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ها، از وقت یدارم که بعض یقیرف افتد؛یاتفاق م يگدار که گاه يجورهمان

  اعماق احضار کند. یتارواح را از نها تواندیکه م پردیزبانش م

. کامال محدود دارد هایییروروح کوچک، که ن یک .روح را یکحداقل  یا

چهارم اسکاچ با  یوانکه به ل یفقط وقت یول زند،یاش حرف مدرباره یگاه

ز ا یزچ یچسوم ه یوانسر ل -هست  یفیتعادل ظر ینجا. ارسدیم یشسودا

  .ردبیم بشخوا یو با پنجم داند؛ی) نمیعیشارواح (البته از نوع ماوراء الطب

خاطر  ینشده است، به هم یزانمقدارش م یگرشب فکر کردم که االن د آن

  “؟  یادم یادترو که مال تو بود،  ی! جرج!، اونیمشروب و ارواح! ه“گفتم : 

بود که  یبعج یشانگار برا کردیبه مشروب نگاه م يجور “هه ؟  “:  گفت

  . یاوردر برا به خاط یزيچ ینهمچ یدبا
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هه، که قدش  یزههمون ر گم،یاون روحه رو م گم،یمشروب رو نم “:  گفتم

عالم وجود احضارش  يکجا دونمیاز نم یدو سانت بود، همون که گفت یباتقر

  “ …داشت یعیفوق طب یروهايهمون که ن ي،کرد

 شوینبود، فکر نکنم بتونم اسم واقع ینآها، عزازل، البته اسمش ا ”گفت : جرج

  “ یادمه. آره،  کنمیاسم صداش م ینبا هم یتلفظ کنم . ول

  “؟  کنییازش استفاده م یلیخ “

 يازب یروهاشکه با ن شمیوسوسه م یشهخطرناکه . هم یلینه، خطرناکه، خ “

من  دونی،یحواسم جـَمعه . خودت هم م یکنم . من خودم مواظبم، حساب

 یه که به ینا يبار برا یههم  ینبه اخالق پابند ام . فکر کنم سر هم یلیخ

 رشمکشد! افتضاح شد! ف يکمک کنم احضارش کردم . عجب خرابکار یدوست

  “تحمل کنم  تونمینم

  “شد ؟  یچ “
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 ینهاز س یدبا یگهگمونم د “گفت :  کرد،یکه با خودش فکر م یحال در

  “ …گندهیداره اون تو م یگهد یرون؛ب یزمشبر

 یتو زندگ یدخترها نقش مهم ی،جوون يتو تر بودم،جوون یلیموقع خ اون

 هیادمخوب  یول یاد،ابلهانه به نظر م کنمیآدم دارند . االن که بهش فکر م

  . یماز دخترها باش یکیبا کدوم  کردیفرق م یلیما خ يکه برا

 یدر اومد، خودشه، فرق چندان یهر چ یسه،ک يتو کنییواقع، تو دستتو م در

 –داشتم، اسمش مورتنسون بود  یقیرف یک—اون روزها  یول یکنه،هم نم

خودم هم خبر  يآخر يهاسال ین. ا بشناسیش نکنم فکر.  مورتنسون اندرو

  . یدمازش نشن یچندان

.  ییدختر استثنا یکدختره بود،  یکقراره که اندرو تو کف  یناز ا داستان

 کنه . یبدون اون زندگ تونستیست . نم دختره فرشته گفتیخودش م

 یکنشده ب ریزیزر هايیکهت یاتک بود و بدون اون، دن یتیهمه گ يدختره تو
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که  اییهحرف ینخودت؛ از هم دونیی. م یسگر يبود که کرده باشند تو

  . زنندیها معاشق

 يجورا یک ینبود که آخرش دختره جوابش کرد، و ظاهرا همچ ینجاا مشکل

که  یهم نداده بود به احترام یتیاهم یچهم جوابش کرده بود، ه يناجور

ن دماغش بشک یرکرده بود، ز یرشتحق یخودش قائل بود . حساب ياندرو برا

  بود . یدهخند احساسیهاش هم بزده بود، به اشک

 خوامیکارها رو کرد، م ینکه کلمه به کلمه همه ا یستن ینا منظورم

ن م یشپ ینجارو که اون به من منتقل کرد شرح بدم . نشست ا یاحساس

 :اتاق . دلم براش سوخت . بهش گفتم ینهم يتو ینجامشروب خوردن، ا

درست  یسیاگه وا ی،کن ینجوريبا خودت ا یدتو نبا یمتاسفم مورتنسون، ول”

 یه بونیاخ يتو یدختر بوده، نگاه کن یککه اون فقط  بینییم کنی،فکر 

  “ شندیشون دارند رد معالمه
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 یمدگزن يتو خوامینم یگهبه بعد د ینداداش جون، اصال از ا “گفت :  یتلخ به

.  فتمیب یرشامروز و فرداست که گ ینباشه، البته، بجز زنم، که هم یزن یچه

  “کارهاش رو جبران کنم  ینا خوادیکه دلم م ینهمسئله فقط ا

  “زنت ؟  يکارها “:  گفتم

 يبرا يکار خوامیم گمیبا زنم بکنم ؟ م يبخوام کار یدنه بابا، چرا با ”: گفت

  “من رو دك کرد بکنم  احساسیجور ب یندختره که ا ینا

  “مثال چه کار؟  “

  “ دونمینم شور ببره!مرده “

 یاد،از من بر ب يکار یدشا “بهش گفتم :  سوخت،یهنوز دلم براش م چون

داره استفاده کنم، البته  ياالعادهخارق يهاروح که قدرت یکاز  تونمیمن م

 ات کردم باز سانت دو حدود رو اماشاره و شست انگشت –“روح کوچولو  کی

  “ نهکارها بک یلیخ تونهیکه م ”–فهمیده رو منظورم بشم مطمئن
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به عزازل باهاش صحبت کردم، البته اون هم حرف من رو باور کرد .  راجع

همراهمه .  یبیاعتقاد عج کنم،یم یفتعر ياقصه یکه وقت امیدهمعموال د

 یواريچنان د يقصه گفتن، جو ناباور کنییتو شروع م یجون! وقت یقرف

.  ستنی ینجوريمن ا يبرا ی. ول یشببر یبرق با اره یدکه با کنهیدرست م

غل و غش صحبت  یمثل معروف بودن به صداقت و با صراحت و ب یچ یچه

  . یشهکردن، نم

رو که  یزيچ یتونهاون م ”که بهش گفتم چشماش برق زد . گفت : همین

  “بهش بده ؟  خوامیمن م

 یکن يکه کار هایهما ینا يتو یزيچ یدوارمآره داداش، اگه بشه . فقط ام “

ت ذهن يتو یادب یرونموقع حرف زدن وزغ از دهنش ب یا یرهگند بگ ياون بو

  “نباشه 
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ام ؟ اون دو سال  یمن چ کنییمعلومه که نه ! فکر م “گفت :  برافروخته

کنم . تو  یتالف یدرست حساب خوامیم یش،به من داد، حاال کم و ب يادش

  “محدوده ؟  یروهاشاون روحه ن یگیم

  “ یه ییاون موجود کوچولو“ام رو گرفتم باال : شست و اشاره دوباره

 یک يمدت؛ حداقل برا یک يبه اون بده ؟ برا یحنجره عال یک تونهیم “

  “اجرا 

ه . دار ياآقامنشانه یشنهادمورتنسون پ رسیدیبه نظر م “ پرسمیازش م “

اصطالح درستش  یناگه ا خوند،یمحل کانتاتاس م یسايکل يخانمه، تو

ه ها بوقت یلیبود و خ یقیگوشم دنبال موس یک یشه. اون روزا من همباشه

اعانه  قصندو يجلو ي. (البته حواسم بود که چه جور رفتمیجاها م جورینا

 ها هم به نظرشنونده یو باق بردمیاز آوازش لذت م یبابدم ) من تقر یجاخال

خلق و  کردمی. اون وقتها فکر م کنندیمؤدبانه صداش رو جذب م رسیدیم
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ا هکه اون گفتیمورتنسون م یاطرافش نداره، ول یطبه مح یاون ربط يخو

  . شندیقائل م یازسوپرانوها امت يبرا

که کمک  خواستیدلش م یلیت کردم . خشد که با عزازل مشور همین

هم  “در ازاش روح من رو بخواد  “) که یگهد دونییمزخرفات (م ینکنه، از ا

 دخوایکه روح من رو م یدمبار از عزازل پرس یک یادم یادمنبود .  يخبر یچه

 یهچ هک یدهست . از من پرس چییکه چ دونستینم ینه، اون حت یا یرهبگ

 یايدن يکه اون تو ینه. مسئله ا یهکه چ دونمیو بعدش معلوم شد من هم نم

ه ک شهیمحسوب م یبزرگ یتکه براش موفق یکیهخودش چنان موجود کوچ

  .ما بذاره . دوست داره کمک کنه یايدن ياز خودش تو يبتونه اثر

که به مورتنسون گفتم اون  یسه ساعت رو جور کنه و وقت تونهیکه م گفت

 کیی یاهندل  یارو انتخاب کرد که اون قرار بود باخ  ی. شب یهکه عال گفت

 یخوانتک یکرو بخونه، و قرار بود که  یانوپ یمیقطعات قد یناز ا یگهد

  .بکنه یراو گ یطوالن
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و البته من هم رفتم . من خودم در مورد  یسا،اون شب رفت کل مورتنسون

 انیو فکر کردم بهتره جر دونستمیمسئول م افتادیکه داشت اتفاق م یزيچ

  .ینمرو بب

 یقاحاضر بودم . دق هاشینمن سر تمر “گفت :  یبا دلتنگ مورتنسون

 یککه، انگار دم داره و  دونییم خونه؛یم یشهکه هم خوندیم يهمونجور

  “دمش  ينفر پا گذاشته رو

 گفته ي. چند بار زدیاون حرف نم يدرباره صدا ینجوريمعموال ا مورتنسون

البته، به هرحال اون  شه،یم یهاست که متعالآسمان يآوا ینبود که ا

ها رو منحرف که قضاوت مرد یزیهچ ینمورتنسون رو جواب کرده بود، و ا

  .کنهیم

در باره  ینجوريآدم ا “نگاهش کردم و حرفش رو اصالح کردم :  یرانهگ خرده

  “ زنهیبهش بده حرف نم یعال یههد یک خوادیکه م یخانم
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و نقص باشه، واقعا کامل .  یبع یصداش کامل و ب خوامی. م ینههم یقادق “

 –که  بینمیهام پاك شده مچشم يعشق از جلو غبارهاي که حاال –حاال 

اون روحت بتونه  کنییفاصله داره . فکر م خیلی شدن کامل تا هنوز اون

  “کنه ؟  یستشراست و ر

سر باز کرد .  امیگمانزخم بد “ شهیش نمبعد از ظهر وقت یقهدق 8:15تا  “

 فتهیاتفاق ب هاینتمر يشدن صداش تو یعال خواستییوقت نم یکتو که  “

  “بشند؟  یدها نا اماجرا همه شنونده يو بعدش تو

  “ کنییکامال اشتباه م “:  گفت

د اوم یدشکه اون با لباس سف یکم زود شروع کردند و وقت یکرو  برنامه

 از دو یشتروقتت ب یچمن که ه یمیصحنه، ساعت، به وقت ساعت قد يرو

شماها  يجوجه سوپرانوها ینبود . اون از ا یقهدق 8:14عقب نمونده،  یهثان

 ایجاد يفضا داشت برا یکل اشینهو درشت اندام بود، س یکلیه ینبود . حساب

 رخودش غرق کنه . ه ينت، تمام ارکستر رو تو ینباالتر يکه تو ینیطن
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تو،  کشیدیالزم داشت م ینا ياجرا يرو که برا ییوقت اون چند گالن هوا

 یهد الاز اون چن یمبود، بگذر یدهد یاون چ يمورتنسون تو ینمبب تونستمیم

  .پارچه

 15و  8سر  یقاسطح معمول خودش برنامه رو شروع کرد و بعدش، دق توي

ر دفعه انگا یککه  یدماضافه شده باشه . د یگهد يصدا یکانگار  یقه،دق

 يدستش که رو یکو  ید،از جا پر کرد،یباور نم شنیدیرو که م یزيچ

  .لرزیدیگذاشته بود انگار م یافراگمشد

شده بود . تک تک  یلدر اوج صدا تبد یاوج گرفت . انگار به ارگ صداش

که کنارش همه  شدیم یجادتازه همون لحظه ا یبود . نت یهاش عالنت

  .ناقص بودند هايیکپ یفیت،حجم و ک با اون ییهانت

 شد،یباشه) اجرا م ین(اگه اصطالحش هم یمناسب یبراتويبا و یقانت دق هر

  .ها بودپشت اون یمیکه قدرت و کنترل عظ ییفراز و فرودها
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 یقی. نوازنده ارگ اصال حواسش به موس شدیاون نت به نت بهتر هم م و

 فکر — قسم بخورم تونمیالبته نم –کنمیو فکر م کردینبود، به اون نگاه م

در هر صورت من  زدیارگ زدن شد . اگر هم داشت م خیالیب کنممی

.  يبشنو یزيچ خونهیاون داره م ی. محال بود وقت یدمازش نشن ییصدا

  .اون البته يبجز صدا یزچ یچه

. ودنشسته ب یداز تمج یاش محو شده بود و بجاش رنگاز چهره یزدگ شگفت

ت . به اون نداش یاجیرو که دستش گرفته بود گذاشت کنار، احت یدفتر نت

 یتهدا یاو اصال الزم نبود که اون رو کنترل  خوندیاش خود بخود محنجره

  دندشده بو لبکنه . رهبر ارکستر خشکش زده بود و انگار همه افراد دسته ال

 ند،کردیا ملب نجو یرکر در اومد، انگار ز يتمام شد و صدا یخوان تک باالخره

همون شب  خواستندیو م کشیدندیکه همشون از صداشون خجالت مچون

  .هاشون رو بگذارند و بروندحنجره یساهمون کل يتو
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 يیزصداش تنها چ خوند،یکه م یاون بود و خودش . وقت یگهآخر برنامه د تا

 ی. وقت کردیهم داشت صدا م ايیگهد یزاگر چ یحت شدیم یدهبود که شن

 نستیمتویو نم یکیتار يتو یممون نشسته بود انگار ما همه خوند،یه نمهم ک

  .یمرو تحمل کن یینبودن روشنا

اون  یول زنه،یدست نم یساکل يتو کسی البته خب —که تمام شد وقتی

 یک همه به يبلند شدند، انگار پاها یساکل يکار رو کردند . همه تو ینشب ا

وصل باشه، و دست زدند و دست زدند، و معلوم بود که  يشب باز یمهنخ خ

  .که اون دوباره بخونه ینمگر ا زنند،یتا صبح دست م

ر . نو ینهدر پس زم یمردد ارگ يبا نجوا یی،اون تنها يدوباره خوند، صدا اون

  .از کر معلوم نبود یگهکس د یچاون، و ه يرو انداخته بودند رو

بود . حواسم رو از صدا منحرف کردم  چقدر براش راحت دونیینم …راحت

 ینمتا بب یرم،تا مچش رو سر نفس گرفتن بگ یکشه،نفس م يچطور ینمتا بب
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ا نت رو ب یک تونهیهوا داره، چقدر م ینتام يجفت شش برا یکفقط  یوقت

  .تمام حجم صدا کش بده

هم تمام شد . تازه اون  هایقتشو یو تمام شد . حت شدیتمام م یدبا ولی

رق هاش ببغل دست من، مورتنسون نشسته و چشم یدموقت بود که که فهم

و تمام وجودش جذب آواز او شده بود . تازه اون وقت بود که شروع  زنه،یم

  افتاده . یچه اتفاق ینمکردم فکر کنم بب

جور  یچصاف ِصافم، ه یدسیخط اقل یکحرفها، مثل  ینبعد از همه ا من،

از من انتظار داشت  شدی. نم یستمن ن يهم تو یو خم و کج و کولگ چیپ

 يقدر چم و خم دار ینبوده . عوضش تو، تو که ا یکه بفهمم اون دنبال چ

تو  ي،رباال ب یچپله مارپ یکاز  ی،ذره بچرخ یه ینکهراحت بدون ا تونییکه م

  .گشتهیم یچ یاون پ فهمیديینگاه م یکبا 

  بخونه یعال تونستینم یگهوقت د یچه ولی –آواز خونده بود، آلیدها اون
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فقط سه ساعت تونسته بود  يتمام عمرش رو کور مادرزاد بود و بعد، برا انگار

و ر یبیها و عجاها و شکلهمه رنگ ینه،بب یدد شهیرو که م یهرچ – ینهبب

 دتقدر بهشون عا ینچون ا کنیمیکه دور و بر ماست و ما بهشون توجه نم

 يط برافق ینی،رو با همه جالل و ابهتش بب هاینهمه ا ی. فکر کن بتونیمکرد

  .یسه ساعت، و بعدش دوباره کور بش

دت م يبرا ینکها یول ی،رو تحمل کن یتکور تونییم ی،ندون یچ یچه اگه

م به عال يهم هست، و بعدش دوباره برگرد ايیگهد یزکه چ یبفهم یکوتاه

  .رو تحمل کنه ینا تونهیکس نم یچه ي،کور

، ما ما بود یبنص یاصل یبدبخت ی. ولوقت آواز نخوند یچه یگهاون د البته

  .هاشنونده

ر . فک ترینیعال یم،گوش کرده بود یقیموس ترینیسه ساعت به عال ما

  ؟ یمبجز اون رو تحمل کن یزيچ یدنشن تونستیمیما م کنییم
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اواخر رفتم به  ینبدم . ا یصصداها رو تشخ تونمینم یگهاز اون موقع د من

 هینکا يپرطرفدارند . فقط برا قدرینراك که ا يها یوالفست یناز ا یکی

صدا هم  یکاز  یحت یول کنی،یخودم رو امتحان کنم . حرفم رو باور نم

  .ددرهم و برهم بو يمن همش سر و صدا ي. برایارمنتونستم سر در ب

ا و ب یادز یلیخ یاقبا اشت که مورتنسون، که ینهخاطر من ا یتسل تنها

 يوضعش از همه ما بدتره . اون دائم تو کرد،یتمرکز گوش م یشترینب

ب ل یربلندتر از زمزمه ز ییصدا یچه تونهیو نم گذاره،یم یهاش گوشگوش

  .رو تحمل بکنه

  ! حقشه

 پایان
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