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 وب سايت هواداران درن شان

  :گفتار سابق توضيحات يا همان پيش

 طـور دوسـتانِ   سايت خودمان و همـين  كتاب چهارم از اعضاي وب قرار دادنِ دير كرد بايد بابتيش از هر چيز پ

خواهي  عذرجادوگري  دنيايِ سايتهاي تـو   هاي شخصي خودم و پروژه مشغله كنم، كه اين تاخير بسياري بابت

همچنين بايد توضيحاتي در اين . بعدا در سايت قرار خواهند گرفت كهدر تويي بود كه در سايت جريان داشت 

طـور كـه در    گـذاريم، همـان   درن شان را بـر روي سـايت مـي    هاي كتاب باره بدهم كه چرا اين بار كتابي غير از

قطبي بر روي يك مسئله پافشـاري نكنـيم    سعي كرديم به شكل تعصبي و تك هاي سايت شاهد هستيد ما انجمن

شـود، تـا    وعات در حاشيه و كنار آن دنبـال  موضكه درن شان باشد و باقي اصلي داشته باشيم  بلكه يك موضوعِ

ي كتـاب هـم از همـين شـيوه      ، پس تصميم گرفتيم براي ترجمـه گرددو كشش بيشتري ايجاد تنوع سايت حفظ 

افتاد مـا   طوالني مدتي ي وقفهش يها تا اگر روزي درن شان نخواست داستاني بنويسد يا بين داستانه كنيم استفاد

  . هاي ديگر در خدمت شما باشيم با كتاب

ها خطوط جدا از همي دارند، ايـن كتـاب در    داستان ،كتاب است كه در عين پيوستگي  طرف شب يك مجموعه

ي لنـدن   سـياهي كـه در ميانـه    افتد كه نام طرف شب را بر روي آن نهادند، قلبِ هاي لندن اتفاق مي يكي از شهر

كـه يـك كارگـاه     ،شخصـيت اول كتـاب   ،جـان تيلـر   گـويي روايت اول شخص كتاب به نوعي است كه . است

كنـد، در حـال تعريـف     هر چيـزي را پيـدا    تواند ، ميكه از طرف شب دارداي  خصوصي است و به كمك هديه

ماهيت مادر جـان تيلـر    مجموعه در اصل يك خط اصلي دارد كه ماجراي كشف. ي خود است خاطرات گذشته

 و براي هر داستان يك موضوعِ دهد ها قرار مي ي داستان اصلي را در حاشيه ، اما نويسنده با زيبايي اين خطاست

   .گيرد در نظر مي ديگر اصليِ
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رضـا   گيرين اولين جلد اين مجموعه كتاب را در سال دو هزار و سه نوشت، كه دوستان عزيزم محمـد .آر.سيمون

همچنـين   .انجـام دادنـد   يرفتند و اين كار را به نحو احسـن ي آن را پذ قرباني و مهدي مرعشي مسئوليت ترجمه

ي كتاب كرد كه اين بار خانم شيرين صـفوي   الزم به ذكر است كه آكادمي فانتزي تالشي براي ادامه دادن ترجمه

اقدام به ترجمه كردند و مسئوليت ويراستاري را آقاي مرعشي پذيرفتند ولي به علت سنگيني كار آقاي مرعشـي  

امـا در ايـن بـين     .شـود  شـنيده مـي  ي كـار   ادامه هايي در مورد هنوز هم حرف و حديث ولي پروژه متوقف ماند

كـه    ي ترجمـه را در دسـت گرفتنـد    ادامـه  )همان دنياي جادوگري سـابق (زندگي ِخوبهاي خوب سايت  بچه

 شاني سايت و بعد از آن هم تيم ترجمه گرامي ترجمه كردند واسع علويرا آقاي  دوم اين مجموعه كتاب نخست

   .جلد سوم را ادامه داد

اسـت كـه مـن در     تهيه و ترجمه شـده  ه خاكپاش و فاطمه حقيقيها سمي ت خانمازحم به حاضر در اصل كتابِ

اگر كمـي و كاسـتي در كـار ديـده     در بعضي ديگر ويراستار كار هستم و  را دارمنقش مترجم دوم  فصول بعضي

بنده  و محمدرضا قرباني كهفر  يدر آخر از دوستان عزيزم ستاره حسين. قدر مسلم بايد از چشم بنده ديد دوش مي

خواني را پذيرفتنـد و   هاي بسياري كردند، همچنين از  مجتبي باغاني كه زحمت نمونه در امر ترجمه راهنمايي را

عميقا سپاسگذارم  اشكاالت نگارشي كار را رفع كردند و كميل پرهيزكار كه جلد ِ زيباي كتاب را طراحي كردند،

    .قبولي را تقديم به شما كرده باشيماميدوارم بار ديگر كار قابل  و

  پيام فخرايي
  1387ر مه
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  فصل اول

  1ملوانان روح

كـنم كـه در    پيدا كنيد، از قداست تا كفر و بر عكس، البته پيشنهاد مي 2شب توانيد هر چيزي را در طرف شما مي

ترسـند   اگر چه بيشـتر مـردم مـي   . كه تحمل باال و اعصاب فوالدين داشته باشيد ها شركت نكنيد، مگر اين مزايده

بـراي  كـنم، فقـط گـاهي     ها شـركت نمـي   باالي پيشنهاد من، قيمتي بدهند، با اين حال من معموال زياد در مزايده

 با يك بغل خرت و پرت كه بـه آنهـا احتيـاجي نـدارم    روم، ولي كارم  خواهم به آنجا مي گرفتن چيزهايي كه مي

هـاي   خدمت براي چند ماه توسط يكي از پيش گيرم آمد، بعد 3اتفاقي يك پوكاه مثال يك بار خيلي. شود تمام مي

  .لذت بخش، اما دست و پا گير م،ميشدنبود تعقيب  مرئيمردم  كه براي باقيِ 4بوي  كلوب پلي

كنيـد،   مـي  كـار  -لندن قلب جادويي پنهانِ– به هر حال، وقتي كه به عنوان يك كارآگاه خصوصي در طرف شب

هم  هروند و گاهي اوقات براي حل مشكالت مشتركشان ب جايي كه خدايان و شياطين پهلو به پهلوي هم راه مي

رييس . شويد كه شديدا ناخوشايند هستند هايي هدايت مي ها به مكان برخي از پرونده خاطرِ پيوندند، ناگزير به مي

بزرگترين تاالر حراجي طرف شب مرا استخدام كرده بود تـا بـر يـك مزايـده خـاص و آتشـين        مزايده كنندگانِ
                                                            

1 The Psychonauts  
2Nightside  :   آن نـور   جا دارد كه توضيحي در مورد اين كلمه بدهم،  اگر فرض بگيريم سياره يا قمري به طور دائم ثابت باشـد و بـه خورشـيد  يـك سـمت 

اما به خاطر اين كه طرف شب در بين هـواداران ايـن   . گويند مي Nightside به سمت ِ تاريك  و به آن ماند ميمطلقا تاريك  آنسمت ِديگر  در نتيجه ،برسد
  ف.پ.استفاده نكردم برگردان نام شهربراي   اي تازه لغت از جا افتاده است، من ديگر مجموعه

3 Pookah ،رام احتـ  در رسوم اجدادي سلتي ها در ايرلند پوكاه يكي از هزاران قوم جن وپري است و مانند بعضي از آن ها به كساني كه به آن ها اعتقاد دارند
   .دترس گذارد يا از آن ها مي مي

4 Girl a Playboy Bunny اين لباس از لبـاس مخصـوص خرگـوش    . گويند پوشند كه به آن لباس خرگوشي مي لباسي مي بوي پليهاي  پيشخدمت كلوپ
  .باهوش خوش شانس الهام گرفته شده و شامل يك شكم بند، گوش هاي خرگوشي، يك يقه، سرآستين ها و يك دم پنبه اي پشمالو است
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باشم، هرچنـد   ي هر چيزي به قدر كافي واضح بود بايد آماده. نظارت كنم و خريداران را در جاي خود نگه دارم

  .در حقيقت هيچ چيز در زندگي من واضح نيست

ام، چنـد   توانستم گشتي آن اطراف بزنم، از آخرين باري كه اينجـا بـوده   كمي زودتر از موعد رسيدم، بنابراين مي

 شـود  ، تقريبا مياكراه حال بااي كه در پشتم بود از طرف شب فرار كردم و  گذرد و در اين بين با گلوله سالي مي

 بگـذارد رد شـوم،   انگار مايل نبـود  نگهبان به من نگاهي انداخت و. بر روي صحنه برگشتم دوباره فاتحانه گفت

خوب يا بد، شهرت به شما اين امتياز را . شومو كنار رفت تا من داخل  تغيير عقيده دادپس از شنيدن اسمم  ولي

  .جا وارد شوند توانند به آن نميهايي بشويد كه يك گردان ارتش مسلح هم  دهد كه وارد مكان مي

بلندش پيمـود   هايِ تاالر را با قدم اش برداشت و طول خاليِ مضطربانه متصدي حراج دست از باال و پايين رفتنِ

 كريشـا ال. لبخند مختصري تحويلم داد و دستانم را در ميان دستان پر صالبتش له كرد. آمد بگويد تا به من خوش

براق ريزش را با  چشمِ. كه هيكل درشتش را با يك فاستوني از مد افتاده پوشانده بود زن كوتاه قامتي بود 5گريو

طور  داشت، همين سرش نگه مي اش كه به صورت دم اسبي پشت موهاي خاكستري. بست عينك يك چشمي مي

است سمت ر. اش است ي پنجم زندگي داد در ابتداي دهه كه نشان مي بودوحشي  6شبيه به يك بولداگ صورتش

  .من ايستاد و طوري به من خيره شد كه انگار همه چيز تقصير من بود

                                                            
5  Lucretia Grave  
6 bulldog  
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جهنمـي وارد اينجـا    ئِاز وقتي كه اين شـ  .8قديمي، اسباب 7گذشته، تيلر رسيدي مي كمي از وقتي كه بايد اينجا«

سـت  در رو مشكالت كمتري امهايي كه قبال داشتم بر نم، چيزك شده حتي تو تاالر خودم هم احساس امنيت نمي

يد به مزايده حتي به زور صاحب بش ، بدزديد ياكه شما پيدا كنيد هر چيزي رو ميديم كه شعار كردند، درست مي

م بـا ايـن   د امكان نداشت بخـوا اگر دست خودم بو. هبيشتر ونشدردسر بعضي از چيزا نسبت به بها ذاريم، اما مي

طـور كـه خـودت هـم      ام، همون سگ بازي ولِمشغره يه طرف دوبااز . آغشته به خون سر و كار داشته باشم شيِ

مـن   .دكننـ بنون اطاعت ش ه ميكه موظفن از هر چي ك اي هستن پوسيدههاي  روان ها كار دستته، اون چند و چونِ

تـا وقتـي كـه بـه      .قـديمي اسـباب   ن،گير مي سه سوته جلوي گسترش مشكل روها حساب باز كردم،  اون رويِ

هايش را  او با ناراحتي ابرو» .اي از حسابت ميره تا پرداخت بشه كني، بخش ويژه هاي من با دقت گوش مي حرف

بودم تو يك ثانيـه  اند، حاضر  طوري ها همين اين روز يِ همه«. اش را با صداي بلندي باال كشيد در هم كرد و بيني

  ».بالم نيستندها دن مطمئن ميشدم پليس برگردم، فقط اگه

 ولـي ، كـه داري تحـويلم ميـدهي    چيـه  هـا   اين دري وري ميخواستم با رعايت ادب و البته كامال قاطعانه بپرسم،

هـاي متفـاوتي بـراي     حمل بسته شش فوتي كه مشغولِ 9هاي عروسكيِ خرس يك گروه از بچه صحبتمان توسط

كردند و در همـان   هايشان حمل مي ها را در دست هاي داخل جعبه ها با دقت بسته ن آ. كار ماند نيمه ،مزايده بودند

. شود ها مشخص بود كه با آنها بد رفتاري مي از ظاهر خرس. زدند كردند و غر مي حال با صداي آرام صحبت مي

                                                            
٧  Taylor 

8  Old thing  

9    Teddy bearك نوع عروسك خرسي كه اندامي شبيه انسان داردي  
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بلنـد   ،ها قرار داد كـاري ببندنـد   يد با آنباكه  شانهاي گذشتند غر غر بعضي گريو مي الكريشا از كنار هنگاميكه كه

 .گذاشتند مي ي خود ا ي شيشه در محفظه اشيا را با احترام و مراقبت تمام همچنان ها آن اما .شد

ي  نمونـه . ندپوك بدي ندارند، ولي به شدت كلهها قصد  ناو بايد مواظب همه چيز باشم، «: گريو به سنگيني گفت

، بـرو  قـديمي اسـباب  دازي نب ور دور و بايد نگاهي به اين. ي پول بيشتر ذخيرهبارز يك مديريت وحشيانه براي 

  ».يك چرخي اين اطراف بزن ولي به چيزي دست نزن

هـا دسـتورات    كش كه با قدرت تمام در حال پيشروي است، به راه افتاد تا به خـرس  و بعد مانند يك قايق يدك

ندازمش و بعد از اين كه او را بستم، رويـش بنشـينم،   زمين ب م اين كه دوست داشتم رويِغعلي ر. الزم را بدهد

به اطراف نگاهي انداختم، تـاالر بـزرگ مزايـده در قـرن     . دست و پا باشم داخِل ميل نداشتمگذاشتم برود چون 

البته از آن موقع تا االن تغييرات قابل توجهي كرده  كار خودش را به عنوان يك انبار غله آغاز كرده بود، مسيزده

هاي خاكستري كدري ساخته شده بودند كه در قطعاتي بـزرگ امـا باريـك و بنـا بـر       از سنگ يشها ديوار. است

كه  مالت از الوارهاي چوبي بلندي اما براي باال بردن ديوار به جز .سنت، هنرمندانه بر روي هم چيده شده بودند

ها پنهـان   در سايه نيمي از شبكه در هم پيچيده و استفاده شده بوددر كنار هم قرار گرفته بودند ي به شكل مشبك

 داشـت،  تـوجهي  بـي  از حكايـت  كه تاالر كف. بودند ساخته درزهايي پنجره، جاي به ديوارها روي بر. ده بودش

ي راحتـي يـا    آنجـا هـيچ وسـيله   . درخشيدند مي انگيزي غم طور به مهتابي هاي المپ و بود اره خاك از پوشيده

داد و تاالر بـزرگ حراجـي مكـاني بـراي     . آمدند نمي براي تماشاي مناظر مردمچون نبود،  در كار گذراني خوش

 .بود مهمهاي  ستد
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ارزش در نظر گرفتـه شـده    هاي كم ارزان قيمت كه براي حراج هاي چوبي تاشويِ صندلي من قدم زنان از رديف

معروف و   ،متدوال يك تركيبِ. هايشان قرار گرفته بود نگاه كردم بودن گذشتم و به اجناس مختلفي كه در جعبه

شب بخريد، هر  توانيد هر چيزي را در طرف شما مي. بود غير معروف، با ارزشي مشكوك و منشاءاي قابل بحث

تواند تضمين كند  داشته باشيد، اما هيچ كسي نمي  شود يا هر چيزي كه به آن عالقهلذت بردن شما  باعثچه كه 

شانسي بياوريد و عاقبت به خير شويد، يـا   دهد، ممكن است خوش آن شي لزوما همان چيزي باشد كه نشان مي

چيزي هستيد  اين دليل كه صاحبِ صرفاو . پردازيد جانتان را از دست بدهيد، شايد هم بهايي را در اين ميان مي

  . داشتن آن هم هميشه اصرار بورزيد توانيد رويِ دهد كه مي اين معني را نمي

شناخته شده  11هابيل براي به قتل رساندن10ي قابيل  اسلحه سنگين بود كه به عنوانِ رانِ اولين فقره يك استخوانِ

شـب مـردم بـه ايـن قضـايا       بود، اما در طرف13 12 خنوخ انيِباست هم يك نامه تاييديه از شهرِ آن پيوستدر . بود

 با اخطاري براي مشتري كـه خريـدار خـود مسـئولِ    (قرار داشت 14بعد از آن، سه شاهين مالتي. اعتقادي نداشتند

                                                            
10  Cain  
12  Abel  

اهيمـي  خنوخ در عهد عتيق داريم يكي به روايت انجيل لوقا و تورات پسر يارد پسر مهللئيل پسر قينان پسر انوش پسر شيث پسر آدم است، اديـان ابر ما دو   12
همين طور بعضي از محقيقين بر اين باور هستند كه خنوخ بدون مـرگ ايـن جهـان را تـرك كـرد و      بر اين باور هستند كه خنوخ يكي از پيامبران بوده است و 

  ف.پ.  ديگري پسر قابيل است كه قابيل قبل از تبعيد شدنش به نود در حال ساختن شهري براي او بود
13 Ancient city of Enoch ها را برگرفت و شهري در بهشت به آن هـا ارمغـاني داد    خنوخ و مردم سرزمين اسرائيل چنان پرهيزكار بودند كه خداوند آن

و . را زاييد  ، خنوخ شده  حامله  پس.  خود را شناخت  زوجة  و قائن  17و روايت خنوخ ديگر  769موسي  كتابِ(آن زمان خنوخ سي صد و شصت و پنح سال داشت
  ف.پ). 417پيدايش  كتبِ (نهاد  نام  پسر خود، خنوخ  اسم  شهر را به  كرد، و آن بنا مي  شهري

14 Maltese Falcon كاراكتر اصلي آن سم . منتشر شد و بارها از روي آن اقتباس سينمايي انجام شد 1930ي داشيل هامت كه در سال  رمان پليسي نوشته
صدها سال قبل از سوي پادشاه مالت به پادشـاه  ي پرنده اي است كه  داستان شاهين مالتي قصه. اسپاد است و در اين داستان سه كاراگاه ديگر نيز حضور دارند

شود و سـپس روي آن را بـا اليـه اي از مينـا      شود و روي آن را با جواهرات گران قيمت تزيين كرده آن اما اين مجسمه در بين راه دزديده مي اسپانيا هديه مي
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گـويي   كـه احتمـاال آينـده را پـيش     15كندي.اف.ي جان برنجي از كله يك قالبِ) خرد است بازرسي كااليي كه مي

 رنگي الكي كوچك يِ ، يك جعبه17فرانكشتاين هاي جراحي بارونِ ، يكي از چاقو16پر نوستراداموس كرد، قلمِ مي

البـاقي   و بـود  19چتر كه متعلـق بـه يتـي    يك جايِ ديگر ،وجود دارددرون آن  18خاكستر ژاندارك ميشدكه ادعا 

ي  مطمئنا هيچ جايي در خانه چيزهايي كه. ها باشد كننده عاشق آن هايي بودند كه فقط ممكن بود جمع خنزر پنزر

  .من ندارند

يا در بدترين زمان . كنند ها هميشه شما را مايوس مي آن. اشيايِ قدرت نداشتم بدست آوردنِ من هيچ اعتقادي به

ي  چـه ب، و امكان ندارد زمـاني كـه بـه كتا   آيد ي فعال سازي يادتان نمي كشد، يا اين كلمه شان ته مي ممكن باتري

در . كننـد  بيشتر از اين كه بيارزند، براي شما دردسر درست مي. احتياج داريد، بتوانيد آن را پيدا كنيد آن راهنمايِ

                                                                                                                                                                                                
ي واقعـي را پيـدا كنـد و او نيـز      كتتد تا او مجسمه اسپاد را استخدام مي در اين ماجرا سم. گردانند  پوشانند تا قيمت آن مشخص نشود و دست به دست مي مي

  .ي حقيقي پيدا نمي شود يابد تنها يك بدل است و در پايان داستان نيز مجسمه اما عاقبت مجسمه اي كه مي. رود كند و به دنبال ماجرا مي قبول مي
15 John F. Kennedy (JFK) 1963-1917(ر سال سي و پنجمين رييس جمهور آمريكا د(  
16 Nostradamus 1503-66( فرانسوي فيزيكدان و شناس ستاره(  
17 Baron Frankenstein را فرانكشـتاين  نقـش  كـه  شل ماري رمان اساس بر فيلمي 1931 سال در.  شد ظاهر فرانكشتاين شهر در كه خيالي بارن يك 

  .كرد مي بازي كر فردريك
18 Joan of Arc (Jeanne D’ Arc)  او دختـر كشـاورزي در   .نيـز شـناخته ميشـد    ) شهري در فرانسه(شيرزن مقدس و ملي فرانسه كه به نام دختر اورلين

  .دهكده دورمي در مرز چمپين و لورين بود
 هماننـد  و دارد سـفيد  بـزرگ  خـرس  يـك  بزرگي به اي جثه او ها داستان به بنا دارد سكونت هيماليا هاي كوه در كه است اي افسانه موجود برفي مرديتي يا   19

 در گمشده مردمان به گاهي كه شود مي گفته ميبينند گاه گه را يتي كوهستان بد هواي در كوهنوردان و بوميان كه شود مي گفته ميرود راه پا دو روي بر انسان
  ف.پ .كند مي كمك كوه
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كشـيد و بـه جـز     ايـن طـرف و آن طرفشـان مـي     بـا خـود   هايي هستند كه ها صرفا خرت و پرت اصل بيشتر آن

  .لي من هم به همين صورت استكنم اوضاعِ فع البته فكر مي .خورند ديگري نمي شما به درد نما كردنِ انگشت

بر روي برچسـبي كـه بـه     . (توقف كردم تا خودم را برانداز كنم بود اي تزيين شده اي كه با قاب نقره جلوي آينه

در بازتـاب آن  ) شود آنچه شما خواهيد شد، نمايان مي: 20دوريان گريي  آينه آينه چسبانده بودند نوشته شده بود

كم فرض كردم تصويرم بـه يـك كارآگـاه خصوصـي      هر چي كه نباشد، دست ولياي وجود نداشت،  چيز ويژه

تـا  . توجه با باروني كه خيلي وقت است رنگ خشكشويي را هم به خـود نديـده   بلند قد، تيره، جالبِ. خورد مي

شب براي شما به همين  به هر حال زندگي در طرف. حدودي خسته و شايد هم شبيه كسي كه به ته خط رسيده

از  پذيرد، باقي كساني كـه دنبـالِ   ها را نمي كنم كه كس ديگري آن هايي رسيدگي مي من به پرونده. ستصورت ا

. ها را قبول نكننـد، مـن ايـن روش را دوسـت دارم     كند تا اين پرونده روند عقلشان حكم مي قضايا مي اين دست

هد پيدا شود چه نخواهـد، مـوهبتي   آن چيز بخوا كنم، چه موهبتي دارم كه به كمك آن هر چيزي را پيدا ميچون 

من را بيشتر از هر كسي كه بنا به هر دليلـي خواسـته از اينجـا     كه ي محكمي ي حقيقت است، و رشته كه گرسنه

   .فرار كند در بازي نگه داشته است

سي يا ك داند مادرم چه هيچ كس نمي. پدرم بعد از اين كه پي برد مادرم انسان نيست، آنقدر مشروب خورد تا مرد

يـك   افـرادي هسـتند كـه بـه شـكلِ     . اي در ايـن زمينـه دارد   شـب عقيـده   چيزي بوده، اما هر كسي در طرف چه

                                                            
20  Dorian Grey شخصيت اصلي رمان تصوير دوريان گري از اسكار ويلد  
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و يـك گـروه از دشـمنانم كـه     . بينند كنند، و باقي هم من را مانند پادشاهي منتظر مي به من نگاه مي 21آنارشيست

 .اند فرستاده متناي را اجير كردند و براي كش هويتشان برايم معلوم نشده، از زماني كه كودك بودم، عده

بشوند مذهن من تالش كردم تا نگذارم وارد. 

خـود   صـورت  چشمي هم بر رويِ ن دوباره پيش من برگشت، اين بار عينكي يكهاي سنگي گريو با قدم الكريشا

هستند كه ها  وگو بعضي از گفت. داشت، با خودم فكر كردم كه بهتر است چيزي بگويم، بعد تصميمم عوض شد

امـا گريـو دوبـاره حـرف زدن را از سـر      . رسـند  حتي قبل از اين كه شروع بشوند، ميدانيد كه به هيچ جايي نمي

 .گرفت، مثل اينكه قصد هم نداشت هيچ وقت بس كند

 حتـي بـرايِ   محالـه، ، چيزهايي كه بـاور كردنشـون   22قديمي كن سرگرممرتب همه طور جنسي داره مياد اينجا، «

ي بعـد بـه    شركت تو مزايده حاضر شد روحـش را بـراي هفتـه    احمق، به ازايِ يك آشغالِ. شبجايي مثل طرف

بيـنم كـه    بينم كه ميان و ميرن، و مـي  رزرو رو نميگيره، اوه آره، مي حراج بذاره، اما به هر صورت هيچ چيز جايِ

حـاال،  . فكر جامعـه اسـت   ي روشن ثروت و دارايي آفت طبقه. ها بيشتر ناله و نفرينه سهم من از رفت و آمد اين

هاي پدر قدرتي محصور شده كه در هر زمـاني از مـا در مقابـل آتـش،      تاالر توسط محافظ ؛23ر، رفيق قديميتيل

پوشش اوليـاي   كنه، و طبيعتا تمام محوطه تحت مي دزدي، تعويض اشخاص و هر عامل خارجي ديگه محافظت

                                                            
21  Antichrist  
22 Old sport 

old boy 23 ِدر اصل به معني كنـد از قـديمي    آن استفاده مـي  هايي كه اين كاراكتر از ولي براي نگه داشتن وزن صفت است روزگار مدرسه يا كودكي دوست
  ف .پ.كردماده تفاس



 نفرين در شهر  گيرين.آر.سيمون :نويسنده

 

١٣ 

 وب سايت هواداران درن شان

كه و تا جايي. كننده هم هستيم توجه آدم سر سختي مثل جمع امور هم هست و مورد    دستم آمـده، تـاالر باعـث 

هـم كـه    هاي مربوط به خودشان معامله حداقل براي هم ها شده كه اولياي امور هاي زيادي بين كله گنده مشاجره

كـافي ايمـن    در نتيجـه مـا بايـد بـه قـدرِ     ... ها به درستي پيش ميره تا مطمئن بشوند تمام كار كردنددخالت  شده

 »....باشيم

  »اما؟«:گفتم

استثنايي محسوب  اي ئهم ش طرف شب العاده خاصي رو به حراج بذاريم، حتي براي فوق قراره چيزِ اما، امروز«

داشـت بـه گـا     يفرغـون  ه روشاگر همه چيز ب. قديمي  اسبابو اين همون علت اومدن تو به اينجاست، . ميشه

دزد ، اون وقت تو دستت رو باال ميـاري و ميگـي   كنه لگير نمياين مسئله غاف اصالرفت، كه البته من يكي رو  مي

از من نداشته باش، چـون اون   يكمك خودته، ولي انتظار اين كه بعدش ميخواي چي كار كني مشكلِ. رو بگيريد

ها در ظـاهر خـوب بـه     اون. ها هم انتظاري نداشته باش ترين خروجي ميگردم، حتي از خرس موقع دنبال نزديك

 هـا شكسـت خـوردن،    و اگـر تمـام راه   .هاشون باشـه  تخم رو انجام ميدن كه مطابق ميلِ فقط كارينظر ميان، اما 

معروفت استفاده كني و هر جا كـه دزد اون رو بـرده باشـه ميـري و      توني از موهبت كنم تو هميشه مي فرض مي

  »...اريپسش مي

  »براي چي من رو استخدام كرديد؟«:من كيف كردم و پرسيدم

انتظار داشتن كه شخصي رو استخدام كنيم، و تو بهترين  گذاران ما بيمه«:را باال كشيد اش بينيگريو با صداي بلند 

 ».ميتونستيم بپردازيم اي كه البته با توجه به بودجه ...بودي
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، 24او دلـويرنس وايلـد  . شـديم  رو به روآشنا يك پيكر ِ امناسب به سوالم بودم كه ب من همچنان منتظر يك پاسخِ

يك جامائيكايي بلند قد، محكم، تيز و با لحنـي  . بود 25آنسيلي هايِ جن و پري دادگاه مدلِ انتخابِو  طراح لباس

اگر كسي در هر حالتي جرات مخالفت كـردن بـا او را   . تلخ بود، با دهاني كه هيچ وقت سيگار از آن دور نميشد

دوختي بـه   وار شيك و خوشاو كت و شل. كرد كرد، او دود سيگارش را در صورت آن شخص فوت مي پيدا مي

رنگ رت داشـت ياو كاله پوشيده از پرش مغـ   تيره بنفش ماليم به تن داشت و جالب اين كه لباس او با پوست. 

  .اش باال بردم، اما او مثل هميشه در ابتدا شروع به انتقام گيري كرد يك ابرويم را براي ظاهر تازه

  ».اين فصله چه خوشت بياد، چه نهنگو كه خبر نداري، عزيزم، بنفش روشن رنگ «

اش به شـكل بهتـري    اي گرفت، سر خود را عقب برد تا گونه و دهان شهواني حالت غير رسمي مسپس در مقابل

هنوز چشـمانش بـا ديـدن مـن     . كرد رو رفتار مي يلد با تمام مردم دنيا همچون پيادهادليويرنس و. جلب نظر كنند

البتـه ممكـن بـود بـه خـاطر      . طور كه بايد ثابت باشد، نبود گرفت آن را مي ، و دستي كه با آن سيگارميشده تفآش

 مكنم؛ به طور آشكار همين مسئله قسمتي از شـهرت  من مردم را عصبي مي. فشاري كه از مالقات با من دارد باشد

ر مزايـده  در عـوض نگـاه تنـدي بـه تـاال     . بر روي من يا حتي گريو متمركز نبود اد حقيقتليااما و. را ساخته بود

   .انداخت و دود سيگارش را در تمامي جهات به يك باره بيرون داد

                                                            
24  Deliverance Wilde  
25  Unseeli Court   برخالف دادگاه سيلي. استشامل جن و پري هايي منحرف و بد انديش(Seeli Court)  كه جن و پري هايش در حمله هايشان گناه

. كننـد  دهند و بعد به پايين پرتشان مي برند و مورد ضرب قرار مي كنند و آن ها را به هوا مي شوند و به مسافران حمله مي نمي كنند، اين سپاه در شب ظاهر مي
  .آن ها با ساحره ها روابط نزديكي دارند. اندازند روي گله هاي گاو گوسفند مي بر (elfshots) و همچنين گلوله هاي الفي
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تـرجيح  . يم، مطلقـا پسـت  انعزيـز  ي،هميشه از اين كه به طرف شب برگردم نفرت داشـتم، پسـت  «:او ناگهان گفت

 » .ها سرشار از شادي و سادگي هستند آن. ميدهم بيشتر وقتم را در دنياي پريان بگذارم

مشخص بود كه . بلند تكرارش نكنم اما احساس كردم كه بهتر است با صداي خاليق هر چه اليق،با خودم گفتم 

    .ردك كنند خاموش مي او را اذيت مي كساني كه سيگارش را بر روي صورت د تهليوا

هـاي بيشـتري    سـيگاري  هاي مد شركت كنم و ته برنامه يِطرش اينجا برگشتم اين بود كه توتنها علتي كه به خا«

او براي اولين بار مستقيم بـه مـن   » .هاي تجاري و صد البته براي اجراي نقشه«.رحمانه ادامه داد بي» خاموش كنم

اينجا اين معني رو ميده كه تاالر مزايده اين اتفاق  نتمن خيلي خوشحالم از اين كه اينجايي، جان، بود«كردنگاه 

  ».فراتر از استثنايي گذاشتم.... من دستم رو بر روي چيزي . گرفته همونطور كه بايد مي. جدي گرفتهرو 

. 26قـديمي  من هم بايـد بگـم همچـين نظـري دارم ، محبـوبِ     «:با صداي بلند نفس خود را تو داد گريو الكريشا

چيزها رو بايد  بعضي. ودش ميارههمراه خ به باري كه منحصر به فرد، با بهايي غير قابل تخمين و با خطرات خون

 ».با چوب لمس كرد وها ر مئن اوني مط فراموش كرد يا از فاصله

چيزي در صدايم بود كه باعث شد » كسي دوست داره به من بگه ما داريم در مورد چي حرف ميزنيم؟«:من گفتم

اش لـه   د آخرين پك را به سيگار خود زد، آن را بر روي زمين انداخت و زيـر چكمـه  لياو. ندااز جا بپر را ها آن

وايلـد فـورا از روي قائـده سـيگار ديگـري در آورد و بـا       . او خيره شود با عصبانيت بهكرد، كه باعث شد گريو 

  .نگاهي انديشناك به من خيره شد

                                                            
26  Old dear 
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كم رو اتفاقي، زماني پيدا كردم كه دنبـال چيـز   ي كوچ من جايزه. من وقت زيادي براي اين كار گذاشتم، عزيزم«

 خواسـتم چيـزِ   بودم، مگه اين طوري نيست كه هر وقت دري بسته ميشه يك در ديگه باز ميشه؟ من مي اي هديگ

ك كنه، و كارم به توكيو هاي دمدمي مزاج و پرتوقع را تحري ي اون دسته از پري متفاوتي پيدا كنم كه بتونه عالقه

گزارشات به دست اومده از يك شركت جديد و جالب بـودم كـه متخصـص    ي  تحقيق درباره در حال. ختم شد

ولي وقتي به اونجا رسـيدم رفتـه   . هاي واقعي بودند هاي مينياتوري با فوران مواد مذاب و گدازه ساخت آتشفشان

اگـر  . ميشـد ارج ها فقط يك سوراخ بزرگ بر روي زمين باقي مونده بود كه ازش دود خـ  بودند و از كارگاه اون

شـما   براي اين كـه شـعار شـركت    ،»انفجار بيشتر، پول بيشتر«ي  هجملگفتم كه اين  ها مي تونستم حتما به اون مي

  ».پيدا كردم..... رو  اون بعدش به چين رفتم، جايي كه هرحال، به. خيلي مزخرفه باشه

هيجـان بـيش از حـدش باعـث شـد تـا       كه ابعاد كوچكي داشت برد، ها  دست خود را به سمت يكي از محفظه

در دست دارد و زماني كه خواست محفظه را نشان بدهـد خاكسـتر سـيگارش را بـر     هم  فراموش كند سيگاري

غر كنان يك سري فحش كودكانه را رديف كرد و خاكستر سـيگار را از روي محفظـه پـاك     غر روي آن ريخت؛

، نـه  ميشـد اي كامال معمولي ديده  پشت محفظه پروانه ازم، ازتري به جعبه بياند من جلوتر آمدم تا نگاه دقيق. كرد

خيلي بزرگ بود، نه كوچك و نه ويژگي به خصوصي داشت، از هر لحاظ كامال عادي بود و در واقع شـبيه هـر   

با بالهاي گشوده ميان هوا معلق مانده بود و توسط سوسوي ضعيفي كه از ميدان سكون بـه   .ي ديگري بود پروانه

كـه  اي  مانند حشره. زمان متوقف شده بود-خاص در فضاي  بود احاطه شده بود، پروانه در يك ثانيه وجود آمده

  .ي قضيه شد  ام متوجه م، اما او دوباره از ابروهاي باال رفتهداز پروانه نگاهم را برگردان .در كهربا گير افتاده است
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تئـوري  . نش يه كمي سـخته، امـا سـعي كـن بفهمـي     توضيح داد. يابه، اما نه اون طور كه تو فكر ميكني آره، كم«

به . هاش رو به هم بزنه، ميتونه باعث ايجاد طوفان در آمريكا بشه ميگه كه اگر يك پروانه در چين بال 27آشفتگي

بنابراين، اگر تو بتوني اون . ه يا دست ِ كم قادر به برقراري ارتباطهاين خاطر كه همه چيز در دنيا با هم در ارتباط

يك آشـوبگر كوچولـو،   . خب، من اون رو دارم و پروانه اينجاست..... ه رو بشناسي يا موقعيتش رو بدوني پروان

واي، مطمئـنم  . بـراش تعيـين كـنم    هم كه خيال دارم يه قيمت منحصر به فرد عادالنه فرد ي منحصر به يك قطعه

 ».شه مي جمع كننده حسابي حسوديش

و كسي هـم فكـر   . با هم سر و سري داشتند، اما به نتيجه نرسيد و به هم خورد و وايلد كننده جمع سابق بر اين(

  .)گفت ها آدمها رو نميشه به بعضي از  اي برسه، ولي بعضي چيز كرد كه قراره به نتيجه نمي

كننـدگان   حـراج » اي نيست، ي تازه تئوري پروانه در واقع نظريه«:گريو با صداي رسمي شروع به شرح نظريه كرد

در «. طوري هستند ها واقعا همين احتماال به اين خاطر كه بيشتر آن. ه صدايي شبيه به دانشمندان ناكام دارندهميش

 از رويتوانستند آينده را با مطالعه  گفتند، كساني كه مي مي تطير زنها  باستان افرادي بودند كه به آن يانميان روم

  ».گويي كنند پرندگان پيش پرواز

ها را برش بدهند و با توجه به  پوست بزرا داشتند كه  اين استعدادها  آنطور  همين«:او نگاه كرد وايلد با گيجي به

شـان ايـن اختيـار را     بعـد بـه  . را از ميان مردم تشـخيص ميدادنـد   ينبه آن اشاره داشت خائن شانجگرجهتي كه 

  ».اي مسمومشان كنند دادند كه با كدام زهرماري مي

                                                            
27 Chaos Theory كند در رياضي و فيزيك و ساير رشته ها تئوري آشفتگي رفتار غير خطي سيستم هاي حركتي را توصيف مي.  
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ي واقعي وجـود   ي پروانه يك تمثيل نيست؟ پروانه حث خارج نشيم، مگر تمام اين قضيهلطفا، اگر مقدوره از ب« 

 ».نداره

تـوي  اي  ي هر چيـز ديگـه   تونن به اندازه ميها  تمثيل«: را تحويل من داد اش هاي تحقيركننده خنده وايلد يكي از

بنابراين هر آدم خـوش  . باشن تونن ماهيت خودشونو داشته ها در اينجا مي سمبل. شب واقعيت داشته باشن طرف

هاي مشابه رو  شانسي كه توي مزايده بتونه اين پروانه رو به دست بياره، توانايي اين رو پيدا ميكنه تا تمام پروانه

وانـه، بـه تمـام    ون موقـع مالـك پر  ا. زنـه  مـي  كه اتفاق هاي آينده رو رقـم  28دومينوي  شناسايي كنه؛ اولين قطعه

به من . تونه مسير جهان آينده رو وارونه كنه، توانايي بي پايان واهد داشت و حتي ميرسي خآينده دست تاحتماال

  ».ميشمثروتمند  ،ثروتمند، عزيزم؛ دارم ثروتمند اعتماد كن جانِ

 »بره؟ كني شرداگه پروانه اين قدرت رو در درونش داره براي چي حاضر شدي « :پرسيدم

جان عزيزم، «:جواب دادتخيلي ندارن و ي  ام كه هيچ قوه احاطه شدهوايلد پيش خودش گفت چرا با احمق هايي 

اونوقت بايد تمام وقتمو صرف . انقدر احمق نيستم كه سعي كنم چنين چيز تاثير گذاري رو پيش خودم نگه دارم

 توني شرط ببندي تو مي. اين كنم تا اونو از دست عوامل قدرتمندي كه سعي دارن اونو بدست بيارند، حفظ كنم

اي به اين ماجرا ندارند، آشغاالي نمك نشناس، نه، يك مزايـده در مكـان معروفـي مثـل اينجـا      ها عالقه كه پري

ي  اي روي محفظـه  او بوسـه » .بهترين راه به دست آوردن يك سود درست و حسابي روي اين پروانه كوچولوهه

بي م دادگـاه آنسـيلي و خودمـو مـدتي آفتـا     گرد دارم و ميزنم به چاك، بر مي ها رو برمي و بعد من پول«پروانه زد

 ».فتهها از آسياب بي كنم تا آب نمي
                                                            

28domino  
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اينكه همه چيز رو خيلي سريع به گند بكشوني، تعجب  استعداد خوبي داري تو«: با ابروهاي در هم كشيده گفتم

معموال با چيز هايي كه وضعيت موجـود   29ميكنم چرا اولياي امور براي مصادره كردن پروانه كاري نكردن، واكر

  ».رو تغيير بدن موافقت نميكنه

واكر دوست داره فكر كنه چيزهايي كه اين اطراف ميگذره، تحته كنترلشه، اما براي «: وايلد با خيالي راحت گفت

  ».امور بديهي هست كه تجارت آزاد از الويت بيشتري برخورداره اولياي

 »!فرهنگ بي مردك«: ك كرد و گفتگريو با عصبانيت عينكش را پا

 »ي واقعيه اولياي امور باور نكردند كه اين يك پروانه يا«:من گفتم

ذهنت رو مشغول چيزي نكن كه براي مشـغول  «: نقص بيرون داد دود بي  گشادي زد و يك حلقه يلد لبخند گلهاو

  ».كردن ذهنت درست شده، عزيزم

ف اول بنشـيند  آنجا بودند و در مورد اين كه حق چه كسي است در رديدر اين زمان خريداران مشغول پر كردن 

خواهي كردم و هنگامي كه شروع به قـدم زدن دور تـاالر    مودبانه از وايلد و گريو معذرت .كردند جر و بحث مي

هاي ناشناسي بودند، كـه بـه نماينـدگي اشـخاص      ها چهره بيشتر آن. پر سر و صدا را تماشا كردم كردم، جمعيت

هاي اميـدواري كـه    ديگري آمده بودند يا كساني بودند كه برايشان شهرت داشتن اهميتي نداشت، شايد هم روح

 خواسـتند شـاهد فـروشِ    به نامي بودند كه مـي  جستجوگرانِ ،ها برخي از آن. وجوي يك معالمه بودند در جست

زيادي كه آمـده بودنـد تكميـل شـد،      تظرفيت تاالر به خاطر ازدحام جمعيو سرانجام . ي پروانه باشند سابقه بي

                                                            
29 Walker   
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هـاي   بايسـت صـندلي   مـي  هاي عروسكي خرس. و باقي هم به ديوار تكيه داده بودند شده بود پرها  تمام صندلي

كاركنان انسـان، در حـال توزيـع    .(كردند د با صداي بلند غرغر ميتوانستن بيشتري بياورند و آنها تا آنجايي كه مي

و  مردم دوستانه.) ها هستند ها كامال تحت نفوذ آن رسيد خرس يت بودند؛ به نظر ميبروشورهاي خريد بين جمع

بودند تا پروانـه را ببيننـد يـا رقبايشـان را     شان را باال آورده كردند و تعداد زيادي سر پچ پچ غيردوستانه شروع به

پروانـه ايسـتاد و    ي الكرشيا گريو به سوي سكوي حراجي قـدم برداشـت و مغرورانـه پشـت محفظـه     . پيدا كنند

  .ها شدم من هم پشت جمعيت كمين كردم و مشغول تماشاي آن. عالمت سكوت داد

به راحتي قدش به دو . متوقف شد ميشدهاي سنگينش وارد تاالر  و همه چيز زماني كه يتي بزرگ پشمالو با قدم

وقتي كه . سفيد رنگ كثيفش نمايان بودند پوست رسيد با عضالتي ورزيده و در هم پيچيده كه زيرِ متر و نيم مي

. الجثه به سنگيني شـروع بـه پـايين رفـتن در راهـروي تـاالر كـرد همـه عقـب نشـيني كردنـد            آن موجود عظيم

 خـود  هاي سـنگينِ  قدم با از زير نظر گذراند و تك به تكاش را قاپيد و با حالت تهديد آميزي همه را  جاچتري

پس از مكثي براي اطمينان از ايـن كـه   . تا براي متوقف كردن او تالشي بكندهيچ كس ميل نداشت  .بيرون رفت

  . خواهد دوباره برگردد، مزايده روند عادي خود را پي گرفت يتي كامال از تاالر رفته است و نمي

نوبت وآوردند  ها تنها مدت كوتاهي دوام مي اما آن كرد آغازمزايده را كمتري داشتند،  گريو با اجناسي كه قيمت 

صـبرانه منتظـر بـه دسـت گـرفتن       تمام حاضران بـي . رسيد ها از زير چكش مزايده به سرعت مي آن بدرود گفتن

در  30آلود از ديدن جكي غم .تر معطوف كردم ي معروفها من بيشتر حواسم را بر روي چهره. بهترين قطعه بودند

                                                            
30 Schadenfreude  برد شود و لذت مي شود كه از ديدن ناراحتي ديگران خوشحال مي بيماري رواني دارد و به كسي اطالق ميدر اصل اين لقب اشاره به .

اما به اين خـاطر كـه ايـن    - .به معني لذت freude  به معني آسيب ديده و Schaden شود اين كلمه از زبان آلماني ريشه گرفته و از دو قسمت  تشكيل مي
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ديدم كه در حال مكيـدن   به وضوح مي. و عواطف بود جكي معتاد احساسات. وسط جمعيت هيچ تعجبي نكردم

طـرف مـن برگشـت و اصـرار      او بـه . اطراف خود بود و مزه مزه كردن احساسات و هيجانات مختلف جمعيت

چاق و خيس از عرق بود، با  وا. فشار داد آن را با من دست داد و كمي بيشتر از حد معمول. او را ببينم داشت تا

هـاي   نشـان . پوشـيده بـود  31يك يونيفـورم گشـتاپو   . بر صورت داشتچشماني اشك آلود و لبخندي عصبي كه 

ي شـش پـر مهـر     كرد و روي زنجير دور گردن خود يـك سـتاره   ايش روي چرم سياه خودنمايي مي افتخار نقره

و . هاي زندگي مغـايرت داشـتند   توانست احساساتي را جذب كند كه با نشانه جكي تنها مي. انداخته بود 32داوود

به همراه خود داشـت كـه    33مدت يك دابرمن بزرگ  ها، تمامِ از خود، در برابر احساس خشم آدمبراي محافظت 

  .را صورتي كرده بود آن

 ، طـوري خرامـان وارد تـاالر شـد كـه انگـار آنجـا ارث       35هاي سياه نكرومنسـر  جادوگر ، مشاور34ِساندرا چانس

چانس همچـون يـك هنرمنـد خبـره حـالتي      . اش بود اش است، هرچند كه در حقيقت اين رفتار هميشگي پدري

مخصوص اختيـار كـرد و هـيچ     جايگاه يك صندلي در رديف جلو درست روبه رويِبه خود گرفت و   متكبرانه
                                                                                                                                                                                                

را برابـر بـا آن    آلـود  ي غـم  ي توضيحي به عنوان لقب استفاده كنـيم نيسـت، بنـده واژه    حال نداشته و امكان اين كه از يك جمله كلمه در فارسي معادلي تا به
  ف   .پ.گذاشتم

 ف.پ. كرد اس فعاليت مي.گشتاپو نام اختصاري پليس مخفي آلمان نازي است كه در دوران هيتلر زير نظر اس 31
اين نماد يهوديت به عنوان سپر داود در زبـان عبـري شـناخته    . گوش كه از دو مثلث متساوي االضالع ساخته شده است ميباشدستاره داود يك ستاره شش  32

 ف.شده است پ
33 Doberman يك نوع سگ سياه و قهوه اي پاشبان 

34 Sandra Chance 

35  Necromancer كننـد   ها استفاده مي كنند از دانش آن شود كه روح مردگان را احضار مي گويي كه به نوعي از جادو اطالق مي ي مرگ و پيش از دو كلمه
  ف.پ. گويي رقم بزنند يا به اجراي طلسمي كمك بكنند تا يك پيش
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ندي داشـت و باريـك   چانس قد بل .كند مي درواقع كمتر كسي اين كار را. ترين اعتراضي نكرد كسي هم كوچك

نمود و بـه   اي رنگ پريده مي گونه بيمار به طور ،ي قرمز رنگ هاي فر خورده اي از مو اندام بود، صورتش زير دسته

در سرتاسر بدنش پخش شده بودنـد، هـيچ    جز اليه هاي حلقويِ نارنجي رنگ و نازك التكس كه بي هيچ قائده

هـاي مشـابه آن    هم با آب مقدس و چيز ي التكس آن اليه بيشتراحتماال براي محافظت .(پوشش ديگري نداشت

او را  توانسـت  مـي  رعـد بـرق  كـه   هاي ميخي و فلزي در بدن و صورتش داشت آويز هم انقدر و .)مخلوط شده

طـور شـل و    بـه  را ،36سمبل هاي دروئيدي با پوششي ازاي  كمربند چرمي ساده. كندب جدي تبديل به يك خطرِ

؛ گرد و خاك گورستان، پودر خون، چشم سـمندر  كرد مي حمل آن دور كمرش بسته بود و ابزار كارش را با ول

او فروخته شدن اجناس كم قيمـت را ناديـده   . كردم با احتياط او را تماشا مي. مثل هميشه. قورباغهي  آبي و پنجه

 بـا  مشـخص بـود  اي  صـورتش از هـر زاويـه   . دانستند فقط به خاطر پروانه آنجا بود و همه اين را مي. گرفت مي

  .شناختم او را از خيلي وقت پيش مي. لبخندي ترسناك و سرد و باهوش يچشمان

هايي تخصص دارد كه شخص مهمي در آن مرده باشد، معموال ناگهاني، تندخو و به شدت غير  چانس در پرونده

از  اقبرستان بشويد جـواب ر  ي اين كه حوالهاگر خيلي به كتك خوردنتان خورده نگيريد قبل از . قابل پيش بيني

او فقط به اين توجه . سابقا در دو سه تا پرونده با او همكاري كردم، اما خيلي طول نكشيدند. شما بيرون ميكشد

طور  اي حاصل كند و واي به حال كسي كه در سر راه او قرار بگيرد، من هم عادت داشتم همين كند كه نتيجه مي

هاي بد است و دو نفري كه چنـدان   چانس، براي من يادآور روز. ام ارم فكر كنم كه تغيير كردهباشم اما دوست د

هميشـه   .ي مـن شـد   خيـره   ي نگـاه  انـداخت و متوجـه   او به طور ناگهاني به اطراف نگاه. ها عالقه نداشتم به آن

                                                            
 ف.پ باستاني سلتيك است جادويِ-يك دين 36
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دادم و بعـد هـر دو نگـاه    به سردي براي من سر تكان داد و من هم براي او سري تكـان   .ي خوبي داشت غريزه

  .خود را برگردانديم

 37مـرگ  سـوگ  ؛ هيـوالي مخـوفي كـه   شتطرف شب رابطه داي  چانس با يكي از عوامل اصلي و نگران كننده

 فقط گفتن اسـم . شناختند او را مي 39و فرشته عذاب 38بعضي اوقات هم به خداي خودكشي. زدند صدايش مي

مرگ وجود  بين چانس و سوگ اي  داند دقيقا چه رابطه هيچ كس نمي. تا مردم را به آخر خط برساند دوبكافي  او

بعضي چيزها حتي بـراي   .آن هراس دارندي  دارد و آنهايي هم كه قدرت تخيل دارند حتي از حدس زدن درباره

. اي نشان نداده اسـت  عالقهها  دانم چانس هيچ وقت به حراجي تا آنجايي كه من مي. شب هم عادي نيستند طرف

اما خداي خودكشي به چه دليل در صدد به دست . مرگ آمده باشد؟ شايد پس آيا ممكن است كه از طرف سوگ

من فكر كـردم كـه احتمـاال    . مطمئنا كسي دلش نمي خواهد بداند يا نظري بدهد ي آشفتگي است؟ آوردن پروانه

ي  ها چـه كسـي آنقـدر احمـق بـود كـه درمقابـل نماينـده         ينولي علي رغم تمام ا. بايست كاري انجام بدهم مي

ي آنجـا بودنـد   دعوامل قدرتمند زيا. يالم راحت شدمرگ بايستد؟ من به دور و برم نگاهي كردم و كمي خ سوگ

  .كردند كه بتوانند مقابل چانس بايستند به خصوص اگر در تب وتاب قيمت دادن گير مي

پروانـه را  —انجام بـدهم  هاي بشر دوستانه فعاليتتوانم  بود، من هميشه مي ي نهايي او و اگر از بد روزگار برنده

  .بزنم به چاكبدزدم و با تمام وجودم 

                                                            
37 Lamentation  
38God of suicides  
39  suffering saint of  
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محلي ميكردنـد و بـا هـم     نشسته بودند، آشكارا نسبت به هم ديگر بي 40ي رقص ي كمي ارباب و ملكه در فاصله

ند، سـت خوا ها پروانـه را نمـي   كدام از آنبندم هيچ  شرط مي. كردند يا شايد هم از روي آداب اخالقي صحبت نمي

و  انـد  روزگاري زن و شوهر بودند، حاال از هم جدا شـده . صرفا آنجا بودند تا ديگري نتواند آن را تصاحب كند

هـاي مـذهبي و    اش كه بـا نشـان   محلي 41ارباب رقص به ظاهر سلتي .دهد هر كدام رقص آيين خود را انجام مي

تماشـا  . ي رقص ظاهر زنان آوازه خوان ديسكو را داشت كه ملكه نازيد در حالي رسيد، مي به اوج خود مي 42ودي

ن و برازنده و پر معني اسـت اگرچـه   كردن ورود آن دو به يك اتاق هميشه لذت بخش بود، هر حركتشان متواز

  .رقصند وند مينخودشان ميش در درون كه موسيقيآنها فقط با 

بـراي   44كننـده  هم در ميان آخرين نفراتي كه وارد جمعيت شدند بود، آشـكارا از طـرف جمـع    43شرير رنگارنگ

شخصـا در مـالء عـام     را ها بود كه خودش تر از اين حرف كننده خيلي مغرور جمع. (شركت در حراج آمده بود

شرير  .)جدا داشته استي  مجموعههميشه سعي در دزديدن چيزها و جمع كردنشان در سه  كند كسي كهحاضر 

ي بن بست مالقات  خواست او را در انتهاي يك كوچه رنگارنگ يك دلقك كريه بود كه به هيچ عنوان دلتان نمي

هـاي   اش از شرارت د موذيانه و صورت آرايش كردههاي تند و متضادي داشت و لبخن لباس گشادش رنگ .كنيد

                                                            
40 Lord of the Dance and Dancing Queen  
  ف.ها به سادگي شكست خوردند پ نام قبايلي بودند كه پانصد سال پيش از ميالد مسيح در اروپاي مركزي ساكن شدند و در جنگ از رومي  سلت 41
   .با آن رنگ كننداي آبي كه مردم در زمان هاي باستان عادت داشتند بدن و صورتشان را  ماده 42
43 Painted Ghoul  
44  collector 
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داد، همچون افرادي كه در حيـاط   هايش را نشان مي با پوزخندي شريرانه كه تمام دندان .كرد گمنامي حكايت مي

  .كنند با تكبر وارد تاالر شد مدرسه جاكشي مي

، و خيلـي دسـتم درد نكنـه امـا اصـال      تا اينجا كوبيدم اومدم 45من از سدوم! ها ها و پسر به به، سالم رفقا، دختر«

، بازي كنه؟ من كامال مطمئنم كـه يـادم نميـاد آخـرين بـار كجـا       46خواد ليدي رو پيدا كن كسي مي! خسته نيستم

 »...ترتيب اون رو دادم

اي در ميـان   قاتلش داشت با خنـده  او كسي بود كه به دلقك نيمه شب معروف بود، لبخندي كه بر روي صورت

او خيلي هواي خودش را داشت اما هنوز هم يك شاگرد بود كـه فقـط زيـادي    . رسيد به پايان مي حبابي از خون

  .تحويلش گرفته بودند

رسيد همـه   ديگر به نظر مي. در آخر نوبت به قيمت دادن به پروانه رسيد و من نگاهي تيزبينانه به اطراف انداختم

ها را نگاه دارد، ولـي حتـي چشـمان پـر      يمتقبهترين  گريو بيشترين تالشش را كرد تا. خواهند قيمت بدهند مي

. خوردنـد عـاجز مانـده بـود    رفتند و سرهايي كه تكـان مـي  هايي كه باال مي ي او نيز در دنبال كردن دست تجربه

ها به سرعت بين مـردم شـيوع پيـدا كـرد و مـردم متقاعدشـدند كـه ايـن          كلمات زشت و زننده و الف و گزاف

 رفـتم، و بـا عصـبانيت بـه مـردم نگـاه       مي من به سرعت در طول راهرو باال و پايين .ها عمدي استپوشي چشم

                                                            
45 Sodom  خواهيشان دچار عذاب شده و نابود گشتند قوم لوط در آن ساكن بود اما به خاطر همجنس ي كهشهر قديمي سدوم در كشور اردن، مكان. 

چرخانـد   ها را مي دهند سپس بازي گردان كارت آغاز نشان مي دربي را  بي گيرد و به شما كارت اين بازي از اين قرار است كه سه كارت بر روي ميز قرار مي 46
بي را تشخيص بدهد، در اينجا شخصيت در حال بازي كالمي است و منظور دور و نزديـك دارد يكـي ايـن  كـه امكـان       و آن شخصي كه بازي ميكند بايد بي

بـه   كنـد كـه   حقيقي گرفته و اعتراف مي زنيك  به ي را كنايه ليدي است، ديگري كارتكارت كج خودش هم نمانده تقلبي وجود ندارد براي اين كه در خاطر
 ف  .پ.، كجا دفن كرده استهياد ندارد آخرين زني را كه كشت



 ملوانان روح  پيام فخرايي/ ه خاكپاش سمي: مترجم

 

٢٦ 

Darrenshanfans.ir 

. كردم تا رفتار بهتري داشته باشند ولي مشكل خيلي سريعتر از آن كه من بتوانم كاري بكنم شـيوع پيـدا كـرد    مي

شد خود را از بـازي  رسيد كسي خيال داشته با ساندرا چانس همچنان قيمت را باال نگه داشته بود اما به نظر نمي

اش تكيه داد و پس از اينكه قيمتـي بـاالتر از چـانس پيشـنهاد داد، لبخنـد       شرير رنگارنگ به صندلي. كنار بكشد

ي ا چـاره  چنان شيوع پيدا كرد كه گريو نااميدانه بـه دنبـال راه  ها  سرو صداها و كشمكشي  بقيه. ناخوشايندي زد

من موقعيـت را  . كرد اي باال بود كه جاه طلبي هر كسي را تحريك مي آشفتگي به اندازهي  قيمت پروانه. گشت مي

ي شكل گـرفتن   در آستانه ،جمعيت عصباني و نااميد بود. ديدم دوست نداشتم بررسي كردم ولي چيزي را كه مي

توانسـت از هـر گونـه حملـه جـادويي       ناپذيري بـود كـه مـي    جداييي  قهطتاالر در من. بدي قرار داشتي  منظره

، واضح بـود كـه   ميشدو هركس كه برنده . آمد يري كند ولي در برابر تفنگ يا چاقو كاري از دستش بر نميجلوگ

كلمـاتي سـاده و نگـاهي     توانستم با معموال مي. مثل اينكه قرار بود كاري انجام بدهم. آمد مشكالتي به وجود مي

بنشانم اما اين دفعه همه چيز فراتـر از   خشن همه چيز را كنترل كنم و با تكيه بر شهرتم هر چيزي را سر جايش

  .ها بود اين حرف

ي  مشـغول زمزمـه   ،با وجود كشمكش و آشفتگي و تهديد قريب الوقـوع . غير معمولي پي بردم...  چيزِبه  سسپ

هاي ناب و نوي كمـدي   بودم يكي از آن كار 47"بلوز سبك ي كوتوله، ملكه بريدجت"ي قديمي به نام  يك ترانه

تـر  كه به فكـر آن نيفتـاده بـودم، عجيب   هاي زيادي بود  سال. ساخته شده بود 48در آن زمان كه توسط ري استوينز

حتي برخـي قيمـت دادن را هـم متوقـف     . همين آهنگ بودندي  اينكه بيشتر مردم نزديك من هم در حال زمزمه

                                                            
47 Bridget the Midget the Queen of the Blues  
48 Ray Stevens  سازد مييكي از هنرمندان معروف معاصر كه آهنگ هاي كمدي و منحصر به فردي.  
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وقتي فهميـدم كـه آهنـگ در حـال     . دانستند چرا از بخوانند اگرچه خودشان هم نميكرده بودند تا همراه بقيه آو

تصـادفي بـودن اتفاقـات و اجبـار گـاهي       شـب  طـرف در . ، موهاي تنم سيخ شـد پخش شدن بين جمعيت است

 .دهد كه دست يك عامل خارجي در كار است دهد و معموال اين معني را مي مي هاي خاصي معني

اش شـد، انگـار كـه     شـاني هم قيمت دادن را متوقف كرد و به سختي مشـغول ماليـدن پي   در آن لحظه حتي گريو

ساندرا چانس و شرير رنگارنگ هـر دو ايسـتادند و بـه نظـر     . ندا هاو شد موجب رنجشِ اي ناخوانده هاي انديشه

ي مـا   هاي نگراني بين جمعيت پخش شد، در آن هنگام آهنـگ متوقـف شـد، امـا همـه      زمزمه. آمدند مبهوت مي

آمد كه هيچ كدام از مـا   فشار كه در حال افزايش بود و از جهتي مي يك نوع احساسِ -چيزي را احساس كرديم

. كردنـد  مـي  بـه دور و بـر نگـاه    پريشـاني بيشتر مردم ايستاده بودند و با . توانستيم نامي بر روي آن بگذاريم نمي

  .نها نيستيمدانستيم كه ت مي جديدي وارد تاالر نشده بود اما همهشخص 

  » .چيزي در حال آمدن است، چيزي بد«:ندرا چانس گفتاس

اي كه در مزايده پيش آمده بود اعتراض كردند، اما خيلي طولي نكشيد تا دهانشان را  شمار كمي از مردم به وقفه

د، ولي چيـزي  كردن حاال ديگر بيشتر مردم ايستاده بودند و به انتظار تهديد يا هشداري اطراف را تماشا مي. بستند

دور هم ازدحام كرده بودند و  هاي عروسكي خرس. هاي گوناگون در دستان بي قرار ظاهر شد اسلحه. ديدند نمي

يك نـوع فشـار رو بـه افـزايش     . تاالر آرام و مضطرب بود. هايشان از ميان دستان نرمشان بيرون آمده بود چنگال

و هـا   حفـاظ ي  انفجـار نـور و ناگهـان همـه     از قبـل ي  درسـت مثـل لحظـه    ميشـد  مانند طوفان در هوا احساس

توسط موجودي كه براي بيرون مانـدن و محصـور   ها ايستادگي كرده بود،  هاي تاالر بزرگ مزايده كه قرن پوشش

موجودي زنده، عظيم و وحشي كه همچـون  . در يك تابش شديد انرژي در هم شكست ،شدن ساخته نشده بود
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  .كرد ود، در اصالت وجودمان رسوخ ميش ي زالل مي كه وارد چشمه يزهر

يك ملوان روح، مسافري از بعد . ها را تشخيص دادم من نشانه. تواند باشد دانستم كه آن چيست و چه مي من مي

مزاحمي كه نمي شود آن را متوقف كرد يا از بين برد چون نه آنقـدر واقعـي و نـه آنقـدر غيـر      . تر يا باالتر پايين

قبل از اين ملوانان روح را تجربه كـرده بـودم،    هاي انساني روي آن اثر گذاشت، ا قدرتواقعي است كه بتوان ب

دو  در عمـرم  بايد منصفانه نيست كه. رچي روح بودم، شكا49گردد كه شاگرد كارناكي جريان به آن موقعي برمي

دانسـتم كـه ايـن كـار را      خواست فـرار كـنم ولـي مـي     دلم مي. با چيزهايي چنين دهشتناك رو به رو شوم مرتبه

  .كنم نمي

پـيش از آنكـه در جسـمي مـادي     . ها از طرف بعد پايين، آغاز شـد  جمعيت، با آشكار شدن اولين نشانهِ وحشت

شروع به باريـدن در ميـان تـاالر كـرد،      هاي غير متمركز حلول كنند و زندگي مخوفي را به عاريه بگيرند، انرژي

مـردم را در برگرفـت، كسـاني كـه واقعـا آنجـا        اي اطراف رنگين كمان سياهي را ايجاد كردند و رايحه ،ها جرقه

. ها، كف زمين و سقف بيرون آوردند و حالت دادند از سطح ديوار ار شانهاي هولناك و بد شكل صورت. نبودند

هاي ناهموارشان را نشان دهد و چشمان تاريكشان با صـداي   ه بود تا دندانشان به پشت تا خورد هاي كلفت لب

مـا در حـال   ... گفـت   شان در اذهانمان به لرزه درآمـد كـه مـي    چرخيد و صداي غير انساني قيژ قيژ در حدقه مي

آمد و جمعيـت   ها آهسته باال مي صندلي انگشتان چوبيِ دست عظيمي از ميان رديف... آييم مي ما داريم... آمدنيم 

ند و كلمات قدرتي را كه هيچ تاثيري بر روي موجوداتي كـه راه خودشـان را از   ميشدكشيدند، پراكنده  فرياد مي

 .نددكشي ما باز كرده بودند نداشت، فرياد مي يزير بناي حقيقت به دنيا

                                                            
49 Carnacki  
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يي چوبي و شالق مانند تبـديل شـدند جمعيـت    ها هاي چوبي به طور ناگهاني منفجر شدند و به ريسمان صندلي

هـاي چـوبي خـرد     ها پيچيدند، دسـت و پاهـا زيـر فشـار ريسـمان      پراكنده شده را اسير كردند و محكم دور آن

بلعيدند و به زبـاني باسـتاني و    هاي ريخته شده را مي خون ،بر آمده بودند تاالر هايي كه از كف ند و چهرهشد مي

ي موجودي عظيم كه در حال نفس كشيدن است، به داخل و  ديوارها مانند سينه. فتندگ با صدايي گرفته سخن مي

  .رفت مي تاالر در حال لرزيدن بود و زمين مثل كشتي روي دريا باال و پايين. خوردند خارج تاب مي

افتادنـد كـه كسـي فرصـت      حاال ديگر حوادث آنقدر سريع اتفاق مـي . داشتاطرافمان جريان  كشان طوفاني نفير

تمام اشياء بـدون محـافظ   . ها نشان بدهد يا خودش را با محيط هماهنگ كند كرد عكس العملي نسبت به آن نمي

ند و بـه  ميشـد و يا پاره  ميشدبزرگ  ها سايز لباس. ندميشدور  اختيار شعله خوردند يا بي به جلو و عقب تاب مي

سوختند و ديوارها عرق كرده  مي ي آتش بدون هيچ تكيه گاهي در هواها شعله. ندميشدي كوچكتر تقسيم ها كهت

  .كردند مي ي ناشناخته صحبتها آمد و مردم به زبان از سقف باران سنگ و ماهي مي. بودند

م شده بود و با بي حسي بـه  او روي زانو خ. بپيوندمگريو  الكريشاآشفته باز كردم تا به  ان جمعيتراهم را از مي

. كمكش كردم تا روي پاهايش بايستد و او هم مانند يك بچه به من چسبيد. چسبيده بود جايگاه مخصوص خود

هـاي   خـرس . رسـيد  كردم كه او چند طلسم اضطراري براي پشتيباني داشته باشد ولي اينطور به نظر نمي آرزو مي

كردند كمك كنند ولي نميشد  مي خوردند و سعي مي تلوتلوميان جمعيت وحشت زده به عقب و جلو  عروسكي

  .شان را سپر مردم كنندمي نرها از آنها انتظار داشت كه بدن

ي قـديمي را زيـر قـدرت خـود      يكي از ملوانان روح تاالر را مورد تاخت و تاز قرار داد، و تمام محيط انبار غله

و ناگهان هيجانـات قدرتمنـدي افكارمـان را    . هاي تاالر را تغيير داد كاري ها و ظريف گرفت و ماهيت تمام نقش
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مردم با هيجان زياد شـروع بـه خنديـدن، گريـه     . دي دفاعيمان را كنار زها تصرف كرد، به آساني و با تحقير پرده

مـن بـه شـدت    . موشي را تكان داده باشـد  ،كه سگي لرزيدند مثل اين بود كردن، جيغ زدن كردند و به شدت مي

. يمـان شـد  ها و بعـد تـرس وارد ذهـن   . توانسـتم آن را متوقـف كـنم    نمي اماكردم  مي خنديدم و احساس درد مي

، همه احتياج داشـتند  ...ترس از موجودات خيالي و  ،افتادن ،چون، ترس از تاريكييي ساده و ابتدايي همها ترس

افتادند و ديگر بلند  مردان و زنان به زمين مي .آوردند كه به چيزي حمله كنند به همين دليل به يكديگر هجوم مي

. توانسـتند بـا آن مقابلـه كننـد     مبتال شده بودند و نمـي  50هيجان زياد به كاتاتونيا و همه به دليل ترس ،ندميشدن

شمار كمي از مردم به سمت . ملواني ديگر در محل بود و تاالر به محلي غير قابل تحمل و بيگانه تبديل شده بود

  .ي خروجي راه افتادند تا آن را پيدا كنند اما درها ناپديد شده بودند و هيچ راه خروجي وجود نداشتها در

او بـا  . يش كنـده شـده بودنـد   ي گشـتاپو ي پالتوها مثل يك ماهي بادكنكي متورم شده بود و دكمه آلود جكي غم

ند و فراتـر از اشـتها و   ميشدمكيد، هيجاناتي كه با زور وارد  خنديد و هيجانات اطرافش را مي حالت دردناكي مي

ي صـورتي  هـا  ش روي گونـه ا ي چشـمان برآمـده   قطرات درشت و خون آلود اشك از حدقـه . ظرفيت او بودند

بـه   شـرير رنگارنـگ  . آن پخـش زمـين بـود   ي  شكم سگش دريـده شـده بـود و دل و روده   . رنگش سرازير بود

 او سـعي . كـرد  ي بزرگ ايجاد مـي  كرد و سوراخي در ابعاد يك حشره ي در حال تاب خوردن شليك ميها ديوار

عرق گريمش را از بين برده بود و ديگر . رار كندف ،كرد مي از هيجاناتي كه معموال خودش به ديگران وارد داشت

  .لبخندي روي صورتش ديده نمي شد

هايي كه عمدتا در ارتباط با مردگان بودند، نه عناصر  طلسم ،فايده مانده بودند ي ساندرا چانس اغلب بيها طلسم
                                                            

50 Cata-tonia هـاي مشـابه يـا     اي از عالئم روحي و اختالالت رواني است كه در مواردي همچـون شـزوفرني، افسـردگي و بيمـاري     اين بيماري مجموعه
  ف.پ. همسان است حالي اعضا ي همچون كندي ذهن و بيهاي شود و با حالت استعمال مواد مخدر ظاهر مي
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ي حفـاظتي ايسـتاده   ها ي درخشان از طلسم متكبرانه در داخل يك دايره. كرد حيات، ولي او همچنان مقاومت مي

گير بومي داشت كه در هر جهتـي آن را   او يك استخوانِ نشانه. داشت بود و قدرت ملوانان روح را عقب نگاه مي

، نيروهايي كه از وراي جهان مادي فراخوانده شـده  بردند هجوم مي سمتجاندار به آن  هايي رشتهرفت  نشانه مي

  .گشتند مي ز، آنها هميشه بااما براي زماني معين بود

بـا  . رقص دوباره به هم پيوسته بودند وبه تهديدي براي دشمنان مشتركشان تبديل شـده بودنـد  ي  ارباب و ملكه

ان به طور شـگفت انگيـزي   شآوردند و هر حركت مي ي قدرتمندي را روي كف زمين به صدا درها پاهايشان ريتم

. تابانـد  هاي فاقـد از انسـانيت مـي    ني را به چهرهشان پرتوي جرات و جسارت انساهاي منحصر به فرد بود و بدن

  .رقصيدند بهترين بودند مي ها وقتي با هم آن

هايي كه با دادگاه آنسيلي بسته بـود، محافظـت    پيماني  پريان ايستاده بود و به واسطهي  يلد در حلقهادليورنس و

  .آمد مي رقت بار به نظر او دستانش را به هم فشرد و. ميشد

زد قرار گرفتـه بـودم و بـا     مي تحت تاثير ترس و هراسي كه در اطرافم موج ، فقط اندكيايستاده بودمو من تنها 

 .ميلي تصميم گرفتم كاري انجام بدهم بي

توانسـت   اين مي. هايم را مانند راز پيش خودم نگه دارم خواست توانايي دلم مي. حقيقتا مايل نبودم تا كاري بكنم

توانيد كارهايي را انجام بدهيد كه با جـادو قـادر    شما با يك شهرت خراب مي. نمكمك كند تا شهرتم را حفظ ك

ملوانان روح مدتي نسبت به من عقب نشيني كردند شايد به خـاطر ماهيـت و طبيعـتم گـيج     . به انجام آن نيستيد

كردم كـه راه حلـش را هـم     دانستم مشكل چيست و فكر مي مي. نكشيدند اما آن لحظات خيلي طول ندشده بود

اگـر اشـتباه   . ي جهـنم عقـب بكشـم   هـا  كه همه را از دروازه بوددانم و بنابراين دوباره مثل هميشه نوبت من  مي
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  .ام مردم ولي ديگر به اين چيزها عادت كرده كردم به طرز فجيعي مي مي

 را روي يكي از ملوانان روح امتحان طلسم تبعيد، او  كردم مي با كارناكي كارگردد كه من  جريان به موقعي بر مي

گاه پر رفت و آمد راند و بعد از آن وقتـي حواسـش نبـود مـن طلسـم را در       يحكرد و آن را به بيرون از يك تفر

واهـد  گفت اين چيزها روزي بـه كـارم خ   مي و يك احساسي به من او چيزهاي زيادي داشت. جيبم پنهان كردم

اي طاليـي را كـه مسـتقيما از     سـكه  توي جيبم را گشتم و باالخره بين چيزهاي مرموزي كـه تـوي آن بـود   . آمد

آورد و  از آنها سر در نمـي  خورد كه كسي مي هايي به چشم روي آن نوشته. آمده بود بيرون كشيدم 51سرزمين ند

روي ايـن  خواسـت   من هرگز دلـم نمـي  . هم روي آن بود كه بر اثر زمان سائيده شده بود اي ي آزار دهنده چهره

 شيايي از اين قبيـل آورند كه به ا به شما فشار مي تكيه كنم ولي بعضي مواقع وقتي نيروهاي خارجي ها جور چيز

اشيا قدرتمند هيچ وقت . مشكايت كن او توانستم پيش كارناكي برگردم و از كرد مي اگر اثر نمي .احتياج پيدا كنيد

  .كنند چيزي را تضمين نمي

چـون   سرم را بر گردانـدم  الزم بود تا .سكه را در دستم نگه داشتم و طلسم و كلمات قدرتمند را به زبان آوردم

با آن دسـتم  . نوري كه براي چشم انسان خطرناك بود. نور فوق العاده درخشاني از سكه شروع به تابيدن كرد كه

در طـول تـاالر بـه     طلسـم تبعيـد  . نگه داشته بودم، احساس كردم كه سكه مثل آتش داغ شده اسـت  كه سكه را

. خروشـيد  در ميان تاالر به زباني باستاني تر از نـوع بشـر سـخن مـي    . حركت درآمد، خواهان كاري هولناك بود

تـرين   راند و تـا پـايين   عقب مي ها را به كشيد و آن ها را از اجسامي كه در اختيار گرفته بودند بيرون مي ارواح آن
                                                            

51The land of the Ned  و از   هستي  ملعون  اكنون  11. آورد فريـاد برمـي  نـزد من  از زميـن  بـرادرت  ؟ خـون كردي  بود كه  كاري  چه  اين«خداوند فرمود
تو نخواهد   بايد، به  كه  آنچنان خود را  محصول  ، ديگر زمين كار كني  ، هر چه پس  از اين  12.  شد  ، طرد خواهي اي كرده  را رنگين  آن  برادرت  با خون  كه  زميني

از حضور خداونـد    قائن  آنگاه 16.  بـا او برخورد كنـد، او را نكشد  تا اگر كسي  گذاشت  بر قائن  خداوند نشاني  پس.بود  خواهي  و پريشان  آواره  داد، و تو در جهان
  ف.پ.  باب چهارم –سفر پيدايش  –عهد عتيق . شد  ساكن  عدن  شرقي  در سمت) »سرگرداني«  يعني(نُود   و در زمين  رفت  نبيرو
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هيجانـات غلبـه   ي  ملوانان روح رفتند و همراه آنهـا همـه  . عالم، به جايي كه از آن آمده بودند، بازگرداندي  نقطه

در و ديوارها دوبـاره بـه حالـت اول برگشـتند و جامـد شـدند و       . هاي تضعيف كننده از بين رفت كننده و ترس

مردم بـه آرامـي بـه سـرتا پـاي خودشـان       . زنان را اسير كرده بودند از بين رفتندي چوبي كه مردان و ها ريسمان

 .توانست اتفاق بيافتد نگاهي انداختند و جسارت پيدا كردند تا باور كنند بدتر از اين هم مي

  »چيز ديگري در راه است«:ناك ترين صداي ممكن گفت اندوه و بعد ساندرا چانس با

. توانستيم احساس كنيم كه در حال آمدن است همه مي. دفعه مسافري از ابعاد باال اين. يك ملوان روح ديگر بود

بايست خودش را آنقدر كوچك كند تـا بتوانـد    چيزي كه مي. چيزي عظيم و طاقت فرسا در افكارمان جاري شد

وي موجودي ولي نير. اولين واكنش همه از جمله من تالش براي فرار بود. زمان ما بگذرد_ي نازك فضا از رشته

كه اي  مانند موشي كه ماري به آن خيره شده باشد يا حشره ،در حال نزديك شدن بود ما را در جا ناتوان كرد كه

آن موجود باالخره در تاالر بـزرگ مزايـده شـكل مـادي بـه      . زير نور متمركز شده توسط عدسي گير افتاده باشد

و همـه چيـز را   . ميشـد آن هم باعث سـر درد  ي  بارهخود گرفت، آنقدر بزرگ و قدرتمند كه حتي فكر كردن در

ي محدود ما بيش از حد واقعي بود آنقدر ها آن موجود براي واقعيت. مانند يك چاه گرانش به طرف خود كشيد

  . بلعيد واقعي كه هرچيزي را درخود مي

دام نتوانسـتيم  به طوري كـه هـيچ كـ   . جهات پخش شدي  با سنگيني در دنياي ما فرود آمد و در همهآن موجود 

هايمـان   بسيار بزرگ و عظيم كه از ابعاد باالي زمان منتقل شده بود، در ذهـن  افكار آن موجود .دهيم شتشخيص

گشـت، در فضـاي    بي رحم كه به دنبال چيزي بي همتا و منحصـر بـه فـرد مـي     جاري شد و مانند يك نورافكنِ

ي آشفتگي آمـده اسـت،    تا بفهميد كه به دنبال پروانههوش بااليي احتياج نبود . محدود تاالر به روشني درخشيد
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زمـان  _احتماال به خاطر ميدان سكوني كه پروانه را موقتا بيرون از فضـا . تنها چيز منحصر به فرد موجود در تاالر

بنابراين ملوان روح بيشـتر در  . تواند جاي دقيق آن را پيدا كند رسيد كه ملوان روح نمي نگه داشته بود به نظر مي

مـردم دور و  ي  همـه . زد تا اطالعات مورد نيازش را به دسـت آورد  مي ذهن مردم فرو رفت و افكارشان را كنار

شـان خـم شـده    يها حتي عوامل قدرتمند نيز روي زانـو . لرزيدند كردند و از ترس مي اطراف من از درد گريه مي

خواسـتم بـه    نگرفته بود من بـودم و نمـي   تنها كسي كه تحت تاثير قرار. كردند لرزيدند و هق هق مي بودند و مي

  .علت آن كه فكر كنم

توانسـت   گرفت، بـاالخره مـي   اما اگر يك روند حذفي را در پيش مي. ملوان روح نميتوانست سه بعدي فكر كند

كـرد و   مي و جزئيات جهان واقعي را جذب ميشدكشش چاه گرانش به طور ثابت قوي . جاي پروانه را پيدا كند

. خواسـت بلكـه ماهيـت وجـودش ايـن گونـه بـود        نه به خاطر اينكه خودش مي. كرد ن را لخت ميمكيد و آ مي

كردند و يكي پس  ند و سالنه سالنه به طرف آن حركت ميميشدرحم جذب  با نيرويي بي هاي عروسكي خرسي

بـي در انتظـار   تغييرات مهي. ندميشدمعمولي تبديل  ي اسباب بازيِها افتادند و به خرس از ديگري روي زمين مي

ان به من بود، طوري تغيير كردند كه شكه پشت كسانيي  ناگهان همه. تر بودند كساني بود كه به آن موجود نزديك

. ها هويتشان را فراموش كردند و پـوچ و خـالي از احسـاس شـدند     چهره. كرد شان با هم فرقي نميپشت و روي

هاي  مردم مانند نقاشي. را صاف و بي رنگ كرده باشد ها آن كه دستي نامرئي رانگا ،ميشدها ناپديد  لباس جزئيات

نماند و همچنان به طرف چـاه   باقي ها ي گچي از آنها دو بعدي شدند و سرانجام چيزي جز نقاشي سياه و سفيد

  . بخشيد مي معناي واقعي ها ند، عاري از هر چيزي كه به آنميشدگرانش كشيده 

روي همچين چيـز قدرتمنـدي تـاثير     طلسم تبعيد. هاي اطرافم را ناديده بگيرم و فكر كنم سعي كردم جيغ و داد
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 وب سايت هواداران درن شان

. گذارند محل سگم به ما و ابعاد پاييني نمي ،نيروهايي به اين قدرتمندي. لعنتي حتي قابل لمس هم نبود. نداشت

را به دسـت بيـاورد و صـاحب     پروانههركس كه  به اين خاطرقاعدتا  .اين يكي فقط به خاطر پروانه اين جا بود

ابعاد خواهـد داشـت بنـابراين ملوانـان     ي  استعداد پيشگويي و يا شايد كنترل آينده بشود، تاثير زيادي را در همه

اهميـت   هـا  يـك از آن  پروانه را به دست آورد و هـيچ  ها دادند تا باالخره يكي از آن مي روح آنقدر به آمدن ادامه

بنـابراين تنهـا   . رونـد  مي ي بي گناه از بينها انسان چه تعدادبيند و  خراب ما آسيب مي چقدر دنياي دهند كه نمي

  .ماند يك كار براي انجام دادن باقي مي

تـا   اي پروانه تلوتلو خوردم و در مقابل كشش شديد چـاه گـرانش مقاومـت كـردم     شيشهي  من به طرف محفظه

اي با قـدرت پنهـاني در ميـدان     پروانه مانند شي. پروانه را در دست بگيرمباالخره توانستم كنار محفظه بايستم و 

يلد بعد از آن همه موجودي كه براي بردن پروانـه آمـده   او. توجهم را روي آن متمركز كردم. سكونش معلق بود

چشم سوم ذهنم را از موهبتم استفاده كردم و . كشيد مي مبادا پروانه را از بين ببرم فرياد اينكهترس  ازبودند، باز 

  .ي الزم را به زبان آوردم تا ميدان سكون را متالشي كنمها گشودم و ورد

پروانـه ناپديـد شـد و بـه زمـان و مكـاني        از هم پاشـيد و ميدان سكون بعد از اين كه كلمات را به زبان آوردم، 

ي دومينـوي   لـين مهـره  معمـولي تبـديل شـد نـه او    ي  بازگشت، كه از آنجا ربوده شده بود و بعد به يك پروانـه 

  .اي معمولي كه براي هيچ كس اهميتي نداشت پروانه. سرنوشت

چاه گـرانش  . اي براي او وجود نداشت دم دست از سر جهان واقعي برداشت، ديگر اينجا عالقه آن موجود همان

مـاجرا سپاسـگزار    ي مردم حاضر در تاالر غش كردند و اكثرا از پايان يافتن اين همه. نيز با رفتن او از بين رفت

  .لرزيدماي  من به يك ديوار محكم و جامد تكيه دادم و براي لحظه. بودند
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گشت و  مي دور تاالر بخت نگون مثال دليورنس وايلد. البته همه از راهي كه من انتخاب كرده بودم، راضي نبودند

بميـرد و   هـم  بـدترين وضـع ممكـن   توانست به  مي اما ....ثروتمند ،تونست ثروتمند بشه، ثروتمند مي ميگفت كه

شماري از مردم كه براي خريدن پروانه آمده بودند، بـه مـن نزديـك    . گوشزد بكنمآنقدر جنتلمن بودم كه اين را 

ها هم  انداختم و آن ها من نگاه تندي به آن. شدند تا بپرسند كه آيا راه بهتري براي حل اين مشكل وجود نداشت

بنابراين بـه كاركنـان تـاالر    . اين بود كه بيشتر مردم كشته يا ضعيف شده بودندوحشتناك . گورشان را گم كردند

اي بياندازند تا اولياي امور به وضعيتشان رسـيدگي كننـد، كـس ديگـري بـراي       كمك كردم تا اجساد را به گوشه

اينكه واكر  من تصميم گرفتم قبل از. بيشتر مردم نمي توانستند با سرعت تاالر را ترك كنند. كمك داوطلب نشد

پيش از رفتن با وايلد صحبت كردم . ي ناجوري بپرسند، تاالر را ترك كنمها اش سر برسند و سؤال و دار و دسته

ديگه  ي آشفتگيِ تونم بگردم و يه پروانه كنم كه هميشه مي من فرض مي«: او سرش را به آرامي تكان داد و گفت

  »...كنم پيدا مي

يـا شـايد هـم    «: سـپس ادامـه داد  . اجساد اشاره كردم و او لرزيـد ي  بار آمده و كپهي به ها من به آرامي به خرابي

  »...نكنم

  »لباس، خطرش كمتره بچسب به مد و«:گفتم  اي رحمي هيچ بيدون ب

  .و سالنه سالنه دور شد» دوني مي يزياد«:او لبخند كوچكي تحويلم داد

را  الزحمـه  حـق  تواند چـك  ، رفتم تا بگويم كه كجا ميكرد به طرف گريو كه سوگوارانه به تاالر ويرانش نگاه مي

بگيري؟ اونم بعد از اين افتضاحي كـه بـه    يتو كه جدًا انتظاري نداري پول«.او نگاه تندي به من انداخت. بفرستد

  ».بار اومده
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  ».گيرم من هميشه پولم رو مي«.من نگاه بدي به او انداختم

مـن هـم لبخنـدي زدم و    . كـامالً منظـورم را درك كـرده اسـت    او يك لحظه در فكر فرو رفت و بعد گفت كـه  

  .شب برگشتم طرف خداحافظي كردم و به درونِ
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  فصل دوم

  بزن به چاك... شود مقابلت حاضر مي 1وقتي بانوي بخت

هـاي   بخشي به اين خاطر است كه طرف شـب بهتـرين رسـتوران   . خورم من بيشتر اوقات بيرون از خانه غذا مي

اي كـه   را و نه عالقـه  تر اين كه نه استعدادي در غذا درست كردن دارم نه وقت آن جهان را دارد، اما قسمت مهم

كه در موقعيت ناجوري قرار گرفتم، يـك   توانم وقتي با وجود اين كه مطمئنا مي. براي خودم چيزي درست بكنم

اما بيشتر ترجيح ميـدهم عـوضِ   . چيزِ منجمد را بندازم داخل ماكرو ويو و صبر كنم تا جلينگ جلينگش در بيايد

هاي ماكروويوي، دست پخت خودم را بخورم و اگر هم بتوانم حواسم را خوب جمع كار بكنم و كمي هـم   غذا

اما آن بار قرار بود كه من با منشـي جـوانم، كتـي    . عالي براي خودم درست بكنم توانم يك غذاي مايه بذارم، مي

 خيلـي  مثـل  و. بگويـد  مـن  بـه  را ايـن  تا بود زده من به دفتر از كه بود زنگي تك كارم دليل. برت ناهار بخورم

 تعيين پيش از شكستم كه را مسالي در گرفتم ياد. نياوردم حرفش روي حرفي من كتي، به مربوط ديگر چيزهاي

  . دهد ها عالقه نشان مي ، مثل اين مسئله و خيلي مسائل ديگر، كه كتي به آنبپذيرم موقرانه است، شده

ي مهمي در كار است مـا هـم ديگـر را     كند كه مسئله وقت هايي كه كتي پايش را در يك كفش مي مخصوصا آن

شود گفت تقريبا هميشه اين معني را ميدهـد كـه اتفـاق     بينيم، و مي براي يك گپ كوتاه در خالل صرف غذا مي

بد معمولي كه هر روز رخ ميدهد و  يك اتفاقِ نهو . آيد روم به سمتم مي بدي با سرعت زيادي در مسيري كه مي

، نا مطبوع كه به شدت هم  رحمانه يك سري اتفاقات بي بلكه منطورم. آيد در طرف شب هم اصال ازشان كم نمي

تواني انتظارش را داشته باشي هوار كشـان بـر سـرت خـراب      نا عادالنه هستند، از مسيري كه به هيچ عنوان نمي

                                                            
1 Lady Luck  ف.پ. بانوي بخت.  
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، شهر رسيدم در انتظارم نشسته باشـن كه ممكن بود وقتي به بااليِ فكر كردم عي من به بالهاي غير طبي. شوند مي

هـايِ   باالشهر در طرف شب جايي است كه اكثرِ ما بابت خواسته. ها تغيير دادم ي رستوران و مسيرم را به محدوده

  .لوليم مشتركمان در هم مي

ي  خـورده  هاي كدرشان در سـطح بـاران   بازتاب رنگدرخشيدند و  هاي داغِ نئون اطراف من مي در همه جا چراغ

اي كه  هاي شبانه هاي ورودي كلوب هاي باس از در  ها و گيتار كسيفوناصدايِ گنگ س. ها نمايان بود صيقلي جاده

كند، بنابراين تـا زمـاني    در طرف شب هيچ وقت خورشيد طلوع نمي. آمد شدند، بيرون مي هيچ وقت تعطيل نمي

، هـيچ زمـاني آواز خوانـدن و    داشـته باشـيد   لي باقي مانده باشد يا روحي بـراي معاملـه كـردن   كه در جيبتان پو

  . رسد رقصيدن و نوشيدن به پايان نمي

ي كه داشتم بسته شدند، و هيچ كدامشان هـم  هاي تمام پرونده. اي ندارم ل نشدهتا جايي كه ميدانم، هيچ مشكلِ ح

شك هم داشتم كه در مورد دفترم مشكلي وجود داشـته باشـد،   . باشند باقي نمانده كه برنگشته و خرم را نگرفته

 2مگـر اينكـه شـياطين كانـدريان    . استجاش در حال گرداندن آن العاده مخصوصا از وقتي كه كتي با استعداد فوق

گيـر بـه طـور نـاجوري      هاي جن تُف تو اين زندگي، اين مهندس. گيرم را تسخير كرده باشند دوباره ماشين پيغام

ي ما تو  بله كه همه. خواستند مخارجِ من را بررسي كنند ها دوباره مي شايد هم ماليات بگير. كنند ران حساب ميگ

ي ما در مورد تمام اهالي طرف شب است يـا   هرچند كه كامال هم مطمئن نيستم همه. طرف شب ماليات ميدهيم

 .كند ها صدق نمي در مورد بعضي
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صـدها سـتاره بارهـا    . ه اخير خيس بودند، اما آسمان شب مثل هميشه صاف بـود ها بابت رگبارِ كوتا كف خيابان

درخشند و ماه هـم دوازده بـار از چيـزي كـه بايـد باشـد بزرگتـر         بيشتر از آنچه بيرون در اينجا نمايان است مي

از و طرف شـب در ر . كردند دانستند در مورد آن صحبت نمي دانست چرا يا اگر هم مي نمود و هيچ كس نمي مي

هايي كه نه مـرد   ها يا موجوداتي ميان اين دو، يا چيز ها و مرد ها از زن مانند هميشه، خيابان. كرد ها حركت مي رمز

هاي مخفـي و كارهـاي    ي حواسشان را همچنان كه مشغول ماموريت ها همه بودند نه زن، پر شده بود و تمام آن

توانيد  مي. ، تجارتي كه تمامشان را به طرف شب كشانده بودشهوانيِ پنهانشان بودند، جمع تجارتشان كرده بودند

. كنيد براي يك دنياي متمدن نيـاز اسـت   هايي كه گمان نمي هر چيزي را اينجا بخريد يا بفروشيد، مخصوصاً چيز

خيلي پيش ميايد كه به قيمت روح خودتان يا شايد روحِ كسِ ديگري تمام شود، اما آن موقع دستتان ميايـد كـه   

، و براي آن دسـته از  خوانند مي خدمات و تفريحات از هر در و پنجره شما را به سوي خود فرا. پا گذاشتيد كجا

جذابيت خاصي داشتند، عشق براي فروش، يا شـايد هـم    3دم ترند، هميشه دخترانِ سپيده هايي كه قديمي مشتري

مردم هم بـا  . ها متوقف يا حتي كند شود آمد جوش و خروشِ رفت و آمد خيابان به ندرت پيش مي. براي اجاره

فقط به اين خاطر كه، هر چه به ماشين شبيه است، الزاما . داشتند رو ها قدم بر مي ي مطمئني از جدول پياده فاصله

  .ستماشين ني

ايـن مرتبـه    كتـي  طـوري  من به محلي كه با هم قرار گذاشته بوديم رسيدم، و واقعا برايم تعجب آور بود كه چـه 

هـايش   هاي پايش ايستاده بود و وحشيانه دسـت  طوري رويِ پنجه.  زودتر از من در محل قرار حاضر شده است

يك روشنايي داغ ميـانِ مكـاني   -كرد ا را جلب ميه كتي هميشه نظر. ترسيد او را نبينم داد كه انگار مي را تكان مي

                                                            
 Twilight daughters 3  
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و مثل هميشه شق و رق و  ي باريك اندامي بود كه قد بلندي همراه با موهاي بور داشت دخترِ هفده ساله. تاريك

 .رسـيد  پوشيده بود خيلي خـوش تـراش بـه نظـر مـي      4گوگو مدلِ به ي كهكوتاه دامني و بلند بلوز او در. شيك

 قـرار  پشـت سـرش   بر كه سفيدي كاله با آن را رنگ و رسيد مي يشزانو زير تا داشت كهسفيدي به پا  ي چكمه

ي من معرفـي   خواه ديرينه او را به سريال تلوزيونيِ خون 5تيراندازاز وقتي كه سوزي . بود كرده هماهنگ داشت،

ي مختصـري تحـويلم داد، و دسـتانش را     كتي بوسـه . كرده بود، هيچ وقت در يك لباسِ تكراري ديده نشده بود

  .دور من انداخت و لبخندي زد كه از نظر خودش با محبت ترين لبخند ممكنِ بود

خواي غذا بخوريم؟ حتما بـاز جـايي كـه شـيك و گـرون       كجا مي«:ي لبخندي زدم و پرسيدمگمن از روي بيچار

ونكـاي   نِچيه؟ اونجا هر چي كه بخواي ميتوني بگيري؟ يا شايد هم رستورا 6قيمت باشه؟ نظرت در مورد آليس

باز شده؛ اسمش هست  ورايه رستوران تازه همين . ؛ شكالت با همه چي؟ نه؟ يه كم عوض شدي7شگفت انگيز

  ».8ابتعظمت ملكه اليز

  ».به قديميا ميخوره«:گرفت كه  كتي قيافه

                                                            
 Go-Go 4  د لباسف.پ .دخترانه يك م 

Suzie Shooter ٥   

Alice ‘s Restaurant 6   

 Wonka ‘s Wondrous Warren 7 : رولد دال داردبه احتمال معروف ف.پ.زياد كنايه به ويلي ونكا شخصيت  

Elizabethan Splendour 8   
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 9كنند كه به زمانِ حكومت ملكه ايزابت اول هايي درست مي كنه اينه كه بيشترِ غذا ها رو متمايز مي چيزي كه اون«

كنند، و طبـق ديـن خودشـون ميتـونن اون رو      هاشون سرو مي ي ماهي ، رو جزو دسته10ها مثال پافين. گرده بر مي

  ».صيام بخورند وزِتويِ ر

 »   .ها منقار دارن، همين طور بال اون! پافين كه ماهي نيست.... ولي«

ها  كنن جزوِ ميوه ها ازش مربا درست مي هويج رو به خاطر اين كه اسپانيايي بتونه 11ي اقتصاديه اورپااگر جامعه«

ي سرشـون   ها اگر از جوجه تيغي به عنـوان شـونه   طور اون همين. قرار بده، اون وقت پافين هم ميتونه ماهي بشه

  » .خورن مي آرن و حتي جنين خرگوش رو از شكم مادرش بيرون ميخورن؛  استفاده نكنند، اونو به عنوان غذا مي

  ».ها؛ نه خيلي ممنون، من قبال تصميم گرفتم كجا بريم خور آشغال« :كتي گفت

  » .خب پس سورپرايزه«

هاي منحصر بـه فـردي داره كـه از حيوانـات      دوني اونجا خوراكي برم، مي 12ي تجسمات ريك خوام به كافه مي«

، بخشِ روشِ زندگي 13هاي ليمويي ي شب همين چند هفته پيش تو برنامه. شند خيالي و منقرض شده درست مي

                                                            
9  Queen Elizabeth I  

Puffins 10   پرنده اي در اقيانوس اطلس  

EEC: European Economic Community 11  

Rick’s Café Imaginair 12   

the Night limes' lifestyle 13   
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و هـر جـايي   نـ و اونجا ببري، تو ميتـوني م نميدونم يه كمي گرونه، ولي تو ميتوني م. يه معرفي كلي ازشون كردن

 ».ببري

 ».شكم پرستي باز تو براي من يك عروسك كوچولويِاگر حتي چيزي كه گفتي هم درست باشه، «:من گفتم

اهميـت   بـي ي مسائل  به دست هاي من چسبيده بود و شادمانه درباره. راهنمايي كردماو را به طرف پايين خيابان 

كه داشت آنقدر بد بودند كه براي كاهش شدت ضـربه، فقـط بعـد از يـك غـذاي       خبرهاييانگار  .زد حرف مي

شـاخي   ي باريك شاخ تك پيش خودم آهي كشيدم و تكه. توانست در موردشان حرف بزند درست و حسابي مي

شاخ براي پيدا كردن سموم پنهـان   شاخِ تك. كردم را چك كردم ام حمل مي ي باروني مثل سنجاقي در زير يقه كه

  . آيد خيلي به كار مي

شود گفت ناپيدا بود، و زير  خيلي ساده بود، يك در سبزرنگ داشت كه تقريبا مي ي تجسمات ريك ورودي كافه

ولي در تنها براي . آمدند همه به ريك مي احتياجي به تبليغات نداشت،. ه بوديك نقاشي دست كشيده پنهان ماند

وقتـي  . ريك نزديك باشند شد كه اشخاص مهم بودند يا از پيش جا گرفته باشند يا اين كه به خود كساني باز مي

هايي كه از  ما از ميان پله. ي من به سرعت باز شد، كتي به وضوح تحت تاثير قرار گرفت تنها با يك اشاره در كه

ي باز از شـن   محوطه. اي باز ميان جنگل پيدا كرديم شد باال رفتيم و خودمان را در محوطه راه ورودي شروع مي

هـاي   مـو و پيچـك   كـرد در آن درخـت   با درختان جنگلي احاطه شده بود و تا چشم كار مـي  وبود  پوشيده شده

 مـانع يند؛ جنگل طوري پوشيده از درختـان بـود كـه    توانست بب البته چشم خيلي دور هم نمي. چوبي روييده بود

صـداي حيوانـات از هـر جهـت بـه گـوش       . ي ميانِ درختان هم به راستي تيـره بـود   شد، و سايه رسيدنِ نور مي

ماننـدي يـا    هاي ناگهاني، بعضي اوقات هم وقتي صـداي بلنـد جيـغ    ها و غرش ها، زوزه رسيد، هو هوي جغد مي
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مثل اين بود كه انگـار در يـك   . هوا گرم، خشك و بسيار راكد بود. شدند قطع مي آمد، ديگر صداها خرناسي مي

داند شايد هم واقعا در جنگل بوديم، به هر حال اينجا طرف شب  جنگل واقعي هستيم، هر چند كه چه كسي مي

  . است

 .) د كه خورده شوندشايد ترس اين را دارن. ي باز را نداشته است هيچ حيواني تا به حال جرات آمدن به محوطه(

وقتي كه من كتي را با خونسردي از صف مردمي كه آنجا منتظر ايستاده بودند تـا ايـن كـه ميـزي خـالي بشـود       

چندين نفر از كسـاني كـه در صـف ايسـتاده بودنـد      . اي به من انداخت گذراندم، سرپيشخدمت نگاه كينه توزانه

اسمِ من خيلـي تنـد   . من را شناخته بودند، ساكت شدند شروع به غر غر كردند اما خيلي سريع توسط كساني كه

رو به روي پيشخدمت ايستادم و با بهترين نگاهم به او . مثل يك هشدار يا شايد هم يك نفرين بين صف پيچيد

اي بـود كـه در    و عضالني قامت مرد كوتاه. فهماندم خيال اين كه شروع به كاري بكند، را از سرِ خود بيرون كند

ي او باشـد، مقـداري بايـد     داخلِ لباس رسميِ پر زرق و برقِ شب چپانده شده بود اما براي اين كه لباس انـدازه 

اش را به طرف مقابل القا  حالت تيز صورتش طوري شكل گرفته بود كه خشكيِ بيش از اندازه. بود بلند قدتر مي

السير بگير برو به جهنم، و بعد هـم   مند است تا به من بگويد، يك قطارِ سريع واضح بود كه شديدا عالقه. كرد مي

هاي قطار را تهيه كنند؛ اما از شانسِ بدي كه آورد، رئيسش درسـت كنـارش    ها را صدا كند تا براي ما بليط دربان

نسـبت بـه ايـن    را نفرتشـان   بعضي از مردمي كه در صف ايستاده بودند آشكارا هيسي بيرون دادنـد . ايستاده بود

اش هم نگرفت و  ها را به هيچ ريك آن. نشده بود نشان دادند دادهاي هم  پارتي بازي كه حتي بابت آن زير ميزي

او اعتقادي به دست دادن نداشت، لبخندي هم بـه كتـي زد، آنجـا ديگـر     . در عوض سرش را براي من تكان داد

وشيده بود، كه به شدت با صالبتي كه در صورتش ديـده  يك كت و شلوار سفيد شيك پ. همه غر غرشان در آمد
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كـردي امكـان    اش را باال و پـايين مـي   شد و كافه ي لبش يك سيگار ديده مي هميشه گوشه. شد، در تضاد بود مي

  .در اينجا سيگار نكشيد آن نوشته شده باشد، نداشت يك عالمت پيدا كني كه رويِ

  »دوني من كي دارم ميام اينجا؟ يشه ميطوريه كه هم چه«:واقعا كنجكاو شدم بدونم

قسمتي از كارمه، و گذشته از اين هيچ وقت نبايد غافلگير بشـي، تـو طـرف شـب     «:لبخند مختصري تحويلم داد

  ».ميتونه براي تجارتت خيلي بد باشه

 ».اين منشي من كتيه«

  ».باشه جان، تو بگو منشي، ما هم قبول ميكنيم«

  ».مه تو فقط منشي نه به جانِ«

 ».بودي 14تو هميشه يه گهواره دزد«

 ».قشنگت رو مچاله كنم براي ما يك دونه ميز گير بيار ببين، قبل از اين كه تصميم بگيرم كت و شلوارِ«

 ».لي هست، اصال اهميت نداره كه چه قدر جمعيت اومده باشهاخ حتما جان، هميشه اينجا براي تو يك ميزِ«

كـرد   فكـر مـي  . بوي يك داستان به مشامش رسيده بود، يا شايد هم يك سري شـايعات » چرا؟«:كتي فورا پرسيد

 . بين باشد، من هم تالشي نكردم او را از اين فكر بيرون بياورم براي جذاب بودن بايد خيلي نكته

                                                            
14  Cradle snatcher ف.پ.شود كه با همراه خيلي جوانتري نسبت به خودش روابط عاشقانه يا جنسي دارد به شخص اطالق مي  
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بـا يـه حالـت     غذاها پيش يكي ازجان برام يه كاري رو راه انداخت، جريانش هم اين كه  يك مرتبه«:ريك گفت

اون چيـزي كـه در اصـل بـه نظـر      . ، و جان براي پيدا كردنش به من كمك كـرد خيلي مشكوكي غيبش زده بود

داشت به يـك مشـتري    رفته رفتهو  بود شده 16كه تبديل به بوجوم از كار در اومد 15غذا ميومد يك اسنارك پيش

، طرف شب يه چيـز تـازه بـراي رو كـردن داره، و اون     كني همه چيز رو فهميدي هر وقت كه فكر . تبديل ميشد

  ».چيز به روشي كامال غير قابل پيش بيني تو رو به دردسر ميندازه

  »چي تو رو كشوند اينجا؟«:كتي گفت

 ».نظيرش اومدم هاي بي بابت غروب«:اي بر لب گفت با خنده

 ».ولي اينجا كه هميشه شبه«

 ».فريبِ دوست ناباب رو خوردم«

ي شوخي مرمـوز   شد كه متوجه كتي اول با بد گماني به ريك نگاهي انداخت، بعد هم به من، اين طور حس مي

  ريك نشده، اما خوشبختانه وقتي كه ريك ما را به تنها ميزِ خاليِ باقي مانده كه در دورتـرين كـنجِ محوطـه بـود    

انداختنـد و   ذشتيم مردم سرشـان را پـايين مـي   گ وقتي كه از كنار ميزهاي ديگر مي. كرد، ساكت ماند راهنمايي مي

ريك صندليِ كتي را عقب كشيد و من را ول كرد تـا خـودم ايـن    . گرداندند چشمشان را به سمت ديگري بر مي

رو ميزي سفيد رنگ و بسيار مرتب بـود،  . كار را بكنم، باالخره ظاهر زيباي جوانان هم مزاياي خودش را داشت

                                                            
Snark 15  توصيف او از اين موجود، با استفاده از كلماتي مثل . خلق كرده است "شكار اسنارك "سنارك يك هيوالي خيالي است كه لوئيس كارول آن را در چرنديات شعر

  .رت گرفته است، غير قابل تصور، صو

Boojum 16  نوع  به خصوص و خطرناكي از اسنارك ها  
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منوي دستنويس . هاي هنري با شكوه بودند ص بودند، و نمك و فلفلدان همچون كارنق ظروف نقره هم كامال بي

ريك فقط تا زماني آنجا ايستاد كه مطمـئن  . به قدري بزرگ بود كه به هر دو دستم براي گرفتنِ آن احتياج داشتم

اسـت و   شود همه چيز مرتب است و ما راحت هستيم، بعد تصميم گرفت كه جاي ديگري به او احتيـاج مبـرم  

در حقيقـت،  . هـا قـاطي نميشـد، بـراي او مثـل يـك اصـلِ اخالقـي بـود          ريك با مشتري. سالنه سالنه دور شد

توانستيد يك ماه آنجا بنشينيد و غذا بخوريد بدون اين كه يك لحظه هـم چشـمتان بـه ريـك بيفتـد، و ايـن        مي

 . مِ خود به من نگاه كردكتي با شيطنت از باالي منوي عظي. روشي بود كه ريك به آن عالقه داشت

 ».يك ميز به محضِ درخواست، من كه رسما كَف كردم«

اون موقـع قدرشـناس كارهـاي     ريـك . ي پرداخت، مشـتاقانه منتظـرِ منـه    كف نكن، يك صورت حساب واسه«

 » .ام نيست گذشته

پرداخت كرده  17وكنارِ هر ميز يك چوب لباسي بود كه از چوب ماهون ساخته شده بود و آن را به سبك روكوك

شـان دور   هاي عالقه نداشتند كت و ديگر وسايلشان از جلويِ چشم بودند، به اين خاطر كه هيچ كدام از مشتري

بـه داليـل   . دهـد  بشود، جايي كه جلويِ چشمِ آدم نباشد احتمال هر گونـه وارسـي و دزدي را بـه دشـمنان مـي     

پس از اينكه پنهـاني شـاخِ تـك شـاخ را از     . است روشي براي زندگي كردن در طرف شب 18متعددي، پارانوئيد

هاي كوچكي را براي خودم نگه دارم، اين مسـئله بـه حفـظ     دوست دارم راز. ام برداشتم، كتم را آويزان كردم يقه

                                                            
Rococo 17  ميالدي در اروپا هم رايج شد 18سبك روكوكو، سبك فرانسوي در طراحي داخلي و هنري كه در قرن.  

Paranoid 18  كنند تا  كند همه بر عليه او توطئه مي ك است و فكر ميپارانوئيد يك بيماري رواني است كه شخص مبتال به آن، به تمام افراد و اتفاقات اطراف خود مشكو
  ف.پ.او را حذف كنند
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كتي بدون تمركز و دقت خاصي كاله خود را پرتاب كرد كه درسـت روي نـوك چـوب    . كند شهرتتان كمك مي

دوباره رو بـه رويِ او  . هيچ وقت از اين قبيل استعدادها را نداشتم. دي به او نگاه كردمبا حسو. لباسي فرود اومد

مردمي كه در ميزهاي اطراف نشسته بودنـد وقتـي كـه فكـر     . هايمان شديم نشستم، و موقرانه مشغول بررسي منو

عالمتي به سمت من كشيدند يا  ها براي خودشان صليب مي كردند، بعضي كردند حواسم نيست من را نگاه مي مي

شد اگـر يكدفعـه از    من فكر كردم چقدر بامزه مي. كردند تا چشم زخم را از خودشان دور نگه دارند درست مي

و دوبـاره از بـاالي    كشيدكتي به آرامي سوتي . ولي از اين كار منصرف شدم! وووبو زدم ميو فرياد  پريدم ميجا 

  »و درازيه، جان، ريك اينا رو از كجا آورده؟دور  اين ليست«:نگاه كرد و گفتمن را منويش 

تا جايي كه دستم اومده، اينجا تنها رسـتوران  «:اضافه كردم» .منحصر به فرده، حتي براي طرف شب ريكي  كافه«

قبال ازش پرسيدم كه موادش از كجا ميان، اما تنها چيزي كه جواب داد اين . با غذاهاييه كه وجود خارجي ندارند

هاي ناياب بـه كـار گرفتـه؛ سـوال      هاي نادري رو براي نمونه فهميدم كه شكارچي. خودش رو داره بود كه منابعِ

ظاهرا مشـكل اصـلي تـو    . توني اون موجودات رو زنده پس بگيري كردن هم موقوف، و هر كاري هم بكني نمي

، دغذاها پـيش ميـا   پيدا كردن و نگه داشتن سرآشپزهاي درجه اوليه كه بتونن با مشكالتي كه وسط درست كردن

مسلما اينجا به كسي احتياج داره . رو درست بكنند 19ي چشمِ گورگن پاچه مثال بتونن با چشمِ بسته كله. كنار بيان

                                                            
 Gorgon 19  يك هيوالي مؤنث شرور با دندان هاي تيز و موهاي زنده كه اگر كسي به چشم آن نگاه ي كرد به سنگ تبديل مي شد.  
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 از نـاراحتي  كننـد رو بـه رو ميشـن،    كه موقع قرباني شدن خودشون رو جمع مي 20هاي ميبوس كه وقتي با موش

  ».نشند 21هاي هيستري گريهدچار 

بود، با نگـاهي اهانـت    22يك پنگوئن عظيم الجثه. اين كه با ما هم ارتفاع بشود به پايين خم شدپيشخدمت براي 

با نگاه معناداري منوهـاي مـا را از نظـر گذرانـد، بعـد بـا       . آميز و سيبيلي كه با ماژيك برايش نقاشي كرده بودند

 .را از بر خواند ي آن روز صدايي موزون اما يكنواخت كه حاكي از كسالتش داشت غذاهاي ويژه

چـون ايـن    نفرماييـد هم سؤال  23اختاپوس نداريم ولي اميدواريم به زودي آماده بشه و درباره ي آفتاب پرست«

يكـي از  ديـروز  ، چـون  كنـيم  هـم گوشـت آدميـزاد سـرو مـي      غذاي مخصـوص امـروز   براي وگير نمياد روزا 

 »هامون نتونست صورت حسابشو پرداخت كنه مشتري

 »كنه ديگه شوخي مي«:كرد كتي به من نگاه

 ».درست نشدند طبعي ها با حسِ شوخي پنگوئن. شك دارم«

 ».24نژاد پرست«:پيشخدمت زير لب گفت

                                                            
20  Moebius mice  
  ف.پ. شود كه عصبي باشند و شخص نتواند جلويِ خودش را براي مدت زمانِ طوالني بگيرند ميهايي گفته  ها يا گريه در اصطالح عوام هيستري به خنده 21

22  giant penguin  
23 chameleon 

24   Speciesist حيوانات با بي بين انسان و باقي موجودات تبعيض ميگذارند و بر اين عقيده هستند كه بايد از  اي قائل نيستند و براي حيوانات حق حيات ويژه كساني كه
 ف.پ.رحمي بهره برد و آن ها در خدمت انسان ها هستند
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  هـاي اينجـا    نهوآشـپزخ «:كـرد پرسـيد   بـاز نگـاه مـي    ي محوطـه او را ناديده گرفتيم، كتي در حالي كه به اطـراف

 » كجاست؟

گه و شديدا هم شـك دارم كـه اگـه    هم به كسي چيزي نمي، و در موردش ميدونه ريكفقط «:من جواب دادم كه

 » .ها رو ببينيم، ديگه حاضر بشيم غذايي كه از اون تو در مياد رو بخوريم داخل آشپزخونه

اي بحث را عـوض كـرد كـه     به شكل خيلي ساده» بگو ببينم، از حراجي برام يه چيز قشنگ خريدي؟«:كتي گفت

  .  كاري هستندها قادر به انجام همچين  فقط نوجوان

و فقـط بـراي ايـن كـه نشـان      » .ي بعدي شايد دفعه. كني نبود هاي كه فكر مي از اون دست حراجي. متاسفانه نه«

 »مادرت چه طوره؟«:توانم اين كار را انجام بدهم پرسيدم بدهم من هم مي

كـه بـه مـن نگـاه     خواسـت   پس نمـي » عاليه«:خواند گفت كتي در حالي كه با دقت منويي كه روبه رويش را مي

بهم يه موقعيت خوب رو تو شركتش پيشنهاد كرد، كه اگـر خواسـتم برگـردم    . پول دار و موفق مثلِ هميشه«.كند

از وقتي كـه ديگـه تـو يـه      .تونيم بگذرونيم راستش، هر چي از هم دورتر باشيم بهتر مي. خونه، كه البته نميخوام

اي از مـادرت پيـدا    تو چي؟ موفق شدي خبـر تـازه  . كنيم مي رفتار  ديگه با هم تر ي زماني نيستيم، متمدنانه منطقه

 ».كني

كـنن   نه، اشخاصِ خيلي كمي در اين باره ميدونن كه حتي قبول نمي«:اين دفعه نوبت من بود كه منويم را بخوانم

البتـه پيتـر   . خيلي سخته كسي رو پيدا كني كه مادرم رو شخصـا بشناسـه و زنـده باشـه    . در موردش بحث بكنن
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ظـاهرا وقتـي كـه مـادرم     . م نذاشـته بابام هم حتي از اون يه عكسم بـرا . اش كمه يك تختههم هست كه  25هپلي

  ».وقتي كه فهميده اون چي بوده... تركش ميكنه اون هر چيزي كه مربوط به مادرم بوده رو سوزنده

 »هيچ ذهنيتي ازش نداري كه مثال ميتونه چه شكلي باشه؟«

پـس بايـد    وقتي كه اون تركمون كرد من چهار سالم بوده. نه، هيچي خاطرم نيست، حتي صداش هم يادم نمياد«

يا شايد هم پدرم بعـد از  . يه كاري با من كرده... فكر ميكنم قبل از اين كه بره. يه چيزهايي يادم بياد، اما نه اصال

هـردو مـدتي سـاكت مونـديم و     » .هيچ كسي نيست كه بتونم ازش در اين مورد بپرسم. رفتنش كاري كرده باشه

 »، بيرون ميري؟26ئو مورنخب، هنوزم با اين پسر موزيسينه، ل«:باالخره گفتم

كرد چون  فكر مي. البته كه نه، با اون هيوال؟ يك قرن پيش ولش كردم«:كتي به حالتي شبيه به انزجار لرزيد گفت

. موقعيت بهتري نسبت به من داره، بايد از اين كه به خودش زحمـت داده و باهـام بيـرون اومـده بـال در بيـارم      

 27هـاي  پانـك . ي ممكن گند زده گروهش هم كه به بهترين شيوه. ار بكنهتونه اين طوري با من رفت هيچكس نمي

 ...خواب مثل يك حيوون واقعي ميشد وحشي، من جوياي توام، در فكر توام؛ تويِ تخت

                                                            
Shock-Headed Peter 25  ها ميخواهند بچه را از كار زشت خود بـاز   هايي را دارند كه با استفاده از آن ها شخصيت در تمام كشورها پدر و مادرها براي ترساندن بچه

كردند تا  ي زشت صورتي بود كه باعث شد پدر و مادرش او را از خانه بيرون بگذارند و  بعدها والدين از او استفاده مي دو تولد بچهو داستانِ پيتر از اين قرار است كه در ب. دارند
بـه  . كـرد  شد و بچه را تنبيه مي يداد، ظاهر م كردند و اگر بچه دوباره كار زشت خود را انجام مي ها را بترسانند، اما تفاوت پيتر در اين بود كه اگر پدر مادري اين كار را مي بچه

  ف.پ.كرد آمد و اين كار را مي كند، پيتر واقعا مي آيد آن را قطع مي گفت انگشت خود را در دهانت نكن و گرنه پيتر مي عنوان مثال اگر پدري به پسرش مي
26  Leo Morn  

پيش از اين جنـبش كـه طيـف وسـيعي از موسـيقي      . ميالدي ظاهر شد 1970 ٔ◌پانك راك نام يك سبك موسيقي راك و جنبش ضد نظام حاكم است كه در اواسط دهه 27

  .ويكي پديا. ميالدي در اياالت متحده، بريتانيا و استراليا رشد يافت 1976تا  1974هاي  سال ٔ◌پروتوپانك بود، پانك راك در فاصله
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حاضري كه برگردي بري خونه، كتي؟ منظـورم بـري بـه    . ي كافي اطالعات گرفتم ممنون به اندازه«:قاطعانه گفتم

 »ندگي حقيقي؟دنياي واقعي و دنباله ز

 »م راحت بشي؟رّطور؟ ميخواي از شَ چه. نه«

بـر  . زنـه  اما تو اينجا به دنيا نيومدي، چيزي تو رو به طرف شب گره نمـي . دوني كه اين طور نيست خودت مي«

ميتـوني يـك زنـدگي    . توني هر وقت كه خواستي اين چاه مستراح غير مـادي رو تـرك كنـي    خالف اكثر ما، مي

 » .ي لندن درست كني، جايي كه هميشه مردم نميخوان تو رو بكشن گوشهمعتدل رو يك 

. مـن اينجـا رو دوسـت دارم   «:كتي منويش را كنار گذاشت و رو در رو به من خيره شـد ».گردم من هرگز برنمي«

طرف . صرف فرار كردن از جهان معمولي و سالمي كردم كه هيچ وقت نتونستم باهاش كنار بيام وبيشتر عمرم ر

شه، با بهترين  مونه كه هيچ وقت تموم نمي مي مهمونيافته، مثل يه  مي يهميشه يه اتفاق. زنده است... خيلي شب

 من تمـام عمـرم دنبـالِ   . جان ام كنم تو خونه من احساس مي... ترين مردم فوق العادههاي عالي و  موسيقي، كلوپ

كـي از  كنم كه مـنم ي  فكر مي«:ز كرد و ادامه دادنيشش را با ».من به اينجا تعلق دارم. گشتم طرف شبجايي مثل 

 ».شهروندان شب محسوب ميشم

 ».من نگرانتم، كتي... اين فقط«:به او خنديدم و گفتم

 ».تري از داليل تو دارم و داليل بسيار قانع كننده! من هم نگرانه توام«

 »؟پياده كرديگرون  ناهاريه  ما روچي امشب  خواي بگي به خاطرِحاال مي«
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هاي من نگاه كرد، كـه نشـان    يك نفس عميق به درون كشيد و گذاشت تا آهسته بيرون بيايد، و مستقيم به چشم

ي درسـت و حسـابي بـه     يـه پرونـده  . ات همراهت باشم خوام تويه پرونده من مي«:داد االن بسيار جدي است مي

 ».ميري من مدام اين رو ميگم، و تو هم دائم از جواب دادن طفره. عنوان يك شريك

اي پايين نگـه   مواظب بودم كه صدايم را آرام و در يك سطح بسيار معقوالنه» .براي اين كه تو هنوز آماده نيستي«

كرد تو رو بخوره نجات دادم، خودت رو خيلـي   اي كه تالش مي كتي؛ از اون موقعي كه تو رو از اون خونه«.دارم

هـايي كـه    هنوز آمادگي مقابله با چيـز . شب رو نديدي خوب با طرف شب وفق دادي، اما هنوز اون رويِ طرف

. چيزهايي هستن كه ميتونن روح و جسمت رو بـبلعن . خوري رو نداري ي واقعي بهشون بر مي توي يك پرونده

اما خـارج از ايـن   . اعتبار من از تو محافظت ميكنه. ها به خاطر اين كه با مني ميتوني تنها بيرون بري بيشتر وقت

ميل نيستن تا براي مسلط شدن به من يا پرت كردنِ حواسم تـو رو تهديـد    هاي شروري هستند كه بي مسئله، آدم

  ».كنن

 ».تونم از خودم مراقبت كنم من مي«:كتي با اوقات تلخي گفت

تونم بهشون وارد بشم، اما هنوز  هايي بري كه من با يك گردان ارتش مسلح هم نمي درسته تو ميتوني تو كلوب«

  ».كنن كنن يا كي دارن وانمود به اين كار مي نداري تا بفهمي كي دارن باهات بازي ميزم رو ي ال تجربه

  ».لئو مورن رو فهميدم بازيمن «

هـاي قـدرت و سـلطه     هـاي اصـلي حـرف ميـزنم، صـاحب      دارم از بازيگردان. كتي همه لئو مورن رو ميشناسن«

و از همه مهم تر، . ها پياده كنند چكشان را روي ذهنهاي رواني كو كسايي كه عاشق اين هستند تا بازي. ها طلب
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ات يـا ذهنـت    اگه با من بخواي كار كني زماني ميرسه كه براي نگاه داشـتن زنـدگي  . هيچ وقت كسي رو نكشي

 »كني كه ميتوني اين كار رو بكني؟ راستشو بگو؟ فكر مي. هايي رو بكشي مجبور ميشي آدم

 »نميدونم«

ايـن چيزيـه كـه تـو رو بـراي      . دونه، تا وقتي كه مجبور بشه اين كار رو بكنـه  كسي نميهيج . البته كه نميدوني«

دارم، تـا   من تو رو از اين مسئله دور نگه مـي . شبيه به اين كه چيزي رو درون خودت بكشي. هميشه تغيير ميده

. ي واقعـي  يك پرونده. هو تا اون موقع، اين مسئله كه تو يه پرونده همراه من بياي خيلي خطرناك. وقتي كه الزمه

 ».چون هيچ وقت نميتوني بگي كه كي ميخواي به يه آدم كثيف تبديل بشي

ي  ي كه مشغول فرار از آشـپزخانه هاي از موش  صحبت ما به اينجا رسيده بود كه گفت و گويمان توسط يك دسته

باز مثـل يـك مـوج عظـيم     در طول فضاي ها دست به يك فرار دست جمعي زدند و  آن. نامرئي بودند قطع شد

كردنـد و پاهايشـان را بـاال     كساني كه مشغول صـرف غـذا بودنـد جيـغ و فريـاد مـي      . كردند پشمالو حركت مي

رفتند و بعـد تـويِ هـوا را     تر درختان باال مي هاي پايين هاي از ميز و صندلي ها يا حتي از شاخه موش. گرفتند مي

 . كرديم ها را تشويق مي كتي هم آنمن و . زدند به روش قديمي خودشان شيرجه مي

 ».ها، بريد بريد كوچولو! كنه اون يكي رو داره كايت سواري مي! شون چتر نجات داره نگاه كن يكي«

ها در همان حوالي جنگل متفـرق شـدند، و بـا صـداي بلنـد آهنـگ        موش. ها در يك ثانيه اتفاق افتادند تمامِ اين

كسـي  . و همه دوبـاره آرام شـدند  ) مورد ريك كه يك تخم بيشتر نداره هايي در يك چيز(خواندند پيروزي را مي

بـا  . (هاي قطبِ شمال هميشه در ليست غـذا بودنـد   موش. ها بيرون نيامد هم از آشپزخانه پنهان در تعقيب موش
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و البتـه  ) شدند و خيلي هم دلچسب بودنـد  كردند و توي سس تارت ليمو سرو مي پاهاي ملخ شكمشان را پر مي

طوري بود كه انگار همين يك روز را بـراي    هاي قطبِ شمال زاد ولد موش. ين غذاهايي اينجا بسيار زياد بودچن

  . كرد زندگي دارند، كه البته در مورد بيشترشان هم اين امر صدق مي

ضـرب   به آرامي با پـايش  من و كتي دوباره به منوهايمان نگاهي انداختيم و پنگوئن عظيم الجثه هم در حالي كه

 .كرد پريد، ما را تماشا مي يكي از چشمانش به خاطر تيك عصبي مي گرفته و

ش ا همـز . اون مـال توريسـت هاسـت   . رو انتخـاب نكـن   28به هيچ وجه اسـتيك دودو «:ن به كتي پيشنهاد كردمم

. چطوره؟ چهار نفرو سـير مـي كنـه    29اُملت تخم سيمرغ. كنه با چه سسي امتحانش كني فرقي هم نمي. افتضاحه

؟ 32روز چيميراي... هم هميشه هست، ولي اونا يه ذره سبكن 31با بروگروو 30نه؟ خوب، دل و جگر جابروووكي

  »، اون چطوره؟33يا هيدرا. يه وعده غذاي درست و حسابيهماموت سرخ شده؛ 

 ».سازه هاي يوناني به من نمي نه غذا«

                                                            
28 Dodo ي هفده منقرض شده استدر صدهباشد و ي موريس كه قادر به پرواز نمياي جنگلي متعلق به جزيرهپرنده.  
29 Roc ها بوده استاي عظيم الجثه كه معروف است قادر به حمل فيلي افسانهسيمرغ، پرنده .  
30 Jabberwocky اژدهاي خيالي كه لوئيس كارول در شعر خود به همين نام آن را خلق كرده است.  
31 Borogrove پرنده ها كه بيشتر شبيه يك تي زمين شويي زنده است هايي مثل همه ياي الغر و نحيف با ويژگيپرنده .  
32 Chimaera ف.پ.اي است كه سرشير وبدن ببر و دم مار دارد جانور افسانه 

33 Hydra شد، سر ديگري جايگزين مي شدماري چند سر كه وقتي يكه سر آن بريده مي.  
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البتـه واضـحه كـه    (و باال و پايين كردن، باالخره تصميم گـرفتيم اژدهـابرگر   بعد از كلي دست و پنجه نرم كردن 

سفارش  34ي چزشاير براي دسر هم بستني گربه. بخوريم، يك ساالد رژيمي هم كنارش گرفتيم) كامال سرخ شده

ان غـذاهايمان را چنـد  ). شـوي  براي اين كه بعد از خوردنش، سريع ناپديد ميشه و دچار اضافه وزن نمـي .(داديم

هـا   آن. آمد ها باال مي زودتر از سفارشي كه داديم تحويل نگرفتيم، ولي عوضِ آن حسابي داغ بودند و بخار از آن

روي . شد آوردنـد  ي ديگر هل داده مي هثرا بر روي يك چرخ دستي مهمانداري كه توسط يك پنگوئن عظيم الج

هانگرد سرگردان است و معتقد بودم كه ريك يـه  لباسي كه پنگوئن پوشيده بود عالمتي بود كه سالم، اسمِ من ج

آوري كه انگار بـوي   گذاشت، به صورت اهانت و وقتي كه ما را با غذايمان تنها مي. اش داره پيشگو تو آشپزخونه

من با شاخِ تك شاخم كه به شكل پنهاني در دست داشتم غـذاي خـودم و   . دهيم دماغ خود را باال كشيد بدي مي

 . مكرد امتحانكتي را 

اش بيش از حد زياده و خيلي هم شوره، مگـه بـا هـم     هيچ اثري از سم نيست، اما چربي«:صدايي در ذهنم گفت

 ».توافق نكرده بوديم كه رژيم بگيري

كنند، ديگـر مـادرت    ها رو ميدهي فكر مي وقتي به آن. هاي درون ذهني متنفرم از وراج. من شاخ را كنار گذاشتم

  .هستند

                                                            
34 Cheshire Cat شد و به اين وسيله آليس را اذيت مي كردول دائم ناپديد مياي كه در آليس در سرزمين عجايب اثر لوئيس كارگربه.  
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. اي داشـت  گوشت اژدها خيلـي خوشـمزه بـود و طعـم دودي عـالي      .غذايمان را خورديم من و كتي در آرامش

 از اژدهـا برگـر و سـاالد    وقتي. بود با كالسها هم كامال  ي آن هاي آرامي اطراف ما جريان داشت كه همهگفتگو

كه . مان شديمما به عقب تكيه داديم و با خشنودي منتظر دسرهاينمانده بود  ي خوش باقي اثري جز يك خاطره

خدمت خيلي سريع ميزمان را جمع جـور كـرد و يـك صـورت     و صد البته كه پنگوئن پيش ندخيلي زود هم آمد

وقتي كه پيشخدمت .) سرويس و خدمات را جرات نكردند به آن اضافه كنند( .حساب تپل روي ميزمان گذاشت

 .رفت، به جلو خم شدم تا با كتي صحبت كنم

بيني كـه   اون آقا رو مي. من توش بهتري كتي، اينه كه هميشه آخرين مدها رو ميدوني يه چيزي كه تو هميشه از«

  »كلهم چه كوفتيه؟. تو يه لباس آبي كبوده؟ دو تا ميز اون ورتر

و از  شـد  ميكه از پيشاني سوراخ شده، از مغزش رد  ايجاده كرده بوددرون سرش  ي تميزي حفرهمرد مورد نظر 

توانستيد داخل مغـزش   به راحتي مي. و يك تونل باريك در سرش درست كرده بود آمد مي پشت جمجمه بيرون

 .نكنم ااين كار ر تالش كردم تابه سختي  هم من ورا نگاه كنيد 

اش اين طوريه كـه،   فرضيه. اي بي پايان حفره«:اش را باال كشيد كتي نگاهي به آن سمت كرد و با صداي بلند بيني

هاي جمجمه از هـم جـدا بشـن و بسـط پيـدا       كنند تا صفحات استخوان ات يه حفره درست مي از وسط پيشوني

اين . و بدين شكل هوش تو رو باال ميبرهكنن، به محيط مغز هم اين اجازه رو ميده تا به خوبي گسترش پيدا كنه 

شخصـا  . ي درسـت و حسـابي نـداره    يك مد زودگذره، كه فقط رو يك سري استدالل منطقي سواره و پايه تنها

  . ها شايد كار نكنن ولي حداقل درد كمتري داره مثل اون. ترجيح ميدم كه نوشيدني هوشزا بخورم
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فكر كنم اگر تصميم گرفتي تا سرت رو سوراخ نكني، نشـون  «:ويمتالش كردم بدون اين كه اَخم و تَخم كنم، بگ

بشـه  ... يا شـايد  سوت بزنه، سوراخش ديابچطوري ميشه اگه باد  نفكر ك ميده كه هوش و ذكاوت بااليي داري،

 »كنه به از بين بردن افكار غير قابل هضم كمك مي! يه طناب وارد سوراخ كرد، نخ دندان ذهني

. با يك ليوانِ بزرگ از مشروبي اعال بستني را پـايين داد . رفت و دسرش در گلويش گير كردكتي از خنده ريسه 

كتـي رسـما   . اي كه ريك برايمان تدارك ديده بود، بدون اين كه حتي بهش لب بزنم، كامال خالي شده بود بطري

شـتر پـاپي چيزهـاي    بي. كند ولي براي خـودم كوكـا سـفارش دادم    هاي غذايي دسته بندي مي الكل را جزو گروه

پيشخدمت به طـرف مـن برگشـت و يـك      .آيند به حساب نمي ناسالم  ترم، چيزهايي كه جزو رژيم غذايي طبيعي

 .ي نا اهلي بيش نبود دانه نيِ پيچ پيچكي را داخل آن كرد، حرام زاده

ثل اين بود م. خاموش شد يشانصدا تمام حيوانات جنگل متوقف شدند و مانگفت و گوهاي اطراف تمامناگهان 

 بـاد  با نسـيم  تزئيني كه ايه آمد، مانند زنگوله صدايي آرام و لطيف مي. هرا در سينه حبس كرد خود كه دنيا نفسِ

با قدم هاي بلند از جنگل بيرون آمد و وارد فضاي بـاز   بانوي بختبعد  كنند، و بهم برخورد مي دنشو نوازش مي

اي پوشـيده بـود، كـه بـه      ي نقره درخشنده شبيك لباس . يبا بودحركاتش بسيار ز تماماو قلمي و باوقار و . شد

مسـتقيم  . مشكي و لبي كوچك و قرمـز  ي لطيف شرقي داشت، با موهاي بلند و صاف چهره. آمد هايش مي چشم

يايي از ميان تاريكي بيرون آمد و وبه طرزي ر. دبر را مي آدمبه من نگاه كرد و دهانش به لبخندي باز شد كه دل 

دادنـد يـا    ها به طور طبيعي شكوفه مي گذاشت، شاخه وقتي درختان را پشت سر مي. طرف ميز من به راه افتادبه 

وقتـي ميزهـا را پشـت سـر     . هـر دو  گـاهي اوقـات هـم   ؛ شـدند  و از شاخه جدا مـي شدند  پژمرده ميها  شكوفه

ور ناگهـاني بينـا شـد و مـردان     مرد نابينايي به ط. شدند تبديل مي خالص ها به طالي گذاشت، قاشق و چنگال مي
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ي ريـك يـك سـيب در     هر كس در كافـه  در يك آنو . ي قلبي ديگر تلپي روي زمين افتادند، مرگ بر اثر حمله

 .دست داشت

هـا جلويشـان را    بعضـي . ها را پس ميـزد  آمدند تا او را لمس كنند، اما آن همه به بانوي بخت لبخند ميزدند و مي

ها را با آرامشي اشرافي  ي آن ولي همه. فرستادند هاي فريبندگي را به سمت او مي ها افسون بعضي. كردند نگاه مي

بـانوي بخـت   . هايشان را دراز كرده بودند تا ببينند او براي ديدن چه كسي آمده اسـت  مردم گردن. ناديده گرفت

و معمـوال  . تن باشـد رفـ شود كه شخصي خيلي خوش اقبال باشد يا عنقريب به گـا   شخصا فقط زماني ظاهر مي

و حـاال  . آمد كه از نشـان دادن خـود اسـتقبال كنـد     كردي، به ندرت پيش مي وقتي از او در خواست مالقات مي

 . درست رو به روي ميزِ من متوقف شده بود، و باقي ملت با خيال راحت نفسشان را بيرون دادند

دلي كه معلوم نبود از كجا آمده اسـت، روبـه   روي يك صن ،بماند من منتظر تعارف برايبدون اينكه  بانوي بخت

بـانوي  احمقانه باز كرد و بعـد   نيشش را در جوابمات و مبهوت  هم كتي، روي من نشست و به كتي لبخند زد

اي هوشيار بودم و مراقب بودم تا تغييري  من به طرز خارق العاده. ي توجهش را روي من متمركز كرد همه بخت

خسـته شـده    جلب نظر كردناز  بانوي بخترسيد  نشود ولي به نظر مي طرافم، ايجادا محيطدر خودم يا كتي يا 

به سـهم خـودم از جـادو و    . ها هستند ترين آن زيباترين چيزها هميشه خطرناك. كردم احساس راحتي نمي. است

چيـزي نداشـتم    هـيچ ولي  .ها خبر داشته باشم چندتايي كه اصال قرار نبود از آن البته به جزها با خبر بودم،  نيرنگ

. بهتـر اسـت الف بزنـد    ،بنابراين وقتي آدم مطمئن نيسـت . دوام بياورد بانوي بختكه بتوانم آرزو كنم در مقابل 

شـديداً آرزو كـردم   . آميزم را تحويلش دادم و او هم نگاهي توأم با آرامش به مـن انـداخت   بهترين لبخند اسرار

وقتي كتي به خودش آمد، مثل  كه البته كارگر هم نشد، .راه پيدا كنمبا زبانِ خوش مسير خروجم را از اين بتوانم 
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را ديـد،   بـانوي بخـت  وقتي . هاي من پنهان شود خواهد زير ميز شيرجه بزند و توي جيب مانست كه مي اين مي

  .آيد ي خوبي از آب در مي خدايان به ندرت ايده نگاهجلب . تهديد واقعي را درك كرد

  .اي كردم و حواسم را روي بانوي بخت متمركز كردم ندهبه كتي نگاه دلگرم كن

 ».صدات نكرده بودم«:براي اين كه سر صحبت را باز كرده باشم، با احتياط گفتم

و حـس   داد كـه زخمـي روي بـدن آدم اسـت     به من حس موقعي را مي. صدايش نرم و ترسناك بود ».نه«:گفت

ي من  كنم تا نماينده از خدماتت استفادهبتونم  و مايلم تيلرمن پيش تو اومدم، جان «.دهد خارش به آدم دست مي

خوام بفهمي  مي. تحقيق كني طرف شبي منشأ و سرشت واقعي  درباره و ي ظريف و دقيق باشي در يك پرونده

 »از كجا و چطوري شروع شد و مخصوصاً چرا و براي چه هدفي؟

كـردم   هميشه آرزو مـي . شده بودم مبهوتبودم، كامالً خورم كه براي چند لحظه با دهان باز آنجا نشسته  قسم مي

بسـته بـه    ،مـن  زنـدگي  تـرين كـار   را پيشنهاد بدهد كه بتواند عالي يا به من پرونده يك روز، يك نفر برسد وتا 

. هميشه تله بوده است. حتماً يك تله بود. بيفتدولي انتظار نداشتم كه توي همچين جايي اتفاق  هايم باشد توانايي

چيزي كه ؟ رداي مثل من احتياج دا به كمك يك آدم فاني ساده بانوي بختمثل  وگرنه چرا يك موجود قدرتمند

ي جـذاب و جـالبي    دوبـاره خنـده   بانوي بخـت و  ،تر دبانهوم ذهنم را مشغول كرده بود گفتم، البته فقط يك ذره

  .رشيد بودمثل غرق شدن در نور خو. و دندان نيشش مانند طال برق زد تحويلم داد

 كچرا هر تيري كـه تـو تـاريكي شـلي    . مايلم تا بفهمم چرا در طرف شب احتماالت هميشه خارج از كنترل منه«

احتماال طرف شب نفرين شده است، اگر اين طـور باشـه چـه    . شه، خوب يا بد، درست از اينجا سر در مياره مي
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رو  طـرف شـب  اگـر منشـأ   . كسي نفرين رو روي طرف شب گذاشته و براي چي؟ ميخوام اين مسائل رو بدونم

 ».كنه ايجاب مي نقشمطور كه  همون. در كنترل احتماالت اينجا بهتر بشه ام ممكنه تواناييبشناسم، 

، تجسـمي فيزيكـي از   شد بند نميبود كه يك جا  ييكي از موجودات بانوي بخت. مدتي متفكرانه به او نگاه كردم

اش بـود كـه بـه او شـكل      به طور وحشتناكي قدرتمند، ولي محدود بـه وظيفـه  . يك تصور خيالي يا ايده آل بود

طرف اما به هر حال اينجا  آمد ظهور كند، ي سهيل بود و خيلي كم پيش مي شود گفت كه ستاره مي. بخشيده بود

دمدمي آشكارا  به عالوه هاي خودش را دارد و ستورالعملاست و او هم مثل هر موجود قدرتمند ديگري د شب

  .شد حسابي باز كرد بود و روي حرفش نميمزاج 

  »سر وقتش ميري، هستم؟ در اين مورد من اولين نفري نيستم كه«:باالخره گفتم

ونـا شكسـت   ولي همه ي ا. ها، افراد زيادي اين افتخار را داشتند تا به من خدمت كنند البته كه نه، در طول قرن«

ن كه چقدر به هدف نزديك شـده  دب گزارش بهم تابرگردند  زنده نتونستندهيچ كدومشون خوردند و يا حداقل 

تا فرد مناسبي رو پيـدا كـنم    دهم مي به خرجولي در ذات من تسليم شدن نيست، هميشه نهايت دقتم رو . بودند

 » ....يك

 » يك هالو؟«:پيشنهاد كردم

به شدت چشم به موفقيت ولي تو فرق داري، جان تيلر، من «:با من موافقت كرد و گفتاو با يك لبخند باشكوه 

 »توني؟ توني هر چيزي رو پيدا كني، نمي تازه تو مي. تو دارم

. هسـتم، منتظـر بمانـد    كـار  م در مدتي كه درحال بررسي زواياي مختلـف دموقعيت را سنجيدم و به او اجازه دا
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آيد، حتما يـك   م داشته باشد، وقتي كه چيزي به نظر خيلي درست و حسابي ميشود آدم خر و خرما را با ه نمي

اي كه در آفتاب لميـده، روي   گربه صبورانه همچون بانوي بخت .لنگد، مخصوصا در طرف شب جاي كارش مي

شـد، عقـب    اش را تا جايي كه امكان داشت و به ميزهاي ديگر نزديـك نمـي   كتي صندلي. اش نشسته بود صندلي

خواهد من روي اين پرونـده كـار كـنم و پيشـنهاد ايـن       قرارش معلوم بود كه دلش نمي ه بود و از صورت بيبرد

بـراي بـانوي    يسـر  به آرامي. گشتم نمي بر طرف شبكنم، به  خطرخواستم  ولي اگر من نمي. مشتري را بپذيرم

بدهم، كه انگار بيشتر از چيـزي كـه   ام را كردم تا با لحن صدايم اين طور نشان  بيشترين سعيتكان دادم و  بخت

 .نشان ميدهم، بارم هست

. ، عالقه ي زيادي به نگه داشتن رازشـون دارن دونن رو مي طرف شباندك آدمايي كه ادعا دارند، منشأ حقيقي «

مثـل تـو و   ... زنيم؛ نيروهاي خيـر و شـر   ي عوامل قدرتمند حرف مي ما داريم درباره... و اين آدما. قدرتهآگاهي 

 ».كنن كنم و پا توي كفششون كردم، مطمئناً با مهرباني باهام رفتار نمي اونا وقتي ببينن كه فضولي مي. گتربزر

 ».نتوسته تو رو متوقف كنه هم اين چيزا قبل از اين«:به نرمي گفت بانوي بخت

 »ري؟ نمي شمهمه، چرا خودت دنبال برات ؛ اگه اينقدرهم سر سوالم هستمدرسته، ولي هنوز «

كنند، قـدرت مداخلـه    ميمن انقدرها هم كه مردم فكر «:منظورم را فهميد و براي مدتي سر تكان داد وي بختبان

اسـرارآميز و مـبهم بـاقي    ... كنـه  ي من حكم مي وظيفه. اند آمارها فقط راهي براي كنترل مردم. ندارم رودر جهان 

 ».حفظ كنمهاي غير قابل انكارم  وكيلدم فاصلمو به كمك  من ترجيح مي. بمونم

  ».وكالي تاريخ مصرف دار«
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 ».اينم هست«

ي كافي  دقيق بگو براي چي من رو انتخاب كردي؟ كار كردن براي واكر به اندازه«:من ابروهايم را در هم كشيدم

 ».برايم دردسر ساز هست

  ».يا اين كه سعي كني در اختيارش بگيريبه اين خاطر كه گذاشتي پروانه آزاد بشه، عوضِ اين كه نابودش كني «

  ».سوزند تر و خشك با هم مي«:گفتم

 »ات ميكنه تا پرونده رو قبول كني؟ چه قدر ميخواي؟ راضي چي«:بانوي بخت گفت

 ».چه قدر داري كه بدي«

من چيزي به تـو  «:گرفتار كرده است اي در گوشه را ياي است كه موش لبخندش ناگهان طوري شد كه انگار گربه

و در عوضِ چيزي  .دونم مادرت چي يا كي بوده ، جان تيلر، من ميخيلي بيشتره از طال و نقرهش كه ارزش ميدم

  ».اين را به تو خواهم گفت كه آرزو دارم

همـين  . بايـد بگـي  «.اند ام خشن شده توانستم احساس كنم كه صدا و قيافه روي ميز به طرف جلو خم شدم و مي

 ».يحاال هم ميگ

 ».تو بايد پاداش كارت رو بگيري«:حركت بود كامال بي» .ام شرمنده«:بانوي بخت گفت

  ».كنم كه بهم بگي مجبورت مي« :گفتم

كتـي بـه آن هـا نگـاه كـرد و دلـش       . مردم اطرافمان شروع به بلند شدن از روي صندلي هايشان كردند و رفتنـد 
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  .تو صورت من خنديد بانوي بخت به نرمي. تخواست مانند آن ها عمل كند اما خودش را نگه داش مي

ي نقشي كه بايد ايفا بكني اسير شدي، همان طور كـه مـن   ، جان تيلر، چون توخواي بكني نمينه، تو اين كارو «

 ».در نقش خودم اسير شدم

كتـي بـه مـن اخـم كـرد و      . خستگي زيادي را احساس كردم و به طور ناگهاني ام نشستم دوباره آرام سر صندلي

 »خواي انجامش بدي، مگه نه؟ مي«:گفت

 ».رو بشناسم طرف شب اءمنش د، ميخوامخوا اون مي كه يا اندازه همون م بهه من. بايد اين كارو بكنم«

بخـت خـوب    كنه داره براتون كار مي جان خوايد وقتي شما حداقل نمي«:انداخت بانوي بختتندي به  كتي نگاه

  »رو بهش بديد؟

ي خصوصياتم ممكنه عليه اون ظـاهر بشـه، تـو     به طور علني با جان تيلر متحد بشم، بقيهاگه «:گفتبانوي بخت 

 »ميخواي؟خواي،  كه اينطور نمي

تونم  مي... ولي. هم خيلي قدرتمندن طرف شبخوام، خصوصيات تو حتي براي  به هيچ عنوان نمي نه،«:من گفتم

ي بشـم كـه در حالـت    وارد جاهـاي  ده، و ممكنه اين طوري بتونم نفوذ بيشتري مي بهمكنم؟  بگم براي تو كار مي

 ».تونم معمولي نمي

 ».مستقيماً توي تحقيقاتت دخالت كنم خوام كه و نه مي تونم ميه اما ن. اگه دوست داري«:گفت بانوي بخت

  ».دونن كنم، اينو نمي ال ميوآدمايي كه ازشون ساما «:من نيشخند زدم
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موقرانه از جايش بلند شـد و سـرش را مختصـري بـه پـايين خـم        ».پس پرونده ماله تو شد«:گفت بانوي بخت

  ».سعي كن كشته نشي«:كرد

اي از آب زالل بيـرون   از زميني كه در آنجا ايستاده بود چشـمه . اي از احتماالت ناپديد شد سپس ناگهان در پاره

با شناختي كه از او داشـتم، احتمـاال از   . ر شده باشداصال هم به اين فكر نكردم كه ممكن است ريك دلخو. آمد

ود، با آسـودگي سـرجايش نشسـت و    ما ب هر كس كه در حال نگاه كردنِ. كرد ي بصري درست مي آن يك جلوه

بعضي سـعي  . ي بسياريشان به سمت من بود ند كه نگاه خيرهدوباره از سر گرفتدر حالي  شان راهاي آرام گوگفتو

. كردند قاشق و چنگال هاي طال را به جيب بزنند ولي پنگوئن پيشخدمت مجبورشان كرد آن ها را برگرداننـد  مي

  .ماند نميعقب  در زرنگي از كسيريك هيچ وقت 

هـاي ايمنـي و    مطمئنم كه توي دفتـر و پشـت قفـل   . در اين پرونده كمكت كنم... ام من تصميم گرفته«:كتي گفت

  ».شه مي الزمتكه  تو بايگاني دارم درهاي بسته، چندتا پرونده

 ».حتما«:گفتم

يه پشتيبان سرسخت با قدرت . خواي تنهايي اين كارو انجام بدي؟ مطمئناً به يه پشتيبان احتياج داري ميتو كه ن«

 »؟36تيغ زن يا ادي 35دهچطوره؟ يا پسر مر تيراندازسوزي . آتش زياد

متأسفانه سوزي تيرانداز هنوز دنبال رد قصـاب بـزرگ خوكـه و احتمـاالً     . همشون خوبن«:من سرم را تكان دادم

                                                            
Dead Boy 35   

Razor Eddie 36   
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و خداي پانك، ريـزر ادي   37، يه والكريمشغوله دوست دختر جديدش باپسر مرگ هم . گيرِ همونهبراي مدتي 

چيز رو تموم مه ه تاانگار بعضي از خدايان اومدن . انجام يه كار ناخوشايند توي خيابون خدايانه درگيرهم االن 

شايد هم  و وگويي داشته باشمگفت 38شوريده بايد بافكركنم . اي واسه اين پرونده ميرم سراغ كسايه ديگه نه،. كنن

  ».كنند صداش مي 39گنهكارمردي كه  با

  40»تر تموم بشه؟ كني تا همه چيز سريع اين كار، يك گلوله تو سرت خالي نمي خب چرا عوضِ«:كتي گفت

                                                            
37 Valkyrie ف.پ. هاي اودين نديمه.(ها، الهه هاي كوچك مؤنثي هستندكه به پادشاه خدايان خدمت مي كنند در اسطوره شناسي نورس، والكري(  

 Madman 38  ف.پ.شود به مرد خل وضع و ژوليده گفته مي 

Sinner39  ف.پگناهكار 

  ف.پ.هايي كه در ترجمه كردند با تشكر از رضا رستگار و محمدرضا قرباني به خاطر راهنمايي 40
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 فصل سوم

 سر و کار داشتن با مردان مستدل

هـیچ کجـا از کسـانی کـه     . به راه افتـادم  طرف شب در  دوباره شد که به دنبال یک غیب گوي قابل اعتماد     و این 

تـا  اصـال دوسـت نـدارم      مـن هـم  آید، مخصوصا اینجا، در طرف شب و دسترس باشند کم نمی خواهند در نمی

 -کنم ی که چشم سومم را باز میزمان. ام استفاده کنم ي دیگري برایم نمانده از موهبتِ ویژه زمانی که واقعا چاره

درخشم، دشمنانم هم سفت و سخت بـر سـر ایـن            اي در میان تاریکی می      کننده   خیره  با روشناییِ  -چشم نهانم را  

هـایی کـه هـیچ وقـت      و البته چیز(هایی  خوشبختانه اینجا از آدم  . اند  خواهند ایستاده   ي من را می     موضع که جنازه  

خواهنـد آشـکار    هایی را بدانند که باقی مردم نمـی  که متخصص این هستند تا چیز.) انسان نبودند و نخواهند بود    

کننـد   همیشه در طرف شب کسانی هستند که فقط براي دست و پا کردن مبلغی پول، ادعا مـی        . آید  شود، کم نمی  

و زرد از آب در  اکثرشان هم غیر قابل اعتماد هستند و ت        البته ،که از تمام رازهاي گذشته، حال و آینده خبر دارند         

هاي مربوط به خودشان دارند، به هـر جهـت در طـرف شـب      آیند، به این خاطر که هر کدامشان دستور عمل         می

 یکـی از  از سر خوش شانسی، یک مرتبه در عـوض دسـت مـزدِ   . خواري هیچ وقت از رونق نمی افتد   بازار مفت 

 قابـل اعتمـادي   گویانِ  جاي یکی از این معدود غیب     هایی که آن را کامال با موفقیت به پایان رسانده بودم،            پرونده

موجودي غریب، وراج، با شخصیتی نه چندان پیچیده و . که در این چاه مستراب زندگی میکردند را به من گفتند        

 که بـا دنیـاي بیـرونِ   کردم  با این حال فکر می  . هاي متمادي زیسته بود     پراکنی که قرن    نظیر در شایعه    استعدادي بی 

 .استهنگ خودش هما
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هـا و   باال شهر را به مقصد خیابان اصلی پشت سـر گذاشـتم، تـا بـه بهتـرین مکـان بـراي داد و سـتد خـوردنی                        

. گـردان برونـد  ي جهـان    کردنـد تـا بـه پاچـه         هایی بروم که خودشان را به بهترین شکل ممکن بزك می            نوشیدنی

 دارد، جایی که گنـاه در حجـم بسـیار    هاي جذب جهانگرد را  ترین تشکیالت و شرکت     خیابانی که پرزرق و برق    

همتـاترین   خالصه که داشتم به سمتِ بـی . شود تایی عرضه می هاي شش آید و وسوسه در بسته  باالیی به عمل می   

شدند و  ها و  عرضه کنندگان زیادي از دنیاي بیرون جذب اینجا می      حتی کارخانه . مرکز خریدِ طرفِ شب میرفتم    

تـرین و    جایی که عالیق و سالیق مردم بیشـتر در اطـراف غیـر معمـولی              . گشتند بر می پا یا ورشکست      سپس کله 

رِ  انحصـا 1مرکـز بازرگـانی محمـون   . چرخید، البتـه همیشـه اسـتثنائاتی هـم وجـود داشـت         ترین چیزها می    عجیب

-  فسـت  يهاي موازي و  مسیرهاي زمانی واگرا هم اینجـا شـعبه   سپارد، از دنیا هاي تجاري  را به شما می        عنوان

 طرفِ شـب هـیچ وقـت     دري خاصی در زیر آفتاب نداشته باشد، اما         فود زده بودند، شاید این چیزها هیچ جلوه       

 2.جلوه نداردآفتاب 

مون خرید مرکز ي  نشانه که الف و میم یک بین از زنان  قدم و براي اولین بار هیچ کس صـلیبی         گذشتم بودند، م ،

مـون یکـی از معـدود جاهـایی بـود کـه         . تبراي خودش نکشید یا دنبال اولین خروجی نگش   مرکـز بازرگـانی م

 همه جور آدمی از سرتاسر لندن، براي .ي عادي میان جمعیت هستم توانستم امیدوارم باشم من تنها یک چهره       می

زنـی بـر    که تنها شانسی را که در تمام عمرش براي چانه  اش و صد البته براي این       هاي ممنوعه   گشتن دنبال هوس  

                                                
1 Mammon ف.خداي ثروت، حرص و مال اندوزي پ 

2  There may be nothing new under the sun :شود، که نویسنده با لغات آن  بیشتر به معناي هیچ خبري نیست استفاده می
ي فارسی از  شب مکان متفاوتی است، به همین منظور در ترجمه ر حال طرفِهاي دیگر باشد، ولی به ه بازي کرده تا بیان کند شاید اینجا شبیه مرکز خرید

 ف.پ.به معنی تابیدن) جلوه داشتن(ي دوم ي اول به عنوان عرضه استفاده شده و از جلوه جلوه
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هایی که بـه صـد جـور مـدل عجیـب و غریـب لبـاس           آدم .آمد  آورد، امتحان کند، به اینجا می       گیر می سر قمیت   

 امکان نداشت در هیچ جـاي . زدند هاي متفاوتِ بسیاري با هم دیگر حرف می ها و گویش پوشیده بودند و با زبان  

هـايِ درخشـانِ    رنـگ . ها ببینیـد  ها و پاي ویترین مغازه دیگري جز اینجا چنین ازدحام جمعیتی را در طول راهرو      

شـماري   هـاي بـی   هایشان سرشار از عجایب بود و کاسب تابید، ویترین ها به بیرون می    اي از تمام مغازه     کننده  خیره

، مرکز خریدي که فضایش به طریقـی تقسـیم شـده بـود، کـه       قرار داشتنددر مرکز خرید   ي یکدیگر پهلو به پهلو  

ظاهرا بعد مکانی را طوري گسترش داده بودند کـه تجـار   . دهد بزرگتر باشد درونش از چیزي که بیرون نشان می      

 .   مشکل کمبود جا نداشته باشند

، 3دولفین برگر ام سی کمپ بـل ، شد  هاي دور و نزدیک در همه جا دیده می          هاي تجاري مغازه    ها و عالمت    نشانه

ي   ، مهمان خانـه 7 و نامگذاري آر یو اس6 تعمید، آئین غسل5، موش سرسام آور مورتیمر4ي بار انداز ي ستاره   انفیه

یـا خـودت    .( 9، خرید و فروش روح، جدید و دست دوم، و صد البته بانـک خـون نوسـفراتو                8منحرفان جنسی 

خیلی شیک با پاي خودت میاي تو و خیلی با کالس خونت رو تقدیم میکنی یا این که ما رو مجبور میکنـی کـه    
                                                

3 MCCAMPBELL’S DOLPHIN BURGERاي جهان  ترین همبرگر فروشی زنجیره اي از معروف  اشارهMcDonaldف. پ 

4 STAR-DOCK’S SNUFFاي جهان ي خانه زنجیره ترین قهوه اي از معروف  اشاره Starbucksف. پ 

5 WILL DIZZY’S MORTIMER MOUSE  هاي کارتون میکی ماوس اي به شرکت والت دیزنی و یکی از شخصیت اشاره 

عناي پاکی از گناه و احیاي دوباره شخص است زیرا که  غسل تعمید یکی از آئین ضروري مانی بود که بعدها به دین مسیحیت وارد شد، در غسل تعمید به م 6
 ف.پ. شود کند و آن شخص پاك می با غسل تعمید روح القدوس در آن شخص حلول می

7 BAPTISMS R US  

8 PERV PARLOUR 

9 NOSFERATU BLOOD BANK  
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ي قرمـز رنـگ پوشـیده بـود نگـاه              که دامن کوتـاه زنانـه      10مويِ گوتی -ختر سیاه یک د .) این کار رو برات بکنیم    

 .اي به او زدم و راهم را ادامه دادم من هم لبخند مودبانه. اي به من کرد خیره

اي قرار داشت که چندان مورد توجه مردم نبـود و    از دور خارج شده    11درست در وسطِ مرکز خرید، چاهِ آرزوي      

. دادنـد  نگاهی هم بیاندازند، به راه خودشان ادامـه مـی   که به چاه نیم لوغیِ بازار، بدون این   جمعیت، در هیاهو و ش    

هـاي هـرز     علـف هاي قرمز درست شده، ي اطرافش که با سنگ      بر روي دیواره  فقط  . آمد  چاه خیلی به چشم نمی    

 سـرگرمی کوچـک و      .بودنـد  کـرده  آویـزان  آن از هم سطلی و کشیده اي  زده  زنگ زنجیر دورش. رشده کرده بود  

البته به شرطی که طرفِ شب بودن اینجا را از قلم بیانـدازیم، جـایی کـه هیچگـاه دور و                 . ها  براي بچه خطري    بی

ي  نظریـه . هـاي والیتـی بودنـد    گوها شـبیه شـوخی      در طرفِ شب غیب   . گردد  هاي بی خطر نمی     اطراف سرگرمی 

بـه  .) کنـد  شب هر روز یک لغزش زمـانی ایجـاد مـی   رسد که طرفِ  این طور به نظر می(هاي زمانی موازي   مسیر

گـوي   امـا ایـن غیـب   . کوبید  از پیش تعیین شده و قضا و قدر می        ي سرنوشتِ   طور نافرم و محکمی بر سر عقیده      

 بگویـد  کـه  است این اش در توانایی. بینی زمان حال حاضر دارد ي خیلی خوبی در غیب       مدِ نظر من سابقه    خاصِ

اي تخصـص   هـا هـر حرفـه    کـنم دیگـر ایـن روز    فکر می. گذرد می جایی، هر در يچیز لحظه، چه  همین درست

بـه نظـر   . طوري نگاهی هـم بـه دور و بـرم انـداختم     ي چاه خم شدم و همین بر روي دیواره. طلبد خودش را می  

 .رسید کسی مشغول نگاه کردن من باشد نمی

                                                
 .کنند یم استفاده را آن کیگوتی قیموس طرفداران شتریب که  استخاص ظاهری نوع Gothic کیگوت مخفف گوت، 10

 رساند هاي شما را به حقیقت می ها یکی از خواسته چاهی است که بر طبق افسانه 11
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افتـد   اتفاقاتی که می«:آید گفت  چاه به گوش میبا صدایی عمیق که انگار از ته      » طوره؟  گو، اوضاع چه    سالم غیب «

ات تقدیس کن که بایسته باشـد تـا مـن     هاي نقره اي رهگذر مرا با سکه. بیشتر از آن است که بتوانی تصور بکنی      

نخستین پاسخ  واضح است، ولی به کار . خواهی بپرسی برکت بدهم هم تو را با سه پاسخ براي هر سوالی که می   

هر چه .  است اما به رمز آمخیته، سومی همچون خنجري در تاریکی خود را بر هدف آویخته     دومی صحیح . نیاید

 ».بیشتر خرج کنی، آگاهی بیشتري خواهی داشت

 ».این شر و ورها چیه تحویل ملت میدي؟ جهانگرد نیستم، جان تیلرم«:گفتم

رگشتی؟ خودت خوب میدونی کـه    ب بازمگند بزنن به این شانس، تو       «:آزردگی کامال از صداي غیبگو مشهود بود      

 ».شه کال وجود نحسِ تو باعث سردرد من می

 »ولی تو که سر نداري«

 »خواي، سرم شلوغه چی می. کنند گوها رو خراب می هایی مثل تو هستند که اعتبار غیب آره دیگه همینه، آدم«

 »با چی؟«:از روي کنجکاوي که حقیقتا برایم پیش آمده بود پرسیدم

هـا پوشـیده شـده     هـات از خـزه     کنی راحته وقتی که دیـواره       فکر می . کن، واقعا دلت نمیخواد بدونی    بهم اعتماد   «

مـونن، مثـلِ سـیخی      مـی 12 یه بواسیرها متنفرم، براي غیبگو مثلِ لغزه ها باشی؟ من از زمان   باشند، منبع تمام دانایی   

 »در کل واس چی اومدي اینجا، تیلر؟.میمونن که تو فالنه آدم رفته باشن

 ».کنند دنبال یه کسی هستم که شوریده مرد صداش می«
                                                

 ف  .پ.شود در سبب نشستن و بی تحرکی زیاد در کانال معقد در میاید اي گفته می اصطالح رایج براي بیماري همورئوید است، به غده) سیر-بجوا(بواسیر 12
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 »چی کارش داري؟. اي داشته باشم  معدههالبته اگ. ام منقلب بشه باعث میشه معده. اي خدا، اون از تو هم بد تره«

 »دونی؟ یعنی نمی«

. نـدازن  و دسـت مـی   گیرِ چـالق ر     آره دیگه رسم روزگار همینه که میان یه زمین        « .اش را باال کشید     مغرورانه بینی 

. هـیچ اطالعـاتی مجـانی نیسـت    . اما بـرات کمـی خـرج داره   . تونم ببینم اون کجاست، برعکسِ تو       دستِ کم می  

ر هم نکن   . قانونش همینه  ر غُ  همینه؛ اون موقـع طـوري از اینجـا        ، شغل من  برهنفعال تا وقتی که نفرین از بین        . غُ

 »   .میزنم به چاك که مخت سوت بکشه

 »طره خون بریزم کافیه تا یه جواب سر راست بهم بدي؟باشه، چند ق«

ي عزیزم یه قطـره   براي شاهزاده«: خود شیرینی به خود گرفته بود گفتگو در حالی که صدایش کامال شکلِ       غیب

  »13.کافیه، وقتی که ملکوت خود را آغاز کردي مرا به خاطر بیاور

 ».هایی شنیدي زتو یه چی«:هایی که در ته چاه بود، نگاه کردم به سایه

  اخالقِقبل از این که قیمت بره باال از مزیتِ  . ممکنه شنیده باشم و ممکنه نشنیده باشم      «:گو با رضایت گفت     غیب

 ». من استفاده کنخوبِ

                                                
13 REMEMBER ME, O LORD, WHEN YOU COME INTO YOUR KINGDOM Luke 23:42 

 44».خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود«: عیسی جواب داد43،»اي عیسی وقتی ملکوت خود را آغاز کردي، مرا هم به یاد بیاور«
ي خدا  ي ضخیمی که در جایگاه مقدس خانه آنگاه پرده. ستادبه هنگام ظهر به مدت سه ساعت تاریکی همه جا را فرا گرفت و نور خورشید از تابیدن باز ای

 ف.ي چهل و دوپ لوقا بابِ بیست و سوم؛ آیه.آویزان بود، از وسط دو تکه شد
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ي بـزرگ از خـونم در چـاه سـقوط کنـد،       انگشتِ شصتم را با یک سوزن خراشیدم و اجازه دادم تـا یـک قطـره     

 .ی نرم، منزجرکننده و رسا ایجاد کرد صدایچاهکفِ  با  خونمبرخورد

دو قدم راهه، حواست به پشتت باشه و با هـیچ  .  پیدا کنی14 کِلَپتونی شوریده مرد رو توي هتلِ     می«:تندي گفت 

حـاال  . هاي جنسی و عفونتی جمع کنی صحبت نکن، مگر این که بخواي یه کلکسیون از بیماريهم  اي    زنِ غریبه 

خیلـی دیرتـر از  اون   . ، جان تیلـر  15تو حال زندگی کن و از اون لذت ببر        . ترکه  گورت رو گم کن، سرم داره می      

 ».کنه چیزي شده که هر کسی فکرش رو می

آور که اتاقش فقط  یک جاي آشغالِ چندش. هتل کلپ طوري تلفظ میشد که کالسش کمی باالتر به نظر برسد

ي تمیز  شد که یک دست مالفه  این میامل شخورد و دیگر نهایتِ تجمالتش به درد یک ساعت اجاره کردن می

 به به قدر کافی روشن نبودندهایی که  ها در خیابان هایی مانند آن دخترانِ خوش گذرانی و چیز. گرددنصیبت 

. شدند هاي از همه جا بی خبر خراب می هاي تاریک بر سر عابر کنار نشستند و از گوشه هایشان می کمین شکار

 کسانی براي و تا دلتان بخواهد ها هم حسابی گوشی دستشان است د و مشتريز می اول و آخر را ظاهر حرف

پس من گاردم را محکم نگه . آمد گیر می آدم برند، لذت نمی نباشد تخمی و خطرناك کثیف، سکسشان تا که

 مصمم راست نگاه کنم و ، بدون این که به چپکرد  آن را روشن میهاي قرمز  المپ نورداشتم و در خیابانی که

. تر باشند توانند از بیشتر هیوالهاي طرفِ شب هم خطرناك دم می  سپیدههایی دخترانِ در چنین محله. به راه افتادم

 .دستندان  که اکثرشان نام مرا می بودهم اینجا بدبختی

                                                
14 Hotel Clappe 

15 Carpe that old Diem  ضرب المثلی التین است، از روزت استفاده کن، امروز بخور و بنوش، ممکنه فردا مرده باشی . 
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پوسته شده و حتی کسی  شان پوسته هاي تجاري است که دیوارهاي چوبی کلپ فقط یکی دیگر از آن ساختمان

هایی که درست در وسط یک  ي روي دیوارش را رنگ بزند، از همان دهد عالمتِ کهنه ه خودش زحمت نمیب

کردم اي کاش چند تا دستکش با خود  می در حالی که آرزو . اند هاي به هم پیوسته واقع شده ردیف از خانه

ي بازرس نظارتی یا  عی کردم قیافهس. هاي بلند به البی هتل رفتم آوردم، با یک دست در را هل دادم و با قدم می

رسید  که به نظر می فقط همین. کرد حاال شبیه هر کی که شد فرقی نمی. ها را به خود بگیرم چیزي در همین مایه

رفت، کثیف و  سالن تجمع آنجا به همان اندازه که انتظار می. اي دارم، کافی بود براي بودن در آنجا دلیلِ منطقی

وقتی که وارد البی شدم، چند نفر که جنسیتشان خیلی . کرد رش زیرِ پایم خش خش میدرب و داغان بود و ف

، به سرعت، فهمیدند من کی هستمهاي زردشان، نگاهی به من انداختند اما وقتی  برانگیز بود، از باالي مجله شک

 .هایشان کردند سرشان را داخل مجله

کردم که به مسائلی مثل سکس و  فکر نمی. کند  چه کار می شوریده مرد اینجاکامال مطمئن نبودم که شخصی مثلِ

ي انسانی از این دست اهمیتی بدهد، حدسم این بود که اینجا برایش به همان خوبی است که  چیزهاي روزمره

هایی بود که فقط  کلپ از آن دست مکان. ي خوبی براي مخفی شدن تواند باشد و هم محله هر جاي دیگري می

 .اري، به سراغش بیاییوقتی کار خاصی د

 از   پـوالدي ي محکمِ هاي فاحشه راه را براي من باز کردند تا به متصدي هتل برسم که با پنجره     یک سري از الف   

ها با چشمانی که ریمل پر رنگی هم به آن کشـیده بودنـد بـه         الف. کرد  خودش در مقابل دنیاي بیرون محافظ می      

هایشـان کمـی مچالـه شـده بـود امـا        بـال با این که . شان را تحویلم دادند  ای   حرفه من نگاه کردند و بهترین لبخندِ     

ي منفی تکان دادم و انگـار کـه کمـی     بهشان لبخندي زدم و سرم را به نشانه      . اي داشتند   همچنان جذابیت فریبنده  



 سر و کار داشتن با مردان مستدل پیام فخرایی / فاطمه حقیقی: مترجم

 

١٠ 

Darrenshanfans.ir 

ل ي متصـدي هتـ   قیافـه . کـرد  داند در پایین شهر چه قدر شهرت من فرق می فقط خدا می  . تر شد   خیالشان راحت 

اي بـود کـه     عضـله هاي کوتاهِ از آن دسته مرد.  آمد بگویند خواهند به من خوش    خورد که می     به کسانی نمی   اصال

نق با چشـمانی کـه همـه جـور       کردند، از آن آدم     پوشند و یک عرق گیر هم به تن می          شلوار نخ نما می    هاي بد ع

 .اند چیزي دیده

اي؟ نه چیـزي   متوجه. آبرویی مثلِ جان تیلر ی نمیدم، حتی به بیمن به هیچ سوالی جواب«:اي گفت   با صداي گرفته  

بدتر از توش هم هر روز اینجا میان، اما پوالدهاي این . ترسونی میدونم، نه چیزي دیدم؛ شغلم همینه، تو منو نمی      

 ».پس هیچ فکري به سرت نزنه. جلو به لعن، نفرین و نیروي کهربا مجهزند

و اینجـا اومـدم کـه یـک لطفـی       «.ام  نشان دهم تحتِ تاثیر رفتارش قرار نگرفتـه       با بشاشی طوري جواب دادم که       

 ».ت بکنم، اومدم تا شوریده مرد رو با خودم ببرمدرحقِ

به طور ناگهانی به جلو خم شد و  . رفتارت متصدي هتل در چشم به هم زدنی عوض شد         » .خدایا متشکرم ازت  «

نجا ببرش، اصال نمیدونی بودنش این دور و اطراف چـه قـدر     کنم از ای    خواهش می «:ي حق به جانبی گرفت      قیافه

خـودِ  . ها به هیچ جا نمیرسن ها عوض میشن و یه سري از در جاي اتاق . مصیبته، صدايِ جیغ، زوزه، بارونِ خون     

. فکر نکنم کـاري جـا مونـده باشـه کـه ایـن نکـرده            . ترسن  دخترها هم حتی ازش می    .  هم ازش میترسه   16یوحنا

 ».اون اعتبار هتل رو واقعا خراب کرده. مثل سابق نمیشهاعصاب من دیگه 

 ».اي مثل اینجا یه امتیاز مثبت محسوب میشه کردم بد نامی براي محله فکر می«:گفتم

                                                
انجیل یوحنا . ي مسیح بود که یکی از اناجیل به نام اوست، یوحنا از شاگردان یحیا بود که سپس به دنبال مسیح راه افتاد سول، از دوازده برگزیدهیوحناي ر 16

 ف.پ.ها و تعالیمی است که در اناجیل دیگر نیست هایی دارد و در آن رویداد از لحاظ محتوا با سه انجیل دیگر تفاوت



 نفرین در شهر  گیرین.آر.سیمون: نویسنده

 

١١ 

 وب سایت هواداران درن شان

 ».کنم خواهش می. فقط از اینجا ببرش«

ـ بی خومیتونیم اوقاتِ بسیار «:هایش را براي من بیرون انداخته بود گفت       هاي فاحشه، که سینه     یکی از الف   ا هـم  ب

 ».داشته باشیم

. ي دوم داد ي اتـاقی را در طبقـه   آمد پیشنهادش را رد کردم، و متصدي هتل شـماره  با نهایت ادبی که از من بر می 

هـاي   اي داشـت، نـه فرشـی روي سـنگ      نه نـرده . ها باال رفتم کرد، پس از راه پله که آسانسور کار نمیبود بدیهی  

که به حوالی اتاق  خیلی پیش از آن. اي پوشیده شده بودند  کارخانهگِ خاکستريِ ها هم از رن     لخت آنجا بود، دیوار   

. اي کمین کـرده باشـد   اي بود که در گوشه همچون هیواليِ وحشی. توانستم احساسش کنم شوریده مرد برسم می  

یده مـرد در  اتـاق شـور  . تر میشـد  شدم احساسم قوي تر می  ي دوم نزدیک    رفتم و به طبقه     هر چه که بیشتر باال می     

پزشکی هستی یا قرار است دکتر از اتاق عمل بیرون بیاید و خبر بدي     مقابلم، طوري بود که انگار در مطب دندان       

هوا به شدت سرد شده بود، طوري که بازدمم، بخار نسبتا غلیظی را جلـوي صـورتم درسـت    . همراه خود بیاورد  

همانطور که به مانع غیر قابل بصیرتی . ام میزند احساس کنم  قلبم را که به تندي در سینه   تپش توانستم  می. کرد  می

کشـید   ام با تمام قوایش فریاد می غریزه. آوردم، آهسته در راهروي خالی به راه افتادم که در سر راهم بود فشار می    

 .توانم از آنجا بیرون بزنم تر، تا وقتی که می که هر چه سریع

آمـد، امـا بـه هـر حـال        داده بـود جـور در مـی    منزي که متصدي هتل بهي اتاق با چی     در ایستادم، شماره   بیرونِ

هایتـان از خـواب    کرد که بابتِ غم     هایی را زنده می     شب  اتاق در آدم یادِ نیمه    . خواستم خودم هم مطمئن بشوم      می

ان بـه  مثل احساسی بود که از مرگِ عزیزانتـ . کردید شدید و به کلمات ترسناکی مثل تومور و سم فکر می   بلند می 

کنـد و بـا کـسِ     خواست به شما بگوید ترکتان می مانست که می دهد، یا به تُنِ صداي معشوقی می       شما دست می  
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هایی که تـا بـه حـال     آور بود، انگار که تمام حقیقت داد دهشتناك و مصیبت احساسی که اتاق می  . رود  دیگري می 

اگرچه این احساس بابت . پاشد رد آهسته آهسته از هم میاند و دنیایتان دا   به آن اعتقاد داشتید دروغی بیشتر نبوده      

 .کرد در آدم ایجاد میاتاق نبود، بلکه حسی بود که خود شوریده مرد 

هـا بـه گذشـته، هویـت و      نـام . حتی مطمئن هم نیستم که دیگر اسمی داشته باشـد . دانستم اسم حقیقی او را نمی 

 حاال دیگر یک و ها را از هم دریده بود ت پیش این چیزکه شوریده مرد خیلی وق شخصیت یک آدم اشاره دارند

 وجودي هـر چیـزي بـرایش بـاقی      ي بسیار سست با اصالتِ      ا  آدم غمگین، خطرناك و پریشان بود، که تنها رابطه        

داستان معروفی در طرفِ شب بود که حکایت از جریان شوریده و مجنون شدن او داشت، مجنـونی         .  است مانده

هاي اعصـاب خـورد کنـی     یکی از آن داستان.  هر گونه امیدواري و کمک به رهایی رفته بود  که دیگر به فراسوي   

ي شصت شوریده مرد از آن دست عالمانی بود کـه بـا    وش دههححول و . گشت ها بر می آن قدیم و ندیم که به

مندان گویند تیموتی لري مرشدش بـوده و خـود شـوریده مـرد از دانشـ           یک من عسل هم نمیشد خوردشان، می      

اي، که ابداعات بسیاري به نام خود ثبت کرده، و میلی سیر نشدنی بـراي کسـب             نابغه. ي ناسا بوده است     برجسته

 درون گرایش یافت، تا بـه علـوم رمـزي و بررسـی         ي شصت، تحقیقاتش بیشتر به عالمِ       اواخر دهه . دانش داشت 

ي مسـائل محرمانـه     خـت، و بیشـتر در حیطـه       هاي زیادي به مطالعـه پردا       سال. هاي تشریحی بپردازد    دقت نظریه 

اش هست  طور که ماهیتِ حقیقی ي اسرار را کنار بزند و همه چیز را آن          تحقیق کرد و دنبالِ روشی گشت تا پرده       

هـا   ي درك و حـس انسـان   کنیم، بلکه به روشی که خارج از محدوده ببیند، نه به طریقی که ما مسائل را درك می        

 .    است
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کردیم داشته باشـد،   پذیري که ما در آن سیر می    دل جمعیِ   دستِ فراتر از توهمِ  ی پیدا کرد تا دیدي      به طریقی، راه  

حقیقـت  . شناسـیم قـرار دارد   و باالخره در آخر فهمید چه چیزي پشتِ سر یا شاید هم در جلوي دنیایی که مـی                 

ه او تصـور کـرده یـا خیلـی     غایی که او در آخرین لحظه دید، حاال چه حقیقت خیلی بهتر از آن چیـزي بـود کـ        

هـاي بـیش از    زیباییهر دويِ به نظر من . تر، سالمتِ روانی او را در همان دم و براي همیشه از هم پاشاند            وخیم

حاال او دیگر این روزها شوریده مـرد اسـت و   . هاي فراتر از باور به یک اندازه نابود کننده هستند اندازه یا هراس  

 بین مـا و او در ایـن بـود کـه او گـاهی           تفاوتِ. کند  که البته برایش هیچ توفیر نمی     کند    در عالم توهم زندگی می    

 .ها او را کرد و البته گاهی اوقات هم توهم هایش را انتخاب می اوقات خودش مدل توهم

بینـد    میتچیزي که در عالم حقیق. توانست خطرناك باشد اینکه شوریده مرد دور و اطراف باشد بیش از حد می   

هـا و   هـا، تـرس     هـا، خواسـته     دنیاي او، اطراف هـوس    . شود  کند، بنابراین آن چیز به نیست تبدیل می         ور نمی بارا  

اش  توانـایی . کنـد   حتی حقیقت هم خودش را بابت افکارِ سـرگردان او دوبـاره احیـاء مـی                .گشت  هایش می   شک

بینـد وجـود شـما را بـاور       الزامی نمـی تواند به کار آدم بیاید، گیج کننده بشود، یا حتی ترسناك باشد؛ زیرا که  می

ه کسـی  چـ و چنان. ي شما را حتی بدون این که متوجه بشوید عوض بکند تواند شخصیت و  گذشته   پس می . کند

آینـد   هایی که شدیدا ناخوش او را اذیت بکند یا بترساند باید مواظب باشد که تبدیل به چیزهاي دیگر نشود، چیز     

 میگذارند در هر جـایی کـه مـیلش    ، که شوریده مرد هوسش به انجام کاري نیافتداکثر مردم به خاطر این  . هستند

کننـد   کسانی هم که سعی مـی . ترین راه ممکن است     خواهد بکند، این امن     کشد سرگردان شود و هر کاري می        می

 .شوند از او استفاده کنند به عاقبت بدي دچار می
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 فـرا  را شـجاعتم  کـه  هنگـامی  کردم می سعی کشیدم، می نفش سختی به و ریختم  می عرق که حالی در من اینجا و

 شدن مواجه معناي به او، با کردن  صحبت دانستم  می. بکوبم در بر ام  کرده مشت دستِ با بشوم حاضر خواندم،  می

 موقـع  آن تـازه  بـود،  نیامـده  سـراغم  بـه  دیگـر  ناباور و آلود  حزن جسیکاي با برخوردم زمان از که خطریست با

 سـرعت  و هـوش  داشتم، مرد شوریده مقابل در که چیزي تنها اما. بایستم مقابلش در تقریباً تا داشتم هایی  اسلحه

 هـم  مـرد  شـوریده  خود احتماالً که علتی به. کنم بندي  شرط رویشان نبودم حاضر هم، خودم البته که بود، تفکرم

 بازتـابی  و آمـد   مـی  ناکجـا  از کـه  اي  زمینه موسیقیِ یعنی خودش، خطر عالمتِ با همیشه او چیست، دانست  نمی

 بـود  ممکـن  کردیـد،  مـی  دقـت  سبکش تغییر به اگر که اي موسیقی. شد می پدیدار بود، هایش  نیت و حاالت براي

 .شود دستگیرتان چیزي

اي  منطقـه  دانـم،  اي سوزان یـا چـه مـی     کوره درِانگار پشتِ. ي در زدن بودم   و آماده   در اتاقش ایستاده بودم    پشتِ

نفس عمیقـی کشـیدم و بـه    . خواست در را باز کردن و پشتش را دیدن دل و جرات می         . ه ایستاده باشی  زد  طاعون

رافت در زدم و اسمم را با صداي بلند اما بسیار مودبانه ادا کردم، بعد در را باز کردم و به داخل اتـاق شـوریده          ظ

 . را بشنوم17نیلسون» دنن همه با من حرف میز«توانستم آهنگ  از یک جایی می. مرد قدم گذاشتم

اش مشـکوك   کـردي قـواره   اتاق به مراتب از آن چیزي که باید باشد بزرگتر بود، یعنی هر طور هم که نگـاه مـی              

کشیدم شبیه باشد به یک اتاق مجلل هتل  ي جمع و جوري که انتظارش را می بیشتر عوض اینکه به طویله    . زد  می

اسـباب و وسـایل اتـاقش هـم حسـابی      . د معمول در آن بـود  بسیار بزرگتر از ح   یشباهت داشت که تخت خواب    

امـا هـر طـرف کـه نگـاه      . شـد  آنتیک بودند و هر شکل تزئینات مجللی هم که فکرش را بکنی در آن دیـده مـی         
                                                

17  Nilssonبسیار معروف بود1970 و 1960نگساز و خواننده و پیانیست و گیتارزن آمریکایی که بین سال هاي  یک آه . 
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هاي غلطـی نسـبت بـه هـم      کردم جزئیات از روي دقت به اشتباه پرداخته شده بودند، زمین و سقف در زاویه       می

 نـاجوري پـس    سقف طوري بـود کـه انگـار مـدام در جهـاتِ      خودِشدند، هم مماس نمی  بر   قرار گرفته بودند و   

رسید وقتی که مستقیماً به   به نظر می  . شد  زاي اتاق دیده نمی     رود، و هیچ منبع قابل رویتی هم براي نور محنت           می

 احساسی که به من زمین زیر پایم کامال سفت بود اما . ریزند  شود و فرو می     کنم شکلشان عوض می     اشیاء نگاه می  

اي دور  تمام اصوات درون اتاق، پوچ و از فاصله     .  ام  کردم بر باالي پرتگاهی ایستاده      داد طوري بود که فکر می       می

من  آرام ایستاده بودم و تمام تمرکزم را بر روي علتی که آنجـا بـودم       . رسید، انگار که زیر آب باشم       به گوش می  

 .   کنم اي از یادم برود کی و چی بودم، تغییر می  اگر براي لحظهنگه داشتم، چون حس می کردم که حتی

 .شد مردم دوست نداشته باشند اطراف شوریده مرد باشند این همان علتی بود که باعث می

مـرد خپلـی   . ش دراز کشـیده بـود  مي تختِ عظی رسید بر روي مالفه او در حالی که گمشده و کوچک به نظر می  

زمانی که به طور ناگهانی از جایش بلند شد و به مـن نگـاه        .  اصالح نشده داشت   ستريِ خاک بود که انبوهی ریشِ   

اش چیزي وحشـی و کـامال نـا     کرد، چشمانش مسیر درستی را براي رسیدن به من دنبال نکردند و در نگاهِ خیره      

همـان  . رسید یدر واقع خودش هم، مثل سگی که علت تنبیه شدنش را نداند، غمگین و خسته به نظر م. امید بود 

 چون عموما خـودش را  .شرتی سیاه بر روي یک شلوار جین کثیف، به تن داشت اش را، یعنی تی لباس همیشگی 

داد نشانگر ایـن بـود کـه حمـام      انداخت و بویی که می    به خاطر مسائل بی اهمیتی همچون لباس به زحمت نمی         

 .یکی از آن چیزهاست

هرجـا کـه   . اي از معادالت ریاضی پوشیده شـده بـود    قورباغه و خرچنگهاي اتاق با خطوط بی پایان  تمام دیوار

هـا اطالعـی نداشـت و     شدند، ظاهرا خود شـوریده مـرد هـم از آن    ها هم پدیدار می      آن شوریده مرد ایستاده بود،   
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 علی رغم ایـن کـه افـراد زیـادي      . شدند  رفت هم ناپدید می     داد، کمی بعد از این که او می         اهمیتی هم بهشان نمی   

تالش کرده بودند تا معناي معادالت را متوجه بشوند، اما تا کنون هیچ کس به موفقیتی در این زمینه نایل نیامـده              

هـر چیـزي کـه    . برنگشـتم تـا ببیـنم چیسـت     . کـرد   شوریده مرد به چیزي درست در پشتِ سر من نگاه می          . بود

ي  ه بعد از گذشت یک ثانیه، نگاه خیـر . بینمخواهم آن را ب    من کامال مطمئن بودم که نمی     . خواست باشد، باشد    می

همزمان با وقتی که داشـت خـود را بابـتِ حضـور مـن         . شوریده مرد از بین رفت و توانستم نفس راحتی بکشم         

اي از اتاق گیر افتـاده   ها در گوشه کرد، وضعیت اتاقِ دور اطرافِ ما به طور نامحسوسی تغییر کرد،  سایه         آماده می 

ي وحشـتناکی کـه از دیـدن هیوالهـا در      هاي ساده  ترس جنبید، چیزهایی همچون    رونشان می بودند و چیزهایی د   

 .آمدند  میمانهاي دوران بچگیمان  به سراغ خواب

ي رفیـق   سالم شوریده مرد، جان تیلرم، یادت میاد؟ هم دیگـه رو تـوي کافـه   «:با صداي آرام و لحن طبیعی گفتم      

 »یادت هست؟. ق مشترك هم داریم ادي تیغ زنیه رفی. غریب و کلوبِ شریان بند دیدیم

 کال کم پیش میاد کسی یـادم بمونـه، ایـن طـوري          دنه، هرچن «:کنان و با صدایی غمگین گفت       شوریده مرد زمزمه  

فکـر  . اي و خیلـی هـم خطرنـاکی    زاده اهوم میشناسمت جان تیلر، گرگ. تره، ولی به هر حال تو رو میشناسم    امن

 ».ادم باشه، باید ازت بترسمکنم اگر واقعا تو رو ی می

هر طور هم که حساب کنی، این فکر که یکی مثل شوریده مـرد از آدم بترسـد عمیقـا نگـران کننـده بـود، ولـی                 

مثل این که چه طـوري بـدون ایـن کـه          .  پیش رویم تمرکز داشته باشم     فکرش را عقب زدم تا بر روي مشکالتِ       

گونـه   گو را به پایان برسانم، هم چنین به این فکر کنم که چهکشته بشوم یا تغییري در من رخ بدهد این گفت و      

 . شود شخصی مثل شوریده مرد را با خودم همراه بکنم می



 نفرین در شهر  گیرین.آر.سیمون: نویسنده

 

١٧ 

 وب سایت هواداران درن شان

دارم میرم تا روي منشاء طرفِ شب تحقیق کنم، کمک تو هم خیلی به کار میاد، شاید تو طولِ راه هم یک               «:گفتم

 ».ک کنهکسی یا شاید هم چیزي رو پیدا بکنیم که بتونه بهت کم

 یک پرنده سرش را به یک ور مثلِ» .تونم  نمیمتونه به من کمک کنه، خودم هیچ کس نمی«:شوریده مرد گفت

اش  از لحنِ صدایش کامال برخورد خردگرایانه» چرا کمک من رو میخواي جان تیلر؟«:کج کرد و به من نگاه کرد

 .ودم، چنگ زدماي که باالخره به دست آورده ب مشخص بود و من به برگِ برنده

خوام باهاشون رو به رو بشـم، بلـوف    حتی من هم اونقدر قوي نیستم که بتونم براي بعضی از موجوداتی که می     «

تر کـنم، خـب شـاید هـم      برم تا اوضاع رو کمی پیچیده      بزنم یا بتونم روشون تاثیري بذارم، پس تو رو همرام می          

 ».گاهی الزم بشه پشتِ سرتون قایم بشم

خب این با عقـل جـور در   «:داد گفت در حالی که سرش را به شکل معمول در تایید حرفم تکان می   شوریده مرد   

کـنم و کـامال    هاست که اینجا لـم دادم و دارم در مـورد چیزهـا فکـر مـی       میاد، بسیار خوب، منم باهات میام، ماه      

حواسم رو پرت کنه و ذهنم رو همیشه دنبالِ چیزي بودم که    . بله، من باهات میام   . ام سر رفته    مطمئنم که حوصله  

هایی که تـو   من خیلی بیشتر از تمام ترس  . اي ول نچرخن    تباهی کننده .... به خودش مشغول کنه تا تو مسیرهاي        

 ».بزن بریم. ترسم عمرت تجربه کردي از خودم می

، اما به نظـر  د من بودهم قوقتی که سر پا ایستاد کامال     .  بودند از تخت بیرون پرید       با حرکاتی که شدیدا ناپیوسته    

در یـک آن تمـام   . کـرد   تر است، انقدر سنگین که حتی بر روي دنیا هـم سـنگینی مـی                رسید که خیلی سنگین     می

شوریده مرد به سمت در رفـت و مـن   . اي گیر افتاده بودند به سر جاي خودشان برگشتند هایی که در گوشه    سایه
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موسیقی متنش در . سم را جمع کردم که به پشتِ سرم نگاه نکنمهم به دنبالش از اتاق بیرون رفتم، کامال هم حوا        

نگاهی به درون  بستم، نیم اي که در را می لحظه. شد حال پخش آهنگ جاز مانندي بود که با سکسیفون نواخته می    

ز بره هم بسته بود و پر ادوباره همان اتاقِ کوچک، دلگیر، تاریک، زشت و خاك گرفته بود که حتی کِ      . اتاق کردم 

قبـل از  . چیزي هم بر تخت دراز کشـیده بـود      . ها از آنجا استفاده نشده بود       واضحاً سال . غبار و تار عنکبوت بود    

ها  کرد، پس جلو افتادم و از راهرو و پله       نگاه می  صبورانه به من    مرد شوریده. این که کامل بلند بشود در را بستم       

رفتنـد و از مسـیر مـا خـارج      ند به سـرعت از البـی بیـرون مـی    دید مردم که ما را می . به سمت البی به راه افتادم     

 .بنابراین با هم دیگر، من و شوریده مرد بیرون رفتیم تا دنبال مردي بگردیم که گنهکار نام داشت. شدند می

ي سـگ   شبی که چونان ککانی که به تنه شب داشت، طرف   ي مشهوري در طرف     گنهکار مرد دیگري بود که قصه     

چیزي در مورد زندگی پیشین گنهکار مشخص نیسـت،  . کرد خود جلب می    ها را به    ها  و سوگنامه     نهافتند، افسا   می

براي همین بـا  . ولی به دالیلی مردي که بعدا گنهکار نامیده شد تصمیم گرفت تا روح خود را به شیطان بفروشد                 

هـاي پـادو یـا     نه یکی از شیطاندقت روي این موضوع مطالعه کرد و بعد از اینکه آماده شد شیطان را فراخواند،         

هایی هستند کـه   تاریخ و ادبیات پر از داستان.  دشمن قدیمی را فراخواند هاي سقوط کرده، بلکه خودِ      حتی فرشته 

شـیطان را در هیبـت   . ولـی گنهکـار ظـاهراً از کـارش مطمـئن بـود      . دهند این ایده اصال جالب نیسـت        نشان می 

و وقتی شیطان بـه مـرد گفـت در ازاي روحـش     . روحش را بفروشدخواهد  آیندي احضار کرد و گفت می     خوش

شیطان تا حدي از این حرف یکه خورد و خاطر نشان کرد که اصـال  . را خواستعشق حقیقی چه می خواهد او  

قـرارداد بـا   ... ولی مرد پافشاري کرد، که معامله، معاملـه اسـت، پـس   . ي فعالیت او نیست     عشق حقیقی در حیطه   
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 حقیقـی و زن آرزوهـایش داده   در ازاي روح جاویدان مرد، به او قول ده سال زندگی با عشـقِ             خون امضا شد و     

 . شد

سـپس  . ات که چشم به راهت خواهد بود، مالقات کن  و با عشق حقیقی  برو  کافه به این فالن موقع   شیطان گفت   

هـا عاشـق    آن. ا مالقات کـرد  یاهایش ر و رفت و واقعاً زن ر     کافهمرد در زمان تعیین شده به       . خندید و ناپدید شد   

. هم ازدواج کردند و از ده سال با هم بـودن لـذت بردنـد   با  با خوشحالی یکدیگر شدند و پس از مدت کوتاهی،   

بـه اعمـاق جهـنم    ، شیطان در آخرین لحظات نیمه شب ظاهر شد تا روح مرد را با خـود    بعد از گذشت ده سال    

جواب داده بود کـه تمـام    داشت و شیطان اکردن عشق حقیقی رمرد سر تکان داده و گفته بود ارزش درك        . ببرد

کـرده و قبـل از    داشتنت مـی  ها فریب بوده و آن زن، فقط یکی از شیاطین همخوابه است که تظاهر به دوست          این

من عاشق اون بـودم و همیشـه  دوسـتش    .  این اصالً مهم نیست  که مرد گفت . تو هم، با مردان زیادي بوده است      

  . شیطان شانه باال انداخت و مرد را برد.خواهم داشت

چیزهایی که می دانست و هر اتفـاقی  تمام بنابراین مرد تنها روح جهنم بود که هنوز دوست می داشت، با وجود        

 ، این عشق چونتوانست تحمل کند شیطان نمی. مانده بودکه براي او افتاده بود، هنوز سرسختانه و لجوج عاشق       

 مرد را از جهـنم بیـرون بیانـدازد و بـه دنیـاي           نداشت جز اینکه   اي پس در آخر چاره   . کرد  جهنم را فاسد می    جوِ

 آمـد تـا نـه    اینجابنابراین مرد به . پذیرفت چون با شیطان معامله کرده بود، بهشت هم او را نمی   . ها برگرداند  زنده

ه بـرود، در حـالی کـه نـه           را ي طـرف شـب    هـا   خیابـان  روشـنایی نئـون   کامالً زنده و نه مرده، براي همیشه زیر         

 . کردند خطابش می گنهکار مردي که. توانست به بهشت برود، نه به جهنم می
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به خاطر اینکه واقعـاً  . داشتند ي که باید مهربان بود اما باز هم بیشتر مردم خودشان را از او دور نگه می             ا به اندازه 

توانسـت   او می. یرد، در مقابل حمالت در امان بودتوانست دوباره بم   اي نداشت و چون نمی      زنده نبود، هیچ سایه   

 سخت و اکید را بـه خـودش تحمیـل    پس او یک قانون اخالقیِ. هر کاري را بدون ترس از مجازات انجام بدهد   

خـدا و شـیطان مـاوراي او    . داد کرد مجبور است، کار وحشتناکی انجام نمـی    یعنی تا زمانی که احساس نمی     . کرد

و اتفاقات بدي براي کسانی کـه او را   داد بیشتر اوقات خودش حواسش را به خودش می      . تر  بودند، یا شاید پایین   

یک افسانه ي معروف که قدري محتمل بود راست باشد حکایت از این داشت که اگـر        . افتاد  اذیت می کردند می   

دانـد کـه او    وز کسی نمـی  هن. تواند به بهشت یا جهنم برگردد       ي کافی کردار نیک یا پلید انجام بدهد می          به اندازه 

 .کند، بهشت یا جهنم کدام طرف را انتخاب می

شوریده مـرد هـم   .  به راه افتادم18ي پرسوپرو و میشل اسکات  گنهکار، یعنی کتابخانهمن به سمت پاتوق محبوبِ   

تمـام  گنهکـار  . آمـد  انداخت به دنبال من مـی     اش عابران را به وحشت می        زمینه هاي موسیقیِ   در حالی که با فغان    

آدم هـاي زیـادي   . گذراند ها سر در بیاورد، می      اوقات خود را در کتابخانه پی موضوعاتی که دوست داشت از آن           

ي من فقط دوست  به عقیده. صرفا بابت لیست کردن کتابهایی که او تا به حال خوانده بود نیمه دیوانه شده بودند        

هـدف هـر دویشـان در    . رفت و گنهکـار در کتـاب   میشوریده مرد در فکر فرو . دارد ذهنش را مشغول نگه دارد  

 .توانند راجع به آن فکر نکنند اصل یک چیز بود؛ فکر نکردن به تنها چیزي که نمی

کتابدار گفته بـود اِم، بلـه آقـاي    . قبل از این که راه بیفتیم به آنجا زنگ زده بودم تا مطمئن بشوم گنهکار آنجاست  

به روش خودم انجـامش   «شه لطفاً تنها نسخه و کپیِ  اگه شما قراره به اینجا بیاید، میو آقاي تیلر. تیلر، اینجاست 
                                                

18 Prospero and Michael Scott Memorial Library 
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حرفهـاي آرامـش بخشـی بـه        .  را پس بیارید؟ زمان تحویلش خیلی وقته که گذشـته          20بارون فرانکشتاین » 19دادمِ

بـا  . ا دیـده بـودم  سعی کردم به یاد بیاورم که آخرین بار آن کتـاب گنـد را کجـ        . کتابدار زدم و گوشی را گذاشتم     

که استفاده از تلفن همراه در طرف شب خطرهاي زیادي دارد، دوباره مجبور شده بودم با بدگمانی دسـت بـه     این

  از   .اسـتفاده از ایـن وسـیله در طـرف شـب، همیشـه ممکـن بـود بـا دردسـرهایی همـراه باشـد                         . این کار بزنم  

ي صوتی تبلیغاتی که بـی مقدمـه بـه شـما پیشـنهاد        ها   گرفته تا پیغام   گیري موبایل    آنتن  عجیب در  هاي  خش  خش

و گـاهی هـم ممکـن اسـت افکـار ویـران       . ها احتیاجی نداریـد    رقمِ به آن    دهند که واقعا هیچ     هایی را می    سرویس

تر و بدتر از هر چیزي پیدا کـردن آدم   و مهم. ي از ابعاد دیگر نشت کند و در درون گوشی شما رخنه کنند          ا  کننده

کتـی قـول   ... ي فراوانی دارنـد  ي لعنت شده ها  استفاده ولی این وسایل کثافت همیشه . کند  احت می را براي همه ر   

پـس مـن هـر    . ها به بـازار آمـده   هاي امنیتی و محافظ داده بود که این مدل جدید تلفن همراه با تمام انواع نفرین          

 .داشتم وشی را بر میخواندم و گ ام را با امید بهترین اتفاقات می شدم فاتحه وقت مجبورم می

رفتیم تا گنهکار را در حـالی کـه        در حالی که شوریده مرد را نزدیک خودم نگه داشته بودم، در کتابخانه جلو می              

ي او بود، پیدا     خواند در بخش پژوهش که محل مورد عالقه         تنها نشسته بود و یک کتاب چرمی بسیار قدیمی می         

هـايِ بـه معنـاي     شدند و هوا از بـوي کتـاب   چی در همه جهت دیده میهاي بلند کتاب همچون مارپی  قفسه. کنیم

وقـت شـدتش از آن حـد فراتـر        آنجا به قدر کـافی روشـن بـود ولـی هـیچ            .  سنگین شده بود    کهنه، واقعیِ کلمه 

هـاي کتـاب و    شد و عالوه بر آن در جهـت تمـامی ردیـف     دیده می  سکوت کنید هاي    همه جا عالمت  . رفت  نمی

                                                
19 I Did It My Way 

20 Baron Frankenstein است شلی مري انگلیسی نویسنده اثر ترین معروف. 
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ها هم  در زیر بعضی از آن  . خورد   به چشم می   احتیاط بکنید هاي     زیر نور ماه پیدا بودند عالمت      تمامی عناوینی که  

محققان روي میزهایی جدا نشسته بودنـد و  . مسئولیت تمام خطرات با خودتان است خطی اضافه کرده بودند که      

ت به راهبان قدیمی نبودند شباه بی. در حالی که هیچ توجهی به یک دیگر نداشتند، در کار خود غرق شده بودند          

مستقیم به سـمت ردیـف دراز و       . شدند  کردند و به مطالعه مشغول می       هایشان حبس می    که خودشان را در سلول    

وقتـی بـه   . آمـد   سـرم مـی  شوریده مرد یورتمه کنان پشـتِ . رفتم قرار داشت، پیش   گنهکارکه کنار    یکتاب باریکی

ي کوچک و جمـع و جـوري       مردِ شسته رفته  . تفکرانه سري تکان داد   گنهکار نزدیک شدم او باال را نگاه کرد و م         

برد و خیلی به یک کارمند دولتی که به او دستور داده شـده بـود بـه     اش به سر می بود که در اواسط چهل سالگی    

 .ي خاصـی  شاخصهمیانسال، نه خیلی چاق و نه خیلی الغر و تقریباً بدون هیچ         . ترفیع فکر نکند، شباهت داشت    

 .زا بود  و لبخندش کامال تشویشزد موج میاش اندوهی   وقتی نگاهم به نگاهش برخورد کرد، در نگاه خیرهولی

وقتی باالخره صحبت کرد صدایش مهربـان  . از اطراف معلوم بود که گنهکار از خیلی وقت پیش اینجا بوده است          

 .و همراه با ادب بود

امـروز مـی بیـنم، پـس فقـط اینجـا نشسـتم و یکـی از         گفت تـو رو      یه حسی بهم می   . خوب، خوب، جان تیلر   «

 ». مورد عالقم رو خوندم و منتظرت شدمهاي قدیمیِ کتاب

یک ابرویم را بـاال  . ي قدیمی پادشاه جیمز انجیل بود   نسخه. به کتابی که جلوي او بر روي میز باز بود نگاه کردم           

 .بردم

 ».گردم بال یک راه گریز میطور که یک جادوگر گفته بود، دن همان«:گنهکار لبخندي زد
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. شان را جمع کردند و یک ضرب راه خـروج را پـیش گرفتنـد            ها و وسایل    هاي اطراف ما بلند شدند و کتاب        آدم

ها بود و  توانست نشانه ي حضور شوریده مرد، من یا هردوي ما باشد چون گنهکار خیلی متفکرتر از این                این می 

هـر چنـد،   . توانستم هیچ کدامشان را سـرزنش کـنم    صادقانه بگویم نمی.نمی شد رفتن آدم ها مربوط به او باشد       

هـاي خودشـان چنبـره زدنـد و      جا بر سر جایشان ماندند و بر روي کتـاب      هاي رده باالتر همان     تعدادي از محقق  

.  شب محقق بشـود آدم باید ذهن محصوري داشته باشد تا بتواند در طرفِ         . مصمم بودند که از آنجا بیرون نروند      

شدند و با عبور او  ها با نزدیک شدن شوریده مرد موجدار می     کتاب. هاي کتاب قدم می زد      وریده مرد بین دسته   ش

کـردم،   آوردم و بازشـان مـی   ها را پایین مـی     کردم که اگر آن     با خودم فکر می   . کرد  شکل و تار و پودشان تغییر می      

 مطالبی بودند، مطـالبی نـامفهوم و بـی خـود یـا      ها جایگزین شده بودند حاوي چه       اي که در کتاب     اطالعات تازه 

خواسـت   اصال میل نداشتم که بدانم دیگر محتوایشان چیست، حاال هر چیز که می    . هایی دهشتناك   رازها و دانش  

 .باشد

هـاي دولتـی    داشتنی، بلند قد و سفیدي جلب شـد کـه لبـاس فـرم مدرسـه      سپس توجهم به دختر جوان، دوست  

. اي میشـد بـه همـراهِ یـک دامـن کوتـاه و مشـکی        ه شامل پیـراهن سـفید و آهـارزده       انگلیس را به تن داشت، ک     

هاي مناسبی پوشیده بود و کاله حصیري پرداري روي سرِ زیبایش گذاشـته بـود و    بلند و کفش  هاي ساق   جواراب

 چنـان . آمـد  هاي کتـاب، مـی   در حالی که انبوهی کتاب در دست داشت، سکندري خوران از پشت یکی از قفسه            

خوش ترکیب بود و با لطافت و وقار یـک  بسیار . ایستاد می اش  دیدن زیباییاز  قلب آدم   کهرو بود    شاد و خوش  

 بـراي همیشـه در آن سـقوط       رسـید   که به نظر مـی    ی داشت   هاي صورتی و چشمان سیاه     لب. رفت جوان راه می  

ها  تاه از کنار من گذشت تا کتاب     راست ایستادم و شکمم را داخل بردم ولی او با لبخندي خیلی کو            . خواهی کرد 
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ي  هـا  زنگوله«  آهنگِي شوریده مرد در حال نواختنِ موسیقی زمینهناگهان فهمیدم که   . را روي میز گنهکار بگذارد    

 .  است 21»اي لوله

زن  همون. این دوست دختر منه   . اجازه بدین شما رو به هم معرفی کنم       «:گنهکار با صدایی مهربان و شکیبا گفت      

بینیـد،    اي ندارم که شما االن اون رو به چه صـورتی مـی        هیچ ایده . ها پیش عاشقش شدم     اي که من سال     همخوابه

 ».ترین میلِ او در بیاید ترین و پنهانی چون طبیعتش طوریه که براي هر کسی به صورت بازتابی از درونی

 ي هـاي مدرسـه   بـه یـاد فـیلم   مـرا   بـه شـدت،  . چندان هم مطمئن نبودم از چیزي که گفته بود خوشم آمده باشد    

اي کـه   سري تکان دادم و مودبانه بـراي زن همخوابـه  . دیدم انداخت که در دوران حساسِ جوانی می   می 22ترینیان

ي میز لبانش را جمع کرده بود و پاهایش را بر روي هم انداختـه بـود تـا بهتـر در نظـر                    هنگام نشستن در گوشه   

 در هوا غلـیظ بـود کـه عمـالً     23انقدر فرومون.  به جاي دیگري نگاه کنمتوانستم به زحمت می. بیایند، لبخند زدم  

شوریده مرد سرش . بیند از ذهنم گذشت که گنهکار نگفته بود که او آن شیطان را چگونه می      . ها را دید    شد آن   می

اصـالً دوسـت   . را به عقب چرخاند و عمیقا به دختر نگاه کرد، سـپس سـري تکـان داد و نگـاهش را برگردانـد              

 .بیند نداشتم که بپرسم او چه می

                                                
21 Tubular Bells 

22 St. Trinians  شم از یک سریال طوالنی که بر مبناي کارهاي رونالد سیرلز کاریکاتوریست ساخته شده استقسمت ش . 

23 Pheromones   ماده اي شیمیایی که برخی از جانوران براي جلب هم نوع خود ترشح می کنند 
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با زیبـایی  » .هر چی که خواستی بهم بگو. خواستی، سیدنی اینم کتابایی که می«:زن همخوابه با لحن شیرینی گفت 

دهنم خیلی خشک شده بود و می . اش فشار بیاورند طوري به کمرش قوس داد که سینه هایش به لباس آهار زده   

 .حس کنم کرد  میزه کار اندا ازبیشتوانستم قلبم را که 

شـعرهاي خاصـی   .  ترجمـه شـده  25  به معناي زیباي سمی24اسم اون از زبان آرامی«:گنهکار به آرامی توضیح داد 

در نبـرد  .  نمیگنی خوب چیزِهست که هیچکدوم ازش     26ي اون توي طومارهاي کشف شده ي بحرالمیت         درباره

شتخیلی بیشتر از سهم خودش فرشته   با بهشت،    ها به عنـوان یـه    ادش نمیاد چند نفرو تو جنگ با آدمحتی ی.  کُ

مـن خیلـی   . نتیجتا پیش اون مواظب رفتارتون باشید و هیچ وقـت بهـش پشـت نکنیـد             . زن همخوابه نابود کرده   

 ».اون تنها کسیه که می تونه من رو سیدنی صدا کنه... و راستی. دوسش دارم ولی اون هنوز یک شیطانه

 »طور تو جهنم نیستی االن؟ چه«:کان دادمسرم را با احترام برایش ت

آگـاهی داشـتن از     بتونـه بـا  تونستم باور کنم که هـیچ میرایـی   من نمی «:زیباي سمی به فریبایی شانه باال انداخت      

که گنهکار رو فریـب بـدم تـا روح     که اینه  واقعاً من رو دوست داشته باشه، اهوم، ماموریت من        ام،  ماهیتِ حقیقی 

دونسـت مـن چـی هسـتم       هاي زودگذر نفسانی به تباهی کشیده بشه، با وجود این که مـی     جاویدانش بابت لذت  

بـه  . اي بـود  ي تـازه  حتی در اعماق جهنم کماکان عاشقم موند، حتی براي من که به این اندازه عمر کردم، حادثـه     

                                                
24 Aramaic و زبان کشور کهن آرام و سرزمین هاي  زبان آرامی یکی از زبانهاي سامی ثمالی که حضرت عیسی و پیروانش به آن تکلم می کردند

 .مجاور آن بود

25 Pretty poison 

26 Dead Sea Scrolls   طومارهاي بحرالمیت، مکتوباتی هزار سال قدیمی تر از قدیمی ترین متون عبري عهدین، کتبی که بسیاري از آنها صد سال
   سال پیش از سفر مریم و یوسف به بیت اللحم نگاشته شده باشد300ا  نوشته شده بود، حداقل یکی از آنها ممکن است تقریبمسیحقبل از میالد 
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ا دوباره اون رو فریب ظاهراً من اینجا مامور شیطان هستم ت      . خاطر همین دوباره از جهنم برگشتم تا باهاش باشم        

ولی من واقعاً اینجا اومدم تا بـا سـیدنی باشـم و ایـن     . بدم و فاسد کنم و شیطان بتونه دوباره روح اون رو بگیره         

 ».نامیده می شه رو بفهممعشق حقیقی ... چیزي که

 »درست؟، گفتی ها رو می خورد همین پس با این حساب، اگه یه متفکر بزرگ دیگه هم به تورت می«:من گفتم

تا حاال اجازه دادي کسی «. با چشمانی که بیش از اندازه سرد بودند، به من نگاه کرد   در حالی که هنوز لبخند میزد     

که عاشقته عجایب روحت رو ببینه؟ سیاهترین، جزئی ترین و مخفی ترین چیزهایی که تو هیچ وقت حتی براي            

مـن  لی سـیدنیِ  نفرکنی، حتی تو آتیش داغ جهنم؟ وخودت هم اقرار نمی کردي؟ شده خودت رو کامالً اسیر یه      

اصـالً بـه خـاطر همـین اونجـا          . هیچ عشقی در جهنم نیسـت     . همچین چیزي رو قبالً ندیده بودم     . این کارو کرد  

من بایـد بفهمـم، حتـی اگـه     . من احتیاج دارم که بدونم چرا اون یه همچنین احساسی نسبت به من داره          . جهنمه

 ».ندونم چرا

 ».شناختی تو که مردهاي زیادي رو میولی «:گفتم

اینجـا، روي  . اونا هیچوقت چیزاي بدي رو براي مـن نخواسـتن    . تعدادشون حتی از ذهنت هم نمیگذره     . اوه بله «

اونـا فقـط بـه خـاطر     . اي می گفـتن  زمین، می گفتند عاشق منن، ولی اون پایین، در سرزمین بی آفتاب چیز دیگه    

من هیچکدوم از اونا رو . وشنایی رو تجربه کنن، هزاران بار به من خیانت کردند  اینکه یه لحظه بیشتر زندگی و ر      

 ».فرق داره... ولی سیدنی. نفرین نکردم
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هاي خودشه که تـوي جنـگ اخیـر فرشـتگان تـوي       زیباي سمی تنها شیطان از هم نوع    «:گنهکار با مهربانی گفت   

 بگذریم، شایعات به سـرعت تـوي طـرف    خب. یعنی به خواست من این کار رو نکرد    . طرف شب شرکت نکرد   

تو بـا  . کنی  طرف شب تحقیق می این مطلبن که تو درباره ي آغاز حقیقیِشب پخش میشن و این شایعات حاکیِ 

 طرف شب براي من یه معماست که خیلی باید بگم که آفرینش و هدفِ . آدم هاي خیلی جالب قاطی شدي جان      

 » پر خطر همراهیت کنم؟ ماجرايِخواي تو این درست فهمیدم که می. مجذوبشم

 این پرونده رو  با تو و شوریده مرد به عنوان محافظ، احتماال بتونم علی رغم تمام مشکالت، کارِ              . زدي به هدف  «

 ».ات بیرون بکشم البته اگه بتونم تو رو از این تحقیقات حیاتی. تموم کنم و جون سالم به در ببرم

تنها امید « :زد با صداي یکنواختی گفت    با انگشتش روي جلد آن ضربه می      گنهکار انجیل را بست و در حالی که         

و فکر می   . منظورم کارهاي واقعاً بزرگ و تاثیر گذاره      .  زیادي بکنم  من براي رفتن به بهشت اینه که کاراي خوبِ        

ند، جـزو  کنند تـو رو بکشـ   هاي کثیفی که بدون شک سعی می ها و نفرین    کنم زنده نگه داشتن تو در برابر قدرت       

 ».کارهاي خوب حساب بشه

دونی منو تو فقط تـوي جهـنم    پس من چی سیدنی؟ تو که نمی خواي منو تنها بذاري؟ تو می  «:زیباي سمی گفت  

 ».تونیم براي همیشه با هم باشیم می

چون اگه تو . بدون تو به بهشت هم نمیرم   « :گنهکار لبخندي زد و از روي عالقه دست او را نوازش کرد و گفت             

 ».اشی اونجا اصالً بهشت نیستنب
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زیباي سمی خم شـد، پیشـانی او را بوسـید و بـا انگشـتانش بـه آرامـی موهـاي گنهکـار را بـه هـم ریخـت و                          

 » .سیدنی عزیزم«:گفت

مـن از اون جـدا   . اگه من همرات بیام، زیباي سمی هم با من میاد     «: من زل زد و گفت     گنهکار مستقیم به چشمانِ   

 ».شم نمی

 ».هر چی قدرت شلیک بیشتر، بهتر. هنم، من که دارم شوریده مرد رو میارمبه ج«:من گفتم

 ».ام من یه مانع. من قدرت شلیک نیستم. شنیدم چی گفتی«:هاي کتاب گفت  از ژرفاي قفسهشوریده مرد

حقیقت درباره ي اصل و منشا طرف شب خیلی وقته که به دالیل خیلی خـوبی مـدفون         « :گنهکار متفکرانه گفت  

مکانِ وحشتناکی مثل طرف شب حتمـاً بایـد آغـاز مهیبـی داشـته      . حتماال به دلیل خوبی این کار رو کردن    ا. شده

تو باید بفهمی جان، اگه رازهایی که ما کشف    . هاي طرف شب مطمئناً در خون و بدبختی غوطه ورن           ریشه. باشه

بایـد بگـم   . ه بدم که رازها فاش بشن     مردم نایت ساید باشه، نمی تونم اجاز       کنیم تهدیدي براي امنیت و ثباتِ       می

 » قابل قبولی براي تو هست؟این وضعیتِ. که من همیشه تالش کردم که به کسی آسیب نرسونم

کنـه،    که اون بعداً با اطالعات چی کـار مـی  اینکه. ام، بانوي بخت، اطالع میدم        من فقط به مشتري   البته،  «:من گفتم 

 »این براي تو قابل قبوله؟.  حل بکنیدایه که تو و اون باید بین خودتون مسئله

بـردن زیبـاي   . پشت لبخندم، من عصبانی بـودم . او سري تکان داد و ما همگی بسیار متمدنانه به هم لبخند زدیم            

 شیطانی همخوابـه بیایـد، بـه قـدر     مسائل بدون اینکه پشتِ سرم یک زنِ.  خیلی بدي بودسمی همراه خودم فکرِ 

ولـی حضـور او شـرط همراهـی     ). ینکه من آنقدر احمق باشم که به او پشت کـنم با فرض ا  (کافی پیچیده میشد    
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هـاي آدم   توانستیم براي خنثـی کـردن تلـه    شاید می . گنهکار بود، پس من هیچ انتخابی جز موافقت کردن نداشتم         

 .سیاه کنی از او استفاده بکنیم

 ». میدهي بد رخ اوه، مطمئنم  االن یه حادثه«:ناگهان گنهکار بلند شد و گفت

»چرا همچین حرفی میزنی؟«:به سرعت دور و برم را نگاه کردم  

».چون که موسیقی شوریده مرد کامال حالت مهیج و عصبی به خودش گرفته«  

 شـیک، متکبرانـه بـین قفسـه هـاي کتابخانـه قـدم        و سیزده مرد با لباس شهريِ. تغییر کرده بود. گفت درست می 

ي  همـه . دادنـد  زده برابر شیطان مغرور بودند و خود را هدفدار تر نشان مـی  دوا. زدند و به سمت ما می آمدند        می

همان معدود محققانی که باقی مانده بودند هم وسایلشان را جمع کردند و با            . آمدند   من می  آنها مستقیم به سمتِ   

.  هم کمتر کردندحتی تعداد کارکنان کتابخانه را. هاي کتاب ناپدید شدند   چاالکی و سرعتی باورنکردنی بین قفسه     

. کـردم  هـا را سـرزنش نمـی    خواست اتفاقی که در حال وقوع بود به آن ها ربطـی پیـدا کنـد و مـن آن       کسی نمی 

هـاي   هاي نامدار واکر بودند یا شاید بهتر باشد بگـویم آدم  ها آدم آن. دانستم که آن سیزده نفر چه کسانی بودند  می

فرستاد تا کسانی کـه بـا اولیـاي     ر نام گرفته بودند چون واکر آنها را می  اینطو. اي مستدل    افسانه بدنام واکر، مردانِ  

 .آمدند، دلیل خوبی براي همکاري پیدا بکنند امور راه نمی

را هـم بـا    نقـص خودشـان کـه آن    هـاي بـی   اي بودنـد در کـت و شـلوار    هـاي اتوکشـیده   تمام مردان مستدل، آدم 

اي متکبر که متعلق به قرون ارباب و رعیتی بود بـه       د، قیافه کردن  دست می    مدارس قدیمی یک   هاي یکسانِ   کراوات

بعضی از آنها با حقارت به اطراف کتابخانه نگاه کردند انگار کـه بـا بـودن در    . رفتند گرفتند و راه می   خودشان می 
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آدم هاي من آنها را صرفا به این دلیل که . اند و شاید هم همینطور بود اي پست و کثیف قرار گرفته       آنجا در محله  

مردان مستدل تربیـت  . گرفتم  هالوي باکالس شباهت داشتند دست کم نمی   و بیشتر به یک مشت آدمِ     یخی بودند   

ها به طرفم آمد و درست جلوي من ایسـتاد و بـا غـرور     ي آن سردسته. شده بودند تا به روش جادوگرها بجنگند    

 . اه کنداش من را نگ سرش را باال گرفت تا بهتر بتواند از باالي بینی

، متکبري تمام عیار که بیشتر اوقات از باالي بینی اش نگاه می کرد و چشمان آبی سـردش واقعـاً                   27جیمی هدلی 

آدمی خوش قیافه بـا موهـاي مشـکی بـود و همیشـه       . نامهربان و کمی بیشتر از حد معمول به هم نزدیک بودند          

خواسـت دسـت خـودش را کثیـف کنـد،       تن کرده بـود و چـون نمـی     به  یک کت چاکدار عالی     . پوزخند می زد  

هـیچ وقـت بـا هـم کـار نکـرده       . شناختیم ما از قبل یکدیگر را می. هاي خاکستري و شیکی پوشیده بود      دستکش

دانسـت و بیشـترش بـه خـاطر      هاي مهم اولیاي امور می اش به این خاطر که خودش را یکی از آدم          بودیم، قدري 

واکر باید خیلی از کارهاي من ناراحـت شـده باشـد     . مغرور است   کوچکِ اینکه من فکر می کردم او یک آشغالِ       

ابروهایش را باال انـداخت و بـه شـوریده مـرد،      از  یکی  . که جیمی هدلی و سگ هایش را از بند آزاد کرده است           

 . زیباي سمی و گنهکار نگاه کرد

 ».جب تاثیري میذاره عوضیع. به منم یاد بده چه طوري فقط با یه ابرو این کارو بکنم. ایول، جیمی«:من گفتم

تیلـر،  «:اعتنا بود گفت جیمی با لحن سرد و کشیده اي، در حالی که مثل همیشه به تالش من براي مزه پراکنی بی                 

تو همیشـه پـا تـو، تـوي کفـش      . فرسته دونستم واکر یکی از همین روزا منو دنبال تو می من می . ي عزیز   پسربچه

هـاي محتـرم مـا رو ناراحـت      ال به نظر میاد که واقعـاً اربابـان و رئـیس   ولی حا . هاي بزرگتر از خودت کردي      آدم
                                                

27 Jimmy Hadleigh 
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 پسـرِ . تو باید همـین االن بـا مـا بیـاي     . واکر تصمیم گرفته از این به بعد دیگه تو رو دوست نداشته باشه            . کردي

یم از ترسم مجبور بش چون اگه با زبون خوش باهامون نیاي، می     . خوبی باش و کاري رو که بهت گفتم انجام بده         

اختیاراتی که بهمون داده شده استفاده بکنیم و کاراي ناراحت کننده و خشنی انجام بدیم و در آخر هم بـراي تـو       

 ».حدس بزن کدوم راهو ترجیح میدیم. بریم کنه چون به هر حال تو رو کشون کشون با خودمون می فرقی نمی

 اشرافی را به خود گرفته بودنـد و   هاي قابل توجه خندیدند، قیافه مردان مستدل پشت سر جیمی با دهان بسته می      

هیچکس هرگز توي دنیا شانسـکی    . کردند  هاي جادویی ضعیفی را با انگشتان باریک و بلندشان درست می            نشانه

. گـرفتم  من هنوز هم آنها را دست کم نمـی .  مامانیهاي کوچولوي متظاهرِ    شد، به جز پسر بچه      لش نمی   انقدر تنه 

روش جنگیـدن  .  مهار در اطراف آنها حس می کردم که آماده بـود تـا هـر لحظـه آزاد شـود                    لِیک نیروي غیرقاب  

آنهـا جـدي و   . تر از خودشان استفاده بکنند     هاي قوي   جادوگران را به آنها آموزش داده بودند تا در مقابل حریف          

رب دري گـرفتم و در  خطرناك بودند، بنابراین من فقط به یکی از قفسه هاي کتـاب تکیـه دادم، دسـتهایم را ضـ     

اي را گـول بـزنم، بایـد      مغـرور مدرسـه  روزي که من نتوانم یک مشـت بچـه پانـکِ   . جواب به آنها پوزخند زدم 

از اینکه می دیدم خنده هـاي  . ي خودم عرصه را بر نیروهاي خیر و شر تنگ کرده بودم           تو دوره . بازنشسته بشوم 

ام،  هـا قـرار نگرفتـه    احتی با آنها بیایم و تحت تاثیر شـهرت آن    خواهم به ر    ها، با دیدن اینکه من نمی       بعضی از آن  

 .ها تحت تاثیر شهرت من قرار بگیرند فقط امید داشتم که آن. محو شده بود، خوشحال بودم

خـوان   پس اولیاي امور نمی . امروز خیلی خونگرم به نظر میاي     . بینمت خوشحالم جیمی    از اینکه دوباره می   «:گفتم

فـرض هـم   . کـنم   طرف شب تحقیق کنه؟ چه حیف، چون من در هر صورت این کـارو مـی   ي منشا   کسی درباره 

ي  کنم  ولی من به وسیله    منو ببخشید اگه خودمو با اسم پروندن لوس می        . کنم تا بدونم    بکنید چون فقط حال می    
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 از شـما  بانوي بخت استخدام شدم و همراهان من اینجا گنهکار و شوریده مرد هستند، که این یعنی مـن خیلـی                   

 کوچولو، برگرد پیش واکر و بهش بگو جان تیلر دوست نـداره  پس تو جیمی، مثل یه پسر پیغام رسونِ . قوي ترم 

و سریع باش، قبل از اینکه من کاري خنـده  . اذیتش کنی، براش قلدري کنی، بترسونیش یا تو کارش دخالت کنی      

 » .دار و سرگرم کننده با تو بکنم

چـه قـدر   «:به سختی جا به جا شدند ولی جیمی هدلی شانه خالی نکرد و زمزمـه کـرد  چند نفر از مردان مستدل  

 رقـت  تو فقط یه مرد کوچـکِ   . گفتند باور نکردم تیلر     ي تو می     که درباره   رو من هیچ وقت چیزهایی   . کسل کننده 

پس حـاال  . ماما، ما واقعی هستی. ي خوبی تو الف زدن و به در کردن حریف از میدون داري       که سر رشته   انگیزي

برگـرد بـه    . خودت رو قاطی این قضیه نکـن      «:به گنهکار نگاهی کرد   » .ما باید به روش نامطبوعی این کارو بکنیم       

 ».براي تو اینجا نیومدیم. همون کتاب خوندن و تفکر کردن

ري کـه  فرسـتاد تـا بتونـه منـو از کـا      واکر باید خیلی بهتر از امثال تـو رو مـی  «:اي کرد   گنهکار خیلی آهسته خنده   

ي  خـوام دربـاره   چون من هـم مـی  . خوام منصرف بکنه و بدبختانه در مقابل شما، من از جان حمایت می کنم       می

 ».منشاء طرف شب بدونم

 ».برگرد سرجات«:جیمی هدلی با صداي سردي گفت

نی ایـن  تـو  فرار کن آقا کوچولو، تا زمانی که هنوز مـی . تر از تو رو توي عمرم دیدم        من خیلی چیزهاي ترسناك   «

 ».کارو بکن
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ي جیمی از این بابت که در همان ابتدا واضحا مورد اهانت قـرار گرفتـه بـود و بـه      هاي رنگ پریده    بر روي گونه  

دسـتانش را بـه حالـت اجـراي جـادو در آورد و      . ي سرخ از خشـم ظـاهر شـد         چالش کشیده شده بود، دو لکه     

کردم دیگر کافی باشد و مسائل تا آنجا هـم زیـاد پـیش     من فکر می. آوري را تولید و پرتاب کرد   هاي مرگ   انرژي

هاي جیمی زدم که باعث شد خیلی سریع از کمـر خـم بشـود و چشـمانش ورم      رفته بودند، پس  لگدي به تخم   

زیباي سمی قدمی به جلـو برداشـت و سـر جیمـی را       . کردند، طوري که انگار در حال تعظیم کردن به من باشد          

توانست تا وقتی او اینجاسـت گنهکـارش را تهدیـد کنـد و            هیچکس نمی . دا کرد درست از باالي شانه هایش ج     

لِ سر بریده را بوسید و بعد آن را به کناري انداخت او لب. جان سالم به در ببرد  از محلی که قبالً سـرش  . هاي شُ

. خوردنـد، روي زانوهـایش خـم شـد     هایش بی هدف تکـان مـی   بود خون بیرون می جهید و در حالی که دست       

گرفت و خونش هم  شد و بدنش را فرا می      جادوي سرگردان بدون این که آسیبی به کسی برساند از او خارج می            

گنهکار نگاهی سرزنش بار به زیباي سمی کرد که در جواب او فقـط            . پاشید  هاي کتابِ اطرفش می     بر روي قفسه  

 . خیلی زیبا شانه باال انداخت

غوطه خوردند و  فقط سکوت بود که من و گنهکـار را مجبـور کـرد    مردان مستدل در شُک، هراس و خشمشان    

هایشان عزمی ناشی از خشم نقش بسته بود، و دستانشان در حالی که  در صورت . که برگردیم و به آنها نگاه کنیم      

ها بـدون اینکـه بـه گنهکـار      اولین طلسم. کردند حالت مرموزي به خود گرفته بودند به سمت ما جادو پرتاب می    

. ها را رها کرده بودند، برگشتند   ترسناکی به سمت کسانی که آن طلسم        به شکلِ   و اي بزنند به کنار او آمدند       هلطم

در حالی جان دادند که . ها را بر روي زمان انداختند و اجزاي درونی بدنشان را از هم متالشی کردند            ها آن   طلسم

رفتند ولـی   ها به سمت زیباي سمی می   ي طلسم    بقیه .پاشید  ي آنجا می    خونشان در میان هواي گرد و خاك گرفته       
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او یک . ها را در بین راه گرفت و خورد  سرکش، تنها به سادگی طلسم  ايِ  او با پوزخندي مشابه به دختران مدرسه      

 . ي سقوط کرده و پیرتر از دنیا بود و جادوهاي جزئی مردان مستدل براي او ناچیز بود فرشته

 جیب داخلی کتم بیرون کشیدم و به وسط مردان مستدل پرتاب کـردم؛ ناگهـان    از 28من یک جفت تاس آشفتگی    

توانسـتند طلسـم پرتـاب بکننـد،      دیگـر نمـی  . هـا اتفـاق افتـاد    سازي که ممکن بـود بـراي آن    ي مشکل   هر مسئله 

یکـی از آنهـا یـک تفنـگ دسـتی کوچـک       . ها روي همدیگر افتادند هایشان متشنج شده بود و مثل دلقک      ماهیچه

او بـه  . هاي قدرتمند و نشانه ها مرموزي پیـدا بـود   ي آن مات بود و روي آن طلسم         ن کشید که فوالد آبدیده    بیرو

گلوله روي سینه ي گنهکار یک سوراخ تمیز ایجـاد کـرد ولـی از آنجـا هـیچ خـونی         . سمت گنهکار شلیک کرد   

اش و بعد به مردان مستدل   درون سینهراخِاي، تقریباً با ناراحتی، به پایین و به سو    گنهکار براي لحظه  . بیرون نیامد 

 . شوکه شده نگاه کرد

. ولی تو نبایـد ایـن کـارو انجـام مـی دادي     . هاي جهنم رو میشناسم، پسر  هاي جادویی؟ من طرز شکنجه      اسلحه«

 »زیباي سمی؟. آبرومندانه نبود

 ».با کمال میل سیدنی عزیز«

کرد کـه چشـمان آدمـی از دنبـال کـردن آن        حرکت می مستدل رفت، آنقدر سریعو زیباي سمی به سمت مردانِ    

خندید بر آنها خروشید و دریدشان، تک به تک، عضو به    در حالی که در تمام مدت با تمام وجود می         . ناتوان بود 

هـا   بعضی از آنها سعی کردند فرار کنند ولی زیبـاي سـمی سـریعتر از آن   . عضو، ترسناك با قدرتی غیر قابل باور   

                                                
28 chaos dice 
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ها پرت بود، من پشتم را به یک قفسه ي بلند کتاب کردم و با تمام وزنم به آن فشـار آوردم    س آن وقتی حوا . بود

وزن زیاد قفسه ي کتاب بیرحمانه آنها را لـه کـرد و   .  آن چیز لعنتی را روي دو تا از مردان مستدل انداختم         و کلِ 

کتابخانه دوبـاره سـاکت بـود،    . م شدو درست همزمان با این، همه چیز تما. باعث شد آن دو دیگر تکان نخورند  

همه ي مردان مستدل مرده     . شکست صداي چکیدن خون از سطوح مختلف بود         بلندترین صدا که سکوت را می     

هـایی مثـل گنهکـار یـا زیبـاي سـمی        خواستم؛ ولی این از آن چیزهایی بود که وقتی با آدم   من این را نمی   . بودند

می به اطرافش و به همه ي چیزهاي هولناکی که خودش مسبب آنها بود         زیباي س . افتاد  شدي، اتفاق می    متحد می 

من به دنبال شوریده مرد به اطرافم نگاه کردم و فهمیدم که او هم در آخـر وارد معرکـه شـده    . نگاه کرد و خندید 

یده  پوش29کیمونو او در حالی که یک . جایی در طول راه، او فکر کرده بود که در یک فیلم سامورایی است             . است

شـوریده مـرد آن   .  خونی در دست گرفته بود30بود باالي سر آخرین مرد مستدلِ مرده ایستاده بود و یک کاتاناي           

کرد و به طور غم  به قطعه هاي خونیِ پراکنده در جلوي خودش نگاه می     . ي بیچاره را ریز ریز کرده بود        حرامزاده

 ».خب ؟ کافی بود؟ جواب بده«.انگیزي اخم کرده بود

سِت بود؟ هان؟جواب« بده؟ ب « 

 .توانست، بامزه باشد مرد تا به این حد نمرده بود می اگر آن

زیباي سمی خیلی با ظرافت از میان اجساد بیرون آمد تا گنهکار خودش را در آغوش بگیرد و مطمئن شـود کـه               

زیبـاي  . یچ چیز نگفتگنهکار با ناراحتی به او و تمام کارهایی که کرده بود نگاه کرد ولی ه   . حال او خوب است   
                                                

29  Kimonoف.پ. دلباس بلند سنتی ژاپنی با آستین هاي گشاد و کمربند پارچه اي که به عنوان لباس رو می پوشن 

30 Katana  کتانا به معناي شمشیر در زبان ژاپنی است. ها بود ي سامورایی یک نوع شمشیر ژاپنی است که در قرن سیزدهم مورد استفاده 
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او خون روي دسـت خـودش را دیـد و    .  زد سمی خودش را در آغوش او جمع کرد و حتی نفس نفس هم نمی      

 . وقتی نا امیدي را در چهره ي گنهکار دید اخم کرد. شروع به مکیدن و مزه مزه کردن تک تک انگشتانش کرد

ـ     ولی تا وقتی من هستم هیچکس نمـی       . من متأسفم سیدنی  « تـازه یـه دختـر بایـد بـه      . ه تـو صـدمه بزنـه      تونـه ب

 ».هاي خودش هم بها بده دیگه خواسته

داشتیم تا پیغـاممون رو بـراي    ما باید یکی رو زنده نگه می «:گنهکار آهی کشید و به اجساد پراکنده شده نگاه کرد         

 ».واکر برگردونه

وي مـرده، یـه عالمـه حکـم و بیانیـه       جنگجبراي سیزده جادوگرِ. گیره  ائم، فکر کنم خودش پیغامو می     «:من گفتم 

 ».اصالً از این چیزا خوشش نمی آد... واکر. درست می کنن

. هیچوقت از اون خوشم نیومـده . پس خوب شد«:هايِ قدیمی خودش برگشته بود گفت    شوریده مرد که به لباس    

 ».خب شاید هم اگر درستش رو بخواي چند بار. یه بار می خواست منو ببره زندان

شاید بهتر باشه خودم برم و دو کلـوم بـا واکـر    ...کماکان  «:کردم گفتم   لی که هنوز به این مسئله فکر می       من در حا  

یا اینکـه اونـو پسـرهاي قلـدرش سـعی       . هاي هموار تموم شدن     کارهاي راحت و راه   . حرفِ حساب بزنم و بیام    

من می دونم چه طوري با واکر   . کنم  آره، میرم و باهاش صحبت می     . کنن هر چند قدم یه بار ما رو شکار کنن           می

 ».کنار بیام

 »الزمه ما هم باهات بیایم؟«:گنهکار گفت
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هات رو از میدون بـه در       به این می گن سیاست، با یه سخنرانی کوتاه حریف         . شاید بهتر باشه تنها برم    «:من گفتم 

زدن بـا اون نیـاز بـه    خوام که اون فکر کنه براي حـرف         و من نمی  . هیچ خونی نریزي و همه چی رو ببري       . کنی

یده مرد رو روشپس تا وقتی که برگردم      . واکر به این چیزها خیلی دقت می کنه       . کسی دارم که هوامو داشته باشه     

 ». خودت نگه دار و سعی کن دور از خطر باشهاینجا پیشِ

 ».پس لطف کن خیلی کشش نده«:گنهکار خودش را عقب کشید و گفت

شـدم لبخنـد    ه پیدا کردم و به هرکـدام از کارکنـان آنجـا کـه از کنارشـان رد مـی          من راهم را به بیرون از کتابخان      

 . توانم پیدا کنم یا نه داند االن واکر را از کجا می با دفترم تماس گرفتم تا ببینم آیا کتی می. اي زدم عذرخواهانه

مـا بـا یکـی از    . کـنم  همـین االن کـامپیوتر رو چـک مـی    . مشـکلی نیسـت  . باشه حتمـا «:او تقریباً بالفاصله گفت 

ده  کنه و به ما اجازه می    هاي واقعی رو در طرف شب ثبت می         ها اشتراکی داریم که تمام حرکات جنبده        خدماتچی

 ».شه ها در هر لحظه کجا هستند، به طور مداوم هم به روز می که بدونیم اون

 »راست میگی؟«

گـم   م، جان، تو هیچ وقت به چیزهایی که مـی   هاي من نداشتی صادقانه بگ      دونم که تو هیچ توجهی به حرف        می«

. تنهـا هـم هسـت   . خـوره   خودش غذا مـی  31اون االن داره تو باشگاه    . اوه بله ... حاال، واکر، واکر  ... گوش نمیدي   

 »تونم بهت بکنم؟ کارت با شوریده مرد و گنهکار چطوري پیش رفت؟ اي می کمک دیگه

                                                
31 Club ي  برد، اما در روند و ادامه ها را بیشتر به سمت کاواره می کالب را به معناي باشگاه در نظر گرفتم، به این خاطر که در فرهنگ ما کالب، ذهن

پردازند یا کارهاي  ري محدود است و در داخل عالوه بر صرف غذا به مذاکرات میها شکل انجمنی به خود دارند که در آن عضو گی داستان بیشتر کالب
 .برند باندشان را جلو می
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 .خواستم او را نگران بکنم نمی. دماین را گفتم و قطع کر» .باحالی بودن... کاراي«
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  هارمچفصل 

  اخطارتير 

خاصي  ولي مطمئناً جذابيت تواند ضروري باشد، مي ؛دندان پزشكي رفتن شبيه استبه  شديداًمالقات با واكر 

 است، امور اولياي ي معروف چهره  خودش، تميز و تر شلوار و كت با موقر و ساكت مرد آن واكر،. ندارد

. بچرخانند ار شب طرف قادرند ،كه ديگران بخواهند يا بتوانند ي اندازه هر به كه،  اي پرده  پشت هايِ قدرت

اگر چنين چيزي  اما، با خبر استافتد  كه در طرف شب اتفاق مي ياز هر چيز واكررسد  هميشه به نظر مي

هر چند فرستادن مردان . من را دستگير و توقيف كرده يا حتي كشته بودها  درست بود خيلي زودتر از اين

اگرچه . ي ما محسوب ميشد در روابط پيچيدهمستدل و استفاده از خشونت براي دستگير كردنِ من، گام جديدي 

اي جلو بياندازد، يا برايش كار خطرناكي انجام  خواست من را براي حل مسئله هم واكر هر وقت كه مي قبل از آن

يبم هرگز ترديد به دل راه غاز كاري كه در حال انجامش بودم صرف نظر كنم، در تهديد و تر بدهم و يا صرفاًًً

  .خداييش كار كثيفي بود _ادن مردان مستدل اما فرست. نميداد

ي تميـز و  ا ها را در محله ي آن در طرف شب تعداد زيادي باشگاه خصوصي يا حتي پنهاني هست، كه تقريباً همه

هـم در آن   ي آرام با مردماني سـاكت كـه مرتبـاً    ا منطقه. اند جمع كردهنامند،  ها مي كه آن را شهرك كلوب خاص

ها براي اين به وجـود آمدنـد تـا     اين باشگاه. كنند خيلي بهتر از باقي جاها از آن محافظت ميدهند و  نگهباني مي

فراهم كنند، كه اعمال و رفتارشان آنقدر افراطي است كـه دنيـاي بيـرون      هاي امني براي آن دسته از افرادي مكان

بـراي آن دسـته از كسـاني كـه      ها پناهگاهي هسـتند  باشگاه. ها نيست حتي براي يك لحظه هم قادر به تحمل آن
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دوست دارند باند تشكيل بدهند، از عاليقشان حفاظت كنند، اطالعاتشان را با هم شريك بشوند و هر كاري كـه  

ها هيچ ربطي بـه مـذهب ندارنـد؛     اين باشگاه. هايشان انجام بدهند الزم است را پشت درهاي بسته و امن باشگاه

جاي طـرف شـب    كه در همهاست و همچنين هيچ چيزي مرتبط با سكس مربوط  1اين چيزها به خيابان خدايان

مثالً؛ قبايل . هستندها مخصوص متشخصان و نفرين شدگان  ولي خير، اين باشگاه. هم ندارندتوانيد پيدا كنيد،  مي

ها  دورگه( .شود ها مي نماها و غول ها، گرگ آشام محدود به خون ، باشگاهي است كه حق عضويت آن صرفا2ًشب

كه فقط و فقط متعلـق بـه مخلوقـات    ي مرگيم ـ   ـ با شعارِ ما وابسته 3يا مثال باشگاه مرگ) شوند هم پذيرفته نمي

و اوالدش است كه از قرن نوزدهم به بعد سخت مشـغول اضـافه كـردن بـه جمعيتشـان       4بارون ون فرانكشتاين

ي  ، براي همـه 5و البته باشگاه زندگي. آمدندهاي زيادي نائل  بودند و در اين راه به اخذ مدارك مهارتي و موفقت

بـراي  : شـعار باشـگاه  .) شـود  پرداخت مـي  6ي مركب ي بهره ي باشگاه از عقبه حق عضويت ماهيانه( .فناناپذيران

  .ها هستند دارترين هاي كهنه هميشه خنده لطيفه. هميشه زندگي كن و يا ديگر تالش نكن

                                                            
Street of the Gods 1  

The Tribes of Night 2  

Club Dead 3  

4  :Baron Von Frankensteinنويسندهن هاي مردگان  طلبي كه با وصله و پينه زدن تكه دانشمند جاه. ي انگليسي مري شلي است ام شخصيتي از داستانِ معروف
 .را ندارد آورد كه خودش هم توان كنترل آن هيواليي را به وجود مي

Club Life 5  

:Miracle of compound interest 6    به سودي كه از"ف.پ.شود ي مركب گفته مي شود بهره ي اوليه حاصل مي سرمايه "سود  
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. 7ي تـاريخ اسـت؛ باشـگاه لنـدنيوم     زاده ترين باشگاه اشراف و خصوصيترين  ترين، باشكوه واكر متعلق به قديمي

كـه بـر روي   گيرنـد   هـايي مـي   شود، و بر سر ميز غذا تصـميم  جايي كه چيزهاي مهم توسط افراد مهم مطرح مي

اش  ي اسم كهـن رومـي   اندازه به هيچ وقت مطمئن نبودم كه باشگاه لندنيوم واقعاً. گذارد زندگي همگان تاثير مي

هـاي ورودي آنجـا خيلـي     سنگ. البته روي درستي حرفم هم حاضر نبودم خيلي حساب كنم. دمت داشته باشدق

تصاويري از اعمالي . گشت به دوران روم بر مي يِ درِ بلوط عظيمش مطمئناً خيلي قديمي بودند و نقوش برجسته

. شدند قي كنـد  آن كارها هم باعث ميانداخت و احتماال يكي دو تا از  جلويشان لنگ مي 8كه حتي خود كاليگوال

 .شود باشگاه لندينيوم بيانگر قدرت است، و اعمال قدرتش شامل بر همه چيز مي

هـاي پـاپ،    سـتاره . توانند به عضويت باشگاه لندنيوم در بيايند فقط كهنه ثروتمندان يا صاحبان قدرت حقيقي مي

شـهرت  . كند چقـدر مشـهور باشـند    ند و فرقي هم نميشو ها و افراد معروف به هيچ عنوان پذيرفته نمي هنرپيشه

  .ي بقايتان كمك كند تواند به ادامه زودگذر است؛ فقط ثروت و قدرت مي

ي  من هم به نوبـه . گذاشتم پر از پاسبان بود، اما هيچ كدامشان سعي نكردند جلوي من را بگيرند هر جا كه پا مي

كه متكبرانه جلـوي درب ورودي باشـگاه لنـدنيوم ايسـتاده     به مرد كوتاه، قوي هيكل و خشني . خودم قدرتمندم

سـيخ و مغرورانـه بـا    . ببنـدد  حركت كرد تـا راه مـن را كـامالً    9ي محكم چند اينچ او با اراده. بود، نزديك شدم

رفتارش طوري بود كه انگار با همـان  . تر از شب رو به روي من ايستاد و سرش را باال نگاه داشت چشماني سرد

                                                            
Londinium 7 :گاه كردند ها پنجاه سال بعد از ميالد مسيح لندنيوم را ساختند و به تبديل به يك استراحت رومي. 

Caligula 8 :ق م 41-12.(ر رومي كه به خشم و بي رحمي و تعدي معروف بوده استامپراطو(  

Inch 9 : سانتي متر 54/2واحد طول برابر با   
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وقتي به او نزديك شدم يك ابرويش را از بابـت ايـن كـه چـه     . ر رسمي از شكم مادر در آمده استكت و شلوا

داد، من بايد خيلي تخم داشته باشم، تـا   ام باال انداخت، حالتي كه نشان مي ام و جلويش ايستاده طور تا آنجا آمده

پيونـد خـورده بـود و فقـط او      ي جـادو بـا در   نگهبـان بـه وسـيله   . نزديك بشـوم  ،به دري كه او نگهبانش است

. نمود اي آسيب ناپذير مي باز كند و او هم همچون در، پير، قوي و نسبت به هر ضربه بيرونتوانست آن را از  مي

آدم با يك سيبيل قالبي شانس بيشتري داشت كه سر خدا را كاله بگذارد و از پل صـراط رد بشـود تـا ايـن كـه      

اي از  اي رشوه دادن يا تهديد كردن نگهبانِ در وجود نداشت و هـيچ شـاخه  راهي بر. بخواهد به اينجا وارد شود

ي بـارز او   اي از ابهام باقي مانده بود و تنها شاخصه همه چيز در مورد او در هاله. شد علم و جادو هم كارگر نمي

هيچ كـس  . داشت گستاخانه و همراه با تكبر اين بود كه با تمام اشخاصي كه عضو باشگاه نبودند رفتاري شديداً

  .پير هستند بسيارآورند،  مي يادو كساني هم كه به  آورد كه او نگهبان اين در نبوده است را به ياد نميزماني 

  »...سالم، من« :بينم خيالي طوري به او لبخند زدم، كه انگار هرروز او را مي من با بي

، تو عضو نيستي يجان تيلر، دونم كي هستي يم« :باصداي زمخت و عميقي كه مانند جريانِ تند بهمن بود، گفت

 ».و هرگز هم نخواهي شد، حاال هم با زبون خوش گورتو گم كن

مطمئنـي كـه هـيچ وقـت عضـو      « :نگاهي جدي به او انداختم و گفتم. هيچ راهي براي مذاكره باقي نگذاشته بود

 ».شناسند به عنوان وليعهد مي وها هستند كه من ر نخواهم شد؟ خيلي

  ».آيد، آقا در طرف شب هيچ وقت لقب كم نمي« :د كوتاهي زد و گفتريشخن

 ».من براي ديدن واكر اومدم، اون منتظرمه« :ام را رو كردم با اين حرف يكي به نفع او شد و بعد من برگ برنده
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سـپس نـوري آسـماني    . در بزرگ به آرامي حركت كرد و به داخل باز شـد . نگهبان آه عميقي كشيد و كنار رفت

به آساني از . اصال هم دور از انتظار نبود كه مثال صداي گروه كُر فرشتگان هم پخش بكنند. يرون را روشن كردب

كنار نگهبانِ در رد شدم، طوري سرم را باال گرفته بودم و وارد البي باشگاه شدم كه انگار قصـد خريـد آنجـا را    

هنـوز شـش قـدم    . قادر به باز كردن درهاسـت  10تكساسم واكر بهتر از يك دسته شاه كليد و نيم تُن سم. داشتم

كه عهد  11يفراك هاي كتاز  ييك. خدمت ديگري جلوي من ظاهر شد و راهم را سد كرد برنداشته بودم كه پيش

هـاي پهـن و عريضـي داشـت كـه بـه        شانه. پوشند به تن داشت و كاله گيسي خاكي به سر كرده بود ها مي بوقي

لبخند مختصري تحويلم داد كـه  . االً زير كت زيبايش هم چند اليه ماهيچه داشتاحتم. شد راحتي دوتاي من مي

دهـم كـه مهمانشـان     من به آقاي واكـر خبـر مـي    .همين جا منتظر بمانيد، آقا« :در كل معني به خصوصي نداشت

  ».آمده

تـر از آنكـه بتـوانم     خيلي سريعو  و مرا بستند نداي غل و زنجير از نا كجا بيرون جهيد بشكني زد و ناگهان دسته

بندهاي فوالدين دور مچ پا و كمر و گردنم بسته شـدند و در   دست. پيچيدندم عكس العملي نشان بدهم، به دور

شـدند و   مـي تـر   زنجيرها تنـگ . كردند ماي فوالدي كه پشت سرم روي موكت سخت ظاهر شده بود، اسير حلقه

كشـيدند،   ها مـن را پـايين مـي    اين كه فشار وزن زنجير با وجود. دادند ي تكان خوردن هم به من نمي حتي اجازه

خدمت انداختم كه هنوز اصرار داشت مطمـئن   كمرم را صاف نگه داشتم و سرم را باال گرفتم، نگاه تندي به پيش

يـك   ،توانستم انتظارش را داشـته باشـم   كرد، كمترين چيزي كه مي اگر واكر انكار مي. بشود واكر منتظر من است

                                                            
Semtex 10 :شود ي قدرتمند براي ساختن بمب كه معموالً به صورت قانوني استفاده مي ي منفجره نوعي ماده.  

Froak coat 11 : ندپوشيد مي 19كُتي تا سر زانو كه مردان در قرن.  
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را ببيند تا دسـت كـم بفهمـد چطـور بـدون       خواهد من ولي اطمينان خاطر داشتم كه مي. جمعي بود يورش دسته

  .ام مردان مستدل اينجا آمده

داد كه امنيت باشگاه حضور مـن را جـدي گرفتـه     اين نشان مي. از جهتي وجود زنجيرها واقعاً قابل تحسين بود

سه بزنم، مـزاحم اعضـا بشـوم و يـا برايشـان درد سـر       خواستند سر خود اينطرف و آن طرف پر ها نمي آن. است

صـحبت كـردن در   . ترسيدند كه نكند نگهباني را فريب دهم و از او حرف بكشم درست بكنم، از قرار معلوم مي

به شدت سعي كردم تا سـخت نگيـرم امـا    . حالي كه دوجين زنجير فوالدي آدم را بسته، كار خيلي سختي است

مثل ايـن بـود كـه دماغتـان     . ن حتي جرات نداريد خم بشويد، اين كار راحت نيستوقتي كه از ترس كله پا شد

براي اينكه حواس خودم را پرت كنم، توجهم را به دور و اطرافم جمـع  . توانيد آن را بخارانيد خارد ولي نمي مي

 .هرگز تا اينجا نيامده بودم. كردم

 درخشان تشكيل شـده بـود،   ييهاي آبي و ديوارها رگههاي مرمر با  از ستون بود كه البي باشگاه فضاي پهناوري

البتـه  . كردنـد  ها از اينجا براي استحمام استفاده مي روزگاري رومي حكايت داشت كه احتماال از اين فضاي آنجا

مـن يكـي كـه بـه هـيچ وجـه دلـم        . تـرين توالـت دنيـا باشـد     ترين و شيك خورد بزرگ كه بيشتر ميبه نظر من 

كف البي را بـا  . هاي اينجا را برق بيندازند هايي باشم كه مجبورند هر روز كاشي تنِ لش خواست يكي از آن نمي

يك موكت ضخيم پرزدارِ كرم رنگ پوشانده بودند تا از قرار معلوم بهشان اين تـوهم را بدهـد كـه دارنـد روي     

هرگز آن را بـه چشـم    كه باشكوه و فوق العاده زيبايي نقش بسته بود ،عظيم روي سقف طرحِ. زنند ابرها قدم مي
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ناشـناخته   بيـرون بود كـه بـراي دنيـاي     12ميكالنژ آثاريكي از . شنيده بودم آن نديده بودم ولي چيزهايي در مورد

هـاي كمـي    آدم. داد محتواي آن درگيري بين دو ارتش بزرگ از فرشتگان عليـه بهشـت را نشـان مـي     .مانده بود

 كسـاني . خيره كننده بـود  حقيقتاً. وجود نداشت آناشگاه هيچ بدلي از خارج از ب و اند اين طرح را ببينند توانسته

. شد كرد، زندگي همـين اسـت   كه عضو باشگاه لندينيوم بودند، لياقت اين طرح را نداشتند اما به هر حال چه مي

الق هايِ منحصر به فرد خاصي نقاشي شده است و انگـار كـه خـ    آمد هر فرشته داخل نقاشي با ويژگي به نظر مي

 .هاي اصلي كشيده باشد و شايد واقعاً همين كار را كرده است ها را از روي مدل آن ،اثر

كه وجود داشت  15و پيكاسو14، دالي13هايي از مور طرحبا  اي در هم پيچيدههاي  اين طرف و آن طرف مجسمه در

كنم اگر شما جاي من فكر  .گرفت ها چشمانم درد مي آنقدر عجيب و در هم گره خورده بودند كه از ديدن آن

من  اما. ها را تجربه كنيد ي خود آن رفتيد تا با حس المسه ها نگاه كنيد، جلو مي بوديد، به جاي اين كه فقط به آن

. گرفتم كنم تحت تأثير قرار نمي حتي اگر اين زنجيرها هم نبودند، باز هم فكر مي. كردند وسوسه نمي را اصالً

به عالوه خاطر جمع هم بودم كه اگر همچون مني كه عضو باشگاه نيست، . ودندمشوش كننده ب... ها به نوعي آن

. هايش را از بدن جدا كنند شدند تا دست ها ظاهر مي خدمت كرد، ارتشي از پيش ها مي تالشي براي لمس مجسمه

 .تفريح و خوش گذراني باشگاه، فقط براي اعضايِ باشگاه است

                                                            
Michelangelo 12 : او به خاطر ساختن . شود ي هنر محسوب مي ترين هنرمند عرصه او بزرگ. مجسمه ساز و معمار دوران رنسانس ) 1675- 1564(نقاش ايتاليايي

  .آمدن آدم، بسيار شهرت يافت بنايي در روم با الهام از كتاب مقدس و به وجود sistin chapelو نقاشي بر سقف ) از پادشاهان قديم اسرائيل( ي ديويد مجسمه

Moore Henry 13 :1986- 1898(مجسمه ساز انگليسي(   

Dali Salvador 14 : و به همين سبب شهرت جهاني دارد سبك سورلئاليست بودهصاحبِ كه ) 1904- 89(نقاش اسپانيايي.  

Picasso Pablo 15 :1973-1881( ترين نقاش سبك كوبيسم اسپانيا معروف(  
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هاي مهم، به آرامي حركت و به آرامي صحبت  هاي مهم در ماموريت آدم. مردم در البي درحال رفت و آمد بودند

ها به  دادم كه انگار، هيچ زنجيري مرا نبسته است و آن زدم و سر تكان مي ها لبخند مي طوري به آن. كردند مي

ر اينكه من شناختند و بقيه هم به خاط بعضي به خاطر اينكه مرا نمي .گرفتند بهترين نحو ممكن من را ناديده مي

ها گاهي اوقات  قدمت باشگاه، از ساختمان آن گرفته تا رسم و رسوماتش خورد كننده بود، سنت. شناختند را مي

من . مثل راه ندادن كسي كه عضو باشگاه نيست. كنند تر عمل مي چيزهايِ فنا نشدني، از جادو هم قوي  مورددر 

من . برد خدمت داشت گشاد گشاد كارها را جلو مي پيش. دماغم را چين انداختم تا خارش آن را تسكين دهم

ي كشيدن نوك كفشم بر روي موكت ضخيم آنجا و نگاشتن كلمات قبيح گرم  را به وسيلهم هم داشتم سر

  …هاي كوچك پيروزي. كردم مي

بـا  . اش گواهي ميداد كه بـاالخره واكـر ضـمانتم را كـرده اسـت      ي پايين افتاده كله. خدمت دوباره ظاهر شد پيش

من به آرامي كـش و  . غمگيني بشكني زد و زنجيرها ناپديد شدند و به همان جايي برگشتند كه از آن آمده بودند

خدمت لبخنـدي زدم و او بـه طـرف     وقتي كارم تمام شد، به پيش. قوسي به خودم دادم و كمي وقت تلف كردم

 .من تعظيم كرد

 »تونم كتتون رو بگيرم؟ مي. اآقاي واكر توي سالن غذاخوري منتظرتان هستند، آق«

 ».نه بدون اسلحه«:من گفتم

هـاي بـراق و سـفيد رنـگ تـزئين شـده        سالن غذاخوري بزرگ، مجلل و عالي بود با دو جين ميز كه با روميزي

و  ،دتدهان آدم راه بيف از اختيار آب شد بي باعث مي ورسيد  مي ماز غذاهاي مختلف به مشام بوهاي تندي. بودند
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 .گرفتنـد  ها مـن را ناديـده مـي    ي مشتري همه. شدم، نصيبم شد ميچيزي بود كه وقتي از كنار ميزها رد  اين تمام

 پرسـتي  هـاي مـال   كساني كه ثروتشان از كـابوس . ي معروف و فعال تجاري را تشخيص دادمها تعدادي از چهره

ات ديگـر نيـز بـه چشـم     ، جـادوگران و سـاكنين كـر   17هـاي الفـي   ، ارباب16تعداد كمي نيمه خدا. رفت فراتر مي

، ماجراجوي موفـق و معـروف،   18جوليان اَدوِنت. ي خودش كامالً جهاني بود خوردند، باشگاه لندينيوم به نوبه مي

اي از سـالن نشسـته بـود و مثـل      واكر به تنهايي پشت ميزي در گوشـه . به من لبخند زد و دوستانه سر تكان داد

بـه مـن   . رنگ ه بود، مردي خشك و بي روح با لبخندي سرد و بياش را به ديوار تكيه داد هميشه، پشت صندلي

 .نگاه كرد و سر تكان داد ولي لبخند نزد

 ».خواستي ببينيم مي« :گفتم

 ».ديشك البته، بي برو برگشت كارمون به اينجا مي« :خشك خودش گفتو واكر با صداي آرام 

دمت مردد بود و با بـي ميلـي از مـن پرسـيد كـه      خ پيش. بدون اينكه منتظر تعارف بمانم، رو به روي او نشستم

 .ها را بياورد يا نه خواهم برايم فهرست غذا مي

  ».مونه نيازي بهش نيست، اينجا نمي«:واكر گفت

  ».ميتونستي يه تعارف بكني«:گفتم

                                                            
16 Demigod :نامد دا، كسي كه به قدري قدرتمند است كه خود را خدا مينيمه خ.  

17 Elfin lord 

18 Julien Advent 
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 ».تونم بكشمت و هنوز هم مي«

ردم تا ببيـنم واكـر بـراي شـام چـه      نگاه ك. با عجله رفتكردن  بعد از تعظيمخدمت اشاره كرد و او  واكر به پيش

اي آب گوشـت بـه    بـا تكـه   19، پودينـگ يوركشـاير  ت بريانگوش. ام را باال كشيدم سفارش داده است و بعد بيني

همه چيز خشك و . هاي پخته شده و احتماالً براي بعد از آن هم پودينگي كه با بخارپز درست شده ي ميوه اضافه

 .انگليسي بود

 ».اي از ابتكار دير هضم و بدون ذره كامالً. آور، و از قرار معلوم سالم خودته واكر، كسالت اين غذا انگ« :گفتم

غذايِ سنگينِ خوبيه، گوشت تن آدم ميشه و « :كرد، گفت واكر در حالي كه با دقت زياد گوشتش را تكه تكه مي

 ».كنه تو سرما از آدم محافظت مي

 ».كنن سرويس ميي آدم رو  تشون ذائقهمدارس شبانه روزي بابت دست پخ« :من گفتم

  »دوني؟ تو از زندگي تو مدارس شبانه روزي چي مي« :واكر ابرو باال انداخت و گفت

تـو مـامور   . داريـم  گفـتن حاال، واكر، منو و تو يـه چيزايـي بـراي    . دونم ي لعنتي هم نمي حتي يه ذره« :من گفتم

  »...طرف شب پخش كردي زيادي تو هايِ مخفي

. هاي من چشم و گوشاي منند و همـه جـا هسـتند    جاسوس ،آره« :گفت ،جوييد حالي كه غذايش را ميواكر در 

 ».كه اونو قبول كردي، فهميدم يي جديدتو از همون موقع من جزئيات پرونده

 »بابت همين مردان مستدل رو دنبالم فرستادي؟«

                                                            
19 Yorkshire pudding 
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كننـد بـا مـن     ستند و مردم رو مجبـور مـي  بله، اونا ممكنه موجودات شريري باشن، ولي موجودات شريرِ من ه«

دونستم كه اونا براي متوقـف كـردن تـو كـافي نيسـتند ولـي        خوام بهم بگن، مي حرف بزنن و چيزايي رو كه مي

 »شه بپرسم چرا اونا اينجا همراه تو نيستن؟ حاال مي. تونن توجهتو جلب كنن مطمئن بودم مي

  ».چون همشون مردن«:من گفتم

هـاي   تو معموالً انقدر تو برخورد با نماينـده . تحت تاثير قرار گرفتم ...خوبه، خوبه، كامالً«:انداختواكر ابرو باال 

 ».من قاطع نبودي

بنـابراين  . كـنم  يده مرد، گنهكار و زيباي سمي كار مـي شورنگفته بودند كه من با  او ظاهراً هنوز به. چيزي نگفتم

 .كرد كه شهرتم را حفظ كنم اين كمك مي. ام هاجازه دادم فكر كند كه من مردان مستدل را كشت

مرد ناجوري بـود،  « :اي گوشت با چنگالش برداشت تكه» .خوشم نميومد 20هيچ وقت از هدلي« :واكر اضافه كرد

 ».يه آدم مغرور و از خود راضي بود بيش از حد خود شيفته و درواقع صرفاً

ولـي خيلـي نزديكـه،    . كـنم  هـدلي رو توصـيف مـي   اين دقيقاً همون كلماتي نيست كه مـن باهاشـون   «:من گفتم

 »پيامدهايي داره؟

مـن كـه محـل سـگم بهشـون      . هاي اصيل؟ آه، مطمئنـاً داره  دار از خانواده براي كشتن سيزده پسر جوان و آينده«

ند و بـا هـم در   هاشون خيلي قديمي هست هاشون مطمئن باشي، بعضي توني در مورد خانواده ذارم ولي تو مي نمي

                                                            
20 Hadleigh 
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شـه كـه ورق تـو، تـوي      پيدا نمي 21اي از فردا ديگه هيچ شكارچي. بيشترشون از دستت ناراحت ميشن. ارتباطند

از من هم انتظـار نداشـته بـاش كـه وسـاطت      . اي كه براي سرت ميذارن سر به فلك ميكشه دستش نباشه، جايزه

  ».بكنم، به هر حال اونا پسراي من بودند

 ».شون بيان؛ من هيچ وقت حمايت تو رو نخواستم هبذار هم«:من گفتم

 »...ي جديدت، تيلر اين پرونده« :او مختصر سري تكان داد و به سراغ بحث اصلي رفت

 ».بله«

 ».تمومش كن«

 »ي چي؟ برا« :كرد ام تكيه دادم و متفكرانه به او خيره شدم، واكر معموالً اينطور عمل نمي من به صندلي

 ».كنند كسي كه دنبال تاريخ و آغاز طرف شب ميره، با مهربوني رفتار نمي چون اولياي امور با«

 »چرا نرم؟«

ي چيزهـايي بشـي    چون ممكنه متوجه« :آموز خيلي كودن طرف است واكر طوري آه كشيد كه انگار با يك دانش

تـي واژگـون   همونطور مدفون و فراموش شده باقي بمونن، چيزهايي كه وضع موجود رو تهديد و يا ح هكه بهتر

كنـيم، بـه    ممكنه فقط به خاطر اينكه من و يه سري آدماي هراس انگيز از اين شرايط آزادانه استفاده مي. كنن مي

. كنه اونا رو بخره، بدزده و يا شكنجه بده دست آوردن چنين اطالعاتي جالب باشه و مطمئناً اين كار تو سعي مي

اونا براي اينكه با هم بجـنگن  . حتي جرأت نداري بهشون نه بگي زنيم كه تو ي آدمايي حرف مي ما داريم درباره
                                                            

21 Bounty hunter :كند آورد و در قبال آن جايزه دريافت مي ي پليس مي كسي كه جنايتكاري را دستگير كرده و به اداره.  
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ما هنـوز هـم مشـغول تعميـر و     . هاي خودشون بيرون بيان و ما از پس اين مسئله بر نميايم ممكنه حتي از منطقه

اولياي امـور منـو   . اش كمك كردي زياجنگي كه تو به راه اند -هاي جنگ اخير فرشتگان هستيم جبران خسارت

 ».اي وجود نداشته باشه كردن كه تو رو از سر راه بردارم تا امكان وقوع جنگ ديگه مامور

 ».و تو از اين كار متنفري« :من گفتم

البته، هنوز هم داليل زيادي دارم كه بخوام تو رو قبل از اين كه به شكل اجتنـاب ناپـذيري جـوون    « :واكر گفت

 ».از اين مسئله بيرون بكشم ،مرگ بشي

خواي منو بكشي؟ بعد از اون همه كاري كه برات انجام دادم؟ بعد از اون همه آشـفتگي كـه بـرات     مي تو واقعاً«

 »آروم كردم؟ بعد از اينكه طرف شب رو حفظ كردم و به جنگ فرشتگان خاتمه دادم؟

 ».فقط بعد از اين كه اين پرونده رو شروع كردي«

 ».عجب، عجب«

ي هستن كه حق نداري ازشون بگذري، تيلر، هيچ كس اجـازه نـداره از   مرزهاي« :واكر از نزديك به من نگاه كرد

 »حاال كي استخدامت كرده؟. ست اين خطوط عبور كنه، اين به صالح همه

 ».دوني، واكر فكر كردم همه چيز رو مي« :اين دفعه نوبت من بود كه ابرو باال بياندازم

انگيزي قدرتمنـد باشـه، تـا هويتشـو از      به طور شگفتمعموالً همينطوره، هركسي كه تو رو استخدام كرده بايد «

 ».افراد من مخفي كنه و اين نگران كننده است
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من اين كارو در ازاي ... دوني، اما فقط اينو بهت ميگم من هيچ وقت هويت مشتريمو لو نميدم، واكر، تو اينو مي«

  ».فهميدن هويت مادرم قبول كردم

 .تر به نظر آمد ناگهان پيرتر و خسته. مدت طوالني به من نگاه كرد واكر چاقو و چنگالش را انداخت و براي

 ».بهم اعتماد كن، جان، واقعا لزومي نداره كه بدوني«:سرانجام گفت

اما اين دفعه . ام اش اين بود كه واقعاً توي دردسر افتاده معني زد، معموالً وقتي واكر من را با اسم كوچك صدا مي

 ...بودچيزي در صدا و صورت واكر 

 ».كردي اش مي تو ميدونستي، هميشه ميدونستي مادر من كيه و از من مخفي«

مـن هرگـز بـه تـو نگفـتم، چـون       « :ي من بي اعتنايي كرد و گفـت  واكر به صداي خشمگين و متهم كننده» .بله«

  ».يه وقتي خيلي به هم نزديك بوديم... من و پدرت. خواستم ازت محافظت كنم مي

  »كشت كجا بودي؟ با الكل خودشو ميپس وقتي كه داشت «

ي مـن نگريسـت و بـا     او به نگاه خيره. بايست مثل يخ سرد بوده باشد ولي واكر شانه خالي نكرد صداي من مي

خيلي وقت بود كه اون ديگه به حرفاي من گـوش  كاري نمونده بود كه براش نكرده باشم، « :صداي آرامي گفت

كنم طـرف شـب    ها فكر مي بعضي وقت. ريم به روش خودمون بريم جهنمي ما حق دا و به هر حال همه داد نمي

  ».هاست بابت همين چيز

 ».اسم مادرمو بگو« :اين يك درخواست نبود» بهم بگو«
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دونن و به خواست خدا اين  من يكي از اون دو نفري هستم كه اينو مي. داليلي... نمي تونم، به خاطرِ«:واكر گفت

 » .بريم گور ميمسئله رو با خودمون تو 

 ».اون يكي هم كه جمع كننده است«

بيچاره، اون هم چيزي به تو نميگه، بذار همه چي همين جوري پيش بره، جـان، دونسـتن هويـت     22آره، مارك«

  ».كنه، اين مطلب پدرتو كشت  مادرت خوشحال و آگاهت نمي

 »اگر برگشت چي؟«

 ».تونه خواد، نمي نمي«

 »مطمئني؟«

خيالِ اين پرونده شـو، آخـر و    بايد باشم، جان بي«: رسيد اش تكيه داد، كوچكتر به نظر مي دليواكر دوباره به صن

 » .باقي بمونه شده كه منشاء طرف شب فراموش همينهبهترين حالت . عاقبت نداره

 »حتي براي اولياي امور؟«

بـذار گذشـته تـو گذشـته     . گـن  ها براي امنيت خودم به من نمي احتمالش هست، چيزهايي هست كه اون كامالً«

 ».جايي كه به كسي آسيبي نرسونه. بمونه

                                                            
22 Mark 
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امـا در  . من هيچ وقت در مورد هيچ چيزي با واكر انقـدر راحـت نبـودم   . كردم به اين مسئله فكر  اي، براي لحظه

    .ي منفي سرم را تكان دادم آخر هم به نشانه

من تمام عمرم براي . ي مادرم ي طرف شب، درباره درباره... تونم واكر، بايد انجامش بدم، من بايد بدونم نمي«

 ».خودم و ديگران به دنبال حقيقت گشتم

با نگاه سردي خيره بـه مـن نگريسـت؛ و    . واكر در حالي كه تكبر و تسلطش دوباره بازگشته بود، راست نشست

دارد بـا پيـامبرش   پيچيد، انگار كه خداوند  صدايش همچون طوفان در سرم مي .پرونده رو بذار كنار، جانگفت، 

فراميني . زند؛ اين صدايي بود كه اولياي امور به واكر داده و فرامين خودشان را در آن نقش بسته بودند حرف مي

تـا بـه تمـامي     نـد كرد ها سرپيچي كرد، همانند همان دستوراتي بودند كه خود واكر را وادار مـي  كه نميشد از آن

كردنـد واكـر يـك مرتبـه از      حتي كساني هم بودند كه ادعـا مـي  . اندي عمل بپوش هاي اولياي امور جامه خواسته

. اي را بلند كرده است تا پاسـخ سـواالتش را از جنـازه بگيـرد     صدايش در مرده شور خانه استفاده كرده و جنازه

كننـد، بـر    اي كه با سوزن خشكش مي كردند، همچون پروانه چرخيدند و افكارم را اشباع مي كلماتش در سرم مي

 .ام گرفتار شده بودم ي صندليرو

هـا   كارد و چنگال و بشقاب. ناگهان هر چيزي كه بين ما روي ميز قرار داشت، شروع به لرزيدن و صدا دادن كرد

پـايين   اي بـه بـاال و   هايش با نيروي فزاينـده  شد و پايه ميز عقب و جلو مي. پريدند روي روميزي باال و پايين مي

به  كشيدند و مردم فرياد مي. ي شد و تمام سالن غذا خوردي شروع به لرزيدن كردور زمين يك. شدند كوبيده مي

هاي درون ذهن من نيز بـا   ات از ميان رفت و انعكاسعاشسپس ارت. زدند ميزهاي درحال ارتعاش خود چنگ مي

 .دمزخند من به راحتي پاهايم را روي هم انداختم و به واكر كه علناً شوكه شده بود، لب. ها ناپديد شد آن
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ي  چطور بود؟ فكر كنم يه كمي براي صدايِ اربابيشون زياده روي بود، شايد بشه گفت علي رغم همـه « :و گفتم

 ».ها من پسرِ مادرم هستم اين

با دقـت طـوري راهـم را انتخـاب     . خواست به من نگاه كند كسي دلش نمي. بلند شدم و به راه خودم ادامه دادم

اَدوِنت رد شوم، و بعد وقتي مطمئن شدم يك ستون مرمري پهن بين من و ميز واكر  كردم كه از كنار ميز جوليان

قرار گرفته، خودم را روي يك صندلي كنار جوليان انداختم و توي صندلي فرو رفتم تـا بـدن جوليـان مـن را از     

وشرويي سر تكـان  انگشتم را روي لبم گذاشتم تا او را ساكت نگه دارم و او هم با خ. نگاه واكر مخفي نگه دارد

فكـرش شـديداً   . ي سالن قرار داشـت، ببيـنم   توانستم ميز واكر را كه در گوشه دادم، مي اگر به عقب تكيه مي. داد

 حسـابي  23مآخـر  تيـرِ بـه نظـر   . ام واضح بود كه نفهميده است من سالن غذاخوري را ترك نكردهو  مشغول بود

كنـد و   ميداند مردان مستدل ديگر دنبالم نيستند، چه كار ميخواستم ببينم حاال كه  مي. كرده بودرا پرت حواسش 

 .با چه كسي مالقات خواهد كرد

اي انداخت و سر  خدمت را صدا كرد تا شلوغي روي ميزش را جمع كند و بعد نگاه تندي به گوشه باالخره پيش

. زيـر لـب فحشـي دادم    .تكان داد، ناگهان زن زيبايي از پشت طلسم ناپديدكننده، درست كنار ميز او ظـاهر شـد  

هايي كه ميزد متمركز شده بودم، كه اصال احساس نكـردم شـخص ديگـري هـم آنجـا       آنقدر روي واكر و حرف

حاال ديگر شناختن آن زن زيبا كـه  . كردم از اين اشتباهات نمي هرگزشوم،  حتماً دارم پير مي. گوش ايستاده است

 .كرد داشت همچون ماه به واكر لبخند ميزد هيچ كمكي نمي

                                                            
23 Parting shot اين حيث جالب توجه است كه تكنيكي جنگي براي تيراندازي در زمان پارتيان بوده و به همان شكل از فارسي قديم وارد انگليسي شده و از  اين كلمه از

شود  ست اطالق ميوگو ا ي گفت ي انگليسي فراموش شده و بيشتر به اتفاقي كه خاتمه دهنده اش در زبان روزمره هر چند كه ريشه). Parthian shot(شود آن استفاده مي
  ف.پ.ي فارسي قابل توجه باشد تواند براي خواننده اما به نظرم رسيد مي
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فاسـد،  . شد كه آدم انتظارش را نداشت كرد و هميشه هم وقتي پيدايش مي كار مي صورت خصوصيشرير به  پني

به جمعيت داخـل سـالن   . 24مخفي شديداًهاي  يكي از آن مامور نفوذي. كشنده، اغواكننده و كامال غيرقابل اعتماد

اي هـم   نهاني تحسينش كردند، اما به هر حال عدهاغلب هم . لبخند زد و طوري ايستاد تا همه او را تحسين كنند

 پني شرير بسـيار زيبـا بـود و   . اند هدادند وانمود كنند او را به جا نياورد گردانند و ترجيح  بودند كه رويشان را بر 

مشـكي   او خودش را در يك پيراهن كوتـاه . بود بيل وارد هاي كارتون هاي يكي از آن زن مثلِ اش هيكل شهواني

و  پوشـيده بـود    مشـكي تـوري    سه ربعهاي ابريشمي سفيد بلند و جوراب  زيبا جا كرده بود، دستكشك كالسي

 تيره و ژرف بود ،ها غرق شوي كه در آن به قدريچشمانش . ي لبش قرار داشت سيگار بلند دسته سياهي گوشه

با خواني بندي محكم و زير آن، صورتي تندخو با است.جمع كرده بود باالي سرشرا  همچون شبش موهاي سياه

شـد؛ او از   اش نبود كه سبب تحريك جنسي مـي  هاي برآمده سينه اين فقطو . شد دهاني كه تحقير از آن دور نمي

دو  هميشه او. بود اي وحشي همچون اسلحه كرد كه ي جنسي از خود ساطع مي جاذبه .هر لحاظ يك متجاوز بود

هـا را كجـايش    هـم مطمـئن نبـود آن   رد كه البتـه هـيچ كـس    ك با خود حمل مي تفنگ و تعدادي چاقوي پرتابي

 .گذارد مي

ديگر را قبول نداشتيم، اما  كه هم با اين. شناختيم ديگر را مي گاهي و هر از چندي يك هاي گه فقط در حد مالقات

  .بوديم شد، با هم كار كرده كردنشان نمي كس ديگري حاضر به قبول هايي كه ظاهراً هيچ اي در پرونده چند مرتبه

                                                            
agent extremely provocateur 24  :ف.شود پ شوند اطالق مي هاي مخفي كه براي ورود پنهاني به باندهاي خالف كاري استفاده مي به مامور 
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بدون معطلي جلو آمد تا صندلي او را عقب بكشد و  خدمت پيشميزش بنشيند و  رويواكر از او دعوت كرد تا 

بـراي تشـكر از زحمـات او لبخنـد      اش گذاشـت، امـا   رسيدگي او را به پاي وظيهشرير  پني. دوباره جلو بگذارد

 .همه كاري كرد براي او هدهم به جز اين دمش را همچون سگي تكان بدخدمت  مختصري زد؛ پيش

 » .مونن نو مزاحم خانم بشي، زياد اينجا نميالزم نيست كه با م« :گفتخدمت  پيشواكر آرام به 

 » .ي خودم رو دارم به هر صورت منم شيوه. خورم اگه دستمزدمو بدي، چيزي نمي« :شرير اخم كرد پني

كمي از پشت جوليان خودم را بيـرون كشـيدم تـا     .را رد كرد و او هم با اكراه پي كارش رفت خدمت پيشواكر 

شد، هر چند كه وقتي توي جناح خودم هـم بـود    اضطرابم مي باعث شرير پني. تر بشنوم هايشان را واضح صحبت

او سـردبير  . جوليان درحاليكه سرگرم شده بود من را تماشا كرد و بعد به غذا خوردن ادامـه داد . مضطربم ميكرد

ي مـن   تواند داستان خوبي درباره دانست كه سرانجام مي بود و مي 25شب يعني نايت تايمز ي طرف نامه تنها شب

 .بنويسد

هـر چنـد كـه    . ها بـود  تيزتر از اين حرف معموالً. كند كمي غافلگير شدم شرير براي واكر كار مي وقتي ديدم پني

كـرد كـه    برايش فرقي نمـي . ه تا قتلكند، از جاسوسي گرفت شرير براي هر كسي كه پول كافي بپردازد كار مي پني

آمد كه هر از چندي يادآوري كند كه پـول اخالقيـات    كند يا طرف بد و بدش هم نمي براي طرف خوب كار مي

. به هر حال نه اهداف شخصي به خصوصي داشت، نه به اصول اخالقي قابل ذكري پايبنـد بـود  . شود سرش نمي

دانستم كـه در گذشـته مـواقعي كـه اوليـاي امـور احسـاس         مي. كرد هم از اين مسئله احساس رضايت مي كامالً

                                                            
25 Night Times هايي از قبيل نيويورك تايمز و  ي فارسي ياداور روزنامه كنم، زيرا كه براي خواننده ست كه آن را ترجمه نميتايمز جزو معدود مواردي ا ي نايت كلمه

 . نامه استفاده كردم ي روزنامه از شب هايي كه اين عنوان را دارند، اما براي انتقال مفهوم عوضِ كلمه مابقي روزنامه
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. داده اسـت  كردند به كمي دوري و عدم پذيرش نياز دارند، برخي كارهاي كثيف اوليـاي امـور را انجـام مـي     مي

ها هـم در عـوض از    داد تا آن هاي اولياي امور را بدون جيره و مواجب انجام مي دقيقش اين طور است كه، كار(

  .) تجارت هميشگي طرف شب. هاي غير اخالقي او چشم پوشي كنند فعاليتبرخي 

. كـنم  اميدوارم كه نخواي برم آمار يكي رو در بيارم، چون ديگـه از ايـن كـارا نمـي    « :رك و راست به واكر گفت

پـا   و پـيشِ  هم خيلي سـاده  ها اين .طور اينكه برو اينجا، فالن كار رو انجام بده، بهمان نقشِ اصلي رو بگير همين

هايِ با كالس تخصص پيـدا كـنم، كمـي هـم      عوضش ترجيح ميدم تو دزدي. افتادن، عزيزم، هيچ زحمتي ندارن

ها كارهايي آغشته به خون و خشونت انجام بدم تا جريانِ خونم رو تو  گاه هم به ياد قديم و گه  ماجراجويي بكنم

 ».گردش نگه دارم

 ».ات رو پر نگه داري يري كني تا خزانهو يه كمي هم از ملت باج گ« :واكر گفت

يه دختر بايد زندگي بكنه ديگه، هيچ وقت هم كـه تـو سـرمايه گـذاري     « :هاي بلندش را به هم زد شرير مژه پني

ام فكـر   گم كه دارم روي چـاپ كـردن خـاطرات شخصـي     كنم، خيلي ساده مي خُب كاريم كه نمي. خوب نبودم

خواي برات  حاال مي. فرستن باشي و ببيني چه طوري برام تراول چك ميكني اگه اونجا  كنم، خودت كف مي مي

 ».چي كار كنم واكر؟ حتما يه كار كثيف و زشت

 ».وگوي من و جان تيلر رو شنيدي گفت«

 ».خب آره، اما اگه راستش رو بخواي چيزي دستگيرم نشد«

 ».خوام حواست به تيلر باشه مي«
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 ».زم فكر كنم الزم باشه كه يه كم مسئله رو بيشتر باز بكنيعزي« :شرير نگاه تيزي به او كرد پني

ي فعلي بسته  ميخوام پرونده. ازت ميخوام، هر كاري كه الزمِ بكني تا تيلر نتونه ماموريت خودش رو تموم بكنه«

 ».بشه، و برام مهم نيست چه طوري اين كار رو ميكني

 »پس ديگه جان عزيز تحت حمايتت نيست؟«

 »از پسش بر بياي؟ نه، ميتوني «

 ».البته عزيزم، اون فقط يك مرده«

اغفالش كن، راهشو عوض كن، هر كاري به نظرت الزمه بكن، ولي اگر باقي كارا شكست خورد، اجـازه داري  «

 ».حذفش كني

 ».كنه اين كار صد در صد من رو مشهور مي! جان تيلرو بكشم؟ عجب روزگاري شده، عزيزم« :شرير گفت پني

 .كرد شرير گوش نمي اما پني» .باقي كارا شكست خورد اگرگفتم « :حكم گفتواكر با ت

 ».سوزي شاتگان فكر كرده خيلي آتيشيه، نشونش ميدم... تونم بكشمش رو برات بشمارم، هايي كه مي بذار راه«

 .رسد حتي آتش خشم جهنم هم به پاي آتشِ زني كه نبايد با آن همبستر بشوي نمي. بود شدهديگر موقع رفتنم 
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  پنجمفصل 

  همه ي جواب ها به موقع آشکار می شوند

 

.( من تازه از کلوپ الندینیوم، آن مؤسسه ي پرادعاي پر از آدم هاي متکبر جیم شده بودم، که موبایلم زنگ زد

زحمت من گوشی را به ) چیز دیگه اي می تونه باشه؟. آهنگش موسیقی برنامه ي تلویزیونی ناحیه ي شفق است

موبایلم به ندرت زنگ می زند تا حدودي به خاطر .از جیب کتم بیرون کشیدم و با بدگمانی به آن نگاه کردم

اینکه کمتر کسی شماره ي من را داشت ولی بیشتر به این خاطر که همه خوب می دانستند از موبایل جز در 

  .موارد ضروري نباید استفاده کرد

امن نیست، افرادي که به مکالمات گوش می دهند نه تنها کم نیستند، بلکه بعضی مواقع در مکالمات خط 

تازه مشکل تبلیغات پارازیت و دخالت هاي ابعاد دیگر و تصرف ناگهانی گوشی توسط اجنه . شرکت هم می کنند

  .ي منحرف و اهل تکنولوژي هم وجود دارد

نیستم که موبایل ها توي طرف شب با توجه به دور بودن از ماهواره ها باید اضافه کنم که من حتی مطمئن هم 

اگرچه حداقل دشمنان من نمی توانند با .( ي روزانه و ایستگاه هاي مطمئن دنیاي بیرون چقدر کار می کنند

 من همیشه عقیده داشتم که سیستم تلفن همراه.)  استفاده از سامانه ي موقعیت یاب جهانی من را پیدا کنند
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توسط یک جادوي سفت و محکم پشتیبانی می شود، اما درباره ي اینکه چه کسی این جادو را فراهم کرده و به 

اگر من جزء آدم هاي . یا  شاید یک وقتی آن ها بخواهند بابتش حق شارژ بگیرند. چه دلیلی، هیچ نظري ندارم

بعد از یک ( ماس هایم را غربال می کنممن همیشه ت.پریشان حال بودم، همه ي این ها باعث نگرانی ام می شد

، و وقتی فهمیدم تماس گیرنده الکس موریسی است، نسبتا خیالم )اتفاق شوم با یک دوست دختر سابق مرده

 .صاحب و بار چی قدیمی ترین بار دنیا، استرنج فلوز. راحت شد

ما اگر هیچ چیز دیگري . گیردالکس یکی از معدود افراد درطرف شب بود که حق داشت هر زمانی با من تماس ب 

نباشیم به جرأت می شود گفت یک جورایی دوست بودیم و از آنجایی که او قبل از این هیچ گاه در عمرش با 

ابتدا تنها چیزي که از آنور خط شنیده می شد، سکوت بود . من تماس نگرفته بود، بهتر دانستم که جواب بدهم

من دو بار نام . حتماالً صداي جریان هوا بود، از دوردست شنیده شدو بعد یک صداي زمزمه گونه ي ضعیف که ا

  . الکس را صدا کردم و بعد باالخره او با صداي خشن و خسته و تحت فشارش شروع به حرف زدن کرد

  .اضطراریه. باي همین حاال بیاي. تو باید به استرنج فلوز بیاي. جان-

  حالت خوبه؟. ايالکس؟ چی شده؟ تو واقعاً بدعنق به نظر می ی-

مثل رنگ ! گذشته داره به همه جا رسوخ می کنه! همه ي بار داره زیرو رو می شه! من نمی تونم جلوشو بگیرم-

  ...کردن می مونه
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از اینکه . من آن را خاموش کردم و کنار گذاشتم.  موبایل در حالی که بیخودي تو گوشم وزوز می کرد، قطع شد

بشود، متنفر بودم اما به نظر می رسید الکس با یک مشکل واقعی روبه رو  وسط یک پرونده کسی مزاحم کارم

البته احتمال اینکه تله اي در کار و الکس طعمه ي آن . من عاشق آن بار هستم. شده و خود بار در تهدید بود

بل اعتماد ، تمام غرایزم به من هشدار می دادند و شما نمی توانید بدون پرورش دادن غرایز قا. باشد، زیاد بود

ممکن بود واکر بدپنی را به بار فرستاده باشد تا درکمین من منتظر . مدت زیادي در طرف شب زنده بمانید

بنابراین وقتی آدم تو شک است، هم چیز به نوع سورپریز . این از آن کارهایی بود که از او برمی آمد. بماند

  .بستگی دارد

لوز منتهی می شود وقت زیادي می گیرد، هرروشی که انتخاب می تمام راه هایی که در طرف شب به استرنج ف

کردم وقت الزم براي دشمنان قانونی ام را فراهم می کرد تا تله هاي انفجاري و سورپرایزهاي زشتشان را برام 

اما با یک ذره فکر بیشتر می توانستم در عرض چند ثانیه آنجا باشم و با این کار شاید خشتک . آماده کنند

  .تصویر آشکاري از بدپنی ذهنم را پر کرد اما من قاطعانه آن را کنار گذاشتم.نانم را پایین می کشیدمدشم

کارت خیلی . من دستم را در جیب دیگر کتم کردم و کارت مخصوص عضویت در کلوبم را بیرون آوردم

من در حالی که . ه بودمخصوصی بود؛ تا آنجایی که می دانستم الکس تنها پنج عدد از این کارت ها درست کرد

احتماالً آنها انتظار داشتند من از این . موقعیت را می سنجیدم، متفکرانه با کارت روي شانه ام ضرب گرفته بودم
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بنابراین با توجه به استفاده نکردن .... یا روي فکر کردن من به این موضوع حساب می کردند... کارت استفاده کنم

کارت به شکل یک  .تمرکز کردن روي اتفاق در شرف وقوع.  روغ هاي احمقانه بوداما این روش د.... من از آن 

روي آن قرار داشت  1پاسپورت ساده ي برجسته کاري شده به رنگ کرم تند بود و نام بار به خط تحریري گوتیک

  .با حروفی به رنگ خون حکاکی شده بودو زیر این حروف نام من 

تنها کاري که من می بایست انجام می دادم این بود که اثر انگشت شستم را روي حروف قرمز روشن فشار دهم 

سفري بدون اتالف وقت و یک ماجراي . تا جادوي ذخیره شده در کارت بی درنگ مرا به درون بار منتقل کند

آنها نمی توانستند چیزي درباره ي . ( ور درِ تماشاییِ جلو نصیبم می شدپیش بینی شده که با حصار کشیدن د

دست آخر، همه ي چیزي که اهمیت داشت این .)  به ندرت کسی چیزي درباره ي کارت میدانست. کارت بدانند

  .پس من شستم را محکم فشار دادم و کارت فعال شد. بود که الکس به کمک من احتیاج داشت

سرعت از دستم سر خورد که به طرز فوق العاده اي سر انگشتانم را سوزاند و در حالی که با نور کارت به قدري با 

الکس همیشه اعتقاد .مرموزي می درخشید و با انرژي هاي ذخیره شده می تپید، روبه رویم در هوا معلق ماند

  .دارد که یک محصول کامل ارائه بدهد

                                                             
1 Gothic 
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من آن را به داخل هل دادم و به درون قدم گذاشتم و به همین ناگهان کارت تا اندازه ي یک در بزرگ شد، 

در پشت سرم محکم بسته شد و کارت به شکل یک کارت معمولی . سرعت من در بار استرنج فلوز ایستاده بودم

  .دوباره در دستانم قرار گرفت

ي هر چیزي به غیر از به سرعت به دور و برم نگاهی انداختم، براي هرگونه مشکل و حمله اي آماده بودم، برا

مه کم ارتفاع صبحگاهیِ هوا سرماي سوزناکی داشت و تمام . بار به کلی دگرگون شده و متروك بود. آنچه دیدم

بسختی می توانستم زمین را زیر پایم . بازدمم رو به رویم به بخار تبدیل می شد. کف را الیه به الیه پوشانده بود

باد شدیدي بیرون بار می وزید و خودش را به . ر فواصل و ابعاد دیگر بوداحساس کنم انگار که خیلی دورتر و د

  .دیوارها می کوباند، می خروشید و می غرید و صدایی در خود داشت، نه صداي انسان

من قبل از این هم صداي چنین بادي را شنیده بودم، بادي که خبر از پیشروي یک زمان لغزه یعنی همان اثرات 

وقتی باد زمان می وزید حتی بزرگ ترین قدرت ها نیز به لرزه در می آمدند و . نده را می دادخفیف گذشته یا آی

نشانه اي از اینکه زمان در . ورود این بادها همیشه نشانه ي بدي بود. چشمشان به سیستم هاي دفاعی شان بود

  .حال حاضر از کنترل خارج شده بود

بار تنها وقتی بسته می شد که الکس به مرخصی می رفت و . دحتی یک مشتري هم نبو. بار به کلی خالی بود

ولی در آن زمان من تک و تنها در اتاقی . اگر الکس به مرخصی رفته بود، کارت به من اجازه ي ورود نمی داد
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تخته ي بار، آن قطعه ي براق چوب درخت ماهون که همیشه . ایستاده که به سختی قادر به شناختن آن بودم

ق بود و همچنین ذخیره مشروبات غنیمتی که معموال به شکل توده اي پشت آنها قرار داشتند، در عقب اتا

  .در این محل یک چهره ي عظیم حصیري در حال فریاد زدن قرار داشت. همگی رفته بودند

یکی از چیزهاي ترسناك درباره ي . آن چهره به اندازه ي کافی براي سوزاندن مردم زنده ي درونش بزرگ بود

من ناگهان در حالی که در برابر سرما کاري نمی توانستم . آن چهره ي حصیري سبز رنگ، حالت نگاهش بود

آیا این می توانست . الکس پشت گوشی گفته بود که بار قدیمی در حال بازگشت است. انجام دهم به خود لرزیدم

  نسخه ي باستانی قدیمی ترین بار و شراب خانه ي دنیا باشد؟

هرجا که نگاه می .ی به طرف جلو حرکت کردم، مه کف زمین پاهایم را می کشید و با خود می بردمن به آرام

کردم میز و صندلی هاي واژگون شده به چشم می خورد، که مانند جزایر سیاه میان مه خاکستري روي هم 

من دلیل کارشان . رده بودندمعلوم بود با شروع این ماجرا مشتریان با عجله همه چیز را رها ک. انباشته شده بودند

و . بزگترین سرنخ این ماجرا وچیزي که بر اتاق مسلط شده بود، در وسط بار قرار داشت. را به خوبی می دانستم

  .من بااحتیاط در فاصله اي توقف کردم تا آن را بررسی کنم

تهاست در آنجا قرار دارد، درخت بلوطی بلند و استوار با تنه اي پهن و پیچ خورده طوري آنجا بود که انگار مد

ریشه هاي کلفت آن در زمین فرو رفته بودند و احتماال به زیرزمین هم .اگرچه هرگز تا آن موقع آن را ندیده بودم
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درخت برگی نداشت اما دو خدمتکارِ بار،  . شاخه هاي سنگین هم سقف بلند را سوراخ کرده بودند.می رسیدند

 .هاي ضخیم پیچک و داروش بسته شده، از تنه ي درخت آویزان بودندلوسی و بتی کلترن درحالی با رشته 

آن دو زنان قوي . آنها بیهوش و لت و پار شده بودند و خون روي صورت هاي کبودشان در حال خشک شدن بود

من سعی کردم دست دراز کنم تا . و بزرگی بودند و روحِ جنگجویی داشتند ؛ حتماً براي جنگیدن رفته بودند

دستم را عقب . ا بگیرم و آنها را آزاد کنم و بعد رشته هاي ضخیم به طور تهدیدآمیزي تکان خوردندپیچک ر

می دانستم چه اتفاقی اینجا افتاده و چه کسی . با خونسردي ناسزا گفتم. کشیدم و پیچک ها دوباره رشد کردند

  .پشت این ماجراها بود

ک ستاره ي پنج پر روي زمین درست روبه روي چهره ي ی ".خودتو نشون بده. بسیار خوب، مرلین ":من گفتم

سفیدي که شما بعضی -نعره کش حصیري، شعله ور شد و در حالی که خط به خط شکل می گرفت، با نور آبی

  .مواقع در جرقه هاي باالي قبرستان می بینید، می درخشید

ده ي میزگرد شاه آرتور و تنها پسر هیجان روبه افزایشی در هوا جریان داشت، و مرلین آن جادوگرقدیمی، سازن

خلق شده ي شیطان، خودش بدون شتاب از میان ستاره ي پنج پر برخاست و با آن سرماي صمیمانه و لبخند 

مرلین قرن ها مرده بود و جسدش مدت کوتاهی پس از سقوط لورگ ها در زیرزمین . پرنخوتش مقابل من ایستاد
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مرلین مرده . باعث نمی شود که شما نتوانید یک عامل قدرتمند باشیداما مردن در طرف شب . بار دفن شده بود

 .، اما بدون شک از دست نرفته بود

بار، زمانِ علت همه ي تغییرات . بیشتر چیزهاي هولناکی که الکس پشت تلفن گفته بود حاال معنا پیدا می کرد

مرلین بود و خود مرلین تنها با تصاحب الکس موریسی و کنار گذاشتن او که آخرین میخانه چی بود، می 

توانست خود را آشکار کند وبه وسیله ي طلسمی که به اندازه ي خود بار قدیمی بود به استرنج فلوز پیوند 

این موضوع به همه آرامش می داد و وقتی که این روزها مرلین کمتر در هیبت انسانی ظاهر می شد که . بخورد

  .چنین می شد به معنی خبرهاي بد براي همه بود

مرلین با یک دست چهره ي نعره کش حصیري را نوازش کرد؛ شاید براي لذت بردن از خاطرات قدیمی، و بعد 

و پوست کم رنگ او قدبلند و الغراندام و به کلی لخت و برهنه بود . تمام حواسش را روي من متمرکز کرد

در زیر الیه ي نشانه . جسدش از گلو تا انگشت پا با خالکوبی هاي ناخوشایند سلتی و دروئیدي تزئین شده بود

 .هاي قدرت، گوشت جسدش لکه لکه و بی رنگ بود و انواع پوسیدگی ها و گندیدگی ها در آن دیده می شد

موهاي بلند . زمان به طور کامل پیش گیري کند حتی اراده ي هولناك مرلین هم نمی توانست از ویرانی هاي

خاکستري اش با گره هاي ضخیم چین خورده روي شانه هاي استخوانی اش افتاده بود و تا خرخره پر از خاك 

چهره اي . تاجی از داروش سبز و قرمز بیمارگونه با دانه هاي سمی بر روي پیشانی اش حمل می کرد. بود
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نشان از .( شت داشت و دو آتش کم سو در حدقه ي خالی چشمانش سوسو می زدکشیده و استخوانی و بسیار ز

و در وسط سینه اش آن زخم قدیمی قدیمی که هرگز شفا پیدا .) آنکه اوچشمان پدرش را به ارث برده است

 نکرده بود قرار داشت، که هنوز استخوان شکسته و ماهیچه ي از هم باز شده اش را نشان می داد، جایی که قلب

  .از آن بیرون کشیده شده بود

. مرلین ساتاسپاون، شاید قدرتمندترین جادوگر همه ي زمان ها هنوز به اراده ي سازش ناپذیرش ادامه می داد

  . که براي دانستن بسیار قدیمی و بد و خطرناك است

  ".مردم بعداً حرف در می یارن. بعد از مدت زیادي داریم همدیگرو می بینیم ":من گفتم

ن با صدایی که شبیه به هم سائیدن آهن بود و لهجه اي که هیچ کس قریب به هزار و پانصد سال از آن مرلی

  ".مثل همیشه گستاخی جان تیلور ":استفاده نکرده بود، گفت

  ".تو الکس رو مجبور کردي قبل از اینکه وارد جسمش بشی به من زنگ بزنه "

تو وارد پرونده اي . باید گفته بشه و حرف هایی که باید زده بشه چیزهایی هست که. البته، الزم بود بیاي اینجا"

  ".شده اي که حتی من هم نمی تونم پیش بینی کنم به کجا ختم می شه
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وقتی مرلین شروع به . اولین واکنش طبیعی من از شنیدن این حرف این بود که روبرگردانم و با تمام توان بدوم

ولی . تگان هم یادشان می افتد که یه جاي دیگه قرار ضروري دارنددسیسه چینی می کنه حتی شیاطین و فرش

به عالوه من کامالً مطمئن . من نمی توانستم الکس را رها کنم و کنجکاو بودم بدانم مرلین چه می خواهد بگوید

  .بودم اگر بخواهم در بروم، مرلین من را سر جایم برمی گرداند

  "چی تو رو به این زمان برگرداند؟ کابوس بد؟. ه، بذار حرف بزنیمباش ":من باصداي آرام و بی تفاوتی گفتم

  ".که من از این بابت خوشحالم. مرده ها کابوس نمی بینند ":مرلین گفت

  "چرا داري تغییر دکوراسیون می دي؟ ":من به طور معنی داري به بار تغییر یافته نگاه کردم

تند که می گن اینجا به اندازه ي خود طرف شب قدمت کسایی هس. این بار قدیمیه، حتی قدیمی تر از من "

اگه اسم اونایی . من االن و هر دفعه ي دیگه می یام اینجا تا از دست الهه ي طاقت فرساي میزگرد فرار کنم. داره

قهرمانان و تبهکاران و تمام . رو که در این سال ها اینجا می خواري کرده ان بشنوي، از تعجب شاخ درمی یاري

به خاطر همین . یکی از معدود جاهاییه که من اون رو خونه ي خودم می دونم... اینجا. ات کوچک و بزرگمخلوق

او به دور و برش نگاه کرد و در حالی که لبخند ناخوشایندي بر لب داشت و شعله هاي  ".جسدمو ایجا دفن کردم

  "...طراتآه، خا":درون حدقه هاي چشمانش می رقصیدند، تغییرات را بررسی می کرد

  "میشه با هم به تفاهم برسیم تا من بتونم الکس رو برگردونم؟ ":من گفتم
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من او و خانواده و افرادش را سال ها پیش به .اون فقط وجود داره تا به من خدمت کنه. اون هیچ اهمیتی نداره "

ر مواقع ضروري از این بار پیوند دادم فقط براي اینکه مطمئن باش کسی از خون خودم رو اینجا دارم تا د

  ".طریقش خودمو آشکار کنم

یه لحظه وایسا، از خون تو؟ من فکر می کردم الکس ظاهراً از طرف اتر پندراگون و آرتور فرستاده  ":من گفتم

  "شده؟

اون مال منه، از .از طرف پندراگون؟ نه، پسر جون؛ هیچ خون پادشاهی اي در الکس وجود نداره ":مرلین خندید

  ".الکس متعلق به منه. ه برکت خیانت من وهمسر عزیزم اینجاست، نیموي ساحرهافراد منه، ب

بنابراین .نمی توانستم بگذارم من را مسخره ي خودش بکند. من جلوي خودم را گرفتم تا جواب تندي به او ندهم

  .بهتر بود که هر چه زودتر به این ماجراها خاتمه بدهم

  "چی می خواي؟ چرا زنگ زدي بیام ایجا، مرلین؟ از من"

چیزي . یک تخت آهنی پشت مرلین شکل گرفت، خاطره اي که با قدرت اراده ي هولناك او تحقق یافته بود

زمخت و بدون ظرافت و زیبایی که سرتاسر قوت و قدرت بود، فلزي سیاه که با طلسم و جادو شکل گرفته بود و 

همان اندك چیزي که توانستم از طلسم . می کندبه نظر می رسید وقتی مستقیماً به آن نگاه نمی کنم، حرکت 

مرلین بدون آنکه به عقب نگاه . ها بخوانم باعث شد خوشحال بشوم که الزم نیست روي آن تخت استراحت کنم
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گوشت بی رنگش به طرز . کند مانند اژدهایی که دور کپه اي جمجمه حلقه می زند،  روي تخت تیره اش نشست

او مانند یک پسر محبوب به رویم لبخند زد و با این کار . یاه خودنمایی می کردناخوشایندي در مقابل آهن س

  .  دندان هاي کهنه و  قهوه اي اش پیدا شد

گرفتار کشف آغاز و منشأ حقیقی طرف شب بودي ،که اقال توسط . تو یه پرونده ي جدید داري، جان تیلور "

من یه سري . نو همون موقع که شروع کردي فهمیدممن هم تقریباً  ای. یکی از موجودات قدرتمند خلق شده

ساعت زنگ دار روحی دارم که تو سرتاسر طرف شب نصب شده ان تا هروقت همچنین اتفاقاتی افتاد، بدون 

من سال ها پیش . تو ساعت زنگ داري رو که در کلوب الندینیوم بود، به کار انداختی. تأخیر به من خبر بدن

  ".عضو اونجا بودم

  چرا همچین چیزي غافلگیرم نمی کند؟:فکر کردم با خودم

تو با قبول کردن این پرونده چیزي رو به کار انداختی که نمی . این مثل پرونده هاي دیگه نیست ":مرلین گفت

شه متوقفش کرد، چیزي که باعث ایجاد اختالل در فضا و زمان می شه وبه همه ي موجودات قدرتمندي که 

قدرت هاي قدیمی در داخل و خارج طرف شب . اتفاقی بوده ان، آماده باش می دهسال هاي سال منتظر چنین 

خیلی بیشتر از اونیکه بتونی تصور کنی اینجا در . دارن بیدار می شن، تا یا به تو کمک کنن یا متوقفت کنن

دي ها می خوبی ها و ب. یه زمانی می خواستم بدون تأمل بکشمت تا از وقوع چنین اتفاقی جلوگیري کنم. خطره
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اما شاید باالخره زمان اون . میرند، شب نیروها رو با هم درگیر می کنه، و هیچ چیز دیگه مثل سابق نمی شه

 ".شاید زمان اون رسیده که چیزهاي جدیدي از وراي مرگ قدیمی ها متولد بشن. رسیده که حقیقت آشکار بشه

ندم اینجا، جان تیلور، تا چیزهایی رو که می دونم من تو رو کشو ".او براي لحظه اي به آرامی در فکر فرو رفت

شاید دلیلش این باشه که من حقایق منشأ طرف شب رو نمی دونم . تا تو رو تو این راه راهنمایی کنم. بهت بگم

من می . و این موضوع آزارم می ده، اینکه با این همه قدرت و نیرو بازهم چیزهایی رو نمی تونم پیش بینی کنم

   ".خوام بدونم

اونوقت اگه همه چیز رو فهمیدي دست از سر این بار بر میداري؟ این کار باالخره باعث می  ":من به آرامی گفتم

  "شه که به طور کامل بمیري و بري؟

هیچ کس . نه، پسر جان ":مرلین در حالی که کمی شوخ طبعی ساختگی در صداي زمخت و خشنش بود، خندید

بعد، وقت تسویه ... من منتظرم قلبم و همه ي قدرتم برگرده، و بعد. می دارهبه جز خودم، من رو اینجا نگه ن

  ".حساب می رسه

. همه این موضوع را به خوبی می دانند. نیموي جادوگر قلب او را دزدید و بعد آن را گم کرد. یک روایت کوچک( 

واست قلب را پیدا کند و آن و قطعاً هیچ کس نمی خ. با این کار بیشتر قدرت مرلین همراه قلبش از او جدا شد
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مرلین به اندازه ي کافی نسبت به قبل قدرتمند . هیچ کس اینقدر احمق نبود. صاحبش را از نو به هم پیوند بزند

  .)بود

این یکی از . ذات حقیقی تولد طرف شب با هویت مادر گم شده ي تو گره خورده ":مرلین با بی تفاوتی گفت

اگرچه به طرز عجیبی هیچ کس نمی تونه منبع مشخصی براي به دست .ول دارنمعدود نکاتیه که همه اونو قب

اون یکی از معدود .  از من نپرس که مادرت چی بوده، یا چی می تونسته باشه. آوردن این اطالعات شناسایی کنه

ه دنیا بیاي، یه زمانی، سال ها قبل از اینکه تو ب. موجوداتیه که من نمی تونم با ذهنم خواب یا بیدار  ببینمش

چیزي کامال غیرمنتظره در وجدان هرکس به روشنی درخشید و این کار کل طرف شب را از جا پروند و شگفت 

یه چیزِ قدیمی و بسیار قدرتمند در دنیاي مادي حیات دوباره یافته بود و تعادل همه چیز براي همیشه .زده کرد

که . ه وارد جدید خودش رو از چشم همه پنهان می کنهآن زمان تقریباً به سرعت سپري شد و تاز. تغییر یافت

اولین عالمت و نشانه ي نگران کننده بود و از قرار معلوم ... مادر تو. البته چنین چیزي غیرممکن به نظر می رسه

  .هنوز هم هست، کمِ کمِ یکی از شیاطین یا فرشتگان

مورگان الفائه است یا احتماالً مدتی در بهترین حدس من اینه که مادر تو آن ساحره ي بسیار قدرتمند  "

یک موجود . تنها موجود قدرتمندي که در طول فرمانروایی آرتور توانایی مقابله با من رو داشت. گذشته بوده

شگفت انگیز؛ بله، قدرتمند و به طرز انکارناپذیري زیبا، اما من می تونم بگم که تا به حال نتونسته بودم فکرشو 
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تصور می کردم او خیلی قدرتمندتر از اون کسی است که من یا آرتور را به حضور خود می من همیشه . بخونم

من هیچ وقت داستان غم انگیزي رو که او درباره ي خواهر ناتنی بودنش با آرتور براي آرتور ساخت، باور . پذیرفت

امیلش به حساب می آورد، فقط  اونو گفت تا به آرتور نزدیک بشه؛ آرتور همیشه نسبت به کسانی که ف. نکردم

او از آرتور استفاده کرد تا پسري به نام موردرد ایجاد کنه و به .بچه یتیم بود دیگه. عالقه ي زیادي نشان می داد

فکر کنم مادرت می خواسته تو رو به دنیا بیاره تا طرف شب رو نابود .وسیله ي اون پسر میز گرد رو نابود کرد

به . تو آینده ي وحشتناك رو دیدي. ي اون زمان لغزه چه چیزي رو تجربه کرديآه، بله؛ من می دونم تو. کنه

در طول سال ها تنها تعداد اندکی از موجودات قدرتمند اون . خاطر تو همه چیز نابود شده و همه مرده بودند

  ".آینده رو در تصاویر دیده اند

من فکر می کردم تو بودي که می بایست مورگان  ":من در حالی که آرزو می کردم موضوع عوض بشود، گفتم

  ".الفائه رو بکشی

اون همیشه می گفت برمی ... اما هیچ وقت مطمئن نبودم. من بهترین کار رو انجام دادم ":مرلین به سردي گفت

  ".اگه یادت باشه آرتور هم همین رو گفت و من هنوز منتظرم. گرده

  ".که این دور و برها می پلکی پس فقط براي برگشتن قلبت نیست  ":من گفتم
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من بهش حیات دادم، . آدم خاصی بود... آرتور ":مرلین در حالی که منظورم را فهمیده بود، به آرامی سر تکان داد

ولی آرتور تبدیل به . طرحش رو با آتر پندراگون کشیده بودیم، اونوقتی که هنوز با تاج بخش کار می کردم

او . او خودش را خاص کرد. ی بود که همه فکر و خیال می کردن که بشهچیزي شد که خیلی بیشتر از اون

من رؤیاي بزرگی براش دیده بودم و او به آن . تنها مردي که من تو عمرم دنبالش رفتم. بهترین همه ي ما بود

. تنها کشور بزرگی که بر اساس عقل و احساس بنا شد و تمام حماقت هاي قدیمی رو جارو کرد. تحقق بخشید

  ".قلمروي مقدس لورگ ها در قرون سیاه به روشنی درخشید

من می تونستم خیلی بیشتر  ".او سکوت کرد و در حالی که دستش زیر چانه اش بود، گذشته را به یاد می آورد

قرار بود من ضد مسیح باشم، تنها پسر شیطان که از مادري فانی متولد شده بود؛ اما من . از چیزي که بودم باشم

من همه . و نپذیرفتم، حتی در بچگی هم عاقل بودم، مصمم بودم که راه خودم رو دنبال کنم نه دیگرانشهرت ر

ي اعضاي محفل جادوگران را که دست به دست هم داده بودند تا من رو قاتی خودشون کنن، کشتم و همه ي 

یه ساحره ي گمنام  - مرده بودمادرم قبالً. اونایی که باقی موندن بعد از اون اومدن تا آزادي من رو تضمین کنن

ظاهراً من در حالی که براي متولد شدن بی تاب بوده ام، او رو تکه . که در حین به دنیا آوردن من زنده نموند

   ".تکه کرده ام و پنجه کشان خودم رو از بدنش بیرون کشونده ام

  "چی؟... پدرت  ":من گفتم
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گه داشتم، با ساختن پادشاهان و کشورها و بعد خراب کردن من سال ها خودمو مشغول ن. ما حرف نمی زنیم "

او مرا به خاطر خصلت سطحی بینشم . و بعد آرتور رو مالقات کردم و همه چیز تغییر کرد. اونا، سرگرم می شدم

من می دونستم که . او پدرم، پسرم و روشنایی من در تاریکی پایان پذیر بود. من عاشقش بودم. شرمنده کرد

می . من زندگی ام رو به او دادم. عیت داره، اما او مجبورم کرد که باور کنم بهشت هم واقعیت دارهجهنم واق

همیشه می دونستم نمی تونم بدون تبدیل کردن او به چیزي که ازش متنفره، ... خواستم براي او مرده باشم، اما

  .نجاتش بدم

و و موردرد در میدان جنگ یکدیگر رو مالقات کردند و ا. او ارزش رؤیاش رو با مردن در راه دفاع از آن ثابت کرد

من در . در آغوش هم مردند بدون اینکه بفهمن واقعاً چه چیزي آن دو رو به اون مکان خونین بار کشونده بود

بعد از رفتن آرتور و میز گرد، من دیگه زیاد به چیزي اهمیت . جاي دیگري در حال کشتن مورگان الفائه بودم

او واقعاً . قتی نیموي خیانتکار عزیزم اومد و من رو پیدا کرد، تقریباً برام مایه ي تسکین و آرامش بودو. نمی دادم

   ".خیره کننده بود، پسر جان

هیچ چیزي بدتر از این نیست که یک . من به این نتیجه رسیدم که وقتش است دوباره موضوع را عوض کنم

  "درباره ي آغاز طرف شب چی     می دونی؟ ":بشودجسد قدیمیِ متعلق به قرن ها پیش، احساساتی 

  .مرلین روي تخت آهنی اش تکانی خورد، صورتش سرد بود و بار دیگر اوضاع را بررسی می کرد
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اونا یادم دادن که طرف . وقتی جوان بودم، از قدرت هایی که قبل از من آمده بودند چیز یاد می گرفتم "

اي این خلق شده که مکانی آزاد از کنترل بهشت و جهنم در زمین شب در اصل توسط نیروهاي ناشناخته بر

اما این . منشأ شیطانی خودم، مدت زیادي اینجا موندم... این همون دلیلیه که با وجود. تنها محل کامالً آزاد. باشه

یکی از . یتو باید با قدرت هاي قدیمی تر از من صحبت کن. واقعاً همه ي چیزي بود که با اطمینان می تونم بگم

معلمان قدیمی من هست که هنوز هم می شه توي طرف شب  پیداش کرد، اگرچه می دونم مدتیه که دیگه آن 

وحشی و رام . هرن شکارچی، روح آزاد مکان هاي وحشی، راهنماي شکار وحشیانه. موجودي که بود، نیست

که هنوز جنگل ها بزرگ و تاریک و موجودي که رؤیاي سبز و عظیم انگلستان قدیمی را می راند، وقتی . نشده

  .نخستین مکان ها بودند

 "کجا پیداش کنم؟":من گفتم

. روح چوب هاي وحشی ظاهراً این روزا خیلی ضعیف شده. من هزاران ساله که باهاش حرف نزدم. سؤال خوبیه "

و من به تجاوزگري شهرها، تمدن و سقوط جنگل ها همگی دست به دست هم دادند تا قدرت او رو کم کنن 

اما او چیزهایی از . خودم جرأت می دم که بگم می دونم اون حاال جز وهم و خیالی از قدرت چیزي نیست

روزهاي قدیمی می دونه ، رازهایی که نخواسته با من درمیون بذاره ، و شاید تو بتونی قانعش کنی چیزهایی رو 

هرن شکارچی رو پیدا کن اگه جرأت . ، پسر جاناز موهبت ارزشمندت استفاده کن. که نیاز داري بدونی بهت بگه

  ".داري
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  "قبل از رفتنت چیز دیگه اي هم هست که بخواي به من بگی؟ ":من گفتم

من می تونستم مجبورت کنم با استفاده از موهبتت قلبم رو برام ... می دونی ":او به طرز ناخوشایندي خندید

  ".پیدا کنی

ی تونستی مجبورم کنی پیداش کنم، باید بدونی که من قبل از دادن اون اما حتی اگر م. می تونی امتحان کنی "

  ".قلب به تو نابودش می کنم

  ".بله، می تونی و نمی تونی ":مرلین سر عظیمش را تکان داد

با تأسف به بارِ تغییر یافته نگاهی کرد و بعد به آرامی درون   ستاره ي پنج پرش . او ایستاد و تختش ناپدید شد

خطوط درخشان ستاره ي پنج پر یکی بعد از دیگري کم . و به پایین، درون قبرش در زیرزمین بازگشت فرو رفت

سو شدند و به محض اینکه آخرین خط ناپدید شد، الکس موریسی در حالی که خودش را به حالت خصمانه اي 

وباره به حالت عادي بازگشت، بار د. من سریع به دور و بر نگاه کردم. روي زمین گوله کرده بود، از نو ظاهر شد

  .مه و درخت بلوط و چهره ي نعره کش رفته بودند و زمان حال جانشین گذشته ي به خاطر آمده شد

حرف زدن با موجود قدرتمندي که می تواند . من به آرامی نفس عمیقی کشیدم. باد زمان اندکی بعد متوقف شد

اما خوشبختانه این کاري است که من در . ، آسان نیستبا یک حرکت گذرا شما را از صفحه ي روزگار محو کند

به الکس کمک کردم بنشیند و پشتش را به تخته ي ماهونیِ بار که . طول عمرم اکثر مواقع انجام داده ام
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او می لرزید و در برابر اشک ریختن به خاطر عصبانیت و شوکه شدن، مقاومت . سرجایش برگشته بود، تکیه دهد

 .می کرد

یعنی . تمام این سال ها و تو به هیچ کدوم از ما چیزي نگفتی. تو هرگز به من نگفتی، مرلین ":خی گفتاو به تل

فقط یک از اون سربازهاي نفرین . حتی زاده ي یه پادشاه بزرگ و مقدس هم نیستم. من یه پندراگون نیستم

  "...هیچ وقت از دست این بار رها نمی شم. شده ي مرلین ام

الکس هیچ وقت با ابراز دوستی . کردم، اما یک حسی به من می گفت که بلند این کار رو نکنم من با او همدردي

باالخره بدون کمک روي پاهایش . اونا با دلسوزي به خود منافات دارند. و حمایت راحت برخورد نکرده است

ترده ي بی موي کله ایستاد، نشانه ي قدیمی رنج و بدبختی حتی با وجود کالهی که براي پوشاندن لکه ي گس

می دانست که با . او شوك روحی و عصبانیت را با دلخوري کنار گذاشت. اش به سر می کرد، مشخص بود

من دیدم که او چقدر دلش می خواهد یکی از آن عربده هایش را نثار کسی کند، . دلخوري به جایی نمی رسد

رار داشت، درحال بازیافتن هوشیاري خود بودند، به بنابراین دو خدمتکارش را که در جایی که قبالً درخت بلوط ق

. او نشان دادم و او را تشویق کردم به من در رسیدگی به آن ها کمک کند تا ذهنش به چیز دیگري سرگرم شود

  .پیدا کردن خدمتکار خوب خیلی سخت بود. او با بی میلی این کار را کرد

به نظر می رسید مرلین بدون هیچ هشدار قبلی . شده بودند لوسی و بتی کلترن صدمه اي ندیده ، اما به کلی خل

الکس را تصاحب و مجبورش کرده به من زنگ بزند، بعد کامالً آشکار شده و کل بار را بدون اجازه زیر و رو کرده 
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وقتی لوسی و بتی به مقابله با مرلین برخاسته بودد، مرلین دمشان را . همه ي مشتري ها در رفته بودند. است

آن ها دخترانی . فکر می کنم آن ها بیشتر شرمنده بودند از این که چقدر آسان شکست خورده اند. ده بودچی

عظیم الجثه،عضالنی و قوي هیکل بودند که عادت داشتند از خودشان در برابر تازه وارد ها و در استرنج فلوز که 

م آن ها را تکاندیم و به مرتب کردن میز و من و الکس با روشی آمیخته به احترا. همه ي ملت میان، دفاع کنند

  .الکس و من رفتیم اونطرف. صندلی هاي زیر و رو شده گماشتیم

من حس گندي دارم، به  ":لوسی در حالی که یکی بی اختیار به یکی از دستانش کش و قوسی می داد گفت

  ".داروش حساسیت دارم

  ".ش تلقینهاینا هم. تو همیشه به یه چیزي حساسیت داري ":بتی گفت

فکر کنم می تونیم یه بندي شفابخش  ":الکس در حالی که به جاي همیشگی اش پشت بار برمی گشت، گفت

  ".بخوریم

  "تو خونه؟ ":من ابرو باال انداختم

  ".فقط همین یه دفعه ":الکس با ترشرویی گفت

مشغول می کرد، من حرف هایی را که در وقتی الکس داشت با کمال تعجب خودش را با ریختن دو برندي عالی 

الکس هی بین حرفم غرغر می کرد ولی به نظر نمی آمد، هیچ . نبودش رد و بدل شده بود برایش تعریف کردم
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براي شگفت زده کردن الکس به یک چیز فوق العاده احتیاج . یک از حرف هایم او را سورپرایز کرده باشد

 .من متفکرانه او را بررسی کردم.است

  ".از کجا می دونی که واقعاً یکی از افراد مرلینی؟ معموالً وقتی جابه جا می شید، تو کامالً غیبت می زنه"

  ".می خواست اینو بدونم. اون مجبورم کرد بدونم ":الکس گفت

از کارت عضویت کلوبم استفاده . یک بار دیگر من به این نتیجه رسیدم که وقتش است موضوع را عوض کنم

کارت خودش را به شکل یک در درآورد و شکافی بین . ا همراهان جدیدم در کتابخانه ارتباط برقرار کنمکردم تا ب

  .سینر کنجکاوانه از میان ورودي جدید خیره شد. بار و بخش تحقیقات باز کرد

  ".فکر نمی کردم چیزي بتونه دیواره هاي دفاعی کتابخانه رو رد کنه. حقه ي خوبیه ":او با متانت گفت

محل هاي زیادي نیستند که بتونن اون رو پشت در نگه . این با جادوي مرلین قدرتمند شده ":ن گفتمم

  ".دارن

 "خیلی کالس باال می گردي، جان ":سینر ابرو باال انداخت

من . بزن بریم تو! آه، نگاه کن، سیدنی عزیزم؛ این یه باره ":زیباي سمی خودش را به زور پیش سینر جا کرد

  ".یرم واسه یه نوشیدنی کوچولوجداً می م
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مادمن درحال پرسه زدن تو قسمت مطالعات مذهبی بوده و هی می گفت نه، . بد فکري نیست ":سینر گفت

یه حس قوي اي بهم . نه،همش غلطه و چندتا از کتابا شروع به ناپدید شدن یا بازنویسی کردن خودشون کردند

  ".می گه کتابخانه از این کارها خوشش نمی یاد

  ".بیاید تو ":من گفتم

. سینر و زیباي سمی به درون قدم گذاشتند و بعد مادمن را ترغیب کردند آهسته دنبالشان داخل بیاید

من در را غیرفعال کردم و کارت عضویت را به . نگاهی گیج و نگران به طرز خطرناکی در چشمانش دیده می شد

  .دي کردالکس از پشت تخته ي بار فین فین بلن. کناري نهادم

بعداً یه سیستم کنترل . من هیچ وقت منظورم این نبوده که این کارت براي استفاده  مفت خورهاست"

  ".کننده نصب می کنم که شامل چاقو و اره ي آهن بر و داروهاي بی حس کننده هم می شه

خیالم راحت من حقیقتاً کمی . او همراهان جدیدم را بررسی کرد و مثل همیشه اثري از تعجب دیده نشد 

. جلوه ي آشکاري از نوعی خشم نشان می داد که الکس داشت بهتر می شد و به حالت عادي بازمی گشت. شد

او آشکارا نگاه . در این جور مواقع او شروع به دادن گیالس هاي کوچک می کرد و با پول خردها ور می رفت

  . تندي به مادمن کرد
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تو یا آبجو رو شیرین می . و زیرو رو کنی گورتو از اینجا گم کناگه می خواي همه چیز ر. می شناسمت -تو"

فقط . درواقع، باید گورتو از همه جا گم کنی. کنی یا شروع می کنی به پرورش دادن غذاهاي سرپایی بار ام

قسم می خورم، جان، تو هروقت دوستات رو . همون جایی که هستی وایسا، تکون نخور، حتی نفس هم نکش

 ".یش خودت، کالس محل رو پایین میاريدعوت میکنی پ

  "مادمن بچه ي خوبی می شه، مگه نه مادمن؟ ":من تضمین کردم

  "کی می دونه؟ کی می تونه بگه؟ ":مادمن گفت

 ".این سینره و این هم دوست غول بیابونی اش زیباي سمیه ":من با عجله به الکس گفتم

زوج عجیب و . داستان عشق خیلی جواب می ده آه، خدایا؛ طرف شب به ":الکس با ترشرویی تمام گفت

حاال چرا اینقدر . باالترین حد دلباختگی و جوان سقوط کرده و یه دوست دختر واقعی از جهنم. غریب دورخی

  "شبیه زن سابق منه؟

من یه نظرهایی داشته ام با وجود این وسط حرف . همه گوش کنید. بذار این بحث رو ادامه ندیم ":من گفتم

کسی بین شما هست . نپریدم و او گفته من باید با یکی از موجودات پیر صحبت کنم، یعنی هرن شکارچیمرلین 

که نظري درباره ي محل سکونت هرن داشته باشه؟ ظاهراً او همین چند وقت پیش از معرکه بیرون افتاده، من 

  ".ینکه واقعاً الزم باشههم جداً نمی خوام به این زودي تو این پرونده از موهبتم استفاده کنم مگر ا
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می بینی که من با . البته که نمی خواي توجه دشمن هاي بدنام ناشناخته ات رو جلب کنی ":سینر گفت

من یه چیزایی در باره ي . این روزا توي طرف شب تو هم به اندازه ي من یه افسانه اي. همه چیز کنار می یام

اما به نظر . ي دربارش هست که بیشترشون با هم متناقضندتوي کتابخونه چیزاي زیاد. هرن شکارچی می دونم

می رسه همه ي گزارشات بر سر یک موضوع هم عقیده ان،اینکه او در این دنیا پایین آمده و از تأثیرات پیریش 

 ممکنه به این معنی  بشه که او به سقوط سایه ها رفته. مدت زیادي نمی گذره

سقوط سایه ها  ":حل مختصر هوشیاري اش را طی می کرد گفتمادمن در حالی که داشت یکی از آن مرا

 "کجاست؟

اونجا  ":الکس که همیشه از نشان دادن اطالعاتش درباره ي مسائل پیش پا افتاده خوشش می آمد، گفت

جایی که افسانه ها وقتی دیگه دنیا بهشون اعتقادي نداره، براي مرگ به اونجا می . گورستان ملکوتی فیل هاست

. ذره خارج از شهره اما اگه بخواهید برید اونطرف ها که من شخصاً دلم نمی خواد، می گن جاي آرومیه یه. رن

ولی فکر نمی کنم . چرا آهنگ درونی مادمن یه دفعه شروع به زدن دولی پاترون کرده؟ می دونم؛ نپرسید چرا

  "...شنیدم مطمئنم که اخیراً یه چیزایی دربارش. هرن هنوز طرف شب رو ترك کرده باشه

سریع آن ها را مرتب کرد و . او روي زمین خم شد و دسته اي مجله ي قدیمی را به زحمت باال کشید

روزنامه ي خیلی خصوصی و جنجالی و توهین آمیز و شایعه پراکن و مستهجن طرف شب یعنی پرسشگر 

در زمانی .)  قابل چاپ نیست حتی همه ي داستان هاي نایت تایمز هم.( غیرعادي را از میان آن ها بیرون کشید
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مادونا و  . که من در حال مطالعه ي عنوان روي جلد بودم، الکس به سرعت برگه هاي گالسه را ورق می زد

! بلیط! دوخوانی مادونا و بلبل :و زیر آن !ما عکس داریم! عکس ها! حرامزاده ي ریزر ادي روي یه تخت

  .    پایان دنیا دوباره نزدیک است: سبتاً کوچک چاپ شده بودو درست زیر زیر آن با حروف ن !ما بلیط داریم

مرد متحرك، به  ":الکس در حالی که سعی می کرد صفحه ي مورد نظر را پیدا کند با خود غرولند می کرد

دي ان اي ثابت می کند که خانواده ي سلطنتی از مارمولک ها سرچشمه می ... اونایی که دیدنش پول می دیم

سقوط کرده هاي قدرتمند چطورن؟ تو قسمت . آه همین جاست... همه ي ما اینو می دونیمخب ... گیرند

  ".ظاهراً هرن شکارچی در حد یه بی خانمان تنزل کرده و در حال تقاضاي غذا و پول خرد دیده شده. نوشته

معموالً بیشتر بی خانمان ها و کارتون  "کجا؟ ":من در حالی که آنقدرها هم شگفت زده نشده بودم، گفتم

سرنوشت در این مسئله دست دارد و چرخ هاي . خوابه ها در طرف شب یک زمانی براي خودشان کسی بوده اند

  . خوش شانسی به نفع همه ي ما می چرخد

و  اینجا می گه اون زیاد این ور ":الکس در حالی که مجله ي قدیمی را به درون بار پرتاپ می کرد، گفت

  .او با نگاه معنی داري به من خیره شد و من آهی کشیدم ".اونور می ره

من به درون ذهنم وارد شدم و به روشی که هیچ گاه نتوانسته بودم براي کسی شرح دهم، تمرکز و موهبتم 

چشم . من هر کس و هر چیزي را می توانستم پیدا کنم فقط اگر به اندازه ي کافی نگاه می کردم. را فعال کردم
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سومم، چشم خصوصی ام در اعماق ذهنم گشوده شد و من ناگهان  تمام طرف شب را گسترده و پهناور و پر از 

مرگ و زندگی به چشم دیدم، مثل یک  زمین بازي که میان گیاه پیچک سمی پیچیده شده باشد، مانند بهترین 

ونی خیابان ها و میدان ها زیر نگاه خیره چراغ هاي نئ. ره آورد جهان که با ناخن هاي پوسیده آراسته شده باشد

ي جست وجو گر من می درخشیدند و اثرات خفیفی از موجودات و مخلوقاتی که خداراشکر معموالً از چشم 

ترازها و ردیف هاي زیادي به طرف شب ختم می شوند و هیچ کدام آن ها . مردم پنهان اند، به من می دادند

  . براي درك و فهم انسان مناسب نیست

من عجله کردم و بیشتر روي هدفم متمرکز شدم، تا اینکه باالخره یک شخصِ ژنده پوشِ تنها که بیشتر 

یک دست گره دار از جعبه . درون یک جعبه ي مقوایی پنهان بود و به تازگی از باران خیس شده بود را دیدم

یک سر بزرگ . بیندازند راه می رفتند مردم بدون آنکه نگاهی به او. بیرون آمده و بی صدا تقاضاي صدقه می کرد

شاخ هاي . پوشیده شده با پتویی کثیف از جعبه بیرون آمد و به آرامی رویش را برگرداند و به سمت من نگاه کرد

حتی در حالت سقوط هم به نظر می رسید هرن هنوز می توانست . بزرگ گوزنی از زیر پتو سر بیرون آورده بود

  .ش می کنندبگوید چه زمانی دارن نگاه

من جاي هرن را پیدا کرده بودم . و بعد تصویر من به طرز ناگهانی از هم پاشید و من به درون بار پرتاب شدم

وقتی از موهبتم استفاده می کنم مثل . دشمنانم پیدایم کرده بودند. ولی وقتی نداشتم تا درباره ي او فکر کنم

یک دوجین . را درست به طرف من فرستاده بودندچراغ خطر در شب به روشنی می درخشم و آن ها نور 
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هاروئینگ که سگ هاي شکاري دشکنانم بودند، از ناکجا درون بار ظاهر شدند و به صورت دایره به دورم حلقه 

مخلوقاتی هولناك و زوال ناپذیر که دشمنانم مدت ها پیش آن ها را براي کشتنم فرستاده بودند، کابوس .زدند

  . کابوس هاي من. ها بخشیده شده بود« ه آهایی که شکل و فرم ب

کت و شلواري معمولی به تن و کالهی لبه دار به سر . آن ها در ظاهر انسان بودند، اما باطناً این طور نبود

کرده بوند، لبه ي کاله هایشان را پایین کشیده بودند تا بتوانند هر وقت اراده کنند در جهان انسان ها بدون 

ولی اینجا که اینقدر به شکارشان نزدیک بودند، الزم نبود با پنهان کردن ماهیت حقیقی . دجلب توجه قدم بزنن

تنها یک فضاي خالی از جنس پوست به طور . آن ها صورت نداشتند. شان، خودشان را به زحمت بیاندازند

تند من را چشم نداشتند ولی می توانس. یکنواخت روي جلوي صورتشان از چانه تا پیشانی کشیده شده بود

دهان یا بینی نداشتند، اما احتیاجی هم به نفس کشیدن یا . گوش نداشتند ولی می توانستند بشنوند. ببینند

من آن ها را از مایل ها و ساعت ها . آن ها چابک و قوي بودند و هیچ گاه خسته نمی شدند. صحبت کردن نبود

ه ام، آن هم فقط به خاطر اینکه موي دماغ مردم تعقیب کردن خودم و تکه پاره کردن دست و پاي مردم شناخت

  .بشوند

هاروئینگ ها هرکس دیگري . آن ها هنوز به طرزي غیرعادي به دورم حلقه زده بودند و هیچ راه فراري نبود

در بار را نادیده گرفتند و یکی پس از دیگري دستان بلند و باریک را بلند کردند تا سوزن هاي زیرجلدي کشنده 

قطرات نوعی ماده به رنگ سبز تیره بر سر سوزن ها . از انگشت هایشان بیرون آمده بود، نشان دهنداي را که 
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این ها دیگر براي کشتن من کافی نبود؛ آن ها می خواستند من را با خودشان بکشانند و به جایی . شکل گرفت

  . که از آن آمده اند، ببرند، بنابراین می توانستند کمی وقت تلف کنند

 .و هرگز نفهمیدم چرا. میشه در تمام طول عمرم در حال فرار از دست آن ها بودممن ه

به سختی نفس می کشیدم و عرق . قلبم به تندي و به طرز دردناکی در سینه ام می تپید و دستانم می لرزید

قابل انعطاف  بدنشان به طرزي غیرانسانی قوي، نرم و. نمی توانستم با آن ها بجنگم. سردي بر صورتم نشسته بود

می . شما نمی توانید به آن ها آسیب برسانید، بشکنیدشان، متوقفشان کنید یا حتی از سرعتشان کم کنید. بود

خشمگینانه . من فقط می توانستم بهتر از آن ها بدوم. آن ها فقط به آمدن ادامه دادند. سعی کرده بودم. دانستم

  .به الکس نگاه کردم

  "!ز داریم مرلین برگردهما نیا! مرلین رو صدا کن"

و اگه بخواد بیاد . اون فقط وقتی می یاد که خودش می خواد. متأسفم، جان. من نمی تونم ":الکس گفت

  ".اینجا، سه سوته اینجاست

پس اینا همون هاروئینگ . تو مارو داري، جان. ما به اون نیازي نداریم. گندش بزنن ":سینر خوشبینانه گفت

ن اما من بدتر از اینارو هم دیدمچیزاي . هاي ترسناکند   "...زیباي سمی اگه اشکالی نداره. بدترکیبی اَ

  ".همه چیز فداي تو. البته، سیدنی"
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همه ي . شیطان همخوابه با شادمانی و به طرز هولناکی لبخند زد و بعد ناگهان دیگر زیبا به نظر نمی رسید

. دستانش را باال گرفت و چنگال هایش نمایان شدند. درخشیددندان هایش تیز شدند و چشمانش به رنگ خون 

آن ها حتی وقت نکردند . او با سرعتی غیرانسانی به جلو هجوم آورد و دو هاروئینگ نزدیکتر را از هم درید

او سرهایشان را از جا کند، دستانشان را جر داد و جسدشان را روي زمین کوباند و با پا . سرشان را برگردانند

خونی در کار نبود، اما تکه هاي پراکنده شده ي بدنشان هنوز به خاطر چیزي تو مایه هاي حیات . ان کردلگدش

و بعد . حاال زیباي سمی وحشیانه شروع به بازکردن راه خود از میان دایره ي هاروئینگ ها کرده بود. می لرزید

 . حتی گوشت انعطاف پذیر و بهبود پذیر هم از پس او برنیامد

یکی از . ي هاروئینگ ها حاال برگشته بودند و به این تهدید پیش بینی نشده عکس العمل نشان میدادندبقیه 

آن ها به سوي سینر پیش رفت اما ناگهان متوقف شد انگار که با حصاري مواجه شده باشد که نمی تواند از آن 

هاروئینگ مانند . پیشانی خالی او بگذاردسینر با ناراحتی به او نگاه کرد و جلو رفت تا دستش را روي . عبور کند

مادمن به جلو خم شد تا با یکی دیگر از آن . یک برگ کهنه مچاله شد و در حالی که می لرزید بر روي پا افتاد

مخلوقات رو به رو شود، اون ذوب شد و زیر نگاه خیره و درنده ي مادمن اختیارش را از دست داد و به شکل 

  .ر حال غل غل کردن، درهم شکستاستخري از پروتوپالسم د

. این بار حفاظ هاي قدرتمندي دارد. آن ها اینجا ضعیف تر هستند، من به آرامی با خود اندیشیدم

  ...براي اولین بار، شانس آوردم. گذشتن از استحکامات دفاعی مرلین آن ها را ضعیف کرده است
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ودم هاروئینگ ها سریع از بین روند، به جز وقتی هرگز ندیده ب. نوعی اعتماد به نفس دوباره در من اوج گرفت

من می . ولی حاال تو اینجا می شد آن ها را متوقف کرد، نابودشان کرد. که ریزر ادي به آن ها ضربه می زد

من به جلو قدم . شش تا از آن ها باقی مانده بود که با شک و تردید سرگردان بودند. توانستم نابودشان کنم

  .همگی دور هم جمع شدند تا با من مقابله کنندبرداشتم و آن ها 

  ".بزن بریم سراغشون ":من گفتم

هیچ کس حق نداره به زور تو بارِ من وارد بشه و مشتري هاي . بزن بریم ":الکس به صورتی غیر منتظره گفت

  ".بتی، لوسی، وقتشه خودتونو نشون بدید. این واسه تجارتم ضرر داره. منو اذیت کنه

که راکت بیسبال جادوئی اش را سبک سنگین می کرد از پشت بار بیرون آمد و در همین حین او در حالی 

. لوسی و بتی در حالی که بند انگشت هایشان را با سر و صدا  می شکاندند، به طرف هاروئینگ ها پیش رفتند

داندم و به نظرم من نگاهم را به سمت هاروئینگ برگر. خوب است که آدم دوست داشته باشد. من نیشخند زدم

  .رسید که آن ها واقعاً دودل هستند

  ".شماها دارید به وسیله ي همه ي راه هاي ممکن از بین می رید ":من گفتم

. کار راحتی نبود. ما هرچهارتایی به طرف هاروئینگ هاي باقی مانده حمله ور شدیم و بدجوري کتکشان زدیم

د، بازهم بدن هایشان به طرزي غیرعادي نرم بود و هنگامی با اینکه توسط استحکامات مرلین ضعیف شده بودن
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من مشتی . که سعی می کردند با انگشت هاي سوزنی شان به من ضربه بزنند، آسیب هایشان را جذب می کرد

  .به صورت یکی از آن ها زدم و قبالً از آنکه مشتم را به زور بیرون بکشم، تقریباً تا انتهاي جمجمه اش فرو رفت

ی را با راکت بیسبالش زد و چوب جادو شده ي راکت در میان سرش فرورفت قبلً از آنکه الکس الکس یک

ولی خیلی زود فهمیدیم که باید به نقطه ضعفشان، یعنی مفصل ها . متوقفش کند، به درون سینه هم رسید

و بتی هرکدام یکی  لوسی. حمله کنیم و برایشان جفت پا بگیریم و اگر خواستند بایستند، خرد و خمیرشان کنیم

الکس یکی . نمی دانم آرزو کردند یاد نه. از دستان یک هاروئینگ را گرفتند و مثل استخوان جناغ دونیم کردند

ما  در حالی که نفس نفس می زدیم، آن ها را روي زمین . را محکم به زمین کوبید و من با میز به آن ضربه زدم

وبی به همه ي ما میداد، حس اینکه چیزي داشته باشیم و همه ي این کار حس خ. با لگد پس و پیش می کردیم

آن ها را تکه تکه و تکه ها را زیر پا له کردیم وحس خوبی می داد، . سرخوردگی هایمان را روي آن خالی کنیم

  . من هرگز قبل از این آن ها را نزده بودم، هرگز. خیلی خوب

دشمنانم می دانستند که استرنج فلوز با جادوي . ریافتممدت زیادي نگذشته بود که من معنی همه چیز را د

به خاطر همین هیچ وقت هاروئینگ ها را تا اینجا دنبالم نفرستاده بودند، تازه می . مرلین محافظت شده بود

  .بایست این را هم می دانستند که من یک مهمان همیشگی هستم

د تا سعیشان را بکنند؛ و حدس زدن اینکه آن و علی رغم این ها یک چیزي این چنین بی رحمشان کرده بو 

سرانجام، همگی در حالی که به سختی نفس می کشیدیم، به طرف پشت بار تکیه . چه بوده اصالً سخت نیست
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حاال دوازده تا از خطرناك ترین و . دادیم و با خرسندي به آشفتگی افتضاحی که به بار آورده بودیم نگاه کردیم

رف شب روبه رویمان روي زمین بار به صورت پراکنده و در قطعه هاي کوچک لرزان هولناك ترین مخلوقات ط

من قدیمی ترین کابوس . حس سرمستی به من دست داده بود. ما به یکدیگر نیش خندي زدیم. افتاده بودند

ی که تکه هاي پراکنده شده ناگهان بی حرکت شده، ناپدید شدند و پیش همان آشغال. هایم را شکست داده بودم

  .ما همگی، حتی سینر با صداي بلند فریاد کشیدیم. ساخته بودشان، برگشتند

  "این چیزا از کجا میان؟ ":او گفت

  ".هیچ وقت نفهمیدم. نمی دونم ":من گفتم

  "کی اونا رو می فرسته؟ این دشمناي تو کی آن؟ "

  ".تازه هیچ کس اونا رو نمی شناسه. من هیچ وقت اونا رو نشناخته ام "

  "...قدرت هاي طرف شب؟ شاید از بیرون؟ شاید حتی از ابعاد دیگر "

  "!من نمی دونم "

و بعد اینکه چرا از موهبتت استفاده نمی کنی که ردشونو بگیري و شناسایی  ":سینر آرام و منطقی گفت

  "شون کنی؟
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مگر اینکه . ده بودخداییش این فکر هیچ وقت قبل از این به ذهن من نرسی. من با دهان باز به او خیره شدم

اما حاال دیده بودم که . آن را بررسی کرده باشم ولی به خاطر اینکه من را ترسانده، ازش صرف نظر کرده ام

هاروئینگ ها شکست خوردند، حاال امن و امان در استرنج فلوز بودم و توسط پشتیبان هاي درجه یکی محافظت 

  . را باز کردمبه آرامی سر تکان دادم و چشم سومم .... می شدم

به نظرم آمد به شکل روحی بی جسد و بدون هیکل و چهره . موهبتم تصویري به من داد. این بار فرق داشت

بی هدف در میان تاریکی و منظره ویرانی از محل خاك و خرابه . در مکانی عجیب در حال پرسه زدن هستم

من دوباره به آینده ي ممکن . ه زمانی هستمزیاد طول نکشید که فهمیدم در کجا و چ.شروع به راه رفتن کردم

. طرف شب آمده بودم، مکانی ساکت و خالی که من قبالً یک بار وقتی وارد زمان لغزه شدم، تجربه کرده بودم

  .تصویرم من را به پایان همه چیز برده بود، پایان طرف شب و همه ي تمدن

 .ست قدیمی در حال مرگ به من گفته بوداتفاقی که من به وقوعش کمک کردم یا همان چیزي که یک دو

ساختمان هاي با شکوه فروریخته یا ویران شده . هر طرفی را که نگاه می کردم، طرف شب نابود شده بود

الشه ي وسایل . بودند، هیچ چیزي به جز دیوارهاي ترك خورده و شکسته و کپه هاي پاره آجر باقی نمانده بود

. طرف شب یک مکان مرده بود. جنبنده اي نبود. ی مانده را مسدود کرده بودندنقلیه ي رهاشده، خیابان هاي باق

در فواصل دور، . نور تاروپودي به رنگ بنفش تیره داشت انگار که توسط آنچه دیده و نشان داده، کبود شده بود
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مان تاریک و باالي تاریکی، در آس. ساختمان هاي ویران شده طرح هاي تاریک بی روحی مقابل افق می ساختند

  .ماهی نبود و تنها تعداد کمی ستاره در کل شب دیده می شد

دفعه ي قبلی که اینجا در . به نظر می رسید همه چیز قرن هاست که مرده است، اما من بهتر می دانستم

 زمان لغزه بودم، آینده ي ریزر ادي به من گفته بود که من طرف شب و دنیا را نابود کرده بودم، آن هم فقط در

و همه به خاطر این بود که بر پیدا کردن هویت مادرم . من تمدن و بشریت را نابود کرده بودم. هشتاد و دو سال

رو به آن ادي، قبل از آنکه از سر ترحم بکشمش، سوگند خورده بودم که اجازه نمی دهم . اصرار ورزیده بودم

  .چنین آینده اي اتفاق بیافتد

من . نظر می رسید موهبتم رد چیزي را که جستجو می کرده، گرفته است ناگهان تصویرم به جلو جهید، به

در حالی که به ته مانده هاي خرابه هاي ساختمان ها ضربه میزدم با سرعت در میان منظره ي داغون فرود آمدم 

مقصد نهایی من یک ساختمان خرد و خاك شیر بود، به ظاهر با بقیه . و روي یک موقعیت خاص تمرکز کردم

جایی بود که دشمنانم را پیدا . اوتی نداشت، ولی من می دانستم که آن جایی بود که می بایست  در آن باشمتف

هیچ نوري در پنجره هاي مسدود شده به چشم نمی خورد، اما من می توانستم بگویم که درون آن نور . می کردم

اینکه به طرف خانه راه افتادم، چیزهاي به محض . و زندگی وجود داشت که در برابر تاریکی بسته و پنهان بود

اینجا نوع بشر . تصویرم من را به زمانی چند سال قبل از حضورم در زمان لغزه، آورده بود. دیگري را هم فهمیدم

من از میان دیوارهاي خرد شده گذشتم و به درون اتاق درونی کوچک به شدت . نه هنوز. هنوز کامالً نمرده بود
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و بعد باالخره دشمنانم . ا ته مانده هاي شمع هاي کم سویی روشن شده بود، قدم گذاشتممحافظت شده اي که ب

  .را دیدم

  .و من آن ها را می شناختم

دشمنانم آخرین بازماندگان عوامل قدرتمند زمان آینده و آخرین محافظان طرف شب بودند، که داشتند 

با کمک هم سعی و تالش می کردند مرا در گذشته  نیروي باقی مانده شان را روي هم می ریختند و دیوانه وار

تصویرم خیلی چیزها می توانست . هرکار وحشتناکی را که کرده بودم، انجام بدهم... بکشند، قبل از اینکه بتوانم

  .دشمنانم سعی می کردند من را بکشند تا طرف شب و دنیا را نجات بدهند. به من بگوید

ه بودند، دور آتش چمباته زده و آخرین ته مانده هاي قدرتشان را آن ها دور منقل آهنی ساده اي نشست

توسط کلماتی بی ثبات و دستانی لرزان به هم پیوند می دادند، در همین زمان از بیرون خانه صدایی هولناك و 

چیزي بزرگ و سنگین . آن ها درحالی که گوش می دادند، براي مدت کوتاهی دست نگه داشتند. تهدیدآمیز آمد

و با توجه به صداي وحشتناکی که تولید می کرد، . شت بیرون در شبِ بنفشِ تیره آرام آرام نزدیک می شددا

چندتایی از هیبت هاي ژنده پوش درون اتاق همان جایی که بودند . خوشحال بودم که نمی توانستم آن را ببینم

رس اینکه پیدا بشوند، جرأت نمی کردند یخ زدند، ترس در چهره هاي دچار سوء تغذیه شان به تحریر درآمد، از ت

درحال حاضر حفاظ هایشان از آن ها . ولی دست آخر آن چیز مهیب دور شد. حرف بزنند یا حتی حرکت کنند

  .حمایت می کرد
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اگرچه واضح بود که زندگی در . آن چیزي که طرف شب را نابود کرده بود، هرچی که بود، هنوز از بین نرفته بود

منِ نامرئی، بدون ظن در باالي سر دشمنانم معلق بودم و هنگامیکه درباره ي . ن استحال از دست رفت

ظاهراً هنوز مناطق . هیوالهاي بیرونی،خارج شب و همه جا صحبت می کردند، به حرف هایشان گوش می دادم

کی یکی در محصور در حال مقاومت کوچکی وجود داشتند که بین خرابه ها پراکنده شده بودند اما آن ها هم ی

این گروه کوچک در این اتاق کوچک . ماه ها بود که خبري از آن ها شنیده نشده بود. حال شکست خوردن بودند

اگر آن ها هم شکست می خوردند دیگر چیز زنده اي در طرف . به احتمال خیلی زیاد آخرین امید نوع بشر بود

نیروهاي مهیب آزاد شده توسط جنگ، در حال شب باقی نمی ماند به جز حشره هایی که اخیراً تحت تأثیر 

  .  تغییر و جهش یافتن از لحاظ ژنتیکی بودند

. نگاه کردن به آن چند پیکر رقت انگیز که زمانی قدرت هاي بزرگ عصر من بودند، خیلی سخت بود

یباً به جسیکاي غم انگیز که مدت زیادي از تبدیل شدنش به یک آدم بی اعتقاد هولناك نمی گذشت، اینجا تقر

او کت و شلوار چسبان و چرمی مشکی پاره . انسان می مانست، اگرچه هنوز به طرز تأسف باري الغر و نحیف بود

من آن خرس را برایش پیدا کرده . اي به تن داشت و یک خرس عروسکی  صدمه دیده را در آغوش گرفته بود

از آن به عنوان کانونی براي کمک به گروه در  و حاال او. بودم تا به بازگرداندن انسانیت گم شده اش کمک کند

کنار او لري فراموش شده، کاراگاه مرده قرار داشت که خودش را در . پیدا کردن من در گذشته استفاده می کرد

  .باقی مانده هاي پاره پوره ي چیزي که زمانی یک کت و شلوار بسیار کوچک بوده، پیچانده بود
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کرده می توانسته مانند برادرش تامی کامالً بمیرد تا شاهد بالیی که سر لري به آهستگی گفت که آرزو می 

 .جسیکا یک دستش را روي شانه هاي او قرار داد و با بی حالی او را در آغوش گرفت. طرف شب می آید نباشد

پوستش از بعد از جنگ فرشته ها بخیه . کنت ویدئو دستان پر چین و چروکش را روي آتشدان گرم کرد

بخیه ها در اطراف عصب هاي شناخته شده، گره هاي سیلیسیمی و وصله هاي دورانی پیوند خورده . بود خورده

انرژي هاي عجیب هاله اي متغیر دور سرش شکل داده . به گوشتش، طرح هاي مضحکی درست کرده بودند

کمربند تنگ  او جز مجموعه اي از تسمه هاي چرمی که روي بدن نحیفش زیگزاگ رفته بودند و یک. بودند

 . شاید همین ها او را متصل به هم نگه داشته بود. چیزي نپوشیده بود

اشیاء قدرت دور و . ارباب پوست در حال حاضر تنها یک مرد بود و جادوي هولناکش را از دست داده بود

 یک توپ بلورین در. برش روي زنجیرهاي نقره اي آویزان و زیر پوست کت پشمی اش نیمه پنهان بودند

او با هر صداي . دستانش داشت ، ولی آن چیز ناقابلی بود که به خاطر ترك ها و بریدگی ها از ریخت افتاده بود

  .ناگهانی از جا می پرید و به لرزه می افتاد و چشمانش درون سرش به طرز رقت انگیزي می چرخیدند

ن داشت، که نماي پشت آن طرح هاي آنی آباتویر باقی مانده هایی از یک لباس عصر به رنگ شرابی تیره به ت

  . غیبگویی  را که درون گوشت بین استخوان هاي شانه اش حک شده بود، نشان می داد

کشتن آنی با وجود تالش هاي بسیار من همیشه کار سختی بوده . من از دیدن او در اینجا تعجبی نکردم

ضعیف و بی ارزش به نظر ...یک جوراییاو هنوز . شش فوت قد و حتی حاال هم ماهیچه هایی قوي داشت. اشت
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او یک کاسه خون کنارش داشت و از آن براي ترمیم خطوط ستاره ي پنج . جنگ او را تضعیف کرده بود. می آمد

  .یکی از سیاهرگ هاي روي دستش را بریده و با آن کاسه را از نو پر می کرد. پر دور آتشدان استفاده می کرد

صدایشان تنها مثل زمزمه هایی بود که از فاصله اي دور به سمت من  من به صحبت هایشان گوش دادم،

  .میآمد

  ".نماینده هاي ما نابود شده ان. انتقال با شکست مواجه شد ":جسیکا گفت

حتماً اون همراهاي . همه دوازده تاشون؟ چنین چیزي هرگز قبل از این اتفاق نیفتاده بود ":کنت ویدئو گفت

  ".قدرتمند همراهان. جدیدي جمع کرده

  "باید دوباره سعی کنیم؟. شاید با نزدیک شدن زمانش قوي تر شده ":لري فراموش شده گفت

  ".هنوز وقت هست. صبر می کنیم و نیرو می گیریم. ما خیلی ضعیفیم. نه، االن خیلی زوده":آنی آباتویر گفت

   ".حصارهاي مرلین یه ریسکهما همیشه می دونستیم به زور رد شدن از  ":جسیکا گفت

. اون به ما امید داد. دلم براش تنگ شده ":ارباب پوست در حالی که دهانش به رعشه افتاده بود، گفت

وقتی باالخره مرلین رو سرجاش نشوند و قلبشو جلو روش خورد، بخشی از وجود من هم با او . شجاعانه جنگید

  ".باالخره اون یکی از بهترین هاي ما بود. مرد

  ".اون همیشه اعتقاد داشت آرتور براي نجات ما برمی گرده ":جسیکا گفت
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  .و بعد همه به نوعی لبخند به لب آوردند ".خوب اگه اون داره برمی گرده، بهتره بجنبه ":کنت ویدئو گفت

آن ها به خاطر چه کسی می جنگیدند؟ چه کسی می توانست مقابل این جنگ . من با خودم فکر کردم

چه کسی می توانست موجود قدرتمندي مانند مرلین ساتاسپاون را نابود کند؟ چه کسی در تاریکی شب بایستد، 

  آن بیرون است؟

باید براي انتقال بعدي وقتی فرصت دوباره خودشو نشون می .ما باید هاروئینگ بیشتري بسازیم ":آنی گفت

  ".ده، حاضر باشیم

  ".ما در حال حضر یک بدن داریم ":ارباب پوست گفت

  ".اون یکی از ماهاست! نمی تونید. ما نمی تونیم از اون استفاده کنیم ":جسیکا بدون تأخیر گفت

می دونی براي . خودت می دونی. این همون چیزیه که اون می خواست. او االن فقط یه جسده ":آنی گفت

بدون اجساد نمی . ون بکشیمهرکدوم از ماها چقدر خطرناکه که بریم بیرون و جسدها رو از زیر پاره سنگ ها بیر

  ".تونیم کیمیاگري کنیم

 ".ولی نه جولیان ادونت ":جسیکا گفت

اگه نمی خواي مجبور نیستی روي جسد کار . آماده ي قهرمان شدن. او آماده ي خدمت بود ":لري گفت

  ".کنی
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ت گراي مشهور، جولیان ادونت، آن ماجراجوي سن. شوکه شده بودم. چیزهایی را که بعد از آن گفتند نشنیدم

یکی از دشمنان من ؟ ممکن است او گهگاه من را آدم بدي دانسته باشد، اما همیشه از دوستان و همراهان من 

او چطور قاطی این کار شده بود؟ او هیچ وقت با قتل و ... در نبردهاي خوب پا به پاي هم جنگیدیم. بوده است

خیم بوده باشد که وجدانش حق انتخابی براي او باقی مگر اینکه وضعیت آنقدر و...خیانت سر و کار نداشت

و اگر جولیان ادونت قرار بود به . مگر آنکه همه ي حالت هاي دیگر خیلی بدتر بوده باشد. نگذاشته باشد

من باید با این واقعیت روبه رو می شدم که شاید بقیه ي هاروئینگ هایی که با آن ها زد ...هاروئینگ تبدیل بشود

  .  م از اجساد دوستانم درست شده بودندو خورد کرد

. زمانی را به خاطر آوردم که بچه بودم و براي اولین بار نام موجوداتی را که دنبال شکارم بودند، کشف کردم

و سال ها . غیب گوي چاه آرزوي داخل مرکز خرید، در ازاي قیمتی که هنوز از دادنش پشیمانم اسم را به من داد

هارو یک کلمه ي قدیمی ویکتوریایی بوده به معنی آزار . که معنی اسم را توضیح داده بودبعد جولیان کسی بود 

آیا جولیا ادونت اولین کسی بوده که این اسم را به آن ها در آینده داده .دادن، به ستوه درآوردن، تعقیب کردن

 است؟

نوز می گم ما فقط باید جان من ه ":آنی آباتویر در حالی که خون را از دستش داخل کاسه می چکاند، گفت

  ".اون خیلی خطرناك تر از اونیه که بهش فرصت بدیم. رو بکشیم
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ما باید زنده برش گردونیم اینجا و سؤال . نه، اون االن به خوب شدن خیلی نزدیکه":جسیکا بی درنگ گفت

و شاید بعد ما بتونیم . ادبیهوش و ناتوان، باالخره به حرف می ی. اون کارو کرده...باید بفهمیم چرا. پیچش کنیم

  ".راهی براي متوقف کردن این اتفاقات پیدا کنیم 

  ".و بعد، می کشیمش ":ارباب پوست گفت

  ".به خاطر مرگ دنیا و به خاطر اینکه پسر مادرشه. بله، به خاطر همه ي این گناه ها ":کنت ویدئو گفت

من در حالی که . به استرنج فلوز برگشتم و با این حرف تصویر در هم شکست و من به طور ناگهانی دوباره

سینربا یک دست من را . عرق سردي بر چهره ام جاري بود. می لرزیدم،پریشان حال در وسط اتاق ایستاده بودم

من با سپاسگزاري آن را گرفتم و در . الکس داشت پیشنهاد یک لیوان برندي دیگر را می داد. نگه داشته بود

حقایق بسیار زیاد،  -من شوکه شده بودم. ایم برخورد می کرد، آن را یکسره سرکشیدمحالی که لیوان به دندان ه

  .در مدت بسیار کم

چیزهایی بود که الزم نبود . من قسمتی از آنچه دیده و شنیده بودم را برایشان گفتم، البته نه همه ي آن را

حاال آنها هم به اندازه ي من شوکه . د کنمکه من درموردشان نمی توانستم به آنها اعتما...چیزهایی. آنها بدانند

مردي که می توانست طرف شب را . شده بودند و همگی با چشم دیگري به من نگاه می کردند، حتی مادمن

با وجود همه ي این ها دشمنانم می توانستند آدم هاي خوبی . من نمی توانستم آنها را سرزنش کنم. نابود کند

  راي جلوگیري از وقوع یک مصیبت تنها راه باقی مانده براي آن ها بود؟باشند؟ تالش از روي ناچاري ب
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با توجه به چیزهایی که در آینده ي ریزر ادي گفته بودم، من می خواهم قبل از آنکه اجازه بدهم چنین 

اصل  اتفاقی بیفتد، بمیرم؛ اما حاال با ادامه دادن این پرونده ممکن بود همه چیز را به جنبش درآورم؟ اگر کشف

و منشأ طرف شب با رازهاي هویت مادرم گره خورده بود، دنبال کردن این پرونده می توانست اولین دومینویی 

  باشد که همه ي دومینوهاي دیگر را واژگون کند؟

  ".همه اینو می دونن. زمان لغزه ها فقط آینده هاي ممکنند ":الکس گفت

  ".خت شاخه هاي بیشتري دارهزمان از یه در. اونا فقط احتماالتند ":سینر گفت

واقعیتی که دشمنان همیشگیِ من به این آینده ي خاص پیوند دادن، باید محتمل تر از  ":من سر تکان دادم

  ".احتماالت دیگه باشه

  "خب، می خواي چی کار کنی؟ ":الکس گفت

می تونی کنار . تیتو مجبور نیس. با خودته، اینکه می خواي این پرونده رو ادامه بدي یا نه ":سینر گفت

فقط به خاطر اینکه من . ولی اگه مصمم هستی که ادامه بدي من و زیباي سمی تو رو همراهی می کنیم. بکشی

  ".دلم می خواد ببینم بعد از این چه اتفاقی می افته

  ".آفرین، آفرین ":مادمن گفت
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. ادم کار یه مشتري رو زمین بمونهمن یه پرونده دارم و تا االن هرگز اجازه ند. ما ادامه می دیم ":من گفتم

  ".فرقی هم نمی کنه که به کی آسیب می رسونه. حقیقت همیشه بر همه چیز مقدمه
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  ششم فصل

  کند تعقیب میشکارچی 

 

من همیشه می دانستم که . بیرون آمدم 1در حالیکه سخت مشغول فکر کردن بودم از در جلوي استرنج فلوز

د که قدمت رلین اینقدر مطمئن بود، معلوم می شاما از آنجایی که م .طرف شب خیلی قدیمی است، واقعاً قدیمی

چقدر قدمت دارد؟ و اگر براي هدف  طرف شبیعنی . به زمانی برمی گردد که او جوان بوده است طرف شب

خاصی ساخته شده ، چه کسی آن  را خلق کرده است؟ تردید هولناکی به ذهنم خطور کرد، من واقعاً می 

  .دانستم خالق آن چه کسی است

  .مادر گم شده ي من

ه به جاده ي اصلی شهر روشن و شلوغ منتهی می شد، در پیش را در کوچه ي تاریک و نمداري ک من راهم

سینر و زیباي سمی دست در دست هم سالنه سالنه پیش . گرفتم و همراهانم مثل همیشه کند پیش می آمدند 

اگر من نمی دانستم که یکی از . مزمه می کردند و هرهر می خندیدندمی آمدند و مثل دو کبوتر عاشق با هم ز

آن دو شیطانی است که از جهنم آمده و قرن ها بار گناه و فساد را به دوش کشیده است، شاید این صحنه زیبا و 

از این بابت من  وفکرش مشغول بود . مادمن هم پشت سرمان آرام و قدم زنان پیش می آمد . دلربا می نمود

او اولین نفري . و فهمید که همه چیز در آستانه ي خطر استبه دنیا توجه کرد  این زمانی بود که او. ممنون بودم

                                                             
١ Strangefellows 
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نبود که براي این پرونده به ذهنم خطور کرد، پرونده اي که الزم بود در انتخاب همراهانم بیشتر از همیشه 

  .احتیاط کنم

راي تحت نظر قرار دادن واکر ب .باالخره خیابان اصلی ظاهر شد و من بالفاصله حس کردم که تحت نظر هستیم

حداقل هنوز نشانه اي از بدپنی دیده نمی شد و این شرایط احتماالً . ما توسط افرادش هیج وقتی هدر نداده بود

نمی . تا زمانی ادامه داشت که بدپنی آماده ي کاري بشود که مطمئناً به طور وحشتناکی دردناك خواهد بود

او احتمال موفقیت من . به این سرعت پیدا می کنند، شگفت زده می شوم توانم بگویم از اینکه افراد واکر من را

 .شرط امن تري است متحت نظر گرفتني که به دالیلی وارد استرنج فلوز شدم، می دانست بنابراین ا را از لحظه

تعلیم داده  آن ها را ،واکر بهتر از این. شانس ما افراد او هیچ وقت به طور محسوس در جمعیت پیدا نبودند  از

ولی از آنجایی که واکر مدت زیادي در حال تماشاي من بوده و من را دنبال کرده، افرادش حقیقتاً  به  است

به جایی نمی رسم، آن ها را براي صرف یک  اي هر وقت در پرونده در واقع .چهره هاي آشنایی تبدیل شده اند

باغ هایی که هیچ کس دلش  در. رویشان امتحان می کنمنوشیدنی به جایی می کشانم و چندتا از تئوري هایم را 

اکثرشان طاقت . می توانیم کامالً راحت باشیم       نمی خواهد  حتی براي یک لحظه پایش را آنجا بگذارد و ما

. دشمنان امروز می توانند دوستان فردا باشند یا حداقل هم پیمان و البته برعکس طرف شبدر . نمی آورند

او نمی خواهد این چیزها را درك کند و . یک از ما این قاعده را درباره ي واکر ذکر نمی کنیمهیچ  طبیعتاً

  .احتماالً افرادش را استخدام می کند تا او را از اتهام دوستی با دشمن تبرئه کنند

زرگ با گروهی ب. واکر را بین جمعیت تشخیص دهم مراقبانمن به طور علنی به دور و برم نگاه کردم و توانستم 

واکر . من غافلگیر شدم. نفر 20. آنکه جلب توجه کنند، ظاهر شوند نفر که سعی می کردند بدون 20بیش از 

  .پس این نشان می داد که حذف این پرونده چقدر برایش مهم است. نمی فرستاد       معموالً اینقدر آدم

  .یک از آنها را شناسایی کنمهمراهان من نتوانستند همه را تشخیص دهند و من می بایست هویت هر
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  ".می کنه     این کار فقط مشکلمونو بزرگ تر . با انگشت بهشون اشاره نکنید ":من گفتم

  .شدت یکه خورده بود، صاف رفت تو تیر چراغ برقکه بیکی از آن ها . در عوض به سمت آن ها خیز برداشتیم

  ".تحت نظر باشم  دوست ندارم ":زیباي سمی  گفت

  .و چهره ي بچه مدرسه اي اش با عصبانیتی تهدیدآمیز از ریخت افتاد 

این فقط به خاطر اینه که اونا تو رو مثل من نمی شناسن،  ":سینر به آرامی او را در آغوشش نوازش کرد و گفت

  ".عزیزم

ز تماشاچی من مطمئنم همه ي اینا تله است، مزاحم ها، فقط می خوان توجه ما رو جلب کنن تا ا ":من گفتم

واکر کامالً .فکر می کنم . شدهاصلی غافل بشیم، کسی که پشت طلسم هاي مخفی کننده و رداي نامرئی مخفی 

  ".پیشرفت ما روي این پرونده متمرکز شده رو

هر چیزي که ماکشف می . تحت فشارم طرف شببه ظاهر مهم من به خاطر گفتن اسم آدماي  ":سینر گفت

شیم طرف خودمون، به عنوان پشتیبان براي کرو بِ مراقب هاشاید بتونیم یکی از این . کنیم روي همه اثر می ذاره

  ".وقتی که کارا سخت می شن

اولیاي اموره؛ و همه ي اونا می خوان شرایط فعلی رو حفظ کنن و  نماینده ينه، واکر  ":من بدون تأخیر گفتم

  ".به جواب نزدیک بشیم، من دل نمی خواد واکر  زودتر از اونا دستور مرگمو بده، اونم تو این پروندهما  اگر

  ".به نظر نمی یاد بیش از حد نگران آینده باشی ":سینر به من نگاه کرد
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ه، همیشه کسانی بودن که می خواستن من بمیرم، اولیاي امور فقط می تونه تو صف وایس ":من شانه باال انداختم

جلو رفتن هستم و او دنبالم مادامی که من در حال . به عالوه ما قبالً هم تو همچین موقعیتی بودیم، من و واکر

  ".می کند، ما ماجرا داریم

ما . می کنه نمن هم دوست ندارم تحت نظر باشم و می دونم کی داره تماشامو ":مادمن به طرزي ناگهانی گفت

آن ها ما رو از وراي خودمون تماشا می کنن و از ما به خاطر واقعیت . تنها نبودیمهیچ وقت  .اینجا تنها نیستیم

وجودمون متنفرن، همیشه هروقت می خواي بخوابی آینه ي ذهنت رو طرف دیوار قرار بده تا اونا نتونن واردش 

  ".بشن

  "...از مثالت ممنون  ":و بعد از کمی مکث گفتم "درسته"

اگه من . می تونست خیلی آسونتر باشه، براي من یا هرکس دیگه اي. احمق نیستم من ":مادمن با ناراحتی گفت

دنیا اونطوري که ما فکر می کنیم نیست و ... اگه شما می تونستید اون چیزایی رو که من می بینم ببینید... بودم 

  "حاال قدم بعدي چیه؟... هرگز اینطور نبوده

ما باید بریم  ":ردم و بعد تصمیم گرفتم به این سؤال پاسخ بدهممن براي چند لحظه چشمانم را باز و بسته ک

، می تونید شرط هولی مسئله مسافت زیاد. رو باید اونجا پیدا کنم 2شهر، هرنمحله ي رستوران ها، توي باال

ببندید واکر می خواد ما رو به یکی از وسایل نقلیه ي معمول هدایت کنه، منم نمی خوام این کارو براش آسون 

  ".کنم

  "چرا یه ماشین نمی گیریم؟ ":سینر گفت

                                                             
٢ Hern 
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 نصف! جدي می گی؟ ترافیک توي خیابونو می بینی؟ این رفت و آمد نیست، عملیات انتحاریه ":من تنم لرزید

رن و فقط شبیه ماشین ان، نصف دیگشون هم با جادو کار می کنن و اونقدر چیرایی ان که عقب و جلو می اونا

بخواي این کارو حتی فکرشم نکن که یباي سمی هم به تپش قلب دچار می شه و نگران کننده ان که حتی ز

  ".------- بکنی 

صاف ما رو می بره اونجا، اگه . من یه راه براي رفتن به باال شهر بلدم ":زیباي سمی به طرز غیر منتظره اي گفت

  ".سیدنیاین همون چیزیه که می خواي، 

  "...ی دونستم تو می تونیالبته، خیلی خوبه، ولی نم ":سینر گفت

چنگال هایی وحشیانه از هیکل . حلقه اي نورانی از مگس هاي در حال وزوز دور سر زیباي سمی پدیدار گشت

صورتش در سایه ناپدید شد و به جاي آن . عله وري را در هوا به جا گذاشتباوقارش بیرون زد و رد نشانه هاي ش

من بی اختیار یک قدم عقب رفتم و مادمن فقط با . می درخشیدنددو چشم قرمز دیده شد که با حالتی غمگین 

  .ناراحتی به او نگاه کرد

زیباي سمی کلماتی به زبان آورد که شنیدنشان گوش هایمان را به درد آورد و بعد حلقه اي از آتش جهنمی دور 

به مشام می  شانسولفور با اینکه نمی توانستند به ما نزدیک شوند، بوي گوگرد شعله هاي زرد. ما را فراگرفت

. شعله ها یکدفعه زیاد شدند و باال رفتند و بعد خاموش شدند و ما به همین سرعت به باالشهر رسیدیم .رسید

در همان  .من با سردرگمی سر تکان دادم. شعله ها رفته بودند و زیباي سمی بار دیگر مثل یک زن شده بود

به ... م که از درد و رنج فریاد می کشیدنده اصداهاي بی شماري را شنید ه بودلحظه ي گذرا به نظرم رسید

  .زیباي سمی نگاه کردم و او مؤقرانه لبخندي زد و برگشت
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کلماتش را طوري انتخاب می کرد که به نظرم رسید به  ".نمی دونستم می تونی این کارو بکنی ":سینر گفت

  .ابل توجهی آرام و تحت فشار استطور ق

همه ي این ها من یه شیطان    علی رغم. فقط یه جاخالی سریع از بین قلمرو جهنم بود ":زیباي سمی گفت

  ".این جزء شرح کاره. ما باید توانایی رفتن به همه جا رو داشته باشیم .همخوابه ام ، سیدنی عزیزم

  ".ونجا، شکل واقعیتو دیدممن دیدمت، فقط براي یه لحظه، ا ":سینر گفت

  ".، سیدنیگذشته اش رو تغییر بده ":زیباي سمی به زمین خیره شد و گفت

دیدم، این اولین چیزي بود  ، وقتی به جهنم برگشتم، درسته، اشکالی نداره، من شکل واقعی تو قبالً ":سینر گفت

که نشونم دادن، ولی این باعث نمی شه احساسم عوض بشه، من عاشقتم به خاطر خودت، نه به خاطر چیزي که 

  ".هستی

  ".من اینو هیچ وقت درك نمی کنم ":زیباي سمی گفت

  ".هستی جهنمی نمی کنی، تو یه شیطانِ درك البته که ":سینر با مهربانی گفت

خیابانِ شلوغ ، پر بود از آدم هایی که با جنب و جوش . و برم نگاه کردم من به دور. گر لبخند زدندآن ها به یکدی

این ور و آنور می رفتند و هیچ کس به ما چهار نفر که از ناکجا آباد با یک حلقه ي جهنمی ظاهر شده بودیم، 

تجارت خودشان توجه می کنند و از  فقط به) و بقیه( مردم اینجا .است طرف شبباالخره اینجا . توجهی نداشت

. فرصت کمتري دادند تا این کار را بکنیم دیگراناگرچه به ما نسبت به  .بقیه نیز انتظار دارند همین کار را بکنند

من می دانستم کجا هستیم و هرن را  .به دنبالم می آمدند راهانممن در طول خیابان شروع به حرکت کردم و هم

همه ي بهترین رستوران ها و کلوپ ها را در خود جاي  باالشهر . من قبالً هم اینجا بوده ام. کجا باید پیدا کرد
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د همدیگر را مالقات می کنند. است داده دي که آدم هاي طرفدار م ا حتی پر زرق و برق ترین . مکان هاي رومام

  .یجاد می کنند و این سایه ها همان جایی است که می توان هرن را پیدا کردروشنایی ها هم سایه ا

ا به قیمت دست و پا من از کنار یک اغذیه فروشی معروف رد شدم، یکی از آن جاهایی که یک بند انگشت غذ

تأثیر روشنایی زیاد اغذیه فروشی کوچه را تحت . تمام می شود و ناگهان داخل یک خیابان فرعی کم نور پیچیدم

راهی به سوي پشت آن باز کرده بود که نمی  که یک آگهی براي جذب مشتري و خود کوچه :قرار داده بود

خیابان فرعی سرد و نمدار و خاك گرفته بود و تنها پس از شش قدم آدم متوجه  .بزرگتر از اینجا باشد توانست

میدان . ه و خاك گرفته منتهی می شدخیابان به میدانی تیر. می شد که در دنیاي دیگري قرار گرفته است

. از هزارتوي کثیف گذرگاه هاي باریک و بن بست ها و ته مانده هاي آشغال هاي پراکنده شده بود قسمتی

د که مشتري هیچ وقت درهاي پشتی رستوران ها از این قسمت قابل دسترس بود، بخشی از رستوران هاي روم

ورودي هایی براي کارکنان و دکان داران بودند که براي صاحبان رستوران این آشغال دانی ها . آن ها را نمی دید

 به همین دلیل بی خانمان ها و خیابانی ها و گداها در این دنیاي متفاوت دور هم. ها بیشتر از این ارزش نداشتند

  .جمع می شدند تا از جهان واقعی دور باشند

تاریک بود و  طرف شبمثل هر جاي دیگر .نکرده بود نگاهی انداختم، هیچ تغییري 3من به کوچه ي موش ها

روشنایی  .که به درون هر چیزي می رسیداین تاریکی قلب و روح بود . بدون نور خیابان نمی شد کاري انجام داد

حتی نور نقره اي ماه که بیش از حد بزرگ و آرام بود نیز . المپ هاي نئونی خیابان اصلی در کوچه نفوذ نمی کرد

از پوسیدگی و چرك و کثافت و ناامیدي  نازکیبوي منزجر کننده اي می آمد و الیه ي متعفن و . شد دیده نمی

مردم اینجا زندگی می کردند، در این سایه ها، . همه جا را فراگرفته بود و سنگفرش خیابان زیر پا چسبناك بود

سینر  .نبودند و متعمدانه زیر نظر بودندالبته آنقدر ها هم فراموش شده . اجتماع کوچکی از گم شدگان و بینوایان

                                                             
٣ Rats' Alley 
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اینجا همون جاییه که هرن شکارچی زندگی می  ".:کنار من آمد و هردو رو به روي ورودي میدان توقف کردیم

  "کنه؟ خداي قدیمی جنگل ها؟

حداقل اون . براي باال رفتن زمان زیادي الزمه، ولی آدم هرگز آنقدر باال نمی ره که نتونه پایین بیاد ":من گفتم

، چون اینجا جاییه بی خانمان ها و فقیرها اینجا می میرن   تعداد زیادي از. تو کوچه ي موش ها دوستانی داره

که کارکنان رستوران ها غذاهاي نامطلوبشون رو دور می ریزن، از ته مانده هاي غذا گرفته تا غذاهاي سالم و 

  ".زباله هاشون پول بدن، گداها رو با اونا سیر کننبه نفعشونه به جاي اینکه براي دور ریختن . کامل

  "چرا اسمش کوچه ي موش هاست؟ ":زیباي سمی گفت

  ".فقط مواظب باش پاتو کجا می ذاري تو همچین چیزي فکر می کنی؟ یه چرا به":من گفتم

می مونه،  ه، اینجا مثل یه جامعهطرف شبمن هیچ وقت نفهمیده بودم که این همه بی خانمان  تو  ":سینر گفت

  ".یه آلونک شهري براي گم شده ها

بی خانمان این سؤال پیش می    ن مردم خیابونی، چون اگه بگنگفکر می کنم این روزا بهشون می  ":من گفتم

با پول  بازنده هاي سرکیسه  طرف شباقتصاد . ننه پیدا نمی کنیم و اونا همیشه اینجاویاد که چرا ما براشون خ

  ".یچ وقت با آدم هاي ناموفق مهربون نبودهشده جلو می ره، و ه

می نامد و پر بود از جعبه هاي    فواره دار میدان  یک آن را یها مثل همان چیزي بود که هرکس کوچه ي موش

زیر پتوهایشان به هم  ناخوشایندي هاي پالستیکی و جمعی از مردمی که به شکل چادرمقوایی، کارتون خوابه، 

زنان و مردانی از همه جور قد و قواره که مثل قربانیان کشتی شکسته روي هم افتاده بودند، . چسبیده بودند

چشمان درخشانی اینجا و آنجا در تاریکی نمایان . ی  از کشورهاي سرنگون شده ي محل زندگی خودپناهندگان
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 لیبودند و با ما بدآن ها احتماالً . الً اسلحه بودند مشخص کردگشتند و نور ضعیف آن ها چیزهایی را که احتما

  .برایشان مهم نبود که دیده شوند

  ".بی خانمان ها سگ دارن اونا سگ دارن؟ من فکر کردم همه ي ":مادمن گفت

اونا موش هاي . می خورنشون                نه این دور و برها، این آدما اگه سگ یا حتی موش ببینن ":من گفتم

اینطوري موشا نمی تونن تو شب اونا رو به زور از  ،به خاطر همین به هم می چسبن. خطرناکی این دور و بر دارن

  ". هم جدا کنن

  ".به نظر می رسه این محل رو خوب می شناسی، جان ":سینر نگاهی به من انداخت

تنها جاي  اینجا احتماالً. ها پیش، وقتی همه چیز واقعاٌ بد بودم، ساله امن یه مدت اینجا زندگی کرد ":من گفتم

و اینجا براي تحمل . هرکسی می تونه اینجا باشه. اسم من و سرگذشتم هیچ معنی خاصی نمی ده طرف شبه که

آدم اینجا باید حواسشو جمع کنه تا خودشو گرم و خشک نگه . کردن آدما و حتی خود آدم جاي عالی و خوبیه

  ".به فکر وعده ي غذایی بعدیش باشه، به خاطر همین الزم نیست به چیزایی که دوست نداره فکر کنهداره و 

  "چقدر اینجا بودي؟ ":زیباي سمی گفت

اون . نمی دونم، به اندازه ي کافی زیاد بود، اینجا جایی بود که من براي اولین بار ادي استره رو مالقات کردم "_

من با احتیاط به درون میدان قدم گذاشتم و وقتی چشمانم به تاریکی  ".ی خوابههنوز هم بعضی وقت ها اینجا م

یه . البته لباسش رو ترك کرده. 4خواهر مورفینه اونی که اونجاست ":عادت کرد، به دنبال چهره هاي آشنا گشتم 

انتخاب کرده بیاد اینجا و بین مردم خیابانی زندگی کنه تا براشون موعظه کنه  خودش بوده که 5ي کرملی راهبه
                                                             
٤ Sister Morphine 

٥ Carmelite nun: متعلق بھ فرقھ ی مسیحی کرملیان 
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از اشک هایش انواع داروها را براي تنگدستان تولید می کنن و اینجا هم  نسیاهرگ هاي او. و دلداریشون بده

ی ریزند و اشک هاي اون به خاطر رنج و عذاب  دور و برش فرو م دالیل زیادي براي اشک ریختن وجود داره،

، با استفاده از اوهیچ کس هم جلوشونو نمی گیره، چند وقت پیش یه گروه ولگرد تصمیم گرفتن اونو بدزدن و 

باالخره اینجا پیداشون شد و با اعتماد به نفس کامل و مغرورانه جلو . با دست فروشی بفروشن و دارو درست کنن

به اونا حمله کردن و تا حد مرگ زدنشون و بعد اجسادشونو  همه با هم و مردم خیابانی... ا او رو ببرن آمدند ت

  ".خوردن

از آنچه از . خواهر مورفین در حالی که مؤقرانه و خسته یک دست لباس کهنه در دست داشت، به طرف من آمد

ر به هر حال زندگی با چنین اراده ي عظیمی با انسان همین کااو به یاد داشتم خیلی پیرتر به نظر می آمد ولی 

  .رداي بلندش به چرك و کثافت آلوده شده بود و لبخندش خسته ولی مهربان بود .را می کند

  ".جان تیلر، همیشه می دونستم برمی گردي "_

  ".من فقط دارم بازدید می کنم، خواهر"_

  ".همه اولش همینو می گن "_

  ".من دنبال هرن شکارچی هستم، خواهر، ما باید باهاش حرف بزنیم "_

  ".این یکی بو گند می ده ":او نگاه تندي به سمی زیبا انداخت "می خواد با شما حرف بزنه؟ اونم "_

  ".ما براي مشکل درست کردن اینجا نیومدیم ":من بااحتیاط گفتم

  .و رویش را برگرداند و قدم زنان دور شد ".تو خود مشکلی، جان ":خواهر مورفین گفت



 کند تعقیب میشکارچی   پیام فخرایی/ سمیه خاکپاش : مترجم

 

١٢ 

Darrenshanfans.ir 

با بی  6بون هارور. به ازاي پول یا قول یه نوشیدنی. من به دور و برم نگاه کردم تا یک آدم به درد بخورتر پیدا کنم

او همه چیز حتی گوشت تنش را در قماربازي از . حوصلگی به من خیره شد و بعد زیر پتوي شمعی اش غلتید

ان هایش بودند، اما هنوز هم نمی خواست یا شاید دست داده بود و تنها چیزي که برایش باقی مانده بود، استخو

بعضی از استخوان هایش جویده شده بودند و من فقط می توانستم آرزو کنم این کار موش . نمی توانست بمیرد

موجودات دیگري نیز به . من آدم ها و چهره هاي دیگري را هم دیدم ولی هیچ یک دوستانه نگاه نکردند. ها باشد

ه در حال جمع وجود داشتند، حتی تعدادي ربات از کار افتاده هم دیده می شد، ربات هایی کغیر از آدم ها 

 هان و نهفته ي طرف شب هم هنوز یکحتی قسمت پن. مغز پوزیترونی خود بودند کردن آخرین جرقه هاي

. ه تن داشتبقایاي لباس فضایی اش را ب هنوز خاکستري هم آنجا بود که 7یک آدم فضایی. منطقه ي جهانی بود

او یک تابلوي مقوایی داشت که با دست . چیزهاي جهنمی به همه جا میروند. از قرار معلوم از بقیه جا مانده بود

من یک لحظه واقعاً تصمیم   ".براي غذا 8سفینه ي بدون سرنشین ویل ":خط بدي روي آن نوشته شده بود

یط کاذب دور کنم، ولی به این وسوسه ي درونی غلبه گرفتم که به خاطر اصول اخالقی آن آشغال ها را از آن مح

کوچه ي موش ها به همه ي این انسان هاي بدبخت خوش آمد می گوید، فرقی نمی کند چه گذشته اي . کردم

  .آن ها حتی من را هم بین خودشان راه دادند. و این یک نکته است. داشته باشند

  "؟ هیچ کس نگران اونا نیست؟هیچ کسی کاري براي این آدما نمی کنه ":سینر گفت

این همون . تطرف شب به این دلیل معروفه  که نگران هیچ چیز نیس. فراموش نکن ما کجا هستیم ":من گفتم

ی هستن که به این بدبخت ها محل می ذارن مثل مآدماي ک. ه خاطرش اینجا می یانبدلیلیه که این مردم 
                                                             
٦ Bone Horror 

٧ Grey alien: قد : ویژگی ھای این موجودات. در بشقاب پرنده شناسی این موجودات بھ عنوان نمونھ ھای زندگی برون زمینی شناختھ می شوند
)خاکستری-سبز/خاکستری-بعضی مواقع آبی( با پوست خاکستری سانتی متر ١٢٠  

٨ Will 
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. مردم  موعظه می کنه براي گرده و سوپ داغ پخش می کنه وخواهر مورفین و پو که توي چنین جاهایی می 

دونت هم از طریق روزنامه ي نایت تایمز براي مؤسسات خیریه پول جمع می کنه ولی اکثر آدماي . جولیان اَ

اونا نمی خوان بهاي شکست و ناکامی رو . نکنن اصالً چنین آدمایی وجود ندارطرف شب ترجیح می دن وانمود 

  ".دآوري کننبه خودشون یا

چهره ها و داستان هایمان حتی به گوش اینجا هم رسیده . من و همراهانم دیگر داشتیم جلب توجه می کردیم

من با چشمان تیزبین پیکرهاي پنهان و پرسایه ي نزدیکمان را می . مردم خیابانی داشتند سرگرم می شدند .بود

. مردم خیابانی آماده اند که به مهمان هاي ناخوانده اي که به قلمروشان تجاوز می کنند، هجوم آوردند. پاییدم

من . ه به دنبال موقعیت به اینجا می آمدندمعموالً شامل افراد نیکوکار ولی فضولی می شدند کها این غریبه 

مردم خیابانی . به یاد دارم که چگونه باسرعت جیب هاي اجساد مدهوش و خون آلود را می گشتیم. اینجا بوده ام

ردم م .نمی ترسیدید   اگر شما هم جاي آنها بودید از چنین چیزهایی. از ما یا سرگذشتمان نمی ترسیدند

. خیز برداشتند و پتوهایشان را به کناري انداختند و در هر گوشه افرادي از جا بلند شدندخیابانی ناگهان به جلو 

نمی خواستم کسی . من به سرعت به پشتم نگاه کردم و به بقیه فهماندم که هروقت الزم شد عقب نشینی کنند

دفاع در دو طرف   وقتی ژنده پوش ها به جلو سکندري خوردند، سینر و زیباي سمی به نشانه ي. صدمه ببیند

به نظر می رسید همه ي آن ها روي من متمرکز شده اند و بقیه ي همراهانم را نادیده گرفته  .من قرار گرفتند

  .مطمئناً همه ي آن ها من را به خاطر نمی آوردند. اند

می کردند، سرشان را در       در حالی که نامم را چون دعاي خیر زمزمه و بعد آن ها جلوي من زانو زدند و

بعضی با . بعضی از آن ها می خواستند صورت هاي چرك و کثیفشان را به دستان من بمالند. خم کردندبرابرم 

. حیرت به بارانی سفید من دست می کشیدند انگار که فقط یک تماس کوچک کافی بود تا آن ها را شفا دهد



 کند تعقیب میشکارچی   پیام فخرایی/ سمیه خاکپاش : مترجم

 

١٤ 

Darrenshanfans.ir 

بی خانمان ها مانند . ردم، ولی او هنوز به ما پشت کرده بودمن به دنبال خواهر مورفین به دور و برم نگاه ک

  .و چهره هاي کثیفشان مملوء از عشق و احترام بسیار بود ه بودندعبادت کنندگان در مقابل من زانو زد

  ".عالیه، این خیلی غیرمنتظره و البته یه ذره نگران کننده است ":سینر گفت

اگه فقط به من اطمینان کن،  ":رس آن ها دور نگه می داشتم، گفتممن درحالی که با احتیاط دستم را از دست

  ".نیستم 9همه از اون مطمئنیم اون چیز اینه که من  مسیح دومیه چیز باشه که 

  ".البته که نیستی ":زیباي سمی گفت

و چیزي هست که ت ":چیزي در طرز حرف زدنش نهفته بود که من و سینر هر دو به او نگاه کردیم، من گفتم

  "؟ه باشیونی و به ما نگفتبد

وقتی باالخره واصح شد که من نمی خواهم معجزه اي به نمایش بگذارم، ولگردهاي خیابانی به سرعت عالقه ي 

آن ها او را بین خودشان . مادمن رفت تا میان آن ها گشتی بزند. خود را از دست دادند و بی هدف پراکنده شدند

آن  .چقدر آسیب دیده اند و چگونه از دنیا جدا شده و در اینجا جمع گشته اند به مادمن می گفتند که. پذیرفتند

  ها

  و ".گربه نراي بیچاره ي سرمازده ":مادمن می گفت ،همانطور که انتظار می رفت

من به خاطر کارم اینجا آمده . اما از این فکر صرف نظر کردم تو رو باید می بردن صومعهمن در دل به او گفتم  

با احتیاط راهم را از بین هزارتوي جعبه هاي مقوایی در پیش گرفتم، چادرها را فی البداهه رد می کردم تا . بودم

خیس   او هنوز در جعبه ي نیمه ویران و کامالً. اینکه هرن شکارچی را همانجایی که موهبتم گفته بود، پیدا کردم

                                                             
٩ Second Coming: اشاره بھ ظھور دوباره ی مسیح در برخی اعتقادات دین مسیحیت    
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او من و سینر و زیباي سمی را که جلوي جعبه . د و تیره پیچیده بوددر چیزي جامخود نشسته بود و خودش را 

ما همه سعی کردیم او را بیرون . اش جمع شده بودیم دید و تا جایی که  جا بود به داخل عقب نشینی کرد

و بعد او به آرامی و در . سم خودم استفاده کردمبکشانیم ولی او نمی خواست تغییر عقیده بدهد تا اینکه من از ا

مدت کوتاهی مثل حیوان مرددي که هر لحظه ممکن است رم کند، از جعبه بیرون آمد و باالخره قوز کرده 

همانطور که از شاخ هاي گوزن نر انتظار می رود از برآمدگی پیشانی او بیرون بیایند، هرن هم . جلوي ما ایستاد

او کوچکتر از آنی  .ه ي ولگردها خودش رو در بقایاي پاره پوره ي یک پالتوي کهنه فرو ببردمی توانست مثل بقی

ترك خورده و چرم مانند  یپوست با 10خپل و تقریباً نئاتدرال ،فوت قد داشت، پهن 5 تنهابود که انتظار داشتم و 

او به . چشمانش حسابی گود رفته بودند و لب هاي باریکش از سرما می لرزید. پهن و سنگین و زشت يچهره ا و

ی زننده و حیوانی و سرشار از یبو. طرزي واقعاً زشت طوري خندید که در کوچه ي موش ها کار آسانی نیست

شته بود، کاسه اي که در یکی از دستان کلفتش کاسه ي گدایی اش را محکم نگه دا. به مشام می رسید 11مشک

  . بودتوسط مغز توخالی و پوك بشریت طراحی شده 

 ":صدایش عمیق و شبیه خرخر بود با لهجه غلیظی که تا به حال نشنیده بودم "خدا کم اومده، آره؟ ":او گفت

 12که اکثراً از قماش هیپی عصر واگشت. می تونست ادامه پیدا کنه، ولی االن پرستشگر هاي کمی باقی موندن

هرن شکارچی االن فقط  .باور ها هنوز قدرتمند ان.  داري تحمل کنیولی این روزا باید هر چی رو که ! پیف. ان

. هیچ کس دیگه نمی خواد تو محراب هاي خونی، عبادت کنه. می دونم، می دونم. یه داستان براي بچه هاست

این هرن بود که به صید و شکار و کشتن .  من نبوده هرگز خدایی به امیدوارکنندگی. نه. اونا رو سرزنش نکن

حرف هایش در حین حرف زدن بهبود پیدا می کرد،  ".شکل بخشید،  سرخ شدن طبیعت در دندان و چنگال
                                                             
١٠ Neanderthal: انسان اولیھ 

١١ Musk: ماده ای کھ از ناف آھو گرفتھ می شود.  

١٢ New Age: عصر گریز از سنت 
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، براي مرگ شماها  به خاطر شانس در شکار ، براي هواي خوب":انگار داشت همه چیز را به خاطر می آورد

من خداي بی ثبات و خطرناکی بودم و دوز و . من براي من قربانی می کردید دشمنانتان و براي متوقف کردن

می کردم، زنان و          هرن باال باال ها سیر می کرد، من به بهترین شکل زندگی... بله . دغل را دوست داشتم

ن بودید، مردان را زیر چکمه هام له می کردم و جادوي وحشی درون من قوي بود و اگر شماها تحت حفاظت م

به هر حال بگو با من چی کار . من سقوط کردم... مدت ها قبل ... نه ! نه! هیچ کس جرأت نمی کرد لمستان کند

 من نه قدرت دارم، نه راز. داري؟ خدایان بهتري تو خیابون خدایان پیدا می شن که قیمت هاي عادالنه اي دارن

  ".نه آزادي و

  ".برخی سؤاالتما دنبال اطالعاتیم، پاسخ  ":من گفتم

ه رفت اجنگل ه. آه ، بله، دنیا شروع شده. بیشتر از این چیزي نمی دونی دیگه ":هرن مثل یک سگ به خود لرزید

از طرف . از شهرها متنفرم. فوالد و سنگ و آجر و جادوي درونشان من را نمی شناسن. االن همه جا شهره. نا

ي، وقتشه طعم نگرانی از فاسد شدن و شکست ه اکافی عمر کردتو به اندازه ي . از پیر شدن متنفرم. شب متنفرم

من تورو می شناسم، جان تیلر، اونقدر خوب  ":او نگاه تندي به من انداخت ".خوردن و سقوط کردن رو بچشی

  "چی می خواي؟ چه سؤالی؟. می شناسمت که به پات نیفتم

  ".بودي اونجا هم د و تودرباره ي روزاي قدیمی بگو، وقتی انگلستان جوان بو ":من گفتم

هنوز روزاي شهرت منو  ":او به پهناي صورتش خندید و با این کار سوراخ دندان هایش را به نمایش گذاشت

زنان و مردان آن شب طعمه  .ماه و خوشگلم هدایت می کردم رو روي اسب نرِ 13ویلد هانت که یادته، روزهایی

انسان ها رو شکار می کردم و حاال با ته مونده هاي اونا وقتی من ... خیلی خیلی وقت پیش. هاي من بودند
                                                             
١٣ Wild Hunt: دستھ ای از شیاطین کھ سوار بر اسب شکار می کردند و در بعشی موارد سگ ھای شکاری ای را با خود می بردند و روح ھای  
.سرگردان در شب را شکار می کردند  



 نفرین در شهر   گیرین.آر.سیمون: دهنویسن

 

١٧ 

 وب سایت هواداران درن شان

وبعد شما سقوط می کنید  ... عاقبتی مثل من داشته باشه، آه بله؛ یه روز بد تهرکسی می تونس. زندگی می کنم

جنگل ها کوچکتر . مردان کشاورز شدند، نه شکارچی، همه جا شهر در شهر شد. و دیگه نمی تونید برگردید

طرف شب اولین آن ها ... شهرها. انسان ها بسیار قدرتمند شدند و من بسیار ضعیف. م همینطورشدند و من ه

  ".بود، آغاز فساد

  "!ولی نه اولی ":سینر گفت

طرف شب . از قدیمی تر ها بپرس. افکار مختلفی وجود داره، قبل از زمان من ":هرن دوباره نیشخندي زد و گفت

  ".وحشی تر و بی رحم تر از اون چیزي که من عادت داشتم باشم. برجاستو هنوز پا تو اولین روزا ساخته شد

  "من شنیده ام که مادرم با خلق طرف شب گره خورده، تو چی فکر می کنی؟ ":من بااحتیاط گفتم  

نظر ها . من یه نظر شخصی دارم. مطمئن نباش، فکر نکن همه درست می گن ":هرن به راحتی شانه باال انداخت

ب هم تو از من پرسیدي و من. هرکی یه دونه داره ؛می مونن کونمثل سوراخ  14فکر می کنم مادرت ملکه م 

ب رو به خاطر دارم. تیتانیاي زیباي زیبا .15بوده، اولین ملکه ي جن و پري ها؛ قبل از تیتانیا زیباتر از . من م

ه می رقصید، با یک نگاه مجذوب زد و روي پرتوهاي ما میدر نور قدم . سپیده ي صبح و قدرتمند تر از فصل ها

ب باشکوه و مهیب. تو شد و بعد به راحتی تو رو فراموش کرد ب . ملکه م جن و پري ها دیگه درباره ي ملکه م

ن ها و سرگذشت هاي اون از بیشتر داستا. امکان داره دوباره برگرده. حرف نمی زنن ولی هنوز از اون می ترسن

ب رو فراموش نخواهیم کرد. وچولو حذف شدهمرموز، به نفع تیتانیاي شیرین ک ولی بعضی از ماها هرگز ملکه م."  

  "چه اتفاقی افتاد؟ ":من گفتم
                                                             
١٤ Queen mab : می  مخلوقی مینیاتوری کھ اربابھ اش را بر روی چھره ھای مردم خفتھ. در فرھنگ مردم انگلستان ملکھ مب یک پری است
.راند و آن ھا را وادار می کند کھ احساس رضایت کنند  

١٥ Titania: تیتانیا نام یک از شخصیت ھای نمایشنامھ ی رؤیای شب چلھ ی تابستان از شکسپیر ملکھ ی جن و پری ھا بود.  
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می رقصه و استخوان هاي        بپرس، روي قبرش 16از تام آلونکی ":او با صداي آرام و زشتی نخودي خندید

ما اون روزا مسائل عشقیمونو به . وهاونو که از سینه درآورده می ج را پرتاب میکنه و قلب ششکسته ي  معشوق

مرگ بر آدمایی مثل ما . ون شدیدتر بود و تراژدي ها غم انگیز ترمطور جدي قبول داشتیم، هیجانات عشقی

هرن سر زشتش را به طرفی کج کرد و  ".داستان هاي ما قدرت سرنوشت و تقدیر رو داشتند. تسلط کمی داشت

من زمانی رو که جن و پري ها دنیاي انسان ها  ":نمی شنیدیم         اها یا آوازهایی گوش می داد که ما به صد

مدن و فوالد سرد بدون شک به دنبال غلبه بر تروزگاري براشون مسلم بود که شهرها و  .رو ترك کردن، یادمه

خفیانه و پنهان خودشون عقب آن ها  به سمت خورشید حرکت کردند، همشون به طرف دنیاي م. همه اند

هرن ! اونا پیشنهاد دادن. ه برماونا بهم پیشنهاد دادن ک. بله، من شانسش رو داشتم که با اونا برم. نشینی کردند

می . ولی اونا مدت زیادي اونجا بودند در حالی که ما هرگز اونجا نبودیم .آدماتا بیشتر به جن و پري ها می خورد

اشم، بله؛ ولی نه، ماندم تا بجنگم و ببازم و ببینم که دنیا به چیزي تبدیل می شه که تونستم باهاشون رفته ب

بنابراین اینی که اینجاست منم، هرن . نمی شناسم و جایی مثل اینجا داشته باشم           دیگه اونو به رسمیت 

  ".شکارچی، وسط ناامیدي و سقوط، در حال مجازات

  "براي چی؟ ":زیباي سمی پرسید

از  ":جعبه ي مقوایی اش خزید    به درون ه بود،او درحالی که نگاه خیره اش را براي مدتی روي من نگه داشت

  ".حاال هم یا برید گم شید  یا همتون رو می کشم. ارباب خارها بپرس

  .ما او را درحالی که درون جعبه اش گریه می کرد، ترك کردیم

                                                             
١٦ Tom O'Shunter 
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قدم بعدي کجاست؟ من آماده ي شنیدن  ":وقت رفتن بود. کردممن به دنبال مادمن به دور و برم نگاه 

  ".پیشنهادم

  "ارباب خارها چطوره؟ ":سینر گفت

با خشم به سینر نگاه . من چهره در هم کشیدم و متوجه شدم که زیباي سمی هم همین کار را کرده است

 همهرده باشیم، منظورم غ اون که هر کس دیگه اي رو تو طرف شب امتحان کافقط وقتی می ریم سر ":کردم

  "اصالً چرا باید از اون حرفی به میون بیاد؟. اون یارو حتی واکر رو هم به دالیل قانع کننده اي می ترسونه. است

  ".چون هرن به اون اشاره کرد "_

  "خب که چی؟"_

  "باشه، لمنتیشن چطوره؟ ":سینر گفت

ه احمق رو ما باید بخوایم بریم و اون یه تیکه گُ چرا روي زمین به این بزرگی ":من یک لحظه به لرزه افتادم

  "ببینیم؟

چون هرن گفت ما باید با افراد قدیمی حرف بزنیم و تا اونجایی که من می دونم  ":سینر با آرامش گفت

  ".لمنتیشن قدیمی ترینه

بتونی ترغیبش کنی حرف  شکی نیست که اون همه چی رو می دونه؛ فقط اگه تو. خودشه":من با بی میلی گفتم

هیچ کس . طرف شب، نمی تونی دوستانه و مهربانانه یه موجود قدرتمند قدیمی رو رام کنی يولی تو تو. بزنه

. می گن اون با جادوي مرگ اشباع شده و عاشق اون جادوئه. حتی مطمئن هم نیست که لمنتیشن واقعاً چیه

اون می تونه یه شیطان یا . در این صورت اون می شنوه. من حتی دوست ندارم اسمش رو بلند به زبون بیارم



 کند تعقیب میشکارچی   پیام فخرایی/ سمیه خاکپاش : مترجم

 

٢٠ 

Darrenshanfans.ir 

هیچ کس نمی دونه، اونا . موجودي بی ثبات باشه یا حتی یه انسان که در کارهاي غلط  و ناپسند مشارکت کرده

  "...رو می خوره ارواح می گن اون 

ر سن داره، من چقد طرف شبولی قطعاً پیرتر از هرنه، اگه کسی هست که می دونه ":سینر لجبازانه گفت

  ".حاضرم شرط ببندم که اون شخص لمنتیشنه

  "بنابراین، تو فکر می کنی ما باید مزاحمش بشیم و ازش سؤال ها رو بپرسیم؟ ":من گفتم

با چه جون کندنی می خواي این  .میل خودته، جان. اگه دوست داري می تونی پشت من قایم شی ":سینر گفت

  "اینقدر ناخوشاینده؟ لونشادن با موجودي عظیم و قدرتمند توي پرونده رو به آخر برسونی؟ در افت

  ".این اولین بارم نیست. آه ،البته ":من گفتم

  ".من فکر می کنم مشکلی در رابطه با مادمن پیش اومده... پسرا  ":زیباي سمی گفت

چادرها ي کوچه ي موش ها        من به سرعت دور و بر را نگاه کردم و مادمن را دیدم که در میان جعبه ها و 

می چرخید و می رقصید و همزمان با او گلهایی به دنبالش می شکفتند و درست از میان زمین سنگفرش شده و 

او با یک تکان به رقص خود پایان داد و در همین لحظه . شکاف آجرهاي چرك و کثیف سر بیرون می آوردند

آن را  مایع نمان ها فنجان فلزي اش را در رود شست ویکی از بی خا. رودي از کنار پاهایش بیرون جوشید

بی خانمان ها حاال با نگاه دیگري به مادمن . و بعد هیجانزده فریاد زد که آن ویسکی خالص است. امتحان کرد

  .نگاه می کردند

رما و به او التماس می کردند برایشان غذا و نوشیدنی و گ. ع شوندبه سوي او سرازیر شدند تا دورش جمآن ها 

صداهایشان بلند شده . آن ها تعظیم می کردند و به او چنگ می انداختند. دنور و جایی براي زندگی ظاهر کن
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مادمن می خواست خودش را از دست آن ها خالص کند ولی . بود و مصرانه و تهدید کننده تقاضا می کردند

من رو به مردم خیابانی . راه بودند من سعی کردم بگیرمش ولی مردم زیادي سر. رفتن نداشت راهی براي در

  .فریاد زدم و از قدرت اسمم استفاده کردم ولی آن ها دیگر چیزي نمی شنیدند

زمین لرزید، مثل این می . دیوار آجري نزدیک مادمن شروع به غل غل کردن و ذوب شدن کرد و بعد ناپدید شد

  .مانست که می خواهد  چیزي از زیر باال بیاورد

رفتن آنها نقش گسایه هاي زیادي بدون اینکه کسی در شکل . وش ها مدام تغییر رنگ می دادنور کوچه ي م

دیگر  .شک و تردید همه جا موج می زد... از  یاحساس در حال افزایش. داشته باشد، در میدان دیده می شد

پشت خود را به پرده هاي دنیا در حال کنار رفتن بودند تا حقایق . کسی نمی توانست به چیزي تکیه بدهد

  .مادمن داشت خویشتنداري خودش را از دست می داد. نمایش بگذارند

. دم مردم خیابانی اطراف او روي زمین می افتادند و با ترس و اضطراب و شوك زیادي فریاد می کشیدند هر

آمد، به  نفسم باال نمی. من دو دستی به دست سینر چسبیدم. جهان در اطراف مادمن در حال خاکستر شدن بود

به هر طرف که  .نظرم می رسید که دارم به باال سقوط می کنم و براي همیشه در آسمان شب باال خواهم رفت

بی خانمان ها به مادمن چسبید تا       یکی از. نگاه می کردم، جزئیات هر چیز خودسرانه در حال تغییر بود

او . شودب عوض  اد کرد تا مادمن به او نگاه کند وتغییرات رو متوقف کند و با ترس و اضطراب شروع به جیغ و د

شد، مثل همه ي این کار را ادامه داد تا اینکه ظاهرش طوري تغییر کرد که شبیه یک نقاشی هنري مدرن 

بخش هایی از وجودش در حال گم شدن بودند و بدتر اینکه . فرشته ها و ابعاد و مناظر نزاع که نقاشی می شوند

  .مادمن به کاري که کرده بود نگاه کرد و صورتش هیچ چیزي نشان نمی داد، هیچ چیز. او هنوز زنده بود
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خواهر مورفین مرد تغییر کرده را از جلوي مادمن دور کرد و او را با آسودگی در آغوش گرفت و نگاه تندي به 

  "!یه کاري بکن! تو اونو آوردي اینجا! همه ي اینا تقضیر توئه ":من انداخت

ي به درد بخور از جیبم درآوردم، شیر شده بودم، می خواستم دوباره دست به کار شوم که سینر من چند قطعه 

دو مرد به آرامی رو به روي هم ایستادند، . او با قدم هاي بلند جلو رفت و به مادمن چشم دوخت. من را عقب راند

 و بعد .حبس کرده باشد در چشمان هم گم شدند، و براي یک لحظه مثل این می مانست که دنیا نفسش را

مادمن نفس بلندي بیرون داد و به آرامی آهی کشید و سرش را برگرداند و جهان در اطرافمان دوباره آرام و ثابت 

کوچه ي موش ها . طبیعت خارق العاده ي مادمن روي سینر لنگر انداخته بود و او را ثابت نگه داشته بود .شد

سینر زیر بغل مادمن را . از بی خانمان ها می لرزیدند و گریه می کردندبعضی . دوباره ثابت و مثل همیشه بود

تو رو هر جائی  ":من گفتم. گرفت و او را به بیرون میدان هدایت کرد و مادمن هم مثل کودکی مطیع با او رفت

  ".نمی تونه ببره
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  هفتمفصل 

  ؟مردگان هنوز مدفون نیستندچرا 

 

شب . باالشهر کج کردیم نِهاي تابا ما تاریکی کوچه ي موش ها را پشت سر گذاشتیم و راهمان را به سمت چراغ

ه ي چبه دالیل مختلف ترك کردن کو. همچنان مثل خانه بود روشن ولی  بسیار تاریک بود و المپ ها بسیار

و دنیا چشم انداز  نییا را کشف کبود، مثل اعالم کردن اینکه آماده اي دوباره دنموش ها مثل تولدي دوباره 

هیچ کس واقعاً در  چون هیچ وقت. مین احساس را داشتمسال ها پیش هم که به اینجا آمدم ه. بهتري دارد

. کردمنفس عمیقی کشیدم و به اطرافم نگاه . همه ي آن ها فقط زنده اند؛ نمی کندکوچه ي موش ها زندگی 

 ان واکرمراقب در حال رفت و آمد بودند وکار خیلی شخصی خودشان  براي انجامجمعیت مثل همیشه مصمم 

واکر به اندازه ي کافی به آن ها (  .از فاصله اي که به خیال خودشان امن بود، مشغول رصد کردن ما بودند هنوز

نظر می آمد تعداد آن ها از دفعه ي پیش که نگاه  به .)پول نداده بود که به دنبال ما به کوچه ي موش ها بیایند

شدم وقتی آشکارا به اطرافم خیره . همان جا که بودم ایستادم تا موقعیت را بررسی کنم. کردم بیشتر شده بود

به گوشه کناره ها و سایه هاي کوچه پناه بردند ولی  نشینی کردند وبعضی از مراقب ها عقب . همراهانم ایستادند

مثل الشخورهایی که جسد کسانی که در آینده ي . مش به من خیره شدندها در جواب فقط با آراتازه وارد

مادمن دوباره از خیلی .( من آن آدم ها را به سینر و زیباي سمی نشان دادم. نزدیک می میرند را بو می کشند

  .)وقت پیش در جهان توهمی خودش گم شده بود
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اون هفت مرد شرقی . منظورم اون مراقب هاي عادي هر روز نیست. چندتا دوست جدید پیدا کرده ایم ":گفتم

قبیله ي چنگک هاي  از .2دارن رو می بینید؟ جادوگران جنگجو 1ایدیوگرامکه باالي ابروي چپشون خالکوبی 

  ".پس می دنفقط کافیه خودشون رو نشون بدن و اون وقت همه به واکر جواب . 3کاله دار

  "خطرناکن؟ ":نر گفتیس

  ".خیلی "_

  ".ما هم آدم هاي خطرناکی هستیم. مشکلی نیست ":زیباي سمی گفت

داره این پرونده رو جدي دنبال می  واکر مثل اینکه جادوگرهاي جنگجو؟..... یه دقیقه بذار ببینم  ":نر گفتیس

  "ایستادن، کی ان؟واونجا با پوست روباه و گردنبندي از چنگال  که اون دوتا.... ، نه؟کنه

اونا می تونن بوي مارو از توي یک کارخونه ي حشیش . 4لوپوس اکسترمیس. ردیاب هایی فوق العاده "_

چون اونا دقیقاً پشت  هر شدن هم شرشونو از سرمون کم نمی کنهغیب و ظا. تشخیص بدن و دنبالمون بیان

  ".اونا جادوهاي مارو جذب می کنن. نسرمون ظاهر می ش

  "یعنی راهی نیست که اونا رو قال بذاریم؟ ":سینر گفت

  ".رفتن به جائی که اونا جرئت نکنن تا اونجا دنبالمون بیان. البته ":زخند زدم و گفتمومن پ

                                                             
1 Ideogram : ا نظم در کتار هم قرار گرفته اندتصویر یا عکسی از کروموزوم هاي یک ژن که ب.  

2 Combat magician 

3Hooded Claw Clan 

4 Lupus extremis 
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  ".دااطرافشون بوي گند تقدس می ی. از قیافه ي اون سه تا خوشم نمی یاد ":زیباي سمی به آرامی گفت

. حاال اونا مشکل بزرگی براي ما هستند ":من به جایی که او اشاره می کرد، نگاه کردم و ناگهان نفسم بند آمد

باالخره یک روح تازه مرده؛ همه ي آن ها شیطان شناسان کاتولیک و از  یک مرد، یک زن و. سه گانه ي مقدس

نتیجه ي ناخواسته ي متون  به خاطر .می گیرنهستند و از اونا پول  "تفریح گناه است "اعضاي اصلی کلوپ 

باستانی آن ها از انرژي حاصل شده از یک عمر تجرد و تنهایی استفاده می کنن تا طلسم هایشان را قوي 

اونا انرژي اي براي سوزاندن هستند و کالً رفتاري کینه توزانه نسبت به جهان و خصوصاً طرف  -در نتیجه.کنن

لعنتی؛ حتماً واکر داره به طور . امور به آن ها اجازه ي ورود به طرف شب رو نمی دادن معموالً اولیاي. شب دارن

ما باید فعالً دور غیب و ظاهر شدن با آتش جهنمی رو خط بکشیم؛ سه گانه . جدي رو این موضوع کار می کنه

  ".ي مقدس می تونن فقط با نگاه کردن ، به ما شعله هاي آتش پرتاب کنن

  ".من می تونم اونا رو بکشم ":زیباي سمی گفت

  ".نه تو نمی تونی، البته اگه می خواي بازم با من بمونی ":سینر گفت

  ".این محدودیت ها و خویشتن داري ها رو برام توضیح بدي مواً باید مفهدولی تو بع. خب، باشه سیدنی عزیزم"_

ناگهان سینر با نگاه متفکرانه ي همیشگی اش و در حالی که شرایط را ارزیابی می کرد، به من نگاه کرد و 

  ".پیدا کردن جام نامقدس براي واتیکان نور چشمی اونا شده باشیفکر می کردم که بعد از  ":گفت

نسته به اونجا زنگ بزنه و و واکر مثل همیشه میتو. اون مأموریت خاصی از طرف پاپ بود، نه واتیکان ":گفتم

اونم فقط به ... سالها بود که یه همچین گردهمایی اي رو ندیده بودم  -ازشون کمک بخواد، مثل ارتش و دولت

  ".خاطر من
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خیلی راحت می شد فراموش کرد که او به . و همه ي ما را شگفت زده کرد "پس چی کار کنیم؟ ":مادمن گفت

  .ماستحرف ها گوش می دهد و هنوز کنار 

از این جا تا لونه ي لمنتیشن راه زیادي . ما فقط باید اجازه بدیم که اونا دنبالمون بیان... فکر می کنم  ":گفتم

اونا رو سرزنش . می خوایم بریم خیلی از اون وحشتناکاشون ولمون می کنن        وقتی بفهمن کجا . نمونده

  ".هنوز هم دنبال راهی غیر از رفتن به اونجا می گردم. من هم اگه مجبور نبودم اونجا نمی رفتم. نمی کنم

  ".اونا همیشه مواظب تو هستند ولی تو چشم هاي اونا رو نمی بینی. ران مخفیومشکلی با مأم ":مادمن گفت

ولی قابل . آفرین، حرف خوبی زدي ":سینر گفت. همه ي ما براي چند لحظه این موضوع را سبک سنگین کردیم

  ".فهم نبود

  ".وقتی من چیزي می گم هیچ کس گوش نمی ده ":با ناراحتی گفتمادمن 

به نظر می یاد این روزها ساندرا . من یه فکري کردم ":سینر با حالتی مصمم به سمت من برگشت و محکم گفت

بهتر نیست با اون تماس بگیریم و ازش . حتی اگه کسی ندونه چه جور ارتباطی. چانس با لمنتیشن ارتباط داره

  ".ما رو معرفی کنه؟ شاید حتی بتونیم ازش بخوایم که رابط ما باشه بخوایم

دوماً در حال حاضر او اصالً با من راه . اوالً ارتباط اون با لمنتیشن فقط یه شایعه است. من شک دارم ":من گفتم

  ".حداقل نه از وقتی که اجازه دادم پروانه فرار کنه. نمی یاد

تو تقریباً با همه یه خاطره داري ،  ":حرفی نمی زنم ساکت ماند و بعد گفتشد دیگر سینر تا وقتی که مطمئن 

  "نه؟
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منو  نخواد بعضی مواقع حتماً کسی تو طرف شب هست که. همشون بد نیستن ":من با حالت تدافعی گفتم

  ".بکشه

  ".من که روش شرط نمی بندم ":زیباي سمی گفت

می آمدند، از باالشهر خارج شدیم و راهمان تبدیل به زمین ما در حالی که گروه تعقیب کنندگان به دنبالمان 

حتی چراغ هاي نئونی  هم تاریک به نظر می . ندهاي کهنه اي شد که هر چه جلوتر می رفتیم، زیادتر می شد

ساختمان ها روي هم ریخته بودند و غریبه هایی که در خیابان بودند سعی می کردند مصمم و پابرجا . ندرسید

ه ي پنجره ها یا بسته بودند یا با میله هاي آهنی پوشیده شده بودند و درها هم به روي غیر از کسانی هم. بمانند

، جایی که بودیم  5ک فریما حاال در فر .که می دانستند چه چیز درستی بگویند یا دنبال چه بگردند، قفل بود

مشتاق به دنبال چیزهایی می آیند که بیشتر مردم آن ها را  بسیارهمه ي خرافی ها، عقده اي ها و آدم هاي 

ک فر حتی حال آدم هاي ساکن طرف شب را هم بد یفر. آنجا جایی نبود که توریست ها بیایند. لذت نمی دانند

  .من قبالً یک بار اینجا بوده ام، براي یک پرونده و بعد از آن مجبور شدم کفش هایم را بسوزانم. می کرد

. دیگر کنار می رفتندیکما از کنارشان می گذشتیم، سرشان را پایین نگه داشته بودند و از سر راه  مردمی که

آدم هایی که ما . اگرچه نشانه هاي ترس و نابهنجاري در هوا سنگینی می کرد، اما همه جا ساکت و فرهیخته بود

حتماً وقتی معلوم . ی ناپدید می شدندرا تعقیب می کردند اول در گروه هاي یک یا دونفره و بعد به صورت گروه

من . می خواهیم برویم فهمیدند که تعقیب کردن ما فراتر از حد معین و روشن وظایف آن هاست    شد ما کجا 

می توانستم حس کنم که کمرم با ادامه دادن مسیرمان در کوچه هاي تنگ و باریک و پیش بینی کردن یک 

از طرفی زیباي سمی واقعاً شکفته شده بود، او در حالی که به . نبود جاي راحتی فریک فر. حمله خم می شود

                                                             
5 Freak Fair  
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به نظر نمی آمد سینر هم اصالً تحت تأثیر قرار گرفته . همه ي رهگذران لبخند می زد، با خوشحالی راه می رفت

 کاياروتیکه در حال حاضر  گشمادمن هم با خوشحالی همراه آهن. باشد، باالخره او عاشق یک زن شیطانی بود

  ...همه جورش را می خواند .، چیزي زمزمه می کردبود6مدونا

. ، رسیدیمپیر و وحشتناك به نام لمنتیشن بود آن موجود که حاال خانه ي نامتبرك سالن کفن و دفنباالخره به 

بودند  )و چیزهاي دیگر(از مردممی کرد، تا حدي براي اینکه تعداد بی شماري آدم       او مرتب جایش را عوض

 جوهره ي  کافی بود تا همه ي به تنهایی حضور اوبه خاطر اینکه مرگ و رفتن او را می خواستند و همچنین  که

  . بود، بمکدزندگی را در مکانی که ساکن 

او نام هاي . او به عنوان خداي خودکشی ها، فرشته ي عذاب و حاکم اشک ها هم شناخته شده است -لمنتیشن

شما زمانی به لمنتیشن مراجعه می کنید که . یعتی دارد که هیچ کس او را نمی پرستدبسیاري دارد ولی طب

  .باشید ایمانی، بدون امید و بدون هرگونه باوربدون 

باالي در یک پالك . ، ایستاده بودیمهمگی پشت دري کم دوام و نیمه باز که بین دو دیوار لکه دار قرار داشت

آرامگاه بزرگ  -ل را با الفباي گوتیکی دوران ملکه ویکتوریا نشان می دادبرنجی کثیف نصب شده بود که اسم مح

. خشونت همگانی پلمپ شود، مؤسسه ي کفن و دفن بودوسط تتقریباً براي دو قرن تا قبل از اینکه  که .ماکسول

در طرف گورستان ها تبدیل به تنها مکان برگزاري مراسم تشییع جنازه براي خیلی وقت پیش از اینکه  نای( 

  .)، بودندشب شو

مردم هنوز هم داستان هایی درباره ي اینکه سال ها پیش چه اتفاقی در آرامگاه بزرگ ماکسول افتاده بود، می 

داستان هایی درباره ي اینکه چه اتفاقی . تندسایند هشتی براي طرف شب هم ناخوحداستان هایی که . گویند

                                                             
6 Madonna's erotica  
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تاریک افتاد، در جایی که خانواده ي ماکسول جنازه ها را می  براي مردگان و زندگان در اتاق هاي خاموش و

آن ها پرستید و آنقدر آیین و تشریفات پرستش را خشن به جا می آوردند که حتی کلمات هم قادر به توصیف 

د در آخر وقتی ماکسول ها را پیدا کردند، آن ها را بیرون انداختند و از نزدیک ترین تیر چراغ دار زدند، بع. نیست

بقایاي آن ها را بعد از اقدامات امنیتی خاصی در یک . از آن در حالی که هنوز جان در بدن داشتند آتششان زدند

  .تابوت گذاشتند و تا چند هفته بعد از آن مردم صف می بستند تا روي قبرها بشاشند

آن سرمایه گذاري نکنند و  اولیاي امور تصمیم گرفتند روي بود به خاطر اتفاقات وحشتناکی که در اینجا افتاده

می             د، جایی که آن ها شییع جنازه در گورستان برگزار شومصمم بودند تا در آینده مراسم هاي ت

آرامگاه بزرگ ماکسول تا قبل از اینکه لمنتیشن به آنجا . توانستند آن را کنترل کنند و تحت نظر داشته باشند

با این حال شما هنوز می توانستید پلیدي اي را که از سنگ هاي . ودنقل مکان کند براي سالها رها شده ب

  .از قرار معلوم لمنتیشن آنجا را مثل خانه ي خودش می دانست. قدیمی آنجا تراوش می کرد، حس کنید

آهنگ مادمن . طول کشید تا بفهمم چرا ناگهان حس کردم اطرافم ساکت تر از چند دقیقه ي پیش است و کمی 

به . او درست جلوي در ایستاده بود و در حالی که اخم کرده بود آن را به دقت بررسی می کرد. بودمتوقف شده 

 "چرا مردگان هنوز مدفون نیستند؟ ":او گفت. نظر می آمد به صدایی که فقط خودش می شنود، گوش می دهد

  .و بدون اینکه منتظر جواب ما بماند، برگشت

  "آره؟شتر از ما سردر میاینطور فکر می کنم یا اون واقعاً بیاین فقط منم که  ":من به سینر گفتم

  "خب، حاال باید چی کار کنیم؟ بلند در بزنیم و خودمون رو معرفی کنیم؟.  احتماالً فقط توئی ":سینر گفت

وجودي مثل اون رو نمی م. یک نیروي خیر و شر استلمنتیشن . اوه، فکر می کنم اون می دونه ما اینجائیم "_

  ".فلگیر کردشه غا



 نفرین در شهر   گیرین.آر.سیمون: نویسنده

 

٩ 

 وب سایت هواداران درن شان

در به آرامی در حالی که لوالهایش جیرجیر می . و آهسته در را هل دادمبردم دستم را جلو  انهمن خیلی محتاط

. بود هنرپیشهشبیه زنان مثل بیشتر موجودات قدیمی تر، لمنتیشن هم سنت گرا و کمی . کرد، به داخل چرخید

باز کردن دروازه ي  ماننددرست . تشنج چیزي نبودآنسوي در به جز درخششی به رنگ قرمز مات و سکوتی پر 

  .ما مدتی ایستادیم ولی کسی به استقبال ما نیامد. جهنم

اموال منظورم اینه که اینجا طرف شبه، جایی که . کردمیه ذره به خاطر اینکه در قفل نبود تعجب  ":سینر گفت

بل نفوذ باشه و دیوها از اون محافظت عمومی ترجیح می دن به عنوان چیزي شناخته بشن، که حقیقتاً غیرقا

  ".کنن

مستحق چیزهاي  هر آدمی که به اندازه ي کافی احمق باشه که خلوت لمنتیشن رو به هم بریزه، ":من گفتم

هرکسی که این تو رفته دیگه بیرون نیومده، به جز کسائی که لمنتیشن اجازه  .آد، هستدردناکی که سرش می

  ".داده

ایسیم و روي وبیرون روي پله ها  این ید، ولی ما اصالً می ریم تو؟ یا نقشمون اینه کهببخش ":زیباي سمی گفت

  "استراتژي بحث کنیم تا لمنتیشن حوصلش سر بره و براي دیدن ما بیاد بیرون؟

  ".یه دوست دختر پررو ":به سینر نگاه کردم

  ".نداري نظريتو  "_

. مادمن تلو تلو خوران در عقبم بودندو زیباي سمی و سینر در دو طرف . من آن ها را به داخل راهنمائی کردم

تو بیشتر . در، پشت سر ما بدون اینکه کسی به آن دست بزند محکم بسته شد ولی هیچکدام از ما تعجب نکردیم

جاي خود را به یک اتاق کارهاي کوچک . دداخل آرامگاه خیلی بزرگتر از بیرون آن بو. فیلم ها اینطوري است

از جایی که ایستاده بودیم نمی  .ي نیمه سنگی و مه شفاف خونی رنگی داده بودند بازتاب کننده وسیع تاالر
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ما . ارتفاع آن در گستره ي فاصله نمی گنجد حاکی از آنکه، داشت قوسی یم انتهاي تاالر را ببینیم، سقفتوانستی

پیش ناهموار آنجا آهسته پاهاي ما روي سنگفرش  می رسید صدايو به نظر  بزرگی بودیمدر مکان بسیار بسیار 

کسانی هستند که فکر می کنند فضاي آنجا براي . می شود        که به دیوارهاي دور برخورد کند، منعکس از آن

جاي بدي آمده ما به . و اینجا خلوت لمنتیشن بود. جا دادن به همه ي موجودات شیطانی منبسط شده است

  .بودیم، یکی از بدترین جاها در جهان، و همه ي ما می توانستیم این را با تمام وجود احساس کنیم

  ".شبیه خونه می مونه. من اینجا رو دوست دارم ":زیباي سمی گفت

بود و مه رقیقی به رنگ خون در هوا موج می زد و در تالطم . هوا بسیار سرد ، ولی اطراف ما همچنان ساکت بود

از میان . سنگفرش هاي زیر پاي ما به شدت کثیف و تیره بودند. رقیق و غلیظ می شدبه طور رندمی ظاهراً 

می شد که هر کدام مرگ ناخوشایند اولیا و     تابیده  يپنجره اي لکه دار و کثیف روي یک دیوار، پرتوهاي نور

در حالی که به مات قرمز رنگ  نور. دندانرون می تابمی کردند و رنگ هاي درخشان از د        شهیدان را ترسیم 

بنایراین وقتی ما هوشیارانه جلو می رفتیم  می درخشید،     آرامی می تپید، از انتهاي هال بزرگ و از درون مه 

بویی که از مه به مشام می رسید ترکیبی . مثل این بود که درون جریان خون یک خداي مرده قدم گذاشته ایم

  .ن، گوشت و مرگی تازه بوداز بوي خو

  "آخرسر رسیدیم جهنم؟ ":مادمن گفت

  ".اینجا جهنم نیست ولی تو می تونی جهنم رو از اینجا ببینی ":زیباي سمی گفت

درباره ي اینکه چه مدت . انتهاي تاالر به طرز غیرممکنی خیلی دور به نظر می رسید. یمدما به راه رفتن ادامه دا

سرما، حرارت اطراف ما را فرو می . حاال همه ي ما حتی مادمن می لرزیدیم. نظري نداشتمدر آرامگاه بودیم هیچ 

  .نشاند



 نفرین در شهر   گیرین.آر.سیمون: نویسنده

 

١١ 

 وب سایت هواداران درن شان

به  کنند ومالقات  با ما گان قدم زنان بیرون آمدند تامه رقیق قرمز مرد درونو از  .بودیم ما به هم چسبیده 

ا آنجا بودند و نمی شد در این ، زنان و حتی بچه هنهزاران نفر از مردا .مهمانان جدیدشان خوشامد بگویند

شان های هنوز آثار زخم هایی که آن ها را کشته بود روي بدن. حقیقت شک کرد که همه ي آن ها جنازه بودند

زخم هاي . داده بودند زندگی شان خاتمه و سوختگی هایی که با آن ها بهزخم ها و بریدگی . نمایان بود

شان و بی اعتنایی ساده ي آن ها  شده یده و شکستهسربازشان، خون خشک شده شان، گردن هاي کش

پوست بی رنگی داشتند و حتی درون زخم هایشان هم رنگ هاي مالیم و روشنی به خود . درخودنمایی می ک

اینکه به چشمان خیره شان نگاه می کردي و رنج  مگر هایشان پوچ و خالی از احساس بود چهرهو . گرفته بود

  .دیدي پایان ناپذیر آن ها رامی

جامه هاي . می کشیدند، جلو می آمدند      ارتشی از مردگان، درحالی که پاهاي بی حسشان را روي زمین 

همه ي آن ها یکی از دست هایشان را باال . ژنده ي آن ها فقط تکه پارچه هایی از لباس هاي مترسک ها بود

ا راهرویی گشوده شد و من آن راه را در پیش از بین جمعیت آن ه. برده بودند و ما را به جلو فرا می خواندند

ما جایی که آن ها نمی . صف مردگان در جلوي ما به آرامی باز می شد و دوباره پشت سر ما بسته می شد. گرفتم

آن ها با . کوچه ي موش ها به من پنجه می کشیدند بعضی از مردگان مانند مردم خیابانیِ. خواستند نمی رفتیم

من نگاه می کردند و با دهان رنگ پریده شان و با خشک ترین صداهاي روح گونه زیر لب  چشمان مرده شان به

  : سخن می گفتند

ما می . نمی دونستیم که می تونه اینطوري باشه. ما نمی دونستیم. ما رو از پیش لمنتیشن ببر. کمکمون کن

  .کننابودمون . آزادمون کن. کمکمون کن. خواهیم به خواب بریم و راحت باشیم

  .و تنها کاري که من می توانستم انجام بدهم این بود که به راهم ادامه بدهم
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محفوظ و قدرتمند به وسیله ي . پیرتر از بیشتر اتفاقات در طرف شب. پیر بودبسیار بسیار یشن یک موجود تلمن

می شدند    اجساد مردگان در اطراف ما به هم فشرده . خودکشی ها، او درد و ناامیدي و مرگ را پرورش می داد

و جاي عمیق حلقه ي طناب روي گردن هاي خم شده و زخم هاي زمخت سرباز پشت سرهایشان خودنمایی 

. بر اثر خودکشی از طریق شلیک در دهان یا چشم ها در آن طرف سر ایجاد شده بودی کرد، زخم هایی که م

شکاف هایی . چهره هایشان به خاطر گازهایی که استشمام کرده یا داروهایی که خورده بودند، تیره و بادکرده بود

آن ها . سقوط  و تصادف با وسایل نقلیهنشانه هاي عمیق . به رنگ قرمز کم رنگ روي مچ ها و گلوي آن ها بود

  .مثل یک کتاب باز مرگشان را به همراه داشتند، نه براي اخطار بلکه براي اثبات محکومیت ابدي شان

طناب هایی مثل . و باالخره، نشانه هایی ظاهر شدند که نشان می دادند ما به خود لمنتیشن نزدیک شده ایم

ما به . پیچک هاي استوایی از سقف بلند سالن آویزان بودند و ما مجبور بودیم راهمان را از میان آن ها باز کنیم

این لمنتیشن . ته شده بودند، پیش می رفتیمساخ تیغ ریش تراشیدقت از بین مجسمه هاي عظیمی که کالً  از 

حاال مهی که به رنگ قرمز بود غلیظ شده بود و به بوها و مزه هاي انواع . بود که براي خودش خانه ساخته بود

  .گازهاي سمی آن افزوده شده بود

ار نگرفته دیگران به دالیل مختلف خودشان تحت تأثیر مه کشنده قر. آخرین پیشرفت تقریباً مرا متعجب کرد

. ولی اولین باري که من احساس خطر کردم وقتی بود که سرم گیج رفت و نفس کشیدن برایم سخت شد. ندبود

افکارم به لکنت افتادند و خودشان را تکرار کردند، به طور فزاینده اي احساس دوري می کردم، و بعد صداي شاخ 

  .تکشاخ بلند در سرم پیچید

  !کرفس بخور! ز خودت دفاع کنا! گازهاي سمی، خیلی خري! سم
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من . من دست بی حسم را به زور به داخل جیب درونی کتم بردم، تکه اي کرفس بیرون آوردم و آن را جویدم

کرفس موقع . همیشه تکه اي کرفس به همراه انواع مواد مفید، براي موقعیت هایی مثل این، دم دست دارم

قدیمی ولی به دردبخور  این یک حقه ي. جویدن مزه ي تلخی می داد ولی به سرعت ذهنم را پاکسازي کرد

  .مالقات کردم، یاد گرفتم 7ویچی باد تندروندکه در بار و سااست که من خیلی وقت پیش از یک دکتر سیار 

بیرون  ، بهما تفنگ ها و گلوله هایی را که به طور پراکنده روي زمین سنگفرش هاي کثیف آنجا افتاده بودند

مردگان به ما نزدیک . نداخته شده زیر پاي ما خرد می شدي دورارنگین کمانی از قرص ها. راهمان پرتاب کردیم

  .من مستقیم به جلو نگاه می کردم. شده بودند

براي اولین بار . الشه هاي اطراف ما تاالر بزرگ را پر کرده بودند و دورترین آن ها فقط سایه ي تاري در مه بود

هر کس دیگري بود تا االن جیغ زنان فرار . رده اممطمئن بودم که براي این پرونده همراهان درستی انتخاب ک

زنده ها هیچ وقت نمی توانستند تا این حد به . کرده بود، حتی بعید نبود که خودم هم همین کار را بکنم

لمنتیشن به وسیله ي هر آدمی که در طرف شب خودکشی . مردگان و همه ي بیم و هراسشون نزدیک بشوند

باعث شده بود که بعد از اولیاي امور دومین ارتش ثابت در طرف شب را  نکرده بود حفاظت می شد و همی

ي طرف شب  دارهآن ها این اجازه را به لمنتیشن می دادند چون می دانستند او هیچ وقت از ا. داشته باشد

دد، هیچ ندر جایی که ساعت سه صبح است و هیچ وقت آسودگی سحر به وقوع نمی پیو. می آیدخوشش ن

  .درد و رنج و خودکشی وجود ندارد کمبودي از

که محافظت شده به قفسش تکیه داده بود،  ناگهان مه به رنگ خون، مانند پرده اي کنار رفت و لمنتیشن را

ده ساخته شده بود، زز فلزي مشکی و زنگ موجود بزرگ و وحشتناك در بنایی تیره و نامعلوم که ا. نمایان کرد
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میله هاي مشکی و آهنی قفس با طرحی ماهرانه . 8به طول سی فوتمحکم نگه داري می شد، در مکعبی 

بدهند و سپس عقب و جلوي قفس را سوراخ میکردند تا آن بدن  لیکدیگر را قطع می کردند تا دیواره ها را شک

گفتن اینکه آن موجودي که . کشیده شده، از شکل افتاده و غیر انسانی درون آن را به قفس بدوزند و نگه دارند

گوشت او به خاطر فشار . دین بار به دور خود پیچ خورده و خمیده بود، چقدر  بزرگ بود، سخت استچن

... به خاطر لذت  بی رنگ و مرطوب بود، یا به خاطر درد یا    پیچیدگی بدنش محکم کشیده شده بود و پوستش 

 .ان خلق شده استچیزي درباره ي او وجود داشت حاکی از آن که او مدت ها پیش به عنوان یک انس

هیچ نشانی از یک در یا . اینکه قفس دور لمنتیشن ساخته شده بود یا او درون آن بزرگ شده بود، واضح نبود

پاهاي بلند غیر انسانی آن بدن خمیده،  و دست ها. ورودي روي هیچ کدام از شش ضلع قفس دیده نمی شد

بودند و به وسیله ي میله هاي فلزي زنگ  خورده برخالف همه ي قوانین آناتومی چندین بار به دور خودشان پیچ

هیچ ردي از خون در محل هاي سوراخ . زده اي که سوراخشان کرده بودند، براي همیشه به آن محل وصل بودند

او به آرامی  اگرچه موهاي بدنی که .آهنی بیشتري آن بدن را  سوراخ کرده بود میله هاي. شده دیده نمی شد

هیچ نشانی از نفس  ، اماآمد که چشم را به خود خیره می کردی تکان می خورد و به شکل هاي مختلفی درم

به مهمان هاي  ي خود را به میله هاي قفس چسباند تاچهره  .کشیدن یا تپش قلب در آن دیده نمی شد

پوستش با وجود پاره شدن، هنوز سفت  ؛ چهره اش به طرز غیر ممکنی از پهنا کشیده شد و دنیدش نگاه کجد

بینی او از بین . بود و میله اي زنگ زده و سیاه حفره ي یکی از چشم هایش را سوراخ کرده و بیرون آمده بود

  .ده ي او بیرون آمده بودیک شاخ بز مودار و فاسد شده از پیشانی پهن و از شکل افتا و رفته بود

  .باقی... آن فقط خیلی بزرگ بود خیلی  .نگاه کردن به لمنتیشن به مدت طوالنی به آدم آسیب می رساند

                                                             
8 Foot:  سانتی متر 48/30واحد اندازه گیري به طول  
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آن جا پیدا می شد و  تنهانیازهاي خنثی و غم و اندوهی که  اطرافش پر بود از هیجانات بیهوده ي نفرت و یأس و

همه ي ترس      لمنتیشن. البته هیچ یک طبیعی نبودند. سا بودندهمه ي آن ها با بوي مشک، غلیظ و طاقت فر

هاي مرگ ناگهانی، مرگ غیرضروري، خودکشی ها و زندگی هاي بی نتیجه، استعدادهاي نهفته ي کشف نشده و 

  .رنج و عذاب، آب و غذاي لمنتیشن بودند. خانواده هاي ناکام را به اطراف پخش می کرد

در محیط بود  مانند ضد کلیسا چیزي "فکر احمقانه ي اومدن به این جا مال کی بود؟این  ":سینر به آرامی گفت

  .می کرد     که ما را وادار به سکوت

  ".فکر تو بود ":من گفتم

  "چرا تو به حرف من گوش می کنی؟ ":سینر گفت

د خواهران توسط نسیم نامحسوسی تحریک شده بود، در قفس پخش شد و بقایاي اجسا که ناگهان کپه اي ابر

اجسادشان تا ارتفاع زیادي روي هم تلنبار شده بود و با بی دقتی مانند توده اي . را آشکار کرد 9حساس کندو

. می بایست صدتایی می شدند شاید حتی هزارتا؛ براي متعصب کردن آدم کافی بود. زباله در آنجا رها شده بود

. که بیرون کپه افتاده بودند، در حال پوسیدن بود پوست درخشان و بدنه و دست و پاهاي الغر مردنی حشرات

خواهران حساس . چشمان مرکب و بخش هاي پیچیده ي دهانشان تا حدودي حاکی از تسلیم به نظر می رسید

همه از آن ها نفرت . ، تروریست هاي ریشه اي، حشرات ناجی و ویران کننده ي ذهن نیمه هوشیار بودندکندو

نمی خواستم آن ها را خرد و درهم شکسته روي زمین ببینم که مثل            داشتند و من با وجود این

  . پیشکشی به لمنتیشن اهدا شده بودند
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وقتی لمنتیشن زبان گشود صدایش مثل کسی بود که در وهله ي اول یک دوست به نظر می رسید ولی بعد او 

  .می کند     قرار داري، در گوشت نجواالت حدروغ ها و حرف هاي منحرف کننده را وقتی در آسیب پذیرترین 

. دیگه چیزي ازشون نمونده ":صداي آرام و گوش خراش او تنها صداي تاالر بزرگ بود ".اینا همشونه ":او گفت

اونا خیال داشتند برات کمین کنن و بدزدنت و ببرنت به  .اونا زودتر اومدن اینجا، دنبال تو می گشتن، جان تیلر

اونا . نجامی دونستن داري میاي ای. بدزدنت کنن و رازهاتو کشف کنن، تا میراثتو حمیزهاي تشریح و تشری

من اجازه نمی دم کسی مزاحم مهمونا و . باید بیشتر تحقیق کرده باشن .گو گرفته بودناطالعاتشونو از یه غیب

و وقتی داشتن تحت بنابراین با دروغ هایی که دوست داشتن باور کنن اینجا به دام انداختمشون . اهدافم بشه

تا اینکه هیچ کدومشون باقی نموندن، اونا به روش قانع . می کشتن، تماشاشون کردم    تأثیر من همدیگر رو

هدیه ي من به . حاال کندو براي همیشه خالی می شه. و حاال همشون رفته ان .کننده ي حشرات فریاد می زدن

  ".تو، جان تیلر

  ".رو می رسونهلطفت .... این . ممنون ":من گفتم

  "چرا اومدي اینجا ، جان تیلر؟. من لطف نمی کنم. نه واقعاً ":لمنتیشن گفت

ناپایدار شناخته شده به اسم  دبراي یه موجو. من دارم رو اصل و منشأ طرف شب تحقیق می کنم ":من گفتم

ن و هرن شکارچی با مرلین ساتاسپا هم تا حاال. همراهانم مادمن و سینر و زیباي سمی هستند. لیدي الك

من تنها . من سعی کردم فکر کنم تا اسم هاي بیشتري بگویم ولی او همه چیز را می دانست ".مشورت کرده ام

تو درباره ي آغاز و خلقت و هدف اصلی طرف  ":باید عملکردم را جلوي حضور بی رحم لمنتیشن حفظ می کردم

  "شب چی می تونی بهم بگی؟
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پیرتر از هرکسی که می  ":صدایش نجوایی معنی دار و کنایه آمیز بود ".از منهطرف شب پیرتر  ":لمنتیشن گفت

  ".مادرته که هرجایی می تونه باشه... تنها کسی که براي گرفتن جوابات باید دنبالش باشی. شناسم

  "درباره ي مادرم چی می دونی؟ ":من گفتم

قرن ها پیش یه لشگر . بابالون 10بابالون .یمقدیما خوش شانس بود .اون رفته بود ولی حاال برگشته پیشمون "_

  .خیر و شر الزم بود تا ما رو از دست اون خالص کنه ولی فقط سه تا احمق فانی تونستن برش گردونن

  "!واکر... سه مرد، قطعاً پدرم، جمع کننده و  ":من در حالی که سرم سوت می کشید گفتم 

یاهاي بزرگی داشتند و همه چی ؤدوست خوب و حقیقی که رالبته، کی دیگه می تونست باشه؟ اون سه تا  "_

او با . او از حرف زدن باز ایستاد، چرك غلیظی از گوشه ي دهان بدشکلش در حال چکه کردن بود "...خوب بود

نطوري که انتظار داشتم آسخت در فکر بودم، اوضاع تنها نگاه خیره ي حاکی از توقعش به من نگاه کرد، من 

  .اما به هر حال تمام روزم همین طوري گذشته بودپیش نمی رفت، 

شیاطین باستانی از سپیده دم خلقت وقتی که در گورستان .. رو دیدم 11من یه بار آغاز خلقت ":من باالخره گفتم

اون اولین نفر بود، بدن هاي اجساد رو به تملک خود درمی آوردن، درباره ي مادرم حرف می زدن، اونا گفتن 

می دونی منظورشون از این حرف  اولین نفر خواهد شد، در بدترین وضعیت همه ي جهان هاي موجوددوباره هم 

  "کی بوده؟

                                                             
10 Babalon : در بیشتر مدل هاي خیالی او تصویر گر . است که به عنوان هاي زن هرزه، مادر کبیر یا مادر شرم آوران نیز شناخته شده است بابالون الهه اي
.تمایل جنسی زنانه و زن آزاد غیر سنتی بوده است و در برخی تصورات خالق به عنوان مادر زمین نیز شناخته شده است  

11 Primal  
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و طرف شب دیگه هیچ وقت مثل االن نخواهد بود، من روزهاي اول طرف شب رو . اون برگشته ":لمنتیشن گفت

. می خوان اینجا وارد بازي شن، مهار کنه یادمه، قبل از اینکه اولیاي امور باشه تا امیال و آرزوهاي اونایی رو که

که نمی خواستن یا نمی تونستن حتی اونایی  همه ي ما اون روزا آزاد بودیم، جبهه ي روشنایی و تاریکی، و

زمان هیوالهاي بی شاخ و دم و کارهاي خارق العاده و رؤیاها و نفرین هایی  ،این یه نکته بود، زمان. انتخاب کنن

هیچ کدوم از ما نمی . جایی که هر عملی و هرچیزي ممکن به نظر می رسید. خته می شدندبود که با غرور سا

و هیچ پادشاه شناخته . وقتی دنیا جوان بود طرف شب هم جوان بود. دونستیم براي بعدش چه خیالی کرده ان

  ".نکرده باشهبی هدفی، مستقلی و باشکوهی طرف شب معرفی          شده اي در این جهان نبود که چیزي به 

  "براي اون محل؟.... چه اتفاقی افتاد  ":من گفتم

ما مادرتو بیرون کردیم، چون آرزو می کردیم از قصد و نیتش آزاد باشیم، ولی بدون اون ما راهمون رو گم  "_

، فرو ریخت و به سایه اي از رؤیایی که بود... محدودیت هاي ما  یاستعداد نهفته ي طرف شب زیر سنگین. کردیم

که ما داریم محل آرزوهاي کوچک و تفریحات مرموزه، جایی که هر چیزي به خاطر  ياالن چیز. تبدیل شد

  ".می شه      بهایی که داره مهم

  "تو مادرمو می شناختی؟ ":من گفتم

نه تنها گذشته . من مدت زیادي نیست که چیزي رو به وضوح به یاد نمی یارم. خیلی وقت پیش بود. شاید "_

ولی می دونم وقتی جوان بودم و تازه شکل گرفته بودم، . خودمو بلکه هر چیز دیگه اي رو هم به یاد نمی یارمي 

  ".طرف شب هم جوان بود

  .فراموش کرده بودم کس دیگري هم آنجا هست. من از جا پریدم "یک انسان؟ ":سینر پیشنهاد کرد
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انسان؟ چیز کوچکی  ":یچ تالشی نمی کرد، گفتلمنتیشن در حالی که براي پنهان کردن تحقیر در صدایش ه

  ".من همیشه اینجا بوده ام و خواهم بود. من بزرگ و باشکوهم. براي بودنه

او به جلو گام برداشت تا از نزدیک به آن چیز در هم تنیده ي درون قفس چشم  ".مزخرفه ":زیباي سمی گفت

دنیاي تو یا امیالت تو رو این شکلی . ته شديتو اینطوري خلق نشدي، ساخ. تو از جنس من نیستی ":بدوزد

 تو فقط گوشت و استخوانی با نیازها و اوهام یک. جهنم و انتخابی در تو نیست جاودانگی، هیچ گونه . کرده ان

  ".گوشت تیکه

وقتی لمنتیشن با صدایی نگران کننده جیغ کشید، تمام قفس لرزید و وقتی آن هیبت بدشکل از خشم لرزید یا 

می بایست مدت زیادي از زمانی که  .هاي فلزي سقوط کردند میلهکه هاي آهن زنگ زده از توکه شد، شاید ش

میله هاي تیره ي آهنی به هم . من آن را تحسین می کردم. هر کس به روشی با او حرف زده بود، گذشته باشد

بدن هاي . بیرون نمی زد پوست لمنتیشن کشیده و پاره شده بود ولی هنوز خونی. خوردند ولی قفس تحمل کرد

نیرویی در . مرده با بی قراري بیدار شدند و ابر مه آلود شفاف خون آلود به تالطم درآمد و با سرعت حرکت کرد

. همه ي این ها را با آرامش تماشا کرد    زیباي سمی. هوا می تپید و ما همگی می توانستیم آن را حس کنیم

ی راه آسان. و من آرزو می کردم که من هم می توانستم پنهان شوم سینر و مادمن پشت من قایم شده بودند

ت، هیچ راه خروجیِ واضحی نبود، و خشم یک نیروي خیر یا شر بدترین چیز شبراي خروج از آرامگاه وجود ندا

دست آخر لمنتیشن دوباره آرام شد و با تنها چشم مهیبش ما را در . فقط از خواهران حساس کندو بپرس. است

  .میخکوب کردجا 

اگر هم می دانسته ام مطمئنم فراموش کرده  ":صدایش سرد بود "می خواي بدونی مادرت کی بوده؟ ":او گفت

وش کنم ولی اونا نتونسته ان تو همه ي این سال ها مانع فکر و استنباط کردن من مام یا مجبور شده ام فرا
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؛ 13بذب، از  12بعضی ها بهش می گن موریگانه که یبه عقیده ي من اون همون آدم قدیمی و وحشتناک. بشن

همان الهه ي کهن میدان نبرد . شد می الهه ي جنگ سلتی که همچنین در هیبت گرگ و زاغ و کالغ هم ظاهر

. و کشتارگاه که دل و روده هاي پرستش گرانش را به تن می کرد و خنده اش طوفان رو به افزایش جنگ بود

گفته ي بعضی ها الهه     و به. قربانی و هر قتل عام برایش لذت بخش بود کسی که هر سرباز مرده برایش یک 

تو طرف . ش می کنیپخو تو تنها پسرشی که داري مرگ و تباهی رو . ي پنهان و روح راهنما در قرن بیستم

  "بعد از این چی کار می کنی، جان تیلر؟. شب رو با جنگ فرشتگانی که به راه انداختی، تضعیف کردي

اینا همش . تو واقعاً چیز درست و حسابی اي درموردش نمی دونی ":بینشی ناگهانی با اطمینان گفتم من با

تا بتونی در زمان حال زندگی کنی، تا از رنج تو تسلیم شده اي و حافظتو از دست داده اي . هوس و آرزوي محاله

بوده؟ تو حتی شروع و آغاز خودت رو از کجا می دونی مادرم واقعاً چی . و عذابی که می دزدي بهتر لذت ببري

  ".هم یادت نیست چه برسه به طرف شب

جستجوي تو اینجا به  ":صداي خشک و نجواگونه اش ناگهان دوباره آرام شد ".اهمیتی نداره ":لمنتیشن گفت

فقط براي چیزهایی که وجود خارجی دارند یکی بذار گذشته همون گذشته باقی بمونه؛ من . پایان می رسه

شاید معنیش این باشه که روزهاي قدیمی به اندازه ي کافی آزاد و خوب نبوده که به خاطر  .ش قائل می شمارز

همه ي عذاب شیرین، ناامیدي و . بسپارمشون اما به هر حال اجازه نمی دم چیزهایی که االن دارم رو تهدید کنی

رو که ممکنه من نمی ذارم رازهاي قدیمی  .به نظر من اینطور نیست. تو می خواي همشونو نابود کنی... نفرین 

  "سرنگون کنه، موشکافی کنیمنبع قدرت و لذتم رو 

                                                             
12 Morrigan :  ،نام او همچنین به ملکه ي بزرگ و ملکه ي ارواح هم ترجمه شده که هر دو صفت شایسته ي اوست. درگیري و زایاییالهه ي نبرد.  

13 Badhbh : الهه ي جنگ که به هیبت کالغ در می آمد و به همین دلیل او را کالغ جنگ نیز می نامند و با ایجاد آشوب در میان سربازان جنگ را به نفع 
. ان می دادطرف مورد نظرش پای  
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  ".تو از مادرم می ترسی ":من گفتم 

وقتی اینجا کشتمت و تو رو به ارتشم ملحق کردم، تنها ورودي اي رو بسته . من از تو نمی ترسم، جان تیلر "_

ما . طرف شب حکومت کنه و همه ي  تفریحاتمون رو برباد بدهام که ممکنه مادرت از طریق آن برگرده و به 

  ".دوباره امن خواهیم بود

باال گرفتم و مانند کسی که  من به همراهانم نگاهی انداختم تا فقط مطمئن شوم هنوز آنجا هستند و بعد چانه

می کنی       ر واقعاً فک ":می خواهد درست و حسابی بلوف بزند، با نگاهی مطمئن به لمنتیشن خیره شدم

  "حریف چهارتاي ما می شی؟ می دونی ما کی و چی هستیم؟

شما تو قلمروي من و تو . اهمیتی نداره ":لمنتیشن در حالی که صدایش به دلیل کسل شدن محو می شد، گفت

من بهتون چیزهایی رو نشون خواهم داد، چیزهاي هولناك تا شما به محض دیدنشون . چنگ من هستید

و بعد شما دوباره برمی خیزید و در اجساد مرده تان حبس می شوید تا براي همیشه به من . خودکشی کنید

خدمت کنید و به جز من هیچ قدرت اراده اي نخواهید داشت و رنج و عذاب شما مرا براي قرن ها زنده نگه 

  ".خواهد داشت

چی  ":م سرش را تکان می دادپس از مکثی کوتاه مادمن شادمانه خندید و فضاي حاکم درهم شکست و سینر ه

  ".رو می شناسم 14 پیتمن رازهاي . ت رو؟ من سینرم، دیوونگی محبوسمی خواي نشونمون بدي

  ".من زیباي سمی ام، شیطانی از جهنم "_

  ".من مادمنم، و حقیقت رو دیده ام "_

                                                             
14 Pit : نام دیگر جهنم در تورات 
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همشونو . بفرستشون بیان، لمنتیشن. چه تاپاله هایی دیده ام تا حاال من جان تیلرم؛ باورت نمی شه ":من گفتم

  ".بفرست بیان

همه رو ! بکشیدشون ":قفس لمنتیشن دوباره لرزید، حاال صدایش به فریادي تند و غیرانسانی تبدیل شده بود

   "! بکشید

ن هاي سردشان تحمیل در حالی که اراده اي غیرانسانی به بد مردگان از میان مه خونی به بیرون سرازیر شدند و

آن ها اسلحه نداشتند، تنها قدرت بی کران و سازش . به سرعت حرکت می کردند ،زیبایی بی هیچ  می شد،

آن ها بی درنگ از هر جهت بیرون آمدند و با دست هاي بی  .ناپذیر مرگ و جمعی قاطع براي نابود کردن ما

. ولی به نظر می رسید نمی توانند مادمن را پیدا کنند. می کردند ما را لمس کنند   تالش خود  پنجه دارو  رنگ

آن ها دور او تلو تلو می خوردند، به هرکسی حمله می کردند به جز مادمن و مادمن هم محزونانه به سمت آن 

زیباي سمی راهی بین مردگان باز کرده بود و به طرز وحشتناکی به سرعت . بی اعتنا بود    ها برمی گشت و 

می خندید و دست و پاي مردگان را می درید و تکه هاي انعطاف پذیر را زیر پا له  بلند د و بلندحرکت می کر

تکه هاي گوشت مرده ها در هوا پرتاب می شد و با شادي از این طرف به آن طرف انداخته می شد و . می کرد

در حالی که اخم کرده بود او زیباي سمی از خودش لذت می برد، سینر . تعداد زیاد آن ها روي او تأثیري نداشت

مردگان سینر را محاصره کردند و دست هایشان بدون نتیجه . را تماشا می کرد ولی سعی نکرد او را متوقف کند

  .به او اصابت می کرد و از صدمه رساندن به مردي که بهشت و جهنم او را طرد کرده بودند، عاجز بودند

مردگان نمی توانستند . م و دایره ي عریضی با آن دور خود کشیدممن کیسه اي نمک از جیب داخلی ام درآورد 

می انداختند،   از نمک ها رد شوند بنابراین پشت حلقه دور من جمع شدند، ناشیانه با دستان خالی شان چنگ

وقتی که دور خودم می چرخیدم تا مطمئن  .حتی با اینکه نمک آن ها را عقب می راند، به جلو هجوم می آوردند

من تند نفس می . می تپید     می ماند، قلبم به طور دردناکی تند تند ي نمک شکسته نشده باقیم حلقه شو
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هیچ یک از حقه ها و . به هیچ وجه این حالت را دوست نداشتم. کشیدم و عمالً به نفس نفس افتاده بودم

یه داد زدم ولی آن ها دورتر به طرف بق .لشگر مرده ي زنده شده، قوي نبودجادوهاي من براي عقب راندن یک 

       و بعد من به چشمان خیره ي چهره هاي مردگان که از هر طرف حمله. از آنی بودند که بتوانند کمک کنند

. نقشه ي آن ها نبود هیچ یک از این کارها. عذاب بودرنج و می کردند، چشم دوختم و تمام آن چیزي که دیدم، 

آن ها با آخرین ذره . راده ي اربابشان حرکت می کردند؛ برده هاي لمنتیشنآن ها تنها در جهت حرف شنوي از ا

ي شهامتشان خودشان را کشته بودند و آرزو می کردند از دردها و اجبارهاي زندگی غیرقابل تحملشان آزاد 

امشی براي هیچ آر. شوند، نه اینکه خودشان را در حالی ببینند که  به چیزي بسیار ناخوشایندتر پیوند خورده اند

  .هیچ آرامشی براي کسانی که براي مدتی کوتاه پست فطرت بوده اند، نبود مردگان نبود،

می دانستم چه جور حسی است، وقتی تمام . و هر چه بیشتر درباره اش فکر می کردم، بیشتر عصبانی می شدم

کمی لجاجت کمتر، . بمیرید د که شما آماده اید تنها براي متوقف کردن دردشومی    زندگی آنقدر دردناك 

ما از طرف  ... شده امو احتماالً من هم یک از آن ارواح بدبخت گرفتار  در لحظات حساس کمی اراده ي بیشتر

شب چی درست کرده بودیم، جایی که حتی مردگان هم اجازه ندارند در آرامش به خواب روند؟ عصبانیتم 

من . می سوزاند، ذهنم را باز و قلب تپنده ام را آرام می کرد         همانند شعله اي سرد در حالی که مرا از درون

موهبتم را مشتعل کردم و چشم سومم، چشم پنهانی ام در اعماق ذهنم باز شد و به من اجازه داد تا رابط بین 

ه اي از خطوط نقر مجموعه ايبینایی ام به یک سو خم شد و ناگهان توانستم . مردگان و اربابشان را پیدا کنم

نمایان شده را ببینم که از باالي سر جنازه ها باال رفته، کشیده شده و به سوي لمنتیشن در قفسش برمی گشت؛ 

خشونت و عصبانیت من فعال شد و . ریسمان هایی که لمنتیشن با آن ها دست نشانده هایش را کنترل می کرد

همه ي ارتباطات ریسمان هاي نقره  پیدا کنم و این آسانترین کار دنیا براي من بود که با ذهنم به آن دسترسی

  .طع کنماي را در یک لحظه ق
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. مردگان در جایی که ایستاده بودند خشکشان زد، در حالت نیمه متحرك و حتی نیمه حمله ور متوقف شدند

. باشداحساس جدیدي در آرامگاه در جریان بود، مثل این می مانست که کششی بی انتها سرانجام از پاي درآمده 

لمنتیشن فریاد کشید، صدایی هولناك و غیرانسانی که در طول تاالر بزرگ  به صداي گوش خراش اره در 

ارواحشان ، ندو بی حرکت باقی ماند نداجساد مردگان یکی پس از دیگري روي زمین افتاد. ستگوشت می مان

و کم  ند، باال و باال تر رفتندرون جهید، از پوست فاسدشان بیندمانند ستارگان برافروخته از درونشان بیرون آمد

در تاریکی محل به روشنی درخشیدند و بعد آن ها رفته بودند، به همانجایی که مدت ها  ناگهان. ندکم آزاد شد

 .پیش باید می رفتند

خداوند بیشتر از این ها رحم و . من هرگز باور نداشتم همه ي کسانی که خودکشی کرده اند، به جهنم می روند

  .شش داردبخ

مه رقیق خونی رنگ . من به دور و برم نگاه کردم. آخرین ارواح هم روانه شدند و دید من به حالت عادي بازگشت

مردگان دور و بر ما روي . سینر و زیباي سمی و حتی مادمن با تعجب به دور و برشان نگاه می کردند. رفته بود

گرفته ي آکنده از ناامیدي و ترسی که در تاالر        ايفض. ندهم تلنبار شده بودند و هیچ یک حرکت نمی کرد

ما به پایین تاالر . ودنمانده بود که باعث ترس ش يبزرگ رخنه کرده بود، در حال محو شدن بود، چون دیگر چیز

هاي فلزي زیر رگباري  میلهقفس آهنی سیاه درهم می شکست و . که لمنتیشن قرار داشت، نگاه کردیم و جایی

هاي فلزي متقاطع ك زده ي سیاه ترك برمی داشتند و از بین می رفتند و در ته قفس زیر تیر  از ذرات زنگ 

یک زن و مرد لخت و برهنه دراز کشیده بودند، عاري از هرگونه قدرت و از سر ناچاري به هم چنگ می انداختند 

گر به هم متصل نبودند، دیگر قدرتی نداشتند و دیگر آن موجود دی. و با خشم از ضعف و باخت گریه می کردند

هر کاري که آن ها با خودشان انجام داده بودند، یا باعث انجامش . قدیدمی و شرور به نام لمنتیشن وجود نداشت

 می بایست برایشان سخت بوده باشد، براي دوباره انسان شدن بعد از مدت هاي. ، حاال تمام شده بودشده بودند
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به آن ها پشت کردم و براي . من به کشتن آن ها فکر کردم بدون شک دلیلی براي بخشنده بودن نداشتم. زیاد

  .همراهانم سر تکان دادم

   ".سر درمی آریم          فکر می کنم از وقتی شروع کردیم میدونستیم از اینجا ":گفتم

  "اونا چی؟! ... پس ":سینر گفت

بعدش هم اونا یاد می . دوباره انسان ان و بی دفاع که اوناي بپرونی به این فکر کن قبل از اینکه چیز ":من گفتم

یه کار ناتموم قدیمی واسه ي معشوق هاي گم شده و بیشتر آدماي طرف شب . گیرن رنج و عذاب واقعاً چیه

  ".اسیرشون دارن

نمی توانست  صدا این ".نیتو نمی تونی ما رو اینطوري ول ک ":صدایی از درون قفس درهم شکسته فریاد زد

  ".تو نمی تونی ما رو ول کنی! مثالً تو یه قهرمان بزرگ تو طرف شبی ":صداي زن یا مرد باشد

  ".پس تماشا کن ":من گفتم

تاالر در حال فرو ریختن . راهم را به سمت خارج تاالر در پیش گرفتم و همراهانم بدون اظهارنظر دنبالم آمدند

خیلی زود اتاق . رفته بود و تاالر ذره ذره ناپدید می شد تحلیل می داشت،  بود، جادویی که آن را سر پا نگه 

ل آنجا انجام داده بودند و بعد وِخانواده ي ماکس   هاي قدیمی برمی گشتند، با تمام خاطرات از کارهایی که 

راهی جز شاید در آن فضاي قدیمی رنج و عذاب و ناامیدي و مرگ، زن و مردي که روزگاري لمنتیشن بوده اند 

  .من می توانستم آنطوري زندگی کنم. به فکرم لبخند زدم. خودکشی نمی دیدند

یروهاي خیر و شري هستند که آماده اند از آن ها سوء چرا مردگان هنوز مدفون نیستند؟ چون در طرف شب ن

  .استفاده کنند
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تا اینکه . بود تازهک فر برایمان مانند تنفس هواي یل قدم گذاشتیم، هواي فاسد فروِما به بیرون آرامگاه ماکس

همه ي      .خیابان متروك بود. مراقبان واکر و هر کس دیگر ناپدید شده بودندهمه ي  به نظر می رسد دمفهمی

  .پنجره اي روشنایی نداشت    حکم بسته شده بود و هیچ جا هیچمان مردرهاي دور و ب

و آهنگ . چرا اخم کرده اي؟ همیشه هر وقت شروع به اخم کردن می کنی نشونه ي واقعاً بدیه ":سینر گفت

   ".درونی مادمن هم پرتشنج شده

و او این کار رو نمی کنه مگر این که نقشه . رو خالی کردهانگار واکر افرادش رو عقب کشیده و محل  ":من گفتم

می دونم     و با توجه به کاراي وحشتناکی که . ي واقعاً کثیفی کشیده باشه و نخواد هیچ شاهدي باقی بذاره

  ".جلوي جمعیت انجام می ده، این هشدار جدید نشونه ي خوبی براي ما نیست

من می توانستم . دمن، و بی درنگ با دقت  به دور و بر نگاه کردیمما براي محافظت به هم چسبیدیم، حتی ما

ضربه  است بعد از نابود کردن لمنتیشن کمی استراحت کنم ولی این همان واکري است که وقتی دشمن ضعیف

به این معنی بود این . خیابان خالی باقی ماند و سر و صداهاي زندگی شهري خیلی دور به نظر می رسید. دمی زن

واکر واقعاً می دانست که ما لمنتیشن را نابود کرده ایم؟ آیا این آخرین نشانه باعث شده بود او به این نتیجه  که

برسد که من خطرناك تر از آنی هستم که بگذارد زنده بمانم؟ یعنی او بعد از همه ي این سال ها واقعاً حاضر 

  شت مادرم را می دانم؟شده بود مرا بکشد؟ یعنی می دانست که من نقش اون در بازگ

به او دستور داده بودند قبل از . می توانست به خاطر این باشد که اولیاي امور هیچ حق انتخابی به او نداده بود

او . زد، نزدیک بشوم، مرا متوقف کند می به هم را اینکه  به جواب هایی که وضعیت فعلی فوق العاده ي آن ها

و وقتی فکر می کردم می دانستم چه کسی آن . ال را به من گوشزد کرده بودقبالً در کلوپ الندینیوم این احتم

  .می بایست باشد           بیرون ما را تماشا می کرد و منتظر بود اجازه ي ورود بگیرد و اینکه او چه کسی
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پیاده رو ناگهان از طرف سایه هایی که انتهاي خیابان را پوشانده بودند، صداي کفش هاي گران قیمتی که روي 

ما همگی به طرف صدا برگشتیم و بدپنی در حالی که به آرامی خیابان را به . تق تق می کردند، به گوش رسید

روي پاشنه  آن هیجان شیرین و مرگبود و  بی شرم و بی باك. سمت ما طی می کرد، از میان تاریکی بیرون آمد

او هنوز پیراهن مشکی کوتاه و . کرده بود ها تبدیل هاي بلندش او را به شهوانی ترین و لذت جوترین آدمکش آن

ممتازش را که در کلوپ الندینیوم به تن داشت، پوشیده بود ولی حاال لکه هاي کم رنگ خون جلوي آن دیده 

او در فاصله ي محسوسی نسبت به ما . می شد و دستکش هاي سفید و درخشان لباس عصرش کامالً آشکار بود

درست پایین یکی از لمبرهاي گوشتی اش یک دسته شاخ گوزن پر از . ش را نثار ما کردتوقف کرد و لبخند جذاب

  .لکه هاي خون در دستانش قرار داشت

سفرها با به هم رسیدن عاشق و . سالم، جان ":او با صدایی که به طور قطع چیز بدي را وعده می داد، گفت

  ".رسهمعشوق به پایان می رسن و سفر تو هم اینجا به پایان می 

چی بودیم ولی مطمئناً عاشق  کامالً مطمئن نیستم. ما هیچ وقت عاشق و معشوق نبودیم ":من با استحکام گفتم

  "می بینم که واکر باالخره بهت اجازه داده، مگه نه؟. و معشوق کلمه ي درستی نیست

. می کنم؟ آه البته که می دونیتو می دونی دارم براي واکر کار  ":او یک از ابروهاي تمام عیارش را باال انداخت

  ".تو همه چی رو می دونی. یادم رفته بود تو جان تیلري

  "اون شاخ هاي گوزن رو از کجا آوردي، پنی؟. نه ضرورتاً ":من گفتم

واکر می خواست هرن عبرتی باشه براي . از هرن شکارچی گرفتم، البته بعد از کشتنش ":او با بی اعتنایی گفت

اون خداي پیري بود و عمرش ! آه اینقدر ناراحت نباش، عزیزم. ي تو رو مهم تلقی می کنندکسانی که سؤال ها
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و هیچ گناهی بزرگتر از . من نمی تونم آدمایی رو که بیشتر از عمرشون می مونن، تحمل کنم. سر اومده بود

  ".اصرار به قدیمی ماندن نیست

و نه در  .نها صداي مختصري در سکوت به گوش رسیداو شاخ گوزن ها را با بی احتیاطی روي زمین انداخت و ت

  .حد پایانی براي خدایی که زمانی قدرتمند بوده است

اولیاي امور . من یه پیام از طرف واکر دارم ":بدپنی در حالی که به خود ژستی تحریک آمیز گرفته بود، گفت

چیز دیگه  وگرنه یه ،جلوتر نروبرگرد، همین حاال . واقعاً مشتاقه که تو این پرونده رو درست همین جا ول کنی

  ".در انتظارته

  "می تونم فرض کنم اون چیز دیگه توئی؟ ":من گفتم

چه . دارم امیدوار می شم که براي اولین بار تو عمرت داري یه کار معقول انجام می دي! زدي به هدف "_

فقط . خت شرایط فعلی بوده اماشکالی داره چیزها رو همون جوري که هستن بخواي؟ من همیشه پشتیبان سرس

همیشه از قتل پول . به خاطر اینکه اگه ادامه پیدا کنه، فرصت هاي تجاري فوق العاده اي برام تأمین می کنه

  ".خوبی در می آد و یه دختر باید بخورد

  "و اگه من جواب رد بدم؟ ":من گفتم

  ".همیشه از قتل پول خوبی در می آد .همونطور که گفتم عزیزم "_

  "می خواي منو بعد از اون چیزایی که بینمون بوده بکشی؟ "_

  ".هیچ کس نمی تونه منو متوقف کنه، دلبندم! به خاطر چیزایی که بینمون بود "_

  "؟اندارم درست می شنوم که چیزي بین شما دو تا بوده؟ تو داري ما رو دور می زنی، مگه نه، ج ":سینر گفت
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  "خفه شو ":من گفتم

نمی خواي منو به دوستاي  ":زیاد نثار ما می کرد، گفت و فداکاري که لبخندش را با گذشت بد پنی در حالی

  "جدیدت معرفی کنی، جان؟

واکر تو رو در جریان نذاشته یا اخیراً بهش گزارش ندادي؟ تو همیشه موقع شروع  ":من ابرو باال انداختم

. هم دوست دخترش زیباي سمی و آن هم مادمنهخب، این سینره و این . یه پرونده بی توجه بودي رو تحقیقات

  ".ما تازه لمنتیشن رو نابود کرده ایم

می خوام باهات چی کار . می بینم که دوباره با دوستاي بدي هم نشین شدي. آه، عزیزم، چه بد ":بدپنی گفت

ن همه چی و فقط براي تر و تمیز موند. می خوام بکشمت درست همین جا و همین حاال! کنم، جان؟ می دونم

  ".دوستات هم می تونن باهات بمیرن

شاید دوست داشته . تو جان رو قبول داري، نه؟ چه شیرین ":او لبخند قدرتمندش را به طرف سینر برگرداند

در واقع، خوشحال می شم اگه همتون . گردنش رو براي من بشکونی؟ من واقعاً این کار رو دوست دارم باشی

  ".تا حد مرگ کتک بزنید همدیگر رو درست جلوي چشم من

تمایل جنسی اش طوري شعله ور شد که انگار در . و همانطور که گفت، ناگهان به دلرباترین زن دنیا تبدیل شد

نگاه کردن به او . وجودش خیابان را پر کرد، برگرداندن نگاه و مقاومت در برابر او محال بود. کوره را باز کرده بود

وهبتم را داشتم و بدپنی هم ممن . بیشتر از زندگی خودت حتی به او نیاز داشته باشی،ی، هکافی بود تا او را بخوا

. او به زنی تبدیل شده بود که شما حاضرید هر کاري برایش انجام می دهید، حتی قتل. ال خودش را داشتم

نست در ، هیچ کس نمی تواوقتی خودش را عرضه می کردوقتی . بهترین اسلحه ي او همیشه خودش بوده است
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اگر از نابغه هاي خاصی مثل سینر و مادمن و من که فقط مرد بودیم بگذریم، زیباي . مقابل بدنش مقاومت کند

  .سمی شیطان همخوابه اي از جهنم بود

  ".بی تجربه ":زیباي سمی گفت

مشکالت جادوي بدپنی از کار افتاد و او فقط یک زن واقعاً جذاب با کمی . و در همان لحظه، طلسم شکسته شد

فکر نمی کنم کسی تا به حال طلسمش را . او به ما نگاه کرد، دهانش باز مانده و کامالً حیرت زده بود. وزنی بود

آنجا بوده ام و ولی من . تالش خوبی بود، پنی ":من به او لبخند زدم. به این سادگی و بی توجهی شکسته باشد

  ".مشهورترم، من روراست باشیمآن کار را انجام داده ام و اگه 

او با یکی از کفش هاي پاشنه بلندش محکم به زمین کوبید و فحش هاي بچگانه اي به زبان آورد و ناگهان دو 

او از فاصله ي کم شروع به . اسلحه ي بسیار بزرگ در دستکش هاي سفیدي که به دست داشت، ظاهر شد

و . می دانستم او چطور عمل می کند. دادمتیراندازي کرد، صداي انفجار شدیداً بلند بود ولی من جاخالی می 

ما همگی می . حتی با اینکه جاخالی می دادم و سرم را می دزدیدم، واضح بود که او فقط مرا نشانه نگرفته است

اگر او روي من . اشتباه محض بود... و این . بایست می مردیم تا کسی چیزي درباره ي ناکامی طلسم او نشنود

  .من سریع و ناقال هستم ولی ضدگلوله نیستم. نست به جایی برسدتمرکز می کرد، می توا

او آنجا ایستاده بود و عبوسانه چشمک می زد و وقتی گلوله ها . دگلوله ها حتی نمی توانستند مادمن را پیدا کنن

من مطمئن نبودم گلوله ها چه آسیبی می . می کردند، حواسش جاي دیگري بود     از دیوار پشتش کمانه 

لی سینر صبر نکرد تا بفهمد، او به سرعت به جلو قدم برداشت و بین د به یک شیطان همخوابه برسانند وتنسنتوا

می دادند ولی اثر واضحی     بدپنی و عشقش ایستاد، گلوله ها هر چه بیشتر و بیشتر درون بدن او تاپ تاپ صدا 

تأثیري نداشت، بنابراین لگدي به زیر سینر . دت کمی پلک زد، بعد به طرف سر او شلیک کردمبدپنی . نداشتند
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چنگ انداختم،  یمن از پشت به بدپن. سینر با کمر روي زمین افتاد و بدپنی زیباي سمی را نشانه گرفت. زد

دستانش را بستم و او یکدفعه روي کمر خم شد و من را از باالي سرش پرتاب کرد، من محکم به زمین برخورد 

سینر دوباره روي پا ایستاد و به طرف  .ندجایی را که قبالً بودم داغون کرد ها لولهگ. و شروع به غلتیدن کردم

بدپنی هجوم برد، او اسلحه هایش را روي سینر خالی کرد، نقطه هاي آسیب پذیرش را نشانه گرفت، ولی سینر 

او مانند . آمد هیچ خونی بیرون نمی. نمی کرد       حتی با اینکه گلوله ها سوراخش می کردند، شانه خالی

او . قابیل، داغ گناهش را بر پیشانی به دوش می کشید، و هیچ چیزي در این دنیا نمی توانست به او صدمه بزند

  .درست روبه روي بدپنی ایستاد و بدپنی آخرین گلوله را در چشم چپ او نشاند

زسازي کرد و بعد او غرغره و تنها پس از چند لحظه ي ناچیز تخم چشمش خود را با "آخ ":سینر به سردي گفت

  ".مطمئنم مال توئه ":کرد و گلوله را در کف دستش تف کرد و آن را به بدپنی تعارف کرد

کرد و دو چاقوي نقره اي از ناکجا آباد قاپید و  دیدرا نشان داد، اسلحه هایش را ناپ بدپنی به زیبایی دندان هایش

آن ها اسلحه هایی جادویی بودند که با جادوهاي باستانی . ردا را تا قبضه درون سینه ي سینر فرو کههردوي آن 

  .پر شده بودند، یکی ملعن و دیگري مقدس

. سینر تنها آنجا ایستاد و آن را پذیرفت. من خداهایی را می شناختم که با ضربه اي مثل این کشته شده بودند

حاال  ":و لب هایش را غنچه کرد بدپنی روي سینه ي پرابهتش دست به سینه شد. من او را تحسین می کردم

  ".فقط عادالنه نیست، عزیزم

  ".یه کار ناخوشایند. من با این خانم کار دارم. وایسا کنار، سیدنی ":زیباي سمی از باالي شانه هاي سینر گفت

  "نه ":سینر گفت

  ".من نیست این جزء طبیعت. نمی تونم اجازه بدم مجازات نشده بره !اون سعی کرد تو رو بکشه، عزیزم "_
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  "تو از جهنم بیرون اومدي که با من باشی، براي اینکه طبیعتتو عوض کنی، یادته؟ "_

  "...آره، ولی  "_

  .ان همخوابه براي لحظه اي ساکت شداو شیط ".هیس ":سینر گفت

بکشی، اگه نمی خواي حقیقتاً منو  ":بدپنی به زیباي سمی زبان درازي کرد و بعد امیدوارانه به سینر نگاه کرد

و اگه گمشون کنم پاپا عصبانی می  عزیزم، می شه لطفاً چاقوهامو پس بدي؟ اونا میراث آبا و اجدادي من اند

  ".شه

سینر با تالش زیاد تیغه ها را به زور از سینه اش بیرون کشید و با روشی اشراف زاده اي آن ها را در اختیار 

  .و رفتم تا به او بپیوندممن جل. بدپنی چاقوها را ناپدید کرد. بدپنی گذاشت

تو به دنبال کردن ما ادامه می دي و . می خوایم باهات چی کار کنیم، پنی؟ نمی تونیم اجازه بدیم بري ":گفتم

تو مثل منی؛ هیچ وقت تو یه پرونده . دنبال محل خوبی می گردي تا با اسلحه هاي بهتر بهمون حمله کنی

  ".تسلیم نمی شی

  ".من سبک خاصی دارم! جان تیلرمن شبیه تو نیستم،  "_

سریع تر از آنکه ما بتوانیم عکس العملی نشان بدهیم، زیباي سمی به جلو هجوم آورد و بدپنی را از گردن گرفت 

. بدپنی جیغ کشید و با عصبانیت تقال کرد، ولی نمی توانست نفوذ شیطان همخوابه را بشکند. کرد مو به پشت خ

، پر شدهمی شد و دهانش که به لبخند پهنی گشوده  هایی ختم  گر به چنگالانگشت هاي زیباي سمی حاال دی

لبان قرمزش به گردن بدپنی بسیار نزدیک شده بودند و او دیگر شبیه یک دختر مدرسه . از دندان هاي تیز بود

  .بود، شیطانی که از جهنم به بیرون تف شده بوداو شبیه چیزي بود که واقعاً . اي انگلیسی نبود
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او به جلو راه افتاد و بعد وقتی زیباي سمی دندان هاي تیزش را روي گلوي پنی تنظیم می  "!نه ":ر گفتسین

سینر دستانش را با مالیمت . نوك دندان هادر حال سوراخ کردن پوست بودند. انی توقف کردهکرد، به طرز ناگ

  ".خواهش می کنم، نکشش ":باال برد

تو . اون باید بمیره ":پنی می کشید، به طرزي منطقی گفتوي گردن زیباي سمی در حالی که لب هایش را ر

شنیدي چی می گفت؛ او دستور داره هر کی رو که ممکنه با ما حرف بزنه بکشه، یا من گلوشو از هم می درم یا 

  ".این پرونده همین جا متوقف می شه

  ".یه بی گناه رو براشون قربانی کنمهیچ کدوم از پرونده هاي من ارزشش رو نداشته ان که زندگی  ":من گفتم

  "تو فکر می کنی این بی گناهه؟ ":زیباي سمی ابرو باال انداخت

  ".اونو بکش و اونوقت تا ابد دشمن من خواهی بود. شاید به لحاظ فنی نباشه ولی هست "_

او به  ".ریمما حافظه هاي طوالنی مدتی دا. هیچ وقت یه شیطان رو تهدید نکن، جان تیلر ":زیباي سمی گفت

  "به عالوه، تو که نمی خواي اون به من صدمه بزنه، می خواي سیدنی؟ ":سینر نگاه کرد

همه ي چیزي که مهمه اینه که تو نمی تونی حاال این زن . تو داري مسائل رو با هم قاطی می کنی ":سینر گفت

ما باید بهتر از اون . مثل اون نیستمچیزي باشه که استحقاقش رو داره، ولی ما او می تونه . رو بکشی چون عاجزه

  ".به خاطر من. حاال بذار بره. باشیم

زیباي سمی براي مدتی طوالنی موقعیت را بررسی کرد و در این مدت بدپنی به سختی جرأت کرد نفس بکشد، 

ف سینر بعد شیطان همخوابه به طور ناگهانی قربانی اش را روي زمین انداخت و سالنه سالنه و بدون عجله به طر
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ستم نمی ونمی د ":بدپنی روي پاهایش ایستاد و خودش را مرتب کرد و با کمی سستی به من لبخند زد. برگشت

  ".ولی من پیدات می کنم و می کشمت. تو همیشه یه آدم ترسو و خیال انگیز بودي. ذاري منو بکشه، جان

من دارم خیلی به مادرم نزدیک می شم، . ي که تا به حال داشته اينه توي بهترین روز ":من با مالیمت گفتم

  ".به دست یکی کشته می شیمطمئناً  تو این راه .پنی

طوري تند حرکت می کرد که براي فردي در . بد پنی با تعجب به من نگاه کرد بعد برگشت و باعجله دور شد

من او . پیراهن چسبان با کفش هاي پاشنه بلند بسیار زیاد بود و به سرعت در سایه هاي انتهاي خیابان گم شد

نستم بی رحمانه او را بکشم توامن نمی . را در حال رفتن تماشا کردم و به خودم اجازه دادم لبخند کوچکی بزنم

ولی خیلی نگران نبودم که ما را دنبال  .به تنهایی موفق می شونداحساسات . جز اینکه هراسی در دلش بیاندازم

می دانستم جاي بعدي که می بایست برویم . احساس می کردم داریم به آخر این جستجو نزدیک می شویم. کند

  .کجا بود

  "می خوایم بریم؟ یه جاي جالب؟      بعد از اینجا کجا  ":مادمن در حالی که حداقل روحاً با ما بود، گفت

  ".من کامالً مطمئنم که ما نیاز داریم بریم و ارباب خارها رو ببینیم. نه خیلی ":من گفتم

رسیدیم که این به توافق  دمولی فکر کر. اگه اشتباه می کنم تصحیح کن، جان ":سینر نگاه نافذي به من انداخت

 براي بقاي خود خوبی داري ولی هزارتا دلیل جاه طلبی ، شجاعت و افکار جانبی واقعاً بدیه؟ منظورم اینه که فکرِ

احتماالً قدیمی ترین موجودي در طرف شبه که هنوز در این پله از جهان زندگی می ... ارباب خارها . وجود داره

من توي کوچه ي موش ها فقط به این دلیل بهش اشاره کردم چون هرن بحثشو  .کنه و قدرتمندترین اونائه

  ".بشهمن واقعاً انتظار نداشتم جدي گرفته . وسط کشید
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. اونا می گن اون مسیح رو می شناخته .شنیدیمجهنم یه چیزایی دربارش  توما . ازباب خارها ":زیباي سمی گفت

  ".ه او زانو بزننمی گن شیاطین و فرشتگان مجبورن جلوي پیشگا

او قبل از اینکه رومی ها . و اگر کسی درباره ي آغاز طرف شب چیزي بدونه، اون کس او خواهد بود ":من گفتم

و شاید با در نظر گرفتن اینکه واکر بدپنی رو فرستاد تا هرن رو به دلیلی . الندینیوم رو در شهر بسازن اینجا بوده

  ".تو راه ارباب خارها دنبال کنهبکشه؛ بنابراین اون نمی تونه ما رو 

 .ما همگی یکدفعه به او نگاه کردیم، ولی او چیز بیشتري براي گفتن نداشت ".این فکر خیلی بدیه ":مادمن گفت
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  هشتمصل ف

  سنگی هستم که همه قلب ها را می شکندمن 

  

به خصوص سعی می کردم . وقتی همراهانم را به بیرون فریک فر هدایت می کردم، افکار مختلفی در ذهن داشتم

کار و  ،من همیشه در نظر داشتم که کتی. به یاد بیاورم که آیا چیزي به وصیت نامه ام اضافه کرده ام یا نه

تغییر دادن وصیت نامه یکی از کارهایی است که آدم . تجارتم را به ارث ببرد ولی هرگز آن را مکتوب نکرده بودم

آدم همیشه فکر می کند حاال حاال ها وقت . آن را به تعویق می اندازد چون دوست ندارد مرگش را یادآوري کند

قسمتی از وجودم می خواست به کتی . ارباب خارها می بیند تا وقتی که خودش را در راه رفتن به مالقات... دارد

چه  خداحافظبه جز . زنگ بزنم و براي آخرین بار با او صحبت کنم ولی بخش عاقل وجودم مانع این کار می شد

  می توانستم بگویم ؟

دوباره  سینر و زیباي سمی دست در دست هم راه می رفتند و. به نظر نمی آمد همراهانم نگران چیزي باشند

من سعی کرده بودم که به آن ها . مادمن هم در دنیاي خودش سیر می کرد. مثل نوجوان ها هرهر می خندیدند

توضیح دهم این کار چقدر خطرناك است ولی آن ها فقط لبخند زده و سرتکان داده و گفته بودند که کامالً 

بخشی از . ی کننداهد من را تا دنیاي زیرین همراهوهرگز دلشان نمی خ. نه واقعاً. اما نفهمیده اند. فهمیده اند

، براي امنیت خودشان ولی بخش معقول و به دردبخور وجودم نمی دن آن ها شودموجودم می خواست مانع آ

من . می کردم     اگر من در آخرین قسمت کارم جان سالم به در می بردم، به کمک آن ها احتیاج پیدا. خواست

  واقعاً داشتم آماده می شدم آن ها را قربانی کنم؟ براي پیدا کردن حقیقت درباره ي طرف شب؟ یا براي مادرم؟
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 - شاید به همین دلیل آن ها را انتخاب کرده بودم. آن ها مثل دوستان من و یا هر کس دیگري نبودند. شاید

  .ندازملوي گرگ ها بیبور شوم آن ها را جچون برایم فرقی نمی کرد اگر مج

این فکر آنقدر سنگدالنه و بی رحمانه بود که حتی خودم هم شوکه شدم، به دور و بر نگاه کردم تا توجه خودم را 

واکر دوباره ظاهر شده اند و در انتهاي کوچه  مراقبانبه چیز دیگري جلب کنم و این همان وقتی بود که فهمیدم 

آن ها به . ی نمی کردند خودشان را مخفی کنندیره شده بودند و حتی سعدور هم جمع و به طور علنی به ما خ

وقتی  ما به آن ها نزدیک تر شدیم معلوم بود که آماده اند در صورت . هم چسبیده بودند تا راحت تر باشند

را بین ما و خودشان ترسیم  اي سیگنال هاي محافظتی جنگجوجادوگران   .احساس خطر از خود دفاع کنند

من در . می درخشیدند و جرقه می زدند و ذره هاي مهیب آتش از آن ها چکه می کرد    به روشنی که دکردن

  .را متفکرانه بررسی کردم مراقبانو  بل مالحظه توقففاصله اي قا

اون بهشون گفته کجا . بدپنی همیشه یه شایعه پراکن وراج بوده. بگو ما بدپنی رو کشته ایم ":زیباي سمی گفت 

  ".می ریمداریم 

. اونا مضطرب ان، ترسیدن و روحیه شون تضعیف شده، نمی دونی چقدر آدماي واکر رو دوست دارم ":من گفتم

من با . را عقب کشیدند آن ها برداشتم و آن ها آشکارا خودمن چند قدم به طرف  ".حاال تماشا کن و یاد بگیر

    خبرهاي بد رو بهتون. خوب و چندتا خبر بد دارم من چندتا خبر! سالم، پسرا "      :لبخندي اسرارآمیز گفتم

بدپنی و گریون فرستادیمش خونه و آره، لمنتیشن رو هم داغون کردیم و  پا زدیم در کونِ می گم، آره ما یه تی

. و خبر واقعاً بد اینه که من دروغ گفتم هیچ خبر خوبی ندارم. ن هم داریم می ریم ارباب خارها رو ببینیمآره، اال

  "الی هست؟سؤ
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نیاز دارند پیش واکر برگردند و دستورهاي تازه بگیرند و در  هبه این نتیجه رسیدند ک مراقبان و به همین سرعت

  .دوان دوان دور شدندشیطان شناسان ژزوئیت .  عرض یک لحظه همگی رفته بودند

  ".حاال این نگران کننده است ":سینر گفت

مجموعه ي پهناوري از سردابه ها و تونل ها و کانال ها و لوله . یر زمین رفتبراي مالقات با ارباب خارها باید به ز

زیر خیابان هاي طرف شب وجود دارد، که راه را به درون دنیاي زیر زمین باز می  هاي فاضالب در اعماق زمین

آنجا محل سکونت انسان ها و سایر موجوداتی است که تنها قادر به زندگی و  حرکت در تاریکی هستند، . کند

تولد شوید و شما می توانید در دنیاي زیرین م. دور از آسمان هاي باز و المپ هاي درخشان خیابان هاي باال

همچنین تونل . تمام زندگی خود را در آنجا بگذرانید و سرانجام بمیرید و قرن هاي بیشماري را پشت سر بگذارید

آن ها براي . می کنند بدون اینکه دیده شوید در طرف شب رفت و آمد کنید  ها و کانال هاي تاریک کمک 

نان دنیاي زیرزمین با قتل و آزار و اذیت و یا حتی مسافرت هاي کلی استفاده اي ندارند به خاطر اینکه ساک

  .آن ها به شدت زودرنج هستند. خوردن مسافران مانع آن ها می شوند

من خودم هرگز این راه را امتحان نکرده بودم و . ولی براي رسیدن به قلمرو ارباب خارها تنها یک راه وجود داشت

ولی من بعضی مواقع مطمئن . ن راه را امتحان کندیکه اقدر احمق باشد نحتی کسی را هم نمی شناختم که آ

چون شما هرگز نمی دانید که قسمت هاي مبهم اطالعات . مثل راز باقی می ماندبه خوبی  می شوم این چیزها

مردي که درباره ي  ارباب خارها و دنیاي . وقتی در دسترس قرار می گیرند که مشغول کار روي پرونده هستید

او با صداي تند و .  را بیرون انداخته بودندآن ها . صحبت کرد، مدت زیادي بود که چشم نداشتزیرزمین با من 

از تاریکی عمیقتر از شب گفته بود، از تونل هایی که تا ابد ادامه دارند و مردم ساکتی که از میان  ، نجواگونه اي

  .مینسردابه هایی شبیه کرم هاي روي ز. سردابه هاي قوسی شکل عبور می کنند
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را کجا پیدا کنید و احتیاجی هم به  نشما هم می دانید که آ. دنیاي زیرزمین هیچ ورودي عمومی اي ندارد

. یش بردمپمن همراهانم را از بین خیابان هاي کم نوري که هر لحظه باریک تر می شدند، . ندارید ندانستن آ

نزدیک ترین ورودي اي . ها پنهان می کردندمردم وقتی آمدن ما را می دیدند به سرعت خود را در میان سایه 

سنگی قرار  سفت و دیوارهایی که من می شناختم یک باغ کوچک خصوصی بود که عاري از هرگونه گزند پشت

من از درون سوراخ هاي میخ دار فلزي به . با دروازه اي که محکم قفل شده بود، در دسترس بود تنهاداشت و 

مثل  .روشن می شد اي درون باغ نگاه کردم؛ باغ بسیار زیبایی به نطر می رسید که با فواره ي شعله ور گازي

ها و درختچه ها ي گل درخت . پیدا کردن یک سوسن زیبا و منحصر به فرد که روي چاه فاضالب شناور است

مست کننده ي قوي از میان  رایحه يیک . دار و شکوفه هاي باارزشی آنجا بود که مرا از خود بی خود کرد

چرا از محلی به این زیبایی همچنین استفاده اي  ":زیباي سمی در نزدیکی من ایستاد.  به مشام رسیددروازه 

  "؟ می شه؟ و چرا دروازه پر از ورد هاي حفاظتی است

  "منظورت اینه که نمی دونی؟ ":سینر گفت

  ".یه کلید که در ازاي بخشی از حق الزحمه ي یک پرونده ي قدیمی گرفتم. یه چیزي براش دارم ":من گفتم

ولی او چیز . ما همه یکدفعه به طرف او برگشتیم و به اونگاه کردیم ".تو پر از این چیزایی ":زیباي سمی گفت

  .تبیشتري براي گفتن نداش

نمی چرخید ولی الزم بود کمی زور بزنم . من کلید را از دسته کلیدم جدا کردم و آن را در قفل دروازه فرو بردم

می توانستم غیر فعال شدن طلسم هاي . تا باالخره در جایش چرخید و من دروازه را هل دادم و باز کردم

من کنار ایستادم و اجازه دادم تا بقیه اول . مثل فشاري که به طور ناگهانی کاهش یابد. حفاظتی را احساس کنم
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وقتی که چیز ناخوشایندي اتفاق . نه اینکه دور از ادب و نزاکت باشد، در واقع به باغ اطمینان نداشتم. بروند

  .در را پشت سرم بستم و قفل کردم. نیافتاد، من هم به دنبال آن ها داخل رفتم

نور . و روح مانند به باغ داده بود جیبی بزرگ بود، ظاهري غیر واقعینور آبی سفید ماه باالي سرمان که به طرز ع

ره اي فواره هاي گازي قدیمی ، طرح هاي تیره و بی روحی از درختان بلند و باریک و قلمی روي دیوار ها زرد کَ

باغ پیچ در  وبهاي یغور و جلوه هاي گل هاي شب  راه پاخورده و باریکی بین درختچه ها و بوته. می انداخت

حتی گلبرگ هاي گل ها . هر چیزي در باغ به آرامی حرکت می کرد، اگرچه هیچ اثري از نسیم نبود. خورده بود

گل ها اکثراً قرمز و سفید بودند و چیزي درباره ي آن ها وجود . نیز مانند لب هاي غنچه اي باز و بسته می شدند

یک دفعه آواز گل رزي را . ي استخوان، قرمز براي گوشتداشت که این فکر را در ذهن ایجاد می کرد؛ سفید برا

  .شنیدم و این شیطانی ترین چیزي بود که تا به حال شنیده بودم

دوال شده بود تا گلی را بو کند ولی خیلی سریع سرش را برگرداند و به دماغش  ".جاي زیبائیه ":سینر گفت

  .چین انداخت

  ".منه، من اینطور فکر نمی کن ":زیباي سمی گفت

شما . هر چیزي در اینجا ریشه هاي واقعاً عمیقی داره. باالترین نشانه هاي شناخت شیطان از جهنم ":من گفتم

حاال اجازه بدید حواسمون رو جمع وضعیت امور . می کنه   دلتون نمی خواد بدونید چی غذاي اونا رو تأمین 

  ".دست نزنید يچیز بهوسط باغ کنیم و 

به  ما را دید خوبی روي ما دارند اما باالخره در باغ جلو می برد تا مطمئن شود همه چیز راه باریک ما را عقب و

قسمت هاي برجسته . براي بال هاي ریخته شده اش می گریست و فرشته زانو زده بود. جایگاه یک فرشته رساند

پشت فرشته یک ساعت . دي صورتش بر اثر باد باران و زمان و شاید بر اثر اشک ها فرسوده و سائیده شده بودن



 نفرین در شهر   گیرین.آر.سیمون: نویسنده

 

٧ 

 وب سایت هواداران درن شان

 180آن را با یک دست گرفتم و به آرامی آن را  شاخص. مهتابی قرار داشت که زمان دقیق را نشان می داد

. ساعت مهتابی به شدت لرزید و ناگهان به یک سمت سرخورد، تا درگاهی تاریک را آشکار کند. درجه تغییر دادم

یک نردبان . درگاه به اندازه اي بزرگ بود که بتواند یک مرد را از خودش عبور دهد و به اعماق زمین راه داشت

ما همه با هم نردبان را برگرداندیم و با تردید به درون تاریکی خیره . یک طرف درگاه چسبیده بود سیاه فلزي در

شدیم و بعد زیباي سمی یک حلقه آتش جهنمی درست کرد و آن را باالي درگاه نگه داشت ولی نور مسافت 

هیچ یک . ا حمل کندآخر سر مجبورش کردیم اول از همه برود و آتش را جلوي م .زیادي را روشن نمی کرد

  .نمی خواستیم کورکورانه به درون تاریکی سرازیر شویم

او اول از همه رفت و بعد سینر رفت چون نمی خواست از او جدا بیافتد و بعد مادمن و آخر همه هم من رفتم تا 

باالي  پله هاي کلفت نردبان آهنی زیر دستانم داغ و عرق کرده بود و حلقه ي روشن. مادمن را هدایت کنم

نور پایین حاال دیگر روي شانه هاي زیباي سمی به رقص درآمده . سرمان به سرعت در دوردست ها ناپدید شد

باعث می . تار و پود آتش جهنمی را دوست نداشتم. بود و فقط به قدري کافی بود که بتوانیم همدیگر راببینیم

پله هاي نردبان به طرز آزار دهنده اي دور . کز کردمفکرم را روي نردبان متمر. نگرانی داشته باشم... شد احساس 

وقتی پایین می . گرفته بودند، به نظر می رسید که براي استفاده ي انسان ها طراحی و تعبیه نشده انداز هم قرار 

ن پایین و پایی. رفتم شانه هایم با دیواره هاي حفره برخورد می کرد و به نظر می رسید نردبان تا ابد ادامه دارد

نمی   پاها و دست هایم از فشار وارده به درد آمده بود وهنوز هیچ نشانه اي از انتهاي حفره دیده. تر می رفتم

دلم می خواست نظرم را عوض کنم و باال برگردم ولی قدرت طی کردن این مسافت را نداشتم بنابراین چاره . شد

  .خشنی در سکوت بلند می شد هاي زمخت وهمه به سختی نفس می کشیدیم ، صدا. اي جز پایین رفتن نبود

از سر وقتی زیباي سمی به طور ناگهانی اعالم کرد که پاهایش با سطحی برخورد کرده است همگی حتی مادمن 

سهمی از معاشرت و  به شاید او فقط.  با ما استبه نظر می رسید مادمن مدتی است که .  آسودگی آهی کشیدیم
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یا شاید احساس کرده بود چیز خطرناکی در حال آمدن . اقی بماندروي زمین بمصاحبت و حوادث نیاز داشت تا 

بگوید  دانستم که او دوست دارد چیزهایی من فقط می. من چیزي نپرسیدم. نیاز دارد با آن مقابله کند است و او

یکی پس از دیگري از انتهاي حفره پایین آمدیم ، از راهی تهی و خالی کنار . می آورد     که سر من را به درد

 یوارهاي سنگی کانال جاي پنجه هايروي د. آب هاي تیره در یک مکان تاریک و تیره. ه بودیمکانال سر درآورد

در فاصله اي که شعله . بزرگی دیده می شد که با چیزي که به طرز هولناکی بزرگ بود روي دیوار کنده شده بود

زي دیده نمی شد، به جز یک یهاي در حال جهش زیباي سمی مشخص می کرد، هیچ نشانی از کسی یا چ

چهار تاي ما کنار هم روي برآمدگی . زنگوله ي نقره اي کوچک که به یک تکیه گاه بلند متصل شده بود

. بگوییم که به مکان واقعاً بدي وارد شده ایمهمگی می توانستیم . ایستادیم و به هم چسبیدیم تا راحت تر باشیم

  .بو گرفته بود. هوا داغ و عرق کرده بود مثل سوناي بخار و بوي بدي می داد

  .صدایش منعکس یا کشیده نمی شد "حاال چی؟ ":سینر گفت

اینجا یک  ---- . می رسه این آخرین چیزیه که به ذهنم . ریمآکر کنم باید زنگوله رو به صدا درف ":من گفتم

  ".سرزمین ناشناخته است

زشتی رو که فکر می کنن ناهارشون  اتاز کجا بدونیم صداش موجود زنگ رو به صدا دربیاریم؟ ":سینر گفت

  "رسیده، خبر نمی کنه؟

می پري، به عالوه تو نگران چی      اي داشته باشی وسط حرف آدم  بدون اینکه ایده. ما نمی دونیم ":من گفتم

  ".خیال می کنی آسیب ناپذیري هستی؟ تو که
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من حتی مطمئن نیستم بتونم در برابر هضم . در برابر تنبیه و مجازاتفقط خیلی آسیب ناپذیر . نه دقیقاً "_

. ، جون سالم به در ببرمود به اندازه ي کافی بزرگ و مصممشدن و بلعیده شدن و بعد دفع شدن توسط یه موج

  ".من هم محدودیت هایی دارممن یه مورد استثنایی هستم ولی حتی 

  ".اینو االن داره به من می گه ":من گفتم

روي  آن دستش را که شعله در آن بود، او روي لبه ي کانال زانو زده بود و  ".پسرها، پسرها ":زیباي سمی گفت

ا تمساح فکر می کنید اینج... من کامالً مطمئن ام یه چیزي دیدم که حرکت کرد ":آب هاي تیره نگه داشته بود

  "...باشه؟ آدم داستانایی درباره ي حیووناي خونگی اي که با سیفون داخل کشیده می شن، می شنوه

یه حس قوي اي به من می گه هر چیزي که توي این آب ها زندگی می کنه، احتماالً  ":من با استحکام گفتم

خیلی آروم و بااحتیاط از کنار آب دور من اگه جاي تو بودم . تمساح رو به عنوان یه اشتها آور به حساب می آره

  ".دردناکه هم طرف شب پایانبراي  همه چیزاینجا جاییه که . می شدم

  ".زنگ رو به صدا دربیار ":سینر گفت

من ضربه ي محکمی به زنگ زدم و صداي تیز و به شدت عمیقی بدون هیچ گونه ابهام یا پژواك در طول کانال  

اریکی آماده خودمان را براي حمله ي چیزي از درون ت. و جرأت دادیم ما همگی به خودمان دل. پخش شد

کم داشت خیالمان  کم. صدا خاموش شد و ما هنوز آرام و بی حرکت ایستاده بودیم. فتادکردیم ولی اتفاقی نی

معلوم به خاطر اینکه نمی  راراز ق. او را از کار انداخته بودمن فهمیدم که صداي درونی مادمن  . راحت می شد

صداي  به سمت راست ما، از اعماق کانال و بعد از طرف بیرون تاریکی درك کندخاص  هاي توانست این موقعیت

ما به  .از میان آب هاي تاریک بودقایق در حال رد شدن حرکت چیزي به گوش رسید صداي آرام و ثابتی از یک 

م تا اینکه باالخره قایقی با شالوده ي کوتاه و پوشش درخشنده ي  چشمانمان در برابر تاریکی فشار می آوردی
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قایق بدون شتاب و  عجله به سمت ما حرکت . طالیی و محکمی که از پایه تا پاشنه آن را پوشانده بود، ظاهر شد

 حکمی بهنقره اي و م ستاده بود و قایق را با چوب دستیمی کرد و هیکل انسانی اي به تنهایی وسط عرشه ای

ده بود با یک جفت چشم شو با رنگ آبی مالیم و شادي رنگ  شدفوت می  20قشنگ  طول قایق. جلو می راند

پیکر انسانی که با کوشش . بزرگ سیاه که روي یکی از سینه هاي نقاشی شده ي قایق به تصویر کشیده شده بود

 و یک ماسک به رنگ کرم کم رنگ اشتبسیار قایق را به پیش می راند، یک رداي نارنجی مخفی کننده به تن د

چیز نگران کننده آن بود که ماسک تنها یک . می پوشاند    و یکنواخت به سر کرده بود که همه ي صورتش را

نی و رسمی مقابل قایق مقابل ما توقف کرد و پیکر پوشیده تعظیمی طوال. سوراخ براي چشم در طرف چپ داشت

او این حرف را با صدایی  ".نفرین شده، به دنیاي زیرزمین خوش آمدید شما، احمق هاي بیچاره ي":ما انجام داد

دوست دارید کجا ببرمتون؟ انتخاب هاي زیادي ندارین، من اجازه  ":پرطنین و با لهجه ي فرانسوي به زبان آورد

. بوده اندده و پایین رودخانه بدتر، اگرچه مرگ خوار ها این اواخر ساکت باالي رودخانه ب. ي ورود خواهم داد

 .ش رشد کردندیچند وقت پیش یه نفر سعی کرد اونا رو با سم بکشه ولی چیزهاي فاسد و گندیده حسابی رو

اگر جاي شما بودم . ف نمی کنملامیدوارم حقیقتاً بدونید کجا می رید چون من براي پیدا کردن مسیر وقت ت

  ".برمی گشتم باال، از این جلوتر برید بهتر از االن نمی شه

خره توانسته بودم کلمه اي از این باال ".تقریباً می شه گفت همون خوشامدگویی ایه که انتظار داشتم ":ن گفتمم

  "می تونی ما رو پیش ارباب خارها ببري؟ ":ور و آنور براي گفتن پیدا کنم

  ".ستنده زندگی اینقدر بده؟ راه هاي بهتري هم براي خودکشی هست و بیشترشون کم درد تر ":قایقران گفت

  "آره یا نه؟. ارباب خارها ":من سفت وسخت گفتم

  ".بومی ها ناآرام و گرسنه ان. دتو آب نیفتی. بیائید باال. بسیار خوب دوستان من "_
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قایقران پاروي نقره اي اش . ما همه بااحتیاط سوار قایق شدیم و قایق زیر سنگینی ما به طور جدي به لرزه درآمد

بیشتر از چیزي که به نظر می . حرکت آسان و بدون دردسر ما را در راهمان جلو برد را در آب انداخت و با یک

، زیباي وقتی حلقه ي درخشان دورمان را فراگرفت. رسید می دانست ولی به هر حال می بایست اینطور باشد

سانی و قایق در تاریکی محصور کننده به آ. سمی آتش جهنمی را خاموش کرد و ما همگی کمی راحت تر شدیم

      قایقران مستقیم به جلو خیره شد و چیزهایی را که با تنها چشمش می دید، بروز . به آرامی حرکت می کرد

  .نمی داد

نه اینکه همیشه  ":صدایش از پشت ماسک کامالً واضح بود ".این روزا توریست هاي زیادي اینجا نمی آن "_

آرامش و . بیشتر قسمت هاي اینجا می پسندن، می دونید در واقع این چیزیه که. توریست هاي زیادي داشتیم

  ".هیچ کدوم از شماها مشهور نیستین؟ من اونطوري که عادت دارم شایعه پراکنی نمی کنم. سکوت چیز عجیبیه

  ".من هم جان تیلرم. این سینره، این زیباي سمی و این هم مادمن":من گفتم

من فقط یه بار جولیان ادونت رو سوار . ی اي ندارهنسم ها برام معمعذرت می خوام، این ا ":قایقران سر تکان داد

  ". اون یه اشرافزاده ي واقعی بود. قایقم کردم

  "اینجا بودي؟ چند وقت ":من پرسیدم

وقتی براي اولین بار اومدم، اوایل قرن بیستم بود، از پاریس . و بهم هم نگو، چون نمی خوام بدونم.  نمی دونم "_

خیلی زود هم راهم رو به این . و جمعیت بزرگی که مصمم به دنبالم بودندسوار یه متروي تازه تأسیس شدم، 

. می کردم        به اندازه ي کافی زندگی پر سرو صداي شهري داشتم و فقط آرزوي تنهایی  .پائین پیدا کردم

کنم و وقت خودمو پر می کنم، و این به  من اینجا خدمت می! با اینهمه... دلم براي اپرا تنگ می شه اگرچه 

  ".عنوان مجازات کوچکی است براي روزهاي عجوالنه ي جوانی ام
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  "درباره ي دنیاي زیرزمین چی بهمون می تونی بگی؟ ":سینر گفت

همه ي قسمت هاي مختلف اون به اندازه ي قسمت هاي دیگه ي طرف شب قدیمی و خطرناکه، اینجا اول  _

و ر بود که شهر در حال رشد اون 1فاضالب ها و کانال ها و شاخه هاي فرعی رودخانه ي تمز مجموعه اي از لوله

می پوشوند، مجموعه اي از سردابه ها که توسط رومی ها ساخته شده بود از زیر شهر می گذشت به همین خاطر 

رومی ها آدماي اهل . دمی تونستن این زیر کارایی انجام بدن که دنیاي باال تأییدشون نمی کر) رومی ها(اونا

بیشتر . اونا باور داشتن که اگر خدایان نتونن ببینن آدم داره چی کار می کنه، هیچ اهمیتی نداره. عملی بودند

که گونه هاي مذهبی هم هست مردم دنیاي زیرزمین هنوز هم همین افکار رو دارن و البته یه سري جاهاي پرت 

می کنن براي روحشون خوبه و گونه هاي عجیب و غریبی که    رسلول هاي سنگی تاریک می شینن چون فکتو 

هم با کسی تفاهم ندارن و اونایی که به طور مداوم این ور و اونور می گردند، مثل گل روي  حتی توي طرف شب

مزاحمشون . ن و شهرهاي کوچک خودشون رو بیرون این سردابه ها می سازناَکه قرن ها این پایین بوده خودم 

و انواع دراکوالها و غول ها و شاخه هاي گوناگون . ون قربانی نمی کننشنااونا هم شما رو واسه ي خداینشید، 

بر . ولی الزم نیست به خاطر اونا نگران باشید، دوستان من. ما همه جورشو این پایین داریم...  2تخم بزرگتر

شما رو درست جلوي دروازه ي  محکم بشینید و من. اساس یه سنت قدیمی، من و قایقم محافظت شده ایم

خدا بهتون رحم کنه، چون شرط می بندم ارباب خارها این  الشایا –قلمروي ارباب خارها می برم و بعد از اون 

  ".نمی کنه     کارو

  "تا حاال باهاش مالقات کردي؟ ":سینر گفت

                                                             
١ Thames: رودخانھ ای در انگلستان 

٢ Elder Spawn 
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. س این کارو نخواهید داشتنه، و هیچ یک از شماها هم شان ":قایقران پشت ماسکش بلند دماغش را باال کشید

  ".اون خیلی خوب محافظت می شه

او براي مدتی در حالیکه ما را در طول کانال جلو می برد، با صداي متوسط مردانه اش پاره هایی از آوازهاي اپرا 

 آهنگ درونی مادمن هم با او همراه شده بود و هارمونی ها و. و اشعار بی ادبانه ي فرانسوي را زمزمه می کرد

و گاهی به بدنه ي  چیزهایی درون آب هاي تیره حرکت می کردند. آهنگ هاي محشري همراه او می ساخت

حلقه ي درخشانی که دور . نمی آمدند     ح آب را نمی شکافتند و بیرونطقایق برخورد می کردند اما هرگز س

وانم نماد هاي عجیب و غریب نجومی را قایق را فراگرفته بود، به اندازه ي کافی روشنایی ایجاد می کرد تا من بت

مجموعه هاي ستارگان هرگز روي . کاري شده بود ببینمه که روي سقف حکاکی شده ي باالي سرمان، کند

زیباي سمی خودش را کنار سینر رسانده و به او . زمین دیده نمی شوند، چه در این زمان چه در هر زمان دیگر

طرافیان در گوش او زمزمه می کرد، سینر پاسخی نمی داد و فقط سر نزدیک شده بود و بدون درنظر گرفتن ا

  .تکان می داد

کنار مجموعه اي از کانال ها که در نگاه اول به نظر نمی رسید فرقی با بخش هاي دیگر داشته سرانجام قایق 

بیشتر از این نمی  ":ماسک دار روي دسته ي پارویش خم شد و متفکرانه به ما نگاه کرد قایقرانِ. باشد توقف کرد

فقط می خوام بگم به امید دیدار؛ گرچه شک دارم دوباره همدیگر رو . جاي واقعاً بدیه، دوستان من. تونم جلو برم

  ".ببینیم

ما پیاده شدیم و او قایق را هل داد و از مجوعه ي کانال ها دور کرد و راهی را که از آن آمده بودیم در پیش 

از یک  که و نور قرمز زننده و گرفته اي حلقه ي درخشان همراه با قایق دور شد .واز نمی خواندآدیگر . تفگر

تصویر شخصیت . می شد، و دیوارهاي سنگی را روشن می کرد، جاي آن را گرفت    گاه سرپوشیده ساطعرگذ

هاي یونان باستان روي تکه سنگ هاي سوراخ سوراخ و ترك خورده اي که گذرگاه را می ساختند، حکاکی شده 
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سیک دیگه کسی هنر کال ":ما براي لحظه اي به هم نگاه کردیم و بعد زیباي سمی نچ نچ بلندي کرد و گفت. بود

  ".گوشت قتل عمد است گه، یه سوته براتون ترجمش می کنم، میبذارید . نمی خونه

  ".عجیبه، مثل اینکه افتادیم وسط گیاه خوارها ":سینر گفت

می تونم بوي فساد و گندیدگی و تباهی چیزهاي زنده . تا حدودي شک دارم که اینطور باشه ":زیباي سمی گفت

  ".می رسه  گاه به مشام رو حس کنم، و این بو از این گذر

این بو . بوي شدید و مخربی که مزه ي بدي در دهان ایجاد می کرد. ستم آن بو را حس کنممن هم می توان

یک ... یک هشدار یا شاید . بدون شک از گذرگاه نشئت می گرفت اگرچه هیچ حرکتی در هوا دیده نمی شد

بی  من راه را در پیش گرفتم و بقیه با. راي رفتن نداشتیمدیگري ب برگشت، راه هبه جز را. فرقی نمی کرد. تهدید

  .میلی به دنبالم آمدند

سرعت جاي تونل کوتاهی که دیوارهاي سنگی حکاکی شده اش با دانه هاي عرق منجوق دوزي شده بودند و به 

ندازه ابراي یک گردهمایی کوچک به . دادند که عاري از هرگونه جنبنده ي زنده بود خود را به یک غار متوسط

ابزار هاي آدم کشی . دي کافی بزرگ بود ولی نه به اندازه ي کلیساهایی که شما براي بازدید انتخاب می کنی

ن رویشان خشک شده قدیمی که خوابزارهایی . چاقو ها و سیخ ها با سیم از سقف آویزان شده بودند ،مثل اره ها

در انتهاي غار تختی زمخت  قرار داشت که از تکه گوشت هایی ساخته شده بود که برخی از آن ها هنوز . بود

. کرده بودندس هاي وزوزکنان آن ها را محاصره بدون تردید فاسد شده بودند و ابري از مگ یتازه بودند و برخ

دم که با خون رنگ شده بود، نام هایی از گونه هاي مختلف زبان ي دیوار هاي غار پوشیده بود از نام هاي مر همه

  .و فرهنگ

  "ی ان که قبل از ما اومدن؟یاسم کسا ":با تعجب گفت سینر
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  ".فهمیده؟ اما به نظر نمی رسه راه دیگه اي داشته باشیم اي نمی دونم، کس دیگه ":زیباي سمی گفت

  ".من فهمیده بودم ":من گفتم

یه اتفاق فکر می کنم . اینجا به هیچ وجه شبیه تصوري که از قلمروي ارباب خارها داشتم نیست ":سینر گفت

  ".بدي افتاده که ما هم اینجائیم

  ".ما اینجا تنها نیستیم. من اینطور فکر نمی کنم ":زیباي سمی به آرامی گفت

آن ها به سرعت و به طرز مهیبی در . وزوز کردناگهان ابر مگس ها از روي تخت گوشتی بلند شد و خشمگینانه 

بعد . به آن ها ضربه می زدیم در حال جنبشمانو با دستان  غار به چرخش درآمدند و ما سرهایمان را دزدیدیم

د و به طور ني مگس ها شروع به فزونی یافتن کرد مگس ها دوباره به تخت گوشتی برگشتند و ناگهان دسته

رو به روي ما قد علم کرد و در حالیکه سر ناتمامش  ،تیره پیکر انسانیِ. نسان درآمدتخمینی به شکل پیکر یک ا

. و بعد به طرز ناگهانی روي تخت گوشتی نشست. ي پاهاي کوتاه و قوي اش ایستادبا سقف برخورد می کرد، رو

لیدي مسخره از صدایی بی رحم و خصمانه که تق. کم کم به چیزي شبیه گفتاري انسانی تجزیه شد   صداي وزوز

  . زبان بود

شما جلوي درب ورودي قلمروي ارباب خارها قرار دارید و . ، مسافران عزیزخوش آمدید ":هیبت مگسی گفت

ابراین منو اینجا گذاشته، یه شیطان نب. او دلش نمی خواد کسی مزاحمش بشه. بیشتر از این نمی تونید جلو برید

از ي اشاهزاده . فقط براي اینکه ضمانت بده کسی مزاحم اون نمی شه شدهکه از جهنم احضار و عازم این محل 

از خدمتگذاران بهشت اطاعت کنه تا زمانی که طرف شب نابود یا زمان خودش  که نفرین شده تا از یکی جهنم

 هم ولی خوردن هنوز عنه و کنایه پیش می رهطپایه ي  بعضی مواقع فکر می کنم که تمام دنیا بر. متوقف بشه
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نظرت راجع به جاي من چیه؟ خیلی خوب نیست اما یه . مدت زیادي گذشته. سالم، زیباي سمی. ت بخشهلذ

  ".چیزایی داره که آدم فکر می کنه توي خونه است

  "ري شد که به اینجا محدود شدي؟ براي یه هدف مرگبار؟وچط. سالم، باب ":زیباي سمی گفت

راستی اینی که با توئه همون سینره؟ . رمجازي رو می دونهارباب خارهاست و هر چیز حرام و غی نواچون  "_

  "تنها روحی که در جهنم هنوز عشق می ورزه؟

  ".بله، این سیدنی عزیز منه ":زیباي سمی گفت

این زن تو رو . هستی که هنوز دروغ هاي جهنم رو باور داري یمنحرف و احمق آدم ":آن شیطان به سینر گفت

این کاریه که اون می کنه و همیشه هم درکارش موفق . خواهد افکند جهنم اعماقمنحرف خواهد کرد و به 

  ".بوده

  ".وقت و انگیزه ي کافی دارم که تو رو به طرف مرگ هل بدم ":سینر گفت

شکی نیست که . سالم، من جان تیلرم ":من تصمیم گرفتم قبل از اینکه این مکالمه وخیم تر بشود، مداخله کنم

حاال برو کنار یا ممکنه به چیزایی فکر کنم که می . اومدم اینجا تا با ارباب خارها حرف بزنم. اسممو می شناسی

  ".تونه برات جالب باشه

من واقعاً غافلگیر شدم، اگرچه  ":پیکر انسانی به جلو م شد تا نگاه دقیق تري به من بیاندازد "جان تیلر؟ "_

ما ارزش کار من بیشتر از این حرف هاست که بخوام اجازه بدم ا. ت بلندتر از این باشهدقَ همیشه فکر می کردم 

عزت نفس من در این موقعیت تقریباً همه ي چیزي است که اینجا برام مونده و هر کاري که تو بخواي . شیبرد 

. با من انجام بدي مطمئناً با رنج و عذابی که ارباب خارها داره باهاش منو مجازات می کنه قابل مقایسه نیست
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 گرسنهبه عالوه مدت زیادي از آخرین مالقات کننده ام می گذره و من . ن محدود به اینجا و اراده ي او هستمم

  ".ام

پیکر تیره رنگ به طور ناگهانی ایستاد و با کلی هن هن و فس فس خودش را به شکل یک هیکل یغور و گنده 

بزرگ  او سعی کرد با یک دست. د بوداکی بلندرآورد که نیمی از غار را پر می کرد و صداي وزوز به طرز دردن

شیطان یک لحظه درنگ کرد و بعد یک دست . او گذشتند کنار سیاه مادمن را بگیرد ولی مگس ها مظلومانه از

ی از مگس ها تبدیل شد و با سرعت به طرف ستونبه طرف من پرتاپ کرد، انگشت هایش را دراز کرد و به 

موهایم گذشتند و سعی کردند راهشان را به داخل دهان و بینی و گوش ها و آن ها از . صورت من حرکت کرد

آن ها از من فاصله گرفتند و عقب م روي صورتم می خزیدند و بعد در برابر بحت و حیرت. چشمان من باز کنند

مات و ظاهزاً او هم به اندازه ي من . شیطان درجا خشکش زد. نشینی کردند، ظاهراً به عقب رانده شده بودند

قی باز شد و تنها تم را احضار کنم، چشم درونی ام تَمبهوت مانده بود و بعد من از فرصت استفاده کردم تا موهب

  .یک لحظه طول کشید تا بطن کلمات قدرتی را که این شیطان را به این محل محدود کرده بود پیدا کنم

دارم می کنند تا چشم درونم را دوباره ببندم و وقتی از موهبتم استفاده می کنم، برخی غرایزم وا مو هنوز ه( 

وقتی ذهنم باز و بی دفاع است، احساس می کنم که چیزهاي مهیبی . بیشتر از مقدار نیازم از آن استفاده نکنم

دشمنانم چیزهایی . جایم را پیدا کنند تا خود را آشکار سازندمی شوند و سعی می کنند           به من نزدیک

هم بدتر است و همه ي غرایزم فریاد می زنند که  3هاروئینگه دنبالم فرستاده بودند که حتی از پیدا کرده و ب

اگر بیشتر از حد الزم از موهبتم استفاده کنم، این چیزهاي ترسناك جدید من را پیدا می کنند و اهداف هولناك 

  .)را به اجرا می گذارندمشخصشان 

                                                             
٣ The Harrowing 
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این کلمات از هیچ زبان یا حتی صداي انسانی نشئت نگرفته بود و شنیدن آن . من کلمات قدرت را به زبان آوردم

من کلمات را آرام ولی به . ها که با صداي بلند گفته می شد، کافی بود تا مردان زیادي را به دیوانگی دچار کند

در جمجمه ام طنین انداز شد تا اي هولناکشان صد. بیان کردموضوح به زبان آوردم، بخش به بخش آن ها را 

بعد او رفته  لحظه اي شیطان باخشم بی اثري فریاد کشید و. جایی که فکر کردم ممکن است سرم منفجر شود

تنها چیزهایی که باقی ماندند، نور قرمز زننده و . بود و تخت گوشتی و ابزار آدم کشی اش را هم با خود برده بود

  .قربانیانش بود که با خون خودشان روي دیوارهاي غار نوشته شده بودگرفته و اثر نام 

چطوري تونستی اون کلمات رو به زبون بیاري؟ قدرت ":زیباي سمی در حالی که شوکه شده بود به من نگاه کرد

  ".محضی که براي این کار الزمه می تونست روحت رو بیرون بدنت منفجر کنه

در جایی که قبالً تخت گوشتی قرار  ".من قوه ي درك پنهانی دارم ":، گفتممن در حالی که گلویم درد می کرد

  ".رسه این محل هم دارهبنابراین به نظر می  ":داشت، حاال یک شکاف در دیوار غار ایجاد شده بود

شکاف شبیه یک پله بود، با گوشه هایی صاف و . ما همگی محتاطانه جلو رفتیم تا به شکاف نگاهی بیاندازیم

بدون هیچ عالمت هشدار یا پادري . اما این همه ي آن چیزي بود که در مورد آن وجود داشت. ار و یک رأسهمو

که به شکل یک فضاي باز آن طرف شکاف یک راه پله ي دراز به سمت پایین نصب شده بود . براي خوشامدگویی

می کردند اما آنقدر روشن نبودند که روشنایی هاي معلقی پله ها را اینجا و آنجا روشن . بزرگ کندکاري شده بود

نرده اي وجود نداشت و بین . ک راه طوالنی بودمانند جهنمی از ی. می روند      نشان دهند پله ها تا کجا پائین 

یکی از شانه به . من شروع به پائین رفتن از پله ها کردم. پله ها تا یک سقوط طوالنی وحشتناك فاصله اي نبود

ما درون . هایم براثر برخورد با چهره هاي سنگی فشار می آمد و بعد از یک لحظه بقیه به دنبالم راه افتادند

  .شکاف تاریک براي مدتی طوالنی قدم به قدم پائین رفتیم
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  "هنوز اینجائیم؟ ":مادمن گفت

  "خفه شو ":من گفتم

  ".افت زیادي طی کرده باشیمهنوز زیر طرف شبیم؟ به نظر می یاد مس ":سینر گفت

  ".من می دونم. ما هنوز طرف شب رو ترك نکرده ایم، عزیزم ":زیباي سمی به او اطمینان داد

جایی که همه ي رازهاي کهن و بسیار خطرناك نگه داري می  .ما در نقاط تاریک زمین هستیم ":مادمن گفت

ر ما به خواب رفته ان، در زمین و در میان صخره اونایی که این پائین ان چیزهاي قدیمی ان، که دور و ب. شن

بعضی از این موجودات قدیمی خواب ان ولی . صداتون رو باال نبرید. هاي زنده و در فضاهاي میان فضاهاي دیگر

ما اومدیم وسط خدایان فراموش . هوشیار، و حتی رؤیاهایشان می تونه دنیاي محدود ما رو تحت تأثیر قرار بده

آروم بگیره و خودش رو منطقی قبل از اینکه دنیا . نا به خواب رفته، و اونا متعلق به روزهاي دورشده و شیاطین 

  ".جلوه بده

  ".از چیزي سر در نمی آري بیشتر دوست دارم اون وقت هایی فکر می کنم تو رو ":سینر گفت

 .د،گی را نشان می دادننورهاي معلق به شکل فانوس هاي کاغذي نمایان شدند و به فواصل معین چهره هاي سن

چشمان درون چهره هاي زجرآور . سطوح کش آمده را پرکرده بودند به زورچهره هاي ساکت درحال فریادي که 

  .برمی گشتند تا ما را تماشا کنند  با عبور ما 

  "اونا هنوز زنده ان؟ هنوز عذاب می کشن؟ ":من گفتم

  .سرشار از اطمینانی وجود داشت رضایتدرون صدایش سنگینی و  "، بلهآه ":زیباي سمی گفت

  "هیس":سینر گفت
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  "ولی اونا چی ان؟ کی بوده ان؟ ":من گفتم

  .حرف زدن نداشتو بعد از آن هیچ کس حس  ".ناخواتده يمهمان ها ":مادمن گفت

ار روي دیو. پله ها دور دیوار خمیده ي شکاف بزرگ را گرفته بودند. من به درون زمین پائین و پائین تر رفتم

. عالئمی بود که به وضوح نشان می داد مدت ها پیش روي آن کار می کرده اند، اول با ابزار و بعد با دستان خالی

یک نفر این شکاف عمیق بزرگ را به منظور هدفی ایجاد کرده بود، ولی این که چه کسی و چرا و چه وقت، یک 

؟ چرا می خواسته اند چنین کاري بکنند  کمک کسیآیا انسان ها می توانستند تنها یا با . راز باقی می ماند

خطرناك بود که می بایست در چنین عمقی مدفون شود؟ هرچه  چنین کاري بکنند؟ آیا ارباب خارها اینقدر

همه چیز . دستانم به لرزه افتاده و دهانم خشک شده بود. بیشتر پائین می رفتم، بیشتر وحشت زده می شدم

می خواستم برگردم تا فقط یک کاراگاه خصوصی معمولی باشم، بومیان را با . شدداشت برایم بزرگ و مهم می 

ولی . ات و مبهوت کنم و سرکار بگذارم و شهرتی به دست بیاورم که هرگز به دنبالش نبودممحقه هاي مختلف 

تی را ال حقیقت تا اینجا آمده بودم و اگرچه هرگونه حس خوب و شجاعبمن به دن. می بایست ادامه می دادم

  .ازدست داده بودم، اما لجاجت و لجبازي من را وادار به ادامه دادن می کرد

هرچه جلوتر می رفتیم، دیوار باالي شانه ام پوسیده تر و سوراخ سوراخ تر می شد و بخار رقیقی از مایعی که از 

  .ک بررسی کنممن توقف کردم تا سطح خیس زمین را از نزدی. سنگ تیره چکه چکه می کرد، بلند شده بود

  ".بهش دست نزن ":سینر گفت

  "فکر می کنی این چی باشه؟ باران اسیدي یا آب هاي زیرزمینی؟. نمی خواستم این کارو بکنم "_

  ".نه، اینا اشک ان":زیباي سمی گفت



 نفرین در شهر   گیرین.آر.سیمون: نویسنده

 

٢١ 

 وب سایت هواداران درن شان

  "تو اینجا رو می شناسی؟ ":سینر شکاکانه به او نگاه کرد

ي اینجا اخطار داده می شه، ما االن تقریباً در قلمروي  به همه ي شیاطین و فرشتگان درباره. یه جورایی "_

  ".ارباب خارها، مباشر طرف شب هستیم

  "مباشر؟ یعنی منظورت اینه اون که یکی از آدماي اولیاي اموره؟ ":من گفتم

گونه می گیره و اجازه ندارد هیچ     او در مسند قضاوت قرار . نه، او خیلی قوي تر از اوناست ":زیباي سمی گفت

  ".شفقت و دلسوزي از خودش نشون بده

  ".من می خوام برم خونه ":مادمن گفت

  ".امروز چیزاي قابل توجه زیادي گفتی ":سینر گفت

. سرانجام پله ها پس از یک انحنا به پایان رسیدند و یک تاالر بزرگ و مجلل کریستالی را به نمایش گذاشتند

ي سرمان ظاهر و یکی پس از دیگري از وجوه کریستال ها فوران کرد ناگهان نوري امیدوارکننده و خوشایند باال

در وسط غار کریستالی تکه اي . تا اینکه تاالر مثل روز روشن شد، مثل ایستادن در قلب یک الماس بزرگ بود

به نظر نمی رسید آن مرد با . سنگ صیقل خورده از زمین سربرآورده بود و روي آن مردي با آرامش خوابیده بود

ما به درون تاالر روشن قدم گذاشتیم و با . موها و رداي خاکستري و چهره ي عاري از نگرانی اش، خطرناك باشد

انتظار داشتیم تعداد زیادي نگهبان و محافظ دور و بر او ببینیم ولی همه چیز . تردید به دور و برمان نگاه کردیم

  .مانند چشم طوفان ثابت و آرام بود

زبانی که با نام زبان خنوخی شناخته شده است، حکاکی شده ها تصاویر شخصیت هاي  روي هر وجه کریستال

من این زبان را تشخیص دادم ولی نتوانستم آن . زبانی که براي صحبت کردن با فرشتگان شناخته شده بود. بود
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یکی از دیوارها  زیباي سمی به. این توانایی خورنده ي افکار منطقی است. آدم هاي کمی می توانند. را بخوانم

  .نزدیک شد  و تصاویر را با نوك انگشت لمس کرد

حتی اسم ... اسم فرشتگان بی شماري از باال و پائین، از هر نوع رتبه و درجه . اینا اسم ان ":او به آرامی گفت

ی بهتره که هیچ فناپذیري به این اطالعات دسترس. اسم واقعی من هم هست، قبل از سقوطم. ردشون هم هست

  ".نداشته باشه

  "ولی چرا اینا رو اینجا نوشته ان؟ ":سینر گفت

براي حکمرانی . چون دونستن اسم واقعی هر چیز قدرت تسلط بر اون چیز رو به همراه داره ":زیباي سمی گفت

کسی که ارباب خارها رو اینجا گذاشته و اون رو مباشر طرف شب کرده، به اون قدرت تسلط بر همه ي . و کنترل

  ".ایندگان بهشت و جهنم رو هم دادهنم

ولی چه کسی می . تعجبی هم نداره که در طول جنگ فرشتگان ، بال هاشون رو جرواجر کرده ":سینر گفت

  "تونسته چنین قدرتی بهش بده؟

  ".دو تا احتمال وجود داره ":مادمن گفت

  ".خفه شو ":زیباي سمی گفت

او از زمانی که ما وارد قلمورو . وي تکه سنگ تمرکز کرده بودممن روي مرد ر. صدایش می لرزید و غم انگیز بود

آدم هایی که خواب . ولی من فکر نکردم ممکن است خواب باشد. اش شده بودیم، هیچ تکانی نخورده بود

او پاهایش را از . او به طرز ناگهانی ایستاد، قلبم به تپش افتادمی کنند و بعد وقتی     معموالً خرو پف  هستند،

گیر کردیم، ما در جا خشکمان زد و در درخشش نگاه خیره ي او . و رو به ما نشست روي بلوك سنگی جمع کرد



 نفرین در شهر   گیرین.آر.سیمون: نویسنده

 

٢٣ 

 وب سایت هواداران درن شان

 ارباب خارها با آن مو. مثل دزدانی که با نور چراغ قوه در مکانی که نمی بایست به آن وارد شوند، گیرافتاده باشند

می آید و براي     هایی که می گویند سیل دارد  از آن مدل. ریش و رداي بلندش شبیه پیامبر عهد عتیق بود و

چهره ي او پیرتر از هر چهره ي دیگري بود، چشمانی . رزرو کردن صندلی در کشتی نوح خیلی دیر شده است

منش و وجود او تمام تاالر را پر کرده بود . درنده و وحشی داشت که نوعی جنون الهی در آن ها احساس می شد

  .ا همگی عقب نشینی کردیم و حس بی ارزش بودن به ما دست دادو زیر نگاه خیره اش م

ما هم او را . و سعی کرد خود را در آغوش ارباب خارها بیندازد! باباجون  البته به جز مادمن که فریاد زد

. و بعد یکی پس از دیگري در مقابل ارباب خارها زانو زدیم. او را عقب کشیدیم وحشیانهدودستی چسبیدیم و 

من سرم را پائین . مادمن شانه باال انداخت و مانند ما زانو زد. وجود او ایجاب می کرد که این کار رابکنیمعظمت 

می توانستم آن را حس       .اینجا مکان داوري و قضاوت بود. نگه داشتم و سعی کردم او را صبورانه نگاه کنم

  .کنم و قضاوت بدون رحم و بخشش همیشه هولناك است

او به یک چوبدستی ساده ي چوبی . ایستاد و مفصل هایش با صداي بلندي ترق تروق کرد یآرام ا بهارباب خاره

شایعه اي بود که می گفت چوب آن . تکیه داده بود و از دیدن این منظره چیزي درون من به لرزه افتاد

اصلی می رویید و در دوران رومی ها توسط تکه اي از درخت زندگی چوبدستی از درختی گرفته شده بود که از 

یوسف رامه اي آدم هایی بودند که می گفتند ارباب خارها همان . به انگلستان آورده شده بود 4یوسف رامه اي

وقتی باالخره به حرف درآمد، صدایش مثل صداي سائیده . او به اندازه ي کافی پیر به نظر می رسید. بوده است

  .شدن سنگ ها به هم بود

                                                             
٤ Joseph of Arimathea: خفا پیرو عیسی بود و پس از صلیب عیسی او  یوسف رامھ ای عضو ھیئت رھبران یھودی بود کھ در

 .را از پیالطس گرفت و در قبری کھ برای خودش تھیھ کرده بود، گذاشت
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. من میخ هایی هستم که مسیح را به صلیبش پیوند دادند. من سنگی هستم که همه ي قلب ها را می شکند "_

من رنج و عذابی هستم که ضروریه چون همه ي ما رو قوي . من پیکانی هستم که چشم یک پادشاه را شکافت

ه وجود داره، حکمرانی کنم، تا کسی ک به من قدرتی داده شده تا بر هر. قلب سرد و زالل طرف شب. تر می کند

من آزمایش بزرگ را ادامه می دهم و بر آن نظارت می کنم، و در . از طرف شب در برابر خودش محافظت کنم

مسند قضاوت می نشینم، به خاطر کسانی که به دلیل طبیعت ذاتی خود به دنبال مشوش کردن و مداخله می 

. از بین می برد، و دلشکستگی اي که مردان را عاقل تر می کند من چاقویی هستم که بیماري و عفونت را. روند

من . بلند شوید. سینر، زیباي سمی، مادمن و جان تیلر. من ارباب خارها هستم و همه ي شما را می شناسم

  ".منتظرتان بودم

و تردید به  کمی شوند، با ش   ما به روي پا بلند شدیم و مثل کودکانی که به طور غیر منتظره پیش مدیر برده

به رو شدن با ت بگیرم، چون تنها چیزي که از رومن سعی کردم رشته ي کالم را به دس.یکدیگر نگاه کردیم

عوامل قدرتمند طرف شب یاد گرفته بودم، این بود که فرقی نمی کند چقدر ترسیده باشید، نباید اجازه دهید آن 

  .ها بفهمند و بر شما غلبه کنند

  "جائیم؟نما به خاطر قضاوت ایبنابراین،  ":من گفت

  ".نه، از تو اینجا استقبال می شه، جان تیلر ":ارباب خارها گفت

به زحمت به او نگاه . من احساس کردم اضطراب شدیدي درونم جاري شد ولی نگذاشتم او متوجه آن شود

اشتباه می  اونا داري می گی. آدم هاي زیادي هستن که فکر می کنن من تهدیدي براي بقاي طرف شبم ":کردم

  "کنن؟
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تو به . و دوباره نه؛ چون نمی دونم چرا ":و بعد لبخند مختصري زد ".نه، فقط می گم تو با بقیه فرق داري "_

آزار دهنده است، پس فکر  اگر فکر می کنی. هستی مرموزي، براي منم براي براي دیگران که ون اندازه ايمه

  ".کن به من چه حسی می ده

ارباب خارها ظاهر کم ابهتی . لبخند زد و فقط با همین کار فشار ناشی از حضورش از بین رفت او به همه ي ما

ارباب خارها مثل  . با خاك یکسان بشویمنداشت ولی حداقل هیچ یک احساس نکردیم که ممکن است هر لحظه 

  .ه مدت طوالنی درآفتاب خوابیده باشد، کش و قوسی به کمرش دادگربه اي که ب

حقیقت گفته می شه، من . مفید باشم من آرزو می کنم بتونم. زیادي اومدي که جواب بگیري هتو را ":او گفت

با قدرتی فراتر از دلیل و آرزو، بله، من به آن نیرو نیاز دارم تا عزم و اراده . یک خادم طرف شب. فقط یه مأمورم

ه پیرمرد، که حتی نمی تونه فشار مسئولیتی را اما بعد از همه ي این ها من هنوز پیرم، ی.  ام را به اجرا درآورم

من قلبی هستم که در هر فعالیت و تصمیم براي تکامل طرف شب، . که مدت هاست بردوش می کشه، کنار بذاره

و من اونهایی رو که می تونم پاسخ می دم . سؤاالتت رو بپرس، جان تیلر. می تپد و من دیگه دارم خسته می شم

  ".نها ذرات باقی مانده ي نافرمانی در من باشهشاید این به خاطر ت و

  "امانیم؟ ببخشید، بقیه ي ما چی؟ ما هم از قضاوتتون در":سینر فوق العاده مؤدبانه گفت

اگرچه شما هر سه با چیزهایی که بهتون داده شده و به دالیل مختلف . شماها مهم نیستین ":ارباب خارها گفت

ه و بهترینید، ولی این تصمیم گرفته شده که در دشت هاي درخشند و براي شکل دادن به سرنوشت خودتان،

من قدرتی روي شما ندارم، سینر، شیطان . که مهم اند بشهدادگاه هاي مقدس تنها روي چیزهایی تصمیم گرفته 

ده هوشمندانه انتخاب کرتو همراهانت رو در این جستجو ":نگاه کرد و بعد به من خیره شدآنها  او به  ". مادمن و

  ".حاال سؤاالتتو  بپرس. نمی تونست از قضاوت من فرار کنه  هیچ کس دیگه اي. اي
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 بسیار خوب، هرچی درباره ي شروع طرف شب می دونی بهم بگو، درباره ي هدف و طبیعت حقیقی ":من گفتم

  ".شا

. دقیقاً چقدر سن دارهمی دونه    طرف شب پیره، فکر می کنم به احتمال زیاد فقط خالقش  ":ارباب خارها گفت

قدرت هاي  و اون موقع آدماي زیادي نبودن، اجتماع بزرگی از موجودات. بدون شک قبل از من هم وجود داشته

وقتی من براي اولین بار اینجا اومدم رومی ها  .نیرومند که هنوز هم در حال قالب ریزي نیات و اهدافشان هستند

و در عین  ندرومی ها از طرف شب می ترسید. زایر قلعی گفته می شداینجا شناخته شده بودن و به بریتانیا ج

اونا شهر الندینیوم خودشون را در اطراف طرف شب ساختن تا اونو محصور و . حال به آن احترام می گذاشتند

اونا مادرتو می . براي اینکه مردم و امپراطوریشون را از اثرات آن حفظ کنن همچنین ازش محافظت کنن و

اگر منم می دونستم، . نمی دونست           و اونو می پرستیدن ؛ اگرچه هیچ کس اسم اون رو . ، جانشناختن

من مدت زیادي وقت داشتم تا این سؤال رو . پس البد یادم رفته، یا به احتمال زیاد یه چیزي باعث شده یادم بره

تمادي اسم هایی رو انتخاب کرده ام و در طول قرن هاي م ...کنم، که اون کی یا چی می تونسته باشه  بررسی

بوده، خواهر  5بهترین حدس و اعتقاد رایجم اینه که مادرت موجودي به نام لونا. اسم هایی رو دور انداخته ام

  ".6جیا

تو زمین؟ همون .... یه لحظه وایسا، جیا  ":من درحالی که با یک دست موقعیت خودم را حفظ کرده بودم، گفتم

  "!نی مادرم ماه بوده؟جیا؟ تو فکر می ک

                                                             
٥ Luna: لونا نامی التین است برای ماه، قمر زمین و ھمچنین الھھ ی رومی ماه 

٦ Gaea: در افسانھ ھای . بھ عنوان مادر جھانی پرستیده می شداو زمین را مجسم کرد و . جیا یا مادر زمین الھھ ی بزرگ یونانیان باستان بود
.یونانی او جھان را خلق کرد و بھ اولین نسل خدایان و انسان ھا حیات بخشید  
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فکر می کنی چرا اینقدر بزرگه؟ چون اون . بله، تجسم زنده ي ماه که بر فراز طرف شب به روشنی می درخشه"_

روشنایی نه طرف تاریکی و  ، جان تیلر، کالً می شه گفت نه طرف 7تو بچه ي ماهی. همیشه مراقب مخلوقشه

قاد من اینه که لونا طرف شب رو خلق کرد تا همراه خواهرش و اعت. هب بدنام، پسر شیطان 8برادر ناتنی نیکالس

  ".به عنوان نشانی در تکامل بشر سهمی در زمین داشته باشه

  ".من شنیده ام که اون خانوم مورد نظر براي مدتی کامالً دیوونه بوده... ولی  ":سینر با رفتاري مؤدبانه گفت

  "بله ":ارباب خارها گفت

  ".این یارو به طرز ناخوشایندي توضیح می ده ":سینر رو به من گفت

من با اطمینان سر تکان دادم و نگاه تندي به ارباب خارها . و همه به من نگاه کردند ".حرف مفته ":من گفتم

در مورد اینکه مادرم کی  هرکسی که تا حاال باهاش حرف زده ام. حدس می زنی تو فقط مثل بقیه ":انداختم

  ".اره ولی هیچ کدوم شما هیچ چیز واقعاًً مسلمی نداریدبوده، یه نظر متفاوت د

  ".وایم سالم از اینجا بیرون بریمخ می شه سر مباشر طرف شب داد نزنی؟ هممون می ":زیباي سمی گفت

اگر من حقیقت را می دانستم، از من دزدیده بودنش و من مثل هر کس دیگه اي  ":ارباب خارها به آرامی گفت

ترسم که نکنه از من پیرتر  یمن از این م. مادرت حقه هاشو با دقت زیادي پوشونده. حدس بزنم دوست دارم

  ".جست و جوي تو همین جا به پایان می رسه. نمونده باشه که جوابت رو بده

                                                             
٧ Moonchild  

٨ Nicholas Hob 
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باید بدونم، داري . من باید ادامه بدم ":با عصبانیت مستقیم  به چشمان سردش نگاه کردم "نه ":من دوباره گفتم

  "ی متوقفم کنی؟سعی می کن

ولی . تو مرد خطرناکی هستی، جان تیلر. شاید این کارو بکنم، ولی نه، فکر نکنم":ارباب خارها به وضوح لبخند زد

  ".و من از این امر استقبال می کنم. نشون می دي که وظیفه ي سنگین من باالخره داره به پایان می رسه تو

محکوم به حبس در این غار کوچک براي هزاران سال و تنها  من سعی کردم فکر کنم او مجبور است چی باشد،

او می  .براي او می افتد دعوت کردن کسانی است که می بایست مقابل او مورد قضاوت قرار گیرند هاتفاقی ک

می بایست       از دنیایی که او. بایست تا ابد بر طرف شب نظارت کنه و نسل هایی رو ببینه که می آن و می رن

او زمانی یک . به طور فزاینده اي از آن دوري کند و تنها استراحتش تمرین سردي براي وظیفه و مسئولیت بود

  .او مباشر طرف شب بود ولی در واقع چیزي به جز یک زندانی نبود. فقط یک انسان . انسان بوده است

  "کی تو رو اینجا گذاشت؟ ":من گفتم

اي مرموزانه به هیچ جا نمی  به نظر می رسید براي لحظه ".ن دزدیده می شداگر هم می دونستم، از م "_

  ".من فرض می کنم ممکن است داوطلب شده باشم، ولی تا حدودي شک دارم ":نگرد

با همه ي موجودات و نیروهاي خیر و شري که . باید جاي دیگه اي هم باشه که من بتونم برم ":من گفتم

  "...ه که چیزي بدونهشباید کسی با. ده انچیزهایی درباره ي طرف شب دی

سمتی از افسانه ي توئه که می تونی از موهبتت براي قاین . از موهبتت استفاده کن ":ناگهان زیباي سمی گفت

نمی تونه مادرتو برات پیدا کنه، یا حداقل یکی رو پیدا کنه که   چرا موهبتت. پیدا کردن همه چیز استفاده کنی

  ".مادرت هدایت کنه بتونه مارو به سمت
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چیزي بسیار پنهانیه و سخت تر و . من قبالً این کارو امتحان کرده ام. به این سادگی ها نیست ":من گفتم

پذیر بذارم، براي دشمنام  بیاگه مدت طوالنی ذهنمو باز و آس و. طوالنی تر از اونیه که بتونم دنبالش بگردم

آخرین باري که از موهبتم استفاده کردم تا شیطان . خیلی راحته که جامو پیدا کنن و افرادشونو دنبالم بفرستند

دروازه رو بیرون کنم، چیزهایی رو احساس کردم که به من نزدیم می شدند و سعی می کردند خودشون رو 

ذهنمو باز کنم، اونا اگر دوباره . از هاروئینگ اك تر و دلخراش ترچیزهایی بسیار زشت تر و دردن. آشکار کنن

 و من فکر می کنم حتی ارباب خارها هم بتونه این چیزهایی جدید و ناخوشایندي رو. پیدام می کنن، حتی اینجا

  ".و االن موهبتم فقط تو راه حل آخر به درد می خوره. دشمنام آزاد کرده ان متوقف کنه که

  ".هست هم 9رج زمانب ":سینر گفت

آدم وقتی به کار می بره که راه رو مسافرت در زمان . جداً فکر نمی کنم اینطوري باشه ":یدمشمن چهره در هم ک

مسافرت در . مشکال از بین برن تا که چشماتو ببندي و دعا دعا کنیمثل این می مونه دیگه اي نمونده باشه و 

  .راه حلشه زمان مشکالتش بیشتر از

وقتی فهمیدم که دشمنانم در حال حاضر بیرون یک آینده ي ممکن دست به کار شده اند و نمایندگانشان را از  

 .ددر زمان برگردانده اند، سفر در زمان همیشه شانس دسترسی مستقیم به من را به اونا می ده

 و آغاز طرف شب برگردیم ولی ما می تونیم از سفر در زمان استفاده کنیم تا به ":زیباي سمی متقاعد نشده بود

  "!جواب ها معلوم می شن و هیچ رازي باقی نمی مونه اونوقت !شاهد عینی خالق آن باشیم

موجودات و قدرت هایی در آن ناحیه ي زمانی هستند که می تونند همه ي . ایده ي خوبی نیست ":مادمن گفت

  ".ما فکر می کنیم هستگذشته اون چیزي نیست که . ام من اونا رو دیده. ما را نابود کنن
                                                             
٩ The Tower of Time 
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بدون شک داشت عاقل تر می شد . ما همگی به او نگاه کردیم اما این همه ي چیزي بود که او براي گفتن داشت

  .ولی اعتمادي نبود

اولیاي امور بر خالف توافق قبلی و آتش بس موقت افرادش رو ":ارباب خارها به تندي سرش را باال گرفت و گفت

اونا دروازه را . کنار دروازه بود بعضی آژیر ها رو خاموش کرده که ظاهراً شیطانی. ادهبه دنیاي زیرزمین فرست

می   اگه تو آرزو  ":او به من نگاه کرد ".ی شناسن مسدود کننمبستن و دنبال اینن که بقیه دروازه هایی رو که 

  ".فقط چند هزار تا ازشون هست. بکشم همشونو من می تونستم کردي

م به فرشتگانی که بال داشت. به سرعت سر تکان دادم .ی توانست آن کار را انجام بدهدکه او ممن شک نداشتم 

 .، فکر می کردمهاي خود را می دریدند و به نمایندگان واکر که در گذشته زمان خوبی رو باهم گذروندیم

 ممن می تون. است توئهولی به خو. بعضی مواقع مرگ می تونه چشمگیرترین راه حل ها باشه ":ارباب خارها گفت

این روزها هیچ کس همه ي ورودي ها و خروجی هاي قلمروي من رو . خروجی هاي دیگه اي بهت پیشنهاد کنم

  ".نمی شناسن

یعنی منظورت اینه که رازها رو از اولیاي امور مخفی می کنی؟ من که شوکه شدم، دارم می گم،  ":سینر گفت

  ".شوکه شدم

اونا مسئول سیاست هاي طرف شب ان . ما قرن هاست که با هم حرف نزده ایم ":گفتارباب خارها با ناخرسندي 

  ".و من مسئول روح آن هستم

م تا بتونم تمرکز کنم ببینم کجا باید بریم و نفر یمن نیاز دارم که آدماي واکر رو دست به سر کن ":من گفتم

  "...باشه که اعالم کنه فرصت تمومه اگر اولیاي امور به واکر دستور داده. بعدي که باید ببینیم کیه
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  ".خاطره با واکر دارم... من یه سري . من می تونم کمک کنم ":زیباي سمی به آرامی گفت

  ".خیلی در موردش حرف نزدي ":سینر نگاه سنگینی به او انداخت

بی شمار طی قرن هاي بی    مردان. من مردان زیادي رو می شناسم":با لحن تند یکدفعه گفتزیباي سمی 

من می تونم دوباره ببینمش و از رابطه . به واکر اهدا کردند روزگاري اولیاي امور من را به عنوان پیشکشی. شمار

سعی کنم از گذشته ي مشترکمون استفاده کنم تا سگ . هاش حرف بزنماب... ي قدیمی مون استفاده کنم و 

البته اگه منطقی . یرون بکشمببتونم یه سري جواب از زیر زبونش  شاید حتی. هاشو براي مدتی عقب نگه داره

  "...عمل نکنه

  "بکشیش؟ که نمی خواي ":سینر گفت

  ".البته که نه، دلبندم، من اونو زنده می خوام تا جواب سؤاالمو بده و افرادشو متوقف کنه"_

  ".زنده و سالم ":سینر با تحکم گفت

یه طلسم برپا می کنم تا تو . این کارو انجام خواهم داد  خیلی خوب. يریتو بعضی وقت ها حال آدمو می گ" _

باید یاد بگیري به من اعتماد  ":او جلو آمد و صورت سینر را در دستانش گرفت ".بتونی مالقاتمون رو تماشا کنی

به تو قول می من  ":ناگهان لبخندي زد ".من باید این کارو بکنم، تا خودمو به تو ثابت کنم. کنی، سیدنی عزیزم

 ".دم؛ واکر نمی فهمه از کجا خورده
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  نهمفصل 

  از راهی که به آن عادت داشتیمخاطراتی 

  

شوکه شده تحویل  به واکرِ لبخندي و ی به بیرون قدم نهادآتش جهنم میان هاله اي از ازماهرانه  زیباي سمی

پوشیده با  میزي پشتاو . متعجب بود ، چون در یک لحظه هر دو ابرویش را باال برد می توان گفت او . داد

به زیباي سمی . نیمه ي راه دهانش نگه داشته بوددر  را و فنجانی چاينشسته بود رومیزي طرحدار زیبایی 

تا اتاق چاي قدیمی را با  رفت تر آرامی به اطرافش نگاه کرد و تصویري که براي بقیه ي ما می فرستاد عقب

.  نشان دهد به تن داشتند، تی سفید و سیاهلباس هاي سن هاي زنده ي کالسیک و خدمتکارانی کهنوازنده 

و خدمتکاران هم با بی نظمی زیبایی  تازه وارد خیره شدندنوازندگان دست از نواختن کشیدند و با دهان باز به 

  .زیباي سمی لبخند گشادي به واکر زد . عقب رفتند 

 باید که ما بعد از این همه سال شیرینهچه قدر . یکی از جاهاي مخصوص ما   1بید ي درختخانه ي چا "_

  ". بینیم بهمدیگه رو اینجا 

مردان و زنانی . با طرح سه بید بود ، پایین گذاشت  و نازکی واکر آهی کشید و فنجانش را که چینی استخوانی

، تفنگ هاي آنها بدون لرزش زیباي سمی را هدف مسلح از هر جهت به جلو دویدند تا میز را محاصره کنند 

آنها یک  زیکی ا مکدست بعضی از آنها صلیب ها و طلسم هاي خودشان را تکان می دادند و . بود  گرفته

                                                             
١ The Willow Tree Tea House   



 نفرین در شهر   گیرین.آر.سیمون: نویسنده

 

٣ 

 وب سایت هواداران درن شان

واکر با  .د و یکی از ابروهایش را باال بردبه واکر نگاه کر فقطسمی  زیباي. وان تیز شده ي واقعی داشت استخ

  زنان مسلح اشاره کرد و گفتخستگی به مردان و 

عکس العمل همه ي شما . برگردین سر پستاتون . این آدم آشناست . مشکلی نیست . همه راحت باشن  ": 

  ".  بیا پیشمبعداً .  2به جز تو الوت. خوب بود 

خیال آدم هایی که . محافظان درحالی که ناراضی بودند سالح هایشان را پایین آوردند و عقب نشینی کردند 

ر به نوازندگان نگاه کرد که با عجله با هم مشورت و بعد کوا. ه بودند دوباره راحت شد کنار میزهاي مجاور نشست

  . واکر در حالی که لبخند نمی زد به زیباي سمی نگاه کرد . کردند  3قطعه اي از باخ    شروع به نواختن

  ".سالم سوفیا  "_

  "زیادي گذشته ، نه ؟ زمان. سالم هنري  "_

هاي درخت بید و محافظ هاي شخصی من حفاظمی تونم بپرسم چه طوري وارد اینجا شدي و از همه ي  "_

  "گذشتی ؟ 

  ". اال و براي همیشه حما به هم متصلیم ، . به خاطر خاطرات گذشتمون ، عزیزم "_

ن باعث ای بهت نگفتم .می کنه ، خصوصاً توي طرف شب  گذشته ما رو دنبال ":واکر با لحنی خشک گفت 

  ". خوشحالیه که تو رو می بینم ، چون واقعاً نیست 

  "نمی خواي حداقل ازم بخواي بشینم ؟ . چه بد  ":زیباي سمی به طور جذابی اخم کرد و گفت 

                                                             
٢ Lovett 

٣ Bach 
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صورت او مثل همیشه . به صندلی خالی روبروي خودش اشاره کرد حالتی بی تفاوتواکر دوباره آه کشید و با 

واکر . می دانستم که پشت آن ظاهر معمولی خسته کننده ، او دیوانه وار فکر می کند آرام و ساکت بود ولی من 

دستانش را روي میز گذاشت تا  با متانت نشست و زیباي سمی. دت طوالنی بدون محافظ نمانده بودهرگز براي م

  .واکر آنها را ببیند 

  ". من یه فنجون چاي می خورم ، عزیزم  "_

عمالً خالی است ، به یک خدمتکار دش را چک کرد و وقتی فهمید که ي جلوي خوواکر قوري چینی آراسته 

، با بی صدا ، با حرکات دست ها و باال بردن ابروها    آنها کوتاه و. خدمتکاران به یکدیگر نگاه کردند .اشاره کرد 

تلوخوران در حالی که با او تلو. تازه کارترین خدمتکار را به جلو هل دادند  هم صحبت کردند و بعد ، به اجبار

  . واکر یک قوري چاي تازه به همراه یک فنجان سفارش داد . شجاعت لبخند می زد ، به سمت میز آمد 

خامه ي تازه ؟ می تونم کتتونو    چیز دیگه اي نمی خواید ؟ کیک پري ؟  ":خدمتکار با صدایی لرزان سؤال کرد 

   "بردارم ؟

  ".زنده زنده از داخل می سوزونمت  یا. برو گم شو  ":زیباي سمی گفت 

واکر نگاهی سرزنش . هیستریکی بشود خدمتکار حرکتی کرد و بعد دوید ، تا در فاصله اي امن دچار حمالت 

حاال باید با سخاوت به اون انعام بدم تا آروم . تو اصالً تغییر نکردي ، سوفیا  ":آمیز به زیباي سمی کرد و گفت 

  ".  نفرینم نکننه خیلی خوش شانسم اگ. بشه 

  ".ولی من فکر می کردم تو طرف شب تو چیزهارو اداره می کنی ، هنري  "_

  ". باید نگران شهرت خودم باشم  من. متمدنانه رفتار و تالش کن . حدودي هست  "_
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او بدون اینکه به زیباي سمی نگاه کند ، فنجان دوم را به . آوردیک خدمتکار دیگر آمد و سرویس چاي تازه اي 

واکر براي زیباي سمی یک فنجان چاي داغ و بخاردار ریخت و بدون اینکه .سمت او هل داد و بعد فرار کرد 

  .زیباي سمی مسرورانه براي او دست زد . شیر و یک قاشق شکر اضافه کرد سوال کند ، به آن کمی 

 پیرتر .اي کوچیک خیلی خوب بودي هنري همیشه تو چیز .تو یادت بود  ":ر نگاه کرد و گفت او منتقدانه به واک

  ". به نظر می رسی عزیزم موقرتر

 اما باالخره می خواي چیزي که واقعاً هستی باشی، نمی خواي؟. تو همونطوري هستی که یادم بود  ":واکر گفت 

."  

وقتی به من  ":و انگشت کوچکش را دراز کرده بود گفت زیباي سمی درحالی که بادقت چایش را می چشید 

  ".هیچ وقت نمی فهمم  چیزي که؟ قیافه ي من واسه هرکسی فرق داره ،  چی می بینی نگاه می کنی

فقط اینو بگم که شاید در دوران جوانی ، زیادي شیفته ي ماریان فیث بذار  ":واکر نگاه سنگینی به او انداخت 

خیلی وقت ... منظورت چی بود وقتی گفتی ما هنوز به هم متصلیم ؟ قرار ما  .حساب اون بذارش به. بودم  4فول

  ".حفاظت می شم  مهمان هاي ناخونده...  لِو من خیال می کردم که در مقاب. پیش تموم شده 

شد ، ، یه رابطه بینمون برقرار رو به تو دادن  وقتی سالها پیش من ":زیباي سمی شانه باال انداخت و گفت 

این ارتباط نمی تونه با چیزي غیر از مرگ تو یا نابودي من . جوري که تو می تونستی با ارادت منو احضار کنی 

روي هم رفته عشق . یه زن همخوابه فقط براي کریسمس نیست ، اون براي یه عمره . این قانونه . شکسته بشه 

باید بگم که . از اینکه می بینمت خوشحالم ، هنري ولی هنوز . بازي کردن با یکی مثل من ، یه گناه انسانیه 

                                                             
٤ Marianne Faithful:  یک خواننده، آھنگ ساز و بازیگر انگلیسی است کھ مدت کاری او تقریبا  چھار دھھ بود 
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یا . من فکر می کردم که تو فریاد می کشی و چیزها رو پرتاب می کنی . خیلی خوب با این موضوع کنار اومدي 

  ".با یه جن گیر تماس میگیري 

  "ا ؟می کنی سوفی  اینجا چی کار . ظاهر خوبی نداره . من دیگه هیجان زده نمی شم  ":واکر گفت 

 . زیباي سمی نگاهش را از واکر برگرداند ، به پشت صندلی اش تکیه زد تا اتاق چاي را زیر نظر داشته باشد 

گر از چاي خود و گفتگوي نوازندگان می نواختند ، خدمتکاران می رفتند و می آمدند و آدم هاي میزهاي دی

زیباي سمی درحالی که با . اکر نشان نمی داد تقریباً هیچکس عالقه اي به میز و. شان لذت می بردندمؤدبانه 

ه آرومو متمدن. ومده می ا      همیشه از اینجا خوشم ":گفت  شادي سر تکان می داد ، دوباره به واکر نگاه کرد و

من فرض می اصالً تغییر نکرده ولی . از اینکه هنوز اینجاست خوشحالم .  و هرکسی سرش به کار خودش گرمه

  شاید باید یه کم کیک پري. چایشون خیلی خوبه  . ین جور جاها به اینه که سرجاشون بموننکنم که جذابیت ا

  ".هم سفارش بدم 

  ". ولی من دوسش دارم . درخت بید هیچ وقت واقعاً رو مد نبوده  ":واکر گفت 

  "چون اینجا یکی از جاهاي مخصوص ما بود ؟ "_

  ".به جز اون  "_

من . ما یه مکالمه ي خیلی خوب و زیبا داریم . حاال خرابش نکن  ":زیباي سمی به سختی او را نگاه کرد و گفت 

او به گوي کریستالی که مه درون آن پیچ می خورد و روي میز دست چپی واکر  ". باید موضوع رو عوض کنم 

نمی  .می فهمم . ات توي میدون در تماسیمی بینم که با همه ي آدم ه ":گذاشته شده بود ، اشاره کرد و گفت 

  ".در هر صورت تو همیشه یه سنت گرا بودي . استفاده می کنن از این چیزا  دونستم که مردم هنوز
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هیچ وقت نمی شه . می دم      من چیزهایی که در مقابل آزمایش زمان مقاومت کردن رو ترجیح ":واکر گفت 

  ". آزمایش بشن به چیزهاي جدید اعتماد کرد ، تا وقتی 

   "بقیه ي جاهاي مخصوص خودمون رو یادت می یاد ؟ . اوقاتت همیشه اینقدر تلخ نبود  ":زیباي سمی گفت 

  "... اون دخمه ي تریاك نه . اوه خواهش می کنم  "_

بهترین . بود توي دهه ي شصت یه اندرونی براي مردم غیر عادي . 5مه ارغوانی ":زیباي سمی با شادي گفت 

کش خونه ي طرف شب، با کوسن هاي مجانی که همه جا پخش شده ان و رقص نورهاي روان گردانی که  شیره

مست شدن با داروهاي خیالی مثل  ،بهترین جا براي گوش دادن به آخرین آهنگ ها. روي زمین می افتند

نجا گذروندیم، مگه نه آه ، ما مدتی طوالنی از یک آخر هفته ي از دست رفته را او. 7برگه هاي تانا و 6تادوکی

مه ارغوانی هنوز . تو واقعاً اون روزا آزادتر بودي هنري... عزیزم؛ با حرکتی مارپیچی به سوي بی نهایت می رفتیم

  "این دورو برها هست؟

از اون جاها . 8که بهش می گن غرایب سالمتی هاالن یه چشمه ي آب معدنی و سالن ورزشی .خوشبختانه نه  "_

تا راه زندگی شونو از اولین حمله  وقت ناهار ماهیچه هاي شکمشون رو آب می کنند توکه یه دسته مرد جوون 

    ".ي قلبی دور کنن

                                                             
٥ Purple Haze 

٦ Taduki: نوعی ماده ی مخدر بسیار اعتیاد آور با ویژگی ھای روان فعال ساز 

٧ tanna leaves: یک نوع علف مرموز کھ در برخی فیلم ھای مومیایی ویژگی جذب و کنترل مومیایی ھا را دارد 

٨ Health Freaks 
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 هواکش هاقدیمی تو  حلاز اون م رديهنوز یه  نکنه از خودم می پرسم. چه قدر حیف  ":زیباي سمی گفت 

  ". ط با بلند گفتن اسم یه محل با اونجا ارتباط برقرار کنی قدیما ، می تونستی فق .مونده باشه 

ولی کالً خیلی چیزا تو گذشته هست که ترجیح می دم . خیلی وقت بود که به مه ارغوانی فکر نکرده بودم  "_

  ". به یاد نیارم 

  "نیستی ؟     تو از اینکه منو دوباره می بینی خوشحال. اینجوري منو نگاه نکن هنري "_

  ". نه  "_

   "! ولی ما اوقات خیلی خوبی رو با هم گذروندیم  "_

می تونی صادقانه بگی این چه معنایی براي تو داره ؟ من حاال به  تو نگاه می کنم . تو یه زن همخوابه بودي  "_

  ".تالطم احساسات می شم ... و دچار 

   ".من تو رو خوشحال کردم  "_

   ".تو رو به عنوان رشوه به من دادن "_

یه پاداش از طرف . هوس هات      یه زن همخوابه براي برآورده کردن همه ي لذت ها و. به عنوان یه هدیه  "_

تو هیچ . فریاد بکشیمن تو رو خندوندم ، کاري کردم که شبا . اولیاي امور واسه ي خوب کار کردن براي اونها 

  ".نخوابیدي وقت دیگه با اون آرامشی  که موقع خواب تو بغل من داشتی ، 

صورت واکر هنوز آرام بود ولی در صدایش  ". که هدیه هاشونو تحمیل می کنن دوري کناز اولیاي امور "_

اونهاست روال معمول این . به اونا نزدیک تر کنیتو یه طعمه بودي تا منو بکشونی و  ".حالت تیزي وجود داشت 

با عادت دادن ، یا حتی معتاد کردن اونها به انواع لذت هاي بزرگی که فقط خودشون و طرف  از آدماشون که _
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به اب که این جور طعمه هاي جذ، حتی آنوقت هم باید می دونستم.  مراقبت کنن ،می تونن فراهم کنن  شب 

  ".  طور حتم داراي قالبی مخفی در جایی درون خود بودند

می اومد تو دورانی که با هم بودیم شدیدا دوست داشتم، دلیلش این بود که اگر به نظر  ":زیباي سمی گفت 

مثل دیگر معامله ها با یک  قرار نبود رفتارم واقعی باشه یا واقعی تلقی بشه؛. فقط داشتم کارمو می کردم

، تا هر کاري که آرزو می کردي با من  ممن مال تو بود. من فکر می کردم تو اینو می فهمی . متخصص سکس 

صادق نبودم . بکنی ، آره ؛ ولی فقط تا زمان قرارداد    ". تو نمی تونی بگی وقتی بهت هدیه داده شدم ، کامالً 

. می کردم که براي تو مهمم         فکر. ولی وقتی تو رفتی من هنوز داغون بودم . من می دونم  ":واکر گفت 

  ".نگاه مختصر به پشت سرت ، از پیشم رفتی  ولی تو بدون حتی یه

من نمی تونستم روح . فاسد کردن انسانها و وسوسه کردن اونها به گناه . این کار من بود . خب ، البته عزیزم  "_

ولی قرار بود تو رو به حالی درآرم که براي برگردوندن من  ر این رو برام ممنوع کرده بودنتو رو ببرم ، اولیاي امو

  " .اري بکنیهر ک

  ".ت می کردم هر کاري برامن .  براي موندن ترغیب کنم من هر کاري کردم تا تو رو "_

تو تنها کسی . من فقط براي سکس اونجا بودم . من یه قرارداد دیگه داشتم . این خیلی چاپلوسانه است  "_

  ".کنی  قاطیشهم  رو بودي که اصرار داشتی عشق

   ".می کردم  ولی من نباید تو رو تهدید. ون سنه عادي براي ا برداشت غلطاین یه . من جوون بودم  ":واکر گفت 

اینکه واقعاً . بهت نشون بدم ذات حقیقیم رو م چیزي از مجبور شد.  زم ، نباید اون کارو می کردي نه عزی "_

  ".چی هستم 
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ماه ها  من دیدم ، باعث شد تا اون چیزي کهفقط یه اشاره ي کوچیک به  ":واکر به آرامی سر تکان داد و گفت 

و تو ... ناشیانه پوستم رو سابیدم تا خون  افتاد ...بودم موجودي صمیمی  چنین ا ب به خاطر اینکه.کابوس ببینم 

     ".هنوزهم جاي زخم رو دارم . با پنجه هات به خوبی اون رو خراشیدي

       "می خواي ببوسمش تا خوب بشه ؟ ":زیباي سمی نیشخندي زد و گفت 

من  ":واکر به صندلی اش تکیه داد و متفکرانه به او نگاه کرد  " ترجیح می دادم این کارو نمی کردي"_

گذاشتم تو بري و بیشترین سعیمو . وحشت زده بودم . شوکه شده بودم ، از فکر اینکه واقعاً با چی خوابیده بودم 

ریب هاي تو اولین چیزي بودي که منو به سمت جاذبه ها و ف... من فکر میکنم . کردم تا دیگه به تو فکر نکنم 

تو چشمهاي منو باز . نئونی درخشان و لذت هاي کوچک کثیف پنهان  هاي دروغ سمت به. طرف شب برگردوند 

 به اینکه . به اینکه این محل چه کثافت خونه ایه ، چشم هامو به روي نیرنگ افرد قدرتمند بازکرديکردي 

و به  کننمی کنه ، فکر نمی   شون مهیااولیاي امور به چیزي غیر از پول ، قدرت و نفوذي که طرف شب برا

. بهتر از اونا... و من تصمیم گرفتم که باید بهتر باشم. روز حرومزاده هاي فقیري اینجا زیر پا له می شن اینکه هر

"  

   "و حاال تو چیزها رو اداره می کنی ؟ "_

کنم که با وسوسه هایی که  من نمی تونم به هیچکس اعتماد. فقط به خاطر اینکه دیگران این کارو نکنن  "_

کسی باید حیوونا . کسی باید سرشو پاك نگه داره و اینجا رو جوري که واقعاً هست ببینه .می شه ، گمراه نشه 

  ".تباه کننده است ... تو منو مجبور کردي بفهمم که طرف شب چه قدر . رو تو قفساشون نگه داره 

  "؟بابالون رو به راه انداختین  عملیات ینه که تو و دیگرانو به خاطر هم "_

می خواهد موضوع را عوض        واکر چایش را چشید و زمانش را صرف این کرد تا روشن کند  ".بله "_

  .کند 
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خبر نداشتم شیاطین جهنمی دلشون براي قربانی اینجا چی کار داري ، سوفیا ؟ _یه بار دیگه می پرسم  " 

کس دیگه اي دادن که من باید دربارش اطالع اولیاي امور تو رو به یا اینکه .  هاي قدیمی شون تنگ می شه

  "؟داشته باشم

  ".من االن با سینر ام . نه  ":زیباي سمی گفت 

... ؟ خب  اي ون زن همخوابههمتو  ":واکر فنجانش را پایین گذاشت و یکی از ابروهایش را باال برد و گفت   

تو به . شیطانی هستی که در حال حاضر با جان تیلر کار می کنه  پس تو.  واقعاً تحت تاثیر قرار گرفتم  من

  "مرداي قدرتمند عالقه داري ، نه ؟

باال فرستاده شدم  عمالً من از جهنمِ. فقط با سینر . من االن با سینر هستم  ":زیباي سمی با حوصله گفت 

ولی واقعاً من . بتونه دوباره اونو مطالبه کنه  9تا اون رو فاسد کنم ، قلبشو بشکنم و روحشو سیاه کنم تا شیطان

اون عشقی رو که حتی می تونه در جهنم هم باقی بمونه ، بفهمم  ماموریت داوطلب شدم تا سعی کنم  براي این

  "چه جوري یه نفر می تونه صادقانه به یه موجود سقوط کرده مثل من عشق بورزه ؟. 

می دونم که عشق براي تو هیچ    نو باور کنم ؟ من بهتر از هرکسی تو از من انتظار داري که ای ":واکر گفت 

  ".مفهومی نداره 

بعد از این همه مدت با سیدنی خودم ، تازه دارم . از اون موقع خیلی چیزا تغییر کرده . این براي قبالً بود "_

و من چه قدر . داشتی و شاید تازه دارم می فهمم اون موقع تو چه حسی .می فهمم چه حسی نسبت به من داره 

  ".بد تو رو رنجوندم 

  ".تقریباً بیست و سه سالی می شه . با خوشحالی تمام ازدواج کردم. من ازدواج کردم  "_

  "اسمش چیه ؟. خوشحالم  "_
                                                             
٩ Pit 
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من . هردوشون پسراي خوبین . سربازیه  13، رابرت 12تو آکسفورده 11کیت. ما دوتا پسر داریم .  10شیال "_

 چی کار می کنم ، گذروندن زندگی درباره ي اینکه من واقعاً براي   اونا . اونا رو بیرون از طرف شب بزرگ کردم 

   ". نمی دونن        چیزي

  ".واقعاً خوشحالم ، هنري  "_

توانست هرکس دیگري را دست آن صدا می .صداي واکر واقعاً غیر منتظره بود  ".خب پس این سینر "_

  "اون واقعاً عاشقته ؟ ".بیاندازد 

  ".یک عشق افسانه وار ، حتی در جهنم . بله  "_

  ".من عاشقت بودم  "_

بعد از اینکه فهمید من واقعاً چی هستم .اون حتی بعد از اینکه طبیعت واقعی من رو دید هم عاشقم بود  "_

  ".رنجوندمت منو ببخش هنري ، ... سیدنی عزیز من  .

  ".اوناست  حقیقی ذاتاین .  دروغ می گن شیاطین ":واکر چایش را خورد و گفت 

  ".حتی شیاطین هم می تونن عوض بشن  "_

  "انتظار داري این رو باور کنم ؟ ":واکر به سردي او را نگاه کرد و گفت 

  ".باید باور داشته باشم . من این رو باور دارم  ":زیباي سمی گفت 

                                                             
١٠ Sheila 

١١ Keith 

١٢ OXFORD 

١٣ Robert 
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تی بدون صحبت ، ر حالی که چایشان را می خوردند و اطرافشان با صداهاي متمدنانه پر بود ، براي مدآنها د

  .کنار هم نشستند 

من می دونم که تو آدما رو وادار کردي که دروازه ي قلمروي ارباب خارها رو ببندن  ":زیباي سمی ناگهان گفت 

  "به فرمان اولیاي امور ، درست می گم ؟. کردي  و آدماي بیشتري هم براي بستن ورودي هاي دیگه مامور

که منو مالقات کنی ، من باید مسلم بدونم که دیگران ولی اگه تو می تونی راهی پیدا کنی . البته  ":واکر گفت 

شاید چند .بهتره من با محافظام صحبت کنم تا برنامه اي بریزن که شامل تقویت نگهبانا هم بشه . هم می تونن 

  "براي این اینجا به دیدنم اومدي ؟ تا ازم درخواست کمک کنی ؟ . رو احضار کنم تا متخصص 

همه ي نگهبان ها و متخصص هاي طرف شب هم نمی تونن ما رو متوقف کنن  ":زیباي سمی با آرامش گفت 

  ".ارباب خارها طرف ماست . عزیزم 

این کارو کردین ؟ فکر نمی کردم وري از کدوم گ ":و گفت  مدت کمی چشمانش را باز و بسته کردواکر براي 

  "هیچ کس بتونه از زیر قضاوت اون در بره ؟

درباره ي اولیاي امور بهم بگو هنري . اون مارو باور داره ، مخصوصاً به جان تیلر اعتقاد داره  ":زیباي سمی گفت 

."  

  "چرا ؟ "_

  .تسلیم خواسته هاي من شدنچون  "_

واقعاً هیچ معماي بزرگی درباره ي ... ه این باعث می شه زودتر از اینجا بري اگ":واکر شانه باال انداخت و گفت

، خانواده آدم هاي نامدار شهراونها فقط آدم هایی هستن که هرکسی فکر می کنه ؛ . اولیاي امور وجود نداره 
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رت و نفوذ هاي تجاري و قدیمی تثبیت شده اي که به وسیله ي قرن ها سرمایه گذاري در طرف شب ، پول و قد

بر مردمانی در درون یا بیرون کلوپ الندینیوم که از شهرت و نمایش آشکار پول و قدرت . به دست آورده اند 

اداره و انجام هر کاري را  مردانی پشت پرده که.  براي کسانی که دنبال شهرت اند پارتی بازي می کنند وحذرن 

من براي آنها کار می کنم چون بقیه بدترن  .است حفظ کنندایط فعلی را که به نفع خودشان ربرعهده دارن تا ش

همه وظیفه  فکر اون. نمی خوان بدونن    من سالها حق انتخاب هاي دیگه رو بررسی کردم ، ولی بیشتر مردم . 

اونها رو می ترسونه  و همون تعداد کمی که به این کار عالقه مند بودن ، اون رو براي همه  از و مسئولیت ، خیلی

من وظیفه دارم ، به همون اندازه . پس من اونا رو به اولیاي امور تحویل دادم . ي دالیل غلطشون می خواستن 

من بهتر . اي که هر آدم قدرتمندي داره ، چون فقط من به وسوسه ها و فریب هاي طرف شب عالقه اي ندارم 

  ". من اینجا رو جوري که واقعاً هست می شناسم . می دونم 

  "و اون چیه ؟ ":می گفت زیباي س

براي همین اولیاي امور . همه ي تصورات بد انسانی در یک مکان .شهري با شهرت زیان بار . نمایش خیالی  "_

. شب در می آرن ،اهمیت می دن چون اونا فقط به پولی که از طرف . بهترین افراد براي اداره ي اینجا هستن 

فریح کنن یا تسلیم هیجاناتی بشن که دردنیاي بیرون مجاز نیست ممکن است آن ها اینجا در شرایط مناسب ت

  ". طرف شب رو ترك می کنن  به خونه می رن و آخر روز همه ي اونا درست مثل من اما

و شاید کسی که . یا حداقل تنها مرد درست کار . تنها مرد صادق تو طرف شب . و تو اصالًتفریح نمی کنی  "_

 "چرا اینقدر از طرف شب می ترسی هنري ؟.ترسیده ... بیشتر از همه 
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روزي  ن همیشه این امکان وجود داره که چو ":واکر براي لحظه اي از روي ادب سؤال او را بررسی کرد و گفت

وسوسه ها و فریب ها ، مرزهاي طرف شب رو از هم بپاشن و به بیرون هجوم ببرن تا کل دنیا  همه ي شرارت ها ،

  ".رو گمراه کنن 

واقعاً چه طور اداره  مه، واقعیت رو درباره ي اینکه کارها؟ اگه ه واقعاً این قدر بد می شد ":سمی گفت اي زیب

 می تونستنخره تصویر بزرگ رو ببینن ؟ اگه اونا الامی تونستن ب        می دونستن ؟ اگه همه ي اونهامی شن ، 

ببینن و با اونا حرف بزنن ؟  ان عمل می کنن که پشت پرده ي جه را یقدرتهاینیروهاي خیر و شر و موجودات و 

  ".شاید همه چیز بهتر می شد  ،اوضاع دست اونا بود اگه 

اگه همه ي .  همه چیز در این دنیاي به ظاهر معقول علت و معلولی به اندازه ي کافی بد هست. نه  ":واکر گفت 

دونستن اختیارشون واقعاً دست کیه ، با  دیوونه ها و تروریست ها ، یا حتی جاه طلب هاي ساده و خوش نیت می

  ".جنگیدن بر سر اون دنیا رو تیکه پاره می کردن 

  ". بدبینانه... اینقدر . تو همیشه اینجوري نبودي  ":زیباي سمی گفت 

زیباي سمی تصویري که بقیه  و چون زیباي سمی و واکر صحبتهایشان را در چایخوري درخت بید ادامه دادند ،

  .دیدیم را تغییر داد تا گذشته ها را به ما نشان بدهد ي ما می 

به یک باره همه ي ما . آگاهی با ظرافت به سوي ما آمد و همراه با تصاویر جدید به راحتی در افکار ما نفوذ کرد 

است و آن سه مرد جوانی که از خیابان طرف شب پایین می آمدند و با هم حرف می  1967فهمیدیم که سال 

روحیه اي خوب و خالص به یکدیگر تنه می زدند ، هنري واکر و چارلز تیلر و مارك   می خندیدند و بازدند و 

من اول واکر را شناختم چون صورتش زیاد تغییر نکرده بود ولی لباسهایش من را از جا پراند . رابینسون هستند 

 ز قرتی گري و یک طرفدار پروپاقرصجهنمی ابه نظر می آمد که قبل تر در روزهاي جوانی اش ، هنري واکر . 
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به  Kings Roadلباسهاي روشن خیره کننده اي پوشیده بود که الغر و قلمی ، او مثل یک طاوس .  مد بود

و موهاي مشکی فردار زیبایش  و با عینک آفتابی دراز مستطیل شکلعنوان بهترین هایش پیشنهاد می داد 

  .  شدنیاي مادی می رسید ، بسیار  براي       ظراو مثل یک خداي جوان به ن. کامل می شد 

جمع کننده ه اسم و ب هم خوش نام و هم بدنامبه عنوان شخصی  پیدا کردن مارك رابینسون که این روزها

کت چرمی . بود  14اینکه او همان وقت هم آشکارا طرفدار الویسشناخته می شود هم آسان بود ، فقط به خاطر 

او هنوز از انرژي هاي منفی . مشکی او زیپ ها و زنجیرهاي زیادي داشت که موقع راه رفتن او صدا می دادند 

وي پاهایش باال و پایین می ر می زد و    حرفانباشته نشده بود و همیشه کمی جلوتر یا عقب تر آن دوتاي دیگر 

او تفکرات و آرزوهایی داشت و فکر می کرد . ه گوش می رسیدپرید صدایش سرشار از شور زندگی، آزاد و رها ب

  .براي سراسر آینده اش نقشه کشیده است 

او بعد از اینکه مادرم رفت . من هیچ عکسی از او نداشتم . پدرم را . کمی طول کشید تا چارلز تیلر را بشناسم 

. من بود ولی ما زیاد به هم شباهت نداشتیم در تصویر او جوانتر از . همه چیز را دور انداخته یا آتش زده بود 

برخالف دوستان رنگارنگش ، او یک دست لباس سه تکه ي تیره و . اصالً شبیه چیزي که انتظار داشتم نبود 

تنها یک مدیر  می توانست   او. شیک به همراه کراوات پوشیده بود ، با موهایی کوتاه و صورتی اصالح شده 

ولی چیزي که بیشتر از همه من را متعجب می کرد این بود . بزرگ زحمت می کشد باشد که در شهر  اجرایی 

به خاطر این . که می دیدم او در جمع دوستانش چه قدر خوشحال است و چه قدر آزاد و راحت به نظر می آید 

  . چون من قبالً پدرم را هیچوقت خوشحال ندیده بودم . بود که من در شناختن او دچار مشکل شدم 

                                                             
١٤ Elvis presley 
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راهی را آنها سه مرد جوان بودند که . بود ، سال تغییرات طرف شب ، درست مثل هر جاي دیگر  1967سال 

  .تا دنیا را تغییر بدهند می رفتند در پیش داشتند و  فوق العاده، مردانی که آینده اي  درپیش گرفته بودند

من هیچ وقت مکان . رسیدند  15ار ِ باد تندروبه کبابخانه و ب یعنی آنها بالخره به شیک ترین محل براي مالقات ، 

و حاال به شکل )  خودسوزيبعضی ها می گویند ( سوخته بود  1970آنجا در سال . اصلی آنجا را ندیده بودم 

ساختمانی که محل اجتماع ارواح و اشباح بود ولی مشتري هاي آنجا  .روحی از خودش به جا مانده است 

یک بناي یادبود متعلق به .ر خیلی شبیه ساختمان روحی خودش بود د در تصویهرچن. انسانهاي معمولی هستند 

افتخارات سرسام آور دهه ي شصت، شامل چراغ هاي نئونی روشن به سبک روکوکو و پوسترهاي هنر پاپ با 

 و حتی از آن فاصله انگار می توانستم ، عطر همیشگی قهوه   .رنگهاي بسیار روشن که در واقع چشم را می زد

افون سکه اي با طرح چهارخانه ي گوگو مگرا .و سیگارهاي اغفال کننده و روغن نعناي هندي را حس کنم عود 

و میزهاي با روکش پالستیک با چهره هاي آشناي آن دور محاصره شده بودند،از  آخرین آهنگ ها را می نواخت

و تیلر لبخند زدند و موقع  واکر ، رابینسون .و آخرین همراهانش 17ي اسرارآمیز گرفته تا دکتر مسافر16اورالندو

در آن زمان آن سه نفر آدم . کسی زیاد به آنها توجه نمی کرد  ورود به آرامی براي همه دست تکان دادند اما

، و مردي که آن  خواهد کردد ، مردي که آن را جمع خواهد کر مردي که طرف شب را اداره. هاي مهمی نبودند 

   .خواهد کردرا نفرین 

مارك ، هنري و چارلز آخرین میز باقی مانده در گوشه اي دور را مصادره کردند و انواع مختلف قهوه را به 

، بعد جدیدترین شماره ي خدمتکاري که آدامس می جوید و لباس سفید پالستیکی پوشیده بود ، سفارش دادند 

                                                             
١٥ Hawk's Wind 

١٦ Orlando 

١٧ Travelling Doctor 
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زه کپی خودش را بیرون آورده بود که چارلز تا. ، شماره ي مخصوص طرف شب را بیرون آوردند  18زمجله ي اُ

ی به جان اف اقعاینکه الویس شلیک کننده ي و مارك آن را از او گرفت تا ببیند که آنها مقاله ي او را درباره ي

  . او همیشه در همه کار اول بود . البته واکر قبالً مجله را خوانده بود . چاپ کرده اند یا نه  کندي بود،

به نظر می آمد که آنها براي همه ي شوخی . وقتی آن سه مرد شروع به صحبت کردند ، همه ي ما گوش دادیم 

. آینده ي ناگزیر و درخشان آنها به طور غیر منصفانه اي دور به نظر می رسید  .بی صبر هستند جذابشان هاي 

چیزهایی که براي چند دهه یا (ید کردن چیزهاي جد قه مندي ها و مردم پایبند و مقید که به امتحانعال

مد ، یکی از این چیزها بود ، گناه . ، مانع آنها شده بود  شتندعالقه اي ندا )ان نبودندشترجیهاً چند قرن در اطراف

. را نمی خواستند  اساسیهمیشه با تغییرات مد روز رشد می کرد ؛ ولی کسانی که در راس امور بودند تغییرات 

مم بودند تا اگر الزم بود ، قدرت و نفوذ به دست بیاورند تا بتوانند براي تغییرات الزم و این سه مرد جوان مص

لو به سمت منجی می خواستند در این عصر د  آنها. البته، براي نفع هرچه بیشتر همه.  اعمال زور کنند اساسی 

 .حقیقی ذهن هدایت کنند

  . ایده آلیست و خیالپرداز بود  1967هر آدم جوانی در سال . 

مارك حتی قبل از آن هم جمع کننده بود و .  بود 19نشان بده و تعریف کن وقتوقتی کارها با مجله تمام شد ، 

او آن را از درون کیف دستی اش درآورد ، به اطراف نگاه کرد تا . گذاشته بود  یدستش را روي چیز خاص

گذاشت  جلوي آنها نمی کند ، بعد چیزي را که پیدا کرده بود با احترام روي میز    د کسی نگاهشانمطمئن شو

  . بود ، نگاه کردند  درهم و برهمهنري و چارلز مشکوکانه به جعبه ي مقوایی که پر از دست نوشته هاي . 

                                                             
١٨ OZ 

١٩ Show-and-tell: وقتی کودکان وسایلی بھ مدرسھ می آورند و آنھا را برای دوستانشان توضیح می دھند.  
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 وب سایت هواداران درن شان

اون تا حد مرگ حالمو به . شه نبا 20حاال این چی هست ؟ بهتره که دوباره درباره ي روزول. خب  ":واکر گفت 

  ".یم یددربارش می فهمحتما حاال تا اگه چیزي واقعاً اونجا اتفاق افتاده باشه ، ما . هم می زنه 

من کسی رو می شناسم که کسی رو . بازم بهت مدرك نشون می دم . تو فقط صبر کن  ":مارك مرموزانه گفت 

ي ن مرداهماین البته ... آدم فضایی ها فیلم گرفته  کالبدشناسی واقعاً از همرد می کنه یهمی شناسه که ادعا 

  "... پس .ما تا دو سال دیگه آدم هایی رو رو سطح ماه فرود می آریم  می کندادعا  است که

   "چی پیدا کردي مارك ؟ و به چه درد ما می خوره ؟ ":چارلز صبورانه گفت 

م ؟ همیشه دوست داشتم بتونم از کنی اخاذي م از آدماین چیزیه که باهاش می تونیا": واکر با حسرت گفت

  ".کنم کسی اخاذي 

او یکی از دستهایش را مالکانه روي توده ي کاغذها گذاشته بود به طوري که انگار . مارك حریصانه نیشخند زد 

  .می ترسید کسی به آرامی بیاید و آنها را بدزدد 

 .(هستن 21نشده ي الستر کرولی   این ها دست نوشته هاي چاپ.  معدن . این واقعیه . دوستان من  ":او گفت

که من روزنامه ها رو باور کنید ،  حرفاگه  البته .جادوگر ، حیوان وحشی بزرگ و شیطانی ترین مرد در دنیا 

ا ولی کرولی واقعی بود ، حد اقل براي زمانی ، و همیشه کسانی بودن که می گفتن بهترین ، ی ).نمی کنم  اکثراً

ظاهراً چون کرولی به طور اضطراري به پول احتیاج . درست تر بگم ، بدترین مقاله هاي اون هرگز منتشر نشدن 

داشته ، چند سال پیش این دست نوشته ها رو تو مغازه ها می زارن ، ولی هیچکس به اون نوشته ها عالقه اي 

بالخره یک کپی از این .  ته اش کرده بودنداو بین قشر جادوگران محبوبیتی نداشت و ورقه هایش خس. ه نداشت
                                                             
٢٠ Roswell:  درست در چندین منبع موثق ادعا کردند کھ یک جسم پرنده با پنج سرنشین عجیب و غریب فضایی،  ١٩٤٧در ھیجدھم ژوئیھ سال

معروف شد لسقوط کرده کھ این مستلھ بھ فاجعھ ی روزو منطقھ روزولِ شھر نیومکزیکو در یک دامداری  

٢١ Aleister Crowley 
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اینها رو به ازاي یک سري کامل از کارت  ویراستار سطح پائین دست نوشته تو مرزهاي بین المللی پیدا شد و یه

برخالف بیشتر احمق هایی که این دست نوشته به دستشان افتاده بود ، . د داهاي حمله ي مریخی ها  به من 

 ،همه ي دعاهاي ماست    این جواب... ین رو خوندم ، و اینجام تا بهتون بگم ، دوستان من من از کران تا کران ا

  ".راه میانبري واضح براي رسیدن به اهدافمون 

تو از صداي خودت خوشت میاد ، این چیه مارك ؟ امیدوارم یه کتاب جادوگري  انگار ، یاخدا ":هنري گفت 

  ".دیگه نباشه 

یک فصل این دست نوشته ، طلسم هاي قدرتمند و   ":ادش را بر لب داشت ، گفت مارك که هنوز نیشخند گش

. جرعت نکرد تا اونها رو تموم کنه ، جز به جز شرح داده  عملکردهاي اونها رو که کرولی شروع کرد ولی هیچوقت

ده ي خودش بیشتر اون کاري رو شروع کرد تا بتونه با ارا. و بزارید یادتون بندازم که کرولی خیلی جرئت داشت 

او وقتی نگاه مختصري به آنچه سعی داشت احضار کنه، انداخت،  .موجودات قدرتمند رو احضار و اسیر کنه 

اون از خونه ي باشکوهش فرار . و این همه چیز بود این چیزیه که نوشته ...  ترسناك،  زیبا. مراسم را ترك کرد

  ".هیچوقت برنگشت کرد و به کنار دریاچه ي اسکاتلندي رفت ولی 

دست نگه دار ، ما می خوایم دست به کاري بزنیم که حتی براي الستر کرولی ، آدمی که نه فقط  ":چارلز گفت 

  "خودش ، خیلی هاي دیگه هم میگن که شیطانی ترین مرد دنیا است ، ترسناك و خطرناك بوده ؟

که  چون من اطالعاتی دارم. وز می شیم رآه ، ولی ما جایی که اون شکست خورد پی ":مارك خودبینانه گفت 

رو از طریق دوست قدیمیش به دست آوردم که تو  22انگر به تازگی یه جلد از نامه هاي کنت من. کرولی نداشت 

این به . اونها نویسنده صریحاً تونسته هویت اون روحی که کرولی سعی می کرده احضارش کنه ، تشخیص بده 

                                                             
٢٢ Kenneth Anger 
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ما این فرصتو داریم که با اراده ي خودمون . ن می شه با روشی امن کنترلش کرد این معناست که به وسیله ي او

  ".ان بابالون شناخته می شه رو احضار و محصور کنیم ؛ تجسم مادي یک هدف خیالی وموجودي فانی که با عن

   "کدوم هدف ؟ ":هنري گفت 

 هاي مشخصی از نامه ها بخشن که شما بسته به ای. خب ، من دارم هنوز روش کار می کنم  ":مارك تایید کرد 

یا شاید حتی . رو چه جور ترجمه می کنید ، اون موجود می تونه نماینده ي عشق ، شهوت ، یا وسوسه باشه 

ببین ، اصالً این اهمیتی داره ؟ ما دنبال یه منبع قدرت بودیم ، چیزي که بتونیم از اون به . ترکیبی از این سه تا 

  ".و این همون چیزه . تغییر ایجاد کنیماده کنیم تا عنوان یه اسلحه استف

اگه نتیجه ي معکوس داد چی ؟ به نظر نمیاد این از اون جادوهایی باشه که اگه اشتباه کنی بتونی  ":چارلز گفت 

  ".راست و ریستش کنی 

هر . آماده بشیم حرف زدن تنها کافی نیست ؛ ما باید براي عمل کردن  ":مارك به هردوي آنها نگاه کرد و گفت 

ما فقط با این مقاصد خوب نمی تونیم اولیاي امور رو سرنگون کنیم . چیزي به نوعی ارزش ریسک کردن رو داره 

."  

تو مطمئنی که این نامه ها اصلن ، مارك ؟ تو مطمئنی که هر  چیزي که الزم  ":هنري که قانع نشده بود گفت 

  "داریم این تو هست ؟

   "ه ، حاال هستین یا نه ؟بله و بل ":مارك گفت 

این با من ، ... شاید جایی رو بشناسم . ما به یه جاي مطمئن براي کارمون نیاز داریم  ":هنري متفکرانه گفت 

  "چارلز ؟
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یه کمی زمان نیاز دارم تا دربارش تحقیق . م دست نوشته ها و نامه ها رو بخونم امن اول می خو ":چارلز گفت 

آره ، ما باید این کارو بکنیم ... وقتی همه چی چک شد ... داریم تو چه هچلی می افتیم  تا مطمئن بشم که. کنم 

  ".اگه از یه شانس مثل این استفاده نکنیم ، احمقیم . 

اطراف جایی که به نظر می آمد انباري خالی باشد  به ناگهان تصویر تغییر کرد ، حاال سه مرد را نشان می داد که

توهاي درخشان چراغ هاي نئونی که از پنجره هاي تخته پوش شده داخل می تابید ، فضاي پر. ، نگاه می کردند 

پوسترهاي پوسته از  پوشیده بود وسیع بازي را نمایان می کرد که کف پوش هایی لخت داشت و دیوار آنجا

هاي  نمونهکه !  داگون دوباره برمی خیزد ،پوسته ي یک گروه راك فراموش شده و سازمان هاي سیاسی 

دیوارها نقاشی هاي نیمه تمام از گلها و رنگین کمان و گاهی تصاویر . می کرد   فراموش شده ي خاصی را اعالم 

در تمام کف زمین ته مانده هاي چسب ناك . اغراق آمیز از آالت تناسلی زن ها و مردها را هم نشان می داد 

. ا کمی غرور و تکبر به اطراف اتاق نگاه کرد هنري ب. شمع ها و نشان هاي سائیده شده ي گچی وجود داشت 

با گام هاي محکم عقب و جلو می رفت و در حالیکه با حالتی عصبی داغ کرده بود، چیزهاي مورد عالقه  مارك

چارلز پشتش را به در بسته ي محکم تکیه داده بود و در حالی که به شدت اخم کرده بود ،  .اش را نشان می داد

او بدون اینکه چشمش را از روي دفترچه بردارد ، آهسته . ي کلفتش یادداشت می کرد  با شتاب در دفترچه

اینجا نم داره ، بو می ده ، و من می تونم صداي چیزهایی که واقعاً امیدوارم فقط موش باشن رو از توي  ":گفت 

ولی می ترسم که پامو بلند  یه تردید زننده دارم که االن روي یه کاندوم استفاده شده ایستادم. دیوارها بشنوم 

صادقانه بگو هنري ، این بهترین کاري بود که می تونستی بکنی ؟ ما چه قدر واسه این . کنم و یه نگاهی بندازم 

  "آشغالدونی باید بدیم ؟

خب ... اون قدر هم بد نیست . صاحب اینجا یه کمک به من بدهکار بود . عمالً هیچی  ":هنري با مالیمت گفت 

  "ولی ما که قرار نیست اینجا زندگی کنیم ؟. ، بده 
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  "؟ یه وقت چیزي نباشه که تو نقشمون دخالت کنهتاریخچه ي اینجا چیه ؟  ":مارك گفت 

تاریخچه ي اینجا نامعلومه ، به کثافت شباهت زیادي داره ولی چیزي نیست که به ما مربوط باشه  ":هنري گفت 

 .یه چیزي مثل جسیکا. می شناختمش اینجا اومدم          موقعمن چند سال پیش با یه دختر که اون . 

صاحبش اینجا رو به گروه هاي جدیدي که می خوان اجناس و مدل هاي هیپی خاصشون رو به نمایش بذارن، 

کشید و دیوارها نسعی کنید نفس عمیق . کل اتاق کامالً با باقیمانده هاي مواد دارویی اشباع شده . اجاره می ده

  ". س نزنیدلیرو 

صادقانه بگم ، این فکر اصالً به ذهنم نرسید ، اگرچه براي خارج کردن اون از ذهنم باید زمان  ":چارلز گفت 

   "براي چند روز اتاق رو گرفتیم ؟. سختی رو بگذرونم 

  ".بیشتر از زمانی که الزم داریم . ما کل ساختمون رو براي ده روز داریم  ":هنري گفت 

و در همسایگیه آدماي غافلی مثل اینا ، کسی به  ":به تندي دستانش را به هم می مالید گفت  مارك درحالی که

   "!عالیه . کارت سرك نمی کشه و سؤال نمی پرسه 

میشل انه ي تو راضی هستی ؟ تو یه هفته ي گذشته به ندرت از کتابخ ":هنري به چارلز نگاه کرد و گفت 

  "چیزي که ما باید دربارش بدونیم پیدا کردي ؟.بیرون اومدي  23اسکات

قرن هاست که به این شکل یا شکل هاي . کار جدیدي نیست  عملیات بابالون. واقعاً نه ":لز اخم کرد و گفت چار

،  24دکتر دي The Sigillum Aemethیه چیزاي کمی دربارش تو کتاب . دیگه در اطراف ما وجود داره 

                                                             
٢٣ Michael Scott 

٢٤ Dr. Dee 
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تنها چیزي که به نظر می رسه همه . هست که چیز خوبی دربارش نگفتنهم  25تو کتاب الهامات هست و البته

رو  مراسممن نتونستم حتی یه گزارش ساده از کسی که . باهاش موافقن اینه که اون یه تعهد خیلی خطرناکه 

  ". کامل و با موفقیت به جا آورده پیدا کنم 

ید این کارو انجام ما با .هی زود باش. چون اونا اطالعاتی که من تو نامه هام داشتم ، رو نداشتن  ":مارك گفت 

 ". نه االن که خیلی به چیزهایی که همیشه آرزوشونو داشتیم نزدیک هستیم !  االن نمی تونیم جا بزنیم! بدیم 

  "ما باید ادامه بدیم یا نه ؟. مخی  تو. این به تو بستگی داره چارلز  ":هنري که با مارك مخالف بود گفت 

  ". بیاید این کارو بکنیم . اوه ، لعنتی  ": چارلز براي مدت طوالنی فکر کرد و بعد شانه باال انداخت و گفت 

تصویر دوباره عوض شد تا . به یاد داشتن این موضوع مهم است . نها بسیار جوان بودند آدر آن زمان هر سه ي 

 .البته فقط مسائل مهم تعریف شده را ، ولی آن هنوز تأثیرگذار بود . ما نشان بدهد  را به عملیات بابالون

نه فقط یکی  ،تشریفات مفصلی براي احضار ، گرفتن و به طور فیزیکی مادي کردن یکی از موجودات تغییرپذیر 

عقیده ي خیالی ، در  تجسم زنده ي یک.  ، بلکه یک نیروي خیر و شر واقعی ، برقرار بوداز شیاطین یا روح ها 

یه اسم خیلی خیلی قدیمیه و هیچ دو منبعی نمی تونن تو این  بابالون( .این مورد عشق ، شهوت یا آزار جنسی 

می الح در برابر کسانی که فکر سرا فقط یک  بابالونآن سه مرد جوان .) که اون چی ارائه میده به تفاهم برسن 

کردند آدمهاي شرور روزگار بودند ، یا اولیاي امور که ممکن بود مانع ایجاد تغییرات در آینده شوند ، می 

. اگر الزم می شد ، آنها آزادي را با زور برمی گرداندند . مردان جوان مصمم بودند که متوقف نشوند . دانستند 

و حتی اگر آن را می دیدند ، نظر نمی گرفتند چیزهاي پیش بینی نشده را درمثل بیشتر متعصب ها ، آنها 

  . می کردند  بزرگتري  نفع، آنها این کار را براي به هر حال. احتماالً اهمیتی به آن نمی دادند 

                                                             
٢٥ Book of Revelations 
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براي سه مرد جوان روزها روزه داري و تقریباً مناجاتهاي دائمی ، کشیدن دایره و پنج ضلعی روي  عملیات بابالون

  .فاعی روي دیوار ، و بلعیدن منظم قرص ها و گیاهان مقدس را در پی داشت زمین و عالمات رمزي د

آنها حریصانه آب درون بطري را سر می کشیدند ولی دوباره در طی پا به زمین کوبیدن هاي رقص هاي 

. اجازه ي خوابیدن یا حتی استراحت کردن را هم نداشتند    آنها. تشریفاتی ، همه ي آن تبدیل به عرق می شد 

.  می کردند      حاال آنها برهنه کار . به نظر می آمدند  درویشانبعد از تمام شدن ششمین روز آنها واقعاً مثل 

چشمان . انسانی که در گوشه هاي اتاق جمع شده بودند ، بدبو بود  مدفوعهايآنجا به خاطر عرق خشک شده و 

دستان آنها به شدت . یر ، گرفته و دردناك بود ذها قرمز و خیره و صدایشان به خاطر مناجات هاي پایان ناپآن

می شدند تا به    تکان می خورد ، چون عالمتهاي رمزي را که قبالً کشیده بودند باید دوباره بارها و بارها کشیده

ا جاري بود ، نعره کشان افکارشان را در ذهنشان مواد شیمیایی که در سیاهرگهاي آنه. شکل درست در بیایند 

آنها در طرح هاي مارپیچی ، از این سو به آن سوي زمینی که با اشکال گچی در همه ي مدل ها . توسعه می داد 

و رنگ ها پوشیده شده بود ، تلو تلو می خوردند و سعی می کردند ریتم صداي ناموزونشان را با ریتم پاهاي 

آنها نیمه دیوانه بودند ، تقریباً از این دنیا خارج شده بودند و افکارشان را . فظ کنند خالی ح لختشان روي زمین

  .به آنچه دنبالش می گشتند ، برسندبا نیرویی غیر معمول به سطح دیگري از واقعیت می کشیدند تا بالخره 

فکر کرده بودند ، بزرگتر از چیزي که آنها او خیلی بزرگتر از چیزي بود که آنها . تا اینکه موجود آنها را پیدا کرد 

از طرح فیزیکی آن موجود فاصله می  .کنترل خودشان را حفظ کردندمی توانستند تحمل کنند ، ولی آنها 

قدرت باستانی ، آن . گرفتند در حالیکه او آنها را به طرف خود می خواند و به سمت خانه دنبالشان می کرد

نزدیک تر می سه مرد می توانستند او را که .  می شدشناخته بابالون به عنوان  که،ي مؤنث هولناکیسرچشمه 

ی مضربه آسیب دیده شان و صداهاي زجر کشیده  بدن هاي به درونکه   نیروي جدیديو شد، احساس کنند 
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قدرتش و بود  هولناكزیبا و  به راستیاو .  .ذهنشان به حالت تمرکزي دقیق درآمد و اشتیاقشان متبلور شد.زد

  .هوش می کرد مدانسان را 

 بابالون نام داشت ناگهان توسطوقتی موجودي که . در این هنگام بود که همه چیز اشتباه شد ؛ به شدت اشتباه 

چیزي خیلی قوي تر به کناري پرتاب شد ، جیغی غیر انسانی که از همه ي سطح هاي فیزیکی منعکس می شد 

قی توانسته بود شکاف بین مرحله ي زندگی را پیدا کند و شانس آشکار کردن او به طری.، همه ي انبار را پر کرد 

موجود باستانی با وجود همه ي قدرتهایش به عقب رانده شد و آن . به چنگ بیاورد  بابالونخودش را در مکان 

اب می خوردند کل انبار می لرزید و دیوارها کج شده بودند و پیچ و ت. موجود جدید به جلو آمد و جاي او ایستاد 

تا قبل از آنکه سه مرد مثل ملوانانی روي کلک به زمین مرتعش چسبیده باقی بمانند ، مثل عروسکهایی کهنه   .

همه ي آن دایره ها و پنج ضلعی ها و حفاظهایی که به دقت کشیده بودند ، و حاال از . به اطراف پرت می شدند 

ه بود ، به نظر آن نیروي ناشناخته که مادي شده بود ، بی آنها چیزي بیشتر از گرد و خاك گچی باقی نماند

قوي ، ترسناك و گیج کننده بود ، چیزي که دنیاي مادي برایش چیزي که به طوري غیر عادي پیر، . معنی بود 

وقتی چیزي که به . از زمانهاي خیلی پیش قدغن شده بود ولی حاال به زور راهش را به درون هستی باز می کرد 

طرز غیر ممکنی عظیم و پیچیده بود خودش را در دنیاي مادي جا کرد ، ناگهان انفجاري از نورهاي غیر قابل 

در ناتوان سه مرد جوان . رخ داد و صداي همه ي پرندگان دنیا که با هم آواز می خواندند به گوش رسید  تحمل

چیزي را  ذره ي کوچکی از  آنها . به هم چسبیدند، به دنیا برگردد  به آن اجازه داده بودند خود یزي کهمقابل چ

هر سه ي آنها از این شوك و ترس ، مثل .  شده بوددریغ می کردیم    دیدند که از ما که به تصویر نگاهمی 

و بعد .  می زدند       فریادیزي انگکودکانی که بالخره فهمیدند هیوالهایی در تاریکی وجود دارد ، به طور رقت 

آن قدرتی که آنها وارد دنیا کردند ، در حالی که مغرورانه دیوارها و و حفاظهاي کشیده شده روي آنها را در هم 

  .، به بیرون از انبار رفت و در طرف شب گم شد  خرد می کرد
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 وب سایت هواداران درن شان

آتشی عظیم که میان خرابه ها . کل انبار و ساختمانهایی که در فاصله ي سه بلوکی آن بود ، خرد شدند 

گسترش می یافت ، کسانی را که آنجا زندگی می کردند به چیزي کمی بیشتر از خاکستر و استخوان تبدیل کرد 

ها بازماندگان ، هنري واکر ، نت. مطمئن باشد که آنها چند نفر بودند س نمی توانست هیچک.صدها نفر مردند . 

آنها .انبار ، تلو تلو می خوردند  دوديمارك رابینسون و چارلز تیلر بودند که خیره ولی صدمه ندیده روي بقایاي 

. هر سه در شوك بودند و بیشتر خاطرات آنها پاك شده بود . با اینکه نمی دانستند چرا ، بخشیده شده بودند 

خود آنها بعد از . می خواستند چه کار کنند یا واقعاً چه کار کردند ، شک نکرد   هرگز هیچکس به اینکه آنها 

کاري قسمت کوچکی از خاطرات آنها برگشت ولی آن موقع براي گفتن یا انجام .  گذشت مدتی به یاد آوردند

آن چیزي که آنها آزاد کرده بودند ، به طرف شب رفته بود و کسانی که آنها باعث مرگشان شده . خیلی دیر بود 

  . پس در آخر ، آنها چیزي نگفتند . بودند با توضیح یا عذرخواهی زنده نمی شدند 

ولی همه چیز مثل  نشستندنشانه اي از چیزي که اجازه داده بودند گم شود ،  در انتظارمدتی طوالنی آنها براي 

 ر جان سالم به درطاز خ شاید به هر حالگذشته بود و وقتی که یک ماه گذشت ، سه مرد جوان باور کردند که 

هنري و مارك به . ادامه دهد  آن موجود مادي نشده و نمی توانسته حضورش را در دنیاي مادي باشند وبرده 

انه ها ، یکی پس از دیگري او به کتابخ. چارلز مطمئن نبود  خودشان براي این فرار شانسی تبریک گفتند ولی

سر می زد و به جستجوي اطالعات قدیمی ، در عمیق ترین قفسه هاي کتاب کاوش می کرد و سعی می کرد از 

و وقتی که فهمید نمی تواند چیزي پیدا کند ، به سراغ بقیه رفت و . اورد اینکه واقعاً چه اتفاقی افتاده سر در بی

، تا به اولیاي امور درباره ي چیزي که ممکن بود هنوز جایی در بیرون علنا اعتراض کنند به آنها گفت که باید

آنها به این نتیجه رسیدند که براي . نمی توانستند تحمل کنند           هنري و مارك   .باشد ، اخطار بدهند 

براي همین شایعه اي را پخش کردند که . نجات دادن خودشان، هیچ راهی جز بی اعتبار کردن چارلز ندارند 

خالصه ي آن این بود که چارلز به خاطر دنبال کردن تحقیقات شخصی و بدون مجوز خودش ، باعث حادثه ي 
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البته هیچ مدرکی نبود و هیچ هزینه اي نداشت ، ولی کار چارلز در بین اولیاي امور تمام . شده است  اطراف انبار

او هرکاري که حقوق . او کمی قبل از اینکه اخراج شود استعفا داد و به تحقیقات شخصی اش پرداخت . بود 

د که در چه کاري دست داشته است داشته باشد کرد و از آن پول براي ادامه ي تحقیقاتش استفاده کرد تا بفهم

هرکدام از سه دوست . ذهنش را صرفاً شخصی نگه داشت دل مشغولی بعد از گذشت یک سال ، او موفق شد و .

  .مقصر می دانستند ، راه خودشان را رفتند  عملیاتقدیمی ، درحالی که بقیه را در شکست 

او با اولیاي امور . می کردند     رگز آن را دنبال موضع واکر این بود که مراسم خطرناك بوده و نمی بایست ه

مارك . خودش را با ارتقا گرفتن مشغول کرد و درجاتش باال و باالتر رفت. ماند و براي اصالح از داخل کار کرد 

پس بنابراین سالها گذشت و مردانی .اولیاي امور را ترك کرد و جمع کننده شد و در کارش از همه موفق تر بود 

  .گر جوان نبودند ، براي خودشان زندگی جدیدي ساختند که دی

درخت بید نشسته بودند و چایشان را می خوردند ،  خانه چاي تصویر به هنري واکر و زیباي سمی که در

. همه ي ما از اینکه استراحت می کردیم خوشحال بودیم    گردش سختی ،  چنینفکر می کنم بعد از . برگشت 

  .بود  نجیب زادهاو همیشه یک . ما دیدیم که واکر دوباره فنجان زیباي سمی را پر کرد 

  ".ما اون موقع آدم هاي متفاوتی بودیم . این مال سالها پیش بود  ":واکر در جواب چند انتقاد شنیده نشده گفت 

تون عملیاتهیچ وقت فهمیدي اون چیزي که  ":فریبندگی چایش را می چشید گفت زیباي سمی درحالی که با 

   "رو خراب کرد دقیقاً چی بود ؟

  "جایی سوفیا ؟چرا این. فتم گتا حاال خیلی بیشتر از اونکه باید ، بهت چیز . سؤال بی سؤال  ":واکر گفت 

  ".جان داره بر می گرده  هستن که می گن مادرِکسانی  ":زیباي سمی از باالي فنجانش به او لبخند زد و گفت 
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  ".در اون صورت خدا باید به هممون کمک کنه  "_

  "را اون می خواد برگرده هنري ؟ ارتباط اون با پرونده ي اخیر جان چیه ؟چ"_

ا براي لحظه اي فکر کردم همین االن واکر او را بیرون می کند یا حداقل آدمهایش را احضار می کند تا او ر 

یگر به هیچ چیز اهمیتی دبیرون کنند ولی به نظر می آمد به خاطر اینکه او مدت زیادي این بار را تحمل کرده و 

او در حالی که به اندازه ي خستگی اش پیر به نظر می . نمی دهد ، نیرویی حقیقت را از او بیرون می کشد 

  . رسید و چشمانش در گذشته ها گم شده بود ، به صندلی اش تکیه داد

که چارلز را به مثال درست وقتی . همش تقصیر مارك بود ":گفت  پوچبالخره با صدایی یکنواخت و تقریباً  

این که . می دم باور کنم که اون واقعاً نمی دونسته داره چی کار می کنه  ولی من ترجیح. همسرش معرفی کرد 

می که با کی صحبت می کنی بسته به این.بالخره اون جمع کننده بود . قرار می گیرهاستفاده  مورد سوء...داره 

اطر اون مارك رو به خ. تخصص تحقیق کردن و تقریباً گوشه گیر بود چارلز م. تونی محترم یا حقیر خطابش کنی

ا زد و ازش خواست به دنبال یه همراه محقق براي کمک کردن بهش در شغلش به عنوان جمع کننده ، صد

اون موقع   )بود یا کسی چیزي بهش گفته بود ؟چارلز تعجب میکنم اگه این ایده ي . (بگرده  تحقیقات ظریفش

و همه ي پولی که درآورده بود رو روي این کار سرمایه گذاري  طرف شب تحقیق می کرد مورد منشأچارلز در 

مارك در عوض دست مزد خیلی باالیی ، با کارشناسان زیادي مشورت کرد و آخرش خانمی جوان به . کرده بود 

یبا ، خنده رو و شمرده یک دانشجوي جوان و باهوش با شهرتی عالی ، ز. رو بهش معرفی کرد  26اسم فنال دویس

به اندازه ي کافی زود ، او و چارلز عاشق همدیگه شدن و بعد ازدواج  .و همچنین عالقه مند به منشأ طرف شب 

  ".کردن 

                                                             
٢٦  
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چارلز  ":براي پر کردن دوباره ي اون نکرد  اقدامیهیچ  اما ابرو در هم کشیدبه فنجان خالی خودش  رو واکر

   ".چارلز نبود ، جان بود  هدف. ي براي پایان بود ابزارکه فقط اون نفهمید . بیچاره 

منظورت چیه ؟اون چیه که جان رو اینقدر مهم می کنه  ":زیباي سمی در حالی که به جلو خم می شد گفت 

  "؟

هیچوقت چارلز رو . من زمانی که جان به دنیا اومد رو یادمه ":به اون نگاه نمی کرد گفت  واکر درحالی که اصالً

اون زمان خیلی کمی رو یه کار شخصیش کار می کرد و زمان خیلی زیادي با . ر خوشحال ندیده بودم اونقد

اون گوشه گیري و زندگی خجالتیش رو کنار گذاشت و مأموریت تحقیقاتی جدیدي رو . خانواده ي جدیدش بود 

سالها من و مارك و چارلز بعد از . قبول کرد و با کمک فنال دوباره شهرتش رو به عنوان دانشجو تجدید کرد 

... ما مسن تر بودیم و شاید کمی عاقلتر ، و همه ي ما دوباره . ، دوباره دوست شدیم دوباره آشتی کردیم 

اون رفیق خیلی خوبی بود ولی بعد چارلز فهمید همسر . هممون فنال رو دوست داشتیم . خوشحال بودیم 

کی و چی بوده دوس اون توي . واقعاً هیچوقت دعوا کردن یا نه ، ولی یهو فنال رفت نمی دونم . ت داشتنیش واقعاً 

و هیچ کدوم از ما دوباره ندیدش ، اگرچه همه ي ما با روش هاي مختلف خودمون دنبالش طرف شب ناپدید شد 

چارلز به تحقیقات قدیمی خودش درباره ي منشأ واقعی طرف شب برگشت و با وجود هر کمکی که ... گشتیم 

ولی . من مطمئنم که کردیم . ما سعیمونو کردیم . می تونستیم بکنیم ، اونقدر مشروب خورد تا مرد من و مارك 

چیزي بود که  همون و همه ي این مدت اون مراقب پسر کوچیکش بود ، اگرچه جاناون ما رو ساکت کرد ؛ 

مارك و من از دور چشممون به جان بود و هر موقعی که می تونستیم ازش دفاع . فعال کنهممکن بود اون رو 

جلوگیري کردیم ، تا وقتی که جان به اندازه ي کافی  هاروئینگ ها ما تقریباً از چند حمله از طرف. می کردیم 

  ".بزرگ شد و تونست از خودش دفاع کنه 

  "جان اینو می دونه ؟ "_
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  ".هیچ وقت ازش نپرسیدم  "_

  "حاال چه چیزي باعث می شه مادرش برگرده ؟... ولی  "_

  ".کاري می کردیم ... اگه می دونستیم . هیچکس مطمئن نیست "_

  "تا متوقفش کنید ؟ "_

  "سوفیا ، چرا اینقدر به این چیزها عالقه مندي ؟. مطمئن نیستم که بشه اون رو متوقف کرد یا نه "_

و هرچه قدر به حقیقت نزدیک . ا منشأ حقیقی طرف شب رو پیدا کنه با جان کار می کنم ت مچون من دار "_

با وجود اینکه هرکسی که ما . می شیم ، به نظر می آد بیشتر به هویت مادر گمشده ي جان ، گره خورده 

  ".مالقات کردیم نظرمختلفی درباره ي اینکه اون کی بوده یا هست ، داره 

   ".به خاطر خودت . می گفتم از جان تیلر دور شی اگه برام مهم بودي ، بهت  ":واکر گفت 

  ".نمی خوام صدمه ببینی ، هنري . تو باید از ما دور شی  ":زیباي سمی گفت 

  "تو ؟ واقعاً ؟ ":واکر یکی از ابروهایش را باال برد و گفت 

      ".قدیما به خاطر . ، هنري جمع کنآدم هاتو . عشق کار می کنم من دارم هنوز روي این . شاید  "_

. اون باید متوقف بشه . خطرناك کرده  شرایط فعلی خودش رو خیلی براي. جان خیلی جلو رفته . نمی تونم  "_

"  

  "منظورت اینه که کشته بشه ؟ "_

  ".به خاطر قدیما . من اگه بتونم اونو زنده نگه می دارم  "_
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می تونه باشه که خیلی از آدم      این چیه که جان رو اینقدر خطرناك می کنه ؟ مادر اون کی ... اوه هنري  "_ 

  "هاي قدرتمند رو ترسونده ؟

احضار  بابالون عملیات گوش نمی دادي ؟ اون چیزي که ما در طی ":واکر که تقریباً عصبانی شده بود گفت 

من  ":او ناگهان سرش را برگرداند تا درست به من نگاه کند و گفت  "! کردیم و گذاشتیم بره ، مادر جان بود 

من باید اینو خیلی وقت پیش بهت می گفتم ولی هنوز . ونم تو اونجایی جان ، نگاه می کنی و می شنوي دمی 

ن به خاطر اینکه چیزها اینطوري برعکس شدن ، م. امید دارم تو مارو به خاطر نتیجه ي گناهانمون ببخشی 

برمی گردي و خودتو تسلیم می کنی ، یا من هیچ راه دیگه اي غیر  ته خطولی یا تو حاال از . معذرت می خوام 

   ".تو پسر مادرت هستی ... که داري  هفقط به خاطر این شرایطی. از کشتن تو ندارم 
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  10فصل 

  1همسر

  

در واقع حس کردم که مستحق . حس کردم مستحق یک نوشیدنی خیلی بزرگ هستم اتبعد از همه ي آن اتفاق

چندین نوشیدنی بزرگ هستم به عالوه ي یک نوشیدنی خیلی خیلی بزرگ به عنوان پشت بند، و بعد هم شاید 

  .بخواهم بروم و در گوشه ي تاریکی بنشینم و براي مدتی در آرامش کش و قوسی به خودم بدهم

به غار  2کافه ي درخت بید    و خودش را از ه ي آتش جهنمی خودش را به کار انداختهزیباي سمی حلق

او وقت زیادي را صرف در آغوش گرفتن سینر کرد، . کریستالی ارباب خارها پیش بقیه ي ما منتقل کرده بود

رمانتیکی رز براي مدتی به ط دو فقط براي اینکه به او نشان دهد بدون شک دیگر کاري با واکر ندارد و آن

واکر چطوري تونست از درون تصویري  ":یکدیگر را نوازش کردند و بعد او با نگاه شکایت آمیزش به من خیره شد

  ".که درست کردم شماها رو ببینه؟ به نظر نمی آمد چنین کاري ممکن باشه

فکر می کنم . تونه بکنهاون هر کاري می . هی، این واکره که داري دربارش حرف می زنی ":من شانه باال انداختم

نظرتون چیه که هر چه زودتر قبل از اینکه افراد واکر همه ي خروجی هارو . این دقیقاً بخشی از شرح وظایفشه

  ".ببندن از اینجا بریم؟ شانس آوردیم که تو بهش یادآوري کردي، سوفیا

                                                             
١ The Wife 

٢ The Willow Tree 
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هنري حق داره منو با این تو حق نداري منو اینطوري صدا کنی، فقط  ":شیطان همخوابه فین فین کنان گفت

  ".اسم صدا کنه

  "تو وقتی تو خونه اید چی صداش می کنی؟ ":من به سینر نگاه کردم

  ".عزیزم صداش می کنم، و تو باز هم حق نداري اونو به این اسم صدا کنی ":سینر با حالتی جدي گفت

  .و دوباره او را در آغوش گرفت "عزیزترین سیدنی ":زیباي سمی گفت

می تونم یه مانور راه . شاید بتونم، با مشغول کردن افراد واکر وقت تلف کنم. وقتشه که برید ":خارها گفتارباب 

  ".بندازم

چطوري می تونی حتی امیدوار باشی جلوي لشکري که واکر  ":ده بود، نگاه کردسینر در حالی که متقاعد نش

  "مقابلت می فرسته، وایسی؟

من قدرتی داده شده که می توانم به هر کسی که زنده است، یا به گونه اي  به. چون من ارباب خارها هستم "_

  ".وجود دارد، تسلط داشته باشمدیگر در طرف شب 

  ".سعی نکن زیاد اذیتشون کنی، بیشتر اونا شدیداً کار می کنن تا وظیفشون رو انجام بدن ":من گفتم

من آدم هاي چاق رو الغر می . هیچ قولی نمی دم قضاوت خواهم کرد و ها من درباره ي آن ":ارباب خارها گفت

  ".این جزء شرح وظایفمه. کنم

  "چرا براي کمک به ما اینقدر آماده اي؟ ":من با بهترین نوع نگاه متفکرانه به او نگاه کردم
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به نظر می رسه دارم . بهتون گفته بودم ":پیرمرد شانه باال انداخت و دوباره روي تخت سنگی اش دراز کشید

به خاطر تو، من از هر تغییري که مسئولیت کهنه . می رسه     می کنم همه چیز داره به پایان خودش  حس

  ".ي منو از روي دوشم برداره استقبال می کنم

 از این که مردم صف می بستند. رد گرفتاو چشمانش را بست و من طوري به شدت اخم کردم که پیشانی ام د

تنها کاري که می توانستم انجام . دمار خیلی نزدیک است، اصالً خوشم نمی آتا به من خبر بدهند که پایان ک

دهم، این بود که چشمانم را ببندم و آینده ي ویران طرف شب را که در زمان لغزه با آن مواجه شده بودم، با 

ر که د 3اديساختمان هاي ویران شده، شب بی روح، حشرات مخرب و  .تمام جزئیات ناخوشایند آن ببینم

دستانم جان می داد و من حرف دلم را به او گفتم؛ اینکه دلم می خواهد قبل از اینکه اجازه دهم چنین آینده اي 

  .اتفاق بیافتد، بمیرم

خب، جاي بعدي  ":می داد، گفت      قرار با ابهتش  زیباي سمی در حالی که یک بابینت پوشالی را پشت سر

  "کجاست؟

  "کجا مونده بریم؟ ":سینر گفت

من . الکس مطمئناً از بازگشت دوباره ي ما خوشحال نمی شد ".برمی گردیم استرنج فلوز ":من با بی میلی گفتم

اگر قراره شاخ به شاخ واکر جلو برم، به نظر می یاد هر چه جلوتر برم، قدرت انتخاب  ":کارت عضویتم را درآوردم

  ".شهکمتر می شه و من ترجیح می دم فضا هر چه بیشتر خودمونی با

هیچ کس نظري نداشت بنابراین من کارت را فعال کردم و ما به درون بار قدم  گذاشتیم و الکس موریسی را که 

ه و صندلی ها را روي او بیشتر المپ ها را خاموش کرد. در حال آماده شدن براي خواب بود، غافلگیر کردیم
                                                             
٣ Razor Eddie 
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کاله شل و ول منگوله دار پوشیده با یک شب میزها گذاشته بود و در حالی که فقط یک لباس خواب سفید بلند 

او باوقار و متانت به ما خیره شد و بعد پشت بار رفت تا زانوهایش را از دید چشمان . ، کنار بار ایستاده بود

. اگر من هم زانوهایی مثل او داشتم، سعی می کردم آن ها را به همین خوبی بپوشانم. کنجکاو محفوظ نگه دارد

  . واقعاً روي یک لباس خواب بلندتر سرمایه گذاري کندالزم بود که او 

ناخوانده وارد آپارتمان او شده  من در روزهاي قدیم یک بار .آپارتمان خصوصی الکس درست باالي بار قرار داشت

او مجسمه هاي کوچک . جاي ترسناکی بود. و کاناپه ي خیلی راحتش را براي مدت کمی امتحان کرده بودم

لوازم خانه . می کرد      هم انباشته روي  یبدترکیبی جمع و آن ها را روي هر سطح در دسترسچینی سکسی و 

وقتی آن ها را تمیز می  تنهااش طوري به نظر می رسید که حتی زباله دانی شهر هم آن ها را پس می زد و او 

شت همه جا را تمیز همسر سابقش عادت دا .کرد، که ظرف هاي کثیف از لبه ي ظرفشوئی سرریز شده باشند

ولی الکس دلش نمی خواست چیزي درباره ي  شتنگه دارد، احتماالً یک نوع اصل اخالقی یک جایی وجود دا

  .این یک اصل اخالقی استآن ها بداند مگر اینکه با چماق توي سرش بکوبیم و بگویی نگاه کن 

و گورتونو از این جا گم کنید، شما خونه  بسته یعنی به هیچ عنوان باز نیست. بار بسته است ":او به سردي گفت

  "ندارید؟

رو از  خوب دوباره باز کن، چندتا آدم شدیداً تشنه اینجاست و باورت نمی شه چه روزي ":من با سنگدلی گفتم

  ".یمده اگذرون سر

از ساعت  بعد از این چیزا زیاد شنیده ام؛ باشه، نفري یه نوشیدنی با قیمت فوق العاده گرونِ ":الکس آهی کشید

فکر می کنید من کیتونم، مادرتون؟ و اون کارت عضویت . رسمی کار و هیچ غذایی هم براتون گرم نمی کنم

کرده بودم که تو ساعت هاي کامالً غیرمنتظره سرزده می  رو اگه هوس آدمایی! لعنتی رو به من برگردون تیلر
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ان بد در تعقیبتون اند و من می تونم منتظر یه فکر کنم دوباره پسر. یان به تعقیب گرها ارائه خدمت می کردم

  "حمله و قشقرق مسلحانه و تندخو تو هر لحظه باشم؟

  ".داري کفرمو در می آري ":من گفتم

اند و تجاوزگر جنسی تو یه آدم نحسی، تیلر، می دونستی؟ من آدمایی می شناسم که مثل یه آلباتروس  "_

  ".بیشتر از تو شانس دارن

ن؟ می تونم االن یه ذره زورآزمایی کنم 4نسکلتر ":نگاه کردممن به دور و بر    ".ها کجااَ

من یک  ".تازه فرستادمشون خونه  ":با بی میلی نوشیدنی هاي ما را مخلوط می کرد، گفتالکس در حالی که 

داشت یک منهتن با یک چتر  رزیباي سمی اصرا .سفارش دادیم  سینر یک آب مارلون و برندي خاراگوش

الکس در حالی که نوشیدنی ها . که شامل وودکا و آب آلو بود، می خواست بکوچک بخورد و مادمن یک تیرکو

من نوشیدنی ام . را آماده می کرد، اخم کرده بود و ما همگی به مادمن که در حال نوشیدن بود، اخم کرده بودیم

استرنج فلوز حداقل یک فایده داشت و آن هم این بود . رد بررسی قرار دادرا با دقت گرفتم و متفکرانه بار را مو

. بار با انواع طلسم هاي حفاظتی محاصره شده بود. ی سخت بودکه وارد شدن بدون جلب توجه به آنجا خیل

این زیر تسلط جادوي مرلین قرار داشت و اگر هیچ کدام از   طلسم هایی فراتر از مرحله ي واقعیت که مستقیماً

  .ها را در نظر نگیریم حداقل می توانیم با آژیرهاي خطر از حمالت آگاه بشویم

  "خب، دقیقاً چه چیزي شما رو به این زودي و دوان دوان کشوند اینجا؟ ":الکس با صدایی خسته گفت

                                                             
٤ Coltranes  
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 یستیمه نکه ما اونجایی که فکر می کرد کشف کردیه زمانی . به طور قطع واکر االن تو راه اینجاست ":من گفتم

و وقتی اینجا برسه به هیچ  مخفیگاه محبوب منه، پیدا کنهکه طول نکشید که این محل رو  براش و مدت زیادي

در واقع اولین کاري که می کنه اینه که آدماشو می فرسته که . وجه سعی نمی کنه رضایت منو جلب کنه

  ".تیراندازي راه بندازن و بعد سعی می کنه سؤاالشو بیرون بکشه

  "یا می خواي سعی کنم سوزي شاتگان رو احضار کنم؟ نبرگرد ها می تونم بگم کلترنس ":الکس گفت

ما می تونیم دنبالش بگردیم ولی به هرحال اون هرجایی می تونه .اون داره رو یه پرونده کار می کنه ":من گفتم

  ".محافظت کننبه عالوه ما سینر و زیباي سمی رو داریم که ازمون . یا این یا هیچی. باشه

  "!و من ":مادمن مشتاقانه گفت

  "ولی تو همیشه اینجا نیستی، هستی؟. خب، آره ":من با ظرافت گفتم

  "درسته ":مادمن در حالی که سعی می کرد لیوان خالی اش را بخورد، گفت

؟ البته چرا این دختره اینقدر شبیه همسر سابق منه ":الکس داشت با حالتی جدي به زیباي سمی نگاه می کرد

  ".باشه راگه سینه هاش یه ذره بزرگت

توضیح بدیم می  بذار برات ":من با صداي بلند و قاطعی که نشان می داد می خواهم موضوع را عوض کنم، گفتم

به نظر می رسه پرونده  ":من می دانستم که بعضی مکالمه ها به هیچ جایی نمی رسند ".خوایم چی کار کنیم

به اندازه ي  ههیچ موجودي نمونده ک. ی کنیم، داره به یه پایان غیرمنتظره ختم می شهاي که داریم رویش کار م

خب، . کافی پیر و مهم باشه و بتونه درباره ي آغاز حقیقی طرف شب بهمون بگه و ما باهاش حرف نزده باشیم



 همسر  فاطمه حقیقی/ سمیه خاکپاش : مترجم

 

٨ 

Darrenshanfans.ir 

به سرش نمی زنه  ولی آدم به هیچ وجه. 6زمین هاي ، یا غول5البته چندتاي دیگه هم هستن، مثل توده ي مهیب

مزاحم موجودات قدرتمندي مثل اینا بشه مگه این که تابوت و سرود مذهبی مورد عالقه اش را از قبل  هک

من می تونم جلوي بیشتر آدما بلوف بزنم . و هیچ ضمانتی وجود نداره که اونا با ما حرف بزنن. انتخاب کرده باشه

جه آدم نیستن، ولی حتی من هم محدودیت هاي خودمو و قمپز در کنم، حتی جلوي موجوداتی که به هیچ و

  ".دارم

تو داري از . تو از زمانی که به طرف شب برگشتی تغییر کرده اي، جان. تو قبالً هم اینو گفتی ":الکس گفت

  ".شهرتت بیش از پیش مثل یه اسلحه استفاده می کنی، انگار فکر می کنی که واقعاً یه پادشاه درانتظاري

تازه، هیچ وقت کمبود چنین چیزایی تو طرف شب  ":این را گفتم و نوشیدنی ام را تمام کردم "باشمشاید هم "

  ".نداشته ایم و االن من یه کاراگاه خصوصی ام که راهنمائی هاش تموم شده

گاه می کرد، می زد و به من ن    در حالی که مژگانش را از باالي لیوان کوکتل تند تند به هم    زیباي سمی

چرا ازش استفاده نمی کنی تا اونایی رو که می تونن چیزهایی که می دونن بهت . تو داريتو هنوز موهبت ":فتگ

  "بگن شناسایی کنی؟

شون پیدام نکنن، دست هاروئینگتا با اون نماینده هاي وحشتناك تر از  ،دشمنانم. چون جرأت ندارم ":من گفتم

تونم احساس کنم مرددند و منتظرن شانس بیارن و خودشون رو هنوز نمی دونم چی ان، ولی می . بردار نیستن

  "...آشکار کنن و به خاطر کار وحشتناکی که انجام داده ام، انتقام بگیرند 

                                                             
٥ Awful Folk 

٦ Giants in the Earth 
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. چیزهایی بود که الزم نبود آن ها بدانند. من وقتی فهمیدم همه به من نگاه می کنند دهانم را محکم بستم

اي سنگین و موزون قدم هایی که از طریق راه پله ي فلزي به درون خوشبختانه در همان لحظه بحثمان با صد

حتی به نظر می رسید مادمن هم . ما همگی یکدفعه به سمت پله ها برگشتیم. آمد، آشفته شد می      بار پائین

می توانستم احساس کنم در حالی که تند تند نفس . براي یک لحظه بر روي موضوع درشرف وقوع تمرکز کرد

یدم، با هر دو دست در جیب هاي کتم به دنبال چیزي می گردم تا بتوانم با آن این امر گریز ناپذیر را می کش

و بعد لیدي الك با ظرافت آخرین پله هاي . وجه نمی توانستبه هیچ .... آن نمی توانست واکر باشد . ند کنمکُ

حتی مقابله با یک موجود ناپایدار . کشیدیمو ما دوباره نفس راحتی . فلزي را طی کرد و به درون بار قدم گذاشت

لیدي الك مثل قبل به نظر می رسید، یک شرقی ریزجثه . نیز بهتر از طرف شدن با واکر در شرایط ذهنی بد بود

لبان غنچه شده اش مثل آلو قرمز بود و چشمانش مثل . و ضعیف در یک لباس عصر نقره اي درخشان و بلند

شامدها، یاو با غرور روبه روي ما ایستاد و لبخند زد، تجسم زنده اي از همه ي پ. دمی درخشیدن         ستارگان

پرنده ي التاري و حمله ي قلبی ، سرطان ناگهانی و لحظه ي ایده آل و هر چیزي بین این . چه خوب و چه بد

 ":خرسندي گفتنامن فکر می کنم ما همگی تحت تأثیر قرار گرفتیم، البته به جز الکس که از پشت بار با . ها

نی وقتی در رو قفل می کردم یه فرقی با مواقع ا؟ یادم می یاد یه زمدیگه کسی نیست که دنبال یه جواب باشه

  "چی می خواي لیدي الك؟. باید طلسم هاي حفاظتی رو ترفیع بدم. دیگه داشت

من . تمرکز کنداو هرکس دیگري را نادیده گرفت تا توجهش را روي من م "سالم، جان ":لیدي الك گفت

چه جوري پیش می ري، یه سري بهت بزنم ببینم  ر کردمفک ":یکدفعه احساس کردم زیر نورافکن قرار گرفته ام

  "جوابی براي گفتن داري؟

  ".خب، پیشرفت هاي جالبی داشتیم ":من گفتم

  ".این چیزي نیست که من پرسیدم، جان "_
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این روزها عادت نداریم تو رو . واقعاً. واي من غافلگیر شدم .پس تو یه موجود ناپایدار واقعی هستی ":سینر گفت

  ".در واقع وقتی یه بار تو هیبت ماه آبی ظاهر شدي من واقعاً تحت تأثیر قرار گرفتم. تو هیبت انسانی ببینیم

  ".من براي یه دلیل اینجا هستم ":لیدي الك در حالی که هنوز به من نگاه می کرد، گفت

 ".موجود ناپایدار هم نیستیتو حتی یه . ولی تو لیدي الك نیستی. بله، همینطوره ":ی گفتمادمن به طور ناگهان

ولی کامالً عاقل به . شده بود چهره اش سفید و خسته بود و از لکه هاي رنگ پوشیده. گی به او نگاه کردیمما هم

  ".قبالً دیدمت. من تو رو می شناسم، لیدي ":نظر می رسید

او با مهربانی به مادمن نگاه کرد و مادمن چهره  ".بچه ي بیچاره. آره، دیده اي ":د، گفتزنی که لیدي الك نبو

زن با نگاه خیره و لبخندش دوباره رو به من . در هم کشید و یک دستش را باال برد تا از خودش محافظت کند

می دونستی       اگه تو ولی. معذرت می خوام که گولت زدم، جان ":کرد و با صدایی آرام و کمی تأسف بار گفت

  ".داري واقعاً براي کی کار می کنی، این پرونده رو قبول نمی کردي

و آن شرقی ظریف و شیرین ناپدید شد و جاي خود را به یک  افتادجادوئی که او را محصور کرده بود از کار 

او حتی در . ار جمع کردمادمن در حالی که ترس بر چهره اش نقش بسته بود، خود را کنار ب. داد تصویر جدید

او رویش را برگرداند، چشمان بسته اش را می فشرد و . حالت آشفته اش هم عمیق تر از بقیه ي ما می نگریست

او بلند قد و الغر بود، با پوستی بی رنگ و موها و . در این زمان زن کامالً تغییر کرده بود. هق هق ناله می کرد

صورتش نافذ و کنایه آمیز بود و . گون مثل عکس هاي سیاه و سفیدچشمان و لب هایی به رنگ سیاه قیر 

دهانش به طور ظریفی هم باریک بود و هم خیلی پهن و . اسکلت استخوانی برجسته و دماغ قوس داري داشت

او هنوز یک پیراهن نقره اي . چشمان تیره اش مملوء از آتشی بودند که هر چیزي را از درون می سوزاند

  .شیک به نظر می رسیدجدید بسیار شیطانی تر از ن داشت، اما با این تغییرات درخشنده به ت
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  ".من مادرت هستم. سالم جان ":او با صداي نرم و عمیقی که مثل عسل تلخ بود، گفت

همه چیز در سکون و سکوت فرو رفته بودند انگار تاریخ خودش را . به نظر می رسید کلمات بار را پر می کنند

من به لحظه اي که . من نمی دانستم چه کار کنم یا چه بگویم. بود تا لحظه اي بامعنی را رقم زندمتوقف کرده 

اما هیچ . سرانجام با مادرم روبه رو می شوم فکر کرده و آن را در خیال دیده و براي آن طرح ریزي کرده بودم

وجو و از خود پرسیدن، هرگز پس از این همه سال جست . وقت فکر نکرده بودم که ممکن است این طور باشد

اما همیشه باید می دانستم که او در شرایط خودش است ، .... ینطور اتفاقی به زندگی من برگرددانتظار نداشتم ا

من به اندازه ي کافی در مواقع حساس تمرین کرده بودم چه . می دانم چه بگویم می کردممن فکر . نه من

  ...بگویم، کلی شکایت و کلمات تند و خشن 

می بایست داشته باشم، من آنقدر بچه نبودم، اما واضح بود که . من هیچ خاطره اي از او، قبل از رفتنش نداشتم

چطور . می شناسم... تا االن فکر می کردم اگر او را ببینم، . او هرچیزي درباره ي خودش را با خودش برده بود

من نمی دانستم چه . ی روبه روي من یک غریبه بودممکن بود مادر خود را نشناسم؟ ولی زن بی روح و شیطان

  . همه چیز خیلی ناگهانی بود. احساسی نسبت به او دارم

 ،آن لبخند ،من فکر کردم که آن لبخند می تواند حاکی از محبت باشد اما با وجود او. مادرم به من لبخند زد

  .ا که قربانی خود را ارزیابی می کنندزیب شکارچیِ دلهره آور به نظر می رسید، مثل بعضی از گربه سانانِ

به  به عنوان مثال اینکه چرا خودمو. قبل از  اومدن واکر حرفاي زیادي براي گفتن داریم .بجنب. بیا جلو، جان "_

  ".شکل لیدي الك درآوردم؟ اون فقط نقابی بود که من پشتش پنهان شدم تا تو تحقیقاتتو شروع کنی

ستی این پرونده رو بردارم؟ چرا منو دنبال سؤاالیی فرستادي که خودت چرا می خوا ":من باالخره گفتم

  "جوابشون رو می دونستی؟
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می خواستم همه درباره ي . چون می خواستم همه چیز رو به جنبش دربیاري، مردم رو به جنبش درآري "_

خواستم همه درباره  می. آغاز واقعی طرف شب فکر کنند و حرف بزنند و اینکه آغاز آن چطور می تونسته باشه

و می خواستم تو بهشون بگی چرا . ي اینکه طرف شب در طول قرن هاي متمادي چقدر تغییر کرده حرف بزنند

می فهمیدن که این چه معنی اي می ده، اینکه من       بنابراین اونا. و چطوري شروع شد و کی اونو شروع کرد

از . من برگشته ام، جان ":وقف کرد و لبخندش پهن تر شداو نگاه شعله ورش را روي من مت ".دارم برمیگردم

  "دیدن دوباره ي من بعد از این همه سال خوشحال نیستی؟

  ".تو منو رها کردي ":من گفتم

  ".تو پسر منی. می دونستم زنده می مونی. الزم بود ":او بدون زحمت شانه باال انداخت

   "تمام این مدت کجا بودي؟ "_

شب قدم می زدم و چهره هاي مختلفی عوض می کردم تا از شرایط و وضعیت طرف شب این ور انور طرف  "_

  ".هیچ وقت به نظر نمی آمد به این اندازه تیره یا بدترکیب بشه. طرف شب خیلی تغییر کرده. باخبر بشم

جمله  نمی دانستم می خواهم چنین    تا زمانی که این سؤال را نپرسیده بودم،  "هیچ وقت دوستم داشتی؟ "_

  .کلمات مجبورم می کردند که آنها را به زبان بیارم. ي رك و پوست کنده اي به زبان بیارم

بنابراین تو می تونستی براي مدتی انسان و بی گناه . البته، به خاطر همین گذاشتم پیش پدرت بمونی "_

  ".باشی

  "تو کی هستی؟ ":من گفتم
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ه به خاطر امتناع از تعظیم در برابر اقتدار آدم از بهشت رانده اولین همسر آدم ک. هستم 7ثمن لیلی ":و او گفت

یه وهم و خیال ساده که کمک می کنه تا واقعیت فراتر از . اگرچه باید بدونی که این فقط یه حکایته. شد

واقعاً فکر نمی کنی من این شکلی باشم، فکر می کنی؟ من خیلی عظیم تر و تو که . پیچیدگی رو درك کنی

این چهره و بدنیه که به عنوان مادر . این فقط یه نقاب دیگه است که قدیم ها می پوشیدم. تر از اینم قدرت مند

  ".تو ازش استفاده می کردم، جان

؟ مادرمن یک اسطوره ي کتاب مقدس ثلیلی .حتی هنوز هم مشغول فکر کردن بودم "فنال دیویس ":من گفتم

  است؟

  "دقیقاً "_

در ذهن  ثلیلی ":دزدکی به او نگاه کرد، صداي هیجان زده اش طبیعی تر شده بودمادمن از پشت شانه ي من 

با اون اینور و انور می  ثاین بدن انسانی مؤنث فقط چیزیه که لیلی. محدود ما نمایشی از چیزي بسیار بزرگتره

 "...اون واقعاً ":ع کرداو با تردید حرفش را قط "...اون واقعاً . م شده باشههره، مثل یه عروسک دستی که زیادي م

گرچه . شاید کلماتی براي آن در زبان گویا و ساده ي ما وجود نداشت. ولی کلمات مناسب را نمی دانست

را ببیند، اما او  ثریاضیات او را قادر ساخته بودند تا در نگاه مختصرش به واقعیت نهان در پشت واقعیت، لیلی

او شروع به تکان خوردن و لرزیدن و بعد گریستن کرد و همه ي بار . را براي ما توصیف کند ثنمی توانست لیلی

مثل این می مانست که یک زمین لرزه . و چیزها و آدم هایی که درون آن بودند همراه او شروع به لرزیدن کردند

. انداختند بار باال و پائین می رفتند و سرو صدا راه می لرزانمیز و صندلی ها روي کف . در بار اتفاق افتاده باشد

اطمینانی شده بود و همه و دیوارها به داخل و خارج خم می شدند و سنگ جامد آن ها به نحو غیرقابل اعتماد 

                                                             
٧ Lilith  
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شده ي     واقعیت متوقف . جهت ها بدون هشدار تغییر می کردند. چیز در یک زمان هم دور بودند و هم نزدیک

مرلین به بار  گدرخت بلوط بزر. می کرد    هم متزلزل مادمن دوباره متزلزل شده بود و واقعیت دور و برش را 

رنگی پدید آمد  و برخورد کرد و داشت قسمت وسط اتاق را از جا می کند و بعد برجی از استخوان هاي بی رنگ

روي کف می خزیدند و پهن و عریض می شدند  یایهترك ها به شکل دندان . دوباره رفته بود بعد لحظه اي   و 

 يمن صداي چیزهایی را می شنیدم که در دیواره ها. تا چشمان بزرگی را که در حال تماشا بودند، نشان دهند

  .چیزهایی که می خواستند بیرون بیایند. بیرونی درك و فهم ما می دویدند

  ".بسه دیگه ":یکدفعه گفت ثلیلی

نمایش باورنکردنی مادمن بی درنگ . یعی خود بازگشتطبدوباره به حالت سکون و و با همین لحن ، هر چیز 

او دست از لرزیدن و . که مادمن و دنیا را تثبیت کرد، از پا درآمد ثبرتر لیلی دبار زیر نگاه نافذ وجو. متوقف شد

چیزي دیده اي که یه  تو ":لیلیث متفکرانه به او نگاه کرد. گریه کردن برداشت و کمی رنگ به چهره اش برگشت

بذار این آگاهی و شناخت رو از . براي کنار اومدن با اون ساخته نشده نانسا. انسان فانی هرگز نباید ببینه

  ".بی خبر و خوشحال باشی   وجودت بیرون بکشم تا بتونی دوباره 

یه دروغ امیدوار حتی یک حقیقت تلخ هم بهتر از  ":و همه ي ما غافلگیر شدیم "نه ":مادمن با تحکم گفت

  ".کننده است

  ".ولی حقیقت تو رو می کشه ":لیلیث گفت

  ".نه، من دارم باهاش سازگار می شم ":مادمن گفت

پس با صداي بلند سینه صاف کردم تا . چیزهاي نگران کننده ي بیشتري در راه است مبه دلیلی فکر می کرد

  .توجه همه را جلب کنم
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من . یثخب ، پس تو لیلی ":به مادرم گفتمآرام و بی تفاوت نگه دارم،  در حالی که سعی می کردم صدایم را

  ".پو خیلی وقت پیش بهم گفت، وقتی هنوز معلمم بود. داستان هاي زیادي درباره ي تو می دونم

  "ین دور و برهاست؟اپوي نابینا؟ اون کشیش رذل؟ اون تروریست مسیحی؟ اون هنوز  ":الکس گفت

می تونه به یه روقوري تبدیلت        اگه یه بار دیگه حرفمو قطع کنی، الکس، مادرمآره هست و  ":من گفتم

  ".کنه

وقتی داشتی . تو فرق کرده اي. خودشه ":الکس در حالی که لیوان خالی را از روي میز بار برمی داشت، گفت

  ".نوشیدنی می خوردي کثیف شدي، جان

ه ببنا بر داستان ها تو بعد از اینکه از بهشت رانده شدي،  ":تمرکز کردم ثمن او را نادیده گرفتم و روي لیلی

  ".جهنم رفتی و اونجا با شیاطین ازدواج کردي و هیوالهایی رو به دنیا آوردي که براي دنیا مزاحمت ایجاد کردند

کش تبدیل همه ي ما وقتی به نوجوان هاي سر. تو که می دونی جوونی چطوریه. من جوان بودم ":لیلیث گفت

اما به هر حال من این دوره رو گذروندم و . می شیم، کارهایی می کنیم که بعداً به خاطرش تأسف می خوریم

دست آخر بعد از اینکه در میان بخش هاي مختلف واقعیت سفر کردم و چیزهاي دیدنی رو دیدم و فهمیدم که 

ري بیشتري مردایی که  اون روزا تأثیر گذا نه اون. چه حق انتخاب هایی دارم، از دنیاي مردان سر درآوردم

من . ر می رفتند و هر دقیقه افسانه اي تازه متولد می شدوها هنوز آزادانه این ور و اون موجودات و قدرت. داشتن

. اندندودر محلی که بعد ها رومی ها آن را الندینیوم خطرف شب رو خلق کردم، جهانی در پس جهانی دیگر، 

بیشترشون من رو می پرستیدند و من هم جلوشون . اقوام ظالم و وحشی تمدن. البی بودندرومی ها آدم هاي ج

  .نمی گرفتم       رو
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طرف شب با این هدف خلق شد که جایی باشه که . چون این یکی یه ذره مهمه. حاال خوب دقت کن، جان

رقم خورده ي خوبی و محلی که از دسترس جنگ از پیش . بهشت و جهنم نتونن درش مداخله و تهدید کنن

طرف شب چیزي نشد که من می . تنها محل آزاد بر روي زمین. روش دیگري براي زندگی. بدي دور باشه

  .دنیاي تو بود همه ي خواستم ولی به هر حال

جدا و متفاوت که ساختن . طرف شب رو روي زمین خلق کردم نه جزئی از اون، محکم و پایدار ولی سرتاسري

 ل قدرتمند اون زمان که بعضی هاشونقدرت من خیلی کم بود و عوام. ن رو ضعیف کردآن به طور جدي م

انسان بودند ولی بیشترشون نه، از فرصت استفاده کردن تا دست به یکی کنن  و من رو از این واقعیت بیرون 

. بنابراین اونا می تونستن کامالً آزاد باشن، حتی از دست نیت قبلی من هم راحت بشن. بفرستن 8کنن و به برزخ

من نزدیک به سن همه ي اونا عمر کرده بودم، و برزخ . واقعاً نداشتم. من هیچ قصد و غرضی نسبت به اونا نداشتم

یزي به صورت نهان و بالقوه وجود که  هر چ -یا شاید نشه گفت جا -برزخ جایی.  بدترین جا براي تبعید نبود

  ".تصاویر بدون شکل. داره

  "مثل نقاشی هاي نخستین؟ ":من فقط براي اینکه نشان دهم حواسم هست، گفتم

ولی مثل هر تصویر . اونا فقط نقاشی هاي گچی ان که داري با من مقایسه می کنی. آه، خواهش می کنم "_

من در برزخ حبس شده بودم و نمی تونستم هیچ . عاجز بودم ، من هم در انجام هر کاريیبدون شکل و هیبت

اونا . من بتونم ازش استفاده کنم تانی که کسی اینجا شکافی درست کنه اتا زم. به قلمروهاي دیگه باز کنم يدر

، و براي من کاري نداشتکه 9کار بابالونبخشی از . به یه قاعده ي مادي مؤنث شکل فیزیکی ببخشنسعی داشتن 

                                                             
٨ Limbo  

٩ Babalon Working توسط پارسون طراحی شد تا تجسم واحدی از یک  ١٩٦٤مارس  ١٢یک سری از مراسم یا آیین جادوئی است کھ در : 
.خدای مؤنث پیش الگو بھ نام بابالون را احضار و ھم بازتاب نیروی پنھان در ھر مرد و زن را کاتالیز کند  
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یکی از افراد اون گروه وظیفش رو به نحو  .جود ناپایدار رو کنار بزنم و خودمو جمع کنم و توش بذارمآن مو

نیت شخصی ول کرده بود تا سودشو به دست بیاره و وقتی که  او همه ي شکاف ها رو با. احسن انجام نداده بود

یچ کدوم از نیروهاي خیر و شر ه. من برزخ رو پشت سر گذاشتم، دیگه هیچ کس نمی تونست مانع ورودم بشه

  .دیگه بعد از اون نمی توانستند منو متوقف کنن

من برگشتم، خودم رو به بدن فراموش شده ي ایده آلی  که پیدا کردم، وارد کردم و بعد ناپدید شدم و خودمو تو 

ببینم چیزها در هر شوم تا اتا حدودي به خاطر اینکه می خواستم با هویت جعلی ظ. طرف شب گم و گور کردم

غیاب من چقدر تغییر کرده ان و یه جورایی هم می خواستم خودم رو از چشم اون دسته از دشمنانم که ممکن 

نیاز داشتم با خیال . نوز هم در معرض خطر بودممن بعد از آن ه. بود جون سالم به در برده باشن، مخفی کنم

دوباره خودم شدم، یکی از احضار کننده هام رو که به نظر بعد از چند وقت، وقتی . راحت قدرتم رو بازسازي کنم

از او  -من به شکل فنال دیویس تغییر چهره داده بودم - و می رسید کمی از حقیقت رو درك کرده انتخاب کردم

اون بچه منو به این جهان واقع پیوند داد بنابراین دیگه هیچ وقت هیچ چیز تهدیدم نمی . ب یک بچه شدمحصا

از . من هرگز قبل از آن فرزند انسان نداشتم.... یال نداشتم بمونم، ولی تو خیلی دلفریب بودي ، جان من خ. کرد

من دوست داشتم ببینم چطوري بزرگ می شی و از انسان بودن لذت می بردم، از .... گوشت و پوستم، از روحم 

  ...شده بودموظیفه اي رو بر دوش می کشیدم، که از اول به خاطرش آفریده . مادر بودن

و این به این معنی بود که من می بایست . یکی بهش گفت؛ هیچ وقت نفهمیدم کی بود. و بعد چارلز فهمید

به اعماق مرموز طرف شب برمی گشتم، بنابراین هیچ کس نمی تونست هویت و سرشت  م ودوباره ناپدید می شد

د طرف شب حتی ظنین می شدند ، به دالیل اگر هر کدوم از عوامل قدرتمن. و مقصود واقعی تو رو حدس بزنه

اگه فقط یه نفر ظنین می شد که اون . می دونستم چارلز حرفی نمی زنه. براي کشتنش صف می کشیدن يزیاد

ه، طوري می کشتنش که مرگش حتی تو طرف شب هم افسانه اي می شد و البته اون ثلیلیمسئول برگشتن 
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او نمی تونست با . تونه راهی پیدا کنه که منو از ذهنش بیرون کنههنوز باور داشت که با تحقیق و پژوهش می 

دوست قدیمیش هنري که تا آن موقع مقام مهمی تو اولیاي امور داشت، حرف بزنه و به دوست قدیمیش مارك 

چیزي بگه چون این مارك بود که فنال دیویس رو تو اولین جا پیدا  که جمع کننده شده بود، هم نمی تونست

  .چارلز بیچاره. او دیگه نمی تونست به کسی اعتماد کنه، حتی به پسر جوانش. چارلز تنها بود. دکرده بو

شاید چون می دونست تو . ولی هر کی که بود، بعد از اون دیگه حرفی نزد. من هرگز نفهمیدم کی بهش گفت

  .لحظه اي که خودشو نشون می ده، من چه کارایی می تونم باهاش بکنم

ستاره ها دوباره به هوش اومده ان و همه ي قدرت ها و نیروهاي خطرناك به خاطر . برگشتهحاال قدرت من 

می دونستم کشوندن جام نامقدس به طرف شب همه چیز رو تغییر می . جنگ فرشته به شدت ضعیف شده ان

شه خیال ده و حاال وقت خوبیه که طرف شب رو دوباره بسازم و طرح ریزي کنم و به چیزي تبدیل کنم که همی

بدون شک آدماي زیادي تو روند کار کشته می شن، آره، ولی تو . خالص تر از تصور... چیزي بسیار . داشتم باشه

  ".نمی تونی بدون ضربه زدن به تخم مرغها املت درست کنی

 منتظر شنیدن نظر بود، به همه ي ما لبخند زد و همه ي چیزي که من می توانستم دربارش فکر هاو در حالی ک

آیا منظورش از خالص تر از . عبور کرده بودمکنم، منظره ي مرده ي هولناکی بود که در زمان لغزه از میانش 

تصور آن منظره بود؟ یا این به این معنی بود که نقشه هایش اشتباهات هولناکی دارند؟ اینکه نیروهاي خیر و شر 

  او می روند همگی شکست می خورند؟ طرف شب که براي حفاظت از تصور خودشان از طرف شب به جنگ با

نگاهم با نگاه . می توانستم بشنوم            حتی سردي صدایم را هم. و همه به من نگاه کردند "نه ":من گفتم

رو که قرار  یمن دنیای. ثلیلیبدم اون کارو بکنی،  هنمی تونم اجاز ":مرتباً برخورد می کرد ثلیلیخیره و تاریک 
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دیده ام، به خاطر تو و من، و من می تونم ببینم قبل از آنکه آن اتفاق بیافته، من و تو هردو مرده و رفته  دبیا

  ".ایم

  "...چقدر از دندان یه مار تیزتره ":سرش را تکان داد ثلیلی

  .این جمله را یک صداي آشنا گفت ".و یه میوه هرگز از درخت سقوط نمی کنه "_

ه کردیم و از دیدن واکر که سرفرصت از پله هاي فلزي پائین آمده بود، شگفت زده ما همگی به دور و بر نگا

او روي پله ي آخر توقف کرد و . او هنوز هم هر وجبش یک آقاي شهري آرام و خونسرد را نمایان می کرد. شدیم

  .باال برد ثلیلیبه همه ي ما لبخند زد و کاله لبه دارش را به نشانه ي احترام در برابر 

خاردار و نفرین هاي  م بشه؟ آره درسته باید سیمحدیگه کسی نیست که با در زدن مزا ":لکس به تلخی گفتا

  ".ضدنفر کار بذارم

تو که فکر نمی کردي ارباب خارها مدت زیادي بتونه سر کارم  ":واکر در حالی که فقط به من نگاه می کرد، گفت

  ".وري واسه بررسی کردن داریمبذاره، مگه نه؟ اونم نه وقتی که ما کلی کار ضر

چه حسی داره هنري؟ این که با یه عالمه آدم طرف باشی که . خیلی شجاعی که تنها اومدي اینجا ":من گفتم

  "نمی تونی با صداي مشهورت کنترلشون کنی؟

  ".به خاطر همین نیروي کمکی آوردم، جان ":واکر لبخند زد

که گرپ گرپ صدا می کردند، از پله هاي فلزي پائین آمدند تا از و همان موقع ارتش بزرگی از افراد در حالی 

من چندین جادوگر جنگجو را بین آن . آن ها در اطراف او پخش شدند و نصف بار را پر کردند. واکر حمایت کنند

همه بی رحمانه و مصمم نگاه می کردند و آماده ي  ها تشخیص دادم و تعداد بسیار زیادي از آن ها آنجا بود،
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جنگنده هاي متخصص و شکارچیان بی احساسی که اولیاي امور زمانی آن ها را می فرستاد که نمی . عمل بودند

که وارد بار شدند، واقعاً  اما دو نفري آخري. خواست هیچ چیز از خودش به جا گذارد، سیاست زمین سوخته

  . توجه من را به خودشان جلب کردند

یکی از اعضاي خانواده ي سلطنتی که از کشتارگاه بازدید می  مانندبدپنی در حالی که سرش را باال گرفته بود ، 

و درست پشت سر او پو آمد، دشمن قدیمی . او لبخند مختصر شریرانه اي تحویلم داد. ، از پلکان پائین آمدکند

میشه رداي خاکستري صدمه دیده اش را بر که مثل ه د قد با شانه هاي عریض، یک سرباز مسیحنمن پو، بل

 که با موهاي پرپشت و بلند خاکستري و دستمال ساده ي خاکستري رنگی روي لباس کشیشی پوشیده بود،

می شد       او با اطمینان و شجاعت به سمت دنیاي گناه سرازیر . چشمان نابینایش را پشت آن پنهان کرده بود

ا به طرف من برگرداند و در حالی که رپو سر سنگین بزرگش . معامله کرده بود یطانی به نام واکرشو از قبل با 

  .زره اعتماد سرد و وحشی اش را به تن داشت، به آرامی سرتکان داد

و ذره ي نامرئی کرکی را از روي آستین بی عیب  ".به خاطر تعداد کممون معذرت می خوام ":واکر زمزمه کرد

حال حاضر دارن پولشونو به خاطر یه تغییر تو برنامه می گیرن و ارباب خارها رو بیشتر افرادم در ":ونقصش زدود

می دارن بنابراین اون نمی تونه اینجا مداخله کنه و روح هاي بی ارزشتون رو نجات بده، می ترسم     مشغول نگه

ولی حاال اولیاي امور تو و هرکس . نگو که از وقتی برگشتی هیچ شانسی بهت ندادم. این آخر جاده باشه، تیلر

نگاهی  ثلیلیاو مکث کرد و به  ".دیگه اي که اینجائه رو مرده می خواد، به گناه ایجاد مزاحمت و دردسر

   ".قدیمی ترین گناه من، برگشتی شکارم کنی، از نابود شدنت لذت خواهم برد... فنال  ":انداخت

  ".می کنی     همیشه پولتو رو رؤیاهاي غلط سرمایه گذاري. هنري بیچاره ":گفت ثلیلی
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ي مرا احساس کرد و با آشفتگی تکان خورد و او نگاه خیره . من هردوي آن ها را نادیده گرفتم و به پو نگاه کردم

دهانش سفت و . و بعد شانه هاي عریضش را جسورانه صاف کرد. یک دستش را به سمت یقه ي سفیدش باال برد

 ":ولی می بایست سعیم را می کردم. سخت بود و من می دانستم که هیچ چیز نمی تواند نظر او را عوض کند

  ".لونه هاي ظلم و ستمی مثل این نمی ذاري فکر می کردم پاتو تو. سالم، پو

وقت پول دادن به نی . سر و کار من با گناهکار هاست، پس باید جایی برم که گناه هست ":پو با خشونت گفت

  ".وقت توبه کردنه. لبک زنه، جان

  "آخرش اومدي منو بکشی، پو؟ "_

  ".براي روز مبادا. آره، اگه بتونم روحتو نجات می دم"_

  "می شناسیش، پو؟. مادرم اینجاست ":من گفتم

من اون کسی بودم که به . کرده ام      بهت گفته بودم از عقل و خرد قطع امید. البته، همیشه می دونستم "_

  ".پدرت  گفتم با چی و کی ازدواج کرده، هنوز هم باور دارم که تو می تونی نجات پیدا کنی

تو ! تو بهش گفتی؟ تو خانوادمو از هم پاشوندي ":دادخشم سردي جاي خود را به شوك شنیدن این حرف 

  "!زندگیمو خراب کردي

من باید خیلی وقت  ":صدایش حاال تقریباً آرام بود ".تو هیچ وقت نباید به دنیا می اومدي، جان، شرم آوره "_

... پردازم پیش می کشتمت، حاال تاوان ضعف در انجام نیتم را با دردي که به خاطر کشتن حس خواهم کرد، می

  ".مثل یک دشمن ارزشمند

  ".تو دستت به پسرم نخواهد رسید، واعظ ":گفت ثلیلی
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نشانه رفت و با عصبانیت وبا صداي بلند  ثلیلیسر پو به طرف او برگردانده شد و او انگشتش را درست به طرف 

. من برخی از آن ها را تشخیص دادم، از کاغذ پوستی ها و کتاب هاي قدغن قدیمی. شروع به ورد خواندن کرد

در هوا  منددرتفپراهمیت و  ،کلماتی باستانی. بود فاسد 11قبطیو التین و  10یک دعاي قدیمی به زبان هاي آرامی

اون آهنگ رو می  ":گفت ثلیلی. پو گیج و آشفته، متوقف شد. به آن خندید  ثلیلیهوا به هم می خودند و 

  ".، استفاده کردشدند 12حواریونآخرسر ا که از ه کانی به نام لژیوندعایی که مسیح در مقابل مال. شناسم

من . نمی تونی مقابل من بایستی        تو ":پو در حالی که می شد گفت کلمات را به بیرون تف می کند، گفت

  ".از طرف خدا حرف می زنم

  ".ما هیچ وقت با هم تفاهم نداشتیم ":گفت ثلیلی

وا حرکت کرد و با هاو یک دستش را با بی توجهی تکان داد و پو در طول بار پرتاب شد و ناشیانه با سرعت در 

. صداي خرد شدن استخوان هایش را شنیدیم ما همگی. نیروي تنفرآوري به دورترین دیوار سنگی برخورد کرد

. او از روي دیوار به پائین سر خورد و نقش زمین شد و بدنش به طور نامنظمی غلتید. خون از دهانش جاري شد

من به سمت پو هجوم آوردم، . خندید کردن آب در چشمهشلپ شلپ  انندبا صداي کوتاه و شادمانی م ثلیلی

کسی نیست که از خویشان و دوستان به آدم نزدیک تر باشد، شاید به . آغوش گرفتمکنارش زانو زدم و او را در 

سر باعظمتش را به سینه ام چسباندم و خونی که . جز کسی که شما تمام عمر او را به عنوان دشمن شناخته اید

                                                             
١٠ Aramaic زبان آرامی عضوی از زبان ھای سامی است کھ بیش از ٣٠٠٠ سال قدمت دارد.زبان آرامی، زبان اداری امپراتوری ھا و حتی :
کاھنان بوده است.  زبان اصلی بخش عمده ای از کتاب ھای آسمانی دانیل و عزرا و زبان کتاب تلمود است. آرامی را زبان عیسی دانستھ اند و امروزه 
ھنوز زبان مادری اقلیت ھای کوچک متعددی است. امروزه تعدادی از جوامع کھ بیشتر آنھا آشوری ھستند بھ زبان آرامی جدید تکلم می کنند. این 

.شود زبان اکنون در حال انقراض محسوب می  
 

١١ Coptic زبان  ِقبطی نام یکی از زبان ھای مصری است. از سال ٢٠٠ میالدی تا سال ١١٠٠ میالدی در مصر زیاد تکلم می شده. پس از قرن :
.دیگر تکلم نمیشود میالدی این زبان  ١٧  

١٢ Gadarene swine 



 نفرین در شهر   گیرین.آر.سیمون: نویسنده

 

٢٣ 

 وب سایت هواداران درن شان

خالی و  چشم بند خاکستري اش شل شده بود و حفره هاي. از دهانش بیرون می ریخت، بارانی ام را لک کرد

تنفسش تند و نامنظم بود و با هر نفس خون را از اعماق شش هایش در هوا می . تیره ي چشمانش آشکار بود

  .پاشاند

  "جان؟ ":او گفت

  ".من اینجائم، من اینجائم. هیس، پو "_

  ".نابودش کنممن واقعاً فکر کردم می تونم . تکبر، گناه تکبر "_

  "هیس"_

  ".می کشتم تو رو من باید خیلی وقت پیش "_

  ".می دونم "_

و بعد که دیدم داري سعی می کنی یه . ولی تو یه بچه بودي و من فکر کردم تو می تونی نجات پیدا کنی "_

می خواستم باور . وقتی طرف شب رو ترك کردي، فکر کردم شاید یه نشانه بوده. آدم خوب باشی، شک کردم

  "شتی، جان؟چرا باید برمی گ. بعد تو برگشتی  و.  کنم

  ".هیس، پو "_

روشنایی . بتونم ببرمت و روشنایی رو بهت نشون بدم... آرزو می کردم . همیشه می دونستم تو مرگ منی "_

  "...باشکوهه ... خیلی 
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اون مرد خوبیه و حقش نیست اینطوري ! نجاتش بده. یه کاري بکن ":نگاه کردم ثلیلیمن با عصبانیت به 

  ".بمیره

  ".الزمه رو داشته باشی باید توانایی انجام کاري که. د یاد بگیري قوي باشی، جانبای ":گفت ثلیلی

من . ولی پو دیگر نفس نکشید. من می خواستم سرش داد بکشم، التماس کنم، تهدید کنم و بهش قول بدهم

  ".این کار الزم نبود. تو نباید اونو می کشتی ":گفتم

تو باید این افکار قدیمی و محدود کننده ي خوبی و بدي رو . چی الزمهمن تصمیم می گیرم  ":گفت ثلیلی

قعیت خوب چیزیه که به طرف شب کمک می کنه و تنها واقعیت بد چیزیه که با بهترین اتنها و. فراموش کنی 

  ".و من چیزاي زیادي بهت یاد خواهم داد. با من بیا، پسرم. می کنه     منافعش مخالفت 

عالمت مخفیانه از طرف او پاسخ دادند و حمله را آغاز کردند و جادوهاي ویران گرشان را وبعد افراد واکر به چند 

جادوگران جنگجو دستانشان را تکان می دادند و کلمات قدرت را با . روي سینر و زیباي سمی متمرکز کردند

شان را باالي سرشان  صداي بلند به زبان می آوردند و طلسم ها و عصاها و استخوان هاي نشانه رونده ي جادویی

میز و صندلی ها منفجر شدند اما سینر و . می چرخاندند و انرژي هاي قدرتمند در هوا ترق تروق می کردند

الکس در حالی که مادمن را با خود می کشید، به سرعت پشت بار ناپدید . زیباي سمی سفت و سخت ایستادند

درباره ي اینکه سیستم دفاعی مرلین به زودي درهم     من صدایش را که. شد و سرش را به خوبی پائین گرفت

واکر نداي اولیاي امور بود و مرلین . اما بهتر از او این مطلب را می دانستم. می شکند، فریاد می زد، می شنیدم

  .ا اینکه در خواب بودیفقط یک جادوگر مرده بود، .... 

  .گرفته بودند، به یکدیگر نگاه کردند در حالی که آشفتگی دور و برشان را نادیده ثلیلیواکر و 
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را سرجایش برگرداندم تا چشمان خالی اش من پیکر پو را با احتیاط روي زمین گذاشتم و پارچه ي خاکستري 

  "شانسی هست که مرلین رو دوباره احضار کنیم؟ ":سرم را باال بردم و با فریاد به الکس گفتم. را بپوشاند

باید صبر  که همه چیزو بدتر کنه؟ فکر می کنم ":پشت بار بیرون بیاورد، گفتالکس بدون اینکه سرش را از 

  ".کنیم که اوضاع واقعاً وخیم بشه

  ".من شخصاً فکر می کنم ما مدتیه که وخیم رو پشت سر گذاشتیم ":مادمن گفت

بود تا بدن  سینر مقابل زیباي سمی ایستاده. من صداي آن ها را به سختی در بین همه ي شلیک جادوها شنیدم

هر جایی را . در ابتدا حمالت جادویی نمی توانستند به او آسیبی برسانند. آسیب پذیرش از او محافظت کند

صدمات شدیدي به بار و وسایلش زدند  ولی نه خیلی . می کردند به غیر از جایی که او ایستاده بود      منفجر

شدند و حتی موقعیت ذاتی او هم نتوانست دوام بیاورد و  تعداد زیادي از جادوهاي عمودي به سمت او جمع. زیاد

می شدند، به        شلیک  ملعنشدن کردند؛ گلوله هایی که از اسلحه هاي مقدس و شروع به زیاد  ها حمله

. درون سینه اش فرو رفتند و با اینکه خونی بیرون نمی آمد، سوراخ ها بسته نمی شدند و شفا پیدا نمی کردند

نیروهاي خالص و طبیعی او را دریدند و تکه . وشت تنش را سوزاندند و استخوان هایش را خرد کردندنفرین ها گ

سینر براي حمله به کسانی که قصد . تکه کردند و یکی از چشمانش به طرز ناجوري در سرش منفجر شد

نش آمده بود، او همانطور که در همه ي داستان هاي غیر قابل اطمینا. کشتنش را داشتند، هیچ حرکتی نکرد

او درست در جاي خود . فکر می کنم توانایی این کار را هم نداشت. هرگز یاد نگرفته بود از کسی متنفر باشد

باقی ماند، محکم در برابر هر چیزي که هر کس می توانست به سمتش پرتاب کند می ایستاد، از به زمین افتادن 

  .صدمه ببیند نمی داد زیباي سمی    امتناع می کرد و اجازه 

  .رد نمی شد ثلیلیهیچ جادویی از نزدیکی 
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و در مدتی که من این صحنه ها را تماشا می کردم و سعی می کردم تصمیم بگیرم چه کار کنم، بدپنی از گیجی 

غیرمنتظره ظاهر شد، از هیچ کجا پشت من پیدایش شد و  با استفاده از مهارتش. ده کرداو پریشانی من استف

در آخرین لحظه به خاطر هشدار غرایز جاخالی دادم، ولی تیغه ي بلند هنوز در . پشتم فرو کرد چاقویی را در

من با یک دست ضربه زدم و بدپنی را عقب . می کرد       اعماق کمرم فرو رفته بود و با ستون فغراتم برخورد 

با زانو روي زمین افتادم، . میخکوب کرددرد در حالی که از پائین کمرم فریاد می کشید، من را درجا  و بعد. راندم

دندان هایم را به هم فشردم و ناامیدانه می خواستم هشیار . سرم گیج می رفت به نفس کشیدن نیاز داشتم،

به نظر نمی رسید خونی در دهانم باشد، پس بدپنی به نحو . ، افکارم را وادار می کردم هشیار بمانندم وبمان

یکدست عقب  من به آرامی با. تحمل بودبد اما قابل  ،درد. مله را از دست داده بودناامیدوار کننده اي فرصت ح

بنابراین آن را . رفتم، از درد فریاد می کشیدم و سعی می کردم دسته ي چاقو را بگیرم ولی دور از دسترس بود

  .همانجایی که بود رها کردم تا بعد درباره ي آن نگران باشم

بدپنی بعد از اینکه دید بازهم نتوانسته . دم، عرق به شدت از سر و صورتم می چکیدمن به زحمت دوباره بلند ش

او در حالی که چاقوي دیگري در دست داشت . کارم را بسازد، فحش داد و پاهایش را با عصبانیت به زمین کوبید

ما در . او را نمی شناختممن واقعاً . جلو آمد و بعد نگاهمان با هم تالقی کرد و هر دو براي لحظه اي درنگ کردیم

ولی هیچ وقت با هم صمیمی . پرونده هاي کمی با هم کار کرده بودیم و چند باري روي یک تخت خوابیده بودیم

می . او آماده ي کشتن من بود. تازه فکر نمی کنم اگر صمیمی هم بودیم االن فرقی می کرد. نشده بودیم

ش ببینم و من هم از مرگ پو عصبانی بودم و نیاز داشتم توانستم این را در چشمان و لبخند سرد و کثیف

  .عصبانیتم را سر یکی خالی کنم

او با آن چاقو به من رسید و من در اعماق  ذهنم فرو رفتم، موهبتم را فعال کردم، چشم سومم را گشودم و 

و راحت ترین کار در جادوهایی را که به بدپنی اجازه می دادند غیر منتظره ظاهر شود در درون او پیدا کردم 
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دنیا براي من این بود که آن جادو را غیر فعال کنم و آن را از وجودش بیرون بکشم و استعداد ناگهانی ظاهر 

شدن را از او بگیرم و وقتی تسلطش را بر دنیا از دست داد با نفرت به من نگاه کرد و آرام و بی صدا ناپدید شد، 

  .بدون بازگشت

  .نمی خواهم که فکر کنم لبخند بر لب داشته ام. فکر نمی کنم لبخندي زده باشم. ممن با او خداحافظی کرد

آن ها تقریباً بدون تأخیر من را پیدا . ولی با استفاده از موهبتم، خودم را براي دشمنانم آسیب ناپذیر کرده بودم

 اکتنیکانرژي هاي . دکردند و با سوراخ کردن سیستم دفاعی بار، اسلحه ي جدیدشان را به دنبالم فرستادن

به عقب  ثلیلیهمه به جز . شعله ور شدند و مانند خورشید قدرتمند و برنده همه را مبهوت کردند ،درخشان

وقتی آن چیز هولناك که آزارم می داد بیرحمانه شکل گرفت، جنگی که در . روي زمین افتادند و فریاد کشیدند

اسلحه اي را که دشمنانم براي کشتنم فرستاده بودند، آشکار نور مخوف ناپدید شد و . جریان بود، متوقف شد

  .کرد

  .سوزي شاتگان بود

موهاي پراکنده ي بلندش سفید . او پیرتر و فرسوده تر به نظر می رسید و به طرز وحشتناکی از ریخت افتاده بود

لباس چرمی پاره و او درون . بود و رگه هاي خاکستري داشت و با الیه اي چرك و کثافت پوشیده شده بود

وجودش در . اما انرژي غیرعادي و وحشیانه اي درونش شعله ور بود. صدمه دیده اش به طرز غم انگیزي الغر بود

مرگ با پاي خودش بین انسان هاي فانی  مثل این می مانست که .هوا ترق تروق کرد و بر وضعیت تسلط داشت

رتش مدت ها پیش کامالً سوخته بود و پوستش خشک و نصف صو. نگاه خیره اش سرد و عمیق بود. آمده باشد

گوشه اي از دهانش به شکل لبخند دائمی  .سیاه شده بود و دور چشمان بسته ي سوخته اش را فرا گرفته بود

. ساعد راستش رفته بود و به آرنج منتهی می شد. ولی این بدترین چیز نبود. نیش داري به باال پیچ خورده بود
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اسلحه اي که از آغاز براي کشتن فرشتگان طراحی شده . را قرار داده بود 13سلحه ي سخنگودر جاي آن کسی ا

دیل تببا چیزي که آخرین بار از آن دیده بودم فرق داشت، از یک تفنگ سبک به یک اسلحه ي شکاري . بود

از گوشت و . بودمشده بود ولی هنوز هم زشت ترین و و مشمئز کننده ترین اسلحه اي بود که تا به حال دیده 

غضروف  کنار هم نگه داشته  پوست و استخوان ساخته شده بود که با رگه هاي برجسته و تیره ي رگ و پی و

دسته ي بلند آن استخوان بی رنگی . بی رنگ آن ها را به هم پیوند می داد   و الیه ي بلندي از پوستی می شد

طناب هاي کلفت گوشتی از دسته ي تفنگ بیرون زده . بسته بود از آرنج او مانده بود، را بود که ناشیانه هر آنچه

لوله ي باریک و دراز آن به طور بی بخاري می درخشید و رشته هاي . بودند و در بازوي باالیی او فرو رفته بودند

  .پوست داغ و عرق کرده بودند

وند که در آغاز خلقت از انعکاس هاي صداي خدا. ه ي قدیمی قدیمیآن اسلحه ي سخنگو بود، همان اسلح

اسلحه ي سخنگو اسم پنهان هرچیز و هرکسی را می دانست و . گرفته شده بود 14".شودبگذار روشنایی ب ":گفت

با برعکس گفتن آن می توانست هرچیزي را نابود کند، آن را کامالً از صحفه ي روزگار محو کند، طوري که انگار 

جتناب ناپذیر که رؤیاهاي خونین بار را به حقیقت می پیوندد و یک اسلحه ي ا... هرگز به وجود نیامده است 

  .میل شدیدي به مورد استفاده قرار گرفتن دارد

کسی جرأت نداشت . سوزي تیرانداز به آرامی به بار شلوغ پلوغ نگاه کرد و همه سرشان را به طرف او برگرداندند

من . سرانجام نگاه خیره ي او به من افتاد. لب کندحرکتی کند یا صدایی ایجاد کند که ممکن باشد توجه او را ج

  .نمی خواستم به خودم اجازه دهم عقب بکشم یا رویم را برگردانم

                                                             
١٣ Speaking Gun 

١٤ .و آفرینش پس از آن شروع شد. بگذار روشنایی بشود: بر اساس تورات، بخش آفرینش خوداوند در آغاز خلقت فرمود   
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صدایش کلفت و خشن بود، انگار که حرف زدن او را عذاب می  ".این شکلی هستی... یادم رفته بود  ":او گفت

  .داد

  "سوز؟ ":من گفتم

  ".نه، دیگه نه، مدت زیادي نیست "_

  "؛ سوز اونا باهات چی کار کرده ان؟ واي، خدایا"_

به خاطر همین اونا منو . تو ساختی زنده بمونم، جانمن نمی تونستم تو دنیایی که . دمازشون چیزي نپرسی "_

اسلحه ي سخنگو بی تابه و منم االن . این اسلحه رو بهم دادن، ما دو تا رو تا ابد به هم دوختن. بازسازي کردن

اگر هنوز هم ذره اي انسانیت .ولی اونقدر دووم می یارم که تو رو از رنج و عذاب هر کسی بیرون بکشمهمینطورم 

  ".اگه جلومو بگیري، کل بار رو می فرستم رو هوا. االن بمیر و دنیا رو نجات بده... در وجودت مونده، جان 

بعد بقیه بدون معطلی با او همراه یکی از جادوگران جنگجو هول شد و طلسمی کشنده به سمت او پرتاب کرد و 

شدند و جادوهاي کشنده به سمت او زبانه کشید و در اطراف سوزي شاتگان بارید، ولی اسلحه از او محافظت 

او به طرف تجاوزگرانش برگشت و چهره اش درهم کشید و دهانش به طرز وحشتناکی پهن شد و بعد . کرد

این وحشتناك ترین صدایی بود که . و فالکت بار را به زبان آورد کلمات تباهی اسلحه از طریق او سخن گفت و 

هم  ثلیلیحتی  ..همه ي آدم هاي بار شوکه شدند و شروع به فریاد و بیمار شدن کردند. تا به حال شنیده بودم

وقتی  سوزي تیرانداز کلمات را به زبان آورد، صورتش را برگرداند و همه ي جادوگران جنگجو در یک لحظه 

  .دید شدند، چیزي جز خیالی واهی از آن ها نماندناپ

بقیه برمی گشتند و فرار می کردند، با چشمان . همه ي مردم روي زانو روي زمین می افتادند و باال می آوردند

واکر سعی نکرد جلوي آن ها را . می رفتند و از بار خارج می شدند    از پلکان فلزي باال وار وحشی و دیوانه
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سوزي به آرامی به . حتی حاال هم غرور و وظیفه اش را به همراه داشت. نمی خواست بار را ترك کندبگیرد، ولی 

رپا نگه می داشتند ولی هنوز خودم سمن می لرزیدم، پاهایم به سختی مرا . طرف من برگشت و به من نگاه کرد

تان خالی و لرزانم را به او نشان دس. را وادار می کردم روبه روي او بایستم و در نگاه خیره ي سردش خیره شوم

  .دادم

  ".هرگز نخواسته ام بهت صدمه بزنم. نمی تونم بهت صدمه بزنم. من باهات نمی جنگم ":من گفتم

  ".صدمه زدي. زدي، جان "_

از طریق و بعد مرلین . زبان آورد دهانش باز شد تا آواي ناخوشایندي را که مرا نابود می کرد و از بین می برد، به

توقف و مثل سنگ بی حرکت مهمه چیز . نواده اش الکس موریسی آشکار شد و با یک اشاره زمان را متوقف کرد

می توانستم حس کنم      من نمی توانستم حرکت کنم ولی. هوا نیز متوقف شدند شد، حتی ذرات گرد و خاك

 از سخنگو در برابر جادوئی که آن را می توانستم حس کنم اسلحه ي. که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است

یان سپان قدم زنان از منمرلین ساتا. انجام کاري که به خاطرش زنده است عقب رانده، به خود فشار می آورد

او آرام و بدون عجله به سمت سوزي . ولی نرفته بود و در برابر زمان مصون بود جهان فلج شده جلو آمد، مرده 

گوشت آن . یک لحظه بررسی کرد و بعد اسلحه ي سخنگو را از بازوي باالیی او جدا کردشاتگان رفت، او را براي 

سوزي فریاد کشید، چون نیروهایی که او را به اسلحه . کش آمد و پاره شد و خون روشنی در هوا پاشیده شد

و خشمی بی  پیوند داده بودند خرد شده بودند و اسلحه هم فریاد کشید، صداي مهیب و نفرت انگیزي از خبث

هرکس دیگري ساخته و سوزي فریاد کشید، براي لحظه اي رفت و به آینده ي هراس انگیزي که براي او . حاصل

اسلحه ي سخنگو هم ناپدید شد، شاید به همان آینده و شاید به جایی دیگر، جایی که به آن نیاز . بودم، بازگشت

  .بود یا خواهان داشت
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. به یکدیگر نگاه کردند و بقیه نفس ها را در سینه حبس کرده بودند ثلیلیمرلین و . زمان به سرعت بازگشت

 تعظیم کرد و ناپدید شد و ثلیلیو سرانجام مرلین مقابل . تنها پسر خلق شده ي شیطان و اولین مخلوق خداوند

  .الکس را دوباره لرزان و سرگردان پشت بارش ترك کرد

بعد از اتفاقاتی که . ه شلیک به طرف سینر و زیباي سمی کردندب شروع جادوگران جنگجوي باقی مانده دوباره

صدمه اي بزنند به خصوص  ثلیلیبرایشان افتاده بود نیاز داشتند به کسی ضربه بزنند و هنوز نمی توانستند به 

ینر هنوز بین آن ها و زیباي سمی ایستاده بود، بدنش خسارات س. بعد از اینکه مرلین مقابلش تعظیم کرده بود

او حاال بیشتر و بیشتر صدمه می دید و به . به درون خود می مکیدناشی از طلسم ها و گلوله هاي نفرین شده را 

می شد؛ اما نمی خواست از جلوي شیطانی که از آن محافظت می کرد کنار برود و نمی      آرامی تکه تکه 

هنوز عشقش را و اراده ي انجام کار  هر چیز دیگري از او گرفته شده بود، ولی او. خواست عقب نشینی کند

پشت او زیباي سمی ملتمسانه به واکر نگاه کرد ولی واکر تنها با چهره ي مثل همیشه آرام و . درست را داشت

او آنجا بود تا کار ناخوشایند و الزمی انجام بدهد و فقط از آن نظر می توانست به . متینش از او روي برگرداند

  .قضیه نگاه کند

او نمی . وضعش را حفظ کرد، حتی با اینکه می دانست طلسم ها ذره ذره ي بدنش را نابود می کنندسینر م

            بعضی از طلسم هاي قوي. توانست به حمالت جادوئی اجازه دهد از او رد شوند و به زیباي سمی صدمه برسانند

ا مجبور کنند هیبت انسانی اش را ترك کند و می توانستند بدن شیطان همخوابه را نابود کنند، می توانستند او ر

سینر نمی . درونش را آشکار سازد؛ او هم می شد یکی از روح هاي نفرین شده اي که در جهنم رنج می کشند

توانست اجازه دهد چنین اتفاقی بیافتد و بنابراین او ایستاد و در لحظاتی که بدنش آرام آرام تحلیل می رفت، 

  .می کرد؛ چون او عشقش بود و هیچ چیز دیگري مهم نبود درد و نگرانی را تحمل
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، ولی نمی خواست گلوله ها در پهلویش فرو رفتند، دنده هاي بی حفاظش را تکه تکه کردند و او ضربه را پذیرفت

طلسم ها گوشت روي استخوان ها و پوست صورتش را می سوزاندند، او را . فریاد بکشد، مبادا عشقش را برنجاند

. تیغ ها تکه تکه می کردند، و هر لحظه چیزي که از او باقی مانده بود کمتر و کمتر می شد و ها با شالق

تنها به عنوان روح مادر مرده اي که هیچ مکانی در . بدون بدن باقی بماند می تواند سرانجام او می دانست که

می کرد، انگار هرگز وجود نداشته  بهشت و جهنم او را نپذیرفتند، روحی که به آرامی به سوي نیستی سوق پیدا

او می دانست که هنوز هم می توانست خودش را نجات دهد، می توانست فرار کند و زیباي سمی را به . است

  .اما او پس از مدت ها عشق را پیدا کرده بود، حاضر بود بمیرد و نابودي او را نبیند. حال خودش رها کند

می دانست عشق نافرمان سینر نسبت به او می تواند او را تا زمانی . زیباي سمی همه ي این چیزها را می دانست

و در آن . و همه ي اینها به خاطر محافظت از او بود. که قدرت ایستادن دارد، آنجا نگه دارد و شاید فراتر از آن

او نمی توانست به مردي که این همه مدت به . بیافتدلحظه او می دانست که نمی تواند اجازه دهد چنین اتفاقی 

و بنابراین از پشت سینر . سینر مهم تر از او بود. خاطر او عذاب کشیده بود، اجازه دهد همه چیز را فداي او کند

به . می فهید        سرانجام معناي عشق و ایثار را . بیرون آمد و جلوي او ایستاد تا بدنش از او محافظت کند

  .نر عشق می ورزید، همانطور که سینر عاشق او بودسی

موج انفجاري از نوري تابان، روشن و آورد،  و وقتی زیباي سمی زمان قبل از سقوط را که فرشته اي بوده به یاد

 همه ي ویژگی هاي شیطانی اش با قدرت عشق او به کلی زیر و رو شد و او دوباره به همان . باشکوه ظاهر شد

  .یل شد که روزگاري بود، شایسته ي داشتن مکانی در بهشتفرشته اي تبد

او بسیار درخشان تر از آنی بود که بشود نگاهش کرد، و ما همگی رویمان را برگرداندیم، ولی هنوز می توانستیم  

  .ضربان کند و سنگین بال هایی قدرتمند را بشنویم
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به خاطر شایستگی اي که به دست آوردي، . بیابا من به بهشت  ":فرشته به مردي که سینر نام داشت ، گفت

  ".مثل من

  .نور به طرز غیرقابل تحملی زبانه کشید و بعد خاموش شد و آن ها هر دو رفته بودند

ما به یکدیگر نگاه می کردیم و به خاطر چیزي که شاهدش بودیم مات و مبهوت مانده بودیم و سکوت سراسر بار 

او به جادوگران جنگجویش اشاره کرد و . ولین نفري بود که به وضع عادي برگشتسرانجام واکر ا. را فراگرفته بود

چون اگر من نابود می شدم، مادرم مدت زیادي نمی توانست . آن ها نگاه خیره ي خود را به طرف من برگرداندند

اقوي درون کمرم اجازه من تا جایی که چ. در این دنیا لنگر بیاندازد و شاید می توانستند او را دوباره ناپدید کنند

  .می داد، راست ایستادم و با لبخندي سرد و کم تحرك با همه ي آن ها رو در رو شدم

و بعد مادمن، شاید تحت تأثیر الهاماتی ناشی از آنچه شاهدش بود، سالنه سالنه از پشت بار بیرون آمد و همه به 

  .بودو ناگهان خندید، صدایش عاقالنه و باشکوه ا. طرف او برگشتند

  ".واقعیت رو عوض کن... وقتی دنیا غیر قابل تحمل می شه  ":او با آرامش گفت

همه ي نیرو و قدرت او از طریق عزم و اراده اش به درون بار سرازیر شد و تصویر او از واقعیت را روي هر چیز به 

 و آن ها ی دفاع می کردا بروقتی طلسم هاي جادوگران جنگجو از آن ها جدا می شد و آن ها . اجرا درمی آورد

چاقویی که در کمر من فرو رفته بود، . واکر به عقب تلو تلو خورد و صدایش فرونشستمی کشیدند         فریاد 

ث لیلیي سازش ناپذیرش را به طرف  مادمن نگاه خیره. ناپدید شد و زخمی که ایجاد کرده بود را هم با خود برد

  .رد تا از خودش محافظت کندیک دستش را باال ب ثلیلیبرگرداند و 

را از  ثلیلیمی گرفت نمی توانست         حتی همه ي قدرت مادمن  که از اراده ي تازه کشف شده اش نشئت 

 ثلیلیوقتی . او به طرز غیرقابل اعتمادي براي اولین بار متزلزل شد. بین ببرد؛ ولی می توانست او را تضعیف کند
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براي مدتی . با مادمن برخورد کرد و مادمن تالش می کرد او را متوقف کندبراي ماندن تقال می کرد، قدرتش 

طوالنی این کشمکش ادامه داشت؛ و بعد من از آخرین قدرت هایی که برایم مانده بود استفاده کردم و دري را 

  .که او از طریق آن وارد استرنج فلوز شده بود، پیدا کردم و او را به بیرون هل دادم

  .، ولی صدایش آخرین پیام را در ذهنم نجوا کرداو ناپدید شد

  .ما کارهاي جالبی در پیش داریم .به شکل هر کسی که دلم بخواد درمی آم. دوباره می بینمت، جان، پسرم

هم مثل مرلین و سینر و زیباي سمی رفته بود، و سوزي بیچاره به آینده  ثلیلی. بعد از آن، همه ي بار ساکت بود

بیشتر افراد واکر یا مرده یا رفته بودند و یا جادوهایشان را از . اي که من برایش ساخته بودم محکوم شده بود

سالنه به  واکر سالنه. و راحت خوابیده بود مادمن جلوي بار روي زمین به دور خود پیچیده. دست داده بودند

  .سمتش رفت و به او نگاه کرد

دارم با خودم فکر . همیشه اونایی که تو انتخاب می کنی تبدیل به مزاحم ترین آدما می شن ":او با مالیمت گفت

  ".می کنم وقتی از خواب بلند شه به چی تبدیل می شه

شاید . اش رو تموم کردهنگی فکر می کنم آخرین کارش همه ي قدرت و دیوو. اگه خدا بخواد، عاقل ":من گفتم

  ".چیزهایی رو که دیده فراموش کنه و مثل بقیه ي ما تو یه دنیاي یکسان زندگی کنه حاال بتونه

او براي مدتی  ".من اجازه ندارم تو ناز و نعمت باشم. تو همیشه یه آدم خوش بین بودي، جان ":واکر گفت

ت زیادي طول نمی کشه که دیگه دوستی تو طرف شب مد ":طوالنی به من نگاه کرد، چشمانش بسیار سرد بود

  ".همه ي ما االن دشمن توئیم. تو واسه ي هرکس و هرچیزي اینجا خطرناکی. نداشته باشی

  ".نصفش رو نفهمیدم ":من گفتم
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ع افراد باقی مانده اش را با نگاه دور هم جم. واکر به آرامی سر تکان داد و کاله لبه دارش او را از من پنهان کرد

الکس از پشت . آن ها جسد پو را با خود بردند. کرد و آن ها را به سمت باالي پلکان و بیرون بار هدایت کرد

شده ي میز و      بارش بیرون آمد و صداي بی ادبانه اي پشت سر آن ها درآورد و سوگوارانه به بقایاي پراکنده

  .او با خستگی آهی کشید. صندلی ها نگاه کرد

حاال . از اینکه سه بار اضافه کاري بدم متنفرم. زنم کلترنس ها برگردن و این آشفتگی رو تمیز کننباید زنگ ب "_

  "می خواي چی کار کنی، جان؟

طرف شب رو پیدا کنم و قدیمی تر  تجسم ها. می خوام توي زمان به عقب برگردم. می رم برج زمان ":من گفتم

اینکه چطوري . هایی رو که الزم دارم بهم بگن، زیر و رو کنمآدما و نیروها و قدرت هایی رو که می تونم چیز

چون از هر اسلحه و اطالعاتی استفاده می کنم تا از آینده اي که اون خیال داشت بیاره، . مادرمو متوقف کنم

  ".جلوگیري کنم

  "فکر می کنی اونی که دیدیم واقعاً سوزي بود؟ ":الکس در حالی که قانع نشده بود فین فینی کرد

نمی ذارم هیچ کس بهش صدمه . اما هرگز نمی ذارم چنین اتفاقی براش بیافته. شاید تعابیر ممکن از آینده "_

  ".بزنه، حتی خودم

  "می کرد؟    ، کی فکرش رو ثلیلیحداقل االن می دونیم مادرت کی بوده،  ":الکس گفت

  ".اون مادر من نیست، هیچ وقت مادرم نبوده ":من گفتم
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