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 به نام خالق هستي بخش

 
خب، پس از مدت ها انتظار براي جلد ده مجموعه نايت سايد، باالخره بنده حقير ترجمه اش رو به عهده گرفتم و      

طور كه همه اطالع داريد به خاطر سنگيني و وقت همون . تصميم گرفتم بهترين چيزي كه در توانم هست رو ارائه بدم

به هر حال من با يه . گير بودن اين مجموعه تعداد كسايي كه ريسك كنن و ترجمه كردنش رو بپذيرن كم هستش

يك چيزايي رو بايد بگم،  من اسم ها رو همون طوري كه بهشون . تصميم آني قبول كردم كه اين كار رو انجام بدم

آوردم اما ممكنه بعضي از تلفظ ها تفاوت داشته باشه، من از تلفظ صحيح كلمه استفاده كردم، اما هيچ  عادت كرده بوديد

ممكنه ترجمه كمي و كاستي هايي داشته باشه كه اميدوارم به بزرگي خودتون ببخشيد و . چيز قديمي رو ترجمه نكردم

 .از خوندن جلد دهم نايت سايد لذت ببريد

به خاطر اعتمادي كه به كار من داشت و تو مسائل جانبي كتاب كه سرش ) Fatima(همه از فاطيما جا داره اول از       

و كيوان مترجم هاي قبل از من كه چند فصل از  (kyon) خيلي بحث ها بود كمك كرد تشكر مي كنم، بعد از ميالد

دم از اول شروع كردم، به خاطر وقتي كه كتاب رو ترجمه كرده بودند و من به خاطر اينكه بتونم ترجمه خوبي رو ارائه ب

هم به خاطر كمك هاي واقعا خوبي كه تو بعضي جمله ها ) binke(و رضا ) elmira( خانم ، از الميرا... گذاشتن ممنونم

باز هم از رضا به خاطر . كه يه جاهايي خيلي كارم رو جلو انداخت. و پاراگراف ها به من داشتن واقعا تشكر مي كنم

 طراحي دليل به هادي از همچنين و ويراستاري در همكاري خاطر به سينا از ،يي كه داشت رو فصول ممنونمتصحيح ها

اما اين كتاب يه ... در آخر هم، چيزي كه مي خوام بگم شايد براي همه عجيب باشه. ميكنم تشكر دنيا يك كتاب هاي

 ،... هديه از طرف من به يكي از بهترين دوست هام هستش

 )       Deathly(تقديم به نويد                                                                             

                                          به عنوان هديه تولد بيست و دو سالگيش                                                                                                                  



 

Page | 2  
 

 اسرارآميز  و ، ، بد خوب
 جلد دهم از مجموعه

 نايت سايد

 

 گرين.آر.سايمون :ه يسندنو

 سارا عليرضايي: مترجم 

 سينا: ويراستار 

 Hadi C4: گرافيست 

 

. باشد مي آن مترجم و داستان وبالگ خوب، زندگي سايت وب به متعلق اثر اين معنوي و مادي حقوق كليه

 .باشد مي پذير امكان اثر مولفين اجازه همچنين و منبع ذكر با تنها آن انتشار و برداري،استفاده كپي گونه هر

 خوب زندگي سايت وب مديريت تشكر با
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 .اين جا نايت سايد است

جايي كه هميشه شب است، . مخفي شده در قلب تاريك و پوچ لندن، شهر ديگريست، دنياي ديگر، و واقعيت ديگري     

خيابان هاي خيس و لغزنده، چراغ هاي نئون . هميشه تاريك و هميشه ساعت سه نيمه شب، زمان آزموده شدن روح انسان

پر زرق و برق و رنگارنگي كه دقيقا يادآور رنگ شكالت هايي در كودكيمان هستند كه هميشه مي دانستيم خوردنشان 

پ ها و تشكيالت سري، جايي كه چيزهايي را پيدا مي كنيد كه الزاما به خواست خودتان بارها و كلو. برايمان خوب نيست

در گوشه هر خيابان عشق يا چيزي شبيه آن براي فروش پيدا مي شود، و صداي غرش رفت و آمدي كه هيچ . نبوده است

سر دادن معامله ها و گرفتن فرشتگان و شياطين در كوچه هاي تاريك كمين گرفته اند و مشغول . وقت متوقف نمي شود

كابوس هايي كه در جسم هاي عاريه اي راه مي روند، هر . تصميم هايي هستند كه انسان ها هيچ سهمي در آن ندارند

چه كسي از خود نگهبان ها نگهباني مي كند؟ . چيزي كه بچرخد و با نگاهي انساني به شما خيره شود، الزاما انسان نيست

 رتگران را شكار مي كند؟ اصال در شبي كه هيچ وقت تمام نمي شود، كسي اهميت مي دهد؟چه كسي شكارچيان و غا

P0Fمن جان تيلور   

1
Pپرونده هايي را قبول مي كنم . كاراگاه خصوصي، با قد بلند، چشم هاي تيره و فاصله اي مناسب جذاب. م

بيشتر مشتري . در پيدا كردن چيزها دارمكه هيچ كس حاضر به پذيرفتنشان نيست و اين به خاطر موهبت ويژه اي است كه 

P1Fمن كت سفيد كارگاهي. هايم از من مي خواهند كه حقيقت را برايشان پيدا كنم اما هميشه واقعا منظورشان اين نيست

2
P  مي

در .  ...پوشم كه در آن شبيه شواليه اي در زره سرد مي شوم، و البته در زمان خودم با هيوالهاي خيلي زيادي جنگيده ام

. ايت سايد مي توانيد عفريت ها و همچنين خدايان را پيدا كنيد، البته در صورتي كه آن ها قبل از شما پيدايتان نكرده باشندن

دانش هاي ممنوعه، لذت هاي وحشتناك و مرگ آور و هر چيزي كه در ميانشان است تا زماني كه اخطارها و توصيه هاي 

اگر دريك معامله كسي را فريب نداده باشيد، قطعا . مه در اختيار شماست استمربوط به مشتري را به ياد داشته باشيد ه

 .  خودتان فريب خورديد

 .اين جا نايت سايد است، نگوييد كه بهتان هشدار داده نشده بود

                                                           
1 .John Taylor 
2. White trench coat                                                                                                                                                                 

.هاي كاراگاهي بر تن آن ها مي بينيم كت كاراگاهي به كت هايي گفته مي شود كه داراي جيب هاي زياد و يقه اي بلند است كه اغلب در فيلم        
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 فصل يك

 كلوپ دهان اژدها

 

موج هاي مدي سراسر خيابان آن شب كت سفيدم را پوشيده و براي پياده روي بيرون رفته بودم كه مهي ناگهاني مانند 

در نايت سايد باران هاي شديد، طوفان هاي همراه با . را گرفت و به طرفم آمد، ايستادم تا پيشروي اش را بررسي كنم

رعد و برق و گاه گداري هم بارش تگرگ هايي به اندازه قورباغه اتفاق مي افتد اما مه به ندرت ايجاد مي شود، در واقع 

براي همين .، عادي نيستيم... و هوايي نداريم، آب و هوا بخشي از دنياي معمولي هستند و خب ماخيلي تغييرات آب 

مردم خيابان از مه فرار مي كردند، بعضي ها هم درون . هميشه مهي ناگهاني به معني ايجاد دردسر براي كسي است

 . پناهگاه ها پنهان مي شدند

رحمي مي غلتيد و مغازه ها و كلوپ ها را فرا ميگرفت و نور نئون ها را  مه مانند يك ديواره مرواريدي خاكستري با بي

زماني كه . جذب مي كرد، تا جايي كه نورهاي رنگارنگ به شدت ضعيف و مانند ديد فردي نيمه كور مبهم و ناپيدا شدند

ه اي را كه مانند حشره مي توانستم اشكال تير. مه همه زندگي و خنده ها را بلعيد، سكوتي تدريجي در خيابان پخش شد

تمام شيشه هاي مغازه ها را مي پوشاند، با سنگيني و . هاي گرفتار شده در صمغ درختان دست و پا مي زنند ببينم

از نزديك پر از جرقه هاي سوسو زني بود كه در يك لحظه . سماجت هوا را پر مي كرد و مانند ابر به جلو موج مي زد

2Fعلت همه اين اتفاق ها اين مه دگركون كننده. يت تصميم گرفتم فرار كنممي آمدند و مي رفتند، با قاطع

 .بود 1

مه دگرگون كننده يعني استحكامات گوشه هاي دنيا دچار تزلزل شده اند، ديگر سر جاي . اين جور چيز ها خطرناكند

شده و همه احتماالت  در همچين مهي تمام يقين ها تبديل به شك و سوال. اصليشان نيستند و واقعيت ربوده مي شود

در دنيايي كه همه حركت ها يكسان است يك چرخش اشتباه . دور از انتظار به شكل مساوي امكان پذير مي شدند

كافي بود تا پياده روي شما به مكاني كامال جديد منتهي شود، بدون هيچ ضمانتي مبني براين كه راه بازگشت به خانه 
                                                           
1.Flux fog 
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زمان در دوازده بعد متفاوت هستيد و براي همين همه چيز تيره و نامفهوم به نظر در مه دگرگون شما هم. را پيدا كنيد

صدها احتمال براي هر شي، شخص ومسير وجود داشت، مردم و مكان ها حتي زماني كه خيلي بهشان . مي رسد

زدن به دام نزديك مي شويد به شكل ماهرانه اي تغيير مي كند، چهره هاي آشنا غريبه مي شوند و در يك چشم بهم 

تنها راه مقابله با مه دگرگون كننده اين است كه هنگام ظاهر . دنيايي افتاده ايد كه در آن هيچ كس شما را نمي شناسد

براي بيرون رفتن در همچين شبي بايد بيشتر احتياط مي كردم، آب و هوا با سفارش .شدنش آن جا نباشيد

اما احساس مي كردم نياز دارم كه براي گشت زدن در نايت . ه بودناپايدار گزارش شد »تصميم با خودتان است«جانبي

. ديدن چيزهايي كه براي ديده شدن آنجا بود و فكركردن درباره يك سري فكر هاي كامال شخصي بيرون برومسايت، 

 .براي بررسي و انديشيدن به بعضي ازافكار حتما بايد از جايي كه در آن احساس راحتي مي كنيد خارج شويد

همه چيز عالي پيش  .ندين هفته بود كه غمي عجيب سراسر وجودم را پر كرده بود و مطمئن نبودم كه علتش چيستچ

مي رفت، به اندازه كافي پولدار بودم كه پرونده هايم را انتخاب كنم و فقط دنبال آن هايي بروم كه برايم جالب هستند، 

از هميشه نزديك تر ... م سوء قصد نكرده بود و من و سوزيطوري مورد احترام بودم كه براي هفته ها كسي به جان

تمام چيزهايي كه رويايشان را داشتم اتفاق افتاده بود، پس چرا آن قدر بي قرار بودم؟ چرا انگار منتظر بودم كه . بوديم

امزاده ناگوار اتفاق بيفتد؟ سوزي داشت يكي از پرونده هاي مخصوص خودش را حل مي كرد، به دنبال حر... چيزي

به شكل عجيبي احساس . وقتي نبود خانه خيلي ساكت و خاموش بود. بدبختي كه براي سرش جايزه تعيين كرده بودند

پس خانه را ترك كردم و براي پياده . پريشاني و اضطراب داشتم، انگار كسي در جايي من را در تيرسش قرار داده بود

و اميدوار باشم كه هر دشمن احتمالي وسوسه شود و خودش را روي بيرون رفتم، چون مي خواستم عميقا فكر كنم 

اما تنها چيزي كه دستگيرم شد دردسر يك مه دگرگون كننده بود، حاال مه واقعا نزديك . برسمنشان دهد تا به حسابش 

 فقط زماني به شكل اولش برميظاهرشان ازش خارج شده بودند و جزئيات دقيقشده بود، مردم قبل از من با عجله

يك خرس تدي بسيار بزرگ با لباس ارتش انگليس در . گشت و استحكام پيدا مي كرد كه آن را پشت سر بگذارند

جنگ جهاني دوم كه اصال هم مناسبش نبود با پنجه پشمالويش تفنگ خود را محكم گرفته بود، دانشمندي با يك 

3Fلباس سفيد و تميز آزمايشگاهي در حالي كه به زبان قبطي

ا خودش حرف مي زد با احتياط و قدم زنان از نامفهموي ب1

قبل از اينكه بفهمند » اردوگاه سالمت چرنوبيل«دسته اي توريست روس با تي شرت هايي با لوگوي . كنارم عبور كرد
                                                           

 . Coptic .1 .شد مي تكلم آن به مصر در هفدهم قرن تا حداكثر كه آفريقايي-آسيا زباني
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چه كسي هستم شروع به عكس گرفتن از من كردند اما تا متوجه شدند به طور ناگهاني تصميم گرفتند به چيزي غير از 

اين در نايت سايد، جايي كه حتي براي ايستادن ده دقيقه اي در يك صف نمي توانيد به هيچ . نشان دهندمن عالقه 

تمام مردم راز هاي پنهان و كثيفي دارند، چيزي سرد و نامطلوب كه با . عجيب نيستچيز و هيچ كس اعتماد كنيد

. د پديدار و همين جا هم ارضا مي شودحرص به سينه هايشان چنگ زده، احساس نياز شديدي كه تنها در نايت ساي

پشت اين ماسك عادي بودني كه به چهره همه مردم هست صورتي مخفي نهفته است كه از پس هر حرفي كه تصميم 

. كه من نبودم... حتي من هم داشتم تبديل به چيزي مي شدم. مي گيرند با شما درميان بگذارند دزدانه نگاه مي كند

دست هايم را به سمتش باز . ننده با سرعت به جلو موج مي خورد و خيابان را پر مي كردمه دگرگون ك...پسر ليلث

كردم، وقتي كه دورم پيچيد تلخي و گزندگي اش را حس كردم، كار احمقانه و خطرناكي انجام دادم، اما بي قراري 

ي اينكه به خودم ثابت كنم هنوز درونم بسيار قوي بود، نياز شديدي داشتم كه كاري بكنم، هر چيزي كه باشد، فقط برا

مه مانند اتاق بيماري كه در تب مي سوزد مرطوب و داغ . اين منم كه زندگي ام را مي گردانم، منم كه تصميم مي گيرم

شكل هايي سايه وار مانندحلقه اي از كوسه ها در آب در اطرافم جست و خيز مي كردند؛ودر جايي خيلي دور ناقوس .بود

 .درآمد و ساعت پيش از سپيده دم را اعالم كرد بزرگ يخي يه صدا

خيابان با تمام ديوانگي ها و زرق و برقش، تمام بارها و كلوب ها و تشكيالتي سري با . و به همين سادگي، مه رفته بود

نور هاي رنگي با همان فساد و تباهي هميشگي سوسو ميزد و نور ماهبسيار . همه خشونت و ابهت ناهنجارشان برگشت

جهنم و يا پاداش و لعنت  مردم يك بار ديگر براي يافتن بهشت و. بزرگتر از حد معمول در آسمان شب مي درخشيد

دست هايم را . هيچ چيز تغيير نكرده بود، و كمتر از همه من. هاي شخصيشان از پناهگاه ها به داخل خيابان خزيدند

مه دگرگون كننده من را لمس نكرده بود، شايد به خاطر . پايين آوردم، احساس ضعف احمقانه و نا اميدي مبهمي داشتم

شايد از من مي ترسيد، شايد هم جوري طراحي شده بود تا كسي كه خودش مي خواهد را طبيعت نيمه انسانم بود، 

چرا از بين تمام شب ها، من آن شب آن قدر آشفته بودم؟ چرابه شكل عجيبي دلم مي خواست چيزي . لمس نكند

كه مي توانستم بهش فكر زندگيم را تغيير دهد؟ آيا به اين دليل بود كه باالخره هرچه مي خواستم داشتم، و تمام چيزي 

 همين را مي خواستم؟ ... كنم اين بود كه
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P4Fتيوبولر بلز«احتماال از خوش شانسي ام بود كه تلفنم با آهنگ 

1
P «از مايك اولفيلدP5F

2
P باالخره تصميم گرفتم . زنگ خورد

تلفن را . ببرد گاهي وقت ها آدم واقعا مي تواند خوبي يك چيز را از بين. شوم »قلمرو سپيده دم«كه بيخيال آهنگ 

برداشتم و برنامه جنگيري را براي جلوگيري از پيام ها و ايميل هاي سرسخت اجرا كردم و تمام تالشم را انجام دادم تا 

شما با جان تيلور، كاراگاه خصوصي، قهرماني براي استخدام شدن ! سالم«: حالت بشاش و معمولي بودن به خود بگيرم

. يت هاي مخفي تماس گرفته ايد، اين ممكن است يك صداي ضبط شده باشد يا نباشدو اغوا كننده خانم ها در مامور

دوباره تو يكي از حالت هاي سرخوشيت هستي نه؟ ! اوه خداي من جان«: منشي ام كتي، پشت خط بود» .صحبت كنيد

وض من هميشه در ع! مي دوني كه اصال استعدادش رو نداري! نمي دونم اصال چرا تالش مي كني كه شوخ طبع باشي

كتي آنقدر شاداب و . درست زد وسط خال» !سرحال، بشاش و دلربامچون جوون و سرزنده و يه جورايي هم پاكم

سرخوش بود كه قبال فكر مي كردم هر صبح و ظهر و شب انواع مخدر ها و قرص هاي ممكن رو مصرف مي كند، اما 

چي ميخواي كتي؟ داري وقت ارزشمندي كه به خودم «:رسيدمصبورانه پ. نه، اين فقط خود او بود، بايد اين طور باشد

 »! اختصاص دادم رو تلف مي كني

 »!باورت نميشه !واي رئيس«: كتي گفت

 »اينبار چي كار كردي؟«: پرسيدم

يا حداقل نه چيزي كه نگرانش بشي، اما عمرا باور نمي كني اگه بگم كي براي استخدامت زنگ  !هيچي«: او پاسخ داد 

نه فقط اينكه يه الف به نايت ! تو اون لحظه حاضر بودم هر كاري كه ازم بخواي رو برات انجام بدم! يه الف...! زد دفتر

 »!خيلي باحاله! مي خواد براش كاري انجام بديسايد اومده كه خودش به اندازه كافي خارق العاده و ترسناكه، بلكه 

فهميدم كه در اين مكالمه يكي از ما بايد حرفه اي و جدي عمل مي كرد و اون شخص قطعا كتي نخواهد بود، 

 » دقيقا راجع به كدوم الف داريم حرف مي زنيم كتي؟«:پرسيدم

                                                           
1.Tubular Bells 
2.Mike Oldfield 
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P6Fخودش رو لرد اسكريچ«: كتي گفت

1
Pخوب شرط ببندي كه اين اسم واقعيش  معرفي كرد، البته ميتوني سر يه پول

 ».نيست، الف ها مثل آب خوردن دروغ ميگن و فقط براي اين ميان تو دنياي ما كه بزنن درب و داغونمون كنن

البته چون اين تنها كاريه كه ازشون برمياد، اين لرد اسكريچ مشهور ميخواد دقيقا مي خواد كه براش چي كار «: گفتم

 »كنم؟

نگفت، براش خيلي افت داشت كه جزئيات رو به يه زير دست مثل من بگه،فقط گفت اگه «: اب دادبا ناراحتي جو 

P7Fميخواي ببينيش بايد دوساعت ديگه كلوپ دهان اژدها

2
Pاون يه الفه... اما. باشي و هيچ اشاره اي هم به دستمزد نكرد !

 » كنن كي بوده؟آخرين باري كه شنيدي خودشونو پايين بيارن و از يه انسان درخواست كمك 

هيج وقت، و اين يه چيزي رو روشن ميكنه، كه اين پرونده نه تنها غير ممكن، ناجور و به طرز وحشتناكي «: گفتم

 » .خطرناكه، بلكه ممكنه آخرش من توسط خود مشتريم از پشت خنجر بخورم

داريم ! ... اما بي خيال رئيس خب البته، فكر كنم همون موقع كه گفتم طرف يه الفه مي شد اينو فهميد،«: كتي گفت

مي توني چندين ماه از سر و صداش استفاده كني و از كنارش نون ! راجع به شهرت و اعتبار و افتخار حرف مي زنيم

جان تيلور، كاراگاه خصوصي ويژه اي كه حتي الف هاي واالمقام و مقتدر براي حل مشكالتشون به او مراجعه ! بخوري

 » ! اي جديد بزنيممي تونيم كارت! مي كنند

ساكت باش كتي، چرا كلوپ دهان اژدها؟ اونجا حتي براي نايت سايد هم واقعا جاي ناخوشاينديه، يه الف چي «: گفتم

مي دونه كه من دهان اژدها رو ميشناسم؟ يا حداقل يه زماني بود كه خيلي  ... كار ميتونه اونجا داشته باشه؟ يا شايد هم

 » .خوب ميشناختم

الي كه سعي مي كرد صداش در آن واحد هم مشمئز شده و اتهامي باشد و هم لذت بردنش را نشان دهد كتي در ح

 » ...رئيس تو به دهان اژدها رفت و آمد ميكردي؟ ولي اون جا«:پرسيد

                                                           
1.Lord Screech ) ارباب فرياد ها(  
2.Dragon’s Mouth 
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اصلي ترين النه مواد و معتاد هاست، تو هيچوقت منو تو روزاي سگيم نميشناختي كتي، وقتي خيليخراب «: جواب دادم

، اما اگه ...قسم خوردم كه ديگه هرگز اونجا برنگردم. درب و داغون بودم و از همه، حتي خودم هم فرار مي كردمو 

جاييه كه اون الف هست، منم ميرم، نمي تونم اجازه بدم كه لرد الف زيرك و متقلب فكر كنه به من برتري داره، هيچ 

 » .كس به من نمي گه كجا برم يا نرم، حتي خودم

 »!تو خيلي عجيبي رئيس«: فتكتي گ

من به . به دنبال چيزي متفاوت وارد شب شده بودم و به نظر مي رسيد به شكلي پيدا كرده بودم. گوشي را قطع كردم

 . آينده ام فكر مي كردم اما به نظر مي رسيد كار گذشته ام هنوز با من تمام نشده است

و مستقيم به سمت دهان اژدها، عميق ترين و تاريك ترين دستانم را در جيب كتم فرو كردم، نفس عميقي كشيدم 

جاهايي در نايت سايد .هرگز به الف ها اعتماد نكنيد، آن ها روش هاي خودشان را دارند. بخش نايت سايد به راه افتادم

ور شويد حال يا به اين دليل كه آن قدر بد و خطرناك اند كه مجب. هست كه هيچ وقت پايتان را در آن ها نمي گذاريد

براي پيدا كردن راه ورود و شايد هم خارج شدن ازشان بجنگيد يا به اين علت كه بسيار افراطي، شرم آور و آنچنان 

مكان هايي كه ناجور، . تهوع آور و شيطاني اند كه هيچ كس با هيچ سليقه اي آنجا كاري براي انجام دادن نداشته باشد

ساختمان كلوپ در بخش سايه دار خيابان كه چندان هم . ها، دهان اژدهاستخطرناك و ناسالم هستند و بعد از همه آن

يك سر اژدهاي خيلي بزرگ واقعي با حدود نه متر ارتفاع، شش متر عرض و آرواره . از مسير اصلي دور نبود قرار داشت

P8Fشايعات مي گويند كه چندين قرن پيش خود مدوسا. هاي عظيمي كه در ورودي را تشكيل مي داد

1
Pدسيماي بP9F

2
P  اين

براي  »وقتي دهان ورودي باشد«در هر حالت اصال دوست نداشتم به اين فكر كنم . اژدها را تبديل به سنگ كرده است

سر سنگي پهن آنصيقلي و خاكستري كمرنگ بود كه هيچ اثري از گذشت زمان و . در پشتي از چي استفاده مي كنند

حفره عميق و تيره بودند و دندانهاي بزرگ و تيز باال و پايينش شبيه  چشمها دو. تغييرات آب و هوا در آن ديده نمي شد
                                                           
1.Medusa 

 اي دوشيزه ابتدا در مدوسا. كند سنگ به تبديل را كرد مي نگاه چشمانش به كه كس هر توانست مي او ها، آن بين در فناپذير تنها و ها، گورگون از يكي فرمانروا، معني به
 ممكن، موجود ترين كريه شكل به را او آتنه، و شود مي الهه اين خشم موجب كند، مي اغوا آتنا معبد در را او دريا خداي پوزئيدون، اينكه از پس اما است بوده زيبا بسيار
 اساطيري قهرمانان از يكي توسط نهايت در فناپذير و است بوده انسان اصل در مدوسا كه آنجايي از. كند مي مار به تبديل را او موهاي آتنا آورد، مي در گورگن يك يعني

شود مي پرسئوس كشته نام به  
2.gorgon 

 هر كه اند بوده زشت چنان اي چهره و تيز هايي دندان زنده، مارهاي از موهايي ناپذير، نفوذ هايي فلس از پوشيده بدني با مؤنث، هيوالهايي ها گورگون يونان، اساطير در
.در لغت به معني بسيار زشت و بدسيماست. شد مي تبديل سنگ به كرد مي نگاه ها آن به كس  
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براي ورودي هيچ نگهباني گذاشته نشده بود، يعني مي توانستي هر وقت ميلت . استالگميت و استالگتيتهاي غار بودند

هر .يرايي مي كنندكشيد وارد شوي و تا زماني كه پول و كارت هاي بانكيتان آماده باشند همه با روي خوش ازتان پذ

خب، ... چيزي آنجا ممكن بود، هر نيازي برآورده مي شد، با مسئوليت خودتان وارد شويد و تسليم همه آرزوهايتان

 . مطمئنم كه ادامه اش را مي دانيد

د قدم زنان و با آرامش از بين دو رديف دندان وارد شدم و به طرف پله هاي سنگي و مارپيچي منتهي به شكم هيوال وار

سالها از آخرين باري كه اينجا بودم مي گذشت، به . تاالر وسيع و سنگي زير تمام خيابان گسترش پيدا كرده بود. شدم

گاهي بالهايي به سر خود مي آوريد كه خاطراتش هميشه نيشتان مي زند و . اندازه يك عمر، اما انگار همين ديروز بود

ا چه جور جايي است و چه بالي مي تواند سرم بياورد، اما با اين همه مي دانستم آنج. نمي گذارد كه فراموششان كنيد

 . در جهنمش سقوط كردم

آن موقع خيلي . يك خودكشي آرام و شيرين با اعتياد. به اينجا آمده بودم چون چيزي را كه مي خواستم ارائه مي كرد

طه شده بود كه به هيچ عنوان نمي توانستم جوان تر بودم و دور تا دورم با تهديد ها و سوال ها و سرنوشت هايي احا

خودم را در . از همه دوستان و دشمناني كه برايم مثل هم بودند. بنابرين فرار كردم. بيش از آن با آن ها رو در رو شوم

P10Fاگر ادي ريزور. اعماق دلپذير دهان اژدها مخفي كردم و تسليم معشوقه اي بسيار خشن و سخت گير شدم

1
P نيامده بود و

براي مدتي در كوچه . هيچكس به خداي ولگرد تيغ هاي تيز نه نمي گويد. را بيرون نكشيده بود هنوز هم آنجا بودممن 

P11Fموش

2
Pفكر مي كردم ممكن نيست بيشتر . هابا ادي و همه بي خانمان هايي كه همه چيزشان را ازدست داده بودند ماندم

P12Fاز اين سقوط كنم، تا زماني كه سوزي شوتر

3
P  به خاطر جايزه اي كه براي سرم تعيين شده بود به دنبالم آمد و من با

فكر مي كردم براي هميشه كارم با نايت سايد . گلوله او كه كمرم را مي سوزاند از نايت سايد و همه چيزش فرار كردم

رده و به عقب ه اي مكث كلحظ واردشدم، اما براي پايين شكاف درون به وصاف سنگي هاي تمام شده است، ازپله

 دودي روياي يك مانند نظرم در اخير هاي سال تمام. داشتم خاطر به كه بود همانطوري كامال چيز همه...برگشتم

 . رفتم داخل سرعت به، سپسو  آمد وخيالي

                                                           
1 .Razor Eddie 
2.Rats’ Alley 
3.SuzieShooter 
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تاالر سنگي پر . جنگيدم مي صورتم ماندن وخونسرد آرام براي داشتم كردم، بررسي را وخودم ايستادم پله آخرين وسط

از مردمي بود كه يا نشئه يا خوابيده بودند اما همه صدايي كه از صحبت ها به گوش مي رسيد، فقط كمي بلند تر از 

هوا با صد نوع مخدر متفاوت سنگين شده بود و همين حاال . كسي براي حرف زدن به دهان اژدها نمي آمد.نجوا بود

فقط با يك دور زدن در اتاق مي توانستيد انواع . اي بيني ام بي حس شده استاحساس مي كردم لب ها و سوراخ ه

قسمت هاي مدفون شده و قديمي درونم به آرامي شروع به جنب و جوش و زنده شدن . مختلف خماري را تجربه كنيد

. خنده خوبي نبود به آرامي لبخند زدم و مي دانستم كه. كرد، نفس عميقي كشيدم، هوا بوي گوگرد و شير فاسد مي داد

بعضي افراد آنجا من را شناختند، بعضي خنديدند و سر تكان دادند، بعضي اخم كردند و نشاني براي دوري چشم زخم 

هيچ كس نه كاري كرد و نه چيزي گفت، محكم . درست كردند و بعضي ها هم بيشتر در سايه هاي پنهان خزيدند

و باور داشتند كه گردانندگان كلوب نمي گذارند كه دردسري دست هاي معشوقه هاي حسودشان را گرفته بودند 

چون در . هيچ وقت هيچ مشكلي در دهان اژدها به وجود نيامده بود. برايشان ايجاد شود و وضعيت آرامشان مختل گردد

P13Fواقع كسي آنقدر احمق نبود كه خراب كاري كند، زيرا مادر كنل 

1
Pفت، پير به حسابش مي رسيد و از او تاوان مي گر

او سرجاي هميشگيش نشسته بود، درست رو به روي پله هاي ورودي پشت ميز ... تاواني بسيار سخت و نامطلوب

زني صد و .منحني شكلي كه آنقدر مملو از طال، پول، جواهر و كارت هاي بانكي بود كه نمي توانستيد رويش را ببينيد

مارگاه گداري . گي به دور گردن گوشتالويش تزيين شده بودهشتاد كيلويي با ردايي بنفش كه توسط مار بواي صورتي رن

مادر كنل، به خاطر نيروي قدرتمندي . براي اينكه نشان دهد بيدار است يا شايد هم رويا مي بيند تكان هايي مي خورد

شت كه مستقيم از شخصيت مخوفش نشئت مي گرفت، فقط با بودنش به هر جايي تسلط پيدا مي كرد، و آماده بود تا م

صورت قرمز و زمخت و خيس عرقش زير كاله .هاي گرز مانندش را بر هر چيز ناخوشايندي كه پيش مي آمد بكوبد

، ريمل غليظ چشمان و رنگ به شدت سرخ دهانش مخفي شده -كه آشكارا تقلبي بود-گيسي از موهاي مجعد و بلوند

ي رسيد كه انگار روح دوازده ملكه را براي صبحانه هميشه جوري به نظرم م. مار بوآ هم چانه اش را پوشانده بود. بود

دست هاي بزرگ او با . به همه لبخندي مي زد كه خيلي به چشم نمي آمد زيرا برايش هزينه اي نداشت. بلعيده است

اضطراب روي ثروتي كه پيش رويش جمع شده بود تكان مي خورد و دائما در حال دسته بندي و دوباره مرتب كردنشان 

بار در يكي از موقعيت هاي بسيار نادري كه مهربان مي شد به من گفت وقتي هزينه ها به يكباره سرازير مي يك. بود

                                                           
1.Mother Connell 
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سرش را باال آورد و به . شوند آن قدر زياد است كه وقت نمي كند شمارششان كند، براي همين آن ها را وزن مي كند

لب هاي .خداحافظي را هميشگي در نظر نمي گيرد مادر كنل هيچ چهره اي را فراموش نمي كند و هيچ. من خيره شد

با صدايي عميق و زننده كه . قرمز او از روي دندان هاي زردشكنار رفتند و با يكي از دستان گوشتيش به من اشاره كرد

P14Fسالم آقاي تي«:مانند خرناس كشيدن يك سگ بود گفت

1
P !هنوزم شانگهاي . مدتي گذشته كه هم ديگر رو نديديم

P15Fليل

2
P  ميخواي؟خودتو« 

» فهميدم اين روزا الفارو هم راه مي دي؟. به عالوه، اون فاحشه االن مرده. اون مال خيلي وقت پيش بود« :گفتم

به . انحطاط و هرزگي و فساد اوني كه بايد باشه نيست. روزهاي سختيه آقاي تي«: لبخندش براي لحظه اي محو شد

 » .نظرم تلوزيون مقصره

 » !نذاشتي حسابش رو با طالي دنياي پريا پرداخت كنهحداقل بهم بگو كه « -

P16Fاون مستر كارت. بعيد ميدونم آقاي تي«: با خنده خفيفي پاسخ داد

3
P داشت. « 

 » كجا مي تونم اين الف رو پيدا كنم مادر كنل؟. كه كامال برازندشه«: زمزمه كردم

بخش سيگار «: ازويش با سنگيني تكان خورديكي از انگشتان چاقش را به سمت عقب اتاق گرفت و چربي هاي اضافه ب

باعث شده كه ميزان كاراي . كاري كه همه ما مي خوايم رو انجام بده و اون لعنتي رو از اينجا ببر. و دود آقاي تي

 » .كثيفبه شكل مفتضحي پايين بياد

 » خب طبيعيه«: گفتم

با . آب بوي خون را استشمام مي كند نيشخند زددستم را به عنوان خداحافظي باال بردم و او، مانند كوسه اي كه در 

همه افراد . آسودگي برگشتم و به سمت غار كنده شده رو به رويم كه بيشتر به اعماق دهان اژدها مي رفت حركت كردم

بجز يك مرد، و در . آنچنان در بهشت ها و يا جهنم هاي شخصيشان غرق شده بودند كه هيچ كس توجهي به من نكرد

هيچ كس دقيقا . خند حرفه اي متدوالش را بر لب داشت با گام هاي بلند و موقر از ميان مه دود خارج شدحالي كه لب
                                                           

.م. از كلمه تيلور، احتماال جان در دهان اژدها به اين اسم شناخته مي شده استحرف اول . 1 
2.Shanghai Lil 

.م.نوعي عابر بانك بين المللي معتبر. 3 
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P17Fنمي دانست كه هاست

1
P  دقيقا چند سال سن دارد، و اگر در حالت معمول او را انسان به حساب مي آورديم مي شد گفت

هاست اينجا بود كه به شما خوش . بوده است كه از زمان تاسيس دهان اژدها يعني حدود يك قرن و نيم پيش اينجا

آمد بگويد و ازتان پذيرايي كند، براي اينكه نيازهايتان را بفهمد و مطمئن باشد هرچيزي كه به سمتتان مي آيد را گرفته 

هاست برايتان جاي دنج و راحتي پيدا مي كرد، به شما در پيپ كشيدن، قرص خوردن و يا بستن رگ بند و تزريق . ايد

ك مي كرد، و زماني كه مردد بوديد در گوشتان زمزمه كرده و بهتان امتحان كردن چيزهايي را پيشنهاد مي داد كه كم

زماني كه رعشه مي گرفتيد محكم در آغوشتان مي كشيد، وقتي باال مي . قبل از آن حتي بهشان فكر هم نكرده بوديد

زماني هم كه در دهان . كه داشتيد از شما مراقبت مي كرد آورديد موهايتان را عقب نگه مي داشت و تا آخرين سكه اي

 واقعا نيازي هست كه بگويم چرا؟. اژدها مي مرديد چهره او كه همچنان لبخند مي زد آخرين چيزي بود كه مي بينيد

P18Fطبق معمول بهترينوگرانترينلباسكمپانيساويل راو

2
Pبهش را پوشيده بود و همه چيز با كراوات مدرسه اي قديمي كه اصال 

صورت سخت و خشنش را با آرسنيك رنگ كرده و لب هايش با رنگ قرمز خوني آرايش شده . نمي آمد تكميل مي شد

چشم هاي درخشان او اصالً پلك نمي زد و موهاي مشكي براقش را آنچنان به عقب كشيده بود كه انگار سرش . بود

P19Fيك انك. نقاشي شده است

3
P  همه حركاتش آنچنان موقر و حساب .آويزان بودكوچك نقره اي هم از الله گوش چپش

شده به نظر مي رسيد كه انگار او ستاره نقش اول يك فيلم بود و تمام مردم دنيا هنرپيشه هاي نقش مكملي كه براي 

و هرچقدر براي شما ! هاست مي توانست برايتان هر چيزي فراهم كند، هرچيزي.كمك كردن به او بازي مي كردند

در تمام آن سالهاي گذشته از اينكه مي توانست براي من چيزهايي را كه . د لبخند او عريض تر مي شدخطرناك تر بودن

 .او هميشه از خدمت كردن خوشحال مي شد. فكر مي كردم نياز دارم فراهم كند بسيار خوشحال مي شد

نگ پريده اش را در برابر سينه مثل هميشه بسيار مودبانه تعظيم كرد و انگشت هاي ر. با ترديد و به آهستگي جلو آمد

با خوشحالي و صدايي رسا كه سرشار از خوش خلقي ساختگي و خلوصي تقلبي بود . فرورفته خود به هم قفل كرد

هميشه از اينكه به يكي از آدم هاي سرگردونمون خوش آمد . خب، خب، دوباره برگشتيد آقاي تيلور؟ چقدر عالي«:گفت

 »يشگي رو سفارش ميديد؟همون هم. بگيم خوشحال مي شويم

                                                           
1.Host  به معني ميزبان، اما در اينجا به عنوان اسم خاص استفاده شده است . 
2.Savile Row 

.م.نييكي از نمادهاي مصر باستان به معني عمر طوال.  3 
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 » .براي ديدن كسي اومدم. نه، براي اون نيومدم«: پاسخ دادم

همه همين رو مي گن، خجالت نكشيد آقاي تيلور، شما از مشتري هاي «: لبخند قرمز تيره اش كمي پهن تر شد

ما براي . نگيريدآقاي تيلورجلوي خودتون رو . در دهان اژدها هيچ چيز براي خجالت وجود نداره. پرسابقه و قديمي ماييد

 ».همين اينجاييم

هيچ حركتي » .پس راهتو بكش و برو كنار. براي كار اومدم. من به خاطر اينا اينجا نيستم«: خيلي محكم تكرار كردم

هيچ كس واقعا دهان «: نكرد، چشم هايش بدون پلك زدن با نگاهي سرشار از بدخواهي روي من ثابت ماند و گفت

كسي هست كه بهتر از ما . نمي كنه آقاي تيلور، فقط براي مدتي ميرن بيرون و دوباره برمي گردناژدها رو ترك 

مي . شما به اينجا تعلق داريد! بشناستتون؟ كي مي تونه چيزي كه واقعا مي خوايد رو براتون حاضر كنه؟ آقاي تيلور

هنوزم همون شكليه، هيچ چيز . اهنماييتون كنماجازه بديد به خوابگاه قديميتون ر. همراه من بيايد. دونيد كه داريد

شما هيچ وقت واقعا اينجارو ترك . اجازه بديد كه براتون سرنگ رو آماده كنم و سياهرگتون رو باال بيارم. عوض نشده

مستقيم در صورتش خنديدم و ناگهان يك » .هميشه اينجا بوديد. دنياي بيرون فقط يه كابوس بي رحم بوده. نكرديد

 ».حاال خيلي بيشتر ازونيم كه قبال بودم. به همين خيال باش، مگه تو خواب ببيني«: عقب برداشتقدم به 

: سرش را به نشانه تعظيم پايين آورد و در آن لحظه مغلوب شدن را پذيرفت، با متانت به طرف ديگري رفت و گفت

 ».البته اگه من اول نبينمت«: وقتي داشت با وقار عقب نشيني مي كرد جواب دادم» . مي بينمتون آقاي تيلور«

مكان قديمي، پنهان شده از جهاني كه . نگاهي به اطراف تاالر انداختم و جزييات قابل توجهي از ميان دود پديدار شد

اميد و . تغييري نكرده بود من را به هر شكل ممكن در هم شكست و مغلوب كرد، از آخرين باري كه اينجا بودم، هيچ

سنگيني بار زندگي ام خيلي بيشتر از .آرزوهاي زيادي براي از دست دادن نداشتم، چرا كه آرزوها بسيار آزاردهنده هستند

براي همين سرانجام در ميان . تحملم شده بود و ديگر نمي توانستم بايستم و تصوير خودم را در نگاه دوستانم ببينم

فقط چيزي براي فراموشي و تسكين رنجم . هميت داشت و تعداد ناچيزي كه مهم نبود سقوط كردمهمه چيزهايي كه ا

. براي تنها چيزي كه مواد به شما مي دهد، حسي بهتر از لذت و خوشي. مي خواستم، پس به اينجا آمدم، به دهان اژدها

به آداب و اين جور چيزها اهميت  براي حفظ حريم شخصي كساني كه هنوز. سردي، كرختي و احساس نكردن هيچ چيز

مي دادند پرده هاي ابريشمي و پارچه هاي گلدوزي شده آويزان شده و ميز ها و تخت هاي سفري در رديف هاي 
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دخمه هاي تاريك و سلول هاي گوناگوني درون ديوار تيره سنگي تراشيده و سطح زمين از خون . مختلفي پراكنده بودند

دور تا دورم پر بود از زنان، مردان و موجودات ديگري كه در روياها و وهم هايشان . شده بودو ادرار و استفراغ پوشيده 

هيچ كس اتفاقي . براي هيچ كدامشان احساس ترحم نداشتم. گم شده بودند و قدم به قدم به مرگ نزديك تر مي شدند

اينجا را بايد مي خواستيد و انتخاب . فتدهمه مي دانند كه قرار است چه اتفاقي برايشان بي. وارد دهان اژدها نمي شود

زماني بود كه من هم به . مي كرديد، همان طوري كه اسلحه، طناب دار و يا زدن رگ هايتان با تيغ را انتخاب مي كنيد

 .شدت خواستار اينجا بودم

. ام پشيمان باشم معموال كسي نيستم كه در گذشته زندگي كنم يا به خاطر اشتباهات قديمي. سرم را محكم تكان دادم

در حالي كه راهم را از ميان ميزها و صندلي هاي . دود چرخان و مواج در هواي ساكن اتاق داشت به سمت من مي آمد

وقتي كه رد مي . درهم چيده شده و شكل هاي مبهم و نامعلوم روي زمين باز مي كردم، به دنبال آن الف مي گشتم

دو . ، چه من را مي شناختند چه نمي شناختند، من كسي را به ياد نياوردمشدم بعضي ها رويشان را بر مي گرداندند

P20Fهايد

1
P بسيار عضالني، با پوستي كشيده شده و رگ هاي ورم كرده در گودال ناهمواري كه روي زمين سنگي كنده شده

خون و عرق . كردند پي در پي به هم بد و بيراه مي گفتند و با چنگ و دندان يكديگر را تكه پاره مي. بود مي جنگيدند

روي صورت هاي از شكل افتاده شان سرازير شده بود و مانند هيوالها خرخر كرده و دندان هايشان را به هم مي 

چند معتاد بي حال به زور خودشان را بلند كردند تا سر اينكه كدام يك از هايد ها زنده مي ماند شرط بندي . ساييدند

همه معتاد ها مي دانستند كه راه هاي . به اين شكل هيچ موادي هدر نمي رفتهايد مرده بازيافت مي شد و . كنند

P21Fسايبرگي. ساختن مخدر ها خيلي بدتر از اين هم مي تواند باشد

2
P  از يك خط زماني آينده در حال تزريق افيوني خطرناك

P22Fو كثيف به نام بالد

3
P هاي كوچك تخليه بار  پيوندهاي الكتريكي بيرون زده از گوشت خاكستري اش با انفجار. بود

دهان بي روحش پر بود از دندان هاي آهني و وقتي چشم هايش كه به درون جمجمه مي چرخيد . الكتريكي مي كرد

مي توانيد آينده را با هر نوع تكنولوژي كه مي خواهيد پر كنيد، اما آدم ها . نور بسيار درخشان طاليي ساطع مي كرد

الني از تخت هاي سفري به سمت ديوار جمع شده بود و دوجين موجود خيلي رديف طو. هماني مي مانند كه بودند

                                                           
1.Hyde مستر هايد، شخصيت داستان دكتر جكيل و مستر هايد 
2.Cyborg مخلوطي از ربات و انسان     
3.Bloodدر لغت به معني خون 
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P23Fجوان كه از تادوكا

1
P  افيون آفريقايي راضي و از تجربه خلسه كاملشان نهايت لذت را مي بردند، كوركورانه به باال و درون

ن به راحتي بتواند ميان روحشان كامال از زنجيرهاي جسم آزاد شده بود تا ذهنشا. هواي دود آلود خيره شده بودند

 . گذشته، آينده، هر كدام از ابعاد متناوب و يا واقعيت رفت و آمد كند

گاهي وقت ها باز مي گشتند و گاهي هم نه، قطعا مي توانيد تصور كنيد چه باليي بر سر بدن آن هايي كه باز نمي 

P24Fبرادر فرانك. گشتند مي آمد

2
P باز هم داشت نفس فرشتهP25F

3
P يك مخدر بسيار قديمي، براي اينكه بتواند . درا امتحان مي كر

بايد دور و بر او خيلي مراقب مي بوديد، . سطوح مختلف خودآگاهيش را از هم تفكيك كرده و با خودش صحبت كند

براي آن هايي كه . خيلي دوست داشت ندانسته به نوشيدني تان الكل اضافه كرده و بعد، شروع بهحرف زدن كند

P26Fريورت

4
Pكننده ويژگي هاي موجودات باستاني و انسان هاي اوليه را انتخاب مي كردند قفسي بسيار بزرگ  ، مخدر ايجاد

مخدري حيله گر و مكار كه مي توانست تكاملتان را برعكس . با ميله هايي از آهن تقويت شده تدارك ديده شده بود

طاقت مي آورديد، حتي بدتر از آن هم ممكن تبديل كند، در صورتي كه ) نئاندرتال(كرده و شما را به انسان هاي اوليه 

درون قفس، در ميان بدن هاي سنگين و از ريخت افتاده، چيزهاي ديگري هم بودند، اشكالي خيلي بهم ريخته تر . بود

 . و آشفته تر؛ودر آخر، گروه نسبتا كوچكي كه مخفيانه از لوله هاي قليان هندي ماري جواناي قرمز مريخي مي كشيدند

. دگان وطرف دارانش ادعا مي كردند اين ماده كمك مي كند كه ديدگاه كامال جديد و متفاوتي داشته باشيدمصرف كنن

اگر به اندازه كافي ازش مصرف مي كرديد مي توانستيد مانند يك مريخي فكر كنيد و اگر خيلي بيشتر مي كشيديد 

ان بر مي خواستند و زير چوب و چماق آن قدر مي بعد تمام افراد دور و برت. بدنتان كامال شبيه يكي از آنان مي شد

 .زدنتان كه بميريد، چون حتي نايت سايد هم قوانين خودش را دارد

با سفر . مبهم، نا پيدا و نيمه رقيق بودند. زدند دو روح شفاف دست در دست هم به دنبال هرچيز آشنا در اطراف پرسه مي

آنها يك زماني انسان بودند ولي . ود حقيقيشان فرسوده و فاسد شده بودكردن بسيار زياد در بعد هاي متعدد زندگي و وج

چون فواصل خيلي زيادي را سفر كرده و چيزهاي خيلي زيادي ديده بودند ديگر نمي توانستند راه برگشت به خانه و يا 

                                                           
1.Taduku 
2.Brother Frank 
3.Angel Breath 
4.Revert  به معني باز گشت 
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ايي كه روي قبرها مي جزييات صورتشان مانند مجسمه فرشته ه. حتي اين كه اصال خانه چه بوده است را به ياد بياورند

روح هاي دود مانند در هوا . گذارند و به خاطر گذر زمان و تاثيرات آب و هوا از بين مي روند صاف و نامفهوم شده بود

شناور بودند و با صداي نرم و غريبي متعلق به شهر، مردم و جهاني كه هيچ كس چيزي راجع بهشان نمي دانست 

مشتري هاي دهان اژدها با دست هاي خود گستاخانه روح ها را .ه اي آشنا مي گشتندمايوسانه به دنبال چهره و يا لهج

به كناري مي راندند و يا كامال نديده اشان مي گرفتند اما آنها مانند حشره هايي كه به طرف نور مي روند جذب مكان 

كشد و توجه ام را جلب كند يكي ازشان سعي كرد آستينم را ب. هايي مي شدند كه باعث بهبودي هوشياريشان مي شد

 .اما با بي اعتنايي دورش كردم

يا بايد مي . داشتم به سمتش مي رفتم كه ناگهان كسي رو به رويم ظاهر شد و راهم را سد كرد. سرانجام الف را ديدم

كه گذشت با اين. ايستادم يا از رويش رد مي شدم، اما براي اينكه بفهمم چه كسي رو به رويم است يك مرتبه ايستادم

P27Fاو كارنابي جونز. زماني به خوبي مي شناختمش. سالها چندان با او مهرباني نكرده بود مي دانستم كيست

1
P پسر ،

متحير،شيك پوشِ رسوا و روح آزاد جاده قديمي پادشاه بودكه از مرتبه اي كه زماني داشت بسيار پايين تر سقوط كرده 

. يز بودند اما به نظر مي رسيد انگار كسي اينها را به تنش كرده باشدتي شرت و شلوار جينش به اندازه كافي تم. بود

پوستش رنگي زرد و بيمارگونه داشت و . ماهيچه هاي عضالني اش از بين رفته گوشتش به استخوان چسبيده بود

چشم هاي گودش گمشده و تيره بودند و لب . جمجمه اش به راحتي از پشت پوست كشيده شده صورتش ديده مي شد

هنوز زماني كه پسر متحير . بوي بدي مي داد. هاي باريكش انگار با تمام بدجنسي و نفرت هاي جهان لبخند مي زد

 »چي ميخواي كارنابي؟«:محترمانه پرسيدم. بهترين و دليرترين بود را به ياد داشتم

فتن به يكي كه رهاش براي يه دوست قديمي وقت نداري جان؟ هيچي براي گ«: با صداي بلندي پوزخند زد و پرسيد

كردي و پشت سرت جاش گذاشتي نيست؟ براي كسي كه آوردت اينجا، بهت خط داد و لذتي رو بهت معرفي كرد كه 

 »حتينمي دونستي وجود داره؟

                                                           
1 .Carnaby Jones 
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خيلي وقت پيش به خاطرش بخشيدمت، ما االن دو تا آدم كامال متفاوتيم، كارنابي دارم درست مي بينم كه كره «: گفتم

ني شده؟ ببينم چون ديگه برات رگ نمونده كه بهش سرنگ بزني به غده هاي اشكيت تزريق كردي؟ چه چشمات ارغوا

 » جوري تا اين حد سقوط كردي؟

تو واقعا خيلي خوب به نظر مياي ! با تمرين و تكرار«: پوزخندش باز تر شد تا دندان هاي فاسدش را به نمايش بگذارد

كني مي توني همينجوري برگردي و دماغتو بگيري باال و بين ما ول بگردي؟ چي باعث شده فكر . سالم... جان، خيلي

 » !مي دوني كه هستي! تو به من بدهكاري جان

تو به كمك احتياج داري، بهترين كاري كه بتونم رو برات انجام . مي خواي از اينجا ببرمت بيرون، مي برم«:گفتم

 ».ميدم

 »!كه ببينم داري براي كاري كه كردي تاوان مي ديغير اين! من هيچي ازت نمي خوام«:جواب داد

 »من چي كار كردم؟«: صبورانه گفتم

                                                                                                                       » !مساله اينه! هيچ كس حق نداره اين جا رو ترك كنه! رفتي بيرون! تو قوانين رو شكستي جان«:با عصبانيت گفت

در ».تنها چيزي كه تو رو اينجا نگه داشته خودتي. دستامو بگير كارنابي، جدي مي گم. به من كمك شد«: پاسخ دادم

تو رفتي و االن تو نايت سايد يه آدم مهمي، هه، آره، خبرا حتي به «: ي زد گفتحالي كه هنوز لبخند ناخوشايندش را م

يه جايي مثل اينجام ميرسه، ميگن خيلي ثروتمند شدي، چه طوره به يه دوست قديمي يه كمك ناچيز بكني؟ همون 

ا نفرت و كينه از حاال تمامكلمات ب» ؟!قدري كه به گدا ميدن، يا لباس تنت مثال؟ يا حتي اصال هرچيزي كه داري

. دهانش پرتاب مي شدند و تمام بدن متالشي اش كه در طول همه اين سال ها تحليل رفته و نابود شده بود مي لرزيد

مواد فقط كسي كه هستيد . احساس كردم مادر كنل از پشت ميزش يكي از دست هايش را باال آورد تا او را ساكت كند

پسر متحير واقعا يكي . ه ممكن است و يا مي توانستيد باشيد را هم از بين خواهد بردرا نابود نمي كند، بلكه تمام آنچه ك

براي همين جلو رفتم و سر استخواني اش را در . از دوستانم بود و درونش اين لياقت را داشت كه از بهترين هاي ما شود

باط را بشكند اما هيچ قدرتي برايش سعي كرد كه ارت. دستانم گرفته و نگاهش را در چشم هاي خودم خيره نگه داشتم

وقتي زخم هاي كهنه روي . تمركز كردم. تالش كرد سمت ديگري را نگاه كند اما من نگهش داشته بودم. نمانده بود
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همه چيزي . با درماندگي ناليد. ساعدش باز شد، مايع تيره اي به آهستگي بيرون آمد و از دست هايش به زمين چكيد

ده بود، تا آخرين قطره كثيفش از بدن او خارج شد و كارنابي به خاطر از دست دادنشان مانند يك كه تا اآلن تزريق كر

بيا، حاال «: وقتي كارم تمام شد آزادش كردم، پيش رويم به زمين افتاد و خودش را مچاله كردو گفتم. بچه گريه مي كرد

بموني، و نگو كه من هيچ وقت هيچ كاري برات پاك و مثل يه پرنده آزادي، پس ديگه اختيار با خودته كه بري يا 

 ».نكردم

داشت با استخوان خالي شده ران . او تنها پشت ميزي كوچك نشسته بود.او را ترك كرده و مستقيم به سمت الف رفتم

علي رغم وضعيت شلوغ دهان اژدها دور تا دورش به شكل يك حلقه . فقط چون مي توانست. انسان ترياك مي كشيد

. بود، زيرا حتي آن دسته از مردمي كه ساكن اينجا بودند هم دوست نداشتند كاري با يك الف داشته باشند خالي شده

خيلي خيلي وقت پيش، انسان ها و الف ها با هم روي زمين زندگي مي كردند و منابع و شگفتي هايش را باهم تقسيم 

تل عام هاي بسيار مهيبي اتفاق افتاد و در پايانما با جنگ ها درگيري ها و ق. ولي نتوانستيم ادامه دهيم. كرده بودند

آن ها تسليم شدند و دنياي ما را ترك كردند، از . تعدادمان از اين حرامزاده هاي گوش دراز بيشتر بود. تقلب برنده شديم

P28Fين هاي ساندردبه سرزم. زير نور خورشيد كنار رفتند و تمام نژاد و تبارشان را به دنيا و واقعيت ديگري منتقل كردند

1
P .

الف هاي اندكي كه در اين دنيا رفت و آمد مي كنند رذلها و ياغي ها و مزدورهايشان هستند و فقط براي اين زندگي 

چون اين تنها چيزيست كه برايشان باقي مانده . مي كنند كه ما را تحت فشار بگذارند و عرصه را برايمان تنگ كنند

. ين يكي الف براندازم كرد و با تنبلي حلقه هاي دود بسيار زيبايي به طرفم فرستاددر حالي كه نزديك مي شدم، ا. است

تعداد رو به افزايشي از شكل هاي پيچيده كه پشت سر هم مي آمدند با شكلي از يك كشتي روي يك موج بلند اوج 

براي همين اهميتي . دفقط داشت خودنمايي مي كر. گرفت و با تكان خوردن بادبان ها و لرزش طناب هايش كامل شد

الف با صدايي . طوري رو به رويش نشستم كه ميز كامال بينمان فاصله ايجاد كند. ندادم و يك صندلي را بيرون كشيدم

خب، پس «: مثل صداي يك گربه كه در يك عالم خامه دست و پا مي زند و از هر لحظه اش لذت مي برد گفت

البته، مي «:ادامه داد».من جان تيلورم. مطمئناً، در واقع بيشتر به پدرم رفتم«: پاسخ دادم».باالخره اينجايي پسر ليليث

 ».اما اين اسم اصليت نيست«:گفتم».توني من را لرد اسكريچ صدا بزني، شاهزاده رنگ پريده جغدها

                                                           
1.Sundered .چون به عنوان اسم خاص استفاده شده بود ترجيح دادم خود كلمه را بياورم.به معني جداشده، يعني جدا شده از سرزمين انسان ها   
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سرگرفتن  دانستن نام واقعي چيزي باعث مي شه كه بهش تسلط پيدا كني، اما براي. البته كه نه«:با آرامش جواب داد

 » .اين معامله، لرد اسكريچ كفايت مي كنه

 »چون جغدها اوني نيستن كه نشون مي دن؟«:پرسيدم

 ».دقيقا«:گفت

اسكريچ به طرز غير انساني بلند و به شكل غير ممكني الغر، مردمك چشمانش گربه اي و گوش . براندازش كردم

كم رنگ بود كه مي شد گفت اصال رنگ ندارد و لبخند پوستش مانند چيني مي درخشيد، آنقدر . هايش نوك تيز بود

رداي بلند شرقي .زيركانه اش هم دندان هاي تيز او را از پشت لب هايي به رنگ رز صورتي به نمايش مي گذاشت

موهاي بلند و . درخشاني به رنگ سبز مات پوشيده بود و يقه سفتي كه پشت سرش صاف شده بود كاملش مي كرد

وسوسه شدم تا به شوخي به او بگويم كه . غد به هر دو طرف جمجمه كشيده او متمايل شده بودسفيدش مانند يك ج

يك . شبيه مرغ دريايي است، اما مطمئنا معني اش را نمي فهميد و گذشته از اين، ممكن بود معامله را ازدست بدهم

خاص خودت و گاهي هم شرارت  چون تو به جسارت، شيوه«: اسكريچ گفت» چرا منو انتخاب كردي؟«: راست پرسيدم

 ».مشهوري، آنقدر كه حتي مي توني يك الف باشي

: خيلي ساده جواب داد» چرا بين اين همه جا دهان اژدها رو انتخاب كردي؟. ديگه داري اذيت مي كني«:من گفتم

دگيشون رو دور چون از ديدن اينكه انسان ها خودشون رو به انحطاط مي كشند و به خاطر اين پاداش رقت انگيز زن«

حتي گناهان ما هم بايد .هيچ الفي حاضر نيست براي چنين چيز حقيري خودش رو پايين بكشه. مي اندازند لذت مي برم

 ».باشكوه باشه

 ».يا بگو چي ميخواي يا از اينجا مي رم«: گفتم

ي كنم به خاطر فكر م. هميشه بي صبر و عجول«: اسكريچ در حالي كه پيپ استخوانيش را كنار مي گذاشت گفت

همون منشي كه بايد بين يك . من صحبت مي كنم و تو گوش مي دي. خيلي خوب آقاي تيلور. فناپذير بودنتون باشه

من به خاطر مساله خيلي مهمي بايد از نايت سايد عبور كنم؛وخيلي ضروريه كه بدون هيچ . انسان و يك الف باشه

با وجود اينكه نمي .ن مامور سري دو طرف جنگ پريان هستمم. توقف و معطلي در طول راه سفرم رو تموم كنم
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صبر كن، برگرد عقب، قسمت قبلي رو دوباره برام تكرار كن، جن و پريا دارن با هم «: خواستم به جلو خم شدم و گفتم

 »مي جنگن؟ كي اين اتفاق افتاد؟ چرا ما هيچي نمي دونيم ازش؟

 ».چون به شما ربطي نداره«:به راحتي گفت

 ».االن ربط داره، وگرنه به كمك من احتياج نداشتي«:م در جواب گفتممن ه

 ».زندگي هميشه هميشه ناقصه«پاسخ داد

 »خيلي خب، به هر حال چرا داري از نايت سايد رد مي شي؟«:پرسيدم

فكر كنم مجبورم كه كمي پيش . چون اين مكان مخوف نزديك ترين جاييه كه به مناطق بي طرف داريم«:الف گفت

 .چقدر كسل كننده اس. زمينه راجع به جزئيات اتفاق بهت بدم

P29Fدر ابتدا، خيلي قبل از اينكه تاريخ بشريت شروع بشود و فقط ما افسانه ها و اسطوره ها بوديم، ملكه مب

1
P  به جن و پري

شد و پيشرفت ما زير لواي او ر. ها حكمراني مي كرد و احتماال در آن جالل و جبروت خيلي با شكوه به نظر مي رسيد

اما ادامه پيدا نكرد، چگونه كسي مثل ملكه مب مي توانست برخاستن حشرات موذي به نام انسان رو پيش . مي كرديم

P30Fبعدش هم توسط ابرون. بيني كند؟ او شما رو دست كم گرفت و جنگ رو باخت

2
P و تايتانياP31F

3
P آن ها مب را از . عزل شد

اما . تمام قرن هايي را كه او آنجا بودبر سرزمين هاي ساندرد حكومتكردند تخت پايين كشيدند و به جهنم فرستادند و در

پس از مدت بسيار طوالني ماندن در خانه هاي درد، كينه و ميلش به خونخواهي آنقدر زياد شده بود كه . مب بيرون آمد

رستاد و سپس دوباره خود را او ابرون و تايتانيا را شكست داد و به جاي كه خودش بود ف. نمي توانست بيشتر تحمل كند

P32Fبه عنوان تنها حكمران واقعي و بر حق فايي

4
P  و يا آن دسته از ما كه پس از پاكسازي بدعهدان و پيمان شكنان باقي

اما ابرون و تايتانيا براي پيدا كردن راهشان به خارج از جهنم جنگيدند و نهايتا وقتي بيرون . مانده بوديم، معرفي كرد

سپس زماني كه لشكر عظيمي از الف هاي سركش را گردآوري كردند با جديت .سايه ها مقيم شدندآمدند در آبشار 

                                                           
1.Mab 
2.Oberon 
3.Titania 
4.Fae 
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به نظرت آشنايانم از اينكه دارم موضوع . تصميم گرفتند با تكيه بر قدرت ارتششان سرزمين هاي ساندرد را پس بگيرند

باعث ميشه كه به هزار شكل مختلف جنگ داخلي هميشه . رو براي يه غريبه تعريف مي كنم شرمسار نميشن؟بگذريم

من به عنوان فرستاده بين دو جناح عمل كردم و . براي همين هر دو طرف قانع شدند كه عقب نشيني كنند. تاوان بدي

 -اين جور چيزها هيچ وقت پايدار نيستند -البته اين صلح نامه دوامي ندارد. بعد از بحث هاي فراوان پيمان صلح بستيم

شايد هم .ما وقت خريد تا افرادي كه حرف معقولي براي گفتن دارند فرصت صحبت كردن پيدا كنند اما حداقل براي

كه راهي از ميان نايت . من به تو احتياج دارم جان تيلور. يك نيروي مردمي يكي يا هردوي سران دو طرف را ترور كند

P33Fه استرمنسايد پيدا كني كه از اين مكان آزار دهنده به دورترين مرزها و درواز

1
P جايي كه شايد بتونم از اونجا اين . برود

بايد درك كني آقاي تيلور، خيلي ها اينجا هستن . آدم ها رو ترك كنم و به سمت واقعيت هاي متمدنانه تر بروم... دنياي

ت كه هم شامل دسته اي از الف هاي بي دين و بد ذا. كه به هزارن دليل دوست دارن من بميرم و پيمان شكسته بشه

از هر دوجناح ميشه كه به خاطر داليل شخصي و سياسي مي خواهند كه جنگ اتفاق بيفته، هم اونايي كه نتوانستند و 

نخواهند توانست كه تحقير گذشته را فراموش كنند، و همينطور شامل تمام انسان هايي كه از الف ها متنفرند و از اينكه 

مي برند، و به طور قطع اين دسته واكر، مباشر و سرپرست كنوني نايت ببينند آن ها همديگر رو قتل عام ميكنند لذت 

كسي كه افراد متعدد و مختلفي رو آماده كرده تا من رو در مسير پيش روي ام تهديد و . سايد رو هم در بر مي گيرد

اين . ا نابود كنندظاهرا به نظرش مصلحت انسان ها در اينست كه الف ها جدا باشند و يا ترجيحا همديگر ر. غارت كنند

 ».مرد عملگراييه... واكر شما

اولين . مساله را سبك سنگين كردم و متوجه شدم وقت گير است. صحبت هاي الف به پايان رسيد و به من خيره شد

قاطي . خب دقيقش اينكه به سرعت به سمت در خروج فرار كنم. واكنشم اين بود كه بلند شوم و آن جا را ترك كنم

ها هيچ وقت ايده خوبي نبوده، و درگير شدن با دو طرف جنگ آنها براي من فقط كمي از بازي رولت شدن با الف 

هيچ وقت به يك : هيچ راهي براي پيروزي وجود نداشت؛ومهم تر از همه اين كه. روسي با خشاب پر خطرناك تر بود

 .الف اعتماد نكنيد

                                                           
1.Osterman 
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. چيزهايي كه اسكريچ گفته بود تاييدي وحشتناك برايشان بودراجع به بازگشت ملكه مب شايعاتي شنيده بودم، و تمام 

زيرا اين شيوه الف . اما او داشت راجع به چيزي دروغ مي گفت، حتي شده فقط با از قلم انداختن قسمتي از حقيقت

كر شايد حق با وا. چرا بايد بهت كمك كنم؟ تو و هم نوعات هميشه دشمنهاي انسانيت بوديد«: خيلي رك گفتم. هاست

 » .باشه، شايد اينكه خود الف ها هم ديگر رو بكشند به صالح ما باشه

چي باعث شده فكر كني جنگ ما تو سرزمين هاي ساندرد اتفاق ميفته؟ نه، ما تو دنياي «: با لذت خنديد و جواب داد

 » .شما مي جنگيم، جايي كه خسارت شديد و اجتناب ناپذير كمترين آسيب رو به دنياي ما بزنه

 » چه جوري مي خواي دستمزدم رو بدي؟. فرض كن من قبول كردم. خيلي خب. نكته خوبي بود«: ديق كردمتص

P34Fنه با هيچ كدوم از روش هاي متداول پرداختي كه نمي توني بهشون اعتماد كني«: اسكريچ گفت

1
P و خب البته حقم ،

چيزي كه دونستنش براي تو . نمي دوني من چيزي مي دونم كه تو. با اطالعات پرداخت مي كنم... دستمزدت رو.داري

چيزي خيلي قديمي و قدرتمند و بسيار . چون راجع به يك خطر واقعي و جديه كه به شخص تو هم مربوط ميشه. حياتيه

. اگر اسمش رو بگم متوجه مي شي كه كيه، درصورتي كه اوني نيست كه تو فكر مي كني. خوفناك به نايت سايد آمده

حرفم رو بپذير جان . سايد صحيح و سالم به دروازه استرمن برسون، و من اسمش رو بهت مي گم من رو از ميان نايت

 ».تيلور، نياز داري قبل از اينكه كس ديگه اي بفهمه چيه راجع بهش بدوني

اگه مي خواستي بدون «: آخر سر گفتم. هيچ وقت به يك الف اعتماد نكنيد. متفكرانه به او خيره شدم و سكوت كردم 

ينكه كسي متوجهت بشه از نايت سايد رد بشي، چرا به شكل يه الف اومدي و تمام توجه هارو به خودت معطوف ا

 »كردي؟ چرا پشت يه طلسم ماهيتي پنهان نشدي و فقط به عنوان يه توريست معمولي عبور نكردي؟

ك انسان در بيام؟خودم رو در اون به شكل ي«: اسكريچ در حالي كه با انزجار و از نوك بينيش به من نگاه مي كرد گفت

 » معامله ما انجام ميشه آقاي تيلور؟ . من معيار هاي خودم رو دارم. حد خفيف نمي كنم

                                                           
.م. در افسانه ها آمده است كه پولي كه الف ها و جن ها مي دهند بعد از مدتي غيب مي شود.  1 
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تقريبا به طور قطع مي دونم ايني كه ميگي و ادعا مي كني نيستي،و داري بهم پيشنهاد ميكنيكه به جاي «:پاسخ دادم

رازي مي گي كه معلوم نيست اصال به دردم بخوره يا نه، چيز مهمي  دستمزد كاري كه برات مي كنم بهم راجع به يه

 »رو كه جا ننداختم؟

هيچ چيز بجز همون افراد واقعا آزار دهنده اي كه مطمئنا تالش مي كنند در راه رسيدنمون به «: الف با خشنودي گفت

 » نظر مياد، اين طور نيست؟ اما خب، همچين موقعيتي براي تو عادي به. دروازه استرمن هر دوي ما رو بكشند

در حال حاضر هيچ چيز سرگرم كننده اي ندارم، ولي اگر اين راز با ارزش تو مزخرف از آب . چه قدر احمقانه«: گفتم

 » .دربياد مطمئن باش گوش هاي تيزت رو مي برم و ازشون به عنوان در باز كن استفاده مي كنم

مطمئن باش اصال از . ه راز خيلي شگفت انگيزه، بسيار مهم و قابل توجهاوه، ي«: در حالي كه لبخند مي زد جواب داد

 ».دونستنش خوشت نمياد

چيزي . هنوز داشت لبخند مي زد. از پشت ميز بلند شدم و اسكريچ هم در يك حركت باشكوه و آهسته روي پا ايستاد

لي كه با بازوهاي عضالني و خونالودش يكي از هايد هايي درون گودال در حا. كه در مورد الف ها هيچ خوشايند نبود

ضربه هاي بسيار . ميز و صندلي ها و كساني كه رويش نشسته بودند را از سر راهش كنار مي زد به طرف ما يورش آورد

نگاه دريده و خيره اش روي الف . سختي از هايد ديگر خورده بود اما مخدر قديمي داشت زخم هايش را ترميم مي كرد

دو جين از ساكنان قفس ريورت هم با چيزهايي . نابي جونز درست پشت سرش بود و تحريكش مي كردكار. ثابت ماند

كارنابي با تمسخر به من نگاه كرد و گستاخانه . كه به عنوان سالح درد دست داشتند راه پشت سر را بسته بودند

 » فكر كردي ازت تشكر مي كنم؟«:گفت

كنل حاال از پشت ميزش بيرون آمده و دست هاي بزرگش را بسته و مشت  مادر. به سرعت نگاهي به اطرافم انداختم

هايد . اما تا وقتي كه او راهش را باز مي كرد و به ما مي رسيد، احتماال همه چيز به طريقي به پايان رسيده بود. كرد بود

تار در چشمان حريصش نفسش بوي خون مي داد و ميل به كش. با استخوان ها و ماهيچه هاي برآمده اش به ما رسيد

شدت ضربهآنچنان زياد بود . اسكريچ قدمي دلپذير به جلو برداشت و با مشت گلوي هايد را سوراخ كرد. موج مي زد

اسكريچ با . هايد را به عقب پرتاب كرد و صداي خورد شدن ناي او در آن سكوت ناگهاني بسيار بلند و هولناك بود
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و با بيچارگي به گلوي پاره شده اش چنگ زد و آرام آرام جان مي كند، نگاه مي  عالقه به هايد كه روي زانوانش افتاد

جلو رفتم و به چشمان ريورت . كارنابي ناله اي خاموش و از سر خشم سر داد و با دست افراد ريورت را فراخواند. كرد

تحمل كند، در حالي كه سر حيوان وحشي و نيمه انسان نتوانست نگاه من را . خيره شدم و سر جايش ميخ كوبش كردم

. بزرگ و از ريخت افتاده اش را به شدت به اطراف تكان مي داد به عقب رفت و در امنيت قفسش عقب نشيني كرد

 ..كارنابي جونز تنها مانده بود. ديگران هم از او پيروي كردند

 » مي خواي كه برات بكشمش؟ «:اسكريچ گفت

بيا از اين محل نكبت بريم بيرون و بهتره اطالعاتت ارزشش رو داشته  .نه، نمي خوام باهاش مهربون باشم«:گفتم

من را به جايي كه مي خواهم ببر و قول مي دهم چيزي رو كه اصال به نفعت نيست «:لرد اسكريچ پاسخ داد» .باشه

 ».بهت بگم

 .ون نياييدبعضي شب ها بهتر است كه اصال از تختتان بير
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 فصل دوم

 داغ در شهر سردتعقيب و گريز 

 

بوي انواع غذاها از هر مليتي، بوي خون و عرق . بيرون از دهان اژدها؛ هوا تازه، زنده و پر از رايحه هاي آشنا بود        

نفس عميقي . و عود كه از سالن هاي رقص بيرون مي آمد، چيزهايي كه ياد آور هزاران نوع مختلف از گناه بودند

بردن لرد اسكريچ به دروازه بدنام استرمن در بهترين حالت به اندازه كافي . ز پاك كنمكشيدم تا سرم را از همه چي

از نايت سايد با وجود واكر و مردان گوناگونش كه در همه جا  خطرناك و شيادانه بود، اما مخفي ماندن و عبور كردن

 . پخش بودند بيش از حد مشكل به نظر مي رسيد

 يك جادوي باستاني و به اندازه يك فيل بزرگ بود و تنها دروازه ميان بعدي به حساب دروازه كريستالي استرمن       

P35Fمي آمد كه مستقيم به آبشار سايه

1
P شهر كوچك و شگفت انگيز و بسيار دور، مكاني كه افسانه ها . ها ختم مي شد

رسيد آبشار سايه ها تبديل به محل زماني كه مردم ديگر باورشان ندارند براي مرگ به آنجا مي روند، و حاال به نظر مي 

معموال براي رفتن به آنجا از شبكه . برپايي دادگاه الف ها در منطقه بي طرف و خارج از سرزمين هاي ساندرد شده باشد

همانطور كه خيابان . قطار زيرزميني استفاده مي شد، اما حاال قطعاً آدم هاي واكر همه ايستگاه ها را قُرق كرده بودند

يكي از ويژگي هاي واكر كه از ديگر . ، دنياي زيرين و همه راه هاي زير زميني ديگر تحت پوشش آنها بودخدايان

توانايي هايش برتر بود اين بود كه كامال به همه جزئيات توجه مي كرد و توانايي بسيار بااليي براي رسيدن به خواسته 

 . راه هم بود، خيابان ها زه استرمن پرخطر ترينبنابراين، راه باقي مانده براي رسيدن به دروا. اش داشت

. جاده ها و خيابان هاي بسياري به درون و بيرون نايت راه مي رفتند، اما افراد عاقل اصالً كاري به كارشان نداشتند

ماشين . رفت و آمدي كه در خيابان باال و پايين مي شد خيلي به ندرت متوقف مي شد كه البته اين براي همه بهتر بود

                                                           
1.Shadows Fall 
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ي، سواره نظام هاي مسلح و وسايل نقليه اي كه نه چرخ داشتند و نه ها، كاميون ها، آمبوالنس ها و پيك هاي موتور

 . پنجره؛ و كوچكترين توجهي هم به قوانين راه نمي كردند

. هر كدامشان به شدت عجله داشتند و اغلب هم مقصدشان جاهايي بسيار عجيب تر و خطرناك تر از نايت سايد بود     

آب مقدس منجمد حمل مي  واگن هاي يخي كه قالب هاي بزرگي از آمبوالنسي كه سوختش درد تقطير شده بود،

كاميون هايي عظيم با كانتيرهايي به طول آپارتمان . كردند و شبح ترامواهايي كه براي هيچ انساني توقف نمي كردند

هاي شهري كه محموله شان چيزهاي خيلي خطرناك و ممنوعه بود، نعش كش هاي بي صدا با باري كه در فاصله 

در آخر اينكه، هر چيزي كه شبيه ماشين به نظر آمد  و اي معين زماني بايد به زور به تابوتشان برگردانده مي شدند؛ه

گاهي كه به جاده . چيزهايي اينجا تردد مي كردند كه غذايشان ماشين هاي كم سرعت تر بود. الزاماً ماشين نيست

به همين . ي را مي بينم كه روي چرخ هايش حركت مي كنداصلي نگاه مي كنم، به جاي رفت و آمد ماشين ها، جنگل

من ماشين . مگر اينكه واقعاً مجبور باشد. دليل هيچ كس تحت هيچ شرايطي براي تردد جاده را انتخاب نمي كند

شخصي ندارم، اما براي رسيدن به مقصد، راه هاي مخصوص به خودم را دارم، و اگر به ماشين نياز پيدا كنم از لطف 

P36Fتلفن همراهم را برداشتم و با پسر مرده. ان عجيب و غريبم سوء استفاده ميكنمدوست

1
P تماس گرفتم . 

پسر مرده، دوست قديمي و شريك جرم گاه و بي گاه من، صاحب ماشيني حقيقتاً بي نظير بود كه به طور اتفاقي          

ممكن بود روي چهار چرخ وجود داشته باشد را  تمام آنچه كه. از يكي از خطوط زماني آينده وارد نايت سايد شده بود

اما پس از اينكه صبورانه صداي شمارگير را گوش كردم تنها . داشت و اصال هم به امنيت راه و جاده اهميتي نمي داد

اخم هايم را » .سالم، من مرده ام، بعدا زنگ بزنيد«: چيزي كه نصيبم شد پيام ضبط شده هميشگي پسر مرده بود 

م و متفكرانه با پايم ضرب گرفتم، به اين فكر مي كردم كه چه كس ديگري هست كه براي يك ماشين درهم كشيد

ليست خيلي بلند بااليي نبود و زياد وقت نگرفت كه دكمه بعدي را . سواري پر از جنگ و جدال آماده و در دسترس باشد

P37Fآهي كشيدم و شماره خانم فيت. فشار دهم

2
Pنايت سايد در برابر جرم و جنايت را گرفتم ، مرد زن نما و مبارز واقعي .

واقعاً هم در كارش ماهر بود . مردي كه لباس يك سوپرقهرمان زن را مي پوشيد تا حسابي حال خراب كارها را جا بياورد

به نظرم شبيه دختري پيش آهنگ با چشمان روشن و بدگمان بود كه با . و ماشين خيلي خيلي شگفت انگيزي داشت

                                                           
1 . Dead Boy 
2. Ms. Fate ) خانم سرنوشت(   
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! سالم جان«: ناگهان خانم فيت با صداي گرم و رساي هميشگي اش گفت... ش مي كرد جلب توجه كنداشتياق تال

 » دوباره تو دردسر افتاديم، درسته؟

 » تو از كجا مي دونستي؟ «: با سوءظن جواب دادم

آژير ها رو جان، تلفن مت برنامه ريزي شده تا وقتي صداي تو رو تشخيص داد انواع و اقسام زنگ خطرها و «: گفت 

دوست داري من و مشتري الفم رو « -» !فعال كنه، بيا رو راست باشيم جان عزيزم، تو هميشه يه جورايي تو دردسري

در حالي كه بايد از اول تا آخر راه با همه نوع حريف سرسخت و ناجور بجنگي و دست و پنجه نرم كني از اين سر نايت 

 » ني وكمك كني تا يه جنگ خيلي بزرگ به يه معامله ختم بشه؟سايد به اون سرش و دروازه استرمن برسو

يه ... گفتي كه! تو هميشه مي دوني چه جوري اوقات خوبي رو براي يه دختر ايجاد كني! جان«: خنديد و پاسخ داد

 »الف؟

  »!خيلي پيچيده اس! آره، و خواهشا ازم نخواه كه توضيح بدم وگرنه مي زنم زير گريه«: گفتم

 »بيست در صد از دستمزدت؟ ... موافقي كه بگيم. خب با اين حساب كرايه ام دو برابر ميشه« :او گفت 

 » .باشه، من مشكلي ندارم«: با نيشخند پاسخ دادم  

چندتا تردستي كوچيك و كثيف به كمربند به دردبخورم اضافه مي كنم، ماشين ! محشره عزيزم« :خانم فيت جواب داد

 » !ميكنم و به اندازه دوتا لرزش بهترين سينه هاي مصنوعي كه ميشه با پول خريد اونجام سرنوشتم رو آتيش

براي لحظه . وقتي داشتم در جيب مي گذاشتمش زنگ خورد. چيزي نداشتم كه در جواب بگويم، پس تلفن را قطع كردم

الزم را با گوشم داشت جواب در حالي كه فاصله ... اي به آن خيره شدم، گاهي وقت ها فقط چيزي احساس مي كنيد

 » بهتره اوني نباشه كه فكر ميكنم«: دادم

 .صداي واكر بود
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اين هيچ ربطي به . همين اآلن بايد قيد كاري رو كه مي خواي انجام بدي بزني و بري خونه. جان، پسر عزيزم، واكرم«

 » .تو نداره

  ».اون مشتريمه«: گفتم

كه من با لرد اسكريچ مشهور وارد معامله شده ام، اما به هر حال، واكر همه چيز  نمي دانستم واكر از كجا فهميده بود    

همان طور كه آرام نگه داشتن و حفظ كردن . البته فكر مي كنم اين دقيقا بخشي از شرح وظايفش باشد. را مي داند

مي دانست كه نمي تواند  اما در هر صورت، بايد. وضع موجود نايت سايد توسط هرآنچه كه ممكن بود جز وظايفش بود

 .به من دستور بدهند

برو كنار جان، من همين االن هم حكم مرگ اون الف رو . مي توني بري سراغ يه مشتري ديگه«: واكر معقوالنه گفت 

 » .هيچ دلم نمي خواد حكم يه نفر ديگه رو هم امضا كنم. امضا كردم

اين كار را بكند، اما انجامش مي داد و براي تمام كردن يك كار، ممكن بود كه بخواهد يا نخواهد كه . اين واكر بود    

 . خيلي مصر بود

 » .مي دوني كه هيچ وقت مشتريمو مايوس نمي كنم«: گفتم

البته كه مي دونم پسر عزيزم، فقط دارم با حرف زدن معطلت مي كنم تا آدمام بتونن مكان دقيقتون رو « :پاسخ داد

چيزي در صدايش بود، شايد بتوان گفت نگراني، اما » تو دهان اژدها چي كار مي كردي؟ ؟ دوباره...جان. رديابي كنند

 . هيچ وقت نمي شود راجع به واكر مطمئن شد

 ».موكلم اونجا رو به عنوان مكان مالقات انتخاب كرده بود. من خوبم«: پاسخ دادم

همين يه دليل ديگه اس كه . رو تداعي مي كنه مي دونسته كه اونجا برات يه چيزايي. شيوه معمول الف ها« :واكر گفت

مي دونم كه يكي از افتخاراتت اينه كه هميشه نسبت به موكل هات وفادار و وظيفه شناس . چرا نبايد بهش اعتماد كني

 ».نميتونه باشه، اون يه الفه. هستي جان، اما اون باهات صادق نخواهد بود



 

Page | 30  
 

من خيلي مشتري ندارم، براي همين بايد هرچي كه به تورم ميخوره رو . اما اين اصل موضوع رو تغيير نمي ده« :گفتم

 » .ما عازم يه سفر كوچيك تو جاده ها هستيم، مي خوايم دنيا رو ببينيم، تمام تالشت رو بكن. دو دستي بچسبم

ن كارو تموم من يه سري آدم واقعاً جدي و خطرناك رو استخدام كردم كه اي. اين شوخي بردار نيست، جان«: جواب داد

 . كنن

 » .بهتريناتو بفرست، منم كاري ميكنم برگردن خونه و تو بغل ماماناشون گريه كنن« : گفتم

تو به حرف يه الف گوش كردي جان، درسته؟ مي «: واكر مثل پدري كه از فرزند كله شق اش ناميد شده باشد آه كشيد

 ».تم كه مي دونم واقعاً اينجا چه خبرهدوني كه نمي توني به يه الف اعتماد كني، من تنها كسي هس

 » .حتي اگه بر عليه تو باشه، من كاري رو ميكنم كه درسته. اهميتي نداره«: پاسخ دادم

 » .تمام اين سال ها سرخود بودي و حتي يه چيز لعنتي هم ياد نگرفتي«: او گفت

هم هست كه بخواهد در كارم دخالت  براي لحظه اي بهش خيره شدم كه ببينم آيا كسي ديگر. تلفن ناگهان قطع شد

اما من حرف . او يك الف بود. البته كه مي دانستم لرد اسكريچ قابل اعتماد نيست. كند يا نه، سپس آن را كنار گذاشتم

 بهتر بود كه خانم فيت راه افتاده. باال و پايين خيابان را نگاه كردم. هايم را به او زده بودم و به اندازه كافي خوب بودند

. هيچ مخفيگاه قابل دسترسي دور و برمان نبود. واكر راجع به پيدا كردن مكان من از روي تلفن شوخي نكرده بود. باشد

كلوب ها و بار هاي اين قسمت شهر بسيار سطح پايين و بد بودند به شكلي كه نگهبان وروردي مردم را داخل مي راند 

 . هيچ راهي هم براي برگشتن به دهان اژدها نداشتم. فارش بدهيدو به زور تفنگ مجبورتان مي كردند كه نوشيدني س

 » دليل خاصي هست كه من رو ناديده مي گيري؟«: لرد اسكريچ گفت

 » .هر چيزي كه الزمه بدونم رو مي دونم. براي اينكه اينجوري كمتر دروغ ميشنوم«: بي آنكه نگاهش كنم گفتم

ما هميشه دروغ مي گيم، . چيزي كه از يك الف مي شنوي اعتماد نكنهيچ وقت به . واكر كامال درست مي گه«: گفت

تو يا . ن را در برابر شما تامين كندي كه بتونه به بهترين شكل منافعمويا زمان. بجز وقتي كه حقيقت بيشتر آزارتون بده
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ك كنيد يا بخواهيد كه واكر يا هر انسان ديگر براي من اهميتي نداريد، بجز وقتي كه بتوانيد در مامورينم به من كم

 » .مانعم شويد يا معطلم كنيد

سعي هم نكن كه دلپذير و دوست داشتني باشي، . اگه داري تالش مي كني من رو نرم كني بدون اثر نداره«: پاسخ دادم

 » .من در برابر اين چيزا حفاظ دارم

 »تماد نيستم؟چرا به من كمك مي كني جان تيلور؟ در حالي كه مي داني من قابل اع«: پرسيد

نه به خاطر راز ترسناكي كه به عنوان دستمزد بهم پيشنهاد  و چون مشتاقم؛«: براي اولين بار به او نگاه كردم و گفتم 

نه، . دادي كه حتي معلوم نيست وحشتناك باشه يا نباشه، من همه زندگيم رو با رازهاي خيلي ناجور و بدي كلنجار رفتم

كه بدونم چرا يه الف بلند پايه و مقتدر خودش رو با اومدن به نايت سايد تو خطر مي چيزي كه مشتاقم مي كنه اينه 

پس همراهت ميام و . ندازه و بعدش هم از يه انسان درخواست مي كنه كه كمكش كنه، حتي فردي استثنايي مثل من

مسير مشخص ميشه كه و هيچ شكي ندارم كه در طول ... تمام تالشم رو مي كنم كه به جايي كه ميخواي برسونمت

 ».هدف واقعيت چيه

 » .اما من اين طور فكر نمي كنم«: الف با شادابي گفت

هر دوي ما به . شايد خوش بختانه صحبت مان توسط صداي غرش موتور قوي ماشيني كه نزديك مي شد متوقف شد

P38Fاطراف نگاهي انداختيم و وقتي فيت موبيل

1
P  به سرعت از ترافيك بيرون آمد و با صداي بلندي درست رو به روي ما

تمام گناهكارهاي سرسخت دور و بر كه در حال رفتن به سمت النه هاي بدنام شرارت و . ايستاد اندكي عقب رفتيم

طول و عرض سه متر  فيت موبيل، ماشيني واقعا شگفت انگيز با. فساد بودند ايستادند تا بتوانند فيت موبيل را بهتر ببيند

P39Fو نيم و با طرح تعدادي خط درخشان به سبك رترو

2
Pدهه شصت، باله هاي برافراشته بلند، با پس سوزي يP40F

3
P  ستودني و

در واقع . از كاپوت تا سپرش با صورتي بسيار جيغ رنگ شده بود چرخ هاي بزرگ و پرزداري داشت. بسيار درخشان بود

                                                           
1.Fatemobile    سرنوشت ماشين 
2.retro شود مي استفاده طرح سازي يكپارچه جهت پويا خطوط از يا و رود مي كار به زياد جيغ اصطالحا و درخشان هاي رنگ آن در كه است سبكي  

 حين در آني شتاب افزودن سوز پس هدف. شود مي اضافه صوت مافوق هواپيماهاي به الخصوص علي جت، موتور به كه است جزئي) ريهيت يا( سوز پس حالت.3
 .ويكي پديا .است مفيد هوايي هاي جنگ حين در حد از بيش شتاب جنگي هواپيماهاي در. است برخاستن زمين از يا صوتي مافوق پروازهاي
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عالمت بالدار پيروزي معمولي كه روي كاپوت اين ماشين ها مي گذاشتند  و به جاي! صورتي اش خيلي صورتي نبود

P41Fجني كوچك با لباس باسكو

1
P زنانه خودنمايي مي كرد. 

من اين رو «: اسكريچ گفت. خانم فيت هم، فقط مثل تمام آدم هاي كسل كننده ديگر بويي از سليقه برده بود      

 » !دوست دارم

 » .مي توني داشته باشي«: گفتم 

درِ سنگين راننده با چرخش و صداي خفه هواي فشرده باز شد و خانم فيت با يك حركت باشكوه كه من بدون اينكه 

او الغر و بلند بود و لباس ابر قهرماني زن از جنس چرم . كمر درد بگيرم نمي توانستم انجامش دهم از ماشين پياده شد

چكمه هاي . اي بلند و بدن مصنوعي اش را نمايش دهدمشكي به تن داشت كه به خوبي برش خورده بود تا پاه

چشمان سبز و همسانش به . سنگين و دستكش هاي آهنين پوشيده بود و يقه اي شاخي شكل هم دور گردنش بود

كمربند جنگي اش زرد روشن بود كه احتماال بتواند در . روشني مي درخشيد و لب هايش مانند الماس سرخ برق مي زد

 . كندتاريكي پيدايش 

خانم ! خب من اينجام كه مشكالت رو حل كنم«: خانم فيت با سر و صدا و ژست مسخره اي در برابر من ايستاد و گفت

درباره نرخ مخصوصم براي هر توطئه ! فيت زيرك، شرور و متخصص در امور موجودات شب در خدمت شماست

 » حالت چه طوره جان؟. جنايتكارانه سوال كنيد

 » .شنلت كجاست؟ هميشه به نظرم با شنلت مقبول تر به نظر مياي. رو كه ديدم بهتر شدمتو «: پاسخ دادم

 » .موقع رانندگي مجبورم درش بيارم، خيلي جلوي دست و پام رو مي گيره. رو صندلي عقبه«: گفت

به سرعت بايد «: گفتم. يك ابر قهرمان زن اصيل و قديمي كه فقط اتفاقي شبيه مردها بود. خانم فيت واقعا عجيب بود

بايد با همه چيز . اون ماشين پلنگ صورتي رو روشن كن و بزن رو پدال. آدماي واكر تو راهن كه بيان اينجا. راه بيفتيم

اميدوارم كه . براي هيچ كس و هيچ چيز توقف نكن. رو به بشيم، براي رسيدن به دروازه استرمن هم به لرد اعتماد كن

 » .ن چون بهشون نياز پيدا مي كنيمخشاب اسلحه هاي ماشينت پر باش
                                                           
1. basque 
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 »نمي خواي منو به دوست الفت معرفي كني؟! تو مي دوني كه چه جوري به يه دختر حال بدي جان«: خانم فيت گفت

بيشتر از اينكه موكل من در نظرش بگيري سعي كن به عنوان . اين لرد اسكريچه، كه البته احتماال نيست«: پاسخ دادم

اگه ببينم وقتي مدت زيادي خارج از ديدرسمه پاهاش رو بهم . ه كن كه بايد به مقصد رسونده بشهيه محموله بهش نگا

 » .قفل مي كنم

 » ! عجيب... ، يه الف، چه...خب«: مي زد، گفت خانم فيت در حالي كه به لرد اسكريچ لبخندي چالش برانگيز

 » .خوش حالم، شما مرد هستيداز آشنايي با شما «: لرد الف تعظيمي آراسته و رسمي كرد و گفت

 » ببينم هويت مخفيم مشكل سازه ميشه؟. نه وقتي كه تو ماموريتم«: فيت جواب داد

من هم مانند تمام هم نوعانم از انواع نيرنگ و پنهان كاري . به هيچ وجه«: اسكريچ به سادگي لبخند زد و پساخ داد

ما هيچ وقت تمايل انسان ها به عادي بودن و هنجار داشتن . تتغيير شكل بسيار برايم سرگرم كننده اس و لذت مي برم؛

 » چه چيزش جالب است؟. رو نمي فهميم

 » .وقتي يه الف شروع ميكنه كه اظهار فضل كنه يعني وقت رفتنه«: گفتم

 خودش به سمت در راننده. تمام در ها با چرخش باز شدند. خانم فيت خنديد و با انگشتانش به فيت موبيل ضربه زد

 » مي خواي سنگ كاغذ قيچي بياريم تا ببينيم كي جلو مي شينه؟«: به لرد اسكريچ نگاه كردم و گفتم. رفت

 » .فقط كسايي كه بهشون اعتماد دارم مي تونن رو صندلي كنارم بشينن«: فيت گفت

 » .من عقب مي نشينم«: اسكريچ گفت

 » .حواست به شنلم باشه«: فيت گفت

وقتي كه نشست، براي اينكه . اسكريچ بدن بلندش را كامال تا كرد كه بتواند از در وارد شود. در صندلي جلو نشستم

زانوهاي او تا چانه اش باال آمده بود، با اين وجود هنوز هم وقار و . سرش به سقف نخورد مجبور شد كه به جلو خم شود

چرم سرخ . خل فيت موبيل خيلي مجلل بودتا جايي كه به خاطر داشتم دا. الف ها همين بودند. اشرافيتش را داشت
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ماتيكي صندلي ها، داشبورد فوق پيشرفته كه صفحه نمايش كامپيوتري و سيستم اسلحه كاملش مي كرد، فرماني با 

روكش پوست قاقم كه ماشين را هدايت مي كرد و درخت كاج بسيار كوچك ژاپني كه به عنوان خوشبو كننده روي 

انم فيت با انگشت پوشيده در دستكشش دكمه روشن شدن ماشين را فشار داد و تمام ماشين خ. داشبورد قرار گرفته بود

در نايت سايد ابر قهرمان زياد «: اسكريچ از بين زانو هاي باال آمده اش پرسيد. با اشتياق شروع به لرزش و غريدن كرد

 » داريد؟

ترجيح مي ديم «: ا چك مي كرد گفتخانم فيت در حالي كه داشت به سرعت سيستم هاي روشن شدن ماشين ر

سر و كله خيلي ها آخرش تو نايت سايد پيدا ميشه، و هميشه تعداد كمي از ما . بهشون بگيم ماجراجويان شبه قهرمانان

هستن كه براي عدالت و خون خواهي مي جنگن و تالش مي كنن تا حال انواع و اقسام خراب كارها و مجرما رو جا 

. هيچ جا مثل نايت سايد تبهكار به وجود نمياره. ن كارو مي كنيم كه باهم رقابت داشته باشيمفكر مي كنم اي. بيارن

 » درسته جان؟

 اما ابرقهرمان ها و. الگوهاي اصيل و تمثيل هاي واقعي شرارت، نايت سايد رو مثل خونه خودشون مي دونن«: گفتم

فكر مي كنم ما با طيف . شن كمي بي تجربه و ساده هستنضدقهرمان ها، براي اينكه بتونن خيلي اينجا به درد بخور با

هميشه . نامحدود از رفتارهاي خاكستري در برابر تفكر سياه مطلق يا سفيد مطلقشون باعث مي شيم كه نا اميد بشن

P42Fتعداد كمي شبه قهرمان وجود داشته مثل دادخواه مرموز

1
Pليدي فانتوم ،P43F

2
Pكاتينگ اج ،P44F

3
P  و... « 

 » و افراد شرور؟«: الف با اميدواري گفت

P45Fهميشه به انواع گوناگون اون ها گرايش بيشتري داشتيم، مثل غول مصور«: پاسخ دادم 

4
Pجكي اسكادنفرد ،P46F

5
P پني ،

P47Fمخوف

6
P  و ... « 

P48Fاون دكتر دليريوم«: خانم فيت گفت

1
P پر از ادا رو يادت مياد؟ امروز نايت سايد، فردا تمام دنيا؟ « 

                                                           
1.Mystery Avenger 
2.Lady Phantasm 
3.Cutting Edge 
4.Painted Ghoul 
5.Jackie Schadenfreude 
6.Penny Dreadful 
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من و سوزي و واكر اون االغ نكبت رو از نايت سايد پرت كرديم بيرون، آخرين چيزي  البته كه يادم مياد،«: جواب دادم

P49Fكه شنيدم اين بود كه با عصبانيت تو جنگل هاي باروني آمازون

2
P  ساكن شده و قسم خورده كه از دنيا انتقام ميگيره، با

P50Fتبليغات پشت مجله سربازان بخت

3
P وقتي عمويِ آدم يك خروار . هم داره براي خودش ارتش خصوصي درست مي كنه

 » .پول براي آدم به ارث مي زاره نتيجه اش همين ميشه

 » تو براي واكر كار مي كني؟«: اسكريچ گفت

 » .وقتي كه قصد كشتنم رو نداشته باشه، موضوع پيچيده اس، اينجا نايت سايده. گاهي وقتا«: گفتم

 » !اومدنمهمونا ! سراتونو بدزدين رفقا«: خانم فيت ناگهان گفت

P51Fارتش بيم و وحشت. گروهان قدم رو پيش مي آمدند و افراد ديگري كه سر راهشان بودند به سرعت كنار مي كشيدند

4
P ،

سربازان خيلي اختصاصي واكر، پوشيده در يونيفرم سياه و طاليي، كاله خود هاي تقويت شده و باتوم ها و تپانچه هايي 

كمي برايم لذت بخش بود كه واكر براي متوقف . ر و منظم رژه مي رفتندكه به كمرشان متصل بود، با گام هاي مغرو

كردن من از ارتش فوق شخصي اش استفاده كرده است، زيرا باور و احترام بي چون و چرايش را به قابليت و توانايي 

ليسا و هركس با ارتش، ك كار واكر سر پوش گذاشتن بر اتفاقات بود كه در اين راه مي توانست. هاي من نشان مي داد

اما معموال نيروهاي سرسخت و بي رحم را . هر توانايي ويژه ديگري را كه دوست داشت تحت فرمان خويش در آورد

نمي فرستاد، بيشتر تمايل داشت كنار بايستد و ديگران را به جان هم بياندازد، و فقط زماني از ارتش بيم و وحشت 

احتماال پيمان . ي را به زور سرجايشان بنشاند تا درسي براي ديگران باشنداستفاده مي كرد كه يقين داشت بايد عده ا

نبايد اين ... اما با اين وجود هم. صلح لرد اسكريچ در نظرش تهديدي براي وضعيت موجود نايت سايد به حساب مي آمد

 .بايد مي دانست كه من مساله را شخصي مي كنم. كار را مي كرد

در حالت عادي . فهميدم كه حدودا سي مرد تا دندان مسلح مستقيم به طرفمان مي آيندخيلي سريع سرشماري كردم و 

فرستادن سي مرد جنگي براي متوقف كردن يك الف، يك ابرقهرمان و من به نظر افراطي مي آمد، اما ما در نايت سايد 

                                                                                                                                                                                     
1.Dr. Delirium 
2.Amazon rain forest  
3.Soldier of Fortune  
4.shock-and-awe troopers 
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سخت بودند اما در هر صورت آنها به احتمال قوي افرادي با چهره هاي محكم، سنگ دل و سر. رفتار معمولي نداريم

وقتي فيت موبيل را نگه داشتند قدم . خيلي فراتر از آن ها بوديم... فقط سي مرد نظامي به حساب مي آمدند و ما

 .فهميدم كه بيشتر از اين نمي توانيم پيش برويم. هايشان آهسته شد و باتوم هايشان را باال گرفتند

. ر حالي كه اين پسران گردن كلفت را بررسي مي كرديم در كنار هم ايستاديمهر سه نفرمان از ماشين پياده شديم و د 

P52Fانگلستان ارتش هوابرد ويژه نيروهاي نگاهشان مانند كساني بود كه به خاطر وحشي گري و بي رحمي افراطيشان از

1
P 

لي كه بود بايد وظيفه بيرون انداخته شده بودند، نگاه مرداني كه معني ترس و خود داري را نمي دانستند و به هر شك

احمق هايي پر زور، عضالني، با شكوه و بسيار تحسين برانگيز كه البته فقط در دنياي عادي . به انجام مي دادند اشان را

خيلي كثيف و مرموز استفاده  ما در نايت سايد بيشتر از ابتكار عمل هاي خشن و حقه هاي. و طبيعي به درد مي خوردند

افراد رديف جلو مرا نگه داشت و وقتي كه اسمم را فهميدند احساس كردم كه جمعيت موج  يك نفر از. مي كرديم

لوله سنگين تفنگ ها . همه آن ها باتوم هايشان را به دست چپ دادند و با دست راستشان اسلحه ها را گرفتند. برداشت

ماال واكر درباره من بهشان گفته لبخند كوچكي زدم، احت. تقي مسلح شد، هرچند كه فايده اي نداشت -با صداي تق 

دستانم را باال بردم و جادوي قديمي . پس وقتش بود كه حقه قديمي ام اجرا كنم. اما واضح بود كه توجه نكرده اند. بود

فشنگ ها از بين دست هايم به زمين ريخت و جلوي پايم باال و . را تكرار كردم و اسلحه هايشان از فشنگ خالي شد

وقتي تردستي انجام شد نتوانستم جلوي اين احساسم را بگيرم كه اين كارم را پيش بيني . ش شدندپايين و سپس پخ

من . اما فكر مي كنم مردم انتظارش را مي كشيدند و اگر ازش استفاده اي نمي كردم نا اميدشان كرده بودم. كرده بودند

 .گاهي قرباني اعتبار و شهرت خودم مي شوم

كم شدن ناگهاني وزن اسلحه ها متوجه خالي شدن خشاب هايشان شدند و به سرعت آن ها  ارتش بيم و وحشت با    

باتوم . حركت خوبي بود. را قالف كردند و بي آنكه از سرعتشان كاسته شود باتوم ها را به دست راست برگرداندند

مشتاق كه در حال عكس پشت سرم را نگاه كردم، يك راه برگشت داشتم كه آن هم توسط تماشاچيان . فشنگ ندارد

حتي يك نفر از زيادي جمعيت براي برپا كردن يك غرفه سيار فست فود . گرفتن و شرط بندي بودند بسته شده بود

خانم فيت ردايش را دور شانه ايش . سوء استفاده كرده بود و چيزهايي كه روي سيخ چوبي مي لوليدند را مي فروخت

                                                           
1.SAS 
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شنل باعث مي شد بيش از آن كه شبيه يك فرد منحرف در لباسي عجيب . ش بودواقعا برازنده ا. انداخت و آن را بست

وقتي كه مشتي پر از شوريكن هاي بسيار تيز را پرتاب مي كرد شنل چرمي . باشد جنگجويي با تجربه به نظر برسد

مي تونيم رد « :گفتم. در اين لحظه همه چيزش واقعي به نظر مي رسيد، او واقعي بود. به دورش مي چرخيد سنگين او

 »...شيم، اينجوري از خونريزي و درد و رنج الكي هم جلوگيري ميشه، فقط كافيه تا جايي كه ممكنه بريم جلو

  ».احمق نباش«: خانم فيت گفت

حتي روي . دست هايش را درون پوشش آهني اش چنان مشت كرد كه چرم دستكشش با صداي بلندي غيژ غيژ كرد

من سابقه خوبي تو از سر گذروندن اين جور مشكالت « :ادامه داد. هني وجود داشتبند انگشت هايش هم حفاظ آ

 » .دارم

      » تو اون لباست ابزار جنگي هم جا سازي كردي؟. معذرت مي خوام، نمي دونم چي شد كه اينو گفتم«: پاسخ دادم

كيف داره، سعي كن . واقعا نيازي نيست نگران من باشي جان. سرعتم رو تو مبارزه كم مي كنه. معلومه كه نه«: گفت

 » . تشويقم كني و فقط نگران اون حرومزاده هاي بدبخت باش

دست راستش با سرعت بلند شد و با يك چرخش ماهرانه مچ دست، شوريكني نقره اي برق زد و مستقيم به سمت چپ 

وقتي ضربه به . زره اش را سوراخ كرده و در عمق ماهيچه درون سينه اش دفن شد. ديك ترين سرباز فرو رفتسينه نز

خيلي خوب آموزش ديده بود، زيرا وقتي هم . سينه اش خورد خون در هوا فوران كرد و او از پشت به زمين كوبيده شد

 . ي از دهانش خارج نكردقطارانش حريصانه از روي او رد شدند تا به ما برسند، هيچ صداي

بايد از نزديك باهاشون رو در . بعضي ها حساب كار دستشون اومد، اما به نظرم كار سختي در پيش داريم«: فيت گفت

 » .رو شيم

 » .بهترين روش«: اسكريچ اضافه كرد
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اري ميگي كه ميخواي واقعا د«: با تعجب نگاهش كردم، نتوانستم از باال رفتن يكي از ابروهايم جلوگيري كنم، پرسيدم

خودتو قاطي يه زد و خورد معمولي كني؟ فكر نمي كردم نژاد شما سطح خودشون رو تا يه درگيري رو در رو پايين بياره 

 » .و پاشو توش بزاره

اين روش معمول ما نيست، اما هيچ فرصتي را براي نشاندن انسان ها بر سر جايشان را از دست نمي «: الف گفت

 ».دهيم

من همان جايي كه بودم . مراه خانم فيت براي پر كردن وجود آن خدانشناس ها از ترس و وحشت جلو رفتندو به ه

هيچ وقت به اندازه آن نيروهاي سرسخت قوي نبودم شايد به خاطر اين كه . ايستادم و موقعيتم را ارزيابي كردم

نداشتم، براي همين ترجيح دادم كه بنشينم و  استعدادش را نداشتم، هيچ شانسي براي مبارزه مستقيم با آن ها را هم

 . اول آنها بايد پيشكشي هايشان را تقديم مي كردند. ببينم لرد اسكريچ و خانم فيت چه مي كنند

نظاميان ارتش بيم و وحشت تا زماني كه فيت خط مقدمشان را مانند يك نارنجك در هم كوبيد او را جدي نگرفته 

را با آرنج خفه كرد، چرخيد و دوتاي ديگر را با لگد هاي رزمي نقش زمين كرد، و وقتي  به يكي مشت زد، ديگري. بودند

كه به سمت سرباز ها يورش برد، به سادگي سرها و استخوان هايشان را شكست و با مشت و لگد زمينشان زد گريه 

باتوم هايشان وحشيانه به  سربازها به سرعت تجديد قوا كردند و با. هايي از روي شوك و ترس فضاي شب را پر كرد

سمت جلو آمدند اما به طريقي خانم فيت هيچ وقت جايي كه انتظار داشتند نبود و بجاي اينكه به او ضربه بزنند بيشتر 

از . كامال مشخص بود كه خانم فيت براي اينكه جنگجو باشد به خوبي آموزش ديده است. همديگر را زخمي مي كردند

اسكريچ مبتدي اما با شكوه بود، مردي كه مبارزه كردن را بلد نبود زيرا كه به آن نيازي  طرف ديگر تمام حركات لرد

به نظر مي رسيد كه راحت ميان در گيري پرسه مي زند و مردان يكي يكي جلوي او خون آلود روي زمين مي . نداشت

دستانش به كسي مي خورد صداي  آهسته و دلپذير ميان گروهان پريشان و سردرگم قدم مي زد و هر وقت كه. افتادند

آنقدر سريع حركت مي كرد كه هيچ . شكستن استخوان و غضروف به گوش مي رسيد و خون همه جا پخش مي شد

من روي كاپوت فيت موبيل نشستم و طوري كه . يك از نظاميان بيم و وحشت حتي قادر به لمس كردنش هم نبودند

به نظر نمي آمد كه اسكريچ و خانم فيت به كمك من نياز . تشويق كردم توجه كسي را به خودم جلب نكنم همكارانم را
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كامال  .وقتي گروه جديدي نظامي كه دو برابر دسته قبلي بودند سر رسيدند و به جنگ پيوستند، آه كشيدم. داشته باشند

 .نه نمي داندمعلوم بود كه واكر در سيستم هاي قديمي جنگ آموزش ديده است و هيچ چيزي از مبارزه جوانمردا

خانم فيت و اسكريچ به سرعت پشت به پشت هم ايستادند و توسط پيكر ها شكسته و خون آلود كه با بدبختي روي 

مي توانستند كه به سمت امنيت فيت موبيل عقب نشيني كنند اما اين شيوه آنها . خيابان مي خزيدند محاصره شدند

س او روي سينه هاي مصنوعي اش باال و پايين مي رفت اما دست خانم فيت به سختي نفس مي كشيد و چرم لبا. نبود

اسكريچ حتي سخت هم نفس نمي كشيد، دست . هايش هنوز پر از شوريكن بود و سرش را با افتخار باال گرفته بود

ه هايش را تكان داد تا قطره هاي خون از انگشتان زيبايش پاك شود و مغرورانه به سربازاني كه نزديك مي شدند خير

براي همين از روي كاپوت پايين . اما شصت مرد مسلح تازه نفس به سمتشان مي آمد و شانس با آنها يار نبود. شد

منتظر ماندم كه سرباز ها خوب نزديكمان . پريدم و خيلي عادي پيش رفتم و به خانم فيت و لرد اسكريچ ملحق شدم

كردم تا تمام پرشدگي ها، روكش ها، پل هاي دنداني و شوند و سپس شكل ديگري از حقه خالي كردن فشنگم را اجرا 

سربازها در حالي دهان هاي پر از خون و نابود شده اشان را محكم گرفته بودند . ايمپلنت ها را از دهانشان بيرون بكشم

م فيت اسكريچ و خان. خم شدند، از درد به خود پيچيدند و صداهاي ترحم آميزي پر از درد و ترس ازشان به گوش رسيد

پرسشگرانه به من نگاه كردند، برايشان توضيح دادم كه چه كردم، فيت به خنده افتاد و اسكريچ با موافقت و خشنودي 

 .سرتكان داد، انگار من دانش آموزي بودم كه سرانجام توانسته بود كارش را درست انجام دهد

: كنم بلند گلويم را صاف كردم و با سرخوشي گفتمقدمي به جلو برداشتم و براي اينكه توجه نظاميان را به خود جلب  

تا همين كار رو با يه جاي ديگتون  ،پيش واكر برگرديد ز كوچولوهاي خوبي باشيد و قدم روسربا. بله، كار من بود«

 ».نكردم

كر بگويند به هم ديگر نگاه كردند و اسلحه هاي جور وا جورشان را كنار گذاشتند، به آهستگي برگشتند تا بروند و به وا

وقتي كه فهميدند با قربانيان . كه چه باليي سرشان آوردم، و شايد هم از او راجع به يك دندانپزشك ماهر سوال كنند

خانم فيت كه حاال ديگر . درمانده و بيچاره رو در رو نيستند چهره هايشان بيشتر در هم رفت و عبوس به نظر مي رسيد

 » !بازي رو خراب كردي، تازه داشتم گرم مي شدم«: گفت نفسش كامال به حالت عادي برگشته بود

 » .حقه خيلي كثيفي بود آقاي تيلور، واقعا در حد و شايسته يك الف«: اسكريچ هم گفت
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بياييد برگرديم تو ماشين، بايد قبل از اينكه واكر تصميم بگيره كه چيز يا چيزهاي واقعا خطرناكي رو دنبالمون «: گفتم

با سرعت از اين ناحيه دور كنيم، اين احمقاي بدبخت فقط مثل تيري بودن كه از كمان پرت شدن بفرسته خودمون رو 

 » .تا توجه مارو جلب كنن

 » .و حاال اون مي دونه كه با چه ماشيني داري ميري، خيلي شگفت آور بود«: خانم فيت هم اضافه كرد

همه ما دوباره درون فيت موبيل نشستيم، خانم فيت شنلش را باز كرد و آن را بر صندلي عقب و روي اسكريچ انداخت، 

سپس، فرمان پوشيده در پوست . دكمه هاي گوناگوني را فشار داد و كمربندهاي ايمني اتوماتيك دور ما پيچيده شد

و پايش را بر پدال » !اتري هاي اتمي، توربين ها آماده سرعتنيرو به سمت ب«: قاقمش را گرفت و با شادماني فرياد زد

فيت موبيل با چنان سرعتي از جا كنده شد كه احتماال يك دقيقه طول مي كشيد تا سايه اش به آن برسد و . كوبيد

برد و دور شتاب من را به درون صندلي فرو . راهش را دليرانه و خود ستايانه كه در خورش بود از ميان ترافيك باز كرد

زدن ناگهاني اش باعث شد كه چشمانم در حدقه بچرخد، اسكريچ كه باالخره خودش را از بين تا هاي شنل خانم فيت 

 » باتري هاي اتمي؟«: آزاد كرده بود به جلو خم شد و پرسيد

 » .كي مي دونه؟ اينجا نايت سايده، ما اينجا يه جوري ديگه كارا رو پيش مي بريم«: پاسخ دادم

فكر ميكنم بهتر باشد كه چرت كوتاهي بزنم، وقتي به دروازه . شما انسان ها و اسباب بازي هاتون«: ريچ گفتاسك

 ».استرمن رسيديم بيدارم كنيد

* 

با سرعت نفس گيري از ميان نايت سايد مي گذشتيم، از همه چيز سبقت مي گرفتيم، مي ترسانديمشان و هرچيزي را  

فيت موبيل احتماال مي توانست . كه به اندازه كافي براي كنار رفتن از سر راهمان سريع نبود محكم هل مي داديم

P53Fمدعي خوبي براي چاالك ترين خودرو سال در تاپ گير 

1
P ،مانند موشكي هدايت شونده حركت مي كرد و سيستم باشد

خانم فيت اگر كسي را مي ديد كه با فيت موبيل سرشاخ ميشد و راهش را . اسلحه داخلي خيلي قوي رويش سوار بود

مي بست از مسلسلي كه جلوي ماشين نصب شده بود كمك مي گرفت و وقتي كه راننده تاكسي كه احتماال تازه وارد 

                                                           
1.Top Gear   
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هر كس ديگري جاي او . نت كرد نارنجك دستي قدرتمندي را از پنجره باز به درون ماشينش پرتاب كردبود به او اها

سرعتمان به . بود مي دانست كه بايد بيشتر احتياط كند يا حداقل فاصله ايمن ميان خود و فيت موبيل را رعايت كند

مبهم و محو به نظر مي رسيدند و چراغ هاي  حدي زياد بود كه وقتي از كنار كلوپ ها و بار هاي مختلف رد مي شديم

موتور فيت موبيل مانند يك هيوالي وحشي و هار مي غريد و هيچ چيز در خيابان . رنگارنگ نئون كشيده مي شدند

در واقع، حداقل نه تا وقتي كه از خيابان اصلي خارج شديم و به كوچه پس كوچه ها . نمي توانست همپاي ما بيايد

واكر تمام تقاطع هايي اصلي را كه به دروازه استرمن ختم ميشد با بلوك هاي . هاي جديمان شروع شدرفتيم، كه دردسر

. بزرگ و استحكاماتي سيم خار داري مسدود كرده و فقط راهي باريك را براي عبور كردن ماشين ها باز گذاشته بود

رات اين را داشت كه خيابان هاي نايت سايد فقط واكر ج. سربازان ارتش هول و حشت تمام موانع را پوشش داده بودند

با اين وجود . را بند بياورد اما حتي او هم نمي توانست مدت طوالني اين كار را بكند و نگران اغتشاش و جنون نباشد

مجبور شديم كه از خيابان اصلي بيرون رفته و به سمت مسير هاي كم . هميشه كاري را كه مي خواست انجام مي داد

جايي كه انتخاب مسير . خانم فيت ناگهان احساس گم شدن كرد و تسلطش را از دست داد. و نا آشنا تر برويمتردد تر 

اهميت خيلي زيادي دارد و زماني كه حواستان نيست واقعيت خودش را باز نويسي مي كند، نمي توانيد به سيستم مسير 

كردم و با وجود پي و تاب زياد جاده پيش رو مكان  روي دروازه استرمن تمركز. ياب اتوماتيك ماشين اطمينان كنيد

در بخش هاي سرد و وحشي از نايت سايد كه پاي . االن در عرض جغرافياي سگ ها بوديم. دقيقش را به خاطر سپردم

ل جايي كه مي توانيد هر چيز نامطبوع و زننده اي را پيدا كنيد، البته اگر آن ها او. توريستي به آن ها نرسيده بود هيچ

ترافيك مثل قبل سنگين بود اما حاال سريع تر و مجهز تر حركت مي كرد و خانم فيت در حين . سراغتان نيايند

به سمت راه هاي مخفي و خيابان . جنگيدن و رد كردن همه چيز زير نفس هاي سنگينش به همه چيز ناسزا مي گفت

ي دادم كه مسيرش را عوض كند، اما هر چه هم هاي پشتي هدايتش مي كردم، به خاطر راه هاي مسدود شده دستور م

ممكن بود كه واكر همه خيابان ها را با تله و مانع مسدود . پيش مي رفتيم فقط كمي به هدفمان نزديك مي شديم

كرده باشد و جاسوسانش در گوشه هر خيابان حضور داشته باشند اما من در نايت سايد متولد شده بودم، و هيچ كس 

 .بان هايش را نمي شناختبهتر از من خيا
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P54Fدر حال عبور از وسط چو داون 

1
P محلي پر از رستوران ها و غذاخوري هايي با غذاهاي محلي و قومي، بوديم كه خانم ،

عقب رو ببين جان، انگار برامون يه سري خواستگار «: فيت به آينه وسط نگاهي انداخت و با صدايي ناخوشنود گفت

چرخيدم و پشت سرم را نگاه كردم، اسكريچ به خواب عميقي فرو رفته بود، » !يختشاومده، اونم از نوع خيلي بي ر

P55Fواكر نئاندرتال هاي جهنمي. نگاهم را از او برداشتم و به شيشه عقب خيره شدم، و به خود لرزيدم

2
P  را دنبالمان فرستاده

و درشت هيكل سوار بر موتور  بيست تا از آن موجودات پر مو. نشان داد كه چقدر مي تواند پست فطرت باشد. بود

P56Fسيكلت هاي كوپر

3
P  موجودات عضالني كه نوع ديگري از انسان بودند و با . با حركت هاي مارپيچي در تعقيبمان بودند

و كساني كه مبارزه با گوشت و استخوان را به روش . يك زمان لغزه از دنياي باستان به نايت سايد آورده شده بودند

نئاندرتال هاي جهنمي هميشه براي محافظت، بادي گارد . دند آنها را به خدمت مي گرفتندهاي فكري ترجيح مي دا

كت هاي . بودن و تهديد و ارعاب آماده بودند و اگر كسي قيمت خوبي بهشان پيشنهاد مي داد به خدمتش در مي آمدند

پس آن ها را خورده بودند درست بلندي به تن داشتند كه از پوست دباغي شده دشمناني كه شكستشان داده بودند و س

شده بود و در هوا موج مي زد، كاله خود نازي ها را بر سر گذاشته و تعداد زيادي جواهر و مخلوطي از سمبل هاي همه 

دور خم انگشت هاي آن ها زنجير فوالدي بسته شده بود كه در جنگ نزديك . اديان را از خودشان آويزان كرده بودند

پشت كمر رئيس ها غالف شمشير وجود داشت كه از روي تجربه مي . فشان استفاده مي شدبراي شكست دادن حري

 .نئاندرتال ها اعتقادي به لطافت نداشتند. دانستم درونش تيغ هاي قصابي دندانه دار و وحشيانه اي گذاشته بودند

هاي نوك تيز و آهنيشان به سرعت پشت سرما حركت مي كردند و پيشرو ها به هركسي كه نزديك مي شد با چكمه   

مي توانستم صداي سرگروه ها را كه با زبان ماقبل تاريخي سر هم فرياد مي زدند و زوزه مي كشيدند را . ضربه مي زدند

احتماال سر و صدا . بشنوم، چيزي در آن صداي وحشيانه و باستاني بود كه باعث مي شد همه موهاي گردنم سيخ شود

ريچ باز شد، با خواب آلودگي چرخيد تا به شيشه عقب نگاه كند، چهره اش در هم رفت و كرده بودم چرا كه چشمان اسك

رفتار كرده، براي پشت سر  انهفكر مي كردم كه انسان ها زشت بوده اند، اما طبيعت با برخي واقعا بي رحم«: گفت

 »گذاشتن اين فاجعه هاي سير تكاملي هيچ شانسي داريم؟

                                                           
1.Chow Down 
2.Hell’s Neanderthals 
3 .chopper motorcycles    امريكايي سيكلت موتور نوعي 
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در حالي كه اين موتور سواراي . خيلي شلوغه و من اصال نمي تونم سرعت بگيرم. رافيكنه تو اين ت«: فيت پاسخ داد

پشت سرمون از البه الي ماشين ها رد ميشن، حاال آرزو ميكنم كه كاش اون سيستم موشكي هوا به زمين رو كه تو 

P57Fمجله موتورهاي كشتار جمعي

1
P كن جان تا اين حرومزداه  برايم يه جاده خالي پيدا. ديدم رو رو ماشين نصب مي كردم

 ».منفجر ميشن ... هاي لعنتي مزه غبار راديواكتيو منو بچشن، براي خوردنش آمادشون كن و بعدش

 » خيلي خالصه راجع به استحكامات ماشين برام بگو، چيز جديد و زننده چي داري؟«: گفتم

رنجك پرت كن و پخش كننده گاز اعصاب مي ترسم كه خيلي نباشن، مسلسل كه البته فقط جلو نصبه، نا«: پاسخ داد

با يه سري چيزاي ديگه، همش  ... پر شدن دارن، مي دوني كه هزينه نگهداريشون چقدر زياده واقعا نياز به دوباره

همينه، من يه مبارز خيابونيم جان، واقعا خيلي از سالح هاي دور برد استفاده نمي كنم، هميشه به خاطر اينكه يه 

روش هاي قديمي و دستا باال استفاده مي كنه و شخصا به حساب خالف كارا مي رسه به خودم افتخار دختري ام كه از 

 » .كردم

 » كاري ميتوني انجام بدي؟«: گفتم

P58Fاونسنس! اوه البته«: پاسخ داد

2
P شايد حالمونو جا بياره! ميزارم. « 

هيچ كس ديگري براي كمك نبود از خانم وقتي موسيقي از اسپيكر هاي داخل ماشين پخش شد يادم آمد كه چرا وقتي 

وقتي يك نئاندرتال جهنمي كنار ماشين آمد صداي غرش موتور سيكلتش از ميان . فيت خواستم كه همراهمان بياد

سرعتش را با سرعت ماشين هماهنگ كرد و از پشت پنجره كنارم پوزخندي به من زد كه دندان . آهنگ به گوش رسيد

خيلي نزديك شد و دستش را به سمت زنجير فوالدي كه دور سينه حيواني اش بسته شده  .هاي زردش را نشان مي داد

در به نئاندرتال كوبيده شد و موتورش چپ كرد و وقتي به خيابان خورد و . بود برد، من با تمام توان در كنارم را باز كردم

م كه موتورش با آبشاري از جرقه ها خوني كه برگشتم و ديد. با درد و بهت بلند فرياد مي كشيد ناگهان از ديد خارج شد

. بلند نشد فوران مي كرد روي زمين كشيده مي شد و زماني كه هم دستانش از رويش عبور كردند ديگر صدايي از او

موتور سواران ديگر با سرعت از كنارمان عبور . يكي ديگرشان روي سپر فيت موبيل پريد و فيت ناگهان بر ترمز كوبيد

                                                           
1.Motors of Mass Destruction 
2.Evanescence 
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گفت زده شدند، اما عكس العمل آخرينشان به اندازه كافي سريع نبود و چرخ جلوي اش به سپر عقب برخود كردند و ش

چرخش فرو رفت و نئاندرتال از باالي فرمان موتورش روي صندوق عقب ماشين افتاد و با شدت يكي از پره هاي . كرد

ويزان شد و در حالي كه زوزه مي كشيد و با حركت ماشين پاهايش از عقب روي زمين لغزنده آ. صورتيش را گرفت

و با فاصله  تيغه بلند دندانه داره فوالدي اش سقف را سوراخ كرد. فرياد مي زد خودش را باال كشيد و روي سقف انداخت

الف تيغه را با يك دست برهنه گرفت و از جا كند و براي نئاندرتال چيزي بجز قبضه باقي . بسيار كمي از اسكريچ رد شد

وقتي كه داشت . نئاندرتال روي كاپوت پريد، چرخيد و با پوزخندي زننده دندان ها چفت شده اش را نشان داد. اشتنگذ

به خودش افتخار مي كرد خانم فيت دوباره و به شدت ترمز كرد و نئاندرتال بهت زده از پشت به زمين خورد و ما از 

 . رويش رد شديم

در حالي كه سالح هاي گوناگونشان را در هوا  غرش كنان به عقب چرخيدند وپيش رويمان، نئاندرتال هاي ديگر     

خانم فيت مسلسل جلوي ماشين را فعال كرد و . مي چرخاندند و از بين ماشين ها اليي مي كشيدند به ما نزديك شدند

ت با رضايت سپس خانم في شب، از صداي شكليك پر شده بود،. آن ها را مانند علف هاي هرز به كناري پرت كرد

  ».چه موجودات احمق و بي ارزشي«: مسلسل را سرجايش برگرداند و گفت

 » .تكامل براي برخي به هدر رفته«: اسكريچ موقرانه گفت

      »چي؟«: گفتم

واكر حتماً تمام نئاندرتال هاي نايت . تعداد خيلي بيشتري از نئاندرتال ها از راه رسيدند. دوباره پشت سر را نگاه كردم 

كم كم داشتم از . نزديك به چهل نفرشان را شمردم و همين طور هم به تعدادشان اضافه ميشد. سايد را بسيج كرده بود

وقتش بود كه نشانش دهم وقتي كه به شدت خشمگين مي شوم چه كارهايي ازم بر مي . دست واكر عصباني مي شدم

ام آرام آرام باز شد، چشم سومم، چشم شخصي ام، و چشم دروني . تمركز كردم و موهب ويژه ام را فراخواندم. آيد

موهبتم تمام چيزهايي كه باعث مي شد يك موتور سيكلت از كار بيفتد را به من نشان داد، و براي من ساده ترين كار 

بعضي هايشان خورد . اين بود كه بفهمم نقطه ضعف هر كدام از موتور ها چيست و همه شان را از سر راه كنار بزنم

. د، برخي منفجر شدند و تعداد كمي هم گرفتار شعله هاي رقصان آتش شدند و در سياهي شب به شدت درخشيدندشدن

نئاندرتال ها در هوا پخش شدند، در آتش موتورهايشان سوختند و يا وقتي ماشين ها از رويشان رد مي شدند تكه تكه 
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فته بودند و پشت سرمان هيچ چيز بجز تكه هاي در يك آن تمامشان ر. شدند و اعضايشان بدنشان همه جا پخش شد

استفاده بيش از حد از . در صندلي هم فرو رفتم و چشمانم را بستم. بدن و قطعات شكسته و خورد شده موتور ها نبود

 . موهبتم واقعا خسته ام مي كرد

 » .بي رحمانه بود جان«: فيت گفت

نه، و اصالً هم توانايي اين كه برگردم و نگاهش كنم  ده است يااز روي لحنش نمي توانستم بفهمم كه كارم را تاييد كر

 ».صداي آهنگ رو كم كن، سردرد دارم«: را نداشتم، فقط گفتم

نمي توانم خود را . دوست ندارم كه خيلي از موهبتم استفاده كنم، عوارض ذهني، جسمي و گاهي هم روحي بدي دارد 

كنم كه فقط كسي هستم كه كار الزم را انجام مي دهد و فقط از خودش به چشم يك قاتل ببينم، ترجيح مي دهم فكر 

، اما نايت سايد اهميتي نمي دهد كه چه مي خواهيد، پس بايد كاري را انجام دهيد كه مجبور مي شويد ...دفاع مي كند

ه با روشنايي دو دوست ندارم خيلي از موهبتم استفاده كنم، زيرا شمعي ك. و به بهترين شكل با عواقبش زندگي كنيد

من با بيرون فرستادن ذهنم به شدت در شب مي درخشم، و نمي . برابر مي درخشد با سرعت دو برابر هم ذوب مي شود

توانم بدون اينكه خودم را ذره ذره از بين ببرم از آن كمك بگيرم و در سال هاي اخير، بيش از حد به موهبتم تكيه كرده 

اما بعضي وقت ها هيچ . كنم فقط با چسب نواري و قدرت اراده ام سرپا ماندم روزهايي هست كه احساس مي. بودم

بنابراين . خانم فيت به مسير درست احتياج داشت من در وضعي نبودم كه از حافظه ام كمك بگيرم. انتخابي نداريد

د و همه آشفتگي هاي اطراف را دوباره موهبتم را بيدار كردم و ذهنم را به بيرون بدنم فرستادم تا از باال تمام نايت ساي

موانع و تله هاي واكر به وضوح در شب مشخص بود و من راه را به خانم فيت نشان مي دادم تا با آن ها . نگاه كنم

سرم به سختي درد گرفته بود و . پيش روي خوبي داشتيم اما هنوز تا دروازه استر من خيلي راه بود. برخورد نكينم

پر از تيغ هاي تيز و برنده شده است، سرعت پخش شدن خون آنقدر در دهانم زياد بود كه احساس مي كردم سينه ام 

ديگر . خون بيشتر هم از مجراهاي بيني و غدد اشكي ام جاري شده بود. حتي فرصت نداشتم در دستمال خالي اش كنم

مي . يكباره در صندلي فرو رفتمقدرتم را خاموش كردم، چشم دروني ام را بستم و به . نمي توانستم به وضوح فكر كنم

بهتر بود . دانستم كه نبايد زياد به خودم فشار بياورم اما اين شغلم بود كه تصميم مي گرفت چه چيزي الزم است نه من

هرچيزي كه اسكريچ قرار است بگويد ارزش همه اين ها را داشته باشد و گرنه هيكل گنده اش را مي گرفتم و خودم دو 
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اما خودش بهتر مي . خانم فيت به من خيره شده بود و واضح بود كه نگران شده است. مي دادم دستي تحويل واكر

يك بار . (زيرا مي دانست ما براي چيزي كه انتخاب كرديم باشيم، چه بهايي بايد بدهيم. دانست كه نبايد چيزي بگويد

لرد اسكريچ حتي اگر هم فهميده  )ي زخم داشتاو را برهنه در سونا ديده بودم، به تعداد غير قابل باوري روي بدنش جا

داشت همراه آهنگي كه در . بود كه اين ماموريت بسيار مهمش چه باليي سر من آورده هيچ به روي خود نمي آورد

P59Fماشين پخش مي شد آواز مي خواند و به نظر مي رسيد كه از ايمي واين هاوس

1
P وقتي كه متوجه . خوشش آمده است

خانم فيت به جلو خم . كم شده نيمه خواب بودم كه با ترمز ماشين سرم به سختي تكان خورد شدم سرعتمان دوباره

در آن لحظه چيزي به نظرم تهديد . من هم صاف نشستم و نگاه كردم. شده بود از باالي فرمان خيابان را نگاه مي كرد

 . آميز نمي آمد

مشكل رفت و آمده، همه يهو كجا «: ت پاسخ دادفي» اين ديگر براي چيست؟ براي چي ايستاديم؟«: اسكريچ گفت

 » رفتند؟

ما درخيابان فرعي يكي از محله هاي متفاوت و پست نايت سايد بوديم با اين وجود بايد تعداد . درست زد وسط خال

 سطح خيابان خالي بود شايد تك و توك يك توريست و يا شايد يك قمار باز در. بيشتر ماشين از كنارمان رد مي شدند

چيزي واقعا . وقتي همچين اتفاقي در نايت سايد مي افتاد تنها يك معني مي توانست داشته باشد. اطراف ديده مي شد

 . بد در پيش است و همه مردمي كه ذره اي شعور داشتند دور و بر را خالي كرده بودند تا دوباره امنيت كامل برقرار شود

 » .سته تا مارو اينجا گير بندازهحتما راه هاي اطراف رو ب. كار واكره«: گفتم

 » چه كار بايد كنيم؟«: اسكريچ گفت

 » .آماده باشيد، يه چيزايي دارن ميان«: گفتم

كوچه هاي اطراف را مي گذراندند، در خيابان اصلي مسابقه مي داند و تمام . دو جين گرگ نما از ناكجا سر رسيدند 

بدن هاي بزرگ و پرمو و بلند كه هنوز به شكل مبهم و . مي كردندكلوپ ها و بارهايي كه سر راهشان بود را نابود 

. پوزهايشان پر از دندان بود و دست و پاهايشان پنجه هاي تيز و وحشيانه اي داشت. درهم ريخته اي شبيه انسان بودند

                                                           
1. Amy Winehouse 
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مم كه چه اتفاقي تا آمدم بفه. ماهيچه هاي غيرانساني آن ها در سراسر بدن گرگ مانندشان ورم كرده و باال آمده بود

دسته اولشان براي گرفتن ما به سمت فيت موبيل هجوم آوردند و . افتاده جلو، پشت سر و دور تا دورمان را گرفته بودند

و خانم فيت محكم » !برو ... برو ... برو«: فرياد زدم. ماشين زير وزنشان به شدت شروع به لرزيدن و تكان خوردن كرد

بعضي از گرگ ها افتادند اما بقيه به سقف . وحشيانه در خيابان مي غريد و جلو مي رفت فيت موبيل. روي پدال كوبيد

. باقي مانده شان هم پشت سر ما مي آمدند. چنگ زده و پنجه هايشان را در آهن فرو كرده بودند تا سرجايشان بمانند

فيت موبيل كه سريع تر مي رفت . قدرت غير انساني اشان باعث شده بود بتوانند بي هيچ محدوديتي به سرعت بدوند

پنجه هايشان را محكم در سقف فرو مي كردند تا بتوانند آن را مانند در قوطي كنسرو باز . آن ها هم سريع تر مي آمدند

پنجه اي باالي سر من سقف را سوراخ كرد، خانم فيت ناسزاهايي كامال مردانه . كنند و گوشت داخلش را بيرون بكشند

آن ها چنگ مي زدند، محكم با . ماشين را چنان اين طرف و آن طرف كرد كه گرگ ها پايين بياندازدنثارشان كرد و 

گرگ . مشت روي سقف آهنين مي كوبيدند و لذت شكارشان را به سمت ماه بزرگ تر از حد معمول زوزه مي كشيدند

بي گاه هم كه به ماشين نزديك مي گاه و . نماهاي بيشتري دنبالمان بودند و سرعتشان به راحتي با ما يكي مي شد

صدايي كه توليد مي شد خيلي . شدند به شكل تمسخر آميزي با پنجه هايشان روي بدنه ماشين خراش مي انداختند

تمامشان در يك لحظه به ما رسيدند، محاصرمان كردند و مجبور شديم كه در يك خط . مانند جيغ ... گوش خراش بود

ا به ماشين چسبيده بودند و گاهي هم فقط براي اينكه از تعقيب و گريز لذت بيشتري گرگ نماه. مستقيم حركت كنيم

زبان هاي قرمز و تيره از پوزه هاي بلندشان بيرون افتاده بود و خنده هاي . ببرند اطرافمان جست و خيز مي كردند

توقفمان كنند اما گرگ ها زنده هر وقت كه مي خواستند مي توانستند م. دندان نما بزرگي دور تا دورمان ديده مي شد

يكيشان . داشتند با ما بازي مي كردند و همه ما مي دانستيم. بودند تا شكارشان را وادار به فرار كرده و تعقيبش كنند

خانم فيت ناگهان ترمز كرد و او ناگهان به . روي كاپوت پريد و بر آهن صورتي نشست و خنده بي صدايي نثارمان كرد

به . ا قبل از اينكه فيت موبيل آماده حركت از رويش رد شود با دو پشتك خود را عقب ماشين انداختام. عقب پرت شد

 .عقب نگاه كردم تا بلند شدنش را ببينم كه بدن شكسته اش را ترميم مي كند و دوباره به دنبال ما راه افتاد

 » براي اسلحه هات فشنگ نقره داري؟«: از خانم فيت پرسيدم 

 » تو خنجر نقره نداري؟. شايد فقط دوازده تا شوريكن نقره تو كمربندم مونده باشه«: سرش را تكان داد و گفت
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 » .نه همراهم نيست«: گفتم

 » .حتي فكرش را نكن«: اسكريچ هم گفت

رخ دسته بزرگي از گرگ نماها خودشان را جلوي فيت موبيل انداختند و وقتي شروع به چنگ زدن به كف ماشين و چ

گروه حلقه وار دور ما مي چرخيد و جست و خيز مي كرد و به سمت ماه . هاي جلو كردند كه مجبور به توقف شديم

گرگ نماهاي باالي سرمان كارشان را شروع كردند و شكافي ناهموار رو سقف ماشين پديدار . بزرگ زوزه مي كشيد

شيشه تقويت شده ترك هاي زيادي برداشت سوراخي  .گرگي كنار لرد اسكريچ غريد و به پنجره كناريش مشت زد. شد

الف با آرامش تمام دست . دندانه دار روي شيشه ايجاد شد و يك دست پر مو چنگ اندازانه داخل شد كه الف را بگيرد

گرگ . پشمالو را با هر دو دست بلند و باريكش گرفت و بازوي گرگ را در يك حركت سريع و موثر به سه تكه شكست

اسكريچ در را باز كرد و چنان با سرعت از ماشين بيرون رفت كه . رقت انگيزي كرد و دستش را پس كشيد نما ناله

به نزديك ترين گرگ چنگ زد، به زمين پرتابش كرد و او را چرخاند، سپس با زانوهايش . پيكرش بسيار محو ديده شد

گلوي گرگ ديگر را با دست . غ ديگري رفتكمر گرگ را شكست و بدن درهم كوبيده اش را به طرفي پرت كرد و سرا

به آن ها ضربه هاي . خالي از هم دريد و يكي ديگرشان را گرفت تا به عنوان چماق در برابر بقيه ازش استفاده كند

گرگنماها به سرعت التيام پيدا مي كردند و در يك لحظه كه سرعتش كم مي شد، . شديدي مي زد اما نمي كشتشان

گرگ نمايي صندلي خانم فيت را چنان كشيد كه از جا كنده شد، در همان لحظه دست فيت باال  .دوره اش مي كردند

زوزه وحشتناكي كشيد و در . رفت و با حركت ماهرانه مچ دستش يك شوريكن در چشم چپ گرگ نما جاي گرفت

فيت به سرعت از ماشين خارج خانم . حالي كه درد ديوانه اش كرده بود كنترلش را از دست داد و دوباره نيمه انسان شد

گرگ ها پشت سر و جلوي رويش پرسه . شد، در هر دستش يك شوريكن داشت و گرگ نما ها را به مبارزه مي طلبيد

مي دانستند نقره چه خطري برايشان دارد و فقط منتظر لحظه اي . مي زدند و دندان هايشان را به او نشان مي دادند

گرگي در كنارم را با شدت باز كرد، من را از صندلي بيرون كشيد روي زمين پرت . ذاردبودند كه فيت دفاعش را كنار بگ

وقتي كه . به طوري غريزي چرخيدم و از زير دستش فرار كردم اما ضربه آنقدر قوي بود كه نفسم را بند بياورد. كرد

. از نزديك، بوي واقعا بدي مي داد. باالي سرم رسيد بسيار بزرگ به نظر مي رسيد و پوزه اش به نيشخند باز شده بود

مخلوطي از مشك و خون و سگ خيس، وسپس، انگار كه بوي خاصي را از من استشمام كرده باشد مكث كرد و سر 
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به خاطر اتفاقي كه به راحتي قابل توضيح نيست كمي خون گرگ نما با . مثلثي شكلش را پايين آورد تا بهتر بو بكشد

ري نبود كه تبديل به يكي از آن ها شوم اما براي سرعت دادن به بهبود زخم هايم كافي آنقد. خون من مخلوط شده بود

وقتي گرگ نما داشت سر در مي آورد كه من چه هستم چنان با دست گلويش را سوراخ كردم كه احساس مي . بود

ميزد و احمقانه براي  روي زمين افتاد، زمين را چنگ. كردم غضروف هايش زير انگشتانم ترك بر مي دارد و مي شكند

ايستادم و براي اينكه چيز ديگري هم براي فكر كردن به او تقديم كنم  با درد روي پاهايم. نفس كشيدن تقال مي كرد

 .محكم به سر و ميان پاهايش لگد زدم

سقفش ادرار مي اطرافم را نگريستم، گرگ نماها دور تا دور فيت موبيل ازدحام كرده بودند، تكه پاره اش كرده و روي   

يكي از باد شكن هاي صورتي اش خم شده و . اما فوالد تقويت شده هنوز هم در برابرشان مقاومت مي كرد. كردند

يكي از گرگ نماها نشان نقره جلوي ماشين را با دست گرفت اما . نهري از تكه هاي صورتي روي زمين ريخته بود

خانم فيت مي چرخيد، لگد و شالق مي زد و با شوريكن . شيدوقتي كه دستش سوخت با زوزه دردناكي آن را پس ك

. هاي نقره اش به حساب گرگ ها مي رسيد، اما او خسته شده بود و گرگ نماهايي كه محاصره اش كرده بودند نه

اسكريچ با حركاتي شاه وار و رقص گونه در قلب در گيري پرسه مي زد اما قدرت الفي اش را بر سر هر گرگ نمايي 

او جادويي و قدرتمند بود اما از نقره ساخته نشده . مي كرد تعداد بيشتري بر مي خواستند و جايشان را مي گرفتند خالي

اسكريچ و خانم فيت خيلي خوب و با شدت مي جنگيدند اما شانس كامال بر عليه شان بود، و اين يعني كه مثل . بود

 .هميشه همه چيز به من واگذار مي شد

چيز ديگري هم بود . دارند كه گرگ نماها فقط از نقره مي ترسند اما اين به صورت كامل حقيقت ندارد مردم اعتقاد    

دوباره تمركر كردم، موهبتم را فرا . كه آن ها خيلي بيشتر ازش مي ترسيدند، زيرا كه بر زندگيشان حكم راني مي كرد

فقط يك لحظه طول كشيد فركانس . دقيق شوم خواندم تا بر ماه عظيمي كه باالي آسمان نايت سايد آويزان بود

فرابنفش مورد نظرم را پيدا كنم و با مهارت تغييرش دهم و به همين راحتي، وقتي كه اشعه تغيير يافته وارد بدن گرگ 

نما ها شد تمام گروه لعنتيشان شروع به جيغ زدن و زوزه كشيدن كردند، موها، دندان ها و پنجه هايشان از بين رفت و 

بجز آن هايي كه سرعت عمل . هان خيابان پر از مردان و زنان برهنه اي بود كه از ترس جانشان فرار مي كردندناگ

خيلي سريع قرباني هايشان به پايان رسيد و . كافي نداشتند و توسط لرد اسكريچ و خانم فيت به حسابشان رسيدگي شد
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اليي سر فيت موبيل دوست داشتني اش آمده از سر خشم خانم فيت وقتي ديد كه چه ب. آن دو به سمت ماشين برگشتند

يه در ! سر ماشين عزيزم آوردن ببين چه باليي«: و جنون و نااميدي اشك در چشمانش جمع شد و با عصبانيت گفت

 » !...به خاطر اين كار پوستشون رو مي كنم! ... حروم زاده ها! كنده شده، شيشه هاش شكسته، رنگ صورتيش نابود شده

 ».سگاي وحشي«: خستگي گفتمبا 

خانم فيت و لرد اسكريچ اول به من و سپس به همديگر نگاه كردند و بي آنكه چيزي . و به آرامي در صندلي فرو رفتم 

فيت موبيل علي رغم تمام آسيب هايي كه ديده بود با اولين استارت روشن شد و ما دوباره با . بگويند داخل ماشين شدند

در حال فرار رسيديم و خانم فيت با تغيير مسير  به چندتايي از پيكر هاي برهنه. ن ها عبور كرديمغرش ماشين از خيابا

وقتي كه ماشين پيوسته در جاده اي نيمه بياباني به حركتش ادامه مي داد نيمه هشيار . ماشين از كنارشان عبور كرد

فقط وقتي بيدار شدم كه باز هم اتوموبيل . عا هستيمشهرت ما فراتر از چيزي بود كه واق. بودم و تقريبا خوابم برد بود

خبري از نئاندرتال ها، گرگ نماها و يا . به سرعت اطرافم را نگاه كردم. متوقف شد و سرم با ترمزش تكان سختي خورد

خانم فيت با سرانگشتانش روي فرمان ضرب گرفته بود و مستقيم به خيابان نگاه . هر موجود خيلي خطرناك تري نبود

چرخيد و به من خيره شد، مكث كرد و سپس حركتي . مي كرد و به نظر مي رسيد كه انگار چيزي يادش آمده باشد

دستمالي از درون كمربند جنگي اش بيرون كشيد و كمي از خون هاي روي صورت من را پاك . كامال مادرانه انجام داد

 » .بگو به اين بدي نيست كه به نظر مياد. ندارهنيروت اصال تاثير خوبي روت . عين گُه شدي، جان«: كرد و گفت

 » .به اين بدي نيست كه به نظر مي رسه«: گفتم

P60Fمي خواي به سوزي شوتر«: جواب داد

1
P زنگ بزنم؟ « 

  ».اگه جرات داري زنگ بزن، بعد تو همه اين منطقه حمام خون به پا مي كنه«: گفتم

 » دقيق كجاييم؟«: اطرافم را نگرسيتم و گفتم

 » .مي دونيد كه كمي عجله دارم. منم ممنون ميشم اگر بدونم«: اسكريچ از عقب گفت

                                                           
1.Suzie Shooter 
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 » .اگه مي پرسيد هنوز نرسيديم، ديگه براي اينكه درست حسابي حالش رو جا بيارم احساس گناه نمي كردم«: گفتم

P61Fبيگكل اين ناحيه تحت سلطه يه مستر . چون وارد مرز يه منطقه متفاوت شديم«: خانم فيت گفت

1
P  جديد به اسم دكتر

P62Fفل

2
P اگه سعي كنيم بي اجازه رسمي ازش رد بشيم مجبوريم براي راه باز كردن و عبور كردن همونجوري كه با . درومده

 » .آدماي واكر جنگيديم با ارتش اينم بجنگيم

ز بازديدي كه فكر مي كردم بعد ا«: تمركز كردن برايم خيلي سخت بود و سرم ذوق ذوق مي كرد. سرم را تكان دادم

 ».فكر مي كردم كلك همه رو كنده. مرد رونده از كلوپ پسران داشت ديگه مستر بيگي نمونده باشه

اونايي كه از قتل عام مرد رونده نجات پيدا كردن اصال وقتشون رو صرف . اون شب همه اونجا نبودن«: فيت پاسخ داد

دكتر فل كامال زنده و سرحاله و جوري به . زايش بدناين نكردن كه مناطق قديمي رو تصرف كنن و نفوذشون رو اف

تعجب مي كنم كه واكر كسي رو نفرستاده كه دخلشو . اين ناحيه سلطنت مي كنه كه انگار سرزمين پادشاهي شخصيشه

 » .بياره

بچسبه به ، تا وقتي كه دكتر فل ...مي دوني كه واكر هميشه اهل معامله با شيطانه، در واقع بيشتر اوقات«: پاسخ دادم

 » .ناحيه خودش و دردسر ايجاد نكته واكر باهاش كنار مياد

يه زماني تمام نخاله هاي . اما نمي دونم چيه ... اين اسم يه چيزي رو يادم مياره... لدكتر ف«: اخم كردم و ادامه دادم

 » .اطالعات بيشتري بده ... نايت سايد رو مي شناختم، باهام حرف بزن خانم فيت

تا قبل اينكه مرد رونده رقباش رو از دور خارج كنه واقعا فرد خاصي نبود، فقط يه آدم دمدمي مزاج با يه «: فيت گفت

به نظر نمياد كسي بدونه قبل اينكه به نايت سايد بياد كي بوده، اما . موهبت كثيف و سري كه براي قدرت درد مي كرد

ميگن . الن و عجيب و غريب بودن اسم و رسم به هم زدهمين كه اينجا قدرت گرفت به رباخواري و پول شويي هاي ك

. از داخل چشم همه اونايي كه براش كار مي كنن مي تونه ببينه، براي همين هميشه مي دونه تو قلمروش چه خبره

هر كسي هم كه مي خواد از . تمام آشغاالي سطح پايين تكريم و ستايشش مي كنن، تا بتونن راحت كار خودشونو بكنن

                                                           
1.Mr. Big .     م.يكي از شخصيت هاي كميك جهان مارول  
2.Dr. Fell 
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خب، حاال مي تونم پامو بزارم رو گاز، مثل يه هيوال رانندگي كنم و اميدوار باشم . رد شه بايد شخصا بهش باج بدهاينجا 

و فكر كنم اگه اتفاقاي ناجور  ... يه شايعه هايي هست ... چيزي تو چنته نداره كه سرعتش به پاي ما برسه، اما خب

صالحمون اينه كه خيلي محترمانه . شيم كه باهاشون مبارزه كنيمبيفته نه من نه ماشين دوست داشتنيم تو وضعيتي با

 » .به پيشگاهش بريم، پول رو بهش بديم و شر همه دردسر ها رو از سرمون باز كنيم

هيچ كدوممون تو وضعيتي نيستيم كه با دشمن . طبيعيه، اما فكر كنم حق با تو باشه... دكتر فل آشتفتت مي كنه«: گفتم

نه وارد مي شيم با ديپلماسي رفتار مي كنيم و ارزيابي مي كنيم كه ميشه يه گفت و گوي خوب با پس مودبا. بجنگيم

 » .اسكريچ، بهتره تو ماشين بموني. اين آشغال داشته باشيم يا نه

به هر حال من مامور . اگر كه الزم باشه مي تونم ديپلماتيك رفتار كنم. عميقا به خاطر اين حرف رنجيدم«: الف گفت

 » .هستم سري

 » .حداقل نه تا قبل اينكه من شروع كنم. اما هيچ كس رو نكش. همراهمون بياي مي توني. خيلي خب«: گفتم

 » گذشته از شوخي، فكر مي كني كه من چي هستم، يك بربر؟«: اسكريچ پاسخ داد

  ».نه، تو يه الفي، يه چيز بدتر«: گفتم

شك ندارم قراره چيزاي واقعا . حاال شايد يكم ضعيف تر. مل ميشهاين قانون تو رو هم شا«: به فيت نگاه كردم سپس

هميشه مي تونيم يه وقت بهتر . مزخرفي در بارگاه دكتر فل ببينم، اما تحت هر شرايطي بايد صبر و وقار رو حفظ كني

 » .خيلي خوب حالشو جا بياريم

 » .تالف نظراي واقعا ناجور و خونيناخ. قبال يه كم با آدماي فيت اختالف نظر داشتم «: فيت محتاطانه گفت

  ».اوه، واقعا خبر خوبيه«: جواب دادم

همه از فيت موبيل . مسافت بيشتر را با ماشين طي كرديم تا به جايي كه واقعا قلمرو دكتر فل آغاز مي شد رسيديم  

ميق و با دقتي به دور و پياده شديم و وقتي خانم فيت داشت تمام سيستم هاي امنيتي ماشين را فعال مي كرد نگاه ع

با پنجره هاي تخته كوب شده . قلمرو دكتر فل از بيرون مانند همه كلوپ هاي پست و آشغال ديگر بود. اطراف انداختم
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P63Fو چراغ هاي نئوني كه كامال قابل درك بود چرا توبه كار

1
P كل منطقه نياز به رنگ و احتماال . را به نمايش گذاشته بودند

P64Fتنها نشانه زندگي دو گولم. بر كزاز داشتواكسينه شدن در برا

2
P  خيلي بزرگ و الف زن با لباس رسمي هاي گشاد كه

تنها راه مطمئن براي . به نظر خيلي حرفه اي و كامال خطرناك مي آمدند. پشت ورودي محكم بسته شده ايستاده بودند

 .شكست دادن يك گولم سنگي استفاده از دريل هاي جاده اي بود

قيم به سمت ورودي مي رفتيم، يا هواي تازه به سرم خورده بود يا به خاطر تاثير خون گرگ نما بود در وقتي مست    

دست هايشان . اين الف زن ها از هركسي بهتر بودند و حالتي بودم كه خيلي دلم مي خواست روز كسي را خراب كنم؛

با سرزندگي برايشان سر تكان دادم و آنها در سكوت با چهره هاي سنگي شان به من . چرخيد ... با صدايي هم آهنگ و

جان تيلور و دوستان اينجا هستن كه با دكتر فل صحبت كنن، براي من از قرار مالقات قبلي و اين «: خيره شدند، گفتم

 » .مزخرفات نگيد وگرنه كاري مي كنم همه كبوتر هاي نايت سايد دنبالتون كنن

 » .يه چيزي خوردتشون ،كبوتري تو نايت سايد نمونده جان«: فيت گفت

مجبورم با يه . البته اگه تو بهشون نگي. درسته، مي دونم، اما به احتمال خيلي قوي اونا نمي دونن«: صبورانه گفتم

 » .تهديد جديد سرو كله بزنم

 » .ااه، همين حاال خفه شو«: فيت جواب داد

 » .شما تو ليست نيستيد«: گولم ها هماهنگ و باصدايي آرام و كلفت گفتند

 » .اما خودت مي فهمي كه دكتر فل در هر حال مي خواد منو ببينه. اصوال كم پيش مياد باشم«: پاسخ دادم

ه من هر دو سر سنگي به سمت هم چرخيدند و گفتگويي بي صدا انجام دادند و سپس، سرهاي بي احساس برگشتند و ب

 » .دكتر فل با شما و دوستاتون حرف ميزنه. بريد داخل«: خيره شدند

 » .معلومه هميشه نيازي به درگيري نيست. عاليه«: خانم فيت با شادابي گفت

                                                           
1.The Penitent م.1988 سال در شده ساخته اسموند كليف كارگرداني به فيلمي نام                                                                               .    

نوعي غول سنگي. 2  
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. اسكريچ با صداي بلندي نفس كشيد، جلو آمد و يكي از انگشتان باريكش را عميقا در چهره نزديك ترين گولم فرو كرد

حكم شياري بر سنگ ايجاد كرد و براي او چهره اي خندان ساخت و صورت ديگري را غمگين كرد، با اندكي حركت م

هيچ وقت نذار يه «: سپس يك قدم به عقب برداشت كه كاردستي اش را ببيند و با رضايت سر تكان داد و گفت

 » ... مستخدم باهات گستاخانه برخورد كنه

 » .تو رو هيچ جا نميشه برد«: گفتم

 » .بعيد مي دونم دكتر فل واقعا خوشش بياد«: اضافه كرد فيت هم

اگه قرار باشه كسي . و رفتارتون متمدنانه باشه خوبه، وقتي رفتيم تو كامال نزديك من باشيد، گندكاري نكنيد«: گفتم

 » .من واقعا دوست ندارم كاري كنم و هم كاري رو شروع كنه منم؛

نئون باالي در حاال داشت كلمات به خاطر گناهانت رنج بكش را . برابرم باز شدجلو رفتم و در خاكستري به آرامي در 

گچ . پشت در ورودي يك البي حقيرانه و نچندان بزرگ قرار داشت. جالب بود، تحت تاثير قرار گرفتم. نمايش مي داد

اشت كه مشخصا از برنج در انتهاي البي در دو قسمتي ديگري قرار د. ديوارها پر از ترك و چوب كف كرم خورده بود

براي امتحان فشارشان دادم و در ها در يك . مستقيم به سمت درها رفتم اما اين بار خودشان باز نشدند. ساخته شد بود

نوري بسيار روشن و درخشاني از الي در تابيد، به قدري شديد بود كه . لحظه با حركتي آرام روي پاشنه چرخيد و باز شد

نمي توانستم از ميانش چيزي ببينم براي همين صبر كردم كه به اندازه كافي باز شود . اه كردنمي شد مستقيم بهش نگ

سرم را باال گرفته بودم و حاضر به نگاه كردن به كساني كه جز اعضاي . و سپس با اعتماد به نفس كامل وارد شدم

با گام  -كه واقعا هم بود-مبارز عليه جرم خانم فيت كنارم من مانند يك . اصلي اين پانتئون به حساب نمي آمدند نبودم

 . لرد اسكيرچ بود... لرد اسكريچ و هاي بلند قدم برمي داشت؛

شبيه . كه وارد شديم ميزان نور به حالت تعادل در آمد و بارگاه كم نظير دكتر فل در برابرمان نمايان گشت لحظه اي    

P65Fروتسكيچرخ و فلكي از نورهاي تاريك و اشكال گ. يك سيرك بود

1
P دلقك هايي با صورت هاي رنگ شده و ،

مرداني با چهره هاي سرد و لباس هاي . سوپرمدل هايي با زخم هاي كه بر اثر يك طلسم عجيب به وجود آمده بودند

                                                           
1. Grotesque  يا »گروتسك« را          باورنكردني يا خيالي غيرعادي، زشت، شده، تحريف چيز هر لغت در. است ضعف يك سياه بسيار دادن جلوه سياه طنز     

گويند مي غريب و عجيب يا عجايب صور  



 

Page | 55  
 

راحتي شيك كه خيلي خشك بر صندلي هاي بزرگي نشسته بودند و پسران زيبا و دختران سخت چهره اي كه مد 

تمام اين تشكيالت با دكور و تركيب رنگ آنجا كه به شكل . ن بود دور تا دورشان مي چرخيدندچندين دهه قبل به تنشا

هيچ موسيقي پخش نمي شد و سرگرمي جانبي هم . آزاردهنده اي روشن بود و بدجوري به چشم مي زد در تضاد بود

با اينكه زمزمه ها همچنان . چرخيدندتمام چهره ها براي ديدن ما . تنها وز وز دائمي نجواها شنيده مي شد. وجود نداشت

تمام كساني كه آنجا بودند با چهره هاي تهي، گنگ و . به گوش مي رسيد هيچ كس حرفي براي گفتن به ما نداشت

مرده وار، به نوعي كه انگار تمام زندگي، احساسات و استقاللشان سركوب شده و يا به زور تهديد ازشان گرفته شده بود 

همه شان طوري . دند، همه گيالس هاي مشروب در دست داشتند اما به نظر نمي آمد كسي بنوشدما را نگاه مي كر

اينها نه خدم و حشمش بودند، نه . بودند كه انگار قرار است براي ابد و يا شايد هم بيشتر از آن در بارگاه دكتر فل بمانند

اهش بودند تا كاري را انجام دهند كه او دوست پيروانش و نه حتي ارتشش، فقط به دكتر فل تعلق داشتند و در بارگ

اين جا و آنجا جرقه هاي ناگهاني در چشم ها مي افتاد و من يادم آمد كه دكتر فل مي تواند با چشم آدم هايش . دارد

صداي بسته شدن در . براي همين با شادابي به اطرافم لبخند زدم و تالش كردم برايش نمايش خوبي اجرا كنم. ببيند

 -كه برازنده اش هم بود-خانم فيت با ژست يك ابر قهرمان. برنجي پشت سرم را شنيدم اما عقب را نگاه نكردمهاي 

شنل تيره او . كنار من ايستاده بود و مشت هاي چرم پوشش را درست باالي كمربند جنگي و روي كمرش گذاشته بود

 جايي در وي حضور و اي احترامي به خوشنامياين تكان هاي شنل مانند اد .به آرامي پشت سرش موج بر مي داشت

 چرميش لباس روي بر كه گرگنما خشكيده خون هاي تكه. آمد نمي جذاب و كننده سرگرم نظرش به اصال كه بود

در سمت ديگرم لرد اسكريچ با وقار تمام حالت بي خيالي به خود گرفته بود گويي . پاشيده بود هم مزيد بر علت شده بود

يان آن ها باعث كسر شانش شده و حاال همه افراد حاضر بايد به اين خاطر كه او در راه رسيدن به كه حضورش در م

آخر سر  و به معني ديگر، رفتار هميشگي الف ها؛. مكاني دل انگيز تر در اين جا توقف كرده است افتخار مي كردند

مي دادم كه همه نگاهي درست و حسابي به من  در كت كاراگاهي سفيدم استوار و قد بلند ايستاده بودم و اجازه... من

 .همين بايد براي هر كسي كافي مي بود و من جان تيلور بودم؛. بي اندازند

. تمام رئيس باند ها و بيگ من ها از اين پياده نظام ها داشتند. پياده نظام هاي دكتر فل راهم را بستند اما كنارشان زدم

 هم ي بقيه به نسبت خود خويي درنده و بدذاتي اثبات با تا بودند مشتاق حريص، و آرزومند هايي نگاه با جوان مردان

سگ هايي وحشي در لباس هاي برازنده كه غالف اسلحه هاي گوناگونشان را  .بگيرند ترفيع تشكيالت در قطارانشان،
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 چيزي .ايي كرده بودندتعدادشان زياد نبود و ما بين جمعيت ميان من و رئيسشان صف آر. به طور كامل مخفي نمي كرد

او در ... باشم، اما اين ها فرق داشتند، آن چيز در چشمانشان بود برنخورده بهش تصادفا يا باشم نديده كه نبودند

در جاي جاي بارگاه سوپر مدل هايي با لباس شب هاي عجيب و شماره گذاري شده، آزادانه بين . چشمانشان بود

هاي پر از مشروب، خوراكي و جديد ترين ماده هاي لذت آور شيميايي را به همه جمعيت متراكم مي چرخيدند و سيني 

تمامشان مثل يك نقاشي زيبا بودند و مانند پرندگان، هماهنگ و بر اساس الگويي خاص و متقاطع . تعارف مي كردند

هرچند . ه حساب مي آمدهميشه لبخند مي زدند و لبخندشان تنها خنده اي اين بارگاه پر از زمزمه ب. حركت مي كردند

گه گاه كه دستي بهشان مي رسيد يا نوازششان مي كرد . كه همين هم براي واقعي بودن بيش از حد عالي و بادوام بود

گاهي هم يكي از دختر ها خود را در آغوش كسي مي انداخت و به شكل حتي غيرواقعي تري مي . و يا كتكشان مي زد

 .كتر فل بود، تعداد زيادي عروسك، فقط براي اينكه او بازي كنداين مهماني بزرگ بارگاه د. خنديد

صندلي اش را با استخوان و تاندون انسان كه بدون . خود او خيلي خشك و رسمي، بر سرير سنتي اش نشسته بود    

و  لباس عزاداري رنگ و رو رفته اي به تن كرده. شك از جسد قرباني هايش به دست آمده بود تزيين كرده بودند

حدود . صورتش هم به شكل ترسناكي از ريخت افتاده بود. هيكلي الغر و بلند و پوستي به رنگ خاكستري كدر داشت

شش زن برهنه كه هر كدام به نحوي در هم ريخته و غير عادي به نظر مي رسيدند در يك نيم دايره و پشت صندلي 

اندامشان ناقص بود و چشمان دسته ديگر را از حدقه در بعضي قطع عضو شده بودند، يك سري . مهيب او ايستاده بودند

تنها دليل اين . فقط يك نگاه كافي بود تا بفهميد كه اين بال را برسرشان آورده اند و مادرزادي نيست. آورده بودند

بعضي ها چاقو در دست داشتند، بعضي ديگر اسلحه و باقي مانده هم از . شكلي بودنشان سرگرم شدن دكتر فل بود

اين ها، . بر همه شان هم طلسمي تاريك و جذبه اي خطرناك گذاشته شده بود. جادوهايي زننده استفاده مي كردند

 .قاتالن و گارد شخصي دكتر فل بودند

دكتر فل چشمان . فكر نمي كردم بازهم ببينمش. كم كم داشتم به ياد مي آوردم كه اسمش را كجا شنيده بودم    

ه سوزانده بود و حاال پلك هاي چروكش زير دو جاي زخم بزرگ صليبي شكل بسته شده خودش را با صليبي گداخت

هر چه كه او . او به عنوان كشيش محلي به نايت سايد آمد و چشمان خود را در برابر بصيرتي واالتر از دست داد. بودند

و مردي كه آمده بود تا بر عليه ... ه كردشايعه ها مي گويند كه به آينه اي نگا. مي ديد، پيروانش را كامال تغيير مي داد
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تاجي تيغ دار بر سر گذاشته بود كه محكم به پيشاني اش چسبيده و . سياهي بجنگد، تاريكي را با آغوش باز پذيرفت

در تمام مدتي كه داشتم ارزيابي اش مي كردم مي دانستم . ردي از خون خشك شده روي گونه هايش جاري شده بود

 . چشم افرادش زير نظر دارد او هم من را توسط

در دو طرفم هم خانم فيت و . جلو رفتم و راه باريكي كه مستقيم به دكتر فل مي رسيد ميان جمعيت برايم باز شد    

دستي از ميان جمعيت شنل . اما دكتر فل فقط به من خيره شده بود. لرد اسكريچ با گام هاي بلند قدم بر مي داشتند

وقتي افتاد هيچ صدايي ازش در نيامد و هيچ كس . و بي آنكه حتي نگاهي بياندازد مرد را كنار زدخانم فيت را كشيد و ا

كمرش به خاطر توده كج و كوله اي كه . دختر گوژپشتي تلوتلو خوران راه مان را سد كرد. هم عكس العملي نشان نداد

سرش را تا . ده مي شد؛ كامال خم شده بودستون فقراتش را بهم پيچيده و به لطف لباس از پشت باز او به وضوح دي

تو خيلي «: جايي كه توانست باال آورد و با لبخند به اسكريچ خيره شد و با صدايي شبيه صداي دختر بچه ها گفت

 » ...زيبايي

به نظر نمياد تو واقعا گوژپشت باشي، اين شكليت كردن، ... به هر حال. البته كه هستم«: اسكريچ خنديد و جواب داد

 » چرا؟

چون دكتر فل رو سرگرم مي كنه، هدف واالتر و پاداش بهتري وجود نداره، او با بصيرت الهي اش «: دختر گفت

نگاهمون مي كنه و ما تبديل به چيزي مي شيم كه مي بينه، چيزي كه واقعا هستيم، اين جوري ظاهرمون با باطنمون 

 » .واقعا هستيم... چيزي بشيم كهاون به ما اجازه مي ده تبديل به . تطابق پيدا مي كند

تو فقط به اين دليل اين شكلي شدي كه فل نمي تونه . مزخرفات هميشگي انسان ها«: اسكريچ با سرزندگي گفت

      ».تحمل كنه تنها هيوالي اينجا باشه و اين، براي من پذيرفتني نيست

هايش مي لرزيد و در تمام مدتي كه استخوان  دختر در چنگ. سپس دختر جوان را از شانه گرفت و به شدت تكان داد 

بر آمدگي . هاي كمرش ترك خوردند، از هم گسيختند و دوباره خودشان را بازسازي كردند با صداي بلند گريه مي كرد

. اسكريچ دختر را رها رد و او آرام آرام و با ناباوري ايستاد. درون گوشتش فرو رفت و در يك لحظه كامال ناپديد شد

ترسيده و شگفت زده بود و با قدرداني عميقي كه درون چشمانش ديده مي شد به اسكيرچ خيره شد اما او دختر  نگاهش
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براي يك لحظه زمزمه هاي اطرافمان شدت گرفت ولي دوباره به همان صداي پيش زمينه آزار دهنده تبديل . را كنار زد

نمي تونم «: آنكه شخص خاصي را مخاطب قرار دهد گفت به اسكريچ نگاه كردم و او فقط شانه باال انداخت و بي. شد

 ».اين ظلم هاي حقيرانه رو تحمل كنم، تنها گناهان بزرگ، سزاوار گذشت هستند

ناگهان پيكر . البته اصال به رويش نياوردم. در آن لحظه احساس كردم ازش خوشم مي آيد. مثل هميشه با شكوه بود  

پيراهن كوتاه نقره اي و درب و داغاني به تن داشت و . دوباره راهمان را بست هالك مانندي در برابرمان ظاهر شد و

چند جغجغه، عروسك و تعدادي استخوان پنجه بچه از كمربندش . صورتش مثل يك دلقك هرزه نقاشي شده بود

ريچ ساكتش كرد دهانش را باز كرد تا حرف بزند اما اسك. آويزان بود و دو شاخ زشت هم از پيشاني اش بيرون آمده بود

در واقع تمام هيكل و وجودت داره . برعكس او، تو براي چيزي كه واقعا هستي به اندازه كافي زشت نشدي«: و گفت

 » .طبع ظريفم رو آزار مي ده

موجي به انگشتانش داد، مرد منفجر شد و تكه هاي گوشت و استخوان در محدوده اي بزرگ و متشنج به هوا پريد و 

جالب بود با وجود اينكه همه چهره ها با انزجار درهم رفت و صداهاي وحشت زده  .تمام حضار پاشيد تقريبا به لباس

ازشان شنيده شد، هيچ كس حتي به اندازه يك قدم هم از جايش تكان نخورد و حتي وقتي كه زمزمه ها دوباره اوج 

 . جب آور بودالبته اگر مي توانستند اعتراضي كنند تع. گرفت يك نفر هم اعتراضي نكرد

 » ؟!حقه خوبي بود، نمي شد با گرگ نما ها هم همين كارو بكني«: خانم فيت به لرد اسكريچ نگاه كرد و گفت

 » .گرگ ها خيلي از خط مشي انساني دورن كه روشون اثر كنه. فقط رو انسان ها جواب مي ده«: اسكريچ جواب داد

از افسوني استفاده مي كني كه فقط رو آدما جواب مي ده، مي  حاال اگه بيخيال اين بشيم كه چرا«: خانم فيت گفت

 » توني بهم يادش بدي؟

نه اگه بخواي انسان بموني، البته بعيد مي دونم كسي بخواد، شماها موجودات خيلي حقير و «: اسكريچ پاسخ داد

 » .محدودي هستيد

 » .آخرش حسابي حالتو جا ميارم«: فيت گفت
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 » االن كه خونه نيستيد! بچه ها ... بچه ها«: زمزمه كردم

 ».جان تيلور«: دكتر فل گفت

به نظر مي رسيد صداي خشك و بي روحش به شكل نامطبوعي در . همه چيز ناگهان متوقف و زمزمه ها ساكت شد 

آرام خود را به سمت جلو خم كرد و من نتوانستم تشخيص دهم صداي غژغژ كه شنيدم از . آن سكوت منعكس مي شود

 ».ما خيلي حرف ها داريم كه به هم بزنيم. نزديك بيا جان تيلور«: ادامه داد. ود يا صندلي مرمرشخودش ب

 » واقعا داريم؟«: بي آنكه از جايم تكان بخورم گفتم

 » .سرنوشت تو رو نزد من آورد جان تيلور. هر دوي ما مردان بصيرت، قدرت و تقدير هستيم«: پاسخ داد

P66F1تنه، يه ماشين سرنوش«: گفتم
P. « 

به اندازه كافي بارگاه . خانم فيت و لرد اسكريچ بايد عجله مي كردند تا به من برسند. به سمت سرير بلندش گام برداشتم

. از نزديك مثل نمايشگاهي از فساد بود. فاسد دكتر فل را تحمل كرده بودم و ديگر مي خواستم كارش را يكسره كنم

دقيقا بوي . ده باقي مانده است تا اشتباهات گذشته را به ما ياد آوري كندفردي كه از چيزي بسيار ناخوشايند و زنن

فقط به من لبخند زد . گوشت سوخته مي داد، كه البته بعضي قسمت هاي صورت زخمي اش هنوز در حال سوختن بود

. وشحال نيستمدكتر فل، هيچ از ديدنت خ«: در جوابش لبخندي نزدم و خيلي صريح گفتم. و همكارانم را ناديده گرفت

عذر مي خوام كه يكم طول كشيد برسم اينجا، خودت كه مي دوني چه خبره، يه عالم چيز براي ديدن، آدمايي كه بايد 

 » .خيلي سرم شلوغ بود ... بهشون رسيدگي بشه و آشغاالي فاسدي كه بايد سرجاشون نشونده بشن

يم خواهش كنيم بهمون مجوز عبور بده، مگه اين كه تو آروم و مودب كه يادته؟ اومد«: خانم فيت در گوشم زمزمه كرد

 » .دلت بخواد جنگ راه بندازي

 » .هنوز راجع بهش تصميم نگرفتم«: جواب دادم

                                                           
فيت موبيل هم به معني ماشين . استفاده كرده بود كه نام خانم فيت هم بود» فيت«دكتر فل براي كلمه سرنوشت از . در اين قسمت با كلمات بازي شده است.  1

 .م. ماشين سرنوشت را بياورم منظور جان تيلور همان فيت موبيل بود اما چون كنايي استفاده شده بود ترجيح دادم كه. سرنوشت است
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P67Fخب، از يه كشيش مرتد«: سپس صبورانه به دكتر فل نگاه كردم و ادامه دادم

1
P من . به يه ارباب جنايت تبديل شدي

 » .نمي دونم چرا شما آدما همش ميايد اينجا، با اينكه مي دونيد اصال براتون جاي مناسبي نيست

اما از مقام . من آمدم كه ايمانم را بسنجم«: دكتر فل بدون اينكه هيچ تاثيري از حرف هاي من گرفته باشد جواب داد

 » .احساس مي كنم اين سقوط تا ابد ادامه دارهگاهي وقت ها . واالم سقوط كردم

بنابرين ازش . هيچ وقت نمي دونم وقتي مردم شروع مي كنن از اين جور حرفا تحويلم بدن چي بايد جواب بدم«: گفتم

 » .فكر كردم كار درست اينه كه بيام بهت بگم. من قراره از قلمرو تو عبور كنم... مي گذريم

 » بدي و التماس كني كه بهت مجوز عبور بدم؟ يعني مي خواهي عوارض«: گفت

فقط اومدم كه مودبانه رفتار كرده . اوه نه، من اهل التماس و اين چيزا نيستم و به هيچ وجه هم نميشم«: پاسخ دادم

  ».باشم

وارد بارگاه و قلمرو من شدي، گستاخانه حرف مي «: دكتر فل با صداي خشك، خش دار و كامال بي احساسش گفت

 ». ..و با خودت يك الف و يك منحرف جنسي آوردي، تو من رو دست انداختي پسر ليليثزني 

چرا همه دوست دارن دائم راجع به مادر عزيز من حرف بزنن؟ خيلي خب آره، مادر من يكي از اسطوره «: جواب دادم

 » .مي دوني كه. هاي كتاب مقدسه، اما من به هرجايي هم كه رسيدم خودم رسيدم

: و دهان غنچه اي اش با حركتي شبيه لبخند تكان خورد، سپس ادامه داد ».ما از گناهان تو آگاهيم«: گفتدكتر فل 

 » ...گناهكار واقعا فكر كردي به كسي مثل تو اجازه بدم به راحتي از قلمروي ما عبور كنه؟«

ت و كارايي كه باهاشون كردي هرچي بيشتر تو و آدما. اگر هم گناهكاري اينجا باشه من دارم نگاهش مي كنم«: گفتم

حاال وقتش نيست، بر . رو مي بينم، بيشتر به اين نتيجه مي رسم كه بايد بي هيچ رحم و شفقتي در اينجا رو تخته كرد

 » .وقتي دارم رد ميشم روتو بكن اونور تا بهت اجازه بدم يه روز ديگه هم با وحشت زندگي كني. مي گردم سراغت

                                                           
1.rogue vicar . م. به كشيش هايي گفته مي شود كه سيستم كليسا و روش هايش را قبول ندارند و از كليسا كناره گيري مي كنند    
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رو نفهميدي؟ اگه به  نبايد بشاشيم به هيكل نكبتش چون ارتش شخصي دارهكجاي «: كرد خانم فيت در گوشم زمزمه

 » .نظرت اين ديپلماسيه حتما برو از مدرسه نظام ديپلماتيك پولت رو پس بگير

آرزوي هاي زيادي برات داشتم، هر دوي ما مردان بصيرت هستيم آقاي تيلور، مرداني كه ياد گرفتن «: دكتر فل گفت

گذشته از همه ... برات آرزوهايي داشتم. رو اون طوري كه هست ببينند نه به اون شكلي كه مردم دوست دارندجهان 

 » .اما مهم نيست. چيز، فكر مي كردم بتوانم نوعي رابطه خويشاوندي نزديك با تو پيدا كنم

بازسازي كنم تا تبديل به  منحرف جنسي، بايد تو رو«: سرش را به آرامي چرخاند و روي خانم فيت ثابت شد و گفت

همه ... اما اون الف. چيزي بشي كه واقعا هستي و با رياضت هاي دردناكي كه قراره اينجا بكشي شايد رستگار شدي

 ».وجودش پليديه، روح در بدنش نيست، نابودش كنيد

نگاه . سرمان ريختند بي هيچ اخطار و فرياد قبلي تمام جمعيت با بازوهاي گشوده شده و دست هاي پنجه مانند روي 

خانم فيت با حركتي سريع و ناديدني چند گلوله از كمربندش بيرون كشيد و به . فرد ديگري در چشم همه آن ها بود

لرد . اطراف پرت كرد و همان لحظه حجم زيادي از گاز خفه كننده سياه همه جا را پر كرد و مهاجمانمان گيج شدند

نوازنده پيانو كه تالش مي كند قطعه سختي را بزند موج داد و سپس انگشت  اسكريچ انشگتان بلندش را مانند يك

زن ها و مرد ها يا منفجر مي شدند يا مثل موم ذوب مي شدند . اشاره دست چپش را از مهاجمي به مهاجم ديگر كوبيد

هيچ كس به  اما چون متعلق به دكتر فل بودند. و يا در شعله هاي سركش آتش مي سوختند و تكه تكه مي شدند

 . چيزي جز فرمان اهميتي نمي داد

خسته بودم، سرم آسيب ديده بود و هنوز مي توانستم مزه خون را در دهانم احساس كنم، اما باز هم به موهبتم احتياج  

سپس تمركز . حتي اگر فقط مي توانستم اسكريچ را متوقف كنم تا مردمي كه شايد راه نجاتي دارند را نكشد. داشتم

هركس يك نقطه ضعف و پاشنه . تمام نگاهم روي دكتر فل ثابت كردم. و به زور چشم دروني بي ميلم را گشودمكردم 

P68Fآشيل

1
P همان آينه اصلي كه با بصيرت جديدش در آن . لحظه اي طول نكشيد تا ضعف دكتر فل را پيدا كنم. مخفي دارد

. فقط يك آينه ديواري بلند با قابي ساده و چوبي بود. مآينه را به بارگاهش آوردم و درست كنارش گذاشت. نگاه كرده بود

                                                           
پاشنه . انست بجنگد و شكست خوردآشيل، نيمه خداي يوناني و قهرماني كه غيرقابل شكست بود، اما در جنگ تروآ به خاطر تيري كه به پاشنه پايش خورد نتو.  1

 .م. آشيل ضرب المثلي براي نقطه ضعف است
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دكتر فل سرش را آهسته و با اكراه به سمت آينه چرخاند و دوباره چيزي را ديد كه مجبورش كرده بود چشمانش را 

 تمام. آينه را از خود دور كرد و آنچنان به سرعت در برابر تصويرش ايستاد كه صندلي از عقب واژگون شد. بسوزاند

ديدم كه تصوير دكتر فل دوباره به . كساني كه در بارگاه بودند بي حركت ايستادند و او را با چشمان خودشان نگريستند

همه خيره مانده بوديم . دكتر فل درون آينه هنوز چشم داشت. او نگاه كرد و همان لحظه متوجه تفاوت ميانشان شدم

وقتي دست هاي تصوير دور او محكم شدند و آرام و . انداختكه تصوير دستش را دراز كرده و به دكتر فل چنگ 

عاشقانه او را به درون آيينه مي كشيدند به شكل وحشتناكي جيغ مي زد و با تمام توانش مشت و لگد مي كوبيد تا خود 

رمر در يك لحظه، دكتر فل رفته بود و فريادش ناگهان خاموش شد و حاال، تمام چيزي كه روي تخت م. را آزاد كند

 .قرار داشت يك صندلي برگشته و آيينه اي بود كه تصوير هيچ كس درونش ديده نمي شد

حكم راني نمي كند سر هايشان را  مردان و زنان در همه جاي بارگاه براي اينكه به خود ثابت كنند كسي به ذهنشان  

اينكه ديگر كسي نبود كه بهشان  بعضي ها ترسيده بودند و بعضي خوشحال، اما بيشترشان از. امتحاني تكان دادند

شش بادي گارد برهنه در حالي كه يك ديگر را حلقه وار در آغوش . بگويد چه كار كنند احساس گم شدگي داشتند

بعضي از پياده نظام ها از بين دودهايي كه داشت محو مي شد با . كشيده بودند بر سرير نشسته بودند و گريه مي كردند

مين كه تعداد اندكيشان شروع به پيش روي به طرف من كردند انگشت اشاره ام را به نشانه خشم مرا نگاه كردند، ه

 . ر آميزي كردلرد اسكريچ كنار من خنده تمسخ. تهديد برايشان تكان دادم و سريع متوقف شدند

اجع به خراج و اگه بازم مزخرفاتي ر... زندگياتون رو پس بگيريد و بريد خونه، اما. تموم شد«:با صداي بلند گفتم

 » .باجگيري بشنوم برمي گردم و يه آينه پيدا مي كنم كه تك تك شما لعنتي ها رو بكشه داخل

در حال خارج شدن از قلمرو سابق . عبور مي كرديم، ديگر هيچ كس سعي نكرد متوقفمان كنداز منطقه وقتي كه     

تعداد . واكر ردمان را زده بود. ده دنبالمان افتادنددكتر فل و وارد شدن به يك منطقه جديد بوديم كه قالي هاي پرن

در رنگ هاي روشن مي درخشيدند، با حركات موج دار از ميان ترافيك  زيادي شئ پرنده كه با هدايت هدايتگرانشان

مي توانستند در ارتفاع پرواز كنند و راحت به . دوباره سنگين شده جاده عبور مي كردند و شيرجه زنان پايين آمدند

هدايتگر ها فقط چون قالي ها خطرناك بودند و حتي  ماشين برسند، اما در آن صورت تعقيب كردن لذتي هم داشت؟
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اين . وسط يك ماموريت مهم هم از هيچ شانسي براي به رخ كشيدن مهارت هايشان نمي گذشتند، آن ها را مي راندند

 . گروه خيلي احمق بودند كه حتي كاله ايمني هم سرشان نبود

به نظر مي رسيد . هدايتگرهاي مسلح با غرور روي قالي ها خم شده بودند و آن ها را به هر سويي هدايت مي كردند 

خانم فيت پدال گاز را فشار داد و فيت موبيل به . واكر ديگر براي متوقف كردن ما به راه هاي ساده عالقه اي ندارد

الي ها هنوز هم با سرعتي باور نكردني دنبالمان بودند و چون از خاطر اين انرژي ناگهاني به سرعت خيز برداشت، اما ق

راه هاي باريك را رد مي كردند و از بين ماشين . جادو ساخته شده بودند لغزندگي جاده هم برايشان مشكل ساز نبود

گروه اول . هاي كم سرعت تر اليي مي كشيدند، مثل شكارچي ها فرياد مي زدند و لحظه يه لحظه نزديك تر مي شدند

از پشت به ما نزديك شد و شروع به شليك كردند، اما گلوله ها پس از برخورد با بدنه تقويت شده و صورتي فيت موبيل 

دو هدايتگر ارتفاعشان را پايين آوردند تا با شمشير هاي هاللي و بلند خو تايرها را پاره كنند اما وقتي تاير . كمانه كردند

ت كرد و ضربه ها را به خودشان برگرداند حسابي گيج شدند، آن دو هم چون تمركزشان را از پرز دار در برابرشان مقاوم

خانم فيت يكي از دكمه هاي روي . دست داده بودند دوباره به پشت سر برگشتند و از فاصله نزديك دنبالمان كردند

شت ماشين بيرون زد در يك لحظه شعله سريعي كه از پ. داشبورد را فشار داد و پس سوز موشك فيت موبيل بيدار شد

هر دو قالي را پودر شدند و هدايتگران در حال سوختنشان فرياد زنان و با صورت زمين خورند و جاده تمام بدبختي 

  .هايشان را به پايان رساند

 » .بي رحمانه بود«: به خانم فيت نگاه كردم و گفتم

مي تونم بگم همه اين خسارت ها رو از دستمزدت جبران  كسي حق نداره مزاحم رانندگي من بشه،«: با خرناس گفت

 » ؟!مي كني ديگه

 ».سهمت رو مي گيري، فقط ممكنه غير نقدي باشه«: به دستمزدي كه قرار بود از الف بگيرم فكر كردم، سپس گفتم

رعت فوق پس سوز موشك س. خانم فيت با بدگماني به من نگاه كرد و بعد حواسش را دوباره جمع رانندگي اش كرد

العاده اي به ماشين داده بود اما قالي هاي پرنده همچنان پا به پاهي ما مي آمدند و گلوله هاي بيشتري پشت فيت 

يكي از هدايتگر ها . يك نفر آن پشت اسلحه واقعا بزرگي داشت. موبيل را خراش مي داد و زير ماشين را مي لرزاند
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ما حركت كند، از پشت شيشه كنارم به من پوزخند زد و اسلحه اش را  راهي ميان ترافيك باز كرد تا پهلو به پهلوي

وقتي درگير كنترل سرعت . بيرون آورد اما خانم فيت بي مقدمه سرعت را كم كرد و او براي لحظه اي سردرگم شد

م، سپس قالي اش بود شيشه را پايين دادم، به يكي از از ريشه هاي آويزان فرش چنگ زدم و منتظر فاصله مناسب شد

به . نخ را مانند كمند دور نزديك ترين تير چراغ برق پرت كردم و نخ تا جايي كه سفت و محكم شود دور تير پيچيد

خانم فيت عالمت دادم و او سرعت را زياد تر كرد، قالي هم براي اينكه به ما برسد سرعتش را افزايش داد اما هدايتگر 

از سطح زير پايش به اندازه اي نمانده بود كه بتواند او را نگه دارد، با نگاه حواسش به شكافتن قالي نبود و وقتي ديگر 

شگفت زده اي كه براي من بسيار لذت بخش بود زمين خورد و يك كنارش بيرون رفت و براي اينكه خود را نگه دارد 

يتگر ها را گرفت و سپس باالتر رفت و با دست ديگرش قوزك پاي يكي از هدا. يك دستش را دور قاب در محكم كرد

خانم فيت با فشار دادن يكي ديگر از دكمه هاي روي . بعد خود را كامال روي سقف كشيد. به طرف جاده پرتش كرد

لرد اسكريچ از ناكجا شمشير بلند و برنده . داشبورد تمام سقف را شفاف كرد، نمي دانستم اين كار را هم مي تواند بكند

كه روي سقف بود طوري به نظر مي رسيد كه انگار دوست دارد هرجايي غير از  هدايتگر ديگري. اي در دست گرفت

وقتي كه خانم فيت ماشين را با حركاتي سريع از اليني به . آنجا باشد، اما با شمشير خودش شروع به مبارزه با الف كرد

ي بيشتري نزديك شده و قالي ها. الين ديگر مي برد آن دو هم با حركات رفت و برگشتي روي سقف دوئل مي كردند

اسكريچ با حركتي زيبا شمشير را در سينه مهاجمش فرو كرد و مرد درحال مرگ را با لگد . به سمت سقف خيز برداشتند

از روي سقف پايين پرت كرد و با صداي بلند آن هايي كه داشتند مي آمدند را به مبارزه طلبيد و ازشان خواست كه 

يكي از هدايتگر ها به شكل حساسي نزديك شد و روي الف مسلسل كشيد، اما  .كنندفكري راجع به دوست مرده اشان 

اسكريچ در صورت هدايتگر خنديد، يكي از انگشتانش را بلند كرد . به نحوي هيچ يك از گلوله ها به لرد اسكريچ نخورد

ي شد هنوز زنده بود، اما وقتي كه دنباله لباس در حال سوختن هدايتگر روي زمين كشيده م. و سپس قالي آتش گرفت

 .  با اين وجود هنوز تعداد بسيار زيادي قالي از پشت سر تعقيبمان مي كردند. رفت و آمد شديد جاده به خدمتش رسيد

مثل اين بود كه بار بسيار سنگيني را حمل كني كه با هر . هيچ راه ديگري غير از استفاده دوباره از موهبتم نداشتم    

موهبتم را بيدار كردم و دنبال طلسمي گشتم كه باعث پرواز قالي ها مي . شود، اما انجامش دادم تالش سنگين تر مي

اما به جاي افسوني مشخص با شبكه پيچيده اي از طلسم هايي مواجه شدم كه سال ها طول مي كشيد حلش . شد

ز موهبتم دنبال نزديك ترين زمان لغزه با استفاده ا. پس به جاي اين كاري را كردم كه بايد از اول انجام مي دادم. كنم
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زمان لغزه . صبورانه اين كار را انجام دادم زيرا كه بسيار خطرناك بود. اي گشتم كه ما را مستقيم به دروازه استرمن ببرد

ها هميشه جايي كه فكر مي كنيد نمي روند، مشتق هاي زماني به قدري پيچيده اند كه ممكن است سر از روزها و يا 

از همه بدتر، انواع و اقسام چيزهايي بود كه در زمان لغزه ها زندگي مي كردند تا افرادي . فته هاي آينده در آوريدحتي ه

فقط يك سري احمق سردرگم، بعضي ورزشكاران بسيار ماجراجو و آدم هاي . كه ازشان عبور مي كنند را شكار كنند

اما نياز داشتم كه اين سفر تمام شود، و هرچه زودتر . ها مي شد واقعا نااميد با خواست خودشان وارد يكي از زمان لغزه

فرياد هشدار دهنده اي بر خانم فيت پشت فرمان و لرد . هم تمام شود، قبل از اينكه موهبتم تمام وجودم را نابود كند

براي اين . از شداسكريچ روي سقف كشيدم، تمام نيروي باقي مانده ام را متمركز كردم و يك زمان لغزه پيش رويمان ب

يكي هيچ مهارت و پيچيدگيي نياز نبود، انگار كه شكافي در زمان و مكان براي خانم فيت آماده باشد كه ماشين را به 

فيت موبيل به سمت انرژي چرخان و وحشي زمان لغزه غريد و به همين راحتي، نايت سايد و تمام . سمتش هدايت كند

كردند رفته بودند و ما درون راهرويي بي سر و ته و پر از نورهاي سوسو زن پرت قالي هاي پرنده اي كه تعقيبمان مي 

حتي الف ها هم آنقدر شعور دارند . اسكريچ از روي سقف به درون ماشين لغزيد و روي صندلي عقب نشستد. شده بوديم

آمده بودند و صداي جيغ ها  زنگ هاي بزرگي اطرافمان به صدا در. كه وقتي پاي زمان لغزه در ميان باشد احتياط كنند

و زوزه هاي بلندي به گوش مي رسيد و از جاي بسيار دوري صداي يك موتور قوي كه داشت در برابر تهديدي 

بعد فيت موبيل از آن طرف زمان لغزه بيرون افتاد و خانم فيت ناسزا  و غيرقابل درك مقاومت مي كرد شنيده مي شد؛

ز فيت موبيل با صداي ناهنجاري كشيده شد و فقط چند يارد مانده به موانع خط ترم. گويان و به سرعت ترمز كرد

وقتي كه بوي نامطبوع سوختن تاير هاي پرزدار به . عظيمي كه خيابان پيش رويمان را مسدود كرده بود توقف كرد

ارش را بلند كرد و كاله لبه د. مشام مي رسيد به مردي شيك پوشي نگاه مي كردم كه با وقار پيش رويمان ايستاده بود

 .مودبانه و بي هيچ گونه تمسخري، لبخندي از خود راضي زد

 » .آخر خطه. همه بيايد بيرون لطفا. تالش خوبي بود جان«: واكر گفت 

هر كاري كه ازمان بر . هيچ شانسي براي دوباره جنگيدن نبود. خانم فيت به من نگاه كرد اما با خستگي سر تكان دادم

ماشين طوري به نظر مي رسيد كه انگار از وسط . هر سه ما از فيت موبيل خارج شديم. داده بوديم مي آمد را انجام

با مهرباني كاپوت صورتي را مثل اسبي كه به . جهنم رد شده است، اما سرپا مانده و ما را سالم به اينجا رسانده بود
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وت جلوي فيت موبيل ايستاديم و منتظر شديم تا من و خانم فيت و لرد اسكريچ با سك. خوبي مسابقه داده نوازش كردم

مثل هميشه با كت و شلواري تميز كه با كالهي لبه دار و يك چتر كامل شده بود، تمام ويژگي هاي . واكر نزدمان بيايد

تنها آن دسته از ما كه مجبور شديم در مواقع ضروري و اساسي با او رو در رو شويم مي . يك شهروند محترم را داشت

صد يا شايد هم تعداد بيشتري از سربازان ارتش بيم و وحشتش پشت . نستيم كه چقدر مي تواند بدقلق و كشنده باشددا

 .موانع سنگر گرفته بودند و با اسلحه هايشان ما را زير نظر داشتند

 » .نظر خاصي نداري؟ احساس مي كنم خودم نيستم و ديگه هيچ اسلحه اي هم ندارم«: خانم فيت گفت 

 » .البته احتماال بجز واكر، هنوز راجع به اون مطمئن نيستيم. اونا فقط انسانن. آروم باش«: اسكريچ گفت لرد

 » .اونم انسانه، بهترين و بدترين ما، و تمام وجودش پر از نيرنگ و حقه اس«: گفتم

 » .تو من رو خيلي خوب ميشناسي آه جان،«: واكر زمزمه كرد

مي تونستي هر وقت بخواي ما رو بگيري، اما گذاشتي «: گفتم. عصباني شدن نداشتم آن قدر خسته بودم كه حتي حال

با نماينده هات مبارزه كنيم و حسابي از پا در بيايم و من اونقدر احمق بشم كه از يه زمان لغزه استفاده كنم، اونم دقيقا 

به اسكريچ نگاه كردم » .دقيقا من همين كارو كردم و البته؛. زمان لغزه اي كه تغييرش دادي تا مستقيم مارو بياره اينجا

 »...اگه هنوز طلسم انفجاري تو انگشتات داري راحت باش«: و گفتم

 » .حافظت شده استاون . ستم كه رو واكر انجامش بدمحتي اگر هم داشته باشم، اونقدر احمق ني«: الف گفت

داقل تالش كنيم كه منطقي حرف بزنيم؟ ما خاطرات با اينكه تقريبا مي دونم شانسي نداريم، ميشه ح«: واكر گفت

 » .مشتركي هم داريم

درست ميگه جان، تو منطقي با واكر صحبت كن و من پشتت مي ايستم كه اگه شروع به شليك «: خانم فيت گفت

 » .كردن از تو مثل يه سپر انساني استفاده كنم

واكر به . تمام اسلحه ها دنبالش كردند. ي شده بود جلو رفتاسكريچ كه ناگهان بيشتر با شكوه، متكبر و بسيار غيرانسان

 . چترش تكيه داد و تمام توجهش را معطوف اسكريچ كرد
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چترت رو محكم نگه دار و شگفت زده بايست، همه پاسخ ها پيش منه، و «: اسكريچ با صداي بلند و طنين داري گفت

از هرچيز بگم من لرد اسكريچ، شاهزاده رنگ پريده جغد  بزاريد قبل. من كسي هستم كه بايد اشتباهي دستگير مي شد

 » .ها نيستم، با اين وجود هنوز الفي هستم كه شهرت زياد و اهميتي حياتي داره

كي ... الفي كه دروغ ميگه ... تو كسي نيستي كه ادعا مي كردي؟ اوه، واقعا شگفت زده شدم«: واكر با تمسخر گفت

اره كه واقعا كي هستي، فقط اون پيمان صلح لعنتي رو بهم بده، يا اگر ترجيح مي فكرش رو مي كرد؟ اصال اهميتي ند

 » دي مي تونيم از انگشتاي سرد و مرده ات بگيريمش، حدس بزن من از كدوم بيشتر لذت مي برم؟

 » تو كي هستي؟ و چرا احساس مي كنم كه از جوابش خوشم نمياد؟«: به اسكريچ نگاه كردم و گفتم

 .»شايد استعداد ماورايي داري«: ي زد و با لبخند كفتاسكريچ چشمك

واقعي در حال شكل گرفتن بود نظر مي  جادويش مثل آهنگي كه ناگهان قطع شود از بين رفت و وقتي لرد اسكريچ

چون حاال به جاي لرد اسكريچ معمول، الفي با . فكر مي كنم همه ما اندكي شگفت زده شديم. رسيد تمام دنيا مي لرزد

دو برابر بلند تر از همه ما ايستاده بود، اما به خاطر برآمدگي قوز مانند كمرش يكي از شانه هاي او به پايين تر و قد 

باقي اندامش مانند يك رقاص نرم و انعطاف . جلوتر از ديگري آمده و دستي پالسيده و پنجه دار ازش آويزان شده بود

رنگ و پوستش همرنگ استخوان هاي پوسيده بود و دو شاخ زيبا  پذير به نظر مي رسيد اما موهايش هنوز خاكستري

پوست خزي كه به تن داشت با پيچ و تاب موهاي سرش مخلوط شده بود و پاهايش با . روي ابروهاي پرپشتش داشت

و پوزخندي بزرگ زد . او بسيار باشكوه، زيبا و كامال غير انساني به نظر مي رسيد. دو سم شكاف دار خاتمه مي يافت

P69F1كپو. الفي كه بي نقص و عالي نيست تنها. بايد مي دونستم. البته«: گفتم . چشمانش پر از شرارتش درخشيد
P.« 

حقيقتا غير من كي مي تونست باشه؟ ولگرد شب، كسي كه به راحتي مي تونه بين «: با صدايي سرد و موزون پاسخ داد 

كدوم وفادار نباشه؟ مورد عالقه هر دو طرف و مورد اعتماد هيچ بارگاه هاي هر دو طرف الف ها رفت و آمد كنه به هيچ 

كم، ولگرد شاد نايت سايد لفي قادر به تحملشون نيست؟ من پوكدوم؟ كسي كه چيزايي رو ميگه و مي شنوه كه هيچ ا

هيچ  .پيمان صلح همراه من نيست لرد واكر. كه همه شما رو به زيبايي بازي داد و رقصوند كه به هدف شخصيش برسه

                                                           
1.Puck 
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دست يه الف ديگه اس، كسي كه شهرت كمتر و مهارت بيشتري داره و در تمام وقتي كه من همراه جان . وقت نبوده

تيلور بدنام كامال در ديدرس بودم اون يكي الف تحت پوشش يكي از قوي ترين طلسم ها، به سرعت و بدون اينكه 

سهم من تموم شد و بازي به پايان . ه دروازه استرمن رسيدشما متوجه بشيد با پيمان صلح از نايت سايد عبور كرد و ب

 » .رسيد، واكر محترم

 .هيچ وقت به يك الف اعتماد نكنيدواكر براي مدت طوالني به اين موضوع فكر كرد و من به خودم ياد آوري كردم كه 

 » .يبند باشمحتي اگه فقط براي اين باشه كه به اصولم پا. هنوزم مي تونم با تير بزنمت«: واكر گفت

مي توني امتحان كني، اما حتي اگه به نحوي هم موفق بشي، ممكنه باعث بشي تمام الف ها متحد بشوند «: ك گفتپو

ممكنه بي نقص و كامل نباشم، اما هنوزم اشرافي و مهمم و كوچكترين توهين به من . و به نايت سايد حمله كنند

 » .اهانت به تمام فايي به حساب مياد

 ».گورتو از اينجا گم كن پس قبل اينكه به خاطر ول گشتنت تو نايت سايد اين كارو بكنم«: لبخند خفيفي گفت واكر با

 و واكر از و بكشم فرياد خواست مي دلم .سپس با گام هاي بلند برگشت و از سربازانش خواست كه همراهي اش كنند

اما به اندازه كافي براي آن روز شانسم را  بردارند راه سر از رفتنشان از قبل هم را لعنتي هاي سنگر بخواهم سربازانش

 » .واقعا از الف ها خوشم نمي آد«: امتحان كرده بودم، پس به سمت پانك چرخيدم و گفتم

 » .كسي مجبورت نكرده، فقط حيله گري ها و هوش و استعدادمون شگفت زدتون ميكنه«: پانك جواب داد

 » دلت كشيده مي خواد؟«: گفتم

! ماشين عزيزم به خاطر تو داغون شد. من از اينجا مي رم. هيچ وقت به يه الف اعتماد نكن«: خانم فيت رو به الف گفت

 » !به خاطر تو زندگيم رو به خطر انداختم

 » .انسان ها براي همين زنده هستن«: ك گفتپو
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منتظر سهمم از دست «: ره شد و گفتخانم فيت به من خي. براي يك لحظه واقعا تصميم گرفتم بين آن دو با ايستم

 » .دفعه بعدي كه به سواري احتياج داشتي به يكي ديگه زنگ بزن ،مزدت مي مونم و

خودش را از جايي كه قبال در راننده قرار داشت داخل سر داد و پشت فرمان نشست، ماشين را روشن كرد و فيت موبيل 

خب، خوب يا بد ماموريت تموم شد، حاال چيزي كه قول «: فتمك نگاه كردم و گمتفكرانه به پو. غرش كنان دور شد

 » .دادي نياز دارم بدونم رو بهم بگو

  ». چيزي دارد به نايت سايد مي آيد«: اسكريچ گفت

چيزي بسيار قديمي و «:ادامه داد .چيزي در چشم ها و صدايش بود، اگر الف نبود مي توانستم بگويم كه ترسيده است

ش رو بگم مي شناسيش، اما حداقل تو اين يه مورد، وقتي مي گم در واقع هيچي ازش نمي دوني و قدرتمند، وقتي اسم

تو بايد پيداش كني و تصاحبش كني جان تيلور، وگرنه هركاري كه تا االن كردي بي . نمي دونستي بهم اعتماد كن

 ».فايده ميشه

 » لعنتي؟چرا؟ چي داره مياد نايت سايد؟ ايني كه ميگي چيه «: پرسيدم 

P70Fاكسكاليبور«: به سمت من خم شد و چيزي را زمزمه كرد

1
P«  . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1.Excalibur  م.شمشير افسانه اي شاه آرتور، افسانه شمشير در سنگ                                                                                                               .
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 فصل سوم

 بار ديگر، همراه با چهره هاي آشنا

 

به احتمال زياد خيلي بدخلق تر از هميشه به نظر مي . مستقيم از طريق راه هاي زير زميني به طرف خانه راه افتادم  

هنوز هم تعدادي از آدم هاي واكر در اطراف . از سر راهم كنار مي رفتندرسيدم چون همه برايم جا باز مي كردند و 

حداقل قطار ها در نايت سايد سر وقت . پرسه مي زدند اما وقتي من رسيدم خود را به چيزهاي ديگر مشغول مي كردند

رعت از اخراجشان مي آمدند، كه آن هم احتماال به اين خاطر بود كه اگر تاخير مي كردند هدايت كننده سيستم به س

هنوز ميلي به خانه رفت . كرده و قطارهايي كه براي اين كار ذهن آماده تر و شايسته تري داشتند را جايگزين مي كرد

P71Fنداشتم براي همين به قديمي ترين بار جهان يعني استرنج فلوز

1
P باري كه در آن همه مي دانند در نايت سايد چه نقشي ،

در . ترين بار جهان را رويش گذشت مي توان گفت به شكل بسيار ناجوري نزديكش است اگر نشود نام بد. داريد رفتم

P72Fچند ساحره بيداري كه شراب تباهي مادر ارشد . استرج فلوز فقط شب معمولي ديگري سپري مي شد

2
P  حسابي مستشان

P73Fجرديكرده و اسنك هاي روي ميزشان دائما خالي و سپس جايگزين مي شد آمده بودند تا آخرين شب م

3
P  يكي از

P74Fزني ديگر مشروب هارفدني ساحره آب. دوستانشان را جشن بگيرند

4
P  ،را با روش تزريق زير جلدي مصرف كرده بود

وقتي مي خنديد سطح بدنش موج برد مي داشت، شلپ و شلوپ كنان از بين ميز ها رد مي شد و به نوشيدني ها آب 

ادي داشتند باتري مي مكيدند و از پشت تخليه الكتريكي مي بر ميز ديگر دو روبات انسان نماي غيرع.  مي پاشيد

زني جوان با آرايشي بسيار غليظ براي اينكه همخواب شيطاني اش به وي خيانت كرده و با بهترين دوستش . كردند

يك بچه فرشته كوچك سنگي از قبرستاني در همين حوالي در حال بررسي سرمايه گذاري اش . رفته بود گريه مي كرد

                                                           
1. Strangefellows   

.م.در فارسي به معني همراهان عجيب است، اما چون در جلد هاي قبلي به همين شكل نوشته شده ترجيح دادم همان را بياورم  
2.Mother Superior’s Ruin 
3.hen night                                                                                                                                                                                  

.         م.ي گيرند و باهم بيرون مي روندآخرين شب مجرد بودن يك جوان كه دوستانش اين شب را برايش جشن م                      
4. Water Witch of Harpenden 
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P75Fروزنامه فايننشيال تايمز در

1
P  پشت يكي از ميزهاي حاشيه اي خوناشام تازه به دنيا .  بود و دائم چهره در هم مي كشيد

 برگشته اي نشسته و به مشروبي كه سفارش داده بود و نمي 

براي هركسي كه حاضر به شنيدن بود تعريف مي كرد كه به هيچ وجه دوست . توانست آن را بنوشد نگاه مي كرد

نداشته در هيبت يك خوناشام به زندگي برگردد اما دراز كشيدن دائمي در تابوت برايش بسيار كسل كننده شده و حاال 

با لباسي شيكي كه هنوز گل و الي قبر رويش ديده مي شد اينجا نشسته بود سعي مي كرد با تمام روزمرگي هايي كه 

نبايد خيلي نگران اين موضوع مي ماند، چون اگر همين طور به هرچند . ديگر نمي توانست تجربه اشان كند كنار بيايد

P76Fمظلوم نمايي ادامه مي داد سر انجام يك نفر پيدا مي شد كه دشنه اي چوبي در قلبش فرو كرده

2
P و كارش را تمام كند .

P77Fالكس موريسي. روي پيشخوان خم شدم و منتظر ماندم تا صاحب بار براي سرويس دهي بيايد

3
Pلوز بود، ، مالك استرنج ف

در آن لحظه تمام توجه اش را معطوف يكي از . آن را اداره مي كرد و اصال به سرعت و عجله در كارش اعتقادي نداشت

البته به اين رفتارش عادت . خدايان پايين رتبه اسكانديناوي كرده بود و به سختي تالش مي كرد كه من را ناديده بگيرد

روي پيشخوان و كنار من، از . مي كرد كه هنوز صورت حساب هايم را نپرداختمداشتم، از اين طريق به من ياد آوري 

كاله شعبده بازي كه برعكس گذاشته شده بود دستي رنگ پريده و زيبا بيرون آمد و با حالتي رقت انگيز ليوانش را 

خودش گير كرده بود و چند وقتي مي شد كه اين شعبده باز در كاله . تكان داده و درخواست كرد كه دوباره پرش كنند

P78Fهيچ وقت نبايد با يك پوكا. ، خرگوشش عصباني شده بود...لعنتي. ما هنوز راهي براي بيرون آوردنش پيدا نكرده بوديم

4
P 

دو خواهر با رداهاي سفيد از موسسه نظامي سنت استرانسيوم در حالي كه همه به آن ها راه مي دادند . شعبده بازي كنيد

P79Fحركت كرده و كوكتل با بدخلقي بين ميز ها

5
P  ،هاي نيمه عمر پخش مي كردند، هر بار ديگري بود اين دو راه نمي داد

صبورانه به پيشخوان تكيه داده و ازينكه . اما الكس براي جلوه دادن به بعضي از غذاهاي منوي بار بهشان نياز داشت

، پرونده اين موكل الف هم خيلي آزار دهنده مانند بقيه پرونده ها.  فرصتي برلي فكر كردن داشتم واقعا خوشحال بودم

فقط با حمله هاي همه جانبه كه به سمتمان مي آمد از نصف نايت سايد عبور كرديم و در آخر حتي يك پني . نشده بود

 ...اكسكاليبورهم دستمزد نگرفته بودم، هيچ دستمزدي بجز كلمه اي هشدار دهنده، نامي از دل يك افسانه، 
                                                           
1.Financial time      وي كي پديا. روزنامه بين المللي  اقتصادي كه در لندن چاپ شده و به بيست و چهار شهر ديگر در جهان فرستاده مي شود               .  

. م. لب يك خوناشام باعث مرگ وي مي شودطبق افسانه ها فروكردن دشنه اي چوبي در ق.  2  
3 . Alex Morrisey 
4 . pookah خرگوش مخصوص شعبده باز ها               
5. Cocktail مخلوطي از چند شراب              
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اكسكاليبور قبال ... خيلي شگفت زده مي شدم، چون سر انجام هرچيزي سر از نايت سايد در مي آورد، اما به نظر نبايد   

چرا حاال؟ تمام اين مدت كجا بوده؟ مطمئن بودم كه كالكتر هيچ وقت تصاحبش نكرده بود، . هيچ وقت اينجا نيامده بود

آيا ظهور . چ وقت دست از خودستايي بر نمي داشتحتي فقط به اين دليل كه اگر اين شمشير در مجموعه اش بود هي

P80Fاكسكاليبور در اين زمان به مرگ اخير مرلين سيتن اسپاون

1
P مي توانست از طريق يك زمان لغزه ... مربوط بود؟ يا شايد

مستقيم از زمان شاه آرتور به اينجا آمده باشد؟ يكي از مشكالت هميشگي نايت سايد نسبت به مكان هاي ديگر اين 

                             .                                                                               كه براي يك سوال جواب هاي احتمالي خيلي زيادي پيدا مي شود است

 ...                                                                       ي كني، و هيچ وقت هم آن نبوده چيزي نيست كه فكر م... اكسكاليبور 

P81Fجك لوله بازكن

2
P  بوي شديدي از انواع مختلف عطرها را متصاعد مي كرد . آمد و درست در صندلي كنار من نشست .

مه جا احاطه ني هميشه و هتقصير او نبود كه نوعي رايحه بسيار بد فراذه. كامال هم تميز و بي نقص به نظر مي رسيد

من كه به هيچ قيمتي . مي كرد، زيرا وقتي در فاضالب هاي نايت سايد كار كنيد اين چيزها اجتناب ناپذير استاش 

مكاني پر از دانش هاي عجيب و جادو هاي نا آشنا كه در همه جا پخش هستند .. فاضالب. حاضر نيستم آن پايين بروم

و نبايد شگفت آور باشد كه نتيجه آزمايش ها و جادوهاي شكست خورده دامن كارگران و به همه طرف نفوذ مي كنند، 

جايي كه كارگرانش به اين كه با حيات وحش متحد مي شوند تا اين جادو ها و نتيجه آزمايش ها را . فاضالب را بگيرد

با اسلحه ها شعله افكن  كاري كه باعث مي شود گاهي به تشكيالت بهداشت. از چرخه تكامل بيرون كنند معروفند

حقه سرگرم كننده . كساني مثل جك بايد به خاطر جنگيدن هايشان هم مزد بگيرند. هاي واقعا بزرگشان نياز پيدا كنند

جك لوله بازكن بيرون دادن حلقه هاي دود از پشت بود و هميشه هم از اينكه چرا به مهماني هاي بيشتري دعوت نمي 

                .         شود تعجب مي كرد

                                                                                                             »شب پر مشغله اي داشتي جان؟«: مودبانه گفت

                                                                                                             »تو چه طور؟.. ميشه گفت آره«: پاسخ دادم

                                                           
1. Merlin Satanspawn .                                     به دليل ترجمه نشدن توسط مترجمين قبلي همين اسم را اوردم. مرلين تخم شيطان            
2. Sewer Man Jack 
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يك ماه پيش هم يكي از اين حشره هاي غول . با يكي از شبه روح هاي فاضالب دست و پنجه نرم مي كردم«: گفت

ندازه كافي بده يه چيز پيدا ميشه كه بهت ثابت كنه بدترش هميشه وقتي فكر مي كني همه چيز به ا. پيكر اومده بود

مي گفت كالكتر يك وسيله سفر در زمان از يه . داشتم با صداي قاتل، كه بيرون برج زمانه حرف مي زدم. هم هست

ته، موزه تو يكي از آينده هاي خيلي دور آورده كه مي تونه به كمك اون روح خودش رو وارد كالبد هر فردي چه از گذش

براي همين مي تونه با هويتي كامال ناشناس هرجايي دنبال اشيا نفيس و . چه حال و حتي چه در آينده قرار بده

                                                                                          ».تو نايت سايد از هر لحاظ تحت خطري... واقعا باعث تاسفه. كميابش بگرده

وقتي دكتر فل رو ديدم يه همچين چيزي رو . واقعا ترسناكه. پس در اصل االن هر كسي مي تونه كالكتر باشه«: گفتم

                                              »...ودش كم ديوونه خونه بود و حاالنايت سايد خ. ديگه اصال نميشه به ظاهر افراد اطمينان كرد. تجربه كردم

                                                       »االخره رفتي سر وقت دكتر فل؟ چي شد؟ب«: با اشتياق به من نگاه كرد و گفت جك

                                                                                                                       ».كارش رو تموم كردم«: پاسخ دادم

 ».سپس راهش را كشيد و رفت..!  گاهي وقتا نگرانم مي كني جان«: جك با ناراحتي گفت

P82Fباالخره الكس موريسي به طرفم آمد و بي آنكه چيزي بگويم ليواني از كنياك افسنطين

1
P نگاهش كردم. برايم ريخت .

                                                                                            ».بدقلقيمي دونم راجع به اين چيزا ؟ ليوانت تميزه، چه مرگته«: گفت

وشيدني مشكلي نداره، اما اين كه دارم قابل پيش بيني ميشم كه اصال تو نايت سايد چيز خوبي نيست ن« :جواب دادم

يه نوع مشروب سفارش مي دم و مي تونم سر يه پول باعث تعجبم شده، دچار روزمرگي شدم، هميشه يه جا مي رم، 

            ».خوب شرط ببندم كه يكي پيدا ميشه سوءاستفاده كنه

 ».اين بار همين االنشم يه آدم افسرده و داغون داره، كه اونم منم. ااه، خفه شو و مشروبت رو بخور« : الكس جواب داد

براي . م در عزاي زندگي از دست رفته اش سوگواري مي كردمثل هميشه لباسي سراسر مشكي پوشيده و خودش ه 

پوشاندن طاسي رو به گسترشش كالهي پشمي به سر داشت طاسي رو به گسترشش را با كالهي پشمي پوشانده بود و 

                                                           
1. wormwood 



 

Page | 74  
 

الكس، بدبخت به دنيا آمده . چون به اشتباه فكر مي كرد كه جذاب ترش مي كند، يك عينك آفتابي هم به چشم داشت

تدبير نداشت، هميشه باقي پول را اشتباه مي داد و . رفتن سن هم به بهتر شدن اين موضوع كمكي نكرده بود و باال

افراد عاقل از خوردن اسنك هاي بار اجتناب مي كردند، به معني ديگر، . بدترين كوكتل هاي دنيا را هم درست مي كرد

لحظه هم تحملش نمي كردند و در آخر، با بد ذاتي  طوري با مردم بر خورد مي كرد كه در هيچ بار ديگري حتي يك

خاص خودش قانوني را در استرنج فلوز اجرا مي كرد كه باعث شده بود اين بار يكي از منطقه هاي بي طرف نايت سايد 

. من و الكس خيلي وقت بود كه يكديگر را مي شناختيم و مي شد گفت به نوعي دوست بوديم. به حساب مي آمد

 . سخت است توضيح دادنش

                                                                      »ديگه چي داري الكس؟«: با قاطعيت كنياك افسنطين را كنار زدم و گفتم

دلپيچه و محتويات روده ام كچلي پيش رونده، درد كمر و ماتحت و مطمئنم دلت نمي خواد چيزي راجع به «: جواب داد

                                                                                                                                                       ».بدوني

منظورم اين بود يه مشروب درست حسابي و جالب ! حقته محكم بزنم تو دهنت و مطمئن باش حسابي درد داره«: گفتم

                                                                ».وام يخ چيز متفاوت رو تجربه كنمكه پيشنهاد بدي؟ االن تو حالتي ام كه مي خنداري 

P83Fمي توني زهر والهاال«: گفت

1
P  رو امتحان كني، خيلي ازش دارم ارزونم هست،  چون هيچ كس حتي تو كلوپ ماجراجو

احساس مي كنم بايد يه فكر . كردنش نداره، اينجا هم تعداد معدودي موفق به خوردنش شدن ها هم جرات به امتحان

                                                                                                         ».به حال بطري هاش كه دارن خون عرق مي كنن بكنم

                                                                 ».زرگ، يه ني بلند و صافم مي خوامريز، يه ليوان ببرام يه ليوان پر ب«: گفتم

تو يكي از حالتاي خاص خودتي نه؟ وقتي دارم با انبر بلند مخصوصم «: وهايش را باال برد و گفتالكس يكي از ابر

 ».ر و اسم وارث بعديتم انتخاب كنزير نظر بگي درش رو باز مي كنم خوب آزاد شدن مايع توش رو

                                                           
1 . Valhalla Venom بود                              خدايان دايخ اودين آن از و است رفته مي شمار به كشتگان تاالر كه اسكانديناوي هاي افسانه در تاالري    
  . 
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نه جوش آمد و كف كرد و نه سعي كرد با سوراخ كردن ليوان . وقتي نوشيدني آماده شد، شبيه عصاره بي رنگ عنبر بود

مشروب به آرامي پايين رفت و چند لحظه بعد . براي همين يك جرعه بزرگ نوشيدم. راهش را به بيرون باز كند

مثل اين بود كه تمام مركبات تابستاني را . كسي با آجر وسط چشم هايم ضربه زد و زبانم بي حس شداحساس كردم 

جرعه اي ديگر . اما بعد از گذاري كه به دهان اژدها داشتم اين يكي برايم خيلي ابتدايي بود. يك جا نوشيده باشي

رد كنيد بياد كه شرط رو  خوره، دنگ هاتونونگاه كنيد، داره ازش مي « : و الكس با خنده رو به حضار گفتنوشيدم 

 »!باختيد

                                                                               »چيز خوبيه، خطرناكه ولي خوبه، چرا يه ليوان باهام نمي خوري؟«: گفتم

وقتي كسايي كه اينجان رو اين «: سپس به جلو خم شد و ادامه داد  »!چون شعورم بيشتر از اين حرفاس«: واب دادج

.. شرط ببندن كه نوشيدني كه تو داري مي خوري سرت رو منفجر مي كنه يا نه يعني يه اتفاق هيجان انگيز افتاده

رگرم همچين چيزي به ندرت پيش مياد و خودتم اينو مي دوني كه چقدر مي تونه خطرناك باشه، هميشه يه چيزاي س

كننده جزيي هست، مثال مار بيفته تو بشكه آبجو اصل و عطر و طعمش رو بهتر كنه، يا مثال ديگه هيچ موشي تو زير 

                                                                                                                                         »...يعني يه چيزي همشون رو خورده زمين پيدا نشه كه

رابطه ات با كتي چه طور پيش مي ره؟ مي دوني كه من بيش از حد هواي منشي نوجوانم كه «: خيلي عادي پرسيدم

                                                                                                              »سنش به زور نصف سن تو هم نميشه رو دارم،

كامال برام روشنه، اما انگار هنوز منتظر يه جرقه ام كه همه چيز رو تغيير بده، يه شك مزخرف راجع به اين «: جواب داد 

                                                                                 »كه وقتي كتي اين دور براست بايد خوشحال باشم و نيستم دارم،

 »...!از تو جوون تره خيليكتي «: گفتم

و اون حتي نصف برنامه . با نصف كسايي كه باهاشون بودم قبل ازينكه اون حتي به دنيا بياد بهم زدم! مي دونم«: گفت

 ».حال بيارهصرار داره كه من رو سر هاي تلويزيوني قديمي كه من با دي وي دي ديدم رو هرگز نديده، اما هنوز هم ا

  ».م اين يه آرزوي از دست رفته اسمي تونم بهش بگ«: به اجبار خنديدم و گفتم
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                                                                               »...اينا كاراييه كه تو تخت مي كنه.. نمي دونم«: پالكس جواب داد

 »!كنهمين االن موضوع رو عوض «: گفتم

الكس با حالتي طعنه آميز به كركس خانگي اش كه در قفسش باالي صندوق دريافت وجه نشسته بود و با بدنظري به 

P84Fخيلي خب، حواست به حالت آگاتا«: همه  نگاه مي كرد اشاره كرد و گفت

1
P بوده؟ اين هرزه كوچولو رو نگاش كن !

فقط خدا مي دونه با چي آميزش داشته يا قراره چي به ! مهبيست ماهه حامله اس كه براي يه كركس بيشتر از زمان الز

                                                              »...دنيا بياره، ممكنه روش شرط بندي بشه، اگه دوست داشته باشي تو هم پول بزاري

به همان طرف برگشتم، و به .  يك مرتبه ساكت شد و با چانه اي كه از تعجب پايين افتاده بود به انتهاي بار نگاه كرد

همسر قبلي . بعضي از مردم هستند كه تا وارد جايي مي شوند، مي فهميد كه قرار است دردسر درست كنند. خود لرزيدم

اد به نفس بسيار بااليش سرچشمه مي گرفت، راهش را از ميان الكس با منش تهديد آميز هميشگي خود كه از اعتم

و به نظر مي رسيد تنها مشكلي كه دارد اين است وارد مكاني شده كه حتي فرشته . جمعيت متراكم باز كرد و جلو آمد

يك زره قد بلند و الغر بود و لباس مخصوص تجارتش را مثل . ها هم آنقدر شعور دارند كه پايشان را در آن نگذارند

زير موهاي بلوند نقره فام، چهره اي استخواني داشت كه آرايش ماهرانه و خفيفي كه روي آن . مجهز به تن كرده بود

مردم بي آنكه بداند چرا از سر راهش كنار مي رفتند زيرا او به وضوح . انجام شده بود فرورفتگي هايش را مي پوشاند

كنار من ايستاد و نگاهي گذرا به من انداخت و سپس با صداي بلندي  پشت پيشخوان و. ازشان همچين انتظاري داشت

ال، هيچ وقت خيلي جاه طلب اما به هر ح. هنوز كامال خودتي. سالم جان، خيلي وقته نديدمت«: نفس كشيد و گفت

                                         ».نبودي

چي باعث شده از خزانه هاي تجارت خونه ات به . ورت مفتخر كنيخيلي سابقه نداره ما رو به حض. سالم آگاتا«: گفتم

 »اين مكان سطح پايين اومدي؟ نكنه به خاطر اخالق و رفتار خوبت بهت مرخصي دادن؟

                                         »هنوز به عنوان كارگاه خصوصي كار مي كني؟... خب. اين كار رو هم مي كنن«: پاسخ داد

                                               »تو چه طور؟ هنوز داري تالش مي كني انسان باشي؟. و خيلي هم توش موفقم« :گفتم

                                                           
1. Agatha                                                                             .         اسم همسر قبلي الكس كه آن را روي كركسش هم گذاشته بود  
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                                                                                   ».هميشه طرف اونو مي گيري«: سرد و تندي به من انداخت و گفتنگاه 

                  »من بايد بتونم اينجا مشروب بخورم، اون پسر جوان كه حساب دارت بود چه طوره؟! هي«: پاسخ دادم

P85Fروندي«: گفت

1
P  و اينم بگم كه اون فقط . كاراش رو به عنوان يه پارتنر جوان خيلي خوب انجام مي دههم هم خوبه و

                                     »كه عاشق شليك كردنه چه طوره؟نيت اون دوست دختر روا. سه سال از من كوچك تره

                                                                                                             ».بهش مي گم حالش رو پرسيدي. خوبه«: گفتم

. سالم الكس«: ن سرش را چرخاند و تمام توجهش را معطوف الكس كرد خنده سرد و متكبرانه آگاتا ناپديد شد و ناگها

 ».يينه و باز هم لباس مشكي پوشيديكار و بارت هنوزم به شدت سطح پا

اينجا چي كار مي كني آگاتا؟ فكر . فقط وقتي بيخيالش ميشم كه يكي يه رنگ تيره تر بهم معرفي كنه«: الكس گفت

                                                                                 ».زندگي جديدت بفهمن از كجا اومدينمي كردم دوست داشته باشي آدماي 

                                                      ».ديه ماهيانه ات رو آوردم. يه سري اتفاقاي بد تو هر زندگي بايد بيفته«: آگاتا جواب داد

: رد، الكس هم آن را قاپيد و گفتپاكت نامه اي را از جيب دروني كتش بيرون آورد و روي پيشخوان پرت كسپس 

                                                                                                                                        »الزمه بشمرمش؟«

                                                                        ».كسي ديگه از پول نقد استفاده نمي كنه الكس. اين يه چكه«: آگاتا گفت

چرا نفقه رو ندادي يكي ديگه بياره آگاتا؟ . چك پول هيچ جايي تو اين بار نداره. من استفاده مي كنم«: الكس جواب داد

                                                                                                                                ».رستاديقبال فقط يه پيك مي ف

يه نوجوان الكس؟ «: س لبخند شيريني زد و ادامه دادسپ ».به آخرين رفيقت يه چيزايي شنيدمچون راجع «: آگاتا گفت

                                                                                                                ».جوان و تاثيرگذار رو دوست داشتيتو هميشه دختراي 

                                                                                                 »!حداقل دوست دارم زنده باشن«: س با تندي پاسخ دادالك

                                                           
1 . Rodney 
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طوري با . سرم به سرعت باال رفت و به آن دو توجه كردم، اما هيچ يك از آن ها در حال حاضر وقتي براي من نداشت

آگاتا بهترين لبخند خودبينانه اش را نثار الكس . خشم به هم نگاه مي كردند كه انگار هوايي بينشان داشت مي سوخت

واقعا الزمه كه مفاد قراردادمون رو ياد آوري كنم؟ اگه بخواي دوباره ازدواج كني، بايد ديگه رو پاي «: كرد و گفت

                                                                                                                                                       ».پول بي پول الكس.  خودت با ايستي

، تو با مرلين به عصباني مي شي و من رو به خاطر انتخاب معشوقه سرزنش مي كني. رفتار هميشگيت«: الكس گفت

                                                                                                                                                                        »!من خيانت كردي

يه لحظه صبر كنين، آگاتا تو با مرلين «: ي شد از همچين چيزي گذشت، گفتممي دانستم نبايد دخالت كنم، اما نم

ر دفن بود؟ اين خوابيدي؟ جسد خيلي خاص و جادوگر نيمه رفته خودمون، مرلين سيتن اسپاون؟ همون كه زير اين با

                                                                                                                                      »...جوريه خيلي يه

 ».ي بالغ تر و گرم تر از الكس بودتو اونجوري كه من مي شناختمش نمي شناختيش، اون خيل«: اسخ دادآگاتا پ

از ! حروم زاده ي خيانت كار. ، فقط همون قدر كه وقتي پنير رو به اندازه كافي بزاري بمونه بالغ ميشهآره«: الكس گفت

تو با . خيلي طول كشيد تا بفهمم چرا تو جاهاي عجيب غريب بيدار مي شم! بدن من استفاده مي كرد تا با تو بخوابه

                                                                                                                                    »!استفاده از بدن خودم به من خيانت كردي

                                                                                                                                                      ».و در تخت خيلي هم از تو بهتر بود«: آگاتا گفت

الكس سعي كرد يكي از چندين اسلحه ناخوشايندي را كه زير پيشخوان . زن ها هميشه با روش هاي كثيفي مي جنگند

 من ديگه هيچ ربطي به تو زندگي. از بار من گمشو بيرون« : مخفي كرده بود پيدا كند، اما خودش را نگه داشت و گفت

                                                                                                                                                         ».نداره

                                                              »...خيلي حرف ها مونده كه بهت بگممن هرجا بخوام مي رم، هنوز «: آگاتا جواب داد

لين به ارث بردم رو نشونت مي يا اينجا رو ترك كن يا يكي از كثيف ترين جادوهايي كه از مر! نه نداري«: الكس گفت

                         ».دم
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 . آگاتا لحظه اي مكث كرد، سپس با صداي بلندي بيني اش را باال كشيد، روي پاشنه هايش چرخيد و بار را ترك كرد

س هم به من نگاه كرد و الك. نگاه متفكرانه اي به الكس انداختم، ممكن بود كه غلو كرده باشد يا نكرده باشد

جويان ديدي بايد احتمال مي دادم كه سر و كله اش پيدا بعد از اينكه گفتي خواهرش آگوستا رو تو كلوپ ماجرا«:گفت

                             ».ميشه

                                                                                                          »..آگوستا، خيلي دلچسبه.. شت هيكلزن در« : گفتم

                                                                                                                      ».انگيزه برات هوس«: الكس گفت

                                                                             ».چنگال چشماي خودم رو سوراخ كنم ترجيح مي دم با« :گفتم

در گوشه اي خلوت و پنهان از چشم ديگران نشستم تا  با يك ليوان و يك بطري از زهر والهاال به عقب بار رفتم و

هرچيزي كه بگوييد، اشتباه . هيچ وقت در مشاجره هاي خانوادگي دخالت نكنيد. بتوانم در آرامش بنوشم و فكر كنم

هنوز هم مي توانستم روزهاي اول الكس و آگاتا را به ياد . دميكي از داليل بسياري كه من كارم را رها نكر. كرده ايد

آن دو خيلي خوشحال و سرشار از زندگي بودند و به تمام كارهايي بزرگي كه . آن موقع همه ما جوان تر بوديم. بياوردم

مي كردم و عشقشان به هم مانند آتش درونشان مي سوخت و من حسادت . قرار بود با هم انجام دهند اطمينان داشتند

من و آگاتا واقعا از هم خوشمان نمي آمد، اما به خاطر . مطمئن بودم هيچ وقت همچين چيزي را احساس نخواهم كرد

سرانجام وقتي پايان فرارسيد، همه چيز خيلي به سرعت و از ناكجا . الكس هم كه شده وانمود مي كرديم دوست هستيم

او نبايد و نمي توانست كه بار را ترك كند و آگاتا سرسختانه در پي اين بود كه آگاتا الكس را رها كرد، زيرا . اتفاق افتاد

او هيچ وقت تمايلش به جاه طلبي ناب را . با دنياي بيرون دست و پنجه نرم كند و چيزي از خودش به وجود بياورد

بعد از ظهر ضربه بزرگي  با اين وجود ناپديد شدن ناگهاني او براي رسيدن به خواسته هايش در يك. پنهان نمي كرد

آگاتا به جاهاي . او هيچ وقت پشت سرش را هم نگاه نكرد و با هيچ يك از دوستان قديمي اش هم تماس نگرفت. بود

من راجع به قضيه مرلين چيزي نمي دانستم، فكر هم نمي كنم فرد ديگري مي دانست، اما . خوبي رسيده بود و ما نه

مه اين كارها را كرده باشد تا مطمئن شود الكس سعي نمي كند كه جلوي رفتنش را براي من تعجب آور نبود اگر او ه

 .  در رابطه بين آن دو، آگاتا هميشه شخص عمل گرا بود. بگيرد
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كافيست من و . حتي در نايت سايد هم معجزه اتفاق مي افتد. واقعا آرزو داشتم رابطه بين الكس و كتي جواب بدهد   

قاطعانه مطمئن بودم كه همچين چيزي اتفاق نخواهد افتاد، اما اكنون ما از هميشه . بگيريدسوزي شوتر را در نظر 

هنوز هم گاهي كه  بيدار مي شوم، در تخت مي چرخم و سوزي را مي بينم كه كنار من با خوشحالي . نزديك تر بوديم

كر كردم كه احتماال اين تشويش و بهم جرعه بزرگي از  والهاال ونوم نوشيدم و به اين ف. خوابيده، شگفت زده مي شوم

آيا به نيرويي براي تشكيل يك زندگي واقعي و ادامه دادن يك رابطه جدي . ريختگي ام از تاثيرات همين موضوع باشد

نياز داشتم؟ ممكن بود در يك مورد حق با آگاتا باشد، شايد ديگر زمان اين بود كه كاراگاه خصوصي بودن را رها مي 

شايد هم وقت اين بود كه جرعه ديگري بنوشم و به فكر .  مي كردم كه به زندگي ام سر و سامان بدهدكردم و كاري 

P86Fناگهان لري آبليويون. ليوانم را لب به لب پر كردم. بله، كار درست همين بود. كردن ادامه ندهم

1
P  از ناكجا ظاهر شد و

 . و او با نگاهي سرد و آرام پاسخم را داد به او خيره شدم. بي آنكه از من اجازه بگيرد رو به رويم نشست

ممكن است فكر كنيد بعد از مدت زمان طوالني كه در نايت سايد سپري كردم بايد به ديدن افراد مرده عادت كرده 

باشم، اما هنوز هم نشست و برخواست با يك جسد برخواسته آسان به نظر نمي آيد و فرقي هم نمي كند كه دوستي 

كه ... رده باشد يا يك رقيب كاري مانند لري آبليويون، چيزي راجع به اين اجساد متحرك هستقديمي مثل پسر م

لري آبليويون مردي بود با ظاهري معمولي، كت و شلواري گران قيمت . باعث مي شود دندان هايم روي هم قفل شوند

او مرده . شده بود خودنمايي مي كرد و صورتي رنگ پريده و تميز كه زير موهاي بلوند و مرتبي كه محكم به عقب شانه

براي همين به خاطر پنهان كردت برخي جنبه هاي آزار دهنده مرده . بود و اهميتي نمي داد كسي اين را مي داند يا نه

او . مثال به اندازه كافي پلك نمي زد يا اينكه فقط موقع صحبت كردن نفس مي كشيد. بودنش خود را اذيت نمي كرد

ش به قتل رسيده و به شكل يك زامبي به زندگي بازگردانده شده بود و هنوز هم اين موضوع باعث توسط دوست دختر

كاراگاه از مرگ . لري پس از من قطعا شناخته شده ترين كاراگاه خصوصي در نايت سايد بود. ناراحتي اش مي شد

ي داد و در تمام مكان هاي دفتر كاراگاهي مخصوص خودش را داشت، كارهاي مشاركتي زيادي  انجام م. برگشته

مودبانه لبخند . احتماال اين كه در آمد من از او بيشتر بود تا حد مرگ حسادتش را بر مي انگيخت. صحيح تبليغ مي كرد

. نوشيدني نمي خورم«: سرش را به نشانه نفي به شدت تكان داد و گفت. زدم و ليوان زهر والهاليم را به او تعارف كردم

                                                                                                                          ».من مرده ام
                                                           
1. Larry Oblivion 
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                                                                                    »... نياز نيست خيلي جديش بگيري، پسر مرده هم مي خوره هم مي نوشه«: گفتم

                                                       ».بعضي از ماها شان باالتري داريم! مي دونم اون جسد چي كار مي كنه«: لري پاسخ داد

چي مي خواي لري؟ هم در حال مشروب خوردنم و هم فكر . بعضي از ماها هم سرگرمي هي بيشتري داريم«: گفتم

                                                                   ».بي عدالتي هايي كه دنيا مجبورم مي كنه باهاشون مواجه شم كردن راجع به

P87Fمي خوام برادر گمشده ام تامي«: جواب داد

1
P تامي رو كه يادت هست، نه؟ همون كه تو جنگ ليليث، در . رو پيدا كني

باشه گم شد؟ اين كه بعد اين همه مدت هنوز پيدا نشده مي تونه به اين معني باشه  حالي كه قرار بود تحت محافظت تو

اما مي دونم هنوز يه جايي اون بيرونه، . اگه مرده بود مي فهميدم. ولي من باور نمي كنم و باور نخواهم كرد. كه مرده

گردي و براي من پيداش مي و تو به كمك موهبت شگفت انگيزت، مي .. شايدم زخمي باشه.. شايد گم شده باشه

 ».كني

چيزاي خيلي ... خيلي اتفاقا داشت مي افتاد، در هر جنگي. براي محافظت ازش هر كاري كه مي شد انجام دادم«: گغتم

هجوم جمعيت و ... اون جا خيلي پر ازدحام بود و وسط مبارزه بوديم، يه ديوار افتاد روي تامي، بعدش. بدي پيش مياد

 ».ما رو از اون منطقه دور كردفشار مبارزه همه 

چيزي راجع به جمعيت ديوانه اي كه روي بدن نيمه مدفون تامي افتاد و جيغ هايي كه شنيده مي شد به لري نگفتم و  

                                               »چرا بعد اين مدت سراغ من اومدي لري؟. بعد برگشتم اون جا، اما هيچ جا اثري از تامي نبود« :ادامه دادم

P88Fچون هدلي«: پاسخ داد

2
P تصميم گرفته دخالت كنه.«                                                                                                             

از مردم برخواستند و آنجا بعضي . اين اسم ناگهان تمام سكوت اطراف را شكست و تمام سرهاي دور و برمان به باال آمد

 . گرفتفرا  »!لعنتي.. اوه« و در سراسر بار را احساس. را ترك كردند و بعضي ديگر هم در هوا ناپديد شدند

حتي اگر به اين دليل باشد كه اطالعات اصال محافظت نمي . در نايت سايد هركسي داستان برادران آبليويون را مي داند

P89Fمشهور يعني دش آبليويون پدر آن ها مامور مخفي. شوند

1
P كارگاه خصوصيي در دهه سي ميالدي و مادرشان هم شرلي ،

                                                           
1. Tommy 
2 . Hadleigh 
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P90Fدن آدل

2
P؛ بانوي خياليP91F

3
P پسر اولشان هدلي بالفاصله پس از ازدواجشان به دنيا آمد، . و شبه قهرماني از همان دوران بود

P92Fپنجه شيطانيسپس در سال هزار و نهصد شصت و چهار براي تعقيب كردن يك مجرم جنگي فراري كه 

4
P  نام داشت

 .عازم سفري در زمان شدند و وقتي برگشتند سال هزار و نهصد و هفتاد و سه بود

در طول غيبتشان، هدلي راه خود را پيش گرفت و . آن ها صاحب دو فرزند ديگر به نام هاي لري و تامي هم شدند  

اد و در طول دهه شصت تا ده هفتاد، مانند اسم و رسمي به هم زد و در خوشنامي حتي پدر و مادرش را هم شكست د

چيزي ... اما بعد. تمام چيزي را كه مي دانست به واكر ياد داد. مرد اين كار بود... هدلي. واكر نماينده اداره كننده ها شد

هيچ كس نمي داند چه بود و يا اگر هم مي دانستند راجع به غير معمول ترين چيزي كه ممكن است در . اتفاق افتاد

رفتارش كمي عجيب . در هر صورت، پس از آن هدلي هيچ وقت مثل قبلش نشد.  نايت سايد رخ دهد حرفي نمي زندند

 .اداره كننده ها را ترك كرد و قدم در راه هاي ممنوعه گذاشت... شده بود

ه بسته و مهر راه ها و در هاي بخصوصي كه روي هم. دارند وجودحتي در جايي مثل نايت سايد هم، راه هاي ممنوعه  

نه به خاطر اينكه خيلي . و موم شده است و از آن ها محافظت مي شود، مگر در برابر كساني كه خيلي يك دنده باشند

خطرناك هستند و يا اينكه بيشتر كساني كه واردشان شدند هرگز برنگشتند، نايت سايد براي هركس اين حق را قائل 

آن ها اين بود كه افرادي كه باز مي گشتند بسيار عجيب و به شكل مشكل . است كه راهش را خودش انتخاب كند

P93Fمردم هميشه به آرامي درباره خانه نور هاي آبي. وحشتناكي دگرگون شده بودند

5
P جايي كه بسياري . صحبت مي كردند

جه شبيه انسان اما وقتي كه برمي گردند، ديگر به هيچ و. براي داخل شدن اغوا مي شوند اما تعداد اندكي باز مي گردند

P94Fآن ها، پسران آبي. نيستند

6
P از چشم انسان ها دنياي ما را تحت . كالبد هايي كه براي چيز ديگري تخليه شده اند. اند

... به چيزهايي هم تمايل دارند. نظر قرار داده و جوري ما را به بازي مي گيرند كه انگار فقط اسباب بازي هستيم

كه شناسايي شوند واكر به قتلشان مي رساند، اما بدن هاي زيادي كشته شده و همان لحظه . چيزهايي بسيار زننده

وقتي همه چيز واقعا بد مي شود و واكر به اين نتيجه مي رسد كه پسران آبي زيادي در نايت سايد . هميشه خالي بودند

                                                                                                                                                                                     
1 . Dash Oblivion, 
2 Shirley den Adel. 
3. Lady Phantasm  
4. Demon Claw 
5. House of Blue Lights 
6. Blue Boys 
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دهد و همه ما جمع مي سر و صدا به راه مي اندازد و مشت هاي پر پولش را نشان مي . رها شدند فراخوان مي دهد

شكارچي هاي مزدور، قاتل ها و شهروندان وظيفه شناسي چون من، كساني كه فقط دوست دارند در خيابان ها . شويم

مهم نيست چند نفر از ما كشته شويم، هميشه . دستمزدش خوب است اما خطرهاي ترسناكي دارد. خون ريزي به پا شود

 .                            تعداد بيشتر از پسران آبي وجود دارند

پسران .  او همخواني داشته باشد تا مي تواني بكشبه نظرم كامال با عقيده . سوزي هميشه دنبال اين فراخوان هاست 

در زمان هايي مثل اين، تعجب نمي كنم . تمام آن ها دنيا را با چشم ديگران مي بينند. آبي، دكتر فل و حاال هم كالكتر

 ...     كند چيزي را به من بفهماند اگر كسي تالش

هدلي آبليويون پس از اينكه اداره كننده ها را ترك كرد به دنياي پايين رفت و تمام راه هاي زير زمين را طي كرد و در 

P95Fديپ اسكولدنياي زيرين، قلمرو تاريكي توقف كرده و در 

1
P جايي كه از آن به عنوان آكادمي سياهي ياد مي شد شروع ،

خيلي ها در درس ها مردود . آنجا تنها جاييست كه مي توانيد مفهوم ذات اصلي حقيقت را ياد بگيريد. به ياد گيري كرد

د، رياضي دان مثل زيگمون. گاهي هم هر دو اين ها برايشان اتفاق مي افتد. يا مي ميرند و يا ديوانه مي شوند. مي شوند

آخرين چيزي كه . وقتي كه به سادگي به عنوان يك ديوانه شناخته مي شد در يك پرونده با او همكاري داشتم.  ديوانه

هيچ كس نمي داند چه چيزي قرار است از اين پيله . از او شنيدم اين بود كه هنوز با آرامش در پيله خود خوابيده است

در هرصورت، افرادي كه . گارد آماده باش و مسلحي را دور تا دور او قرار داده بود بيرون بيايد اما واكر محض احتياط

قدرت هاي روحي ماورايي داشتند مي توانستند از پس درس ها و امتحان ها بر بيايند و در عجيب ترين شكل ممكن با 

كاراگاه و تنها كسي كه حتي وقتي  هدلي آبليويون، بازرس و. قدرتي بسيار زياد و تخريب كننده به دنياي باال برگردند

...                                         خود واقيعيت هم تهديد شده باشد پرونده ها و جرم ها را تفتيش مي كند، پس اگر او تصميم گرفته بود كه دخالت كند

                                                                                                                             »لعنت،.. اوه«: گفتم

                                                                                                                                 ».دقيقا«: لري تاييد كرد

                                                           
1. Deep School                                                                                        .             مدرسه ژرف، اما چون اسم خاص بود ترجمه اش نكردم   
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چرا در طول جنگ ليليث خودش رو نشون نداد؟ مي «: خودداري كنم گفتم براي اينكه از گفتن خيلي چيز هاي ديگر

                                                                                                                          ».تونستيم از كمكش استفاده كنيم

اتفاقا افتاد و هدلي در محدوده اي كه خيلي از مال ما بزرگ تر بود  كي گفته كه نشون نداد؟ خيلي«: لري پاسخ داد

هيچ وقت از اينكه چرا بهشت و جهنم مستقيما در جنگ ليليث دخالت نكردند تعجب نكردي؟ واقعا فكر . عمل مي كرد

مقدس اين  مي كني اگه مي خواستن وارد بشن مادرت مي تونست جلوشون رو بگيره؟ وقتي فرشته ها به دنبال جام نا

                                                                                                                                        ».جا اومده بودن ما به زانو در اومديم

                                                              »!نداختممن اون جنگ رو راه ن«: ا صدايي كه فكر كنم كمي از حد معمول بلند تر بود گفتمب

                                                                                                       ». منم هيچ وقت نگفتم تو اين كارو كردي«: لري گفت

                                                                                ».ادامه بده. موضوع حساسميكم راجع به اين . ببخشيد«: پاسخ دادم

پس اين نكته اينه كه، شايعات ميگن هدلي فرشته ها رو بيرون نگه داشته بود تا ما بتونيم خودمون از «: لري گفت

                                                                                                                                ».جنگ بربيايم و پيروز بشيم

                                                       »واقعا همچين كاري ازش بر مياد؟«: براي لحظه اي نسبتا طوالني به او خيره شدم و گفتم

                               ».ي ميدونه؟ كي ميدونه تو مدرسه ديپ به چي تبديلش كردن؟ اون االن يه بازرس ويژه اسك«: لري جواب داد

                                                                                                                           ».نكته خوبي بود«: گفتم

P96Fكارگاه خصوصي هستي گرا. من اينجام تا درباره تامي حرف بزنم. صحبت راجع به هدلي كافيه«: ري گفتل

1
P كسي كه ،

 ».يك روح خوب، اما نه خيلي درخشنده. در پرونده هايي كه ممكن بود اتفاق افتاده يا نيفتاده باشند تخصص داشت

هر . اما اين درباره او همه چيز نيست. ازت دنبالت بيادنه، وگرنه بهت اعتماد نمي كرد كه براي محافظت «: لري گفت

. چي بيشتر راجع به ناپديد شدن تامي تحقيق كردم، بيشتر راجع به افرادي كه در طول جنگ ليلث ناپديد شدن فهميدم

ه من يه ليست هم جمع آوري كردم، از بازيگر هاي اصلي و فرعي كه بدون هيچ دليل و اثري كه ازشون بمونه از صحن
                                                           
1. existential private eye 
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آيا كسي از هرج و مرج جنگ سواستفاده كرده تا افراد خاصي رو حذف كنه؟ ... و راجع به اين فكر كردم كه. محو شدن

رابطه اي غير قابل . كمي وقت گرفت كه اين ليست رو كنار هم بچينم اما بهم ثابت شد معني خاصي پشتش هست

 ».دازيه نگاه بهش بن. انكار بين همه افراد اين ليست وجود داره

وقتي براي يك لحظه انگشتانش دست من را لمس كرد احساس . تكه اي از يك كاغذ گران بها را به سمتم هل داد

مثل اين بود كه گوشت مرده او ناگهان تمام حرارت دستم را . كردم پوستش آن قدر سرد است كه دستم را مي سوزاند

وقتي كاغذ قطور را باز . داشت برگه را به سرعت از او گرفتمدستم را پس نكشيدم اما تا جايي كه امكان . مكيده باشد

بعضي ها ناخوداگاه به چشمم . سي و هفت نام كه همه كم و بيش آشنا بودند. كردم با صداي بلند ترق و تروق كرد

مردمي . هارالد كلكسيونر عجيب، اسقف ديو صفت، بانوي نفرين شده، خواهر ايگور، كين رستگار و معشوقه عنق: آمدند 

با بعضي ها كار كرده بودم، بعضي را مي شناختم و برخي ديگر هم بودند كه براي مواجه نشدن با . خوب، بد و متوسط

اما تا آن جايي كه مي دانستم تمام افراد ليست در جاي خودشان بازيگران قدرتمندي . آن ها راهم را كج مي كردم

 »چه ربطي به هم دارن؟خيلي خب، ديدم، همه اين اسم ها «: گفتم. بودند

                                                                                               ».تك تكشون. همشون تامي رو مي شناختند«: لري گفت

اين افراد رو كي ميتونه اين قدر قدرتمند باشه كه همه : كمي فكر كردم و ادامه دادم.. تامي خوب مشهور بوده«: گفتم

                                                                                                                                                 »ناپديد كنه؟

چرا تامي؟ اون هيچ . ..اما. شايد كسي كه مي خواسته با محو كردنشون رقباش رو از دور بيرون كنه« : لري  پاسخ داد

تنها چيزي كه مي تونم بگم اينه كه اونم با اين ادما روي يه . وقت عالقه اي نداشت كه معروف، مهم يا قدرتمند بشه

تو اين پرونده باهام همكاري مي . من بايد بدونم چه باليي سر برادرم اومده جان، و بايد بدونم كه چرا. خط راه مي رفته

 » كني؟

                                                                                                                               »ولي در كار نيست نه؟هيچ پ«: گفتم

                                                           ».تو به من مديوني جان، تو قول دادي كه ازش محافظت مي كني«: جواب داد

                                                          ».خيلي خب، براي منم جالبه كه بدونم چه باليي سر تامي آبليويون اومده. آره قول دادم«: گفتم
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 »سوزي شوتر مي تونه تو اين كار كمكون كنه؟«: لري گفت

    »دردسر در انتظارمونه؟«: گفتم در حالي كه يكي از ابروهايم را باال برده بودم

                                                                                                                                       ».هميشه«: پاسخ داد

مادر شيپتون پير . ي مزدور به خدمت گرفتهواكر تو يكي از كاراي حاشيه اي و به عنوان يه شكارچ. نه متاسفانه« : گفتم

مادر شيپتون ارتش . يه كلينيك توليد مثل سلولي راه اندازي كرده و سوزي مامور شده با شدت تمام از بينش ببره

واقعا خطرات خيلي جدي رو پيش بيني . مخصوص خودش رو داره، كه اين براي مدتي سوزي رو خوشحال نگه مي داره

 »مي كني؟

 ».و وقتي راجع به كسي كه از هدلي نمي ترسه فكر مي كنم اون تنها فرديه كه به نظرم مياد. آره« : لري گفت 

                                                             ».اون برادرته.. راجع بهش چه احساسي داري؟ منظورم اينه كه«: به دقت پرسيدم 

                                                                  »...يه سري داستان هايي كه شنيدم. ونم هدلي واقعا چيهمن ديگه نمي د«: پاسخ داد

 . تعداد كمي از آن ها پايان خوش داشتند. همه ما داستان هايي را در باره اين بازرس ويژه شنيده بوديم. سر تكان دادم

هيچ وقت نبايد كاراگاه خصوصي ... تامي. يكي ديگه رو از دست نمي دم. از دست دادممن يه برادر «: لري ناگهان گفت

تو يه بازي .. مي دوني كه. فقط براي راضي كردن پدرمون و موهبت هستي گرايي كه داشت اين كارو كرد. مي شد

ازش . مي تونم باور كنموقتي اتفاق افتاد اونجا بودم و هنوز هم ن. هيچ كس نمي تونست باور كنه. پوكر برنده شدش

ممكن حق با اون . هميشه مي بايست كه راه خودش رو مي رفت... اما تامي. خواستم كه بياد و تو دفتر با من كار كنه

 ».آخرشم من حتي نتونستم در برابر دوست دخترم از خودم محافظت كنم. بوده باشه

دفتر مجهز مخصوص به خودت و يه سري آدمايي يه .. چرا سراغ من اومدي؟ وقتي كه خب«: پس از لحظه اي گفتم

                                                                                                            »داري كه مي توني ازشون كمك بگيري؟
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حتي جان تيلور بدنام هم  ..لعنت. چون هيچ كدومشون حاضر به قبول كردن اين نبودن«: به طور صريحي پاسخ داد

 ».بهم قول دادي كه تامي با تو در امان مي مونه. ، تو به من مديوني..ممكنه اين كارو قبول نكنه، با اين وجود

                                                             ».فكر مي كني  بهتر مي دونم كه نبايد همچين قولي مي دادم. قول دادم. آره«: گفتم

                                                                        »تو هيچ وقت من رو قبول نداشتي لري، چرا؟«: براي لحظه اي به او نگاه كردم و گفتم

جمع . ديمما اين كار رو از روش هايي كه بايد انجام مي . چون تو يه كارگاه واقعي نيستي، نه مثل من و پدرم«: گفت 

تو يه موهبت داري كه نصف كار . آوري توضيحات، پيدا كردن مدارك و كنار هم قرار دادن اطالعات براي نتيجه گيري

رو برات انجام مي ده و براي بقيه اش، از حدسيات و حس ششم و تهديد كردن مردم براي بيرون كشيدن حقيقت 

اگه حاضر شدم تو اين پرونده . تي كه يه موهبت ويژه دارهتو حرفه اي نيستي، فقط آماتوري هس. استفاده مي كني

                                                                    ».باهات كار كنم فقط به خاطر اينه كه اگه با هدلي رو در رو شديم مجبورم كه مثل خودش بجنگم

براي پيدا كردن تامي به موهبتت «: ن ثابت كرد و گفتسپس ناگهان به جلو خم شد و چشم هاي آبي اش را روي م

                                                                                                                                                            ».احتياج دارم

از جنگ و چندين بار ديگه براي پيدا كردنش هيچ كاري نكردم؟ تامي  اما فكر مي كني پس. من خيلي خستم«: گفتم

اما نتونستم . اون يا نمرده، يا موهبتم جسدش رو بهم نشون نداده. اما نتونستم هيچ جا رديابيش كنم. دوست من بود

                                                                                                                                  ».هيچ جايي تو نايت سايد پيداش كنم

                                                                                        »چه جوري كسي مي تونه از چشم تو مخفي بشه؟«: لري گفت

 ».ترك نكرده، يكم پرس و جو كردم، اما اين جا هم نيست تامي نايت سايد رو. سوال خوبي بود«: پاسخ دادم

البته، مطمئن نيستم تنها كسي كه پشت اين ميز موهبت ويژه داره «: سپس با دقت لري را زير نظر گرفتم و ادامه دادم  

سالح براي فايي چي كار كردي لري؟ كه ملكه مب يه . من باشم، مگه نه؟ تو يه عصاي جادويي داري، يه عصاي الفي

 »الفي بهت داده؟
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به «: بي آنكه پلك بزند به من خيره شد و در حالي به شكلي غير طبيعي در صندلي اش ميخكوب شده بود پرسيد 

                                                                                                                                    »تو از كجا اين رو فهميدي؟!! خاطر خدا

                                                                        ».اگه بفهمي چه چيزاي ديگه اي مي دونم شگف زده ميشي«: پاسخ دادم

زي در باره در واقع من اين موضوع را از طريق گوش ايستادن در يك مهماني فهميده بودم، اما تصميم نداشتم كه چي

                                                                                       ».ك هم كار كردمو اينكه، با پو«: اضافه كردم. اش بگويم

                                                                 »تو همه جا هستي، نه؟«: تنها چيزي كه لري مي توانست بگويد و گفت همين بود

تو يكي از اداره كننده هاي جديد هستي،  چرا «: تصميم گرفتم براي لحظه اي موضوع بحث را عوض كنم و پرسيدم 

                                                                                                                                                 »از اونا كمك نگرفتي؟

                                                                             ».چون هدلي وارد ماجرا شده، و اين موضوع رو خانوادگي مي كنه«: پاسخ داد

مسبب همه اين ناپديد شدن ها  يه فكري داره اذيتم مي كنه، كه خيلي هم چيز جالبي نيست، هدلي مي تونه« :گفتم

      »باشه؟

                             ».نمي تونم باور كنم كه به برادر خودش آسيب بزنه، اصال نمي تونم همچين چيزي رو بپذيرم«: لري گفت

                                                                                                                         »اون برادرته،  ازش مي ترسي لري؟«: پرسيدم

وقتي جوان بوديم رابطه خوبي داشتيم، بيشتر از اينكه يه برادر بزرگتر باشه مثل يه ... از هدلي؟ اوه آره«: جواب داد

هيچ . با او هم اتاقي باشمحتي نتوانستم تحمل كنم كه ... اما وقتي كه به مدرسه ديپ رفت و برگشت. عموي باحال بود

من . آدم ها نبايد به اين شدت بدرخشن. مانند خيره شدن به خورشيد بود.. فقط نگاه كردن به او. كداممان نمي توانستيم

 ».حتي ديگه مطمئن نيستم كه انسان باشه. نمي دونم بازرس ويژه چيه، اما اون هدليي كه من مي شناختم نيست

                               »...خب، تو چيزي نمي نوشي، نمي خوري، و «: وع را عوض كنم، براي همين گفتمدوباره وقت آن بود كه موض
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نيازي به زرق و برق و دلخوشي هاي الكي . من مرده ام. نه، هيچ كدوم ازين كارا رو نمي كنم«: لري ميان حرفم پريد

                                                                                                                                             ».زندگي ندارم

 »پس چي كار مي كني؟«: گفتم

 ».خودم رو مشغول نگه مي دارم تا مجبور نشم به موقيعت واقعيم فكر كنم«: پاسخ داد

                                                                                            »...مزيتايي دارهمرده بودن رو دوست نداري؟ بهم گفت يه «: پرسيدم

وقتي چيزي رو لمس مي كنم مثل اين مي مونه كه دستكش دستم . هميشه بدنم سرده. نمي تونم بخوابم«: لري گفت

هيچ چيزي كه باعث . مشكل اينه... ارم، هيچ حسي ندارمهيچ وقت نفس كم نمي. هيچ وقت خسته نمي شم. كرده باشم

                                                                                                             ».ميشه ما انسان باشيم رو احساس نمي كنم

مه ميدي؟ خيليا تو نايت سايد هستن كه ميتونن كاري اگه اين قدر از زامبي بودن بدت مياد، چرا ادا«: محتاطانه گفتم

                                                                                                                                   ».كه به آرامش برسي... كنن

. ادامه بدم چون از اتفاقي كه ممكنه بعدش بيفته مي ترسماما مجبورم .  مي دونم، با بعضياشون حرف زدم«: لري گفت

براي همين تا وقتي كه دوباره همه چيز رو ... قبال يه كار ناجور كردم، وقتي جوان و احمق بودم، يه كار واقعا وحشتناك

                                                                                                                            ».مرتب كنم بايد ادامه بدم

                                                        »درباره اون عصاست، هميشه همه چيز به همون بر مي گرده«: سرش را به آرامي تكان داد و گفت

                                                                                    »چي كار كردي لري؟ عصا رو در برابر چي به دست آوردي؟«: پرسيدم

                                                                                               ».ملكه مب رو از جهنم بيرون آوردم«: پاسخ داد

همه ! تر از اون چرا؟ مب يكي از قديمي ترين و قدرتمند ترين هيوالهاستچي؟ چه طوري؟ و مهم «: با تعجب گفتم

                                                                                                                                  »!اين رو ميدونن
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قبل از اون كاراگاه . فكر مي كردم فقط يه پرونده ديگه اس. كنمنمي دونستم خودمو درگير چه كاري مي «: جواب داد

فقط يه جوان معمولي بودم كه دنبال گنجه و سعي مي كنه براي خودش اسم و رسم به هم بزنه، و . خصوصي نبودم

 ».هميشه هم براي مشهور شدن، يه احمق بودم
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 فصل چهارم                                                                 

 لري آبليويون، جوينده گنج

 

هيچ وقت اين داستان را براي كسي نگفتم، براي چه كسي مي توانستم تعريف كنم؟ چه كسي : لري آبليويون گفت     

 حرف من را مي پذيرفت؟ چه كسي باور مي كرد كه تقصير من نبود؟ 

ر اين فقط كساني كه زنده به جهنم فرستاده شده و در آن محبوس شدند مي توانند ازش خارج شوند و به زندگي د     

براي انجام اين كار به دو چيز نياز بود، راهي ميان بر به يك دروازه جهنم و يك احمق بدبخت و نكبت . دنيا بازگردند

آن زمان خيلي جوان تر بودم، فكر مي كردم كه همه چيز را مي دانم و . زده اي كه اتصال بين دو دنيا را نگه دارد

در حقيقت، دنبال ماجراجويي بزرگ تر و مسحور كننده تري . ا دنبال نكنممصرانه تصميم داشتم كه راه پدر مشهورم ر

مي خواستم اينديانا جونز نايت سايد باشم و گنج هاي فراموش شده را از مخفيگاه هاي باستاني شان بيرون . مي گشتم

سيار زيادي را در زمان ب. بكشم، به بهاي گزافي بفروشم و پول چندين بار زندگي كردن را از آن ها بدست بياورم

كتابخانه هاي نايت سايد سپري كردم، با جديت ميان قفسه هاي متروك و مجموعه هاي مخفي، خاطرات و نشريه 

هاي فراموش شده و تاريخ هاي بسيار سري به دنبال شواهدي مي گشتم كه من را به رد پاي چيزهايي برساند كه از 

سيار زيادي در نايت سايد هستند، اما من خود را مجبور كردم كه فردي جويندگان گنج ب. زير دست تاريخ در رفته است

گاهي اوقات . متفاوت شده و قدم به قدم به جاهايي نزديك شوم كه دست هيچ كس قبل از من به آن ها نرسيده است

شده و موفقيت  تازه بيست ساله. تنها كاري كه الزم است انجام دهيد اين است كه با دقت باال به همه چيز نگاه كنيد

P97Fها و اشياء با ارزشي را هم به دست آورده بودم، كه شامل يكي از هفت حجاب اصلي رقص سالومه

1
P  متعلق به وقتي كه

                                                           
 است دوستي و آرامش،صفا و صلح معني به عبري دخترانه نام سالومه) : dance of the seven veils from salome(رقص هفت حجاب سالومه . 1

 و آشتي براي عربي نيز و عبري در) شلم( يا) سلم( ريشه. است فليپس دختر و يهود ملكه نام همچنين) ع(عيسي حضرت خاله و عذرا مريم حضرت خواهر نام سالومه.
 واقع در و است انتقام داستان تم.  كند مي توجهي بي او به يحيي و كند مي بازي عشق و عشق طلب او از و شود مي يحيا عاشق كه زني سالومه. آيد مي آرامش

 مادي دنياي ي نشانه سالومه. كند استفاده منطقي غير اي خواسته چند هر اش خواسته يابي دست براي خود قدرت از شود مي باعث اش خواسته به سالومه نرسيدن
 كه خود سرزمين پيامبر)  يحيا(  يوكانان سر رقص اين انجام از پس و دهد مي انجام را حجاب هفت رقص هيروديس درخواست به سالومه.گريزد مي او از يحيا كه ست
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P98Fدر برابر سر ژان باتيست

1
P ساد و مقابل پدرش رقصيد، ست كامل دندان مصنوعي ساخته شده از جمجمه ماركوس دP99F

2
P  و

اارزش نبودند اما براي آغاز شهرت من و پر كردن جيب هايم كفايت مي خيلي ب. يكي از چاقوهاي آقاي استب مي شد

اما نياز داشتم چيز ويژه اي پيدا كنم، يك چيز مهم كه تمام توجه ها را به خود معطوف كند مثل جام مقدس، . كرد

چيزهاي بزرگ برسي، اعتقاد داشتم بلندپروازانه فكر كن تا به . شمشير اكسكاليبور و يا قلب گمشده مرلين سيتن اسپاون

 . آن روز ها اين شعارها را باور داشتم

P100Fآن شب در بار هامبوگ

3
P بار هامبوگ براي جوانان جاه طلبي . بودم و داشتم يك مرلوت خيلي خوب و خنك مي نوشيدم

د كه در راه پيشرفت بودند محلي كوچك و بسيار منحصر به فرد بود، جايي متمدن براي تمام آن هايي كه حاضر بودن

از آن مكان هايي كه براي شناخته شدن به جاي اسم از كارت هاي تجاري استفاده . براي رسيدن به اوج هركاري بكنند

مي كرديد، مثل كوسه مي خنديديد، مثل طاووس به ديگران فخر مي فروختيد و جوري به طرفتان خنجر مي زديد كه 

در و ديوار هاي مزين به . از اينكه جذاب باشد  راحت بود بار هامبوگ بيش. تا وقتي در نرفتيد كسي متوجهتان نشود

چوب صيقلي بلوط، اتاقك هايي براي سرو مشروب و با يك موسيقي پس زمينه بسيار دلچسب كه براي جايي مثل 

مثل مرغزاري سرشار از آرامش و سكون كه هيچ وقت پر از جمعيت نمي شد، چون مردم براي . نايت سايد تازگي داشت

 . چيزهايي به نايت سايد نمي آمدندهمچين 

بار توسط بانوي مسن و خوش مشرب فاستوني پوش كه مرواريد به گردن داشت و عينكش تا نوك بيني پايين آمده  

موهاي خاكستري اش حس مادرانه اي داشت و وقتي پاي پول به ميان مي آمد مثل تله اي فوالدي . بود اداره ميشد

P101Fشيزه اليزا فريتوندو. خطرناك به نظر مي رسيد

4
P كسي كه هيچ وقت حتي يك . هميشه دلپذير و هميشه آماده به خدمت

                                                                                                                                                                                     
 مرحله هر در و پوشيده لباس 7 در اين رقص سالومه .ميآورد سالومه براي نقره سيني در را يحيا سر اش باطني ميل رغم علي هروديس. كند مي را است شده عاشقش

 شاهنامه در ما كه خوان 7 از باگذشتن و است معنوي دنياي به مادي ي مرحله از سالومه عبور رقص اين واقع در و دارد مي بر را ها حجاب از يكي خويش رقص از
 7 يا و بينيم مي سالومه تكامل مراحل در را مراحلش تمام كه)  فنا-حيرت-توحيد-استغنا-معرفت-عشق-طلب(  عطار عشق شهر هفت يا و رستم خوان 7 داريم

 . در پايان سالومه با كفن پوش شدن مرگش به وصال يحيي كه عاشقش بود مي رسد .است ارتباط در است تعالي به رسيدن نماد همه كه آسمان
 

1. John the Baptist :  يحيي   
2. Marquis de Sade  رمان كه نوشت زيادي هاي كتاب ساد ،1814 دسامبر 1: درگذشته ؛1740 ژوئن 12 فرانسوي متولد فيلسوف و نويسنده پاريس در

 زمان در ديدگاه اين. ست جنسي آزار به ميل و جنسي آزاد روابط داشتن در ساد فلسفه. است شده گرفته نويسنده اين نام از ساديسم كلمه. اوست معروف آثار از ژوستين
    .شداست واقع انتقاد مورد بسيار فرانسه در او

3.Bar Humbug 
4.Eliza Fritton 
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در گذشته . و فقط زماني از شاتگانش استفاده مي كرد كه واقعا مجبور مي شد. پني را هم با كارت اعتباري نمي پذيرفت

درسه را آتش زده و نيمي از كاركنان را ابلته فقط تا وقتي كه دانش آموزان م. مدير يك مدرسه غيرانتفاعي دخترانه بود

 .  در يك سالن بزرگ قرباني كردند

P102Fآن شب داشتم با بيچ كومبر

1
P پيرمردي خشك با رفتاري نظامي كه با گذراندن تمام وقت خود در مغازه . حرف مي زدم

د شگفت انگيزي هاي عجيب و غريب و آت و آشغال فروشي هايي كه مثل قارچ در نايت سايد رشد مي كردند به تعدا

اين مغازه ها تمام اجناس باد آورده و چيزهاي بدرد نخوري كه از طريق زمان لغزه ها يا همراه . گنج دست پيدا كرده بود

بيشترشان اجناس بدردنخور و . تورسيت ها و يا توسط افرادي از ديگر ابعاد وارد نايت سايد مي شوند را جمع مي كردند

بر مي توانست شاه پنگوئن ها را در بيابان هم پيدا كند و قبل از فروش به آن حرف زدن بي ارزش بودند اما بيچ كوم

او هفته خوبي را سپري كرده بود، براي همين اجازه دادم به مشروب مهمانم كند و من هم صبورانه به الف . بياموزد

 . زدن ها و خودستايي هايش درباره دستاورد هاي وي گوش مي دادم

ي درد بيهوده عشق شكسپير، نوارهاي بتامكس در قلب تاريكي ارسون ولز و چهل و پنج آهنگ از گروه اولين نسخه خط

باور دارم  مي . كواريمن كه متاسفانه بايد بگم نصفشون بعد از مرگ اجرا شدن، از تاريخ هاي موازي خيلي خوشم مياد

P103Fتونستم با خوشحالي زندگي كنم و عكس بزرگ و كامال برهنه هاگ هنفر

2
P  رو روي كپي مجله پلي گرل نبينم، يا مثال

اينكه يه زير سيگاري از جنس پنجه گرگنما داشته باشم، اونم با اين عادت نگران كننده كه توي هر ماه كامل به پنجه 

 .كه البته بعدش خاموش كردن سيگار در اون موقع هاي خاص توي اون يكم ناراحت كننده ميشه. انسان تبديل بشه

 

ظر بودم از نفس بيوفتد تا من هم بتوانم با كمي اغراق از موقعيت هايم تعريف كنم از باالي شانه هاي او ديدم وقتي منت

 .كه دختري بسيار زيبا وارد بار شد و چشمانم را ميخكوب كرد

انگار  جوان و شاداب بود و درحالي كه با سرزندگي خويش تمام بار را سرحال آورده بود طوري قدم رو پيش مي امد كه

تي شرت و شلوار لي تنگي پوشيده بود، چكمه هاي كابويي به پا داشت . رهبر گروهان رژه كامال شخصي خودش است 

                                                           
1.Beachcomber : آدم ولگرد       
2  
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پوستش به شكل ترسناكي صاف بود و چشماني . و انواع مختلف خرمهره و دست بند و النگو نيز از خود آويزان كرده بود

بدون اينكه . هاي بلوند روشن او كه به سمت عقب شانه شده بود دهانش سرخرنگ بود و مو. بسيار تيره  بزرگ داشت

 . حتي تالشي بكند باعث بند آمدن نفس من شد

وقتي وسط بار ايستاد و اطراف را نگاه كرد تمام صحبت . دختران زيبا در نايت سايد كم نبودند، اما اين يكي متفاوت بود

كردن توجه اش سينه سپر كردند اما وقتي ديدند نگاهش بر من تمام جوانان براي جلب . هاي دور و بر خاموش شد

جست و خيز كنان جلو آمد كه به من بپيوندد و بيچ كومبر آه كوتاهي از سر ناميدي كشيد . خيره ماند به كلي ناميد شدند

 .كامال مسحورش شده بودم.و بلند شد تا فرد ديگري را پيدا كند كه سرش را بخورد

خشان در برابر من توقف كرد سرم را كه باال كردم مي توانستم ببينم كه نوشته روي تيشرتش اين دختر با خنده اي در

نوشته شده بود و  اگر مجبور باشي چيزي را بخواهي ، نميتواني در برابرش مقاومت كنيجمله ي معروف كه مي گويد 

د زدم كه انگار اين جور اتفاق ها برايم طوري در برابرش لبخن. متوجه شدم زير تيشرتش هيچ چيز ديگري نپوشيده است

با . عاديست و با اشاره به او فهماندم نشيمنگاه زيبايش را روي صندلي مخصوص پيشخوان كه كنار من بود بگذارد

 .خوشحالي صدايي از خودش در اورد، نشست و چشمان بزرگش را روي من ثابت كرد

خيلي احساس راحتي نكن «: موقع ازش استفاده كرده باشد گفت خانم فريتون با لحن سردي كه به ياد نداشتم تا ان 

 ».عزيزم قرار نيست بموني، ما به امثال تو خدمات نمي دهيم اره، ميتونم درونت رو ببينم فكر نكن كه نميتونم

                   »مي تونم بمونم، مگه نه عزيزم؟« :دختر اخم دلربايي كرد و مژه هاي حجيمش را به سمت من تكان داد و گفت 

    »!!البته كه مي توني«: گفتم 

اخر همه ي اين ماجرا ها با اشك و ناراحتي تموم ميشه و هيچ وقتم . همتون كوريد«: خانوم فريتون خرخر كنان گفت 

به هيچ وجه براي ثبات اينجا «: ، سپس نگاه عبوسانه اي به دختر كرد و ادامه داد»هيچ كس به حرف من گوش نميده

كمي مضظرب . اين را گفت و به انتهاي ديگر بار رفت ».سر درست نكن خانم ، وگرنه سگ هامو ميفرستم دنبالتدرد

 .                                                    شده بودم تا به حال نديده بودم او از فردي كه مي تواند برايش پول ساز باشد  اينگونه رو برگرداند

    »قعا سگ داره؟وا«: دختر گفت
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 ».فقط كنايه بود «: پاسخ دادم 

سالم تو لري «: لبخند سر زنده اي زد و گفت . با شانه هاي باال انداخته اش بي تفاوت از موضوع خانم فريتون گذشت

P104Fآبليويوني و من پلي پركينز

1
P رو هم ،  و خيلي هم از ديدنم خوشحالي چون قراره تو رو اونقدر پولدار كنم كه حتي خوابش

         »!حتي تو بهترين روياهات! نبيني

                                                                                               »اوه، يه معامله تجاري، درسته؟« :گفتم 

به احتمال زياد سرخوردگي و ناميدي در چهره ام مشخص شده بود كه خنده ي دلپذيري كرد و با چنگي محكم كه به 

وشي و لذت، رسم دنيا اينه اول كار، بعدش خ«: طور غريبي قوي هم بود ران پاي چپم را گرفت و با شادي گفت 

         »!عزيزم

قيقا چطوري ميخواي د«: تجربه و متفكر به نظر برسد پرسيدم  در حالي كه به شدت تالش مي كردم كه صدايم با

     »پولدارم كني ؟

تو يه جوينده گنجي، همه ميدونن و من جاي يه گنج خيلي با شكوه رو بلدم كه اگه فقط اسمش رو «: خندان جواب داد 

                                           ».توي گوشت زمزمه كنم اشك شوق توي چشمات جمع ميشه و قلبت شروع به تپيدن ميكنه

فكر ميكني چي پيدا كردي ؟ كسي بهت يه نقشه باستاني فروخته؟ يا شايد يه كتاب رمز گشايي شده «: مودبانه گفتم 

اوه، خيلي خوب . خريدي؟ نميتوني به هرچيزي كه توي نايت سايد ميخري اعتماد كني، بعضي شون سابقشون خرابه

        »كرده بودم، چي پيدا كرده پلي؟ ادامه بده، تعجب

                                                                      ».ميگن به چيزاي مرتبط با آرتور عالقه ي خاصي داري«:پاسخ داد 

                            »شمشير در سنگ اصلي؟«: م ناگهان توجهم جلب شد و گفتم با وجود اينكه نميخواستم چيزي بروز ده

شايد حتي بهترش  صاحب اصلي شمشير، اوه ، شايد اين مجبورت كنه درست بشيني و كامل توجه كني،  «:پاسخ داد

P105Fمي دونم كجا ميتونيم بانوي درياچه

1
P  كه قرن هاست  توي بلوك هاي يخي فريز شده رو پيدا كنيم از زمان شاه آرتور

                                                           
1. Polly Perkins 
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P106Fبعد از سقوط كملوت. ري هاي زمان حفظ شدههمونجا مونده و از شر نابودگ

2
P  وقتي كه اكسكاليبور بهش برگردونده شد

تمام احتماالتي كه ممكنه بعد از بيرون اومدن دوباره اون از مقبره يخيش اتفاق بيفته رو . توي درياچه خودش يخ بست

           »!چه جايگاهي پيدا مي كنيم  در نظر بگير، چيزايي كه از زمان آرتور مي تونه به ما بگه ، فكر كن توي تاريخ

                                                                                         »!كن چقدر مي تونيم پول در بياريمفكر «: گفتم 

                                                                                                                         »!اونم هست«: گفت 

                                                                                                                            »...تو چطور«: پرسيدم 

لطفا بزار يه دختر كمي از راز ها رو پيش خودش نگه داره، مساله اينه كه براي اينكه تنهايي برم دنبال «: پلي جواب داد

                      »!پس بايد سپاس گذار باشي. نياز به يه همراه دارم و تو رو انتخاب كردم . همچين چيزي احساس امنيت نميكنم

اما واقعا چرا من؟ خيلي جوينده هاي ديگه گنج هم تو نايت سايد هستن كه از من با تجربه ترن و با هستم «: گفتم 

  ».خوشحالي حاضرن بهت كمك كنن

من دنبال يه شريكم، نه كسي كه با اولين فرصت از دور خارجم كنه، يا بفرستتم دنبال نخود سياه و گولم «: پاسخ داد

ستم كه نگاهش تشنه باشه و به بتونه به خاطر چيزي كه مي خواد راه هاي زيادي در  ضمن، من دنبال مردي ه! بزنه

                                                                     »تو قراره بخش اجرايي باشي و من تفكر و نقشه كشي، معاملمون ميشه؟! بره

                     ».به شليك شدن كردن پشتش قايم شي و صدمه نخورييعني كسي رو ميخواي كه وقتي گلوله ها شروع «: گفتم

! ميتونيم با هم خوش بگذرونيم! دقيقا«: دستان كوچكش را با شادي بهم كوبيد و با نگاهي سوزان خيره شد و گفت 

                             »روياهاي بزرگتري داره؟.... هستي؟ يا بايد دنبال يكي باشم كه... پس

آنقدرها احمق نبودم و دلربايي هايش كامال مبهوتم نكرده بود، مثل همه ي چيز هاي ديگر اين مورد هم بيش از حد  

مي دانستم كه واقعا شانس بزرگي به او روكرده و دنبال فردي مي گردد كه بخش . خوب بود كه واقعيت داشته باشد

                                                                                                                                                                                     
1. Lady of the Lake 
2. Camelot 
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پلي زيبا و . ها را گردن او بياندازد و با جايزه اش ناپديد شود سخت كار را برايش انجام دهد و بعد هم، تمام تقصير

جذاب بود و من جوان، و تصور مي كردم وقتي پاي خيانت و از پشت خنجر زدن در ميان باشد ميتوانم گليم خود را از 

ن هم به بخشي از من ميخواست اين موضوع حقيقت داشته باشد، ميخواست پولي واقعي باشد، و م. اب بيرون بكشم

 .  شدت مصر بودم ت با كارهاي بزرگ، براي خودم اسم و رسمي درست و حسابي  بهم بزنم

براي رسيدن به «: وقتي بار هامبوگ را ترك كرديم و قدم در خيابان هاي تاريك و كسل كننده گذاشتيم پلي گفت 

براي انجام دادن اين كار هم به يه سري . يمبانوي درياچه بايد يه دروازه ميان بعدي خيلي اختصاصي و قديمي رو باز كن

     ».وسايل خيلي ويژه و كمياب نياز هست

دروازه ميان بعدي؟ تعجبي نداره كه نمي خواي تنهايي «: در حالي كه سعي ميكردم صدايم ترسيده به نظر نرسد گفتم 

سر از يه بعد ديگه و واقعيت ديگه در  يك اشتباه كوچيك توي باز كردن اين جور دروازه ها كافيه تا. اين كار رو بكني

تازه اگه فقط نصفي از داستان ها و شايعاتي كه راجع به اين موضوع گفته شده صحت ! حتي بهشت يا جهنم.  بياريم

                                                                                      ».داشته باشه و تعجب ميكني اگه بگم چقدرش حقيقت داره

كافيه دستورات باز كردن دروازه رو با . من آماتور نيستم، قبال از اين جور كار ها كردم«: پلي با لحن سردي پاسخ داد 

خب، براي يه شكار رذالنه آماده .وسايل و فرمان هاي صحيح اجرا كني، بعدش ميبيني كه مثل ساعت برات كار ميكنه

   ».اي جادويي نياز داريم، اگه بخوام دقيق بگم يه چوبدستي الفي،  اول يه عص...اي؟ عاليه

الف ها ! يه صالح الفي؟ واقعا داري هي مشكل به مشكل اضافه ميكني. اوه، همينجوري داره بهتر از قبل ميشه«: گفتم 

معموال يا گم شدن هيچوقت نه اسلحه هاشون رو ميفروشن و نه معامله ميكنن، بنابر اين اونايي كه ميشه پيدا كرد هم 

و هميشه هم چندتا طلسم ! يا دزدي ان و يا سردرگم موندن و به شكل باور نكردني هم خطرناك، قدرتشون ديوانه واره

معموال خيلي راحت ميتوني حدس بزني كه كسي يكي از اينا رو پيدا كرده، چون تيكه هاش . ناجور روشون خونده شده

ميگن بدترين راه براي اينكه از شر يه رقيب دردسر ساز راحت شي اينكه كه  بعضي ها! بالفاصله تو هوا پخش ميشن

                                                                                                                             »..!بهش يه وسيله الفي هديه بدي
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تو وارد ! شد ميتونم بگم كه هيچ چيز جديدي كه خودم ندونم رو نمي گي؟ لرياگر اظهار نظرات تموم «: پلي گفت

براي به دست اوردن يه سري چيزا بايد سر يه چيزاي ديگه ريسك كني، ! ماجراي بزرگ شدي كه بزرگتر از اين نميشه

  »يا شايدم جوينده گنج كله گنده و پر ادعاي من از چندتا قصه جن و پري مي ترسه؟

نميخوام آخرش به يه ! علومه كه ترسيدم هر كس كه حتي فقط دو تا از سلول هاي مغزش كار كنن مي ترسهم«: گفتم 

! اما وقتي گفتم هستم يعني هستم! چيز كوچيك لزج و كج و كوله تبديل بشم كه دو تا كره چشمش تو بدنش شناورن

                                                                                                                       »چوبدستي كجاست ؟

به يه دزدي نظرت راجع «: پوزخندي زد و در حالي كه با مژه هاي بلندش برايم پشت چشم نازك مي كرد گفت 

 »مختصر از مقبره چيه ؟

 ».روي من حساب كن«: پاسخ دادم 

 .بعضي از مسير ها را بايد تا انتها رفت 

*  *  * 

P107Fمن را با خود به خيابان خدايان

1
P  برد و در حالي كه قدم زنان از وسط خيابان مي گذشتيم تمام كليسا ها و معابد را رد

مي كرديم  و از سر راه خدايان و عبادت كننده هايشان كنار مي رفتيم، انفجاري ناگهاني در ناودان ها و راه آب ها رخ 

اين آب و هواي . عي برسرمان باريد و جرقه ها مانند علف هرز تمام خيابان را پر كردندداد و باراني خفيف از ماهي واق

يك خداي از رده خارج با فالكت گوشه پياده روي جايي كه زماني معبدش خوانده مي شد . معمول خيابان خدايان بود

اگر نميتوانيد به . سخت گيرانه اندقوانين خيابان خدايان بسيار .  نشسته بود و به اندك داراي اش چنگ انداخته بود

بنابراين اين پيرمرد با اين هاله . اندازه كافي بنده داشته باشيد ميدان را براي كساني كه عرضه اش را دارند خالي كنيد

خيلي از . ديگر نميتواند خدا باشد. لرزان و متزلزل ديگر مجبور است به عنوان چيزي ديگر راهش را در اين دنيا پيدا كند

امثال او سر از نمايش هاي قصه گويي در مي آورند و با تعريف كردن داستان هاي گريه دارشان از مردم پول مي 

                                                           
1. Street of the Gods 
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P108Fو خيلي هاي ديگرشان در كوچه موش ها. گيرند

1
P  كارتون خواب مي شوند و براي هر چيز مفتي گدايي مي كنند عاقل

ان مي گذارد، زيرا كه چرخ سرنوشت براي كسي است كه توقف مي كند چيز كوچكي در دست هاي گشوده شده اش

 .                                                                                        همه ي ما مي چرخد و بازتابش را در كانات با كارهايمان به ما برمي گرداند، كه اين مي تواند واقعا بد باشد

           »سمشم نمي دونم، ناراحت كننده نيست؟نمي شناسمش، حتي ا «:پلي گفت 

نصف خدايان اين خيابان الهيوني دروغي، ساختگي و افرداي هستن كه ادعا «: با غرور و اطمينان ناشي از جواني گفتم 

                                                              ».ميكنن خدان، بيشتر افراد اينجا، بيشتر از اينكه معبود شن عبد ميشن

  »! بعضي هاشون بايد واقعي باشن! اخه نميشه كه همشون فريب كار و كالش باشن«: پلي گفت

                                                               ».در اين صورت ميشه از اونايي اسم برد كه از سر راهشون كنار ميري«: گفتم 

             ».ميتونم از اين حرفا استنباط كنم كه تو به هيچ وجه با ايمان نيستي«: خنديد و جواب داد

من با حقيقت سر و كار دارم نه ايمان، من دنبال گنجم نه معجزه، چيزاي زيادي تو همين دنيا هستن كه بدون «: گفتم 

                                 »اريم كجا مي ريم؟اينكه بخوام نگران دنياي ديگه باشم مورد عالقمند و سرگرمم مي كنند، دقيقا د

خانواده هاي سلطنتي براي اينكه مطمئن باشن باقيمانده دارايي هاشون براي ساليان آينده «: پلي با چابكي جواب داد 

كي از همه قضيه اش رو ميدوني اما، ي. اي كه مياد حفاظت شده و مورد احترامه خودشون رو توي اهرام دفن مي كردند

فراعنه خاص پاشو فراتر گذاشت و با استفاده از يه جادوي باستاني مصري از طريق فضا و زمان مقربه اش رو به يه 

جاي امن فرستاد، كه سر از اينجا در آورده و حاال قدرت طلسم هاي محافظ اصليش به خاطر روي هم انباشته شدن 

به خاطر . عبادت مي كردند در طول اين همه سال تا آسمون رفته ايمان و اعتقاد پرستنده هايي كه خداي داخل هرم رو

ماهيت خود نايت سايد، در طول قرن ها خيلي ها از جمله تعداد كمي از خدا هايي كه به خاطر جايگاه هرم توي خيابون 

                                 ».واردش بشن اما هيچكس هيچوقت نتوسنت راهي به داخل پيدا كنه هوس هايي به سرشون زده بود تالش كردن

          »همه ي اينا به چوبدستي الفي چه ربطي داره ؟! صبر كن «: گفتم 

                                                           
1. Rats’ Alley 
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فكر كردي فرعونه از كجا هميچين جادويي پيدا كرده كه براي انجام دادن همه ي اين «: مايوسانه نگاهم كرد و گفت 

          ».داشتنكارا كافي باشه؟ اون قديما الف ها توي ماجراها دست 

خوبه هميشه دوست داشتم يه موميايي ببينم و همه ي چيزايي كه دورشن رو از تنش باز كنم، البته غير از «: گفتم 

                                                                                                                                   "!لباس زيرش

مقبره خيلي  سوت و كوره بدون هيچ عبادتگر يا محافظي تقريبا به طور كامل فراموش شده،  اين روزا«: پلي ادامه داد

توريست ها عكس ميگيرن و بعدش حواسشون پرت چيزاي جذاب تر ميشه . كه از يه جهاتي امتياز مثبت به حساب مياد

اگر خيلي خيلي . بره با كم شدن پرستنده ها كم كم از بين رفتهو هيچكس متوجه اين نشده كه حفاظ هاي جادويي مق

                                                                                                         ».مراقب باشيم حاال ميتونيم  واردش بشيم

        »همه ي اينا رو از كجا ميدوني ؟«: پرسيدم 

و تنها كسي نيستي كه دوست داره توي كتابخونه تحقيق كنه، وقتي داشتم دنبال يه مطلب ديگه مي گشتم ت«: گفت

P109Fبعدشم يه ذره بين توي خرده ريز فروشي هارالد عجيب. كه البته اغلب هم اين اتفاق ميفته. اين اطالعات رو پيدا كردم

1
P 

                                                                                                                              ».پيدا كردم

به نظر شبيه تمام ذره بين هاي معمولي ديگر مي آمد، اما انقدر فهم . حركت نرمي كرد و ذربين ناگهان در دستانش بود

 :زيبايي نثارم كرد و ادامه داد پلي به خاطر مالحظه اي كه داشتم لبخند . بيان نكنمداشتم كه همچين چيزي را 

اين يه وسيله ساخته شده متعلق به . خودش نميدونست اين چيه وگرنه اصال حاضر نميشد به اين ارزوني بفروشتش«

                                                                                              »مصر باستانه و ميتونه ما رو مستقيم به مركز مقبره هدايت كنه

     »قراره چطوري وارد شيم ، قدم زنان از در؟«: پرسيدم 

                                                                              ».يه در مخفي وجود داره و من ميدونم كجاست«: پلي پاسخ داد 

 ».البته كه ميدوني«: گفتم 

                                                           
1. Strange Harald the Junkman 
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آجر هاي قرمز نارنجي مقبره كمي . مقبره ي فرعون فراموش شده بنايي با ابهت به ارتفاع شش و عرض سه متر بود

با اينكه هرم بين كليسايي . چيزي درباره شان وجود داشت... كهنه و پوسيده شده و يا بر زمين افتاده بودند، اما هنوز

قديم ارتدكس وايكينگ ها و يك معبد مادر زمين كه در پيچك پوشيده شده بود قرار داشت، هنوز هم مجلل به سبك 

واضح بود كه براي پرستيده شدن و مورد عالقه قرار گرفتن . حضور تاريك و فراموش شده اش كامال احساس مي شد

كه مي خواست كار ويژه اي انجام دهد و فقط نمونه اي كامل از بنايي ساده با طرحي وحشي و حيواني بود . آنجا نيست

اكنون با گذشت هزاران سال در حالي كه تمام معابد اطرافش زير تپه هاي غبار تاريخ دفن شده بودند به وظيفه اش 

مقبره ساخته شده بود تا براي ابديت پا برجا بماند و احتماال قدرتش از جادوي چوبدستي الفي ناشي مي . ادامه مي داد

كه البته . برابر هزاران سال تاريخ ايستاده بودم و زير سايه هايش احساس ناچيز و بي اهميت بودن داشتمدر .  شد 

براي همين نگاهي انداختم و با صدايي بلند نفسي كشيدم كه انگار قبال . نميتواسنتم اجازه بدهم پلي پركينز متوجه شود

P110Fيكم كوچيكه، شايد هرم  بونسايي«: ه بود گفتم بهترش را ديده بودم و اين اصال تحت تاثيرم قرار نداد

1
P باشه.«         

خودتو به نادوني نزن، اين فقط مثل قله كوه يخ ميمونه،  بقيه هرم زير خيابون و اونقدر عميق «: پولي با مهرباني گفت 

                                                                                       ».و عظيمه كه هيچوقت نميتوني پايينش رو ببيني

 ».پس بهتره اسانسور داشته باشه از پله متنفرم«: گفتم 

با دقت . سپس ناگهان خنديد و ذره بين را به من داد. پولي داشت هرم را با ذره بينش بررسي ميكرد و مرا ناديده گرفت

زرگ و پيچ در پيچ متشكل از تونل هاي سنگي تو در تو و دخمه بسيار ب. گرفتمش و لنز را مقابل چشمانم قرار دادم

الگوي مسير آنقدر پيچيده بود كه باعث شد سرگيجه . متقاطع كه تا جايي كه امكان داشت در اعماق پايين رفته بود

 با حركت سريع ديگري آن را ناپديد و سپس متفكرانه شروع به گشتن. بگيرم و به سرعت ذره بين را به پولي پس دهم

سرانجام متوجه شدم كه پلي اين هرم را خيلي بيشتر از آن چيزي كه . به دور هرم كرد و من هم به دنبالش راه افتادم

از كنار هرم مرا به سمت راه باريك و تيره اي كه كه نيمي از آن با زباله هايي كه بعضي . براي من معني داشت مي ديد

سرانجام در حالي كه با قدم هايي آهسته و با دقت راه مي رفتيم . ت كردشان هنوز تكان مي خوردند پر شده بود، هداي

پلي به جلو خم شد و شروع به . در برابر ديواري كه به نظر نمي رسيد با ساير بخش هاي هرم تفاوت دارد توقف كرديم

                                                           
1. bonsai pyramid 
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ل متوالي و سريع شمارش كرد سپس يك سري از آجرها را با الگويي پيچيده كه ياد گرفتنش اصال آسان نبود به شك

به او خيره شدم، اما تمام حواسش  به بخش كوچكي از ديوار رو به رو بود كه در مقابلمان به آهستگي عقب . فشار داد

 . يك ميان بر بود، در مخفي اي كه ورايش چيزي بجز تاريكي و سكوت ديده نمي شد. مي رفت

        ».صبر كن، فكر كنم يه چراغ قوه همراهم دارم«: گفتم

                                                                               »نگاه كن و ياد بگير. پسر ها و اسبا بازي هاشون«: پاسخ داد 

آن را مقابلش گرفت و نگهان پرتو درخشاني از نور روشن ازش خارج شد و مانند اشعه . ذره بين دوباره در دستانش بود

پلي دنبال نور وارد مقبره شد و من به سرعت پشت سرش راه . از نور افكن ساطع مي شود تاريكي را عقب رانداي كه 

هنوز سه قدم در تونل  سنگي باريك راه نرفته بوديم كه در مخفي پشت سرمان با صدايي گرفته و ازار دهنده . افتادم

نتواسنت مسير زيادي را در آن تاريكي سنگين مقابلمان  بسته شد، پولي ذره بين را باال گرفت ولي حتي نور آن نيز

همچنان با اطمينان پيش مي رفت و با اعتماد به نفسي نفسگير و با توجه به چيزي كه ذره بين به او نشان مي . بشكافد

طار خوشبختانه ذره بين در باره ي تله ها و خطرات مرگباري كه در راه وجود داشت هم اخ. داد چپ و راست مي كرد

 .حس شوخ طبعي مصريان باستان درباره اين چيز ها بسيار بدنام بود. مي داد

تونل باعث شد كه مور مورم شود من به خاطر اينكه جوينده گنج بودم قبال مكان هاي خيلي بدتري را تجربه كرده 

گل و خاك مدفون شده و زير خروار ها . جاهايي تاريك و كوچكتر كه حتي بسيار خطر ناكتر به حساب مي آمدند. بودم

. اما اينجا فرق داشت.  تونل هاي زير زميني اشان به اندازه كافي بزرگ بودند كه براي هميشه در آن ها گم شوم

هوايش خشك و پر از غبار بود و براي دريافت اكسيژن كافي مجبور بودم نفس هاي عميق . جاي مرگ بود... اينجا

ديورا هاي دو طرفم هم با خط هاي بسيار زيادي از حروف . مي شد خم شومسقف آنقدر كوتاه بود كه باعث . بكشم

 .هيروگليف كه هيچكدامشان برايم قابل خواندن نبود پر شده بودند 

هيچوقت خودم را براي يادگيريش اذيت نكرده بودم، چرا كه در تصورم هم نميگنجيد كه سرانجام سر از يك هرم 

 .چين چيزهايي را پيش بيني نمي كنيد واقعي مصري در بياورم خوب، شما هم
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سكوت ازار . هر چه بيشتر پايين مي رفتيم و خيابان خدايان را پشت سر مي گذاشتيم هوا رفته رفته سردتر مي شد

دهنده شده بود و غير از صداي تنفس سنگين من و صداي پاهايمان كه بر سطح سنگي و برهنه تونل گام بر ميداشتيم 

من كامال داشتم از سرما مي لرزيدم اما به نظر مي رسيد سرما اصال تاثيري بر پلي . نمي رسيدصداي ديگري به گوش 

واقعا بايد از او . ذره بين را به محكمي صخره در دست داشت. حتي حضور در مقبره هم برايش ازار دهنده نبود. نداشت

كن راهمان را روشن ميكرد پايين و پايينتر مي سوال هاي بيشتري مي پرسيدم ، در حالي كه نور ذره بين مانند نور اف

انگار كه . وقتي نور به هيروگليف ها مي رسيد به نظر ميرسيد كه زير آن حركت مي كنند و پيچ و تاب ميخورند. رفتيم

اقعا پلي و. بازتاب صداي پايمان بيشتر از انچه بود كه طبيعتا بايد در هواي راكد باشد. مي خواهند چيزي را اخطار دهند

عجله داشت، با گام هاي بلند و مطمئن از يك راهروي سنگي به راهروي ديگر مي رفت و من براي اينكه به او برسم 

براي مقابله با سرماي . فشار زيادي به ريه هايم وارد مي شد و احساس سوزش داشتم. مجبور بودم خيلي تالش كنم

اين احساسي بود كه . خشي از وجودم داشت هيجان زده مي شدگزنده، دستانم را محكم به دور خود حلقه كردم اما ب

بدون هيچ اخطار و راهنما، فقط از انتهاي يك راهرو . سرانجام به تاالر اصلي رسيديم. مقبره ها بايد ايجاد مي كردند

ي كرد و نور پلي ناگهان ايستاد و من به او برخورد كردم، ذره بين را جلو و عقب م. چرخيديم و تاالر مقابلمان بود

خود تاالر چيز زيادي براي ديدن نداشت فقط يك مكعب مربع سنگي . درخشان تمام جزيات را به وضوح نشان مي داد

. زمين و سقف اين اتاق هم مانند چهار ديوارش پوشيده از خطوط هيروگليف بود. بود كه در اعماق قلب هرم قرار داشت

پلي زانو . در اين كنده كاري هاي عميق هشدار هاي ترسناكي وجود داردو اين قطعا توهم من بود كه تصور مي كردم 

با تمركز اخم كرده بود و با يكي از انگشتان بلند . زده بود و داشت بعضي از نشانه هاي روي زمين را بررسي مي كرد

گ دنبال من آمده بود در هيچ اثري از آن دختر طناز ماجراجويي كه در بار هامبو. وظريفش آن ها را نشانه گذاري ميكرد

ناگهان ايستاد و با لبخند . به نظر مسن تر و باتجربه تر به نظر مي رسيد، البته نه از نوع خوبش. چهره اش ديده نمي شد

چيزي براي نگراني نيست، فقط همون طلسم ها و نفرين ها و جادو هاي كلي و «: سريعي كه نثار من كرد گفت 

جادو از زمان مصر باستان راه زيادي رو تا به امروز اومده، هر كدوم از نصف دوجين ! ستواقعا شب تازه كارا! معمولي

               ».طلسم هاي محافظتي كه به خودم بستم ميتونه از پس همشون بر بياد

رده دو وارد خيابون خدايان كخيلي نبايد مغرور شيم كي ميدونه عصاي الفي با گذشت اين همه سال چقدر جا«: گفتم 

                                                                                                                                             »؟باشه



 

Page | 104  
 

                         ».داري از ترس فكر كردن به مومياي ميلرزي! اوه بيخيال عزيزم، ما در اماينم، به خودت نگاه كن«: پلي گفت

            »!سرده«: باوقار گفتم 

                                               ».واقعا؟ متوجه نشدم، تو مسير گرمم بود، با اين وجود بهتره عذر خواهي كنم«: پاسخ داد

، هر دو منتظر مانديم، اما هيچ سپس يك اسلحه ي استخواني را از جيب شلوارش در آورد و با قدرت به اطراف تكان داد

نه سكوت شكسته شد و نه چيز زننده اي كه در سايه هاي كنار نور ذره بين كمين كرده باشد بيرون . اتفاقي نيوفتاد

 »كار كرد؟«:پلي نگاهي به من انداخت و براي اين كه مطمئن شوم پرسيدم. پريد

! به من اطمينان كن شيرينم! البته كه كار كرد. نشونه خوبيهاين . نه طلسمي عمل كرد نه ما منفجر شديم« :اسخ دادپ

  ».ميدونم دارم چيكار مي كنم

             ».اره مطمئنم ميدوني داري چيكار ميكني«: گفتم

                                ».حاال شدي يه پسر خوب«: در حالي كه دوباره داشت از ميان ذره بينش نگاه مي كرد با حواس پرتي گفت

پلي كه انگار اين را پيش بيني كرده . پرتو نور به شكل پيوسته بر ديوار رو به رويمان حركت كرد و ناگهان متوقف شد

قراره چيزهايي رو ببينيم كه براي .  ورودي تاالر تدفين اون طرف اين ديواره! اونجاست ! اونجا«: بود با هيجان گفت

                ».ل هيچ كس نديده و ندزديده اتشون، كمكم كن سر از عملكرد پيچيده ي اين قفل دربيارمهزاران سا

                                                                           »فكر ميكني بعد از هزارن سال هنوز كار ميكنن؟«: گفتم

مكانيكي ان جادويي هم هستن و احتماال هنوز با جادوي چوبدستي الفي تغذيه همونقدر كه ! معلومه عزيزم«: پاسخ داد

 ».همشون همينطور بودن. فرعون انتظار داشته يه روز از اون دنيا برگرده و زنده از مقبرش بيرون بياد. مي شن

يم و مي چرخانديم و با همكاري هم سانت به سانت ديوار را بررسي مي كرديم و جاهاي درستي كه بايد فشار مي داد   

دستكاري مي كرديم زير نور ذره بين خودشان را نشان مي دادند و براي حل كردن اين قفل تركيبي بغرنج راهنمايي 

احساس مي كردم كه با چشم هايي مخفي و . متوجه شدم كه رفته رفته تمركز كردن مشكل مي شد. مي شديم
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فقط اراده آهنين . ر بزرگ تنها نبوديم، آن شخص ثالث همراهمان بودخصمانه تحت نظر گرفته شديم، انگار در اين تاال

و خوداري ام باعث مي شد كه از نگاه كردن به پشت سرم اجتناب كنم و هم اينكه مطمئنا پولي حرف كنايه اميز و آزار 

 .دهنده اي ميزد

ستگي در زمين فرو رفت و تاالر تدفين تمام ديوار با آرامي و پيو. سرانجام قطعه هاي آخر هم سر جاي خود قرار گرفتند

پايين رفتن . پشتش را اشكار كرد و جريان اندكي از هوا با رايحه ي ادويه ها و طلسم هاي محافظ به سمت مان آمد

داشتم از پشت مي . ديوار ادامه پيدا كرد و ناگهان وقتي يك جفت چشم درخشنده در برابرمان ظاهر شدند فرياد زدم

پولي سرجايش . ه كمربند برده و اسلحه اي را كه در قالفي پنهاني جاسازي كرده بودم بيرون كشيدمافتادم كه دست ب

باقي مانده هاي . چشم ها از دو برگ طاليي رنگ ساخته شده بود.ماند و ذره بين بر مجسمه بلند رنگ شده قرار گرفت

او . د شدن اخرين قسمت هاي ديوار كنار پلي بايستمغرور و وقارم را جمع كردم و دوباره جلو افتادم تا همزمان با ناپدي

هيچ چيز نگفت، تمام حواسش به تاالر تدفين پيش رويمان معطوف شده بود، تابوت سنگي احاطه شده در ميان يك 

واضح . جين مجسمه با ابعاد واقعي و چشم هايي كه تا ابد باز نقاشي شده بودند، درست وسط تاالر در انتظار خوابيده بود

است كه ديوار ها هم پر از حروف هيروگليف و چندين نقاشي از چهره ي متفاوت از هم بود كه احتماال خانواده فرعون 

چندين ديگچه كوچك هم براي نگهداري از اعضاي داخلي بدنش كه هنگام فرايند موميايي شدن انها را از . بودند

وچكتري هم به منظور نگهداري از ميوه ها و دانه ها و حتي ظروف ك. بدنش خارج كرده بودند در اطراف ديده مي شد

مواد غذايي كه براي زندگي پس از مرگ تدارك ديده شده بودند قرار داده شده بود و گوشه و كنار تاالر بيش از آنچه 

وانيد با ميگويند كه نميت. كه تصورش را كنم پر از طال هاي نابي بود كه به صورت تپه مانند روي هم قرار گرفته بودند

 . پول راهتان را در زندگي پس در مرگ بخريد، اما اين فرعون تالش زيادي كرده بود

 ».اره همشون خيلي قشنگن، اما ما براي اينا نيومديم! چشماتو درويش كن عزيزم«: پلي گفت

  »!تو واسه خودت حرف ميزني، اينا طالي اصله«: گفتم

نيست ياداوري كنم كه براي بردن اين همه طال به چندين كاميون و البته  قرار نيست جايي برن، نيازي هم«: پاسخ داد

طال اينجا جاش . بزار اول چوبدستي رو پيدا كنيم بعد هميشه ميتونيم برگرديم سراغ اينا. يه گارد محافظتي احتياج داريم

 »ته؟امنه، اما نميتونم همين رو راجع به بانو درياچه هم بگم كه هنوز هدف اصليمونه، درس
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                         ».خب آره، هميشه ميتوني طالي بيشتري به دست بياري، اما فقط يه بانو درياچه هست«: در جواب گفتم

                                                                                                                 ».دقيقا، پسر باهوش«: پلي گفت

                               ».هيچ ايده اي دراين باره كه كجا بايد چوبدستي رو پيدا كنيم نداري؟ اين دور و بر نميبينمش«: پرسيدم

 ».فرعون با خودش بردتش توي تابوت. خيلي با ارزشتر از چيزيه كه بندازنش يه كنار. البته كه نمي بينيش«: اسخ دادپ

با جواهرات و برگ هاي طال پوشيده شده بود و تمام .دو و نيم متر طول داشت. ي كردمبررس متفكرانه تابوت را

پلي شروع . بسيار تاثير گذار، خالص و اصيل بود. درپوشش نقشي از چهره و بدن خود فرعون را به نمايش مي گذاشت

              ».نمرده فقط خوابيده«: به خواندن بعضي عالئم كرد و گفت

                                             "انتظار نداشته باشم كه همراهت يه اهرم داشته باشي؟. فقط خودشو مسخره كرده" :گفتم

  ".فقط يه لحظه عقب بايست": پاسخ داد

و سپس در حالي كه در تمام مدت سعي مي كرد فاصله ايمن را با تابوت حفظ كند شروع به دور زدن اطرافش كرد و 

بايد يه سري تله هاي خيلي خيلي «: بعد از چند لحظه گفت. سانتي متر به سانتي مترش را با ذره بين خود بررسي كرد 

و لمس كرد فعال بشن اما تا جايي كه من ميبينم همشون خاص مكانيكي و جادويي داشته باشه كه تا كسي در پوش ر

                                                                                                                                        ».فقط ميتونم فرض كنم كه حفاظ هاي من خارج از وقت هم كار ميكنند. بي تاثير و به درد نخورن

                   ».فيلم هاي مربوط بهش رو ديدم. ما نميخوايم اين زيباي خفته بيدار شه. درست همونطور كه بايد باشه«: فتمگ

          ».از پسش بر ميايم«:پلي با بي توجهي پاسخ داد

دايان بودن و تغذيه شدن از ايمان و اعتقاد بعد از اين همه سال تو خيابون خ! خيلي اعتماد به نفست باالست«: من گفتم

                                                                                         »عبادت كننده ها كي ميدونه اين موميايي به چي تبديل شده؟

از يه تيكه چوب خشك موميايي شده تا زماني كه محافظ هاي من كار كنن  اون هيچ چيز غير «: او به نرمي پاسخ داد

 »لري گوشت با منه؟. اگه پاشد و نشست فقط يكي بزن تو گوشش دوباره مي افته. نيست
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حواسم به چيز ديگري بود ميتوانستم صداي پاي بي قراري كه به نرمي حركت مي كرد و همچنين صداي قلب خودم 

يك و تهديد اميز شخص سومي سراسر تاالر تدفين را احساس حضور نزد. كه محكم به سينه ام مي كوبيد را بشنوم

فكر ميكردم مجسمه هايي كه در برابر چشمانم بودند داشتند به ارامي سر هايشان را مي چرخاندند تا به . پوشانده بود

اين ها فقط حس هاي خودم بود و فريبشان را نميخوردم اما هر چي ميگذشت بيشتر و بيشتر مطمئن . من نگاه كنند

چشمان فرعوني كه زير اين درپوش در . دم كه فرد ديگري مي دانست كه ما اينجا، در مكاني كه نبايد باشيم بوديمميش

ما . لري لطفا اروم باش«: پلي نزديكم امد و بازويم را محكم گرفت و گفت. تابوت خوابيده باز بود و به ما نگاه مي كرد

                                                              ».ه مي شي يكي ديگه رو انتخاب مي كردماگر ميدونستم اينقدر راحت جن زد. كامال امنيم

                   ".بيا درش رو باز كنيم و چيزي كه به خاطرش امديم رو برداريم و از اينجاي لعنتي بزنيم بيرون. من خوبم": گفتم

دستي رو توي دست چپش گرفته تنها كاري كه بايد انجام بديم اينه كه درپوش موميايي چوب. موافقم عزيزم«: پاسخ داد

                    ».رو اونقدر به اينطرف هول بديم كه براي برداشتنش كافي باشه

فقط همان موقع با اكراه و بي . حتي با وجود فشار و نيرويي كه هردوي ما وارد ميكرديم درپوش نميخواست حركت كند

ندكي كنار رفت و پژواك صداي بلندي از كشيده شدن سنگ ها به هم در هواي راكد پخش و در ميان ناسزاهاي ميلي ا

تمام نيرويمان را روي درپوش گذاشتيم و آهسته آهسته فضايي باز شد و . خفه و زير لبي من و پولي محو و پراكنده شد

يايي شده چروكيده و از شكل افتاده به نظر مي رسيدند سر و شانه هاي موم. بخش دروني و ساكن تابوت را نمايان كرد

بانداژ كهنه اش هم قهوه اي و خاكستري . و چشم ها و دهانش هم مثل سايه هايي تيره در يك سفال پخته شده بود

بدنش انقدر شكننده به نظر مي رسيد كه انگار با ضربه ي بسيار آرام از هم . شده و در كوشت مرده اش فرو رفته بود

چوبدستي الفي را به دست چپ كه روي سينه ي گود رفته اش قرار گرفته بود به چنگش . ي پاشد و تكه تكه مي شودم

          »!برش دار! ادامه بده! خب«: محكم داشت پلي گفت

                                                                                                                  ».خودت برش دار«: گفتم

           »چي؟«: جواب داد
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بيا يه لحظه راجه بهش فكر كنيم من هرچي فيلم درباره ي موميايي « :در حالي كه به درپوش تكيه داده بودم گفتم

احمقه هميشه كسي كه شي خاصي رو از دست موميايي در مياره .ساخته شده رو ديدم حتي مزخرفات ابوت و كستلو

در واقع به طور معمول توي اين بخش آهنگ هشدار دهنده . بوده، بعدشم موميايي بلند مي شده و گردنشو مي گرفته

                                                                                                                         ».فيلم واقعا صداش بلند ميشه

 »!خداي من تو يه ترسويي«: ولي گفتپ

به چوبدستي الفي چنگ زد و تقال كنان از دست موميايي خارجش كرد، سپس يك قدم به سمت عقب برداشت و آن را 

اليه قطوري از گرد و غبار . تمام تاالر تدفين انگار كه زلزله آمده باشد به شكل خطرناكي لرزيد. فاتحانه در دست گرفت

ديوار . ين ريخت، زمين هم مثل موج بزرگي كه از ميان سنگ هاي جامد عبور كند باال و پايين ميرفتاز تمام سقف پاي

هم به خود پيچ و تاب مي خوردند و هيروگليف ها طوري به نظر ميرسيدند كه انگار زنده شده و شروع به فرياد زدن 

رعت از زمين بيرون آمد و محكم سر جايش روي ديواري كه به سمت تاالر تدفين باز كرده بوديم هم به س. كرده باشند

                             »راه ديگه اي به بيرون هست؟. دفعه بعد بيشتر به آهنگ دقت كن«: به پلي خيره شدم و گفتم. سقف قرار گرفت

                       ».هيچي«: پلي ذره بين را عقب و جلو كرد و در حالي كه گرد و غبار در پرتوي درخشانش ميرقصيدند گفت

                                                                                                                                       ».عاليه«: گفتم

موميايي از استراحتگاهش  سپس درپوش تابوت بر زمين افتاد و هر دوي ما از جا پريديم و فقط براي اينكه ببينيم

يك انرژي ماورايي سرحالش كرده بود و حركتش ميداد و او هم با آرامي و به شكلي . برخواسته اطراف را نگاه كرديم

. كوچك بود، حدود يك متر و نيم قد داشت و خودش جسمي پوسيده و چروك به حساب مي آمد. نامنظم راه مي رفت

حفره هاي خالي صورت مرده اش اول روي من ثابت ماند سپس . ر قدرت مي سوزداما مي توانستيد احساس كنيد كه د

يكي از دست هاي بانداژ شده اش را بيرون اورد و بازويش انگار كه بلندتر شده باشد . پلي و سرانجام به چوبدستي

از سرتاسر تاالر به  موميايي در تابوت را با يك پا شوت كرد و در پوش با عبور. صدايي خشك و ترك دار ايجاد كرد

 .             دورترين ديوار برخورد كرد

                  ».شايد بايد عصاش رو بهش پس بديم«: گفتم 
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                                                                                                        ».حتي فكرشم نكن«: پلي با طعنه گفت

             »ميتوني از چوبدستي عليهش استفاده كني؟! بهش فكر ميكنم، اونم همينطور! لعنت«: سخ دادمپا

من «:پلي در حالي كه از موميايي كه داشت با قدم هاي آرام جلو مي امد فاصله ميگرفت و عقب مي رفت گفت

  »!نميدونم

اما هنوز هم توجه . صداي بلند و ناله مانندي ايجاد ميشدتمام تاالر هنوز داشت ميلرزيد و ديوار هاي سنگي و سنگين 

. تفنگم را بيرون آوردم و شش گلوله روي او خالي كردم. موميايي منحصرا به عصايي بود كه در دست پلي قرار داشت

رد از جاي فشنگ ها گرد و خاك بيرون امد اما موميايي نه حتي تكان كوچكي خو. سه تا به بدن و سه تا هم به سرش

سرانجام كمر پلي به ديوار پشت سرش خورد . نه لحظه اي از تعقيب كردن پلي كه داشت عقب مي رفت دست برداشت

به اين فكر كردم كه از پشت روي موميايي بپرم و مانند كشتي گيرها زمينش بزنم اما دوباره دقيق تر . و با اجبار ايستاد

 .                                                               ا عملي نيستند و جواب نمي دهندهميشه مي دانيد كه بعضي از نقشه ه. فكر كردم

صورت مرده اش سريعا به سمت . از اين موجود كه ارام حركت مي كرد گذشتم و چوبدستي الفي را از دست پلي قاپيدم

وبدستي دست زدم طرز استفاده و اينكه چه كاري به خاطر اينكه همان لحظه اي كه به چ. من چرخيد و من لبخند زدم

تمام اطالعات ناگهان طوري در ذهنم بود كه انگار هميشه انها را مي دانستم و فقط ياداوري . مي تواند بكند را فهميدم

زمان  .كلمات فعال كننده را به آرامي در ذهنم گفتم و قدرت چوبدستي از آن خارج شد و تمام دنيا را فرا گرفت. شده اند

 . ايستاد

هم موميايي و هم پولي كه دستش را دراز كرده وسعي داشت چوبدستي را از من پس بگيرد بي حركت مانده بودند و 

آرام . ذرات گرد و غبار در هوا بالتكليف مانده بودند. تاالر هم گير كرده بين يك لحظه و لحظه ي بعد ساكن مانده بود

P111Fموميايي را بررسي كردم صورت چروكيده اش در يارد. طرافم تكاني نخوردبه سمت جلو حركت كردم، اما زمان ا

1
P ها باند

بله، ترسانك بود، اما اگر  . پوسيده پيچيده شده بود و به ماسك سفالي مي مانست كه در مصر باستان پخته شده باشد

به . به حساب مي آمدنيروي ماورايي كه باعث حركتش مي شد را مي گرفتيد فقط يك موجود كوچك و بسيار ضعيف 

                                                           
1. Yard,    معادل نود سانتي متر 
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عصايي كه در دستم بود نگاه كردم، حدود شست سانتي متر طول داشت و از ستون فقرات گونه اي از موجودات ساخته 

وقتي كه كارش را انجام ميداد با نور باشكوهي مي درخشيد، تمام . شده بود كه ديگر در دنياي زندگان وجود نداشتند

آن را به موميايي زدم و زمان اطرافش تسريع شد، در يك لحظه . نست انجام  دهدجادو هاي ممكن با زمان را مي توا

چرا با من حرف زده بود و . چوب داستي را در دستم باال گرفتم. بدن بانداژ شده از هم پاشيد، بر زمين ريخت و محو شد

پلي وقتي . ه به حالت عادي برگرداندمزمان را دوبار. با پولي نه؟ شايد به او اعتماد نداشت، مي دانستم چه احساسي دارد

ديد در جايي كه موميايي لحظه اي قبل قرار داشت كپه اي از گرد و خاك روي زمين ريخته فرياد كشيد به من نگاه 

                                            .                                       كرد، و سپس به چوبدستي خيره شد و حالتي به خود گرفت كه چوبدستي را از من پس بگيرد

        ».اينم منو ميخواد. نه، فكر كنم يه مدت نگهش دارم«: گفتم

                                                    »چه اتفاقي براي موميايي افتاد؟«: در حالي كه مصرانه صورتم را بررسي ميكرد پرسيد

 »ميشه تا قبل از اينكه همه در و ديوار و مكان شوم فرو بريزه از اين جهنم بريم بيرون؟. دخلشو آوردزمان «: پاسخ دادم

پلي كه فردي عملگرا بود هيچ وقتي براي مشاجره تلف نكرد، با عجله به سمت ديوار ورودي رفت و به كمك ذره 

در حالي كه سعي مي . چيده را راه بياندازدفقط چند لحظه طول كشيد كه دوباره عملكرد پي. بينش آن را بررسي كرد

كرديم به صدا هاي ناله مانند اطرافمان كه زياد مي شد توجه نكنيم، از روي ديوار پايين رونده پريديم و در راه روي 

گرد و خاك در اليه هاي قطور و سنگين به سرمان مي باريد و باعث . سنگي در حال لرزش شروع به دويدن كرديم

دستانمان را جلو بيني و دهان هايمان گرفتيم تا از بدتر شدن سرفه ها . گام دويدن به سختي سرفه كنيمميشد در هن

نميدانم چقدر نور ذره بين را دنبال كرديم و دويديم ، اما به نظرم مثل سفري آمد كه هيچوقت تمام . جلوگيري كنيم

هنوز آنجا هستم و براي هميشه ميان تاريكي و غبار  تا ساليان بعد از ان ماجرا گاهي خواب مي ديدم كه. نخواهد شد

اما سرانجام دوباره به در مخفي رسيديم، راه برگشتمان به خيابان خدايان را باز كرديم و تا وقتي كه به مكان . مي دوم

خودش سپس برگشتيم تا راس هرم را ببينيم كه در . امني در آن طرف خيابان خدايان نرسيديم به دويدن ادامه داديم

            »...همه ي اون طالها«: گفتم. فرو ريخت و تباه شد و تنها چيزي كه از آن بر جاي ماند حفره بزرگي كف خيابان بود

                                                                                                     ».همش تقصير تو بود«: پلي گفت
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چطور اين كار رو كردي؟ تا قبل از اينكه تو چوبدستي رو از دست موميايي در بياري همه چيز «: انه پرسيدممشكوك

                                                                                                                                              ».خوب بود

                                                                                                         ».هولم كردي! تقصير تو بود«: پاسخ داد

                                                               ».متاسفم«: نمي شود با كسي كه همچين منطقي دارد بحث كرد براي همين گفتم

            ».حاال چوبدستي رو بده به من تو نميدوني باهاش چيكار كني«: گفت

                                                                                            ».اون مي خواد دست من باشه«: راسخانه جواب دادم

 .پلي به من خيره شد

بيشتر مردم به تاكسي ها اعتماد ندارند ولي من متوجه شدم تا وقتي . اه بعديمان تاكسي گرفتيمبراي رسيدن به ايستگ

پلي قول داد كه شي بعدي كه بايد به دست . كه تفنگت را پشت گردن راننده بگذاري مي تواني به آنها اعتماد كني

بار هاي اعياني اش مي رفتيم كمي وقتي به سمت شمال شهر با همه ي كلوپ ها و . بياوريم خيلي ساده تر است

دنبال يك جفت تاس اشفته گر كه وسيله اي . در باالي شهر آدم هاي سطح باالتري را مي بينيد. احساس آرامش كردم

ساده براي تغيير احتماالت به حساب مي آمدند بوديم و با توجه به گفته هاي پلي بهترينشان در بوستان خوشي هاي 

P112Fووفنگ

1
P يكي از منحصر به فرد ترين و . همه تشكيالت وو فنگ كه رسوايانه فاسد بود را مي شناختند. پيدا مي شد

هم بوستان خوشي ها و هم خود . همچين چيزي تالش زيادي نياز داشت. گران ترين النه هاي قمار در تمام نايت سايد

م اين سال ها حتي به اندازه ي يك پدرم ميشناختش و مي گفت جنتلمن شرقي در تما. وو فنگ از دهه سي اينجا بودند

شايعه هاي زيادي راجع به اين مرد وجود داشت، چيز هايي كه واقعا قابل گفتن نبودند و خود وو . روز هم پير نشده است

 .فنگ هم به تمامشان دامن مي زد مخصوصا بدترين هايشان

ايستاده بود چندين كارت اعتباري ساخته هيچ مشكلي براي ورود نداشتيم پولي به ماموري كه با لباس رسمي دم در 

بوستان . شده از طالس سفيد نشان داد و دربان ها براي اينكه كدامشان در را برايمان باز كنند شروع به مشاجره كردند

مثل . خوشي ها هميشه آماده بود تا از آنهايي كه بيشتر از عقل و شعور پول داشتند پذيرايي كند و به آنها خوشامد بگويد
                                                           
1. Wu Fang’s Garden of Delights 
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اين تنها راهي است كه ميتوانيم همه چيز را رو به راه كنيم، يا . تمام تشكيالت نايت سايد ورودي از خروجي بزرگتر بود

درون بار وو فنگ، . شايد آن جور كه پدرم مي گفت، مكان ها گسترش پيدا مي كنند تا فضا را براي گناه اماده كنند

يك جنگل واقعي متعلق به گياهان و درختان شرق . ادامه پيدا كرده بود بوستان خوشي ها، تا جايي كه ميتوانستم ببينم

دور ميان گل هاي چند برگ بزرگي كه در آن هواي معطر شكوفه داده بودند، پرنده ها با رنگ هاي روشنشان يا دسته 

ي كه در فواصل جمعي باالي سرمان پرواز مي كردند و يا از گلبرگ هاي برامده گل ها اويزان مي شدند، رودخانه ا

معين پل هاي سرپوشيده دلپذيري داشت با پيچ و خم از ميان جنگل ميگذشت، رايحه ي خوش و قوي هوا سرم را پر 

من و پلي صبورانه از كنار آبشار هاي ريزان مي گذشتيم، در حالي . به تنفس كردن در خود بهشت مي مانست. كرده بود

رده بودند لذت مي برديم طوري با آرامش براي افراد مشهور و بازيگران اصلي كه از مه رقيقي كه قطرات آب به وجود او

نايت سايد سر تكان مي داديم كه انگار همان قدر كه آنها به اينجا تعلق دارند ما هم داريم، و آنها هم مودبانه در پاسخ 

ر زمين مسطح كوچكي ميز هاي قمار د. چون تا زماني كه در انجا بوديم به اين مكان تعلق داشتيم. سر تكان مي دادند

هر نوع بازي شانسي كه بتوانيد فكرش را بكنيد و بعضي بازي هايي كه وو فنگ از واقعيت هاي ديگر . چيده شده بودند

مي . از پوكر گرفته تا حكم، رولت تا  بيست و يك. البته زور بازي هاي قديمي و سنتي به بقيه مي چربيد. آورده بود

ل، آينده زندگي و يا حتي روحتان شرط بندي كنيد و سپس وو فنگ براي پشتيباني از شرط بنديتان آنجا توانستيد سر پو

در جاي جاي بوستان خوشي هاي معروف وو فنگ همه راه هايي كه براي گرفتن پول يك ساده لوح . حاضر مي شد

س ها و كار هاي هنري و مجسمه هاي ميان درختان ظريف و گياهان خارجي بسيار زيبا تندي. وجود دارد ديده مي شد

مدرن از نمونه هاي واقعا انتزاعي گرفته تا انواع مجسمه هاي شهواني و ابزار و وسايل صحنه هاي نمايش كه از زمان 

در فاصله هاي معين . ها و مكان هاي ديگر اورده شده بود قرار داشت، بعضي هايشان حتي هنوز به وجود نيامده بودند

آماده براي . اما اين ها بادي گارد ها و نيروي هاي ووفنگ بودند. وسطايي را براي تزيين گذاشته بودندزره هاي قرون 

در بوستان خوشي ها كسي بازنده ها را . اينكه در يك لحظه به شكل خطر ناكي جان بگيرند و در مشكل دخالت كنند

د هاي براق را باال مي زدند و درون زره ها را نگاه تحمل نميكرد، گاه و بيگاه مهمان ها از سر كنجكاوي نقاب كاله خو

 . مي كردند، اما هميشه خالي بود

يك . همه جا پر بود از انواع مختلف جوايز، هديه ها و يادگاري هايي كه وو فنگ طي ساليان مختلف به دست آورده بود

دست جدا شده آس و هشت را نگه داشته بود، دست واقعي بيل هيكوك وحشي با كارت هايي كه درست قبل از اين 
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ماسك . هم مانند دستان مرد مرده تا ابد مشهور شده بودند كارت ها. كه از پشت گلوله بخورد در معامله برنده شده بود

و . ي اصل همان رولتي كه به بانك فونته كاراو شليك شد گلوله. مرگ هاوارد هوگس كه با لبخندي زننده مي خنديد

. يك جفت تاس آشفته گر، ساخته شده از عاج سياه و خال هاي كوچكي كه از ياقوت خون رنگ تراش داده شده بودند

 .                                                                                 نمي توانستم هيچ محافظي اطرافشان ببينم، اما شك نداشتم كه آن جا بودند

 . برادرم تامي، پشت يكي از ميز هاي اصلي پوكر نشسته بود

. كرد، اول ، تامي هميشه به بدشناسي در قمار معروف بودخيلي جنبه هاي اين موضوع هم مرا ترساند و هم شگفت زده 

مي توانست سر اين شرط ببندد كه نايت سايد هميشه . اگر بانوي شانس از كنارش رد مي شد، تامي را نمي شناخت

هر چيزي سخت . دوم، تامي به هيچ وجه تجربه اي در ورق نداشت. شب است و خورشيد فقط از سر لج با او طلوع كند

و سوم اين . ز حكم از حد توانش خارج بود و نمي توانست بدون اين كه خودش را خيس كند تا بيست و يك بشماردتر ا

 . كه، با نااميدي مي ديدم كه با چند نفر از ورق بازهاي واقعاً حرفه اي سر يك ميز نشسته است

چهره هاي مشهور انجمن قمار، مرداني كه ورق ها را مي رقصاندند و موفقيت خود را بنا بر خواسته شان تغيير مي 

وقتي كه شخص ووفنگ آمد تا به من خوش آمد بگويد داشتم با خود كلنجار مي رفتم كه بروم و از سر دلسوزي . دادند

با فروتني و مودبانه تعظيم كرد و من هم در جواب تعظيم كردم، . چند ضربه به سر تامي بزنم، واقعاً افتخار نادري بود

اين جنتلمن شرقي . تمام توجهش معطوف به من بود. پلي با احترام بسيار زيادي سالم كرد اما او نديده اش گرفت

رد، و فروتن و دلپذير كه قيمت كت و شلوارش بي شك از درآمد يك سال من گران تر بود بسيار مودبانه رفتار مي ك

داستان هاي زيادي راجع به او . براي مردي كه حداقل يك قرن زندگي كرده خيلي از من مسن تر به نظر نمي رسيد

چشمانش بسيار تيره بود و لبخند كوچكش دندان هاي زرد او را . گفته مي شد كه بيشترشان خون و خون ريزي داشت

شكلي  هنوز هم در ميان غوغاي بوستان خوشي ها شنيده مي با صداي متمدنانه و آرامي كه به . به نمايش مي گذاشت

لري آبليويون، پسر دش، ورودت به اين جا لطفت رو مي رسونه، با امكانات من از خودت پذيرايي كن و از «: شود گفت 

                                                                                                        ».هيچ چيز دريغ نكن، صميمانه ترين سالم هاي من رو هم به پدرت برسون

                   »تامي اين جا چه كار مي كنه؟«: خيلي صريح پرسيدم . همه پدر من را مي شناختند
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ها مي چرخه و  اما اشكال نداره، پول دائم بين ميز. من و همه افراد ديگه را شگفت زده كرده. برنده ميشه« :پاسخ داد 

                                                                                                            ».مي چرخه،  اما آخر سر به خودم بر مي گرده

 ».عاشق ديدن باخت شما پسر هاي سفيد پوست هستم«:سپس لبخند سريع ديگري زد و گفت 

پلي سعي . و مانند روحي چيني در يك باغ چيني دور شد و من با عجله رفتم كه كنار تامي بايستمبعد هم به نرمي   

وقتي كه به سرعت روي شانه تامي زدم احساس كردم . خانواده هميشه اولويت دارد. كرد بازويم را بگيرد اما او كنار زدم

سالم ! اوه«: كرد، با خوشحالي به من لبخند زد و گفت تامي باال را نگاه . مي كردم نگاه خيره اش پشتم را مي سوزاند 

چرا اين جوري خيره ! جذابه! از دوست دختر جديدت خوشم مياد! بابا مي دونه كه اومدي همچين جايي؟ اووه! لري

                      »شده؟

                                      »كني تامي ؟اين جا چه كار مي « :گفتم . آن موقع هنوز نيروي هستي گراييش را به دست نياورده بود

                  ».اين كتابه رو خوندم و يه عالمه چيز جديد كه راجع به ورق نمي دونستم رو فهميدم! مي برم«: ا افتخار پاسخ داد ب

  »!بازي با ورق افتضاحيني، تو توي هميشه مي دونستم كه كجاها اشتباه مي ك! بايد از من مي پرسيدي«:دوباره گفتم 

بعضي از آن ها رنگ هايي داشتند . تامي خنديد و متكبرانه به توده اي مهره هاي پوكر كه رو به رويش بود اشاره كرد

P113Fدور ميز ماگت مك كوير. كه تا به حال نديده بودم

1
P آلويس گنده ،P114F

2
Pو لوسينداي خوش شانسP115F

3
P هر سه . نشسته بودند

بيش از اين كه ناراحت باشند گيج و . ق باز هاي حرفه اي كه ديگر جوش آورده بودندور. شان كوسه هاي قمار بودند

توده . كه البته در حالت كلي به نظرم رسيد ناراحتي هم پشت بند اين تحير و گيجي بود. سر در گم به نظر مي رسيدند

گرفته بود برايم باز كرد و  تامي دستي كه ورق هايش را با آن. هاي مهره شان به شكل جالب توجهي كوچك تر بود

آلويس گنده و لوسيندا نگاهي به من انداختند و به خاطر كج فهمي شان . من كامالً ضعف كردم، سه تا جفت آورده بود

فقط ماگت مانده بود، مردي كه به باخت هاي سنگين شهرت . از چيزي كه ديدند، فوراً بساط شان را جمع كردند

د و در حالي كه همه چيزش را سر آن سه جفت شرط مي بست تمام مهره هايش را به تامي به او پوزخند ز. نداشت
                                                           
1. Maggot McGuire 
2. Big Alois 
3. Lucky Lucinda 
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ي  مهر هاي ماگت به اندازه تامي نبود، براي همين طلسمي جادويي از جيبش بيرون آورده، و بر توده. سمت جلو هل داد

ه هاي پوكر را از جيبش تامي با دقت بررسي كرد، سر تكان داد و سپس چند مشت پر ديگر از مهر. مهره ها گذاشت

ماگت كارت هايش را با نفرت انداخت، صندلي اش را به عقب هل داد و . ي روي ميز اضافه كرد بيرون آورد و به توده

اما قبل اين كه بتواند كاري بكند دو تا از زره هاي خالي . در حالي كه يك اسلحه در دست داشت وري پاهايش ايستاد

يكي از دست هاي آهني بازويش را چنان فشار داد كه از از انگشتان . بازوهايش را گرفتند به سرعت آمدند و از دو طرف

 . سپس او را كشان كشان از ميز دور كرند. او خون چكيد و هيچ راهي غير از زمين انداختن اسلحه نداشت

 . نيروهاي ووفنگ هميشه خيلي خوب دردسر ها را پيش بيني  مي كردند

ناگهان پولي كنارم آمد .حالي كشيد و با هر دو دست تمام مهره هايي كه روي ميز بود را جمع كردتامي فريادي از خوش

نگاهش كردم و تاس هاي آشفته گري كه در دستش بود را قبل از اين كه به سرعت ناپديد . و با آرنج به دنده هايم زد

ود، كار پلي به پايان رسيده و اين به اين معني وقتي كه همه توجه ها به برد تامي معطوف شده ب. كند به من نشان داد

خيلي . بود كه حاال يك جاي خالي در منظره اشياء بوستان خوشي ها وجود داشت و ديگر وقت رفتن من و پلي بود

بعداً ميبينمت داداش، يه سري كار مهم دارم كه بايد بهشون «: او سري تكان داد و گفت. سريع به تامي اشاره كردم

                             ».برسم

                                                               »اين مهارت خارق العاده جديد توي بازي ورق رو از تو كتاب ياد گرفتي ؟«: پرسيدم

و نه بررسي، كامالً شانسي شرط ببند و هيچ ترتيب و دليلي براش نداشته باش، نه فكر كن «: با شادي جديدي گفت 

               ».نصف اوقات حتي به كارت هام نگاه هم نمي كردم و فقط شانسي از شون مي كشيدم بيرون

 . و قبل از اين كه بتوانم چيزي بگم پولي من را به طرف خروجي هل داد

                                                           * * * 
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P116Fيعني گمشده ها و پيداشده هاي هتي وحشي وقتي به مقصد بعدي مان

1
P  ) رسيديم ) هيچ سوالي در اين باره نپرسيدم

ليست پلي براي باز كردن دروازه شيطاني اش نياز به يك دست درخشان داشت كه از پنجه . هنوز داشتم مي لرزيدم

  !ك نبودانگار خود دروازه بدون همچين چيزي به اندازه كاخي خطرنا. ميمون ساخته شده باشد

هتي وحشي در اشيايي تخصص داشت كه همان قدر كه براي دشمنانتان خطر ناك بودند براي شما هم ايجاد خطر  

هتي روي صندلي اش نشسته و با . در مغازه باز بود. بيشتر به خاطر اين كه اين چيز ها سرگرمش مي كرد. مي كردند

آن قدر چاق بود كه بدنش در آن لباس تيره . باد مي زد باد بزني كاغذي كه رويش تصاوير زننده داشت خودش را

پوشيده و روي  صورت قرمز او با كاله گيس فر و خيلي تابلوي بلوندي. چسبان از همه طرف صندلي بيرون زده بود

دو دندان جلو را نداشت و زبانش براي مكيدن داخل . خالكوبي شده بود فسادو  مرگانگشتان بسيار چاقش نيز دو كلمه 

بدخواهي و . انواع تخم مرغ هايي كه روي ميز جلوي صندلي اش قرار داشت از ميان آن فضاي خالي بيرون مي آمد

هتي وحشي با صداي . به من نگاه كرد و سپس، چشمان خوكي اش بر پلي ثابت ماند. حيله گري از او ساطع مي شد

 . بلندي خرخر كرد

مي دوني من هر كسي رو راه نميدم، تو هم در حد مرگ آب زير « : با لهجه غليظي كه متعلق به شرق دور بود گفت

 ».داري يه چيزي را مخفي مي كني، نه ؟ اووه، آره، من جنس تو را مي شناسم دختر. كاه به نظر ميايي دختر

 »  اون با منه و تو هم منو مي شناسي، هتي« :خيلي خشك گفتم 

اوه، آره، در گذشته خيلي هم . من پدرت را مي شناختم، اگه منظورت اينه« : دوباره نفس پر سر و صدايي كشيد و گفت 

 » . خوب مي شناختمش

 » كي نمي شناختش ؟ « :تسليم شده پاسخ دادم 

بزني،  همون طور كه ممكنه حدس... من خيلي صميمي بودم باهاش« :حتي با صداي كه شبيه قدقد مرغ بود گفت 

 »هميشه اين شكلي نبودم، مي دوني

                                                           
1. Savage Hettie’s Lost and Found. 
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در حالي كه پولي را پشت سر مي گذاشتم به سرعت از او عبور كردم و قهقه اي هتي تا حدودي تاريك مغازه اش 

 . بعضي تصاوير ذهني هستند كه واقعاً دوست نداريد درگيرشان شويد. دنبالم كرد

ر از تاريكي و سايه و توده هاي وسايلي كه در هم ريخته و پ. در حالت كلي، مغازه هتي هميشه به هم ريخته بود

همه چيز بر . نه هيج ترتيب و اساسي و نه هيج جلوه اي كه مشتري را جذب كند. تصادفي روي هم گذاشته شده بود

يا پول هتي را بدهيد يا به جاي . چسب دست نويس قيمت داشت و عالمت چانه نزنيد روي قفسه ها به چشم مي خورد

گري برويد، البته اگر مي توانستيد چيزي كه مي خواهيد را جاي ديگري پيدا كنيد جرأت ورود به مغازه هتي وحشي را دي

براي اين كه چيزي كه مي خواستيد را پيدا كنيد بايد ميان قفسه ها و جعبه ها و وسايل كاوش مي . پيدا نمي كرديد

بود شيء اشتباهي را به غلط دست بزنيد تا دست تان از بين برود يا  كافي. كه البته مسئوليتش هم با خودتان بود. كرديد

بازديد كننده ها مي بايست كامل هوشيار مي بودند و در همه حال .به قورباغه تبديل شويد و يا روح تان دزديده شود

هتي . بروند باال بعضي از اشياء مغازه هتي بلد بودند كه چه جوري از پشت سر ازتان. پشت سرشان را نگاه مي كردند

                          .              هيچ اهميتي نمي داد، به جز اين كه اتفاق واقعاً ناجوري بيفتد تا او با صداي بلند قهقه بزند

من و پولي محتاطانه از ميان پشته هاي جعبه هاي جادويي، كفش هاي افسونگر و مجله هاي كثيف مبتذل و قديمي 

اگر كسي خيلي نسبت به اصل بودن اجناس و ضمانت دار . مواظب بوديم كه هيچ چيز را لمس نكنيم رد مي شديم و

هتي همان قدر كه دالل بود حواسش هم . بودن شان ايراد نمي گرفت چيز هاي استثنايي و واقعاً با ارزشي پيدا مي شه

اي رد شديم كه برچسب هايي از قبيل  از كنار ظرف هاي شيشه. جمع بود، و اهميتي نمي داد كه چه كسي مي داند

و يك ) كه اگر خيلي نزديك مي شديد در ظرفش شروع به چرخش مي كرد( مشك پيش گويي، دندان خوش آشام 

 . »! من رو بنوش حرومزاده« بطري مشروب تار عنكبوت گرفته كه رويش نوشته بود 

يك بار بايد دست (ورق زدن شان مقاومت كنمحواسم به يك مشت مجله پرت شد كه نمي توانستم در برابر وسوسه 

P117Fي مدرسه دخترانه و غير انتفاعي اُز مجله). كش بپوشم

1
P اينتر نشنال تايمز ،P118F

2
P با عكس برهنه اي از پائول و لينداP119F

3
P روي

                                                           
1. Oz 
2. International Times 
3. Paul and Linda 
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P120Fجلد و كپي ناجوري از پلي بيينگ 

1
Pلي اصالً جذب . و يك چيز خيلي مستهجن ديگر كه پشت جلدش بودبر عكس پ

بين راهرو ها باريك راه مي رفت و با دقت همه چيز را نگاه مي كرد تا اين كه ناگهان در مقابل ظرف . شان نشده بود

شيء كوچك و پژمرده بود . كنارش رفتم و از باالي شانه اش به دقت نگاه كردم. شيشه اي مهر و موم شده توقف كرد

شمع مي سوخت و به خاطر همين شعله هاي كه نصف موهايش ريخته بودند، انگشتان چوبي اش فتيله داشت و مثل 

 . كوچك، نوك شان سياه شده بود

دستم را دراز كردم تا ظرف را بردارم كه انگشت هاي مانند پاي عنگبوت به آرامي شروع به حركت كردند و ناخودآگاه 

تي وحشي آن را به ه. پولي با بد خلقي خرناس كشيد و بي هيچ مكثي شيشه را برداشت. دستم را عقب كشيدم

به جاي اين كه حتي دست به شيشه نزند در . برگردانديم كه با نگرفتن پولي به خاطرش من را بسيار شگفت زده كرد

صندلي فرو رفت و درحالي كه نوك زبانش با عصبانيت در حفره بين دندان هايش حركت مي كرد چپ چپ به پولي 

ره خوب مي شناسم،هيچ دلم نمي خواهد با تو و امثال تو جنست را مي شناسم خانم كوچولو، آ« : نگاه كرد و گفت 

 » . معامله كنم و ريسك مديون تو شدن رو قبول كنم،خوشحالم كه از شرش خالص شدم

شگفت آمده كه يه آبليويون رو با يكي مثل اون « :سپس با صداي بلندي خرخر كرد و به من خيره شد و ادامه داد 

صورت خوشگل و عطر اونجاش كورت كرده، درست مثل . داري چه كار مي كنيببينم، اما فرض مي كنم مي دوني 

 » . پدرت

 » تو مي دوني راحع به چي حرف مي زد؟ « :من وپولي به سرعت خارج شديم پولي بعد از چند لحظه گفت 

 » . هيچ ايده اي ندارم« :راسخانه گفتم

 » . احتماالً مثل هميشه« :جواب داد 

 

 

                                                           
1. Playbeing نام مجله اي مستهجن      
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دند، نان عشاء رباني تقديس شده كه در ادار باكره خيسانده شده بود و پودر آرايشي صاف شده اي دو شيء آخر آسان بو

. خانم ها براي آرايش شان از بدترين چيز ها استفاده مي كنند. كه از گل هاي كوچك سرزمين پريان ساخته شده بود

پولي خودش نگهباني داد و من را مجبور . ا كرديمهر دو وسيله را در بهترين بازار نايت سايد يعني مركز خريد قانون پيد

. سپس خيلي با احتياط و آمرانه از فروشگاه بيرون زديم و هيج كس برايمان دردسر درست نكرد. كرد كه دزدي كنم

مي دوني كه مي تونستيم « :بعد از اين كه بيرون رفتيم گفتم . فكر كنم از تاالر تدفين موميايي كمتر وحشت كرده بودم

 » . لش رو بديمپو

 » بعد هيجان و خوشي هم داشت ؟« : پولي گفت 

 . و من كامالً از جواب دادن عاجز بودم

* * * 

رو به روي يك كليساي خيلي كوچك در خيابان . اين كه دوباره سر از خيابان خدايان در آورديم اصالً باعث تعجبم نشد

ساختمان سنگي و ساده داشت، بدون اين كه هيچ تزئين مجلل و يا نامي مشخص و آشكار . هم طراز مرداب بوديم

در . ا معبود هاي ديگر خيلي وقت پيش جايش را گرفته بودنداما حتماً يك چيزي داشت، وگرنه كليساها و ي. داشته باشد

 . بسته و پنجره ها تاريك بودند و هيچ نشاني از زندگي در آن ديده  نمي شد

 » . خيلي هم خوش آمدگويي نداره « :براي اين كه حرفي زده مي شد، پس از چند لحظه گفتم 

 » . براي مردم اين جا نيست« :پاسخ داد 

 » اسمي داره؟« :پرسيدم . احساساتي بود كه نمي توانستم بخوانم شان و چشمانش برق مي زدندصورتش پر از 

اين مكان قدرته و براي مدت زمان خيلي طوالني اين . قديميه، اسم ها ميان و ميرن اما پا بر جا مي مونه« :پولي گفت 

 » .ي ساخته شدهجا بوده، اون قدر كه مردم فراموش كردن كه براي ستايش و پرستش چه كس

 » بانوي درياچه ؟ اون اين جاست ؟« :پرسيدم 
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 » .كمكم كن در رو باز كنم، خودت مي بيني « :جواب داد 

هيج عالمتي مبني بر اين كه به مسئوليت . با اشاره پولي باز شد. هيچ محافظ و نگهباني نبود و در حتي قفل نشده بود

وقتي كه دنبال پولي داخل شدم مي توانستم . خودتان وارد شويد، ديده نمي شه اما حتماً از قبل وجود داشته است

دي از آن چه كه بايد نه كوچك تر و نه بزرگ تر بود با ورو. احساس كنم كه تمام موهاي پشت گردنم سيخ شدند

ي نوري كه از روي  فضايي خالي كه كه از چهار طرف با ديوار هاي سنگي احاطه شده، سايه هاي سنگين و باريكه

هوا راكد و به قدري گرم بود كه انگار هنوز هم يك تنور در طبقات پاييني در . شكاف يك پنجره خيلي دور خزيده بود

هيچ نشاني از اين كه در طول اين سال هاكسي اين جا بوده باشد ديده  نمي شه با اين وجود هيچ گرد و .ال كار باشدح

 . خاك و بي توجهي هم به چشم نمي آمد

هر آن چه كه قبالً اين جا پرستش مي شده قطعاً چيز خوب و خوش آيند  نبوده، مي توانستم با گوشت و استخوانم اين 

وحشت شان مانند پژواك هاي فريادي كه هيچ وقت تمام نمي شود . اتفاق هاي بدي اين جا افتاده بود. مرا احساس كن

با .به پولي نگاه كردم اما به نظر مي رسيد اصالً تحت تأثير شرايط جوي داخل ورودي نباشه. هواي راكد را مي لرزاند

سر او به خود مي لرزيدم و سعي مي كردم كه  سرخوشي طول كليساي خالي را طي مي كرد و من كه در تاريكي پشت

ناگهان بر يكي از زانوهايش نشست و براي لحظه اي با انگشت . در يك آن حواسم به همه جا باشد دنبالش مي رفتم

ي آهني دريچه اي نزديك شد كه حاضر بودم قسم بخورم  سپس به حلقه. زمين را خط خطي كرد و چيز هاي نوشت

خود دريچه آهني سخت بود و احتماالً حدود نيم تن وزن داشت اما پولي بدون اين كه . بوديك لحظه پيش آن جا ن

دريچه محكم از آن طرف بر . دريچه حتي يك بار هم از دستش رها شود به راحتي و فقط با يك دستش بازش كرد 

به پولي نگاه كردم، در . ه شدزمين افتاداما پژواك صدايش انگار كه اين فضاي ترسناك صداها را در خود غرق كند، خف

زني به هيكل و اندازه او به هيچ صورتي نمي توانست به اين سادگي از پس . آن تاريكي فقط هاله ازش پيدا بود

همچين چيز سنگيني بر بيايد، قبالً به او مشكوك شده بودم، مي دانستم كه دارد چيزي را مخفي مي كند، و انگار حاال 

. ي سنگي خالي در تاريكي پايين و پايين تر مي رفت زير حفره روي زمين يك دست پله. ودمديگر در شرف فهميدنش ب

پولي ذره بينش را در آورد و شروع به پايين رفتن كرد، و حتي نگاه نكرد كه من دنبالش مي روم يا نه، مي دانست كه 

 . حاال كه تا اين جا آمدم ديگر عقب نمي كشم
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ه بينش را دنبال كردم و بسته شدن ناگهاني و محكم دريچه باالي سرمان به هيچ وجه در آن تاريكي پولي و نوره ذر

دو ديوار سنگي كناري هم آن قدر نزديك بودند كه مي شود لمس . پله ها زبر و نا مشخص بودند. شگفت زده ام نكرد

 . شان كرد و هم به قدري داغ كه انگشت ها را بسوزاند

پاهايم از . برايم خيلي عجيب بود كه چقدر پايين رفتيم.ا از صورتم جاري كرده بودگرماي شديد هوا رود هاي عرق ر

ذره بين را باال . تعداد زياد پله هاو باز و بسته شدن زياددرد گرفته بود كه ناگهان تمام شدند و پولي به سرعت ايستاد

ديد، ذره بين را غيب كرد و مغرورانه بشكن به نرمي خن. گرفت اما نور نتوانست بيشتر از چند اينچ در تاريكي نفوذ كند

نور كور كننده اي تابيد و نماد عظيمي كهدر تخته سنگ هاي بسيار زيرين خيابان خدايان حفاري شده بودرا نمايان . زد

 . كرد

 نورش طبيعي نبود، پرتو هواي آتش جرقه دار از ديوار ها باال و پايين مي رفت و مانند آذرخشي زنده روي زمين مي

برگشت به من نگاه كرد و با خنده گفت .شدت نور چشم هايم را آزار مي داد اما انگار هيج تأثيري بر پولي نداشت. خزيد

بيا جلو لري آبليويون، پيشكشت . اين همون چيزيه كه به خاطرش اومدي اين جا. منتظر چي هستي عزيزم؟ همينه« :

 » !رو تقديم كن

مانند بود و به شكل واضحي  با چشمكي غليظ نثارم كرد، اما اكنون ديگر گروتسك بهترين لبخند پيروز مندانه اش را

تمام جذابيتي كه در ابتدا برايم داشت از بين رفته بود، شايد چون براي اولين . ساختگي و تمرين شده به نظر مي رسيد

. مي خواستم بدانم كه چرا، پايين رفتم اما به هر حال چون تا اين جا آمده بودم و. بار بود كه او را درست نگاه مي كردم

 . مي خواستم بدانم اگر بانوي شانس اين جا نبود، چه گنج با ارزش ديگري در اين مكان دفن شده بود

سر آن جام دستم را . همراهش تا اعماق بخار رفتم. پولي دستم را گرفت و كامالً احساس كردم كه گوشتم خورده شد

 . لبخندي گرم چيزي را نشانم داد كه به خاطرش من را اين همه راه آورده بود رها كرد و ايستاد و سپس، با

نمي توانستم زن يا مرد بودنش را تشخيص . روي ديوار مقابلمان جسمي باز و حدود شش متر يا بيشتر كشيده شده بود

ودند و پوستش به شكل امعاء و احشاء و اعضاي بدنش از هم باز شده با خنجر هاي نقره به ديوار ميخ شده ب. دهم

 . وحشتناكي در پس زمينه كش آمده بود
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پوست صورتش كامالً از جمجمه جدا و آن قدر پهن شده بود كه به جز چشم ها كامالً باز و درخشنده اش نتوانستم 

نكته اين بود كه بدن علي رغم وضعيتي كه داشت، هنوز زنده بود و به عنوان . هيچ عضو ديگري را تشخيص دهم

ت براي جادو استفاده مي شه و دروازه اي را تغذيه و نگهباني مي كرد كه مانند زخمي عميق و انگل وار در اندامي سوخ

 . كه روزي يك زن و يا يك  مرد بوده مي تپيد

 » ؟ جهنم ؟ !اين چيه « :پرسيدم 

من و تو قراره براي تمام نه عزيزم، آينده اس، تصويري از آينده، همون جهنمي كه « :پولي با خوشحالي جواب داد 

 » . بشريت و انسان ها بسازيم

لبخند بزرگش حاكي از پيروزي بود و صورتش به خاطر چيزي كه . جلوي دروازه جهنم در برابر يك ديگر ايستاده بوديم

بايد حدس مي زدم كه كار به همچين . از من پنهان كرده و اكنون داشت آشكار مي شه سرزنده بود و مي درخشيد

هيچ وقت در باره زن ها خوش شانس نبودم و وقتي نتوانيد فرد فريب خورده يك معامله را تعيين كنيد، . يي مي كشدجا

 . او قطعاً خودتان هستيد

پس اين طور پلي، بانوي درياچه اي در كار نيست، صورت خوشگل اينا و هم فقط « :به آرام ترين شكل ممكن گفتم   

 » ل خودت بكشوني، پس معامله چي بود؟ براي چي يه دروازه جهنمي مي خواي ؟ براي اين بود كه من رو دنبا

. گاهي وقت ها يك موجود زنده مي تونه براي هميشه به جهنم فرستاده و توي خانه هاي درد لعنت بشه« : پولي گفت 

 » . مگر اين كه بتوني يه جاگزين مناسب و شايسته بفرستي اون پايين

توي هيچ كدوم از اين وسايل رو نمي خواستي، فقط قصدت اين بود قابليت . مين شكار مي كنهالشخور براي ه«:گفتم 

 » اليقش هستم يا نه ؟ ... هاي من رو ببيني

دقيقاً، از اعتبارت خبر داشتم، اما نياز بود كارت رو تو عمل مي ديدم، چيزي كه تو نايت سايد فراوانه « :پاسخ داد 

 » . ي من پيشكش هاي خوبي به حساب ميان اعتباره، و چيزايي هم كه پيدا كرديم براي بانوي قرن ها گمشده
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« :پرسيدم . ه دست هايم نلرزد بايد مشتشان مي كردمدهانم خشك شد، عرق از صورتم جاري شده بود و براي اين ك

 » كي ؟ مي خواي چه كسي رو از جهنم بياري بيرون؟

 » نمي توني حدس بزني ؟« :جواب داد 

 . و در همان لحظه، او ديگر اصالً شبيه پولي پركينز يا هر انسان ديگري نبود

گوش هاي نوك تيز داشت و . رنگي چيني بود به شكلي غير انساني بلند و باريك و پوست درخشانش هم به بي 

پيراهن نازك سفيد را با غروري اشرافي به تن كرده و گردنبندي از انگشتان . مردمك  چشمانش هم شبيه گربه بود

. نشانه هاي ظريف و با شكوه الف بودنش در خطوط صاف روي پيشاني او مشهود بود. انسان هم به گردنش آويخته بود

 . به او كافي بود تا نوعي احساس انزجار و تنفر شديد درونم رشد كندفقط نگاه كردن 

 . هيچ چيز بدتر از اين نيست كه موجودي كه به نظر انسان مي آمده،انسان نبوده است

تو يه الفي، هيچ وقت به يك الف اعتماد « :در حالي كه صدايم حتي براي خود من هم خفه و شكست خورده بود گفتم 

 » . نكن

دقيقاً، تو اين جايي تا به من كمك كني « :ايي كه مانند عسل مسموم شيرين و در عين حال زننده بود گفت با صد

اصيل ترين و گران قدرترين ما كه توسط اُبرون و تاتيانياي خيانت كار به جهنم . بانوي گمشده ام، مكله مب را برگردانم

ه جهنم فرستاده مي شه رو مي شه در ازاي يكي ديگه نجات داد اما هر موجود زنده اي كه ب.  فرستاده شد رو برگردونم

نمي دونم همچين « :ايستاد و متفكرانه به من نگاه كرد و سپس ادامه داد » .... يكي از قوانينش اينه كه . و يا آزاد كرد

را از بهشت چه لذتي، يه فرد خيلي خوب و با وقار ... قانوني براي بهشت هم جواب مي ده يا نه ؟ چه سرگرمي 

خداحافظ شيرينم، سالم من رو به دوزخ برسون، خوش گذشت، . برگردوني، اما اين فكر رو مي زارم براي يه روز ديگه

 » . ولي حاال ديگه آخرشه

سرعتش بسيار زياد و انتظار داشت كه تعادلم را بر هم بزند، اما من . هنوز داشت حرف مي زد كه به طرف من پريد  

ي پيروزي اش آن قدر به خود مغرور  در لحظه. من چوب دستي را داشتم. مچين چيزي آماده كرده بودمخودم را براي ه
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پولي وسط هوا .  واژه ها را گفتم و چوب دستي زمان را نگه داشت. شده بود كه فراموش كرده بود اين را از من بگيرد

به . براي مدت كوتاهي او را نگاه كردم. گير افتاد ي بعد معلق ماند و اندام بيگانه و كشيده اش ميان يك لحظه و لحظه

به همين . ي هيچ كس نبودم اما من بازيچه. آن چه كه گذشته بود و لذتي كه از همكاري با او برده بودم فكر مي كردم

  .خاطر با دقت گرفتمش و طوري بدنش را چرخاندم كه رو به روي دروازه جهنمي قرار گرفت و زمان، دوباره حركت كرد

وقتي كه ديد چه چيزي رو به رويش است فقط يك بار فرياد كشيد و بعد دروازه او را داخل كشيد و پايين فرستاد و او، 

 . در حالي كه پژواك فرياد هايش هنوز در هواي داغ مي پيچيد ناپديد شده بود

يم گرفتم كه او را بكشم و به به دروازه و سپس به چشم هاي رنج كشيده اي كه زماني انسان بودند نگاه كردم و تصم

اما از بين بردن يك دروازه جهنمي آن هم وقتي كه فرايند انتقال هنوز داشت آن جام مي شد انرژي . دردش پايان دهم

چه با چوب دستي چه بدون آن، نمي خواستم . غير قابل تصوري را آزاد مي كرد كه قطعاً از آن نجات پيدا نمي كردم

 . ي كه هنوز راه زيادي را در پيش رو داشتمبميرم، آن هم نه زمان

پسبا اين كه مي دانستم چه چيزي قرار است از دروازه بيرون بيايد منتظر ماندم و نگاه كردم كه ملكه مب سرزمين 

 . يكي از قديمي ترين هيوالها و مايه هالكت بشريت. فايي، به زندگي برگشت

چيزي . در عميق ترين بخش هايي كه باعث شده بود انسان باشم احساس كردمكه چيزي دارد از جهنم بيرون مي آيد

قديمي و قدرتمند و غير قابل مقاومت، داشت از سرزمين هاي تاريك و خانه هاي درد بيرون مي آمد و به اجبار راه 

 . مي كردبازگشت خود را به دنيايي كه وجود او را نخواسته بود باز 

ي  او داشت مي آمد، مثل كوسه اي در آب هاي خون آلود، مانند موج مدي كه بر مي خاست تا تمام موجودات زنده

مقابلش را نابود كند، ملكه مب،با سرعت هر چه تمام تر در حال برگشت بود، و همانند شهاب سنگي كه به زمين 

به زبان باستان فرياد مي زد،به شكل خوفناكي . متم مي آمدبخورد،يا فشنگي كه نام من به رويش حك شده باشد به س

 . ملكه مب، برگشت. مي خنديد و بر تمام دشمنانش لعن و نفرين و عذاب مي فرستاد
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دروازه روي ديوارهاي پشت سرش فرو ريخت و به خاطر عبور او به خاكستر . با شكوه وحشتناكش در برابر من ايستاد  

دروازه بسته و قرباني اش .  زي غير از تكه هاي گوشت پخته شده به ديوار ميخ نشده بودتبذديل شد و حاال ديگر چي

ملكه مب نگاه خشم آلودش را بر من نگه داشت و من اصالً نتوانستم براي نجات جان . اين چيزي بود. آزاد شده بود

انه اي پادشاه مآب به نظر مي دو و نيم متر قد داشت، باريك و شكوهمند بود و به شكل سلطه جوي. خود حركت كنم

هنوز دوست دارم . در برابرش زانو زدم. كامالً غير انساني و تماماً شيطاني بود و حضورش سراسر غار را گرفت. رسيد

اين مكان « :با صدايي آرام و عادي مثل گربه اي كه با موش بازي مي كند گفت . فكر كنم كه راه ديگري نداشتم

اين كه مي بينم كامالً فراموش نشده ام برايم خوش آيند است و توسط يك انسان و با قرباني . زماني وقف من شده بود

هيچ گاه نگذار كه . مي تواني چوب دستي را نگه داري. اين وارونگي را دوست دارم. كردن يك الف برگردانده شدم

م و اين كاري است كه بايد آن جام اما اكنون برگشت. در پاداش دادن به خدمتكارش كوتاهي كردهگفته شود ملكه مب 

                              »                                                                                                                            .دهم

 . لري خنديد و من مي خواستم كه استفراغ كنم

 » .جام دهم، حاال برگشتمايي كه بايد انآه، چيز ه« : ه داد ادام

هيچ وقت اين داستان را براي كسي نگفتم، براي چه كسي مي توانستم تعريف كنم؟ چه كسي حرف من را مي 

 پذيرفت؟ چه كسي باور مي كرد كه تقصير من نبود؟
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 فصل پنجم

 همه با من صحبت مي كنند

 

. بدون آن كه حرف لري را قطع كنم به داستانش گوش دادم و سپس، ليواني از زهر والهاال را به او تعارف كردم       

گاهي اوقات مشروب نه فقط يك سنت براي فراموش . به سرعت آن را از دستم قاپيد و با چند جرعه تمامش را بلعيد

. نمي رسيد كه اين مشروب تباه كننده اثري بر لري گذاشته باشدبه نظر . كردن، بلكه يك نياز رواني به حساب مي آيد

هر دوي ما كه داشتيم افكار شخصي خودمان را بررسي مي كرديم مدتي ساكت . احتماالً مرده بودن كمكش كرده بود

تفاده مي دانستم مورد سوء اس. بسياري از قسمت هاي داستان لري به شكل ناراحت كننده اي برايم آشنا بود. نشستيم

 . قرار گرفتن و لگد مال شدن توسط نيرويي عظيم تر چه احساسي دارد

مي تونستم متوقفش كنم، اگه حاضر بودم از جونم بگذرم مي تونستم جلوي ملكه مب رو بگيرم، « : سرانجام لري گفت 

 » . اما نخواستم و حاضر نشدم

 » .نمي توني راجع بهش مطمئن باشي« :گفتم 

قت نخواستم، به خاطر ضعف يا در بهترين و خوشبينانه ترين حالت به خاطر مكثي كه كردم، اجازه هيچ و« :پاسخ داد 

بهشت و جهنم خيلي نزديك تر به حساب ميان، . دادم يكي از قديمي ترين هيوال ها به دنيا برگرده و حاال من مرده ام

زوم جبران كردنه كه االن مي تونه معنيش پيدا تنها آر. اما نمي تونم همين طوري دراز بكشم و برم، جرأتش رو ندارم

 » كردن تامي باشه، هستي ؟

اخيراً به . خيلي چيز هاي داستانش باعث مي شد كه خيلي بيشتر همه چيز را بررسي كنم. درباره اش فكر كردم    

آن شيء متعلق به خيلي بيشتر از حد معمول، و بعدش هم . شكل افتضاحي تعداد الف ها در نايت سايد زياد شده بود
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 121F1كيا مي توانستند ربطي به هشدار پو زمان آرتور، آيا پولي پركينز همه چيز را تصادفي چيده بود تا لري را طعمه كند؟

داشت اتفاق مي افتاد، اما به هر حال، اينجا نايت سايد است هميشه چيزي در چيزي . درباره اكسكاليبور داشته باشند

ي حل كردن اين معما و ربط دادن همه چيز به هم يك رابط الزم بود، كه به نظر مي رسيد برا. حال اتفاق افتادن است

اگه . بهت كمك مي كنم بفهمي چه اتفاقي افتاده، اما تنها چيزي كه مي تونم بهت بگم حقيقته« :گفتم .  آن تامي باشد

 » . ازش خوشت نيومد و دلخواهت نبود من رو سرزنش نكن

 » . فقط درايتم بيشتره. هميشه همين را به مشتريام مي گم منم« :لري پاسخ داد 

. اما مي توانستيم با هم كار كنيم. من و لري هيچ وقت به هم نزديك نبوديم. لبخندي مختصر به يكديگر زديم     

مكالمه ها خاموش شد و گريه ها و خنده ها از بين رفت و صداي موسيقي ني آن قدر سريع قطع . تمام بار ساكت شد

بلند شد و تعداد بسيار زيادي براي اينكه شناخته نشوند  سر ها چرخيد و. شد كه به نظر مي رسيد ني اش شكسته باشد

 .  واكر رسيده بود. ا حبس كرد استبه نظر مي رسيد تمام بار نفسش ر. خود را جمع كردند

او خود را با قدم هاي آهسته و آهنين هميشگي اش به درد سر ننداخته بود كه ورودي با شكوه ايجاد كند و همه را از 

خيلي ساده از ناكجا ظاهر شد و در حالي كه به چتر جمع شده اش تكيه زده و لبخندي بر لب . ندحضور خويش مطلع ك

. اكثر مشتريان از چشم در چشم شدن با او و جلب كردن توجه اش اجتناب مي كردند.  داشت درست در وسط بار ايستاد

توجه به اين كه از نصف بيشتر معبود  چون وقتي واكر در صحنه حاضر مي شه يعني كسي به درد سر افتاده بود و با

 . هاي خيابان خدايان رمز آلودتر حركت مي كرد، آن شخص مي توانست شما باشيد

واكر به خاطر دانستن چيز هايي كه نبايد مي دانست و كارهاي واقعاً وحشتناكي كه راجع بهشان انجام مي داد بدنام و 

122Fبراي تضعيف ديگران. مشهور بود

اما هميشه . مي كرد، كسي اعتراضي نداشت، چرا كه او واكر بود و هر كاري كه. 2

و در آن موقعيت، يكي از آدم كش هاي كودن . كسي هست ، نه؟ هميشه بايد كسي باشد كه راه هاي سخت را برود

123Fبتي سياه

كش آدم . بتي هميشه براي مواجه با مشتريانش حدود شش قالده از آن ها را داشت. اين كار را انجام داد 3

                                                           
.1 Puck  

2.pour décourager les autres .             عبارتي فرانسوي به همين معني  
 .1 Black Betty  
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كودن براي اين كه بانويش را تحت تأثير قرار دهد جلو رفت، رو در روي واكر ايستاد و به شكلي كه فكر مي كرد تهديد 

واكر متفكرانه او را زير نظر گرفت، هر فرد عاقل و با . آميز باشد شروع به خم و راست كردن ماهيچه هاي ناجورش كرد

 .رد، اما نه يك كودنشعوري متوجه اين اشاره مي شد و فرار مي ك

 » .تو بانوي من را ناراحت كردي مرد كوچيك، ناپديد شو« :كودن گفت 

 » . گُه بزن به خودت« :واكر لبخندي خفيف زد و گفت 

كودن از آشفتگي و . همان صدايي كه براي شنونده ها مثل فرماني بي چون و چرا بود. از صدايش استفاده كرد    

بتي سياه قالده اش را . ي خفيفي كرد و همراه ناله اش صداهاي ديگري از او آمد كه چندان مطبوع نبود اضطراب ناله

افرادي كه از كنارشان رد شد آرزو مي . ستشويي ها رفتگون با آرامش و دقت از واكر دور شد و به سمت د. كشيد

تمام بار تصميم گرفت بهترين كار اين است كه طوري رفتار . كردند كه كاش او از راه ديگري به دستشويي رفته بود

وجه مت.  سر ها دوباره برگشت، مكالمه ها از سر گرفته و صداي ني دوباره شنيده شد. كنند كه انگار واكر آن جا نيست

124Fشدم كه غولتشن هاي بار يعني بتي

125Fو لوسي 1

كمين گرفته و آماده اند تا لحظه اي كه بهشان اشاره شد با تمام توان  2

بهترين نگاهش را نثار واكر كرد و سپس به تميز كردن ليوان هايي مشغول . حمله كنند، اما الكس شعور بيشتري داشت

 . شد كه نيازي به تميز شدن نداشتند

او هميشه، حتي . هيچ كس فريب ورود آرامش را نخورده بود. انه اطرافش را بررسي كرد تا وقت تلف كندواكر صبور

و صد البته، سرانجام من را ديد و با . شايد در اين حالت حتي بيشتر. زماني كه مؤدبانه رفتار مي كرد خطرناك بود

 .لبخندي دلپذير به ظرف ميزم آمد

 » .م صحبت كنيم؟ ميشه گفت اضطراريهميشه با ه  سالم جان،« : گفت 

! قاطي كردي، همين چند ساعت پيش داشتي به نحو احسنت تمام تالشت رو براي كشتن من مي كردي« : پاسخ دادم 

 « 
                                                           

 .2 Betty  
 .3 Lucy 
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 » .ديگه االن بايد اين رو فهميده باشي. چيز شخصي نيست. اين كار منه« :واكر گفت 

 » . ديگه را پيدا كن كه برات كار كثيفتو انجام بده يكي. همين االن درگير يه پرونده ام« :من گفتم 

 » .موضوع كار نيست، شخصيه« :واكر جواب داد 

به لري نگاه كرده و . واضح بود تا به چيزي كه مي خواست بگويد گوش نمي دادم از شر او خالص نمي شدم. آه كشيدم

سريع ترين وقت ممكن خارج از ايستگاه متروي چين  تو برو، در« :دستانم را به معني چاره اي ندارم باز كرده و گفتم 

126Fواك

 » . آخرين باري تامي را اون جا ديدم. مي بينمت 1

حرفي براي . من لري آبليويون ام« :لري سر تكان داد و ايستاد، سپس با نگاهي مبارزه طلبانه به واكر نگاه كرد و گفت 

 » گفتن به من داري؟

 » .نه فكر نمي كنم، االن نه« :اد واكر متفكرانه نگاهش كرد و پاسخ د

 » .فكر نكن مي توني من رو بترسوني واكر، من مرده ام« :لري گفت 

هر وقت . تو، و همه مردم، مي دونيد كه مرگ بدترين اتفاقي نيست كه مي تونه بيفته« :واكر لبخندي زد و گفت 

 » .بخوامت ميام سراغت

اف و سري باال گرفته از بار خارج شد، و شايد فقط من و واكر فهميديم لري پشتش را به واكر كرد و با كمر ص       

تا او را ديديد بايد مستقيم به نزديك ترين افق . كه هميشه بهترين راه كنار آمدن با واكر است. داشت فرار مي كرد

چترش را كنار . لم نشستبه صندلي رو به رويم اشاره كردم و او با حركتي ظريف و رفتاري قابل قبول مقاب. ممكن برويد

. صندلي گذاشت، كاله لبه دارش را با دقت بر ميز مقابلش قرار داد و طبق معمول كروات از مد افتاده اش را مرتب كرد

شايد اين رفتار ها در ديگران فقط عادت به حساب مي آمد، اما واكر كامالً داشت به من ياد آوري مي كرد كه قدرت و 

 . نفوذش از كجا آمده است

                                                           
1.Cheyne Walk   .                                                                      م.اينجا نام يك ايستگاه مترو. نام خياباني تاريخي در شهر چلسي انگلستان
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در حالي كه با سوء نيت و بدجنسي به زهر والهاال اشاره مي كردم .او خود سيستم بود. واكر بخشي از سيستم نبود

 » دوست داري بخوري ؟« :پرسيدم 

آه بله، برام جالبه « :واكر بدون آن كه به بطري دست بزند آن را بررسي كرد، سپس يك ابرويش را باال برد و گفت 

نه، مباشر كلوپم سعي كرد وادارم كند كمي ازش امتحان كنم، اما اون قدر احمق نيستم، اون چيز بدونم چي كار مي ك

 »  .مي تونه توي هاله ات سوراخ ايجاد كنه، اما كارت درسته جان، نذار من منصرفت كنم

 » چي مي خواي واكر ؟« :بطري و ليوان را به كناري هل دادم و پرسيدم 

من در حال مرگم، و . فهميدم كه از راز كوچيك من مطلع شدي جان، بله، حقيقت داره« :به آرامي آهي كشيد و گفت 

همه ما از چيزي مي ميريم، تنها كاري كه برام مونده انجامش بدم اينه كه براي اتفاقايي كه . نه، هيچ كاري نميشه كرد

 » .قراره بعدش بيفته ترتيب يه كارايي رو بدم

 » زاداريت رو برپا كنم؟ يا فقط مي خواي نزارم مردم بشاشن رو قبرت ؟مي خواي من مراسم ع« :گفتم 

چون هيچ . مي خوام نماينده جديد اداره كننده هاي جديد باشي. مي خوام وقتي مردم تو جانشينم بشي« :واكر پاسخ داد 

 ». كس ديگه اي نيست كه بتونم بهش اعتماد كنم تا كار رو درست انجام بده

كنيد همه چيز رو شنيديد، همه دنيا جلوي چشمتان ظاهر مي شود و چنان كشيده اي به صورتتان  درست وقتي فكر مي

 » چـــي؟ « :با تعجب بسيار زيادي گفتم . مي زند كه دور خودتان بچرخيد

 » ... گفتم« :واكر گفت 

 » !ديوونه شدي ؟ شغل تو رو نمي خوام! مي دونم چي گفتي « :پاسخ دادم 

 » بهترين نوع آدم براي اين كاري، و كي بيشتر از پسر قديمي ترين دوستم به درد اين كار مي خوره ؟« :او گفت 

 » .اين نون قرض دادن هاي احساسي به هيچ جا نمي رسونتت. اوه، لطفاً« :جواب دادم 
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 » .هميشه به امتحانش مي ارزه« :واكر گفت 

ه خاطر اون الف در حالي با هم سر شاخ شديم كه تمام افراد تو با تعصب و ببين، همين يكم پيش ب« :من ادامه دادم 

وقتي سعي نداري دستگيرم كني يا گيرم بندازي، من رو ! ي تالش شون رو كردن تا كار من رو بسازن شدت تمام همه

گو رواني و حاال، اگه مي خواي بهم ب. براي پرونده هايي استخدام مي كني كه قطعاً احتمال مرگم توشون هست

127Fپارانوئيد

پس چرا از كسي مثل من، كسي كه بارها، تو موقعيت . ، اما دارم طبق اين الگوي هميشگي به نتيجه مي رسم1

 » هاي مختلف تالش كردي كاري كني كه از نايت سايد فرار كنه، مي خواي كار تو را قبول كنه و جانشينت بشه؟

كسي كه بتونه به . كسي كه وقتي بازي جدي ميشه جا نزنه و كم نياره.ارممن نياز به مردي با عزم راسخ د« :واكر گفت 

 » .تو خيلي من رو ياد جواني خودم مي ندازي. هر طريقي حساب بدكارا رو برسه

 » . ديگه داري مزخرف ميشي« :گفتم 

ضافه چيزايي كه باعث اون قدري هست كه چيزاي كه الزمه بدوني رو بهت ياد بدم، به ا. يكم وقت دارم« :او پاسخ داد 

 » .مي شه اشتباهات من رو تكرار نكني

منظورت اينه كه چه جوري تبديل به تو نشم؟ نمي خوام كاري با اين چيزا داشته « :راسخانه سرم را تكان دادم و گفتم 

چرا من رو براي چي بايد بخوام يكي از شون بشم؟ . خودت مي دوني هميشه با اين اداره كننده ها مشكل داشتم. باشم

 » انتخاب كردي ؟

 » به نظرت هر پدري نمي خواد كه پسرش راه اون رو دنبال كنه ؟ و فقط بهتر انجامش بده ؟« :پاسخ داد 

 » !من پسرت نيستم« :گفتم 

كي بيشتر از من زندگيت را شكل داده؟ كي بهت كمك كرده ايني باشي كه هستي ؟ من نسبت به تو « :واكر گفت 

 » .هر جهتي كه ممكنه مسئولم جان، از

                                                           
 .روان گسيختگي. بيماري كه در آن فرد همه چيز و همه كس را براي خود تهديدي به حساب مي آورد. 1
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 » .وقتي جنس بد رو ببينم مي شناسمش . فقط معنيش اينه كه اصالً نمي خوام شبيه تو بشم« :پاسخ دادم 

بيا همراهم تمام نايت سايد رو جوري ببين كه من مي . با من بيا جان. زوبونت از نيش مار بدتره« :واكر زمزمه كرد 

مي تونيم تو يك شب به همه جاي نايت سايد . زمان لغزه سيار من مي تونه در يك لحظه ما رو همه جا ببره. بينمش

ت سايد را آروم نگه دارم چي كار مي كنم و چه جوري روي همه ببين براي اينكه ناي. من رو در حال كار ببين. بريم

 » .توي كار من خيلي چيز ها هست كه هيچ كس غير از خودم اون ها را نمي دونه. چيز سرپوش مي ذارم

 » .خودم شغل دارم، در حد مرگ هم توش موفقم. كار تو رو نمي خوام« :پاسخ دادم 

چه راهي بهتر از اينكه رابط بين . شه مي گي مي خواي به مردم كمك كنيهمي« :واكر متفكرانه نگاهم كرد و گفت 

اون ها و اداره كننده ها باشي ؟ از قدرت شون براي محافظت از قشر كوچكي كه ديگران سعي در شكار شون دارن 

 » استفاده كني؟ مي دوني از اين منصب قدرت مي توني از چه تعداد بيشتري محافظت كني ؟ 

128Fن دور شو، شيطان، از م« :گفتم

1 « 

 . و او با دهان بسته واقعاً خنديد

با در نظر نگرفتن قوي ترين غريزه هايم، خيلي از چيز هايي كه او گفت به شكل وسوسه آميزي . درباره اش فكر كردم

سيار زيادي كه به افراد ب... كار هايي كه با پشتيباني اداره كننده ها مي توانستم انجام دهم. با معني و قانع كننده بودند

هميشه باور داشتم كه . ناگهان قابل دسترسي مي شدند.... خاطر قدرت و ارتباطات شان برايم غير قابل دسترسي بودند

 ... .يك مرد، در جاي درستش، مي تواند تغيير ايجاد كند

اداره كننده ها نمي اگه، منصب تو رو قبول كنم، سگ دست آموز ... اگه، فقط به خاطر اين كه حرفش شده« :گفتم 

 » ... شم، راه خودم رو ميرم، از باطن و وجدان خودم پيروي مي كنم

 » .به خاطر همينه كه تو را انتخاب كردم« :واكر گفت 

                                                           
1 .Get thee behind me, Satan, .جمله اي در انجيل كه مسيح در مواجهه با شيطان مي گفت   
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 » ... واقعاً هيچ راهي نيست كه بشه به تو كمك كرد ؟ اينجا نايت سايده، بايد يه راهي باشه« :پرسيدم 

واقعاً داري سعي مي كني به من كمك كني جان؟ بعد . د كاري كرد، انجامش داده بودماگه مي ش« :با آرامش پاسخ داد 

 » از تمام اين مدت كه سعي كردم دستگيرت كنم يا بكشمت؟

هميشه . متاسفانه يا خوشبختانه، هميشه بخشي از زندگيم بودي... البته، تو قديمي ترين دوست پدرم هستي و« :گفتم 

خيلي چيز ها بود كه مي خواستم قبل از اين كه پدرم بميره ازش بپرسم، . ن بود، از هر راهيحواست به م...حضور داشتي

حاال اينجام و دارم فكر مي كنم كه چي بايد به . تا وقتي كه ديگه وقتي نمي مونه... هميشه فكر مي كني وقت هست

يلي سال پيش بايد مي كشتمت به بخشي از من فكر مي كنه خ. تو بگم، قديمي ترين دشمنم، و قديمي ترين دوستم

گران بهات  "وضعيت موجود"خاطر آدم هايي كه زير پات لگد مال كردي و تمام زندگي هايي كه از بين بردي تا 

 » . همون طوري كه هست بمونه

 » . تو آدم كش نيستي« : واكر گفت 

باعث ميشه خيلي شبيه تو . كارو بكنماما تالش نكردم كه اين . هر وقت كه مجبور بودم. قبالً كشتم« :پاسخ دادم 

 » .بشم

 » پس داري تأييد مي كني كه يه سري چيزاي مشترك داريم؟« :واكر گفت 

 » .يه جوري نگو كه انگار چيز خوبيه« :با خنده اي كه دندان هايم را نمايان مي كرد گفتم 

 » . به خاطر هيچ كدوم از كارام شرمنده نيستم« :جواب داد 

 » درسته ؟! اما به چيزي هم افتخار نمي كني « :گفتم 

 » . يكي از پروژه هاي بهتر و بلند مدت من. به تو افتخار مي كنم« :پاسخ داد 

 »فكرشو كردي كه گفتن همچين چيزي چقدر چندش آوره ؟« :من پرسيدم 
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ندادم خودش را تيكه پاره كنه، از اين  اجازه. براي بيشتر از سي سال آرامش رو توي نايت سايد نگه داشتم« :واكر گفت 

توي . كه مرز هاش وارد دنياي آسيب پذير معمولي بشه جلوگيري كردم و حتي كاري كردم كه عدالت كمي بر پا بشه

 » . موقعيت من، اين بهترين چيزيه كه آرزوش رو داري

ن رو بكشي و نكشتي، در صورتي كه هر وقتي به زندگيم نگاه مي كنم، مي تونم ببينم بارها مي تونستي م« :من گفتم 

مردي كه تو به خاطر مركش خيانت . تو نكردي چون من پسر قديمي ترين دوستتم. كس براي تو بود اين كارو مي كرد

 » . من مثل وجدانتم. تو نمي توني من رو بكشي واكر. كار شناخته شدي و منفور شدي

 » . توني همين طوري فكر كني اگه باعث مي شه احساس امنيت كني مي« :پاسخ داد 

 » اگه بهت بگم شغلت رو بردار و شرشو كم كن چي ؟ اون وقت مي كشيم؟« :گفتم 

 » . خيلي راحت مي رم سراغ انتخاب بعديم. هر چيزي هستم غير از به دردنخور « :او گفت 

 » كس ديگه اي تو ذهنت داري؟ « :مجبور شدم با يك ابروي باال رفته بپرسم 

 ». البته«: دپاسخ دا

 » .بايد در باره اش فكر كنم« :به آرامي سر تكان دادم و گفتم . منتظر ماندم، اما ديگر حرفي براي گفتن نداشت

 » . دوباره مي بينمت. اما راجع بهش فكر كن جان. من خيلي وقت ندارم. وقت زيادي نيست« :واكر گفت 

. ي قابل حملش هم استفاده نكرده بود حتي از زمان لغزه. رفته بود او. و به همين سادگي، از صندلي اش ناپديد شد      

با اين كه مي . واقعاً پيشنهادش را بررسي كردم.  از اين موضوع مطمئن باشيد. واكر هميشه كلك ديگري در آستين دارد

بايد . مطلب برود واكر از آن دسته اي نبود كه مستقيم سر اصل. دانستم قضيه خيلي بيشتر از چيزيست كه او مي گفت

اما اگر اين گونه نبود چه ؟ اگر او فقط مردي بود كه به زودي مي ميرد و دارد تقال . چيزي را برنامه ريزي كرده باشد

مي كند تا زماني كه هنوز وقت هست چيز هايي را مرتب و سازمان بدهد؟  تجربه نشان مي داد كه داشت من را براي 
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يشنهادش خالص بود چه ؟ اگر من در موقعيت او بودم چه كس ديگري را براي جانشيني چيزي آماده مي كرد، اما اگر پ

 . انتخاب مي كردم؟ كسي بايد انجامش مي داد، و اين، بسيار اغوا كننده بود

هميشه فكر مي كردم بالخره يك روز يا من واكر را مي كشم يا او من را، اما در نايت سايد هيچ وقت مسائل طوري كه 

به تمام چيز هايي فكر مي كردم كه با داشتن حمايت اداره كننده ها مي توانستم سامان . داريد پيش نمي رود انتظار

اما آيا اين . وسوسه آميز بود... تمام افراد شريري كه مي توانستم از دور خارج و خلع منصب شان كنم، بله. شان بدهم

اشد ؟ همان راهي كه به آن آينده ويران شده اي منتهي مي شد ي فساد ناشي از قدرت ب مي توانست اولين قدم در جاده

فكر مي كردم آن آينده را دور ... كه در آن زمان لغزه ديده بودم؟ جهاني كه در آن من مسئول مرگ تمام بشريت بودم

 . كردم، اما زمان عاشق حقه هاي كثيف خود بود

با . جنازه ها مي خوابد و اين را به پشيز هم نمي گيرد بوي بد و آشناي كسي كه بين زباله و. اول بو به من رسيد

خداي پانك تيغ هاي صاف، .  اطمينان كامل از اين كه ادي ريزور مقابلم نشسته سرم را به حالتي تسليم شده باال آوردم

كثافت  ادي، با هيكل بسيار نحيفش كه در كت خاكستري و گشادي كه انباشته از چرك و. خود بد بو و تهوع آورش بود

صورت از ريخت افتاده، موهايي . اما خب، او هميشه همين طور بود. و چربي بود بسيار چندش آور و بد به نظر مي رسيد

129Fيك بطري آب ديزاينر. كوتاه و چشمان سرخ و تب آلود

را در دست داشت كه چند مگس با شك و ترديد دور وبرش  1

وقتي كه شروع به صحبت كرد . خاطر هواي وحشتناك دور ادي مردآن يكي كه خيلي نزديك شده بود به . وز وز كردند

 . صدايش آرام، خشك و روح وار بود

 » . يه چيزي تو هوا هست جان« : گفت 

بايد چند تا از اون صنوبر هاي كوچيك رو از گردنت آويزون كني، خب چي كارا مي كني ادي؟ . متوجه شدم« : گفتم 

 » خوابي و براي يه كمك اندك گدايي مي كني ؟هنوز كنار اون بي خانمان ها مي 

 » .تا مردم مي بينن كي هستم پول مي ندازن و فرار مي كنن. الزم نيست گدايي كنم« :موقرانه پاسخ داد 

                                                           
1   .م.بطري طراحي شده اي به سبك آرت دكو. 
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تنها خدايي كه مي شناسم به عنوان نوعي توبه و رياضت در خيابان مي خوابد و از آت و آشغال هاي فاسد مي خورد 

 . اي خيلي چيز ها بايد طلب آمرزش كندبر. ادي ريزور است

 » . چي مي خواي ادي؟ انگار امروز همه از من يه چيزي مي خوان« :با خستگي گفتم 

 » . خيلي با واكر رفيق شدي، اگه يكي از ما نيستي، پس با اونايي« :ادي ريزور گفت 

 » . اين رو مي دوني تو.  من راه خودمو مي رم.من با هيچ كس نيستم، به جز سوزي« :پاسخ دادم 

 » . تو از وقتي اين اداره كننده هاي جديد ظاهر شدن بهشون خيلي نزديك هستي« :ادي گفت 

 » . اين قدر بده؟ حرفاي درستي مي زنن« :گفتم 

نذار . تو بايد اين رو بدوني. تنها راهي كه بشه با قدرت به فساد كشيده نشي اينه كه بهش پشت كني« :ادي جواب داد 

با اين فكر كه مي توني قدرتش رو داشته باشي و ازش تأثير نگيري . ي حقانيت راهش متقاعد كنه واكر تو رو درباره

. تو نمي توني نايت سايد رو نجات بدي جان. تن يه قهرمانهنايت سايد عاشق در هم شكس. خودت رو به خريت نزن

اگه اين نبود خيلي وقت . به نجات و رهايي نياز نداره، داره به هدف و مقصودش عمل مي كنه. نمي توني آزادش كني

 » . پيش تكه پاره اش كرده بودم

 » .ناك آدم نكشيجلدي تو را هم نگرفته كه با راه هاي اغلب ابداعي و ترس« :محتاطانه گفتم 

آدم هاي بد، كسايي كه به كشته شدن نياز . هميشه افرادي هستند كه پاشون رو خيلي  فراتر مي زارن« :پاسخ داد 

افتخار مي تونه مثل يه معشوق . اما ببين اين نوع زندگي چه باليي سر من آورده. من هميشه براشون آماده ام. دارن

با سوزي داري، به اين فكر كن وقتي بشنوه با واكر بودي چه تو يه شانس براي يه زندگي واقعي . پتياره وحشي باشه

 » احساسي بهش دست مي ده؟ 

. بهم بگو ادي، چرا هيچ وقت پيرو واكر نبودي ؟ هميشه از خودش و هر چيزي كه پاش ايستاده نفرت داشتي« :گفتم 

 » به خاطر صداست ؟
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. رعت حركت كردن من از حرف زدن اون بيشترهس« :لبخند ضعيفي زد، لب هاي بي رنگش به سختي تكان مي خورد 

هميشه يكي بايد مسئول باشه، و مي دوني كه بهتر از شيطان اين كارو ... نه، من هيچ وقت بهش نزديك نشدم چون

سمت هيچ كس نيست، براي همين همه ما مي تونيم به . ي بي طرفه واكر ممكنه حرومزاده باشه، اما يه حرومزاده. كنه

 » .ش متنفر باشيمطور مساوي از

 » اما، مي توني بگيريش؟ « :گفتم 

 » شايد، واكر راز هاي خودش را داره، اما خب، مگه همه ما نداريم ؟« :جواب داد 

 » خب اين اواخر چه كار كردي ادي ؟ فرد جالبي را نكشتي ؟« :گفتم . موضوع را عوض كنم« :تصميم گرفتم 

از وقتي بالخره مرلين سيتن . سفر مي كردم... من. نه« :به جا مي شد گفت در حالي كه با ناراحتي رو صندلي اش جا 

يه مدتي را تو جاهاي خيلي مخفي . انگار منتظر بودم طوفان بشه. اسپاون مرد، احساس بي قراري و اضطراب داشتم

... ايه هاشايعه هايي توي مكان هاي تاريك هست، زمزمه هايي توي س. سپري كردم، مي شنيدم و ياد مي گرفتم

 » .مردم، و ديگران، وقتي با هيچ كس ديگه اي خصوصاً واكر، حرف نمي زدن با من صحبت كردن

 » باور داري كه بهت حقيقت رو مي گن؟« :پرسيدم 

 » . البته، من يه خدام« :ادي ريزرو گفت 

 » .البته« :گفتم 

يه ايزوتوپ خيلي داغي كه نشه نگهش داشت دست مثل . اولين بار توي خيابان خدايان اسم رو شنيدم« :او ادامه داد 

130Fبعد توي استخر ماه. به دست مي شد و از اين دهن به اون دهن مي رفت

131Fشنيدمش، بعد هم در كلوپ راه گشايان 1

2 .

 » .چيزي داره به نايت سايد مياد جان

                                                           
 .1 Moon Pool  
 .2 Openers of the Way  



 

Page | 138  
 

 » . تغيير بده مي تونه همه چيز رو. چيزي بسيار قديمي و قدرتمند، اون قدر كه حتي من رو هم بترسونه

 » منظورت از تغيير چيه ؟ « :به سمت جلو خم شده و در جديتش دقيق شدم

چه . ( چه دوست داشته باشيم چه نه. چيزي كه مي تونه نجاتمون بده يا نفرين مون كنه« :به سادگي لبخند زد و گفت 

مي تونه اون قدر قدرت مند باشه كه  چه: چيزي كه باعث مي شه عميقاً اين سؤال را بپرسم كه) . بخوايم چه  نخوايم

 » خواستش رو به تمام نايت سايد تحميل كنه و گيرش بندازه؟

 » .مادر من رفته، بر هم نمي گرده« :سر سختانه گفتم 

شي . اين يه افسانه اس كه به خودش عينيت داده. اما درباره اون فكر نمي كردم. خوبه كه اين رو گفتي« :پاسخ داد 

اسلحه اي كه اين قدرت رو داره تا ستاره ها رو از آسمون بكشه . مي تونه تاريخ رو باز نويسي كنهدست سازي كه 

 » .پايين

 » اسم هم داره ؟« :پرسيدم 

داستان ها بار ها باز نويسي . اما زرق و برقش فريبت نده. و اسمش چيزيه كه مي دونيش. اوه بله« :ادي جواب داد 

 » . تناكهشدن كه همچنان گفتن چقدر وحش

 » .اسم را بگو « :گفتم 

 » اكسكاليبور « :ادي ريزرو، خداي پانك تيغ هاي صاف زمزمه كرد 

. هر چند مطمئن نبودم چه چيزي ممكن بود بگويم. قبل از اينكه بتوانم چيزي بگويم بر خواست و من را ترك كرد

س هاي مرده را از روي ميز كنار زدم و راجع مگ.  آن هم نه به خوبي. دومين باري بود كه كسي اين اسم را مي گويد

آيا مي توانست واقعي باشد؟ چيزي كه براي قرن ها گمشده بود، از يك افسانه بيرون آمده و دوباره . به آن فكر كردم

ي اكسكاليبور مي دانست ؟ آيا بين آن شمشير باستاني و  وارد تاريخ شده ؟ بالخره زمانش فرا رسيد؟ پاك از كجا درباره

 قديمي ترين نژاد مخلوقات ارتباطي وجود داشت ؟
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آن طور كه گفته شده بود، فقط يا پادشاه حقيقي انگلستان و يا فردي كه واقعاً قلب پاكي داشته باشه مي توانست از اين 

د در واقع به سختي مي توانستم نام كسي را در نايت ساي. چيز هايي كه من اصالً نداشتم. شمشير واال استفاده كند

پس چرا داشت به اين جا مي آمد؟ آيا كسي فراخوانده بودش ؟ يا آن را دزديده . بگويم كه حتي به اين دو نزديك باشد

بود ؟ آيا مي توانست فقط شيء بزرگ آسماني باشد كه از جايي كه فقط خدا مي داند به نايت سايد آمده باشد ؟ يا به 

مي توانست نجات . تواند يك حرامزده واقعي باشد ت سايد، سرنوشت ميخاطر هدفي اين جا بود ؟ يا سرنوشتي ؟ در ناي

 ...مان دهد يا نفرين مان كند

ي افكارم پاره شده تلفن  تمركزم بهم خورد و من خوشحال از اين كه رشته» تيوبالر بلز « با به صدا در آمدن زنگ 

 ... ي برد را دوست نداشتمجايي كه افكارم داشت من را م. همراهم را بيرون آوردم و جواب دادم

بهش هشدار داده بودن و وقتي رسيدم تمام منطقه . همه داستان مادر شپتون وقت تلف كردن بود. سالم، سوزي ام« 

انگار كه خواسته باشه اين جا . مسأله اينه كه، تقريباً به طور كامل مطمئنم، كه هشدار از طرف واكر بوده. خالي بود

  ». سر راه نباشم. نباشم

 » . يه نيت هايي داشت. ممكنه، اومده بود من رو ببينه« :گفتم 

 » . قبل از اين كه من يه نگاه بهش بندازم با هيچ چيز موافقت نكن. دارم مستقيم بر مي گردم« :سوزي گفت 

 » . مي دوني كه، من سال ها بدون تو نجات پيدا كردم« :گفتم 

 » . به جهنم كه نجات پيدا كردي، زود مي بينمت عشق من« :پاسخ داد 

مثل خيلي هاي ديگر در نايت . تلفن را كنار گذاشتم. سوزي هيچ وقت بدرد مكالمه كوتاه نمي خورد. و قطع كرده بود

تخدام كند تا از اين آرزو دارم كسي مرا اس. يا حتي اصالً وجود دارند يا نه. سايد، متعجبم كه ماهواره ها كجا هستند

 . موضوع سر در بياورم و جوابش را پيدا كنم
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ساحره هاي قوز داري كه لباس هاي از ريخت افتاده . سپس سه ساحره در حالي كه از ميزم باال مي رفتند ظاهر شدند

صداي زننده و  بر تنشان بود، بر بيني هاي عقابي اشانزگيل داشتند و چشمان شان شيطاني بود در برابر من جمع شدند،

 » ! زنده باد« :ترسناكي از خود در آوردند و تعظيم كنان فرياد زدند 

 »! زنده باد« 

 »! زنده باد« 

 » !زنده باد جان تيلور، مردي كه پادشاه مي شود« « 

 » الكس فرستاده كه اين كارا رو بكنيد، نه ؟ « :بهشان خيره شدم 
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 فصل ششم

 بازرسان صحنه جرم

 

وار و مرموزي كه امروز برايم افتاد،  پس از اتفاقات بسيار ديوانه. هاي زيرزميني به سمت ايستگاه چين واك رفتم از راه    

P132Fاحساس كردم به چيزهاي عجيب روزانه و عادي تيوب

1
P هاي شلوغ وارد ايستگاه پر  از همان لحظه كه از پله. نياز دارم

تعداد زيادي خواننده خياباني با اميد و اشتياقي . رسيد ازدحام شدم، همه چيز به شكل اطمينان بخشي عادي به نظر مي

شخصيتي  تالالت چنديك مرد مبهوت با بيماري اخ. خواندند كه از استعدادشان بيشتر بود، براي تأمين شام خود آواز مي

P133Fمرد من«هارموني سه نفره اي از 

2
P «شبه  كه به سبك راك بازخواني شده بود را با خودهايش اجرا مي كرد و يك ربات

خواند و  هاي ارمني مي هاي بودايي داشت مناجات انسان كه سيستمش بهم ريخته و خراب شده بود، در لباس راهب

P134Fاز گاسپل كرد ناگهان چيزهايي وقتي كه اتصالي مي

3
P يك روح شفاف آهنگ محزوني را به زباني كه هيچ كس  .گفت مي

شان كمي پول خورد  براي همه. خواند آورد مي شناخت و متعلق به مكاني بود كه ديگر كسي آن را به ياد نمي نمي

توانيم  تمام ما مي بد كافيست، و فهميد، براي رخ دادن همه اين چيزها تنها يك روز واقعاً چون هيچ وقت نمي. انداختم

 .از لبه پرتگاه سقوط كنيم

شدند، بيشتر از حد معمول  كه هركجا و در هر گوشه كناري ديده مي -و ديگران -ها و سكوها با حضور مردم  تونل    

كردند به جايي كه  همشان سرشار از نيرويي متشنج و مضطرب بودند و نااميدانه تالش مي. رسيد شلوغ به نظر مي

هيچ كس با ديگري . جايش نباشد ترسيدند وقتي كه برسند مقصد مورد نظرشان ديگر سر ند بروند، انگار ميخواه مي

شد، از آن دسته رفتارهايي كه واقعاً در نايت  هاي زيادي مي زد و اين وضعيت شلوغ باعث هل دادن و تنه زدن حرف نمي

 .من جان تيلورم. دادند با اين وجود همه به من راه مي. سايد امنيت ندارند

                                                           
1. Tube                                                                                   نام سيستم متروي لندن                                                              
2. My Guy 
3. Gospel .                                                                                  نام مجموعه اي از چهار كتاب كه زندگي عيسي مسيح را شرح مي دهد  
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در حالي كه به ديوار مسطحي تكيه داده و منتظر قطارم شدم، بي هدف پوسترهايي كه به ديوار مقابل نصب شده     

هاي  كردند كه تنها در كلوپ هايي را تبليغ مي يافتند و فيلم خوردند، تغيير مي زيركانه تكان مي. كردم بود را بررسي مي

اي از يك روياي آشفته و در هم ريخته در رفت و  هاي عجيبي كه مثل صحنه عكس .خيلي خصوصي قابل ديدن بودند

P135Fچوپاكابرا افسار با در دست داشتن سفيد، چرم از تمام لباسي در موقر معروف اپراي خواننده زن يك. آمد بودند

1
P يي كه

 مشابه كامال صورتهاي با آزمايشگاهشده در  سازي شبيه پسر هفت. گذشت كنارم از شده بود، زده تيغ موهايش با تمام

يك موج سوار مرده كه پيژامه اي پوسيده به پا . آمدند مي سرش اما برده وار پشت شده گرفته باال غرور از سرهايي و

استفاده مي كرد، تكيه » موج سواري« داشت آمد تا كنار من بايستد و صبورانه به در تابوتش كه از آن به عنوان تخته

 . داد

. لبته فقط خود خدا مي داند كه پيش خودش فكر مي كرد كجا مي تواند يك موج خوب در نايت سايد پيدا كندا    

ي  شهروندان محترم كه لباس هاي شيك بر تن داشتند، در گروه كوچك پر نخوتشان نزديك هم ايستاده بودند و درباره

 . ندمشاركتي فايننشيال تايمز صحبت مي كرد آيين قرباني و قيمت هاي

تعداد زيادي مخلوق معمولي هم كه سعي مي كردند با هيبت انسان عبور كنند و ميزان موفقيت شان متفاوت بود آنجا 

چند متر آن طرف تر . ظاهر مهم نبود، چيزي كه بودند اهميت داشت. هيچ كس چيزي بهشان نمي گفت. حضور داشتند

 . دني اشان به باد كتك گرفته بودندهم يك گروه نمايش طنز، جيب بري را زير پتك هاي نادي

 . فقط يك روز ديگر در نايت سايد

در مدت زماني كه با قطار به سمت چين واك مي رفتم آن قدر احساس راحتي داشتم كه كامالً روي صندلي ام     

سيمه به سرعت از همراه با جمعيت سرا. خوابم برد و سرم زماني باال آمد كه قطار با حركتي شديد در ايستگاه توقف كرد

هوا گرم و مرطوب بود و باد شديد تكه آشغال هاي سبك تر را اين . تونل ها عبور كردم و سرانجام وارد خيابان شدم

براي . چون هميشه در اطراف چيزي هست كه همه چيز را مي خورد. نايت سايد رفتگر نداره. طرف و آن طرف مي برد

چندان از جنگ ليليث نگذشته بود اما امكان . دم و محيط را نگاه مي كردمگذراندن وقت آهسته در خيابان قدم مي ز
                                                           
1. Chupacabra 

                            .م. بز استنامش مخلوطي از دو كلمه اسپانيايي به معني مكنده خون . موجودي افسانه اي با سر گرگ و بدن كانگرو كه خون بزها را مي مكد 
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. همه چيز تعمير، بازسازي و نوسازي شده بود. نداشت متوجه شويد كه اينجا درگيري و يا تخريب اتفاق افتاده است

ه بود، با تشكيالت پر مغازه ها و تجارت هاي قديمي را كه توسط آتش و انفجار و طغيان جمعيت ديوانه شده از بين رفت

 . درست مثل جشني كه بر يك گورستان فراموش شده بنا شده باشد. زرق و برق جديد جايگزين كرده بودند

بارهاي مشروبات الكلي قوي كنار سالن هاي رقص حرفه اي قرار گرفته بود، در همان حين نور درخشنده چراغ     

شده و دانش هاي ممنوعه را در كتاب هايي جلد كاغذي و معموالً  كتاب فروشي ها، جلد هاي از افسانه هاي فراموش

حتي يكي از آن موسسه هاي ماساژ روح مدرني كه ضمانت مي كرد خود دروني شما . هم با تخفيف پيشنهاد مي دادند

بعاد كه متخصص غذاي دنياها و ا» پيشنهاد هاي عجيب«برساند و شعبه اي از رستوران هاي زنجيره اي  را به آرامش

 . ديگر بود، ديده مي شد

P136Fبارون سامدي» يك لحظه انتظار«براي ماجراجويي بيشتر هم شعبه اي از     

1
P  وجود داشت، كه در آن مي توانستي با

P137Fآژانس مسافرت رويايي«. فقط به خاطر لذتي كه داشت. پرداخت پول براي مدت كوتاهي توسط شيطان تسخير شوي

2
P «

جايي كه معجون روياي شفاف به مشتريان فهميده اجازه مي . اً چندش آور بودند، آنجا بودهم براي كساني از ما كه واقع

با اين وجود توريست ها و مشتريان با چشم . داد كه در زمانِ رويا ديدن سفر كنند و در خواب مردم ديگر غوطه ور شوند

ر تكاپوي يافتن فرصت هاي خوب بودند، هايي بزرگ تر از كيف پول هايشان در حالي كه به يكديگر تنه مي زدند و د

 . اين طرف و آن طرف مي رفتند و حاضر بودند براي همه پيشنهادهايي كه برايشان بد بود از همه چيزشان بگذرند

نئون هاي آبنباتي رنگ مثل فانوس راهنماي . خيابان با سر و صدا و هياهو و چيزي بسيار شبيه فريبندگي زنده بود    

P138Fبيا«شيدند و هر طرف را كه نگاه مي كردي انواعي از دريايي مي درخ

3
P« نفرين شده، نفرين شده را . ديده مي شد

 . رهبري مي كرد؛ نايت سايد كارش را به بهترين نحو انجام مي داد

وسط خيابان ايستادم و سعي كردم به ياد بياورم آخرين بار تامي آبليويون را كه اول زير ديوار در حال ريزش و سپس     

هميشه فرض را بر اين گذاشتم كه او مرده است چون آن . زير پنجه هاي جمعيت ديوانه شده زمين خورد، كجا ديدم

                                                           
1. Baron Samedi .                م.تان و نگهبان گذرگاه ميان دو دنياستبارون سامدي، يكي از ارواح افسانه هاي جادويي هاييتي، روح مرگ و قبرس  
2. Dreamy Travel Agency                                   .                  نويسنده براي نام اين آژانس از ايهامي بسيار زيبا استفاده كرده است
3. come-on 
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P139Fرفينروز مرگ خيلي هاي ديگر را هم ديدم، مثل خواهر مو

1
Pي بي خانمان ها كه درست در برابرم جان داد و  ، فرشته

هنوز مي توانستم اجسادي . نمي توانستم همه را نجات دهم. جنگ بود. براي كمك به او هيچ كاري از من بر نمي آمد

هنوز . ورمرا كه مثل آشغال روي هم تلنبار شده بودند و خون بسيار زيادي كه از مجراهاي آب جاري بود را به ياد بيا

مي توانستم فرياد و در خواست كمك زخمي ها و آن هايي كه در حال مرگ بودند را بشنوم؛ و جمعيت را ببينم كه به 

خاطر شوك و وحشت اختيارشان را از دست داده بودند، وحشيانه مي دويدند و هر چيزي كه سر راهشان بود را تكه پاره 

 . نه حتي يك نشان روي ديوار. بودي هم برايشان در نظر گرفته نشدخيلي ها كشته شدند و هيچ ياد . مي كردند

 . چون نايت سايد به گذشته نگاه نمي كند

ي يكي از همين موسسه هاي جديد ايستاده بود  در مقابل خرابه. باالخره در انتهاي خيابان به لري آبليويون رسيدم    

نصف يك تابلو . گودال عظيمي بر زمين را احاطه كرده بودند كه ازش دود بلند مي شد و ديوار هاي سياه و شكسته اش

جمعي از تماشاچيان مشتاق در . نئون از جا كنده شده در زمين فرو رفته بود و مثل يك ميخ رنگارنگ به نظر مي رسيد

محل انفجار،  يا شايد هم نه از. حالي كه با دقت فاصله ايمنشان را با محل انفجار حفظ كرده بودند آن جا حضور داشتند

همه شان با عالقه سر اين بحث مي كردند كه چه اتفاقي . بلكه از لري آبليويون ترشرو و عصباني فاصله گرفته بودند

سپس . افتاده، چه طور اتفاق افتاده، چرا، و راجع به اين كه چه كسي نفر بعدي خواهد بود نظريه پردازي مي كردند

آن قدر هم به خاطر اين نبود كه تحت تأثير قرار گرفته باشند، براي . ت شدندنزديك شدن من را ديدند و ناگهان ساك

نايت سايد عاشق شايعه . ي من و لري مي دانستند همه درباره. اين بود كه نمي خواستند هيچ چيز را از دست بدهند

 . او دادموقتي كه به لري پيوستم از روي لج با همه بهترين لبخند دوستانه ام را تحويل . پردازيست

همه رو تا سر حد مرگ ترسونده و اين . با مردم حرف زدم. هدلي به تازگي اين جا بوده«: لري خيلي بي پرده گفت    

حداقل اين بار فقط يه مشت آدم ناجور رو . كارهاي هميشگي هدلي. جا رو فقط با نگاه كردن بهش فرستاده رو هوا

  ».يه چيزيه باز اين. نه تماشاچي هاي بي گناه رو. كشته

  »گاهي اين كار رو مي كنه؟ اين كه تماشاچي هاي بي گناه رو بكشه؟«: گفتم

                                                           
1. Sister Morphine 
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  ».كي مي دونه اون اين روزا چي كار مي كنه«: جواب داد

چرا اين جا رو انتخاب «: در حالي كه با عالقه به خرابه اي كه هنوز ازش دود بلند مي شد نگاه مي كردم پرسيدم

 » كرده؟

  ».ش خوشش نيومدهاز«: لري گفت

  »و به اون چه مربوط بوده؟ «: يك صداي عصباني از ميان جمعيت پرسيد

نمي خواستيم از آن هايي به نظر بياييم كه يك صداي عصباني نگران . من و لري به آرامي سرهايمان را برگردانديم    

P140Fآگوستين گريم. خيلي سريع گوينده را شناسايي كردم. شان مي كند

1
P هميشه آماده بود تا خود را . را از قديم مي شناختم

نماينده يك جمع آزرده و غمگين جا بزند و كارها را به جاهاي باريك بكشاند، بعد هم تا يك دفعه همه چيز به هم 

ند به عنوان يك حساب دار راهب و مرتد، گريم فقط به اندازه اي كه بتواند آزار برسا. ريخت در پشت صحنه ناپديد شود

از انجمن » اعداد خيالي« با اينكه خيلي خطرناك به حساب نمي آمد اما به خاطر سوء استفاده از . جادو ياد گرفته بود

ظاهراً گريم مي توانست با تصور اعداد مشخصي را از جايي كه بايد باشند به حساب . (حساب داران اخراج شده بود

  ).در نايت سايد كسي با تجارت شوخي ندارد. را ساخت انجمن به سرعت كارش. بانكي مشتريانش وارد كند

  ».آگوستوس، يا خفه شو يا بيام هر چي كسر و عدد هست رو از مغزت بيرون مي كشم«: مهربانانه گفتم

براي همين چرخيديم و پشتمان را . من و لري مودبانه صبر كرديم، اما گريم نمي خواست با ما چشم در چشم شود    

  .به او كرديم

P141Fفروشگاه تغيير ذهن«. هدلي با اصل و اساس اين جا مشكل داشته« :لري گفت

2
P« . مي توانست در ازاي پول كافي

يه مرد پير تا وقتي كه هزينه ها رو پرداخت مي كرد مي تونست تو . ذهني رو از يه بدن تو يه بدن ديگه جايگزين كنه

بدن آسيب بزنه، چون هميشه مي تونست بدون پايبندي به بدن يه فرد جوون باشه و هر چقدر كه دلش بخواد به اون 

                                                           
1. Augustus Grimm 
2. Turnabout Inc  
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پرطرفدار، بعدم باشگاه تغيير ذهن  خيلييه تجارت خيلي پرطرفدار، . كارهاي شرورانه اي كه كرده بره تو بدن يكي ديگه

 » . داوطلب حقوق بگير كم آورد و بچه ها رو درست از خيابان دزديد

آيا كسي سعي داشت . مورد تعويض ذهني بود كه امروز درباره اش شنيده بودم اين سومين. به آرامي سر تكان دادم    

 چيزي را به من ثابت كند؟ يا درباره چيزي به من اخطار دهد؟ 

هدلي با يك نگاه، تمام ساختمان رو به آتش كشيده و مالك ها، كارمندان، و تمام مشترياني كه اتفاقي «: لري گفت

بي دفاع تلو تلو خوران از خرابه ها بيرون اومدن اما همشون  از تسخير شده هاي كامالًيه مشت . اونجا بودن رو كشته

وقتي براي دادن . تعداد كمي ازشون با آگاهي كامل وارد اين ماجرا شدن چون به پول نياز داشتن. هم سپاسگذار نبودن

هدلي هيچ چيز براي . هرجوري كه باشهبدهكاريات هر چي داري رو بفروشي، تنها چيزي كه برات مي مونه بدنته، حاال 

  ».گفتن بهشون نداشت، به نظر مياد اين بازپرس ويژه فقط به خود جنايت عالقه داره، نه قرباني هاش

سر و صداي جمعيت داشت باال مي رفت، پشت سرم را نگاه كردم و باز هم آگوستوس گريم؛ كه با چهره رنگ پريده و  

جمعيت كه پر از صورت هاي . امن مي زد و انگشتش را به سمت من و لري گرفته بودكينه توزانه اش به شكايت ها د

وقتي صورت هاي ديوانه شده اي را كه . عصباني و صداهاي در حال بلند شدن بود، بيشتر از قبل به نظر مي رسيد

نيست كجاي نايت مهم . خواهر مندفين و شايد هم تامي را كشته بودند به ياد آوردم خشمي سرد در تنم پخش شد

سايد باشيد، در هر صورت هيچ وقت از جمعيت عصباني كه مشتاقند براي هر دليل خوب يا به هيچ دليلي دستان شان 

اين طبيعت نايت سايد است كه بدترين اليه هاي . فقط هم براي مدتي كه دارد. دور نيستيد. را به خون آلوده كنند

 . مدن ما به اينجاستاين دليل آ. وجودي ما را نمايان مي كند

ي اون گناه كار  كه اين تو رو به اندازه! فكر مي كني نمي شناسمت مرد مرده؟ تو برادرشي«: گريم بر سر لري فرياد زد

تو كي هستي كه براي ما حكم صادر مي كني؟ خوشيمون رو بگيري؟ تاوان كاري كه اون كرد رو خواهي . مي كنه

  »!داد

به نظرم مجرمين اعداد . سپس حركتي با شكوه به يكي از دستانش داد و شمشير بلند و درخشاني در مشتش ظاهر شد  

تنها . شمشميري كه نگه داشته بود هيچ ماده اي نداشت. ي موهومي تنها يك قدم فاصله است موهومي و اسلحه
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جمعيت با صداهاي خشمگين نشان دادند . ر مي كرداما اين موضوع آن را قوي تر و تيز ت. تصويري از يك شمشير بود

ي  لبه. لري جلو رفت تا گريم را مخاطب قرار دهد اما او با شمشير ضربه اي به لري زد. كه خوششان آمده است

. درخشان تيغ كت و پيراهن لري را پاره كرد و شكاف بلند و باريكي روي گوشت خاكستري رنگ زير آن ايجاد كرد

  »!اين بهترين لباسم بود مرتيكه گُه« :لري اول پايين و سپس گريم را نگاه كرد و گفت. ي نيامدمشخصاً هيچ خون

تمام صداها خاموش و همه . با حركتي سريع چوب دستي جادويي اش را در آورد و به همين سرعت زمان متوقف شد    

انگار كه تمام فضا در تعادلي بين . دهمه چيز بي حركت مانده بو. همه سرجايشان خشك شدند. سرجايشان خشك شدند

لري چوب دستي اش را كنار . حتي سوسو زدن چراغ هاي نئون ثابت شد. ي معلق مانده باشد اين لحظه و لحظه بعد

به سر ها، . گذاشت، سپس با حركاتي بسيار سريع بين جمعيت حركت كرد و كار تك تكشان را تا آخرين نفر ساخت

شت مي زد و صداي شكستن استخوان ها در آن سكوت اجباري ترد و زننده به گوش مي قفسه سينه ها و پهلو ها م

دستان بي احساسش باال و پايين مي رفت و با كيفر هاي بي رحمانه و وحشيانه همه را مجازات مي .                رسيد

بزند، هيچ كدام از بدن ها نه تكان و فرقي هم نداشت كه با چه قدرتي آن ها را . نه هنوز –هيچ خوني ريخته نشد . كرد

 . خورد، نه واكنش نشان داد و نه حتي سر جايش لرزيد

هنوز مي ... من تمامش را ديدم و شنيدم، چون با وجود اين كه من هم مثل تمام ديگران سر جايم منجمد شده بودم    

ر امان نگه داشته بود، شايد هم اصل و شايد موهبت ويژه ام من را از جادوي چوب دستي د. توانستم فكر كنم و ببينم

به هر كدام از اين دو دليل كه بود، تصميم گرفتم اين . چه بخواهم چه نه، هنوز پسر مادرم هستم. نسب غير عادي ام

 . و ممكن بود روزي اين را بر عليه اش استفاده كنم. لري نيازي نداشت كه بداند. موضوع را پيش خودم نگه دارم

چوب دستي . لي كه به خاطر كاري كه كرده بود، حتي نفس نفس هم نمي زد به جاي اصلي اش برگشتلري در حا    

اش را دوباره در آورد، زمان دوباره شروع به حركت كرد، سپس آن را كنار گذاشت و از تمام اين وضعيت نامطبوع لذت 

ن ها شكست، كبودي ها شكفت و خون از استخوا. تمام جمع با شوك و شگفتي و جان كندن شروع به گريه كردند. برد

بعضي ها افتادند، بعضي ها غش كردند و بعضي ديگر هم در حالي كه به سرهاي . دهان ها و بيني ها فوران كرد

 . شكسته چنگ زده و دنده هاي شكسته شان را محكم نگه داشته بودند به عقب و جلو تلو تلو مي خوردند
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بود و خوش شانس از اينكه بيهوش است و نمي تواند هيچ كدام از بالهاي  آگوستوس گريم دراز به دراز افتاده

هيچ وقت مرده ها را خشمگين نكنيد، آن ها مثل ما خويشتن دار . وحشتناكي را كه لري بر سرش آورده بود، بفهمد

 . نيستند

 » ردي؟يكم افراط نك«: كمي وانمود به شگفت زدگي كردم، سپس نگاه سختي به لري انداختم و گفتم

تو االن تنها كسي هستي كه مي تونه حرف بزنه، حداقل دندوناشون رو از دهنشون نكشيدم بيرون، عالوه  «: پاسخ داد

براي همين در حالت كلي . بر اون، اگه مشترياي عادي يا پنهاني باشگاه تغيير ذهن نبودن اينقدر عصباني نمي شدن

 ».ر بزرگم، منم نمي تونم يه سري گندكاري ها رو تحمل كنممثل براد. اليق اتفاقي بودن كه براشون افتاد

لري رويش را . اون بخشي از جمعيت كه هنوز مي توانستند حركت كرده و بي هوش ها و ناله كنندگان را تنها گذاشتند

ه هاي خود بيشترشان آنقدر سرگرم نيازها و خواست. از آن ها برگرداند و بقيه آدم هاي اين خيابان شلوغ را بررسي كرد

تجارت ها و كارها طبق معمول پيش مي رفت، لري متوجه تمامش شد . بودند كه به يك درگيري كوچك توجهي نكنند

 . و چهره سرد و مرده اش به هيچ وجه چيزي نشان نداد

ندهي ي تو سازما سرم گرم جنگ بود و مقاومت ها رو در برابر مادر نفرين شده. آن شب اون جا نبودم«: سرانجام گفت

فكر مي كني اگه بودم چيزي عوض مي شد؟ اگه برادرم رو دست تو نسپرده بودم ممكن بود، هنوز زنده . مي كردم

 » باشه؟

  ».آدما تو جنگ مي ميرن. جنگ بود. هيچ كس نمي تونست. من نتونستم نجاتش بدم«: گفتم

د حالم رو بهتر كنه؟ آره؟ مطمئني اين همون اين باي«: گفت. هيچ جوابي برايش قابل پذيرش نبود. به من نگاه نمي كرد

  »خيابونيه كه تامي توش زمين خورد؟ همون جاييه كه ناپديد شد؟

  ».پس هنوز يكم اميد هست. من واقعاً مرگش را نديدم. يكم پايين تر از اينجا، ولي آره«: جواب دادم

  ».مرده ها با انتقام سر و كار دارن. اميد براي زنده هاست«: لري گفت
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سال هاست هدلي رو «: گفت. ظاهراً تمام توجه اش را بر خيابان متمركز كرده بود. هنوز هم به من نگاه نمي كرد

  ».حتي نمي دونم اين روزا چه شكليه. نديدم

اصوالً  و االن تنها كسايي كه ديدنش دشمنا و قرباني هاش به حساب ميان؛. نبايد تصور كني خيلي ها مي دونن«: گفتم

  ».تو شكل و وضعيتي نيستن كه بتونن درباره بعدش صحبت كنناالن 

  ».فقط يه مأمور واقعاً ترسناك براي جناح خيره. هدلي اون قدر ها هم بد نيست«: لري گفت

 » رو ديدي؟ تا حاال ادي ريزور«: پرسيدم

  ».يون نمي تونه يه هيوال باشهي آبليو آخرين برادر زنده. مجبورم اين رو باور كنم. هدلي هيوال نيست«: لري پاسخ داد

بر چشم دروني ام، چشم سومم، تمركز . برگشتم و به خرابه هاي باشگاه تغيير ذهن نگاه كردم و موهبتم را فرا خواندم  

اتفاق هاي مهم و افراد . ي نزديك اين جا بودند را فرا خواندم كردم و با استفاده از آن تصوير ارواحي كه در گذشته

ازشان گذشته و نگاهم را بر اتفاقي كه به تازگي براي . ان دادندبرجسته حال حاضر براي لحظه اي خودشان را نش

به سرعت . دنيا متزلزل و مه آلود شد، سپس تا خيابان رو به رويم تغيير كرد. باشگاه تغيير ذهن افتاده بود متمركز كردم

يون درست مقابلم چيزي از عقب تر رفتن من جلوگيري مي كرداما هدلي آبليو. فروشگاه هنوز مخروبه بود. واضح شد

شبيه هيچ يك از تصوير شبح هايي كه قبالً ديده بودم نبود، هيبت هاي الغر و مات مانند حباب هاي . ايستاده بود

و به شكل غير طبيعي واقعي به نظر مي  هدلي جامد، استوار. صابون كه حضور بعضي شان به سختي حس مي شد

 . رسيد

و يال بلندي از موهاي تيره، متكبر از  ز سياهي به قسمتي از شب مي ماند،حضوري بلند و ممنوعه، با كت چرمي كه ا

قدرتي . اطمينان بر اين كه كامالً حق دارد آن جا باشد و هر كاري كه مي خواهد بكند، بلند باال و مغرورانه ايستاده بود

هان چرخيد و كامالً به من خيره سرش ناگ. در او بود كه حتي با آن فاصله هم مي توانستم آن را ببينم و احساسش كنم

حتي با وجود . چشمان خيره و لبخند شاداب و سرزنده هدلي صورت استخواني رنگش را تحت تاثير قرار داده بود. شد

اين كه من متعلق به آينده اي بودم كه هنوز برايش اتفاق نيفتاده بود، همان قدر كه من او را واضح مي ديدم مرا واضح 

 . مي ديد
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  ».به زودي مي بينمت. سالم من رو به لري برسون. سالم جان«: يي آرام و عادي اما تماماً روح وار گفتبا صدا

كه من، موهبتم و تمام قدرتش  هدلي من را خيلي ساده مرخص كرده بود، انگار. منظره ناپديد شد و گذشته رفته بود    

. شم دروني ام آنقدر سريع بسته شد كه سرم درد گرفتچ. شايد هم حق داشت و براي او به درد نخور و بي اثر بود؛

ممكن بود هيوال نباشد، اما من به هيچ وجه از انسان بودنش . تصميم گرفتم در آن لحظه چيزي راجع به هدلي نگويم

كسي اسم هايمان را صدا نكرده . كسي چيزي نگفته بود. ناگهان هر دوي ما اطراف را نگاه كرديم.هم مطمئن نبودم

واكر، به عظمت زندگي و دو برابر فريب . سر چين واك رو نگاه كرديم و او آن جا بود. با اين حال مي دانستيم .بود

مردم براي كنار رفتن از سر . مستقيم به سمت ما مي آمد. كارانه طوري در خيابان قدم مي زد كه انگار مالكش بود

واكر يك كوسه بود و تنها . د كه به هواي مورد تنفسشراهش شتاب مي كردند اما او همان قدر بهشان اهميت مي دا

به سادگي لبخند زد و كالهش را . سر انجام در برابر ما ايستاد. زماني به ماهي هاي ديگر توجه مي كرد كه گرسنه باشد

ت با به نشانه احترام براي لري كج كرد، سپس نگاه استوار و خيره اش را بر من ثابت كرد؛ و بي آنكه به خودش زحم

متوجه شدم كه داريد دنبال تامي مي گرديد، يه چيزي درباره اتفاقي كه «: گفت شوخ طبعي صحبت كردن را بدهد

اينجا، و تو اون شب وحشتناك براش افتاد مي دونم و از قرار معلوم، تو موقعيتي هستم كه چيزي كه مي خوايد رو 

اگه يه كاري ... كه مي دونم رو فقط با تو در ميون ميزارم جان و من چيزي. اما هر اطالعاتي يه قيمتي داره. بهتون بگم

 »           .برام انجام بدي

 »   چي مي خواي واكر؟«: همين اآلن هم مي دانستم چه مي خواهد بگويد؛ چون مطمئن بودم، تسليم شده گفتم  

تموم شد، چيزي كه مي خوايد بدونيد رو  بيا و يكم با من قدم بزن جان، اآلن همراهم بيا و وقتي كارمون«: پاسخ داد  

 ».بهتون مي گم

 ».يكم نا اميد شدي نه؟ چون معموال تا قبل از آخراي بازي به رشوه و باج دادن متوسل نمي شدي«: گفتم 

وقتي سگ هاي شكاري زمان پامون رو گاز مي گيرن ديگه چاره اي «: بدون اينكه تحت تاثير قرار گرفته باشد گفت 

 » .نمي مونه
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ما سرمون . اگه چيز مهمي داري كه بهمون بگي واكر، يا بگو، يا گورتو گم كن براي اين حرفا وقت نداريم،«: لري گفت 

 » .شلوغه

 .واضح بود لري را ناديده گرفته است» معاملمون ميشه، جان؟«: واكر گفت 

و چيزي در صداي سرد و مرده اش بود، كه باعث شد واكر به » .مي تونم مجبورت كنم بهم بگيش«: پاسخ داد لري 

 .سمت او بچرخد

 » .من مطمئن نيستم«: واكر گفت 

 »!همين االن. بگو. بگو چي راجع به برادرم مي دوني«: لري جواب داد 

P142Fزي نمي كردنياد گذشته ها بخير، مرده ها زبون درا«: واكر زمزمه كرد 

1
P. « 

لري دستش را سمت چوب دستي برد و واكر دهانش را باز كرد تا از صدا استفاده كند، اما به سرعت بينشان رفتم و  

ميشه هر دوتون بزاريد تستستروناتون سرجاش بمونه و خودنمايي رو موكول كنيد به يه روز ديگه؟ اينجوري به «: گفتم

اكر، اجازه مي دم تمام چيزايي كه فكر مي كني الزمه بدونم رو نشونم بدي، اما هيچ جا نمي رسيم، من باهات ميام و

 ».بهتره ارزشش رو داشته باشه

اوه، ارزشش رو داره، چيزايي « :واكر در حالي كه به سادگي به من لبخند مي زد و ديگه نياز نبود به لري نگاه كنه گفت  

 ».ديدني دارم كه نشونت بدم

P143Fداري از هل رايزر«: ايم را باال بردم و پرسيدماز تعجب يك ابروه  

2
P نقل قول مي كني؟ فيلمشو ديدي؟ « 

 » .ديدمش؟ پسر عزيزم، من مشاور فنيش بودم« :پاسخ داد 

هيچ . متاسفم، ولي مجبورم اين كارو بكنم« :به سمت لري برگشتم و گفتم. هيچ وقت نمي دانم او كي شوخي مي كند  

با اونايي كه تامي رو مي شناسن و هنوز مي شه . در كمترين زمان ممكن برمي گردم. نمياد وقت از چيزي كه بگه كوتاه

                                                           
.م.... . اصطالحي معادل به مرده كه رو بدي .  1  

2. Hellraiser .                                                                                             به كارگرداني  كاليو باركر 2002نام فيلمي ساخته سال    
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ببين وجود يه رابطه بين تامي و افرادي كه توي ليستت بودن رو تاييد مي كنن يا . باهاشون ارتباط داشت صحبت كن

 ».نه

سپس » .نكن كه مجبور شم بيام دنبالتخيلي خب، اما طولش نده و كاري « :لري بدون حتي ذره اي خوشرويي گفت 

 » تو كم نمياري، نه؟« :به واكر نگاه كردم و گفتم. پشتش را به من واكر كرد و با گام هاي بلند دور شد

 ».هيچ وقت، اين يكي از ويژگي هاي دوست داشتني منه« :واكر با آرامش پاسخ داد 

 » تو ويژگي دوست داشتني هم داري؟ از كي تا حاال؟« :گفتم 

 .واكر ساعت جيبي طاليش را بيرون آورد و آن را باز كرد و زمان لغزه قابل حمل از آن بيرون جهيد و ما را با خود برد
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 فصل هفت

 اين بار، گردشي متفاوت در نايت سايد

 

 .                                                 بيا جان، با من قدم بزن 

از پايين و باال ، پست سر و پيش رو ، ميدان رژه باشكوه، . شروع به قدم زدن در نايت سايد كرديمو سپس همراه با هم 

بزرگترين و طوالني ترين خيابان قديمي شهر و درون و بيرون خيابان هاي خيس و لغزنده و كوچه هاي تاريك بي 

تيم از كلوپ هاي ديوانه وار و بارهاي ارزان پايان گذشتيم، در حالي كه زير نئون هاي داغ و برانگيخته شده راه مي رف

قيمت و كثيف، درهاي باز و دعوت كننده ، بارهاي خصوصي و مخفيگاه هاي بسيار محتاطانه كه جارچي هايشان قول 

تمام لذت هايي را بهتان مي دادند كه نه هيچ وقت راجع به آن چيزي نشنيده ايد و نه حتي در خواب ديديد عبور 

كه مشتري ها موسيقي هاي ديوانه كننده تر و زن هاي وحشي تر مي خواستنند و تا وقتي كه از پا  جاهايي. كرديم

نيافتند مي رقصيدند ، يك كاليدوسكوپ بسيار عظيم از گناه با تصاوير چيزهايي اغواگر و تخفيف خورده در هر پنجره 

ي از دختران سپيده دم كه با لبخند هاي اش، عشق فروشي كهنه و كثيف در گوشه ي تمام خيابان ها و تعداد زياد

. تصنعي و چاقوهاي ضامن داري كه در لباس هاي زير بلند زنانه ي خود جاسازي كرده بودند در خيابان مي چرخيدند

 .اگر آمادگي پرداخت قيمت ها را داشته باشيد، مي توانيد هر آنچه كه بخواهيد را در نايت سايد پيدا كنيد

م و در تمام اين مدت واكر با من حتي يك كلمه هم صحبت نكرد، فقط گام هاي چاالكش را همينطور پيش مي رفتي

سريعتر مي كرد، چتر جمع شده اش را طوري حركت مي داد كه انگار عصاي دستي است و اجازه مي داد مردم خيابان 

اق در جست و جوي هرچيزي پياده رو ها مملو از جمعيتي بود كه با چشمان گشوده و مشت. هرچه مي خواهند بگويند

اما همشان جوري برايمان راه را باز مي كردند كه انگار در استخر شخصي و . بودند كه آن ها را به جنبش وا مي داشت
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P144Fمانند چشمان گردباد. آرام خودمان قدم مي زديم

1
P . هرجايي كه مي رفتيم از باال و پايين شهر گرفته تا امالك بسيار

 .نفوذ، كسي برايمان دردسر درست نكردشخصي و منطقه هاي تحت 

مردان قدرتمند به سمت چارچوب هاي در عقب نشيني كردند و سربازان پياده نظام ارباب هاي گوناگون جنايت يا به 

واكر راه را  نشان مي داد، من . سرعت تغيير مسير مي دادند يا در دم دست ترين كوچه ها خودشان را گم گور كردند

بعد از مدتي زانوهايم خسته شد و پاهايم درد گرفت، اما او به هيچ . و هيچكس كاري با ما نداشت دنبالش مي رفتم 

. آنقدر خسته شدم كه ديگر زمان از دستم خارج شد، كه احتماالً اصل ماجرا هم همين بود. وجه سرعتش را كم نمي كرد

ذارم و براي لحظه اي توقف واكر را صدا كنم، كه و اين را درست وقتي فهميدم كه ديگر قصد داشتم غرورم را زير پا بگ

ناگهان روبروي فروشگاهي كهنه كه عمداً در منطقه اي كثيف قرار . خود او پيش دستي كرد و از راه رفتن دست كشيد

. نگاهي انداختم و هيچ تعجب نكردم. گرفته بود توقف كرد و با ژستي باوقار دربرابر تشكيالت در حال فروپاشي ايستاد

به نايت سايد خوش آمديد، مركز : روف نئوني خشك و خشني كه بر بنجره ي خالي نصب شده بود مي گفت ح

 ! اطالعات توريست ها 

نتوانستم اين را در نظر نگيرم كه عالمت تعجب انتهاي اين جمله كامالً بي جا بود يك عالمت به عنوان نوعي بي 

حتي فكرش را . اين يكي جديده. باشه ، بهت حق ميدم«: واكر گفتم به . تفاوتي و بي اهميتي، كارآمدي بيشتر داشت

بدرد بخور هست ؟ تصور مي كردم كه بيشتر كسايي كه ميان اينجا ميدونن . هم نمي كردم همچين چيزي داشته باشيم

 ».دنبال چي هستن

 »ميشه داخل شيم ؟. مسأله همينه« : واكر گفت 

وقتي وارد آن دفتر خفه و محقر شديم، . خوردشده ي آن رنگ به زمين ريختسپس در را با فشار باز كرد و تكه هاي 

پشت يك ميز درب و داغان پيكري خميده و قوز كرده نشسته . صداي زنگي كوچك با آهنگي غم انگيز طنين انداز شد

كهنه و لوله  پوسترهايي. بود كه نصف بدنش پشت انبوهي از پوشه، جزوه و نامه هاي اداري گوناگون پنهان شده بود

جزوه . شده با تصاويري كه من هيچ جايي شبيهشان را نديده بودم ، به شكل ناموزون و زشتي به ديوار پونز شده بود

هاي بي ارزشي كه به نظر مي رسيد سال هاست كسي كاري با آن ها نداشته با بندهاي بلندي بسته شده بودند، گرد و 
                                                           
1. the eye of the hurricane  مركز گردباد چشم گردباد مي گويند كه از امنيت كامل برخور دار است و باد دور آن مي چرخددر زبان انگليسي به.  
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« : واكر بي مقدمه گفت . و رايحه اي از پوچي و يأس تمام هوا را پر كرده بودخاك و تار عنكبوت در اتاق ديده مي شد 

 »   كارتر، چرا دوباره لختي؟

به راحتيم كمك مي كنه، « : پيكر پشت ميز حتي بيش تر از قبل در پس توده ي كاغذها قوز كرد و خم شد و پاسخ داد 

 ».خيلي چيزا تو سرم هست

بيشتر خورده ها و كاغذها درباره ي مكان . محتواي يكي از كالسورها معطوف كردمچرخيدم و راسخانه توجهم را به 

همه ي آنها با سبك شاد اما درغگو و ساختگي گروه . هاي مورد عالقه ي توريست هاي فهميده ي نايت سايد بود

توصيه ي ! (كنيد از خيابان رنگارنگ خدايان ديدن. كه هيچكس فريبشان را نمي خورد.هاي تجاري نوشته شده بودند

يك ! . بازار بزرگ مامون را ببينيد؛ هر جور كااليي از سراسر جهان). بيمه براي سفر، خصوصاً در برابر عملكرد خدايان

P145Fسطل از موس مگناگت 

1
Pآيا تا به حال يكي از باستاني هاي حقيقي دنياي زيرين را !  يا كوكاي كوكائين را امتحان كنيد

طي براي والدين، ممكن است بعضي از بخش هاي تور براي افراد تند مزاج و عصبي مناسب توصيه هاي احتيا(ديديد ؟ 

 .)نباشد

برگشتم تا كارتر را كه حاال يك عرق گير پاره و كثيف با شلوار خيس درب و . تمام چيزي را كه ميتوانستم ببينم را ديدم

 .ببينمداغان پوشيده بود و داشت با ترشرويي از پشت ميزش بيرون مي آمد 

درست به اندازه ي جايي كه در آن كار مي كرد در حال فروپاشي و غير قابل اعتماد بود كه رسيدن به همچين جايي 

كارتر به شكل عصبي كننده اي الغر و بدون شك بيمار بود و چندش آور بودن را ذاتاً به ارث .واقعا تالش مي خواهد

ر شما مي شد كه حتي اگر او را يك هفته در ماده ي تمام وجودش باعث به وجود آمدن اين احساس د. برده بود

تمام تالشش را مي كرد تا مظلوم و توسري خور به نظر . سفيدكننده غرق كنند باز هم كثيف و وارفته باقي مي ماند

انگار در حالت كلي جزو اصول . برسد، اما با اين وجود من بازهم با احساس غريزي دلم مي خواست او را كتك بزنم

 . رد با كارتر بودبرخو

                                                           
1. Moose McNuggets 
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مزاحم نشو؛ همين االنشم ميدونم كي هستي، من « : كارتر هراسناك از واكر رو برگرداند و به من خيره شد و گفت 

P146Fباسيل كارتر

1
Pو آره، اينجا . برام اهميتي نداره. م و تو اصالً از ديدن من خوشحال نيستي، هيچ وقت هيچكس نبوده

آخرين نفري كه سرش را از اون در آورد تو، در واقع دنبال مغازه ي . كسي نميادآشغال دونيه ، چرا كه نه ؟ هيچوقت 

نه، تعميرات داريم، اين يكي هميشه جواب . چي مي خواي تيلور؟ بسته اس يا رفتيم ناهار. ترميم سرنوشت كناري بود

اينا جواب . ين اگه اهميت داشته باشهبب. يا اصالً نيا. بعداً بيا.. يا اصال طاعون پخش شده. يا اينجا آتيش گرفته . ميده

فقط براي اين باهات حرف ميزنم كه اگه نزنم ، .  هاي رسمي هستن كه من به درخواست كننده هاي اطالعات مي دم

 ». واكر دخلم رو مياره

سر هم تو  واقعاً كس ديگه اي رو نمي شناسم كه انداره ي تو لياقت داشته باشه پشت و. و تقريباً درسته « : واكر گفت 

اگر آدماي دور و بر اينجا مي دونستن تو واقعاً . و اگرم جرأت داري حرف اضافه بزن. سر و كله اش كتك بخوره كارتر

 »... كي هستي از اين مغازه مي كشيدنت بيرون و

P147Fوقتي در برابر حبس ابد تو شادو ديپ« : كارتر خرخر غم ناك و گريه آلودي كرد و گفت 

2
P   پيشنهاد اين كار رو بهم

كار كردن تو اين جهنم دره مي تونه درست مثل شكنجه هاي . دادي بايد مي فهميدم قضيه به همين سادگي نيست

 ».حداقل نياز نيست خيلي با مردم در ارتباط باشم، هيچ وقت اجتماعي نبودم. نامعمول و بي رحمانه باشه 

من براي اين منصب كسي رو . اينجا دفن كرده باشي پس بايد خيلي هاشون رو زير تخته هاي« : واكر صراحتاً گفت 

 ».مي خواستم كه اصل وجودش مردم رو از اومدن منصرف كنه، و تو كامالً مناسبش بودي

 »يارو ؟ ها ؟ ... واكر ، چرا ما اينجاييم ؟ من رو كه قدم رو نياوردي اينجا براي ديدن اين« : پرسيدم 

 »از اين طرف « : واكر گفت 

 ». اگر من مي تونستم از اون ور برم ، نياز به طب سوزني نداشتم« : مسخر خنديد و گفت كارتر با ت

                                                           
1. Basil Carter 
2. Shadow Deep : سايه عميق           
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در حيني كه كارتر سر پستش بر مي . يك در مخفي در انتهاي دفتر به سمت اتاق بزرگتري باز شد. واكر كتكش زد

 .گشت دنبال واكر رفتم ،و در يك آن ، كامالً در دنياي ديگري بودم

تمام ديوار ها ، از سقف تا زمين با . ر بزرگ بود و به نظر مي رسيد در تمام جهات كشيده شده استاتاق جديد بسيا

تصاوير با سرعتي كه من نمي توانستم دنبال كنم در رفت و آمد . صدها و صدها صفحه ي نمايش پوشيده شده بود

ايي ديده مي شد كه با مكانيسم هايي نا آشنا و در همه جا كامپيوتر ه. بودند ، دائماً تغيير مي كردند و به روز مي شدند

كيلومترها كابل كه در حلقه هاي بزرگ پيچ خورده و دور هم . نامفهوم خود را انجام مي دادند جديتي فراوان وظايفي

درست وسط تمام اين ها . چرخيده بودند و مثل تارعنكبوتي بهم ريخته با هم تقاطع داشتند از همه جا آويزان بود

ساكت نشسته بود كه رداي ساده ي سفيدي بر تن داشت و با چند سري تسمه ي چرمي محكم به صندلي  پيكري

كامالً ساكن بود، از چهره اش هيچ چيز خوانده نمي شد و با چشمان ثابتش كه پلك هم نمي زد به هيچ . بسته شده بود

سوراخ ها را طوري به سرش مته كرده بودند كه  .دوجين كابل قطور از سر تراشيده اش به بيرون زده بود. خيره شده بود

. حتي متوجه حضورمان هم نبود. واكنشي به من يا واكر نشان نداد. سيم ها به راحتي راهي درون مغزش داشته باشند

سپس به طرف پيكر ساكت رفت و چند تا از اتصاالت جمجمه را چك كرد تا . واكر در را محكم بست و قفل كرد

بعد با دست به شانه ي آن جسم بي حركت زد و مثل يك پدر مغرور با اندكي . ها محكم هستندمطمئن شود كابل 

مكان خيلي اختصاصي من كه پشن . به مركز سازماندهي مخفي من خوش آمدي جان«  : سرخوشي خنديد و گفت 

اين . رو ببينم و بشنوماينجا مي تونم همه چيز . فريب دهنده ترين و منزجر كننده ترين جايي كه مي شد پنهان شده

P148Fآرگوسه

1
P  . ،كاري كه من انجام ميدم رو ممكن مي كنه ، مگه نه پسر عزيزم ؟ البته كه آرگوس اسم واقعيش نيست

هيچكس يادش نمي ياد كه اون كيه ، در حقيقت ، شك دارم كه حتي خودش هم ديگه هرگز . بيشتر يه تعريف شغليه

شبيه اون هستن، و بي شك حتي صدها نفر بيشتر ، كامپيوتر ها و گوي هاي صدها نفر . مشكلي نيست . يادش بياد

پيشگويي نميتونن همه ي كارها رو انجام بدن ، براي جدا كردن چيزاي بدرد بخور از درياي عظيم اطالعات كه تو هر 

ز رو مي بينه، همه خدايي با هزاران چشم كه همه چي. خب، آرگوس. لحظه سرازير مي شه به نيروي انساني نياز داري 

، با اين وجود ... اما خيلي زود از كار مي افتن، و. چيز رو مي دونه ، بدون اينكه سليقه هاي شخصيش رو دخيل كنه

تمام حواسش . نگران نباش جان ، نميتونه صدامون رو بشنوه. چيزي براي نگراني نيست، هيچ وقت جايگزين كم نمياد
                                                           
1. Argus 
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م عملكردهاي ديگرش با جراحي خارج شدن براي همين چيزي در مشاهداتش تما.منحصراً معطوف به نايت سايده

مغزش رو با جراحي تنظيم كرديم كه بتونه كامالً با كامپيوتر ها ارتباط برقرار كنه و طوري   .اختالل ايجاد نميكنه

چيزي حواسش رو نه حتي يك بار هم خسته ميشه و نه . هزاران موقيعت مختلف تو نايت سايد رو در آن واحد ببينه

اگر درباره موضوع خاصي بهش برنامه بديم، امكان نداره نديده اش بگيره يا اخبارش رو گذارش نده، مثل . پرت ميكنه

درباره ي مركز اطالعات سري من چي فكر مي كني؟  .اسامي و چهره هايي شبيه تو جان، هميشه حواسش به تو هست

يه ارتش بزرگ از جاسوس هاي . خفيگاه خيلي عظيم زير زميني دارم ، تو هميشه فكر مي كردي من يه م اقرار كن

خب، از يه نظر حق با توئه، اما بعداً به اون مي . سري و پليس هاي مخفي كه هرچيزي كه مي بينن رو گزارش ميدن

 »  چرا اخم كردي جان ؟. رسيم

 »  ه ؟اون كه داوطلبانه اينجا نيست ، درست« : به آرگوس اشاره كردم وپرسيدم 

خب به سختي مي شه گفت ، اون جوري خيلي بي رحمانه است ، جايگاه آرگوس فقط به حروم زاده هاي « : پاسخ داد 

مثل باسيل كارتر كه اون بيرونه، براي چي به خاطر زنداني . افرادي كه اليقش هستن. خيلي پست تحميل مي شه

ما اون براي جونورهاي خيلي خيلي كثيفيه كه اليق رنج و هست، ا كردنشون هزينه تلف بشه ؟ البته قطعاً شادو ديپ

P149Fعذابن، مثل پيتر كله پشميه

1
P بقيه هم مي تونن به عنوان مكافات جنايت هاشون يه كار مفيد براي نايت سايد انجام ،

ن مي اين يكي آرگوس يه برنامه ي خيلي زننده و پست داشت ، رحم هاي زنده را پاره مي كرد و بچه ها رو بيرو. بدن

هم غذا ميخوره هم آب، لباسش هم طبق . حاال داره كاري رو انجام مي ده كه كامال درخورشه. كشيد تا بفروشتشون 

يه روال منظم عوض مي كنن و اونم بقيه ي عمرش رو صرف محافظت از نايت سايد در برابر افرادي مثل خودش 

 »كي ميتونه شايسته تر باشه؟  . ميكنه

 ».رباره ي پليس مخفي گفتييه چيزي د« : گفتم 

صد ها مجرم ديگه هم . خوشحالم كه مي بينم توجه داري . درست رفتي سر اصل مطلب جان . بله گفتم « : پاسخ داد 

هستند كه مغزهاشون به اندازه ي آرگوس خاليه، تو نايت سايد راه مي رن و مغزشون از طريق كامپيوتر به اون متصله، 

                                                           
1. Shock-Headed Peter 
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كه مثل بقيه به نظر بيان ، با اين حال قادر به انجام هيچ كار ارادي نيستن و شخصيت  يه جوري برنامه ريزي شدن

 ».خاصي ندارن، همه جا ميرن، همه چيز رو مي بينن، و هيچ كس حتي متوجهشون هم نمي شه 

 »اينا هم افراد تحت فشارن ؟ مجرم هاي بيشتري كه بايد مكافات بشن ؟« : گفتم 

يه سنت قديمي خيلي . ، دزدا و خالف كارها رو بگير و ازشون بر عليه خودشون استفاده كن البته« : واكر پاسخ داد 

 »...عالي

به صد ها . براي ديدن يك واكنش يا پاسخ براي تمام چيزهايي كه گفته بود به من نگاه كرد، اما هنوز آماده نبودم

 .صفحه ي نمايشي كه ديوار ها را پوشانده بود اشاره كردم

اين رو اصالً با غرور نگفت، براي اين » . از اينجا مي تونم با هركس تو دنيا حرف بزنم. اون ها. اوه ، بله« :  واكر گفت

 .براي او ، اين فقط بخشي از كار بود. كه نمي خواست خودستايي كند يا الف بزند

مي تونم از كليسا . احضار كنم از اينجا مي تونم براي به اجرا گذاشتن تصميماتم هر نيروي پشتيباني رو كه بخوام« 

P150Fافراد مسلح بخوام، با خدمات نظامي ، مؤسسه ي كارناكي

1
P  و هر تعداد سازمان هاي اختصاصي ديگه تماس بگيرم، با

اداره كننده ها ، دولت بريتانيا و تمام مراكز قدرت دنيا حرف بزنم، تو زمين حتي يك جا هم نيست كه به تماس من 

البته فقط گروه هاي خيلي خاص تربيت شده . دونن كه نايت سايد چقدر خطرناك و مهمه  چون همه مي. پاسخ نده 

در . اجازه ي وارد شدن به نايت سايد رو دارن، نمي توني از سرباز هاي عادي انتظار داشته باشي از عهده اش بر بيان

ورود اون ها به نايت سايد طبق يه . ستناين باره بايد بگم تنها كسايي كه باهاشون تماس برقرار نمي كنم دروئيد ها ه

 ». خوب عمل نمي كنن. توافق نامه مفصل ممنوع شده 

واكر خيلي ناگهاني صحبتش را قطع كرد ، چون در همان لحظه آرگوس داشت در صندلي خود به شدت به عقب جلو 

 .اده ازش نداشتوقتي حرف زد صدايش خشن و بلند بود، انگار كه خيلي وقت ها نيازي به استف. مي رفت

 »!بيرون مياد، تو راهه،  و آه، خيلي درخشانه، خيلي درخشان.. جايي كه هيچ چيز از آن خارج نمي شه..از تاريكي« 

                                                           
1. Carnacki Institute 
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 » اون چيه؟ چي داره مياد؟ « : واكر به سرعت جلو رفت و دهانش را جلوي گوش آرگوس گذاشت   

خيلي بيشتر از چيزي كه مردم تصور مي كنن ،اما هيچ وقت يه شيء بسيار قديمي و باستاني ، « : آرگوس ادامه داد 

چيزي نبوده كه اونا فكر مي كردن هست ، قدرتمند و سهمگينه ، و اونقدر پر نور مي درخشه كه نگاه رو آزار مي ده، 

P151Fتنها بازمانده يك عصر طاليي

1
Pحاال برگشت و خدا به همه ما رحم كند. ، كه ما شايستگيشو نداشتيم.« 

او نمي دانست آرگوس درباره چه . ي نگفت و واكر براي دوباره به حرف آوردن او قادر به هيچ كاري نبودديگر چيز

 .صحبت مي كند، اما من فكر مي كردم مي دانم 

 ».تو گفتي ديگه هيچ انسانيتي نداره ، اما به نظر خيلي ترسيده « : گفتم 

موقعيتش باعث شده  ،راجع به اين نگران نمي شم. كنن  هميشه مي تونن شگفت زده ات «: واكر سرانجام پاسخ داد 

شك دارم چيز .در برابر هر عامل خارجي خيلي حساس باشه ، فقط داره چيزي رو تكرار مي كنه كه يكي ديگه گفته 

 ». چيزاي بد هميشه تو راه نايت سايد هستن، اصال براي همين اينجاييم.مهمي باشه 

خب جان ، درباره ي مركز اطالعات « : د دستانش را با غم باز كرد و گفت سپس درحالي پشتش را به آرگوس كر

 » مخفي من چي فكر مي كني ؟ 

 ».از تو همين انتظار رو داشتم، كه تمام قدرت و نفوذت بايد با رنج كشيدن ديگران پا بگيره« : پاسخ دادم 

كشيدنشون به كسايي كه يه زماني طعمه هاشون عذاب مي كشن چون لياقتشون اينه ، و با اين رنج « : واكر گفت 

يه روزي، تمام اين چيزا مي تونه « : سپس لبخند مختصري زد و ادامه داد » .بودن خدمت و ازشون محافظت مي كنن

يا اينكه تمام اين دم و دستگاه ها رو تعطيل مي كني و چشماتو به چيزايي كه تهديدمون مي كنه مي . مال تو بشه 

ني بذاري مجرما بدون اينكه مجازات بشن آزاد بچرخن و بقيه رنج بكشن ؟ چي رو مي خواي جايگزين بندي؟ مي تو

اين كني ؟ موهبتت ؟ به اون سادگي ها نيست كه فكر مي كردي ، درسته جان ؟ من فقط براي يه وضعيت خوب 

. تونه مال تو و تحت فرمانت باشه تمام اين ها مي. معمولي كارهايي رو انجام مي دم كه الزمه و تو هم مي توني جان

 ». بگو اغوا نشدي... تمام راه هاي رمزي نفوذ پذيري، كنترل و قدرت 
                                                           
1. Golden Age 
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P152Fاز من دور شو، واكر«: گفتم 

1
P.« 

 . او خنديد 

* * * 

 

سپس من را به خصوصي ترين و برگزيده ترين كلوب ها يعني الندينيوم برد، جايي كه سران نايت سايد در آن جمع 

تا وقتي كه به عضو شدن . ي نابود كردن دشمنان شان حرف بزنند با هم شام بخورند، تجارت كنند و دربارهمي شوند تا 

شرط مي بندم كه . من عضو نبودم. در قديمي ترين كلوب جهان دعوت نشده باشيد در نايت سايد هيچ كس نيستيد

جاي ديگري پيدا نمي كنم با حيله و تهديد راهم امثال من را قبول نمي كردند، اما به اين كه وقتي جواب الزم را هيچ 

اين من را بين اعضاي كلوب سرشناس نكرده اما ياد گرفتم . را باز كرده و سرزده داخل الندينيوم مي شوم، معروف بودم

و چهره اش طوري شد كه انگار . نگهباني كه اين بار آن جا بود نزديك شدن من را ديد. كه با اين موضوع زندگي كنم

اما من با واكر بودم، و هيچ كس به واكر نه نمي . ي خواهد پل متحرك را باال كشيده و در خندق ها آتش به پا كندم

وقتي كه رد شديم نگهبان با چهره اي كامالً خونسرد تعظيم محكمي كرد، اما زبان بدنش چيزهاي بسيار بدي كه . گويد

كه وارد البي زيبايي كه به رويمان آغوش گشوده بود شديم واكر وقتي . داشت درونش اتفاق مي افتاد را نشان مي داد

ميبيني قدرت داشتن چه جوريه؟ مي توني هر جايي بري، و ديگران مجبورن كه بهت لبخند بزنن، تعظيم كنن « :گفت 

 » . هيچ وقت نه هيچ دري بسته است نه هيچ كسي غير قابل دسترسي. و اجازه بدن كه وارد شي

 » ي دنيا باشه لذت مي بري، اين طور نيست واكر؟ تو هم از اينكه دستت رو خرخرهو «:پاسخ دادم 

اين يه راهيه تا . سعي مي كنم كه اين طور نباشه« :سرانجام گفت ! واقعا داشت به سوالم فكر مي كرد، شگفت انگيز بود

 » .از پس كار بيام

سمت من هم آمدند اما من فقط بهشان نگاه كردم . خدمتكارهايي با لباس هاي مختلف جلو آمدند تا كت واكر را بگيرند

بعد توجه شان را به واكر معطوف كردند و با لبخند و تعظيم مي پرسيدند آيا . و آن ها هم از تصميم شان منصرف شدند
                                                           
1. Get thee behind me, Walker.  باز هم استفاده اي كنايه آميز از جمله مسيح در مواجهه با شيطان 
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وقتي كه به اظهار دوستي ها و لبخند هاي ساختگي و رفتار هاي  .كاري هست كه بتوانند براي او انجام دهند يا نه

 چاپلوسانه شان نگاه مي كردم به اين فكر مي كردم كه آيا اين چيزي است كه من مي خواهم؟ 

كاري كه . بيشتر مردم به خاطر ترسي كه از شهرت من داشتند از اين كه باعث ناراحتي ام شوند خود داري مي كردند

 اما اين واقعاً فرقي داشت ؟. ز ترس بالهايي كه ممكن بود برسرشان بياورم انجام مي دادندمي گفتم را ا

جايي كه تمام افراد بزرگ و شايسته، گردانندگان، لرزانندگان و بازيگر هاي اصلي از . من و واكر وارد تاالر شام شديم

چون اين مكان بسيار به . هم نشسته بودندسراسر نايت سايد، مثل درندگاني كه از يك آبشخور آب مي خوردند دور 

واكر به سادگي بين اعضاي گوناگون و مختلف راه . دردشان مي خورد يك قرار داد صلح كلي بر تمام آن جا مسلط بود

به اسم با آن ها احوال پرسي مي كرد و با توجه به موقعيت شان رفتارش مليح، تهديد آميز و يا ترغيب كننده . مي رفت

مام مدت بدون اين كه حتي يك بار صدايش را بلند كند با لحني خاموش، آرام و رفتاري سرشار از اطمينان ت. مي شد

هر جايي كه مي رفت، آدم هاي خوب وبد كمي با استرس لبخند زده و با همه گفته هايش موافقت . خاطر حرف ميزد

سرانجام من و واكر در . رايط سختي كنار مي آمدندو به خاطر تاواني كه تجارت در نايت سايد داشت، با هر ش. مي كردند

اين فاصله نشانگر اين بود كه اگرچه افراد آن ميز از شهرت و . برابر ميزي كه از آشپزخانه ها بسيار دور بود ايستاديم

 .داعتبار خوبي برخوردار هستند، اما هنوز هم در ليست اعضاي كلوب الندينيوم جزء پايين ترين ها قرار مي گرفتن

به شكل شگفت آوري پيرمرد و همسرش نه تنها از ديدن ما خوشحال به نظر نمي رسيدند، بلكه حتي سعي در پنهان 

جان تيلور، اجازه بده كه كاراگاه « :واكر كاله لبه دارش را براي هر دوي آنها برداشت  و گفت . كردنش هم نداشتند

153Fآبليويون مخفي دش

154Fو همسرش شرلي دن آدل 1

155Fماني به عنوان شبه ماجراجويي به اسم ليدي فانتاسمرو كه ز 2

بانوي (  3

 » . شناخته مي شه به تو معرفي كنم) خيالي 

اوه، خواهش مي كنم، من رو شرلي « :گردن داشت گفت به بانوي مو خاكستري كه گردنبند و گوشواره اي از مرواريد 

 »  . صدا كنيد

                                                           
1 . Dash Oblivion 
2 . Shirley den Adel 
3 . Lady Phantasm 
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خوراك گوشت ادويه داري جلوي رويش بود . خر كنان چيزي گفت دش در حالي كه بر غذايش تمركز كرده بود و خر

دش اندامي باريكش را با يك ژاكت زيباي آبي و . كه ازش بخار بلند مي شد و بوي آن معده ام را به صدا مي انداخت

ر سرش طاس بود و تمام صورتش تخت تأثير بيني عقابي و ابروهاي پر پشت سفيدش قرا. شلواري سفيد پوشانده بود

بر صندلي . حدودا در دوران هشتاد سالگي به نظر مي رسيد اما چشمان آبي اش هنوز نگاهي بران و تيز داشت. داشت

اش قوز كرده بود، اما دست هايش كه رگ هاي آبي شان بيرون زده بود و لكه هاي ناشي از نارسايي كبدي روي آن ها 

 . نلرزيدند ديده مي شد موقع گذاشتن غذا در دهانش حتي يك بار هم

از اين كه شامش . بهش توجه نكنيد آقاي تيلور« :شرلي نگاهي نيمه خشمگين و نيمه مجذوب به دش انداخت و گفت 

تو هيچ وقت . اعتقادش اينه كه مكالمه بايد بعد از غذا باشه نه اين كه باعث قطع شدنش باشه. متوقف بشه نفرت داره

 » روش هات را عوض نمي كني، نه عزيزم؟ 

شرلي دل آدل زني كامالً سرپا و برازنده در دهه هفتاد زندگي اش بود و . ش دوباره خرخر كرد و شرلي به آرامي خنديدد

نگاه و صدايش راسخ و . اروپايي صحبت مي كرد كه نمي توانستم به طور دقيق مكانش را مشخص كنم  با كمي لهجه

با صدا و لحني كه گرمايي .  ن خو گرفته بود را نمي پوشاندمحكم بود و رفتار ماليمش احساس قدرت و برتري كه با آ

تامي هميشه چيزاي خوبي درباره شما مي . خوشحالم كه بالخره شما رو ديدم، آقاي تيلور« :حقيقي در آن بود گفت 

 » . گفت

156Fتامي فرق بين كون و آرنجش« :ي شيكاگويي داشت گفت  دش با صدايي تو دماغي كه هنوز لهجه زننده

. نمي دونه رو 1

 « 

. هيچ وقت نبايد كاراگاه خصوصي مي شد« :بعد بشقاب خالي اش را عقب داد و با نگاه سختي به من خيره شد و گفت 

. اون يكي هم كه از ايستادنش معلومه خبراي بدي داره« :سپس به واكر زل زد و ادامه داد » . اين كار هر كسي نيست

 « 

                                                           
1. Don’t know his ass from his elbow .           با عرض پوزش، مترجم. فرق بين ان و گوشت كوبيده رو نمي فهمه: ضرب المثلي معادل اين جمله
     .  
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... قبل از اين كه. ش، بالخره اين پسر تو هدلي بود كه همه چيز رو به من ياد داددلم را شكستي د« :واكر زمزمه كرد 

 » . قيد كارش را بزنه

اين كاري كه تو االن داري، همون طور كه بقيه رو از . قبل از اين كه ديوونه بشه و بره به ديپ اسكول« :دش غريد 

 » . بين برد اون رو هم در هم شكست

 » . فت تا روحش رو حفظ كنهر« :شرلي راسخانه گفت 

 » . يا هر چيزي كه از روحش خونده بود رو« :دش اضافه كرد 

 » . اما هميشه براي من مناسب بوده. اين كار بدرد هر كسي نميخوره« :واكر گفت 

آن وقت نگاهي چالش برانگيز به هر دويشان انداخت و آن ها هم به جاي اين كه با او چشم در چشم شوند جاي ديگر 

سپس به من خيره شد تا مطمئن شود كه عقب نشيني آن دو را در برابر اعتبار و برتري اش ديده ام و به . را نگاه كردند

 » خب، اين روزا چي كار ميكني دش ؟ « :سادگي گفت 

. براي همين شرلي به جاي او پاسخ داد. دش زير لب غرغر كرد و آشكارا تمام توجهش را به منوي دسر معطوف كرد

 .همان احساسي كه بارها اتفاق افتاده بود را پيدا كردم

. اون باغباني مي كنه و من روي خاطراتمون كار مي كنم. هر دوي ما شديم. دش االن بازنشسته شده« :شرلي گفت 

افراد . منتشر نمي شن. داستان ها بايد گفته بشن، البته قطعاً نه تا قبل از اين كه هر دوي ما در امنيت مرده باشيم! اوه

زيادي نيستن كه تو سي چهل سالگي شون قهرمان هاي افسانه اي باشن و بعد بازگشتي توي هفتاد هشتاد سالگي حتي 

يم، اما هر دومون احساس كرديم كارمون رو به بهترين شكل انجام مي تونستيم ادامه بد. موفقيت آميزتر داشته باشن

اين . االن ما فقط در فرصت هاي  مناسب مشاوره مي ديم و مي زاريم جوون تر ها كاراي مشكل رو انجام بدن. داديم

 » طور نيست دش ؟

م مي تونم به اين بچه مچه ها ما حتي براي تو هم مخفيانه يه كارايي كرديم واكر، هنوز« :دش با پوزخند كثيفي گفت 

 » . نشون بدم چيكار بايد بكنن
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 » . اما نه خيلي زياد، ما حقوق بازنشستگيمون رو گرفتيم« :شرلي گفت 

 » اصالً دلتون براي گذشته تنگ نمي شه؟ « :پرسيدم

ر ها و پنجاه تا مقاله گاهي اوقات چرا، ما خوب جنگيديم، واقعاً خوب، دنبال كردن خرابكا« :شرلي مشتاقانه پاسخ داد 

157Fروش داشتن، گروه قدرتمند وريل. تبهكارها خيلي جور واجور بودن... نويس در سراسر آمريكا، و اون موقع

ي  ، جمجمه1

158Fنازي

2 ... « 

و وو فنگ، دوازده بار كارشو ساختيم، ولي هر دفعه در مي رفت، هيچ وقت نبايد مي زاشتيم تو سال چهل « :دش گفت 

 » . ا رو  بخورهو يك، خون اژده

 » . اون داشت مي مرد، و به عنوان يه مرد چيني بد نبود. اوه، هيس عزيزم« :شرلي گفت 

چه اون موقع . ي هشتاد پرت كرد خيلي چيزا در نايت سايد فرق مي كرد وقتي زمان لغزه ما رو به دهه« :دش ادامه داد 

خيلي كارا براي كردن . براي همين آستين باال زديم و شروع به كار كرديم. و چه االن يه جاي ترسناك و مخوف بود

 » . بود

دهه هشتاد داشت حتي بدتر هم . زمان وحشتناك و مزخرفي بود. نشد هيچ وقت به دهه هفتاد توجهي« :شرلي گفت 

من . اما درگير مونديم و در كنارش سعي كرديم جانشينامون رو تربيت كنيم. دوست داشتم كه بازنشست بشم... مي شد

 » .مي دوني وقتي كه تازه شروع به كار كرده بود، واقعاً براي خودش خوب عمل كرد. با خانم فيت كار كردم

 » . از ما چي مي خواي واكر؟ تو تا وقتي چيزي نخواي آفتابي نمي شي« :دش گفت 

با برادرش لري نه واكر، و ظاهر اين طور كه به . ي ناپديد شدن تامي تحقيق مي كنم من دارم در باره« :به دقت گفتم 

. ي اون بهم اطالعات بديد ه دربارهمي خواستم اگه ميش. نظر مياد ممكنه پسر بزرگ شما هدلي هم به نحوي درگير بشه

 « 

                                                           
1. The Vril Power Gang 
2 . Nazi Skull 
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دست هاي دش روي ميز به هم بسته شد و . دش و شرلي به هم نگاه كردن و ناگهان پيرتر و نحيف تر به نظر رسيدند

 . شرلي دستانش را روي آن ها گذاشت

هرگز نبايد تمام اون  ما... بازپرس ويژه خداوند. نمي تونم قاطعانه بگم هدلي چي از خودش ساخته« :سرانجام دش گفت 

 » ... البته تقصير ما نبود، اما. سال ها تنهاش مي گذاشتيم

وقتي ناپديد شد كه هنوز يك سال هم از برگشتن ما . با افراد بد حشر و نشر داشت« :شرلي به واكر خيره شد و گفت 

فكر كنم هميشه هم . ايي مي نويسهگاهي برامون نامه ه. اصالً نمي بينيمش.نگذشته بود، ما ديگه با هم حرف نمي زنيم

 . به نوشتن ادامه بده، اما ديگه مثل قبل نيست

 » .براش آرزوها داشتيم. براي ما خيلي چيز ها بود. فرزند اولمون بود« :دش گفت 

. ناما در هيچ چيز شبيه برادر بزرگترشون نبود. هردوشون. پسراي خوبي بودن. لري و تامي بعد اومدن« :شرلي ادامه داد 

اما لري توسط دوست دختر خودش كشته شد، و تامي را توي جنگ ليليث از دست ... براي اونا هم روياهايي داشتيم 

 » .داديم

159Fاون مك گاي باني فيس« :دش گفت 

فقط چون خانواده اش دچار يه . هيچ وقت ازش خوشم نيومد. ي گستاخ دختره... ،1

 » ... افسون قوي شده بودن 

 » . وقت نفهميدم لري چي توي اون ديد هيچ« :شرلي گفت 

 » ... مي تونم يه حدس بزنم، يه باسن گنده داشت كه مي شد روش تئاتر شكسپير اجرا كرد« :لري ناگهان پوزخند زد

لري از وقتي كه از « :شرلي ادامه داد . و سپس به يكديگر لبخند زدند» . اوه، ساكت باش پيرمرد گستاخ« :شرلي گفت 

ما به بهترين شكل تمام تالشمون رو مي كنيم كه مراقبش باشيم، اما فاصله . يگه اون آدم سابق نبودمرگ برگشت د

اون . آخه اين چه فكريه. شايد به خاطر اين باشه كه فكر مي كنه چون مرده اذيت مي شيم. اش را با ما حفظ مي كنه

 » . پسر ماست

                                                           
1. Mag gie Boniface 
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 » .خيلي خيلي بدتر. ديمچيزهايي خيلي بدتر از مرده هاي متحرك دي« :دش گفت 

بعد از اينكه جنگ تموم شد كلي وقت و هزينه صرف پيدا كردن تامي كرديم، اما همه جا پر از « :شرلي ادامه داد

دش تمام . آدم هاي خيلي زيادي گم شدن و كسي هم چيزي نمي دونست... آشفتگي بود، همه چيز به هم ريخته بود

تا وقتي كه بالخره من ديگه جلوش ... بال چيزي، نشونه اي باال و پايين مي كردتوانش رو گذاشت، خيابون ها رو به دن

ي استخدام كردن شما هم فكر كرديم آقاي تيلور، اما شنيديم كه شما هم موهبت تون رو به كار  ما درباره. را گرفتم

يه قرباني . اره ما رفته خو گرفتيمپس مسأله چي بود؟ بعد هم به اين فكر كه تامي بيچ. انداختيد و هيچ نتيجه اي نداشته

 » . ديگه از اون جنگ نفرين شده

 » . اون پسر هميشه مثل يه قاطر لج باز بود. لري هيچ وقت دست از برادرش بر نداشت« :دش گفت 

 ». هر دوشون پسراي خوبي بودند« :شرلي گفت 

 » ...پسراي خوبي بودن« :دش گفت 

 . به هم نزديك شدند، دست يك ديگر را گرفتند و سرهايشان را به هم تكيه دادند

. فقط خدا مي دونه هدلي چيه... لري مرده، تامي رفته و هدلي. ما با بچه هامون خيلي خوب رفتار نكرديم« : شرلي گفت

هركاري كرديم براي هيچي بوده؟  يعني. سه تا پسر، بدون هيچ نوه اي، البته االن هم عالقه اي به نوه داشتن نداريم

حداقل سه بار دنيا رو نجات داديم، رئيس جمهور مخفيانه بهمون مدال داد، و همش براي چي؟ براي اينكه پير بشيم و 

 براي تمام كارهايي كه كرديم شايسته هيچي نيستيم؟. از دست رفتن بچه هامون رو ببينيم

انجام داديم چون نياز بود . ما هيچ كاري رو براي پاداش نكرديم«  :دش در حالي كه دستان همسرش را مي فشرد گفت

 ». انجام بشه

 ». تنها چيزي كه اهميت داره. وظيفه و مسئوليت پذيري« : واكر با تاييد سر تكان داد و گفت 

 ».گورتو گم كن واكر« : شرلي گفت 



 

Page | 168  
 

 . احساس تحسين آميزي نسبت به شرلي پيدا كردم 

* * * 

ساختماني بزرگ و با شكوه كه . ب الندينيوم، با واكر سري به سازمان تجارت غير طبيعي باالي شهر زديمبعد از كلو   

ساختماني تماماً رسمي، بسيار شاهانه و تجاري كه به راحتي مي . درست در قلب قسمت تجاري نايت سايد قرار داشت

واكر من را به دفتر هاي . ا استشمام كردي البي اش بوي اسكناس و چك پول هاي نو ر شد در  هواي تهويه شده

واكر عمداً . گوناگوني برد كه در آن ها از هيچ هزينه اي دريغ نشده بود و آسايش و تجمالت بسيار عادي تلقي مي شد

من را به تعداد خيلي زيادي از آدم هاي قدرتمند و پر نفوذ كه همه شان تظاهر مي كردند از ديدن من خوشحال شدند 

به . د، و از آنجايي كه با واكر بودم، شخصيت برجسته اي به حساب مي آمدم كه ارزش شناخته شدن را داشتمعرفي كر

من شراب اسپانيايي خيلي غليظ و تيره اي تعارف كردند كه نپذيرفتم، به تمام اظهار نظرهاي معمولي ام چنان گوش مي 

مي خنديدم، سر تكان مي دادم و از جواب دادن به . شتندكردند كه انگار تك تك حرف هايم رازهايي از جهان در خود دا

ي اينكه چرا با واكر بودم طفره مي رفتم و مي گذاشتم كه در شگفتي و  سوال هاي زيركانه و كاوشگرانه شان درباره

را  خيلي طول نكشيد تا بفهمم واكر به چه علت مي خواست من اين افراد باپرستيژ و باال شهري. نگراني باقي بمانند

مثالً . اين ها كساني بودند كه اطالعات سري و محرمانه تجاري واكر را از داخل خود سازمان تأمين مي كردند. ببينم

اين كه چه كسي در حال پيشرفت و صعود است، چه كسي نزول كرده، كدام را مي شود تحت فشار قرار داد و كدام يك 

ي توانست در رأس همه چيز باشد و مواقع ضروري اصالحات الزم را با تمام اين ها واكر م... را مي توان تهديد كرد

مردي با چهره اي بي رنگ و عرق كرده كه چيزي بيشتر از يك تاجر موفق و باال رتبه بود من را آرام كناري . انجام دهد

... ناپديد شدن شان شدهبرد تا زمزمه وار برايم بگويد كه واكر چگونه اين فرد يا آن يكي را نابود كرده و يا حتي باعث 

هيچ كس حق تهديد كردن وضع موجود را نداشت، . چون منافع مالي خودشان را به منافع نايت سايد مقدم كرده بودند

 . فرقي هم نداشت كه تصور كنند چقدر پولدار يا قدرتمند هستند. نه تا وقتي كه واكر سر كار بود

سيار واكر حاال ديگر داشت اضافه كاري مي كرد و ما را به سرعت از جايي ي  زمان لغزه. خيابان خدايان مقصد بعدي بود

ي هم در خيابان راه مي رفتيم و بسياري از معبود ها، قدرت ها و  من و واكر شانه به شانه. به جايي ديگر مي برد

كنند و تا وقتي كه ما  ابعاد ديگر تصميم مي گرفتند در كليساهاي گوناگون شان عقب نشيني كرده، درها را قفلخداهاي 
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خداهاي ديگر و بندگانشان فقط براي اين كه در . هايشان مخفي شوند آن جا را ترك نكرديم در محراب ها و قربانگاه

حال مكالمه اي دلپذير با من و واكر ديده شوند تا به ديگران ثابت كنند روابط خوبي با ما دارند و به هيچ وجه ازمان نمي 

 . مدندترسند به خيابان آ

وقتي . واكر مثل هميشه مؤدب بود و حتي به بعضي از خدايان اجازه مي داد كه برايش دعا كرده و تبركش كنند

 » هيچ كدوم از اينا تأثيري هم روي تو داره ؟« :  ستايشگرانمان را پشت سر گذاشتيم ازش پرسيدم 

حتي يك نفرشون هم واقعاً از من . ا حقيقي نيستام. يكي از مزاياي كاره. همين طوري خوب به نظر مياد« :واكر گفت 

اگه تو هم جاي من بودي به . اين موقعيت و قدرتيه كه به دنبالش مياد. خوشش نمياد يا حتي بهم احترام نمي زارن

 » . همين سرعت در برابرت تعظيم مي كردند

ن رو فردي مي دونستند كه پتانسيل اون وقتايي كه يه سري از محافل م. يه زماني همين طور هم بود« :پاسخ دادم 

اونا با من حرف نمي زدند، مخاطب شون . نمي تونم بگم كه هيچ وقت عالقه اي بهش داشتم. پادشاهي داره و منتظرشه

 » . كسي بود كه فكر مي كردند ممكنه بشم

ت خيلي تالش كردي، براي بدست آوردن شهرت و اعتبار. تو يه كاري كردي كه مردم بهت احترام بزارن« :واكر گفت 

 » . و بر خالف بسياري تو نايت سايد، خيلي از كاراي ناجور و افتضاح رو چون مجبور بودي انجام دادي

اما هست كه محافظم باشه، نه اينكه نفسم رو ارضا . اعتبار باعث مي شه مزاحم ها و كنه ها دور بشن« :جواب دادم 

 » .كنه

 » . بور كردن مردم به كاريه كه مي خوايو يه ابزار خيلي خوب براي مج« :گفت 

و فقط براي مدت . واكر خنديد. چيست» اما « چون نمي دانستم كه بعد از اين . و بعد مكث كردم» ... آره، اما« :گفتم 

 . كوتاهي در سكوت راه را ادامه داديم
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160Fبه طور معمول، بايد تو را به باشگاه تبعيد شدگان« :واكر گفت 

مام پادشاه ها و بزرگان جهان و ابعاد مي بردم و به ت 1

افرادي كه با زمان لغزه، درهاي ميان بعدي يا هر بالي آسموني ديگه به سواحل نايت سايد . ديگه معرفي مي كردم

حتي اگه فقط براي اين باشه كه ببيني اين اشراف ... تمام پادشاه ها، ملكه ها، امپراطورها و خدايان گمشده. پرتاب شدن

با اين وجود، هيچ چيز مثل شاه يا ملكه هاي كه سرشون . مثل چيزاي ديگه چه طوري موي دماغشون شده زادگي هم

اما متأسفانه از وقتي فهميدم . رو براي تعظيم جلوت خم مي كنن نمي تونه يه روز كسل كننده رو از افسردگي در بياره

 » . تو كه يادته جان. از دست من عصباني هستنبراي نگه داشتن نظم عمومي الزمه كه بعضي هاشون كشته بشن يكم 

161Fملكه هلنا. سرهاي قطع شده شان كه خارج كلوپ الندينيوم به ميخ كشيده شده بود را يادم بود. سر تكان دادم

،  بانوي 2

162Fتافي لويس شمال شهري. شامگاه در دنياي گرگ و ميش آينده

، ارباب جنايت و يكي از كثيف ترين جنايتكارها و ژنرال 3

163Fكوندور

، كه رهبر بزرگ يك ناوگان فضايي در آينده بود و در جست و جويش براي انجام دادن كار درست چند عهد و 4

واكر اصالً براي برخورد راسخانه با كسي كه موقعيتش را به چالش مي كشيد مكث نمي .  پيمان بدبختي آور بسته بود

يزي را بفهماند؟ آيا اگر پيشنهادش را رد مي كردم براي سر آيا اكنون سعي داشت با روش زيركانه خود به من چ. كرد

 .  من هم ميخ آهني آماده داشت؟ اين قدرت اصلي واكر بود؛ هميشه در حدس و گمان نگهتان مي داشت

باعث تعجبم شد كه توقف بعدي ما در كوچه موش ها بود؛ جايي كه بي خانمان ها براي تكه غذايي دور ريز يا جايي  

كوچه موش ها كوچه اي وسيع بود كه سنگ فرش هاي مربع . كه سرشان را رويش بگذارند تقال مي كردند براي خواب

شكل داشت، چندين بخش فرعي از آن منشعب مي شد، و پشت چند تا از بهترين و با كالس ترين رستوران هاي نايت 

ان محترمي از در جلويي به داخل رستوران در اين مكان، درست پشت رستوران ها و خارج از ديد مشري. سايد قرار داشت

. ها مي خراميدند جامعه اي كوچك از كساني زندگي مي كرد كه از لبه تيغ افتاده و قادر به پيدا كردن راه بازگشت نبودند

بي خانمان ها، گدايان و ژنده پوش ها، گمشده ها ، آسيب ديده ها و نفرين شده هايي كه تمامشان در كارتن هاي 

زندگي مي كردند، پناهگاهشان سقف هاي ضعيف چهار طاقي و ورقه هاي پالستيكي بود و با يك اليه لباس و  مقوايي

                                                           
1. Exiles Club  
2. Queen Helena 
3. Uptown Taffy Lewis 
4. General Condor  
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تبعيد شدگان دنيايي كه بقيه ما فكر مي كنيم . چيزي كه شايد مي شد اسمش را پتو گذاشت خود را مي پوشاندند

 . هميشه برايمان به همين شكل و خوب خواهد بود

 .گذرانده ام من زماني را، اينجا

164Fكوچه موش ها اين روزها، با از دست دادن فرشته نگهبان خود خواهر مورفي

اما . ، بهم ريخته تر و خطرناك تر شده بود1

ادي ريزور مثل هميشه هنوز هم آن جا مي خوابيد و حريصان و الشخور صفت را دور نگه مي داشت و البته، آن ها 

165Fهايد-ژاكلينهنوز 

 . را هم داشتند 2

ژاكلين كه تكه پارچه اي پاره پاره و كثيف از باقي مانده هاي يك كت گران قيمت را به تن داشت از سايه ها بيرون 

همه داستان ژاكلين را . ي تحت سلطه او احترام گذاشته باشيم من و واكر ايستاديم تا به منطقه. پريد تا راه ما را سد كند

زمان دختري تازه كار و بلند پرواز بود، تا اين كه با آزمايش كردن فرمول اين پيكر كثيف و ترسناك يك . مي دانستند

ژاكلين و . پدربزرگش اشتباه بزرگي كرد و حاال، يكي از غمگين ترين داستان هاي رومانتيك نايت سايد متعلق به اوست

او به سمت من و . ا ببينندهايد عاشق يكديگر هستند اما فقط در زمان تبديل مي توانند براي لحظه اي گذرا يكديگر ر

واكر غرولند كرد و ناگهان در يك انفجار بدنش تبديل به بدني پر عضله و ماهيچه اي شد و هايد خرناس كشان و تلو 

دستانش به هوا مشت مي زد و براي تكه پاره كردن، دريدن، خورد كردن استخوان هايمان . تلو خوران در برابر ما ايستاد

در برابر ما قد علم كرده بود و صورت حيواني و بي رحمش با نفرتي كه نسبت . آن ها آماده بود و جشن گرفتن روي مغز

  . به نوع بشر داشت مي پريد

 . هايد، دو روح در يك بدن، كه در عين باهم بودن، از يكديگر جدا بودند –ژاكلين 

تو . من واكرم. تو نمي خواي به ما آسيب برسوني هايد. راهش اينه. آروم شو و راحت باش. راحت باش« :واكر گفت 

 » . واكر رو يادت مياد

                                                           
1. Sister Morphine 
2. Jacqueline Hyde 
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اگر هر كس ديگري سعي كرده بود از اين روش منطقي و قابل قبول استفاده كند هايد او را مثل حيواناتي كه در جاده 

استفاده مي كرد و اين كار را بر خالف فرمان هاي تند و ناگهاني  صداما واكر داشت از ا. كشته مي شوند له كرده بود

سر بزرگ هايد آرام به جلو و عقب تاب خورد، چشمان گودش زير . هميشگي اش، با روشي آرام و سريع انجام مي داد

 . ا برگشته بودبرآمدگي ابروهاي پر پشت با گيجي باز و بسته شد و سپس ناگهان، دوباره به سايه ه

 ». نمي دونستم اين جوري هم مي تواني از صدات استفاده كني« :گفتم 

. فقط اگر وقت داشتم، مي تونستم كتاب بنويسم. ي من نمي دوني جان تو خيلي چيزا در باره« :واكر با سرخوشي گفت 

 « 

دم هايش را طوري با دقت بر مي داشت او به سادگي از ميان كارتن هاي مقوايي خيس و كپه هاي روانداز عبور كرد و ق

خيلي از بي خانمان ها را به اسم . ي سنگ فرش ها را پوشانده بود رد شود كه از روي چرك و كثافتي كه گوشه گوشه

صدا مي كرد و با آن ها احوال پرسي مي كرد، و آن ها هم يكي يكي از سرپناه ها و مخفي گاه هايشان بيرون مي آمدند 

بيشترشان نمي خواستند خيلي نزديك . از سگ هاي مشكوك با اضطراب جلوي واكر تعظيم مي كردندي  ومثل گله ا

شوند اما بقيه يا آشكارا تملق مي گفتند، يا براي غذا و پول خورد گدايي مي كردند و يا به دنبال كلمه و نشانه اي بودند 

واكر كلمه هاي مهربانانه اي را زمزمه كرد و اجازه . تا بدانند دنياي واقعي هنوز به طور كامل فراموش شان نكرده است

داد كه دستانش را بو بكشند، و آن ها هم بالفاصله تمام اشتياق شان را از دست دادند و به دنياهاي كوچك اختصاصي 

واكر به سادگي لبخند زد، آن هم در آخرين جايي كه پيش از فراخوانده شدن توسط قبر . خودشان عقب نشيني كردند

 .مي تواني در آن سقوط كني

اون يك زماني پيتر « :بعد، با اشاره به پيكري كه كارتن گند گرفته اش را بلند كرده و پشتش پنهان شده بود گفت 

166Fپندريك

تو قبالً براي من كار مي كردي، مگه نه پيتر ؟ تا اين كه وقتي داشتي از دخل دزدي مي كردي مچت رو . بود 1

 » . گرفتم

                                                           
1. Peter Pendrake 
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. اون مال خيلي وقت پيشه هنري، من االن يه آدم متفاوتم«:روح وار از سايه هاي پشت كارتون گفت صدايي خشك و 

 » . هنوزم مي تونم انجامش بدم. مي توني  برم گردوني سركار

اون تنها دفعه اي نبود كه مچت رو گرفتم، بود پيتر؟ تو واقعاً پسر خيلي بدي بودي، اما بهت مي گم « :واكر جواب داد 

 » . چشمات را باز نگه دار و به گزارش دادن ادامه بده، منم راجع بهت فكر مي كنم. كار كني چي

سپس مردي بسيار نحيف و پر از كثافت و آلودگي را ديديم كه باقي مانده هاي زبر يك لباس خلباني مربوط به آينده را 

ساس مالكيت شديدي به بطري اش چنگ زده و پوشيده و زير يك طاق خيلي ساده از سرما در خود جمع شده بود، با اح

 . آن را در آغوش گرفته بود و با نگاهي مبارزه جويانه و خشمگين  واكر را نگاه مي كرد

167Fاين جت ايس برانيگان« :واكر گفت 

قهرماني هوايي از يكي از خطوط زماني متناوب كه با يك جت ما . مشهور بود 1

بعد وارد يه زمان لغزه شد و به نايت . و آسمون ها با جنايت كارا مي جنگيدفوق ساخته دست خودش پرواز مي كرد و ت

تو هم براي من كار مي كردي، درسته ايس؟ تو آسمون شب اژدها شكار مي كردي؟ تا وقتي كه الكل بهت . سايد رسيد

بدون هيچ البته خودت . چيره شده و با جت توي خيابون اصلي سقوط كردي و صد و بيست و هفت نفر رو كشتي

 » . ي خاصي جون سالم به در بردي، اما نمي تونستم اجازه بدم دوباره پرواز كني صدمه

 » . من تا قبل از ديدن تو، لب به الكل نمي زدم« :ايس پاسخ داد 

آخرين كسي كه واكر مي خواست ببينم مردي در هم شكسته بود كه داشت مي لرزيد و تالش مي كرد تنها با يك 

پوستش مثل استخوان رنگ پريده سفيد . صد ها سال پير به نظر مي رسيد. رما و رطوبت را دور نگه داردپتوي نازك س

واكر براي . نمي خواست ديده شود. سرش را چرخاند. بود و چين و چروك هايي بسيار عميق صورتش را مخفي مي كرد

168Fرقت انگيز سامرست اسميت اين بدبخت« :سرانجام گفت . لحظه اي طوالني او را متفكرانه نگاه كرد

جنتلمن . بود 2

حواسش به موقعيت هاي مهم، اضطراري و البته بسيار . اول براي هدلي كار مي كرد بعد هم براي من. ماجراجو

سامرست تو زمان خودش . ناخوشايندي بود كه گاهي بايد پنهاني توسط افراد با قابليتي مثل خودت انجام مي شدن جان

اما بعد سعي كرد كه من رو پايين بكشه، و من . ابهتي داشت و به شكل وحشتناكي مشهور بوداسم و رسم خيلي با 

                                                           
1. Jet Ace Brannigan 
2. Somerset Smith 
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از اين كه به سادگي كشته بشن . خيلي از دشمن هاي من كارشون به جاهايي مثل اين ختم مي شه. نابودش كردم

 » . خيلي رضايت بخش تره

 » داري بهم هشدار ميدي ؟ يا تهديدم مي كني ؟ « :من گفتم 

 » تو چي فكر مي كني جان ؟« :واكر پاسخ داد 

                                                            * * * 

لبخند مي زدند، تعظيم مي كردند، خيره مي شدند يا سرشان را . هر جايي كه مي رفتيم، مردم متوجه واكر مي شدند      

همه او را مي شناختند و . واكر رأس همه چيز بود. اما هيچ كس نديده اش نمي گرفت... به سمت ديگري مي چرخاندند

اين بود كه وقتي پشت نقاب لبخند ها و حرف هاي دلپذيرشان را اما وجه اشتراك تمامشان . مي دانستند چه مي كند

آن قدر خوب تظاهر . نگاه مي كردي، مي فهميدي كه ديدن واكر هيچ يك از آن ها را از صميم قلب خوشحال نمي كرد

من مي كردند كه شايد فقط چشمي با تجربه و آموزش ديده مثل من مي توانست دروغين بودنشان را تشخيص دهد، اما 

 . مي دانستم و كامالً مطمئن بودم كه واكر هم مي فهمد

در عجب بودم كه آيا هيچ دوستي براي واكر مانده بود ؟ و يا دوست را فقط نقطه ضعف ديگران مي دانست؟ درست 

است كه همسر و پسران خود را در يك زندگي كامالً مجزا و خارج از نايت سايد نگه داشته بود، اما اين را هم مي 

دانستم كه قبالً دوستاني هم داشته، دوستاني خوب، سه دوست بسيار صميمي درست مثل سه برادر، سه مرد جواني كه 

مارك، كه كالكتر . هنري، كه به واكر تبديل شد. مصمم بودند دنيا را به دست گرفته و آن را براي بهتر شدن تغيير دهند

 . شد، و چارلز، پدر من

من براي خانواده ام وقت ندارم، چه برسه به « :هم گفتم، اما فقط شانه باال انداخت و گفت تمام اين ها را به واكر 

169Fوظيفه و مسئوليت مثل پيرمرد ودريا. خيلي پر توقعه... كار همه چيز منه، زندگي، همسر، معشوقه. دوستام

وقتي . هستن 1

در سنگيني بارشون رو به دوش مي كشي اون ق. هيچ وقت. كه به عهدشون ميگيري، ديگه نمي توني شونه خالي كني

وقتي شروع كردم، فكر مي . تا وقتي كه از پا بيفتي و بهترين آرزوت اين بشه كه كسي پيدا شه تا اين بار رو قبول كنه

                                                           
.پيرمرد از تالش براي شكار كردن نيزه ماهي دست نمي كشدداستان پيرمرد و دريا كه .  1  
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تا وقتي كه هم كه خودت تمام وزنش رو به . كردم مي دونم دارم چه مسئوليتي رو به عهده مي گيرم، اما نمي دونستم

فكر مي كني اين همون زندگي هست كه . مكن نيست سنگيني اش رو بفهمي و بدوني كه چه جوريهدوش نكشي م

اون من رو تحت . من مي خواستم جان ؟ زندگي كه براي خودم انتخاب كرده بودم؟ من نايت سايد رو هدايت نمي كنم

 » ... سلطه خودش داره

چه طور . ي چي ؟ قبل از تو اون اين كار رو به عهده داشتهدل. داري كاري مي كني كه بفهمم كارت چقدر بده« :گفتم 

 » از پسش بر اومده ؟

حاال تبديل به بازپرس ويژه يا هر كوفتي . كال قيدش رو زد و به ديپ اسكول فرار كرد. در واقع بر نيومد« :واكر گفت 

. كشته مي شيم يا از پا در ميايم هيچ كس از اين كار بازنشسته نمي شه جان، ما يا ديوونه مي شيم، يا.  كه هست شده

 » ... هيچ كار ديگه اي مثل اين وجود نداره. تنها كاريه كه ارزش انجامش رو داره... اما

حاال ديگر داشتيم در شمال شهر قدم مي زديم، جايي كه بهترين ها و بدترين براي غذا خوردن و مشروب نوشيدن جمع 

مي گذشت،  نايت سايد سادگي ميان چهره هاي سرشناس و مهره هاي اصلي واكر به. مي شدند تا ببينند و ديده شوند

تنها اشاره اي به . به اسم صدايشان مي كرد و اگر بيش از حد احساس راحتي مي كردند آن ها را سرجايشان مي نشاند

با اين همه شهرتي كه به سختي به دست آورده بودم، باز . برآوردشان با سر بدوند براي مردم تا بود خواسته هايش كافي

 . هم به اين جا نرسيده بودم

مي بيني جان؟ كار من مجازات كردن گناهكاران و يا كار نابود كردن تبهكاران و يا حتي آزاد كردن و « :سرانجام گفت 

ا تمام استرس هايي كه برام درست مي شه دست و پنجه نرم بايد ب. فقط حفظ وضعيت موجوده. بر قراري خوبي نيست

كنم، يه حزب رو به جون اون يكي بندازم، يك نفر رو تشويق كنم و دهن اون يكي را ببندم، من همه چيز رو طوري 

 آروم نگه مي دارم كه هيچ مشكلي پيش نياد، از توازن و تعادل پايدار نگه داري مي كنم، اين طوري چرخ هاي تجارت

نايت سايد . به آرومي مي چرخن و هر كسي كه مياد اين جا مي تونه چيزي كه فكر مي كنه مي خواد رو بدست بياره

براي فراهم كردن و داشتن تمام عناصر تاريك دنيا وجود داره، و شغل و وظيفه من اينه كه نذارم هيچ كدوم از اين 

من بود، تمام نمايش اين هيوالي مريض رو نابود مي كردم و  اگه دست. تاريكي ها به دنياي پاك بيرون راه پيدا كنن
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كارش رو مي ساختم، اما تا زماني كه قدرت هاي ناشناس اين اجازه رو به من نمي دن، تو شب راه مي رم و براي نگه 

 » . داشتن هيوالها داخل قفس تمام تالشم رو انجام ميكنم

اصالً نياز ندارم . كافيه واكر. كافيه« :ن نگاه نافذم به او خيره شدم و گفتم ايستادم، و واكر هم همراه من ايستاد، با بهتري

 » . كه بيشتر بشنوم، و تمام چيز هايي كه الزم بود ببينم رو ديدم

نايت سايد از چيزي كه تو فكر مي كني خيلي بزرگ تره، بزرگ . تو هنوز هيچي نديدي« :لبخند مختصري زد و گفت 

نمي تونم به هر كسي . حاال تصور مي كردي، و همين طور هم وظايف و مسئوليت هاي منتر از هر چيزي كه تا 

 » . بسپارمشون

نمي خوامش، بهش نيازي ندارم و اگر هم مي خواستم به ! چند بار بايد بگم واكر ؟ كارت رو نمي خوام« :پاسخ دادم 

 » . تو رو انتخاب كننبزار اداره كننده هاي جديد جانشين . هيچ وجه از پسش بر نمي اومدم

 » براي اين كار بهشون اعتماد داري ؟« :واكر گفت 

 » . بيشتر از چيزي كه به تو اعتماد دارم« :گفتم 

 ». داري ياد مي گيري. خيلي خوبه جان« :باز هم لبخند زد و پاسخ داد 

. ي تامي آبليويون مي دوني زي دربارهيه پرونده دارم، يادته؟ و تو يه چي. ديگه بيشتر از اين همراهت نميام« :من گفتم 

 » .بگو چيه

تمام . از شي جمع كردن به آدم ها رسيده. كالكتور بالخره خودشو گم كرد. كار مارك بود. بسيار خب« :واكر پاسخ داد 

مخفيگاه االنش رو پيدا كن، هر جا كه هست، و بعد اون جا . افراد مشهور، مهم يا جالب توجه براش مثل هديه هستن

من ديگه نمي تونم راجع به وضعيت . اما مواظب باش جان. ي ديگه رو پيدا كني مي توني تامي و تمام مردم گمشده

 » . بعداً دوباره باهات حرف مي زنم. خوش شانس باشي. عقل و شعور مارك اظهار نظر كنم

. شاداب اما با وقار تكان مي داداصال خسته و نگران نبود و چتر بسته اش را با حركاتي . به سمت ديگري قدم برداشت

اول و از . در حالي كه رفتنش را نگاه مي كردم به تمام چيز هايي كه گفته بود و چيز هايي كه نگفته بود فكر مي كردم
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همه واضح تر اين بود كه نمي دانست كالكتر اين روزها كجا مخفي شده، در غير اين صورت به من مي گفت، چيزي 

كالكتر خود و كلكسيون پهناور و بزرگش را كجا مي توانست مخفي كرده باشد كه حتي واكر و . دغير طبيعي بو... كه

افرادش هم قادر به رد يابي اش نبودند؟ و دوم اينكه، چرا واكر احساس كرده بود نياز است با من معامله كند و اطالعات 

ارد؟  خيلي خب، اون مرد در حال مرگ بود و سري و خصوصي اش را در ازاي گردشي در نايت سايد در اختيار من بگذ

اما . وقتش هم رو به اتمام، اما هيچ وقت نديده بودم واكر براي حفظ موقعيت قدرت با هيچ كس و هيچ چيز معامله كند

بايد كالكتر را پيدا مي كردم، وقتي كه تصويري از . قول داده بودم. من يك پرونده داشتم. اين فكر بايد منتظر مي ماند

 . تامي مثل پروانه اي كه به يك صفحه نمايش خيلي بزرگ ميخ شده به ذهنم آمد، چهره در هم كشيدم

بعد از آن كالكتر بهتر به نظر مي رسيد، ديوانگي . واكر و كالكتر، همراه با پدر من، در جنگ ليليث با هم كار كرده بودند

قوطش شده بود؟ و چرا واكر با اين كه سال هاي سال بعد از آن چه چيزي باعث س. اش ديگر آن قدر ها آشكار نبود

... اعمال زشت و شرارت بار دوست قديمي اش را تحمل كرده بود حاال مي خواست كه من سراغ او بروم؟ مگر اين كه

ي جديد سفر در زماني كه كالكتور دزديده بود مربوط باشد؟ همان كه مي توانست خود آگاه او  آيا مي توانست به وسيله

همچنين وسيله اي بهترين راه هاي فرار را ايجاد مي كرد، و اين گونه كالكتر هيچ وقت ... ا به بدني ديگر منتقل كندر

پس . ي همچين چيزي را بدهد واكر نمي توانست اجازه... دستگير يا مجازات نمي شد، مهم نبود كه او چه كرده است

كه وقتي بايد اين كار انجام مي شده خود او نتوانسته انجامش شايد براي اين مي خواست من حساب كالكتور را برسم 

 . نه با مردي كه احتماالً آخرين و تنها دوستي بود كه او داشت. دهد

 . آخرش شبيه او فكر مي كرديد. اين مشكل گشتن و پرسه زدن با واكر بود
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 فصل هشت

 .من اينجام، مارك

 

باران مي باريد، رگبار مداومي كه مثل اشك خدايي در حال مرگ تند و سنگين بود، آنقدري كه شب را حتي از ايني كه 

چاله ها و گودال هاي آب در همه جاي خيابان ديده مي شد و رفت و آمد ماشين ها حتي باعث مي . هست هم بدتر كند

خيلي طول نكشيد . ير باران خم كردم و نگاهي به اطراف انداختمشانه هايم را ز. شد آب بيشتري به كف پياده رو بپاشد

لري آبليويون هم همان . دوباره درست نزديك ايستگاه چين واك بودم. تا بفهمم واكر من را در يك دايره گردانده است

خيابان . كله بزنند نمي شود بعضي ها را به حال خود گذاشت تا با كارها سر و. جايي ايستاده بود كه از او جدا شده بودم

تيلور؟ فكر مي كردم رفتي با واكر گشت « :را پايين رفتم و لري را به اسم صدا زدم، او برگشت، از جا پريد و گفت 

 » بزني؟

 » تو چرا هنوز اينجايي ؟ . تمام نايت سايد رو ديدم. رفتم« :پاسخ دادم 

 » ! مي گذره از رفتن تو فقط چند لحظه« : با تعجب به من نگاه كرد و گفت 

نمي دانستم زمان لغزه اش . هميشه حرف آخر را براي وقتي مي گذاشت كه حتي آن جا نبود.. واكر هميشگي. البته

 . همان طور كه مي تواند فضا را دستكاري كند بر زمان هم احاطه دارد، كه البته اين خيلي چيزها را روشن مي كرد

گاهي همين نام براي توضيح دادن تمام چيزهايي كه مي خواهيد . ر تكان دادو او س» . واكر« :با سنگيني به لري گفتم 

 . بدانيد كافيست

 » ي تامي چي گفت ؟  درباره« :لري، در حالي كه مثل هميشه يك راست سراغ موضوع اصلي مي رفت پرسيد 
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كلكسيون كردن اشياء رفته دنبال اين مرد كامالً عقلش رو از دست داده و به جاي . ظاهراً كالكتر اون رو گرفته« :گفتم 

 » . جمع كردن آدم ها

آخه مي خواد چه غلطي با تامي بكنه؟ هيچ كس تامي رو نمي خواد ، من هم اگر « :لري كه واقعاً گيج شده بود پرسيد 

 » . برادرم نبود نمي خواستمش

 » . كتر بودهبه خاطر موهبت ويژه اش؟ چيز هاي تك و ناياب هميشه نقطه ضعف كال« :پاسخ دادم 

ي خودش نگه داشته، مي ريم هر جايي كه هست و به هر قيمتي كه  اگه اون تامي رو بر خالف خواسته« :لري گفت 

 ». شده، تامي رو ازش پس مي گيريم

تنها دليل اين كه جزء بازيگر هاي اصلي نايت سايد نيست اينه كه .كالكتر فرد خيلي قدرتمنديه« :محتاطانه جواب دادم 

براي رسيدن به . تمام زندگيش رو وقف به دست آوردن اشياء نادر و با ارزش كرده. خواد براش دردسر ايجاد شهنمي 

اشون نشنيدن   چيزهايي كه دنبال شونه تو انواع علم و جادو و يه عالم چيزاي ديگه كه مردم هيچ وقت چيزي درباره

ده كه با اين ها، خيلي خيلي خطرناك و افسار گسيخته همچنين، ماشين هاي زمان رو هم مي دز. كامالً مهارت داره

 » . شده

 » . مي دونم، و برام مهم نيست« :لري گفت 

هر دويمان را به سمت سايباني كه خط هاي رنگي داشت هدايت كردم تا آن جا به . باران داشت سنگين تر مي شد

خيس شدن نمي داد اما من هميشه نسبت به سرما  لري احتماالً به خاطر مرده بودنش اهميتي به. صحبتمان ادامه دهيم

 . و خيسي حساس بودم

كلكسيونش براش همه چيزه، پس اگه شروع به جمع كردن آدم . ببين، اون به خاطر پول اين كار رو نمي كنه« :گفتم 

 » .ها كرده، مي توني مطمئن باشي بدون جنگ و جدال تامي رو پس نمي ده

يكي از مزاياي انگشت شمار مرده بودن اينه كه فقط بايد به چيزايي . م اهميتي نمي دممي دونم، و باز ه« :لري گفت 

  » . نمي تونه به من آسيبي بزنه. بزار هر كاري مي خواد بكنه. اهميت بدي كه خودت انتخاب مي كني مهم باشن
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از چيزاي نمايشي اش كنه، يا صد ها ممكنه اين طور باشه، اما مي تونه از بين ات ببره يا تو رو تبديل به يكي « :گفتم 

 » .كار وحشتناك ديگه كه حتي مرگ هم نتونه در برابرشون ازت محافظت كنه

 » حفاظ هاش چه جوريه ؟« :لري درباره اش فكر كرد و پرسيد 

هايي اسلحه ها و فاع . از جادويي و علمي گرفته تا چيزايي كه حتي براشون اسمي نداريم.بهترين هاي ممكن« :گفتم 

كه از گذشته، آينده و هر چند تا واقعيت متناوبي كه تصور كني جمع آوري كرده، به عالوه ارتش كامالً شخصي خودش 

170Fكه روبات هاي كوچك و شرير روكوكويي

هستند، و نبايد آخرين دستاوردش رو هم از قلم بندازيم، يك وسيله سفر در  1

 » .د ذهن آدم ها بشه و از طريق چشم اون ها به همه چيز نگاه كنهزمان كه ظاهراً بهش اين اجازه رو مي ده تا وار

 » . اوه،س بهتره به محض اين كه ديديمش بكشيمش« :لري گفت 

به روش . مرداي بهتر از من و تو تالش كردن و شكست خوردن« :اعتماد به نفسش باعث خنده ام مي شد، گفتم 

 » .رناكهشخصي خودش، درست به اندازه دوست قديمش واكر خط

 » . اونا همديگه رو مي شناسن؟ نمي دونستم« :لري نگاه تندي بهمن انداخت و پرسيد 

و اين حقيقت كه . بسيار با هم صميمي بودن و به همون اندازه هم حقه باز و حيله گر. با هم شروع كردن« :پاسخ دادم 

 » . ايد برات يه عالمت باشهواكر به جاي اينكه خودش با كالكتور رو در رو بشه ما رو فرستاده، ب

 » چرا هيچ چيز هيچ وقت ساده نيست ؟« :لري با حالتي آرزومند پرسيد

هميشه . اين جا نايت سايده و همه چيز مشكل و پيچيده، و اين شامل كالكتور هم مي شه« :شانه باال انداختم و گفتم 

ي ما نجات پيدا  جنگ ليليث كمك كرد كه همه در عوض تمام گناهاش در طول. هميشه هم بد ذات نيست. ديوونه نبود

 » . كنيم

 » . اهميتي نمي دم« :لري لجوجانه گفت 

 » چي براي تو مهمه ؟« :پرسيدم 
                                                           
1. little rococo robots                                                                روكوكو سبكي است در هنر و متعلق به قرن هجدهم ميالدي  



 

Page | 181  
 

. نه هيچ چيز و هيچ كس ديگه. خانواده و دوستام« :بي هيچ مكثي پاسخ داد . صادقانه مشتاق بودم كه جوابش را بدانم

 » . ي كالكتر باشه اگه به قيمت رد شدن از روي جنازه مي ريم تامي رو بر مي گردونيم، حتي

يادمه يه چيزاي راجع به اين كه از وقتي مردي بهشت و جهنم خيلي نزديك تر هستن مي گفتي، واقعاً حاضري « :گفتم 

 » . اين موضوع بي گناه باشه درقبل از اين كه كل ماجرا رو بدوني يه نفر رو بكشي؟ مي تونه 

تو كالكتر رو بهتر از من مي . افراد بي گناه اين جا نميان. هيچ كس در نايت سايد بي گناه نيست«:لري جواب داد 

 » مي توني صادقانه بگي هيچ كاري نكرده كه مستحق مرگ باشه؟ . شناسي

. كه تا ديديمش بهش شليك كنيم كافي اي نيست  اما دليل اين براي اين . نه، نمي تونم همچين حرفي بزنم« :گفتم 

 ». بذار اول حرف زدن باهاش رو امتحان كنيم

 » . مهربون شدي تيلور « :لري گفت 

همان كه به نظر مي رسيد من عامل . ي نايت سايد ديده بودم ي وحشتناك و ويران شده يادم آمد كه كالكتر را در آينده

تمام كارهاي بسيار وحشتناكي كه كالكتر آن جا كرده بود . دم تا جلويش را بگيرماتفاق افتادنش هستم و خيلي تالش كر

اينكه خيلي وقت پيش چگونه مادرم را براي پدرم پيدا كرده  .و چيز هاي بدي كه مي خواست انجام دهد را به ياد آوردم

اما هنوز براي ديدن مرگش آماده . بود و تمام اتفاقات مزخرف و بد بعدش كه شامل من هم مي شدند را به خاطر آوردم

از موهبتم براي پيدا كردن مخفيگاه . دوران كودكي ام بود» عمو مارك « حتي اگر تنها دليلش اين بود كه او . نبودم

او هميشه در حال جا به جايي بود تا كلكسيون وسيعش را در جاهاي هر چه مخفي تر از . كنوني كالكتر استفاده كردم

 . و افرادي مثل من پنهان كند چشم دشمنان، رقبا

موهبتم در شب باال و باالتر رفت و . وقتي موهبتم را فرا خواندم و چشم دروني ام ناگهان باز شد، از سرم بيرون رفتم

. ي نايت سايد را نگاه كند براي مدتي در آسمان هاي پر از ستاره شناور شد تا خيابان هاي پر پيچ و تاب و در هم تنيده

چراغ هاي خيابان، بيلبورد هاي نئون و تمام تابلو هاي نورانيِ . ور براي مكاني تاريك و سياه، بسيار زياد بوداين همه ن

تابش هايي علمي و جادويي مثل . مي درخشيد... رنگارنگ و اغوا كننده در شهري كه هميشه براي گناه آماده بود

در شب پخش مي شدند، زبانه مي كشيدند و منفجر مي  هزاران آزمايش ممنوعه كه اجتناب ناپذير خود را مي رفتند
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ي ماشين ها، كاميون ها و چيز هاي ديگري كه بدون كاهش سرعت و  نور هاي رنگارنگ نقطه اي يا كشيده شده. شدند

ي نئون هاي روشني كه از انواع بارها و كلوپ ها و مراكز خريد تابيده م. يا حتي توقف تا ابد در نايت سايد مي غريدند،

بگذار كه هزاران گل . شد مردان و زناني را هدف گرفته بود كه قلب هايي خالي و كيف پول هايي سر ريز شده داشتند

 . سمي شكوفه بزنند و تاريكي را با افسون بي رحمشان عقب برانند

ر، دنيايي در موهبتم را از نايت سايد هم فراتر بردم و شهر به آرامي زير پايم دگرگون شد، شهري درون شهري ديگ

چيزهايي . موهبتم جهان را طوري كه بود به من نشان داد، نه به شكلي كه فكر مي كرديم در اختيار ماست. دنيايي ديگر

بسيار بزرگ و شفافي را ديدم كه تاج هايشان آسمان را مي خراشيد، بدترين ها و پست ترين هاي غول پيكري كه 

ودند طوري از بين ساختمان هاي جامد مي گذشتند كه انگار نه انگار سرشان گرم تجارت هاي غير قابل دركشان ب

پيكر هاي بلند و شفافي كه با بال هاي خفاش مانندشان در هواي سر پرواز مي كردند و جرقه . ساختماني وجود داشت

دسته پري هاي كوچك در . ي پرد از دندان و چشم هاي گودشان بيرون مي پريد هاي آتش از دهان هاي وحشيانه

هايي با نور لرزان در شب حركت مي كردند و وقتي با شتاب عقب و جلو مي رفتند و در طرح هاي پيچيده خود را سمتي 

اما هر كجا كه رفتم و . پرتاب مي كردند ردي از جرقه هاي درخشان و بركتي پاك و خالص از خود بر جاي مي گذاشتند

به تابش ثابت و منجمد ماه بسيار بزرگي كه نايت سايد را تحت . نبود هر جايي كه ديدم اثري از كالكتر يا مخفي گاهش

در نايت . كالكتر زماني زير درياي آرام ماه پايگاهي داشت، اما به آن جا برنگشته بود. خود در آورده بود خيره شدم  سلطه

ندگي نمي كند و آن قدر بزرگ هيچ انساني هم در ماه رنگ پريده و پر از سوراخ ز. سايد نگاه كردن به ماه ساده نيست

اين چهره اگر هم زماني چيزي . است كه آسمان را مي پوشاند و تمامش، مثل چهره اي پير و سالخورده به نظر مي رسد

 . را مي دانسته كه ارزش فهميدن را داشته، مدت ها پيش فراموشش كرده است

ده و در آينده هم اين اتفاق نخواهد افتاد، ماه ابدي و وقتي كه خورشيد هركز به نايت سايد نتابي. فكري به ذهنم رسيد

 . بسيار بزرگ ما دقيقاً نور چه چيزي را بازتاب مي كرد؟ فكري آشفته كننده بود، بهتر بود بماند براي يك روز ديگر

د و لبخند ي جهان در برابرم گسترده شده بو به نايت سايدي نگاه كردم كه مثل شهوت آورترين و اغواكننده ترين فاحشه

قول هر آنچه كه بود و . اش حساب و كتاب هاي بي رحمانه و سرد قلبش را مخفي مي كرد  وسيع و چشمان فريبنده

كالكتر مال همچين مكاني بود، جايي كه همه ما قيمت همه چيز را دانسته ولي ارزش هيچ چيز را نمي . نبود را مي داد
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ن بي نظير و با شكوهش را مي فروخت مي توانست از همه پولدارتر اگر كالكتر فقط كوچكترين بخش كلكسيو. دانيم

اما هيچ وقت كلكسيونش را رها . مي توانست دست از فرار كردن و مخفي شدن بردارد و در آرامش زندگي كند. شود

حساس كنم هر چقدر بيشتر نگاه مي كردم بيشتر مي توانستم حضور كالكتر را ا. اين، تنها چيزي بود كه داشت. نمي كرد

 . او، يك جايي در نايت سايد بود. با اين كه خودش را نمي ديدم. 

پايين و پايين تر را نگاه كردم و ناگهان موهبتم درون خيابان هاي شلوغ شيرجه زد و به سمت مكان هاي پايين تر 

ال ردي بودم كه اگر اسمي جهان زيرين، نمايشگاه هاي پنهاني و كرم هاي زمين را ناديده گرفتم و دنب. نايت سايد رفت

بصيرتم مثل سگ شكاري كه دنبال بوي شكار است هدايتم مي . هم نشود رويش گذاشت، آن را احساس مي كردم

تونل ها، سكو ها و ايستگاه هاي فراوان تيم . و در يك لحظه فهميدم كالكتر اين بار كجاي زمين مخفي شده بود. كرد

ي بي پاياني از تونل هاي منشعب و به هم پيوسته كه در  زنجيره. گسترده شده بود قطار زيرزميني مارپيچ وار در برابرم

 . بين صخره ها پيچ و تاب خورده بود و گاهي به شكل خطرناكي عميق مي شد

مي توانستم مسافران روي سكوها و قطار هايي را ببينم كه كه غرش كنان از تونل ها مي گذشتند و چراغ هاي آن ها با 

در ميان بر هاي ميان بعديشان شروع به چشمك زدن مي كرد تا مسافران را به جاهايي ببرند كه مكان هاي  فرو رفتن

واقعي نبودند، و سپس، در جايي بسيار دور، كامالً پنهان شده در قلب سيستم قطار زيرزميني و اعماق ديوانه وار و آشفته 

 . تر قرار داشتبازار ايستگاه هاي قديمي و جديد، مخفيگاه جديد كالك

تا موهبتم به سادگي . اولين مدركم حفاظ هاي بسيار سنگين جادويي بود كه به هيچ وجه نبايد آن جا قرار مي گرفتند

ميان دفاع ها شناور شد نشانه هايي از حيات، قدرت و انرژي هاي سري را ديدم كه از ايستگاه بسته اي خارج مي شد 

آن زير ايستگاه هاي بسيار زيادي وجود داشت كه ديگر هيچ كس . نمي كردكه سال ها بود كسي از آن استفاده 

 . سراغشان نمي رفت

يا ايستگاه هاي جديد را جايگزينشان كرده بودند، يا متروك شده بودند و يا چون بسيار خطرناك و دردسرساز به حساب 

سيون گران بهايش را مخفي كند و هيچ جايي كامال مناسب براي اينكه كالكتر كلك. مي آمدند درشان تخته شده بود

در واقع او اآلن براي خودش يك ايستگاه شخصي داشت كه ديگر اسمش بر هيچ كدام از . كس نخواهد سراغش برود

. تابلوهاي راهنما نوشته نشده بود و كسي نمي توانست واردش شود، چون نمي دانست بايد چه آدرسي به قطار ها بدهد
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وارد بدن خود شدم، ذهنم را بستم و حفاظ هاي ذهني ام را . م و دوباره به شب پر نور برگشتماز حفاظ هايش عبور كرد

باز نگه داشتن ذهن در نايت سايد اصال كار عاقالنه اي نيست چون هيچ وقت نمي دانيد ممكن چه چيزي . برقرار كردم

 . وارد سرتان شود

قرار بود هم برادري را . او سر تكان داد. م تامي را پيدا كنيمبه لري گفتم كجا مي توانيم كالكتر و اگر شانس بياوري

نجات دهيم كه از گم شدنش زمان زيادي مي گذشت هم با يكي از خطرناك ترين مردان نايت سايد در النه شخصي 

ازه به اند. اش رو در رو شويم، اما كوچكترين اثري از احساس در چهره يا چشمان آبي و سرد مرد مرده ديده نمي شد

 .كافي گفته بود كه مرده ها براي يك احساس جا دارند و او، همچنان با حس انتقام پيش مي رفت

پول شارون را داديم و بعد از گرفتن بليط وارد . بي آنكه با هم حرف بزنيم زير باران راه رفتيم و وارد چين واك شديم

كه مجاني سوار شوم، اما در نايت سايد هيچ چيز تا ابد زماني به من اجازه مي دادند . سيستم قطارهاي زيرزميني شديم

جمعيت از هميشه زياد تر به نظر مي رسيد، مردم ميان تونل هاي پر ازدحام يكديگر . دوام ندارد، مخصوصا قدر شناسي

را هل مي دادند، به هم فشار مي آوردند و به غير از خواسته ها و فشاري كه باعث حركتشان مي شد به هيچ چيز 

لري در حالي كه من پشت سرش درگير فكر هاي شخصي خودم بودم جلو افتاده بود و با قدرت بدن . اعتناي نمي كردند

هوا با بخاري كه از رطوبت لباس هاي مردم بلند مي شد گرم و سنگين بود و . بي احساس و محكمش راه را باز مي كرد

171Fگرافيتي

واكر «. مي دانم مردم اين انرژي و نشاط را از كجا مي آوردندن. هاي تازه اي هم روي ديوار ها ديده مي شد 1

و روي يكي از ».داگون برگشته، و اين بار ماجرا شخصي است» «!نگذاريد از آينه بيرون بيايند» «.اسرار آميز راه مي رود

   ».ما متقلبيماگر اين واقعيت توافقيست، بعضي از «: ديوار ها با دستخطي بسيار تميز و باسواد نوشته شده بود

172Fبه لطف هري افسانه اي

، برجسته ترين حيله گر نايت سايد، تعميركار و آماده كننده همه چيزهايي كه برايتان ضرر 2

او پايين پله برقي ها دكه كوچكي برپا كرده بود و با شخصيت . داشت  يك تي شرت جديد براي فروش گذاشته شده بود

لبخندي بزرگ و شاد به همه مي زد اما چشمان تيره و غم آلودش كمي . بودسرزنده و ياوه گوي هميشگي اش سرگرم 

يك بار هري از نزديك با ارواح رو در رو شده و دردسري را از سر گذرانده بود كه آثارش . آن را تحت شعاع قرار مي داد

                                                           
1. Graffiti .                                                                              م.خط ديواري كه در كشور هاي غربي مرسوم است -نوعي نقاشي    
2 . Harry Fabulous 
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مدت طوالني جايي نمي ماند هيچ وقت براي . خيلي از اينكه اينجا بود تعجب نكردم. هنوز هم در رفتار او ديده مي شد

اما هميشه تعدادي از . البته شايد اين مشكل تا حاال حل شده بود شايد هم نه. چون هميشه يكي داشت تعقيبش مي كرد

 . طلبكاران و مشتريان ناراضي او بسيار مشتاق بودند پيدايش كنند تا كمي باهم اختالط كنند

، شلواري تقلبي و بسيار »نه بپرسيد، نه پس بدهيد« شته شده بود هري تي شرتي پوشيده بود كه رويش به وضوح نو

براي يك لقمه نان، غير رقصيدن و آواز . ارزان با مارك ليوايز به پا داشت و كتاني هاي او حتي از شلوارش هم بدتر بود

173Fخواندن هر كاري مي كرد و تي شرت هاي بگي

به عنوان  در چارچوبي كه. اش را در صورت عابران فرو مي كرد 1

« ، » .راه جهنم از آن طرف است! مرگ بر تو ليليث« ويترين از آن استفاده كرده بود لباس هايي با نوشته هايي چون 

وقتي من و . ديده مي شد» لعنت به همه ، غير از من و سگم « ي آزاردهنده  و نوشته» چشم هاي واكر روي شماست

چنان دست پاچه شد كه به فرار هم فكر كرد، اما بعد لبخند بسيار  لري نزديك شديم، هري ما را شناخت، يك لحظه

 . بزرگي زد و طوري خود را نشان داد كه انگار از ديدن ما واقعاً خوشحال شده است

 » سالم هري، هنوز سرت شلوغه؟« :گفتم 

آقاي تيلور، يه كم اين ور، اوه، خودتون مي دونيد چه جوريه « :در حالي كه با استرس اين پا و آن پا مي شد جواب داد 

البته اين روزا همه كارها هم به صورت كامالً قانوني انجام مي دم، جهان بعد مرگ تازگي ها خيلي بيشتر ... يكم اون ور

 » .از قبل نزديك به نظر مي رسه

 » . خيلي بيشتر از اون« :لري با لحني موقرانه و جدي گفت 

 » كتر نشنيدي هري ؟چيزي راجع به كال« :خيلي عادي پرسيدم

اما اين ... كالكتر را مي گيد آقاي تيلور ؟ نه به اون شكل« :باز هم مضطرب شد، پلك چشمانش به سرعت پريد و گفت 

 » . اواخر خيلي ها سراغش رو گرفتن، خيلي هاشون هم از مقامات رسمي بودن، منظورم رو كه مي دونيد

 » هري ؟اما تو كه چيزي بهشون نگفتي، گفتي « :گفتم 

                                                           
1 . bagged T-shirts                                                          نوعي لباس گشاد بيشتر مخصوص رپرها و سياهپوستان                
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راستي، مي .. اوه. براي تجارت و كارم خوب نيست. من هيچ وقت به هيچ كس چيزي نمي گم آقاي تيلور« :پاسخ داد 

تونم به اين اشاره كنم كه شما واقعا داريد مشتري هاي من رو مي ترسونيد؟ بالخره منم زندگي دارم كه بايد بهش 

 » .برسم

 » .به خاطر خدا مودب باش هري« :در حالي كه دور مي شديم گفتم 

                                                                   *  *  * 

. من و لري راهمان را به سمت سكو ها و مقصد هاي خطرناك تر پيش گرفتيم، جمعيت شروع به پراكنده شدن مي كرد

-مردي درست وسط شعله هاي پر جنب و جوش آتشي آبي. ادي از گروه هاي خياباني رد شديماز كنار تعداد بسيار زي

سفيدي ايستاده بود، آتش گوشتش را مي سوزاند و تكه تكه مي كرد اما نمي توانست جلويش را بگيرد تا آوازي غم 

ي مادرش مي  ه زبان يوناني دربارهخواننده خياباني كوري آواز غمناك عاشقانه اي ب. انگيز از عشقي نافرجام را نخواند

بي آنكه نزديك شان شوم براي . ي نفرين شده روي ديوار آهنگ غم آلودي به زبان ژاپني مي خواند خواند، و يك سايه

 . همشان چند سكه انداختم، لري همه را ناديده گرفت

دو شواليه ترسناك و تهديدآميز كه زره غير از . وقتي به عميق ترين و پايين ترين سكوي ممكن رسيديم كامالً خالي بود

بر سينه زره هر دوي آن ها عالئمي شيطاني حكاكي كرده بودند كه با خون . هايي تيره به تن داشتند كسي آنجا نبود

زيركاله خودهايشان، جايي كه معموال چشم قرار مي گرفت شعله هايي عميق و قرمز بر افروخته بود . تازه پر شده بود

174Fبي برو برگرد من را ياد شاه آرتور آلبيون. و لري رد مي شديم به ما خيره شده بودندكه وقتي من 

نفرين شده مي  1

در حال حاضر شاه آرتور گم شده . داستاني متفاوت كه در آن مرلين سيتن اسپاون دست رد به سينه پدرش نزد. انداختند

به اين فكر مي كردم كه آيا ممكن است شاه آرتور در داشتم . بود و احتمال اين مي رفت كه توسط واكر كشته شده است

زني برهنه و قد بلند كه مقدار زيادي از بدنش با رنگ . به عنوان بخشي از كلكسيون جديدش... مخفيگاه كالكتر ببينم

. نيلي پوشيده شده بود عبور من و لري را كامالً ناديده گرفت و خودش را حسابي مشغول ژورنال وال استريتش كرد

مردي با يك فسيل آلت مردانه كه در شيشه اي از گردنش آويزان بود تنها نشسته بود و خيلي افسرده به نظر مي رسيد، 

و روحي شفاف كه به سختي مي شد گفت اصالً حضور دارد پشت ما مي لغزيد و با انگشتان بي رنگ و ناپيدايش با 
                                                           
1. Albion  انگليس:  
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در انتهاي سكو ايستاديم و من نگاه دقيقي به . كرد تا او جا ماندلري فقط سرعتش را زيادتر . انتظار به آستين لري مي زد

175Fتمام ايستگاه هاي مسير دوزخي. تابلوي راهنماي مسير كه روي ديوار مقابلمان نصب شده بود انداختم

، از ايستگاه هاي 1

176Fمشهوري چون آبشار سايه ها

177Fگرفته تا خانه سرخ ترسناك 2

178Fو اسالتر تاون رمزآلود 3

ه شده بود، اما هر چه روي برد نوشت 4

بيشتر به تابلو خيره مي شدم موهبتم بيشتر بر اين پافشاري مي كرد كه در پاياني ترين بخش مسير بايد يك اسم ديگر 

179Fدروازه لود. هم باشد، نامي بسيار قديمي مكاني كه ديگر هيچ كس آنجا نمي رفت

5 . 

ا عطر گل سره و صمغ درخت سقز سنگين شده بود به قطار بعدي با شتاب داخل شد و موجي از هواي نامطبوعي كه ب

قطار هاي . جاي عميق پنجه هايي كه بر ديوار بيروني يكي از واگن ها كشيده شده بود داشت ترميم مي شد. همراه آورد

من و لري وارد . نايت سايد براي رسيدن به بعضي از مقاصدشان بايد از مسيرهاي خطرناك و عجيبي رد مي شدند

تا . مردم ديگري كه روي سكو بودند تصميم گرفتند تا قطار بعدي صبر كنند. رين واگن به كابين راننده شديمنزديك ت

قطار فقط براي اطمينان چند لحظه ديگر هم صبر كرد و سپس واگن ها با شتاب بسته . حاال اين مورد را زياد ديده ام

ه حمله اي، اما با اين وجود باز هم كسي در ايستگاه هاي سفر چيز قابل توجهي نداشت، نه مشكلي، ن. شد و راه افتاد

به راحتي روي صندلي ام لم دادم و لري كه مثل عصا قورت داده ها كنارم نشسته بود مستقيم جلو را . بعدي سوار نشد

 قطار باالخره به انتهاي خط رسيد و در. در فكرش هرچه كه بود تاثيري بر صورت مرده اش نداشت. نگاه مي كرد

قطار با بدخلقي كمي سر و . درهاي واگن باز شد، من و لري از جايمان تكام نخورديم. ايستگاه اسالتر تاون توقف كرد

سرانجام بلند شدم و به ديوار فلزي اي كه ما را از كابين راننده جدا مي كرد . صدا كرد و منتظر شد تا تصميم بگيريم

در نايت سايد قطار . هيچ كس نمي توانست اين همه فشار را تحمل كند. بودضربه زدم، البته كه هيچ راننده اي در كار ن

البته تا . امنيتشان هم خيلي باالست. مي آمدندها خودشان لوكوموتيو ران هم بودند و بسيار هم خوب از پس اين كار بر 

 . زماني كه مواظب باشيد در فصل جفت گيري ازشان دوري كنيد

                                                           
1 .Infernal Line 
2. Shadows Fall 
3.disturbing Red Lodge 
4. enigmatic Slaughter Towen 
5. Lud’s Gate 
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همون كه ديگه هيچ كس طرفش نمي . مي خوام برم ايستگاه بعدي. طار، من جان تيلورمسالم ق« :با سرزندگي گفتم 

 ». مي خوام برم دروازه لود. ره

قطار . قطار از كار افتاد، لرزش واگن متوقف شد، چراغ ها را خاموش كرد و صداي موتور به شكل بدي ديگر شنيده نشد

 . قهر كرده بود

 » . ببر، يا ميرم سراغ مكان تعطيالتت و همه رو كنسل مي كنميا ما رو به دروازه لود « :گفتم 

چراغ ها درخشيد، درهاي واگن به هم كوبيده شد و موتور قبل از به . بعد از مكثي طوالني، موتور قطار دوباره روشن شد

مي نشستم اندكي قطار راه افتاد و من در حالي كه دوباره . كار افتادن يك سري صداهاي بي ادبانه از خودش در آورد 

 » واقعاً كثيف معامله مي كني، اين طور نيست؟« :لري به من نگاه كرد و گفت . لبخند زدم

 » . فقط بايد بدوني چه جوري باهاشون حرف بزني« :موقرانه گفتم 

* * * 

بي پايان به قطار به آرامي در تاريكي حركت مي كرد و بي آنكه حتي يك بار دور بزند يا بپيچد در مسيري مستقيم و 

يك بار چيزي در تاريكي بيرون ناخن هايش را به واگن ها كشيد كه صداي بسيار . سمت دروازه ي لود پيش مي رفت

لري هنوز جوري به جلو خيره شده بود كه انگار . تيز و گوش خراشش باعث شد تمام موهاي پشت گردنم سيخ شود

هايي هستند كه فقط زندگان مي توانند آن ها را بشنوند، چون چيز. صدايي نشنيده است، البته شايد هم نشنيده بود

همچنان كه مسافت بسيار طوالني را طي مي كرديم، هوا پيوسته سردتر . اخطار و هشدار به هيچ درد مرده ها نمي خورد

و ساده شبنم هاي يخ زده درون واگن پديدار شدند و روي ديوار هاي داخلي اشكال شبيه صورت هاي انتزاعي . مي شد

لري، حتي وقتي . اي به خود گرفتند، دست هايم را تا جايي كه ممكن بود در جيب هايم فرو بردم و در كتم جمع شدم

 .برفك ها شروع به ساختن طرح هاي حلقوي بر چهره ي مرده اش كردند، هيچ چيز حس نكرد

 .به شدت تكان داد ناگهان قطار با صداي گوش خراشي ترمز كرد و من و لري را در صندلي هايمان
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روي پا ايستادم و به سمت . درها به شدت باز شد و در همان حين چند اينچ تكه ي يخ از چهار چوب فلزي فرو ريخت

نورهاي روي سكو نور زرد . لري بلند شد و پشت سر من ايستاد. در راه افتادم و از فاصله اي مناسب بيرون را نگاه كردم

گرد و خاك، تار . مثل نور اتاق بيمار. ينكه الكتريكي باشد طبيعي به نظر مي رسيدرنگ فاسدي بود كه بيشتر از ا

هوايي داغ و دم دار كه بوي تعفن الشه سنگين ترش كرده بود از . عنكبوت و سايه هاي عميق همه جا را پر كرده بود

لري به سمت جلو گام برداشت   .شبنم هاي يخ زده روي ديوار به سرعت آب شده و از بين رفتند. درهاي واگن وارد شد

كسي روي سكو نبود و هيچ تهديد آشكاري به چشم نمي . تا واگن را ترك كند، اما دستم را باال آوردم تا متوقفش كنم

لري بي صبرانه تكان مي خورد، براي همين . يكي داشت نگاهمان مي كرد. آمد، با اين وجود احساس پريشاني داشتم

لري . هوايي بسيار گرم مثل سيلي به صورتم خورد. ز واگن خارج شوم و به سكو پا بگذارمخودم را راضي كردم كه ا

يخ هاي صورت مرده اش به سرعت آب شد و مثل اشك هاي مردي . كنارم ايستاده بود و به اطرافش نگاه مي كرد

 .سنگدل فرو ريخت

بيافتد غرش كنان گورش را گم كرد،  پشت سر ما درهاي واگن محكم بسته شد و قطار قبل از اين كه اتفاق بدي

خوني كهنه و خشك شده پايين عالمت را . عالمت ايستگاه قديمي لود با خط سنگين و سياه گوتيك باالي سر من بود

وقتي به شاخه . اليه قطوري از شاخه هاي درخت مو و پيچك ديوار هاي ايستگاه را پوشانده بود. كامال پوشانده بود

دو . ه مي كردم تكان مي خوردند و با حركت به سمت پايين سكو در تمام مسير كنارم مي لرزيدندهاي سبز و بلند نگا

گل هاي سياه از كف سكو بيرون مي آمدند و با عبور من و لري مي . چشم روشن درنده از داخل گياهان نمايان شدند

با صداي . بر آن گذاشت و زير پا لهش كرديكي شان هيسي به لري كرد و او عمداً پايش را . چرخيدند تا نگاهمان كنند

 ». علف ها بايد حد و اندازشون رو بدونن« : بلندي گفت

سكوت آنقدر عميق و كهن بود كه به نظر مي رسيد تمام صداهاي جديد . صدايش در آن سكوت اصالً پژواكي نداشت

ن در ايستگاه در تابلوي نقاشي اش راه مي بيشتر شبيه اين بود كه به جاي قدم زد. از جمله صداي پاهايمان را مي بلعد

خونه ! قراره اينا من رو بترسونه؟ من مرده ام« : لري ناگهان ايستاد و به دور و برش خيره شد و با صداي بلندگفت. رويم

 ».خودم از اينجا ترسناك تره

 ».اطالعات خيلي زيادي بود، خصوصاً براي سوپرايز شدنشون« : زمزمه كردم
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اين فقط ... اين. از دستش داديم. ه جهنم، اينجا از من مرده تره، هر اتفاقي كه افتاده تموم شدهب« : لري گفت

 »كجاست؟. من كالكتر رو مي خوام. خرابكارياي بعدشه

منم . ورودي مخفيگاهش هر جايي مي تونه باشه. همين االن هم بايد بدونه ما اينجاييم، اما ايستگاه بزرگيه« : گفتم

بي به الكي چرخيدن اينجا ندارم، دروازه ي لود، در گذشته و قبل از اينكه اداره كننده هاي قديمي براي واقعاً حس خو

 ». تخته كردن درش يه گروه بفرستن به چيزهاي واقعاً بدي مشهور بوده

 »هدلي سرپرستي او گروه رو به عهده داشت، اون موقع ها كه همه كاره بود، نمي دونستي؟ « : لري گفت

 ». نه، اما نايت سايد حقه هاي كوچيك خودش رو خيلي دوست داره« : گفتم

 »؟ ...نمي شد كه« : پرسيد

با توجه به تعداد دفعه هايي كه خيلي ساده . كالكتر من رو از قديم مي شناسه. نه امكان نداشت« : به سرعت جواب دادم

د يه سري تله براي بستن موهبت من وارد مخفيگاه هاي مخفيش شدم و حسابي براش درد سر درست كردم، باي

 ». گذاشته باشه

 »چه جوريه؟ . تو و اون خيلي وقته همديگه رو مي شناسيد. درسته« : لري گفت

البته با توجه به حالي كه تو لحظه داره خيلي چيزهاي ديگه هم مي . و و خطرناكديوانه، بدجنس، كينه ج« : جواب دادم

 ». مي مونه اما اين ها تو ذهن آدم. تونه باشه

 »منظورم اين بود كه،چه جور آدميه؟ « : لري گفت

اسم داشت، موقيعت . هميشه اينجوري نبود. مطمئن نيستم ديگه چقدر انسانيت توش مونده« : درباره اش فكر كردم

 ».اما يكي يكي اون ها رو فداي دنبال كردن عقده ها و خواسته هاش كرد. داشت، همين طور دوست و زندگي

 »پس چه جوري بايد پيداش كنيم؟« : فتلري گ

 ». خودش پيدامون ميكنه. مجبور نيستيم« : گفتم
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ستوني از نور بسيار درخشان . ناگهان نور افكني از ناكجا آباد ظاهر شد و هر دوي ما با شتاب اطرافمان را نگاه كرديم

و زير آن پروژكتور، كالكتر به من . از بين برد يكي از خروجي ها را پر كرده بود و تمام آثار آن نور زرد و مسموم سكو را

. مردي با قد متوسط و اضافه ي وزن بيش از حد كه يك رداي ساده رومي را به دور خود پيچيده بود. خيره شده بود

با . صورت قرمز خيس عرق و چشمان خوكي اش تماماً بر من ثابت مانده بود و يكي از دست هايش را مشت كرده بود

چه جوري بايد از پس تويي كه رنج و عذاب . دوباره اومدي تق تق تق در من رو مي زني. جان تيلور« : تسنگيني گف

و دقيقاً كدوم قسمت پناهگاه مخفي برات غير قابل . شخصي من هستي بر بيام؟ به راحتي كشتن يك پرنده كه نيست

 »ديگه كيه؟   بعدشم، اين يارو. فهمه؟ اگر بازديد كننده مي خواستم تبليغ مي كردم

 ». مرده. بايد به خاطر رفتارش ببخشيش. اين لري آبليويونه« : گفتم

P180Fبا يه دونه ليچ. همين االنش يه زامبي دارم« : كالكتر نگاهي به لري كرد و شانه باال انداخت

1
P . ،يه موميايي هم داشتم

اين بار چي مي خواي تيلور؟ هر چي باشه، . اما وقتي داشتم باند پيچيش رو با بخار تميز مي كردم بدن لعنتيش وا رفت

 ». االن خيلي سرم شلوغه. نميتوني داشته باشيش

 »ماجراي اين لباس چيه؟ « : با زيركي پرسيدم

 .كالكتر هيچ وقت نمي توانست درباره ي آخرين دستاوردهاش خود نمايي نكند

P181Fكه وقتي پونتيوس پيالطس اوه، اين لباس قديمي؟ خوبه نه؟ اين همون رداي اصلي ايه« : پاسخ داد

2
P  داشت دستاشو

باورت ميشه تو سبد رخت چرك پيداش كردم؟ وقتي مردم لياقت نگهداري چيزي رو نداشته . مي شست پوشيده بود

 ». باشن نبايد بهشون اجازه نگه داشتنش داده بشه

                                                           
 .ي كندموجودي افسانه اي و ناميرا كه از ابتداي وجودش مرده است، جادوهايي بسيار قوي اجرا مي كند و ارتشي از مرده هاي ايمورتال را هدايت م .1

حكم تصليب وي شهرت وي بيشتر به علت محاكمه عيسي بود كه در نتيجه به  .پس از ميالد بود 36تا  26هاي  حاكم يهودا در بين سال پونتيوس پيالطس .2
قاضي دادگاه مسيح بود كه اعالم كرد بر . شود به عنوان قديس ياد مي از او در كليساي ارتدكس شرقي .است چهارگانه ذكر شده جيل هاينام وي در تمام ان.انجاميد

اجابت درخواست آنها ميديد، دستانش را با يك ظرف آب  طبق نظر وي مسيح بيگناه است، اما از آنجاييكه جمعيت به اعدام مسيح اصرار كردند، و او خود را ناچار از
كه اكنون تبديل به ضرب المثلي شده است به اين معنا كه گناه و مسئوليت كاري بر گردن  "I wash my hands of it" :شست و اين عبارت را به كار برد

 ) Pontius Pilate: التين( ..شخص نخواهد بود
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احت فقط من رو به حال خودم چرا نمي توني خيلي ر« : وقتي فهميد حواسش را پرت كرده ام ابرو در هم كشيد و گفت 

 »تنها بزاري تيلور؟ من چيكارت كردم؟ 

 ». خودت مي دوني چكار كردي« : گفتم

اون مال خيلي وقت پيش « : اين را كه گفتم سرش را برگرداند تا نگاهش با نگاه خيره من تالقي نكند، سپس گفت

پس با كج خلقي » . محدود كننده براي جرم و گناه باشه يه مرد چند بار بايد براي گناهش تاوان بده؟ بايد يه قانون. بود

اگر شريك مي خواستم خودم توي ! نمي توني هر وقت دلت خواست سر من خراب شي« : به من خيره شد و گفت

سگ نگهبان دارم، اما . بگو اين دفعه چي مي خواي تا ببينم چي كار ميشه كرد! آه لعنت! نيازمندي ها تبليغ مي كردم

 ». سيون مي شاشنروي كلك

 ».واسه خودش حسابي ديوونه اس. حق با تو بود، اوضاعش خيلي خرابه« : لري به من گفت

 »! خفه شو جنازه سرگردون« : كالكتر گفت

و حاال . كالكتر، آخرين باري كه همديگر رو ديديم گفتي سرت با يه چيز جديد گرمه« : به سرعت دخالت كردم و گفتم

 »متفاوت؟... سرگرمي جديدي پيدا كردي؟ يه چيز... شلوغه، بايد بپرسم كهداري مي گي هنوز سرت 

 وقتم بيشتر اواخر اين. نه واقعاً... نه« : كالكتر براي لحظه اي به من خيره شد، به نظر واقعاً گيج شده بود، بعد پاسخ داد

نيست ، اما اين براي  باشه بايد اي كه زماني دوره در كه كردم، يه چيزي آرتور وسيله از دوران يه انداختن گير صرف رو

 »! پس بگو چيه تيلور؟ زود حرفتو بزن... كشوندن تو به اينجا كافي نيست

. افراد منحصر به فرد، مهم و قابل توجه. قضيه اينه كه تو شروع كردي به كلكسيون كردن آدم ها« : خيلي صريح گفتم

 »درسته؟ . اينجا لري فكر ميكنه تو برادرش رو به خاطر موهبتش آوردي

موضوع اينه؟ براي اين اومديد اينجا؟ ديوونه شديد؟ با آدما چه « : كالكتر با نگاه حماقت باري به من نگاه كرد و گفت

من در يك پناهگاه مخفي كجاي . غلطي مي خوام بكنم؟ هم كثيفن، هم پر سر و صدا و هم كلي رسيدگي مي خوان

، برات نامفهومه؟ اشياء ناب و جذاب رو از تمام رو با آدم هاي لعنتي داره زندگي مي كنم كه بيشترين فاصله ممكن
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من . بيشتر هم به خاطر اينكه در برابر آدمايي كه ارزششون رو نمي دونن ازشون محافظت كنم. تاريخ جمع مي كنم

ث مي شه از شرتون بنابرين، اگه اين باع... آه. وقتي داشته باشيشون جايگاهت رو مي فهمي. اشياء رو دوست دارم

نيم ساعت وقت داريد تا كلكسيون من رو تحسين كنيد و خودتون رو قانع كنيد . خالص شم بياييد و يه نگاهي بندازيد

 ». بعدش پرتتون مي كنم بيرون. كه من آدم جمع نمي كنم

 .چرخيد و به طرف فرورفتگي ايستگاه رفت و پروژكترش هم با او حركت كرد

تقريباً داشتيم از يك از طاق هاي خروجي رد مي شديم كه دو جين از . شت سرش راه افتاديممن و لري با عجله پ

دستم را با اخطار بر بازوي لري گذاشتم تا واكنش نشان . روبات هاي ارتش شخصي كالكتر از ناكجا جلويمان سبز شدند

ي يكي از حرف هاي او را هم باور نكرده حت. تمام توجه اش به پشت كالكتر معطوف بود. ندهد اما او مرا ناديده گرفت

آدم ها واقعاً . حق با كالكتر بود... خود من هم مطمئن نبودم، واكر راجع به چيزهايي مثل اين اشتباه نمي كرد، اما. بود

 .براي او مهم نبودند، فقط اشياء 

P182Fمثل همين كت روبات

1
P  يك خط زماني در چين آينده به هاي رو كوكويي و قد بلند كه با ما راه مي رفتند، كه او در

اشيايي فلزيي با انحناهاي مات كه بيشتر از اينكه خدمتكاراني مفيد باشند، اثر هنري بودند، سرشان . اينجا آورده بودشان

به شكلي تصنعي شبيه گربه بود و با سبيل هاي فلزي و مردمك شكاف مانند سبز و درخشان چشم هايشان تكميلش 

يكي از روبات ها، دائماً چنگال هاي فلزي . زي كوچك و پنجه مانند تق تق كنان راه مي رفتندروي پاهاي فل. مي شد

اش را باز و بسته مي كرد، انگار كه داشت فكر مي كرد اگر توسط فرمان هاي كالكتر محدود نشده بود چه اتفاقي مي 

بايد « : كالكتر ناگهان گفت. ر وجود نداشتاطرافمان كامالً تاريك بود و نوري به جز نور افكن كالكت. توانست بيفتد

. اون بيرون يه سري افراد هستن كه براي دستبرد زدن به گنج عزيز من از هيچ كاري دريغ نمي كنن. مواظب باشم

 ».كسايي مثل كلكسيونرهاي ديگه، تاجراي رذل و كثيف، دزد ها و خيلي هاي ديگه

 »كه تو اول دزديدي رو بدزدن؟ واقعاً، چطور جرأت مي كنن چيزي « : زمزمه كردم

                                                           
 .ه اي اما براي زيباتر شدن متن، از كت روبات كه در بخش هاي بعدي داستان استفاده شده بود استفاده كردمدر اصل روبات هاي صورت گرب.  1
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چيزهاي . تحسينشون مي كنم، ولي هيچ وقت دست از چيزايي كه مال منن بر نمي دارم« : كالكتر مغرورانه گفت

 ».عزيزم

يك پرتو جديد گرم و طاليي انبار عظيمي را . ناگهان اطرافمان روشن شد و ديگه اثري از دروازه ي لود ديده نمي شد

محفظه هاي بسيار بزرگ شيشه اي تمام شگفتي هاي جهان را در خود . مام جهات گسترده شده بودآشكار كرد كه در ت

طبقات تا جايي كه چشم كار مي كرد روي هم باال رفته و در كنارش قفسه هاي بي پايان عتيقه و . جاي داده بود

اشيائي ناب و با . آينده ديده مي شدچيزهاي قابل جمع كردن و حتي آت و آشغال هايي از هر دهه و زماني در گذشته و 

دخمه اي سرسام آور و مارپيچ از اشياء كمياب و شگفتي ها، اسباب بازي ها و بدليات، اشياء . ارزش از تمام زمان ها

 . چشم كالكتر، هر چيز روشن و درخشنده اي را شكار مي كرد. هنري و تزئيني

هر وقت گذاشتم تو بياي اشياء شكستن . ه بندازيد، اما دست نزنيدمي تونيد يه نگا« : كالكتر با بي ميلي و كينه گفت

اين اواخر تله ها رو . اما خودت ببين، هيچ آدمي نيست، مگه اينكه دوباره كسي سعي كرده باشه به زور بياد تو. تيلور

 ».چك نكردم

صورت مرده اش احساسي ديده باالخره در . به لري نگاه كردم و چيزي كه در چهره اش بود مجبورم كرد نيشخند بزنم

او هم مثل خيلي از مردم درباره ي گنج افسانه اي كالكتر . مي شد، بيشتر از اين كه ترس باشد شوك و تعجب بود

كالكتر به ما قول نيم ساعت را داده بود اما در . شنيده بود اما واقيعت خيلي خيلي از تصورات وسيع تر به نظر مي رسيد

وانستيد درست و حسابي آن جا را ببينيد، البته اين به آن معني نيست كه دوست داشتم همه چيز كمتر از يك ماه نمي ت

اگر كالكتر شروع به جمع كردن آدم كرده بود مي بايست آن ها را در جايي گذاشته باشد كه . را ببينم و بررسي كنم

در راهروي مقابلم مي . اما هيچ چيزي نبود حسابي جلوي چشم و خودنما باشد تا بتواند با عالقه به آن ها نگاه كند،

يك غواص مصنوعي كه در . چند چيزي كه توجهم را جلب كرد را به اون نشان دادم. گشتم و لري پشت سرم مي آمد

P183Fخار پوشيده شده بود، روح آبي منجمدي در محفظه سردكن و اسكيس

1
P هاي دستي و اصل تورين شرودP184F

2
P . دوتا از ربات

هاي گربه اي در فاصله اي مناسب ما را دنبال مي كردند و آماده بودند تا اگر خيلي به چيزي نزديك شديم به كالكتر 

                                                           
طرح سريع.  1  

چهره اين مرد  تورين شراد طرحي از لئوناردو داوينچي است كه بر يك پارچه كتاني كشيده شده و مردي را نشان مي دهد كه در حال درد كشيدن است، وقتي به. 2
 ) Turin Shroud: التين . (ه كنيد مسيح مصلوب را هم در آن مي بينيدنگا
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P185Fپس از چند لحظه، در برابر دستگاه تصاوير متحركي . بگويند

1
P به شكل يك پنگوئن سفيد ايستادم و به لري نگاه كردم و

 ». واكر دروغ گفت« : گفتم

 »اينطور به نظر مي رسه، اما چرا بايد درباره ي برادر من دروغ بگه؟ « : گفتلري 

اما حق با توئه چرا بايد درباره . به جز وقتي كه حقيقت بيشتر بتونه آزارت بده. شيطان هميشه دروغ ميگه« : پاسخ دادم

 »ي همچين چيزي دروغ بگه؟ 

در حالي كه ربات هايش او را دوره كرده بودند و از . كرديمكالكتر خنده ي خشني كرد و هر دوي ما اطراف را نگاه 

. اگر شروع كردي به اعتماد كردن به واكر كردي داري وا مي دي تيلور« : فاصله اي ايمن به ما نگاه مي كرد، گفت

كه اون هميشه پشت هر برنامه ايش يه نقشه داره، بهتون هر چيزي نياز داره رو ميگه تا كاري كنه دنبال چيزي بريد 

  ». قبولش كن تيلور، فرستادتون دنبال نخود سياه و شما هم فريب خورديد. مي خواد

 ». راه خروج رو نشون بده تا ما راه بيفتيم. ببخشيد كه باعث دردسرت شديم. مثل اينكه همينطوره« :گفتم

ه يك اسكلت تارعنكبوت سپس خيلي ساده به يك ساعت قديمي مال پدربزرگ ها ك» . نه، فكر نكنم« : كالكتر گفت

نگاهش مستقيم و سرد بود كه البته خيلي هم با حالت قبلش تفاوتي . بسته از انسان درونش آويزان بود تكيه داد

فقط به . داشتم فكر مي كردم تيلور، تو خيلي بيشتر از چيزي كه من بهت بدهكارم به من بدهكاري«: نداشت، گفت

P186Fآخر الزمانخاطر تو اون حشره هاي خيلي بزرگ در 

2
P پام رو ازم گرفتن.« 

 »تو همه جا ميري، آره؟ « : لري به من نگاه كرد و گفت

چندين بار پاهام رو عوض كردم، ربات، كشت هاي ژنتيكي، « : كالكتر در حالي كه هنوز به من خيره شده بود گفت

نكه حشره ها چه جوري پوستم رو هنوزم درباره ي اي. حتي با سرُم مارمولك بازسازيش كردم، اما هيچ وقت درست نشد

 ». مي خورن و گوشتم رو سوراخ مي كردند و تو ايستاده بودي و هيچ كاري نمي كردي كابوس مي بينم

 »حقيقت داره؟ « : لري گفت
                                                           

 شهر فرنگ.  1
.اشاره به چيزي كه در جلد يك جان از آينده ديد.  2  
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 »...داشت براي يه كاره خيلي بدتر نقشه مي كشيد. ماجرا خيلي بيشتر از اين بود. يه بخشهايش« : گفتم

اگه فقط تنهام مي ذاشتي ممكن بود بذارم گذشته همون طور ! حاال ديگه نوبت منه نه تو. وخفه ش« : كالكتر گفت

اما نه، تو بازم اينجايي و سرك مي كشي، دخالت مي كني و من رو تو خونه خودم ... بمونه و كاري بهش نداشته باشم

نجام دادم و هر كاري مي خواي مي دست گذاشتي رو گناهي كه به خاطر يه بي عقلي كوچيك تو گذشته ا. آزار مي دي

به چارلز، . برام مهم نيست كه پسر چارلز هستي. خب، من به اندازه كافي از دست تو عذاب كشيدم جان تيلور... كني

من اشيائم، ! هميشه بيچاره ات مي كنند! من به آدما اهميت نمي دم. هنري، مادرت يا هيچ كس ديگه اهميت نمي دم

مي توني هميشه بهشون اين اعتماد رو داشته باشي كه همون طور كه بودن . و دوست دارماشياء شگفت انگيزم ر

 ».چون ديگه به هيچ چيز اهميت نمي دم. براي همين مي خوام از زندگيم پرتت كنم بيرون. بمونن

 »مي بيني؟ بهت گفتم كه خيلي چيزاتون شبيه همه«: به لري گفتم

 »چيه؟  دليل اون. اما من مرده ام«: لري گفت

كالكتر پاي صندل پوشش را با خشم بر زمين كوبيد و در حالي كه صورتش از شدت عصبانيت با سايه اي بنفش و بيمار 

تو هيچ وقت من رو جدي نمي گيري تيلور، هميشه بايد من و كلكسيون بي نظيرم رو «: گونه مي درخشيد گفت

 »!هيچ وقت تحسينم نكردي! مسخره كني

من اون مرد رو . اون ها رو يادمه، عمو مارك. وقتي بچه بودم و پدرم نمي تونست. ها مراقبم بوديگاهي وقت « : گفتم

 »چي اتفاقي براش افتاد؟ . تحسين مي كردم

 ». همه ي ما حاال فرق كرديم. مال خيلي وقت پيشاست. نه، حق نداري اين ها رو بگي« : كالكتر گفت

مه تو زمان سفر كردي و نديدي چه باليي داره سرت مياد؟ اون مرد با تمام اين ه. و ببين به چي تبديل شديم« : گفتم

 »آينده اي كه پيش رو داشت، نتونست به پيرمردي تنها و غمگين كه با اشياء احاطه شده تبديل نشه؟

 ». اون ها رو بكشيد، جان تيلور رو بكشيد و دوست مرده اش رو تيكه تيكه كنيد« : كالكتر به روبات هاش گفت
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. كت ربات ها با شعفي غير انساني جلو آمدند و جوري از همه طرف نزديك شدند كه هيچ راه فراري براي ما نماند

لري چوب دستي جادويي اش . نزديك شدن هاي آرام و حساب شده اشان شمه اي از بي رحمي گربه ها در خود داشت

ر حالي كه براي يك راه فرار امكان پذير و يا حتي يك د. را بيرون كشيد و شروع به زمزمه كرد، اما ناگهان متوقف شد

كالكتر براي اشياء غيرمنتظره ي مثل مال تو محافظ . اون اين جا كار نمي كنه« : اسلحه اطراف را نگاه مي كردم گفتم

 ». گذاشته

اره دست يه د. چيز خوشگل كوچيك، الفيه، درسته؟ فكر مي كنم باشه« : كالكتر از پشت حفاظ امن ربات هايش گفت

و تو . اما من تبديلش مي كنم به يه ضميمه خوب براي ابزار الفي ام. آشغال به درد نخور مثل تو حروم ميشه آبليويون

تو هوا تله هايي برات گذاشتم كه خيلي مشتاقانه آماده ان تا اگه تو حتي . هم نيازي به استفاده از موهبتت نداري تيلور

 ». خيلي وقت پيش بايد مي ذاشتمشون . ندازي بالهاي واقعاً وحشتناكي سرت بيارنيه نيم نگاه به چشم درونيت ب

در حالي كه تمام تالشم رو مي كردم تا شجاع و قهرمان به نظر برسم و جوري وانمود كنم كه به هيچ وجه از چيزي 

 ».انتقام من دنبالت مي كننمي دوني خيلي ها به . اوه، ياال كالكتر، تو نمي توني من رو بكشي« : نترسيده ام گفتم

در ضمن، هيچ وقت كسي نخواهد فهميد كه كار من . شرط مي بندم صد برابرشون هم جشن مي گيرن« : كالكتر گفت

بعد . من كلكسيون مي شيد ف جعبه هاي كم اهميت ترتو و همدست منفورت به شكل يه بخش كوچيك تو ردي. بوده

 ». شايد بتونم باالخره يه خواب راحت داشته باشم

كت روبات ها تمام مسيرهاي فرار ممكن را پوشانده بودند و هيچ . همه جا را نگاه كردم و هيچ گزينه اي برايم نماند

نه شمشير هاي آواز خوان  نه خبري از نيزه هاي نفرين شده معمولي بود،. اسلحه بدرد بخوري در اطراف ديده نمي شد

روبات . ه كردحتي چيزي هم نبود كه آنقدر سنگين باشد تا بشود به عنوان سالح ازش استفاد. و نه ستاره هاي انفجاري

كالكتر به آن ها اجازه نمي داد از اسلحه استفاده كنند . گرفته بودند و پيوسته نزديك تر مي شدند ها دور تا دور ما را

 .اشياء عزيزش آسيبي برسد، اما هنوز قدرت غير انساني و چنگال هاي تيز و خطرناكشان را داشتند چون ممكن بود به

 »احتماالً كه يه اسلحه همراهت نداري، نه؟ « : لري گفت
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ازشون خوشم نمياد، درضمن، بيشتر اوقات اونقدر باهوش هستم كه تو موقيعتي كه نياز به استفاده از اسلحه « : گفتم

يا حداقل باعث بشم به خاطر ... واقعاً فكر مي كردم كه مي تونم تهديدش كنم و بترسونمش. گير نكنم داشته باشه

 ».كاراش احساس گناه كنه

از وقتي كه مردم . در كل، بايد بگم كه به نظر نمياد ترسيده باشه، و بايد بگم كه نه؛ منم اسلحه ندارم« : لري گفت

 ». خيلي خيلي به چوب دستيم متكي بودم

 ».آره، پس همديگر رو درك مي كنيم« : گفتم

نمي خوام بقيه ي ! ربات ها به شكل وحشتناكي نزديك شدن! خب همينطوري فقط نايست و نگاه كن« : دوباره گفت

 »! من مرده ام، روئين تن كه نيستم! عمرمو به شكل گهواره ي گربه بگذرونم

اين تند تند حرف زدن رو تمومش كني؟ براي يه مرده اصالً قشنگ بهت اخطار داده بودم، و ميشه لطفاً « : پاسخ دادم

 »!وقتي تا پسر مرده كار مي كنيم هيچ وقت اينطور نق نمي زنه! نيست

 »! پسر مرده، روانيه« : لري گفت

بين فكر مي كنم بايد يكم از اشيائي كه بيشتر شكستني به نظر ميانو برداريم و ... البته آره،اينم هست« : جواب دادم

 ».كالكتر بهشون اجازه نمي ده به هيچ چيز آسيب بزنن. خودمون و ربات ها حفاظ بسازيم

 »مطمئني؟ «: لري پرسيد

 ». حاضرم سر جونم شرط ببندم« : گفتم

. خيلي طول نكشيد كه چند تا از قفسه ها و محفظه ها رو دور خودمان بگذاريم و اشياء ظريف تر را جلوتر قرار دهيم

نه ي شيشه اي از بارگاه كلوپاترا كه با نقوش ماري حكاكي شده بود، پروانه هاي چيني ظريف از قصر يك آلت مردا

ورسايلس كه روي بال هايشان نقاشي هاي دستي شهوت انگيز كشيده شده بود و حدود يك جين روح كاغذي از 

يم روبات هايشان را سر جايشان و همانطور كه مطمئن بودم، كالكتر تا فهميد داشتيم چه كار مي كرد. هيروشيما 

 .متوقف كرد تا چيزي را نشكنند



 

Page | 199  
 

به ما خيره شد و ما هم مستقيماٌ به چشم . هميشه اشياء از هر نوع احساسات انساني برايش مهمتر بودند، حتي از انتقام

انجام ما هايش نگاه كرديم، و حواسمان پرت صداي پايي كه داشت نزديك مي شد نشده بود هيچ كس نمي دانست سر

همه ما به سرعت به سمت صدا نگاه كرديم و واكر آن جا بود، بين قفسه ها و محفظه هاي . در اين بن بست چيست

ت ها ناگهان كت روبا. ك به نظر مي رسيدو به شكل باشكوهي خطرنا... دم مي زد و درست مثل هميشه آراممتراكم ق

كالكتر به سرعت . ساختند مثل يك فرد واحد بر واكر متمركز من ولري را كامال فراموش كردند و تمام حواسشان را

واكر تمامشان را ناديده گرفت و جوري براي هر سه ما سر . عالمت ايست داد وآن ها هم فرمان برداري كردند بهشان

بي حركت صفوف روبات هاي  از ميان سپس .تكان داد و لبخند زد كه انگار خيلي اتفاقي همديگر را در خيابان ديده ايم

 »سالم مارك، خيلي وقته كه همديگه رو نديديم، درسته؟« :در برابر كالكتر توقف كرد و با لبخند گرمي گفترد شد، 

هر دوي ما . اون مال خيلي وقت پيش بود. با من مثل دوستاي قديمي رفتار نكن واكر« :كالكتر با ترشرويي جواب داد

 ».از صدات استفاده كني، اينجا كار نمي كنه االن آدم هاي متفاوتي هستيم، و سعي هم نكن

 ».كنهمي كار  منم فكر نكردم« : واكر زمزمه كرد

از چشم هاي بد  ري پيدام كردي؟ خيلي تالش كردم بتونم جايي رو پيدا كنم كهچه جو« :كالكتر با لحن سوزناكي گفت

 ». در امان باشه

 ».دمفقط جان رو دنبال كر. خيلي سخت نبود« :واكر جواب داد

 »!من نديدمت« :گفتم 

 ».تا وقتي كه نخوام كسي نمي تونه من رو ببينه«:واكر گفت

 » !به من دروغ گفتي، براي پيدا كردن كالكتر ازم سوء استفاده كردي« :گفتم

 »وقتي شيطان مياد در خونتو مي زنه، چاره اي برات نمي مونه«:واكر جواب داد

درخشندشان به واكر خيره شده بودند و واضح بود به سختي داشتند در برابر فرمان كت روبات ها هنوز با نگاه سرد و 

وقتي تهديدي جدي متوجه اربابشان مي شد احساسش مي . هايي كه بي حركت نگاهشان داشته بود مقاومت مي كردند
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ادند و وقتي كالكتر شروع به او كالكتر رو در روي هم ايست. واكر با حقارت متكبرانه اي تمامشان را ناديده گرفت. كردند

 .صحبت كرد، صدايش از آن چيزي كه انتظار داشتم آرام تر و انساني تر بود

زمان خيلي زيادي گذشته، اين طور نيست هنري؟ اما با منابعي كه تو داري، هر وقت مي خواستي مي تونستي من رو «

تادي؟ ممكن بود راهمون جداي از هم باشه، اما براي چي اين همه مدت دور ايس. و مي دونستمنهميشه اي. پيدا كني

چرا صبر كردي و وقتي ديگه زمان مرگت رسيد اومدي كه . اين هيچ وقت باعث نمي شد كه تو كارت رو انجام ندي

اين همه سال دوست بوديم و من بايد از كس ديگه اي مي شنيدم؟ با . البته كه مي دونم. من رو ببيني؟ آره، مي دونم

تمام زمان تو دستاي ! ر كردي؟ چرا همون موقع كه فهميدي نيومدي سراغم؟ مي تونستم يه كاري بكنمخودت چي فك

 »!منه

كنم تا به چيزي كه تو برام پيدا مي كني ولي نمي تونم خودمو راضي . وندهاما براي من ديگه زماني نم« :واكر گفت

 ».پيچيده بوده... رابطه ما هميشه . اعتماد كنم

برنامه ها و  منم و تقصير كيه؟ قبل از اينكه بخاطر آرزوها و خواسته هاي لعنتيت من رو بندازي دور «:كالكتر گفت

 »!روياهايي داشتم

و چي از زندگيت ساختي مارك؟از اين همه كارها و « :واكر، در حالي كه حرف او را پذيرفته بود سر تكان داد و گفت

 »؟ هو كارت به جمع كردن اسباب بازي رسيد... مي زني روياهاي بزرگي كه قصد انجامشون رو داشتي حرف

خودتم تو با زندگيت چي كار كردي مارك؟ مي خواستي با تمام تشكيالت مبارزه كني، اما « :كالكتر با عصبانيت گفت

رأس همه چيزي؛ همه اين رو مي دونن، تبديل شدي به تمام چيزايي كه ازشون متنفر  االن. شدي يكي مثل همونا

قدرت هاي رپرست اين نمايش مزخرف؟ مأمور و گردن كلفت و براي چي؟ براي اينكه بشي شاه يه تپه گُه؟س! بوديم

 »اداره كننده؟

مودبانه صبر كرد تا او . كرد چيزي نگفت نثارش ميرا حتي زماني كه كالكتر داشت حرف هاي پر از نفرت و خشم  واكر،

حداقل تو . زمان همه چيز رو عوض مي كنه مارك« :حرفش را تمام كند، سپس با لحني آرام و منطقي پاسخش را داد

االن براي اينكه بشه اجازه داد در نبود من آزادانه بچرخي و دردسر درست كني ... توديگه بايد اين رو فهميده باشي و 
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تي؛ و باعث چيزي كه االن هس كمك كردم تو تبديل بشي بهمن . خطرناك و غير قابل پيش بيني شدي بيش از حد

 ».برابرت احساس مسئوليت كنم مي شه كه در

 »!براي هيچ چيز مديون تو نيستم خودم كسي كه هستم رو ساختم و« :گفتكالكتر با تندي 

 ».اين ربطي به مديون بودن نداره. گوش نكردي مارك هيچ وقت درست« :واكر با لحني كامأل ناراحت زمزمه كرد 

رين به بزرگ ت تي، من با تالش و سر سختي خودمتو هميشه خيلي خودت رو دست باال مي گرف« :كالكتر گفت

 ».م و در برابر تو يا هر كس ديگه اي كه مي تونست جلوم رو بگيره مقاومت كردمكلكسيونر نايت سايد شد

.... سعي مي كردم، اما هميشه وظايف خيلي بيشتري رو دوشم بود و تو دوستم بودي، براي همينبايد بيشتر «:واكر گفت

نمي تونم به اين فكر نكنم كه تمامش تقصير من بوده . اگه مي دونستم قراره كارت به اينجا بكشه يه كاري مي كردم

.« 

 »درباره ي چي حرف مي زني؟« :كالكتر گفت

اين چه جور زندگيه؟ نه خانواده اي، نه بچه اي، ! اطرافت رو نگاه كن! شماتو باز كن ماركاوه چ«:واكر با تشر جواب داد

 »اشياء؟... نه دوستي؛ فقط

قرار  وقت هنري؟ راضيت مي كنن؟ما هيچ شاديت مي شنداري، اما باعث  تو خانواده، بچه و دوست« :تر گفتكالك

 ».تو ذاتمون نيست. نيست خوشحال، راضي و يا قانع بشيم

ي پاكي و بي گناهيمون رو از ك.ان گرا بوديم راه درازي رو پشت سر گذاشتيموقتي چند تا مرد جوون آرم از« :واكر گفت

 »دست داديم مارك؟

فقط چون داري . از دستش نداديم هنري، تو اولين فرصت انداختيمش دور« :كالكتر خنده ي وحشيانه اي كرد و گفت

 ».اون روزا، و اون آدما، خيلي وقته رفتن. ي هدر ندهمي ميري وقت من رو با خاطره باز

 ».تا برش گردونم ،همين ديروز بود و من همه چيزم رو مي دم. نه« :واكر گفت
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 ».اينجا چي مي خواي؟ من سرم شلوغه« :كالكتر گفت

 ».اومدم خداحافظي كنم« :واكر گفت

قوي پنهان ن نگاه او را بر خود نگه داشته بود كه چاو با لبخندي مهربا هواكر درست در مقابل دوست قديمي اش ايستاد

دست ديگر واكر ساعت  روبات ها شروع به پيش روي كردند،كت . در دست چپش به شدت وارد دنده هاي كالكتر شد

وقتي چاقو فرورفت، . درون خود كشيدتمام آن ها را به  يرون آورد و در يك لحظه، زمان لغزهجيبي طاليي اش را ب

واكر را با هر دو دست گرفت و او را  ت زده به نظر مي رسيد فرياد زد،شگف چيز از همه ا صدايي كه بيشكالكتر ب

با شدت از كه خون پاهاي كالكتر خم شد و . ش گرفتواكر هم چاقو را رها كرد و او را در آغو. كشيد خودش نزديك

كالكتر سعي كرد چيزي . را به آرامي بر زمين گذاشتواكر كالكتر . پهلويش سرازير بود رداي قديمي رومي را آغشته كرد

حتي . واكر ساعت طاليي اش را بست و آن را دوباره در جيب جليقه اش گذاشت .بگويد اما از دهانش خون بيرون زد

زانو زد و به او كمك كرد تا روي زميني كه . يك لحظه هم نگاهش را از چهره ي در حال مرگ كالكتر بر نداشت

كالكتر كه . رداي رومي حاال غرق در خون لخته شده بود. به گودالي از خون مي شد به پشت دراز بكشد داشت تبديل

 .به نظر گيج و آشفته مي رسيد با دست هاي ضعيفش واكر را گرفت

 ».چيزي نيست، من اينجام مارك« :واكر با لحني آرام و محبت آميز گفت

 »؟...هنري«-

 ».من رو با دوستم تنها بذار. ديگه بهت نيازي ندارم. حاال مي توني بري« :واكر به من نگاه كرد و گفت

فقط يك بار برگشتم تا . در اين حالت هر كاري از واكر بر مي آمد. لري نمي خواست برود اما من به زور تكانش دادم

هر دو دست خود گرفته بود واكر را ببينم در حالي كه كنار دوست در حال مرگش زانو زده بود و يكي از دستان او را با 

 .خداحافظي يك مرد در حال مرگ با ديگري. با او خداحافظي مي كند
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 فصل نهم

 حقايق ترسناك و قديمي، خود را نشان مي دهند

 

. هنوز هم مي تواند شگفت زدتان كند پيردخترها را دارد؛ با اين وجود اين آدم هميشه در نايت سايد انتظار بدترين چي 

ه به سكوي ايستگاه دروازه لود برگشتيم، موهبتم را بيدار كردم تا يك قطار پيدا كنم كه ما را به شهر وقتي دوبار

رسانده بود و مان قطاري بود كه ما را ه. برگرداند، و در كمال تعجبم يكي از آن ها درست بيرون ايستگاه منتظرمان بود

واقعأ تحت تأثير قرار . هش احتياج داشتم حضور داشته باشدبا وجود اين كه مي ترسيد بماند، صبر كرده بود تا اگر ب

به اين  به نظر مي رسيد. دتوجه خاصي نكر هنم از او عذرخواهي كردم اماگرفتم و به خاطر رفتار بد قبلي از طريق ذ

 واگن به ايستگاه برگشت و درهاي قطار كه شبيه يك گلوله فلزي نسبتأ درخشان بود دوباره .جور چيزها عادت دارند

با بيشترين سرعت ممكن ايستگاه  سپس آن ها را بست و .به اندازه اي كه من و لري بتوانيم سوار شويم باز شدند فقط

هردويمان با خستگي بر صندلي . ، اما عقب را نگاه نكردميك چيز تاريك و خيس از انتهاي سكو بلند شد. را ترك كرد

 .يك افسانه را ديد ي شود مرگ تا اين حد سنگدالنههر روز نم .ولو شديم و به ناكجا زل زديم ها

 »واكر چي ميشه؟«:لري سرانجام گفت

 ».مي تونه راه خودش رو پيدا كنه«:گفتم

 »منظورم اين نبود، اين بود كه بايد درباره اش چي كار كنيم؟« :پاسخ داد

 ».واكره... اون. نمي توني كاريش بكني. هيچي«:گفتم

يه حروم زاده بي رحم بود، اما هيچ وقت دست  ياد درستهواكري كه من قبل از مرگ يادم مواقعأ همونه؟ «:لري گفت

هميشه هم حداقل براي پشتيباني از . خودش رو آلوده نمي كرد، هميشه يكي ديگه كاراي كثيفش رو انجام مي داد
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د كسي اعتماد كنه چاقو نمي كراگه فكر مي كرد نمي تونه به . خودش حداقل ظاهرأ از قانون و عدالت استفاده مي كرد

 »!شتو شكم

 ».ديگه به هيچي اهميت نمي ده... به نظر مياد. آره، قديمي ترين دوستش رو درست در برابر ما به قتل رسوند«:گفتم

 »مگه تا حاال شده كه اهميت بده؟«:لري گفت

اگه بيشترشون رو خودش وضح  حتيي قوانين و مقررات سخت گير بوده،  اوه آره، واكر هميشه درباره«:جواب دادم

 ».كرده باشه

 »انتظار كه نداره سكوت كنيم؟«:لري گفت

... وقتي يه مرد بفهمه كه واقعأ براش وقتي نمونده. مي خواد همه بدونن. نه، روي ما حساب كرده تا به همه بگيم«:گفتم

نه خراب كاري هاش رو مرتب مي خواد تا وقتي مي تو. نمي تونه اجازه بده چيزاي كوچيك براش دردسر ساز بشن

 ».كنه

 ».پس درست شنيدم؟ واكر بزرگ و قدرتمند داره ميميره« :لري پرسيد

 ».ديگه هيچ چيز جلودارش نيست. و اين موضوع اون رو از هر زماني خطرناك تر مي كنه. آره«:پاسخ دادم

ي كه حرفاي. دوست داشتم انجام بدم خيلي كارها بود كه. من، قبل از اينكه كشته بشم هيچ افكاري نداشتم«:لري گفت

ردم، هنوز حواسم به منظورم اينه كه، هنوز اينجام، هنوز مي گ... زنم، كارهايي كه مي تونستم رو به راه كنممي شد ب

 ».اما يه چيزايي هست كه فقط زنده ها مي تونن انجام بدن و براشون مفهوم داشته باشه ،...شغل و تجارته

كه  بوديم به هر حال ما، حرفه اي بوديم، فقط همكارهايي. ام چيزي بود كه براي گفتن داشتصبر كردم، اما اين تم

اما چيزهايي هست كه آن ها را فقط مي شود با غريبه ها در ميان . روي يك پرونده كار مي كردند، نه دو تا دوست

 .گذاشت
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دوباره از اول براي پيدا كردن تامي رو شروع بايد . بگذريم، مسأله مهم اينه كه واكر دروغ گفت« :لري سرانجام گفت

 ».كنيم

نه مدركي، نه شنونده اي، نه . اين طور به نظر مي رسه، منم كوچكترين ايده اي براي اينكه بايد كجا بريم ندارم« :گفتم

ي يه پيشگو م. مي تونيم فالگيرها و پيش گوها رو امتحان كنيم... حتي مظنوني كه بشه تهديدش كرد و ترسوندش

 » ...شناسم كه بيشتر اوقات حرفاش درست از آب درمياد

پول خونت رو ميگيرن تا يه شعر مزخرف سر هم كنن كه يا هفت سال بعد . برن گم شن«:لري خيلي محكم گفت

 ».جواب مي ده يا وقتي اثر مي كنه كه ديگه هيچ غلطي نمي توني بكني

 ».اين جا نايت سايده. ميشن چيزها و مردم، همين طوري فقط ناپديد... گاهي«:گفتم

 »تو كه سعي نداري بگي بيخيال شيم، اين طور نيست؟«:لري به من خيره شد و گفت

 ».نه، اما دارم واقع بينانه نگاه مي كنم، اگه موهبت من نتونه تامي رو پيدا كنه، بايد واقعأ گم شده باشه«:گفتم

 »!اون نمرده«:لري گفت

تا وقتي اين را به زبان نياورده بودم اطميناني درباره اش نداشتم، اما اگر » .فهميدم نه، اگه مرده بود مي«:جواب دادم

خيلي از خداهاي . مي تونيم بريم سراغ خيابان خدايان«:ادامه دادم. تامي مرده بود، موهبتم جنازه اش را پيدا مي كرد

 ».اونجا ادعاي داناي مطلق بودن دارن

 »؟چرا بايد با ما حرف بزنن«:لري گفت

مسير نگاه خشمگين خداي  درچون ادي ريزور يكي از دوستاي منه، و نصف خداهاي اونجا اگه فقط «:با نيشخند گفتم

 ».پانك تيغ هاي تيز قرار بگيرن خودشون رو خيس مي كنن

 ».داشتن دوست خوبه«:لري با وقار و جديت گفت

 .دتي سكوت كرديمدر حالي كه قطار داشت در سياهي ها و مكان هاي تاريك مي غريد م
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خيلي شاهكار و تأثيرگذار ... به نظرت چه باليي سر كلكسيون مياد؟ به نظر« :باالخره لري سكوت را شكست وپرسيد

 »مي رسيد، فكر مي كني واكر بذارتشون تو مزايده؟

كه هست فكر مي كنم بذاره كلكسيون همونجا . واكر سر عجيب ترين چيزها احساساتي مي شه. نه، فكر نكنم«:گفتم

همشون، تويه مكان خيلي دور،  ميذاره .تمام گنج ها و عتيقه ها همراه با مردي كه اون ها رو جمع آوري كرده. بمونه

 ».گمشده بمونن و تبديل به افسانه بشن

 »دلت براش تنگ مي شه؟«:لري پرسيد

 ».معلومه كه دلم برايش تنگ مي شه. عمو ماركم بود. چندين بار سعي كرد من رو بكشه. اون دشمنم بود«:پاسخ دادم

* * * 

يك بار ديگر . من و لري فقط براي مطمئن شويم در لحظه آخر چيزي را از قلم نينداختيم دوباره به چين واك برگشتيم

نه از مه خبري بود، نه باران و نه حتي ردي از قورباغه ها، شبي دلپذير زير . نايت سايد برايما سوپرايزي تدارك ديده بود

بوي غذاهايي كه از در رستوران ها بيرون مي زد فضا را سنگين كرده . آسماني پر ستاره جاي آن آب و هوا را گرفته بود

غذاهايي فراموش شده، . بوي وسوسه آميزي كه آنقدر محلي بودند كه در دنياي بيرون اسمي برايشان پيدا نمي شد. بود

P187Fصداي طبل هاي كودو. داز فرهنگ ها و كشور هايي كه ديگر وجود نداشتن

1
P و بورونديP188F

2
P  به گوش مي رسيد، دورتر از

تبليغات فريبنده شان را با آوازي » فقط مخصوص اعضا«ما مردم در حال گفت و گو بودند و جارچي هاي كلوپ هاي 

ايت سايد اما اين چيزيست كه ن. آدم ها بي آنكه حتي به اطراف نگاهي بكنند در رفت و آمد بودند. آهنگين مي خواندند

با وجود بهترين و گران ترين فيلترهايي كه . تلفنم زنگ خورد و با احتياط جواب دادم. براي شما تدارك ديده است

 » .واكرم. سالم جان« : صدايي آرام و آشنا گفت. خريده بودم اين اواخر باز هم پيام هاي تبليغاتي آزاردهنده شده بودند

چي باعث شده فكركني « : باالخره گفتم. نظير اين مرد تحسين برانگيز بود اعصاب فوالدي و روحيه بي. جا خوردم

 »حاضرم چيزي كه بايد بگي رو بشنوم؟ 

                                                           
1. Kodo         . سازي آفريقايي
2. Burundi .   سازي آفريقايي  
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P189Fهدلي آبليويون تو كليساي سنت جود« : واكر گفت

1
P ديده شده. « 

 »؟ ...و من بايد حرفت رو باور كنم چون« : گفتم

البته اگه بتوني جلوي . از هركسي كه دوست داري بپرس. آه، مي توني حرف منو قبول نكني پسر عزيزم« : پاسخ داد

بازپرس ويژه هيج وقت از اون دسته اي نبوده كه ابهت ترسناكش رو پشت . فرياد زدن هاي وحشتناكشون رو بگيري

 ». چيزي مخفي كنه

مخصوصأ  .يك لحظه فكر كردم و سپس شماره منشي ام كتي را گرفتمو او همه چيز را مي دانست. و تلفن قطع شد

اوه خداي من بله، با توجه به « :اسم هدلي آبليويون را بر زبان آوردم گفت تا .وقتي پاي آدم هاي مشهور وسط مي بود

باز . سايت هاي شايعه پراكني كه خيلي اتفاقي قبل از تماس تو داشتم نگاه مي كردم خبرش در تمام نايت سايد پيچيده

هدلي ده دوازده تا تشكيالت مشكوك رو . ها رو با انرژي و قدرت مجازات كنهپرس ويژه ظاهر شده و قصد داره تبهكار

حتي نمي تونه  فرستاده رو هوا، بيست و سه تا از عوضي هاي بدنام رو فقط با نگاه كردن ناپديد كرده و ديگه هيچ كس

يستونخيابون بلP190F

2
P كه چيز خيلي بزرگي رو از  بگماينم بايد  البته .جوري غيب شده كه انگار اصأل اونجا نبوده. رو پيدا كنه

مردم از ماه پيش كه مرد رونده اومده بود و با خنده و لذت دخل آدم ها رو مياورد اينجوري ... دست نداديم، با اين حال

و خودشون رو تو حموم زندوني كردن تا اين طوفان و آشوب  تمام كسايي كه مي شناسم رفتن خونه. ترسيده بودنن

اضافه كنم كه، اگه هدلي آبليويون حتي جوري به نظر برسه كه انگار داره مياد سمت جايي كه من هستم، بخوابه و بايد 

 ».مي تونه يه سال هم طول بكشهو ميرم كه حتي  مرخصي مي گيرم

واقعأ بايد ياد بگيري وقتي داري حرف مي « :ش آنقدري بود كه بتوانم يك كلمه حرف بزنم گفتموقتي كه باالخره مكث

 »ي گاهي هم نفس بكشي، و اينكه، هدلي طرفاي كليساي سنت جود ديده نشده؟زن

 كه براي دفتري اشكي نبود كه داشت با ابر كامپوترهاي بسيار پيچيده . طوالني كرد و بعد مكثي» .بذار ببينم«:فتگ

 .خريده بودم ولي هيچ وقت ازشان سر در نمي آوردم كارهايي مي كرد

                                                           
1. Church of St. Jude 
2. Blaiston Street  
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شك وترديد هدلي در حال منفجر كردن يه مرد چاق دوتا خيابون  مشاهده شدن بي. اينهخبرش . بله خب،«:سپس گفت

 ».اين يكي سر از يوتيوب درمياره. اه . واي، خيلي حال به هم زنه. پايين تر از كليسا

 خبر رو همه جا پخش كن، به .اون كالكتر رو كشت. واكر باالخره به آخر خط رسيد. گوش كن كتي، اين مهمه«:گفتم

 ».ديگه به هيچ اهميت نمي ده... واكر. مردم هشدار بده

هميشه مي گفتن پشت اون روي مودب و . اگه بگي قبأل مي داد برام خبر تازه اي بود« :با صداي بلند خرخر كرد

. تو حواست به خودت باشه رئيس .هميشگيش ديوونه اس، بده، و اونقدر خطرناكه كه نمي شه تو هزار كيلومتريش بود

ي دونستم براي رسيدن به دونم كه دوست داري فكر كني با واكر رابطه داري و هم ديگرو مي فهمين، اما هميشه ممي 

 ».اولين فرصت تو رو زمين مي زنه اهدافش در

وقتي يك مرد مي . هر چند مطمئن هم نبودم اين كار را بكنم. قبل از اينكه بتوانم با او بحث كنم گوشي را قطع كرد

بعدم  واكر وقتي مرا پسرش خواند و .ان مرگش رسيده افكارش به سمت چيزهاي بسيار عجيبي مي چرخدداند كه زم

چه كسي مي دانست . كرد، و اين بار هم با كشتن كالكتر باعث تعجبم شد ام شگفت زده وقتي خواست جانشينش شوم

جود باخبر كردم، او ابرو در هم  لري را از ماجراي هدلي در كليساي سنت در چنته داشت؟ يي ديگرهاغافلگيره چ

 ».راه خيلي زياديه، براي قطار زير زميني بيش از حد طوالنيه«:كشيد و گفت

رواني و ذهن دزد و جيب برهاي حرفه اي باشن، مي شه استثناء  نميشه كه همشون. مي تونيم تاكسي بگيريم«:كفتنم

 »قائل شد

من يه تشكيالت خيلي بزرگ رو رهبري مي . يه كار بهتر بكنيم مونيم بتفكر كن« :حالي كه حواسش نبود گفتدر  لري

 ». ام دليل نمي شه كارو بي خيال بشميادته؟ اين كه مرده . كنم

هنوز كامأل تلفنش را قطع نكرده بود كه . تلفنش را در آوردو با يكي از راننده هايش تماس گرفت تا دنبالمان بيايدبعد 

راننده بيرون آمد تا در . در برابرمان ايستادعجيبي ترافيك بيرون آمد و با صدايي يك ليموزين خاكستري مرواريدي از 

P191Fبا موهاي طاليي والكيري زني قد بلند. و لري باز كند را براي من

1
P لباس سفيد چرمي مخصوص به راننده ها را به تن  و

                                                           
.اروپا، مدلي كه موهاي بافته شبيه تل روي سر قرار ميگيرند و پشت مو باز استمدل مويي مربوط به شمال .  1  
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من كرد و قبل از اينكه من حتي  به لري لبخند زد، چشمكي هم نثار. داشت كه با يك كاله نوك تيز كامل شده بود

 .كمربند ايمني ام را ببندم دوباره پشت فرمان بود

. اين روزا ظاهر همه چيزه كافيه مثل افراد مهم رفتار كني تا مثل اون ها باهات برخورد كنند«:لري با راحتي گفت

ن هاي پر از رذالت راه بري، ممكنه تو با روش هاي سنتي خودت راحت تر باشي و با اون كت سفيد معروفت تو خيابو

P192Fما رو ببر به سنت جود، پريسيال. اما من هميشه چرخ زدن و رفت و آمد با روش هاي مدرن و خاص اعتقاد داشتم

1
P.« 

 

 ».وقتي تو خيابون باشي خيلي بيشتر از وقتي كه تو ماشين نشستي مي بيني«:تمگف

 . را قبول نداشتمته دل خودم اين حرف هرچند كه 

به . خيلي راحت راه را براي ما باز ميكردندمال مسلح بود، زيرا ماشين هاي ديگر كنم ليموزين به شكل مخفيانه كافكر   

و ستقيم به سمت مكانهايي تيره تر ارامي در شب حركت مي كرديم، چراغ هاي درخشان را پشت سر ميگذاشتيم و م

شبيه سر . و حتي نور ماه هم تار به نظر مي رسيد  ي كردنددر آن سايه جسم پيدا م رفتيم ، جاهايي  كه وهم آلود ترمي

، ناگهاني يسر گذاشتن وسوسه هاي هميشگي و تكراري براي انگيزه هاي خوردن از يك رويا به يك كابوس بود ، پشت

ي ها تمام نئون.شدند نگاه مي كردم  مي ليموزين به خيابان وگوشه كنارهايي كه رد در راحتي و آرامش. تاريك و سياه

 .بسيار بسيار دور بود، رويايي در روياي ديگر، هاي رنگارنگ مثل يك خواب تو در تو» بياييد« فريبنده و

نشاني داشت، نه نه هيچ . ماورايي ترين بخش نايت سايد قرار داشت  و كليساي سنت جود در دور ترين ،آرام ترين

. نجا بودا كليساي واقعي نايت سايد، فقط براي وقت نياز آتنه ،و رويا رسيدنرامش تابلويي ونه وعده وعيدي براي به آ

هواي سرد و تيز شب پاك و روحيه بخش بود و . ليموزين در فاصله مناسبي توقف كرد و من و لري پياده شديم 

بي هيچ عجله اي به  هردويمانلري به راننده اش گفت سر جايش بماند ، سپس . آن را زنده كرده بودنداحتماالت 

 .ليسا رفتيمسمت ك

                                                           
1. Priscilla 
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پير تر از تاريخ وحتي قديمي تر از  خود  ساختماني سنگي، سرد وكهنه كه. كليساي سنت جود جاي خوشايندي نيست

شكاف هايي باريك به عنوان و شيب دار  يسقف ،ماني كه نماي آن را  چهار ديوار سنگي خاكستريساخت .بود مسيحيت

هر كسي  در هايش هميشه بازش به. ود و نه مهر و مومش كرده بودندهيچ وقت نه بسته شده ب. دتشكيل داده بوپنجره 

اين كليسا نه كشيش داشت ، نه خدمه ونه موعظه . با ميل و اراده خودش وارد دهان شير شود  اين اجازه را مي داد كه

 گرفتن بماند، منتظر يك شانس  واقعي براي جواب گر ، فقط جايي بود كه انسان ميتوانست در آن با خدا حرف بزند و

افراد زيادي . ي بسيارسختمجازات عدالت وماندن براي  منتظر يا و ندنس براي پناه بردن، رستگار شآخرين شا واقع در

 .در مورد حقيقت  بسيار سخت گير است ،سنت جود. اينجا جاي رحم و بخشش نيست ،يندآبه سنت جود نمي 

 .رام و افسرده نبودديگر آ. اينجا بودم تغييراتي كرده است باري كهخرين يد كه متوجه شوم كليسا از آخيلي طول نكش

 .اشيد وتاريكي را سوراخ ميكردپ باريكه هاي نوري بسيار درخشان از پنجره هاي شكاف مانند ساختمان بيرون مي

به در  شب پخش ميشد و هوا را يگرفتنيرويي بزرگ و بسيار قدرتمند كه از ساختمان سنگي باستاني سرچشمه م

به يكديگر لري  من و. بودقدرتي پاك و خالص  اين نيرو وجود نداشت، تنهاجنبش در مي آورد ، هيچ  خير و شري در 

هرچه نزديكتر شديم، . رفتيم مي در برابر فشار خم ميكرديم به جلو پيش كه شانه هايمان رانگاه كرديم و در حالي 

، مجبور بوديم براي پيشروي با هستيم يا با طوفان رو در رو شديمشفتگي آيك  قلبمد كه انگار در آنظر مي  بيشتر به

هيچ  تصور مي كرد آنجا خانه خودش هست،معلوم  بود هركس يا هرچيزي كه . اي بسيار راسخ و ناب بجنگيم دهاار

 .عالقه اي به مهمان نداشت

 »قبال هيچ وقت اينجا نبودم ، هميشه اينجوريه ؟«:لري به سادگي گفت

 ».آروم وخطر ناك ميشه  ه معموال ، گاهي واقعان« :گفتم 

 »فكر ميكني كي اونجا باشه ؟«:پرسيد

 ».نميدونم ، شايد كسي جواب گرفته « :گفتم 

 ».به نظر ميادبيشتر كه شبيه نيروي حضور يه نفر «:كرد وگفتلري صبر كوتاهي 

 ».اينم ميتونه باشه« :گفتم 
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 ».شوخي كردم « :لري به من نگاه كرد و گفت 

 ».من نه، اينجا  سنت جوده« :جواب دادم 

 »هدلي باشه ؟ فكر ميكني ميتونه«:لري گفت 

 »اينجا چيكار ميتونه داشته باشه ؟« :من گفتم 

 »نميدونم، با اربابش حرف ميزنه ؟« :جواب داد 

 ».ببينم  اونو ديگه بايد برم و« :گفتم 

حضور قدرت هنوز حس ميشد اما ديگر مستقيما بر .بين رفت  درست لحظه اي كه به زور از در وارد شديم فشار هوا از

زو ها، تابيد وتمام آر سرشار از نور بود، نوري بسيار سر سخت و درخشان كه انگار مستقيما بر من مي تمام كليسا. ما نبود

ي اش مي تواستم با تمام درخشندگ. نياز ها و خواسته هايم را طوري آشكار ميكرد كه هركسي ميتوانست آنها را ببيند 

منبعش مردي . چون اين نور يك نور زميني و معمولي نبودببينم، يا چشمانم را نيمه باز كنم بدون اينكه زياد پلك بزنم

P193Fارباب خار ها .سوخت بود كه داشت از آتشي بهشتي نيرو ميگرفت امادر آن نمي

1
P دوباره قدرتش را به دست آورده بود. 

در حالي كه رداي بلند وسفيدش دور او آويزان بود ، مشت هاي درخشان و استخواني  در تمام جهات حركت ميكرد واو 

در تمام زندگي ام كسي را نديده بودم كه اينطور خالصانه عصباني شده باشد .اش را با خشمي ديوانه وار تكان ميداد 

فت، ريشش از خشم در هم مير گام هايش كه مثل طوفان بود بر زمين سنگي كوبيده ميشد و در حالي كه صورت پر از.

ساييد  بود و وقتي با خشم دندان به هم مي زدهچشم هايش از حدقه بيرون . با هرحركت امواج سنگيني وارد هوا ميكرد

و تندي حركت مي كرد نقدر با خشم آدست هايش . تكان ميخورد  ش در اطراف اوسفيد و غرش ميكرد موهاي بلند و

حضورش مثل انفجاري بي پايان تمام  .كسي كه اورا تا اين حد عصباني كرده بگيرد ردكه انگار نا آميدانه تالش دا

هر دويمان وقتي خطر واقعي و حي وحاضري را ميديديم  .ولري در چهار چوب در ايستاديم من .كليسا را  پر كرده بود

 »كيه؟ يا چيه ؟ اون «:گفت  ت كنار گوشم حرف بزندلري ، در حالي كه انقدر خمشده بود كه درس. ان را ميشناختيم

                                                           
1. Lord of Thorns 
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ت براي تمام حقيقت و عدال ، اولين وآخرين ناظرسرپرست اصلي و واقعي نايت سايد .اون ارباب خار هاست«:گفتم 

از قدرتش محروم  شكسته بودكه بودم فقط يه پيرمرد درهم آخرين باري كه اينجا .كنند كساني كه اينجا زندگي مي

به نظر مياد دوباره قدرتهاي جادوييش رو به . خدمتكار كليساي سنت جود تبديل كرده بود شده و خودش خودش رو به 

شه گورمون رو از اينجا گم داشته باشيم قبل از اينكه متوجه حضورمون ب تو كمي عقل دست آورده و اگه من و

 ».ميكنيم

 »!يه افسانهست، ه ارباب خار ها ؟ واقعا ؟ من فقط فكر ميكردم اون يه اسطور«:لري گفت 

 ».هر چيزي ميتونه توي  نايت سايد حقيقت پيدا كنه «:پاسخ دادم

خيلي خب روشنم كن ، البته ترجيحا . تو جان تيلوري .البته كه ديديش ،؟چي دارم ميگمتو قبال ديديش«:لري گفت 

  ».خالصه

 ».شده بوداب خارها به عنوان قاضي و محافظ نايت سايد منصوب ارب«:صبورانه گفتم

 »كي اين وظيفه رو به عهده اش گذاشته؟«:لري پرسيد

 »خودت فكر مي كني كي؟«:در حالي كه به اطرافم نگاه مي كردم گفتم

 ».ببخشيد، ادامه بدهآه «:گفت

P194Fبزرگ اون قرار بود ناظر اين آزمايش«:گفتم 

1
P جهان كه خداوند شيطان نمي تونن مستقيما در  تنها مكان در كل. باشه

باشه، اما چند قرن پيش به دنياي  براي حقيقت، عدالت و مجازات رباب خارها قرار بود آخرين شانس ماا. آن دخالت كنن

 ».تا وقتي من بيدارش كردم. زيرين رفت و مدت زمان بسيار بسيار طوالني خوابيد

 ».تو اين كار رو كرده باشي مبايد. درسته «:لري گفت

مادرم  اما ،يليث در برابر مادرم بايستهجنگ ل تو نايت سايد ظاهر شد كه دروباره اون موقع فقط براي اين د «:ادامه دادم

اين موضوع قلب و روحش رو شكست، چون اگر محافظ انتخاب شده . طوري اون رو زمين زد كه انگار هيچي نيست
                                                           
1. Great Experiment .  منظور نايت سايد است  
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مي تونم بگم ، با توجه به ظاهر امرالهي نايت سايد و مردمش نبود، پس چي بود؟ اومد اينجا و دنبال جواب گشت و 

 ».باالخره پيداش كرده

 ».به نظر نمياد خيلي از جواب خوشش اومده باشه«:لري گفت

مردي كه دوباره شكوهش را بازيافته بود در كليسا عقب و جلو مي رفت . نست كه ما اينجاييمارباب خارها حتي نمي دا

ا تمام توان فرياد هاي بلند مي كشيد و بط آنفدر عصباني كه نمي تونست حرف بزند، فق. و چشمانش سرشار از آتش بود

مبران بلند خاكستري اش شبيه يكي از پياهمچون خورشيد مي درخشيد و ريش و موي رداي سفيدش . غرش مي كرد

P195Fبرگشته تا خبر هاي بدي به ما بدهدعهد عتيق شده بود كه از بيابان 

1
P . كليسا دائما صدد هجوم صاعقه ها قرار مي

ارباب خارها با حركت . زمين سنگي آسيبي برساند مي درخشيد و هوا را پر از بوي ازون مي كردگرفت و بي آنكه به 

با احساس ميان شگفت زدگي و شوك . ناگهاني توقف كرد و با تكان دادن دستش يك عصاي چوبي از ناكجا ظاهر شد

زندگي باشد كه ديدم مادرم آنرا   به نظر ميرسيد عصا شاخه اصلي خود درخت. اين يك عصاي معمولي نبود. خيره ماندم

ارباب خارها و با دست هاي ترسناكش عصا را تكه تكه كرد ه و حاال دوباره اينجا بود، سالم وكامل ، نيرومند وقوي كه 

 .به اراده خود ارباب خارها بازسازي شده بود 

، من آن رنج يبش نگه داشتتم كه مسيح را به صلمن ميخ هايي هس ،ي هستم كه تمام قلب هارا مي شكندمن سنگ«

بزرگ محافظت مي كنم ، بر تمامش نظاره گرم   من از آزمايش. قدرتمند تر مي كند ي هستم كه همه ما الزموعذاب 

. قدرت مي نشينم طبيعت  ذاتيش دخالت مي كنند در مسند ره مي اندازند و دررا به مخاط و براي تمام كساني كه آن

من . ر ميكند شكستگي كه انسان ها را عاقل ت دل ، همان اندوه وا بيرون مي كشدي هستم كه عفونت رمن تيغ جراح

 ».كاران برسد اهبه داد گن خدا ارباب خار ها هستم كه برگشتم، و

درحالي كه جلو مي رفتم  .صداييش اطمينان غير انساني كسي را داشت كه نيرويي بسيار عظيم تر اورا لمس كرده بود

 »حاال به خاطر  خدا ميشه به من بگي اينجا چه اتفاقي افتاده؟ . مديدوباره خوش او«: گفتم

                                                           
اينجا برعكس اين موضوع يعني خبر هاي بد . داشاره اي كنايي به داستان حضرت موسي كه از كوه طور كه در بيابان بود برگشت و با خود ده فرمان را به همراه آور. 1

  .م. به كنايه گفته شده است
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، انگار كه دست سردش را به سينه ام تا سر حد مرگ سر جايم ميخكوب كردنگاهش من را  و درست به من خيره شد

ترجيحا با . داشته باشدبهترين لبخند دوستانه ام را تقديم ارباب خار ها كردم واميدوار بودم مرا به خاطر .  كوبيده باشد

اون به من خيانت  .تمام اينا تقصر اونه« :سپس ادامه داد .واين اسم را مثل يك نفرين ادا كرد »  واكر« :گفت  .مهرباني

 ».خودش و اداره كننده هايي كه بهش دستور مي دادن رو تنبه خواهم كرد ... كرد

 »واكر پشت همه اين ماجرا ها باشه؟فكرش رو ميكردي كه ممكنه « :به لري نگاه كردم وگفتم 

 ».رسه امروز روز واكره نظر مي به« :لري گفت 

بچه هاي ليليث در طول جنگ تمامشونو . اداره كننده ها مردن« :با نهايت ادبي كه مي توانستم به ارباب خار ها گفتم 

 ».بي هستن دماي خوي جديدي سر كارن كه بيشترشون هم آاالن اداره كننده ها. كشتن و خوردن 

 ».بهتره كه همين طور باشه« :ارباب خار ها گفت 

كرد ،كه البته مي قابل تحمل تري تنزل پيدا   به سطوح ميزد بيشتر شبيه انسان ها ميشد و حضورش هرچه بيشتر حرف

هكاران با از او  پشتيباني مي كرد آماده بود كه تك تك گنااين مرد با نيرويي كه . از ترسناكيش چيزي كم  نمي كرد 

رسم ، اما واكر دقيقا عذر مي خوام كه مي پ« :با احتياط به خودم  اجازه حرف زدن دادم و پرسيدم  .عدالت مجازات كند

... من اينجا ديدم كه آخرين بار از اون مرد آرومي ... د؟ و چه چيزي؟ چي باعث شده شما انقدر عصباني بشيچيكار كرده

 »؟برتون گردونده

 .داي هدلي آبيويون بود ص» .من بودم « 

با وجود كت چرمي بلندش كه از سياهي به تكه . در چهار چوب در. همه ما به سرعت اطراف را نگاه كرديم و او انجا بود

اي از شب مي مانست ، صورت سفيد استخواني رنگ و مو هاي يال مانند بلند و بسيار سياه ، چشمان تيره استوار 

مال سياه و سفيد به نظر مي رسيد؛ زيرا در دنياي او هيچ جايي  براي سايه هاي ولبخند سرزنده و باشكوهش كا

 . خاكستري وجود نداشت

 .دنياي بازپرس ويژه 
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كه هنوز باقدرت بسيار زياد در كليسا مي درخشيد ، هيچ انرژي اي به نظر مي رسيد حضور خشمگين ارباب خارها  و يا 

هارا قبال ديده و اين حضور  كه فكر كنيم تمام ايني  آشكارا باعث مي شد ر واقع هدلد. تاثيري  رويش نگذاشته بود

هدلي  .ديپ اسكول بودبه هر حال او پرورش يافته ي و شايد واقعا هم ديده بود، . استاصال  تاثيري رويش ندگذاشته 

اب خار ها را نداشته ممكن بود قدرت ارب .اين احساس را به آدم مي داد كه حق دارد و بايد آن جايي كه هست باشد

تعظيم خفيفي به ارباب  قدم به درون كليسا گذاشت ،. باشد ، اما شكي نبود هنوز هم  قدرت خاصي درون خود دارد

نتونستم به متاسفم كه .سالم برادر كوچولو «:، براي من سر تكان داد و با سادگي به لري لبخند زد وگفت خارها كرد

 ».مراسم خاكسپاريت بيام

كارم به جايي كشيد كه روي قبر خودم .تعداد زيادي نيومدن « :حالي كه كامال به برادرش خيره شده بود گفت  لري، در

اما پدر و مادرمون قبر و سنگ قبر مي . هنوز دارم ازش استفاده ميكنم  .كه البته جسدي توش نبود. گل بزارم

 مي اگه يه  بار بهشون  سر مي زدي. تنگ شده تا من، اونا دلشون بيشتر براي تو لعنت. واستن،كه خب براشون گرفتمخ

 »؟ مردي

 ».من وظايف و مسئوليت هايي دارم و وقتم هميشه مال خودم نيست « :هدلي گفت 

 »تو ميدوني تامي كجاست ؟«: راست پرسيد و رك لري ،مثل هميشه مستقيما 

 ».شروع مي كنيم آقاي تيلور  با تو. مقدم ترنيم سر چيزايي كه بر اما اول بايد. به اون هم مي رسيم« :هدلي گفت

 »تو تيلورو مي شناسي ؟ «:لري كه براي اولين بار شگفت زده  به نظر مي رسيد پرسيد 

 ».چند وقتي هست مراقبتم . سالم جان . چه بدونن چه ندونن . من همه رو مي شناسم « :هدلي آبليويون گفت 

 »چي تو رو به انظار عمومي كشونده ؟... اما ادامه بديم . ترسناكههمچين چيزي واقعا . خيلي خب« :گفتم 

يد دارد به كلمه هايش فكر مي كند، مكثي كرد، و بعد ادامه سپس در حالي  كه بنظر مي رس» .تو و واكر« :هدلي گفت 

اجازه ندم نيرو هاي  مدم تااو. يد تاثير مي زاره تصميم گيري بشهبه زودي قراره درباره چيزي كه بر كل نايت سا« :داد

 ».دخالت كنن   -از هر طرفي-خارجي 
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 ». بايد مي دونستم .كه كمك كني من تامي رو پيدا كنم پس برنگشتي«:لري گفت 

 »...، باالخره كه دنبال تامي ميومدم ، اما تي اينجايم اگر بتونم كمك مي كنمتا وق« : هدلي پاسخ داد

 ».يت هاو مسئول ايفوظ. آره، ميدونم« :لري گفت 

و به چه چيزايي  تو نمي دوني براي اينكه به چيزي كه االن هستم تبديل بشم از چه چيزايي گذشتم« :هدلي گفت 

 ».پشت كردم

 »مي ارزيد ؟«:لري پرسيد 

بذاريد اول وتا قبل از اين كه . االن يه سري كار داريم كه بايد بهش برسيم  .يه وقت ديگه ازم بپرس«:هدلي گفت

 ».يه فكري براش بكنيم  از شدت و نا اميدي خشم منفجر بشهها ارباب خار 

بين واكر و ارباب خار ها چه ارتباطي « . ، بعضي از آن جرقه ها ي صاعقه اي واقعا نزديك شده بودند »موافقم« :گفتم 

 »هست ؟ 

وضع موجود عزيزش بهم براي اينكه از قدرتم استفاده نكنم تا « :ي گفت خطرناك خشن و ارباب خار ها با صداي رسا،

تا وقتي كه توي دنياي  زيرين خوابيده بودم ديگه براي خودش و اداره كننده ها . نريزه، من رو به عمد در هم شكست

 ».دوباره به نايت سايد برگشتم، همه چي تغيير كرد قتي كه تو منو بيدار كردي وو تيلور اما. خطري نداشتم 

 ». ه تقصير تمام  اين چيزا بيفته گردن منيه جورايي مي دونستم قرار« :گفتم 

تمام شهر به جهنم تبديل  شده بدون من  .ديدم چقدر عوض شده رفتم در خيابان ها قدم زدم  و« :ارباب خار ها گفت 

، براي همين رفتم تا باهاش رو در رو بشم و از تمام شما ها بود، بعدشم ظهور و قيام ليليث و زاد و ولد هيوال هاش

 ».شد ، اما واكر و اداره كننده ها ترسيده بودن  بايد به بزرگ ترين افتخارم تبديل مي. كنم محافظت

 »از چي ؟« :لري پرسيد 
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همون طور كه حق و  كه من دوباره به جايگاهم به عنوان سرپرست وناظر نايت سايد برگردم و« :ارباب خار پاسخ داد 

 ».وظيفه امه عدالت و مجازات رو اجرا كنم 

 »از همون اولش چي باعث شد در دنياي زيرين بخوابي؟« :م گفت

 ترغيب شده بودم كه اين بهترين كاره، كه نايت سايد ديگه با چيزي كه قبال بود فرق مي« :لبخند شومي زد وگفت 

سرپرستي رو به  من هم چون قرن ها بود .مه چيز و همه كس در ارتباط  باشممن تمام وقت با ه كنه ونيازي نيست

 ».قبول كردم ... مشكالت بي پايانشون بسيار بسيار خسته شده بودم  هده داشتم و از مردم وع

 »كي ترغيبتون كرد ؟« :پرسيدم

 كردمبه قدري خسته بودم كه فكر . اداره كننده ها و نماينده هاشون ؟ البته كهفكر ميكني كه كي« :ب خار ها گفت اربا

از طلسم هاي خيلي قويي استفاده  شبراي اينكه منو خواب نگه دارن روي مكاناما آنها  كمي استراحت نبايد بد باشه،

ه كننده ها اصال ادار. اما حتي اونا هم كافي نبود. نشه كردن و يه سري نگهبان هم گذاشتن تا كسي مزاحم خوابم 

ار شرم آور بسييه نقشه  ،براي زماني كه ممكن بود من از دامي كه برام پهن كردن فرار كنم. ريسك نمي كردن

 ».كننده ها منتقل مي شد كه در طول قرن ها  نسل به نسل به ادارهومخوف طراحي شده بود 

. ما حتي اون موقع هم تاييدش نكردما ،من از همون موقع كه نماينده اداره كننده ها بودم مي دونستم« :ي گفت هدل

 »... كار براي انجام دادن بود  هميشه تصميم داشتم يه كاري در موردش بكنم اما هميشه يه عالم

 ».وظايف مسئوليت ها « :گفتم 

ن فرصت رو براي جزئيات نقشه به واكر سپرده شد و جنگ ليليث  بهتري ،وقتي كه من رفتم... بله« :ب داد هدلي جوا

 ».تبديل كنه  و اون رو به فردي بي خطرارباب خارها رو از پا در بياره، روحش رو در هم بشكنه ... واكر پيش آورد تا

 »؟رت ارباب خار ها احتياج نداشتواكر براي شكست دادن ليليث به قد... اما« :پرسيدم 
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بود ، به هر حال ليليث مي خواست نايت سايد رو ناترسيدند اداره كننده ها از ارباب خار ها بيشتر مي« : هدلي  گفت 

نگر، همونطوري كه خودم يادش هميشه آينده . واكر هميشه همينطوره. بده  شتغييركنه اما ارباب خار ها ميخواست 

 ».دادم

 به نظر مي. ز واكر بزرگتر است سرمايي در بدنم پيچيدوقتي يادم امد كه هدلي با ظاهر جوانش حداقل بيست سال ا

ن را با چه شت بازپرس ويژه شددر آمادگي كامل به سر ميبرد، اما برايم جاي سوال دا... مند و هوشيار است ورسيد قدرت

طبانش تظاهر مي كرد ؟ آيا هنوز انسان بود يا براي مخامانده بود ؟ از برادر بزرگتر لري چقدرچيزي معامله كرده است

  .؟براي برادرش؟ مردم چيز هاي خيلي بدي درباره ديپ اسكول مي گفتند، و بسياري از آنها حقيقت داشتند

پر نخوت هميشه از ارباب  اون و مدعيان. ن خدايان يه معامله كردنره كننده ها با خيابامدت ها پيش، ادا« :هدلي گفت

براي همين خداها نيروهاشون رو . خارها مي ترسيدن، چون اون يه قدرت واقعي بود و خودشون فقط تظاهر مي كردن

از  گير شد نيروهاشون رويكي كردن و منتظر يه فرصت مناسب شدن و درست موقعي كه اربارب خارها با ليليث در

در غير اين صورت ليليث به هيچ وجه . كردن تا قدرت ارباب خارها رو از بين ببرنو متحد صداي واكر كنترل  طريق

بعد هم ارباب خارها اعتماد به نفس و ايمانش رو از دست داد كه بدون اون ها هم . نمي تونست اون رو شكست بده

م شكسته و سردرگم شده بود و ديگه هيچ تهديدي براي كسي به حساب نمي سپس در حالي كه در ه. هيچي نبود

 ».اومد سر از اينجا در آورد

 »اين اتفاق چه نفعي براي خيابان خدايان داشت؟«:لري مثل هميشه واقع بينانه پرسيد

 انجام خوان مي كه كاري هر تا شد مي داده بهشون آزادي اين و شدن مي رها خودشون حال به «:هدلي پاسخ داد

 ».بمون خدايان خيابان تو جاشون سر و نشه ها توريست آزار باعث خيلي كه جايي ، البتهبدن

براي چي بايد ...تنها جايي كه دعا كننده ها اجابت ميشن، اما. پس شما براي اين اومدين اينجا«:به ارباب خارها گفتم

 »صبر مي كرديد تا هدلي بياد و حقيقت رو بهتون بگه؟

 : پاسخ داد. كليسا ديگر ساكت شده بود، صاعقه ها رفته بودند و نيروي حضور او كامال به ميزان انساني رسيده بودسالن 

به اينجا و  و با خدمت كردن. وباره به دستش مي آوردممن ايمانم رو از دست دادم و بايد د. اين محك ايمان من بود«
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براي اينكه دوباره بلند شي بايد كامل زمين . ديك تر مي شدممردم مصيبت زده اي كه ميومدن روز به روز بهش نز

نمي تونه از آدم يه احمق متكبر و  ،همه چيز و همه كس براي قرن ها هيچ چيز مثل عهده دار بودن مسئوليت. بخوري

اما هنوز  ،من ارباب خارها هستم كه درسته« : و ادامه داد آرام خنديدبه حالتي كه من در چهره داشتم    » گستاخ بسازه

موقعيت هاي خطرناك اين رو تمام قاضي ها در . يه انسان بشه انسانم، با تمام چيزهايي كه مي تونه باعث سقوط

ايمانم رو دوباره به دست  ،و بهم بگهياد و چيزي كه نياز داشتم بدونممن، خيلي قبل از اينكه هدلي ب. فراموش ميكنن

 ».آورده بودم

پس چرا تا اين حد عصباني شدي؟ داشتي كليسا رو از پايه اش چنان مي فرستادي رو هوا كه نمي شد «:فتلري گ

 ».سقف و زمينش رو از هم تشخيص داد

عدالت در انتظار اجراست و مجازات هم به دنبالش . فقط داشتم خشمم رو آروم ميكردم«:ارباب خارها با اخم پاسخ داد

م هايي ديدم كه ميودن اينجا، التماس مي كردن و درباره چيزهاي خيلي وحشتناك حرف آد. من خيلي پيش رفتم. مياد

 »...اينقدر پست، اينقدر بي رحم و اينقدر شيطاني! نايت سايد قرار نبود هيچ وقت اينجوري بشه ...مي زدن

 ».افرادي  رو مي شناسم كه در اين باره با تو هم عقيده هستن«:هدلي گفت

اين ... كامال اشتباه مي كنمصبر كنيد، اونجوري كه من فهميدم، و البته كامال آمادگي دارم كه بگيد صبر كنيد، «:گفتم

مد و سعي كرد قانون رو اجرا كنه چه اتفاقي يد شنيده باشيد وقتي مرد رونده اونايت سايد برقراره، با روزا يه تعادلي در

ريد، تو نايت سايد بگرديد، با مردم حرف بزنيد و ببينيد همه چيز افتاد، لرد، شما قبل از گرفتن هر تصميمي بايد بيرون ب

 ».خصوصا درباره مجازات. واقعا چه طوريه

 »چي؟ تو سعي مي كني جلوم رو بگيري؟ و اگه اين كار رو نكنم«:اربارب خارها گفت

از من محافظت هنوز يادمه كه چه چطوري در برابر هرن شكارچي  .نه، من همچين كاري نمي كنم« : پاسخ دادم

بيشترشون . برابر شما مي ايستن اون قرن ها زندگيم رو نجات داديد، اما افراد ديگه اي هستن كه در  و در تمام دكردي

 ».مثل اداره كننده هاي جديد. هم آدم هاي خوبين
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نميتونم بگم  متاسفم،«:ارباب خارها براي لحظه اي طوالني من را نگاه كرد و سپس سر پر مويش را تكان داد و گفت

سي بودي كه من رو از زندان كهمون اما تو . مي فهمي كه اين همه سال، اين همه چهره، منظورم رو. كه يادمه مياد

 ».ندارم اي همين، فعال آزادي و كاري باهاتبيدار كردي، برخواب 

 »؟نه يا چه متمدنانه، مي تونم ازتون بپرسم كه چيزي درباره شمشير اكسكاليبور شنيديد«:گفتم

 »چرا مي پرسي؟. نفسم را بند آورد. يك بار ديدمش، طاليي و باشكوه بود« :ارباب خارها با لبخندي حسرت بار گفت

و تو ! تنها چيزي كه مهمه پيدا كردن برادرم تاميه! من به هيچ كدوم از اينا اهميت نمي دم« :لري با صداي بلند گفت

 »!هم فقط بايد نگران اون باشي هدلي

تا ابد كه نمي تونم مراقبتون . ، تو هم مرديحواسم به خانواده نبود، تامي گم شد من فقط پنج دقيقه«:فتهدلي گ

 ».باشم

 »تامي كجاست؟«:لري فرياد زد

 ».نزديك تر از چيزي كه فكر مي كني«:هدلي گفت

خب اين « :ادامه داد. ددم لري االن چنان از شدت خشم منفجر مي شود كه روي ارباب خارها را كم مي كنواقعا فكر كر

 »مزخرفات يعني چي؟ چرا ديگه نمي توني واضح حرف بزني؟ اصال بازپرس ويژه يعني چي؟

 ».توضيحش خيلي طوالنيه«:هدلي گفت

ي، اون حروم زاده ها تو ديپ ثل اون حرف نمي زني، احساس ندارشبيه اون نيستي، م. تو برادرم نيستي«:لري گفت

 »آوردن؟اسكول چه باليي سرت 

 ».چشام رو باز كردن«:هدلي پاسخ داد

به ندرت كردخيلي براي مرده اي كه ادعا مي . به لري نزديك شدم تا كمكش كنم بتواند عصبانيتش را كنترل كند

م كه كم كم داشتم احساس مي كردم داور مسابقه بوكسي شد. درگير احساسات مي شود خيلي خوب عمل كرده بود
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اينجا؟ كه به  حاال براي چي اومدي« :و پرسيدم به هدلي نگاه كردم. مسلح هستند ن تا دندانتمام افراد حاضر در آ

 »ي باهاش اين كا رو كرده؟ارباب خارها بگي ك

االنم اومدم اينجا چون مي دونستم تو . شغلم ايجاب مي كنه. وقتي الزم باشه چيزي رو بدونم ميدونم«:هدلي گفت

 ».تمام چيزايي كه مي دوني دروغه .بايد باهات حرف بزنم. اينجايي

 »چي؟«-

اينه كه خيلي از ... چيزي كه بايد بدوني... نه . شوخي كردم، هميشه دوست داشتم اين جمله رو يكي بگم«:هدلي گفت

ه كه اي ري و طوالنياتفاقاتي كه درحال حاضر داره تو نايت سايد مي افته نتيجه ي توطئه ها و دسيسه چيني هاي س

من اينجام چون بهم نيازه و حاال با يه سوزشي سر انگشت شستم، احساس مي كنم يه فرد . دهه سرانجام رسيباالخره ب

P196Fمبهم داره مياد اينجا

1
P.« 

آنقدر آرام و خونسرد بود كه . واكر، در چهارچوب در ايستاده است لي را دنبال كرديم و ديديم كههمه ما نگاه خيره هد

يك قطره خون هم بر كت و شلوار شيكش ديده نمي شد و . را به قتل رسانده استانگار نه انگار دوست قديمي اش 

چند لحظه صبر . يا از يك مالقات رسمي احتماال يا از كلوپش مي آمد .كراواتش حتي يك سانت جا به جا نشده بود

برخورد مي كرد چترش با صداي بلندي به زمين سنگي كليسا  باالي كرد تا تحسينش كنيم و سپس، در حالي كه فلز

 .صبورانه جلو آمد

 تنها چيز بدتر از موضوع بحث بودن اينه كه كه دشمنات تو رو دست كم. گوش هام داره سوت مي زنه« :زمزمه كرد

 »نمي خوايد داستان رو از زبون من بشنويد؟. و احمق فرضت كنن بگيرن

 » !خيانت كار«:گرفت و گفت انگشتان استخواني اش را به سمت اوارباب خارها يكي از 

دو تن از قدرتمندان نايت . مقابل متفكرانه به او خيره شده بود ت، نگاه آرامش بر هدلي بود كه درواكر ناديده اش گرف

اگر تصميم مي گرفتند با هم . د و من احساس مي كردم بايد دنبال مخفيگاه بگردمنسايد رو در روي هم قرار گرفته بود
                                                           
1. by the pricking of my thmbs something wicked this way comes 

البته جمله اصلي . جمله يكي از جادوگران نمايشنامه مكبث شكسپير، او اين قدرت را داشت كه وقتي شخصي با نيروها شيطاني نزديك مي شد حضورش را كند 
.جادوگر درباره روح شيطاني و جمله كتاب در باره فردي مبهم است  
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چيزي كه مي دانستم . كليسا سنت جود هم آنقدر قوي نباشد كه در برابر انفجار دوام بياورددرگير شوند ممكن بود حتي 

اما حتي نمي  ،اين بود كه واكر يك ارتش كامل بيرون از كليسا مستقر كرده تا اگر نيازي شد پشتيباني اش كنند

ارباب خارها هم تصميم به  و اگر. دفكر كنم كه هدلي ممكن است قادر به احضار چه جور نيروهايي باش خواستم به اين

 .آرام و پنهاني به سمتي حركت مي كردم كه بين خودم و در خروج هيچ فاصله اي نباشد... دخالت كردن مي گرفت

 ».مي دونم كه صحبتم با ارباب خارها تو رو به اينجا كشونده واكر«:هدلي سرانجام گفت

 ».جايي مي رم كه وجودم نياز باشه فقط. هيچ كس من رو به جايي نمي كشونه«:واكر گفت

 ».ما خيلي شبيه هميم«:هدلي گفت

 ».من اينطور فكر نمي كنم«:واكر گفت

وقتشه همه چيز رو بذاري كنار و به ديگران اجازه بدي مسئوليت ها رو به . دوره تو به پايان رسيده واكر«:هدلي گفت

 ».عهده بگيرن

مرد ديروز . مثل ارباب خارها. ناتمومي هستن كه اول بايد بهشون رسيدگي بشههنوز كاراي . هنوز نه«:واكر زمزمه كرد

 ».و گذشته كه به نظر مياد نمي تونه متوجه بشه ديگه هيچ احتياجي به وجودش نيست

! تو به من خيانت كردي«ارباب خارها عصاي چوبي اش را به سمت واكر گرفت و دماي داخل كليسا ناگهان باال رفت، 

 »!نايت سايد هستم من سرپرست

. روش هاي تو روش هاي ساده براي زماني ساده بود. االن ديگه نه. اين موضوع مال گذشته بود«:اكر با آرامش گفت.

 ».پيچيده تر شده. حاال خيلي چيزا تغيير كرده. از اون موقع همه ما خيلي پيش روي كرديم

 »!فاسد تر شده«:ارباب خارها گفت

ن رو ي اين وجود داره تا يه پناهگاه اماالن نايت سايد برا. ؟ تو اصال نايت سايد رو نمي فهميمي بيني«:واكر پاسخ داد

. دنيا بچرخنبراي تمام آدم ها و نيروهايي فراهم كنه كه بيشتر از اوني خطرناكن كه بهشون اجازه داده بشه آزاداه تو 
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، ارضاي خواسته ها و اشتهاي افراد و پول در حاال فقط حرف از تجارت. بزرگ گذشته روزهاي قديمي، دوره آزمايش

فقط يك نمايش ديوانه وار و بسيار سود آور، و تفكرات قديمي تو درباره . آوردن از طريق سرگرم كردن توريست هاست

 ».براي تجارت خوب نيست.... اينكه چي بايد باشه و چي نبايد باشه

ها را مجبور به گوش دادن مي كرد و نمي شد از آن سرپيچي صدايي كه تمام شنونده . و سپس از صدايش استفاده كرد

ا را در گ مننيروي خالص قدرتش در تمام كليسا پخش شد، همه چيز راكنار زد و مثل لباسي ت. كرد و ناديده اش گرفت

ا رو همه شما مي دونيد كه من در قلبم بهترين ه. آروم باشيد و به من گوش بديد. خوريدتكان ن«:واكر گفت. برگرفت

 ».براتون مي خوام

چهره هايي گشاده و خالي به واكر لبخند مي با آن ها در حالي كه . حتي براي هدلي هم عمل كرد .بر لري تاثير گذاشت

زيرا وضعيت غير عادي آن ها هر چه هم كه بود هنوز انسان . زدند بي حركت ايستادند و گوش به فرمان واكر ماندند

گذاشت، چون من پسر فقط بر بخشي از من تاثير  اما .اوراي زنده ها و مرده ها داشتبودند و صداي واكر قدرتي م

آميزي كرد و با يك حركت وقتي كه تالش مي كردم از شرش خالص شوم ارباب خارها خنده تمسخر . مادرم هستم

متالشي شد و  نيرويي كه داشت در هوا مي لرزيد مثل يك شيشه. صداي واكر را به صورت خود او پرتاب كرد عصا

 .خيره شده بود يك قدم به عقب پرت شود واقعا باعث شد كه واكر در حالي كه با نگاهي تهي به ارباب خارها

من از هر اندازه اي كه در توان تو ! سعي نكن با صداي پروردگار به من دستور بدي مرد كوچك«:ارباب خارها گفت

و صالح  يا نكنه مي خواي ادعا كني كه سعي كردي به خاطر خير! راز خودت دفاع كن كارگذا. باشه به اون نزديك ترم

 »بدزدي؟ رو نبزرگ تري اراده امو

من كاري به خير و شر . بهت گفتم« :واكر، درحالي كه داشت باقي مانده غرور و شكوهش را دوباره بر ميگرداند گفت

رم اهالي و ساكنان نايت سايد از كنترل خارج فقط مواظب وضعيت موجود هستم، كارها رو پيش مي برم و نمي ذا. ندارم

بين همه مردم مطمئنا تو ديگه مي . تو ديدي من چي كار مي كنم و چرا بايد اين كارار انجام بشه. بهش بگو جان. بشن

 »!دوني كاري كه مي كنم ضروريه

 ».وقتشه كه از يك طرف جانب داري كني، جان تيلور«:ارباب خارها به من نگاه كرد و گفت
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 »بله، تو طرف كي هستي؟«:واكر گفت

 ».هركي به جز تو«:به او نگاه كردم و گفتم

 »و از سخت ترين راهش انجام بدي، مگه نه جان؟تو هميشه بايد همه چيز«:اكر گفتو

سپس ناگهان ساعت جيبي طاليش را به سرعت باز كرد، زمان لغزه درونش بيرون پريد، من و واكر را در بر گرفت و از 

 .بردآنجا 
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 فصل ده

 .و او را تا مكاني بلند، باال برد

 

تمام نايت سايد و . نستم ببينم، ديدم كه همه چيز مثل يك مهماني تباه شده در برابرم قرار گرفته استاوقتي دوباره تو

اما اين نه تصويري بود كه موهبتم به . نورهاي درخشنده اش كه در تاريكي مي درخشيدند زير پايم گسترده شده بود

در حالي كه باد . اينجا و اكنون حضور داشت .يذهني براي يافتن پاسخ واقعوجود آورده باشد نه هيچ گونه بصيرت 

مي دانستم كجاست، قبال هم يك . سردي به صورتم مي كوبيد باالي يك تپه ايستاده بودم و به جهانم نگاه مي كردم

P197Fباالي تپه گريفين. بار اينجا آمده بودم

1
P يا حداقل چيزي كه از آن برجاي مانده بود ايستاده بودم. 

P198Fجرميا گريفين. ان دور تمام اين تپه و چيزهايي كه رويش بود به يك مرد تعلق داشتيك زمان، زماني نچند

2
P . او

آن موقع ها خانه اربابي . صاحب بخش عظيمي از نايت سايد و بسياري از مردمي كه در آن زندگي مي كردند هم بود

اما همه آنچه . ندان جاودانه گريرفينگريفين در مرتفع ترين جاي تپه قرار داشت، عمارتي بسيار بزرگ و باشكوه براي خا

وقتي كه شيطان از جهنم  و كه آن مرد داشت از معامله اي بود كه مدت ها پيش با دشمن باستاني انجام داده بود،

شيطان تمام آن ها را به . بيرون آمد تا روح گريفين ، خانواده اش و حتي عمارت باشكوهش را مطالبه كند من آنجا بودم

گودالي پر از تاريكي و آنقدر عميق كه . كشيد و اكنون به جز حفره اي بزرگ چيزي بر راس تپه نمانده بوداعماق جهنم 

 .چشم انسان قادر به نگاه كردنش نبود

دايره  د و پر گرد و غبار  از نوارسر يباد. از منظره نايت سايد رو برگرداندم و بانگاهي متفكرانه به گودال خيره شدم

به . هيچ چيز باقي نمانده بود. زمين مرده كه دور تا دور دهانه بزرگ را گرفته بود به صورتم خورد شكل و باريكي از

                                                           
1. Griffin Hill 
2. Jeremiah Griffin 
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از از بين رفته بودند و  ر كه جوهره هاي حيات دريده شده،نظرم رسيد تمام مكان با سرمايي غير مادي سرد است، انگا

 .ديگر هيچ چيز ازشان نمانده بود

نوري كه از ماه كامل . ادامه دارد و پايين مي رود يد كه انگار با تاريكي عميقش تا ابدطوري به نظر مي رس خود گودال

پخش شده بود اما فقط مي توانست چند پا از  سفيد و آبي بر راس تپه با رنگسرتاسر تپه ي گريفين را پوشانده بود 

لبه و داخل گودال آنچنان . گودال را روشن كند، انگار كه خود نور ماه هم توسط چيزي كه آن جا بود رانده مي شد

كسي مي خواست بهم . سوخته و سياه شده بود كه انگار در برابر گرمايي باورنكردني و غيرممكن قرار گرفته باشد

آن طرف را كه  .لرزيدم و اين هيچ ربطي به سرما نداشت.كه روي تپه گريفين دقيقا چه اتفاقي افتاده بود يادآوري كند

تند باد بسيار . نگاه كردم ديدم واكر درحالي كه فاصله اي مودبانه را حفظ كرده ايستاده بود و به سادگي لبخند مي زند

با وجود اينكه باقي مانده هاي تپه گريفين تا مغز استخوان مرا سرد هيچ تاثيري روي او نداشت و اين را مي دانستم كه 

حاال فقط به من، پسر اما . در زمان خودش چيزهاي بسيار بدتري ديده بود .مي ترساند اصال واكر را اذيت نمي كرد

جايي . كردمبراي همين عمدا رويم را برگرداندم و به سرازيري هاي اين تپه نگاه . برگزيده و جانشينش نگاه مي كرد

بعضي هايشان آنقدر . گياهان و درختان افسانه اي و شگفت انگيز بود ،گل ها كه جايگاه باغي بسيار بزرگ و سرشار از

د كه مي شد گفت آخرين هاي گونه خود هستند و بعضي هايشان هم از جهان ها و ابعاد ديگر آورده شده نكمياب بود

 .راه مي رفتند و درختا ها حتي وقتي هم كه باد نمي وزيد تكان مي خوردندگل ها آواز مي خواندند، بوته ها . بودند

توسط چيزهاي بسيار وحشتناكي كه در جوارش اتفاق افتاده بود تغيير پيدا كرده و به مكاني تباه شده ...اينجا و حاال

تازيانه وار مي زدند و در هوا ضربه هاي  شانبلند با شاخه هاي پيچ و تاب دار ي خودرو وگياهان. تبديل شده بود

. ي باريك باال و پايين پرتاب مي شدنداخه هاي كوچك با بر جاي گذاشتن ردچيزهايي شبيه دسته هايي از تركه و ش

امواجي .نور فاسد  شكوفه هاي زمخت و گوشتالويي كه هريك به اندازه ي يك خانه بودند در تاريكي مي درخشيد

كه انگار موجودات و گونه هاي مخفي شده در اليه  پهناور سبز حركت مي كرد ن دريايبزرگ و آرام طوري از ميان اي

اين يه «:دنبال كرده باشد گفت واكر كه انگار افكار من را .اينجا ديگر يك باغ نبود. هاي زيرين در حال جنگ بودند

ه تا قبل از اينكه چيزي از مذاكرات داشتن ك اداره كننده ها يه سري. توش بذارهديگر هيچ كس جرئت نداره پا . هجنگل

 ...اسلحه هاي آتش افكن بفرستن اينجا و تمامش رو بسوزونن يين نخزيده يه ارتش كامال مسلح بهاين گياها از كوه پا
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P199Fهميشه به استراتژي زمين سوخته

1
P يه سزي از گونه هاي موجود تو اين باغ براي ...البته به نظرم شرم آوره. عالقه داشتم

 ».مراگز گياه شناسي ناشناخته هستن، احتماال كالكتر عاشقشون ميشهتاريخ و يا حتي 

 ».مارك، اسمش مارك بود« :گفتم 

 »...بعد از اون پرونده ات ديگه اينجا. اوه نه، خيلي وقت بود كه ديگه مارك نبود«:واكر گفت

قبال توش درگير بودم بازديد از جاهايي كه  هيچ دلم نمي خواست. ه ، تموم شدهوقتي يه پرونده تموم ميش. نه«:گفتم

ابهامات و مكاشفه ها اونقدر واضح و خشن بودن . به عالوه، يه داستان هايي درباره ي ظهور هاي عجيب شنيدم. كنم

هم كوچك آزاد جهن تا خودشون رو در يه ممكنه بيان نايت سايد. رو هم بترسونن كه حتي توريست هاي نايت سايد

با اين وجود هميشه افرادي هستن كه فكر مي كنن . مچين چيز واقعي اينقدر نزديك بشنبذارن، اما نمي خوان به يه ه

و بعد در خفا شروع به داستان سرايي مي كنن، درباره ي تصويري از روح عمارت گيريفين، درباره ... همه چيز رو ديدن

از  ،زناني كه دارن عذاب مي شنه و سايه هايي از مردان و دش با آتش هاي جهنمي مي درخشيهااين كه تمام پنجره 

 »...نااميدانه تالش مي كنن بيرون بيانپشت به شيشه ها مي زنن و 

هميشه يه سري . واقعا؟ يعني تمام عمارت باالي اين گودال، وسط هوا؟ من كه اين طور فكر نمي كنم«:واكر گفت

م و مطمئن شم هيچ چيز تا با چشم خودم ببينمن فقط يه بار اومدم اينجا . تو بايد اين رو بدوني. داستان ها هست جان

نه روحي، نه توهم و . مي مونه االن اينجا يه مكان بده و احتماال هم همين طور باقي... ودال بيرون نيومدهدوباره از گ

اما به نظرم منظره ي واقعا ديدنيه، فكر كنم . م مي سوزننهريادهاي دلخراش گريفين ها كه تو جه صداي فشبحي و ن

 ».هم باهام موافقيتو 

 »تو هيچي حس نمي كني؟«:گفتم

احساس ترس، و شيطاني كه در كمين گاه همون طور كه انتظار داري،  «:كمي لب هايش را جمع كرد و پاسخ داد

 »،منتظره

                                                           
د از آن استفاده كنند يك استراتژي نظامي كه در آن يك طرف جنگ اگر نتواند مهمات و تجهيزاتش را از ميدان برگرداند براي اينكه به دست دشمن نيفتند و نتوانن.  1

 . آن ها را منفجر كرده و مي سوزانند
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 ».تو خونه خودتي با اين حساب بايد احساس كني«:گفتم

اداره كننده ها ارتش رستگاري خواهران رو . واست باشهح. اين ديگه توهين آميز بود« :نگاه تندي به من انداخت و گفت

تغييري من به اينجا اعزام كردن تا يه سري جن گيري هاي خيلي جدي و سخت رو انجام بدن، اما صادقانه بگم، 

 ».احساس نمي كنم

و بهت پيشنهاد تعدادي هستن كه ميگن اگر به اندازه كافي اينجا بموني شيطان از جهنم بيرون مياد  «:محتاطانه گفتم

تو هم به همچين دليلي من رو . در ازاي روحت تمام خواسته هاي قلبي. گريفين كردهمون معامله اي رو مي كنه كه با 

 »وردي واكر؟ كه بهم يه معامله پيشنهاد بدي؟نيا اينجا

« :شاره كرد و گفتخنديد و با تكان دادن يكي از دست هايش به تمامي نايت سايد كه زير پاي ما گسترده شده بود ا

جاي من رو بگير و تحت هر شرايطي آرامش . اگر قبول كني به من تبديل بشي، تمام اين ها مي تونه مال تو بشه جان

 ».رو نگه دار

اما بايد چه تاواني بدم؟ به چه قيمتي؟ بايد مثل « :به جاي نايت سايد به او نگاه مي كردم پرسيدمهم در حالي كه هنوز 

 ».مثل تو فكر كنم و بشم كسي شبيه تو، و فكر كنم، مرگ رو ترجيح مي دمتو عمل كنم، 

و خيلي اين بار. ين كار رو مي كنم جانخيلي وقته دارم ا« :واكر با صدايي كه نگهان خسته و پير به نظر مي رسيد گفت

هيچ . اطر خودم نبودهخحتي يك كدوم از  از اين كارايي كه كردم  به . بيشتر از مدت زمان زندگي تو به دوش كشيدم

اين  ونم كمي استراحت كنم، اما با دونستنكنه، خوبه كه باالخره مي ت يمرگ اذيتم نم! نفعي برام نداشته. كدومشون

كه سكان نايت سايد رو به دستي استوار و محكم ندادم چه طوري مي تونم به آرامش برسم؟ بدون يك جانشين 

 »ونه جاي من رو بگيره؟ چه كسي رو مي تونم اسم ببري؟مناسب؟ و غير از تو جان، چه كسي مي ت

P200Fجولين ادونت«:گفتم

1
P. « 

يه مرد خوب، ماجراجوي بزرگ دوران ويكتوريا كه از طريق زمان به نايت سايد اومد تا . بله، انتخاب خوبيه«: واكر گفت

كي از اداره كننده هاي جديد خيلي بله، اون رو هم در نظر گرفتم، اما به عنوان ي. اينجا هم تبديل به يه قهرمان بشه
                                                           
1. Julien Advent 
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و در ضمن اون شواليه ي زره پوش هميشه مردي استوار و پر . سرش گرم سياست ها و قانون هاييه كه بايد اجرا بشن

 ».انجام بشه بايد چه كارهايي يتونن بفهمن گاهي به اسم اونانمي تونه بفهمه، اداره كننده ها هيچ وقت نم. افتخار بوده

ادي ريزور چي؟ خداي پانك تيغ هاي تيز؟ . فرق دارن با جولين ، بيا بريم سراغ افرادي كه كالخب بسيار«:گفتم

و  ندر حال تعقيب و مجازات تبهكاراهم و ير تا حاال داشته؟ بيشتر زندگيشمضطرب كننده ترين ماموري كه نيروي خ

 ».بوده هاكار فخال

 ».مي كنه عيت پيداجم نايت سايد افت « :واكر با ناراحتي خنديد و گفت

 ».درسته« : گفتم

. دائما بهت يادآوري كنم متنفرم، اما زمان با من نيست ميرم جان، از اينكه اين موضوع رو من دارم مي«:واكر گفت

 ».حاال. جوابت رو مي خوام

. مي كنم من از مردم در برابر كسايي مثل تو محافظت. كارت رو نمي خوام. رو مي دوني همين االنشم جوابم«:گفتم

 ».ديدم چه جوري در خونسردي كامل قديمي ترين دوستت رو كشتي. مي دونم كارت آدم رو به چه جايي مي كشونه

 ».هميشه به موقعش مي تونستم كارهاي سخت و نامطبوع ولي ضروري رو انجام بدم «:جواب داد

 »ت، دليلش مهمه؟اينه؟ تو اينجوري توجيه مي كني؟ اين كه چي كار مي كني مهم نيس «:پرسيدم

 ».دقيقا، هدف وسيله رو توجيه مي كنه«:واكر گفت

من هميشه يه خط قرمز براي خودم داشتم كه ازش رد . فقط گاهي وقت ها، بعضي اهداف و بعضي وسيله ها«:گفتم

 ».نمي شم، اصال هم مهم نيست چه اتفاقي بيفته، چون رد شدن ازش يعني خيانت به كسي كه هستم

 »ه؟ يه مرد پر افتخار؟اون كي و«:واكر پرسيد

اينه كه تو اعتقاد داري بايد از سيستم محافظت كرد و من ميگم بايد از مردم در ... تفاوت من و تو. گاهي«:جواب دادم

 ».برابر سيستم محافظت كرد
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يه چيز بزرگ بايد ايمان و اعتقادت رو در . هيچ وقت به مردم اعتماد نكن جان، هميشه زمينت ميزنن! مردم«:واكر گفت

 ».چيزي كه باقي مي مونه. تر قرار بدي

مردا و زن هايي كه براي ادامه دادن زندگيشون تالش . سيستم؟ نه سيستمي وجود داره، نه دولتي، فقط ماييم«:گفتم

مردمن كه چرخ ها رو مي چرخونن و كار رو جلو مي . مي كنن و دنبال خواسته ها و نياز هاي شخصي خودشون هستن

ما نمي خوايم بر جهان حكم راني كنيم، فقط دنبال شانسي براي يك زندگي آروم تو بخش كوچكي از اون . كربرن وا

 ».هستيم

ممكنه كه همه ي  ما مثل چرخ دنده هاي يه دستگاه باشيم، اما بعضي از چرخ دنده ها از بقيه «:واكر با آرامش پاسخ داد

گاهي حتي به . بيشتر اهميت دارن و بايد ازشون محافظت بشه مهمترن، چيزاي بيشتري به دست ميارن، براي همين

 » .قيمت از بين رفتن يه سري از چرخ دنده هاي كوچكتر

 »؟ دل بچه هاشون كمتر براشون تنگ ميشه؟چرا؟ دردشون كمتره؟ مرگشون بي اهميت تره«:گفتم

 »موضوع هميشه بايد برگرده به تو پدرت، اين طور نيست جان؟«:واكر گفت

تو و مارك پدر من رو به خاطر كاراي خودتون قرباني «:صدايم حتي برايم خودم هم سرد و بي رحم شده بود، ادامه دادم

 مه ما رو نجات داد؟ تو؟ مارك؟ نه ؛اما تو جنگ ليليث كي ه. در هم شكستينش، نابودش كرديد، از بينش برديد! كرديد

 ».پدر من خودش رو قرباني كرد تا همه رو نجات بده

كني؟ مي گي مي حاضري گذشته تلخت رو قرباني  تو. همه ما قرباني چيزي مي شيم كه باورش داريم«:واكر گفت

يه فرصت براي اين كه بين مردم و اداره كننده ها بايستي، . خواي از مردم نايت سايد دفاع كني، خب ، اين شانس توئه

به تمام كارهاي خوبي فكر . رو طوري پيش ببري كه درسته خالفكار ها رو مجازات كني، جلو فساد رو بگيري و جهان

 ».كن كه مي توني با پشتيباني قدرت انجام بدي

اينكه بتوني بگي، كاري رو بكنيد كه من مي گم، چه درست باشه چه . هميشه به قدرت منتهي ميشه .قدرت«:گفتم

نايت سايد يه . ساد كشيده ميشهقطعا به ف هم كه يه مرد عاقل مي گفت قدرت باعث فساد ميشه، و قدرت مطلق. غلط
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و همچنين سرنوشتي . واكر ه تو تبديل بشم كارت رو قبول كنمنمي تونم بدون اين كه ب. زنده براي اين حرفه مدرك

 ».براي من، از مرگ بدتره

. ش مي كردممي دونستم اصال درك و فهم نداري اما بايد تال. بايد سعي ام رو مي كردم. ، كه اين طورخب«:واكر گفت

من هميشه . اما خب متاسفانه براي تو يه برنامه جايگزين دارم... نمي خواستم . تو هميشه خيلي خيلي شبيه پدرت بودي

 »مي دوني اين چيه؟. يه نقشه دوم دارم

 نظر به نگار و پرنقش تاجي مثل ماه سرد نور در. دهد نشان من به تا گرفت باال را اي رفته پيش نوراني كوچك حلقه

 آنقدر درخشيد، مي بيشتري شدت با كردم مي نگاه بيشتر هرچه. باشد شده ساخته الماس و شيشه و فلز از كه رسيد مي

 .كنم نگاه را ديگري سمت شدم مجبو كه

 پيداش كجا از نيستم مطمئن. آورد دست به اخيرا كالكتر كه زمانيه در سفر ي وسيله همون اين،« :گفت كبرت با واكر

 حرفاست، اين تر خاص واقعا اين اما...آينده در زماني خط يك يا نامعلوم متناوب هاي جهان يك از احتماال بود، كرده

 در بشه، كسي كه مي خواي هر بدن وارد ذهنت و فكر بي مزاحمت خواستي، كه زماني هر در تا شده حياطر اين براي

 استفاده يه من اما. باشكوهه خيلي مطمئنم. بشي آينده و حال ، گذشته براي عالي ناظر يه به تبديل و كني سفر زمان

 به كه دونم مي. بيارم چنگ به رو وسيله اين بتونم تا كشتم، مي رو كالكتر بايد همين براي. دارم براش تر كاربردي ي

 ذهن وارد اينكه براي حقيقي قدرتيه . قدرته اين بيني، مي كه طور همون. كشيد نمي دست ازش داوطلبانه وجه هيچ

 مي كه كني هركاري به مجبور رو ها اون و كني استفاده ازش ماشين يه مثل بشي، مسلط بهش و شده هركسي

 ».خواي

 ».بود راهت سر چون كشتيش بذاري، آزادش ترسيدي مي كه نكشتي اين براي رو مارك تو پس«:گفتم

. نداشت من به اعتمادي هيچ كالكتر چون اونجا، ببري رو من كه داشتم نياز تو به اين براي. درسته كامال«:گفت واكر

 سگ يك مثل هم تو و كردني، باور و ساده داستان يه گفتم، بهت رو بشنوي خواستي مي كه چيزي همين يارب

 ».بود تو كردن تعقيب كردم مي بايد من كه كاري تنها طعمه، بوي دنبال رفتي خوب شكاري

 »نه؟ كجاست آبليويون تامي كه نداري مدركي هيچ«:پرسيدم
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 نكرده؟ بخوري درد به كار وقت هيچ كه باشه خصوصي كارگاه يه به حواسم بايد چي براي نه، كه البته«:داد پاسخ

 براي تو و من كه صحبته آخرين اين! جان كن گوش خوب. دارم ذهنم تو مهمتري خيلي كاراي. رفته كه خوشحالم

 يا. ندارم تو به نيازي هيچ ديگه انگيز گفتش و ككوچ ي وسيله اين با ميبيني، كه طور همون چون داريم، هميشه

 من جاي نكردي قبول تو كه جايي اون از و كنه مي تو ذهن وارد رو من وسيله اين. داشتم قبال كه قدر اون نه حداقل

 از مي ندازم و گودال اين رو در خودم قديمي بدن و تو روح، ميشم تو به تبديل. گيرم مي رو تو جاي من بگيري رو

 تمام بايد البته. ميدم ادامه رو كارم و ميارم دست به  دوباره رو قبليم قعيتوم تو عنوان به بعد. ميشم خالص شرت

 به ااون. باشه سخت خيلي نبايد اما كنم، مي تاييدشون كه اونايي حتي بكشم، ت روشناسن مي خوب خيلي كه افرادي

 گناه بي اولين حال هر به. كردند مي رو كار اين نبايد شن متوجه كه جايي تافقط  البته كنن، مي اعتماد تو چهره و صدا

 ».كنه مي ايجاب شغلم. ميشه ريخته من توسط خونشون كه نيستن هايي

 ».خوام نمي رو تو كار چرا اينكه براي ديگه دليل يه هم اين«:گفتم من

 شدي رد آزمون در تو«:گفت و شد نزديك من به آرام هايي قدم با بود گرفته برابرش در را وسيله كه حالي در واكر

 نايت كه نيستي كسي تو. كردن محدودت شدت به احساستت و افكار. نداري رو لياقتش تو دادم، شانسي هر بهت. جان

 ».دارم دادن انجام براي كارها خيلي هنوز. جان بميرم نميتونم من. هستم من اون داره، احتياج بهش سايد

 كه فهميد آخر لحظه ولي كند، تاجگذاري خودش براي خواهد مي انگار كه برد باال دستش دو هر با طوري را حلقه

 باشد موافقم باد نيروي تمام كه گرفتم قرار جهتي در آرامي به من كرد، مكث تا .است كرده فراموش را دارش لبه كاله

 واكر بيني و چشم به را رحم بي ادويه باد. پاشيدم واكر صورت به بودم آورده در جيبم از كه را فلفل از پر مشتي سپس و

 ،خورد تلو تلو عقب به. كشيد بلندي فرياد شگفتي و درد با شود شروع اش تشنجي هاي عطسه اينكه از قبل او و پاشيد

 دنيا كار ترين آسان سپس و بود شده جاري صورتش در اشك و لرزيد مي بدنش تمام كه كرد مي عطسه شديد آنقدر

 خارج دسترسش از و برگردم عقب به سرعت به سپس و بكشم بيرون دستش از را حلقه بروم، جلو كه بود اين من براي

 پف هاي چشم كه حالي در و آورد دست به را تعادلش دوباره سرعت به بود سرسختي پيرمرد واكر كه آنجايي از. شوم

 »!لعنتيت هاي حقه اون و تو...جان حرومزاده توي«:گفت بود شده خيره من به اش كرده

 »يادته؟ دادي، يادم خودت بگير، آسون رو چي همه«:گفتم
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 »!كني استفاده وسيله اون از چطوري نميدوني تو«:داد پاسخ

حاال، با تمام چيزايي كه شنيدم ، بايد باهات چي كار  .نمي خوامش«:در حالي كه آن را درون كتم مي گذاشتم گفتم

امنيت خودت با استفاده از بدن من بچرخي و سوزي، كتي ،الكس، ادي و تمام كسايي كه منو كنم؟ ميخواستي براي 

خودت اجرا با ظاهر و شهرت من در نايت سايد باال و پايين بري، عدالت رو به شيوه داشتي تصميم  ؛بكشي ومي شناختن

 »م ممكنه؟خيانتي بزرگتر از اين ه. رو از بين ببريكني و همه باور ها و دست آوردهام 

من كاري . آه، بزرگ شو جان« :واكر آرامش قديمي اش را بازيافته بود اما صدايش هنوز سرد و بي روح بود، پاسخ داد

 »تو ميخواي چي كار كني؟. هميشه همين كار رو كردم. كه الزمه رو انجام ميدم

خيلي بيشتر از . لق داره برگردونمخب، اول، سعي مي كنم اين وسيله ي سفر در زمان رو به جايي كه بهش تع«:گفتم

 ».اين حرفا خطرناك و وسوسه آميزه كه اينجا و توي نايت سايد باشه

 »و بعد؟ با مردي كه هميشه سعي كرد براي تو پدر باشه چي كار ميكني جان؟«:واكر گفت 

كردم تا راه خودمو  شايد براي همينه كه هميشه بهترين تالشم رو .من هيچ وقت شاسي از پدر نياوردم«:جواب دادم

 ».برم

واكر آهي كشيد و به نايت سايد نگاه كرد و سپس دوباره رويش را به سمت من برگرداند و با لبخند مختصري 

هميشه مي دونستيم كار به اينجا مي كشه، اين طور نيست جان؟ باالخره يكي از ما مجبور ميشه اون يكي رو «:گفت

 ».بكشه

 ».لزومي نداره كه اين طور تموم شه. ز رو بدتر از اولي كه هست نشون ميديتو هميشه همه چي« :پاسخ دادم

 ».چرا داره« :واكر گفت

 ».تو از خط رد شدي. بله، داره«:براي لحظه اي درباره اش فكر كردم و آهسته سرم را به نشاه تاييد تكان دادم
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يي هاانتاينجاييم، در  ،وحاال نظرهاشون كنار بيانو مرد خوب و راستين كه هيچ وقت نتونستن با اختالف د«:واكر گفت

خب، بايد چه جوري باشه، اسلحه . چقدر نايت سايدي. خيلي طوالني و ايستاده در لبه اين پرتگاه ترين جاي يك جاده

 »هاي سري من در برابر مال تو؟

لي تا حد مرگ باهات تصميم دارم به خاطر تمام كارهايي كه كردي و مي خواستي بكني با دست خا. نه«:گفتم

 ».بجنگم

 ».هيچ راه ديگه اي نداشت. عاليه«:واكر گفت

جلو رفتم و واكر در حالي كه شمشير بلند و باريكش را از جايي مخفي شده درون چترش بيرون ميكشيد آمد تا با من رو 

و عقب كرد و با لبخند پهني  واكر، شمشير بلند و باريك را جلو. من ناگهان ايستادم. غالف را كنار انداخت. به رو شود

ديگه . گفته بودم يه زماني كاپيتان شمشيربازي دبيرستان بودم؟ به خاطر تو روكش نقره اي روش كشيده شده« :گفت

 ».دشمن هاي من خواهند مرد. خون گرگنما نميتونه بدنت رو بازسازي كنه

 ».خداحافظ واكر«:گفتم

من . برمي آمد مثل دو سگ در حال جنگ به يكديگر يورش برديم با خشم و بي رحمي كه فقط از دو دوست قديمي 

ي كه حاصل يك عمر مهارت هايش و البته فنون و حقه هايك بودم اما او شمشيرش را داشت، جوان، قوي و چاال

مرا زخمي مي كرد و من جاي خالي مي دادم و سعي مي كردم به او  با شمشيرش به من ضربه مي زد،. تالش بودند

ي شدند بيرون مي زد بارها و بارها به طرفش رفتم اما او هر دفعه درحالي خون از زخم هاي كه بسته نم. ر شومنزديكت

بازو هايم را باال مي آوردم تا از گلو و سينه ام . د و تكه هاي بزرگي از دست هايم را مي بريدمن را عقب مي ران

آنقدر عصباني بودم . ن شدلي زود كت سفيدم غرق خوخي. زخم هاي عميقي بر آن ها مي گذاشت و او محافظت كنم

براي خودم نمي جنگيدم، بلكه . ا حس نمي كردم اما چيزي كه در احساسم بود قدرت بيشتري به من مي دادكه درد ر

براي سوزي و تمام دوستاني مي جنگيدم كه بدون شك قرار بود به دست واكر كشته شوند، به خواست او و با دستان 

 .پشيزي هم اهميت نداشت ديگر وزي فكر كردم و خون و دردبه س. من
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ه ي در لب .در حالي كه من مبارزه مي كردم تا به واكر نزديك شوم و او هم در مقابل مي جنگيد تا من را عقب براند

مرگ  در حال... او سرانجام ديگر حاضر بودم خودم را به كشتن دهم تا او هم بميرد، و گودال عقب و جلو مي رفتيم،

مي كرد كمي سكندري خورد و من به سرش ضربه زدم، پايش  يك حمله بي وقفه و ناگهاني را شروعوقتي داشت . بود

ناخودآگاه دستش را براي كمك به سمت من دراز كرد، همانطور . پيچ خورد و ناگهان از لبه گودال به درون آن پرت شد

 .اما خيلي دير شده بودبه شكل غريزي جلو پريدم تا دستش را بگيرم،  من كه

فرياد . ار گودال زانو زدمندر حالي كه نااميدانه دستم را به سويش دراز كرده بودم ك .به درون گودال سقوط كرد ،واكر

. كردم اما جوابي نيامديش صدا .ديگر چيزي جز تاريكي وجود نداشت. ، رفته بودنزد، جيغ نكشيد و فقط در يك لحظه

 .ريكي واكر را را بلعيده بودرفته بود و سرانجام، تا
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 فصل يازده

 همه را به خانه برگردان

 

زد  باد سرد هنوز مي وزيد، موهايم را به هم مي. بر لبه گودال نشسته بودم و پاهايم در آن سياهي نفوذناپذير آويزان بود

لبه پايين كتم مي پكد و در گودال  قطرات خون را مي ديدم كه چگونه از. و باعث مي شد اشك از چشمانم سرازير شود

انگار كه بخش عظيمي از  .يبي احساس كرختي و بي حسي داشتمخسته و زخمي بودم و به شكل عج. سقوط ميكند

خوب يا بد، واكر هميشه در پس زمينه زندگي من قرار داشت و زندگي ام را با . ه بودزندگيم سرانجام به پايان رسيد

مي كرد، از من محافظت . معني مي كرد رابر هر آنچه كه براي او اهميت داشتدر بن ممخالفت كردن و ايستادگي 

به واكر تبديل ... كنم هميشه مي توانستم به واكر تكيه. مرا طرد نكرد، اما هيچ وقت مثل پدرم توسط او تهديد مي شدم

و تمام دستاوردها و داشته هايم  ن زده بودم كه به زندگيبلند شدم، يادم آمد كمي پيش براي اين در شب بيرو. شوم

مي  ييدر نايت سايد هميشه بايد مراقب باشيد چه آرزو. و حاال، تنها چيز اطمينان بخش را از بين برده بودم شك داشتم

صداي ضعيفي از سمت چپ خودم . چون هيچ وقت معلوم نيست چه كسي دارد گوش مي دهد ،كنيد و چه مي خواهيد

 .هدلي كنارم ايستاده بود شنيدم و وقتي نگاه كردم،

 ».خيلي درب و داغون شدي. سالم جان«

 »جوري تونستي بياي اينجا؟ه چ«:پرسيدم

 ».توي واقعيت يه سري ميون بر وجود داره، البته اگر بدوني كجا بايد دنبالشون بگردي«:شانه باال انداخت و گفت

 ».جوابت واقعا آزاردهنده ست«:گفتم

پس واكر باالخره واقعا . مي دونم« : خم شده بود و درون گودال را نگاه مي كرد گفت در حالي كه به شكل خطرناكي

 »رفت؟
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 »مي دونستي قراره همچين اتفاقي بيفته؟. آره« : او را با دقت زير نظر گفتم و پاسخ دادم

به تصميماتي كه  هزاران آينده محتمل وجود داره، و وابسته. آينده روي سنگ حك نشده. نه به اين شكل« : پاسخ داد 

 ».اجازه بده. زخمي شدي جان. تو و واكر هميشه غيرقابل پيش بيني بوديد. ما مي گيريم يكيشون اتفاق ميفته

به نفس . شانه هايم را محكم گرفت و شوكي ناگهاني مثل سطلي از آب سرد كه بر روحم خالي شود به من وارد كرد

ي را بررسي كنم مي دانستم تمام زخم هايم بهبود يافته و آسيب ها ترميم بدون اينكه چيز. نفس افتادم، و درد رفته بود

مي بيني؟ فقط « : هدلي خنده خفيفي كرد و گفت. ناگهان ديدم كه تمام وجودم پر از انرژي شده. از جا برخواستم. شدند

 » .براي چيزاي بد اينجا نيستم

ديگر احساس كرختي و بي حسي . ستگي لذت بخش بودكمر و بازوهايم را خم و راست كردم، از بين رفتن درد و خ

يكي از سخت ترين نگاه هايم را به هدلي . انگار دلم مي خواست با بي اعتنايي به تمام دنيا بگويم برو به جهنم. نداشتم

 ».عجبيه... باهام چي كار كردي؟ احساس نمي كنم خيلي خوب باشه، بيشتر« : انداختم و پرسيدم

P201Fبگم فقط جامپ استارتتبزار « : هدلي گفت

1
P دونستن تكنيك و جزئياتش نبايد برات خوشايند باشه. كردم.« 

 » كار تو دقيقا چيه بازپرس ويژه؟« : پرسيدم

بعضي از اسرار نبايد گفته بشن . مي تونم بهت بگم، اما بعدش بايد دائما حواسم بهت باشه و تعقيبت كنم« : هدلي گفت

ه اشتراكشون بزارم، راحت بگم، من براي معامله با جنايت ها در برابر خود واقعيت چون فقط مربوط به من نيستن كه ب

 » .چون باالخره يكي بايد اين كارو بكنه. بين مرگ و زندگي راه مي رم

 »؟...مي توني« : به كت سابقا سفيدم نگاه كردم و به هدلي گفتم

 » . من شفادهنده ام، نه خياط« : جواب داد

بگذار نئون ها خاموش شوند و رفت و . واكر رفته بود. براي چند لحظه كنار هم ايستاديم و درون گودال را نگاه كرديم 

بعد از مدت كوتاهي . البته اگر شانس مي آورديم. واكر رفته بود و نبايد ديگر امثال او را مي ديديم. آمد خيابان بايستد

                                                           
1 .  jump-started .اصطالح باطري به باطري ماشين     
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تو مي دوني تامي كجاست درسته؟ وقتي لري «: به هدلي پرسيدم نگاه س بابه عمد از گودال برگرداندم سپرويم را 

 » .پرسيد، گفتي نزديك تر از اوني كه فكر مي كني

اما بايد تا وقتي ماجراي تو و واكر به آخر برسه صبر . تمام اين مدت مي دونستم. بله، مي دونم« هدلي با ماليمت گفت 

 » .ينجا افتاد بر نسل هاي بعدي نايت سايد تاثير مي زارهاين مهم تر بود، اتفاقي كه ا. مي كردم

 »؟...چه طوري« : پرسيدم 

. گم شده، و به كمك ما احتياج داره كه راه برگشت به خونه رو بهش نشون بديم... فقط. جاي تامي امنه« : هدلي گفت 

 » . شك ندارم لري هم بي صبرانه منتظره

مي خواي به يكي از « : پوشانده بود نگاه كردم و پرسيدم شمگين دامنه اش رابه پايين تپه بزرگ كه جنگل تاريك و خ

 » ليموزين هاي لري زنگ بزني؟ 

 » .اوه، فكر كنم راه بهتري هم باشه« : هدلي گفت 

جوري حركت كرد كه انگار مي خواهد به پهلو بچرخد، سپس آنقدر به چرخيدن ادامه داد تا نيروي خالص حركات 

وقتي ناگهان از ناكجا . ن را هم دنبال او كشاند و در يك لحظه، دوباره به چين واك برگشته بوديمغيرطبيعي اش م

بودند اين ظهور  هم كه آن دور و بر چند نفري .، لري به شدت شگفت زده شد و از جا پريددربرابر لري ظاهر شديم

حقه ي خوبي بود، مي توني بهم « :هدلي گفتم نيشخند زنان به. ناگهاني ما را بهانه اي كردند تا آنجا را ترك كنند

 »يادش بدي؟ 

 »بستگي داره، رابطه ات با عقل و شعورت چه جوريه؟ « : پاسخ داد

 »! ديگه داريم با هم دوست مي شيم، كه با توجه به زندگي من دستاورد بزرگيه« : گفتم

ي كردم اومدي كه تامي رو پيدا كني هدلي، كدوم گوري بوديد؟ فكر م« : به هر دوي ما خيره شده بود پرسيدلري كه 

 » !اما كارت فقط اينه كه پر رمز و راز و مبهم بموني و بعدشم دنبال تيلور ناپديد شي
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بايد صبر مي كردم جان آخرين قطعه الزم براي . وقتشه برش گردونيم. تامي يه جورايي همينجا كنارته« : هدلي گفت 

 » ر همراهته جان، درسته؟ وسيله كالكت. پازل رو به دست بياره

هدلي . داخل كتم بيرون آوردم در حالي كه لري مشكوكانه نگاه مي كرد و هدلي با كمي تكبر سر تكان مي داد آن را از

بعدش باهاش روي اين وسيله تمركز كن تا مستقيم به سمت . بزارش رو سرت و موهبتت رو بيدار كن جان«  :گفت

 » . تامي هدايتت كنه

وسيله بسيار پيشرفته را كه با . يادم آمد كه واكر هم همين كار را كرد. مكث كردم. با هر دو دست شي را باال گرفتم

من تو را شاه جان اول، پادشاه نايت سايد مي احتياط برسرم مي گذاشتم بخش كوچكي از من با شادي فكر كرد، 

تا وسيله با  .رار داشت خودش را روي سرم جا داده در دستانم قشيء كه حاال بسيار سنگين تر از وقتي شده بود ك. خوانم

سرم منفجر شد و بخش  ستم شد، نور صاعقه وار شديدي درمن تماس پيدا كرد تعداد زيادي سوزن كوچك وارد پو

رويي موهبتم را بيدار كردم، با وارد شدن ني. هايي از ذهنم كه مدت ها ساكت بودند بيدار شدند تا خود را نشان دهند

بسيار عظيم به ذهنم چشم دروني ام با شدت تمام باز شد و ناگهان، بسيار بيشتر از هر آنچه كه تا كنون ديده بودم را، 

تمام رازهايي كه از من پنهان بود، تمام شگفتي ها و هراس هايي كه موهبت من نمي توانست و يا نمي . مي ديدم

ذهنم را بر تامي تمركز . كنيم خيلي گسترده تر و پر رمز و راز تر است خواست ببيند؛ چرا كه جهان از آنچه ما فكر مي

ارواح شفافي كه هويتي نداشتند، صورت هايشان محو شده بود و از شدت . كردم و باال فاصله ارواح دورم را گرفتند

د كه انگار اصال جوري از ساختمان ها و موانع جامد عبور مي كردن. پوسيدگي و فرسودگي در شرف ناپديد شدن بودند

ارواحي پريشان، سردرگم، . گذشته در تعقيبشان بود و هيچ وقت قرار نبود به ابديت برسند. همچين چيز هايي وجود ندارد

 . گم شده... نا اميد و

تبديل به . حاال داشتم با چشم هاي او نگاه مي كردم و جهان را از ديد او مي ديدم. يكي از آن ها تامي آبليويون بود

چيزي فراتر از رويا بود اما با بيداري هم . مي توانستم حضور و افكار مشوش او را احساس كنم. روح شفاف شده بود يك

احساس كردم افكار تامي متمركز مي شوند و پس . وسيله كالكتر ذهن هاي ما را به هم متصل كرد. بسيار فاصله داشت

 .د و توسط حضور من، نيرومند و ثابت مي شوداز مدت زماني بسيار طوالني باالخره هويتش برمي گرد

 »جان؟ جان تيلور؟ تويي؟ « :تامي آبليويون گفت 
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 » . اومدم ببرمت خونه. دنبالت مي گشتم. من اينجا پيش تو ام. بله تامي« : گفتم 

 »افتاد؟ چه اتفاقي ... خيلي وقته دارم سعي مي كنم راه برگشت به خونه رو پيدا كنم... خونه« : تامي پاسخ داد

 »اميدوار بودم تو بتوني بهم بگي تامي، جنگ ليليث رو يادت مياد؟ « : من گفتم 

عقلشون رو از دست داده .. كه نمي فهميدن دارن چي كار مي كنن... يه جمعيت بودن. لعنت بهش، آره« : تامي گفت

از موهبت ويژه ام ... راي همينهمشون افتادن روي من و سعي كردن من رو بكشن، هيچ راه فراري نبود، ب... بودن

P202Fاستفاده كردم و هستي و وجود خودم رو زير سوال بردم

1
P . كه نه اين باشم نه اون، نه اينجا نه جاي ديگه، نه مرده و نه

اين كار  از دست جمعيت نجاتم داد اما در همون وضعيت از واقعيت خارج شدم، شايدم رفتم كنارش، بعد وجودم . زنده

 » . تو واقعيت بودم اما جزئي ازش به حساب نمي اومدم. زلزل شدكامال سست و مت

 » .يه روح شفاف« : گفتم

 ، زنجيرهدرست مثل همه ارواح گمشده از ابعاد متصل گذشتم و به خاطر كاري كه با خودم كرده بودم... بله« :تامي گفت

اهايي كه زير ماه ترسناك غرق در آتش بودن، يه چيزايي مي ديدم، دري. اتصالم با نايت سايد قطع شد و بعد، شناور شدم

درون مجسمه هاي غول  ا و زن هايي كههاز بدن زنده ها شمع درست مي كردن، مرد توشون مرده ها دخمه هايي كه

P203Fپيكر حصيري و شبه انسان

2
P و به فرمان  ...زير نور بي رحم خورشيد ...مي سوختن و يا با فالكت زدگي فرياد مي زدن

يه نفر دروازه اي  تا اينكه تو اون دنياي ترسناك... زره هايي وحشتناك... پر از شواليه هاي زره پوش بودبزرگ قلعه اي 

كه باالخره دوباره به نايت هم به سمت واقعيت دنياي خودمون باز كرد و من مخفيانه دنبالش كردم، اما حتي وقتي 

 ،جمع كردم د كه آدم هايي رو كه مي شناختم جمع كردماون موقع بواز . برگشتم نتونستم وضعيتم رو تغيير بدمسايد 

ن در وبراي اينكه تنها نباشم، براي اينكه گاهي كه جونش... مثل خودم هستي گرا كردم و به ارواح شفاف تبديل شدن

از آخرين باري كه . اونقدر جلو رفته بودم كه نمي فهميدم دارم چه كار وحشتناكي انجام ميدم. خطره نجاتشون بدم

در چيزي كه شبيه به ابديت شناور بودم و سعي مي كردم به افرادي كه فكر . تونستم درست فكر كنم خيلي مي گذره

 »...مي كنم مي شناسم نزديك بشم و توجهشون رو جلب كنم

                                                           
 .مترجم. اقع، هستي گراشون كردم، اما با توجه به جلدهاي قبلي منظور تامي زير سوال بردن حقيقت وجودي افراد هستدر و.  1
 )gigantic wicker men( برگرفته از يك شخصيت سينمايي. 2
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درست در همان لحظه يادم آمد كه يك روح تمام شب من و لري را تعقيب مي كرد، آستين هايمان را مي كشيد و 

. در تمام مدتي كه دنبال تامي بوديم او درست همراه ما بود، نزديك تر از آنچه تصور كنيم. ت ما را صدا بزندسعي داش

ناگهان هدلي با پيكري جامد در ميان ارواح شفاف ظاهر شد و تمامشان مثل پشه هايي كه سمت نور مي روند مجذوب 

 . استواري و قطعيت او شدند

حاال كه تونستي با تامي « . دايش همه جا بود و به تمام آن بي ثباتي سرايت مي كردص» .عالي بود جان« : هدلي گفت

 » .ارتباط برقرار كني مي تونم كمك كنم تا دوباره به شكل واقعي، جامد و پايدار به واقعيت برگرده

دنشون مسئولم، و همين طور بقيه رو، نه فقط اونايي كه من براي اينجا بو« : تامي كه صدايش واضح شده بود گفت

 » .نمي تونم هيچ كس رو به اين شكل اينجا تنها بزارم. بلكه تمامشون

بايد تا وقتي كه جان و لري با هم . اين كارمه، براي همين اينجام. البته تامي، همه برمي گردن خونه« : هدلي گفت

مي رو پيدا كردي اما قدرت جان تو تا.چون به هردوشون احتياج داشتم. شروع به كار مي كردن منتظر مي موندم

برگردوندنش رو نداري، منم فقط مي تونم بين اينجا و نايت سايد يه دروازه باز كنم اما بر تامي يا هركس ديگه اي تاثير 

اين فقط از عهده لري برمياد چون ديگه نه اينجاست نه اونجا، نه زنده و نه مرده، دقيقش اين ميشه كه، . مستقيم ندارم

 » ! مارو برگردون خونه! حاال تامي رو نگه دار جان، من در رو باز كردم، لري. دنياي موجود معلقهلري بين دو 

احساس كردم به طرف ما آمد و براي . مي توانستم حضور لري كه مثل شمشيري سرد و برنده بود را احساس كنم

. واقعي و استوار. چين واك بوديم همين ما هم به سمتش رفتيم و به همين سادگي، همه ما دوباره در نزديكي هاي

تامي با چشماني گشاده و خنده اي غير ارادي اطرافش را نگاه مي كرد، لري با يكي از مشت هاي خاكستري رنگش به 

وسيله را از روي سرم برداشتم و در يك آن دوباره فكر . هوا ضربه زد و هدلي هم دست به سينه ايستاد و سر تكان داد

. اندكي لرزيدم و وسيله را در جيب كتم گذاشتم. ودم درآمدند و خوشبختانه جهان محدود شده بودهايم به اختيار خ

فقط خدا مي داند كه بعد از چه مدت دوباره به واقعيت برگشته و . جمعيت بسيار زيادي دور و برمان ايستاده بود

مي كردند و بقيه بي حركت نشسته و  بعضي ها مي خنديدند، عده اي گريه. هوشياري اشان را به دست آورده بودند

لري ناگهان تامي را در آغوش كشيد، . خودشان را چنان محكم چسبيده بودند كه انگار مي ترسيدند دوباره گم شوند

آره، منم خوشحالم كه دوباره مي ! خيلي خب« : تامي كه نفسش بند آمده بود گفت. البته در واقع او را از زمين كند
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حتي اون موقع كه زنده ! هيچ وقت نفهميدي زورت چقدر زياده! ينكه جاييم رو بشكني بذارم زمينولي قبل ا. بينمت

 »!بدنت يخه! بودي و لعنت

 » .مشكل جريان خون دارم، خوبه كه دوبار كنار مايي تامي« : لري با وقار هميشگي گفت

 » ...نمي دونستم اينقدر تعدادشون زياده! لعنت! خوبه كه برگشتم« : تامي پاسخ داد

. من و لري كمي پيش درباره شان حرف زد بوديم. بعضي ها را از روي چهره شناختم. حداقل صد زن و مرد آن جا بود

ر عجيب كه لباسش بسيار كهنه و مثل هارالد كلكسيون. چهره هاي آشنايي از نايت سايد كه براي مدتي ديده نشده بودند

ژنده بود و با ناراحتي و غصه از همه مي پرسيد كه اسبش را ديده اند يا نه، اسقف ديوصفت كه همان رداي قرمز 

باشكوهش را پوشيده بود و داشت تمام ارواح آسمان ها و زمين را براي انتقام گرفتن از اهانتي كه جاللش شده بود فرا 

فرين شده با چهره بي رنگ و مرده وار و چشم هايي سبز درنده كه داشت لب هاي تيره اش را مي مي خواند، بانوي  ن

ليسيد و مشتاق بود تا كارهاي كثيف و شرورانه اش را از سر بگيرد، خواهر ايگور، مثل هميشه هوس انگيز، كين رستگار 

و به همه خيره شده بود، معشوقه نجواگر  كه در رداي خاكستري و پروتستاني اش و نحيف و افسرده به نظر مي رسيد

كه لباس باله اي تماما صورتي پوشيده بود ساتوري غرق خون را طوري در دست گرفته بود كه انگار در حين انجام 

افرادي خوب، بد و چيزي بين اين دو كه مدت ها بود گم شده بودند و افكارشان از بين رفته .  كاري مزاحمش شده اند

 .به هيچ وجه. همه اش تقصير تامي نبودالبته، . بود

مي خوام بدونم وقتي . ممنون! ما هيچ وقت اينقدر باهم صميمي نبوديم! بغل كردن بسه لري! خيلي خب« : تامي گفت

 » جنگ ليليث به كجا رسيد؟ پيروز شديم؟. نبودم چه اتفاقي افتاد

  ».اون رفته، و ديگه هم برنمي گرده. از پسش بر اومديم« : گفتم

چند وقته « :تامي كه چيزي در صدايم شنيده بود، چشمكي به من زد و ترجيح داد ادامه بحث را نگيرد، سپس پرسيد

رفتم؟ انگار سال ها طول كشيده، مثل اين بود كه تا ابد در يكي از اون كابوس هايي كه توش دائم سعي مي كني با 

 »...شنوه گرفتار شده باشيمردم حرف بزني ولي هيچ نه مي بينتت و نه صدات رو مي 
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ازت مراقبت مي كنن . نگرانت بودن. برت مي گردونم خونه پيش مامان و بابا. همش تموم شد« : لري با اطمينان گفت

 »  .تا دوباره رو به راه بشي

هم كه  مامان هميشه سعي مي كنه بهم غذا بده، بابا. مي دوني كه از شلوغ كردناشون متنفرم« : تامي با اخم جواب داد

 » .دائما غر ميزنه اين كار مناسب تو نيست

حاال كه برگشتي، بايد خوشحالم باشي، و گرنه چنان مي زنم تو گوشت . اما هيچ جا آسايش خونه رو نداره« : لري گفت

هدلي تو چي؟ فكر مي كني تو برنامه هاي پيچيده و شلوغت مي توني يه جاي خالي براي سر زدن به . كه حالت جا بياد

 » خونه پيدا كني؟ 

 » .چرا كه نه؟ مي تونم يكم وقتم رو خالي كنم« :هدلي گفت 

بگذار نايت سايد بلرزد و . خب خب، برادراي آبليويون كه بعد از مدت ها براي اولين بار دوباره كنار همن« : گفتم

 ».تبهكاران در مفخيگاهشان پنهان شوند

 »! امن هنوز اون كشيدهه رو نگه داشتم« :لري گفت 

كلي كمك و ! اينا كه برگشتن چي؟ نمي تونيم خودمون بريم و ولشون كنيم اينجا! يه لحظه صبر كنيد« : گفتم

 » !پشتيباني مي خوان كه يا به زندگي هاي قبليشون برگردن يا دوباره شروعش كنن

 » .به من مربوط نيست« : لري گفت

 »  .نجا تموم شد جانبه منم همين طور، با كمك تو كارم اي« : هدلي هم گفت

در گذشته به واكر زنگ مي زدم . منظورش را مي دانستم و زير لب دشنامش دادم. و سپس نگاه معني داري به من كرد

ممكن بود بعضي هايشان هم كه فكر مي كرد . و او هم براي اين جور آدم ها تيم هاي پرستاري و نگهداري مي فرستاد

چون . خودم بايد كاري مي كردم... كه اين يعني. ه لطف من، ديگر واكري دركار نبوداما ب... بايد كشته شوند را بكشد

مجبور . جهان راهي براي به ثمر رساندن خواسته هايش دارد، به جهنم كه ما چه مي خواهيم. هيچ كس ديگري نبود

همچين . اشتند پشت كنمبودم براي مدتي موقعيت واكر را بپذيرم، چون نمي توانستم به افرادي كه نياز به كمك د
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اصال براي همين هم در اولين فرصت كاراگاه خصوصي شدم، چون وقتي كه خودم نياز به كمك . چيزي در من نبود

 . داشتم، هيچ كس نبود

 به جولين ادونت« : گفتم. فقط تا زماني كه اداره كننده ها يك فرد شايسته تر پيدا مي كردند، جانشين واكر مي شدم

 ».تا اداره كننده هاي جديد نيروي كمكي بفرستنزنگ مي زنم 

 »واكر كجاست؟ چرا اينجا نيست؟ « : لري پرسيد

 » .واكر به مالقات شيطان رفت« : گفتم
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 سخن آخر

آشپزخانه تكه هاي خون و غضروف چسبيده به يكي از چاقوهاي وقتي كه باالخره به خانه برگشتم، سوزي داشت در 

از . مي خواست ديگر آن ها را تميز نگه دارد، عادت هاي قديمي سخت از بين مي روند. آدم كشي اش را مي تراشيد

اما . ميه شغل جديد پيدا كرد« : گفتم. پشت سر نزديك شدم و او را به آغوش گرفتم، او هم با  آسودگي به من تكيه داد

 »روز تو چه طور بود؟ . با بد شانسي تمام تو مصاحبه رد شدم

. و آها، يه بسته پستي هم براي تو رسيده. دوباره گلوله هاي شات گانم تموم شده. مثل هميشه« :سوزي گفت

 ».گذاشتمش تو نشيمن

 . به اتاق نشيمن رفتم، و روي ميز، بسته اي بلند، و شمشير مانند قرار داشت

 

 

 


