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شده در قلب تاريك و جادويي لندن،جاييكه آرزوها در بدنهاي  مخفي. در نايت سايد هيچ وقت شب تموم نميشه

تو ميتوني هر چيزي رو كه ميخواي در نايت سايد .قرضي راه ميرند و وسوسه و رستگاري هميشه در حال فروشه

نئونهاي داغ،سايه هاي تاريك،اونقدر گناه كه ميتوني يك كارت .پيدا كني ، اگر اون تو رو  اول پيدا نكنه

رو براش تموم كني،كلوپ هاي ديوانه و آهنگ هاي ديوانه وارتر،كفش هاي رقصت رو بپوش و اونقدر  اعتباري

و يه نفر يه .شب هميشه ادامه داره و ادامه داره و تفريح هيچ وقت متوقف نميشه.برقص  تا خونريزي كني

  .جايي،يه گلوله داره كه اسم تو روش نوشته شده

من يك .صي،روح از دست داده، و در لعنتي ترين جاها به دنبال جواب ميگردمكاراگاه خصو.اسم من جان تيلوره 

من رو استخدام كنيد اگر .موهبت ويژه براي پيدا كردن چيزها دارم، ولي اغلبا چيزي كه پيدا مي كنم دردسره

نميتونم تضمين كنم كه عدالت رو تحويل بدم ، يا حتي يك پايان . ميخواهيد كه حقيقت رو بدونيد

ولي وقتي كه ديگه جسدي روي زمين نيفتاد و همه توهم هاي تسلي دهنده پاره شد و به كنار ر فت .......خوش

من جان تيلورم ، و اينجا نايت سايده .حداقل حقيقت رو خواهي داشت تا با اون قلب ضرب ديده ت رو بغل كني 

 . غذه ؛ نيست، و اين يك داستان براي كسي كه اعتقاد داره هر چي كه ميخونه فقط كا
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 خشم لوا

 

يكي از مشكالت زيادي كه كار كردن به عنوان يك كاراگاه خصوصي داره، اگه افراد زيادي كه مي خواند تو 

و از .رو بكشند رو حساب نكني،غالبا براي داليل كامال درستي ، اينه كه تو بايد صبر كني تا كار به سراغ تو بياد

در دفترم  ، جايي كه منشي من كتي اون همه وسايل با تكنولوژي باال  كه به اندازه جهنم زماني كه من نشستن 

من رو ميترسونه  رو نصب كرده رد كردم  ، اغلب وقتم رو با نشستن توي بارها منتظر براي اينكه يه چيزي 

پرونده ها شباهت  ولي در آخر ،.همه ميگن كه را ه بدي براي گذروندن زندگي نيست.اتفاق بيفته ميگذرونم

  .زيادي به اتوبوس دارن،تو براي قرنها منتظر ميموني ، اون موقع سه تا دونه يه دفعه سر ميرسه

من يه كاراگاه خصوصي از يك مدرسه قديمي ام ، دقيقا در يك اوركت نظامي سفيد پايين تر از مد روز ، و 

هميشه وادارشون ميكنم كه حدس .كه حفظش كنميك سيماي رندانه از راز كه من به شديدترين درجه قصد دارم 

يك آوازه خوب يا در بيشتر مواقع بد ، ميتونه تو رو از چيزاي بيشتري كه يك جليقه كوالر ميتونه حفظ . بزنن

من روي پرونده هايي از چيزهاي مرموز و غير طبيعي كار ميكنم،گناهان و مشكالتي عميقا تاريك .كنه،حفظ كنه

من كاري رو رها نميكنم و اسلحه هم حمل نميكنم ، هيچ وقت احساس نكردم كه .ايت سايدو كثيف ،حتي براي ن

  .احتياج دارم
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مدير يكي از برجسته ترين . تازه يك پرونده سرراست و متوسط رو تموم كرده بودم،كه دردسر سراغ من اومد

خانه اچ پي الوكرافت كتاب.كتابخونه هاي نايت سايد كه يه كم حالت هيستريك داشت با من تماس گرفت

من .كه مايه مباهاتشون جمع كردن كتابهاي غيرمجاز زير يك سقف  بيشتر از  هرجاي ديگه اي بود.مموريال

البته اونها نكرومنتين .قبال چندتا از كتاب هاي مايه مباهاتشون رو ورق زده بودم و تحت تاثير قرار نگرفته بودم

اشتند ، و يكي از متن هاي بدون سانسور از يكي از كتابهاي شرح رو در چهل و هشت زبون  شامل خط بريل  د

اونها حتي آخرين عهد شيطان ، كه بطور اورجينال داخل رحم يكي از راهبه .زندگي مسيح نوشته پوليتوس پيالت

كتاب مذاهب غيرقابل .ولي خيلي از  وسايل  فقط توريستي بود.هاي مرتد خالكوبي شده بود  رو داشتند

هيچ چيزي براي گسترش دادن .ان شناسي براي مترسك ها ، ماهيگيري خشن روي رودخانه مرگتلفظ،شيط

  .افكارت يا به مخاطره انداختن روحت وجود  نداشت

با من تماس گرفته شده بود براي اينكه بيست و هفت نفر از مشتري هاي كتابخونه رو با چشم هاي گشاد شده و 

هيچ نشاني از شخصيت يا .اي كتابخونه سرگردون بودند پيدا  كرده بودندذهن پاک شده در حالي كه بين قفسه ه

آگاهي در آنها باقي نمونده بود كه  براي دوشنبه صبح حتي براي كتابخونه اچ پي الوكرافت مموريال به طور 

براشون با استفاده از موهبتم وقت زيادي نبرد كه كشف كنم كساني كه اون  اتفاقات . غير معمولي اي زياد بود

من كتاب رو وادار كردم كه ذهن ها رو برگردونه سر جاش،  اغلبا در ..............افتاده بود  در حال مطالعه بودن

بدنهاي درست، و با عجايب اينترنت آشناش كردم،  كه بايد تا موقعي كه كتابخونه ميتونست به جاي ديگه اي 

  .بفرستدش ، سرگرمش كنه

من چك يا كارت پالستيكي قبول نمي (اي شاد ديده ميشد ، و يك كيف پر از پولبنابراين، همه طرف لبخنده

براي من و من از خودم  )كنم ، حرف از اعتبار هم نزن، نتيجه امتناع ممكنه شامل پشت آرنج بين چشم ها باشه

ها نگاه كردم و  تا اينكه كتابخونه رو ترک كردم و به پايين پله..................كامال احساس رضايت مي كردم
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احتماال دو نفر از خطرناكترين افراد در . واكر و  سوزي شوتر رو  ديدم كه در پايين پله ها  منتظر من بودند

  .نايت سايد

سوزي شوتر ، همچنين معروف به  شاتگان سوزي ، و   اُه   مسيح   اون خودشه فرار كنيد، رهبر شكارچيان 

يك كولي بلوند بلند قد در .ت  شاتگان و نارنجك همراه خودش ميبردجايزه بگير نايت سايد كه هرجا ميرف

لباس چرم مشكي موتورسواري ، با دو قطار فشنگ كه به صورت ضربدر از روي سينه عريضش ميگذره، و 

تمام  طرف چپ صورتش رو بافت شياردار  . پوتين هاي نوک فوالدي و سردترين نگاه خيره در تمام جهان

بود،كه يك چشمش روبسته بود و يك طرف دهنش رو به يك خنده نيشدار ثابت پيچانده جاي زخم پوشانده 

ميگفت كه براي .  او ميتونست به راحتي اون رو درست كنه ولي تصميم گرفته بود كه اينكار رو نكنه . بود

  .اون بهش يك جراحت شوم مسحور كننده ميداد...كارش خوبه

  .ه گفت كه هيچكدوم از ما ورود اون يكي رو نديدهمن و سوزي از يك جنسيم، به جرات ميش

او خيلي شبيه . واكر حتي خطرناكتر از اونيه كه اطرافت باشه، اگرچه بيشتر در راه هاي زيركانه و غيرمستقيم

ممكنه فكر كني كه . شهروندهاي جنتلمن متوسط ميمونه، لباس راه راه، كاله لبه دار، و سيماي آرامي از قدرت

ولي . هر باشه يا يك معاون وزارتخونه ابدي براي وزيري كه تو هيچ وقت چيزي ازش نشنيدييك نفر در ش

  .واكر مسئول نظم و امنيت نايت سايده، به شكلي كه هيچ كس انجام نداده يا نميتونه انجام بده

ود داره كه در جايي كه همه چيز مجازه و گناه و وسوسه در  دستور كار هر روز قرار داره ، هنوز خط هايي وج

  .واكر منتظره............نبايد ازشون عبور بشه، و براي اونايي كه اينكار رو انجام ميدن 

او قرار بود كه قدرت اولياي امور رو نشون بده ، اون موجودات خاكستري بدون چهره  كه صاحب هرچيزي  كه 

واكر به نام آنها صحبت ميكرد، .ميبرنداهميت داره  هستند و از هر معامله كثيف و خطرناک در نايت سايد سود 
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با صدايي كه آنها بهش داده بودن كه نميشد از اون نافرماني كرد،  و  واكر ميتونست در صورت ضرورت به 

اما از اونجائي كه همه اولياء امور در جنگ ليليث كشته و خورده .يك ارتش يا كليسا بگه كه ازش پشتيباني كنن

و او هنوز صدا رو .مردم در تعجب بودن كه واكر اين روزها قدرتش رو از كجا مياره شده بودن، تعداد زيادي از

  .داره ، و پشتيبانيش رو، بنابراين هركسي به راه خودش رفت

  .ولي افراد خيلي زيادي منتظر يك نعل اسب ديگه بودن تا شروع كنن

او رو ناديده گرفتم و همه توجهم رو  واكر لبخند زد و مودبانه براي من سر تكون داد، ولي من طبق اصول كلي

  .به سوزي دادم

  ».سالم عزيزم، چند روزي ميشه كه نديدمت«

  ».كار ميكردم، دنبال يه جايزه بودم«:سوزي با صداي سرد و محكمش گفت

  »براي واكر؟«:من يك ابروم رو باال بردم وگفتم

پول واكر «: پشتش تكون مختصري خورد سوزي براحتي شانه باال انداخت،ته قنداق شاتگان در جلد چرمي روي

فقط در مواقع كشتن يا شادماني پس از . به خوبي پول هر كس ديگه ايه و تو ميدوني كه نياز دارم مشغول باشم

  »تو پرونده ت رو تموم كردي؟.اون واقعا احساس زنده بودن ميكنم

  »آره«:در حاليكه از روي بي ميلي نگاه اجمالي اي به واكر كردم گفتم 

  ».ميتونم كمكت رو در يك مورد نسبتا اضطراري بكار ببرم. پس با من بيا جان«:واكر گفت
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قبال با واكر كار كرده بودم ، در فرصت . من از پله ها پايين رفتم تا به واكر رسيدم، و از وقتم استفاده كردم

در مواقعي از من استفاده مي  واكر به اندازه كافي خوب پول مي داد، ولي فقط.هايي، اگرچه به ندرت با رضايت

در مواردي كه به كسي به طور بالفعل قابل انكار و .كرد كه نمي خواست افراد خودش رو اونجا ريسك كنه

ما با هم در نايت سايد قدم زديم ، واكر در چپ، و سوزي در طرف راست من، و .كامال قابل مصرف نياز داشت

  .فضا بده هر كس ديگه مطمئن ميشد كه به ما يك عالمه

من سوزي رو استخدام كردم براي اينكه يك نفر بزرگ و مهم گم شده و من احتياج دارم «:واكر به راحتي گفت

هيچ چيز غيرمعمولي اي وجود نداره ولي متاسفانه، سوزي ثابت كرده كه كامال در پيدا .كه به سرعت پيدا بشه

  ».كردن هدف ناتوانه

من از همه ارتباطات معمولم استفاده كردم و هيچ كدوم از اونا . تقصير من نيست«:سوزي به سرعت گفت

پريده توي .طرف فقط ناپديد شده.حتي پس از همه روشهاي سنتي رشوه و كتك زدن.نتونستن چيزي به من بگن

 ».من حتي مطمئن نيستم كه هنوز توي نايت سايد باشه. سوراخ بسته شده...... يه گودال عميق و بعد از اون

  ».اگر رفته بود متوجه ميشدم.اوه،هنوز اينجاست«:واكر گفت

  »دقيقا داريم در مورد كي صحبت ميكنيم؟« :من گفتم

  ».اه ، من از قيافه ت حدس ميزنم كه تو حداقل در موردش شنيدي.مكس ماكسول«:واكر گفت

يس مالك كلوب شب،  رئ.كي نشنيده؟مكس مكسول، اونقدر بزرگ كه  دوبار تو اسمش آوردند«:من گفتم

  ».همچنين معروف به  افسونگر مرتد،اگرچه من نميتونم بهت بگم چرا.گنگسترها، ديوار،و كارچاق كن
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اون دوبار سعي كرد كه من رو .مرد بزرگ، يك مرد خوب مستقر شده با ارتباطات خيلي خوب«:واكر گفت

كس عزيز مالك چيز نسبتا به هرحال ، اينطور كه پيداست م.  بكشه،ولي من از اونايي نيستم كه كينه اي باشم

  ».مخصوصي شده كه بايد بيشتر از اين شعور ميداشت كه درگيرش بشه، اگر بخوام دقيق باشم،كليد آكواريوس

يه اختراعي از دهه شصت،   همون .من اين اسم رو ميشناسم« :من در حالي كه  اخم كرده بودم گفتم

د وسيله خيلي شخصي خودش از قدرت رو داشته نيست؟همون موقعي در گذشته كه هر شخصيت اصلي مجبور بو

من هيچ وقت به اين چيزا اعتماد نداشتم، هيچ وقت نميتونستي بگي چه موقع ناگهان .باشه تا جدي گرفته بشه

باطريهاي كيهاني خالي از انرژي ميشدند، و تو رو همونجا با يك حالت ابلهانه با يه تكه وسيله هنري توي دستت 

  ».باقي مي گذاشتند

قسمتي علمي و قسمتي جادويي، براي . ولي كليد آكواريوس، هنوز يك وسيله كامال مفيده. كامال«:واكر گفت

اين بعد از شكست مفتضحانه پروژه بابالون بود، همونطور كه .اين خلق شده تا دربهاي بين ابعاد رو باز و بسته كنه

  ».خودت ميدوني

  »چرا آكواريوس؟«:من گفتم

كالكتور اون رو براي يه مدت  داشت، كه به همين دليل قادر بود .به خاطر اون دوران بود«داختواكر شانه باال ان

بعدا كالكتور اون رو توي بازي .شروع به جمع آوري كلكسيون فوق العاده ش از چيزهاي كمياب و آنتيك بكنه

ميرفت باعث شرارت و ورق به پوي پير باخت و بعد از اون كليد بين دستهاي زيادي سرگردون بود و هرجا 

جائيكه اون ظاهرا به مكس ايده هايي باالتر از .درگيري شد ، تا اينكه سرانجام به  مالكيت مكس مكسول دراومد

  ».جايگاهش داد

  ».و همين باعث شد كه مكس يه جادوگر مرتد بشه« :من گفتم 
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پيروانش تعداد .ا قوانين خودشاونها يكي از اولين و قديميترين هان، يك مذهب ب.بله متاسفانه«:واكر گفت

اين بازيگرا ميتونن به .نامحدودي از معابد خدايان لوا رو پرستش مي كنند،پاپا لگبا،بارون سامدي،ارزوليه، و دامباال

مكس خودش رو با .دنياي ما  احضار يا دعوت بشن،جائيكه اونا داراي پرستش كننده هاي زيادي هستند

لوا به اين جهان مرتد كرده، بدون توجه به اينكه اونا مي خواستن بيان يا نه  بكارگيري قدرت كليد براي كشاندن

كه اونطوري بهشون  فرمان بده تا در همه راههايي كه بدردش ميخوره .و بعد اونهارو داخل افراد خودش فرو كرد

ها ترسناک بطور فوق بشري اي  قوي ، مطلقا  بدون احساس و تقريبا غيرقابل كشتن ، اون.بهش خدمت بكنن

  .ترين گروه تهاجمي رو ساختند

  ».گند زدن به خدايان هميشه ايده بديه«من لرزيدم

  ».هميشه« :واكر گفت

مكس ازگرو تهاجمي جديدش براي توسعه دادن قلمروش استفاده كرد باكشتار و ترور بيشتر كه باعث شد من «

ناگزير مكس حريص شد كه خيلي خودش رو گسترش بده؛ و باعث شد كنترلش خيلي ضعيف  .بهش توجه كنم

د و كليد رو با خودش برد، و او فرار كر.مكس منتظر نموند تا لوا بياد و پيداش كنه.بشه؛ و لوا اسارت رو شكست

هيچ كدوم از افراد من قادر نبودند كه پيداش كنن، بنابراين من به سوزي رو آوردم با شهرت عاليش براي پيدا 

  ».كردن افرادي كه نميخوان پيدا بشن

سوزي .من دلم نميخواد جاي مكس باشم وقتي كه سرانجام سوزي پيداش ميكنه.سوزي آهسته زير لب غرغر كرد

  .ش هدف ها براي فرار رو توهين شخصي قلمداد ميكردتال

چه چيزي اين پرونده رو اينقدر اضطراري كرده  كه تو به من نياز داري؟سوزي باالخره پيداش «:من گفتم

  ».ميكرد
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اونا يه جمعيت كامل از بهترين جايزه .اونا توي حالت خوبي نيستند. لوا به نايت سايد اومده«:واكر گفت

  ».سايد رو  تسخير كردن و در حال حاضر به دنبال مكس مكسول به نايت سايد سرازير شدن بگيرهاي نايت

اون يه تفاله ست،يه گردن كلفت ترقي كرده كه از جادوش براي ادامه .بزار اونا مكس رو داشته باشن«:من گفتم

تو،يا يك نفر از خانواده .پول بده ، يا مكس تو رو به يه زامبي تبديل ميكرد.دادن خوشگذرونياش استفاده كرده

  ».نايت سايد بوي بهتري ميده وقتي كه مكس رفته باشه.بزار لوا تيكه پاره ش كنه.مرد كثيف. ت

يه دقيقه صبر كن، اگر  لوا همه بهترين جايزه بگيراي نايت سايد رو تسخير ..........درسته«:سوزي گفت

و توي كاسه زانوي هر كسي كه چيزي غير از اين بگه يه  چرا اونا من رو انتخاب نكردن؟من بهترينم،.........كرده

  »چرا لوا دنبال من نيومده؟.تير خالي ميكنم

  ».اونا جراتشو نداشتن«:من چاپلوسانه گفتم

يه دختر .و برعكس بعضيا، من هميشه مواظبم تا حفاظهام رو آپديت نگه دارم. درسته، همينه، بله« :سوزي گفت

  ».نمي تونه خيلي مراقب باشه

من براي كسي كه به اندازه كافي احمق باشه تا درون تله آهني مغز سوزي تفحص كنه متاسفم،ولي من اونقدر 

من به واكر نگاه .بعالوه، همون موقع يك ايده جديد به ذهنم خطور كرد.احمق نبودم كه اين رو با صداي بلند بگم

  .كردم

  ».ون رو بهت برگردونممكس هنوز كليد آكواريوس رو داره و تو ميخواي كه من ا«
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من ازت ميخوام كه مكس رو پيدا كني و كليد رو ازش .مي دونستم باالخره به اينجا ميرسي«:واكر گفت

بعد اون رو به من برگردون ،اونوقت ميتونم اون رو يه جاي امن مخفي كنم و مكس رو به طور بي خطر .بگيري

  ».توي گودال سايه زنداني كنم

گودال سايه بدترين .ي هيچ وقت عاقالنه نيست كه جلوي واكر از خودت ضعف نشون بديمن بايد مي لرزيدم، ول

جائيكه ما اونائي كه واقعا بد هستن رو نگه مي .زندان در جهانه،قرار گرفته در سنگي عميقا در زير نايت سايد

هميشه .شون تموم بشهداريم؛يا حداقل كساني كه به داليل مختلف  نميتونيم فقط اعدامشون كنيم و كارمون باها

تاريك  و نه حتي يك كورسو از نور،وقتي كه اونا تو رو توي سلولت زنداني كردن،تو هيچ وقت دوباره بيرون 

  .همونجا توي سلولت ميموني  تا روزي كه بميري،حاال هرچقدر كه طول بكشه.نمياي

ا هميشه ميتونيم كليد رو از هر چيزي م.ممكنه مهربانانه تر باشه اگه فقط بزاريم لوا مكس رو  بگيره«:من گفتم

  ».كه ازش باقي مونده برداريم

مثل اغلب .قسمتي به اين خاطر كه لوا براي پيدا كردن مكس خرابي درست ميكنه.نه«:واكر سريعا گفت

خداها،وقتي كه موقع انتقام ميشه اونا خيلي يكدنده ميشن و اين كامال مشخص شده كه اونا رسومات استاندارد 

ولي بيشتر من . بگيرا رو در مورد  زنده نگه داشتن مطلعين وقتي كه ازشون خبر گرفتن رو دنبال نمي كنن جايزه

نمي تونيم اجازه بديم .مي خوام مكس تو دستم باشه براي اينكه نايت سايد خودش مشكالتش رو حل  ميكنه

  ».ن اطراف رو ويران كننبيروني ها فكر كنن ميتونن بسادگي وارد نايت سايد بشن و با وزن سنگينشو

او يك ساعت شماطه دار طاليي مدل قديمي از جيب . واكر ناگهان ايستاد و من و سوزي هم باهاش ايستاديم

  .جليقه ش بيرون آورد،ساعت رو نگاه كرد ، اون رو كنار گزاشت و يك نگاه ارزيابي كننده به من انداخت
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براي انجام سريع، موثر و بدون هيچ ته مانده اي براي اينكار به اين  گند نزن جان، من زير فشار خيلي زيادي «

اگه نتوني . براي همينه كه من اين پرونده رو به تو ميدم به جاي اينكه نايت سايد رو با افرادم غرق كنم.هستم

مكس و كليد رو در سه ساعت آينده پيدا كني،من هيچ چاره اي جز رها كردن سگ هاي جنگيم ندارم كه باعث 

پس من رونااميد نكن جان، يا من مطمئن خواهم شد كه همه تقصيرا  گردن تو .ه من همه جا نامحبوب بشمميش

  ».ميفته

  .سوزي محكم به واكر نگاه كرد، و بهش خيره شد ولي واكر شانه خالي نكرد

  »تو دنبال جان مياي؟تو دنبال من مياي؟«:سوزي به سردي گفت

  ».ميام دير يا زود من دنبال همه« :واكر گفت

  »تحت فشار؟«:من متفكرانه گفتم

دقيقا از طرف كي؟ حاال كه همه «.من توي صورت آروم و جمع و جورش نيشخند زدم.و واكر به من نگاه كرد

  »اولياي امور مردن و رفتن تو به كي خدمت ميكني؟

ي لمس كرد،بعد ولي واكر فقط لبخند مختصري زد،سرش رو براي من تكون داد و كاله لبه دارش رو براي سوز

  .برگشت و دور شد و بي شتاب در شب ناپديد شد

يكي از اون بارهاي كوكتل متعلق به مكس مكسول از زماني كه مكس .سوزي شوتر و من به تار عنكبوت رفتيم

اونجا عموما به عنوان تخت قدرتش .صاحب قبليش رو كشته  ، خشكانده و پر كرده  و در محل ديد قرار داده بود

  .ميشدمحسوب 
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زماني كه ما به اونجا رسيديم،محل كامال بطور .جائيكه مكس با بدبختاي فقيري كه پيشش ميومدند معامله مي كرد

سوزي با يك حركت .تمام و كمال خاكروبه شده بود و ذره هاي اون هنوز در حال چرخ خوردن در هوا بود

  .د باز كرد و جلو افتادبراحتي شاتگانش رو از جلد پشتش بيرون كشيد و در جلو رو با لگ

خون فرش رو .هيچكدوم از اونا به راحتي نمرده بودن.البي متالشي شده بود و در همه طرف جسد ريخته بود

دستهاي قطع شده يه گوشه كپه شده بود و .خيس كرده و به ديوارها ريخته بود ، حتي سقف رو لكه داركرده بود

و من آروم و با احتياط بين اجساد حركت كرديم ، ولي هيچ  سوزي.همه سرها صورتشون رو از دست داده بودن

  .اثاثيه طوري به بنظر ميرسيد انگار اونجا منفجر شده بود.چيزي تكون نخورد

بنابراين به اين معني بود كه .نه خوني بود نه جسد.دفتر داخلي مكس در پشت كلوب  زياد بهتر به نظر نمي رسيد

سته كارت تاروت در سرتاسر ميز  بزرگ ماهاگوني كه از وسط  يك ترک يك د.مكس به موقع بيرون رفته بود

چهار جفت پيچك روي هر چهار ديوار خزيده بود، قسمتي از سيستم اخطار .غيرجدي داشت پخش شده بود 

سريع مكس، ولي هر ذره از آن مرده بود،جوري چروكيده شده بود انگار به وسيله يك شبنم منجمد  وحشتناک 

كف .اينجا و آنجا،چيزي جاي پنجه هاي عميقي در پيچك و چوب زير آن بازور درآورده بود.ودبادخورده ب

لخت بوسيله نشانهاي حرز پوشيده شده بود،يك سري كامل از سيستم هاي دفاعي روي هم افتاده، آنها  كار خيلي 

  .خوب انجام داده بودند

  .ر يك محل داشته باشهيك مرد بايد جدا نگران باشه كه اين همه دفاع د:سوزي گفت

خدايان  واقعا دوست ندارند وقتي كه پرستنده ها شروع به فراموش كردن مكان .او دليل خوبي داشته:من گفتم

  .خودشون و منقبض كردن عضالتشون مي كنند
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من نمي تونستم موهبتم رو به كار ببرم تا جاي حال .من موهبتم رو روشن كردم،و جهان در اطراف من تغيير كرد

اما بيشتر از .اضر مكس رو دقيقا مشخص كنم؛ به يك سوال مشخص براي گرفتن جواب مشخص نياز داشتمح

من چشم داخلي ام رو باز كردم،چشم سومم،و .يك روش براي پيدا كردن كسي كه نميخواد پيدا بشه وجود داره

اغلب مردم از اونها آگاه خيلي چيزها در اطراف ما اتفاق ميفته كه .جهان رو اون طوري كه واقعا هست ديدم

اگر اونها ميدونستند اين دنيا رو با چه كسي و چه چيزي شريكيم،مقدار ترسناک .نيستند،و اون احتماال فقط خوبه

  .زيادي از آنها احتماال ترجيحا  سر خودشون رو  به جاي ديدن اون قطع مي كردند

ه اي براي انسان فاني شناور بودند،فضا رو پر كرده چيزهايي در دفتر با ما وجود داشتند ،روي جريان هاي ناشناخت

من .و به زشت ترين حالت.در  بودند مثل جانواران كوچكي كه دريك قطره آب ازدحام و زاد و ولد مي كردند 

گذشته او -موهبتم رو متمركز كردم،روي مكس مكسول تمركز كردم،و تصوير روحي او جلوي من  ظاهر شد

  .حك شده در زمان

يك مرد غول پيكر ،عظيم  و با هيبت، حتي در اين .قا به همون بزرگي اي بود كه همه مي گفتند بودمكس دقي

هشت فوت بلندي و به طور تحسين برانگيزي عريض در امتداد سينه و شانه ها،او يك لباس .حالت نيمه شفاف

تغاير با رنگ سياه عميق كرمي رنگ به طور بي عيب و نقصي برش خوده پوشيده بود،احتماال انتخاب شده تا م

  .او جوري به نظر ميرسيد انگار از سنگ تراشيده شده  بود .صورت سنگي خشنش باشه

  .او به طور خشني اخم كرده بود،و دستهاي سياه عظيمش مشت شده بود

ترسيد ه يا حتي نگران به نظر نمي . او در سكوت در اطراف دفترش قدم ميزد،انگار دنبال چيزي مي گشت

مكس يك كشو از ميزش رو باز كرد  و چيزي پيچيده شده در يك پارچه  به رنگ قرمز .قط عصبانيف.رسيد

او يك سري از نشانها را با دست باالي بقچه انجام داد و بعد بازش كرد،كه يك وسيله منظم .خوني بيرون آورد
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ه هم به روشي كه باعث مي بزرگ را آشكار كرد،ساخته شده از قطعه هاي فلزي اي كه نور گرفته اي داشتند وب

اون مثل يك نمونه .كليد آكوآريوس احتماال.شد چشمهاي من از نگاه كردن به اون صدمه ببينه متصل شده بودند

  .اصلي به نظر مي رسيد،چيزي كه هنوز اون همه باگ ها ازش بيرون نيامده بود

دي به  اطراف نگاه كرد،انگار چيزي مكس چيز را متفكرانه در يك دست بزرگتر از اندازه وزن كرد،سپس به تن

او به طور با وقاري با دست آزادش اشاره اي كرد،و همه نشان هاي حرز .شنيده بود كه دوست نداشت بشنوه

پيچك هاي روي ديوارها آزرده شده و پيچ و تاب خوردند،گويي از درد به خود .روي كف به نور منفجر شدند

مكس به طرف در حركت .وع به آب شدن كردند و ناپديد شدنديك به يك خطهاي روي كف شر.مي پيچيدند

  .كرد

او چيزي كه من مي ديدم را نمي ديد،ولي او به من اعتماد .من به دنبال او رفتم،همراه با سوز ي دقيقا در كنار من

  .داشت

  .به همون اندازه كه به هر كس ديگه اي اعتماد داشت

من بايد مي جنگيدم تا روي تصوير گذشته او .دنبال كرديم ما روح مكس مكسول رو در نيمي از نايت سايد

چشم داخلي من در همه راه كوک  شده و باز بود، و من ميتونستم همه چيزي كه براي ديدن در .تمركز كنم

ماه تمام نشدني پايينِ .نايت سايد وجود داشت ببينم،و مغز انسان براي معامله با خيلي از اونها اصال مجهز نبود

چيزي با .نقطه نقطه شده با ستاره ها آويزان شده بود،بيست برابر بزرگتر  از اندازه اي كه بايد مي بودآسمان 

ساختمانهاي اطراف ما .بالهاي غشائي وسيع از سرتاسر جلوي ماه بال كشيد،و تقريبا ماه رو تحت الشعاع قرار داد

نفرين هاي شكل گرفته سرتاسر ويترين  بوسيه ي نشانه هاي حمايت كننده مي درخشيد،دفاع هاي  جادويي،و

هزارها  روح ديگه . مغازه ها رو خط خطي كردند مثل مقدار خيلي زيادي تف انداختن و ترق  و تروق گرافيتي
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ممهور شده و بي مصرف شده  به آرامي در همه اطراف من زوزه مي كشيدند،خاطره هايي كه مثل حشره هايي 

  .ه زمان گير افتاده بودنددر كهربا در چرخه هاي تكرار شوند

مسافرهاي ابعادي در حال عبور در مسيرشان به جايي جذابتر سوسو  ميزدند و به داخل وخارج از هستي زبانه مي 

شياطين بر پشت روح هاي ناآگاه سوار مي شدند، و پنجه هايشان را عميقا در ماهيچه هاي شانه و پشت .كشيدند

هميشه مي تونستي بگي كه كدوم يكي در حال گوش . زمزمه مي كردند فرو مي كردند،و در گوش ميزبانانشان

  .دادن بود؛شياطينشان به طور منحصر به فردي چاق و باد كرده بودند

پري هاي بالدار كوچولو،با نور ضربان ميزدند،و در باال و پايين خيابان شليك مي شدند،خشم آلود مثل آتش 

و .يكديگر در الگوهايي بغرنج و خيلي پيچيده براي چشمان انسانبازي،در حال وزوز كردن گرداگرد وباالي 

موجود ترسناک تر ،عظيم و باستاني،در مسير كار غير قابل حدس خودش در حال حركت از بين خيابان ها و 

  .ساختمانهاي ما بود،انگار آنها حتي آنجا نبودند

مراقب بود كه هيچ كس مزاحم من  من سرم را پايين نگه داشتم،و روي مكس مكسول تمركز كردم،و سوزي

او شاتگانش رو بيرون و آماده نگه داشته بود،و هيچ كسي هيچ موقع شك نداشت كه او از .نشه يا سر راه ما نياد

سوزي هميشه يك معتقد بزرگ به راه حل زمين سوخته برا ي همه مشكالت كوچك و .اون استفاده مي كنه

  .بزرگ بود

نايت سايد هدايت كرد،و به طرف ديگر خارج كرد ، من يك احساس بد داشتم كه مكس ما را مستقيما به مركز 

با وجود بدي اي كه نايت سايد بدون شك هست،حتي نايت سايد هم مكان هايي بد .ميدونم او به كجا مي رفت

ا فان يكي از اونه.شناخته شده خودش رو داره،مكان هايي كه تو اگر هيچ  شعوري داشته باشي به اونجا نمي ري

ايده بزرگ يك نفر؛ولي اون ايده هيچ .قرار بود اونجا اولين شهربازي نايت سايد براي بزرگساالن باشه. فير است
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مردمي كه به نايت سايد ميان به وسايل ساختگي هيجان آور عالقمند نيستند؛نه وقتي كه تعداد .وقت درک نشد

فان فيِر سالها پيش بسته شده بود،و تنها دليلي كه .زيادي ازچيزهاي واقعي در هر گوشه خيابان در دست رسند

هنوز جاي با ارزشي رو گرفته براي اينه كه طلبكارهاي مختلف هنوز در حال بحث ببر سر اينند كه كي چي رو 

حاال،اون فقط يك مجموعه از سواري هاي بزرگ در حال زنگ زدن،ساختمانهاي درشت استخوان .مالك ميشه

  .سيدن در سرماي شب بي رحمعظيم رها شده براي پو

آخرين چيزي كه من شنيده بودم،آنها به چهارده اتحاديه بزرگ جنگيري تنها براي تالش براي آرام كردن مكان 

  .متوسل شده بودند

مكس فان فيِر رو به عنوان سوراخ موشش انتخاب كرده بود دقيقا به اين خاطر كه تعداد زيادي چيزهاي بد اونجا 

مقدار زياد مرگ و رنج، كشتار و كينه توزي دوزخي،زمين هاي فان فيِر رو به يك نقطه صفر .داتفاق افتاده بو

مكان نبوغ تبديل به اونقدر وحشتناک،و خيس خورده در خون و وحشت شده .رواني  بزرگ تبديل كرده بود

قايم شدن تا موقعي كه اونجا رو به يك مكان واقعا خوب براي .بود،كه هيچ كس نمي تونست داخل اون رو ببينه

  .كه بتوني در اونجا بموني تبديل كرده بود

روح .من و سوزي در  طاقي ِورودي شگفت انگيز پارک توقف كرديم،و آنجا ايستاديم و به داخل نگاه كرديم

طاق رنگارنگ .مكس در لحظه اي كه به درون دروازه اصلي پا گذاشت ناپديد شد،من چشمم رو  خاموش كردم

ي ما خودنمايي مي كرد،كه به وسيله زنگارِ نقطه نقطه و در حال پوست انداختن نقاشي شده  عظيم در باال

را براي مردم  مي درخشانيدند، حاال شكاف ! كلمات نئون قديمي جلوي تابلو كه زماني كلمات فان فير.بود

اميد را ترک كنيد « دكسي با اسپري روي آنها نقاشي كرده بو. برداشته و گرد و خاكي و عاري از زندگي بود

  ».اي همه شماهايي كه وارد اينجا مي شويد
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آنطرف دروازه متشكل از  اشكال تاريك و سايه .قبرستان خوشمزگي،ولي من بايد اعصابش رو تحسين مي كردم

هاي تاريكتر بود،استخوانبندي فلزي از سواري هاي قديم به صورت نيمرخ سياه سرسخت بر عليه آسمان شب 

  .هيچ نوري،هيچ كجا در فان فير نبود.دندايستاده بو

سفيد سوسوزن پريشان خيال ماه كامل،راههاي بين سواري ها را نشانه گذاري كرده -فقط درخشندگي آبي

يك نسيم ضعيف به سردي قبر از .يك راه پر پيچ و خم مشتعل،جايي كه هيوال ديگه در وسط گير نيفتاده بود.بود

  .من مي خوزد طاقي بيرون مي آمد ،و به صورت

  .چيزهاي بدي اينجا اتفاق افتاده بود،و شايد هنوز در بعضي درجات در حال اتفاق افتادن بود

تو نميتوني اون همه افراد رو بكشي ،اون همه خون رو بريزي ،از اون همه رنج و كشتار لذت ببري،و يك لكه 

  .ننگ روي خود زمان ايجاد نكني

فان فيِر سهم خودش از جاذبه هاي با هيجان و ريسك باال، و غير .رده بوداونجا اولش به خوبي شروع به كار ك

يا شايد حتي بدترين ما نياز .چيزهايي براي فريفتن ذائقه هاي خسته جمال پرستان نايت سايد. معمولي رو داشت

رو  2تي راند بنابراين ،در ماشين هاي سرنوشت تو ميتونس.داره تا بازي كنه تا فقط براي مدتي دوباره بچه باشه

هواپيماهاي گردونه هوايي موشكهاي حرارتي  و .ببري و مجهز به تفنگهاي اتوماتيك نصب شده بيرون بياي

ترن روح بوسيله روح هاي واقعي اداره مي شد،تونل عشق داراي شياطين .صندلي هاي پرتاب شونده داشتند

در پنج بعد فضايي متفاوت بچرخونه يا پولت  ترن هوايي گارانتي مي كرد كه تو رو حداقل.همخوابه واقعي بود 

  .نوع داروي روانگردان به عمل ميومد 101و پشمك ها بوسيله .رو پس بده

ولي سرانجام كسي متوجه شد با وجود اينكه تعداد خيلي ترسناكي از مردم داخل فان فيِر ميرند، درصد قابل توجه 

  .اي  ديگه بيرون نمياند
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  .تو بعد همه اون به جهنم رف

بهترين حدس اينه كه يه كسي به هر دليلي يه نفرين روي .هيچ كسي كامال مطمئن نبود چي اون رو شروع كرد

اولين نشانه كه چيزي شديدا اشتباه بود وقتي آمد كه اسبهاي چوبي چرخ و فلك بوسيله شياطين .محل گذاشت،

ودش رو زياد كرد و هواپيماهاي گردونه هوايي سرعت خ.تسخير شدند و شروع به خوردن سوارهاشون كردند

ترن هوايي در بعد ديگري ناپديد شد،و .آنها زياد دور پرواز نكردند.ساختگي خودش رو به داخل هوا شليك كرد

اتاق آينه هاي تحريف به بيرون تركيد و آينه هاي تحريف .مسافرينش رو با خودش برد،و هيچ وقت برنگشت

  . تشون بهش رسيد كشتندجنون آدمكشي گرفته،و هركسي رو كه دس

ماشين هاي وزنِ سخنگو شروع به داد .جيغ هايي از ترن روح بيرون آمد،و حتي جيغ هاي بدتر از تونل عشق آمد

دلقك كه هيچ موقع خنديدن رو متوقف نميكرد از غرفه .زدن وحشتناک ترين راز هاي دروني مردم كردند

  .، سرهاي مردم رو قطع كرد و از كمربندش آويزون كردخودش فرار كرد و در فان فير گام هاي بلند برداشت

اولياي امور فان فير رو .بعضي ها موفق شدند.مشتريها به طرف خروجي فرار كردند.در حالي كه هنوز مي خنديد

مهر و موم كردند،بنابراين هيچ چيزي نمي تونست بيرون بياد،و بزودي همه مكان تاريك و آرام و ساكت 

نايت سايد در .ب نشد كه داخل بره و دنبال نجات يافته ها بگرده،يا مرده ها رو بيرون بيارههيچ كسي داوطل.بود

  .رحم و شفقت بزرگ نيست

مالكين،و سپس طلبكارانشان رو به كشيش ها و جنگيرها، حمله هاي هوايي ومواد منفجره خيلي قوي آوردند 

بد شده بود،و اغلب مردم به اندازه كافي شعور داشتند فان فيِر يك مكان .وهيچ كدوم از اونها هيچ فايده اي نداشت

اما ،اينجا نايت سايده،هميشه وجود دارند كسايي به اندازه كافي شجاع يا احمق كه از .به خوبي از اون دور باشند

اونجا به عنوان مكان مخفي شدن استفاده كنند،امن به واسطه آگاهي از اينكه فقط تعقيب كننده هاي از جان 
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عالقه داري يه «من به سوزي نگاه كردم.ممكن بود حتي فكر كنند كه داخل بيان به دنبال اونها بگردند گذشته

  »چرخي اطراف بزنيم؟و همه سرگرمي  هاي فير رو بررسي كنيم؟

  »چرا نه؟«:سوزي گفت

رد بود و ما قدم به دروازه اصلي گذاشتيم ،شانه به شانه،به داخل رو در روي وزش باد كه به طور جگرسوزي س

سواري ها و جذابيت ها .صداي گام هاي ما اصال بازتاب نمي يافت.سكوت، يك حضور يكدست غم افزايي داشت

در اطراف ما جلوه گري داشت،ساختمان هاي اسكلتي تاريك،و تمام شده،مثل اندام بدن و چادرهاي پاره پاره  و 

نور سوسوزن به نظر نمي رسيد كه .توقف كرديم ما در وسط راه هاي نور مهتاب.ايستگاه هاي امتياز انحصاري

شايد حركت داده .اينجا و اونجا،چيزهايي حركت ميكرد،هميشه در لبه ديد من.بتونه به داخل سايه ها نفوذ كنه

سوزي به اطرافش خيره شد،در .شده به وسيله باد در حال وزيدن،كه به نظر مي رسيد در حال قوي شدن بود

سوزي هميشه .شايد طبيعت غم افزاي محل روي او تاثير گذاشته بود،يا شايد هم نه.ودحاليكه شاتگانش آماده ب

  .اعتقاد داشت كه عمل متقابلش رو اول انجام بده

  .ما به يك دستگاه وزن سخنگو رسيديم، من توقف كردم واون رو متفكرانه در نظر گرفتم

ارو جمع ميكنه،او تالش ميكنه بهشون ياد بده يه نفر رو ميشناسم كه اين« :من به صورت تعمدا غير مهمي گفتم

  ».كه آهنگ كريسمس رو بخونن

  »چرا؟«:سوزي گفت

  ».مطمئن نيستم به اون حد رو به جلو فكر كرده باشه« :من اقرار كردم
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قطعه ها در .و بعد وقتي كه ماشين در جلوي ما به كندي شروع به حركت به طرف زندگي كرد ما متوقف شديم

كرد و به همديگه ساييده شد،حتي با اينكه هيچ كدوم از ما روي اون قدم نگذاشتيم؛و جعبه  داخل اون حركت 

صورت صاف رنگ شده ش روشن شد،به صورت .صدا يك صداي ناله آروم ايجاد كرد،انگار عذاب مي كشيد

  .ت كردمتغيري جرقه زد و در يك صداي مطلقا تهي از انسانيت ،يا هيچ احساس انساني ،ماشين با ما  صحب

مورد تنفر و ترس،هيچ وقت دوست .بدون پدر،بدون مادر،بدون خانواده،بدون دوست،بدون آينده.جان تيلور«

  »چرا تو فقط نمي ميري و كار رو تموم نمي كني؟.داشته نشده يا حتي درک نشده

  ».احتماال وزنم رو هم اشتباه مي گي. حتي نزديك هم نبود« :با آرامش گفتم

هيچ .هيچ كسي نمي تونه تو رو لمس كنه.وتر، هميشه مجرد،هيچ وقت عروس نخواهي شدسوزان ش«:صدا گفت

تو برادرت رو از دست دادي،حتي با اينكه او به تو تجاوز جنسي كرد وقتي كه .وقت ، نه آغوشت يا قلبت رو

راي تو هيچ عشقي ب.بعضي مواقع تو رويا ميبيني كه وقتي او تو رو لمس كرد چه احساسي داشتي.بچه بودي

  ».هيچ نوعي از عشق،حاال يا هيچ وقت. نخواهد بود سوزان

ماشين يكبار جيغ كشيد ،و سپس ساكت .سوزي شاتگانش رو بلند كرد و صورت رنگ شده رو منفجر كرد

  .سوزي دوباره خزانه رو پر كرد.ماند

  ».ماشين ها بايد جاي خودشون رو بدونند«:او گفت

  ».شيطان هميشه دروغ ميگه.هرچيزي كه در فان فيِر ميشوي اعتماد كنيتو نمي توني به «:من با دقت گفتم

  ».به جز وقتي كه حقيقت مي تونه بيشتر به تو صدمه بزنه«

  ».من عاشقتم ،سوزي.اون تو رو به اندازه اي كه من ميشناسم نمي شناسه«:من گفتم
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  »چرا؟«

فقط خوشحال باش كه ما همديگه رو .هر مرد براي هر زني يك مرد وجود داره،و يك زن براي.يه نفر بايد باشه«

  ».پيدا كرديم

  .و اون دورترين جايي بود كه او ممكن بود بره».هستم«:سوزي گفت

بيا بيرون،بيا بيرون داخل نور جايي كه من «.او ناگهان چرخيد،و تفنگش رو روي يك سايه خاص نشانه رفت

  ».بتونم ببينمت

آمد، در زندگي حتي بزرگتر از چيزي بود كه تصوير روحي ش  مكس مكسول به آرامي و محتاطانه بيرو ن

او دستهاي بزرگش رو باال نگه داشته بود تا نشان بده كه اونها خالي اند،و سپس به آرومي خنديد، .نشون مي داد

  .ولبهاي قهوه ايش به عقب كشيده شد تا دندانهاي قهوه ايش رو نشون بده

  ».كارت درسته سوزي«:ايي كه به هم ساييده ميشه گفتاو با يك صداي عميق پايين مثل سنگ ه

  ».هيچ كس ديگه اي ممكن نبود متوجه بشه من اونجا بودم«

هيچ كس خودشو از من «:سوزي در حالي كه شاتگانش بدون تزلزل روي سينه فراخ مكس نشانه رفته بودگفت

  ».پنها ن نمي كنه

  .مي رسيد ،انگار ترش شده بودلباس كرمي او به نوعي در نور ماه غير صحيح به نظر 

بايد مي دونستم شما دو نفر رو مي « :او در حالي كه ظاهرا به خاطر تهديد شاتگان تكان نخورده بود گفت

من اينجا نيودم تا مخفي بشم؛ اين مكان محل .ولي متاسفم كه شما يه خرده خيلي دير به اينجا رسيديد.فرستند
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بزودي كليد به .آكوآريوس ساعت ها در حال جذب كردن اونها بوده رسوخ انرژيهاي ابعاد ديگه ست؛و كليد

و قدرت ذخيره شده در ......اندازه كافي قوي ميشه كه يك در به جهان لوا باز كنه؛و بعد من به دنياي اونها ميرم

  ».خداي خدايان،لرد لوا.كليد من رو رئيس اونها خواهد كرد

اونهاروح تو رو خواهند خورد،يك ذره .خدايان در قلمرو خودشونگند زدن به .ايده خيلي بديه مكس«:من گفتم

فكر مي كردي چكار داري مي كني،وقتي كه اونهارو به اينجا آوردي و تحقيرشون . كوچولو در يك زمان

  »كردي؟

مردم من براي .اون اشتباهه كه ما بايد در حال تعظيم و پرستش اونهاباشيم«:مكس مكسول جادوگر مرتد گفت

ونها رو پرستش كردند،و هنوز بيشترين چيزي كه ما ميتونيم براش اميدوار باشيم اينه كه اونها لطف كنند قرنها ا

ما يك خيابان پر از خدايان داريم،و ما به اونها آموختيم كه .اينجا نايت سايده .و مارو به عنوان مركبشون برونند

  ».ادهمانگونه كه من به لوا ياد خواهم د.جاي خودشون رو بدونند

جعبه .او يك دست رو به طرف من بيرون نگه داشت،و به همين سادگي،كليد آكوآريوس باالي اون ظاهر شد

تكه هاي فوالدي آن به آرامي بر .فلزي در محدوده كف دست بزرگ او مثل يك اسباب بازي به نظر مي رسيد

تالش كردم به يك طرف ديگه خالف يكديگر حركت كردند،و به باال و اطراف همديگر ساييده مي شدند، من 

  .نگاه كنم،ولي نمي تونستم

كليد در حال تبديل به چيزي واقعا غيرقابل  راحت براي نگاه كردن ميشد،انگار اون در حال چرخيدن در ميان 

اون شكفت و باز شد،و شكوفه داد .ابعاد فضايي غريبه و نا آشنا در حال جستجو براي راه ورودي به دنياي لوآ بود

  .ك گل فلزي،و يك شكاف عريض در وسط هوا،مثل يك جراحت در واقعيت باز كردمثل ي
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يك .يك صداي بلند هوا رو پر كرد،و در ميان اشكال ساكت فان فير بازتاب كرد،مثل يك فرياد از روي غضب

نور روشن از شكاف آويزان در هوا به بيرون پاشيد،اونقدر تيز و خشن كه من مجبور شدم به يك طرف ديگه 

من يك قدم به عقب برداشم و بازوم  رو بلند كردم تا از .نگاه كنم،و به همين صورت طلسم كليد شكسته شد

شكاف در شب به طور سنگدالنه اي عريض شد،در حالي كه .چشم هاي آبكيم در مقابل نور شديد محافظت كنم

  .اون من رو سوزي رو  به  طرف خودش كشيد.هوا رو به درون خودش مي شيد

مر سوزي رو گرفتم ، به اون اندازه كه خودم رو محكم كنم و سوزي رو سر جاي خودش نگه دارم، و من ك

سوزي به نزديكترين اسب چنگ زد و من وقتي كه فشار زياد شد .سوزي مثل يك صخره محكم بود ، مثل هميشه

لرزيد و پيچ و  مكس مكسول محافظت شده بوسيله كليد آكواريوس كه در كف دستش مي.به سوزي تكيه دادم

هواي متالطم شروع به صدا دادن كرد وقتي كه همراه با هرچيز  ديگري كه .تاب ميخورد بدون تاثير ايستاده بود

همه نوع آشغال  به هوا كشيده ميشد و در . از دست ميرفت به درون شكاف  در حال گسترش كشيده ميشد

، اونقدر كه بايد بهش صدمه ميزد ولي سوزي هرگز من سوزي رو به سختي گرفته بودم.سرتاسر پوشيده شده بود

سوزي دست .صدايي درنياورد ، و بند انگشت سفيد شده ش كه به اسب چنگ زده بود اصال تزلزلي پيدا نكرد

براحتي با يك حركت شاتگانش رو نشانه گيري كرد و كليد آكواريوس رو از دست . آزادش رو بلند كرد 

  .مكس به بيرون شليك كرد

  

وقتي كه دستش به طوفاني از خون در حال پرواز و انگشت هاي جدا شده منفجر شد از عصبانيت و درد مكس 

شكاف .كليد بدون صدمه در هوا پرواز كرد و به زمين برخورد كرد و بدرون سايه ها غلط خورد.فرياد كشيد

ن خوني كه هنوز از دست مكس روي چهار دست و پا افتاد و با ناديده گرفت.بزرگ ميان هوا به شدت بسته شد
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معيوبش به بيرون ميرفت توي سايه ها بدنبال كليد رفت،من كمر سوزي رو ول كردم و هر دو مصمم به جلو 

سوزي دوباره تفنگ رو پر كرد، مكس ناگهان بلند شد در حاليكه كليد رو فاتحانه در دست سالمش به باال .رفتيم

  .خم شدم و يك مشت فلفل سياه درست توي صورتش پاشيدماو به من دندان قروچه كرد و من به جلو .برد

  .من هيچ وقت بدون ادويه جايي نميرم

فلفل چشم ها و بيني مكس رو پر كرد و مكس عقب رفت، و در حاليكه از چشم هاي بسته بهم پيچ خورده ش  

ليد رو نگه داره، او حتي نميتونست ك.اشك مثل نهر جريان داشت اونقدر شديد عطسه كرد كه همه بدنش لرزيد

بنابراين .چه برسه تمركز كافي براي بكار انداختنش داشته باشه، و جعبه فلزي  در مقابل مكس روي زمين افتاد

تو هميشه بهترين راه هاي «سوزي با احترام براي من سر تكون داد.من فقط خم شدم و اون رو ازش برداشتم

  ».كثيف جنگيدن رو بلدي

ش سريع يك ضربه به اندازه كافي قوي تا قدرت دعوا كردن رو ازش بگيره به دنده سوزي با پوتين پنجه آهني

مكس يكبار ناله كرد و از روي زانوهاش به باال به  ما خيره شد ، در حاليكه بزحمت چشماي . هاي مكس زد ،

قريبا او دست مجروحش رو بادست ديگرش اونقدر محكم فشار ميداد كه خون ت.خيسش رو باز نگه داشته بود

فقط تنفر كينه توزانه ، در حاليكه .هيچ نشاني از ضعف يا شكست در چهره مكس ديده نميشد.متوقف شده بود

  .سوزي لوله شاتگانش رو توي صورت مكس هل داد.منتظر براي موقعيت بود تا دوباره به دور برگرده

ول ميگيرم كه تو رو زنده يا من به يه اندازه پ«:سوزي در حال كه صداش به سردي و آرامش هميشه بودگفت

  ».و مرده رو ترجيح ميدم،چون كمتر كاغذبازي داره.مرده ببرم

من حاضر نيستم كسي به اين بزرگي رو  به بيرون از اينجا حمل كنم، مگه اينكه واقعا مجبور «:من محكم گفتم

  ».باشم،بنابراين بزاريد همه خوب باشيم بعد همه ميتونيم به بيرون قدم بزنيم
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مكس به هيچ كدوم از ما گوش نميداد، او به چيزي در پشت من خيره شده بود و حتي قبل از اينكه مكس  ولي

  .چيزي بگه ميتونستم احساس كنم كه همه موهاي پشت گردنم سيخ شده

  »............درست همون موقعي كه فكر ميكردم اوضاع از اين بدتر نميشه.اوه،جهنم«:مكس مكسول گفت

شاتگان برگشتيم تا نگاه كنيم ، و اونجا در رديف هايي در پشت ما يك ارتش كوچك از بهترين من و سوزي 

  .اونها به طور غيرطبيعي اي ساكت بودند.جايزه بگيراي نايت سايد با اسلحه و زره هاي سنگين ايستاده بود

در اعماق جهنم ميدرخشيد همه اونها در حاليكه چشماي مثل طالي مشتعلشون در تاريكي، مثل تعداد زيادي شمع 

پوزخند وسيع اونها دندوناشون رو نشون ميداد، مثل سگ هاي شكاري كه بازيشون .بطور نامطبوعي پوزخند زدن

  .لوا ما رو پيدا كرده بود.رو در آخر به زمين آورده بودند

يزه تون رو سوزي ، تيلور ، از من محافظت كنيد اگر پول جا«مكس ناگهان خنديد، يك صداي يكدست با روح

  ».ميخواهيد

  »آيا واقعا ما به اين بدي نياز به پول داريم؟«:من به سوزي نگاه كردم

  ».هيچكس يك جايزه رو از من نميبره. اين اصول كلي چيزي نيست، اين پوله.هميشه«:سوزي گفت

  ».شايد ما بتونيم مكس رو از وسط نصف كنيم«:من گفتم

  ».سمت نميكنماغوا كننده س ولي كثيف كاريه، و من ق«

  ».كارها بد پيش ميره اگه من بخوام با دليل صحبت كنم«من آه كشيدم
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من به جلو قدم گذاشتم و خودم رو بين ميزبانهاي لوا و طعمه شون قرار دادم و همه اونها چشمهاي درخشانشون  

  .رو بدون پلك زدن روي من نگه داشتن

اون مي تونست صداي يكي از اونها يا .صدا از كجا مياد بسختي ميشد بگي كه»ما تو رو ميشناسيم جان تيلور،«

ما ميدونيم تو كي و چي هستي، شايد بهتر از اوني كه خودت «.صدا تقريبا گيج كننده بود. همه شون باشه

  ».ولي فكرشم نكن كه بين ما و چيزي كه قانونا حق ماست بايستي.ميدوني

ولي اينجا دنياي منه، نه شما «:محترمانه نگه داشته بودم گفتم من در حاليكه صدام رو بطور قانه كننده اي مودب و

  ».و مكس مال منه ، او به سختي مجازات ميشه ، من بهتون قول ميدم

  .و همه ارتش تسخيره شده به جلو موج برداشت» .به اندازه كافي خوب نيست«:صدا گفت

رو از من قاپيد و با دست سالمش اون رو مكس ناگهان پيدا شد و من رو بدون گارد گرفت، او كليد آكواريوس 

  .بطور وحشيانه اي پيچاند و كلمات قدرت رو فرياد زد

چند دوجين زن و مرد روي زمين مچاله . همه جايزه بگيرا وقتي كه لوا از اونا به بيرون  انداخته شد جيغ كشيدند

يك لحظه من واقعا فكر كردم كه  براي.شدند،منقبض شدند و لرزيدند و به خاطر آزادي اشكهاي داغ مي ريختند

 . من بايد بهتر ميدونستم.خطر رفع شده

در اطراف من ،همه اسب ها و ماشين ها به آرومي زنده ميشدند،چرخ ها چرخيدند ،ماشين ها تكون خوردند، در 

ي لوا ميزبانها.حالي كه اسب هاي چوبي  چرخ و فلك به آرومي سرهاشون رو برگردوندن تا به ما نگاه كنند

زندگي آروم و به كندي بدرون فان فير حركت مي كرد ، و خشم آلود درون فلز سرد و .جديدي پيدا كرده بود
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صداي جيغ هاي عصباني لوا از دهن بزرگتر از اندازه دلقكها و تونلهاي عشق و .چوب رنگ شده ميسوخت

  وحشت بيرون 

كواريوس فقط با يك دست سالم براي باز مكس قوز كرده بود و در حال تقال براي اداره كردن كليد آ.آمد

سوزي با ته قنداق  شاتگانش به يك طرف صورت مكس كوبيد، و .كردن يك در كه ممكنه او رو دور كنه بود

سوزي دوباره بهش ضربه زد و وقتي كه مكس گيج بود من حركت كردم .مكس به سختي اون رو احساس كرد

  .هاي قهوه ايش به عقب رفت تا دندونهاي قهوه اي رو نشون بدهمكس به من خيره شد و لب.و كليد رو برداشتم

من اجازه ميدم تو وقتي كه به . كاري ميكنم كه اول بخزي و بعد  او بخزه.من تو رو به اين خاطر ميكشم تيلور 

اونقدر ميكنم و ميكنمش تا خونريزي كنه، تا وقتي كه گلوش از جيغ .زنت تجاوز ميكنم بدون فايده نگاه كني

  .و اون موقع نوبت توئه............من به جهنم ميفرستمش.و بدن و روحش رو از هم پاره ميكنم.شيدن پاره بشهك

  ».كاسه زانوش«:من به سوزي نگاه كردم

پاش از هم پاشيد،خون فوران كرد و مكس سقوط كرد در .سوزي كاسه زانوي چپش رو با شاتگانش منفجر كرد

  .من به پايين بهش نگاه كردم.ز درد فرياد ميكشيدحاليكه به پاش چنگ زده بود و ا

  ».نبايد سوزي رو تهديد ميكردي مكس،هيچكس به من و مال من گند نميزنه«

من توجهم رو به فان فيِر برگردوندم كه داشت مثل يك جانور عظيم كه بعد از يك خواب طوالني به خودش 

به سرعت در همه اطراف ما  در تاريكي خودنمايي المپهاي آبي و سبز و  صورتي .كش و قوس ميده زنده ميشد

اسبهاي عظيم وقتي كه فلز زنگ زده دوباره جم ميخورد و به زندگي برميگشت صدا و ناله .مي كردند
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سوزي به كنار من حركت كرد و شاتگانش رو به جلو و عقب حركت ميداد و بدون خستگي بدنبال .ميكردند

  .يك هدف بود

  »افته؟ جان،چه اتفاقي داره مي«

  ».همه اون جنگيريها بايد اينجا رو باز گذاشته باشه.لوا همه محوطه پارک رو تسخير كرده «:من گفتم

  »نميتونيم مكس رو استفاده كنيم تا دوباره بيرونشون كنيم؟«

  ».اگه اون در حال حاضر گرفتار نگه داشتن پاي داغونش به هم نبود.شايد«:من گفتم

  ».اون ايده تو بود«

  »!مي دونم!دونممي «

ماشين هاي اسباب بازي اول اومدند،در حاليكه حصارهاي تقويت شده جايگاهشون رو شكستند و با آخرين 

اونها به شدت به ميان سايه ها كوبيدند،بدنهاي چوبيشون كامال بر اثر  تقال براي .سرعت ممكن به طرف ما اومدن

سوزي سرجاش ايستاد و اولين .حال شكافته شدن بود نگهداشتن انرژي وحشتناكي كه بهشون جان داده بود در

اون در بارشي از ميخ هاي چوبي  و تراشه چوب منفجر شد،بعضي از خرده ها  .ماشين رو در تيررس مستقيم تركاند

بقيه ماشين ها همه به طرف ما مي .به طور بي آزاري به جلوي جاكت موتورسيكلت سواري سوزي برخورد كرد

ماشين ها به .زي و من خودمون رو به جهت هاي مخالف خارج از مسير اونها پرتاب كرديمآمدند بنابراين سو

اطراف و دور همديگه چرخيدند تا به دنبال ما بيان،صورتهاي پر زرق و برق رنگ شده شون پوزخند زدند مثل 

داشت ما .بودلوا سرگرم شده .همون پوزخندي كه قبال روي صورت هاي جايزه بگيرهاي تسخير شده ديده بودم

  .رو بازي مي داد
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من درون راههاي نور ماه بين جايگاههاي  با پيچهاي آروم به پايين مي دويدم،و ماشين ها بدنبال من مي آمدند 

من ميشنيدم كه سوزي نه چندان دورتر در حال دويدن بود و .،در حاليكه حاال با صداهاي وحشتناكي فرياد ميزدند

ع بعدي به من بپيونده؛هر دوي ما در يك زمان  به محل مالقات رسيديم و من سوزي براش فرياد زدم كه  در تقاط

ماشين هايي كه بدنبال ما آمده بودند اونقدر سريع بودن كه .رو با يك دست گرفتم و او رو به زمين فشار دادم

ار از چوب خرد يك انفج.نتونستن توقف كنن و از باالي سر ما پرواز كردن  تا سر به سر به هم برخورد كنن

شده و انرژي آزاد شده بوجود اومد و وقتي كه سوزي و من دوباره بلند شديم هيچ چيز به غير از تكه چوبهاي 

  .رنگي از ماشين ها باقي نمونده بود

لحظه اي كه ما در امان بوديم سوزي دستش رو از دست من بيرون ».ما بايد  پيش مكس برگرديم«:سوزي گفت

  .تونست تحمل كنه كه مدت زيادي لمس بشه،حتي موقعي كه من جونش رو نجات داده بودماو نمي. كشيده بود

  ».مكس روي اون پا هيچ جايي نميتونه بره«:من گفتم

  ».او ميتونه بخزه«:سوزي گفت

من بعضي مواقع تعجب ميكنم كه كدوم يكي از ما ديوونه تره،سوزي .بنابراين ما برگشتيم تا با لوا روبرو بشيم

  يشنهاد دادن اين چيزها يا من براي دنبال كردن اونها؟براي پ

ما مكس رو در آخر يك رد خوني دراز در حاليكه براي خروج ميخزيد و پاي بيفايده ش رو . سوزي  حق داشت

ما درست موقعي به مكس رسيديم كه هواپيماهاي نوک تيز  از گردونه هوايي .دنبال خودش ميكشيد پيدا كرديم،

اونا از ميله هاي نگهدارنده شون رها شده بودند و در هوا با بالهاي زبر چوبي به طرف ما مي .نبه ما حمله كرد

سوزي يكي يكي بهشون شليك .من فقط اميدوار بودم يه نفر موشك هاي حرارتي شون رو باز كرده باشه.آمدند

افرادي مثل سوزي هيچ پنگوئني تو نايت سايد وجود نداره و دليلش .(درست مثل  شليك پنگوئن.ميكرد 
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فوت  5آخرين هواپيما نزديك به .)بعضي وقتها حتي نميتوني يه فاخته  پيدا كني  وقتي كه اضطرار داري.اند

  .سوزي در حاليكه شاتگانش رو پر ميكرد  به من نگاه كرد. جلوتر از ما روي زمين افتاد و روحش بيرون رفت

  »خب؟جايزه مي برم؟«

  »ا شليك كردي،نكردي؟تو به اسبه.بستگي داره«:گفتم

اسبهاي چوبي كنده .سوزي به اونجايي كه من نگاه ميكردم نگاه كرد و شروع كرد سريعتر شاتگانش رو پركنه

آنها بزرگ و پليد بودن و در جاهايي .كاري شده خودشون رو از چرخ و فلك آزاد كردن و به طرف ما اومدن

آنها دندانهاي برجسته زنگ زده اي .ني درخشان بودندكه رنگ هنوز به چوب مريض چسبيده بود به طرز  رنگي

چشمهاشون مثل .در دهانهاي  در حال پوزخند زدنشون داشتن و آرواره هاي لواليي با گرسنگي كار مي كردند

طال ميدرخشيد ،درست مثل جايزه بگيرها  و آنها پاهاي سنگينشون رو عميقا در زمين فروميكوفتند و با وجود 

  .؛رانده شده با خشم لوا....يي زنگ زده شون آنها خيلي شبيه به چيزهاي جاندار حركت ميكردندهمه اتصاالت لوال

  .اسبها سوارانشون رو خوردند ، و دقيقا در همون موقع من اون رو باور كردم:داستانهاي قديمي مي گفت

  ».دحاال اين چيزيه كه من بهش ميگم شهربازي،و با شاتگانش شروع به شليك كر«:سوزي گفت

ولي با اينكه سوزي هر اسبي رو كه .صدا كركننده بود وقتي كه سوزي فشنگ رو بعد از فشنگ شليك مي كرد

سوزي .نشونه گرفته بود رو ميزد،و تكه هاي بزرگ چوب از آنها منفجر و جدا ميشد اونها هنوز مي آمدند

طارهاي فشنگ روي سينه ش شاتگانش رو در كمتر از يك دقيقه خالي كرد و وقتي كه تالش مي كرد از ق

اولين .اسبها حاال خيلي نزديك بودن،ولي سوزي هنوز سر جاش ايستاده بود. تفنگ رو پر كنه فحش زننده اي داد

  .سر چوبي به جلو جهش كرد و دندان هاي زنگ زده آستين چرم سياهش رو گاز گرفتند
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من موهبتم رو بكار انداختم .از روي نااميدي كه معني ميداد اين ديگه براي من تموم شده ست، و فقط آخرين ايده

و اون رو بكار بردم تا آخرين ردپاهاي جادوي قديمي كه زماني شهربازي رو زماني كه اونجا يك پارک 

مقداري از آخرين بقاياي آن جادوي قديمي و بي ضرر هنوز باقي .سرگرم كننده بود بكار انداخته بود پيدا كنم

له همه متقاضيان و جنگيرها،پليدي و وحشت و من اون رو پيدا كردم و دوباره به اسب مونده بود،دستنخورده بوسي

  .هاي چوبي برگردوندم

آنها تلوتلو خوردند و ايستادند، نفر به نفر، وقتي كه جادوي قديمي سرسختانه شرايط معاهده اصلي رو دوباره 

آنها همه جوره مبارزه كردند،سرهاشون .شدندو نفر به نفر اسبها به عقب به چرخ و فلك كشيده .برقرار مي كرد

و وقتي كه اونها قدم به چرخ . رو تكون دادند و پاهاي سنگينشون رو به زمين كوبيدند،ولي به عقب كشيده شدند

و فلك گزاشتن،ميله هاي فوالدي با شدت دوباره پايين آمدند ، از ميان بدنهاي چوبيشون گذشتند و بدون ترحم 

  .نگه داشتنداونها رو سرجاشون 

سوزي پركردن شاتگانش رو تموم كرده بود  و يك پاش رو روي كمر .من چرخيدم و به سوزي نگاه كردم

كنار مكس .من به سوزي سر تكون دادم و سوزي پوتينش رو برداشت.مكس گزاشته  بود، تا ردپاش رو نگه داره

عرق همه صورتش رو خيس كرده بود  او به سختي نفس مي كشيد و.زانو زدم و كمك كردم تا به پشت بچرخه

  .من كليدآكواريوس رو در دستم بهش نشون دادم.ولي هنوز بدون تزلزل به باال به من خيره شده بود

ازش استفاده كن و لوا رو از شهربازي ....... تو ميدوني چطوري از اين استفاده كني و من نميدونم«:با دقت گفتم

ي ازش استفاده كني،سوزي همون كاري رو كه با زانوت انجام داد با سرت و اگه براي هر چيز ديگه ا.بيرون كن

  ».انجام ميده
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من كمكش كردم تا بشينه ،بعد جعبه .او در سكوت به من خيره شد ، ولي دست سالمش رو براي كليد جلو آورد

  .هسوزي به سرعت جلو آمد تا لوله شاتگانش رو به پشت پيشوني مكس فشار بد.فلزي رو بهش دادم 

مكس در آخر مجبور شد  چيزي كه از دست داغون شده ش مونده بود رو با وجود خون و درد بكار ببره ولي او 

يك فرياد بلند از همه جاي شهربازي وقتي كه لوا به زور . كليد رو مجبور كرد كه كاري رو كه ميخواد انجام بده

  .من به سرعت دوباره كليد رو برداشتم.بيرون رفت  باال رفت

  »اين چيزي بود كه تو ميخواستي اتفاق بيفته؟......جان«:سوزي گفت

جايزه بگيرها دوباره روي پاهاشون برگشته بودن و لبخند گيج .من به جايي كه سوزي نگاه ميكرد نگاه كردم

بعضي .من مجبور شدم آه بكشم.كننده شون رو داشتند و با چشم هاي طاليي  سوزانشون به ما نگاه مي كردند

  .ع چيزها درست نميشه حتي اگه دست به دامان سنت پيتر بشيمواق

كليد آكواريوس رو باال نگه داشتم تا همه شون بتونن .من به جلو حركت كردم تا با جايزه بگيرها روبرو بشم

  .آنها خيلي آرام ايستاده بودن و چشمهاي درخشانشون روي من ثابت شده بود.ببينن

از وسيله ها بيرون شديد ، شما بايد عبرت مي گرفتيد و به همونجايي كه وقتي كه شما «:من با سرزنش گفتم

  ».ازش اومدين برميگشتين

و اگر تو . ما نميتونيم تا وقتي كه راضي نشديم بريم.ما نميريم«:آنها با صداي مورموركننده و منفردشون گفتند

من مشكل رو در نظر ».اهيم بودبين ما و انتقام بحق ما بايستي ما هميشه پشت سر تو و زير گلوي تو خو

گرفتم؛من ميتونستم احتماال مكس رو وادار كنم تا كليد رو بكار ببره تا لوا رو به خونه بفرسته،ولي اونها دوباره و 

مكس غرورشون رو جريحه دار . دوباره  و دوباره برميگشتند تا موقعي كه چيزي رو كه ميخواستند بدست بيارن
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فتن موقعيتشون به عنوان خدا و يك تهديد براي همه مذهبشون ايجاد كرده كرده بود،بدون در نظر گر

موقعيت مسحوركننده اي بود و اصال معلوم نبود به چه راهي كشيده .موضوع سختي براي بحث كردن بود.بود

طبق معمول واكر از هيچ كجا ظاهر شد و قدم زنان بطور معمولي اي از سايه ها .ميشد اگر واكر  نرسيده بود

واكر كنار من ايستاد و سوزي بسرعت حركت .انگار  آمده بود كه رد بشه و شايد يه صحبتي بكنه.بيرون آمد 

  .واكر براحتي به رديف هاي جايزه بگيرها لبخند زد.كرد  و در طرف ديگه من قرار گرفت

يك شب  ولي من فكر ميكنم ما به اندازه كافي سرگرمي و بازي براي.خب ،خب، همه گردنكشا اينجان«

من مي تونم به شما قول بدم كه به سختي .مكس مكسول در بازداشت منه و بنابراين تحت حمايت من.داشتيم

من يه سلول كوچولوي قشنگ توي گودال سايه براش در نظر گرفتم،و شما ميدونيد كه ما با .مجازات خواهد شد

  ».زندانيهاي اونجا چكار مي كنيم

انتقام، براي اينكه كامال مزه بده بايد .كافي نيست«:ا با واكر روبرو بشه و گفتيكي از جايزه بگيرا جلو اومد ت

  ».عملي باشه.......بايد.شخصي باشه

  ».بريد خونه. اينجا نايت سايده و ما خودمون مشكالتمون رو حل مي كنيم.نه اينبار«:واكر گفت

اون به هوا ضربه زد،اونقدر .مخالفت كردصدايي كه نميشد ازش تخلف كرد يا باهاش .واكر از صدا استفاده كرد

بريد خونه يا «:تا اينكه من صدام رو بلند كردم و گفتم.ولي لوا مقاومت كرد.بلند و قدرتمند كه حتي من لرزيدم

  ».من از دستتون عصباني ميشم

ر قدرتمند يا شايد اونا بتونن واك.ولي اون باالنس رو بهم زد.من هيچ وقت نميگم.شايد من بلوف ميزدم،شايدهم نه

جايزه بگيرها دوباره وقتي كه لوا اونها رو .جان تيلور بدنام رو خنثي كنن ولي نه هر دو نفر ما در يك لحظه

  .همون بود،براي حاال............و اون.سرانجام به دنياي خودشون برگشتند.ترک كرد سرنگون شدند
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  ».ما احساساتشون رو جريحه دار كرديم.دندتو ميدوني كه اونا يه زمان برميگر«.من به واكر نگاه كردم

بيش .اونا بايد يه جا توي خيابان خدايان وقتي كه من بهشون پيشنهاد دادم قبول مي كردند.بزار بيان«:واكر گفت

  ».از اين هيچ جايي براي عوامل مستقل وجود نداره

  »مثل من؟«:گفتم

  »دقيقا«

يشه گيرا بود،ولي يادآوري اينكه اولياء امور كه االن صدات مثل هم«.من متفكرانه واكر رو زير نظر گرفتم

بنابراين اين روزها كي صداي تو رو قدرت .همشون قطعا مردن  اين صدا رو به تو دادن كمكي به من نمي كنه

  »ميده؟

با من «:واكر به مكس مكسول نگاه كرد».من مطمئنم يكي از همين روزا مي فهمي«:واكر لبخند مختصري زد

  ».بيا

جود پاي متالشي شده،مكس مكسول به دنبال واكر  در حاليكه تمام راه رو بشدت لنگ ميزد از شهربازي با و

تا اونجايي .جايزه بگيرها بدنبال اونها رفتند در حاليكه بين خودشان نسبتا سردرگم صحبت مي كردند.خارج شد

  .من نگاه كرد سوزي با صورت سردش كامال جزء به جزء به.كه فقط من و سوزي باقي مونديم

  ».تو  دوباره جون من رو نجات دادي جان«

  ».همه بخشهاي در يك ارتباط بودن.اين كاريه كه ما مي كنيم.و تو مال من رو نجات دادي«:من به آسوني گفتم
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............ به اون نزديكي كه ما هستيم، ما هنوز نمي تونيم.من ميدونم اين براي تو آسون نيست«:سوزي گفت

سوزي جلو آمد و صورت من رو به آرومي با نوک  انگشتانش لمس .تو با من خيلي صبور بودي.نزديك باشيم

تالشي كه سوزي انجام ميده تا اينكار رو مي تونستم .من خيلي ساكن ايستادم و گذاشتم اين كار رو انجام بده.كرد

نزديكترين چيز به يك .سوزي نوک يكي از انگشت هاش رو روي لب من كشيد. انجام بده رو احساس كنم

سوزي شوتر،شاتگان سوزي كه هيچ حسابي از من يا خدايان يا هيچ كس در نايت سايد نمي .بوسه براي ما

من برادري كه اينكار رو با سوزي كرده بود مي .دش بيفايده بودبرد،هنوز تقريبا در مقابل شياطين درون خو

  .كشتم ، اگر خودش اين كار رو قبال چند سال پيش انجام نداده بود

  ».من عاشقتم سوزي اگه تو هيچ وقت به هيچ چيز ديگه اي اعتقاد نداري ،اين رو باور كن«:من گفتم

  ».من عاشق تو هستم جان، تا اونجا كه بتونم«

  ».اين همه چيزيه كه اهميت داره.يزيه كه اهميت دارهاين چ«

  ».نه اين نيست«

سوزي خودش رو مجبور كرد كه من رو بغل كنه و سفت من رو نگه داره،حلقه هاي نوار فشنگش به سينه من 

تمام بدنش سفت و عصبي .سوزي بخاطر تالشي كه اينكار  براش داشت به شدت نفس مي كشيد.فشرده شد

،ولي در آخر سوزي رو به آرومترين حالتي كه مي .........م آيا بازوهام رو دورش بزارم يا نهنمي دونست.بود

  .تونستم نگه داشتم

  ».عاشقتم جان«سوزي در حاليكه چانه ش روي شانه من بود و من نميتونستم صورتش رو ببينم گفت

  ».عاشقتم تا زماني كه  دنيا تموم بشه.برات ميكشم.برات مي ميرم«
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  ».همه چيز واقعا درسته.مي دونم«:ممن گفت

  .ولي هر دومون ميدونستيم كه اينطور نيست
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  شيطان خبرنگار ِدختر

  

  

سوزی و من تازه داشتيم از شهربازی بيرون مي آمديم كه  .بعضي از روزها اصال شانس اينكه نفس بكشي رو نداری

وقتي  كه من يه جك رو پيدا كنم كه  ازش .زنگ موبايل  يك تم  از منطقه گرگ و ميشه(موبايل من زنگ زد

  .زمزمه درگوش من كرد يك صدای گرم و نرم شروع به.)خوشم بياد تمايل دارم كه بهش بچسبم

  »دوست دارين كدوم يكي رو اول بشنوين؟.........شما يك تماس تلفني و يك پيام مهم دارين«

  ».تماس«:من مصمم گفتم

اهميت  به آيا تو تا حاال. من پول گرفتم تا بهت اصرار كنم كه پيام مهم رو اول گوش بدی.متاسفم«:صدا گفت

  »فكر كردی؟يك بيمه خوب برای زندگي پس از مرگ 

من آه كشيدم و دكمه جنگيری روی موبايل رو فشار دادم و از شنيدن زوزه های از روی درد صدا وقتي كه بزور 

هيچ وقت نميتوني من رو قانع كني كه اين يك توطئه از ............پيام تبليغاتي.از موبايل من بيرون ميشد لذت بردم

. با بيرون كردن پيام تبليغاتي، تماس من واضح شد.كنن نيست شياطين جهنم برای اينكه زندگي رو بي ارزش

من او رو از يك خونه كه آدم  مي خورد نجات دادم، و او من .(منشي نوجوانم كتي كه  از دفترم تماس ميگرفت
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من گزاشتم كه كتي دفترم رو بچرخونه كه او توی اين .از من هيچ نظری در اينباره پرسيده نشد.رو انتخاب كرد

  .)خيلي بهتر از اون چیزی بود كه من هيچ وقت بودم كار

. تازه دو تا رو پشت سرهم تموم كردم«:من ناله كنان گفتم».يه پرونده برات گرفتم ،رئيس«:كتي شادمانه گفت

با كيفيت با يك حموم داغ و خوب و اردک پالستيكي م بودم؛ اردک پالستيكي   من دنبال يه مقدار وقت جداً

 » .دوست منه

از دفتر  روزنامه منحصر به فرد بازجوی غيرطبيعي زنگ .اُه،تو حتما اين يكي رو قبول ميكني«:ي گفتكت

  ».اونها به شدت به خدمات تو نياز دارن،الزم به گفتن نيست كه خيلي فوری.زدن

كنن  اون روزنامه  بي مصرف ترسناک چي ممكنه از من بخواد؟يا اينكه باالخره تصميم گرفتن يكي رو استخدام«

  »كه  اصول اخالقي خيلي منحرف و سليقه خوبشون رو پيدا كنه؟

اونها روی خط باز جزئيات رو مطرح نمي كنن، ولي معلوم بود كه خيلي .در اين مورد شك دارم رئيس«

  ».و پولي كه پيشنهاد شده خيلي خوبه.مضطربن

  »چقدر خوب؟«:من سريعا گفتم

  .واقعا،كامال سرسام آور خوب« :كتي گفت

برو .معنيش اينه كه نه فقط اونا به سختي نفس نمي كشند ،بلكه يه جهنم از پول بايد يه جايي مخفي شده باشه كه

اونها هميشه بهترين داستانها رو .من عاشق اينم كه بدونم اونجا چي مي گذره.جلو رئيس ،پرونده رو قبول كن

  ».دارن،من هيچ وقت يك شماره ش رو از دست نميدم

  .بازجوی غيرطبيعي يك روزنامه نيم قطع كثيف،خشن و رسواست«:وسي گفتممن با حالت عب
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  ».و حقيقت داخلش نيست

كي به حقيقت اهميت ميده تا موقعي كه اونها آخرين شايعه ها و عكسهای رسواكننده ستاره ها رو دارن؟اُه،لطفاً «

  ».،لطفاً،لطفاً

  »؟..........تو نياز داری كه من«من به سوزی نگاه كردم

  ».من بايد برم پول جايزه رو بگيرم.برو«:سوزی گفت

  .سوزی هيچ وقت خداحافظي رو طول نميده.سوزی قدم زنان بدون اينكه به عقب نگاه كنه رفت

  ».باشه،جزئيات رو بهم بده«:من توی تلفن گفتم

  ».اونها مي خوان كه تو باهاشون توی دفتر روزنامه درباره موضوع بحث كني.زياد نيستند«

  »اونا نمي تونن به دفتر من بيان؟ چرا«

  ».يه عالمه كاغذبازی هست كه امضای تو رو احتياج داره.بايد زود بيای.برای اينكه تو هيچ وقت اينجا نيستي«

  ».تا كارت اعتباری اضافي رو به اسم من گرفتي 7ادامه بده و بجای من امضاشون كن،مثل همون موقع كه اون «

  ».گفتم متاسفم«

  »ميخوان مالقات كنن؟ اونها كجا«

كارمندای بازجوی غير طبيعي دوست ندارن كه در مال عام ظاهر .اونها يه نفر رو ميفرستن كه تو رو پيششون ببره«

  ».مردم چيز پرتاب ميكنن.بشن
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  »كجار قراره برم تا من رو ببينن؟.قابل فهمه«:من گفتم

يك .اونجا رو ميشناختم. لوت از نايت سايددر يك جای نه چندان خ.كتي آدرس گوشه يك خيابون خاص رو داد

  .مكان شلوغ با تعداد زيادی آدم كه هميشه رد ميشدند

 كتي با من.نشدن واقع توجه مورد برای خوب شانس يك جمعيت، در شدن گم برای عادی، مالقات مكان يك

 خاموش رو تلفن بزنه نق من به  كاغذبازی مورد  در دوباره بتونه اينكه از قبل و كردم خداحافظي

 نكشيد طول زياد.كردم مي شليك خودم سر توی تير يك قطعا كنم كاغذبازی زندگي برای اگرميخواستم.كردم

 در ممكن حالت ترين كننده توجه جلب كم به و دزدكي  كنم،و پيدا رو »واين و واک چِين« خيابان گوشه كه

 يك مثل شخصا هميشه من.باشم نور در خرده يه  گزاشتم و كردم كمين  رای حق مورد در پارچه يك پشت

 نوشيدني هر احساس  از بيشتر  احساس  اون هنوز.دارم احتياج كاری مخفي به  كه كردم احساس سرم، در سوراخ

 ايستاده بيرون بعضي.خودشان شخصي كارهای بدنبال دقت ،با رفتند و آمدند ديگران و مردم.بود ديگر خوشمزه

 عابرين به و بود نشسته يش فوالد دوش روی كه مينياتوری ژدهایا يك با درخشان زره در شواليه كيبودند،

 مردم فقط اغلبا گردنش،ولي دور طناب يك با عبوس كرده خودكشي دختر يك و  ميكرد هيس هيس

 ارضاء سری،و دانش، ممنوعه تفريح يك برای.كني نمي نگاه بهشون بار دو كه آشنايي های بودند،چهره

 برای تله مثل  هميشه سايد نايت.ميان سايد نايت بهكنن  پيدا تونستند نمي ای ديگه جای هيچ كه وحشتناكي

  .بوده ها توريست

 هدف بكنم،يك پذيری آسيب احساس ميشه باعث اون.بايستم ای گوشه در باريك محيط در كه ندارم دوست من

 اينكار دار سايه و تاريك جايي از و ميخرم جون به رو سختي ميشم،هميشه پاييدن به مجبور من كه وقتي.راحت

 هم به آرنج با ميدادند؛بعضي فضا من به كلي اغلبشون. ميكردند من شناختن به شروع داشتند مردم.ميدم انجام رو
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 اونها به من.باشن داشته رو من عكس ميتونن كه كردند سوال زوج يك.ميشدند خيره  من به شجاعانه و ميزدند

  .كردند فرار و ترسيدند اونها و شدم خيره

 خودم برای رو دونستم مي غيرطبيعي بازجوی مورد در كه رو چيزهايي دارم، نگه مشغول رو خودم اينكه برای

  .كردم مرور

 هميشه ما كه راهي دارن،مثل دوست رو شايعه مردم.بود خونده هركسي بودم، خونده رو شونتك های نسخه من

 بازجوی.تايمزه نايت اون و داره رو خودش روزنامه سايد نايت.داريم دوست رو بده برامون كه چيزهايي

 اونها برای.كنه عادی رو خودش  حقيقت چاپ با فقط كه نداده اجازه خودش به هرگز ديگه طرف از غيرطبيعي،

  .بشه تكميل تا بره بكار ميتونه كه هرخبری.چيزه همه داستان

 در شده انجام اون بستن برای افزايش به رو های خشونت اينكه وجود با سال صد از بيشتر برای غيرطبيعي بازجوی

 كامال مكان يك در همه چاپ و ويرايش،انتشار  روزها اين.شده پخش مداومي بطور مختلف های فرصت

 فقط ممكنه. ميشه انجام سنگين خيلي حفاظهای از اليه روی اليه پشت شده مخفي ، مخفي بعد يك در اختصاصي

 ارتقاء حال در دائمي بطور روزنامه حفاظهای. بشي نفرين درجه هفتمين با اون يافتن برای كردن تالش برای

 دروغهای و شايعه ، اغراق اونها اينكه بخاطر قسمتي.دارن قدرتمندی خيلي های دشمن اونها اينكه يافتنه،برای

 حقيقت اونها دوباره و هميشه كه خاطر اين به قسمتي و ميكنن، چاپ مهم خيلي های شخصيت درباره آشكاری

  .نميده نشون رحمي هيچ و نداره ترسي هيچ روزنامه.نداره جراتشو ای ديگه كس هيچ كه وقتي ميگن رو

 كليدهای اونها به. بشن روزنامه دفترهای نزديك حتي ميتونن اطمينان مورد كارمندان شايد و بايد چنانچه فقط

 طبق هنوز دفترها.بگيره رو سرقت جلوی تا خورده گره صاحبش روح به مستقيما كه شده داده مخصوصي ابعادی

 چاپ كردن پر صفحه برای فقط رو  موفق نا حمله هر جزئيات روزنامه.ميگيرند قرار حمله مورد روزانه اساس يك
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 در تو كه قدرتمند و ثروتمند چيزهاي از ميشه،پر منتشر هرروز غيرطبيعي بازجوي اتفاقي هر وجود با.ميكنه

 جديد هاي نسخه.نددش مي بمبگذاري مرتبا اونها نداره، وجود تحويل كاميون ديگه.نميدونستي چي هيچ موردشون

 كل در روزنامه مكانهاي توي دقيقا شه مي سازي مادي و ظاهر چاپ فرآيند از مستقيما كجا هيچ از فقط روزنامه

 بوسيله  شدن زجركش از ترس بخاطر ، نميكرد قبول رو روزنامه فروش موقع هيچ كس هيچ.سايد نايت

  . عام مالء در روزنامه متعصب خوانندگان

 ميشه ناپديد وار اتوماتيك اون.بيانداز دور رو اون فقط كني مي تموم رو غيرطبيعي بازجوي خواندن تو كه وقتي و

 هيچ.كنه رقابت اين با نميتونه تايمز نايت حتي.بشه بازيافت بعدي نسخه براي تا برميگرده چاپ فرآيند به دوباره و

  .نكرده پنهان غيرطبيعي بازجوي درون چيپس و ماهي موقع هيچ كس

 افراد.اند شده ستايش و احترام مورد شده، شناخته كامال كاركنانش و تايمز نايت ديگه،خبرنگاران طرف از

 اندازه به بتوني اگر اگرچه)ها پاپاراتزي مخصوصا(ميشه شليك بهشون  شدن ديده محز به اغلب غيرطبيعي بازجوي

 خيلي سوخته كارمندان آمار.كني تموم رو كارت)ضعيف(ستاره يك عنوان به ميتوني تو ، كني پيدا نجات كافي

 اگر.بگيرند رو اونها جاي تا ميزنند بال بال كه هستند يبيشتر افراد اي كننده سورپرايز بطور هميشه ولي باالست

 بشي  كسي كه اينه بعدي چيز بشي،بهترين ستاره يك يا دانشمند يا مهم شخص كه نداري خودت در رو اين تو

  .بزنه بهم رو هاشون پارتي ميتونه و ميدونه موردشون در رو چيز همه كه

  «هستي؟ بودن مهم و بدنام مشغول هنوز!قديمي بينمت،چيز مي دوباره كه خوبه!تيلور سالم،سالم،جان»

 ميدونستم بايد من.بشم روبرو بود  كرده سالم من به شادمانه كه مردي با تا چرخيدم كه وقتي  لرزيدم درون از من

 سايد نايت در عمل مرد بهترين و بود، كن كارچاق يك و حصار كي اي افسانه هري.ميفرستن رو كي اونا كه

 بهترين از مقداري ميخواستي تو.ميداد كردن زندگي ارزش زندگي به كه گروني و كوچيك چيزاي اون همه براي
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 به سايد نايت در هميشه گناهي بي(كني تحقير رو ديگه نفر يه گي بچه يا كني دود رو مريخي قرمز علف قسمت

 لبخند يك با رو پولت پني آخرين تا هميشه توئه،تا مرد اي افسانه هري موقع ،اون)ميشه كشيده پايين به شدت

  .بگيره ازت دلچسب دادن دست يك و بزرگ

 كلوپهاي پشتي اتاق در رو زندگي كننده عوض هاي تجربه اون از يكي ظاهرا.باشه اينطوري بايد او حداقل يا

 مثل چيزي هيچ.بشه دير خيلي ازاينكه قبل بده انجام خوب كارهاي كه عالقمنده بيشتر او حاال و داشته،  اختصاصي

  .باشه مرد يك وجدان پرش نقطه نميتونه جهنم از آني نظر يك

 بلند كت يك او.ميرسيد بنظر خورده واكس و جذاب هميشه مثل).شيكي از(بكشه تا بود پوشيده لباس هري

 كُلي كه نخواهي شايد يا بخواهي شايد تو كه چيزهايي نوع همه با كاربردي بطور داخليش جيبهاي كه بود پوشيده

 چشمهاي و تاريك و گرسنه و نحيف نگاه يك الغر، دراز صورت يك او.بود شده پر كني خرج براشون پول

 رو شبيهش خيلي چيز يك من و شده، تمرين خيلي لبخند زد،يك لبخند من به راحتي به او.داشت دودوزن مختصر

  .دادم تحويل بهش

  .بوديم اي چيز،حرفه همه از بعد هردومون ما

  »هري ميكني كار غيرطبيعي بازجوي براي كه نميدونستم«:گفتم من

 شده شناخته ميشنوه رو چيزها كه كسي به ميزنم،و چرخ اطراف من.م نوازنده يه فقط من«:گفت مبهمي بطور هري

 بايد كردم،ولي معطلت كه متاسفم. قديمي ببرم،چيز اصليشون دفاتر به رو تو تا شدم فرستاده من.....بنابراين.م

  »نشدي تعقيب كه ميشدم مطمئن

  »ميكني صحبت داري كي با كه باشه يادت هري«:گفتم من
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  «تشريفاته،واقعا يه فقط!،حقيقتا بله! ،كامال اه»

 او.آورد بيرون رسيد مي معمولي خيلي من نظر به كه  كليد يك و كرد رو و زير رو درازش كت جيب داخل او

 فرو نامرئي قفل يك توي رو كليد و نبينم رو حركاتش من تا چرخيد انداخت، من اطراف به اجمالي نگاه يك

 به سادگي همين به و شد، ناپديد چرخوند رو اون هري كه وقتي كليد.شد ظاهر ما بين هواي در ناگهان كه كرد

  .كرديم ترک رو سايد نايت ما و بود افتادن از  ضعيف احساس يك.رفت كنار من پاي زير جهان رسيد نظر

 تحت رو تو كه لوكس كافي اندازه به.شديم ظاهر دوباره  بود ديگري پذيرش اتاق هر مثل كه پذيرشي اتاق در ما

  كامال كه حدي از بيش تا كنه تشويق رو تو تا راحت كافي اندازه به نه مهمه،اما چقدر كار  كه بده قرار تاثير

 نشسته ضدگلوله شيشه از اليه يك پشت در ميز يك پشت خوشگل بلوند پذيرشگر يك.كني درنگ ضروريه

 بود مجبور كامال كه وقتي ها كننده مالقات با و كرد، مي مراقبت رو هاش ناخن كرد، مي مديريت رو تلفها.بود

 نگاه بهش من.كنه راهنمايي انتظار محيط به رو من تا بگيره رو من بازوي كه خواست هري. كرد مي معامله

 بشن، صميمي زياد اي افسانه هري مثل افرادي بدي اجازه نميتوني تو.كشيد پس رو دستش سرعت به او كردم،و

 دنيا توي زنگهاي همه زدم،و قدم جلو به بودم كنجكاو اطرافم به نسبت حاليكه در من.ميكنن استفاده ازش اونا

  .اومد در بصدا يكدفعه

 در اي شده تمرين طور به و ميداد تكون رو دستهاش حاليكه در»! مرتبه چيز همه!مرتبه چيز همه«زد فرياد هري

  »اونن منتظر!تيلوره جان فقط اون«.پريد مي پايين و باال ديد

 به من.بود شده خيره هري به توزانه كينه حاليكه در شد ظاهر دوباره ميزش زير از  پذيرشگر و شدند، خفه  زنگها

  .كردم نگاه هري

 رو خطرناک افراد و اشياء بوده قرار اون.نيست شدن نگران براي چيزي هيچ.عاديه كامال.امنيتي بازرسي«:گفت او
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 هستي اينجا تو وقتي كه دادم هشدار اونا به من.كردي روشن رو داشتند اونا آالرم هرچي........تو، و ، كنه شناسايي

  »دربيارم؟ رو كتت من داري دوست...................كنن خاموش رو سيستم

  ».ندادم غذاش بود،تازگيها نخواهد عاقالنه«:گفتم من

 آب هري.شدم خيره بهش فقط من بخنده،اما بهش بود قرار او كه اي اشاره  براي منتظر كرد نگاه من به هري

  .كرد نگاه پذيرشگر به و برداشت عقب به قدم ،يك داد قورت سختي به رو دهنش

  .بشن قائل استثناء يك تيلور جان براي بگو بهشون عزيزه،و يك بگير،اينجا تماس امنيت با

  »ايم پيچيده خيلي آدم بشن،من قائل استثناء خيلي«:گفتم من

  ».دارن من به ضروري نياز  ديگه جاي يه مطمئنم تقريبا.مونم نمي ينجاا من«:گرفت تصميم هري

  .حركت در هميشه.تو براي ايه افسانه هري اين.شد ناپديد و داد انجام كليد با رو كار همون دوباره او

 با اندام ريزه بلوند سفيد يك او.رسيد نخواهيم توافق به ما كه فهميدم نوعي به.كرديم نگاه هم به من و پذيرشگر

 خشونت و شده فرونشانده آشكارا غضب از كلي فضاي يك گناه،و براي شده ساخته دهان يك و شرجي چشمهاي

 استخدام مكان اولين توي رو او اونا چرا اينكه بود،يا اينجا در كردن كار نتيجه اون آيا دونستم نمي من.بود

 اسلحه از نوع همه او كه نداشتم شكي هيچ من بود،و ميشد وارد كه هركسي برابر در دفاع از خط اولين او.كردن

 و ، باشم مودب موقعيت اين در كه گرفتم تصميم من.... داره دسترس در نزديكي جاي رو جذاب وسايل و ها

  .دادم بهش رو ايم حرفه لبخند بهترين

  «.ببينه رو من خواد مي تيلوره،ويراستار جان من اسم»
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 هاي سوراخ ميان از وضوح به صداش.زد من به ترحم روي از لبخند يك و كشيد باال رو دماغش آب بلندي به او

 آقاي كس هيچ واقع در.نديده رو ويراستار وقت  هيچ كس هيچ«.رسيد من به ضدگلوله شيشه داخل هم به نزديك

 مالوي اسكوپ ويراستار معاون با شما مالقات قرار.امنتره اونطوري.نديده سالها براي فيزيكي بطور رو  رويِس دو

  ».بود خواهد

  »نبود؟ خبرنگارانتون بهترين از يكي اسكوپ؟او«:گفتم من

  بشين.شد مي استفاده حيوانات با كار براي او ، نه«»

 در ديگري كس هيچ.بود سركش و سخت ، ،دراز چرمي قرمز نيمكت.دارم برتري كي ميدونم من.نشستم من

 آنها ميان در من.داشت قرار)عسلي( كوتاه ميز يك روي قديمي هاي مجله از مجموعه يك.نبود منتظر پذيرش

 خواهد كشيده رخ به مذهب كدام كاور روي.نداشت وجود جذابي مشخص بطور چيز هيچ كردم،ولي جو و جست

 مهمات و ها اسلحه ويرايش! داريم رو جديد خداي 10 آزمايش  آمادگي ما از جديد سري يك اولِ در  شد

 سايد نايت در.كرده اضافه رو دلبري كوچولو يه سوزي ميكنن فكر اونا.داشت جلدش روي رو شوتر سوزي دوباره

 اختصاصي هاي كلوپ درباره كه دارين احتياج شما كه چيز 101 جلدش روي.تلفن دفتر يك اندازه به خبره چه

 داشتم، دوست رو اون روش واقعا من.بياين بيرون زنده دوباره چطوري و بشين وارد چطوري اينكه شامل!بدونيد

 كه وقتي حتي كرد مي بازنويسي رو خودش دوباره كاغذ مواقع  بعضي.ميكرد آپديت رو خودش مستمرا اون

 مي زوزه مدام اون اينكه براي بودن كرده متوقف رو موضوعات فهرست گذاشتن اونها. ميخوندي رو اون داشتي

  .كشيد

 كه چيزي درباره بيشتر مقدار يك دادم،و تكيه صخره سختي به  نيمكت به عقب كردم،به ول رو ها مجله من

 همه.كردم فكر دونستم مي رويِس دو گابريل غيرطبيعي بازجوي اي افسانه كننده منتشر و مالك  ويراستار، درباره
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 از بود،درست  نسخه هر سربرگ باالي درست سالها براي اون نيست،ولي واقعيش اسم اين كه بودند مطمئن كامال

 كاغذ روي رو چيز همه اونا و بود، كوچك چاپي حروف اندازه و  بود سفيد و سياه عكسها كه موقعي همون

 سر پشت در نفر چندين ممكنه يا گروه  يك يا زن يك باشه،يا مرد كي ممكنه لُرد گِِي. كردند مي چاپ توالت

 پرخاشگرانه لحن مطمئنا.نبوده فهميدنش براي تالش عدم بخاطر اين و نيست، مطمئن دقيقا كس هيچ.باشه بوده هم

 و كم من.بوده كه هميشه مثل ست گزنده و گستاخ و رک حاال اون نكرده؛ تغيير گذشته سال صد در روزنامه

 آتش جفت  يك با رو پذيرش محوطه دكوراسيون تغيير احتماالت بودم،بيهوده نشسته نيمكت روي صبورانه بيش

 دفتريِ كارگزاران و ،خبرنگارها شدند مي خارج و داخل آدم مشت يك حالكه در كردم، مي بررسي افروز

 سرعت به ها پاپاراتزي.  كردند نمي من به توجهي هيچ اصال  و بودند درگير خودشون شغل در كه  سرگردان

 كارهايي كه حالي در  ها ستاره از  دزدكيشون هاي عكس  آخرين كه اندازه اون به فقط شدند مي ظاهر  داخل

 در آدمخوار شيطانهاي.شدن مي ناپديد دوباره و بزارن رو بودن گرفته ميدادن انجام رو بدن انجام نبايد كه رو

 به سوزي.تحقيرهستند و تنفر مورد كمتر غيرطبيعي بازجوي پاپاراتزيهاي به نسبت كه داره وجود خدايان خيابان

 مي بپرونه رو جفتشون يك بود تونسته سوزي كه زماني از وقت خيلي ولي ، كرد مي شليك بهشون ديدن محز

 كرده متوقف پنهاني گير آدم تله كردن مستقر با بودند آويزون من خونه اطراف كه حالي در رو اونها ما.گذره

 تو خوابيدن آرامش به  صبح اوليه ساعات در زخمي پاپاراتزي يك بيگاه و گاه فرياد مثل چيزي هيچ.بوديم

  .كنه نمي كمك

 من طرف به دوربينهاشون حتي كه بودند مراقب خيلي ولي كردند مي نگاه من به متفكرانه پاپاراتزيها از بعضي

  .شهرته بخاطر همش اينا.نكنه اشاره

  ».اضطراريه قضيه اين كه گفتن من منتظرم؟به من ميدونه ويراستار كمك كه مطمئني تو«:گفتم پذيرشگر به من
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  ».گرفت نظر در رو احتماالت بايد.ندونه شايد يا دونه مي او«:گفت او

 مي كنم فكر بهش اگر ببندم شرط حاضرم «.دادم بهش رو سختم نگاههاي بهترين از يكي و رفتم طرفش به من

   ».بسوزونم رو اينجا بخوبي تونم

 سوزي آتش يك از بعد ميسازند دوباره رو مكان اين كه زماني تنها.بدم اهميتي من اگه ببين و باش، زود«

  ».ميكنن تميز رو ديوارها فقط اونها وقتها بعضي.خوبه

  ».بگو چيزي يه كن،بهم صحبت باهام.كن پرت حواسمو«.شدم تسليم من

  «چيزي؟ نوع چه»

  «بزرگه؟ چقدر روزها اين روزنامه خب،تيراژ»

 قبل و داره، ادامه چاپ سرهم پشت كه ساله سي حدود االن.بدونه مطمئنا كسي هيچ نكنم فكر«انداخت باال شانه او

 و دنياها از نوع همه به بيرون به اون.كه نميشه،ميدوني محدود سايد نايت به فقط فروش.بوده عظيم خيلي هم اون از

 ما.گيريم مي نامه جا همه از ما.گذره مي چي سايد نايت در كه بدونه مشتاقه هركسي اينكه براي.ميره ديگه ابعاد

  ».گرفتيم مريخ از يكي

  «بود؟ نوشته توش واقعا؟چي»

  «بود مريخي به دونه،اون نمي كي هيچ»

 گرفته قاب هاي صفحه به و نشستم نميكت روي دوباره.كنم صحبت باهاش خوام نمي ديگه گرفتم تصميم من

  .بود روزنامه طوالني تاريخ ويترين كردم،كه نگاه ديوارها روي شده
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 هيتلر!نيست چيز همه شدن راضي پيكر غول ميمون سايز تمومه،به عسل ماه!داريم مدرک ما!مرده واقعا الويس

 از جديد هاي آهنگ!داريم ايكس اشعه عكس ما!بود مريخي يك واقعا لزوِ اُرسون!رسمي!سوزد مي جهنم در

  بازجوي از اختصاصا توانيد مي شما كه دي سي يك روي بر دسترس قابل بوالن،همه لنون،مارک الويس،جان

  !بخريد غيرطبيعي

 بزرگ آنها بلكه شد، مي متولد دقيقه هر در كه داشت وجود يكي اينكه تنها نه بود، احتياج مورد دليلي دليل،اگر

  .بخونن رو روزنامه هاي چكيده تا شدند مي

  .كنه مي جلب رو ت توجه اون.داره  استيل  طبيعي غير ديگه،بازجوي چيز هيچ هنوز،اگر

 صفحه برداشتم،سرخط عسلي روي از رو چاپ آخرين از كپي يك نبود،من دادن انجام براي بهتري چيز هيچ چون

 بدنهاي باالي!كنند مي مسافرت سايد نايت به  يوحنا مكاشفات كتاب احترام مورد سواركار چهار بود جلونوشته

 كجي دهن رسيد انگشتهام به ارزش كم كپي كه وقتي و زدم ورق روزنامه درون من!واكر ...گفت شون،مي مرده

  .كردم

 كليساي كه بود شده كشف كه وقتي بود شده مسترد خدايان خيابان طرف از قويا استرونتيوم مقدس دستور ظاهرا

 چيزهاي او».بزدل مشت يك «بود گفته استرونتيوم سنت.داره ساله ميليون 2  راديواكتيو عمر نيمه يك  اونها

 بمونه اونجا الزم حد از بيشتر تا خواست نمي حاضر خبرنگارهاي از يك هيچ ولي داشت گفتن براي بيشتري خيلي

 و جاكوئلين.داشت وجود هايد ،جاكوئلين بيچاره روحِ از بعد و  قبل كنندهء دسيسه  عكس چندتا......چي بفهمه تا

 هم با رو زندگي زودگذر هاي لحظه تا نكنند مالقات وقت هيچ كه شدند نفرين ولي بودند، يكديگر عاشق هايد

 سياه تكه يك سنگهاي اون شده،و درست سبز پنير از واقعا ماه كه كرد مي اصرار ديگه داستان يك....باشن

 شده نوشته ريز خيلي خط ،با داخلي صفحات از يكي پايين در درست و....هاست بيگانه هاي كلوچه فقط بزرگ
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 ستاره مورد در زده هيجان هاي بلوف از بود پر صفحه بقيه  بيشتر.نشدند موفق دوباره قيام براي هنوز ها بود؛قديمي

 از پر كامل صفحه دو دادم،شامل نمي اهميتي اصال يا ، بودم نشنيده موردشون در من يا كه سايد نايت مختلف هاي

 يك بتونه پاپاراتزي كه اونقدر بودند،فقط تاكسيها و ليموزينها از شدن پياده حال در كه جوان زنهاي عكسهاي

 چيزيه شد،سليقه مي مربوط غيرطبيعي بازجوي به كه اونجايي تا.بگيره اون نداشتن زيرشون،يا لباس از سريع عكس

  .كني پيدا رستوران منوي توي توني مي تو كه

 انسان زندگي برسم،همه پيشتر هاي صفحه در ها اعالميه و شخصي تبليغات به تا كردم رد رو ها صفحه من

  . بيشتر خيلي بعالوه و اونجاست،

  .دايره روي بريز رو سرنوشتت كليدهاي و بده نشون خودتو روح؛فقط كردن عوض جشنهاي

 برو اعماق در غواصي به شده غرق رِليم در.ميشه عوض جنسيت بموني منتظر تو كه حالي در.اجاره براي بدنهايي

 از منظره.واقعي اهرام شامل بعضياشون هرمي هاي نقشه از كامل مشت يك.نيست مجاز كردني درست صدا هيچ

 وي دي يا اس اچ وي نوار روي  جالبش هاي مشهورها؛تكه و پولدارها هاي حموم و ها  خواب اتاق از دور راه

  .است موجود دي

 زمان پير پدر بوسيله سريعتر هرچي كه بودند مايل اونها اگرچه.(زنده مسافرتهاي مشترک،شامل زمان هاي برنامه

 خيلي ابعاد؛خريداران هزاران از مختلف مواد ميليون البته،يك و.)نباشند تقلبي اونها اگر بشن،مخصوصا گذاري نشانه

 از بعضي كنه،ظاهرا اضافه اينجا رو خودش اخطار كه بود كرده مسئوليت احساس روزنامه.باشن آگاه بيشتر

 ما سياره به مواد عنوان به شون تركه و تخم فروختن با دزدكي تا كردند زيادي تالش متمدن هوشمند سيارات

  .......... تروجان اسب هاي حمله نوع از.كنند حمله

 عاشق موپسيه؛موپسي عاشق بوپسي.بگيريدش ها بچه خونه،يا بيا لسي.......رسيد شخصي هاي پيام البته، بعد و



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
16 

 

 همه!خواست برخواهد دوباره داگون....)اونجا بستن حال در خواب از قبل رو اشكها تونم مي اه،من(هست؟ بوپسي

 مي را قبرميكند،بدنها نبش را قبرها كه ديوانه دانشمند.....الويرا جستجوي در بيچارگي با.شود مي پذيرفته هدايا

  .يدكي اچ ْ اس جي.........شبيه زنده موجود سوپر يك تا دوزد مي هم به را ها تيكه دزدد،و

 فحش بهت بزني حدس رو سرنخها كه بكشه طول خيلي اگر كلماتش جدول جائيكه تنها غيرطبيعي بازجوي

  .كلمات جدولِ اي.......ميده

  .ميشدند بيشتر 666 از داشتند ها شماره اينكه براي كنند كنسل رو كاكورو كه شدند مي مجبور اونها و

 ايده كه فهميدم بعد كنم،و پاک كتم با رو جوهريم انگشتهاي خواستم مي و انداختم، ميز روي به رو روزنامه من

 به گي آراسته با و درآوردم كاغذي دستمال يك من.پوشيدي سفيد نظامي كت يك تو كه وقتي نيست خوبي

 ضمني طور به سايد نايت به رو خودش چكيده.ميدونم روزنامه مورد در چقدر كه نفهميدم من.ماليدم انگشتهام

 بازجوي در كه چيزي ياد  رو تو بودي كرده فكر يا بودي ديده كه چيزي هر كه كامل اونقدر ،بود فهمانده

 الهام يك  ويراستار كه شد مي پخش جا همه  داشت شايعه يك مدتي براي.انداخت مي بود شده نوشته غيرطبيعي

 خاطر همين به ببينه، رو تايمز نايت بعدي نسخه تا ببينه رو آينده كافي اندازه به تونه مي كه داره ماديات به نسبت

 مشكل اون كردن باور براي من.كنه چاپ تريرب با رو داستانهاشون بهترين تمام ميتونست غيرطبيعي بازجوي

 نشست، نمي آروم اين مثل چيزي براي لحظه يك براي اون و شناختم، مي رو تايمز نايت ويراستار اول،من.داشتم

 شايعه كه موقعي تا نه.نبود جذاب صورت اون به خبرها داستانهاي در وجهي هيچ به غيرطبيعي بازجوي دوم، و

 رو خودش روال  چيز همه به  غيرطبيعي بازجوي اينكه و داشت وجود كردن منتشر براي زنكي خاله و مهم هاي

 ها انداخته دور و ها افتاده و خانمانها بي كه فرستاد،جايي موشها كوچه به گزارشگر يك يكبار ويراستار.داد مي

 كشيده پايين به فاجعه و بدشانسي با كه مشهور و پولدار افراد  مورد در آبكي داستانهاي  كمي تا ؛ميشن جمع
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 بي چنين به سريعا.جا همه در خياباني مردم مدافع و مستقيم، تيغهای پانك خدای ريزر ادی.كنه هم سرِ بودند

  .پستي تمبر بدهي با.برگردوند ويراستار به شده جدا تكه 47 در رو گزارشگر او.كرد اعتراض ای گي عاطفه

 داخل به رو شما كه فرسته مي پادو يه اون.ببينه رو شما كه حاضره حاال ويراستار معاون«:گفت پذيرشگر

  ».كنه اسكورت

  »شم؟ مي مگُ من كنه مي فكر او آيا«:گفتم من

  بايد ها بازديدكننده همه ميكنم فكر من شخصاً.بزنن پرسه اطراف در مردم نداريم دوست ما«زد سردی لبخند او

 خوش زمان موقع چه خواهنددونست دقيقا اونها بنابراين بشن مهر دار تايم كدهای با و بشن زده برچسب

  ».سراومده آمدگوييشون

 روی.خورد تلو تلو بيرون به كثيف شرت تي يك در اخمو و قوزی نوجوان يك شد،و باز داخلي دفتر به درب

  .بود شده نوشته كنند جورشون و جمع دكترها بزار و بِگا رو شون همه: ای افسانه جمله پيرهنش

 خُرخُر بار يك كرد، نگاه من پای سرتا به زد، كنار عبوسش صورت از رو زارش بلند موهای تكون يك با او

 بهش خوب تودهني يك كلي اصول طبق كردم مي احساس من.كنم دنبالش داخل به كه كرد اشاره من به و كرد،

  .بزنم

  ».نيست عادالنه چيز هيچ و فاسده چيز بزنم،همه حدس بزار«:گفتم من

 رو شرايط من و!پادو يه هنوز و سال، 19«.شد خيره من به خطرناكي طور به و»!سالمه 19 من«:گفت او

 اونا باالخره كه وقتي بود خواهد اطراف اين تغييرات مقدار كن؛يه صبر فقط.  داشتند نگه عقب رو من.........داشتم

  ».بدن مسئوليت من به و كنند پيدا شعورشو
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  »چيه؟ اسمت«:گفتم

 اينكه مثل.شنيدم اينجا هميشه من كه چيزيه همهء اون. شده!»تو  هي«اون كنم فكر كه كنم مي شروع دارم من«

 واقعا تو جيميه،اگر كه بسپرند، بخاطر رو من اسم اگر كشه مي  رو ميكنن كار اينجا كه ای قديمي گوزهای اون

  ».دی نمي احتماال بدی،كه اهميت

  »شدی؟ بزرگ كه وقتي بشي خوای مي چي و«:گفتم مهربانانه من

 مي من وقت اون!باشم،البته خبرنگار يك كه«.زد بيرون گردنش از رگهاش و شد، شديدتر واقعا اش خيره نگاه

 من.كرد نگاه من به آميز شيطنت او.بگيرم باج ازشون بعد  و كنم، كاوش رو قدرتمندها و پولدارها رازهای تونم

 شغل موقع همون اونا و بنويس، مرموز و بدنام تيلور جان مورد در خوب داستان يه.كنم شروع تو با ميتونم هميشه

 واقعا او آيا.بگو بهم شاتگان سوزی و خودت مورد در كثيف و آور شُك واقعا چيز باش،يه زود.ميدن بهم رو من

 يك كه بهتره كنيد؟تو مي عوض رو لباسهاتون وقتها بعضي شما بره؟آيا مي رختخواب به خودش با رو شاتگان

 خواهم من.  كنم مي درست  كثيف خيلي و آبكي واقعا چيز يك حال هر به خودم من وگرنه بدی من به چيزی

  ».داره وجود من عليه بر تو حرف فقط و روگفتي، اون تو كه  گفت

 سوزی مورد در كلمه يك من اگر جيمي،«:گفتم. برداشت عقب به قدم يك او و كردم، نگاه بهش متفكرانه من

 سوزی  موقع اون و كنم مي استفاده تو پيداكردن برای موهبتم از من ببينم، تو امضای با آشغال اين توی خودم يا

 و خشونت با و ناگهاني.بده نشون رو زيادش خيلي ناراحتي كه خواد مي شكي هيچ بدون كه فرستم، مي دنبالت رو

  ».مكان همه در

  ».قربان بياين من دنبال.داره رو تالش يك ارزش«.كشيد باال رو دماغش او
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 شده غليظ فشار و ،بخور،عرق سيگار دود با هوا.كرد راهنمايي غيرطبيعي بازجوی دروني دفاتر به رو من او

 آتشين تمركز با كار حال در همه كه مختلف گزارشگرهای اطراف و بودند كرده شلوغ زيادی طور به افراد.بود

 انگار بودند كامپيوترشون كليدهای روی كوبيدن  حال  در رفتند،چنان مي جلو  و عقب بودند ميزهاشون روی

 دارند چكار ببينند كه كنن نگاه اينكه بدون ميزدند،اغلب فرياد هم برای مرتب اونها.داره بستگي اون به زندگيشون

 اونا.النه يك توی گرسنه پرنده بچه زيادی تعداد خواستند،مثل مي رو شايعات آخرين عقايد،و ميكنند،اطالعات،

 وجود كشي آدم مسابقه و بدخواهي از پنهاني مشخص جريان يك ولي رسيدند، مي نظر به شاد كافي اندازه به

 در طلبي جاه و تالش از محل همه و بود، تنفس غيرقابل تقريبا بود،هوا وحشتناک عمومي صدای شدت.داشت

  .بود خروش و جوش

  .باشه داشتم اميد من كه بود چيزی همه اون

 گرفت مي ناديده رو من متظاهرانه كس همه و.رفت مي پايين كنارش در من با دوال دوال اصلي راهرو در پادو

 خواستند مي بودند بيرون كه مردمي اغلب اينكه برای بود؛شايد  زيرزميني پناهگاه  مثل   داخلي دفاتر تمسفراَ.

 مي سيگار و نوشيدند مي چنان غيرطبيعي بازجوی ساعي زنان و مردان.ديگری يا دليل يك برای ببينند، رو اونها

 اونها عاشق هاشون خواننده شايد.باشه بود ممكنه اون شايد زمينه،كه روی روزشون آخرين اون  اينكه مثل كشيدند

 هر با عادالنه بازی بود، اونها برابر در ها موضوع هميشه اينجا كارمندان برای.نيست ای ديگه كس هيچ باشن،ولي

 و كنن انتخاب رو وكيلها بهترين تونستند مي ناشر و ويراستار ولي.داشت وجود  شكايت هميشه. كس هر  و چيز

 روزنامه ممكنه.دارند نگه روز يك عالوه به ابد برای دادگاه توی رو ها پرونده تونن مي كه كنند افتخار اين به

 بيشتر روزنامه اينكه بخاطر اغلب نباخته، رو يكي هم وقت هيچ همينطور باشه،ولي نبرده رو پرونده يك هرگز

 وقت هيچ نكرده، عذرخواهي  بار هيچ غيرطبيعي بازجوی.مياره دوومدعوی  طرفاز   بيشتر يا كنه مي پرداخت

 در كارمندان كه دليله همين به و.نكرده پرداخت غرامت برای پني يك وقت هيچ نكرده،و چاپ استرداد يك
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  .دارند قتل به تالش عليه مخصوص های بيمه و شدند قايم بونكر

 باشي فطرت پست روح خرَد،با ،كم تبهكار كه نيستي مجبور تو:داشت وجود ديوار يك روی برجسته تابلوی يك

  .كنه كمك ممكنه اونها كني،ولي كار اينجا تا

  .باشه جك يك ممكنه ،اين ای ديگه هرجای

 حضور داشت او اينكه مثل زد ضربه در روی جوری آورد، ويراستار  معاون دفتر به رو من باالخره پادو جيميِ

  او من. كرد باز و داد هل جواب يك برای انتظار بدون رو در و كنه، مي اعالم رو بربر های طايفه الوقوع قريب

 كاغذش از پريشان  ميز پشت مالوی اسكوپ خود و بستم، سرم پشت دقت با رو در و كردم، دنبال داخل به رو

 طاسي با كله و غمگين صورت يك با نحيف، پيكر كوتاه،با آدم يك او.كنه مالقات رو من تا بود ايستاده

 شده گلدوزی ش سينه باالی در ميزني صدا اون رو من كه  وقتي بخند عبارت كه ورپلوِ يك كه بود، زودرس

 و داد، فرو يكباره رو شون همه و درآورد دست دم بطری يك از زرشكي كوچيك قرصهای از مشت يك او. بود

 تكون رو دستش احتياط با من.بده دست من با دفاعي تقريبا حالت  و لنگ دست با تا اومد بيرون ميزش پشت از

 كه داشتم رو احساس اين اينكه بخاطر قسمتي و مياد، كجا از لقبش كه ميدونستم من اينكه خاطر به قسمتي. دادم

  .بياد من دست توی ممكنه دستش

  »كني؟ درست بايد تو كه نداره وجود مهم چايي تعدادی   كني؟ مي چكار اينجا هنوز تو«.شد خيره پادو به او

 من«زد فرياد و كرد باز رو اون دوباره بعد.كوبيد هم به رو در خروجش راه در و »فاشيست« كرد هيس جيمي

  .شد ناپديد دوباره و »!سال نوزده!سالمه نوزده

 مالقات های صندلي از يكي روی كه كرد اشاره من به و نشست، ميزش پشت كشيد، عميقي آه  مالوی اسكوپ
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 كنم مي فكر من.بوده هميشه ها كننده مالقات صندلي كه همونطور بود، ناراحت و سفت البته كه. بشينم ها كننده

  .كردن تحملت كه خاطر اين به فقط اونجايي تو بفهمونه بهت كه بود قرار اون

 خواهر پسرِ او  اگر كردم مي اخراجش من.مردم بقيه برای مخصوصا.وحشتناكه چيز يك بلوغ «:گفت اسكوپ

 همه اين رو شما كه شرمنده. تيلور آقای اومدی خوش نمك معدن به.........كي دونستم مي كاش ای.......نبود يكي

 به دائم دسترسي و پايان بي احتياط مطبوعات آزادی قيمت.چطوريه كه ديدی شما كشوندم،ولي اينجا تا راه

  ».سنگينه فوق تسليحات

  ».خوبه ای كننده گيج بطوركامال دستمزد كه اين و بوده، فوری موضوع كه شده گفته من به«:گفتم من

 جولين  برای تو كه فهميدم من.كرد نگاه من به ای كننده جستجو حالت به او. كامال.كامال اُه: گفت اسكوپ

  .دادی انجام رو كارها بعضي تايمز نايت در ادونت

  .............بگم بهت او مورد در چيزايي يه ميتونم من.زد ناخوشايندی  پوزخند اسكوپ

 آدونت جولين من خوب دوست به تو اگر دوم، كنم،و نمي باور اونارو اول،من.نكن رو اينكار «:گفتم محكم  من

 از بعد و بشه كنده سرت تا  اونقدر احتماال.كنم مضروب رو هات شونه و سر  كه ميدونم واجب من كني توهين

  ».كنم مي بازی فوتبال داخلي دفتر پايين و باال در اون با من  اون

 و شد، خم جلو به ميزش طول در او.نكردم باور وقت هيچ رو داستانها اون من حال هر به«:گفت محكم اسكوپ

 اون به ما غيرطبيعي بازجوی در اينجا تيلور آقای «:گفت باشه كاری شكل تا كرد مي تالش سختي به كه حالي در

 ديوانه افسرده يك ما.كنيم مي چاپ ای لحظه يك تفريحات و داستانها،سرگرمي ما. نيستيم اخبار كار در صورت

 با هايي مسابقه ما داريم، نگه انگشتاشون نوک روی رو هامون خواننده بنويسه،تا رو طالع تا كرديم انتخاب رو
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  اخبار   در هميشه ما و افته، مي اتفاق كجا بعدي زمانلغزه بزن حدس كرديم،مثل برگزار بزرگ واقعا هاي جايزه

 داستانهايي ما.نباشه درست خبردقيقا اون اگه حتي. اولينيم كنند مي  ها مشهور و پولدارها كه كارهايي مورد در

  ».بخونن خوان مي مردم كه كنيم مي چاپ

  »درستند؟ اونها آيا كه جهنم به و«:گفتم من

 به ما چقدر بدوني اگر شد خواهي متعجب «. زد رو ناخوشايندش لبخند اون دوباره و انداخت باال شانه اسكوپ

  ».باشه اتفاقي اگه شيم،حتي مي نزديك حقيقت

 به باشه تنها من با اين از بيش خواد نمي ديگه اينكه از آسودگي مشخص مقدار يه با اسكوپ.اومد زدن در صداي

 وارد تازه با تا شديم بلند  دو هر من و اسكوپ و شد باز در بشه، وارد كه گفت وارد تازه به او.كرد نگاه باال

 مشكي موهاي بلند آبشار. خوشگل اي كشنده حد به و. رسيد مي نظر به ورزشكار و بود قيافه با او.كنيم مالقات

 غنچه لب دهانهاي اون از و درخشان، برجسته،چشمهاي گونه استخوان با بود، كرده قاب رو  شكلش قلب صورت

 فوق بدن بيشتر هرچه تا بود شده داده برش دقت با بودكه پوشيده شيك پولكاي شب لباس يك او.قديمي مدل اي

  .بده نشون ممكنه كه اونجا تا رو باشكوهش هاي سينه و  العاده

 مدل موهاي صفحه و بود، خورده پيچ بيرون به پيشونيش از كه داشت جذاب كوچيك شاخ دوتا همچنين او

  .بود كرده پريشون رو چتريش

  ».ماست جوان هاي خبرنگار وفادارترين از يكي اين«:گفت افتخار با او

  ».البته برعكس و.كنم مي معرفي  بهت رو ديواين تيلور،بتي جان«

  ».بود خواهد پرونده اين در تو همكار او«
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  .شدم خيره اسكوپ به و.انداختم رو اون سرعت به ولي بدم،  دست بتي با تا ميرسيدم داشتم من

 مي ميدونم من كه افرادي كنم، مي انتخاب رو ها پرونده روي خودم همكاراي خودم من.كنم نمي فكر اينطور من«

 مسافر يك كه وقتي كنم تضمين براتون رو نتيجه تونم نمي من.باشن خودشون مواظب و كنند همراهي من با تونن

  ».بتي نشو ناراحت.باشه اطرافم

 بزار كردم، كار غيرطبيعي بازجوي براي من ولي. نداره اهميتي«:گفت غني نيرومند صداي يك با شادي با او

  ».كني همراهي من با بتوني تو اگه ببينيم

 به رو ران از انگيز شگفت حجم يك تا انداخت هم روي رو پاهاش و ، نشست ويراستار كمك ميز لبه روي او

 نشونه من طرف به رو هاش سينه نوک و بكنه قوس رو كمرش بتونه تا شد متمايل عقب به و بگذاره، نمايش

  .خوب واقعا هاي سينه.خوب پاهاي.خوب هاي تاكتيك. بگيره

  ».باالست اين من صورت ، هي «:گفت بود شده سرگرم كه حالي در او

  »دي؟ مي انجام كاري چه دقيقا اينجا  تو.هست اون درسته«:گفتم من

 اون  از يكي بود،در استون رولينگ يك بابا.شيطانه منظورم واقعا من و عزيزم  خبرنگارم شيطان دخترِ  يك من«

 شناخته بهتر تا بايد نفر يه.بود شرم بي دختر شهوت شياطين هاي گروه از يكي عضو مامان و سايد، نايت تورهاي

 اين در تو هستم،و يك درجه خبرنگار واقعا من.تر مهارت با مرتبه دو و زندگي، بزرگي به.اينجام من اما شد، مي

  ».ببر لذت و بده تكيه فقط بنابراين، داشت، خواهي احتياج من به پرونده

 غيرخوش صندلي روي دوباره من و نشست ميزش پشت دوباره او».ميگه راست «:گفت سنگيني با اسكوپ

  .كرد نگاه من به محكمي بطور  و برد فرو هم در رو انگشتهاش اسكوپ.نشستم ها بازديدكننده آمدگوينده
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 مي ازت كنيم، خرج رو پولي همچين كه بخواهيم ما اگر.تيلور آقاي داده قرار از قسمت يه تو با بتي همراهي«

 تالفي براي راه بهترين و.بگيريم رو  پولمون ارزش كه هستيم مصمم ما بدي، انجام ما براي  رو كار اين كه خوايم

  ».كردي رو اينكار چطوري تو اينكه مورد در خودمون اختصاصي  كامال داستان نوشتن ها هزينه از مقداري كردن

 اعماق تاريكترين كردن طي حال در هم، با ما زمان صميمي كردن نقل.تيلور جان با پرونده يك روي«: گفت بتي

  »!سايد نايت

 به ممكنه امنيت ماموران.كنيم چاپ سريع كافي اندازه به رو ها نسخه تونست نخواهيم ما عزيزم، بگم صادقانه«

  ».نداشته داستاني همچين موقع هيچ كس هيچ.كنن مشاركت اونا كار در و باشن بيرون خوبي

  ».نه«:گفتم من

 صورتم روي رو نفسش تونستم مي كه نزديك اونقدر شد، خم من طرف به و لغزيد جلو به پايين به ميز از او

 تونم مي خيلي من و.داشت خواهي واقعا.عزيزم داشت خواهي احتياج من به پرونده اين توي تو«. كنم احساس

  ».باشم كمك

  ».دارم نامزد من.عزيزم بكش ترمز«.كرد نشيني عقب مقدار يك او و شدم بلند من

 رو چيز همه ما«:گفت انداخت من به معنا با نگاه يك   زد مي هم به رو ظريفش كوچيك دستهاي حاليكه در بتي

  »!دونيم مي مورد اون در

 شما از يكي كه گرفتيم نظر در رو احتماالت كامال ما حتي!سكسي رواني قاتل سوزي شاتگان و  بدنام تيلور جان«

 هنوز او آيا شبيهه؟ چي به واقعا سوزي جان، بگو ما به او مورد در رو چيز همه. ميكشه رو يكي اون آخرش

 چيزهايي چه مورد در  مخصوص كوچيك هاي لحظه اون در شما  ست، بسته خواب اتاق درِ كه وقتي سكسيه
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  ».بدونند رو كثيف كوچك جزئيات همه كه مشتاقند قطع طور به كنجكاو  ذهنهاي كنيد؟ مي صحبت

  .بره عقب قدم يك او كه شد  باعث من صداي در چيزي و »بمونند مشتاق بزار «:گفتم من

  ».خطرناكه خيلي و خاص خيلي شخص يك سوزي«

 به بتي و ، نشستم صندليم روي دوباره من»چيه؟ شامل پرونده كه ندم توضيح دقيقا من چرا «:گفت سريعا اسكوپ

 اسكوپ روي من.كرد تا گيرش نفس هاي سينه زير رو بازوهاش.باشه من روي در رو تا داد تكيه ميز طرف يك

  .كردم تمركز

 روي اون. شده بريده برنامه و.داشته وجود مرگ از پس زندگي از برنامه يك«:گفت مقدمه بدون اسكوپ

 پن اسم به يكي تلويزيون دستگاه اون مالك و ، آبي صفحه از هشداري هيچ بدون شده روشن نفر يك تلويزيون

 نوار و اومد ما طرف به او اونموقع.كنه ضبط دي وي دي روي رو اون كنه،و ضبطش كه بوده تيز اونقدر داناوان

  ».خريديم پول از جهنم يه عوض در رو اون  اختصاصي حقوق ما و داد، پيشنهاد ما به رو مرگ از پس زندگي

  »جهنم؟ يا بهشت شده؟از بريده برنامه يك«:گفتم من

 اين ما خوانندگان!بزرگ آنسوي واقعي،از طالعات ا ده؟يك مي اهميت كي دونه؟اصال مي كي«: گفت اسكوپ

  ».خورند مي هاشون قاشق با رو

  »نديدين؟ رو ديه وي دي اين روي واقعا كه چيزي  هنوز شما كه شدم متوجه درست من آيا«: گفتم من

  ».نگاه يك حتي نه«:گفت بشاشي با اسكوپ

  ».باشه ديگه ابعاد يا دنياها از برنامه يه تونه مي يا.باشه جعلي تونه مي اون«:گفتم من
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 وي دي با او.شده ناپديد داناوان متاسفانه، ولي خوايم مي رو اون ما.اونيم مالك ما. نداره اهميتي«:گفت اسكوپ

 مي ما.نرسيد اينجا به وقت هيچ او بوديم،ولي كرده آماده ما كه درشتي خيلي  چك عوض در  بود، ما راه در دي

 مورد در هفته ماتموم!باشيم داشته رو ضبط بايد ما.   كني پيدا  ما براي رو دي وي دي و داناوان تو كه خواهيم

 جار برامون عام مال در و برسه، اون به دستش اي ديگه كس اگر!كرديم تبليغ يكشنبه نسخه در اون پخش

  »بفروشيم؟  دي وي دي ازاين كپي تونيم مي ما چقدر داري اي ايده هيچ تو آيا نيست، داستان فقط اين و......بزنه

 تلويزيونش يكي كه نيست آينده از عبور اون مثل كه اون «.  بودم نشده قانع هنوز من اسكوپ جديت وجود با

 پخش رو اون ما كه وقتي  و خريد، باي اي  از رو نوار از كپي يك بود؟سوزي كرده ضبط بعد سال 19 در رو

  ».خنديد مي شدت به و داد مي نشون دوربين به رو لختش كله ،كه بود آينده لباس در نفر يه فقط اونجا كرديم،

 فيكس آبكيش هاي چشم با رو من كه كرد رو تالشش بهترين و شد،  خم جلو به ميزش روي اسكوپ

  هر با ، كني پيدا  رو مالكش و  مرگ از پس زندگي نوار   كه ميده ماموريت تو به طبيعي غير  بازجوي«.كنه

 بازجوي و ضرورتا نه ولي صاحبش  با بيار،ترجيحا ما براي رو دي وي دي.بدوني ضروري  كه اي وسيله

 ما.بدي ترجيح تو كه چي هر پستي، تمبر يا نقد،طال،الماس.كرد خواهد پرداخت تو به پوند ميليون يك غيرطبيعي

 مورد در كارشناسيت نظر و كني نگاه رو نوار كه كني موافقت اگر ميديم، تو به پوندي هزار 50 ديگه انعام يك

  ».بدوني كه هستي شرايطي واجد ،تو كه  اينه قضيه.بگي ما به رو نيست يا هست واقعي اون اينكه

  »جعليه؟ اون بگم من اگر و«.كننده رد نه كننده تاييد نه ، دادم تكون سر من

 فيلم مقدار يه با رو ش چاشني تونيم مي هميشه ما.ديم مي بيرون رو اون حال هر به ما«.انداخت باال شانه اسكوپ

 رو كنند كار ليليث خاطرات روي بوديم گزاشته كه رو افرادي همون تونيم مي ما. كنيم زياد مخصوص بيشتر

  ».كنيم استفاده
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  »!نگذاشته باقي خاطراتي هيچ مادرم كه دونم مي حقيقت يك عنوان به من!كن صبر دقيقه يك«:گفتم من

 اتاق در حاال همين كه گزاشتيم رو افرادمون بهترين  از نفر سه ما كه همينه براي!دونيم مي ما«:گفت اسكوپ

 نوار بزرگي به نه البته! باشند بزرگ  قراره اونا بگم بهت تونم مي كننند،من مي كار اون نوشتن روي دارند كناري

 بعد نه. بديم،البته انجام رو اون بخوايم ما اينكه نه.....پوله كردن چاپ براي ليسانس يك مرگ،كه از پس زندگي

  ». آخر بار از

  »!كني پيدا ما براي رو  دي وي دي اين بايد تو«

  ».بگم كردي پيدا رو اون چطوري تو اينكه داستان تا ميام تو با من و «:گفت بتي

  .....پوله آور سرسام مبلغ يك پوند ميليون يك.فكركردم موردش در من

  ».همكار قبوله«:گفتم من

 هاش سينه با جذابي خيلي كارهاي كه داد انجام خوشحالي از كوچيك رقص يك و پريد، پايين و باال ديواين بتي

  .كردم نگاه اسكوپ به من.داد انجام

 مجاز كسي هيچ  كه نيستم مطمئن من. بياد در آب از واقعي چيز مرگ از پس زندگي نوار اين اگر«:گفتم من

  ».باشيم آماده اون براي ما كنم نمي فكر من جهنم؟ و بهشت از واقعي مدرک.ببينه رو اون باشه

 تونه مي........... دي وي دي فروشه مي روزنامه بسيار بسيار  كه خبره،چيزي تيتر مهمه كه چيزي«: گفت اسكوپ

  ».فروشيم مي داريم ما كه مفهومه اين. ديگه يكي يا راه يك بشه، درست

 ميفته اتفاق مردنمون از بعد كه چيزي از محكمي مدرک اون باشه،اگر واقعي اون اگر ولي«:گفتم من
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 فكرشو كي!واقعي داستان يك باالخره! ميدونم من«:گفت ديواين بتي ،»شد خواهد ديوانه  سايد نايت همه.......باشه

  »!انگيزه،عزيزم شگفت خيلي واقعا اون! كنه مي

 

  ».عاشقتم جان«اليكه چانه ش روي شانه من بود و من نميتونستم صورتش رو ببينم گفتسوزي در ح

  ».عاشقتم تا زماني كه  دنيا تموم بشه.برات ميكشم.برات مي ميرم«

  ».همه چيز واقعا درسته.مي دونم«:من گفتم

  .ولي هر دومون ميدونستيم كه اينطور نيست
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  تبليغ كردنايمان ، اميد و 

 بودم،ناگهان كرده ترک كه خياباني همون گوشه در درست و آمديم بيرون غيرطبيعي بازجوی دفتر از من و بتي

 كجا هيچ از مردم شدن ظاهر.نكرد توجهي هيچ ما به كس هيچ.شديم ظاهر بتي ابعادی كليد لطف به كجا هيچ از

 كسي هر كه هكنند مي شدن ناپديد به شروع ناگهاني طور به مردم كه موقعي اون.عاديه امر يك سايد نايت در

 به بتي كه شدم متوجه من.خوب داليل با معموال و بدوند پاهاشون روی و بكنه كشيدن جيغ به شروع تا داره تمايل

  .شناختم مي رو نگاه اون من.كشيدم آه درون از من و كنه، مي نگاه من به داره متوقعي طور

 كردی، مطالعه رو ،افسانه شنيدی رو داستانها همه شناسم،تو مي رو نگاه اون من«: گفتم بتي به عبوس طور به من

 طعنه لبخند كه حالي در شايد.كنم حل انگشتهام بشكن يك با رو قضيه كل كه داری انتظار من از تو حاال و

  ».كنه نمي كار اينطوری ولي متاسفم،.  گم مي قول نقل شايسته و شريرانه و دار كنايه چيزی و دارم آميزی

 مي همه....... اما«:گفت بود كرده اميدفيكس نا سگ توله يك مثل رو من  سياهش  چشمهای با  كه حالي در بتي

  »توني؟ كني،نمي پيدا رو هرچيزی يا  كسي هر توني مي تو ، داری موهبت يك تو كه دونند
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 پيچيده بيشتر خيلي هميشه واقعيت. كني باور رو ها افسانه اين تا بدوني بهتر  مردم همه از بايد تو«:گفتم من

 اون بسادگي تونم نمي من ،ولي دارم مردم و چيزها كردن پيدا برای موهبت يك من ، بله: مورد اين در البته.ست

 يك به تا دارم احتياج خاص سوال يك من.كنم پيدا رو ديش وی دی يا داناوان پن دقيق مكان تا كنم استفاده رو

 رو جستجو كجا اينكه از ناهموار احساس يك باشم قادر بايد ، گرفتم من كه اطالعاتي با ولي.برسم خاص جواب

  »..........باشم داشته كنم شروع

 به رازهاش دادن نشون و شدن باز به شروع دنيا و كردم، بيدار  رو اختصاصيم سومم،چشم چشم كردم، تمركز من

 وچشم كرد، اصابت سرم درون به ناگهاني خشن فشار يك كه وقتي  درد و  تعجب از من سپس و........كرد من

 سگ يك مثل راحت خيلي و سرعت به بيرون از عظيم نيروی يك.زدم فرياد كوفت هم به شدت با رو درونيم

 عقب به قدم چند بتي و دادم شديدی فحش من.كرد خاموش رو من موهبت ميندازه دور رو مزاحم كك يك كه

  .رفت

 كنم باز رو بود كرده تاريك رو صورتم كردم مي احساس كه اخمي كردم مي سعي كه حالي در

 من خواد نمي كثيفي و بزرگ چيز يا كسي  كه ميافته اتفاق وقتي اين.افتاد اتفاق چيزی يه فقط.متاسفم«:گفتم

  ».ببينم تونم نمي  ای لعنتي چيز هيچ من. كشيدند پايين رو من اونها.كنم استفاده رو موهبتم

  ».بده انجام رو اون بتونه كس هيچ كردم نمي فكر من«:گفت بتي

 اميدوارم من.باشه نوعي از اصلي بازيگر يك بايد.بزنم جار بخوام من كه نيست چيزهايي اون از اين «:گفتم من

  ».نباشه شيطاني دوباره

  »!بگو بهم  مورد اون در!كردی هدايت رو كننده افسون زندگي يك جان،تو دوباره؟اُه«:گفت لذت با بتي
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 ، حال هر به.كنم نمي صحبت موكلهايم ديگر های پرونده مورد در جهنم،من در شانس يك حتي نه«:گفتم من

 پرسيدن سوال بديم؛ انجام قديمي روش به رو اين مجبوريم ما.باشم فايده بي موهبتم بدون  من كه نيست اونطوری

  ».ها سرنخ كشف و ها، راهنمايي كردن ها،دنبال

 چيز يك مرگ از پس زندگي نوار كه نيست معني اين به باشه، درگير اصلي بازيگر يك اگر.....اما«:گفت بتي

  »بشن؟ درگير بايد اونا چرا باشه؟وگرنه، واقعي

 نوار كه كنن كشف خوان مي اونا اينكه برای شدند، درگير شديم درگير   ما كه دليلي همون به اونا«:گفتم من

  .نه يا واقعيه چيز مرگ از پس زندگي

  ».نيست ساده چيز هيچ  وقت هيچ سايد نايت در...... واقعيه اون كنيم فكر ما خواد مي يكي اينكه برای........يا«

.  داشت وجود بتي مورد در ظريف تغيير يك.كردم نگاه ديواين بتي به متفكرانه و ايستادم من موقع اون و

 ايجاد بوديم كرده ترک رو غيرطبيعي بازجوی دفاتر كه موقعي اون از ظاهرش در مشخصي اما كوچك تغييرات

  .بود پوشيده مسخره بزرگ كاله يك حاال او كه بدم تشخيص تا كشيد طول برام لحظه يك بود، شده

 عنوان به ، من طبيعي فريبندگي از قسمتي.تغييره حال در هميشه من ظاهری جزئيات.شدی متوجه ه،تواَ«:گفت بتي

  . همخوابهشيطان  يك دختر

  ».پوشيدم رو زير لباسهای همون هميشه عزيزم؛من   كنه پرت رو حواست اين قراره

 حرف و كنيم فكر مورد اين در تا  داريم احتياج خلوت جای يك به ما.زيادی قلب قوت چه«:گفتم من

  ».نيست دور زياد اينجا از خسته عقاب كبابي و بار.نشه مزاحممون كس هيچ كه جايي.........  بزنيم

 دهه از روحي!شناسم مي رو اونجا من«: گفت زد مي هم به شعف با رو كوچيكش دستهای حاليكه در بتي
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  »!پسر توپه!شصت

  »هستي،نيستي؟ همينطوری هميشه تو«:گفتم من

  »!البته«

  »..........بده پول بهم اين برای كنم مي وادار رو ويراستارت من«

  ».گن مي رو اون مردم از خيلي«:گفت ديواين بتي

 های وارسته ترينفكر روشن همه برای اجتماع آب چاله و شده شروع رقص كافه يك از خسته عقاب بار و كبابي

 و ريزی طرح رو ها شايعه آخرين تا ميكرد، پيدا حضور خسته عقاب در بود كسي كه هركسي.بود 1960 دهه

 1970 در اونجا.بود خودش خوبي از نافذتر خيلي تقريبا و ای افسانه و وار ديوانه اونجا.بده گسترش و معامله

 احترام مورد و عالقه مورد خيلي اونجا ولي ها، بيتل شدن جدا از اعتراض عنوان به خودكشي شد،احتماال سوزانده

 رو خودش مكان ساختمان روح برگشت، روح يك عنوان به و بمونه مرده درازی مدت برای كه بود اون از تر

 های بهترين انبار، يك عنوان به اونجا روزها اين و داشت،  نگه جامد و واقعي رو اونجا مردم اعتقادات. كرد شكار

  .ميكنه عرضه رو 60هده

 و كبابي توی رو نداشته وجود جهان بقيه در سال چهل برای كه موزيكي و غذا و نوشيدني از ماركهايي ميتوني تو

 سفر از مختلف فرمهای ميان از ميومدند، داخل هميشه شصت دهه از مشهور افراد و باشي، داشته خسته عقاب بار

  چيه؟ خب،پس نيست،اما همه برای اون. راست سر غير های وسيله ديگر و زمان،

  .شدم داخل و كردم باز فشار با رو هندسي شده كاری مشبك ورودی در من

 گلو،و روكُوكُودی نئوني امضای ديوارها روی يحرو الگوی كه وقتي كشيد وآه كشيد نفس باز دهان با بتي
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 اسم با كه چيزی و چيني، بته ياسمين،چوب بوی از هوا.ديد رو لری تيموتي جيمي،چه،و از  پاپ هنری پوسترهای

 وقتي  گوشه يك در كرد هيس بلندی صدای با پيچيده فلزی وسيله يك.بود غليظ شد مي ناميده جاز سيگارهای

 طور به رو سرت باالی تا  بود كافي كه كافئين با قهوه از مختلفي برندهای و بخار از مختلف رنگ چندين كه

 ساعتها برای رو اونها حداقل يا كنه، زنده رو مرده تونه مي خسته عقاب قهوه.داد بيرون منفجركنه تميزی كامالً

 صندلي يك روی رو خودم احتياط با و نشوندم فورميكا روكش با ميزهای از يكي پشت رو بتي من.برقصونه

  .آوردم پايين رفته در زهوار پالستيكي

 در كردند، مي رنگ رو اوليه های رنگ از چرخشي ديوارها روی زيبايي های طرح  در چرخان رنگي المپهای

 انتخاب مخصوص دكمه و پول ريختن برای سوراخي دارای خودكار گرامافون جعبه(باكس جوک يك كه حالي

 فور گروه حاضر حال در ريخت، مي بيرون رو توپ های آهنگ ديگری از پس يكي تارديس اندازه به)صفحه

 به تر شهواني مقدار يك  عاشقانه  آهنگ يك برای من نظر به هميشه كه».بود خواهم اونجا من بيرون، بيا«تاپس،

 تا بودند اونجا بودند،اغلب نشسته آينده و حال گذشته، از مشهور های چهره ما اطراف همه در.رسيد، مي نظر

  .باشه داشته يكباره رو اونجا همه كه كرد مي تالش و چرخيد، مي جلو و عقب صندليش روی بتي. بكشن سرک

  ».خبرنگاری تو ميكنن فكر مردم.نكن نگاه خيره«:گفتم من

 قبال وقت هيچ من!انگيزه شگفت خيلي اين اما«:گفت پريد مي پايين و باال صندليش روی همش كه حالي در بتي

 فقط ما.نميدن راه اين مثل جاهايي توی وقت چهي رو من مثل افرادی.......بودم،البته،اما شنيده موردش در.نبودم اينجا

  »شده؟ نابود مكان اين كه بودم شنيده درست من آيا.بنويسيم موردشون در تونيم مي

 وقتي نه ولي داری، نگه پايين رو خوب روح يك توني مي تو. برميگرده هميشه ولي.  بار چندين.اُه،بله«:گفتم من

  ».دارند اعتقاد بهش آدم زيادی تعداد كه
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  ».........گفت دلقك!ها!ها«كرد تغيير مان مانفرِد به باكس جوک موزيك

 بود آويزان سقف از كه طاليي قفسهاي در و بودن، چسبانده پولك مشت يك فقطبه جاي لباس  ، رقاصه دختراي

  .رقصيدند مي اي وحشيانه بطور

 مي بدل و رد شاد آميز اغراق هاي قصه و عبور اسم مخفي مامورهاي از مجموعه يك نزديك ميز يك روي

 مكانيكي هاي پني آخرين با بودند گذاشته كني كَم رو مسابقه اتفاقي اي خودنمايانه طور به  كه حالي در ، كردند

 كه چترهايي ، داشتند كننده خفه هاي سيم و ليزر  كه هايي ساعت بودند، ارتباطي وسايل  كه هايي كفش و

 عمال كنه اثبات رو ش كننده نامرئي دستبند خواست مي كه وقتي  مامور يك.بودند شمشيري عصاهاي همچنين

 احتماال. بودند كنفرانس در شدت به درويد دكتر و غريبه، دكتر مسافرت، دكتر ، دورتر خيلي نه.شد ظاهر و غيب

 تكون دست و زدند مي لبخند كه بودند، آمريكا ملكه و پادشاه اونجا و.بود شده گم دوباره دار دنباله ستاره يك

  .شدند مي  رد وسط از كه موقعي در ميدادند،

 و لباس عنوان به رو صورتي پالستيكي هاي تسمه از اي مجموعه كه برق و زرق پر و قدبلند زن پيشخدمت يك و

 فوق سينه روي.بگيره سفارش تا آمد ما ميز طرف به زنان قدم بود پوشيده ران باالي تا پالستيكي هاي چكمه

او روي ميز به طرف جلو خم شد،  براي بهتر نشان دادن شكاف   EV مخفف  با بود شده امضا نام يك ش العاده

  .فوق العاده سينه ش

  »هيوال تموم شد؟اون رو براي توريستها نگه دار،فرِد، تو چرا اينجا كار مي كني؟شغل شكار «:من با مهرباني گفتم

و يه دختر هميشه بايد غذا .كار من هميشه فصلي بوده.تو ميدوني چطوريه جان«. او به زيبايي شانه باال انداخت

صبر كن تا ترُولها دوباره شروع به هجوم آوردن از زير زمين بكنند و اون موقع مي بيني چه زود شماره .بخوره

برات بكنم؟ما اين چاي سبز فوق العاده رو از تبت داريم، اگر چه يه حاال،چكار مي تونم .تلفن من يادشون مياد
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خرده روغن داره،يا اينكه ما مقداري نان شيريني شكالتي تازه پخته شده داريم كه نه تنها درهاي آگاهيت رو باز 

  ».مي كنه، بلكه چيزهاي خوني رو دقيقا از لوالهاشون منفجر مي كنه

  ».لفقط دوتا كُكت«:من محكم گفتم

  »تو مقداري ني هاي فرفري وورلي با اون مي خواي؟«

  ».بخش تجربه ست ءاون همه.البته«:من گفتم

  »است؟پس اي وي براي چيه؟EVاما چرا اون تو رو فِرِد صدا كرد،وقتي مخفف اسمت .ببخشيد«:بتي گفت

رفت تا سفارشمون رو و وقتي كه او ».و من براي همه چيز ايستاده م. باكره سابقEx-Virgin«:فرد گفت

بياره،باسنش رو در ميان ميزهاي توده شده شايد فقط يه خرده بيشتر از چيزي كه صريحا ضروري بود نوسان 

  .ميداد

  ».تو افراد خيلي جالبي رو ميشناسي جان«:بتي گفت

اصالتا تو چي ميتوني در مورد فردي كه . بزار روي موضوعي كه در دست داريم تمركز كنيم«.من پوزخند زدم

  »پيشهاد فروش نوار زندگي پس از مرگ رو به شما داد بگي؟

هيچ .چيزي كه همه ميدونند اسمه، پن داناوان «: بتي در حالي كه به زيبايي در موقع تمركزاخم كرده بود گفت

او از ميان خط آبي  تماس گرفت و تقريبا .كس در دفاتر هيچ وقت او رو نديده ؛ تنها تماس ما با تلفن بود

ولي او خيلي پاپِي شده بود، و وقتي كه ما .ما تعداد زيادي تماس آدمهاي پست فطرت داريم.پشيمان شده بود

فهميديم او جدي بود، او مستقيما  سر اسكوپ خراب شد كه در جواب ،اسكوپ او  رو به ويراستار پاس داد، كه 

  ».قرارداد رو براي حقوق اختصاصي بست
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 رو داناوان وقت هيچ كس هيچ كه نيومده عجيب ذهنت به آيا پول، از زياد يليخ مقدار يك براي «:گفتم من

  »نكرده؟ دي وي دي به اجمالي نظر يك حتي يا نكرده، مالقات

 از بيشتر كن،روزنامه اعتماد من به!بره ديگه يكي پيش اينكه از قبل كنيم ثبت رو حقوقش كه بوديم مجبور ما«

  ». مياره در پول داستان اين از ديد خواهد هرگز داناوان كه اوني

  »داري؟ رو آدرسش حداقل تو آيا«

  .نيست اونجا او كرديم، چك قبال ما!البته«:گفت خاطر آزرده بتي

  ».بوده بدهكار اجاره هفته دو حاليكه در رفته، ديروز

  ».باشه اونجا سرنخي يه شايد.بريم اونجا كه داريم احتياج ما حال هر به«:گفتم صبورانه من

  ».نديدم سرنخ يك وقت هيچ من!توپه اووه،سرنخ«:گفت شادي با بتي

 داخلش و كرد، باز كرد نمي حمل رو اون قبال كه بخورم قسم حاضرم من كه رو بزرگ چرمي پول كيف يك او

 چيزهاي از نوع همه با شده بندي بسته و پر خيلي نظر به كيف.كرد رو و زير آدرسش دفتر كردن پيدا براي رو

  .زد نيشخند و گرفت كردن نگاه حال در رو من بتي.بود جالب

 جفت يك و.واقعي استخوان از شده ساخته مقداري كليد،شامل شاه كليدهاي.شده اضافه مقدس آب  فلفل،با اسپري«

 چيزي نوع همه براي بايد گزارشگر شيطان دختر يك.بده پوشش رو سريع خروج يك تا دودزا، هاي نارنجك از

  ».باشه،عزيزم آماده

 عموم در شدن ظاهر براي زياد او.بود چسبيده من كنار نزديك بتي.نبود دور زياد اون.رفتيم داناوان پن جاي به ما



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 

 چيزهايي همچنين كه داشتند تمايل ها ستاره  كه وقتي ظاهرا.بود نوشته كه داستانهايي از بعضي نبود،بدليل رو پر

  .باشن خطرناک خيلي تونن مي بدن،طرفدارانشون قرار راهشون مسير در رو

  ».اينجام من كه وقتي كنه نمي نگاه تو به كس هيچ.باش آروم«:گفتم من

 مسخره بزرگ كاله زير از كه حالي كرد،در موافقت بتي».كني مي جلب خودت به توجه خيلي تو رسه مي بنظر«

 به مردم كه اي شيوه ست، كننده مجذوب واقعا اون«.بود متفاوت كامال رنگ يك در حاال شد،كه مي ظاهر ش

 با افراد از بعضي ولي هراس؛ مقدار يك حتي و هست،شخصا، ،ترس اينه منظورم.دن مي نشون واكنش تو حضور

 رو گن مي مردم كه چيزهايي اغلب واقعا تو.خدا يك بودي،يا شاه يك تو اينكه مثل ميكنند، نگاه تو به هيبت

  »دادي،ندادي؟ انجام

 مي ترک اون از بعد رو اونجا و رسم، مي اطراف من بگم طقف بزار كنم، مي رد نه كنم مي تاييد نه من«:گفتم من

  ».كنم

  »؟........سوزي شاتگان و تو و«

  ».نرو اونجا.......هاست محدوديت باالي اون«

  ».عزيزم ، كني سرزنش كردن تالش براي رو دختر يك توني نمي«.زد من به اي كننده خيره لبخند او

 يكي خفه، كوچيك فروشي بنجل مغازه باالي يك  كوچك آپارتمان يك داناوان پن كه رسيدم نتيجه اين به من

 مي پيشنهاد شده شكسته قيمتهاي با رو معمولي هاي شدگي لعنت  و آرزوها كه ژنده شلخته، هاي بنگاه از ديگه

 تماس تا ننكمي خم پايين رو سرشون كه حالي در و سراسيمه بالقوه مشتريهاي كه مكانهايي اون از. داشت دادند

تاب و آب پر نام داناوان پن بنگاه.شن مي رد باشن نداشته كسي هيچ با چشمي
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 نبودم مطمئن كامال من.فهميدند نمي رجوعهاش ارباب اغلب شك بدون كه اديبانه كنايه يك كشيد، مي رخ به رو

  .گرفتم رو اون كامال خودم كه

 داناوان كه رسيد مي نظر به.كرديم نگاه بدرون مگس فضله با شده دار لكه دار خط رهجپن ميان از من و بتي

 در شدن بسته و باز حال در هميشه كه مختلف هاي لغزه زمان ميان در كه بود هايي ازآشغال نوع اون در متخصص

 مشخصا چيزهاي همهء.ديگر ابعاد و زمانها از ، غريبه مصنوعات و شده گم اشياء.شد مي پيدا  هستند سايد نايت

 كاوش با كه هستند واقع،كسايي در شد، مي قاپيده شدند مي ظاهر كه اي لحظه همان در قدرتمند يا ارزش مفيد،با

 در بيني پيش وقت باشن؛هيچ سريع خيلي بايد اونها اگرچه.(كنند مي درست خوبي زندگي ها لغزه زمان در كردن

 در   ميشه ناپديد زمانلغزه كه وقتي خواي نمي تو و نداره، وجود كشه مي طول چقدر لغزه زمان يك اينكه مورد

 و  طلبن مي مبارزه به رو آسون تجزيه يا شرح اغلبا شند مي ظاهر كه چيزهايي از زيادي تعداد ولي.) باشي داخل

 در اون اينكه افته،تا مي پايين  مرحله هر در قيمت هستند، بازرگاني جامعه در آمدن پايين به مايل چيزهايي  چنين

 طبقه براي عجيب شده لعنت خيلي فقط يا پيشرو پيچيده،خيلي خيلي چيزهايي.رسه مي آخر به اين مثل بازارهايي

 مي جذب ميگيره كك كه سگ يك مثل  سايد نايت كه اي ديده آموزش امور اولياء  همه وجود با كردن بندي

  .نه پول اما شدند ساخته اين مثل هايي مكان در ها اقبال و بزرگ اكتشافات.  كنه

  .نكرد كمكي ولي ماليدم پنجره روي رو كتم آستين من

 هاي باقيمانده و ها آشغال فقط.بده خوابي بي شب هيچ كالكتور به كه نيست اينجا چيزي خب،هيچ«:گفتم من

  ».دم نمي تو به پني دو اونا از كدوم هيچ برا من.مختلف هاي لغزه زمان از معمولي

 همه تو كه ميشه فراموشم هي من........ميشناسي؟شخصا؟واوو رو كالكتور تو كن، صبر دقيقه يك«:گفت بتي

  .شناسي مي رو سايد نايت هاي افسانه
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  »شكليه؟ چه او

  ».خطرناک خيلي و ای عقده خودبين،«:گفتم من

  ».نوشتم مي موردشون در فقط من.ببينم رو ای افسانه هيچ نتونستم وقت هيچ باحاله،من خيلي ه،ايناُ«

  ».كنن مي نااميد رو تو فقط شخصي طور به ،اوناهمينه روش بهترين«:گفتم من

  »تو؟ مثل«:گفت بتي

  ».دقيقا«

 كه نبود ممكن بده،اغلبا نشون رو آينده تكنولوژی از عجيب های تيكه تا ميداد انجام رو كارش بهترين ويترين

 يا ها بيگانه مصنوعات باشه،يا قدرت اشياء بود ممكن كه عجيب اشكال با چيزهايي كنار باشه،در كامل كامال

 تخم بود ممكن كه هايي مرغ كنه،تخم پرواز بود ممكن كه هايي فرش.گمشده های تاريخ از هايي عتيقه

 هيچ البته. بگي رو انداختنش بكار درست كلمات بتوني تو فقط اگر بشه باز بود ممكن كه پازلي های بگذاره،جعبه

  .بود چيز همه زدن چانه اين مثل هايي مكان در. بود نشده نصب چيزی هيچ روی قيمتي

  

 زنگي هيچ شديم وارد ما كه وقتي.شد باز راحتي به اون كردم،و امتحان رو در من. بسته:گفت مي در روی امضای

 زمان از مقداری برای كه ميداد نشون مكان حالت ها،و مشتری نبود،يا فروشگاه متصدی از نشاني هيچ.نداد صدا

 غبار افتادن صدای تونستي مي تمرين با   اونقدركه.بود ساكت و ساكن خيلي تاريك،  دروني قسمت.است نبوده

 جواب كس هيچ باشه،ولي كردن حركت دزدكي حال در هنوز ای گوشه در كسي زدم،شايد فرياد من. بشنوی رو

 بطور بتي.كرد مي سست رو بلند صداهای مكان طبيعت اينكه رسيد،مثل بنظر يكدست سكوت در من صدای.نداد
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 از بعضي در و كرد، مطالعه رو بود شده گذاشته ای شيشه های قفسه روی كه رو چيزهايي از بعضي مشکوک

 از كنم،كه چك رو دخل تا رفتم صندوق پشت من حاليكه داد،در مي چين رو عاليش دماغ آلي اغلباً های نمونه

 باز  راحتي به دخل ،آمدني بيرون های قيمت و برنجي، سنگين دادني فشار های دكمه با بود، قديمي مدلهای اون

 بود شده ميخ نامه يك كنارش در.داد نشون داشت داخلش خرد پول مشت يك فقط كه رو خالي كشوهای و  شد

 با شده كامل اخطارِ  آخرين عنوان به های قبض از آنها كردم،اغلب چك رو اونها سريع من.قبض كپه يك با

  .كرده نمي كار خوبي به مغازه كه بود مشخص وضوح به. بودند ارعاب و تهديد

 يك رو مرگ از پس زندگي نوار يك ساختن ممكنه باشه آويزون بهش كه اقتصادی فشار از نوع اين با مرد يك

 از رو اعصابش بده تحويل غيرطبيعي بازجوی  به واقعا رو اون كه رسيده زمانش كه وقتي و ببينه، خوب خروج راه

  .داده دست

 برای فقط كردم، اصرار رفتن اول روی من.كردم پيدا مي رفت بااليي آپارتمان به كه عقب در پله دست يك 

 كلي و كرد، مي غژغژ بلندی صدای با چوبي لخت های پله.بود چپيده من پشت در باال به راه همه بتي و ضرورت

 رو بتي من.بود باز نيمه اعتنايي بي با كامال در رسيديم آپارتمان به ما كه وقتي ولي فرستاد، مي پيش از اخطار

 به قدم من.بود زندگي از خالي و ساكت اتاق داخل.كردم باز دستم يك با رو در و بايسته عقب كه كردم  مجبور

 به اطراف در و داد هل كنار به   رو من بتي.كردم نگاه متفكرانه رو اطراف و  ايستادم در جلوی و گزاشتم داخل

  .كرد چك رو اتاقها همه و  كرد حركت سرعت

 در پريشانش زندگي از مختلفي ناراحت های قسمت با بود آشغال يك داناوان پن آپارتمان.نبود خانه كس هيچ

 كه بود سخت اون.نداشت وجود بود شده واقع جستجو مورد كامال مكان  اينكه از واضحي ی نشانه هيچ.جايي هر

  .بگي
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 در حال اين با اما.نداشت حباب يك حتي الكتريكي نور المپ تنها و بود، نما نخ بود،فرش كثيف و ارزون اثاثيه

 شده سوار آشنا نا تكنولوژی از گروه يك با كه بود، حكفرما پهن صفحه عظيم تلويزيون يك اصلي اتاق

 تكنولوژی مثل اون از بعضي.مانند ميخ آنتن و دار دنباله های سيم با بود، زده بيرون زشتي طور به ها ضميمه.بود

  .مشخص كاركرد يا هدف هيچ بدون بود، روشن اونجا و اينجا چراغهايي.بيگانه اون از ميومد،بعضي نظر به آينده

 ، زدم زانو اون جلوی و رفتم تلويزيون طرف به من.بود شده آورده باال به پايين طبقه فروشگاه از اون همه احتماال

 تعداد شيشه،و و كريستال ، ها آينه و فلز از متشكل تلويزيون.كنم حفظ رو ايمن فاصله يك كه بودم مواظب و

  .بود رسيدند مي نظر به آلي ای كننده آشفته طرز به كه شكل روغني اشكال كمي

  .ميداد  فساد بد بوی وسايل ، نزديكتر در

 من كه خواست مي او.گرفت عكس از كامل سری يك و آورد بيرون دوربين يك ش شده گلدوزی كيف از بتي

 عدم با و زد زانو من كنار در آخر در او.بودم  كردن فكر مشغول من.دادم اجازه بهش من و كنه عكاسي هم رو

  .كشيد باال رو دماغش تاييد

 رو اينجا ها ماه برای كس هيچ و بود، حموم در خيس زير لباس نيست؟يك ترسناک كامال مكان يك اينجا«

  بدوني كه خواد نمي دلت اصال تو.كنند زندگي خودشون پای روی كه بدی اجازه نبايد مردها بعضي به.نكرده تميز

  »ديدی؟ اين مثل چيزی وقت هيچ تو آيا.گيراست خيلي تلويزيون اين اگرچه.كردم پيدا حموم توی چي من

 يك تونه مي يا باشه، نبوغ يك تونه مي اين.نيست من تخصص بيگانه و آينده تكنولوژی خوب نه،اما«:گفتم من

  ».باشه آشغال

  »بكنه؟ نگاهي مرگ از پس زندگي از ای برنامه به تا باشه كرده قابل رو تلويزيون تونه مي آيا«
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  ».رسه مي نظر به ناسالم........اون.كردم نمي لمس رو اون از قسمتي هيچ بودم، تو جای اگر دونه؟ولي مي كي«

  ».بخره شامپاين برام كه داد مي پيشنهاد اگر حتي كردم نمي لمس رو اون من. ،عزيزم كن اعتماد من به«

 وجود با.كردم نگاه رو آپارتمان اطراف دوباره من.نكرد غژغژ زانوهاش.شد بلند من با هم سوزی و شدم بلند من

 آثار هيچ نبود، ديوارها روی پوستری يا نقاشي هيچ.بود شخصيت بدون اساسا هنوز ها،اتاق ريختگي درهم همه

 خانه عنوان به وقت هيچ محل اين به داناوان كه بده نشون كه چيزی ارزش،هيچ با اموال يا ها عكس مثل شخصي

  .نداشت وجود اونجا كرده فكر

 بهتر چيزهای به راهش در گذشتن حال در او كه وقتي ماندن، برای مكاني يك به شبيه بيشتر نه؛اينجا

 مي كسي چه داناوان پن اينكه از ايده يك كه كردم شروع من..............كرد مي طلوع شانسش كه وقتي.بود،بود

 كه نشده كشف شانس بزرگ،اون طلوع همون بدنبال بيچاره،هميشه خيالبافهای اون از بياد،يكي ذهنم به باشه تونه

  ..............داشت بار،او اين شايد و.ميداد تغيير هميشه برای رو زندگيش و كرد مي مشهور و پولدار رو او

 مي بگيرم،بنابراين داناوان پن گذشته از روحي عكس يك كه بودم كردم،اميدوار امتحان رو موهبتم دوباره من

 لحظه در رو من دروني چشم بيرون از فشار ديگه يكبار ولي.......رفته او كه جاهايي به كنم دنبال رو اون تونستم

 دادم، تكون آرومي به رو سرم و كردم كجي دهن من. كوفت هم به شدت با  كرد شدن باز به شروع اون كه ای

 چيزی.بكنم كاری يك موردش در اينه،و پشت كي بفهمم كه داشتم تصميم من.بشه ساكت درد كه شدم منتظر و

  .خشن و كثيف واقعا

 مي نگاه من به اصرار با بودم،جوری گفته من كه چيزهايي همه وجود با كه»كنيم؟ چيكار ،حاال خب«:گفت بتي

  .دارم رو جوابها همه من انگار كرد
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 خيابون اون و هست، رفتن برای جا يك فقط شي، مي روبرو مذهب ذات از جدی سوالهای با وقتي«:گفتم من

  ».دارن رو شايعات بهترين هميشه اونها اينكه برای فقط اگر حتي.خدايانه

 شون همه از مترو ولي بود، خدايان خيابان به رسيدن برای هم ديگری راههای.كرديم انتخاب رو زيرزميني قطار ما

 كه رنگ كرم های كاشي با شده فرش تونلهای ميان در و آمديم، پايين زيرزمين سيستم به من و بتي.بود تر امن

 انجام رختخوابش در رو اون كثولهو.بود شده پوشيده  نبود انسان زبان اونها همه كه معمولي تصاوير با ديوارهاش

 پول بليطهامون برای كه بره خواست مي بتي.شماست باالی واكر چشمان ادامه در بود، شده اضافه جديدا ، ميده

  .كردم متوقفش من و بده،

  »!ميديم رو چيز همه پول ما كني مي كار غيرطبيعي بازجوی برای تو وقتي.عزيزم نيست مشكلي«:گفت او

 فقط من.بشيم رد ما بده اجازه تا شد باز مطيعانه اون و كردم، اشاره بليط ماشين به من».نميدم پول من«:گفتم من

 بود،مردم شده چموش قطارها از يكي.قديمي پرونده يك برای پرداخت«.لبخندزدم بتي به خودبينانه كوچولو يك

 بي كه مسافران های زدن ضربه صدای شد مي.  بشن پياده دوباره كه داد نمي اجازه اون بعد و شدند مي اون سوار

  ». بشنوی رو كشيدند مي جيغ كمك برای و زدند مي ضربه  ديوارها روی فايده

  »كردی؟ چكار افتاد؟تو اتفاقي چه«:گفت بود شده گشاد چشمهاش حاليكه در بتي

  ».برن همه كه گذاشت اون و ترسوندم رو قطار من«:گفتم من

  ».كرد نخواهم نگاه شكل همون به دوباره قطار يك به وقت هيچ من«:گفت بتي

 قسمتي چهار های  هارموني كه يكي مخصوصا.ديديم مختلفي اتوماتيك های دستگاه   و رفتيم پايين سكوی به ما

 ما همه برای چرخ اينكه برای بريزی، ه كال يك در سكه كمي مقدار تا بود چيزی يك اون. خوند مي خودش با
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 مي موزيك سايد نايت در.كني گوش كنند مي پخش اونا كه آهنگي به كه نيست عاقالنه هميشه ولي چرخيد، مي

  .باشه  داشته افسون تونه

 پستانهای نوک ، تراشيده پاهای با شده باز همجنس بربرهای قبيله اعضای از نفر 6. بود شلوغ معمول طبق سكو

 مي نظر به خشن بلندشون شمشيرهای و شالقها با و بودند ايستاده اطراف در غليظ صورت آرايش و شده سوراخ

 كاله با شده كامل بود، پوشيده خورده برش عالي رسمي سوئيت يك ای نقره پشت گوريل يك. رسيدند

 خيلي چيني شيطان يك و. بود شده پيچ چشمش يك روی محكم كه چشمي يك عينك ويك سيلندر،عصا،

  !معمولي جمعيت.كرد مي مزه مزه قمقمه  يك از رو شد مي بلند بخار روش از كه گرمي خون كه ، مودب

 ای ديگه مقصدهای.خدايان خيابان، هاكلداما ها، سايه بود؛سقوط داده پيشنهاد رو معمولي ،احتماالت مقصد تابلوی

 هركسي و ، رفتي مي تر عميق تونلهای به بايد اونها برای داشت،ولي وجود ديگری احتماالت داشت، وجود هم

  .برنميگشت باال به دوباره رفت مي پايين اندازه اون به كه

  .ای نقره بلند گلوله يك.وقت سر خروشيد،درست داخل به قطار يك

   با يكپارچه فوالدی های واگن. ميداد رو ديگر های مكان بوی كه بود آورده خودش بدنبال كه هوايي از از جلوتر

  .ای پنجره هيچ بدون بود ايستاده بيرون كه شده تقويت سنگيني به درهای

 از كدوم هيچ و كرد، مي عبور فاصل حد در مشخص ابعاد ميان از بايد قطار مختلفش، مقصدهای به رسيدن برای

 وارد من و بتي شد،و باز و كرد هيس درها.  خبره چه بيرون كه ببيني بخوای تو كه نبود مكانها جور اون از آنها

 ضخيم ای دهنده قلب قوت دوباره طور به فوالدی ديوارهای و بود سبز چرم از ها صندلي.شديم واگن نزديكترين

  .سنگين و
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  . بشه ما واگن وارد نخواست ای ديگه كس هيچ سكو روی جمعيت وجود با 

 رفتگي تو و بشن، داخل نتونستند كردند حمله ما به كه كمي چيزهای.بود اتفاق بدون تقريبا خدايان خيابان به سفر

 در هنوز بتي.  كردند صاف دوباره رو خودشون  شد كشيده ايستگاه به قطار كه وقتي فوالدی ديوارهای روی های

 مي باز خدايان خيابان آسانسورهای طرف به باال به رو راهمون ما كه وقتي بود كردن پچ پچ و خنديدن حال

  .بدی انجام آسوني به سايد نايت در رو چيزها اين كه هگير مي ياد آدم.كرديم

 هميشه برای اونها.كني پيدا داشته اعتقاد يه زماني هركس كه هرچيزی برای كليسا يك ميشه ، خدايان خيابان در

 هاشون صداكننده برای هميشه خدايان كه شده،جايي سازماندهي پرستشگاه از دراز رديف دو دادن، امتداد رو اون

 باشه مراقب تا ميگيره پول اون بنابراين شوند، مي داده جواب و شوند، مي شنيده اينجا نمازگزاران.هستند خانه در

 وجودهای رو ها مكان بهترين  اغلب.باشه دادن گوش حال در ممكنه كي دوني نمي وقت هيچ تو.ميگي چي تو

 بعضي.جنگيد  مي بقا برای دارويني آوارگي يك در مكان يك برای ای  ديگه هركس كه حالي در گرفتند، مهم

  .  چرخه مي طعنه يك روی سايد نايت همه ميكنم فكر من وقتا

  .بكنن صحبت من با   خوان نمي خدايان خيابان در وجودها اغلب

 رفته من كه وقتي تا نميان بيرون و شند مي قايم شده كلون و قفل درهای پشت كليساهايشان درون آنها اغلب

 بودم اينجا من كه باری آخرين از خدايان خيابان از بخشهايي بازسازی حال در هنوز فهمه،آنها قابل.باشم

 ترسن، نمي كس هيچ از اونا كه بدن نشان كنند مي نگاه كه اونايي به كه دادند تشخيص بعضي هميشه ولي.هستند

  قيافه با كشيش يك.كنن صحبت من با و بيان تا زدند پرسه غيرمهمي طور به وجودها از كم تعداد يك بنابراين

 شبيه بيش و كم بيگانه يك باشكوه،!استاگ.است كرده طلوع جديدا داگون او كه گفتند مي كه معمول  متوسط

 حامل آواتار يك پروفانديتي الگانت و باالترِ بعد از تر كثيف محله يك مثل سايد نايت بود كرده ادعا كه انسان
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 زرنگ و گر حيله خدای.بود افقي شده تمرين طور به او بود خوابيده عقب به خيلي كه ، كلپتون كليسای از گيتار

 يك درباره چيزی هيچ كه نكرد ادعا اونها از كدوم هيچ.هميشه مثل اطراف،گريزان در آويخته شده گم چيزهای

 تصورش با كامال اونها اغلب. شده ضبط دی وی دی يك به برسه دونه،چه مي مرگ از پس زندگي از برنامه

  .بودند شده فريفته

 موقع هيچ اگر و. محكم مدارک نه سرنوشتيم، شغل در ما اينه، منظورم باشه، موثق تونه نمي اون«:گفت داگون

 بازوی چهار حاليكه  در استاک».بوديم شنيده اين از پيش مدتها  موردش در بود،ما اينجا از بعد از برنامه يك

  ».نماست نخ.......خيلي يكي، ضبط ايده فقط و«:گفت بود زده هم به ش رفته فرو سينه جلوی در رو سبزش

  ».باشه خوب خيلي بيزنس برای ميتونه اون اما «:گفت پروفانديتي الگانت

  .رفت فرو فكر در كامال گروه

 آوردن شغلي موفقيت مثل چيزی هيچ و. جدی پول.بود خواهد قضيه اين در ساختن برای پول«:گفت داگون

  ».داره دوست رو برنده يك كس همه.نيست  كليسا در حاضر  بيشتر حضار

 مي فراهم مياد بعداً اونچه از مدركي اون صحت و كنه، ثابت رو واقعيت   دی وی دی اين هاگ اما«:گفت استاک

 تونه مي درست و واقعي مرگ از پس زندگي نوار يك.مياريم بدست پرستش و سرنوشت از رو قدرتمون ما.كنه

  ».نيست آماده حقيقت برای انسانيت بيشترِ كنه،بعالوه بيكار رو ازما خيلي

  »مياد؟ چي بعد دوني مي تو كه گي مي داری تو آيا«.نگريستم او به متفكرانه من

 كننده آشفته يكجوری كه داد، سيالي نسبتا حالت اندامش به كه خورد تاب و پيچ ناراحتي طور به استاک

  ».باال اونقدر نه ولي باشم، باالتر بعد يك از من ممكنه.طوری اون نه،نه خب«.بود
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 زندگي به فقط جهنم يا بهشت حقيقي طبيعت از  محكم داليل.باشي داشته اعتقاد بايد تو«:گفت پروفانديتي الگانت

  ».دانستن برای ديگری كامال   چيز  و زدنه حدس برای چيز يك اون.زد خواهد گَند همه

 واقعا دی وی دی.مياره وجود به راحتم باهاش من كه چيزی اون از بيشتر سوالهای شرايط اين همه«:گفتم من

 ها برنامه دونستيم؟و نمي وقت هيچ ما و داشته، وجود جهنم و بهشت از هايي برنامه هميشه چيزيه؟آيا چه از ضبط

  »گرفته؟ هدف رو كسي چه

  ».باشن تماس در........دارند دوست فقط اونا همديگه؟شايد«:گفت بتي

 ناگهاني بايد اون چرا.بود نكرده قطع قبال رو ها برنامه اين از يكي وقت هيچ كس هيچ چرا پس اما«:گفتم من

  شده؟ انجام اون برای كار مقدار چه اينكه از سوای بشه، روشن نفر يه تلويزيون دستگاه روی

 كامال.شد خواهم بدخو من كنه، حركت آميز اسرار مسير يك در شده گفته كه زيادی اون به اينجا كسي اگر و«

  ».بدخو خشن و جدی

 اون.دونستيم مي اون مورد در بايد ،ما عادی های پايه بر داشت، وجود ارتباطي همچين اگر «:گفت محكم داگون

  ».كثيف كوچيك های حقيقت كنيم،نه فراهم رو شگفتي و رازها كه ماست كار

 باال آيا بوده؟ عمدی يا بوده،  اشتباه يك برنامه از شده قطع  اين.باشه درست اون اگر اما«:گفت مشتاقانه استاک

  »بيارن؟ بدست چي كه اميدوارند اونها و اونه، پشت در چي يا كي و. بدونيم بايد ما خره

 بايد ما همه شايد «:گفت استاک. دادند تكان سر جدی صورت به همه و ، »پول،شايد «:گفت پروفانديتي الگانت

 بشيم،تو رودررو باهاش بزار........بيفتيم عقب كه كنيم ريسك تونيم نمي.كنيم درست رو خودمون دی وی دی

  ».باشي داشته زيادی خيلي تبليغات توني نمي



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
21 

 

 منظم روال يك بر دی سي كردن منتشر حال در رسيدم اينجا كه زماني از   من مطمئنا،«:گفت پروفانديتي الگانت

  ».نميشه ساخته خود به خود بهشتي  رول اند راک دوني، بودم،مي

 بيرون جديد دی وی دی يك ها يكشنبه درويرايش هفته هر تونه مي غيرطبيعي بازجوی!بله بله«:گفت ديواين بتي

  »!كن درست رو خودت مجموعه! بده

 اينجا رو اونها ما. بشينند هاشون تلويزيون جلوی خونه توی ايمان با افراد كه خواهيم نمي ما«:گفت محكم داگون

  ».كليساهامون در خوايم، مي

: گفت مستندی طور به استاک

 وی دی حاال برای. فروختيم رو شده تقديس مصنوعات و متبركه، اشياء و ، مذهبي های تنديس  همه تقريبا اما«

  ميدونه؟ چيزی»high definitionزياد  كيفيت چيزهای اين مورد در اينجا كس هيچ آيا. .هستند آينده ها دی

 از مردم ولي.بوده بزرگ كردن وسوسه در هميشه او شيطانند، اختراع جديد فرمتهای«:گفت پروفانديتي الگانت

 چك.بهتره چيز هيچ از دوم دست ايمان حتي و! كنند مي پرداخت خداشون از مستقيم آموزش برای دماغهاشون

 كلمه يك روی كه خوام مي شما همه از من.است »رو « مجموعه پالكهای از تر سنگين روز هر مجلل های

  »......انتخاب حق:كنيد تمركز

 كنفرانس كرد خواهي صحبت اين درباره چارچ؟تو ببره،مك كجا رو ما قراره  اون!  اوف،ياال «:گفت داگون

  ».كنيد متمركز آينده روی رو ها گروه و بياوريد جلو رو تصويری های

  ».مونه مي بيشتر ثروت ولي خوبه، ايمان.كنيم حركت زمان با بايد نه؟ما چرا«داد پاسخ استاک

 گرفتم رو بتي بازوی محكم من».زد استاک چونه زير كشيشانه غير كامال چپ هوک يك با و.مرتد«گفت داگون
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 نمي واقعا تو و. ومدندا مي دويدن حال در جهت همه از نزاع به پيوستن برای مشتاق معتقدان.شديم دور عجله با  و

 نفر يك.شده شروع دعوا كه موقعي نه مخصوصا.  بيفتي گير خدايان خيابان در مذهبي جنگ يك وسط كه خوای

 به دوباره ما.گيره مي   باال دعوا موقع اون كنه،و مي آذرخش توپهای پرتاب به شروع  ميان اين  در  هميشه

 با ارتباط برای قبلي تالشهای مورد در كه  چيزی مورد در كه حالي در كرديم، حركت زيرزميني ايستگاه طرف

 اوج درحال نبرد نامطبوع صداهای به كه نبوديم مجبور ما بنابراين.كرديم مي بحث دونستيم مي ديگر دنياهای

  .بديم گوش سرمون پشت در  گيری

  :گفتم من.بود وزغ بارش حال در كامال اون

 ارتباط كردن برقرار و تالش برای تكنولوژی از كه انسانيه اولين  ماركوني كه ميشه فرض  ای، متعجبانه طور به«

 در اينكه برای كرد اختراع رو راديو خاطر اين به فقط  او گن مي منابع بعضي.كرده مي استفاده اينجا از بعد  با

 شد، موفق او ميگن كه دارند وجود كساني حتي.كنه پيدا ش مرده برادر با صحبت برای  راهي   تا بود تالش حال

  ».ست كننده آشفته......شنيد او كه چيزی نتيجهء اگرچه

 ميكنن وادار رو اونها  و. ميان بيمارستانها در مرگ حال در افراد نزديك كه دارند وجود افرادی بعد«:گفت بتي

  .برسونن مردن قبال كه افرادی به رو ها اون تا كنن، حفظ رو داغديده خانواده يك از هايي پيام كه

 مرگ حال در فرد خانواده مراقب يا كنند پرداخت رو بيمارستان های قبض تا.........وسطه در پول پای اغلب

 چي اون.نگرفتيم پاسخي   وقت هيچ ما پرداخته،ولي الويس به پيام تا 12 برای خوبي پول غيرطبيعي بازجوی.باشن

  »بود؟

 روش يك با عمل اهل های فيلسوف از گروه يك.آمدند بوجود مرگ راهروان بعد.نكن نگاه عقب به«:گفتم من

 از باريكي لبه در رو اونها نكرومانسر يك كشتند، مي رو خودشون اونها.مرگ به نزديك تجربه به موثر خيلي
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 مورد در مردگان مختصر  اين از بعداً.ميگردوند بر زندگي به رو اونها بعد و ، داشت مي نگه مدتي برای مرگ

  ».خوندم رو هاش نسخه از بعضي من.ميشد سوال بودند كرده صحبت كسي چه با و بودند ديده كه چيزی

  »و؟«

  ».دارن شايعه از كثيفي شعور   واقعا اونها يا ، گن مي دروغ زياد ها مرده يا«

 تنظيم مرده های ايستگاه روی كه راديوهايي از رو هايي پيام كه افرادی روی تحقيق يك يكبار من«:گفت بتي

 كردني ضبط نوع همه به من.دادم انجام  بودند شنيد خالي های اتاق در شدن ضبط حال در نوارهای يا بود شده

 صدا تونست مي كه وچيزی بود، سكوت و كردن هيس همش اونا.شدم قانع كه بگم تونم نمي اما دادم، گوش

 رو اشكالي مردم كه رورسچاچه،جايي جوهر های لكه مثل اون.بشنوی رو اون خواستي مي  شدت به تو اگر باشه،

  »شد؟ منفجر كليسا يك آيا.بشنوی خوای مي كه ميشنوی رو چيزی تو.بود نيستند اونجا واقعا كه بينن مي

 حالي در بتي».بده ادامه كردن صحبت و رفتن راه به فقط.كنه مي نگران رو من كه نمكه ستونهای اين«:گفتم من

 به فرد يك كه دوني،وقتي مي.بود روحي زدنهای نقش بعد«:گفت بره پيش جلو به مصمم طور به كرد شروع كه

 روی رو انگيز شگفت تحقيق اين من.بشند ظاهر ها عكس كه ميشه باعث و ميشه خيره فيلم از خالي تكه يك

! خوندم كنه درست حموم های كاشي روی لُختي های عكس تر اونطرف اتاق دوتا از  تونست مي كه مرد يك

 كاور بگيری،با رو ش همه ايميل سفارش با فقط تونستي مي تو.  زد اونا اغلب از رنگي تمام ضميمه يك روزنامه

  ».درخواستي

. مياد روحي تصاوير اغلب جائيكه اونجا.كنن مي فكر مردم اغلب كه اونيه از شايعتر ذهني زدنهای نقش«:گفتم من

 توفان مثل.بياره بوجود بدی جاهای تا كرد، مسموم رو اطراف و افتاد اتفاق بد چيزهای كه جايي نابغه، لوكي و

  ».ترس
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  »بودی؟ تو اون! شنيدم افتاد اتفاق اونجا كه چيزی مورد در من.عزيزم كن صبر دقيقه يك فقط «:گفت بتي

  .زدم لبخند سادگي به من

  ».نيستي جالب اصال مواقع بعضي تو!،يوهوهاو«

 اختراع  چيزی اتفاقي بطور داناوان پن ممكنه.كنه مي رونگران من شده تقويت تلويزيون دستگاه اون«:گفتم من

 كه نبوده قرار هرگز بشر نوع كه چيزی به مختصری سمع،هرچند استراق  كه باشه داده اجازه بهش كه باشه كرده

 مكان اين.سايد نايت در همينجا درست اونها اغلب و افتاده، اتفاق خطرناكي بكنه؟چيزهای بدونه موردش در

 كه اعمالي و دانش از انواعي دنبال به ميان اينجا كه كنه مي جذب رو آزادانديش كامال و رذل دانشمندهای هميشه

 تا داده اختصاص رو افرادش از كامل گروه يك واكر تقديری قابل بطور تقريبا و شده، غدقن ای ديگه جای هر

 اينكه مگر كنند، خاموش  العاده فوق داوری پيش با ضرورت صورت رودر اونها و كنن، رديابي رو احمقها اين

 موارد اين در سودآور،كه يا برسه، نظر به جذاب معمولي قابل غير طور به باشن داده انجام حال در اونها كه چيزی

 بقيه برای اختصاصي طور به بايد دانشمندها كه معنيه اين به كه.ميشه مصادره بزرگتر منافع برای كارشون

  ». كنند كار امور اوليای برای  ايمن كامال جايي  در زندگيشون

  »كنند؟ مي كار كي برای دانشمندها اين نداره وجود اين از بيش اموری اوليای هيچ كه حاال ولي«:گفت بتي

  »......بفهمي وقت هيچ تو اگر خوبيه، سوال«:گفتم من

 اين مورد در تو زدن حرف عاشق من.خواند خواهي غيرطبيعي بازجوی در اون مورد در تو«:گفت شادی با بتي

 مي سوم يا دوم دست در رو  اين مثل چيزهايي  من.هستم كني مي صحبت مهمن غير انگار كه جوری چيزها

 كننده سرگرم خيلي بايد.چيزهايي بطن در اونجا دقيقا تو ولي.ميشه پيدا مدركي بندرت اون در شنوم،و
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  »..........باشه

 تو دم نمي اهميت من كني، قول نقل من از نبايد تو و.ست هميشه نه دم مي ترجيح من كه ای كلمه«:گفتم من

  ».من تا بياد تو دنبال كه ميمونه اون مثل بيشتر او و.بده ممكنه واكر ولي كني، مي چاپ چي

 اخم تو چرا.كردی اخم تو.جان هست، خودش  چيزهای مراقب غيرطبيعي بازجوی.بياد زارب«:گفت ظريفانه بتي

  »كنيم؟ فرار به شروع بايد ما كردی؟آیا

 باشه گرفته قرار توجه مورد و كنه سمع استراق تا باشه كرده پيدا راهي داناوان پن اگر«:گفتم آرومي به من

 مامورايي ممكنه اونا.باشه خوبي چيز ندرت به ممكنه اون كه.باشه كرده جلب رو جهنم يا بهشت توجه ممكنه

  ».كنن نابود رو نوار و كنن، ساكت رو   او تا بفرستن

 آخرين از رو خودش داره هنوز سايد كنيم؟نايت مي صحبت ها فرشته مورد در ما آيا اوه،عزيزم«:گفت بتي

  ».كنه مي هم سر  فرشتگان جنگ

 مي تموم رو بوده من تقصير همش فرشتگان جنگ اينكه مثل من به كردن نگاه مردم كاش ای«:گفتم من

  ».كردند

  »بوده،نبوده؟ خب،اون«

  »!طوری،نه اون نه«

  ».باشي كننده اميد نا خيلي توني مي تو مواقع بعضي«:گفت ديواين بتي
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4 
  

  وقتي كه كالكتور بد مي شود

  

 كه جايي خوديها با شده تصفيه های كردم،مكان حركت باالشهر طرف به ،من وبايد شايد چنانكه سايد نايت در عقب

 رو ها مانده ته تا كردن، احاطه رو ها محله و اند شده جمع هم كنار كه اختصاصي های كلوب و باالتر كالس مستغالت

 بتي به داشتم،ولي ذهنم در مشخص مقصد يك من.بشناسم من ممكنه كه كسي هر و ، من مثل افرادی.دارن نگه دور

 اين به و.كني دنبالشون آرومي به و احتياط با و ، بری طرفشون به دزدكي كه دارن احتياج موضوعات بعضي.نگفتم

 رو اون همه و زدنه گشت حال در  او كرد مي فكر بوضوح بتي.نكني عصباني رو شونده آشفته زود های آدم صورت

 در بتي  كنند، مي آوردن باال به وادار رو جوان شيطان يك كلي اصول طبق كه هستند مكانها و افراد بعضي ديد،اما مي

  »ريم؟ مي داريم كجا به دقيقا ما«:گفت كرد مي نگاه رو اطرافش مشتاقانه كه حالي

 بهترين او.كالكتوره با شروع برای مكان منفردی، و ناياب چيزی كردن دنبال حال در تو كه وقتي خب،«:گفتم من

 غير صرفا و بدنام،متقلبانه های روش با اغلب گذرونده، ها معمولي غير و ها العاده فوق تعقيب در رو عمرش از بخش

 چيزهای از خصوصي جعبه يا موزه هيچ و باستاني، های مكان از غارتگر يك دزده، قبر و دزد يك او.شرافتمندانه

 همه گذشته تونه مي ،بنابراين داره رو عجيب زمان های ماشين از خودش مجموعه حتي او.نيست امان در او از كمياب
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 باشه، داشته وجود باشه بايد مهمي چيز كه جايي در تاريخ در رخنه يك اگر. كنه چپاول و غارت رو انتخابيش اقالم

 چيز انداز چشم با شنيده،و مرگ از پس زندگي نوار درباره حاال تا حتما او.بوده اونجا كالكتور كه ببندی شرط ميتوني

 بدست رو اون كه موقعي تا كرد نخواهد استراحت او ببندی شزط توني مي   ، شده مواجه مهمي و فرد به منحصر چنان

  ».بياره

 با مصاحبه يك برای تالش حال در سالهاست روزنامه.اُه،واو.......كالكتور«.رسيد مي نظر به زده وحشت واقعا بتي

 بيشتراز چيزی هيچ اون كه خورند مي سوگند كرديم صحبت باهاشون كه مردمي كنم،نصف مي يادآوری بهت.اوست

 رو او شخصا خودت تو ولي.كردند مي استفاده هاشون بچه ترسوندن برای كه تاريخي نيست،چيزی شهری افسانه يك

  »مالت؟ سرنوشت؟شاهين داره؟نيزه رو مقدس جام واقعا او آيا!باحاله خيلي اين!ميشناسي

  ».آخريش بجزشايد.ممكنه ش،هرچيزی مجموعه خالص اندازه به توجه با«:گفتم من

  ».دارين تاريخ يك دوتا شما ميگن كه هستند كسايي«:گفت ريايي بي طور به بتي

 حتي رو اون من.كن فراموشش گردی، مي كوچيكت ضبط دنبال به جيبت توی اگر «:گفتم آيندی ناخوش طور به من

  ».كنم نمي كار ضبط حال در من..كردم بلند تو از كنيم ترک رو غيرطبيعي بازجوی دفاتر اينكه  از قبل

 نتونم كه هرچي و.دارم ای عالي حافظه من.نداره اهميتي«زد، لبخند ای كننده خيره طور به سپس و».اوه،پوو«:گفت بتي

  .كنم مي ،درست رو بسپرم بخاطر

  »شدين؟ آشنا شما چطوری.بگو من به رو كالكتور مورد در چيز همه بنابراين

  ».بود پدرم قديمي دوست يك او«:گفتم من

  ».توئه خوني دشمن ميگن داستانها از بعضي.......اما« ، كرد اخم بتي
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  ».توئه برای سايد نايت همچنين،اين اونم«:گفتم من

  »كجاست؟ پايگاهش روزها اين«:گفت رسمي غير طور به بتي

   يك تونه مي تو برای واقعا اون«.زدم نيشخند من

scoop 

او مجموعه ش رو در يك پايگاه مخفي در ماه ذخيره .باشه ،نمي تونه؟متاسفانه من در حال حاضر هيچ ايده ای ندارم

من برای يك مالقات كوچولو پريدم فرو رفته در زير دريای ترانكو آليتي،ولي اون رو  بعد از اينكه  كرده بود،عميقاً

  ».داخل جابجا كرد 

  »نمي توني دوباره موهبتت رو استفاده كني تا پيداش كني؟«

درگير شدن با اونها فكر  هبا نيروها و قدرت هايي كه حتي من دوباره ب.كالكتور به طور جدی ای محافظت شده س«

  ».نمي كنم

  ديدی؟چقدر اون باحاله؟تو چي ديدی؟تو واقعا مجموعه ش رو .............اگرچه«

  »او چي  داره؟آيا هيچ عكس نگرفتي؟

  ».من هيچ وقت به يك اطمينان خيانت نمي كنم«.من لبخند زدم

  »......!ولي او دشمن خوني توئه«

  ».پيچيده ست.......نه هميشه، اون «:من گفتم

انگيزه اوليه من كنار كشيدن بود،ولي من انجام .لغزاندبتي به آسوني شانه باال انداخت و بازوش رو توی بازوی من 
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من متفكرانه بهش نگاه كردم،ولي او برای لحظه ای دست از عذاب .بازوش جايي كه بود  احساس خوبي مي داد.ندادم

  .دادن من برداشته بود و با عالقه به اطرافش نگاه مي كرد

تو اينجا نمي يای مگر اينكه به طور وقيحي پولدار .ده باشمفكر نمي كنم   هيچ موقع اينقدر عميق تو باالشهر بو «

حاضرم باهات شرط ببندم كه فروشگاه هايي اينجا وجود داره كه يك جفت كفش ممكنه به قيمت يكسال حقوق .باشي

  »ما دقيقا كجا داريم مي ريم؟.يادم بنداز كه قبل از رفتن يك جفت بدزدم.من تموم بشه

  ».ه با واكر صحبت كنممن نياز دار م ك«:من گفتم

؟عزيزم ، تو كه نمي خوای شلوغ كاری .خود رئيس«.بتي يكباره متوقف شد و من رو هم با خودش متوقف كرد

  »كني،مي خوای؟

مي تونيم   دوباره حركت .اگر كسي بدونه كه كالكتور اين روزها كجا كالهش رو آويزون كرده،اون واكره«:من گفتم

  »كنيم؟

  .داد، و ما با قدمهايي يك مقدار آروم تر از قبل شروع به حركت كرديماو شق و رق سر تكون 

ارباب و لُرد كامال مودب و «:بتي در حاليكه دوباره همون قيافه با چشمهای گشاد شده رو به من نشون ميداد گفت

ياد؟همون متمدن و بينهايت خطرناک مون؟مردی كه مي تونه افراد رو ناپديد كنه اگر از قيافه اونها  خوشش ن

واكر؟يك محدوديت مشخص در مورد اينكه چقدر من حاضرم برای اين داستان دور برم وجود داره و تحريك كردن 

  »..واكر دقيقا در باالی ليست چيزهايي  كه نبايد انجام بدم قرار داره

 او.بود خواهي مني،خوب با كه موقعي تا«:گفتم برسم نظر به مطمئن و آرام تا كردم مي تالش سختي به كه حالي در من

 دوست   او كه خاطر  اين به قسمتي و مه پدر  قديمي دوست  واكر كه خاطر  اين به قسمتي زد خواهد حرف من با
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  ».كنم مي   افسون  رو او م كننده خيره شخصيت با من اينكه خاطر به بيشتر اما.كالكتوره قديميِ

  ». بايستم بيرون بايد من كني مي صحبت باهاش تو كه وقتي شايد«:گفت بتي

 بدون شيك خيلي لباس يك او حاال.نپوشيده رو پولكاش لباس ديگر او كه شدم متوجه ناگهان و زدم نيشخند بهش من

 از دزدانه موقری طور به پيشانيش روی شاخهای كه نقاب يك با صورتي كاله يك و بود، پوشيده رنگ كرم آستين

  .نگم چيزی كه گرفتم ميتصم من.بود داده تكون كوچولو يك رو نقاب بود،و آمده بيرون كالهش لبه زير

  ......اينه،واكر خوبيه،عزيزم؟منضورم ايده واقعا اين آيا«:گفت باالخره بتي

 به خيلي اونها  اينكه برای كرده  ناپديد رو غيرطبيعي بازجوی گزارشگرهای از نفر 9 حداقل او.ترسناكه جدا مرد اون

 كارتهای او اينكه برای بوده، او ميدونيم ما.بشه بحث حداقل يا.شدن نزديك بشه شناخته خواسته نمي اون كه چيزی

  ».فرستاد ما برای خودش امضای با عميق تسليت

  ».مياد نظر به واكر مثل درسته،اون«:گفتم من

 خيلي من.كرد خواهي محافظت ازم  بده قول بهم.بود خواهد بد خيلي من دوره برای اون!،جان بشم ناپديد خوام نمي من«

 نگاری روزنامه عليه جنايت يك اون!بشم ناپديد تا خوشگل مطلقا روزخيلي مد برای حتي و استعداد با جوونم،خيلي

  ».بود خواهد

  ».بزنم كله و سر واكر با تونم مي من.بود خواهي خوب باش،تو آروم«:گفتم من

 دارن دوست مردم كه بگي چيزی مجبوری تو وقتها بعضي ولي.باشم مجبور بگم،مگر دروغ مردم به ندارم دوست من

 بود كسي تنها  او.كردم مي صحبت واكر با بايد من و.بدن انجام خوای مي كه رو كاری اونها كه كني كاری تا بشنون

 واكرهميشه با كردن صحبت.بگه من به بخواد كه داشت امكان شده،و قايم كجا روزها اين كالكتور بدونه بود ممكن كه
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 من.كشت خواهد رو يكي اون ما از شديم،يكي خالي معذورات از ما كه ،وقتي آخر در.بود شده حساب ريسك يك

  .او همينطور و.دونستم مي رو اون هميشه

  .سايده نايت ست،اينجا پيچيده اون.داديم نجات رو يكديگر جانهاي ما.داريم دوست رو همديگر ما

 واكر داشت انتظار هيمن گويا كرد مي نگاه خودش اطراف به پرتي حواس طور به  ترس روي از كه حالي در بتي

 واكر كردن پيدا براي موهبتت به تو آيا«كرد، سوال بشه ظاهر اسمش بردن بخاطر فقط پهلو كوچه يا در يك از ناگهان

  »داري؟ نياز

 كلوب در خوردن چاي حال در. اونجاست زمان اين در هميشه او جاييكه.بود خواهد كجا او  ميدونم نه،من«:گفتم من

  ».ها جنتلمن

  »كلوب؟ كدوم!گرون مشخصا يكي!داره؟نتيجه،عزيزم تعلق كلوب يك به واكر«:گفت بتي

 كلوب گرونترين و ترين داره،قديمي وجود كلوب يك واكرفقط مرتبه بلند موقعيت حد در كسايي ي برا «:گفتم من

  ».الندينيوم كلوب.سايد نايت در

 بود جايي اونجا.كرديم منتشر  رو عكسها ما.ليليث جنگ حين در.بود شده نابود اون اما«.كرد نگاه من به تندي به بتي

  ».بودن شده وخورده كشته امور اولياي كه

 از هرچيزي از كه ساختماني هر.كرده بازسازي رو خودش كلوب ، اينه كلمه.برگشته اون ولي.درسته كامال«:گفتم من

 يك در شدن نابود مثل كوچيك چيز يك داد نخواهد اجازه يافته نجات سال هزار دو از بيشتر در اومده طرفش به نايت

  ».بكشه پايين رو اون جنگ

  »داشتم؟ نگه رو بازوت من كه دي مي اهميتي تو اُه،آيا«:گفت بتي



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
8 

 

  ».دم نمي ،اهميتي نه«:گفتم من

 در سر نماي.بود خرابي از جهنم يك ،اون ليليث جنگ ج او بودم،در ديده رو الندينيوم كلوب من كه باري آخرين

 به كه مرمر سنگ عالي هاي پله.داشت سوختگي آثار و سياه دود از و شده سوراخ و برداشته ترک باشكوه رومي

 و ها نشده دعوت كه كلوب اي افسانه دربان و.بود شده دار لكه كثافت و خون  با رفت مي باال عظيم منفرد ساختمان

 ميخ به ها نرده روي ش شده سرجدا.بود شده پاره بود،تكه داشته نگه بيرون بيشماري قرنهاي براي رو آمدها خوش غير

  .بود اون از بدتر ،حتي داخل.بود شده كشيده

 يه هميشه من بودن، صادق براي كه شده بازسازي كامال رومي در سر پايين بود،دقيقا برگشته عادي به چيز همه حاال اما

 خودش تونسته مي فقط كلوب كه رسيد مي نظر به طور اين. بود،انگار جديد دربان دونستم،يك مي زمخت رو اون مقدار

 ودجو با كلوب اعضاي از بسياري.خوب،واقعا كافي اندازه به.مردن اون از دفاع براي كه كساني نه ،و كنه بازسازي رو

 كلوب به كه قدرتمند كافي اندازه به و غني هركس.نبودند كس هيچ رايب  ضرري هيچ قدرتشون و ثروت همه

 اون و بود رسيده اونجا به كه  بود داده انجام گفتني غيرقابل و وحشتناک چيزهاي قطعا تقريبا داشت تعلق الندينيوم

 اداره مدل كامل لباس يك كه بود برازنده قلمي و بلند قد شخص يك جديد دربان.شد مي واكر شامل مشخصا  خيلي

  .بگير ش؛قيافه گونه روي شكل قلب زيبايي عالمت يك با شده كامل.بود پوشيده برق و زرق پر السلطنه نايب

 در درست من.ببنده بودم كرده در طرف به ها پله از رفتن باال به شروع كه رو من راه تا كرد حركت جلو به تعمدا او

 نگاه من به دماغش باالي از او.بدم دربان به رو توجهم همه بتونم تا درآوردم بتي بازوي از رو بازوم و ايستادم  او جلوي

 دقيقا ش مايه كم لبخند و بود، صميمي غير و سرد چشمهاش.بود كردن نگاه پايين از براي اون از خيلي اونجا و.كرد مي

 حال در بتي كه بودم مطمئن من.آمد خوش يا گرمي از اثر اندكي مقدار بودن شامل بدون.باشه مودبانه تا بود شده حساب

  .داشتيم همديگر روي رو چشمها فقط من و دربان ولي.بود او به لبخندش ترين روشن دادن
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 كه آقا گفت جوري او».سپردم،آقا ذهنم به رو الندينيوم كلوب حاضر حال عضو هر صورت و اسم من«:گفت دربان

 شخص،اعضاي....... اين و شما،آقا، كه بگم اينكه در هستم درست من كه دارم اعتقاد من و«.بياد نظر به فحش يك مثل

  ».ندارين بودن اينجا براي كاري هيچ ،شما بنابراين.نيستيد معتبر

  ».ببينم رو واكر تا اينجام اشتباهه،من«:گفتم من

  ».كني ترک اينجا رو حاال بايد تو.شما امثال با نه مخصوصا و.آقا.بشه ديده كه خواد نمي او«

. بود خواهد بد من اعتبار براي تو مثل گستاخ جوانك يك بوسيله شدن جواب.كنم نمي فكر اينطوري من «:گفتم من

  ».اينجام من كه بگو واكر به و برو. شانس آخرين

  ».بود نخواهي آمد خوش مورد اينجا وقت هيچ تو.نيستي استقبال مورد اينجا تو.كن ترکاينجا رو :گفت دربان

 اينكه بايست،گوزو،يا كنار حاال.بدم انجام آسون روش  به رو اين دارم دوست من ديگه، يكبار فقط«:گفتم منتظرانه من

  ».بموني متحير كه كنم مي كاري من

 يك من.شد ايجاد ما بين نيرو از مواج ديوار يك و كرد، دستش يك با ضعيفي اشاره كرد،و آميزي اهانت فن فن دربان

 قديمي دربان.بود جديد اين.كنه مي حركت ميدان  در وحشتناكي قدرت كردم مي احساس حاليكه رفتم،در عقب به پله

 مشتي و اون.داره نگه بيرون رو ها آشغال  تا داشت، اون از خيلي او داشت،كه تكيه مطلقش انگيز نفرت شخصيت روي

 احتياج تري محكم دفاع روزها اين كه بود گرفته تصميم كلوب احتماال.بده تكون رو گاو يك تونست مي كه

 احساس اين اون آورد،ولي نمي پايين حد اين تا رو خودش نبود،او من به زدن نيشخند حال در واقع در جديد دربان.است

  .كنم تحمل رو اون تونستم نمي من و.بود او اينكه مثل داد مي رو

 به مستقيما و ميشه، نيش نيش پوستم روي كردم احساس من كه ميدان به نزديك گزاشتم،اونقدر قدم جلو به دوباره من
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 او به كردن نگاه به من.كرد مالقات سردي با مغرورانه خيره نگاه يك با رو من خيره نگاه او.شدم خيره دربان چشمهاي

 تمام از عرق هاي دانه.كرد، لرزيدن به شروع كنه نگاه ديگه طرف يك به نميتونه كه شد متوجه وقتي او دادم،و ادامه

 در به شروع او و بودم، داشته نگه خودم خيره نگاه با رو ش خيره نگاه من كه وقتي كرد آمدن بيرون به شروع صورتش

  .كرد خفيفي مانند ناله صداهاي آوردن

  ».تو ميايم داريم بنداز،ما رو پرده«: گفتم من

 نشست ها پله روي ناگهاني طور فروريخت،به دربان و كردم، نگاه ديگه طرف يك به من.رفت بين از ناگهان فشار

 خود به گذشتيم او از و رفتيم باال ها پله از بتي و من كه وقتي واقعا او.بود رفته بيرون پاهاش نيروي همه كه انگار

  .كرد نگاه من به زده وحشت كرديم حركت الندينيوم كلوب عظيم جلوي در طرف به كه وقتي  بتي.پيچيد

  »كردي؟ باهاش   غلطي چه«

  ».زدم زمينش خيره نگاه با«:گفتم من

 مطمئن اين از بيش من.داد مي انجام رو كارش داشت فقط او.نبود،عزيزم دادن انجام براي خوبي خيلي كار واقعا اون«

  ».داري نگه رو بازوم تو بخوام كه نيستم

  ».ندارمسيرت  يا بودن خوب براي زمان هميشه من.مربوطه خودت به«:گفتم من

  »سورپرايزي،نيستي؟ از پر تو«

  ».نداري اي ايده هيچ تو«:گفتم من

 باز كه موردي براي ذهنم در ويرانگري و ناخوشايند عمال چيزهاي بود،من خوب خيلي كه.شد باز ما جلوي بزرگ در



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
11 

 

 طرز بزرگ،به اي كننده مرعوب طرز داشتم،به  ياد به من كه بود شكلي همون دقيقا بزرگ داخل،سالن.داشتم نميشد

 از عمومي فضاي يك و عظيم، ستونهاي و ها نقاشي و ها موزائيك.مجلل اي كننده خفه و مغرور، ناپذيري تحمل

 جنگها.نبود اون از اثري هيچ حاال بود،ولي جا همه اجساد و خون بودم اينجا من كه باري آخرين.خودبينانه انحصاريت

  .داد مي ادامه هميشه براي الندينيوم كلوب بود،ولي رفته آخرالزمانها و آمده

 چيزي تا ميشن جمع هنوز اعضا ترين قديمي كه جايي داره، وجود كلوب زير عميقا وحشتناكي غارهاي گن مي بعضي

 شايعاتي  ولي. خورشيد در بزرگي مار يا زردپوش، پادشاه بافومت،يا ميگن بعضي.كنن پرستش رو ترسناک و باستاني

  .هست سايد نايت در هميشه  اون مثل

 ناديده رو بتي و من بازحمتي طور به اونها.رسيدند مي بنظر مهم و موفق گذشتند،خيلي ما كنار از كه كمي افراد تعداد

  .خوام مي چي من ببينه تا اومد ميلي بي با او و كردم جلب رو پيشخدمتها از يكي توجه من.گرفتند

  ».بودي اينجا قبال تو«:بودگفت شده آرام مكان مطلق پيشگاه بخاطر صداش كه حالي در بتي

  ».بيشتر يا بار يك.بودم جا همه مشخص طور به از خارج همينطور بگم،من بهت.بودم جا همه قبال من«:گفتم من

  »...........نديدم رو اين مثل چيزي وقت هيچ من«

 مطمئن اينكه بدون بندازي تف ناهارخوري اطاق در توني نمي كلوب،تو دولتمندي تمام ازاي به.كنه مرعوبت اون نزار«

   اسكامبگ يك حداقل كه باشي

scumbag 

  ».كامل ضربه بزني

از .خدمتكار جلوي من متوقف شد و مودبانه تعظيم كرد.بتي ناگهان خنديد و يك دستش رو روي دهانش گزاشت
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مورد چرايي نپرسيد، بي توجه به  رهيچ سوالي داو .اونجايي كه من داخل كلوب بودم،من مشخصا به اونجا تعلق داشتم

او كاري كرد كه همه اينها رو .او در زمان خودش، به بدتر از من هم تعظيم كرده بود. خواداينكه چقدر ممكن بود ب

  .من احساس كردم دوست دارم تحسين بگم.اون يك نمايش قابل تحسين بود.بدون حتي يك كلمه نشان بده

  ».واكر«:من گفتم

  »تون رو اعالم كنم،آقا؟بايد من حضور.با مهمانها  غذا صرف مي كنند.در اتاق ناهارخوري اصلي،آقا«

  ».ما مي تونيم مواظب خودمون باشيم.تو برو به كارت برس.و سورپرايز رو از بين ببري؟بهشت حواله ت«:من گفتم

من به طور غير مهمي به طرف .واقعا خوب بودكه .حتي منتظر موندن براي انعام خدمتكار به سرعت عقب رفت بدون

ه به يك طرف من مثل يك توله سگ خيلي هيجان زده شده چسبيده غذاخوري اصلي حركت كردم،همراه بتي ك

تو ميتوني با يك قتل فرار كني اگر جوري بنظر برسي .اون همش به خاطر طرز برخورده.ما سوال نكرد هيچ كس از.بود

  .كه انگار تعلق داري

متوقف شدم، و بتي رو به من در اتاق غذاخوري رو با فشار باز كردم و قدم به دورن گذاشتم،سپس دقيقا همونجا 

گذاشته كنار در آهستگي به يك طرف فشار دادم بنابراين ما از جمعيت اتاق با يك گلدان آسپيدسترا كه از شانس ما 

تمام ميزها پر بود و .من بتي رو ساكت كردم قبل از اينكه چيزي بگه و از بين برگها نمايان بشه.شده بود مخفي شديم

كه غذاهاي سنگين ابتدايي مي خوردند براي . درشت هيكل در لباس هاي رسمي اشغال شده بود اغلب بوسيله انواع خيلي

آنها .هيچ كدوم از اونها به همديگر نگاه نمي كردند.اينكه اونها رو ياد روزهاي قديمي خوب از شام مدرسه مي انداخت

  .آنجا بودند براي صلح و آرامش نه براي دوستي

او در حال برگزاري يك جلسه با بعضي از شخصيت هاي بيشتر بزرگ جاه .اء محسوب مي شدالبته واكر بايد يك استثن
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آنها شق و رق در صندليهاي پشت .كه براي موقعيتي براي گرفتن جاي اولياي امور تازه مرده نيرنگ مي زدند بود

اندازه رو استفاده مي كردند صافشون نشسته بودند،ليكورهاي گران قيمت رو مزه مزه مي كردند و سيگارهاي بزرگتر از 

اونها لبخند مي .و به بلندي صحبت مي كردند تا نشون بدن كه هيچ اهميتي نمي دن كه كسي اونها رو استراق سمع كنه

زدند و سر تكون مي دادند و به اندازه كافي مودب بودند، و ممكن نبود بفهمي آنها رقيبان مرگ باري بودند كه با 

اين سياست بود، بعد از همه،و قانونهاي آداب معاشرت .اولين نشانه از ضعف ذبح مي كردند خوشحالي همديگر رو با 

  .دشمنِ ديروز ممكنه رفيق فردا باشه يا حداقل متحد.براي دنبال كردن وجود داشت

واكر تو ميدوني اون افرادي كه با .ممكنه چيز جالبي ياد بگيري.هيس،ببين و گوش بده«:من به آرومي به بتي گفتم

  »هستند كي ان؟

بتي در حاليكه دهانش رو خيلي نزديك به گوش من  آورده بود  كه من ميتونستم نفسش رو روي كنار صورتم احساس 

فرد .آقاي مسن تر در طرف چپش كه يونيفرم نظامي پوشيده ژنرال كندور .البته،واكر آقاي زيرک شهر«:كنم گفت

و زني كه روبروي واكر نشسته ملكه هلنا،ملكه سابق پادشاهي .  شهريهشلوغ كن در طرف راست واكر تافي لوئيس باال

  ».يخ

چي مي توني در مورد مهمانهاي واكر به من .خيلي خب،حاال بزار ببينم كه تو به غير از شايعات چي ميدوني«:من گفتم

  »بگي؟

  .بتي خوشحال از يك شانس براي نمايش مهارتهاي خبرنگاريش لبخند زد

ژنرال كندور از يك خط زماني از آينده  با يك زمان لغزه به اينجا اومده و وقتي كه اون بسته شده   در نايت سايد «

او چند دسته را در نبردي عليه يك نوع شورش رهبري كرده بود، و فقط  در آخرين لحظه  وقتي كه كشتي .گير افناده 

  .بتي خنده كوتاهي كرد».نجات خارج شده بود  درياداريش زير آتش تكه پاره شده بود  با يك قايق
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  .ژنرال ما يك مرد خيلي درستكار و با اخالق هست.  او ما رو تائيد نمي كنه«

او مي خواد كه ما .از وقتي كه او به اينجا رسيده شغلش رو اول حمايت و بعد رهبري همه جنبش هاي درستكار قرار داده

بازجوي غيرطبيعي براي سالهاي بسياري در حال تالشه چيز .احمق بيچاره.هرو بازسازي كنه و روحهامون رو نجات بد

كثيفي از او كند و كاو كنه،اما متاسفانه به نظر ميرسه او واقعا به همون شايستگي و خسته كنندگي اي كه ادعا مي كنه 

  ».هست

ي پشت صاف قدبلند نظامي بود در كندور از اون تيپها.نرال نگاه مي كردم سرتكان دادمژ پاي من در حالي كه به سرتا

حتي در حالت نشسته،او جوري .يك يونيفرم سبز جنگيِ به طور شگفت انگيزي مدل قديمي ،كامل شده با كاله نوک تيز

صورتش به طور عميقي خط دار بود و در اينجا و اونجا جاي زخم .به نظر مي رسيد كه انگار هنوز تحت توجه بود

او بايد در نيمه آخر عمرش مي بود،اما به .فرورفته در زير ابروهاي پرپشت سفيد بود داشت،ولي چشمان آبيش سرد و

   .نظر نمي رسيد كه حتي يك نشان كوچيك  از اون در او باشه

 سخت اون اگرچه اما كرد،  نمي تاييد  رو من مثل افرادي يا من او.بودم كرده برخورد او با اونجا و ،اينجا چندبار من

 لعنت  و تباهي و گناه در  ما آزاد ستد و داد.كنه تاييد او كه كني پيدا سايد نايت در چيز هيچ يا كس هيچ كه بود

 فوقاني  عرشه روي كه دلير كافي اندازه به شك بدون و ،شايد، خوب مرد يك.كرد مي زده وحشت رو او شدگي

 جايي هيچ سايد نايت در او مطلق سفيد و سياه فلسفه ولي بشه؛ روبرو سهمناک احتماالت با و بايسته فضاييش كشتي

 طرف از بود،ولي شده نااميد جنگ دوباره گرفتن و خودش مردم و  خودش زمان به برگشتن از او طرف، يك از.نداشت

 سايد نايت بود گرفته تصميم او بنابراين و. برنگرده وقت هيچ ممكنه او بدونه كه بود بين واقع كافي اندازه به او ديگر

 همه نمايندگي حداقل يا رهبري حاال او.بشه داده شكست بايد كه شيطان يك مثل.بگيره نظر در چالش يك عنوان به رو

 سياسي  يا مالي داليل يا خودشون فلسفه براي رو محل كه خواستند مي كه سايد  نايت درون مختلف مندهاي عالقه اون
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  .داشت عهده به كنند پاک

 بتونيم ما فقط اگر بياريم بدست ممكنه ما كه چيزهايي همه و پتانسيل و رستگاري، مورد در داشت دوست كندور ژنرال

 فهميده   او  كه رسيد نمي بنظر.كنه صحبت كنيم كار هم با تا بگيريم ياد و كنيم كنترل رو تاريكترمون هاي انگيزه

 نايت و.  اشتباه مكان يك ،در بود خوبي مرد او.بكنن رها رو تاريكترشون هاي انگيزه تا ميان  اينجا فقط مردم باشه

  .بشكنه رو قهرمان يك كه داره دوست خيلي سايد

  »چطور؟ شده فيت بدي به جاكت يك در تنبل جانور«:گفتم من

 باالخره كه حاال«.آورد در مختصري زدن اوغ صداي او».شناسن مي رو باالشهري لوئيس تافي آسونه،همه«:گفت بتي

 در و داره عظيمي اقتصادي اهرُم او سايدشده، نايت در امالک هاي قسمت بهترين اغلب مالك او رفته و مرده گريفين

 ، بشه پولدار اين از بيش تونه نمي  او كه اينه قضيه.نيست خجالتي برسه هدفش به اينكه براي اون بردن كار به مورد

 هر كرده،و جمع رو ها شكن پا و ،قلدرها ها كلفت گردن از خودش شخصي لشكر او. خواد مي قدرت حاال او بنابراين

 باشه، جديد گريفين كه خواد مي او.چرا بدونه مايل سريع وحشتناكي طور به  او بزنه تافي عليه بر حرفي كه كسي

 اگر اما ، كنه مي اصالت و ظرافت و سليقه ادعاي او.كنيم تعظيم بهش كه كنه مجبور رو ما همه و ، قصر جديد پادشاه

 نخواهد تغيير موقع هيچ و شده، متولد ارزش بي آدمكش يك مرد. ده نمي تشخيص بياندازي جوب توي رو اونها

 كه ثروتمنده كافي اندازه به او ولي گفته، كثيف چيزهاي از نوع همه و او درباره افشاگري از شماره همه بازجو.كرد

  ».خورده رو برادرش او كه گن مي اونا.  انگيز نفرت مرد.نده اهميت

  ».درسته كامال«: گفتم من

 زياد هاي ورقه تونست نمي خورده برش ماهرانه لباس.بود غلط هاي راه درهمه بزرگي مرد باالشهري لوييس تافي

 بي دهان و مانند خوک سرد چشمهاي تونست مي كه حاضرش مودبانه سيماي از بيشتر كنه،حتي پنهان رو چربيش
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 رو اي ديگه كس هر خواست مي او بلكه باشه بزرگي مرد آبشخور در خواست مي تنها نه تافي.كنه پنهان رو رحمش

 داشته رو قدرتش و كنه، روكنترل ش كنه،همه تصرف رو ش همه تونست مي او اينكه بخاطر سادگي به كنه، بيرون

 هاي مانده ته براي كه كنه مجبور رو اي ديگه هركس تا ببره بكار رو قدرت اون سپس و.كنه نابود رو ش همه كه باشه

  .كنن التماس ش سفره

  .بود اينجا  او اينكه براي خواست مي رو سايد نايت باالشهري لوئيس تافي.داشت يكيكوچ واقعا آلت احتماال

  .نگرفتم شخصي رو اون من. بكشه رو من كه كرد تالش مورد چندين در او

  .تجارته فقط هميشه ،اون تافي براي

  »هلنا؟ سابق ملكه و«:گفتم بتي به من

 از نوع همه در خطرناک استعداد،و قدرتمند،با.كار كثيف تكه حسابي هر با «:گفت و پيچاند رو كاملش بااليي لب بتي

 يا نگاه بايك ميتونه او.جادوگري يا ميشه مشتق دانش از او قدرت آيا بگي كه مشكله  اون ناخوشايند،اگرچه هاي راه

 يك با او كه  اينه  قضيه ظاهر.بكنه ،بنده اسمش كردن زمزمه با رو مرد يك ميتونه او گن مي اونا و بكشه، لمس يك

 زن يك.پوشونده رو چيز همه يخ و رفته خورشيد كه آمده،جايي اينجا به آينده در دور خيلي زماني خط يك از زمانلغزه

 ظاهر ها زمانلغزه از كه افرادي ي،كن اضافه داري دوست كه نمك هرقدر بهش ميتوني تو ولي.سرد دنياي يك از سرد

 همه ملكه كه داره ادعا او.داره وجود كردن چك براي راهي هيچ ندرت به و گن، مي اي افسانه جور همه شن مي

 مشخصا حال،او هر كني؟به نمي فكر كنه،اينطور سفر تنهايي ملكه يك كه عجيبه.........سلطنتيه،اما خانواده از و دنياست،

 نايت در اينجا دقيقا يا خودش زمان در عقب به يا ست، يكدنده كافي اندازه به بشه سلطنتي خانواده دوباره اينكه مورد در

 مي ببينن رو يكيش وقتي رو واقعي ملكه يك اونها كنن فكر دارن دوست كه افرادي ، داره رهرو زيادي تعداد او.سايد

  ».فروشه مي لقب بده پول كه هركسي به او.شناسن



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
17 

 

 و ، ،مغرور بلند،شاهوار قد. داشت  كننده افسون جلوه هلنا سابق ملكه.شناختم مي رو نوع اين من. دادم  تكان سر من

 او.بود دشمنانش استخوانهاي از شده درست سرير يك اون كه انگار بود نشسته جوري صندليش روي او خدا، از گيراتر

 بدون عمال انگار كه بود بِلُوند اونقدر صافش بلند موهاي و داشت، سر بر الماس تاج بود،يك پوشيده كلفتي سفيد خز

 از اي پيچيده الگوهاي  عريانش بازوهاي و صورت روي و داشت، آبي سايه كمي كمرنگش مرده مثل پوست.بود رنگ

 باال تكنولوژي كاشت محل بود،كه پوستش زير آنجا و اينجا اي ماهرانه برآمدگيهاي.بود شده كشيده برق جريان شدت

  . رفتند، مي پايين و باال او حالت طبق بر ظاهرا  آنها.بود كرده پنهان رو

 نگارهاي روزنامه.دهنده آگاهي معمول از بيشتر و موجز خوبي به بود، دقيقي خيلي توضيحات ، خوبه،بتي«:گفتم من

  »؟ نيستي،هستي زيبا صورت يك فقط تو.بگن من به مقدار اون بود نخواهند قادر كه دارند وجود تايمز نايت در محققي

 چشمهات تغيير بدون تو.داد مي فريب رو تو شده گشاد چشم عمل مدت چه كه بودم تعجب در من«.خنديد راحتي به او

 كه شد خواهي متعجب تو اگرچه. باشي غيرطبيعي بازجوي خبرنگاراي از يكي نميتوني مردم به كردن زوركي خنده و

 اون بقيه؛ براي. كنه حفظشون ابتدايي،خدا ن،جانوران ساده خيلي مردها.مهم افراد با ببره،حتي جلو رو تو ميتونه چقدر اون

 و ميدم، ميبينم،گوش خندم، مي من.ميشه پيدا خوب تحقيق با پذيري آسيب و ضعف نقطه تعداد چه ست متحيركننده

  »نخوردي،خوردي؟ گول يكبار حتي  عمل اون با تو.كنم مي يادداشت رو همش بعدا   و كنم، مي گيري نتيجه

 رو افراد چطور او ببين.كن نگاه كار حين  در رو واكر و باش ساكت حاال.هيخوب روش اون «:گفتم بخشندگي با من

  ».بشن متوجه حتي اونها اينكه بدون كنه، مي اداره و ميده قرار تاثير تحت

 زل واكر به تا بود شده خم جلو به ميز روي او».بشن عوض بايد چيزها«:گفت مي سنگيني طور به داشت كندور ژنرال

 اجرا و دستورات دادن براي شده برده بود،بكار سنجيده كندور ژنرال صداي.بود نشده آشفته كل طور به نظر به بزنه،كه

 دونست مي كه مردي.مطمئن ،و راسخ ، باتجربه كرد؛بلوف، خواهند دنبال مردم كه داشت رو مردي سيماي او.اونها شدن
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 بوده كه  چيزي مثل نميتونه سايد نايت«.كرد اشاره واكر صورت به سنگين انگشت يك با او ميده انجام داره چكار

 خواهد پاره تكه امور اولياي و گريفين رفتن با را خودش اون.انسان ضعف و گيها هرزه تمام براي بهشت يك...بده ادامه

 بشه،نايت رها خودش حال به اگر ليليث جنگ بعد و ها، فرشته جنگ واضحه،اول ببينه كه هركسي براي  ها نشانه.كرد

  ».خواهدكرد پاره تكه رو خودش ناگزير سايد

 اون.داده ادامه سايد نايت اما.صدر در تغييرات و داشتند ،وجود ها خرابي و ، ها جنگ هميشه«:گفت آرامش با واكر

 هميشه بده،جهان ادامه ديگه سال هزاران براي قبل مثل نتونه چرا بينم نمي دليلي هيچ من و يافته، نجات سال هزاران براي

  ».بچشه رو مزاج دمدمي هاي نمايش بايد

 رو سايد نايت و كردند مي اداره  رو چيزها امور اولياي كه وقتي باشه بوده درست ممكنه اون«.كرد اخم كندور ژنرال

 همراه اونها حاال ولي كردند، مي حمايت كنه مي محافظت گذاره مي   طال تخم كه غازي از كشاورز يك كه روشي به

 چيز به رو سايد نايت و ببينه رو بلندتر نماي كه كسيِ براي زمان حاال.رفتن سود و تجارت به شون  كوركورانه تمايل با

  ».كنه تبديل بهتري

 روح با و صاف او صداي.نيست اشتباه درآوردن پول مورد در چيزي هيچ«:گفت سرعت به باالشهري لوئيس تافي

 داره وجود سايد نايت.شد مي تموم چيزي قيمت به براش نفسي هر انگار ،رفت مي پايين و باال ش طبله و فراخ بود،سينه

 قرار  كه چيزهايي.كنه فراهم بيارند بدست تونند نمي اي ديگه جاي هيچ اونها كه اهدافي و تفريحات  مردم براي تا

 نگه خودت براي رو محكمت ايمان.ميدن پول اون براي دماغشون از دفعه هر اونا و.بدن انجام بخوان متمدن مردم نيست

 كرده كار سال هزاران براي خوبي به كه سيستمي با و ميان بيرون از كه دنده يك درستكار ي ها آدم به ما.ژنرال دار،

  ».نداريم احتياجي ميشن درگير

  ».كني بحث موفقيت با كه سخته ژنرال، ، داره نكته يك مرد«: گفت واكر



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
19 

 

  اگر......باورنكردني ،امكانات متحيركننده ي ها عجايب،موفقيت و ها ديدم،شگفتي اينجا من كه چيزي همه«:گفت ژنرال

 انجام تونيد مي كارهاييچه ، كنيد كار هم با  سود پني يك براي همديگر گلوي بريدن جاي به شما فقط

 مي تونه هم شما!.بشه بشري تمدن اوج ميتونه  هست حاال كه اي اخالقي فاضالب اين عوض به سايد نايت............بديد

  ».بندازين دور داشته  نگهتون عقب كه زنجيرهايي فقط اگر بشين خدا تونيد

 مورد در داشتم من.داريم زياد خيلي كامال االن همين ما بگم بايد واقع،من بشه،در خدا خواد نمي كسي هر«:گفت واكر

 نيستي موافق تو آيا.ميكردم فكر كرده گيج رو ها هندي فقط كه ها رئيس  زياد تعداد..........كردن گلچين براي دستور

  »هلنا؟

    ».ببر نام علياحضرت يا هلنا ملكه رو من «:گفت سرعت به بود سرد كافي اندازه به صداش كه حالي در  او

 و بكشي، نفس يباش داشته دوست اگر زني نمي حرف اونطوري واكر با تو.كردند نگاه او به تندي به ديگر دونفر

  .داد ادامه او و داد تكون سر  هلنا ملكه براي متفكرانه واكر ولي.باشي داشته هستند كه جايي رو استخوانهات

 داشته آماده نفر يك كه.باشن حكومت تحت كه طبيعتشونه اون ها، خيلي براي بدونن، رو خودشون جايگاه بايد مردم«

 خودم مثل ديگراني از نمايندگي به من.گم نمي رو حرف اين تنها من فقط.بگيره اونها براي رو مهم  هاي تصميم تا باشن

  ».كنم مي صحبت سايد نايت در

 ها زمانلغزه اند،با شده جمع سايد نايت در  اينجا كه امپراتورهايي و ها ملكه و پادشاهان ديگر تبعيديها،همه«:گفت واكر

  ».حاضر حال در باشه، شده اشباع قوانين از بازار     ميرسه نظر به كه زياد اونقدر.بدشانسي حوادث ديگر يا و

  

 نايت.دن نمي هستند چيزها كه روشي به  اهميت كه مردمي.منزلت و قدر و قدرت مردمِ«:گفت محكمي به هلنا ملكه
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  ».باشه اينكار براي مناسب افرادي فرمان و دستان در كه داره احتياج سايد

  »،تافي؟ كني مي موافقت اون با تو آيا«:گفت واكر

 نايت به كس هيچ.رسيد مي نظر به متحير تقريبا كنم،او چكار نميگه من به كس هيچ«:گفت شهري باال لوئيس تافي

 باقي آزاد واقعا مكان آخرين اين. ميسازيم رو خودمون راه ما.داد نخواهد وقت نداده،هيچ وقت هيچ.نميده فرمان سايد

 فاصله كه دونستند مي كافي اندازه به امور اولياي حتي پذيره امكان چيزي هيچ و چيزي هر كه زمينه،جايي روي مانده

  درسته،واكر؟.كنند حفظ رو شون

 نخواهيم بيكار ما كنم،و مي صحبت تجارت مردم از نمايندگي به من.كنم مي نمايندگي رو افرادي همچنين هم من

 كدوم نداريد،هيچ تعلق اينجا به شما«رفت، غره چشم كندور ژنرال به سپس و هلنا به او».بشه پايمال حقوقمون تا نشست

  .شما از

 اهميت كه چيزي هيچ تغيير قدرت يا پشتيباني شما از هيچكدوم داريم؛و دوست هست كه همونطوري رو سايد نايت ما

 ميتونيم ما.رو اون بقيه اغلب شركام و مالكم، رو داره قرار روش سايد نايت كه زمينهايي اغلب من.ندارين رو باشه داشته

 كه چيزي از تا كنيم ايجاد لشكرهايي بشه الزم اگر ميتونيم ما و.كنيم ورشكسته رو نكنه پشتيباني رو ما كه كسي هر

  ».كنيم دفاع ماست مال

  ».فرمانه منتظر فقط كنم،اون مي هدايت رو ارتشهايي من«:گفت كندور ژنرال

 لبخند او.كنند نگاه بهش بقيه كه شد باعث صداش در چيزي».كنم مي هدايترو  هايي ارتش هم من«:گفت هلنا ملكه

 به بخوام كه موقع هر ميتونم نياورده؛من اينجا رو من مستبدي زمانلغزه هيچ.نيومدم اينجا به حادثه بوسيله من«. زد سردي

 ارتشهاي كه زماني  از وقت خيلي.هستند من منتظر من ارتشهاي كه يخ،جايي ماليخوليايي و باستاني پادشاهي به.برم خونه



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
21 

 

 كه رو كسي هر زمين طوالني وميش گرگ در ما اينكه براي.گذره مي داشتند جنگيدن براي ارزش با دليل يك غروب

 اينجا به رو ارتشهام تونم مي من كه وقتي نه.باشم خالي سرزمين يك ملكه كه ندارم آرزو اصال من.كشتيم بود ما عليه بر

  ».كنم خودم مال رو سايد نايت و بيارم

  .ميزد لبخند سادگي به واكر،كه به باالخره همديگر،و به ،سپس كردند نگاه او به باالشهري لوئيس تافي و كندور ژنرال

 خودت براي رو جهان يك كامال تو كه بياري،وقتي بدست رو شهر يك كني،تا ريسك رو زندگيت و ارتشهات چرا«

  »داري؟

 آشكار رو تيزش كامل دندونهاي تا رفت عقب  دارش سايه آبي داد،لبهاي را او لبخند جواب سردي به هلنا ملكه

  ».گرمه اينجا.دارم دوست رو اينجا من«.كنه

  ». ميشه ذوب بدي حرارت يخ به كه وقتي«: گفت تافي

 سفيد آبي گوشت از اي غريبه فلزي اشكال»كني؟ مي جرات چطور «رفت غره چشم اونها همه به و شد، بلند هلنا ملكه

  .گرفت هدف رو ژنرال و تافي خاكستري اي نقره هاي لوله و زد موج بازوهاش

  ».هلنا بزار كنار رو هات اسلحه«.بود صدا از استفاده  حال در او.نداشت احتياج او.نشد بلند واكر »!كافيه«

 به خورد شكست و جنگيد صدا با او كه وقتي اميدانه نا كجي دهن يك در شد،لبهاش مرتعش و لرزيد غروب ملكه

 اون روي يكپارچه بطور  فام آبي  مايل پوست و رفت، فرو بازوهاش درون به شده كاشت تكنولوژي. شد كشيده عقب

 و خراميد و چرخيد ناگهان او آلود،سپس خشم حيواني صداي كرد،يك واكر به خشمگيني قروچه دندان او.پوشوند رو

 بلند پاهاشون روي باالشهري لوئيس تافي و كندور ژنرال.برند كنار به راهش از كه كردند عجله خدمتكارها.شد دور

 حفظ اونها بين احترام قابل فاصله يك كه بودند همچنين،مواظب.رفتند سپس و كردند تعظيم واكر به شقي طور شدند،به
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 به سپس كرد،و نگاه رو اونها رفتن متفكرانه او. كنه استفاده آنها روی رو صدا واكر  كه بودند نگران اونها شايد.بشه

  .كرد نگاه من به دقيقا و چرخيد صندليش در ای عجله بي طور

  ».،تيلور بينم مي رو تو حاال«

 من طرف يك به نزديك بتي.بپيوندم ميزش  در او به تا رفتم جلو به عجله بدون و زدم، لبخند و دادم تكون سر من

  .بود چسبيده

  »بوديم؟ اونجا ما دونست مي كجا از «، كزد زمزمه او

  ».واكره او«:گفتم من

 بنظر  راحت و آرام كامال ش برازنده شهری لباس در او.نشستيم واكر شده،روبروی خالي تازه صندليهای روی من و بتي

 من ديدن از عمال نظر به. بود شده بسته كراوات بزرگ گره يك با رفته و شسته عموميش ای مدرسه رسيد،كروات مي

  .ميشد خوشحال من ديدن از ندرت به رسيد،اما نمي نظر به خوشحال

 موقعيت بشي مجبور يكبار حتي اينكه بدون گزاشتي يكديگر گردن زير رو اونها تو.كردی بازی خوب «: گفتم من

  ».ببيني كار حال در رو واقعي ای حرفه يك كه بوده خوب هميشه.كني روشن رو خودت

 يكي و.داريم خودمون با مطبوعات از نماينده يك ما بينم مي«.كرد جلب بتي به رو توجهش و زد مختصری لبخند واكر

 من و.كنند نمي كار كلوب داخل كننده ضبط وسايل كه بدم هشدار بهت بايد  كنم مي احساس من.هميشه از تر فريبنده

.  ای آتيه خوش تو.ديواين خوندم،خانم رو تو كارهای از  بعضي من.نيستم دسترس در مصاحبه يك برای مشخصا خيلي

  ». كني مي درست خودت برای نام يك بياری بدست واقعي روزنامه يك در شغل يك كه وقتي مطمئنم

 گفتم؛ مي او به بايد من.بود آشنا كارش  با و بود شنيده او درباره واكر اينكه از دستپاچه زد،تقريبا عريضي لبخند  بتي
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  .ميشناسه رو كس همه واكر

 برای شدن تشويق حال در مردم كه كردم فكر درست آيا.شدند جمع سايد نايت روی الشخورها اينكه مثل«: گفتم من

  »نخوان؟ يا بخواند اونها طرفن؟اگرچه يك انتخاب

  »كني؟ انتخاب بشي مجبور بود،تيلور،اگر خواهي طرف كدوم تو«:گفت واكر

  ».خودم طرف«:گفتم من

  .رسيد مي نظر به نااميد من از خرده يه نظر به كه بود من تصور فقط اون شايد و.داد تكان سر اندكي واكر

 پيداش كه شدم استخدام من شده،و گم اون.شنيدی تو كه شنيدی؟البته مرگ از پس زندگي نوار درباره تو«:گفتم من

  ».كنم

 آخرين.كنند دخالت كه بگيردند تصميم پايين يا باال از نيروهايي اينكه از كن،قبل پيدا رو اون سريع خوب«:گفت واكر

  ».بود فاجعه يك ما همه  برای افتاد اتفاق اون كه باری

  ».كردند مي متوقف رو بوده من تقصير همش فرشتگان جنگ انگار كه جوری من به كردن نگاه همه كاش ای«

  ».بوده اون«:گفت واكر

  »كنم؟ قول نقل ازت تونم مي«:گفت بتي

  »تيلور؟ خوای مي چي من از نه،تو«:گفت واكر

 پس  زندگي نوار مورد در چيزی  كه باشه كسي  شده،اگر مخفي كجا روزها اين كالكتور بدونم خوام مي من«:گفتم من

 نگذاشته اون روی رو ش كرده عرق دستای حاال تا كه صورتيه در اين البته.بود خواهد كالكتور بدونه،اون مرگ از



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
24 

 

  ».باشه

 حال در كالكتور.خب خيلي.........كنه مقاومت شكار يك كشش درمقابل تونه نمي وقت هيچ البته،مارک«:گفت واكر

  ».غيرطبيعي تاريخ موزه بودن،داخل دقيق برای.كرده مخفي ای ديگه مجموعه داخل رو ش مجموعه حاضر

  »!فرده به منحصر«:گفت درخشيد مي خوشحالي صورت به كه حالي در بتي

  ».بيچاره مارک. كرد خواهد حركت دوباره بشه پيدا كه وقتي.  زيادی مدت برای نه«:گفت واكر

  »شده؟ پنهان كجا او ميدوني تو كه اينه دليل اين ميشناسي؟آيا رو كالكتور شخصا تو«:گفت بتي

  ».منه شغل كجاست،اين هركسي دونم مي من«:گفت واكر

  »شده؟ داده قرار كجا غيرطبيعي بازجوی دفاتر كه ميدوني تو آيا«

  ».بله«

  ».كنه عوض رو فردا سرمقاله كه بگيرم تماس ويراستار كمك با من بهتره ه،پساُ«:گفت ديواين بتي

 برای هم با  نفر سه ما ممكنه.باش داشته انتظار مارک از برخوردی نوع چه بگم تونم نمي  بهتره، اونطوری«:گفت واكر

 اين او كه چيزيه همه ش مجموعه.نميده معنايي هيچ كه باشي مطمئن ميتوني تو كرديم،ولي كار ليليث جنگ دادن پايان

  ».نكن بهش رو پشتت.اومده ميشناختيم زماني پدرت و من كه مردی از درازی راه او.ميده اهميت واقعا روزها

  »فرستادی؟ رو من تو بگم تونم مي«:گرفتم نظر در رو نكته من

 شعوری هيچ بعد،اگر و.جان كن پيدا رو نوار.بگو داره ای فايده هيچ كني مي فكر اگر«:انداخت باال شانه واكر

  ».كن داری،نابودش
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  »!مرگه از پس زندگي نوار روی اختصاصي حقوق مالك غيرطبيعي بازجوی«:گفت سرعت به بتي

  ».كنم فكر اون كردن اعتبار بي برای بهتری راه به تونستم نمي   خودشه،مطمئنا«:گفت واكر

 واكر به سرعت كردم،به بلند صندليش از رو گرفتم،او رو آرنجش محكم من كرد،ولي ای ديگه چيز گفتن به شروع بتي

  .بردم در طرف به رو او و دادم سرتكان

 دست از بدون واكر ترک برای راه يك از  خوشحال كه بگم تونستم مي   داد،ولي نشان من با جنگيدن نمايش يك او

  .بود  قافيه دادن

 هيچ نزديكيد،نيستيد؟من دوتا زديد،شما مي حرف واكر و تو كه جوری«:گفت كرديم،او مي عبور البي از كه حالي در

  ».گي نمي من به تو كه داره وجود مورد اين در قضيه خيلي.باشه كسي هيچ كردم نمي فكر.  دونستم نمي رو اين وقت

  ».كنم مي حمايت ازت البته،من«:گفتم من

  »چي؟ از«

  ».بخوابي دوباره نباشي قادر هرگز اينكه از«

  

 كهربايي نور.زديم قدم سايد نايت سست خياباهای ميان از ای عجله بدون طور به و كرديم ترک رو الندينيوم كلوب ما

 مي داده هل كنار به زن فلش نئون های عالمت  آلود خشم الكتريكي  های رنگ وسيله به راحتي به خيابان چراغهای

 لعنت و شخصي روياهای در مصمم بود،همه شده شلوغ حواس پريشان انديشناک اشخاص با كثيف روهای پياده شد،و

 وقت هيچ خوشي كه جايي.كلوبها باز درهای ميان از وار ديوانه های موزيك  و خوشايند صداهای.خودشان  های شدگي
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 رو ها وسوسه آخرين ءهمه ويترينها.بيفتي اينكه تا برقصي اينقدر  تونستي مي تو و آمد، مي بيرون به  شد نمي متوقف

 مي رخ به فهميده مشتريهای برای رو شد مي پيدا داخل در كه هايي جذابيت ها گذاشتند،جارچي مي نمايش به

  .رفت مي راه بكُن رو من كفشهای مدلهای آخرين در  خيابان در آزادی صورت به گناه كشيدند،و

 سالن ديدن.نبود ما برای اون اينكه شد،برای نمي متوقف وقت هيچ.شد نمي آرام وقت گذشت،هيچ مي خروشان ترافيك

 خودم و بتي برای و شدم متوقف مخصوص  دكه يك در بود،بنابراين كرده گرسنه رو من الندينيوم كلوب غذاخوری

  .خريدم سيخ يك روی خوردني لول حال در چيز

  .ترد مقدار يك فقط و بود، زده ادويه و تند ،گوشت

 مي دارم من كه چيه اين بپرسم اگر ميشم پشيمون من آيا«:گفت داديم،بتي ادامه خيابان در پايين به ما كه وقتي

  »خورم؟

  ».قطعاً تقريباً«:گفتم شادی با من

  »بخورم؟ هم رو كله بايد من كه اينه بر فرض آيا.پرسم نمي بنابراين«

  ».بخواد دلت اگر«

  »!كنه مي نگاه من به داره اون اما«

  »!بخور طرفش اون از خوب«

  ».كني،تيلور ايجاد دختر يك برای يخوب اوقات چطور ميدوني واقعا تو«

  .جويديم مي متفكرانه رفتيم،و راه سكوت در مدت يك ما
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 چيزهايي به نگاه يك و برم كه داشتم قصد هميشه. نبودم غيرطبيعي تاريخ موزه توي وقت هيچ من«:گفت سرانجام بتي

 انجام آموزشي كارهاي من.نيست من كار اون اما.دارن جالبي واقعا هاي نمونه اونجا دونستم مي من.بندازم دارن اونجا كه

  ».دم نمي

  ».گرفتن ركس تيراناساروس يك اونها«:گفتم من

  »كامل؟ چي،اسكلت«.كرد نگاه من به و كرد پرت طرف يك به رو سيخش بتي

  ».قفس يك نه،داخل«

  »..........ميدن غذاش چي با متعجبم من!واقعي تيركس واو؛يك«.شد گشاد او چشمهاي

  ».كوچيكترن كه افرادي شايد«

 يك ما باشند،اما داشته لوور بيرون  اي شيشه هرم يك فرانسويها ممكنه.داره مدرني خيلي نماي  غيرطبيعي تاريخ موزه

  .داريم اي شيشه موزائيك

 قيمت يك كه ،رو اذيت ميكنه ها چشم مقدار يك.داره وجود فضايي بعد چهار در كه شده داده گسترش مكعب يك

  كامال و  امن مكعبي بعد داخل  رو چيز  همه  نيست،اون موزه ورودي فقط موزائيك.ست سليقه براي كوچك

 در  كه اعجاز و عجايب  همه بتونه تا داره، احتياج خودش ي برا رو كامل بعد يك موزه.برداره در خودش ياختصاص

  .داره نگه انباشته آينده  هاي زمانلغزه از كدوم هر و گذشته،حال از سالها

 يك سرعت به تقريبا و بود چسبيده من بازوي به محكم دوباره رفتم،بتي موزائيكي شيشه بداخل جلو به مستقيما به من

 تا چرخيد مي آرومي به كه عظيم چشم يك و ، بيگانه صداهاي كشيدن زوزه  و شد، ايجاد افتادن  از كوچيك احساس

 خيلي البي خود.بدي انجام سهولت به سايد نايت در رو اين مثل چيزهايي كه ميگيري ياد تو ولي.كنه نگاه ما محل به
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 برازنده،كف ويكتوريايي سبك و ها برنج و خورده واكس بلوط چوب همه.بود دلپذير اي قديمي مدل بطور و ظريف

 بسته آموزشي هاي نسخه و ها جزوه و كتابها با ايستاده قفسه زيادي تعدادي و موزائيك، شكل به مرمر سنگ هاي اطاق

 تحت بتي كرد،و باز من براي رو خودش بليط دستگاه ديگه يكبار.مشهور هاي نمونه زيادي تعداد با شده شده،مزين بندي

  .كرد نگاه من به گرفته قرار تاثير

  »دادي؟ انجام هم موزه براي مهمي كار تو آيا.باشي داشته گزاف حساب يك كه اينه از بهتر حتي اين«

  ».ترسن مي من از فقط اونها كنم مي فكر نه،من«:گفتم من

 ،آرواره كوتاه ،پيشاني پرمو هاي دست بودند،با اي عضله و بزرگ --- افتاده عقب پوشيده، يونيفرم موزه، كاركنان همه

 ،در ها افتاده عقب.بود فاصله با اما ومهربان  افتاده گود  كه وچشمهايي. بزرگ چهارگوش دندانهاي با چانه بدون هاي

 اوليه امنيت مسئول همچنين آنها.ميدادند انجام موزه در رو پست كارهاي همهنگرفتن  قرار نمايش معرض در ازاي

 رو ما كه خواستم يكي از من.بخورند گرفتند كه رو كسي هر بودند مجاز اونها كه بودند اين بر مبني شايعات بودند،و

 و داشت گوش يك در حلقه يك او.زد بريم دنبالش ما كنه اشاره اينكه از قبل نرمي فرياد او ببره،كه موزه رئيس پيش

  !بشين متحد حاال گفت مي كه داشت ش يقه روي عالمت يك

 رو چيز همه كه كرد مي تالش حاليكه در ، خورد مي تاب جلو و عقب به بتي سر برد،و موزه داخل به عميقا رو ما او

 آبي مينياتوري نهنگ يك.داشت چيزي هركسي براي واقعا موزه.بودم بدي همون به تقريبا هم من.باشه داشته يكدفعه

 نان روي اون كه بودم تعجب در مبهمي طور به من.بده نشون رو مقياسش ،تا داشت قرار كبريت جعبه يك در ،كه

 كوچك هاي جن از ويكتوريايي تابلوي يك با ديوار يك اي،نصف كننده آشفته بيشتر طور به.ميده اي  مزه چه برشته

 شده داده شكل كامل طور به ها داشتند،جن قد اينچ چند فقط.بودند شده سنجاق شكم از بود،كه شده انباشته بالغ بالدار

 تعداد داد،اونها مي نشون رو كف حباب يك رنگهاي همه و بود شده چسبانده مكان به شون شده كشيده بودند،بالهاي
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 در.بود شده آويخته مانندشان دندان خالل  پاهاي بين بدسگالي خاردار هاي نيش داشتند،و مانند حشره هاي چشم زيادي

 صورتهاي با دريايي ،حوري يخي هاي حشره و آتشي هاي حشره داخلشان كه بود بلندي مرباي ظرفهاي بعدي اتاق

  .خنديد بريده نفس بتي.داشت قرار عمر طول در بيگانه تناسلي آلت از شو ويك ميموني،

 بين نبرد آخرين افسانه از فرد به منحصر  برجسته تصوير يك  بوسيله كامل اتاق بزرگتر،يك حدي تا معيار يك در

 ميخ و دار پوش ساق زره در انسانها،.بود گير نفس خيلي واقعي اندازه به شكلهاي هاي دوجين تعداد.بود ها والف انسانها

 حساب هرجور با كه. رسيدند مي نظر به شيطاني و معوج و كج الفها حاليكه رسيدند،در مي نظر به قهرمانانه و شجاع دار،

 داشت،اما وجود شده قطع واعضاي شده دلمه خون و خون زيادي مقدار.بود بوده، واقعا اون كه چيزي اون از بيشتر خيلي

 يك ديگه عظيم برجسته تصوير يك.داشت احتياج اون به  روزها اين در تورسيت جذب براي موزه ميزنم حدس من

 تغيير از متفاوت مرحله يك شكلي هر.  داد مي نشون كامل مهتاب زير در زدن پرسه حال در رو ها گرگينه از دسته

 بوي نزديكتر ميرسيدند؛ولي نظر به واقعي اي كننده مرعوب طور به همه آنها. داد مي نشان رو گرگ به انسان از شكل

 آدم شده دزديده بچه يك به كه.داد مي نشان را ها غول از يكدسته اشكال، ديگر گروه.آمد مي نگهدارنده و اره خاک

 مي بنمايش توضيح بدون رو چيزهايي چنين غيرطبيعي تاريخ موزه.بخورد غذا آنها مثل چطور دادند مي ياد

  .باشه اون كه خواهيم مي ما كه چيزي نه هست اون كهه چيزي تاريخ.گذاشت

 گنجينه و عجايب همه وجود شلوغه،با بگي نميتونستي مكان به توجه با ولي بودند، اطراف در آدم خوبي نسبتا تعداد

 از توريسم و اي روشنفكرانه تفريحات چنين براي بيان سايد نايت به تا نيستند مايل مردم.بود گذاشته نمايش به كه هايي

 چه بوسيله بگم نميتونم من شده،ولي داده سنگين مالي كمك موزه به كه گن مي.بود شده تعطيل اخير جنگهاي

  .نداشت اونها خريد براي بودجه قطعا موزه خود هستند؛ اهدايي ها نمونه اغلب.كسي

 ركس تيراناساروس موزه حاضر درحال تفريح و مباهات مايه پيش رو ما باالخره پوشيده يونيفرم غارنشينهاي
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 فوالد ها ميله.ارتفاع فوت 100 و  قطر فوت سيصد بود،داراي عظيم داره نگه رو اون تا بودند ساخته اونها كه قفسي.بردند

 قفس.ست خونه در كه كنه احساس اون تا بود شده بازسازي تيركس زمان صورت به قفس داخل بود،اما شده تقويت

  .داشت درخشان خورشيد يك زير در مجلل گياهي زندگي و عظيم درختان با كهن جنگل يك

 از ضخيمي و سنگين بوي ناگهاني نفس يك آمد،اما نمي بيرون ها ميله از وحشتناک گرماي.بود عالي سازي شبيه

 صداي تونستم مي حتي من.آورد بيرون رو شده شور نمك قسمت نمك  بوي حتي و شده فاسد شده،الشه له سبزيهاي

  .بشنوم رو شده بزرگ هاي حشره ديگر و مگسها وزوز

 و آلود گل اغلبا ببينم توانستم مي من كه زمين از چقدر هر و دار، دندانه آويزان برگهاي بودند،با تاريك و بلند درختها

  .بود شده صاف

 قد ما سر باالي در درختان بلندي به تقريبا او.بود  هيچ ركس ستمگر،تيراناساروس پادشاه خود سايه در اونها همه ولي

 گياهان هاي سايه ميان در پنهان نيمه و بود ساكت خيلي او.داشتم انتظار من كه اوني از بزرگتر بود،خيلي كشيده

 ممكن داشت،انگار وجود اون مورد در فشار و سنگيني از مشخصي احساس. كرد مي نگاه ما به ها ميله ميان آويزان،از

 و اينجا بود،كه اي گرفته خاكستري سبزِ رنگ به پولكهاش. بشه مرتعش و بلرزه زمين خود كنه حركت اون وقتي بود

 كشيد،كه مي نفس بازش دهن ميان از بلندي صداي با اون.بود زده شتك اخير كشتار از شده خشك خون اونجاش

 اندازه با كه  وقتي سينه روي باال كوچك زن چنگ بازوهاي.كرد مي آشكار رو مانندش كوسه تيز نوک دندانهاي

 پاره تكه رو من لحظه يك در تونست مي اونها كه نداشتم شكي هيچ. رسيد نمي نظر به مسخره اصال شد مي ديده كامل

 با و تيز مانند،اونها گوه زشت سر در گرفته قرار بود،عميقا كرده درست دردسر من رايب بيشتر كه بود چشمها ولي.كنه

 نه و نبود، تنها حيوان فقط اين.شناختند مي رو من كردند،و مي نگاه من به دقيقا اونها.بودند متنفر اونها و........بود معنا

 باالخره كه بود زنده اي لحظه براي مسئوله؛و كي دونست مي زندانيه،و كه دونست مي اون.ساده وحشي هيوالي فقط
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  .بگيره وحشتناكي انتقام و بشه آزاد

  »بگيرن؟ رو تيركس يك تونستن جهنمي چه به «: گفت بود آروم اي آگاهانه غير طور به صداش رحاليكه د بتي

 در دايناسورها از ناگهاني تهاجم يك امسال در تازگيها همين بخوني، قبل از بيشتر رو خودت روزنامه بايد تو«:گفتم من

 تا بفرسته اضطراري تيم يك واكر اينكه از قبل  و آمدند بيرون هيوال تا 50 حدود.داشت، وجود زمانلغزه يك طول

 شانسشون تونستند نمي سايد نايت اسلحه كلوب شدند،اعضاي كشته سرعت به جانورها اغلب.كنند خاموش رو لغزه زمان

 هم شانس يك هرگز دايناسورها ،و  آمدند  بكني فكرشو بتوني كه اي اسلحه نوع هر با آنها.كنند باور رو

  .بدبخت هاي نداشتند،حرومزاده

 مي موزه براي رو اون واكر.بكُشه رو اون بره اول داره حق كي كه بود اين براي يافت نجات تيركس كه دليلي تنها

  ».كنند شروع رو اون روي كردن شليك جنگ بتونن اونها اينكه از قبل خواست

 كن،اون نگاه ،بهش اينه اينجا؟منظورم آوردنش چطوري«:گفت بود ايستاده من به نزديك خيلي حاليكه در بتي

  ».نداره وجود جهان در كننده بيهوش دارت همه اون.بزرگه جدا.بزرگه

 جادوگر بعد.كنه آماده رو اون جاي موزه تا  داد قرار سكون حالت در رو چيزها واكر سوگلي جادوگرهاي از يكي«

  ».بگيرن  عكس باهاش  تا بودن اينجا بالانقطاع صورت به موقع اون از ژاپنيها. داد انتقال قفسش به مستقيما رو اون

 موزه مدير و بود رفته پوش يونيفورم ،غارنشين كرد مي تماشا رو ما اون و بوديم تيركس تماشاي رحال د ما كه وقتي

  .بود كرده پيدا رو

 كه ش صبحانه از مقداري درخشان،با لباس يك در وار دوک بلند هيكل دراومد،يك ْآب از اول پرسيوال  اسميت كه

 معني بي كامال اي حرفه مختصرِ لبخند  يك من و بتي دوي هر به و ايستاد من از قبل او.بود چسبيده ش جليقه به هنوز



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
32 

 

  به جديد نمونه يك تا بود آماده هميشه اينكه داشت،مثل  ای گرسنه و منحرف نگاه او.بديم دست كه نداد پيشنهاد او.زد

 گرفته قرار نمايش معرض در و شده پرشده،قاب من كه بود  فكر اين در كامال و كنه اضافه ش عالقه مورد موزه

  .رسم مي بنظر چطوری

 اضطرابه كننده شروع  كمترين اختاپوس يا حلزون آيا كه بگيره تصميم كرد مي سعي كه كسي مثل صدايي با او

 ،اطرافشه هميشه دردسر كه حداقل،كسي آخر در يا. دردسرساز.شنيدم ازت يا.ميشناسم رو وت ،بله؛من تيلور،اُه جان«:گفت

 به كني،بعد پيداش تا كنم كمكت ميتونم من خوای،بنابراين مي چي اينجا تو كه بگو من به.شده وقف عروسك مثل

 موزه در اشتباه ای كننده نابود و وحشتناک طور به چيزی اينكه از قبل. كنم اسكورتت  خروجي نزديكترين تا سرعت

  ».بده رخ من آروم و خوب

  »بزنه؟ حرف باهات اينطوری كه بدی اجازه داری قصد تو آيا«:گفت بتي

 رو خودم ای حرفه لبخند پرسيوال به من».يافتم طراوت با كامال رو واقعيتش از درک و صداقت بله،من«:گفتم من

 صحبت كالكتور با دارم نياز من.فرستاده رو من واكر«.كشيد عقب خرده يه او ديدم كه بودم راضي كامال و دادم تحويل

  ».كنم

 بدست در كمك برای قيمتش از قسمتي.كرد اصرار واكر بياد،ولي اينجا او نميدادم اجازه هرگز من........بله.اوه،او«

 به موزه يك به دسترسي آزادی ،دادن يعني........كنن مي تحمل رو ها هديه آگاه متمدن خادمان.تيركس آوردن

 های گنجينه همه!آماتور!قبردزد!سارق.بگذاريم مرغها خانه  درون رو برقي اره يك با روباه يك كه اينه مثل كالكتور

 طبق كه تيدر صوركنه، نگاه بهشون اختصاصا بتونه او تا شده داشته نگه شده داره،قفل او ميگن كه ای تاريخي عظيم

 تهفگ من به دكترم.نيست تحمل قابل موردش در فكركردن حتي!باشن عمومي نمای در من موزه در بايد آنها قانون

 هميشه  بخورم،و رو كوچيك صورتي قرصهای اين بايد من.بده خونم فشار برای كه  گفته او! نكنم؟ فكر اون درباره
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  .ميكنم تموم

 و ميكشه  ميره داره  كه وقتي رو كاركنانم همه و من او كردم نمي فكر اگر........ انداختم مي بيرون رو كالكتور من

 من.ام موزه اين مدير فقط من.دم مي اهميت من اگه ببين.بزنيد حرف جلو،باهاش برين بنابراين....... ميسوزونه رو موزه

  »............مياد داره روئسام از يكي كنم احساس تونم مي

  »كجاست؟ كالكتور«:گفتم صبورانه من

 منظورش كه نداشتم شكي هيچ من نبود،ولي خوبي لبخند اصال اون.داد من به واقعي لبخند يك بار،پرسيوال اولين برای

  .بود همون

 مصنوعي جنگل وسط در ،دقيقا داره وجود در اونجا،يك داخل«:گفت كرد مي اشاره تيركس قفس به حاليكه در او

  ».كنيد مي پيدا ش لونه توی  در طرف اون در رو كالكتور شما.ما

  ».ه،عاليهاُ«:گفتم من

 واقعاً كالكتور.عاليه عميقاً«:گفت بود شده خيره ای زده وحشت شيدايي با فقس داخل جنگل به كه حالي در بتي

  »بگذاره؟ باشيد سگ مواظب عالمت يك بقيه مثل  نميتونه او خواد؟چرا خواد،مي نمي بازديدكننده

  ».....كنم نمي فرض من«كردم، نگاه پرسيوال به من

  ».تيلور آقای خودتي با اداريه،تو مطلقا من موقعيت«: گفت زد مي رو كثيفش لبخند هنوز كه حالي در پرسيوال

 قفس به رو توجهم همه من.بردن دنبالش تا زد بشكن ها غارنشين برای و شد، دور زنان قدم و كرد ما به رو پشتش او

 رفتم جلو آرومي به بهتر ديدن برای من.ببينم رو كالكتور باشم داشته احتياج  بدی اون به واقعاً كه نبودم مطمئن من.دادم
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 حرارت تونستم مي ها، ميله به ام چسبيده صورت با.بود چسبيده من نزديك كامال بتي. قفس های ميله تا ،مستقيما

 مخفيگاهش ،از خروشيد جلو به تيركس.كشيد تير اون كردن حس از فقط من لخت پوست.كنم حس رو جنگل وحشيانه

 با كرد، طي كوتاه لحظه چند در را ميانمان فاصله او.پاشيد اطراف همه در رو شده شكسته گياهي پوشش و شد، منفجر

 شد بسته بهم ها ميله طرف اون در شدت با بود سرازير اون از دهان آب كه دهانش و شد، رانده جلو به عظيمش پاهای

 بزرگش سر تيركس و كرد تحمل ها ميله.بودم اولش حركت به دادن نشون العمل عكس حال در هنوز من كه حالي در

 چسبيده من بازوی به سختي به خوردم،بتي تلوتلو عقب به من.برسه من به تا كوبيد،مصمم اونها به دوباره و دوباره رو

 كننده غلبه تقريبا دهنش از شده فاسد گوشت بوی.نااميدی و تنفر از كركننده غرش كشيد،يك زوزه تيركس.بود

 حلقه بتي دور رو بازوهام من.برد  فرو من سينه در رو صورتش و چرخيد بتي اومدم،و عقب شتريب مقدار يك من.بود

  .لرزيديم مي ما دو هر. داشتم نگهش و كردم

 وقتي.خراميد جنگل داخل به عقب به و چرخوند رو عظيمش هيكل بعد غريد،و ای كننده تهديد طور به يكبار تيركس

 كشيديم مي نفس شدت به دو هر ما.بودم داشته نگه رو بتي هنوز من. لرزيد مي واقعا زمين كرد مي حركت اون كه

 چشمهاش.كنه نگاه من به تا كرد بلند رو صورتش او.ميزنه بسرعت من مال به نزديك بتي قلب كنم احساس ،ميتونستم

 نزديك خيلي صورتهامون.كرد رپ رو من مغز او بوی.كنم احساس صورتم روی رو نفسش ميتونستم.  بود بزرگ خيلي

  .گذشت مي داشتم نگه خودم به نزديك اينطوری رو زن يك من  اينكه از  درازی خيلي زمان. بود

  .داد مي خوبي احساس اون

. كردم نگاه جنگل به من.بوديم ای حرفه دونفر ما دوی هر دوباره سرعت به دادم،و هل عقب به رو او ماليمت با من

 تشخيص رو بود شده ن پنها بلند درختهای ميان بود،و كرده كمين آرامي به كه رو تيركس نيمرخ ميتونم كردم فكر

  .بدم
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  ».سريع بزرگه،نيست؟همينطور«:گفتم من

  ».ميده مرگ بوی ميده،اون قتل و الشه بوی اون«:گفت بتي

  ».قاتله يك اون«:گفتم من

  »بگذريم؟ اون از بايد ما جهنمي چه به«

  »كني؟ تالش خوای مي كه مطمئني تو«:كردم نگاه بتي به من

 از رو تو چيزی هيچ نده اجازه وقت بعالوه،هيچ!كنه مرعوب رو من نميتونه ای اندازه از بزرگتر سوسمار هيچ!بله جهنم«

 رپ چطوری  از بعد دقيقا.ميدن يادت غيرطبيعي بازجوی در كه هچيزي اولين.كنه پرت حواس داستان يك كردن دنبال

  ».خويش و قوم نزديكترين و هزينه درخواست يك كردن

  »توني؟ بكشي،نمي رو اون فقط توني مي«:كرد نگاه من به متفكرانه او

  ».ميشن ناراحت زيادی حد به كه ميكنم فكر شده مرتبط خوب افراد از وحشتناكي تعداد به من«

  ».نداشته نگه رو تو قبال موقع هيچ اون«

  ».باشم مجبور كامال اينكه مگر كشتن برای ست شده لعنت مخصوص خيلي تيركس يك اما.درسته«

 سوزی؟ادی كنيم؟شاتگان خبر پشتيباني برای رو خطرناكت بيشتر شركای و دوستان از كنيم؟بعضي چكار خب«

  »خاكستری؟ ريزر؟ايدولون

  ».ميكنم حل رو خودم مشكالت خودم ،من نه«:گفتم من
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 مي وزوز حريصانه ها حشره مصنوعيش خورشيد زير ،متعفن و ريز ،عرق كردم،داغ مطالعه رو مصنوعي جنگل من

 برای كافي اندازه به خود خودی به جنگل. آشنا كمتر های حشره ديگر و  فوتي يك سنجاقكهای با كردند،همراه

 عظيم پای يك از رو وزنش آرومي به ببينم،كه تر واضح رو اون ميتونستم حاال من.تيركس بدون حتي.بود سخت گرفتن

 ايستاده كننده تهديد و بود،عظيم ايستاده اونجا او.خورد مي تكان استراحت بدون درازش كرد،دم مي عوض يكي اون به

 اون ولي شد نمي ديده كالكتو درِ از ای نشانه هيچ. شانسش برای منتظر.بدم انجام كاری كه من برای بود،منتظر

  .دركجاست كه ميدونست بايد تيركس.لبخندزدم آرومي به من..............نبود بزرگي اون به قفس.باشه دور نميتونست

  به كه وقتي.......بود معني اين به كه.ميداد قرار در و من بين رو خودش بايد  بنابراين.مهمه اون كه ميدونست بايد اون

  . شد تر عريض من لبخند اونها بين فضای به بعد كردم،و نگاه تيركس عظيم پاهای

  ».كن متوقفش ميكني،لطفا فكر كه چيزی هر ناپسنديه؟،به لبخند واقعا اون«:گفت بتي

  ».دارم نقشه يك من«:گفتم من

  »داشت؟ خواهم داشت، نخواهم دوست رو اون واقعا من«

  »بدوی؟ ميتوني سريع چقدر«:گفتم من

  »........كه كني نمي پيشنهاد اُه،نه،تو«:گفت او

  ».كنم مي من ،بله اُه«:گفتم من

 قدم باز فضای به تيركس.كرد مي كت حر من دركنار ناخوشحالي طور به برگشتم،بتي قفس های ميله طرف به من

 به ای بشكه سينه روی باال  شده پرورده بازوهای.كرد قروچه دندان من به وحشتناكش های آرواره با و گذاشت،

 و چشمها كه كردم اشاره بتي به. آوردم بيرون نوری بمب يك جيبم داخل از من.ميزد چنگ هوا در ای تشنجي صورت
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 رو چشمهام من.كرد آمدن جلو به شروع تيركس.كردم پرتاب قفس بدرون رو منور بپوشونه،بعد رو گوشهاش

 هنوز من.كرد خيره خشمگين نور يك با رو جهان شد،و منفجر بمب برگردوندم،و رو پوشوندم،وسرم رو بستم،گوشهام

 ،دست چرخيدم من.كشيد جيغ بخار ديگ يك مثل تيركس.ببينم رو اون ميتونستم هم شده تهسب محكم جشمهاي ازميان

 رو تيركس  اينكه براي بود شده طراحي ها ميله.رفتيم فوالدي هاي ميله ميان در سرعت به و بزور  قاپيدم،و رو بتي

 گوه سر  كوبيد،و مي پايين و باال رو عظيمش پاهاي تيركس.داره نگه روبيرون مردم براي اينكه نه داره نگه داخل

 مستقيم من و.ش شده خيره چشمهاي در درد كردن بيرون براي تالش حال چرخاند،در مي جلو و عقب به رو مانندش

  .ميداد مسابقه من كنار در گلوله مثل كه بتي با رفتم،همراه موجود بطرف

 داريم ما كه ميدونست تيركس.بود تنفس قابل غير تقريبا تعفن بوي زد،و ضربه من به آهن ذوب كوره يك مثل گرما

 تله يك مثل سنگين هاي ميزد،آرواره گاز خالي هواي در  او.كنه پيدا رو ما كه بود اون از گيجتر خيلي اون ميايم،ولي

 ما كه  ميكرد احساس  او كردم فكر. كردم حركت پاهاش بين باز جاي طرف به من.شد مي كوبيده  هم به گير آدم

 گشاد پاهاي بين مستقيما من و بتي.آمد پايين اي كننده جارو صورت به عظيمش سر اينكه بوديم،براي نزديك چقدر

 زمين به محكم تيركس سر.شديم كردن غوص براي مجبور آمديم،بسختي بيرون طرف اون از و دويديم ش شده گذاشته

  .داد دست از رو ما او كه موقعي شد كوبيده

 كرده پيدا رو كالكتور در قبال چرخوند،من رو خودش كرد،و دور رو جديدش سردرد و  گي خيره تيركس كه وقتي

 داخل به رو او و دادم هل داخل به رو بتي من.راضي خود از نبود،حرومزاده هم قفل حتي اون.بود شده باز اون و بودم

 شده كج در طرف به كه وقتي ميزد فرياد خشم از حاليكه بود،در اونجا تيركس ببندم،و رو در كه چرخيدم. كردم دنبال

  .كرفتم بهم صورتش توي رو در كردم،و فوت براش بوس يك من.بود

 هر.نبودم نگران در مورد در من.برگرده نفسم تا كشيد طول لحظه يك.بود خنك خوشايندي طرز ،به كالكتور النه درون



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
38 

 

 اطراف به من.كنه مراقبت خودش از تونست مي بود كرده اعتماد اون به هاش گنجينه نگهباني براي كالكتور كه دري

 ترسون بچه هاي كلمه از كاملي سري با رو من و داد قرار كنترل تحت و برگشت نفسش بتي حاليكه كردم،در نگاه

 اونجايي بود،تا شده داده گسترش طرف همه در اونجا.بود قديميش اون به شبيه خيلي كالكتور جديد مكان.كرد نفرين

 رنگهاي به همه سقف و ديوارها،كف.بود چشم براي سخت شده لعنت خيلي اونجا اغلب ديدن ميكرد،و كار چشم كه

 از محوطه يك كردن جدا براي آويزان دار برق و زرق ابريشمي هاي پارچه با بود شده رنگ ابتدايي رنگارنگ روشن

  .بود نكرده رها رو اون وقت هيچ او بود،و شصت دهه روحيات در كالكتور ذائقه.ديگري

 آنها همه بود،اينجا شده ذخيره چوبي هاي جعبه از هايي رديف و رديف در همه ماه در او قديمي مجموعه حاليكه در اما

 و طالها.اي شيشه هاي قفسه از هايي رديف و ها رديف روي گرفته قرار بود،بدقت شده گذاشته باز فضاي در بيرون

 تشخيص رو بزرگتر هاي آيتم از بعضي من.شده ثبت تاريخ ءهمه از مصنوعات و ها اسناد،ماشين و ها،كتابها اسلحه

 اون،زير درون مرده پليس مامور يك با سوخته نيمه هيكل قوي اي تركه مرد يك تروآ،و چوبي است دادم،مثل

 افسون ازآنها.بودند مهم اونها ميدونستم  ان،فقط چي بقيه بدونم كه نداشتم احتياجي من شده،اما چيده بدقت نورافكنهاي

  . تابيد مي

 به من  آمدند مي ما بطرف روشن آبي سالن كف لوط در سريع طور به كه حالي در كالكتور امنيتي كارمندان كه وقتي 

 با مرگبار و ها،برازنده چيني تمدن هاي آينده بعضي از نمايي انسان  ضعيف بطور رباتهاي.، كردم نگاه اطراف به سرعت

 سبز رنگ به تنگشون چشمهاي.آمده جلو فلزي ريشهاي با شده كامل مانند گربه صورتهاي فوالدي،و چنگ با دستهاي

 حركت بي كه كردم اشاره بتي به سرعت به من كردند،و محاصره رو ما سرعت به روبات دوجين يك.درخشيد مي

 و بود ايستاده محكم بتي.ميان دارن اونها كه نشنيدم وقت هيچ من بكشند،يا رو ما كه بودند نشده فرستاده رباتها.بايسته

  .كرد مي نگاه اطراف به خيره
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 مي تبديل فلزي آشغالهاي به رو اونها من يا كالكتور كن جمع رو اونها«:گفتم شونده منتشر  و بلند صداي يك با من

  ».كنم

  ».،تيلور نيستي قائل افراد بقيه اموال براي احترامي هيچ وقت هيچ تو«

 يك با چاقالو سن نيمه در مرد يك.بشه وارد كه بدن اجازه كالكتور به كشيدند،تا عقب آرامي به اي گربه روباتهاي

 رنگ ارغواني حاشيه و سفيد شال با رومي رداي يك كه كوچك دار مهره هاي چشم و شده قرمز عصبانيت از صورت

  .بود مانده ردا جلوي روي زيادي  قديمي خون هاي لكه و چاقو سوراخهاي.بود پوشيده

 امپراتور كه ردايي.جديد مالكيت مياد؟يك خوشت اون از«:بودگفت ايستاده دور احترامي قابل فاصله در حاليكه در او

 بيشتر بود،اما هيوال يك او اينكه بخاطر قسمتي.بود پوشيده رسيد بقتل خودش امنيتي افراد بوسيله كه وقتي كاليگوال

  ».بود كرده شرمنده جهنم يك رو آنها او اينكه بخاطر

 طره در بلندش سياه موهاي و بود، پوشيده بورگاندي شب سلبا يك حاال شدم متوجه بتي،كه به كرد،بعد نگاه من به او

 لبخند ناگهان كالكتور.زد مي سوسو كندي به درخشان المپهاي زير در منحنيش شاخهاي.بود افتاده هاش شانه روي هايي

 صحبت پرسيوال دماغو كوچولويِ جوانك اون با بايد من.شده شلخته و كُند ندادن؛او غذا خيلي تيركس به اونها « زد

  »،تيلور؟ خواي مي چي اينجا تو.كنم

 بطرفش دزدكي تا داري احتياج تو چيزها بعضي كردم،براي فرار موضوع از اي لحظه براي و كردم نگاه اطراف به من

  .،بشناسي ميشناسم من كه اي اندازه به رو كالكتور كه وقتي مخصوصا.باشي راحت باهاشون و كني، حركت

 كرده بندي بسته جعبه در رو چيز همه ،تو ماه در اومد،باال خوشم دادي انجام اينجا با كه كاري از من«:گفتم من

  »هستي؟ عمومي نمايشِ فكر به آيا.بودي
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 در الهام يك مثل چيزي من ولي.ديگه چشماي ي برا نه منه،و منه،مالِ مال كه دارن،چيزي آرزوشو اونا«:گفت كالكتور

 كوتاه ميتونه چقدر زندگي اينكه و ميتوني كه زماني تا چيزها از بردن لذت ضرورت من به داشتم،اون ليليث جنگ طول

 بزنم،ازشون قدم آنها بين بتونم كه  دارم احتياج من اون از نيست،بيشتر كافي چيزها داشتن فقط.كرد يادآوري رو باشه

  »تيلور؟ خواي مي چي.دادم انجام رو اينكار  من پس.بفهمم رو اونها و ببرم لذت

  ».،مارک بدهكاري من به تو دارم،و خواهش يك من«:گفتم 

 خسته و پيرتر ناگهان و.كرد نگاه ديگه طرف يك به اول او  آخر در كرد،ولي نگاه من به طوالني مدت يك براي او

  .ميرسيد بنظر تر

  »بدم؟ تائون تو عليه بر گناهانم براي من  بايد چقدر«

 ،چيزهاي كنيم مي صحبت اسرار مورد در ما فهميد او كه وقتي شد تيز بتي گوشهاي كه كنم احساس ميتونستم  

  .كنم روشنش بخوام كه نكردم احساس من مهم،ولي

  ».رفت خواهم من بگو،و بهم رو بدونم خوام مي من كه چيزي بدي، جوابمو ميتوني تو فقط«:گفتم من

  ».بكشمت بايد من«:گفت اهميتي بي با تقريبا او

  ».كني تالش ميتوني«: تمفگ راحتي به من

 با شده لعنت سايد نايت همه.شنيدم،البته موردش در.ندارم رو اون مرگه،نيست؟من از پس زندگيه نوار مورد در اين«

 از رو خودشون دارند  بازها سفته و كوچيك دارهاي مجموعه همه و نادرست، اغلبا.شده شلوغ اون مورد در خبرهايي

  ».......كنند مي تعقيب رو اي شايعه هر كنند،و مي ديوانه ها دايره در چرخيدن
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  »نه؟ تو اما«:گفتم من

 چيزي با حاضر حال در اما.گيرم مي رو اون و ميرم باشم، آماده و خوب  كه وقتي و.خوام مي اونرو من«

 رو اون نباشه،من يا باشه واقعي  اون اگرچه اما.فرده به منحصر نوار كه بشم انعق بايد هنوز من.مهمي چيز..........درگيرم

 زن اون.......ميدونه رو قدرش كه كسي عنوان داره،به تعلق من با اينجا به اون فرد،و به منحصر  اينكه داشت،براي خواهم

  »ميكنه؟ چكار داره

  .كردم دور و گرفتم ازش رو اون و رسيدم من.داشت دستاش در كوچيك دوربين يك بتي.كردم نگاه اطراف به من

  »!بدم امضا براش شدم مجبور من!داره تعلق  روزنامه به بده،اون پس رو اون«:گفت خشم با او

  ».مهمونيم اينجا ما«:گفتم من

 نگاه كرده جمع او كه اي داشتني دوست چيزهاي همه به اُه،ولي«:گفت بود كرده قشنگي خيلي اخم كه حالي در بتي

  »!هست اينجا چي بدونه كه اينه مستحق جهان.كن

  ».نيست نه«:گفت كالكتور

  »آخريته؟ او آيا«:انداخت من به متفكرانه نگاه يك او

  ».سوزيم با هنوز نه،من«:گفتم من

 تو.،تيلور   بودي دردسر داشتي كه ارزشي  بيشتراز هميشه تو«انداخت، من به محكم نگاه يك او».خوبيه هاي شاخ.اُه«

 دليل تو؟يك بخاطر ؟همش بدم رشد دوباره كندن حشرات اون اينكه از بعد رو پام تا گرفت رو من وقت چقدر ميدوني

  »نمايش؟ به بزارنت كنن،و بكشن،پرِت رو تو عزيزم اي گربه روباتهاي بذارم نبايد من چرا كه بده من به خوب
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  ».هستم پدرم پسر من اينكه براي«

  »............پدر گناهان«زد، مختصري لبخند او».،جان جنگي مي كثيف هميشه تو«

  ».رسوند هم به رو اونها كه مردي و ، مادر و«:گفتم من

 تغيير چيزها چطور كه جالبه.دارم رو م مجموعه........ من و داشت رو تو داره،چارلز هايي بچه واكر«:گفت كالكتو

 من.نيا من دنبال  دوباره و.برو.داره كي دونم نمي ندارم،و رو مرگ از پس زندگي نوار من.تيلور شو گم اينجا از.كرد

  ».بود نخواهم اينجا

 چي مورد در اونا همه«.كرد نگاه من به بتي.كردند مي دنبالش ايش گربه روباتهاي كه حالي شد،در دور و چرخيد او

  »بود؟

  ».بريم بيا.ميشه ختم حال به برخورد به هميشه چطور اينكه و.گذشته«:گفتم من

  »باشه؟ نكرده قايم نداشت،جايي رو اون او مطمئني تو«

  ».نميگه دروغ من به او«:گفتم من

  .بود هراسان اي متفكرانه بطور هنوز بتي.برگشتيم در طرف به ما

 دفعه اين.بشيم روبرو عصباني خيلي ركس تيراناساروس يك با بايد هنوز برگشتيم،ما مصنوعي جنگل به ما كه وقتي«

  »بشيم؟ رد چطوري

  ».ميكنم پيدا راهي يه نباش،من نگران«:گفتم من

  .كردم من و
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