. اما لباس هاي به مد طراحي شده و گريم دقيق يك توهم درست و حسابي را خلق كرده است . 5كه مي پرستند 

نها ياد گرفته اند كه استعداد يا آ. اين ترانسوستايتس ها در ارضاي وسواسشان از بقيه يك قدم جلوتر گذاشته اند 

مرده يا زنده ، بزرگترين ستاره هاي . حتي گاهي وقت ها شخصيت خواننده مورد نظرشان را به خود منتقل كنند 

  !حداقل به صورت نمادي . مي ايند ! تجارت نمايش به ديواس 

**                                                                    *   

 ، كرد كوتاهي تعظيم و كرد باز كلوپ سمت به را در ، نگهبان. است  بوده آنجا قبال مرده پسر كه بود واضح كامال

 تحويل را كاله كه دختري . نه يا كرديم پرداخت را ورودي پول يا  هستيم عضو ما ايا كه نپرسيد ما از كسي هيچ 

 تاپي سياه پوشيده بود و با چشمكي كه به پسر مرده  بود كهخواننده اي به نام سيليا بلك از دهه شصت  گرفت مي

سيليا بيشترين تالشش را كرد تا من را ناديده بگيرد . زد مشخص شد كه او يكي از مشتري هاي دائم آنجا است  

ي پسر مرده يكي از افراد مشهور و خوشنام نايت سايد بود و من بيشتر به بدنام. اما من به اين كار عادت داشتم 

تمام مبلمان . ما به راهمان داخل كلوب ادامه داديم كه پوشيده از ابريشم و گل و رنگهاي روشن بود . معروف بودم 

  . شمعدان  و المپ هاي ديسكو در جاي جاي سقف اويزان بودندو مال دوره معاصر بودند 

وري از بين ميزهاي به هم ك من و پسر مرده ي   . بودطبقه اصلي سرشار از جمعيت و بلندي سرو صدا وحشتناك

پيشخدمت ها خود را به شكل ليزا مينللي در آورده امشب تمام . افتاديم ه  راو به دنبال پيشخدمت گذشتيم فشرده 

اي پنهان شده بود رسيديم و سرانجام به ميزي كه در گوشه . اي خودش را پوشيده بود  لباس كاباره كهبودند

  : و بعد  به عادت معمولم گفتم  ليوان كوك خواستم ،من يه .  نوشيدني  سفارش داديم 
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در ضمن كاه خوني هم !  يه كوك مردانه  !  من يه كوك واقعي رو ميخوام !من يه كوك رژيمي نميخوام   نه ، -

  .نميخوام

 قيمت ها رو در دفترچه هزينه. نها داشتند سفارش داد ن به همراه بهترين سيگاري را كه آ پسر مرده يه بطري جي

بعضي پرونده ها هنگام كار روي اينكه يا حساب اين چيزها را داشته باشيد شمامجبوريد . هايم يادداشت كردم

  ! ورشكست مي شويد

  : گفت بتوانم بين آن همه شلوغي و سر و صدا آن را بشنومپسرمرده درحاليكه صدايش را باال برده بود تا

 ؟ اگه نتونه فرار كنه ؟  زينگال نياد چياگه ر -

   :گفتم من

 . به اندازه كافي برامون خرج برداشته. روم باش و از نمايش لذت ببر آ.  يك فكر ديگه مي كنيم اون موقع -

  ؟   هانمنظورت از ما چيه ، -

 من او را به خوبي " ي زيباي اتاق الين و باربارا داشتند يك بازخواني دوباره از آهنگدر انتها  باال روي صحنه ،آن

ديگر چهره هاي  .  شخصيت امشب به خوبي پيش رفته باشدانتقال  به نظر مي آمد.ا ميكردند اجر "شناسم  مي

ايستادند تا حرف بزنند و شايعه   كنار ميزها مي ،كه هم ببينند وهم ديده شوند ، رفتند  ميان كلوب رژه مي مشهور در

  .  و خودشان را به نمايش بگذارند  پراكني كنند

به او هيچ   ! 6ديواس ها و هيچ كدام از  وارد شد بازويش را گرفته بود كه روزينگال الي سرانجام ايان اوگر در ح

چرا كه همه مطمئن بودند كه او يك تراني توجهي نكردند ،
7

 از بقيه متقاعد ترشايد تنها كمي بيش. ديگر است  

و  و را به پسر مرده معرفي كرد ا  يك صندلي برايش كشيد و  همراهي كرد ،ايان او را تا دم ميز ما . كننده بود 

 . كردمودبانه ولي محكم از اينكه خودش بشيند امتناع 
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كسي غيبتم رو خوام و نمي   هنوز يه عالمه كار تو كلوب هست كه بايد انجام بدم. بايد برگردم.  بمونمتونم نمي -

  . حس كنه 

  :من پرسيدم 

  ؟ مشكلي براي آوردن رز به اينجا پيش اومد  -

و  گرده مي ساختمون تو داره زادانهآ جايي يه تيلور جان كه گفتم ها نگهبان به فقط من . نه تعجب كمال با -

. من ديگه واقعا بايد برم . اومديم بيرون ما خيلي راحت  قدم زديم و. همه اونا بدو بدو رفتند كه تو رو پيدا كنند 

  .رز يادت باشه كه تو كمتر از يه ساعت وقت داري 

 شد راه رفتنش  باعث ميقوز پشتش  و او با عجله برگشت و رفت ،ه داد تا گونه اش را ببوسد ، اجاززينگال به اور

زينگال كه رمن . زينگال را بگيردا سفارش ر برگشت تليزا ، پيشخدمت ،. عجيب و غريب ودايره وار به نظر برسد 

موهاي   همون صورت رنگ پريده ،. ميرسيدمتفاوت به نظر . ندن ليست شراب ها بود را برانداز كردم در حال خوا

و وقتي متوجه سرش را باال آورد . و متمركزتر به نظر مي رسيد هوشيارتر  اما به نوعي . و لباس كوتاه مشكي  سياه ،

    :شد دارم به او نگاه مي كنم لبخند بزرگي زد  

 ليوان تا پنج؟ خواد مي دلم چي يدون مي! ، خيلي خوبه كه آدم واسه تنوع هم كه شده بياد بيرون  جان اوه -

تا بتونم وقتي دارم مي  دباشن خط به جلوم اينجا بايد  ، خوام مي باهمشون رو  همه. خوام مي ويسكي

 ،اليبان اجازه نداشتم مشروب بخورممن بر طبق دستور كاونديش ها توي دخمه ك. خورمشون بهشون نگاه كنم 

كه آنها برام در نظر گرفتند وفادارم و ن كامال به رژيم غذايي م.  البته خودم هم همچين ميلي بهش نداشتم 

م بيارين ، بزرگترين ار رو ببزرگترينش  !خوام  م مي همن كيك! كيك .  غر نزدم و شكايت نكردم هيچ وقت

  !اونم همين االن  خوام ، من هرچيزيو كه برام بده مي  ! البته با يه قاشق بزرگ  كيك شكالتي كه دارين ،

  .متكار با شادي هويي كشيد خد  
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   !برو جلو دختر  -

و ليزا با آن پاشنه هاي  د رنوش بياي برازينگال سفارش داد راه كردم تا چيزهايي را كه رمن به پيشخدمت اشار

 . زينگال خيلي سرحال بودر.  رفت بلندش تلو تلو خوران

اونها . سختگيرند خيلي  ، بدم انجام نمتو مي كاري چه و باشم داشته تونم مي چي من اينكه سر ها كاونديش -

  .  كنند تا مدير برنامه هام  ميبا من رفتاربيشتر مثل مادرم 

  :من گفتم 

  . د جلوي سيگار كشيدنت رو بگيرندميبينم كه نتونستن -

  :با صداي بلند پوزخندي زد و گفت او 

  . م تالششون رو ببينموش خوشحال مي -

  .  نگاه عميق و سختي به من انداختاو ناگهان دست از لبخند زدن برداشت و 

از طرف من با مردم حرف زدي و يه چيزايي در مورد خواننده ي اطراف چرخيدي و  اين تو كه گفت من به ايان -

تمام مجله ها بود و بعد يادم مياد صورتش روي جلد . قبل از من كه براي كاونديش ها كار مي كرد پيدا كردي 

   ؟ جان ؟ كاونديش ها با اون چه كار كردندش افتاد رايچه اتفاقي ب. ي  هيچديگه...  

 مرده رپس. بدون گفتن جزئيات زننده و مشمئزكننده ، به قدر كافي از ماجرا را برايش گفتم كه باعث ترسش شود 

اما به سكوت   ،مي داد متوجه شده است كه دارم چه كار مي كنمانداخت كه نشان  نگاهي به من ميگهگاهي 

  !و شروع به خوردن سيگارش كرده بود او تقريبا نصف بطري جينش را نوشيده بود .  داد خودش ادامه

  . رز نفس عميقي كشيد   وقتي من سرانجام حرفم رو تمام كردم ،

 ؟ دوردنكاونديش ها اون بال رو سرش آ. بيچاره . من نمي دونستم  -

  :من گفتم 
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 كاري براي تو انجام بدهند ؟...... دند يا تا حاالآنها پيشنهاد كرآ.  طور كه معلومه بله اين -

 . هرگز   نه ، -

 . صداي روزينگال محكم و تند و تيز بود

 براي موفق شدن من به هيچ كدوم از اون مزخرفات . كنند خرج رو جادوشون تونن مي كجا كه گفتم  آنهابه -

   .من يه خواننده ام و تنها چيزي كه الزم دارم آهنگ هام و صدامه . ياز ندارم ن

 . خم شد  بعد ساكت شد و ناگهان به جلو

 يك كنم ، اومدم و تو اتاق كوچيكم باالي كلوپ زندگي مي كه وقتي از .... كه بگم تونم مي حال اين با -

 هاي عجيبي تو حافظه ءخال.  غمگين االن ديگه همش شدن آهنگ هاي  ،آهنگ هام . عوض شدهچيزهايي 

 ، رفتارم وقتي كاونديش ها اطرافم هستند و. ستگي و سرما مي كنماكثر اوقات احساس خ.يم هستا هو خاطره

  ؟ اونا ميتونستند بدون اينكه خودم متوجه بشم روي من جادويي انجام داده باشند. اصال شبيه به خودم نيستم....  

  :من با احتياط  گفتم 

 كاونديش ها.  كه تو فراموش كنيانجام داده باشند و بعد كاري كرده باشند كاري آنها ممكنه. احتمالش هست   -

  . مدند خالق نيااظر من به صورت متخصص هاي حرفه اي و با نهيج وقت در 

در حالي كه مشروب ها به صف در جلويش روزينگال .  ليوان ويسكي روي يك سيني ظاهر شد خدمتكار با پنج

ه دوتا از ليوان ها را پشت سر هم سر و بعد بالفاصل قرار مي گرفتند با خوشحالي آهنگي را زير لب زمزمه مي كرد 

ت مثل بچه شيطاني كه بدون فكر ، درس خوشحالي خنديدبعد با   نفس عميقي كشيد ،يك لحظه او براي  . كشيد

   . كار بدي را انجام داده باشد 

 !  اين دقيقا همونه كه ميخوام   !اوه بله   بله ، -

  :و پرسيد  و سپس به پسرمرده زد و از ااو لبخند گرمي به من
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  ؟ !خوب بگو ببينم ، مرده بودن چه شكليه  -

  :من به تندي گفتم 

  !  بهش نگو   -

   . كردم وحشت زده نگاهبعد  پوزش خواهانه به خواننده 

 .شنبه خصوص اگه به اون مربوط ب. ند اما بعضي از سوال ها بهتره بي پاسخ بمون. متاسفم  -

   خوره ؟ مثالاينكه چرا اون سيگارشو به جاي كشيدن مي -

  !به احتمال خيلي زياد  -

  . در تضاد بود   ،لبخندي گرم و خوشايند زد كه كامال با حالتي كه چند لحظه قبل در آن بود او دوباره به 

  !  به جواب ندادن سواالتي كه در مورد خودت باشند معروفي آقاي مرموز خودت تو -

نمي توانستم اين فكر كه چقدر .شتر مشخص مي شد مشروبش بيلهجه فرانسوي اش بعد از نوشيدن سومين ليوان

 .  به من خيره شد او متفكر. زنده و سرحال به نظر آيد از سرم بيرون بكنم 

منظورم اينه كه من براشون كلي پول در ؟  به من صدمه بزننددكاونديش ها بخواهنتو كه واقعا فكر نميكني  -

  !مي آورم 

  :من گفتم 

. رزموضوع خودكشي ها هم مطرحه اما اينجا . كنند   به سيلويا هم كمك ميددارن مي كردند  نها فكرآشايد  -

 . تو هم نبايد داشته باشي و من بهشون اعتماد ندارم  . در ارتباطنموضوع  جوري با اين ككاونديش ها حتما ي

 امن يه جايتو  براي ما. و پسر مرده بالفاصله تو رو از شرشون خالص مي كنيم  من فقط كافيه لب تر كني

 برات يك وكيل هم مي گيريم تا به قراردادت نگاه كنه و شايد هم چند   كنيم تا آب ها از آسياب بيفته ،پيدا مي

تونم امنيتت رو  من مي. تو نبايد نگران باشي .  آلوده نكرده باشند ومئن بشيم ، تو  رو با جاد متخصص كه مطتا
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ممكنه زياد آدم هاي .  از تو محافظت كنند د شد كه شناسم كه خوشحال خواهن ميكلي آدم من . تضمين كنم

   ... درستي نباشند اما

  : گفت با مهرباني ولي قاطعزينگال ر

 ... من متوجهم كه فقط مي خواهي به من كمك كني اما .  پيشنهاد سخاوتمندانه است جان  اين يه نه ، -

  چي ؟اما -

 هيچ كس مثل كاونديش ها. نم يك ستاره بشم شانس براي اينكه بتو.اين بزرگترين شانس براي منه اما  -

 بايدمن .  آنها واقعا مي تونند براي من با يك استوديوي بزرگ ضبط قرارداد ببندند .همچين آشناهايي نداره 

نمي تونم  . تنها چيزيه كه واسه من مهمه،  تمام عمرم خواستماين چيزيه كه. من بايد بخونم. اين كارو بكنم

 تو هيچ  .به خاطر چيزي كه ممكنه فقط يك نگراني ساده باشه عقب بكشم ونم نمي ت، االن عقب بكشم 

   دليلي براي اينكه آنها واقعا كار بدي انجام داده باشند نداري ، داري ؟

  :من گفتم 

 .....اما خودكشي ها  نه ، -

  :او شكلكي دراورد و گفت 

ه رو در چهره اون مرد بيچاره كه درست جلوي هرگز نمي تونم اون نگا. من فراموش نكردم  بهم اطمينان كن ، -

 نمي  .....زد  و لبخند مي او مستقيم به چشماي من نگاه كرد .  فراموش كنمام به خودش شليك كرد راچشم

شد تا مردم احساس خوبي بهشون دست  واز من هميشه باعث ميآ. دوباره همچين اتفاقي بيفته ذارم گتونم ب

 وقتي آوازم تمام شد احساس كنند كهصاحب كنم و بهشون آرامش بدم طوري تخواستم قلبشون رو   مي !بده 

    .....ي كرده باشند كه آهنگ هام و صدام فاسد بشه  اگه كاونديش ها واقعا كار .....  متولد شدنددوباره

  . او به شدت سرش را تكان داد 
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  ! كار كنمنمي دونم بايد چه  !دونم  نمي !دونم   نمي ، اوه  -

  .  خيره شدقي به آنارمين ليوان شراب را هم برداشت و با بدخلاو چه

 را " من هميشه دوستت دارم "داشت آواز ي نويت و   كرديم ،همه ما براي مدتي نشسته بوديم و به موضوع فكر مي

    .مي خواند

  . كردغرولند روزينگال با صداي بلندي 

  . صداي اون خيلي گوش خراشه .   بي خيالش  -

  :خيلي بي مقدمه گفت پسر مرده 

  . يه جورايي ماليم تره .  پارتون خونده رو ترجيح ميدم دالياون نسخه اي رو كه من  -

  .  نگاهي كردم به او

  ؟ مي توني واسه متعجب كردن من چيزاي جديد رو كني ، نه تو هميشه  -

  :پسر مرده گفت 

   !آن قدر كه حتي فكرش را هم نمي توني بكني  -

 و تكه هايي واقعا كيك خيلي بزرگي بود . وان را با از راه رسيدن كيك شكالتي كنار گذاشت چهارمين ليروزينگال 

 خيلي بزرگ و چشمانشروزينگال آه و اوهي كرد روزينگال  . كرد نمايي مي شكالت هاي تيره و سفيد رويش خوداز

من .  دور دهانش را گرفت  به داخلش فرو برد و خيلي زود لكه هاي شكالت دور تااو قاشق را برداشت و. شد 

زينگالي  اين كه اين رزينگال با رشايد دليل. متفكرانه او را برانداز كردم ، ناگهان فكري ناخوشايند به ذهنم رسيد 

يك المثني . زينگال ديگر است  اين باشد كه اين به طور كل يك ركه در دخمه كاليبان ديدم اين قدر فرق دارد

به خصوص اينكه    ،ضيح مي داداين همه چيز را تو.  كه دفتر نايت تايمز را به هم ريختييمثل تولپا  ديگر ،

  . چطوري او به اين راحتي توانسته از كلوپ بيرون بيايد
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  : با صداي بلند گفتم ي معني دار به پسر مرده انداختمدر حالي كه نگاه من

  .  فكر كنم بايد يه سر به دستشويي بزنم -

  :او گفت 

  . منونم  از اينكه ما رو هم در افكارت شريك كردي جان م. خوبه  -

  :گفتم با كنايه 

   ؟   ها كجا هستندچرا نمياي به من نشون بدي دستشويي. اين اولين باريه كه من به اين كلوپ ميام  -

  :مرده گفت  پسر

 .   فوايد مرده بودنه معدوداينم يكي از.   استفاده كنمونهيچ وقت مجبور نبودم ازش -

 با ابروهايم به  يش بود ،شكالت كيك  خوردن پر سرو صدايمشغوله او خيره شدم و د رحاليكه روزينگال كامالمن ب

.   خواهي كرديم داخل اولين در با عالمت دستشويي شديم  عذر ما بلند شديم ،.  شد باالخره متوجه . او اشاره كردم 

من و پسر مرده منتظر . اده بود و دامنش را باال زده بود به جز كايلي كه جلوي پيشاب گاه ايستدستشويي خالي بود

 به محض اينكه كايلي .خودمان را مشغول ماشين فروش خودكار نشان داديم   او كارش را تمام كرد و مانديم تا

  .  به من انداختپسر مرده نگاه ناخوشايندي  رفت ،

  به حسن شهرت وجايي مثل اينجا بدون شكآن هم در يك  تنها بودن با تو. بهتره كه واقعا مهم باشه جان  -

 .  زنه بروي من لطمه ميآ

تولپاي خشن   يك. من فرستادند ل را به دنبالاگنزيكاونديشها قبال هم يك كپي از ر . خفه شو و گوش كن  -

؟ تو هميشه مي گي كه هيچ چيز  ل واقعيه يا نهنگ روزينبتوني بگي او راهي هست كه .با قدرت فوق طبيعي 

    !ه نواز ديد يه مرده مخفي بم واندنمي ت

   . من قبال اونو بررسي كردم. مطمئن باش ،اه   -
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   خوب؟ -

   .ولي مرده. ون واقعيه ا -

  . به او خيره شدم مدت طوالنيبراي يك 

  اون چي شده؟ -

   .اين اولين چيزيه كه تا ديدمش متوجه شدم.  اون هاله نداره مرده ، -

  ؟ خوب پس چرا چيزي نگفتي -

   .تو بايد روشن فكرتر باشي جان .با فناپذيري مبارزه مي كنه  مربوط نيست اگه اوناين به من  -

   ؟ منظورت اينه كه اون مرده مثل تو -

 كه يك زامبي و او هم سرزنده تر و مشتاق تر از اونهمن يك مورد خاصم. اه نه  -
ولي تو نمي توني . باشه 8

   .دارهيكي هر كسي  . بدون هاله زنده باشي

  :تي گفتم با حواس پر

   مال من چه شكليه؟؟! واقعا -

  . پر از نقاط ارغواني -

  :با ناراحتي و عصبانيت گفتم

 هر نشانه اي كه براي زنده بودن نجاآ ن؟ همين االن او ندونه چطور امكان داره اون مرده باشه و خودش -

  .  نمي شناين قدر هيجان زده يه كيك شكالتي   آدمهاي مرده براي!الزمه رو نشون داد 

  . اين مربوط به كاونديشها باشه و اونا اين بال رو سرش آورده باشن هم يا شايداين كه چيزي رو نشون نمي ده  -

   بدم؟  رااي جديدمي خواي من بهش خبر
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او گفته كه حقيقت رو مي خواد حاال  . بايد كسي بهش بگه كه ظرافت طبع داشته باشه نه فكر مي كنم  -

   .هرچي كه باشه

  اشي هاي سفيد تميز و درخشان نگاه كردم با اخم به ك

   تو چطوري به مردم مي گي كه مرده اند؟ -

   .از اين گذشته مي تونست بدتر از اين هم باشه.  از زبان تو -

   چطور؟ -

   :يكي از آن نگاه هاي مخصوص خودش را به من انداخت پسر 

   .تو واقعا نمي خواي بدوني، به من اعتماد كن جان  -

   .  باباخفه شو ، اه -

 هم خورده گر راي ليوان مشروب ددو تاو آن  شكالتي  ، روزيگنل نصف بيشتر كيكبه ميزمان بر گشتيموقتي كه 

. تكان داد و سپس باقيمانده شكالت روي انگشتانش را مكيد  با خوشحالي برايمان دستبه محض ديدن ما. بود

  . من و پسر مرده روبروي او نشستيم  .يرد سعي مي كرد جلوي خنده هاي شديدش را بگبود و صورتش بر افروخته

  :با خوشحالي گفت 

؟مي تونم يه قاشق ديگه ازشون  كيك مي خوايد . مشروب بخورندهمه بايد.  مي خوام من بازم نوشيدني -

 . بعضي وقتها شكالت از سكس هم هيجان انگيزتره . رو از دست مي ديد ؟ نمي دونيد داريد چي نه. بگيرم 

 شماره تلفن هايتان رو ديوار دستشويي پيدا چرا شما دو تا اينقدر اخم كردين؟.بعضي سكس ها از  ، به هر حال

   كردين ؟
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اينكه چه معني اي دارد را برايش شرح  نفس عميقي كشيدم و چيزي را كه پسر مرده در موردش كشف كرده بود و

  و منتظر ماندم تا ببينم چگونه عكس العملو بعد نشستم. روشن توضيح دادم  تا جايي كه مي توانستم ساده و . دادم

حاليكه به آرامي شكالت پشت  در.تمام سرزندگي اش از بين رفت ولي چهره اش آرام و ثابت بود . نشان مي دهد

انگار داشت يك پيشنهاد كاري يا يك رابطه فاميلي  . شده بود قاشقش را ليس مي زد متفكرانه به دوردست خيره

   .كرد دور را بررسي مي

هنگاميكه سرانجام به من نگاه كرد ، نگاهش كامال آرام بود و زماني كه صحبت كرد، صدايش از هر چيز ديگري 

   .خالي تر بود

چرا هميشه در .  اينكه چرا اين قدر سردمه جاهاي خالي در حافظه ام و . اين خيلي چيزها رو توضيح مي ده  -

اين طرز رفتار كاونديش  ، كسي كه قبال بودم ،من قديمي.  با من كردنداونا اينكارو .مطيعم  حضور كاونديشها اينقدر

 بيدار وحشتناك و تاريكاينه كه از يك كابوس   مثلوقتي كه از آنها دورم ،بودن در اينجا، . ها را تحمل نمي كرد 

   !مگه نه؟ من مرده ام .خواب بيداربشم  فقط قرار نيست من از اين . بشي

در آغوش بگيرم و تسلي بدهم و بگويم كه همه چيز درست مي شود، ولي من قول داده بودم دلم مي خواست او را 

   .كه هيچگاه به او دروغ نگويم

        :پسر مرده در نوسان بود گفت براي مدتي لب پاييني اش گاز مي گرفت، سپس در حاليكه نگاهش بين من و

                          اند؟  اون عنكبوت ها با من چكار كردهيدبفهمحداقل ؟ يا آيا راهي هست كه به من كمك كنيد   -

                                                                                      :در كمال ناباوري پسر مرده با مهرباني گفت

ما  اينكه هر دوي.ز زنده ها پنهان است بتونم همه چيزايي را كه اياد گرفتم كه  من .   من مي تونم امتحان كنم -

   . استفاده كنم  به من ارتباطي رو مي ده كه مي تونم ازش ، كنه كمك ميمرده ايم 
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هنوز . ديد اينكار را كردم با تر. بگيرم  ل را در دستش گرفت و به من اشاره كرد كه دست ديگرش رانگزياو دست ر

   . خاطر داشتم  به راكه با گري كرده بود كاري

                                                                                          :پسر مرده پوزخندي زد و گفت

ل رو ببينم و تصوير آخرين لحظات حياتش را نگزير م درون ذهنهمن فقط مي خوا!   خودتو خيس نكن جان -

شما به  تا زماني كه هر دوي .آمده مسدود شده نچه پيش آشي از به دليل صدمه نااش  هاحتماال حافظ .برگردونم 

.  اين فقط يك تصوير از گذشته استيادتون باشه  اما.  ببينيد چي رو كه من مي بينمد مي تونيد هرمن متصل هستي

   .اهميتي نداره كه ما چقدر آرزوشو داريم كنه ، يگذشته تغيير نم. كنيم مداخلهما نمي تونيم 

فقط اراده  افسون يا قدرت مشخصي ، بدون هيچ. در دستم بودو ناگهان ما در جاي ديگري بوديمدستش محكم 

 ، ها بوديم  دفترداخلي كاونديشدرما . هنوز به آرامش نرسيده بود  سال پيش مرده بود وليسييك مرد؛ كسي كه 

عبوس و كه رزيگنل   به بهآقا و خانم كاونديش. خورده و درب و داغان و خون آلود شده بودم  جايي كه كتك

خانم  . گوش نمي كردندآنها به اوولي  او تالش مي كرد چيزي را به آنها بگويد. مي زدند لبخند  بوددلواپس

رزيگنل ليوان را از دست او  . آرام كردنش چيزي گفت كاونديش يك ليوان شامپاين براي رزيگنل ريخت و براي

 سپس به زمين افتاد ، مثل اينكه پاهايش نمي توانستند .  كناري انداختليوان را به قاپيد و الجرعه سركشيد ، و

آقا و خانم .  زمين افتاده بود و تشنج كرد و دهانش پر از كف شد  رويزر در حالي كه كه ،وزنش را تحمل كنند

 كسي كه سپس كاونديشها به. سر انجام بي حركت شد تا اينكه.  و لبخند مي زدندفقط تماشا مي كردندكاونديش 

   .ولي نتوانستم بفهمم نفر سوم چه كسي بود، كردند  در سايه ايستاده بود نگاه

خط  رزيگنل مي لرزيد ولي دهانش يك.پسر مرده دستهايمان را رها كرد.برگشته بوديم  ناگهان به ميز خودمان

   .صاف و محكم بود و تالش مي كرد آرامشش را حفظ كند
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  :رزيگنل گفت

   ؟  منبع درآمدشون رو بكشنددنه؟ چرا بايد اونا بخوا  مسموم كردند راها من كاونديش -

  :من گفتم 

   .  فكر مي كنم بايد اين سوال را واضح و سريع ازشون بپرسيم من. سوال خوبيه  -

  :پسر مرده گفت

                                                                   .مي توني ازشون بپرسي باهاش چي كردندبعدش -

 .متفكرانه به رزيگنل نگاه كرد 

   .نشانه هايي از زندگي در تو وجود دارهز  ولي هنويواقعا مرد . شناسم نيستي مبي هايي كه مياتو مثل ز -

  :گفتم 

   ؟ امكان داره كاونديشها ، به نمايندگي از طرف اون به عنوان كارفرما، يه معامله اي مثل مال تو كرده باشند -

  :كم گفتپسرمرده مح

تنها از دست دادن روح مهم  . جاست نكته همين . شوند قراردادهاي اينچنيني فقط داوطلبانه بسته مي. نه -

   .نيست ،بايد اونو بفروشي

  :من گفتم 
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با اينكه  . معني دخالت بازيكنهاي بزرگتره بهها رو دوباره سرپا كنه با اين حال ، هرنوع جادويي كه بتونه مرده  -

تنها قدرتي كه مي دونم كاونديشها در كنارشون . م كيه ولي يك نفر ديگر هم در دفتر بود نتونستيم بفهمي

 9ولي اون هم نكرومنسرهر چند كه ممكنه سرانجام اونم مثل پدرش يه قدرت برتر باشه  . ستجوناه ا،  دارن

  . نيست 

  :رزيگنل گفت

  اينها چه جوري با خودكشي مردم بعد از شنيدن آواز من مرتبطه ؟ -

   .صدايش بيش از پيش نازك شده بود چهره اش هنوز آرام و كنترل شده بود ولي

  :پسرمرده گفت

وقتي كه آواز مي خوني اين . با خودت آوردي  آن را، مقداري از   تاريكي رفتي و وقتي برگشتيداخلتو به  -

   . مي كشه راچيزيه كه مردم اين. تاريكي خودش رو توي آهنگ هات نشون ميده 

  : گفترزيگنل

چيزهاي آوازهاي من هميشه درباره زندگي و  چه جوري تونستند؟ چه جوري كاونديشها همچين كاري كردند؟ -

 ح مردم رامي خواستم با صدام مردم رو. م  مي نوشتموضوعات ناراحت كنندهبود، حتي وقتيكه در مورد مثبت 

 . كردند نابودداد را  به زندگي من معني مي  رو كهچيزيتنها كاونديشها . اونا رو نابود كنم ده كنم نه اينكهنز

او به . دستهايش روي ميز مشت شده بودند.هنوز به سختي خودش را كنترل مي كرد صدايش دورگه شده بود ولي 

  .كرد پسر مرده و سپس به من نگاه
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كه صداي قبليم مي خوام .  نبايد كس ديگه اي به خاطر من بميره . اين ادامه پيدا كنه نمي تونم اجازه بدممن  -

   ؟ شماها مي تونيد به من كمك كنيد . برگرده

  :پسر مرده به آرامي گفت

   .من حتي نمي تونم به خودم كمك كنم -

  :به سرعت گفتم 

 كه اون شبيه هيچكدوم از زنده شده هايي كه مي پسر مرده تو گفتي.  يمهاريد همه اميدمون را از دست ندگذب -

   .بعضي از مرگهاي جادويي برگشت پذيرند . ا چه باليي سرش اومدهواقع بياييد بفهميم .سي نيست شنا

  :پسر مرده گفت

   فكر مي كني كاونديشها موافقت مي كنند؟ -

  :من گفتم 

   .حق انتخابي بدمقصد ندارم بهشون هيچ  -

 سكوت در تمام موجي از ناگهان .كه حتي پسر مرده مجبور شد به سمت ديگري نگاه كند صدايم به قدري سرد بود

ما به  . ه سرعت ساكت شدبگفتگوي ميزهاي اطرافمان  بي مقدمه قطع شد و صدايموسيقي .  كلوب جريان يافت

  ،همهتراني ها همه .  مستقيم به ما نگاه مي كنند ديواهاي حاضر در آنجاشديم تمام  و متوجهنگاه كرديم اطرافمان 

صورت هاي .  به ما زل زده بودند رورانه، شتيره شان با چشمان  از جايشان بلند شده و نمادهاي افراد مشهور همه

 مثل اين بود كه  درست. چهره هاي مرگباري شد احساسات عجيبي تبديل بهتحت تاثير تحت تاثير  گريم شده اشان

 موجي .از جايمان بلند شديم به آرامي رزينگل و پسر مرده و من . گروهي از گرگ ها محاصره شويد ناگهان توسط 

نشان مي  لبخند زدند، شكلكي كه دندان هايشان راهمزمان به ما   آنهاهمه . مزاحم ايجاد شد  بين گروهاز هيجان
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 از قرار .پفي اش در آورد كاردي را از آستينها 10مريلين   يكي از آن!هيچ اثري از شوخ طبعي در آن نبود  داد و 

. هاي دندانه دار و تعداد كمي تپانچه مسلح شدندخنجر عالمت بود و به يكباره بيشترشان با كارد و يكاين  معلوم

   .ليوان هاي روي ميزها را شكستند تا سالح تيزي شوند تعدادي از آنها بطري و

  :پسر مرده به آرامي گفت

نايي ها و بعضي از خصوصيات آنها توا. هاله اونا تغيير كرده من حالتشون رو مي شناسم ،. اونا تسخير شدند -

رامنتقل مي كنند ولي اين انتقال توسط يه نيروي قوي تر تحت الشعاع د عالقه اشان ي خواننده مورشخصيت

   .يك چيز جديد و خبيث تر در اين بدن هاست.مي شهاعمال گرفته كه از خارج  قرار

  :من گفتم 

   ؟ ؟ كه يك بار ديگه با ما در بيفتندباشند ممكنه نخستين ها برگشته -

  :پسر مرده گفت

   .رلشون مي كنه هنوز انسانيه ، امواجي كه كنتنه -

  .خيره شد پيكر بي روح ناگهان به سمت جلو خم شد و بدون پلك زدن در چشمان رزيگنل

.  تونبايد اينجا باشي. برات ميميريم  . تو رو تحسين مي كنيم و مي پرستيم. ما بزرگترين طرفدارانت هستيم  -

   .متعلق داري برگردوني ما اومديم تا تو رو به جايي كه بهش

  :من گفتم 
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 كلوپ .بپلكند كاونديشها اجازه دادن دورو بر دفتر بيروني شون   كهاحمقيهاين اون گروه وحشي و  . لعنت -

   .را برگردونند تا رز د غالب كردنهابه ذهن ديواحتما كاونديشها اونا رو .جهنمي طرفداران

  :پيكر بي روح بدون توجه به من گفت

اونا از تو  تو بايد با ما پيش كاونديشها برگردي ،. اين آدما مناسب تو نيستند.ونيبم رزينگل، تو نمي توني اينجا -

   .با ما برگرد، االن.ستاره اي كه بايد باشي مي سازند

  :من گفتم 

   و اگه بر نگرده؟ -

سريع سرم را عقب كشيدم و او ناكام  من. بدون هيچ تغيير حالتي ،پيكر خاكي رنگ با كاردش به گلويم ضربه زد

 همه جودي ها ،كيلي ها ،. برداشتند و سالح هاي در دستشان را باال آوردند بقيه خواننده ها به جلو خيز. اندم

كسي تهديد كرده بود . كينه اي غير مستقيم چهره هاي ناقص و تغيير يافته با خشم و .بلوندها ماريلين ها ،نيكوها و

آنها  در ذهنشان،. ته مي شدند تا از اين كار جلوگيري كنندبايد مي كشتند يا كش كه الهه شان را مي گيرد و آنها

مچ دستش را گرفتم و اينقدر فشار . كرد پيكر خاكي رنگ دوباره به سمت من حمله. قهرمانشان را نجات مي دادند

مي كرد  بلندپسر مرده خواننده ها را . و كارد را انداختند ، بعد با مشت او را زدم دادم تا انگشتانش ناخواسته باز شدند

بيشتر بودند و بي وقفه نزديك مي  ولي همچنان آنها. و مثل عروسك هاي پارچه هاي به اطراف پرت مي كرد

مثل پاشنه هاي پاي گل ميخ مانند تيز، سنجاق هاي موي بلند، و  شدند، برخي با سالح هاي سر هم بندي شده اي

را گرفتم و  من پسر مرده. نان به سمت من آمد در دست جيغ زيبا خنجر بلند  كيت باشيك .ناخن هاي تيز

خنجر با ضربه محكمي تا دسته در قفسه سينه  . جلوي خودم كشيدم تا از بدن مرده اش به عنوان سپر استفاده كنم

   .اش فرو رفت
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  :پسر مرده در حال خنديدن گفت

  . تو يه حرامزاده اي ، تيلر -

آن تمام ضربات  .  مي كشيدم و حمالت را دفع مي كردممرده اش را به زحمت به اين سمت و آن سمت من بدن

در كنار من ، . داشت به طورعجيبي از آن لذت مي برد به نظر من او. را مي گرفت ولي پسر مرده اهميتي نمي داد

گيري  جنگيد، موهاي آنها را روي چشم هايشان مي ريخت و اگر مي توانست خوب نشانه رزيگنل با عصبانيت مي

باالي شانه پسر مرده با فرياد به  پشتم محكم به ديوار پشت سرم خورد، از.  پاهايشان لگد مي زدكند به وسط

او با فشار شانه اش يك نيكو را كنار زد و ميز را به سمت . سنگر بسازد رزيگنل گفتم كه ميزمان واژگون كرده و

 .كشيد و خيلي زود هر سه نفرمان پشت آن پناه گرفتيم خودش

 :ت پسر مرده گف

 .من يه نفرين ميشناسم كه مغز هاشون رو تو سرشون بخار ميكنه  . من ديگه حوصلم سر رفته -

  :من به سرعت گفتم 

  . قرباني هستنداونها هم اينجا . ديوا ها هيچ تقصيري ندارند .   ما نمي تونيم هيچ كدوم از اونها رو بكشيم !نه  -

  : گفت مرده پسر

  نه ؟  و كردار نيكو  ،بازم افكار نيك . لعنتي  اوه ، -

 ميكردند با اسلحه هاو چنگال و سعي وردند  آ به سمت ما هجوم مي،همه ديواها به طور ترسناكي ساكت بودند 

ي براي رفتن وجود  جايديگر. ن گوشه گير افتاده بوديم اما در آ د لحظه جايمان امن بود ،ما چن. هايشان به ما برسند 

تمركز . انجام دادم   خيلي وارد بودم ،و با بي ميلي كاري را كه در آننگراني فحش دادم من با ...   و بعد . نداشت 

 ، و از موهبتم استفاده كردم تا راهي پيدا كنم  كه طرفداران براي چشم سومم  كردم و چشم درونم را باز كردم ،
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ه درخشاني از يك ريسمان نقره اي كه  شبك مثل اين بود كه ناگهان ،.  استفاده مي كردند كنترل كردن ديواها از آن

  آنو بعد از  ديدن ان ، پيدا كردن  تنها نخي كه انها به.  به ابديت پيوسته شده بود را ببينيد  از كله ديواها بلند شده ،

 ازكه    ويتني ، يك ديوا ،به نظر ميرسيد كه . ار ممكن بود ساده ترين ك  و تمركز براي باز كردن ان ، متصل بودند ،

بايست مي تنها كار ي كه من مي  . كسي بود كه همه ديوا ها را كنترل مي كردروي صحنه در حال تماشا كردن بود

ويتني بي .  ان وقت او با مشتش حركتي  تند و مرگ بار انجام داد   ، ويتني را به پسر مرده هدايت نشان دادم كردم ،

  . شكسته شد   اي ،ن رشته هاي نقره  و تمام آحركت روي صحنه افتاد 

 و گريم رايششب و آر لباس ناگهان چيزي جز مرداني گيج د ه ، ديواهاي حمله كنند  شكسته شد ،بالفاصلهطلسم 

 بعضي از انها براي جذب حمايت هاي متقابل و ارامش به  ايستادند ، نها همانجايي كه بودند ،گيج و متعجب آ. نبودند 

براي لحظه اي واقعا به نظر رسيد كه خطر رفع شده . وز به روح و مغز وبود نوعي تجاتسخير. هم چسبيده بودند 

  . هرچند من بايد بهتر از اين ها ميدانستم. است 

.   بودند  ظاهر شده هيكل سياه و تيره از نا كجا ، چون كه دوازده ناگهان جيغ كشيدند و پراكنده شدند ، تراني ها ،

من اين بار بيش از . ده در لباس هايي شيك در حالي كه چهره اي نداشتند ك پوشيده شناهيكل هايي بلند و وحشت

ا كرده  دشمنانم دوباره مرا پيدحاال. اندازه از موهبتم استفاده كرده بودم و مثل چراغي در شب تار درخشيده بودم 

 و از طريق خروجي ها را تركطبقه  بالفاصله  تراني ها ،. رده بودند  را به سمت من روانه كجان آزارها آنها . بودند 

نمادهاي    ،جان آزارها .  البته اگر مي توانستم كردم ،  فرار ميمن هم بايد. د خيلي زياد بو نها ، اين براي آ .فرار كردند 

، اما مانند انسان  ساني داشتندانها اندامي ان. مدند هسته به سمت ما پيش مي آ آ غير قابل توقف مرگ و وحشت ،

آنها چشم نداشتند . ، پوستي كش امده و سفيد بود  و چهره شان در زير كاله هاي بي لبه شان   ،كردندحركت نمي 

كه به جاي ناخن هايش نها دستش را بلند كرد و  به من سوزن هاي زير پوستي را يكي از آ.  توانستند ببينند اما مي

  .  و من لرزيدم  خارج ميشد ،قطرات سبز رنگ تيره اي از نوك سوزن ها . نشان داد قرار داشت 
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 . پسر مرده براي اولين بار اخم كرد. كه درد گرفت  محكم بازوي من رو گرفته بود ي رل به قدرزينگ

   ؟ فكر من درسته كه همه چيز داره بدتر ميشه جان  -

 : من گفتم 

و نميتوني بهشون آسيب ت. من فرستادند م دنبال شكارچي هايي كه دشمنا. جان آزارها هستنداونها  . بله اوه -

و هيچ كاري نيست كه تو يا . ميشن توليد اونها فقط ساخته .  كه اونها واقعي نيستند بزني يا بكشيشون چون

  . من بتونيم براي متوقف كردنشون انجام بديم 

  : روزينگال گفت 

 در حالت معمولي چطوري با هاشون در مي افتي ؟ -

 . گذروندم جان آزارها  در حال فرار از من بيشتر عمرم رو. مثل فشنگ در ميرم  -

هيچ . اما حتي يكي هم نبود  راي خالص شدن گشتم ، كمك گرفتم و نااميدانه به جستجوي راهي ب موهبتمزبازهم ا

 يك ثانيه هم از سرعت حتي براي و ميز واژگون شده ، قدر نزديك ما نبود كه بشه به راحتي بهش رسيد ،خروجي آن 

 مانند سرطان بي رحم و سنگدل و مثل     به سمت ما چرخيدند ،  ،وحشتناكان دوازده  هيكل . ها كم نمي كرد آن

طرف يكي از جان آزارها پرتاب ،جيغ كشان امد و  خود را به  و بعد هيكلي زنانه از نا كجا .  كينه توز بودند سرنوشت

ش  با آسيب و تجاوز اخير  از بين رفته ت و زنانگي ااما  تمام نشانه هاي  جذابي مهاجم زماني  كيال نام داشت ،.  كرد

 اين بود كه كسي را براي خالي كردن خشمش روي آن پيدا كرده بود  ،تنها چيزي كه براي كيال اهميت داشت . بود

اما دست و سيبي نديد و هيچ آ جان آزار ، ضربه را جذب كرد بدن نرم خنجري را در سينه جان آزار فرو كرد او . 

 ارد كردوجان آزار با دستش چند ضربه پي در پي  . چاقوي كيال با هم درون گوشت غيرطبيعي جان آزار گير كرد 

   .  كرد و زمين پوشيده از آن شد خون فوران  د  بر زمين افتاد ؛كه به  صد ها قطعه تقسيم شده بو در حالي وكيال 
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  :پسر مرده گفت

 كه  به چند قسمت ميتونم تقسيم بشم .... من واقعا در عجبم كه   وني ،ميد . نفرت انگيزهاون واقعا . لعنتي  -

  خودمو بسازم ؟ دوباره بتونم بعدش 

  :من به تندي گفتم 

  . دست از تعجب كردنت بردار و  يه غلطي بكن  ،اگه دوست داشته باشي زندگي پر زرق و برقت ادامه پيدا كنه -

  :روزينگال گفت 

خواهش ميكنم يكي از شما ها به من بگه  يه چيزي شبيه به  لي نزديك ميشن ،اونها ديگه دارن خي  ،پسرا  -

  . نقشه در سرش داره 

  :پسر مرده گفت 

 هيچ. تا كلك ناخوشايند ياد گرفتم چند تو اين سالهامن فقط يه جسد متحركم كه در كي مي خواهي بفهمي ؟  -

تو واقعا دشمن . ده هاي پايين رو كم كنه حتي بتونه سرعت اون حرومزاكه نيست من هاي حقه كيف تو چيزي

 .هاي قوي داري جان 

   :در حالي كه دهانم به طرز دردناكي خشك شده بود گفتم 

  از اونجايي كه تو براشون يه تهديد نيستي ، .  مثل تير فرار كن و بردار رو لرزينگ  ، مرده پسر ، خب ، فهميدم -

  . اينجا هستند اونها فقط براي من . اذيتتون نكنندممكنه  

  :روزينگال گفت 

   ؟ كار مي كنند اونها با تو چه  -

  :من گفتم 
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ه اين خوش شانسي من هيچ وقت ب  اما ميدوني ،. اون ها خيلي سريع منو ميكشند  اگه خوش شانس باشم ، -

  . از اين جا بريد بيرون  خواهش ميكنم ، .  وحشتناك  و  نا اميد كنندن ، جان آزارها. نبودم 

  :رده گفت پسر م

 سالها بايد ناراحت اون وقت اگه االن تو رو تنها بذارم ،مياد ؟ يادت   كردار نيك ،. من نمي تونم  تنهات بذارم  -

  . باشم 

 :روزينگال گفت 

 .م براي خالص شدن از دست  كاونديش ها هستي و من تو رو ترك نميكنم ، فقط چون كه تو تنها اميد -

  :من گفتم 

 . كارهاي وحشتناكي رو با شما مي كنند.... ها اون وقت ان  ،دبمونياگه . د  متوجه نيستيهاشما  خواهش ميكنم ، -

 . اين اتفاق قبال هم رخ داده   من ديدم ،

  :گفت روزينگال

 . مي دونم كه خواهي كرد . جان  تو يه فكري در موردش خواهي كرد ، -

 آزارها روبه رو بشو را نداشتم و هميشه فقط در با جان كه هيچ وقت قدرت اين را. اما من هيچ فكري نداشتم 

لبه ميزي رو كه ما پشتش اولين جان آزار . ه دنبالم بودند شياطين اختصاصي من كه هميش.  فرار ميكردم مقابلشان

 طوري ان را به طرفي پرتاب كرد كه   ،شسنگر گرفته بوديم را گرفت و با دست جسد مانند بي رنگ و پف كرده ا

  . وزينگال را به پشت خودم هل دادم تا با بدنم از اون مواظبت كنم من ر .  وجود خارجي نداشت اصال ييگو

انگار داشتند به چيزي گوش ميدادند كه تنها    ها ايستادند و صورت هايشون را برگردانند ، ناگهان تمام جان آزارها 

و بعد يك به يك به زمين افتادند  د ،لرزيدن كردنآنها شروع به تكان خوردن و .  تونستند آن را بشنوند خودشون مي 
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 و يك لحظه بعد  به ما نزديك مي شدند  دوازده  پيكر وحشتناك ،  در يك لحظه ، .د  به خاك و لجن تبديل شدنو

 من به هم پسر مرده و.  ن به مشام ميرسيد لي از كثافت كه بوي نا مطبوع از آبه جز ت  ديگر هيچ چيز نبودند ، بعد ،

  . به منبع صدا خيره شديمميز يك خنده ،ي ما با شنيدن صداي نرم و مسخره آهردوگاهي انداختيم و بعدن

 از يار و به نظر بس ايستاده بود  وپر زرق و برقش،در لباس بسيار شيك  جوناه بيلي التم ،  انتهاي اتاق ،در توي پاگرد ،

ايستاده يي شبيه مسولين كفن ودفن در لباس ها ديش ،قا و خانم كاونآ  ، در دو طرف او. خودش راضي مي رسيد 

  . بودند

  :جوناح گفت 

آخر  هستم ،انتروپي من  . قدرتمندم و قوي ، بكني فكرشو تو كه هچ آن از بيشتر خيلي ،من جان گفتم تو به من -

تيار داري تو چيزيو در اخ. ونند مقابل من بايستند حرامزاده هم نمي ت،و حتي اون فرستاده هاي زشت چيز همه 

  . اومدم كه دوباره پسش بگيرم و من . كه مال تو نيست 

  :آقاي كاونديش گفت 

  .ل عزيزم ، براي اجرات دير مي رسيزينگاينجا ر بيا -

  :خانم كاونديش گفت 

 ؟ خواي مي  ، برسي دير اجرات به خواي نمي كه تو -

  . همچنان بازوي من را محكم چنگ زده بود  روزينگال ،

 ينم  ، ، نميخوام دوباره همون موجود نيمه خوابي كه قبال بودم بشم. جان  نذار منو ببرن . ا نميرم با اونهمن -

 . م بميرم هد ترجيح مي.   موافقت كنم و فقط لبخند بزنم و سرمو تكون بدمدگن خوام با هرچيزي كه اونها مي



 

       ل هشتمفص مجموعه كتاب هاي نايت سايد            سوگ  نايت سايد              تيم ترجمه سايت دنياي جادوگري 

  :من گفتم 

 .  بري بور نيستي جايي كه دوست نداري تو مج -

من هنوز از اينكه جوناه توانسته بود به چه سادگي جان . نظر خودم هم متقاعد كننده نمي رسيد اما لحنم حتي به 

كنت انتروپي و من  درست مانند پدرش ،  سلطه گر شده بود ،مند و و خيلي قدرتا. متعجب بودم   ،آزارها  را نابود كند

 و به بيلي التم يكي از بهترين نگاه هاي سرم رو بلند كردم...  .يك موهبت و يك شهرت بد فقط مردي بودم با 

  . معما گونه ام  را انداختم 

 .... يا من از موهبتم استفاده ميكنم بكش كنار. بيلي   بازي رو كرديم ،ما قبال هم اين -

  : جوناح با پوزخند زشتي  گفت 

ي به سراغت ميفرستن ؟ فكر مي كني  دفعه بعد چ.   دشمنات مي دونن تو كجايي  نه االن ، .تو جراتشو نداري  -

  بعضي چيزها به قدري وحشتناكند .ه كه ذهنتو يه بار ديگه باز كني به خصوص اگه تو اينقدر احمق باشي ك

دختره رو رد  راه باقي مونده براي تو اينه كه تنها  ، نه  .كه حتي منم قدرت رو به رو شدن باهاشون رو ندارم 

 . م قبل از اينكه دشمنات هرجوري شده دستگيرت كننداون  كني بياد ، يواشكي بزني به چاك ؛

  :او ناگهان خنديد 

ف  بعد از اينكه من براي همه تعرينه. جان  توني براي هيچ كس ديگه اي از اين بلوف ها بزني ، تو ديگه نمي -

ايي ه ميز قايم كردي در حالي كه من همه اون چيزهخودتو پشت ي  كردم چطوري ديدمت كه گريان و بيچاره ،

حاال .  از خاك و گل و الي كردم  با اشاره دستم تبديل به  به تليرو كه تو مثل يك سگ ازشون مي ترسيدي

 تا اون قطعه  بد شانسي تو پيدا كنم و تو رو براي هميشه    يا من از قدرتم استفاده مي كنم ،!تو بكش كنار جان 

 .  شكست بدم
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  سراجنام ، حقیقت

  

  :کاری از 
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www.wizardingworld.ir

www.tr-team.blogfa.com

Mehrnoosh:  مرتمجان این فصل – Fountain

 .و با تشکر از مهه دوستانی که ما را یاری کردند 

 

سال  ١۵خواندن این کتاب به افراد زیر . بدون سانسور: اخطار 

 .توصیه منی شود 



2

جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

 پردردسرترین و ناخوشایندترین از یکی چنین، این و
 رویارویی بود، رسیده اینجا به من کاری های پرونده

 کاوندیش که بود این مساله تنها. دیواس  کلوب در ایی
 اشتندد را سالح ترین قوی وضوح جوناه به وجود با ها
 واقعا رنگی مخیر بهجان آزارها  کردن مبدل در او کار.

 چنین پسر این کردم منی فکر هیچوقت.  بود گذار تاثیر
 شاید گذشته اینها از. باشد داشته درونش در را چیزی
ایده خوبی نبوده  اصال کارفرمایانش روی پیش کردنش حتقیر

به . چیزی در مورد او تغییر کرده بود  مطمئنا. باشد 
 چرخش حال در اطراف فضای در که را نیرویش راحتی می شد

 فرود تا بود منتظر مصیبت .احساس کرد  بود زدن جرقه و
  .آید

 دریایی با که رقص، سالن انتهای دو در گروه دو در ما
جان  متعفن بقایای و شده واژگون های صندلی و میز از

 خامن و آقا. بودیم ایستاده ، بود شده جدا هم ازآزارها
 جوناه با و خاکسپاریشان خمصوص ژنده لباسهای با کاوندیش

 مرده پسر ، من و ورودی در مست اش شیک العاده فوق لباس
 چشم،  بدها و ها خوب . مان شده ختریب سنگر مست لگرزین و

 توجه جلب بدون. ناپذیرشان اجتناب مواجهه برای چشم در
 آن از زهرگ من بودم، اطراف در خروجی راه جستجوی در

 برای فرار راه وجود صورت در که نبودم افرادی دسته
  . مبامن ای مقابله چنین

  "بکش را آا: " گفت حمکم و سرد صدایی با کاوندیش اقای

 را شان مهه: " گفت واضحش و تیز صدای با کاوندیش خامن
  "بکش

 نگاه او به تعجب با ها کاوندیش" نه: "گفت جوناه 
 خوام می"داد ادامه حرکتی هیچ ونبد لبخندزنان او.کردند

  ".ببینم را کشیدنشون زجر اول
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 چیزی خواستند می کردند، نگاه هم به ها کاوندیش
 بررسی جوناه را متفکرانه و شدند منصرف ولی بگویند
 کرده تغییر مزدورشان  با آا رابطه در چیزی. کردند
  .چیست که نبودند مطمئن آا و بود،

 کنت جوناه پسر ، المت بیلی" صحنه روی بیایید تان مهه" 
 شکست ناجور چقدر که بدونی دقیقا خوام می"  گفتانرتوپی 
 بدم، توضیح برات را اش مهه خوام می. جان خوردی،

  ."وقت هیچ شانسی نداشتیهیچ که بفهمی تونی می بنابراین

" بیلی؟ بکنم گی می که را کاری هر باید چرا:"  گفتم
  .چیست جوابش ینمبب بودم مند عالقه واقعا

 با که کاری مورد در را حقیقت من چونکه:" جوناه گفت
  "گم می هبت کردیم بیچاره لگرزین

 خواست می که جایی به مرا توانست می طریق این از فقط
 در بنابراین.دانستیم می را این ما هردوی و بکشاند
 باال شانه قیدی بی با بودم، زده هیجان شدت به حالیکه

 می. بود راه در بدی اتفاق.رفتم صحنه طرف هب و انداختم
. کنم احساس آمد می من مست به مستقیم که آنرا توانستم

 کلمه جوناه چند. آمدند من با رزینگال و مرده پسر
 مست به او دنبال به نیز آا و گفت ها کاوندیش به آهسته
 به و ایستادیم مناسب فاصله یک در ما.رفتند صحنه دیگر

 می لبخند او.دارد قصدی چه ببینیم تا ردیمک نگاهجوناه 
 با که مدتی در شکارچی که ای بیرمحانه شاد لبخند زد،

  .  بر لب داشت  کند می بازی شکارش

 از رزینگال تا دادیم اجازه ما:" گفت سادگی به
 تو به رسیدن تا را او بتوانیم تا کند فرار کالیبان

 و بگیرد سمتا او با کسی تا بودیم منتظر کنیم، تعقیب
 و امحق دالل آن ،آن شخص  که وقتی نبود آور تعجب واقعا
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 کاوندیش.اومد در آب ایان آگر از بینی پیش قابل وفادار
...  بعد کنم، ردیابی را رزینگال تا خواستند من از ها

 که کردم متقاعد را آا من ولی. ترتیب مهه چیز را بدهم
 را تو طورچ ببینند اونا که خواستم می.  بدن ادامه
 را تو آهسته آهسته هنگامیکه و . جان کنم می خوار

 روزها این اوا . بربند لذت و ببینند کنم می نابود
 رنگ از را این تونی می تو خوب ، نبودند بیرون زیاد

 کننده نابود چیزهای من نه؟ مگه بفهمی، شدیدشون پریدگی
 دوست واقعا اونا و.  شناسم می سوختگی آفتاب از تری

 خواستم می من اما باشند مردم بین و بیرون که نداشتند
 آور شگفت.هستند اینجا اونا بنابراین باشند، اینجا
 فکر درست فقط اگر شوند می حل چطور مسائل که نیست
  "کنی؟

 ارباب مستخدم بنابراین"  کردم گوشزد ها کاوندیش به
 برگشت، طبیعتش به هیوال دید می ترجیح مشا اگر یا. شد

 دارید یاد به را سین سیلویا. بار اولین برای نه تهالب
  "درسته؟

 به اون گفتم می مهیشه. جذاب دخرتک:" گفت کاوندیش آقای
  "کاوندیش؟ خامن گفتم منی میرسه، جایی یه

 من به متفکرانه زن" کاوندیش آقای گفتی می که البته" 
  " دیدی؟ را عزیز دخرت اخیرا تو آیا:" گفت و کرد نگاه

 از اونو من بنابراین.بود هیوال یه اون. بله" : گفتم
  ."کشیدم بیرون بودید کرده ایجاد براش که ای بدخبتی

 نامتام کارهای از شدت به ما. خوبه آه،:" گفت زن
 ماست مهکار و عزیز دوست اونجوناه  مورد در و. بیزاریم

 برای را بزرگی چیزهای. کنیم می افتخار هبش هم خیلی که
  ."کردیم بینی پیش اش آینده
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 و دیده که کسی ، باشه تونه منی از هبرت:" گفت مرد
  ."است شده سنجیده

 افتاد؟ برای ایان اتفاقی چه:" پرسید ناگهان رزینگال
  "آوردید؟ سرش بالیی چه

 دغلباز کوچک های آدم به هیچوقت.بله اه،:" گفتجوناه 
 حاال... تایی سه آهنگ که بگیم فقط بزار. نده امهیت خیلی

 در خندید خودش شوخی به بلند صدای با و." شده تایی دو
  .چرخاند دیگر طرف به را رویش رزینگال حالیکه

 چیز مهه. بگید آا به:" کرد نگاه ها کاوندیش بهجوناه 
 از قبل و بفهمند رو چیز مهه که خوام می. بگید هبشون را

 چه که بدونند بیارم سرشون به را بدتری بالهای اینکه
 مورد در حقیقت گفنت با تونید می. خوردند یسخت شکست

  ."کنید شروع هستید کی واقعا اینکه

 تا بود خنواهند اینجا دیگر اوا. نه که چرا:" گفت مرد
  ."بگویند بقیه به

 از خوب خیلی مهیشه تو کاوندیش آقای بگو تو:" گفت زن
  ."کنی می استفاده کلمات

 منی.کاوندیش خامن بودی، هبرتی گوی قصه مهیشه تو ولی" 
  ."بکشی کنار رو خودت خوام

  ..."ولی عزیزم، ممنون واقعا حرفت این خاطر به" 

  ."بدید ادامه:" گفتجوناه 

. تریم قدیمی میاد نظر به که اونچه از ما:" گفت مرد
 ولی.ایم داشته زیادی های هویت و اسامی ها سال طول در

 هشناخت ١٩ قرن در اصلیمون مستعار اسم با هنوز شاید
  ."دار نقاب قاتلین باشیم، تر شده



6

جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

 دیده که زمانی از بار اولین برای حالیکه در زن
 فرمانروایان.بودیم ما. بله:" گفت زد می لبخند بودیمش

 عصر شروران بزرگرتین قدیم، لندن در جنایت رقیب بی
 . ما دستور با مگر افتاد منی اتفاق خالفی هیچ. ویکتوریا

 حتی ما. خندیدیدم می رانمدا سیاست و پلیسها به ما
  ."دادیم شکست هم را جولین ادونت بزرگ

 هر افتخار.کردی کارو این تو عبارتی به:" گفت مرد
  ."دلبندم بشه، گفته باید الزمه که جایی

 بدم، اجنامش تونستم منی تو کمک بدون من ولی" 
دادن  رشوه با ما . بله آه بودم؟ کجا خوب،. عزیزترینم

 شدیم متوجه تعجب کمال در و شدیم جتارت درگیر کسی هر به
 جتارت طریق از شویم معامله وارد درست جهت از اگر که

 بنابراین. جنایت تا آوریم، می دست به پول بیشرت خیلی
 قدیمیمان روابط و گذاشتیم کنار را مشهورمان های ماسک

 انتخاب جدیدی اسامی جتارت برای و کردیم قطع را
 و شده موفق ترسویمان رقبای ههزین با عمدتا ما.کردیم
 ها سازمان که آجنایی از و. شدیم سازمان یک زود خیلی

جور اتفاق  این از.شدیم فناناپذیر هم ما فناناپذیرند
 بود موفق ما جتارت که مهچنان . افته می ساید نایت در ها
 داد می ادامه حیاتش به اون که زمانی تا. بودیم هم ما
 البته، و. جادو قدرت و تهقدر پول. دادیم می هم ما

 نیز ما شد می هتدید ها کاوندیش مایملک سالمت هنگامیکه
  ."شدیم می هتدید

 می جدی را هتدیدها اون مهه ما نتیجه در:" گفت مرد
 می اجنام خودمون از دفاع برای کاری هر و گرفتیم
  ."دادیم

 می استفاده دیگران ضعف از.الشخورید مشا:" گفت مرده پسر
  ." کنید می تغذیه دادید شکست که کسانی الشه زا و.کنید
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   م فصل
  

 سرمایه نظام در که.جتارت نوع هبرتین:" گفت کاوندیش خامن
  ."خبشیدیم عینیت آن به ما و آمد بوجود داری

 این و:" گفتم دارد تاثیری کردم احساس اینکه برای فقط
 می خطاب خامن و آقا را مهدیگر مهیشه مشا که اونه دلیل
 یک به نیاز زیاد خیلی های هویت داشنت رخاط  به. کنید

  ."دارید هستید کی اینکه از یادآور

  ."نیست مهم ولی. درسته:" گفت کاوندیش آقای

 هیچوقت او کرد، خواهد جولین ادونت تعقیبتان:" گفتم
  ."نکرده فراموشتان

 ما:" گفت زن و کردند بدل و رد گرمی لبخند ها کاوندیش
 داستان، اون از قسمت یک نچو. نکردیم فراموشش هرگز هم

 خنواسته هرگز جولیان عزیز که هست ، تکراری افسانه اون
 به اونو که کسی اش، زندگی عشق بزرگرتین . کنه تعریف

 من داد، لو  شون آماده زمانی جهش و دار نقاب قاتلین
 را اش زده وحشت و مبهوت نگاه اون هرگز.  بودم

 می فکر.  کنم یمن فراموش برداشتم را نقامب هنگامیکه
  ."کنم متوقف را ام خنده تومن هرگزمنی کردم

 البته.واقعی های اشک. کرد گریه حقیقتا اون:" گفت مرد
  ."بود احساساتی افراد جزو جولین مهیشه

 خودش از غیر ای دیگه کسی نباید واقعا اون:" گفت زن
 یک در رقاص عنوان به دید مرا که وقتی.  کنه سرزنش را

 با دیگه زیبای چهره یک تنها.کردم می کار موسیقی گروه
 من از اون ولی . قشنگ پای جفت یک و معمولی نسبتا صدای
 . بودند اینجوری اغلب ها زاده جنیب روزها اون.آمد خوشش

 متایالت و جتارب انواع داد، نشون را هبرتی زندگی من به او
 آا از بعضی نداره متایل که داد می نشون و. قیمت گران

 باید. کنه می حمافظت من از کرد می فکر. کنه فراهم را
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   م فصل
  

 از . بشه حمافظت  ازم خوام می اصال که پرسید می خودم از
 دنبال به نداد من به خواستم می که را چیزی که وقتی
 مهمانی از یکی در و. کنه فراهم برام آنرا که بودم کسی
 نقاب قاتل خود.شدم آشنا سخاومتندی مرد جولیان با های
 داد نشون را لذت و ثروت از جدیدی دنیای من به او.ردا
. بودم اون با زندگی بدو از اینکه مثل. شدم واردش من و

 جنایت سلطان عنوان به و گذاشتم نقاب یک بنابراین
 جولیان آغوش در تا آوردم دست به را بیشرتی هیجان

 زمان شکاف درون به اونو وقتیکه انتها در.بیچاره
  ."نداشتم احساسی هیچ بشم خالص ستشد از تا انداختم

 با بگو جان به بگو، هبشون:" گفت صربی بی باجوناه 
 فهمه می که وقتی قیافشو خوام می. کردیم چکار رزینگال

  ."ببینم ، بکنه اون جنات برای تونه منی کاری هیچ

 مشهورتر که وقتی از ما رزینگال:" گفت کاوندیش آقای
 خسته حتی و خشک او دایص." شد خمتار خود مقدار یک شد

 کردن راضی برای تنها را اینها او حال هر در بود،
 کرد شخصی های مالقات گذاشنت به شروع اون." گفت میجوناه 

 شرکت کارگزاران. کنه مشورت ما با ابتدا اینکه بدون
 در او سهم به نسبت که بودند کرده وامنود ضبط های

 را نآ که زمانی رزینگال که چه اگر اند، نگران قرارداد
 اندازه به ، نداشت ارتباط کسی هیچ با و کرد می امضا
 اطمینان رزینگال به کارگزاران اون. بود راضی کافی
 داده قول و کنه کار تونه می هبرت اوا با که بودند داده

 فسخ را قرارداد تونند می راحتی به وکالشون که بودند
 پیش او براینبنا.شد می متعهد اوا به فقط اگر کنند،

  ."رفت می اینکه یا کرد را بیشرتی سهم تقاضای و اومد ما

 تونستیم منی ما که البته.گستاخ دخرت:" گفت کاوندیش خامن
 روی که پولی اومه از بعد اومن.بکنه کاری مهچین بزاریم
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

 به بودیم منتظر که سودی و بودیم کرده گذاری سرمایه او
 کرده اش آماده و بودیم کرده پیداش ما.بیاریم دست

 حق. آوردیم در موفق حمصول یک صورت به اونو ما.  بودیم
 اینجا که نکنید فکر. کنیم حفاظت مان سرمایه از داشتیم

 نیازی افسرده دخرتک این.تیلور آقای جنگید می خوبی برای
 و شهرت چی؟ از اینها مهه از بعد. نداره دادن جنات به

 و بسازیم ستاره یک ازش که بودیم داده قول ما ثروت؟
 کس هیچ نه ماست دارایی اون ولی. کردیم کارو این

  ."دیگه

  "چی؟ انتخاب آزادی پس:" گفتم

 حرف اش درباره که جتارته این چی؟:" گفت کاوندیش آقای
 که وقتی را مزخرفات این متام اختیار رزینگال. زنیم می

 به رزینگال.داد ما به سپرد، ما دستهای به را سرنوشتش
  ."داره تعلق کاوندیش ملکمای

 خواست می چون کشتیدش؟ این برای پس:" گفت مرده پسر
  "بره؟ خودش زندگی دنبال و کنه ترکتون

 شده متعجب اهتام این از ها کاوندیش رسید منی نظر به
  .بالیدند می آن به کمی بود چیزی هم اگر. باشند

 تا اونو دادیم هبش ما که مسی. منرده کامال اون:" گفت زن
 میلیوا بین از را سرنوشتشجوناه  سپس برد، مرگ مرز

 در ، مرگ آستانه در اونو و گرفت عهده به و کرد پیدا
 ما و برگشت که هنگامی.داشت نگاه مرگ نزدیک طوالنی جتربه

 را قدرتش و اراده عمیق شوک آن کردیم، اش زنده دوباره
 کرده مبدل ای گرانه سازش حالت چنان به و کرده ضعیف

 عنوان به را ما و داد قرار ما اختیار در اونو که ودب
 حفظ برای ما البته. پذیرفت اختیار صاحب و خودش قیم
 جدا دیگران از اونو بودیم جمبور احساسی رابطه این
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

 طلبی استقالل از ای نشانه او اگر این وجود با.کنیم
 این و کرده مسمومش دوباره بود الزم شاید داد می بروز

  ."کنیم تنظیم را ذهنش دوباره تا کنیم طی را مراحل

"لعنتی ها:" گفت رزینگال

 چی که دونند منی هیچوقت هنرمندان. هبچ هیس:" گفت مرد
  ."خوبه براشون

 هبرتین ولی:" گفت درخشید می شادی از حالیکه درجوناه 
 نگاه هست که جایی اونو من اراده تنها که اینه قسمتش
 اون زندگی حاال. من ادویج و قدرت. مرگ نزدیک ، داشته
 جان، کنی محله من به اگر.است وابسته من زندگی به کامال
. ره می تاریکی مست به مهیشه برای اون بکشی، منو اگر

  ."کنی هتدید منو نداری جرات

 منو ولی. باشه اینطور شاید:" گفت آرامی به مرده پسر
 و زندگی و دیدم دخرتو این تازه من کنی؟ می هتدید چی با

 کردی جرات تو دیگه طرف از.نداره زیادی امهیت برام مرگش
 فکر. ندارم دوست اینو من و کردی دخالت من قلمروی در و

  ."کشم پسر جون  می رو تو حال هر به کنم

  ..."من. نیست اون من اسم حاال. نزن صدا منو اونطوری" 

  ."بیلی هستی مهیشگی عصبی یابوی مهون" 

  ..."خوام می من" 

 بکن اینکارو. باش سرحرفت بکشی؟ منو خوای؟ می یچ تو" 
 بستم که را قراردادی که نداری قدرتی مهچین هیچوقت ،تو

  ."بشکنی

 می لبخند دوباره ناگهان و." نه شاید:" گفتجوناه 
 دوست را لبخند آن واقعا شدم جا جابه نگرانی با.زد

 خیره مرده پسر به مستقیم تا آمد جلوجوناه . نداشتم
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

 خبیه خودتو ها سال این طی خوب خیلی واقعا تو. " شود
 برداشتی که جراحاتی و زمخها متام. کردی وصل هم به و زدی

 ات شکسته و مضروب بدن داشنت نگه. کردی فراموششون و
... اما قیطانی نوار و قوی العاده فوق چسب با هم کنار
 اگه شد می چی چی؟ نشوند داشته نگه دیگه هیچکدام اگر
  "رفت؟ می بین از...  تو های ازیبازس متام

 پسر بدن که بود این مثل و زد سریعی ضربه دستش با او
 باز رنگ سیاه قیطانی نوار حالیکه در. شد متالشی مرده

  .آمد در حرکت به پرچم مانند پشتش قوس شد می

در حال ای که انگار  دستش حرکت کوتاهی داد به گونهبه 
. ده منفجر شده استبدن پسر مربریدن چیزي است و بعد 

رنگ باز شد و  قوس پشت پسر مرده مانند یک نوار سیاه
هایی  ها و رشته بافته. مانند پرچم به اهتزاز درآمد

هایش جز  افتادند، و لباس زنان، به نرمی روی صحنه می موج
هیچ خون، یا هر مایع . هایی پاره چیز دیگری نبود رشته

هایی در  و بریدگی ها دیگری، ریخته نشد، اما ناگهان زخم
. ی پسر مرده دهان باز کردند جای جسد سفید و مرده جای

های  پاهایش دیگر توانایی حتمل او را نداشتند، اندام
هایش بیرون ریختند، بیهوش شد و حمکم با  رنگ و روده صورتی
های  یک دستش در حالی که انگشت. ی سخت برخورد کرد صحنه

پسر . مل از بدنش جدا شدخورد به طور کا آن هنوز تکان می
یی  ها به سان گلها مرده مهچنان دراز کشیده بود و زخم

گاه متوجه نشده بودم که  هیچ. کردند آرام آرام سر باز می
چنگ بازویم  به رزینگال. تا چه حد زخم برداشته استاو 

. بلند نشد ويصدایی از  اما هیچحمکم فشرد ،  زد و آن را
ه بودم، ایستادم؛ زیرا حتی فکر جایی ک مهان و من تنها در

اش  توانستم بکنم که به وسیله یک کار لعنتی را هم منی
  .بتوامن دوستم را جنات دهم
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

که این عنی ی. آنرتوپی": گفت  خودپسندانه با حاليت جوناه
حاال اگه به خودت نگاه کنی، پسر . شه چیز از هم جدا می مهه

تونی درد رو  یمرده، خیلی هم بزرگ نیستی، هستی؟ هنوزم م
باید با جهنم معامله . احساس کنی؟ امیدوارم که بتونی

اگرچه در ایت ... کنی بلکه بتونی از این جمازات خالص شی
هبتون چی گفتم خامن و آقای . برات هیچ سودی خنواهد داشت

کنین؟  ، چرا اینجا منیاین و اونو مفتخرش منیكاوندیش
خواد برای اینکه  منیدمل . به مسیرش هدایتش کنینبیاین و 

  ."ریحو تصاحب کردم بعدا سرزنش بشمی تف مهه

آه آرامی . های به یکدیگر نگاهی انداختند كاوندیش
. بپیوندند جوناهکشیدند و به جلو حرکت کردند تا به 

باالی سر پسر مرده که بدنش مهچنان سرسختانه به زندگی 
هایی  چنگ زده بود، ایستادند و متفکرانه و با اخم

. رفته به بررسی وی پرداختند هم رد

م ازش توی یه کوره نگهداری تونی می": گفت كاوندیشآقای 
  ."کنیم

من بیشرت از . تونیم البته که می": گفت كاوندیشخامن 
تونن  برم که اونا هنوز زندن و می لذت میزماني مهیشه 
  ."قاتی که در جریانه رو حتسین کنناتفا

م یه پایان ناگهانی اینجا کن اما من فکر می: "مرد گفت
ای مثل پسر مرده  بازیگرهای اصلی. باشهمورد نیاز بیشرت 

یه عادتی دارن که اگه باهاشون یه ذره نرم برخورد بشه، 
  ."کنن یشه از سرنوشتشون فرار میمه

های  ت به این خاطر زنده منوندیم که فرصتوقمهه  و ما این"
  ."كاوندیش ، آقایداده باشیمغیرضروری به دمشنامنون 

  ."، عزیزممهني طورهدقیقا "
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

شان  های خمفی هایشان را از جیب هر دوی آا تپانچه
. درآوردند و مهزمان به سر و قلب پسر مرده شلیک کردند

اش از  اختیار تکان خورد، و مغز صورتی و خاکسرتی بیاو 
 پشت افتادهسپس مهانطور به .ه شدبیرون پاشیدبه پشت سرش 

ها  كاوندیش. ی نامعلومی خیره ماند نقطه هایش به  و چشم
یشخندم بزرگرتین نچرخیدند تا با من روبرو شوند، و من 

  . را حتویل آا دادم

  ."ها راتومن مصرف کردین، حرومزادهآخرین تی"

هایشان را چکاندند،  ی تفنگ  ها چند مرتبه ماشه كاوندیش
 ياعتنایی به شکل آا با بی. اما هیچ اتفاقی نیفتاد

ای باال انداختند و برگشتند تا پشت سر  کامال مهاهنگ شانه
  . شان بایستندجوناه

."مهیشه به مناینده هامون اعتماد داشتیم ما": مرد گفت

حاال مهش مال . عزیزم خواستی، بیلی تو اونو می: "زن گفت
  ."تو

 یک قدم به جلو برداشت، چنان لبخند از خود جوناه
ام اوقات دنیا را به او ای به لب داشت انگار مت راضی

. نداشتای در کارش  عجلهبراي مهني هیچ داده بودند و 
جان؟ اما درسته  خمفی کردیتو آستینت حقه  یيهنوز چندتا"

اون موهبتت . شتیرو تو متام عمرت دا ها حقهتو فقط مهني خب 
یه قدرت هیچ وقت در حقیقت هم برای پیدا کردن چیزها 

وجود نداره که راهي هیچ . نواقعی نبود، نه مثل مال م
من اول باهاش جلوی من رو بگیری و نذاری که بتوني تو 

رو به اوجنایی که تعلق  رزینگالتو رو بكشم و بعد هم 
ها  چطوری باید بکشمت،جان؟ بذار راهحاال . داره برگردومن

و فقط نیاز به یه  ندکه منتظر هایي سرطان... رو بشمرم
که  یا ارتوروزي. ندپخش بش و ندکه ورم کن نددار تلنگر
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

هایی که  ها و ویروس باکرتی یاتوی هر مفصلت کمین کرده،
بیشرت شاید مهشون باهم حيت ... خوان خونتو به جوش بیارن می

ممکنه مثل پسر مرده منفجر حتی یا . ندکننده باش سرگرم
یک در میلیون شانس این رو داشته ... یا شایدو ! بشی

انگیزی از  زمانی که به شکل رقتباشم که تو رو به جا و 
 وشکل افتاده، معیوب و درمانده متولد شدی، برگردومن؛ 

تونن بفهمن که  بنابراین مهه می. رهات کنماوجنا مهونطوری 
  ."چی میاد دربیفنت جوناهبا  نامحقی که خبواهاي سر آدم 

و . این قدرت را داشت. توانست این کار را بکند او می
خواستم  بود که دیگر منی موهبتاشتم یک متام چیزی که من د

حاال دمشنامن دقیقا . روی استفاده از آن ریسک کنم
کردم که  اگر ذهنم را باز میودانستند که کجا هستم،  می

م استفاده کنم، آا مستقیما به ذهنم محله موهبتاز تا 
کنرتل ذهن و روح من را در یک چشم به هم  بعد. کردند می

چیزهای خیلی  . ...گرفتند، و سپس زدن در اختیار می
اما . ساید وجود دارد در نایتهم تری از مرگ  وحشتناک
ی کافی قدرمتند در  من هیچ چیز به اندازهموهبتم هم بدون 

را متوقف کرده و از  جوناهبتوامن اختیار نداشتم که 
. خودم بودم... متام چیزی که داشتم. حمافظت کنم رزینگال

  . شد كمرنگ جوناهو نیشخند  ناگهان لبخندی زدم،

بیلی، بیلی، "  :آرام و راحت و کامال فخرفروشانه گفتم
اصال به . تو هیچ وقت طبیعت واقعی جادو رو نفهمیدی

که به ارث بردیم  موهبيتقدرتی که ازش برخورداریم و یا 
و . گرده در ایت به تصمیم و اراده برمی. شه مربوط منی

  ."ر اواستذهن و روحی که پشت س البته

. که مهچنان ایستاده بود، دوختم جوناهچشمامن را به 
در شد، چشم در چشم، اراده  حمدوددنیا به ما دو نفر 

ی فلزی  صحنهروي متام آنچه که بودیم، به . ارادهقبال 
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

شدند تا نشان  نار زده مییکی ک ها یکی شد، الیه رخيته روشن 
و با وجود . یمز ما در عمق وجودمان چه هستیك اهر دهند 

متام قدرت و هر آنچه که تا به آن روز اجنام داده بود، 
چند قدم حقیقت او در . بیلی المت اول رویش را برگرداند

شده اش زرد  کشید، و چهره ت، به سختی نفس میبرداشعقب به 
  . بود قطرات عرق روي پوستش مي درخشید

 هستی؟ تواي جهنمی موجود تو دیگه چه " : زیر لب گفت
  ..."ستینی انسانچی هستی؟ تو 

".خیلی بیشرت از توی کثافت آدمه: "گفت رزینگال

به او نگاه کرد،  جوناهو وقتی که  سر گذاشتپشت منو  
مهانطور که به صورتش خیره شده بود شروع به آواز خواندن 

درست آنرا او صدایش قوی، واقعی و قدرمتند بود، و . کرد
نشانه رفته  جوناهه مست یک اسلحه مستقیما ببه مانند 

 مگرفتمي در حالی که گوشهایم را حمکم من بالفاصله . بود
هم عكس ها  كاوندیش، جوناهپشت سر . ، از عقب افتادم

هایشان را گرفتند و  گوش  العمل مشاهبي نشان دادند،
ـ  جوناهخواند، چشم در چشم  می رزینگال. نشینی کردند عقب

هایی که  شده و عاشق های گم از عشقغمگني  ؛یک آهنگ غمگین 
 رزینگال .قلب هایي كه خمفیانه خیانت كردندرفتند و 

توانست به جای  منی جوناهخواند، و  مستقیما برای او می
درست مانند موشی که توسط  ؛ یا فرار كنددیگری نگاه کند

نوك یک مار هیپنوتیزم شده بود و یا مانند یک ماهی 
نگ سنگدل و بیرحم از او را با یک آه رزینگال. قالب

استعدادها، در جایش  احنرافو ها نهایی ت پیمان شكين ها،
را به  ندمتام کارهایی که با او کرده بود. خشک کرده بود

بیشرت آوازش خواند،  و هرچه بیشرت می. گرداند خودش باز
داستان زندگی بیلی المت . شد می جوناه  شبیه داستان زندگی

توانست مانند پدرش یک قدرت و نفوذ برتر  بیچاره، که می
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

  مزدور ادم كشباشد، اما هرگز چیزی بیشرت از یک داشته 
  .  نبود

براي دلگرمي هبم چسبیدند و تا جایي كه  كاوندیش ها 
. میتوانستند  براي اطمینان خاطر از ما فاصله گرفتند

كه قدرت داشتم دست هامي را بر گوش هامي من هم تا جایي 
كاسه  به حدي كه احساس مي كردم هر آن   فشار میدادم ،

با این وجود  سرم به خاطر فشار بیش از حد خواهد شكست  ،
هجاهایي از اواز از زیر دستم در مريفت و به سرم وارد 

تا جایي كه احساس میكردم قلبم فشرده میشود و  مي شد ،
 .اشك از چشمامن جاري بود و. ارد بایستدهرآن امكان د

، او زمزمه  سراجنام بیلي المت جمبور شد با حقیقت مواجه شود 
. . .    فقط میخواستم تو به من افتخار كين  بابا ،: كرد 
هوا به بدني كه او حتت اختیار داشت . و ناپدید شد   . 
بیلي قدرتش را به . هجوم برده و آن را پر كرده بود    ،

وي زماني را انتخاب كرده بود كه  خود برگردانده بود ،
  . هنوز به وجود نیامده بود

هرچند قدرت صدایش  رزینگال دست از آواز خواندن كشید ،
ناگهان شروع به تلو تلو خوردن . در فضا طنني انداز بود 

اما   قبل از برخوردش به زمني گرفتمش ؛ .كرد و سقوط كرد 
سنگیين   را از دست داده بود ،به خاطر اینكه تعادلش 

روي سن  . وزنش باعث شد تا هردوميان  به پایني بیافتیم
زانو زدم و او را در بازوامن گرفتم و تنها در آن زمان 

نفس كشیدنش به .  بود كه متوجه شدم او در حال مرگ است
مشاره افتاده بود و من قلبش را احساس میكردم كه تعداد 

  .     میگرددضربانش به هیچ نزدیك 

این تنها میل و اراده جوناه بود كه او را از درگاه 
تقدیر به تاخري   مرگ دور نگه داشته بود و با مرگ وي ،

. افتاده رز هم شروع به دست اندازي به وي كرده بود
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

گویي كسي شري آبي   زندگي قطره قطره از وي خارج میشد ،
فكر   شیدم ،با خشم او را به مست خود ك. را باز كرده بود

میكردم مي توامن او را با خواست و اراده خودم نگه دارم 
  .     اما یك ترفند دوبار جواب منیدهد ،

."قول دادم جناتت بدم":من بي حس گفتم 

روزینگال با لبهاي برينگي كه به سخيت حركت مي  كردند ، 
تو حقیقت رو به من قول دادي ،اما من باید هبش ":گفت 

تونه مهیشه  جان تیلور بزرگ و مقتدر هم مني  حيت .رضا بدم
."به قولش وفادار باشه

دیگر  دیگر صحبت نكرد ، . او رفته بود  و به مهني راحيت ،
من  .و زندگي به كل از بدنش رخت بر بست نفسي نكشید 

به آرامي  تكانش   مهچنان او را در آغوشم گرفته بودم ،
  .     ي وي باشمو سعي مي كردم تا مایه تسال مي  دادم 

حاال جمبورمي  . چه حیف اوه عزیزم ،":آقاي كاوندیش گفت 
       ". اومن با یكي دیگه دوباره از اول شروعش كنیم ،

میگن تا سه نشه . مهم نیست  آقاي كاوندیش ":زن گفت 
".شاید این بار شانس بیارمي. بازي نشه

ا شروع آ. درچشمامن مرگ موج مي زد  به آا نگاه كردم ،
اما دستانشان به  به گلوله گذاري در تفنگهایشان كردند ،

شدت  مي  لرزید و بعد وقيت پسر مرده شروع به صحبت كردن 
. به اطراف نگاه انداختیم كرد ،با وحشت از جا پریدمي  و 

چرا كه قسمت   با این كه  تنها زمزمه اي بیش نبود ،
در سكوت آجنا  اعظم ریه اش از بني رفته بود، با این وجود

  .      به خوبي قابل تشخیص بود  ،

هنوز متوم نشده ":كور و بي هدف به سقف خريه شد و گفت 
هنوز . نه كامال. اما هنوز راهي نشده رزینگال مرده ، ،
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

البته اگر تو  هنوز وقت هست جناتش بدمي ،. جان  وقت هست ،
    ".مي خواي و جراتش را داري

ر تواني براي متعجب شدن نداشتم انقدر كرخ بودم كه دیگ
چطوریه كه تو هنوز پیش مایي؟ نصف اعما ":تنها گفتم   ،

آا مغزتو  به خاطر خدا ،. و احشات روي سن پخش شده
" !داغون كردن 

او خیلي كوتاه خندید و بعد با صدایي روح مانند وترس 
بدن من ساهلاست كه مرده  و حقیقتا به اعضاي ":اور گفت

دیگر نیازي ندارد چرا كه هیچ خدميت مني  تونند دروني اش 
تنها شكلیه كه من در آن زندگي مي  این بدن ،. اجنام بدند

مثل . در حقیقت زندگي در آن تبدیل به عادت شده. كنم
خوردن و نوشیدن و یا هر كاري دیگري كه  به من كمك مي 

جان ،تو هنوز مي توني . كنه تا وامنود كنم هنوز زنده ام
مي تومن از نريوي زندگي تو كمك . گال رو جنات بديرزین

بگريم و جادو یي را اجنام بدم كه هردوي ما رو بدنبال او 
سرزمیين مرزي كه ما براي   به سرزمني تاریكي ها ،. بفرسته

رسیدن از این زندگي به زندگي بعدي از بني آن عبور مي  
یك در دچار  وقيت من مردم و دوباره برگشتم ،آن . كنیم

من مي تومن دنبالش برم . شكاف شد كه هنوز براي من بازه
اما تنها یه روح زنده است كه مي تواند او را دوباره  ، 

در این ماجرا ممكنه .من به تو دروغ مني گم جان. برگردونه
امكانش هست كه مهگي ما از اون در آخر عبور . تو مبريي

كه امتحان اما اگه تو خبواي .كنیم و دیگه هرگز برنگردمي
اگه حاضر باشي متام ساهلایي كه از عمرت باقي مونده  كين ،

اون وقت هبت تضمني مي دم  رو سر این آخرین  قمار خرج كين ،
  ".كه هنوز یه شانس دارمي

"بكين؟ كارو این مي توني واقعا تو":من گفتم 
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

چیزایي رو كه مربوط  مهه من. گفته ام هبت":پسر مرده گفت
".مي دومن به مرگ مي شه رو

،تا حاال نذاشتم یه مشرتي ازم نا  لعنيت اوه":من گفتم 
  ".امید بشه

تونه تو رو به  مي  مهچني طرز فكري ، یه": گفت مرده پسر
  ".كشنت بده

 كنند محله هبمون رفتیم ما كه درحايل ، ها كاوندیش اگه" 
 چیزي دیگه وقت اون ، كنند نابود رو هامون بدن ؟ چي

"ش وجود نداره ؟هب برگشت براي

 بر ،  مي كنیم ترك رو اینجا  كه اي حلظه دقیقا مهون ما
  ".گشت خنواهیم بر شاید هم اصال  یا. گشت خواهیم

".بده اجنامش":من گفتم

من و پسر .  مردمي  هردو ، ما و داد اجنامش مرده و پسر
با استفاده از قدرتي كه سال هاي باقي مانده از   مرده ،

با هم وارد   ما ارزاني داشته بود ، به  زندگي من ،
و براي اولني بار سرزمیين را كشف كردم كه حيت   تاریكي شدمي

شيب بود كه هیچ گاه . از نایت ساید هم تاریك تر بود
نه ستاره اي مي شناخت و  پایاني برایش مقدر نشده نبود ،

خيچال ترین زندان ها و پایدار ترین پاییزها . نه ماهي
به جز من و پسر  ا هیچ چیز وجود نداشت ، در آجن. بود

مثل   بي هیچ فرم و شكلي ،  من تنها یك حضور بودم ،.مرده
جیغي بودم كه دهاني براي حمدود كردن و بسنت آن وجود 

آرام  طر حس حضور پسر مرده ،با این وجود به خا نداشت ، 
ما بدون صدا حرف مي زدمي ، با اینكه هیچ آوایي  .بودم

  .مي  شنیدمي ت ، اما وجود نداش

  ". . . . . هیچ چیز. این جا هیچ چیز نیست" 
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

اما تو هنوز اون قدر به زندگي  در حقیقت هست جان ،"
خودت را  .چسبیده اي كه كه مني توني از آن لذت بربي   

  ."خوش اقبال بدان 

  "رز كجاست ؟"

این تاریكي رو مثل یه تونل در نظر بگري كه ما رو به "
از این طرف . یه راه براي خروج. ایت مي  كندمست نور هد
. . . . ."  

چطور ممكنه وقيت هیچ چیزي وجود نداره . . . . درسته "
  ". . . . . مسري و جهيت وجود داشته باشه 

تو واقعا جوابش را . دست از سوال كردن بردار جان"
  ." حاال دنبال من بیا. دوست خنواهي داشت 

  ". وديتو قبال هم تو این مسري ب"

  ".قسميت از من مهیشه این جا هست"

آیا این باید كاري كنه كه من احساس هبرتي داشته باشم "
  "؟تو واقعا یه شبح واره اي  ، مي دونسيت؟

  ". . . از این طرف . تو هیچي منیفهمي  جان "

اینكه به تاریكي به . و ما كال در مسري تازه اي افتادمي 
ا به جایي رهنمود مي كرد مانند تونلي نگاه كنم كه ما ر

مشخصا در حال نزدیك شدن به چیزي .خیلي كمك بزرگي بود ،
امكان   هرچند بدون راهنما یا هر گونه عالميت ،  بودمي ،

مي . قضاوت درخصوص سرعت و یا مقصد سفرمون  وجود نداشت 
حيت اما مي شد گفت  بایست ترسیده و هراسان مي بودم،

. د،گویي بداجنا تعلق نداشتند احساسامت از بني رفته بودن
اما بعد احساس . حيت افكارم هم گنگ و نامفهوم شده بودند

یك چیز خمصوص كه داشت صدامي   كردم چیزي جلومي قرار دارد ،
زیبا و درخشان   كور سوي نوري ظاهر شده بود ،. مي زد 
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

گویي متام الوان رنگني كمان در آن نور یك ثانیه اي  ،
بي هیچ عجله اي ، در حال رشد و بزرگ  كه.وجود داشتند 

با این وجود مهچنان  شدن بود ، روشنایي بزرگ و درخشان ، 
مثل شعاع نوري از فانوس دریایي   گرم و آرامش خبش بود ،

صحیح و سامل به خانه  كه كشيت ها را از دل تاریكي شب ،
هدایت مي كرد و بعد حضوري دیگر با ما بود و آن 

   .     رزینگال بود

  "مشا فرشته اید ؟ "

بعید میدومن ، آا بعد از این با من . رزفكر نكنم " 
ما اومدمي . با پسر مرده من جان هستم ،مهراه . صحبت كنند

        ".تو رو بربمي خونه

موسیقي عايل و  رو بشنوم ،اما من مي تومن صداي موسیقي "
مهه اون آهنگ هایي رو كه مهیشه دمل مي خواست  .جذاب 

  ".ومنخب

مثل گرماي لذخبتش . براي او موسیقي بود و براي من نور 
بعد از یك سفر سخت و طوالني  گرماي دوستانه خانه ، كه  ،

یا شاید آخرین سوء سوء . از پنجره به بريون مي تابید
متام  وقيت متام كارها به امتام رسیده ، هاي روزانه خورشید ،

مهه ما مي  و  مسئولیت ها به كناري اده مي  شد 
به روز به امتام رسید،. توانستیم سراجنام اسرتاحيت بكنیم

  .خانه خوش آمدید

  ".فكر مني كنم دوست داشته باشم برگردم جان ، اوه ،"

مثل این مي مونه كه . منم احساسش مي  كنم. مي دومن رز"
اآلن بازي متوم   ما سرگرم اجنام بازي اي بودمي،. . . . 

یده كه به جایي كه هبش تعلق دارمي و دیگه وقتش رس شده 
  . . . . ."برگردمي
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

ما به مست   حسي داشتم كه دستش را در دستم گرفته ام ،
اما پسر مرده قبل از ما آجنا .آن نور و موزیك حركت كردمي

اما بي هیچ رمحي  دست هردوي ما را گرفت و  مهربان ،. بود
ام نگراني و به مت به بداميان  و به زندگي ، به عقب كشید 

  .      هاي مرتبط به این جهان برمان گرداند

نفس هاي عمیقي به درون ریه هامي مي   به سخيت نشستم ،
نور كم سوي جهان . انگار براي ساهلا زیر آب بودم كشیدم ،

هیچ گاه به . در اطراف من در حال ناپدید شدن بود
 پوست بدمن. اندازه آن حلظه احساس  زنده بودن نكرده بودم

جهان مملو   ضور صد ها حس به خارش افتاده بود،به خاطر ح
او خودش را .و رز ، دقیقا كنار من بود از صدا شده بود 

به میان بازوان من پرتاب كردو براي مدتي طوالني ما 
گویي منیخواستیم دست از  یكدیگر را در آغوش گرفتیم ،

ميان اما سراجنام از هم جدا شدمي و روي پاها.یكدیگر بكشیم
با متام خواسته   ما دوباره به دنیاي واقعي ،. ایستادمي

پسر مرده جلوي ما  .و برتري هایش برگشته بودميها
ایستاده بود ،كامل و سر پا و در لباس هاي پر تلولو اش 

سوراخ گلوله اي  تنها فرقي كه كرده بود ،  . مي درخشید
  . بود كه روي پیشاني اش نقش بسته بود

هبت گفته بودم كه من ":از خود راضي گفت او با حاليت 
اوه راسيت . هرچیزی را كه مربوط به مرگ باشه رو مي دومن 

من كمي  از انرژي زندگي تو رو براي درست كردن   ، جان ،
، استفاده كردم بودصدماتي كه جوناه به بدمن وارد كرده 

به من اعتماد كن . مي دونستم از نظر تو اشكايل نداره. 
       ."نبودش را احساس خنواهي كرداصال  ،

       ".اول اجازه بگري دفعه بعد ،":من به او خريه شدم 

من ":پسر مرده یكي از ابروهایش را باال انداخت و گفت 
    ."واقعا امیدوارم دفعه بعدي وجود نداشته باشه
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

چه مقدار از نريوي زندگي ام را  تو این شاهكار  فقط ؛" 
"خرج كردمي؟ 

اد یبه نظر م. فقط یه كمي ، اما ینكه خیلي عجیبهبا ا 
. ، جانیده تر باشیچیاد پیکه به چشم م یکه از اون
  ."ین طور باشیدم ایالبته، با

آقاي كاوندیش با صدایي جیغ مانند در حايل كه به نظر 
مشا ها ":مي رسید هر حلظه امكان دارد زیر گریه بزند ،گفت

و االن دوباره زنده  مهه تون مرده بودید،. مرده بودید
"! این انصاف نیست  !اید

مشكل ":خامن كاوندیش با حاليت ترش خو و قهر آلود گفت 
هیچ وقت مني شه به مردمي  كه مرده . نایت ساید مهینه 
یادت باشد دفعه بعد مبب هاي آتش زا با . اند اعتماد كرد

     ".خودمون بیارمي

وا كامال به خاطر ا  با این حال ،. درسته خامن كاوندیش"
ظر مي ضعیف به ن  اون كار غري طبیعي اي كه اجنام دادن ،

بشه دوباره این فشنگ هاي  ،بنابراین فكر مي كنم رسن ،
اما فقط این بار تعداد .قابل اعتماد رو در سرشون كاشت

     ".زیادي از آا

اگه ما نتونیم رزینگال رو داشته .دقیقا آقاي كاوندیش"
."هیچ كس دیگه اي هم منیتونه پس باشیم ،

آا تفنگ هاي آماده به شلیك خودشان را به مست وي 
من حركت كردم تا خودم را بني اسلحه ها و رز . گرفتند

اما این مهه كاري بود كه من توانستم اجنام  قرار دهم ،
در این حلظه   زماني كه در تاریكي گذرانده بودم ،. بدهم

به پسر مرده . من گرفته بود متام چیز هاي دیگرم را از
  . كه او هم شانه هایش را باال انداخت  نگاه كردم ،
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

آیا شانسي   رزینگال ،.متاسفم منم دیگر انرژي ندارم"
"براي شنیدن یک آواز دارمي؟ 

باید كاري . اآلن من حيت مني تومن یه نت رو خبومن عزیزم ،"
        "!.باشه كه بتونیم اجنام بدمي

."مبريید و شید خفه ، آره":ش گفت خامن كاوندی

تفنگ هایشان را به مست   هر دو نفر به ما نزدیك شدند ، 
از زمانشان ایت استفاده را مي  ما نشانه رفته بودند ، 

از اینكه مي دیدند دمشنانشان بدون هیچ كمكي و  بردند ،
لذت مي  حيت امیدي به كمك در مقابلشان ایستاده اند ، 

خواستند به مست هر سه ما شلیك كنند و من  آا مي.بردند
دیگر برامي هیچ نريوي جادویي اي باقي منانده بود كه از 

اما حقیقت این بود كه من خود هیچ گاه .خودمان دفاع كنم
اتكاء داميي به جادومي براي خالصي از مشكالت و دردسرهاي 

اعتقادم بر این بود كه .مني كردم  متنوعم در نایت ساید ،
بیشرت قابل اعتماد  اه بودن ،فاده از مشت و آب زیر كاست
بنابراین آنقدر صرب كردم تا كاوندیش ها درست به  .است

آنگاه بطري كوچكي از فلفل را از  مقابل من رسیدند،
انگاه خود خارج كردم و به صورت از خود راضي و سر شار 

هردوي آا به خاطر اینكه فلفل . از لبخند آا پاشیدم
به طور رقت   تقیم به درون چشمانشان فرو رفته بود ،مس

من اسلحه ها را از .باري شروع به زوزه كشیدن كردند
دستان مرتعش آا با ضربه اي به زمني انداختم و به پشت 

پسر . دقیقا اصويل و هدفمند سرشان ضربه سخيت وارد آوردم،
  مرده ضربه اي به پاهایشان زد و آا روي زمني ولو شدند

روي زمني مي خزیدند و به چشمان اشكبارشان چنگ . 
  .    میزدند
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

هیچ وقت بدون اوا از . منك و فلفل":خیلي ساده گفتم 
من  در خونه بريون نیا  و هر وقت حكومت به اینجا رسید ،

   ."رو زمخاي تو هم منك مي پاشم

سر  جادوگر رزمنده ي بیهوشي كه از جایي نامعلوم ،
از هوا به روي صحنه پرتاب  از خون بود ، تاپایش پوشیده

با ضربه هایي متوايل و سخت به زمني جلوي پاي دو . شد
دیگر كه داشتند از مقابل دمشين نادیدني  جادوگر رزمنده

جادوي زن . برخورد كرد  به مست صحنه عقب نشیين میكردند ،

،  zen  ،  ، ا در هوا موج  كه مثل تف دهان بوددر جلوي آ
در مهان حال دست هاي متحرك آا به  و جلو مي رفت ،میزد 

اما . سرعت در حال  تشكیل دیواري دفاعي اي از جادو بود
چیزي   بزرگرتین ماجراجوي دوره ویكتوریا ، جولني ادونت ،

با انرژي بي حدي . بیش از یك حریف ساده براي آا بود
ده از طلسم هایي كه به مست وي پرتاب ش روي صحنه پرید ، 

حلقه اي را به دور آن خملوقات  بود با مهارت جا خايل داد،
به قدري با . جادویي سردرگم با مهارت و زبر دسيت انداخت

به طور غري قابل   سرعت حركت مي كرد كه اصال دیده منیشد ،
وصفي برازنده و زیبا بود و در متامي اوقات لبخندي بر 

اني اي بي حد و متام آن خدا نشناسان را به آس  لب داشت ،
حيت سي سال سردبري بودن و یك جا نشیين . حصري در هم كوبید

  .هم چیزي از سرعت عملش كم نكرده بود

او سراجنام باالي سر سه پیكر جادوگر بي هوش ایستاد  
پسر مرده . لعنيت حيت به نفس نفس زدن هم نیافتاده بود ،
ا جمبور واقع همهرسه برایش كف زدمي ،مشا  رزینگال و من ، ،

حقیقتا مهان چیزي بود  جولني ادونت ،.به این كار بودید 
متوجه كاوندیش هاي شكست كه درموردش گفته میشد و وقيت 

  .      نیش خندي به مست من حواله كرد ، خورده شد
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

كارت . مي بینم كه شوالیه گري دیگر مورد نیاز نیست" 
    ".نگران بودمي كه نكنه دیر برسیم. خوب بود جان  

اما هنوز روي میم  رو بیان كنم ،» ما«قصد داشتم كلمه 
بودم كه دیدم واكر دارد از هلیكوپرت پیاده مي شود و 

متام چیزي كه من . ناگهان احساس خیلي بدي پیدا كردم
حاال دیگه . اوه لعنيت "توانستم فكر كنم این بود كه

       ."واقعا تو دردسر افتادم

ت تا كاوندیش هاي گریان و واكر قدم هاي بلندي برداش
چهره اش مثل مهیشه آرام بود و   چشم قرمز را نظاره كند ،

واكر در آن كت و شلوار شیك و تر و متیز .غري قابل خواندن
و به  و با كاله لبه دارش، مناینده اولیاي امور بود 
او . احتمال خیلي زیاد خطرناك ترین فرد در نایت ساید

و اگه  وي نایت ساید قدرت داشت بر روي هر كس و هر چیز ت
هیچ گاه مني  پرسیدید از طرف چه كسي به  مشا عاقل بودید، 

اگه قدرتي برام باقي مانده بود .او این قدرت داده شده
  .      مثل تري در مي رفتم و فرار مي كردم ،

آا خودشان را .كاوندیش ها از حضور جولني مطلع شدند
با بدگماني با  بایستند وجمبور كردند تا روي پاهاشان 

او براي دقیقه اي طوالني به بررسي .او رو در رو شدند
  . و بعد لبخندش حمو شد و نگاهش سرد چهره هاي آا پرداخت 

 .من مهیشه مي دونستم مشا ها كي هستید": گفت سراجنام او
متام اون ماسك هاي  آلوده به جنایت ، متام اون شرارت ها 

اما مني  تونستم حرفم .جمازات نشده ایدهنوز براي آا  كه 
     ".رو ثابت كنم؛ تا االن 

مي دونستم اگه كسي باشه كه اون ":من نگاه كرد   به او
آن هم فقط به . جان  اون تویي ،  هارو بتونه گري بندازه ،

این دلیل كه اونقدر امحق بودي كه مني تونسيت بفهمي  غري 
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

ه دیدن من اومدي با بنابراین بعد از اینكه ب. ممكنه
هردوي ما تو رو  و از اون حلظه به بعد  واكر متاس گرفتم 
ما حيت . البته با یک فاصله معقول. تعقیب مي كردمي 

موقعي كه  كاوندیش ها با عالقه به گناه خودشون اعرتاف 
. ان را شنیدمي نشسته بودمي و  توي هلي كوپرت  مي كردند ،

قریبا صداي نربد جادوگرها مهه اش خیلي جالب بود ، من ت
باید مي . تا اینكه دیگه خیلي دیر شده بود رو نشنیدم ،

دونستم كاوندیش ها حتما با خودشون نريوي كمكي و 
       ".پشتیباني هم میارند

من با قدرتي كه اولیاي ":واكر به كاوندیش ها گفت 
به از االن به مشا میگم كه   امور به من اعطا كرده اند ،

     ".پیوستیدتاریخ 

 تواونا منو .مهه چیز با اون ها شروع شد":جولني گفت 
آن .بیارن ر شکل منو به دستییدن تا معجون تغیزمان دزد

كامال . هم به عنوان اولني كار بزرگ اشرتاكیشون با هم
. واضحه كه اوا مني تونستند مهني جوري پول به دست بیارند

ده یته براشون فاالب.بنابراین جمبور بودند ،كلك بزنند
ک چشم به هم ین که ظرف ینداشت، چون بعد از ا یچندان
ن یدن که بیفهم  ، هشتاد سال به جلو فرستادن ن رازدن م

ات رو یمن مهه جزئ. وجود نداره یچ فرمولیم هیها ادداشتی
."در ذهنم نگه داشته بودم

. كرد  نگاه كاوندیش خامن به مستقیم بعد و توقف كرد او
ف تر ایستاد ؛ مهچنان از یك چشمش داشت ، اشك او كمي صا

ماجراجوي افسانه اي ویكتوریایي و عشق گمشده . مي رخيت
چهره به چهره هم براي  خائن و مغبون ،  افسانه اي اش ،

  .      اولني بار بعد از قرن ها  قرار گرفته بودند

". . . .ایرن"
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

".جولني"

".تو خیلي تغیري نكردي"

". خیلي افتضاح شدم. اه نكنبه من نگ اوه ،"

كه خودت رو پشت یک . من مهیشه مي دونستم كه اون تویي"
". نام و مشخصه جدید پنهون كردي 

  "پس چرا هیچ وقت سراغمون نیومدي ؟"

حيت قوي ترین عشق ها هم اگه تو چاقوي تیزي رو به "
مي دونستم كه این . مي مريه و از بني مريه قلبش وارد كين ،

و و شوهرت خیلي از ت. ما مني تونستم ثابتش كنم ا تویي ،
این .دیگه برام مهم نبود و سراجنام ، .خوب حمافظت مي شد

و من هیچ گاه به زندگي  ها مهش مربوط به خیلي وقت پیشه ،
      ".در گذشته اعتقادي نداشتم

كه بسیار وحشتناك  طوري دهانش را باز كرد ،  ایرن ،
  .بود

. ما منتظر تو بودمي دنباملون بیاي   ،متام اون سال ها " 
تارهاو الیه هاي امنیيت دور خودمون كشیدمي و مهیشه خودمون 

مهه اون سال ها به خاطر تو مي . . . . . رو پنهون كردمي
      ".ترسیدمي و توي لعنيت اصال امهیت مني  دادي 

و .ایرن من یه زندگي جدید داشتم كه باید مي ساختمش ،"
اید چیزاي خیلي بدتري از تو وجود داشنت كه تو نایت س

  ."باید باهاشون مي جنگیدم

گاهي اوقات ":ایرن به طريف دیگر نگاه كرد و ادامه داد 
به خاطر . . . .  كه ممكنه تو برگردي من فكر مي كردم ،

."من
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

رو مني شناسم من دیگه تو .عشق من مدهتا پیش مرده"
".ایرن

."و هیچ وقت نشناخيت جولنيت"

آقاي كاوندیش با حاليت مالكانه به كنار مهسرش رفت و 
مهه ما مي دونیم مشا ها چرا ! صحبت كافیه ":گفت 

  !انتقام گرانبهاتون رو بگريید و متومش كنید!  اینجایید
ها یي كه سرتون آوردمي ما رو به خاطر متام كار ها و بال 

!"بكشید  ،

". تو هیچ گاه منو درك نكردي"

. بربشون":ا گفت و به واكر نگاهي كردجولني این ر
اون وقت قدرتشون رو  جتارتشون رو نابود و بي مصرفش كن ،

. و اخراجشون كن  بفرستشون به دادگاه،. هم از بني بردي
درست مثل متام   به افرادي فرو مایه تبدیلشون كن ،

چه تنبیهي هبرت از این .اوایي كه این ها هبشون اسیب زدن
  "ثل اینها سراغ دارید؟براي افرادي م

واكر در حايل كه كاله لبه دارش را به مست جولني خم مي 
  ."ادم تو راهندافر.با كمال میل":كرد  گفت 

این ":جولني به واكر نگاه سخت و متفكرانه اي انداخت 
دوتا مطمئنا خیلي از بزرگان رو مي شناسن و از خیلي 

        ".نگذار در برن. مسائل مهم باخربن

من . چنني اتفاقي خنواهد افتاد":داد  جواب راحيت به رواك
دنبال یک هبانه اي مي گشتم تا كاوندیش ها رو به دام 

مهیشه باعث تكون  آشوبگرا ، .بندازم و هبشون ضربه بزمن
خوردن كشيت مي شن و هیچ وقت مني تونن به خوبي با بقیه 

ید ممكن یه روزي آا خودشون تبدیل به یک هتد. كنار بیان
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جمموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترمجه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

براي اولیاي امور بشن  و ما مني  تونستیم حتمل كنیم مهچني 
  "مي تونستیم؟ . چیزي رو داشته باشیم

او چرخید و بي هیچ عجله اي به من نگاه كرد و من خودم 
تو   ، جان ، خب ":واكر ادامه داد . را حمكم نگاه داشتم

اون وقت  حاال كي . منو جمبور به موش و گربه بازي كردي 
حاال كه به من . نگران نباش. . . ده است ؟ اما پسر ب

كمك كردي دو ماهي گنده مثل این دو تا رو از سر راه 
بردارم ، جربان خراب كاري اي كه تو امشب تو نایت ساید 

  ". . . .حواست باشه فقط اینكه ، . مسئولش بودي را كردي

انگار بوي داستاني به   جولني نگاه تندي بر من انداخت ،
  .      ش خورده بودشامم

  ."اره چي داره حرف مي زنهاون در ب جان ،"

  ."اصال خرب ندارم":و من با كمال پررویي دروغ گفتم 
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.  تٕاضاچیاٖ ٔی خٛا٘ذ ٚ آٟ٘ا تٝ ٚی ػطك ٔی ٚرسیذ٘ذ 

واٚ٘ذیطٟا ٔدثٛر ضذٜ تٛد٘ذ وٝ دخٕٝ واِیثاٖ را تفزٚضٙذ . در ؼَٛ ٞفتٝ پیص خیّی چیشٞا تغییز وزدٜ تٛد 

اتٟأات ػّیٝ آٟ٘ا دائٓ اس سٛی افزادی وٝ اس . تا تا پَٛ آٖ لثٛض لا٘ٛ٘ی رٚ تٝ افشایص خٛد را پزداخت وٙٙذ 

ایٗ أز تٝ . تاریىی تیزٖٚ ٔی آٔذ٘ذ رٚ تٝ ضىُ ٌیزی تٛد ٚ آٟ٘ا تذٖٚ ٞیچ خؽزی سمٛغ وزدٜ تٛد٘ذ 

.  سزػت ، تثذیُ تٝ ٚرسش ٔٛرد ػاللٝ ٘ایت سایذ ضذ 

ٌزٚٞی اس ٚوالی حزفٝ ای ٕ٘ایص وٝ ارسش صذای خٛب را ٔی .رسیٍَٙٛ تحت ٔذیزیت خذیذی تٛد 

آٟ٘ا پَٛ . دا٘ستٙذ ٚ تٝ ا٘ذاسٜ وافی ػالُ تٛد٘ذ وٝ تٝ رسیٍَٙٛ لزاردادی ٔٙصفا٘ٝ ٚ ٔؼمَٛ ارائٝ ٕ٘ایٙذ 

لثُ اس ایٗ ٞٓ تحت ٘اْ یه تِٛیذ . فزاٚا٘ی را تٝ ٚی اختصاظ دادٜ تٛد٘ذ ، خالصٝ والْ اٚ غٛغا ٔی وزد 

.  وٙٙذٜ تشري اِٚیٗ آِثٛٔص را ظثػ وزدٜ تٛد 

تٕاضاچیاٖ تٕاْ فعا را ٌزفتٝ تٛد٘ذ ٚ تیٗ راٞزٚٞا در حاَ رلصیذٖ . وّٛب آٖ ضة سزضار اس ٞیداٖ تٛد 

ٔٗ در . رسیٍَٙٛ تا وار خذیذش داضت تٝ سٛی تخصِ ٌزاٖ ٚ تا ارسش تاسار ٔٛسیمی حزوت ٔی وزد . تٛد٘ذ 

.  پسز ٔزدٜ رٚی پزٚ٘ذٜ دیٍزی وار ٔی وزدٚ خِٛیٗ ادٚ٘ت ٞٓ ٔطغَٛ یٝ رٚس٘أٝ اش تٛد . آ٘دا تٟٙا تٛدْ 

 رفتٝ تٛد ٚی ٔی تٛا٘ستٓ اس ٔٙطیٓ وتی تخٛاٞٓ تا تا ٔٗ تیایذ ، ِٚی اس سٔا٘ی وٝ رسیٍَٙٛ تٝ ٔسیز اصّی

. وتی فمػ تٝ سثه ٞای خیّی خاظ ػاللٝ داضت . ػاللٝ اش را اس دست دادٜ تٛد 

تا ٕٞزاٞی دٚ تا اس ایاٖ آٌز ٞا ، یه ؼثُ سٖ خذیذ ٚ ٞٓ خٛا٘اٖ ، رٚسیٍُٙ تا صذای ٌٛش ٘ٛاسش وٝ لّة 

اٚ لٛی ، سزضار اس ا٘زصی ٚ . ٞز وسی را ِٕس ٔی وزد آٍٞٙی در ٔٛرد ػطك ، ٘ٛر ٚ تِٛذ دٚتارٜ ٔی خٛا٘ذ 

. تا ایٗ حاَ ٞٙٛس ٞٓ ٔیىزٚفٗ ایستادٜ را در آغٛش ٌزفتٝ تٛد ٚ ٔی خٛا٘ذ . تٝ ؼزس تا ضىٛٞی س٘ذٜ تٛد 

سٝ ٔزتثٝ تا وف سدٟ٘ای ضٛر اٍ٘یش اس اٚ خٛاستٝ ضذ وٝ دٚتارٜ آٍٞٙی را . خٕؼیت تٝ اٚ ػطك ٔی ٚرسیذ 

خیّی خٛب است وٝ پزٚ٘ذٜ ای پایاٖ .تخٛا٘ذ ٚ ٞیچ وس  تٝ ٘ظز ٕ٘یزسیذ در فىز وطتٗ خٛدش تاضذ 

. خٛضی داضتٝ تاضذ 

                                                             
. وٙایٝ اس خٛا٘ذٖ رسیٍَٙٛ تٝ سثه ٘زٔاَ ٚ ٘ٝ تٝ سثه ٔذرٖ است 1  
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در وٕاَ تؼدة ، در تٛسػ پسز . پس اس ٕ٘ایص چزخی سدْ ٚ تٝ پطت صحٙٝ ٚ اتاق تؼٛیط ِثاس اٚ رفتٓ 

.  دیذٖ اٚ در حاِی وٝ وٕی خداِت سدٜ تٛد تزایٓ خذاب تٛد . ٔزدٜ ٔحافظت ٔیطذ 

: ٔٗ ٌفتٓ 

ٔحافظ ضخصی تٛدٖ . پس پزٚ٘ذٜ خذیذ تٛ ایٙٝ ؟ تؼدثی ٘ذارٜ وٝ ٕ٘یخٛاستی در ٔٛردش حزفی تش٘ی - 

 "یه وٕی تزای تٛ افت دارٜ ، ٘ٝ ؟

:   اٚ تا خاٜ ٚ غزٚر ٌفت 

. ایٗ ٔٛلتیٝ ؛ تا سٔا٘یىٝ اٚ رٚسیٍُٙ ٚ ٔذیزیت خذیذش تتٛا٘ٙذ تٝ یىی اػتٕاد وٙٙذ -

.  اٚ تایذ اس ٔٗ ٔیخٛاست تا ایٗ وار را ا٘داْ تذٞٓ - 

. تٛ ٕ٘ی تٛا٘ی ٚالؼا اٚ را سزس٘ص وٙی . خاٖ اٚ سؼی ٔی وٙذ آ٘چٝ را وٝ رخ دادٜ است فزأٛش وٙذ . آٜ- 

: ػٕذا تزای تغییز دادٖ ٔٛظٛع ٌفتٓ 

چٝ تالیی سز سٛراخ ٌِّٛٝ رٚی پیطا٘یت آٔذ ؟ -

: تٝ سزػت ٌفت 

.  تا تؽٛ٘ٝ پز ضذ ،اٌز وٕی ٔٛٞایٓ را پاییٗ تزیشْ وسی ٔتٛخٟص ٕ٘یطٝ - 

ٚ سٛراخ پطتت ؟ - 

! ٘پزس - 

ٔٗ ٞٓ ٔی تٛا٘ستٓ تؼذادی تخزْ ِٚی ٔٗ . اتاق پز اس ٌُ تٛد . در اتاق تؼٛیط ِثاس را سدْ ٚ داخُ ضذْ 

اس دیذٖ ٔٗ . رسیٍَٙٛ داضت خّٛی آییٙٝ آرایطص را پان ٔی وزد . ٞیچ ٚلت تٝ ایٗ چیشٞا فىز ٕ٘ی وٙٓ 

تٝ سزدی ٔزا در آغٛش ٌزفت ٚ ٞٛای ٘شدیه ٌٛ٘ٝ اْ را تٛسیذ ٚ رٚ در رٚی . خٛضحاَ تٝ ٘ظز ٕ٘ی رسیذ 

. صٛرتص ٌُ ا٘ذختٝ تٛد ٚ وٕی ٞٓ تی تفاٚت تٝ ٘ظز ٔی رسیذ . ٞٓ ٘طستیٓ 
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تایذ تٟت تّفٗ ٔی وزدْ ِٚی ٔطغَٛ خٕغ . تزای تٕاْ وٕه ٞایت ٕٔٙٛ٘ٓ خاٖ ، ٚالؼا است ٔتطىزْ -

.  وزدٖ ٌزٜٚ خذیذ در وٙار یىذیٍز تٛدْ 

:  ٌفتٓ 

. ػاِی پیص رفت .ٔٗ اٖٚ تیزٖٚ تٛدْ -

دیٍز ٕ٘ی خٛاٞٓ ... اس ایٗ چیشی وٝ ٔیخٛاٞٓ تٍٛیٓ تذ تزداضت ٘ىٗ ، ِٚی .. آرٜ ٕٞیٗ ؼٛرٜ خاٖ -

. تثیٕٙت 

 ٕ٘یطٝ تذ تزداضت ٘ىزد ،  رس چٝ چیشی تاػثص ضذٜ  ؟ "تؼذ اس یه ِحظٝ ٌفتٓ 

. ٔٗ احتیاج دارْ وٝ اس آٟ٘ا ػثٛر وٙٓ ٚ پطت سز تٍذارٔطاٖ . تٛ چیشٞای تسیار تذی را تٝ یادْ ٔی آٚری -

ایٗ ٕٞاٖ چیشی است . فمػ تزای خٛا٘ذٖ س٘ذٜ اْ  . ٔٗ حاال وٝ دٚتارٜ س٘ذٜ اْ ، چیشٞا را ٔتفاٚت ٔی تیٙٓ 

در حاَ حاظز خایی تزای وسی یا چیش دیٍٝ ای در س٘ذٌی . وٝ ٕٞیطٝ تٟص احتیاج داضتٓ ٚ ٔی خٛاستٓ 

تزای ٞز چیشی وٝ تزایٓ ا٘داْ دادی اس تٛ ٕٖٔٙٛ ٞستٓ ، ِٚی تا . ٔٗ ٚخٛد ٘ذارد ، خصٛصا تزای تٛ ، خاٖ 

٘ایت سایذ فمػ . ٕ٘ی خٛاٞٓ در ٘ایت سایذ تٕا٘ٓ . خایی وٝ ٕٔىٗ است ٔی خٛاٞٓ حاال ػادی س٘ذٌی وٙٓ 

 ".ٔخٛاٞٓ تٝ خاٞای دیٍز تزْٚ خاٖ . یه خایی تزای ضزٚع است 

.  درستٝ  : ٌفتٓ 

.  یه رٚس راخغ تٝ تٛ آٍٞٙی ٔی ٘ٛیسٓ -

. خٛتٝ  -

اٚ تزٌطت در حاِیىٝ داضت ػٕیما تٝ چٟزٜ اش در آییٙٝ ٔی ٍ٘زیست  دٚتارٜ ٔطغَٛ پان وزدٖ آرایطص 

.  ضذ 

. ٞیچ ٚلت ٍ٘فتی چٝ وسی استخذأت وزد تا د٘ثاَ ٔٗ تٍزدی -

. پذرت -
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.  ٍ٘اٜ تیشی تٝ ٔٗ ا٘ذاخت 

. خاٖ پذر ٔٗ دٚ ساَ پیص ٔزدٜ است -

تٝ ؼٛر غیز لاتُ اضتثاٞی ٔزدی وٝ تٝ استز٘ح فّٛس آٔذ . ویفص را تاس وزد ٚ ػىس لذیٕی را داخُ آٖ یافت 

:  در حاِیىٝ رسیٍَٙٛ را ٘ٛاسش ٔیىزدْ ٌفتٓ . یه رٚح ... پس . ٚ ٔزا استخذاْ وزد ٕٞیٗ تٛد 

. تزای ٘ایت سایذ اصال ػدیة ٘یست -

.  اٚ ٕٞیطٝ ٔی خٛاست ٔٛاظة ٔٗ تاضذ - 

: ٌفتٓ 

. فىز وٙٓ تزای ایٗ پزٚ٘ذٜ ٞٓ چیشی ٌیز ٔٗ ٕ٘یاد . تسیار خٛب  - 

تٝ رسیٍَٙٛ تٛسٝ خذاحافظی را تمذیٓ وزدْ ٚ تٕاْ خٛضثختی د٘یا را تزایص آرسٚ وزدْ ٚ در حاِی وٝ داضتٓ 

. سیز ِة آٍٞٙی را سٔشٔٝ ٔی وزدْ اٚ را در اتاق تٟٙا ٌذاضتٓ 

 

پایان  

 

 

 

 

 




