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شده در قلب تاریک و جادویی لندن،جاییکه آرزوها در بدنهاي  مخفی. در نایت ساید هیچ وقت شب تموم نمیشه

تو میتونی هر چیزي رو که میخواي در نایت ساید .قرضی راه میرند و وسوسه و رستگاري همیشه در حال فروشه

نئونهاي داغ،سایه هاي تاریک،اونقدر گناه که میتونی یک کارت .پیدا کنی ، اگر اون تو رو  اول پیدا نکنه

رو براش تموم کنی،کلوپ هاي دیوانه و آهنگ هاي دیوانه وارتر،کفش هاي رقصت رو بپوش و اونقدر  اعتباري

و یه نفر یه .شب همیشه ادامه داره و ادامه داره و تفریح هیچ وقت متوقف نمیشه.برقص  تا خونریزي کنی

  .جایی،یه گلوله داره که اسم تو روش نوشته شده

من یک .صی،روح از دست داده، و در لعنتی ترین جاها به دنبال جواب میگردمکاراگاه خصو.اسم من جان تیلوره 

من رو استخدام کنید اگر .موهبت ویژه براي پیدا کردن چیزها دارم، ولی اغلبا چیزي که پیدا می کنم دردسره

نمیتونم تضمین کنم که عدالت رو تحویل بدم ، یا حتی یک پایان . میخواهید که حقیقت رو بدونید

ولی وقتی که دیگه جسدي روي زمین نیفتاد و همه توهم هاي تسلی دهنده پاره شد و به کنار ر فت .......خوش

من جان تیلورم ، و اینجا نایت سایده .حداقل حقیقت رو خواهی داشت تا با اون قلب ضرب دیده ت رو بغل کنی 

 . غذه ؛ نیست، و این یک داستان براي کسی که اعتقاد داره هر چی که میخونه فقط کا
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 خشم لوا

 

یکی از مشکالت زیادي که کار کردن به عنوان یک کاراگاه خصوصی داره، اگه افراد زیادي که می خواند تو 

و از .رو بکشند رو حساب نکنی،غالبا براي دالیل کامال درستی ، اینه که تو باید صبر کنی تا کار به سراغ تو بیاد

در دفترم  ، جایی که منشی من کتی اون همه وسایل با تکنولوژي باال  که به اندازه جهنم زمانی که من نشستن 

من رو میترسونه  رو نصب کرده رد کردم  ، اغلب وقتم رو با نشستن توي بارها منتظر براي اینکه یه چیزي 

پرونده ها شباهت  ولی در آخر ،.همه میگن که را ه بدي براي گذروندن زندگی نیست.اتفاق بیفته میگذرونم

  .زیادي به اتوبوس دارن،تو براي قرنها منتظر میمونی ، اون موقع سه تا دونه یه دفعه سر میرسه

من یه کاراگاه خصوصی از یک مدرسه قدیمی ام ، دقیقا در یک اورکت نظامی سفید پایین تر از مد روز ، و 

همیشه وادارشون میکنم که حدس .که حفظش کنمیک سیماي رندانه از راز که من به شدیدترین درجه قصد دارم 

یک آوازه خوب یا در بیشتر مواقع بد ، میتونه تو رو از چیزاي بیشتري که یک جلیقه کوالر میتونه حفظ . بزنن

من روي پرونده هایی از چیزهاي مرموز و غیر طبیعی کار میکنم،گناهان و مشکالتی عمیقا تاریک .کنه،حفظ کنه

من کاري رو رها نمیکنم و اسلحه هم حمل نمیکنم ، هیچ وقت احساس نکردم که .ایت سایدو کثیف ،حتی براي ن

  .احتیاج دارم
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مدیر یکی از برجسته ترین . تازه یک پرونده سرراست و متوسط رو تموم کرده بودم،که دردسر سراغ من اومد

خانه اچ پی الوکرافت کتاب.کتابخونه هاي نایت ساید که یه کم حالت هیستریک داشت با من تماس گرفت

من .که مایه مباهاتشون جمع کردن کتابهاي غیرمجاز زیر یک سقف  بیشتر از  هرجاي دیگه اي بود.مموریال

البته اونها نکرومنتین .قبال چندتا از کتاب هاي مایه مباهاتشون رو ورق زده بودم و تحت تاثیر قرار نگرفته بودم

اشتند ، و یکی از متن هاي بدون سانسور از یکی از کتابهاي شرح رو در چهل و هشت زبون  شامل خط بریل  د

اونها حتی آخرین عهد شیطان ، که بطور اورجینال داخل رحم یکی از راهبه .زندگی مسیح نوشته پولیتوس پیالت

کتاب مذاهب غیرقابل .ولی خیلی از  وسایل  فقط توریستی بود.هاي مرتد خالکوبی شده بود  رو داشتند

هیچ چیزي براي گسترش دادن .ان شناسی براي مترسک ها ، ماهیگیري خشن روي رودخانه مرگتلفظ،شیط

  .افکارت یا به مخاطره انداختن روحت وجود  نداشت

با من تماس گرفته شده بود براي اینکه بیست و هفت نفر از مشتري هاي کتابخونه رو با چشم هاي گشاد شده و 

هیچ نشانی از شخصیت یا .اي کتابخونه سرگردون بودند پیدا  کرده بودندذهن پاک شده در حالی که بین قفسه ه

آگاهی در آنها باقی نمونده بود که  براي دوشنبه صبح حتی براي کتابخونه اچ پی الوکرافت مموریال به طور 

براشون با استفاده از موهبتم وقت زیادي نبرد که کشف کنم کسانی که اون  اتفاقات . غیر معمولی اي زیاد بود

من کتاب رو وادار کردم که ذهن ها رو برگردونه سر جاش،  اغلبا در ..............افتاده بود  در حال مطالعه بودن

بدنهاي درست، و با عجایب اینترنت آشناش کردم،  که باید تا موقعی که کتابخونه میتونست به جاي دیگه اي 

  .بفرستدش ، سرگرمش کنه

من چک یا کارت پالستیکی قبول نمی (اي شاد دیده میشد ، و یک کیف پر از پولبنابراین، همه طرف لبخنده

براي من و من از خودم  )کنم ، حرف از اعتبار هم نزن، نتیجه امتناع ممکنه شامل پشت آرنج بین چشم ها باشه

ها نگاه کردم و  تا اینکه کتابخونه رو ترک کردم و به پایین پله..................کامال احساس رضایت می کردم
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احتماال دو نفر از خطرناکترین افراد در . واکر و  سوزي شوتر رو  دیدم که در پایین پله ها  منتظر من بودند

  .نایت ساید

سوزي شوتر ، همچنین معروف به  شاتگان سوزي ، و   اُه   مسیح   اون خودشه فرار کنید، رهبر شکارچیان 

یک کولی بلوند بلند قد در .ت  شاتگان و نارنجک همراه خودش میبردجایزه بگیر نایت ساید که هرجا میرف

لباس چرم مشکی موتورسواري ، با دو قطار فشنگ که به صورت ضربدر از روي سینه عریضش میگذره، و 

تمام  طرف چپ صورتش رو بافت شیاردار  . پوتین هاي نوک فوالدي و سردترین نگاه خیره در تمام جهان

بود،که یک چشمش روبسته بود و یک طرف دهنش رو به یک خنده نیشدار ثابت پیچانده جاي زخم پوشانده 

میگفت که براي .  او میتونست به راحتی اون رو درست کنه ولی تصمیم گرفته بود که اینکار رو نکنه . بود

  .اون بهش یک جراحت شوم مسحور کننده میداد...کارش خوبه

  .ه گفت که هیچکدوم از ما ورود اون یکی رو ندیدهمن و سوزي از یک جنسیم، به جرات میش

او خیلی شبیه . واکر حتی خطرناکتر از اونیه که اطرافت باشه، اگرچه بیشتر در راه هاي زیرکانه و غیرمستقیم

ممکنه فکر کنی که . شهروندهاي جنتلمن متوسط میمونه، لباس راه راه، کاله لبه دار، و سیماي آرامی از قدرت

ولی . هر باشه یا یک معاون وزارتخونه ابدي براي وزیري که تو هیچ وقت چیزي ازش نشنیديیک نفر در ش

  .واکر مسئول نظم و امنیت نایت سایده، به شکلی که هیچ کس انجام نداده یا نمیتونه انجام بده

ود داره که در جایی که همه چیز مجازه و گناه و وسوسه در  دستور کار هر روز قرار داره ، هنوز خط هایی وج

  .واکر منتظره............نباید ازشون عبور بشه، و براي اونایی که اینکار رو انجام میدن 

او قرار بود که قدرت اولیاي امور رو نشون بده ، اون موجودات خاکستري بدون چهره  که صاحب هرچیزي  که 

واکر به نام آنها صحبت میکرد، .میبرنداهمیت داره  هستند و از هر معامله کثیف و خطرناک در نایت ساید سود 
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با صدایی که آنها بهش داده بودن که نمیشد از اون نافرمانی کرد،  و  واکر میتونست در صورت ضرورت به 

اما از اونجائی که همه اولیاء امور در جنگ لیلیث کشته و خورده .یک ارتش یا کلیسا بگه که ازش پشتیبانی کنن

و او هنوز صدا رو .مردم در تعجب بودن که واکر این روزها قدرتش رو از کجا میاره شده بودن، تعداد زیادي از

  .داره ، و پشتیبانیش رو، بنابراین هرکسی به راه خودش رفت

  .ولی افراد خیلی زیادي منتظر یک نعل اسب دیگه بودن تا شروع کنن

او رو نادیده گرفتم و همه توجهم رو  واکر لبخند زد و مودبانه براي من سر تکون داد، ولی من طبق اصول کلی

  .به سوزي دادم

  ».سالم عزیزم، چند روزي میشه که ندیدمت«

  ».کار میکردم، دنبال یه جایزه بودم«:سوزي با صداي سرد و محکمش گفت

  »براي واکر؟«:من یک ابروم رو باال بردم وگفتم

پول واکر «: پشتش تکون مختصري خورد سوزي براحتی شانه باال انداخت،ته قنداق شاتگان در جلد چرمی روي

فقط در مواقع کشتن یا شادمانی پس از . به خوبی پول هر کس دیگه ایه و تو میدونی که نیاز دارم مشغول باشم

  »تو پرونده ت رو تموم کردي؟.اون واقعا احساس زنده بودن میکنم

  »آره«:در حالیکه از روي بی میلی نگاه اجمالی اي به واکر کردم گفتم 

  ».میتونم کمکت رو در یک مورد نسبتا اضطراري بکار ببرم. پس با من بیا جان«:واکر گفت
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قبال با واکر کار کرده بودم ، در فرصت . من از پله ها پایین رفتم تا به واکر رسیدم، و از وقتم استفاده کردم

در مواقعی از من استفاده می  واکر به اندازه کافی خوب پول می داد، ولی فقط.هایی، اگرچه به ندرت با رضایت

در مواردي که به کسی به طور بالفعل قابل انکار و .کرد که نمی خواست افراد خودش رو اونجا ریسک کنه

ما با هم در نایت ساید قدم زدیم ، واکر در چپ، و سوزي در طرف راست من، و .کامال قابل مصرف نیاز داشت

  .فضا بده هر کس دیگه مطمئن میشد که به ما یک عالمه

من سوزي رو استخدام کردم براي اینکه یک نفر بزرگ و مهم گم شده و من احتیاج دارم «:واکر به راحتی گفت

هیچ چیز غیرمعمولی اي وجود نداره ولی متاسفانه، سوزي ثابت کرده که کامال در پیدا .که به سرعت پیدا بشه

  ».کردن هدف ناتوانه

من از همه ارتباطات معمولم استفاده کردم و هیچ کدوم از اونا . تقصیر من نیست«:سوزي به سرعت گفت

پریده توي .طرف فقط ناپدید شده.حتی پس از همه روشهاي سنتی رشوه و کتک زدن.نتونستن چیزي به من بگن

 ».من حتی مطمئن نیستم که هنوز توي نایت ساید باشه. سوراخ بسته شده...... یه گودال عمیق و بعد از اون

  ».اگر رفته بود متوجه میشدم.اوه،هنوز اینجاست«:واکر گفت

  »دقیقا داریم در مورد کی صحبت میکنیم؟« :من گفتم

  ».اه ، من از قیافه ت حدس میزنم که تو حداقل در موردش شنیدي.مکس ماکسول«:واکر گفت

یس مالک کلوب شب،  رئ.کی نشنیده؟مکس مکسول، اونقدر بزرگ که  دوبار تو اسمش آوردند«:من گفتم

  ».همچنین معروف به  افسونگر مرتد،اگرچه من نمیتونم بهت بگم چرا.گنگسترها، دیوار،و کارچاق کن
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اون دوبار سعی کرد که من رو .مرد بزرگ، یک مرد خوب مستقر شده با ارتباطات خیلی خوب«:واکر گفت

کس عزیز مالک چیز نسبتا به هرحال ، اینطور که پیداست م.  بکشه،ولی من از اونایی نیستم که کینه اي باشم

  ».مخصوصی شده که باید بیشتر از این شعور میداشت که درگیرش بشه، اگر بخوام دقیق باشم،کلید آکواریوس

یه اختراعی از دهه شصت،   همون .من این اسم رو میشناسم« :من در حالی که  اخم کرده بودم گفتم

د وسیله خیلی شخصی خودش از قدرت رو داشته نیست؟همون موقعی در گذشته که هر شخصیت اصلی مجبور بو

من هیچ وقت به این چیزا اعتماد نداشتم، هیچ وقت نمیتونستی بگی چه موقع ناگهان .باشه تا جدي گرفته بشه

باطریهاي کیهانی خالی از انرژي میشدند، و تو رو همونجا با یک حالت ابلهانه با یه تکه وسیله هنري توي دستت 

  ».باقی می گذاشتند

قسمتی علمی و قسمتی جادویی، براي . ولی کلید آکواریوس، هنوز یک وسیله کامال مفیده. کامال«:واکر گفت

این بعد از شکست مفتضحانه پروژه بابالون بود، همونطور که .این خلق شده تا دربهاي بین ابعاد رو باز و بسته کنه

  ».خودت میدونی

  »چرا آکواریوس؟«:من گفتم

کالکتور اون رو براي یه مدت  داشت، که به همین دلیل قادر بود .به خاطر اون دوران بود«داختواکر شانه باال ان

بعدا کالکتور اون رو توي بازي .شروع به جمع آوري کلکسیون فوق العاده ش از چیزهاي کمیاب و آنتیک بکنه

میرفت باعث شرارت و ورق به پوي پیر باخت و بعد از اون کلید بین دستهاي زیادي سرگردون بود و هرجا 

جائیکه اون ظاهرا به مکس ایده هایی باالتر از .درگیري شد ، تا اینکه سرانجام به  مالکیت مکس مکسول دراومد

  ».جایگاهش داد

  ».و همین باعث شد که مکس یه جادوگر مرتد بشه« :من گفتم 
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پیروانش تعداد .ا قوانین خودشاونها یکی از اولین و قدیمیترین هان، یک مذهب ب.بله متاسفانه«:واکر گفت

این بازیگرا میتونن به .نامحدودي از معابد خدایان لوا رو پرستش می کنند،پاپا لگبا،بارون سامدي،ارزولیه، و دامباال

مکس خودش رو با .دنیاي ما  احضار یا دعوت بشن،جائیکه اونا داراي پرستش کننده هاي زیادي هستند

لوا به این جهان مرتد کرده، بدون توجه به اینکه اونا می خواستن بیان یا نه  بکارگیري قدرت کلید براي کشاندن

که اونطوري بهشون  فرمان بده تا در همه راههایی که بدردش میخوره .و بعد اونهارو داخل افراد خودش فرو کرد

ها ترسناک بطور فوق بشري اي  قوي ، مطلقا  بدون احساس و تقریبا غیرقابل کشتن ، اون.بهش خدمت بکنن

  .ترین گروه تهاجمی رو ساختند

  ».گند زدن به خدایان همیشه ایده بدیه«من لرزیدم

  ».همیشه« :واکر گفت

مکس ازگرو تهاجمی جدیدش براي توسعه دادن قلمروش استفاده کرد باکشتار و ترور بیشتر که باعث شد من «

ناگزیر مکس حریص شد که خیلی خودش رو گسترش بده؛ و باعث شد کنترلش خیلی ضعیف  .بهش توجه کنم

د و کلید رو با خودش برد، و او فرار کر.مکس منتظر نموند تا لوا بیاد و پیداش کنه.بشه؛ و لوا اسارت رو شکست

هیچ کدوم از افراد من قادر نبودند که پیداش کنن، بنابراین من به سوزي رو آوردم با شهرت عالیش براي پیدا 

  ».کردن افرادي که نمیخوان پیدا بشن

سوزي .من دلم نمیخواد جاي مکس باشم وقتی که سرانجام سوزي پیداش میکنه.سوزي آهسته زیر لب غرغر کرد

  .ش هدف ها براي فرار رو توهین شخصی قلمداد میکردتال

چه چیزي این پرونده رو اینقدر اضطراري کرده  که تو به من نیاز داري؟سوزي باالخره پیداش «:من گفتم

  ».میکرد
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اونا یه جمعیت کامل از بهترین جایزه .اونا توي حالت خوبی نیستند. لوا به نایت ساید اومده«:واکر گفت

  ».ساید رو  تسخیر کردن و در حال حاضر به دنبال مکس مکسول به نایت ساید سرازیر شدن بگیرهاي نایت

اون یه تفاله ست،یه گردن کلفت ترقی کرده که از جادوش براي ادامه .بزار اونا مکس رو داشته باشن«:من گفتم

تو،یا یک نفر از خانواده .پول بده ، یا مکس تو رو به یه زامبی تبدیل میکرد.دادن خوشگذرونیاش استفاده کرده

  ».نایت ساید بوي بهتري میده وقتی که مکس رفته باشه.بزار لوا تیکه پاره ش کنه.مرد کثیف. ت

یه دقیقه صبر کن، اگر  لوا همه بهترین جایزه بگیراي نایت ساید رو تسخیر ..........درسته«:سوزي گفت

و توي کاسه زانوي هر کسی که چیزي غیر از این بگه یه  چرا اونا من رو انتخاب نکردن؟من بهترینم،.........کرده

  »چرا لوا دنبال من نیومده؟.تیر خالی میکنم

  ».اونا جراتشو نداشتن«:من چاپلوسانه گفتم

یه دختر .و برعکس بعضیا، من همیشه مواظبم تا حفاظهام رو آپدیت نگه دارم. درسته، همینه، بله« :سوزي گفت

  ».نمی تونه خیلی مراقب باشه

من براي کسی که به اندازه کافی احمق باشه تا درون تله آهنی مغز سوزي تفحص کنه متاسفم،ولی من اونقدر 

من به واکر نگاه .بعالوه، همون موقع یک ایده جدید به ذهنم خطور کرد.احمق نبودم که این رو با صداي بلند بگم

  .کردم

  ».ون رو بهت برگردونممکس هنوز کلید آکواریوس رو داره و تو میخواي که من ا«
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من ازت میخوام که مکس رو پیدا کنی و کلید رو ازش .می دونستم باالخره به اینجا میرسی«:واکر گفت

بعد اون رو به من برگردون ،اونوقت میتونم اون رو یه جاي امن مخفی کنم و مکس رو به طور بی خطر .بگیري

  ».توي گودال سایه زندانی کنم

گودال سایه بدترین .ی هیچ وقت عاقالنه نیست که جلوي واکر از خودت ضعف نشون بديمن باید می لرزیدم، ول

جائیکه ما اونائی که واقعا بد هستن رو نگه می .زندان در جهانه،قرار گرفته در سنگی عمیقا در زیر نایت ساید

همیشه .شون تموم بشهداریم؛یا حداقل کسانی که به دالیل مختلف  نمیتونیم فقط اعدامشون کنیم و کارمون باها

تاریک  و نه حتی یک کورسو از نور،وقتی که اونا تو رو توي سلولت زندانی کردن،تو هیچ وقت دوباره بیرون 

  .همونجا توي سلولت میمونی  تا روزي که بمیري،حاال هرچقدر که طول بکشه.نمیاي

ا همیشه میتونیم کلید رو از هر چیزي م.ممکنه مهربانانه تر باشه اگه فقط بزاریم لوا مکس رو  بگیره«:من گفتم

  ».که ازش باقی مونده برداریم

مثل اغلب .قسمتی به این خاطر که لوا براي پیدا کردن مکس خرابی درست میکنه.نه«:واکر سریعا گفت

خداها،وقتی که موقع انتقام میشه اونا خیلی یکدنده میشن و این کامال مشخص شده که اونا رسومات استاندارد 

ولی بیشتر من . بگیرا رو در مورد  زنده نگه داشتن مطلعین وقتی که ازشون خبر گرفتن رو دنبال نمی کنن جایزه

نمی تونیم اجازه بدیم .می خوام مکس تو دستم باشه براي اینکه نایت ساید خودش مشکالتش رو حل  میکنه

  ».ن اطراف رو ویران کننبیرونی ها فکر کنن میتونن بسادگی وارد نایت ساید بشن و با وزن سنگینشو

او یک ساعت شماطه دار طالیی مدل قدیمی از جیب . واکر ناگهان ایستاد و من و سوزي هم باهاش ایستادیم

  .جلیقه ش بیرون آورد،ساعت رو نگاه کرد ، اون رو کنار گزاشت و یک نگاه ارزیابی کننده به من انداخت
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براي انجام سریع، موثر و بدون هیچ ته مانده اي براي اینکار به این  گند نزن جان، من زیر فشار خیلی زیادي «

اگه نتونی . براي همینه که من این پرونده رو به تو میدم به جاي اینکه نایت ساید رو با افرادم غرق کنم.هستم

مکس و کلید رو در سه ساعت آینده پیدا کنی،من هیچ چاره اي جز رها کردن سگ هاي جنگیم ندارم که باعث 

پس من روناامید نکن جان، یا من مطمئن خواهم شد که همه تقصیرا  گردن تو .ه من همه جا نامحبوب بشممیش

  ».میفته

  .سوزي محکم به واکر نگاه کرد، و بهش خیره شد ولی واکر شانه خالی نکرد

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

  ».میام دیر یا زود من دنبال همه« :واکر گفت

  »تحت فشار؟«:من متفکرانه گفتم

دقیقا از طرف کی؟ حاال که همه «.من توي صورت آروم و جمع و جورش نیشخند زدم.و واکر به من نگاه کرد

  »اولیاي امور مردن و رفتن تو به کی خدمت میکنی؟

ي لمس کرد،بعد ولی واکر فقط لبخند مختصري زد،سرش رو براي من تکون داد و کاله لبه دارش رو براي سوز

  .برگشت و دور شد و بی شتاب در شب ناپدید شد

یکی از اون بارهاي کوکتل متعلق به مکس مکسول از زمانی که مکس .سوزي شوتر و من به تار عنکبوت رفتیم

اونجا عموما به عنوان تخت قدرتش .صاحب قبلیش رو کشته  ، خشکانده و پر کرده  و در محل دید قرار داده بود

  .میشدمحسوب 
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زمانی که ما به اونجا رسیدیم،محل کامال بطور .جائیکه مکس با بدبختاي فقیري که پیشش میومدند معامله می کرد

سوزي با یک حرکت .تمام و کمال خاکروبه شده بود و ذره هاي اون هنوز در حال چرخ خوردن در هوا بود

  .د باز کرد و جلو افتادبراحتی شاتگانش رو از جلد پشتش بیرون کشید و در جلو رو با لگ

خون فرش رو .هیچکدوم از اونا به راحتی نمرده بودن.البی متالشی شده بود و در همه طرف جسد ریخته بود

دستهاي قطع شده یه گوشه کپه شده بود و .خیس کرده و به دیوارها ریخته بود ، حتی سقف رو لکه دارکرده بود

و من آروم و با احتیاط بین اجساد حرکت کردیم ، ولی هیچ  سوزي.همه سرها صورتشون رو از دست داده بودن

  .اثاثیه طوري به بنظر میرسید انگار اونجا منفجر شده بود.چیزي تکون نخورد

بنابراین به این معنی بود که .نه خونی بود نه جسد.دفتر داخلی مکس در پشت کلوب  زیاد بهتر به نظر نمی رسید

سته کارت تاروت در سرتاسر میز  بزرگ ماهاگونی که از وسط  یک ترک یک د.مکس به موقع بیرون رفته بود

چهار جفت پیچک روي هر چهار دیوار خزیده بود، قسمتی از سیستم اخطار .غیرجدي داشت پخش شده بود 

سریع مکس، ولی هر ذره از آن مرده بود،جوري چروکیده شده بود انگار به وسیله یک شبنم منجمد  وحشتناک 

کف .اینجا و آنجا،چیزي جاي پنجه هاي عمیقی در پیچک و چوب زیر آن بازور درآورده بود.ودبادخورده ب

لخت بوسیله نشانهاي حرز پوشیده شده بود،یک سري کامل از سیستم هاي دفاعی روي هم افتاده، آنها  کار خیلی 

  .خوب انجام داده بودند

  .ر یک محل داشته باشهیک مرد باید جدا نگران باشه که این همه دفاع د:سوزي گفت

خدایان  واقعا دوست ندارند وقتی که پرستنده ها شروع به فراموش کردن مکان .او دلیل خوبی داشته:من گفتم

  .خودشون و منقبض کردن عضالتشون می کنند
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من نمی تونستم موهبتم رو به کار ببرم تا جاي حال .من موهبتم رو روشن کردم،و جهان در اطراف من تغییر کرد

اما بیشتر از .اضر مکس رو دقیقا مشخص کنم؛ به یک سوال مشخص براي گرفتن جواب مشخص نیاز داشتمح

من چشم داخلی ام رو باز کردم،چشم سومم،و .یک روش براي پیدا کردن کسی که نمیخواد پیدا بشه وجود داره

اغلب مردم از اونها آگاه خیلی چیزها در اطراف ما اتفاق میفته که .جهان رو اون طوري که واقعا هست دیدم

اگر اونها میدونستند این دنیا رو با چه کسی و چه چیزي شریکیم،مقدار ترسناک .نیستند،و اون احتماال فقط خوبه

  .زیادي از آنها احتماال ترجیحا  سر خودشون رو  به جاي دیدن اون قطع می کردند

ه اي براي انسان فانی شناور بودند،فضا رو پر کرده چیزهایی در دفتر با ما وجود داشتند ،روي جریان هاي ناشناخت

من .و به زشت ترین حالت.در  بودند مثل جانواران کوچکی که دریک قطره آب ازدحام و زاد و ولد می کردند 

گذشته او -موهبتم رو متمرکز کردم،روي مکس مکسول تمرکز کردم،و تصویر روحی او جلوي من  ظاهر شد

  .حک شده در زمان

یک مرد غول پیکر ،عظیم  و با هیبت، حتی در این .قا به همون بزرگی اي بود که همه می گفتند بودمکس دقی

هشت فوت بلندي و به طور تحسین برانگیزي عریض در امتداد سینه و شانه ها،او یک لباس .حالت نیمه شفاف

تغایر با رنگ سیاه عمیق کرمی رنگ به طور بی عیب و نقصی برش خوده پوشیده بود،احتماال انتخاب شده تا م

  .او جوري به نظر میرسید انگار از سنگ تراشیده شده  بود .صورت سنگی خشنش باشه

  .او به طور خشنی اخم کرده بود،و دستهاي سیاه عظیمش مشت شده بود

ترسید ه یا حتی نگران به نظر نمی . او در سکوت در اطراف دفترش قدم میزد،انگار دنبال چیزي می گشت

مکس یک کشو از میزش رو باز کرد  و چیزي پیچیده شده در یک پارچه  به رنگ قرمز .قط عصبانیف.رسید

او یک سري از نشانها را با دست باالي بقچه انجام داد و بعد بازش کرد،که یک وسیله منظم .خونی بیرون آورد



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
15 

 

ه هم به روشی که باعث می بزرگ را آشکار کرد،ساخته شده از قطعه هاي فلزي اي که نور گرفته اي داشتند وب

اون مثل یک نمونه .کلید آکوآریوس احتماال.شد چشمهاي من از نگاه کردن به اون صدمه ببینه متصل شده بودند

  .اصلی به نظر می رسید،چیزي که هنوز اون همه باگ ها ازش بیرون نیامده بود

دي به  اطراف نگاه کرد،انگار چیزي مکس چیز را متفکرانه در یک دست بزرگتر از اندازه وزن کرد،سپس به تن

او به طور با وقاري با دست آزادش اشاره اي کرد،و همه نشان هاي حرز .شنیده بود که دوست نداشت بشنوه

پیچک هاي روي دیوارها آزرده شده و پیچ و تاب خوردند،گویی از درد به خود .روي کف به نور منفجر شدند

مکس به طرف در حرکت .وع به آب شدن کردند و ناپدید شدندیک به یک خطهاي روي کف شر.می پیچیدند

  .کرد

او چیزي که من می دیدم را نمی دید،ولی او به من اعتماد .من به دنبال او رفتم،همراه با سوز ي دقیقا در کنار من

  .داشت

  .به همون اندازه که به هر کس دیگه اي اعتماد داشت

من باید می جنگیدم تا روي تصویر گذشته او .دنبال کردیم ما روح مکس مکسول رو در نیمی از نایت ساید

چشم داخلی من در همه راه کوک  شده و باز بود، و من میتونستم همه چیزي که براي دیدن در .تمرکز کنم

ماه تمام نشدنی پایینِ .نایت ساید وجود داشت ببینم،و مغز انسان براي معامله با خیلی از اونها اصال مجهز نبود

چیزي با .نقطه نقطه شده با ستاره ها آویزان شده بود،بیست برابر بزرگتر  از اندازه اي که باید می بودآسمان 

ساختمانهاي اطراف ما .بالهاي غشائی وسیع از سرتاسر جلوي ماه بال کشید،و تقریبا ماه رو تحت الشعاع قرار داد

نفرین هاي شکل گرفته سرتاسر ویترین  بوسیه ي نشانه هاي حمایت کننده می درخشید،دفاع هاي  جادویی،و

هزارها  روح دیگه . مغازه ها رو خط خطی کردند مثل مقدار خیلی زیادي تف انداختن و ترق  و تروق گرافیتی
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ممهور شده و بی مصرف شده  به آرامی در همه اطراف من زوزه می کشیدند،خاطره هایی که مثل حشره هایی 

  .ه زمان گیر افتاده بودنددر کهربا در چرخه هاي تکرار شوند

مسافرهاي ابعادي در حال عبور در مسیرشان به جایی جذابتر سوسو  میزدند و به داخل وخارج از هستی زبانه می 

شیاطین بر پشت روح هاي ناآگاه سوار می شدند، و پنجه هایشان را عمیقا در ماهیچه هاي شانه و پشت .کشیدند

همیشه می تونستی بگی که کدوم یکی در حال گوش . زمزمه می کردند فرو می کردند،و در گوش میزبانانشان

  .دادن بود؛شیاطینشان به طور منحصر به فردي چاق و باد کرده بودند

پري هاي بالدار کوچولو،با نور ضربان میزدند،و در باال و پایین خیابان شلیک می شدند،خشم آلود مثل آتش 

و .یکدیگر در الگوهایی بغرنج و خیلی پیچیده براي چشمان انسانبازي،در حال وزوز کردن گرداگرد وباالي 

موجود ترسناک تر ،عظیم و باستانی،در مسیر کار غیر قابل حدس خودش در حال حرکت از بین خیابان ها و 

  .ساختمانهاي ما بود،انگار آنها حتی آنجا نبودند

مراقب بود که هیچ کس مزاحم من  من سرم را پایین نگه داشتم،و روي مکس مکسول تمرکز کردم،و سوزي

او شاتگانش رو بیرون و آماده نگه داشته بود،و هیچ کسی هیچ موقع شک نداشت که او از .نشه یا سر راه ما نیاد

سوزي همیشه یک معتقد بزرگ به راه حل زمین سوخته برا ي همه مشکالت کوچک و .اون استفاده می کنه

  .بزرگ بود

نایت ساید هدایت کرد،و به طرف دیگر خارج کرد ، من یک احساس بد داشتم که مکس ما را مستقیما به مرکز 

با وجود بدي اي که نایت ساید بدون شک هست،حتی نایت ساید هم مکان هایی بد .میدونم او به کجا می رفت

ا فان یکی از اونه.شناخته شده خودش رو داره،مکان هایی که تو اگر هیچ  شعوري داشته باشی به اونجا نمی ري

ایده بزرگ یک نفر؛ولی اون ایده هیچ .قرار بود اونجا اولین شهربازي نایت ساید براي بزرگساالن باشه. فیر است
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مردمی که به نایت ساید میان به وسایل ساختگی هیجان آور عالقمند نیستند؛نه وقتی که تعداد .وقت درک نشد

فان فیِر سالها پیش بسته شده بود،و تنها دلیلی که .زیادي ازچیزهاي واقعی در هر گوشه خیابان در دست رسند

هنوز جاي با ارزشی رو گرفته براي اینه که طلبکارهاي مختلف هنوز در حال بحث ببر سر اینند که کی چی رو 

حاال،اون فقط یک مجموعه از سواري هاي بزرگ در حال زنگ زدن،ساختمانهاي درشت استخوان .مالک میشه

  .سیدن در سرماي شب بی رحمعظیم رها شده براي پو

آخرین چیزي که من شنیده بودم،آنها به چهارده اتحادیه بزرگ جنگیري تنها براي تالش براي آرام کردن مکان 

  .متوسل شده بودند

مکس فان فیِر رو به عنوان سوراخ موشش انتخاب کرده بود دقیقا به این خاطر که تعداد زیادي چیزهاي بد اونجا 

مقدار زیاد مرگ و رنج، کشتار و کینه توزي دوزخی،زمین هاي فان فیِر رو به یک نقطه صفر .داتفاق افتاده بو

مکان نبوغ تبدیل به اونقدر وحشتناک،و خیس خورده در خون و وحشت شده .روانی  بزرگ تبدیل کرده بود

قایم شدن تا موقعی که اونجا رو به یک مکان واقعا خوب براي .بود،که هیچ کس نمی تونست داخل اون رو ببینه

  .که بتونی در اونجا بمونی تبدیل کرده بود

روح .من و سوزي در  طاقی ِورودي شگفت انگیز پارک توقف کردیم،و آنجا ایستادیم و به داخل نگاه کردیم

طاق رنگارنگ .مکس در لحظه اي که به درون دروازه اصلی پا گذاشت ناپدید شد،من چشمم رو  خاموش کردم

ي ما خودنمایی می کرد،که به وسیله زنگارِ نقطه نقطه و در حال پوست انداختن نقاشی شده  عظیم در باال

را براي مردم  می درخشانیدند، حاال شکاف ! کلمات نئون قدیمی جلوي تابلو که زمانی کلمات فان فیر.بود

امید را ترک کنید « دکسی با اسپري روي آنها نقاشی کرده بو. برداشته و گرد و خاکی و عاري از زندگی بود

  ».اي همه شماهایی که وارد اینجا می شوید
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آنطرف دروازه متشکل از  اشکال تاریک و سایه .قبرستان خوشمزگی،ولی من باید اعصابش رو تحسین می کردم

هاي تاریکتر بود،استخوانبندي فلزي از سواري هاي قدیم به صورت نیمرخ سیاه سرسخت بر علیه آسمان شب 

  .هیچ نوري،هیچ کجا در فان فیر نبود.دندایستاده بو

سفید سوسوزن پریشان خیال ماه کامل،راههاي بین سواري ها را نشانه گذاري کرده -فقط درخشندگی آبی

یک نسیم ضعیف به سردي قبر از .یک راه پر پیچ و خم مشتعل،جایی که هیوال دیگه در وسط گیر نیفتاده بود.بود

  .من می خوزد طاقی بیرون می آمد ،و به صورت

  .چیزهاي بدي اینجا اتفاق افتاده بود،و شاید هنوز در بعضی درجات در حال اتفاق افتادن بود

تو نمیتونی اون همه افراد رو بکشی ،اون همه خون رو بریزي ،از اون همه رنج و کشتار لذت ببري،و یک لکه 

  .ننگ روي خود زمان ایجاد نکنی

فان فیِر سهم خودش از جاذبه هاي با هیجان و ریسک باال، و غیر .رده بوداونجا اولش به خوبی شروع به کار ک

یا شاید حتی بدترین ما نیاز .چیزهایی براي فریفتن ذائقه هاي خسته جمال پرستان نایت ساید. معمولی رو داشت

رو  2تی راند بنابراین ،در ماشین هاي سرنوشت تو میتونس.داره تا بازي کنه تا فقط براي مدتی دوباره بچه باشه

هواپیماهاي گردونه هوایی موشکهاي حرارتی  و .ببري و مجهز به تفنگهاي اتوماتیک نصب شده بیرون بیاي

ترن روح بوسیله روح هاي واقعی اداره می شد،تونل عشق داراي شیاطین .صندلی هاي پرتاب شونده داشتند

در پنج بعد فضایی متفاوت بچرخونه یا پولت  ترن هوایی گارانتی می کرد که تو رو حداقل.همخوابه واقعی بود 

  .نوع داروي روانگردان به عمل میومد 101و پشمک ها بوسیله .رو پس بده

ولی سرانجام کسی متوجه شد با وجود اینکه تعداد خیلی ترسناکی از مردم داخل فان فیِر میرند، درصد قابل توجه 

  .اي  دیگه بیرون نمیاند
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  .تو بعد همه اون به جهنم رف

بهترین حدس اینه که یه کسی به هر دلیلی یه نفرین روي .هیچ کسی کامال مطمئن نبود چی اون رو شروع کرد

اولین نشانه که چیزي شدیدا اشتباه بود وقتی آمد که اسبهاي چوبی چرخ و فلک بوسیله شیاطین .محل گذاشت،

ودش رو زیاد کرد و هواپیماهاي گردونه هوایی سرعت خ.تسخیر شدند و شروع به خوردن سوارهاشون کردند

ترن هوایی در بعد دیگري ناپدید شد،و .آنها زیاد دور پرواز نکردند.ساختگی خودش رو به داخل هوا شلیک کرد

اتاق آینه هاي تحریف به بیرون ترکید و آینه هاي تحریف .مسافرینش رو با خودش برد،و هیچ وقت برنگشت

  . تشون بهش رسید کشتندجنون آدمکشی گرفته،و هرکسی رو که دس

ماشین هاي وزنِ سخنگو شروع به داد .جیغ هایی از ترن روح بیرون آمد،و حتی جیغ هاي بدتر از تونل عشق آمد

دلقک که هیچ موقع خندیدن رو متوقف نمیکرد از غرفه .زدن وحشتناک ترین راز هاي درونی مردم کردند

  .، سرهاي مردم رو قطع کرد و از کمربندش آویزون کردخودش فرار کرد و در فان فیر گام هاي بلند برداشت

اولیاي امور فان فیر رو .بعضی ها موفق شدند.مشتریها به طرف خروجی فرار کردند.در حالی که هنوز می خندید

مهر و موم کردند،بنابراین هیچ چیزي نمی تونست بیرون بیاد،و بزودي همه مکان تاریک و آرام و ساکت 

نایت ساید در .ب نشد که داخل بره و دنبال نجات یافته ها بگرده،یا مرده ها رو بیرون بیارههیچ کسی داوطل.بود

  .رحم و شفقت بزرگ نیست

مالکین،و سپس طلبکارانشان رو به کشیش ها و جنگیرها، حمله هاي هوایی ومواد منفجره خیلی قوي آوردند 

بد شده بود،و اغلب مردم به اندازه کافی شعور داشتند فان فیِر یک مکان .وهیچ کدوم از اونها هیچ فایده اي نداشت

اما ،اینجا نایت سایده،همیشه وجود دارند کسایی به اندازه کافی شجاع یا احمق که از .به خوبی از اون دور باشند

اونجا به عنوان مکان مخفی شدن استفاده کنند،امن به واسطه آگاهی از اینکه فقط تعقیب کننده هاي از جان 
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عالقه داري یه «من به سوزي نگاه کردم.ممکن بود حتی فکر کنند که داخل بیان به دنبال اونها بگردند گذشته

  »چرخی اطراف بزنیم؟و همه سرگرمی  هاي فیر رو بررسی کنیم؟

  »چرا نه؟«:سوزي گفت

رد بود و ما قدم به دروازه اصلی گذاشتیم ،شانه به شانه،به داخل رو در روي وزش باد که به طور جگرسوزي س

سواري ها و جذابیت ها .صداي گام هاي ما اصال بازتاب نمی یافت.سکوت، یک حضور یکدست غم افزایی داشت

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

نور سوسوزن به نظر نمی رسید که .توقف کردیم ما در وسط راه هاي نور مهتاب.ایستگاه هاي امتیاز انحصاري

شاید حرکت داده .اینجا و اونجا،چیزهایی حرکت میکرد،همیشه در لبه دید من.بتونه به داخل سایه ها نفوذ کنه

سوزي به اطرافش خیره شد،در .شده به وسیله باد در حال وزیدن،که به نظر می رسید در حال قوي شدن بود

سوزي همیشه .شاید طبیعت غم افزاي محل روي او تاثیر گذاشته بود،یا شاید هم نه.ودحالیکه شاتگانش آماده ب

  .اعتقاد داشت که عمل متقابلش رو اول انجام بده

  .ما به یک دستگاه وزن سخنگو رسیدیم، من توقف کردم واون رو متفکرانه در نظر گرفتم

ارو جمع میکنه،او تالش میکنه بهشون یاد بده یه نفر رو میشناسم که این« :من به صورت تعمدا غیر مهمی گفتم

  ».که آهنگ کریسمس رو بخونن

  »چرا؟«:سوزي گفت

  ».مطمئن نیستم به اون حد رو به جلو فکر کرده باشه« :من اقرار کردم
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قطعه ها در .و بعد وقتی که ماشین در جلوي ما به کندي شروع به حرکت به طرف زندگی کرد ما متوقف شدیم

کرد و به همدیگه ساییده شد،حتی با اینکه هیچ کدوم از ما روي اون قدم نگذاشتیم؛و جعبه  داخل اون حرکت 

صورت صاف رنگ شده ش روشن شد،به صورت .صدا یک صداي ناله آروم ایجاد کرد،انگار عذاب می کشید

  .ت کردمتغیري جرقه زد و در یک صداي مطلقا تهی از انسانیت ،یا هیچ احساس انسانی ،ماشین با ما  صحب

مورد تنفر و ترس،هیچ وقت دوست .بدون پدر،بدون مادر،بدون خانواده،بدون دوست،بدون آینده.جان تیلور«

  »چرا تو فقط نمی میري و کار رو تموم نمی کنی؟.داشته نشده یا حتی درک نشده

  ».احتماال وزنم رو هم اشتباه می گی. حتی نزدیک هم نبود« :با آرامش گفتم

هیچ .هیچ کسی نمی تونه تو رو لمس کنه.وتر، همیشه مجرد،هیچ وقت عروس نخواهی شدسوزان ش«:صدا گفت

تو برادرت رو از دست دادي،حتی با اینکه او به تو تجاوز جنسی کرد وقتی که .وقت ، نه آغوشت یا قلبت رو

راي تو هیچ عشقی ب.بعضی مواقع تو رویا میبینی که وقتی او تو رو لمس کرد چه احساسی داشتی.بچه بودي

  ».هیچ نوعی از عشق،حاال یا هیچ وقت. نخواهد بود سوزان

ماشین یکبار جیغ کشید ،و سپس ساکت .سوزي شاتگانش رو بلند کرد و صورت رنگ شده رو منفجر کرد

  .سوزي دوباره خزانه رو پر کرد.ماند

  ».ماشین ها باید جاي خودشون رو بدونند«:او گفت

  ».شیطان همیشه دروغ میگه.هرچیزي که در فان فیِر میشوي اعتماد کنیتو نمی تونی به «:من با دقت گفتم

  ».به جز وقتی که حقیقت می تونه بیشتر به تو صدمه بزنه«

  ».من عاشقتم ،سوزي.اون تو رو به اندازه اي که من میشناسم نمی شناسه«:من گفتم
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  »چرا؟«

فقط خوشحال باش که ما همدیگه رو .هر مرد براي هر زنی یک مرد وجود داره،و یک زن براي.یه نفر باید باشه«

  ».پیدا کردیم

  .و اون دورترین جایی بود که او ممکن بود بره».هستم«:سوزي گفت

بیا بیرون،بیا بیرون داخل نور جایی که من «.او ناگهان چرخید،و تفنگش رو روي یک سایه خاص نشانه رفت

  ».بتونم ببینمت

آمد، در زندگی حتی بزرگتر از چیزي بود که تصویر روحی ش  مکس مکسول به آرامی و محتاطانه بیرو ن

او دستهاي بزرگش رو باال نگه داشته بود تا نشان بده که اونها خالی اند،و سپس به آرومی خندید، .نشون می داد

  .ولبهاي قهوه ایش به عقب کشیده شد تا دندانهاي قهوه ایش رو نشون بده

  ».کارت درسته سوزي«:ایی که به هم ساییده میشه گفتاو با یک صداي عمیق پایین مثل سنگ ه

  ».هیچ کس دیگه اي ممکن نبود متوجه بشه من اونجا بودم«

هیچ کس خودشو از من «:سوزي در حالی که شاتگانش بدون تزلزل روي سینه فراخ مکس نشانه رفته بودگفت

  ».پنها ن نمی کنه

  .می رسید ،انگار ترش شده بودلباس کرمی او به نوعی در نور ماه غیر صحیح به نظر 

باید می دونستم شما دو نفر رو می « :او در حالی که ظاهرا به خاطر تهدید شاتگان تکان نخورده بود گفت

من اینجا نیودم تا مخفی بشم؛ این مکان محل .ولی متاسفم که شما یه خرده خیلی دیر به اینجا رسیدید.فرستند
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بزودي کلید به .آکوآریوس ساعت ها در حال جذب کردن اونها بوده رسوخ انرژیهاي ابعاد دیگه ست؛و کلید

و قدرت ذخیره شده در ......اندازه کافی قوي میشه که یک در به جهان لوا باز کنه؛و بعد من به دنیاي اونها میرم

  ».خداي خدایان،لرد لوا.کلید من رو رئیس اونها خواهد کرد

اونهاروح تو رو خواهند خورد،یک ذره .خدایان در قلمرو خودشونگند زدن به .ایده خیلی بدیه مکس«:من گفتم

فکر می کردي چکار داري می کنی،وقتی که اونهارو به اینجا آوردي و تحقیرشون . کوچولو در یک زمان

  »کردي؟

مردم من براي .اون اشتباهه که ما باید در حال تعظیم و پرستش اونهاباشیم«:مکس مکسول جادوگر مرتد گفت

ونها رو پرستش کردند،و هنوز بیشترین چیزي که ما میتونیم براش امیدوار باشیم اینه که اونها لطف کنند قرنها ا

ما یک خیابان پر از خدایان داریم،و ما به اونها آموختیم که .اینجا نایت سایده .و مارو به عنوان مرکبشون برونند

  ».ادهمانگونه که من به لوا یاد خواهم د.جاي خودشون رو بدونند

جعبه .او یک دست رو به طرف من بیرون نگه داشت،و به همین سادگی،کلید آکوآریوس باالي اون ظاهر شد

تکه هاي فوالدي آن به آرامی بر .فلزي در محدوده کف دست بزرگ او مثل یک اسباب بازي به نظر می رسید

تالش کردم به یک طرف دیگه خالف یکدیگر حرکت کردند،و به باال و اطراف همدیگر ساییده می شدند، من 

  .نگاه کنم،ولی نمی تونستم

کلید در حال تبدیل به چیزي واقعا غیرقابل  راحت براي نگاه کردن میشد،انگار اون در حال چرخیدن در میان 

اون شکفت و باز شد،و شکوفه داد .ابعاد فضایی غریبه و نا آشنا در حال جستجو براي راه ورودي به دنیاي لوآ بود

  .ک گل فلزي،و یک شکاف عریض در وسط هوا،مثل یک جراحت در واقعیت باز کردمثل ی
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یک .یک صداي بلند هوا رو پر کرد،و در میان اشکال ساکت فان فیر بازتاب کرد،مثل یک فریاد از روي غضب

نور روشن از شکاف آویزان در هوا به بیرون پاشید،اونقدر تیز و خشن که من مجبور شدم به یک طرف دیگه 

من یک قدم به عقب برداشم و بازوم  رو بلند کردم تا از .نگاه کنم،و به همین صورت طلسم کلید شکسته شد

شکاف در شب به طور سنگدالنه اي عریض شد،در حالی که .چشم هاي آبکیم در مقابل نور شدید محافظت کنم

  .اون من رو سوزي رو  به  طرف خودش کشید.هوا رو به درون خودش می شید

مر سوزي رو گرفتم ، به اون اندازه که خودم رو محکم کنم و سوزي رو سر جاي خودش نگه دارم، و من ک

سوزي به نزدیکترین اسب چنگ زد و من وقتی که فشار زیاد شد .سوزي مثل یک صخره محکم بود ، مثل همیشه

لرزید و پیچ و  مکس مکسول محافظت شده بوسیله کلید آکواریوس که در کف دستش می.به سوزي تکیه دادم

هواي متالطم شروع به صدا دادن کرد وقتی که همراه با هرچیز  دیگري که .تاب میخورد بدون تاثیر ایستاده بود

همه نوع آشغال  به هوا کشیده میشد و در . از دست میرفت به درون شکاف  در حال گسترش کشیده میشد

، اونقدر که باید بهش صدمه میزد ولی سوزي هرگز من سوزي رو به سختی گرفته بودم.سرتاسر پوشیده شده بود

سوزي دست .صدایی درنیاورد ، و بند انگشت سفید شده ش که به اسب چنگ زده بود اصال تزلزلی پیدا نکرد

براحتی با یک حرکت شاتگانش رو نشانه گیري کرد و کلید آکواریوس رو از دست . آزادش رو بلند کرد 

  .مکس به بیرون شلیک کرد

  

وقتی که دستش به طوفانی از خون در حال پرواز و انگشت هاي جدا شده منفجر شد از عصبانیت و درد مکس 

شکاف .کلید بدون صدمه در هوا پرواز کرد و به زمین برخورد کرد و بدرون سایه ها غلط خورد.فریاد کشید

ن خونی که هنوز از دست مکس روي چهار دست و پا افتاد و با نادیده گرفت.بزرگ میان هوا به شدت بسته شد
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معیوبش به بیرون میرفت توي سایه ها بدنبال کلید رفت،من کمر سوزي رو ول کردم و هر دو مصمم به جلو 

سوزي دوباره تفنگ رو پر کرد، مکس ناگهان بلند شد در حالیکه کلید رو فاتحانه در دست سالمش به باال .رفتیم

  .خم شدم و یک مشت فلفل سیاه درست توي صورتش پاشیدماو به من دندان قروچه کرد و من به جلو .برد

  .من هیچ وقت بدون ادویه جایی نمیرم

فلفل چشم ها و بینی مکس رو پر کرد و مکس عقب رفت، و در حالیکه از چشم هاي بسته بهم پیچ خورده ش  

لید رو نگه داره، او حتی نمیتونست ک.اشک مثل نهر جریان داشت اونقدر شدید عطسه کرد که همه بدنش لرزید

بنابراین .چه برسه تمرکز کافی براي بکار انداختنش داشته باشه، و جعبه فلزي  در مقابل مکس روي زمین افتاد

تو همیشه بهترین راه هاي «سوزي با احترام براي من سر تکون داد.من فقط خم شدم و اون رو ازش برداشتم

  ».کثیف جنگیدن رو بلدي

ش سریع یک ضربه به اندازه کافی قوي تا قدرت دعوا کردن رو ازش بگیره به دنده سوزي با پوتین پنجه آهنی

مکس یکبار ناله کرد و از روي زانوهاش به باال به  ما خیره شد ، در حالیکه بزحمت چشماي . هاي مکس زد ،

قریبا او دست مجروحش رو بادست دیگرش اونقدر محکم فشار میداد که خون ت.خیسش رو باز نگه داشته بود

فقط تنفر کینه توزانه ، در حالیکه .هیچ نشانی از ضعف یا شکست در چهره مکس دیده نمیشد.متوقف شده بود

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

ول میگیرم که تو رو زنده یا من به یه اندازه پ«:سوزي در حال که صداش به سردي و آرامش همیشه بودگفت

  ».و مرده رو ترجیح میدم،چون کمتر کاغذبازي داره.مرده ببرم

من حاضر نیستم کسی به این بزرگی رو  به بیرون از اینجا حمل کنم، مگه اینکه واقعا مجبور «:من محکم گفتم

  ».باشم،بنابراین بزارید همه خوب باشیم بعد همه میتونیم به بیرون قدم بزنیم
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مکس به هیچ کدوم از ما گوش نمیداد، او به چیزي در پشت من خیره شده بود و حتی قبل از اینکه مکس  ولی

  .چیزي بگه میتونستم احساس کنم که همه موهاي پشت گردنم سیخ شده

  »............درست همون موقعی که فکر میکردم اوضاع از این بدتر نمیشه.اوه،جهنم«:مکس مکسول گفت

شاتگان برگشتیم تا نگاه کنیم ، و اونجا در ردیف هایی در پشت ما یک ارتش کوچک از بهترین من و سوزي 

  .اونها به طور غیرطبیعی اي ساکت بودند.جایزه بگیراي نایت ساید با اسلحه و زره هاي سنگین ایستاده بود

در اعماق جهنم میدرخشید همه اونها در حالیکه چشماي مثل طالي مشتعلشون در تاریکی، مثل تعداد زیادي شمع 

پوزخند وسیع اونها دندوناشون رو نشون میداد، مثل سگ هاي شکاري که بازیشون .بطور نامطبوعی پوزخند زدن

  .لوا ما رو پیدا کرده بود.رو در آخر به زمین آورده بودند

یزه تون رو سوزي ، تیلور ، از من محافظت کنید اگر پول جا«مکس ناگهان خندید، یک صداي یکدست با روح

  ».میخواهید

  »آیا واقعا ما به این بدي نیاز به پول داریم؟«:من به سوزي نگاه کردم

  ».هیچکس یک جایزه رو از من نمیبره. این اصول کلی چیزي نیست، این پوله.همیشه«:سوزي گفت

  ».شاید ما بتونیم مکس رو از وسط نصف کنیم«:من گفتم

  ».سمت نمیکنماغوا کننده س ولی کثیف کاریه، و من ق«

  ».کارها بد پیش میره اگه من بخوام با دلیل صحبت کنم«من آه کشیدم
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من به جلو قدم گذاشتم و خودم رو بین میزبانهاي لوا و طعمه شون قرار دادم و همه اونها چشمهاي درخشانشون  

  .رو بدون پلک زدن روي من نگه داشتن

اون می تونست صداي یکی از اونها یا .صدا از کجا میاد بسختی میشد بگی که»ما تو رو میشناسیم جان تیلور،«

ما میدونیم تو کی و چی هستی، شاید بهتر از اونی که خودت «.صدا تقریبا گیج کننده بود. همه شون باشه

  ».ولی فکرشم نکن که بین ما و چیزي که قانونا حق ماست بایستی.میدونی

ولی اینجا دنیاي منه، نه شما «:محترمانه نگه داشته بودم گفتم من در حالیکه صدام رو بطور قانه کننده اي مودب و

  ».و مکس مال منه ، او به سختی مجازات میشه ، من بهتون قول میدم

  .و همه ارتش تسخیره شده به جلو موج برداشت» .به اندازه کافی خوب نیست«:صدا گفت

رو از من قاپید و با دست سالمش اون رو مکس ناگهان پیدا شد و من رو بدون گارد گرفت، او کلید آکواریوس 

  .بطور وحشیانه اي پیچاند و کلمات قدرت رو فریاد زد

چند دوجین زن و مرد روي زمین مچاله . همه جایزه بگیرا وقتی که لوا از اونا به بیرون  انداخته شد جیغ کشیدند

یک لحظه من واقعا فکر کردم که  براي.شدند،منقبض شدند و لرزیدند و به خاطر آزادي اشکهاي داغ می ریختند

 . من باید بهتر میدونستم.خطر رفع شده

در اطراف من ،همه اسب ها و ماشین ها به آرومی زنده میشدند،چرخ ها چرخیدند ،ماشین ها تکون خوردند، در 

ي لوا میزبانها.حالی که اسب هاي چوبی  چرخ و فلک به آرومی سرهاشون رو برگردوندن تا به ما نگاه کنند

زندگی آروم و به کندي بدرون فان فیر حرکت می کرد ، و خشم آلود درون فلز سرد و .جدیدي پیدا کرده بود
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صداي جیغ هاي عصبانی لوا از دهن بزرگتر از اندازه دلقکها و تونلهاي عشق و .چوب رنگ شده میسوخت

  وحشت بیرون 

کواریوس فقط با یک دست سالم براي باز مکس قوز کرده بود و در حال تقال براي اداره کردن کلید آ.آمد

سوزي با ته قنداق  شاتگانش به یک طرف صورت مکس کوبید، و .کردن یک در که ممکنه او رو دور کنه بود

سوزي دوباره بهش ضربه زد و وقتی که مکس گیج بود من حرکت کردم .مکس به سختی اون رو احساس کرد

  .هاي قهوه ایش به عقب رفت تا دندونهاي قهوه اي رو نشون بدهمکس به من خیره شد و لب.و کلید رو برداشتم

من اجازه میدم تو وقتی که به . کاري میکنم که اول بخزي و بعد  او بخزه.من تو رو به این خاطر میکشم تیلور 

اونقدر میکنم و میکنمش تا خونریزي کنه، تا وقتی که گلوش از جیغ .زنت تجاوز میکنم بدون فایده نگاه کنی

  .و اون موقع نوبت توئه............من به جهنم میفرستمش.و بدن و روحش رو از هم پاره میکنم.شیدن پاره بشهک

  ».کاسه زانوش«:من به سوزي نگاه کردم

پاش از هم پاشید،خون فوران کرد و مکس سقوط کرد در .سوزي کاسه زانوي چپش رو با شاتگانش منفجر کرد

  .من به پایین بهش نگاه کردم.ز درد فریاد میکشیدحالیکه به پاش چنگ زده بود و ا

  ».نباید سوزي رو تهدید میکردي مکس،هیچکس به من و مال من گند نمیزنه«

من توجهم رو به فان فیِر برگردوندم که داشت مثل یک جانور عظیم که بعد از یک خواب طوالنی به خودش 

به سرعت در همه اطراف ما  در تاریکی خودنمایی المپهاي آبی و سبز و  صورتی .کش و قوس میده زنده میشد

اسبهاي عظیم وقتی که فلز زنگ زده دوباره جم میخورد و به زندگی برمیگشت صدا و ناله .می کردند
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سوزي به کنار من حرکت کرد و شاتگانش رو به جلو و عقب حرکت میداد و بدون خستگی بدنبال .میکردند

  .یک هدف بود

  »افته؟ جان،چه اتفاقی داره می«

  ».همه اون جنگیریها باید اینجا رو باز گذاشته باشه.لوا همه محوطه پارک رو تسخیر کرده «:من گفتم

  »نمیتونیم مکس رو استفاده کنیم تا دوباره بیرونشون کنیم؟«

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

  ».اون ایده تو بود«

  »!می دونم!دونممی «

ماشین هاي اسباب بازي اول اومدند،در حالیکه حصارهاي تقویت شده جایگاهشون رو شکستند و با آخرین 

اونها به شدت به میان سایه ها کوبیدند،بدنهاي چوبیشون کامال بر اثر  تقال براي .سرعت ممکن به طرف ما اومدن

سوزي سرجاش ایستاد و اولین .حال شکافته شدن بود نگهداشتن انرژي وحشتناکی که بهشون جان داده بود در

اون در بارشی از میخ هاي چوبی  و تراشه چوب منفجر شد،بعضی از خرده ها  .ماشین رو در تیررس مستقیم ترکاند

بقیه ماشین ها همه به طرف ما می .به طور بی آزاري به جلوي جاکت موتورسیکلت سواري سوزي برخورد کرد

ماشین ها به .زي و من خودمون رو به جهت هاي مخالف خارج از مسیر اونها پرتاب کردیمآمدند بنابراین سو

اطراف و دور همدیگه چرخیدند تا به دنبال ما بیان،صورتهاي پر زرق و برق رنگ شده شون پوزخند زدند مثل 

داشت ما .بودلوا سرگرم شده .همون پوزخندي که قبال روي صورت هاي جایزه بگیرهاي تسخیر شده دیده بودم

  .رو بازي می داد
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من درون راههاي نور ماه بین جایگاههاي  با پیچهاي آروم به پایین می دویدم،و ماشین ها بدنبال من می آمدند 

من میشنیدم که سوزي نه چندان دورتر در حال دویدن بود و .،در حالیکه حاال با صداهاي وحشتناکی فریاد میزدند

ع بعدي به من بپیونده؛هر دوي ما در یک زمان  به محل مالقات رسیدیم و من سوزي براش فریاد زدم که  در تقاط

ماشین هایی که بدنبال ما آمده بودند اونقدر سریع بودن که .رو با یک دست گرفتم و او رو به زمین فشار دادم

ار از چوب خرد یک انفج.نتونستن توقف کنن و از باالي سر ما پرواز کردن  تا سر به سر به هم برخورد کنن

شده و انرژي آزاد شده بوجود اومد و وقتی که سوزي و من دوباره بلند شدیم هیچ چیز به غیر از تکه چوبهاي 

  .رنگی از ماشین ها باقی نمونده بود

لحظه اي که ما در امان بودیم سوزي دستش رو از دست من بیرون ».ما باید  پیش مکس برگردیم«:سوزي گفت

  .تونست تحمل کنه که مدت زیادي لمس بشه،حتی موقعی که من جونش رو نجات داده بودماو نمی. کشیده بود

  ».مکس روي اون پا هیچ جایی نمیتونه بره«:من گفتم

  ».او میتونه بخزه«:سوزي گفت

من بعضی مواقع تعجب میکنم که کدوم یکی از ما دیوونه تره،سوزي .بنابراین ما برگشتیم تا با لوا روبرو بشیم

  یشنهاد دادن این چیزها یا من براي دنبال کردن اونها؟براي پ

ما مکس رو در آخر یک رد خونی دراز در حالیکه براي خروج میخزید و پاي بیفایده ش رو . سوزي  حق داشت

ما درست موقعی به مکس رسیدیم که هواپیماهاي نوک تیز  از گردونه هوایی .دنبال خودش میکشید پیدا کردیم،

اونا از میله هاي نگهدارنده شون رها شده بودند و در هوا با بالهاي زبر چوبی به طرف ما می .نبه ما حمله کرد

سوزي یکی یکی بهشون شلیک .من فقط امیدوار بودم یه نفر موشک هاي حرارتی شون رو باز کرده باشه.آمدند

افرادي مثل سوزي هیچ پنگوئنی تو نایت ساید وجود نداره و دلیلش .(درست مثل  شلیک پنگوئن.میکرد 
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فوت  5آخرین هواپیما نزدیک به .)بعضی وقتها حتی نمیتونی یه فاخته  پیدا کنی  وقتی که اضطرار داري.اند

  .سوزي در حالیکه شاتگانش رو پر میکرد  به من نگاه کرد. جلوتر از ما روي زمین افتاد و روحش بیرون رفت

  »خب؟جایزه می برم؟«

  »ا شلیک کردي،نکردي؟تو به اسبه.بستگی داره«:گفتم

اسبهاي چوبی کنده .سوزي به اونجایی که من نگاه میکردم نگاه کرد و شروع کرد سریعتر شاتگانش رو پرکنه

آنها بزرگ و پلید بودن و در جاهایی .کاري شده خودشون رو از چرخ و فلک آزاد کردن و به طرف ما اومدن

آنها دندانهاي برجسته زنگ زده اي .نی درخشان بودندکه رنگ هنوز به چوب مریض چسبیده بود به طرز  رنگی

چشمهاشون مثل .در دهانهاي  در حال پوزخند زدنشون داشتن و آرواره هاي لوالیی با گرسنگی کار می کردند

طال میدرخشید ،درست مثل جایزه بگیرها  و آنها پاهاي سنگینشون رو عمیقا در زمین فرومیکوفتند و با وجود 

  .؛رانده شده با خشم لوا....یی زنگ زده شون آنها خیلی شبیه به چیزهاي جاندار حرکت میکردندهمه اتصاالت لوال

  .اسبها سوارانشون رو خوردند ، و دقیقا در همون موقع من اون رو باور کردم:داستانهاي قدیمی می گفت

  ».دحاال این چیزیه که من بهش میگم شهربازي،و با شاتگانش شروع به شلیک کر«:سوزي گفت

ولی با اینکه سوزي هر اسبی رو که .صدا کرکننده بود وقتی که سوزي فشنگ رو بعد از فشنگ شلیک می کرد

سوزي .نشونه گرفته بود رو میزد،و تکه هاي بزرگ چوب از آنها منفجر و جدا میشد اونها هنوز می آمدند

طارهاي فشنگ روي سینه ش شاتگانش رو در کمتر از یک دقیقه خالی کرد و وقتی که تالش می کرد از ق

اولین .اسبها حاال خیلی نزدیک بودن،ولی سوزي هنوز سر جاش ایستاده بود. تفنگ رو پر کنه فحش زننده اي داد

  .سر چوبی به جلو جهش کرد و دندان هاي زنگ زده آستین چرم سیاهش رو گاز گرفتند
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من موهبتم رو بکار انداختم .از روي ناامیدي که معنی میداد این دیگه براي من تموم شده ست، و فقط آخرین ایده

و اون رو بکار بردم تا آخرین ردپاهاي جادوي قدیمی که زمانی شهربازي رو زمانی که اونجا یک پارک 

مقداري از آخرین بقایاي آن جادوي قدیمی و بی ضرر هنوز باقی .سرگرم کننده بود بکار انداخته بود پیدا کنم

له همه متقاضیان و جنگیرها،پلیدي و وحشت و من اون رو پیدا کردم و دوباره به اسب مونده بود،دستنخورده بوسی

  .هاي چوبی برگردوندم

آنها تلوتلو خوردند و ایستادند، نفر به نفر، وقتی که جادوي قدیمی سرسختانه شرایط معاهده اصلی رو دوباره 

آنها همه جوره مبارزه کردند،سرهاشون .شدندو نفر به نفر اسبها به عقب به چرخ و فلک کشیده .برقرار می کرد

و وقتی که اونها قدم به چرخ . رو تکون دادند و پاهاي سنگینشون رو به زمین کوبیدند،ولی به عقب کشیده شدند

و فلک گزاشتن،میله هاي فوالدي با شدت دوباره پایین آمدند ، از میان بدنهاي چوبیشون گذشتند و بدون ترحم 

  .نگه داشتنداونها رو سرجاشون 

سوزي پرکردن شاتگانش رو تموم کرده بود  و یک پاش رو روي کمر .من چرخیدم و به سوزي نگاه کردم

کنار مکس .من به سوزي سر تکون دادم و سوزي پوتینش رو برداشت.مکس گزاشته  بود، تا ردپاش رو نگه داره

عرق همه صورتش رو خیس کرده بود  او به سختی نفس می کشید و.زانو زدم و کمک کردم تا به پشت بچرخه

  .من کلیدآکواریوس رو در دستم بهش نشون دادم.ولی هنوز بدون تزلزل به باال به من خیره شده بود

ازش استفاده کن و لوا رو از شهربازي ....... تو میدونی چطوري از این استفاده کنی و من نمیدونم«:با دقت گفتم

ي ازش استفاده کنی،سوزي همون کاري رو که با زانوت انجام داد با سرت و اگه براي هر چیز دیگه ا.بیرون کن

  ».انجام میده
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من کمکش کردم تا بشینه ،بعد جعبه .او در سکوت به من خیره شد ، ولی دست سالمش رو براي کلید جلو آورد

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

مکس در آخر مجبور شد  چیزي که از دست داغون شده ش مونده بود رو با وجود خون و درد بکار ببره ولی او 

یک فریاد بلند از همه جاي شهربازي وقتی که لوا به زور . کلید رو مجبور کرد که کاري رو که میخواد انجام بده

  .من به سرعت دوباره کلید رو برداشتم.بیرون رفت  باال رفت

  »این چیزي بود که تو میخواستی اتفاق بیفته؟......جان«:سوزي گفت

جایزه بگیرها دوباره روي پاهاشون برگشته بودن و لبخند گیج .من به جایی که سوزي نگاه میکرد نگاه کردم

بعضی .من مجبور شدم آه بکشم.کننده شون رو داشتند و با چشم هاي طالیی  سوزانشون به ما نگاه می کردند

  .ع چیزها درست نمیشه حتی اگه دست به دامان سنت پیتر بشیمواق

کلید آکواریوس رو باال نگه داشتم تا همه شون بتونن .من به جلو حرکت کردم تا با جایزه بگیرها روبرو بشم

  .آنها خیلی آرام ایستاده بودن و چشمهاي درخشانشون روي من ثابت شده بود.ببینن

از وسیله ها بیرون شدید ، شما باید عبرت می گرفتید و به همونجایی که وقتی که شما «:من با سرزنش گفتم

  ».ازش اومدین برمیگشتین

و اگر تو . ما نمیتونیم تا وقتی که راضی نشدیم بریم.ما نمیریم«:آنها با صداي مورمورکننده و منفردشون گفتند

من مشکل رو در نظر ».اهیم بودبین ما و انتقام بحق ما بایستی ما همیشه پشت سر تو و زیر گلوي تو خو

گرفتم؛من میتونستم احتماال مکس رو وادار کنم تا کلید رو بکار ببره تا لوا رو به خونه بفرسته،ولی اونها دوباره و 

مکس غرورشون رو جریحه دار . دوباره  و دوباره برمیگشتند تا موقعی که چیزي رو که میخواستند بدست بیارن
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فتن موقعیتشون به عنوان خدا و یک تهدید براي همه مذهبشون ایجاد کرده کرده بود،بدون در نظر گر

موقعیت مسحورکننده اي بود و اصال معلوم نبود به چه راهی کشیده .موضوع سختی براي بحث کردن بود.بود

طبق معمول واکر از هیچ کجا ظاهر شد و قدم زنان بطور معمولی اي از سایه ها .میشد اگر واکر  نرسیده بود

واکر کنار من ایستاد و سوزي بسرعت حرکت .انگار  آمده بود که رد بشه و شاید یه صحبتی بکنه.بیرون آمد 

  .واکر براحتی به ردیف هاي جایزه بگیرها لبخند زد.کرد  و در طرف دیگه من قرار گرفت

یک شب  ولی من فکر میکنم ما به اندازه کافی سرگرمی و بازي براي.خب ،خب، همه گردنکشا اینجان«

من می تونم به شما قول بدم که به سختی .مکس مکسول در بازداشت منه و بنابراین تحت حمایت من.داشتیم

من یه سلول کوچولوي قشنگ توي گودال سایه براش در نظر گرفتم،و شما میدونید که ما با .مجازات خواهد شد

  ».زندانیهاي اونجا چکار می کنیم

انتقام، براي اینکه کامال مزه بده باید .کافی نیست«:ا با واکر روبرو بشه و گفتیکی از جایزه بگیرا جلو اومد ت

  ».عملی باشه.......باید.شخصی باشه

  ».برید خونه. اینجا نایت سایده و ما خودمون مشکالتمون رو حل می کنیم.نه اینبار«:واکر گفت

اون به هوا ضربه زد،اونقدر .مخالفت کردصدایی که نمیشد ازش تخلف کرد یا باهاش .واکر از صدا استفاده کرد

برید خونه یا «:تا اینکه من صدام رو بلند کردم و گفتم.ولی لوا مقاومت کرد.بلند و قدرتمند که حتی من لرزیدم

  ».من از دستتون عصبانی میشم

ر قدرتمند یا شاید اونا بتونن واک.ولی اون باالنس رو بهم زد.من هیچ وقت نمیگم.شاید من بلوف میزدم،شایدهم نه

جایزه بگیرها دوباره وقتی که لوا اونها رو .جان تیلور بدنام رو خنثی کنن ولی نه هر دو نفر ما در یک لحظه

  .همون بود،براي حاال............و اون.سرانجام به دنیاي خودشون برگشتند.ترک کرد سرنگون شدند
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  ».ما احساساتشون رو جریحه دار کردیم.دندتو میدونی که اونا یه زمان برمیگر«.من به واکر نگاه کردم

بیش .اونا باید یه جا توي خیابان خدایان وقتی که من بهشون پیشنهاد دادم قبول می کردند.بزار بیان«:واکر گفت

  ».از این هیچ جایی براي عوامل مستقل وجود نداره

  »مثل من؟«:گفتم

  »دقیقا«

یشه گیرا بود،ولی یادآوري اینکه اولیاء امور که االن صدات مثل هم«.من متفکرانه واکر رو زیر نظر گرفتم

بنابراین این روزها کی صداي تو رو قدرت .همشون قطعا مردن  این صدا رو به تو دادن کمکی به من نمی کنه

  »میده؟

با من «:واکر به مکس مکسول نگاه کرد».من مطمئنم یکی از همین روزا می فهمی«:واکر لبخند مختصري زد

  ».بیا

جود پاي متالشی شده،مکس مکسول به دنبال واکر  در حالیکه تمام راه رو بشدت لنگ میزد از شهربازي با و

تا اونجایی .جایزه بگیرها بدنبال اونها رفتند در حالیکه بین خودشان نسبتا سردرگم صحبت می کردند.خارج شد

  .من نگاه کرد سوزي با صورت سردش کامال جزء به جزء به.که فقط من و سوزي باقی موندیم

  ».تو  دوباره جون من رو نجات دادي جان«

  ».همه بخشهاي در یک ارتباط بودن.این کاریه که ما می کنیم.و تو مال من رو نجات دادي«:من به آسونی گفتم
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............ به اون نزدیکی که ما هستیم، ما هنوز نمی تونیم.من میدونم این براي تو آسون نیست«:سوزي گفت

سوزي جلو آمد و صورت من رو به آرومی با نوک  انگشتانش لمس .تو با من خیلی صبور بودي.نزدیک باشیم

تالشی که سوزي انجام میده تا اینکار رو می تونستم .من خیلی ساکن ایستادم و گذاشتم این کار رو انجام بده.کرد

نزدیکترین چیز به یک .سوزي نوک یکی از انگشت هاش رو روي لب من کشید. انجام بده رو احساس کنم

سوزي شوتر،شاتگان سوزي که هیچ حسابی از من یا خدایان یا هیچ کس در نایت ساید نمی .بوسه براي ما

من برادري که اینکار رو با سوزي کرده بود می .دش بیفایده بودبرد،هنوز تقریبا در مقابل شیاطین درون خو

  .کشتم ، اگر خودش این کار رو قبال چند سال پیش انجام نداده بود

  ».من عاشقتم سوزي اگه تو هیچ وقت به هیچ چیز دیگه اي اعتقاد نداري ،این رو باور کن«:من گفتم

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

  ».این همه چیزیه که اهمیت داره.یزیه که اهمیت دارهاین چ«

  ».نه این نیست«

سوزي خودش رو مجبور کرد که من رو بغل کنه و سفت من رو نگه داره،حلقه هاي نوار فشنگش به سینه من 

تمام بدنش سفت و عصبی .سوزي بخاطر تالشی که اینکار  براش داشت به شدت نفس می کشید.فشرده شد

،ولی در آخر سوزي رو به آرومترین حالتی که می .........م آیا بازوهام رو دورش بزارم یا نهنمی دونست.بود

  .تونستم نگه داشتم

  ».عاشقتم جان«سوزي در حالیکه چانه ش روي شانه من بود و من نمیتونستم صورتش رو ببینم گفت

  ».عاشقتم تا زمانی که  دنیا تموم بشه.برات میکشم.برات می میرم«
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  ».همه چیز واقعا درسته.می دونم«:ممن گفت

  .ولی هر دومون میدونستیم که اینطور نیست
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  شیطان خبرنگار ِدختر

  

  

سوزی و من تازه داشتیم از شهربازی بیرون می آمدیم که  .بعضی از روزها اصال شانس اینکه نفس بکشی رو نداری

وقتی  که من یه جک رو پیدا کنم که  ازش .زنگ موبایل  یک تم  از منطقه گرگ و میشه(موبایل من زنگ زد

  .زمزمه درگوش من کرد یک صدای گرم و نرم شروع به.)خوشم بیاد تمایل دارم که بهش بچسبم

  »دوست دارین کدوم یکی رو اول بشنوین؟.........شما یک تماس تلفنی و یک پیام مهم دارین«

  ».تماس«:من مصمم گفتم

اهمیت  به آیا تو تا حاال. من پول گرفتم تا بهت اصرار کنم که پیام مهم رو اول گوش بدی.متاسفم«:صدا گفت

  »فکر کردی؟یک بیمه خوب برای زندگی پس از مرگ 

من آه کشیدم و دکمه جنگیری روی موبایل رو فشار دادم و از شنیدن زوزه های از روی درد صدا وقتی که بزور 

هیچ وقت نمیتونی من رو قانع کنی که این یک توطئه از ............پیام تبلیغاتی.از موبایل من بیرون میشد لذت بردم

. با بیرون کردن پیام تبلیغاتی، تماس من واضح شد.کنن نیست شیاطین جهنم برای اینکه زندگی رو بی ارزش

من او رو از یک خونه که آدم  می خورد نجات دادم، و او من .(منشی نوجوانم کتی که  از دفترم تماس میگرفت
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من گزاشتم که کتی دفترم رو بچرخونه که او توی این .از من هیچ نظری در اینباره پرسیده نشد.رو انتخاب کرد

  .)خیلی بهتر از اون چیزی بود که من هیچ وقت بودم کار

. تازه دو تا رو پشت سرهم تموم کردم«:من ناله کنان گفتم».یه پرونده برات گرفتم ،رئیس«:کتی شادمانه گفت

با کیفیت با یک حموم داغ و خوب و اردک پالستیکی م بودم؛ اردک پالستیکی   من دنبال یه مقدار وقت جداً

 » .دوست منه

از دفتر  روزنامه منحصر به فرد بازجوی غیرطبیعی زنگ .اُه،تو حتما این یکی رو قبول میکنی«:ی گفتکت

  ».اونها به شدت به خدمات تو نیاز دارن،الزم به گفتن نیست که خیلی فوری.زدن

کنن  اون روزنامه  بی مصرف ترسناک چی ممکنه از من بخواد؟یا اینکه باالخره تصمیم گرفتن یکی رو استخدام«

  »که  اصول اخالقی خیلی منحرف و سلیقه خوبشون رو پیدا کنه؟

اونها روی خط باز جزئیات رو مطرح نمی کنن، ولی معلوم بود که خیلی .در این مورد شک دارم رئیس«

  ».و پولی که پیشنهاد شده خیلی خوبه.مضطربن

  »چقدر خوب؟«:من سریعا گفتم

  .واقعا،کامال سرسام آور خوب« :کتی گفت

برو .معنیش اینه که نه فقط اونا به سختی نفس نمی کشند ،بلکه یه جهنم از پول باید یه جایی مخفی شده باشه که

اونها همیشه بهترین داستانها رو .من عاشق اینم که بدونم اونجا چی می گذره.جلو رئیس ،پرونده رو قبول کن

  ».دارن،من هیچ وقت یک شماره ش رو از دست نمیدم

  .بازجوی غیرطبیعی یک روزنامه نیم قطع کثیف،خشن و رسواست«:وسی گفتممن با حالت عب
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  ».و حقیقت داخلش نیست

کی به حقیقت اهمیت میده تا موقعی که اونها آخرین شایعه ها و عکسهای رسواکننده ستاره ها رو دارن؟اُه،لطفاً «

  ».،لطفاً،لطفاً

  »؟..........تو نیاز داری که من«من به سوزی نگاه کردم

  ».من باید برم پول جایزه رو بگیرم.برو«:سوزی گفت

  .سوزی هیچ وقت خداحافظی رو طول نمیده.سوزی قدم زنان بدون اینکه به عقب نگاه کنه رفت

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

  ».اونها می خوان که تو باهاشون توی دفتر روزنامه درباره موضوع بحث کنی.زیاد نیستند«

  »اونا نمی تونن به دفتر من بیان؟ چرا«

  ».یه عالمه کاغذبازی هست که امضای تو رو احتیاج داره.باید زود بیای.برای اینکه تو هیچ وقت اینجا نیستی«

  ».تا کارت اعتباری اضافی رو به اسم من گرفتی 7ادامه بده و بجای من امضاشون کن،مثل همون موقع که اون «

  ».گفتم متاسفم«

  »میخوان مالقات کنن؟ اونها کجا«

کارمندای بازجوی غیر طبیعی دوست ندارن که در مال عام ظاهر .اونها یه نفر رو میفرستن که تو رو پیششون ببره«

  ».مردم چیز پرتاب میکنن.بشن
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  »کجار قراره برم تا من رو ببینن؟.قابل فهمه«:من گفتم

یک .اونجا رو میشناختم. لوت از نایت سایددر یک جای نه چندان خ.کتی آدرس گوشه یک خیابون خاص رو داد

  .مکان شلوغ با تعداد زیادی آدم که همیشه رد میشدند

 کتی با من.نشدن واقع توجه مورد برای خوب شانس یک جمعیت، در شدن گم برای عادی، مالقات مکان یک

 خاموش رو تلفن بزنه نق من به  کاغذبازی مورد  در دوباره بتونه اینکه از قبل و کردم خداحافظی

 نکشید طول زیاد.کردم می شلیک خودم سر توی تیر یک قطعا کنم کاغذبازی زندگی برای اگرمیخواستم.کردم

 در ممکن حالت ترین کننده توجه جلب کم به و دزدکی  کنم،و پیدا رو »واین و واک چِین« خیابان گوشه که

 یک مثل شخصا همیشه من.باشم نور در خرده یه  گزاشتم و کردم کمین  رای حق مورد در پارچه یک پشت

 نوشیدنی هر احساس  از بیشتر  احساس  اون هنوز.دارم احتیاج کاری مخفی به  که کردم احساس سرم، در سوراخ

 ایستاده بیرون بعضی.خودشان شخصی کارهای بدنبال دقت ،با رفتند و آمدند دیگران و مردم.بود دیگر خوشمزه

 عابرین به و بود نشسته یش فوالد دوش روی که مینیاتوری ژدهایا یک با درخشان زره در شوالیه کیبودند،

 مردم فقط اغلبا گردنش،ولی دور طناب یک با عبوس کرده خودکشی دختر یک و  میکرد هیس هیس

 ارضاء سری،و دانش، ممنوعه تفریح یک برای.کنی نمی نگاه بهشون بار دو که آشنایی های بودند،چهره

 برای تله مثل  همیشه ساید نایت.میان ساید نایت بهکنن  پیدا تونستند نمی ای دیگه جای هیچ که وحشتناکی

  .بوده ها توریست

 هدف بکنم،یک پذیری آسیب احساس میشه باعث اون.بایستم ای گوشه در باریک محیط در که ندارم دوست من

 اینکار دار سایه و تاریک جایی از و میخرم جون به رو سختی میشم،همیشه پاییدن به مجبور من که وقتی.راحت

 هم به آرنج با میدادند؛بعضی فضا من به کلی اغلبشون. میکردند من شناختن به شروع داشتند مردم.میدم انجام رو
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 اونها به من.باشن داشته رو من عکس میتونن که کردند سوال زوج یک.میشدند خیره  من به شجاعانه و میزدند

  .کردند فرار و ترسیدند اونها و شدم خیره

 خودم برای رو دونستم می غیرطبیعی بازجوی مورد در که رو چیزهایی دارم، نگه مشغول رو خودم اینکه برای

  .کردم مرور

 همیشه ما که راهی دارن،مثل دوست رو شایعه مردم.بود خونده هرکسی بودم، خونده رو شونتک های نسخه من

 بازجوی.تایمزه نایت اون و داره رو خودش روزنامه ساید نایت.داریم دوست رو بده برامون که چیزهایی

 اونها برای.کنه عادی رو خودش  حقیقت چاپ با فقط که نداده اجازه خودش به هرگز دیگه طرف از غیرطبیعی،

  .بشه تکمیل تا بره بکار میتونه که هرخبری.چیزه همه داستان

 در شده انجام اون بستن برای افزایش به رو های خشونت اینکه وجود با سال صد از بیشتر برای غیرطبیعی بازجوی

 کامال مکان یک در همه چاپ و ویرایش،انتشار  روزها این.شده پخش مداومی بطور مختلف های فرصت

 فقط ممکنه. میشه انجام سنگین خیلی حفاظهای از الیه روی الیه پشت شده مخفی ، مخفی بعد یک در اختصاصی

 ارتقاء حال در دائمی بطور روزنامه حفاظهای. بشی نفرین درجه هفتمین با اون یافتن برای کردن تالش برای

 دروغهای و شایعه ، اغراق اونها اینکه بخاطر قسمتی.دارن قدرتمندی خیلی های دشمن اونها اینکه یافتنه،برای

 حقیقت اونها دوباره و همیشه که خاطر این به قسمتی و میکنن، چاپ مهم خیلی های شخصیت درباره آشکاری

  .نمیده نشون رحمی هیچ و نداره ترسی هیچ روزنامه.نداره جراتشو ای دیگه کس هیچ که وقتی میگن رو

 کلیدهای اونها به. بشن روزنامه دفترهای نزدیک حتی میتونن اطمینان مورد کارمندان شاید و باید چنانچه فقط

 طبق هنوز دفترها.بگیره رو سرقت جلوی تا خورده گره صاحبش روح به مستقیما که شده داده مخصوصی ابعادی

 چاپ کردن پر صفحه برای فقط رو  موفق نا حمله هر جزئیات روزنامه.میگیرند قرار حمله مورد روزانه اساس یک



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 

 در تو که قدرتمند و ثروتمند چیزهاي از میشه،پر منتشر هرروز غیرطبیعی بازجوي اتفاقی هر وجود با.میکنه

 جدید هاي نسخه.نددش می بمبگذاري مرتبا اونها نداره، وجود تحویل کامیون دیگه.نمیدونستی چی هیچ موردشون

 کل در روزنامه مکانهاي توي دقیقا شه می سازي مادي و ظاهر چاپ فرآیند از مستقیما کجا هیچ از فقط روزنامه

 بوسیله  شدن زجرکش از ترس بخاطر ، نمیکرد قبول رو روزنامه فروش موقع هیچ کس هیچ.ساید نایت

  . عام مالء در روزنامه متعصب خوانندگان

 میشه ناپدید وار اتوماتیک اون.بیانداز دور رو اون فقط کنی می تموم رو غیرطبیعی بازجوي خواندن تو که وقتی و

 هیچ.کنه رقابت این با نمیتونه تایمز نایت حتی.بشه بازیافت بعدي نسخه براي تا برمیگرده چاپ فرآیند به دوباره و

  .نکرده پنهان غیرطبیعی بازجوي درون چیپس و ماهی موقع هیچ کس

 افراد.اند شده ستایش و احترام مورد شده، شناخته کامال کارکنانش و تایمز نایت دیگه،خبرنگاران طرف از

 اندازه به بتونی اگر اگرچه)ها پاپاراتزي مخصوصا(میشه شلیک بهشون  شدن دیده محز به اغلب غیرطبیعی بازجوي

 خیلی سوخته کارمندان آمار.کنی تموم رو کارت)ضعیف(ستاره یک عنوان به میتونی تو ، کنی پیدا نجات کافی

 اگر.بگیرند رو اونها جاي تا میزنند بال بال که هستند يبیشتر افراد اي کننده سورپرایز بطور همیشه ولی باالست

 بشی  کسی که اینه بعدي چیز بشی،بهترین ستاره یک یا دانشمند یا مهم شخص که نداري خودت در رو این تو

  .بزنه بهم رو هاشون پارتی میتونه و میدونه موردشون در رو چیز همه که

  «هستی؟ بودن مهم و بدنام مشغول هنوز!قدیمی بینمت،چیز می دوباره که خوبه!تیلور سالم،سالم،جان»

 میدونستم باید من.بشم روبرو بود  کرده سالم من به شادمانه که مردي با تا چرخیدم که وقتی  لرزیدم درون از من

 ساید نایت در عمل مرد بهترین و بود، کن کارچاق یک و حصار کی اي افسانه هري.میفرستن رو کی اونا که

 بهترین از مقداري میخواستی تو.میداد کردن زندگی ارزش زندگی به که گرونی و کوچیک چیزاي اون همه براي
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 به ساید نایت در همیشه گناهی بی(کنی تحقیر رو دیگه نفر یه گی بچه یا کنی دود رو مریخی قرمز علف قسمت

 لبخند یک با رو پولت پنی آخرین تا همیشه توئه،تا مرد اي افسانه هري موقع ،اون)میشه کشیده پایین به شدت

  .بگیره ازت دلچسب دادن دست یک و بزرگ

 کلوپهاي پشتی اتاق در رو زندگی کننده عوض هاي تجربه اون از یکی ظاهرا.باشه اینطوري باید او حداقل یا

 مثل چیزي هیچ.بشه دیر خیلی ازاینکه قبل بده انجام خوب کارهاي که عالقمنده بیشتر او حاال و داشته،  اختصاصی

  .باشه مرد یک وجدان پرش نقطه نمیتونه جهنم از آنی نظر یک

 بلند کت یک او.میرسید بنظر خورده واکس و جذاب همیشه مثل).شیکی از(بکشه تا بود پوشیده لباس هري

 کُلی که نخواهی شاید یا بخواهی شاید تو که چیزهایی نوع همه با کاربردي بطور داخلیش جیبهاي که بود پوشیده

 چشمهاي و تاریک و گرسنه و نحیف نگاه یک الغر، دراز صورت یک او.بود شده پر کنی خرج براشون پول

 رو شبیهش خیلی چیز یک من و شده، تمرین خیلی لبخند زد،یک لبخند من به راحتی به او.داشت دودوزن مختصر

  .دادم تحویل بهش

  .بودیم اي چیز،حرفه همه از بعد هردومون ما

  »هري میکنی کار غیرطبیعی بازجوي براي که نمیدونستم«:گفتم من

 شده شناخته میشنوه رو چیزها که کسی به میزنم،و چرخ اطراف من.م نوازنده یه فقط من«:گفت مبهمی بطور هري

 باید کردم،ولی معطلت که متاسفم. قدیمی ببرم،چیز اصلیشون دفاتر به رو تو تا شدم فرستاده من.....بنابراین.م

  »نشدي تعقیب که میشدم مطمئن

  »میکنی صحبت داري کی با که باشه یادت هري«:گفتم من
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  «تشریفاته،واقعا یه فقط!،حقیقتا بله! ،کامال اه»

 او.آورد بیرون رسید می معمولی خیلی من نظر به که  کلید یک و کرد رو و زیر رو درازش کت جیب داخل او

 فرو نامرئی قفل یک توي رو کلید و نبینم رو حرکاتش من تا چرخید انداخت، من اطراف به اجمالی نگاه یک

 به سادگی همین به و شد، ناپدید چرخوند رو اون هري که وقتی کلید.شد ظاهر ما بین هواي در ناگهان که کرد

  .کردیم ترک رو ساید نایت ما و بود افتادن از  ضعیف احساس یک.رفت کنار من پاي زیر جهان رسید نظر

 تحت رو تو که لوکس کافی اندازه به.شدیم ظاهر دوباره  بود دیگري پذیرش اتاق هر مثل که پذیرشی اتاق در ما

  کامال که حدي از بیش تا کنه تشویق رو تو تا راحت کافی اندازه به نه مهمه،اما چقدر کار  که بده قرار تاثیر

 نشسته ضدگلوله شیشه از الیه یک پشت در میز یک پشت خوشگل بلوند پذیرشگر یک.کنی درنگ ضروریه

 بود مجبور کامال که وقتی ها کننده مالقات با و کرد، می مراقبت رو هاش ناخن کرد، می مدیریت رو تلفها.بود

 نگاه بهش من.کنه راهنمایی انتظار محیط به رو من تا بگیره رو من بازوي که خواست هري. کرد می معامله

 بشن، صمیمی زیاد اي افسانه هري مثل افرادي بدي اجازه نمیتونی تو.کشید پس رو دستش سرعت به او کردم،و

 دنیا توي زنگهاي همه زدم،و قدم جلو به بودم کنجکاو اطرافم به نسبت حالیکه در من.میکنن استفاده ازش اونا

  .اومد در بصدا یکدفعه

 در اي شده تمرین طور به و میداد تکون رو دستهاش حالیکه در»! مرتبه چیز همه!مرتبه چیز همه«زد فریاد هري

  »اونن منتظر!تیلوره جان فقط اون«.پرید می پایین و باال دید

 به من.بود شده خیره هري به توزانه کینه حالیکه در شد ظاهر دوباره میزش زیر از  پذیرشگر و شدند، خفه  زنگها

  .کردم نگاه هري

 رو خطرناک افراد و اشیاء بوده قرار اون.نیست شدن نگران براي چیزي هیچ.عادیه کامال.امنیتی بازرسی«:گفت او
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 هستی اینجا تو وقتی که دادم هشدار اونا به من.کردي روشن رو داشتند اونا آالرم هرچی........تو، و ، کنه شناسایی

  »دربیارم؟ رو کتت من داري دوست...................کنن خاموش رو سیستم

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

 آب هري.شدم خیره بهش فقط من بخنده،اما بهش بود قرار او که اي اشاره  براي منتظر کرد نگاه من به هري

  .کرد نگاه پذیرشگر به و برداشت عقب به قدم ،یک داد قورت سختی به رو دهنش

  .بشن قائل استثناء یک تیلور جان براي بگو بهشون عزیزه،و یک بگیر،اینجا تماس امنیت با

  »ایم پیچیده خیلی آدم بشن،من قائل استثناء خیلی«:گفتم من

  ».دارن من به ضروري نیاز  دیگه جاي یه مطمئنم تقریبا.مونم نمی ینجاا من«:گرفت تصمیم هري

  .حرکت در همیشه.تو براي ایه افسانه هري این.شد ناپدید و داد انجام کلید با رو کار همون دوباره او

 با اندام ریزه بلوند سفید یک او.رسید نخواهیم توافق به ما که فهمیدم نوعی به.کردیم نگاه هم به من و پذیرشگر

 خشونت و شده فرونشانده آشکارا غضب از کلی فضاي یک گناه،و براي شده ساخته دهان یک و شرجی چشمهاي

 استخدام مکان اولین توي رو او اونا چرا اینکه بود،یا اینجا در کردن کار نتیجه اون آیا دونستم نمی من.بود

 اسلحه از نوع همه او که نداشتم شکی هیچ من بود،و میشد وارد که هرکسی برابر در دفاع از خط اولین او.کردن

 و ، باشم مودب موقعیت این در که گرفتم تصمیم من.... داره دسترس در نزدیکی جاي رو جذاب وسایل و ها

  .دادم بهش رو ایم حرفه لبخند بهترین

  «.ببینه رو من خواد می تیلوره،ویراستار جان من اسم»
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 هاي سوراخ میان از وضوح به صداش.زد من به ترحم روي از لبخند یک و کشید باال رو دماغش آب بلندي به او

 آقاي کس هیچ واقع در.ندیده رو ویراستار وقت  هیچ کس هیچ«.رسید من به ضدگلوله شیشه داخل هم به نزدیک

 مالوي اسکوپ ویراستار معاون با شما مالقات قرار.امنتره اونطوري.ندیده سالها براي فیزیکی بطور رو  رویِس دو

  ».بود خواهد

  »نبود؟ خبرنگارانتون بهترین از یکی اسکوپ؟او«:گفتم من

  بشین.شد می استفاده حیوانات با کار براي او ، نه«»

 در دیگري کس هیچ.بود سرکش و سخت ، ،دراز چرمی قرمز نیمکت.دارم برتري کی میدونم من.نشستم من

 آنها میان در من.داشت قرار)عسلی( کوتاه میز یک روي قدیمی هاي مجله از مجموعه یک.نبود منتظر پذیرش

 خواهد کشیده رخ به مذهب کدام کاور روي.نداشت وجود جذابی مشخص بطور چیز هیچ کردم،ولی جو و جست

 مهمات و ها اسلحه ویرایش! داریم رو جدید خداي 10 آزمایش  آمادگی ما از جدید سري یک اولِ در  شد

 ساید نایت در.کرده اضافه رو دلبري کوچولو یه سوزي میکنن فکر اونا.داشت جلدش روي رو شوتر سوزي دوباره

 اختصاصی هاي کلوپ درباره که دارین احتیاج شما که چیز 101 جلدش روي.تلفن دفتر یک اندازه به خبره چه

 داشتم، دوست رو اون روش واقعا من.بیاین بیرون زنده دوباره چطوري و بشین وارد چطوري اینکه شامل!بدونید

 که وقتی حتی کرد می بازنویسی رو خودش دوباره کاغذ مواقع  بعضی.میکرد آپدیت رو خودش مستمرا اون

 می زوزه مدام اون اینکه براي بودن کرده متوقف رو موضوعات فهرست گذاشتن اونها. میخوندي رو اون داشتی

  .کشید

 که چیزي درباره بیشتر مقدار یک دادم،و تکیه صخره سختی به  نیمکت به عقب کردم،به ول رو ها مجله من

 همه.کردم فکر دونستم می رویِس دو گابریل غیرطبیعی بازجوي اي افسانه کننده منتشر و مالک  ویراستار، درباره



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
12 

 

 از بود،درست  نسخه هر سربرگ باالي درست سالها براي اون نیست،ولی واقعیش اسم این که بودند مطمئن کامال

 کاغذ روي رو چیز همه اونا و بود، کوچک چاپی حروف اندازه و  بود سفید و سیاه عکسها که موقعی همون

 سر پشت در نفر چندین ممکنه یا گروه  یک یا زن یک باشه،یا مرد کی ممکنه لُرد گِِی. کردند می چاپ توالت

 پرخاشگرانه لحن مطمئنا.نبوده فهمیدنش براي تالش عدم بخاطر این و نیست، مطمئن دقیقا کس هیچ.باشه بوده هم

 و کم من.بوده که همیشه مثل ست گزنده و گستاخ و رک حاال اون نکرده؛ تغییر گذشته سال صد در روزنامه

 آتش جفت  یک با رو پذیرش محوطه دکوراسیون تغییر احتماالت بودم،بیهوده نشسته نیمکت روي صبورانه بیش

 دفتريِ کارگزاران و ،خبرنگارها شدند می خارج و داخل آدم مشت یک حالکه در کردم، می بررسی افروز

 سرعت به ها پاپاراتزي.  کردند نمی من به توجهی هیچ اصال  و بودند درگیر خودشون شغل در که  سرگردان

 کارهایی که حالی در  ها ستاره از  دزدکیشون هاي عکس  آخرین که اندازه اون به فقط شدند می ظاهر  داخل

 در آدمخوار شیطانهاي.شدن می ناپدید دوباره و بزارن رو بودن گرفته میدادن انجام رو بدن انجام نباید که رو

 به سوزي.تحقیرهستند و تنفر مورد کمتر غیرطبیعی بازجوي پاپاراتزیهاي به نسبت که داره وجود خدایان خیابان

 می بپرونه رو جفتشون یک بود تونسته سوزي که زمانی از وقت خیلی ولی ، کرد می شلیک بهشون دیدن محز

 کرده متوقف پنهانی گیر آدم تله کردن مستقر با بودند آویزون من خونه اطراف که حالی در رو اونها ما.گذره

 تو خوابیدن آرامش به  صبح اولیه ساعات در زخمی پاپاراتزي یک بیگاه و گاه فریاد مثل چیزي هیچ.بودیم

  .کنه نمی کمک

 من طرف به دوربینهاشون حتی که بودند مراقب خیلی ولی کردند می نگاه من به متفکرانه پاپاراتزیها از بعضی

  .شهرته بخاطر همش اینا.نکنه اشاره

  ».اضطراریه قضیه این که گفتن من منتظرم؟به من میدونه ویراستار کمک که مطمئنی تو«:گفتم پذیرشگر به من
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  ».گرفت نظر در رو احتماالت باید.ندونه شاید یا دونه می او«:گفت او

 می کنم فکر بهش اگر ببندم شرط حاضرم «.دادم بهش رو سختم نگاههاي بهترین از یکی و رفتم طرفش به من

   ».بسوزونم رو اینجا بخوبی تونم

 سوزي آتش یک از بعد میسازند دوباره رو مکان این که زمانی تنها.بدم اهمیتی من اگه ببین و باش، زود«

  ».میکنن تمیز رو دیوارها فقط اونها وقتها بعضی.خوبه

  ».بگو چیزي یه کن،بهم صحبت باهام.کن پرت حواسمو«.شدم تسلیم من

  «چیزي؟ نوع چه»

  «بزرگه؟ چقدر روزها این روزنامه خب،تیراژ»

 قبل و داره، ادامه چاپ سرهم پشت که ساله سی حدود االن.بدونه مطمئنا کسی هیچ نکنم فکر«انداخت باال شانه او

 و دنیاها از نوع همه به بیرون به اون.که نمیشه،میدونی محدود ساید نایت به فقط فروش.بوده عظیم خیلی هم اون از

 ما.گیریم می نامه جا همه از ما.گذره می چی ساید نایت در که بدونه مشتاقه هرکسی اینکه براي.میره دیگه ابعاد

  ».گرفتیم مریخ از یکی

  «بود؟ نوشته توش واقعا؟چی»

  «بود مریخی به دونه،اون نمی کی هیچ»

 گرفته قاب هاي صفحه به و نشستم نمیکت روي دوباره.کنم صحبت باهاش خوام نمی دیگه گرفتم تصمیم من

  .بود روزنامه طوالنی تاریخ ویترین کردم،که نگاه دیوارها روي شده
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 هیتلر!نیست چیز همه شدن راضی پیکر غول میمون سایز تمومه،به عسل ماه!داریم مدرک ما!مرده واقعا الویس

 از جدید هاي آهنگ!داریم ایکس اشعه عکس ما!بود مریخی یک واقعا لزوِ اُرسون!رسمی!سوزد می جهنم در

  بازجوي از اختصاصا توانید می شما که دي سی یک روي بر دسترس قابل بوالن،همه لنون،مارک الویس،جان

  !بخرید غیرطبیعی

 بزرگ آنها بلکه شد، می متولد دقیقه هر در که داشت وجود یکی اینکه تنها نه بود، احتیاج مورد دلیلی دلیل،اگر

  .بخونن رو روزنامه هاي چکیده تا شدند می

  .کنه می جلب رو ت توجه اون.داره  استیل  طبیعی غیر دیگه،بازجوي چیز هیچ هنوز،اگر

 صفحه برداشتم،سرخط عسلی روي از رو چاپ آخرین از کپی یک نبود،من دادن انجام براي بهتري چیز هیچ چون

 بدنهاي باالي!کنند می مسافرت ساید نایت به  یوحنا مکاشفات کتاب احترام مورد سوارکار چهار بود جلونوشته

 کجی دهن رسید انگشتهام به ارزش کم کپی که وقتی و زدم ورق روزنامه درون من!واکر ...گفت شون،می مرده

  .کردم

 کلیساي که بود شده کشف که وقتی بود شده مسترد خدایان خیابان طرف از قویا استرونتیوم مقدس دستور ظاهرا

 چیزهاي او».بزدل مشت یک «بود گفته استرونتیوم سنت.داره ساله میلیون 2  رادیواکتیو عمر نیمه یک  اونها

 بمونه اونجا الزم حد از بیشتر تا خواست نمی حاضر خبرنگارهاي از یک هیچ ولی داشت گفتن براي بیشتري خیلی

 و جاکوئلین.داشت وجود هاید ،جاکوئلین بیچاره روحِ از بعد و  قبل کنندهء دسیسه  عکس چندتا......چی بفهمه تا

 هم با رو زندگی زودگذر هاي لحظه تا نکنند مالقات وقت هیچ که شدند نفرین ولی بودند، یکدیگر عاشق هاید

 سیاه تکه یک سنگهاي اون شده،و درست سبز پنیر از واقعا ماه که کرد می اصرار دیگه داستان یک....باشن

 شده نوشته ریز خیلی خط ،با داخلی صفحات از یکی پایین در درست و....هاست بیگانه هاي کلوچه فقط بزرگ
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 ستاره مورد در زده هیجان هاي بلوف از بود پر صفحه بقیه  بیشتر.نشدند موفق دوباره قیام براي هنوز ها بود؛قدیمی

 از پر کامل صفحه دو دادم،شامل نمی اهمیتی اصال یا ، بودم نشنیده موردشون در من یا که ساید نایت مختلف هاي

 یک بتونه پاپاراتزي که اونقدر بودند،فقط تاکسیها و لیموزینها از شدن پیاده حال در که جوان زنهاي عکسهاي

 چیزیه شد،سلیقه می مربوط غیرطبیعی بازجوي به که اونجایی تا.بگیره اون نداشتن زیرشون،یا لباس از سریع عکس

  .کنی پیدا رستوران منوي توي تونی می تو که

 انسان زندگی برسم،همه پیشتر هاي صفحه در ها اعالمیه و شخصی تبلیغات به تا کردم رد رو ها صفحه من

  . بیشتر خیلی بعالوه و اونجاست،

  .دایره روي بریز رو سرنوشتت کلیدهاي و بده نشون خودتو روح؛فقط کردن عوض جشنهاي

 برو اعماق در غواصی به شده غرق رِلیم در.میشه عوض جنسیت بمونی منتظر تو که حالی در.اجاره براي بدنهایی

 از منظره.واقعی اهرام شامل بعضیاشون هرمی هاي نقشه از کامل مشت یک.نیست مجاز کردنی درست صدا هیچ

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

  .است موجود دي

 زمان پیر پدر بوسیله سریعتر هرچی که بودند مایل اونها اگرچه.(زنده مسافرتهاي مشترک،شامل زمان هاي برنامه

 خیلی ابعاد؛خریداران هزاران از مختلف مواد میلیون البته،یک و.)نباشند تقلبی اونها اگر بشن،مخصوصا گذاري نشانه

 از بعضی کنه،ظاهرا اضافه اینجا رو خودش اخطار که بود کرده مسئولیت احساس روزنامه.باشن آگاه بیشتر

 ما سیاره به مواد عنوان به شون ترکه و تخم فروختن با دزدکی تا کردند زیادي تالش متمدن هوشمند سیارات

  .......... تروجان اسب هاي حمله نوع از.کنند حمله

 عاشق موپسیه؛موپسی عاشق بوپسی.بگیریدش ها بچه خونه،یا بیا لسی.......رسید شخصی هاي پیام البته، بعد و
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 همه!خواست برخواهد دوباره داگون....)اونجا بستن حال در خواب از قبل رو اشکها تونم می اه،من(هست؟ بوپسی

 می را قبرمیکند،بدنها نبش را قبرها که دیوانه دانشمند.....الویرا جستجوي در بیچارگی با.شود می پذیرفته هدایا

  .یدکی اچ ْ اس جی.........شبیه زنده موجود سوپر یک تا دوزد می هم به را ها تیکه دزدد،و

 فحش بهت بزنی حدس رو سرنخها که بکشه طول خیلی اگر کلماتش جدول جائیکه تنها غیرطبیعی بازجوي

  .کلمات جدولِ اي.......میده

  .میشدند بیشتر 666 از داشتند ها شماره اینکه براي کنند کنسل رو کاکورو که شدند می مجبور اونها و

 ایده که فهمیدم بعد کنم،و پاک کتم با رو جوهریم انگشتهاي خواستم می و انداختم، میز روي به رو روزنامه من

 به گی آراسته با و درآوردم کاغذي دستمال یک من.پوشیدي سفید نظامی کت یک تو که وقتی نیست خوبی

 ضمنی طور به ساید نایت به رو خودش چکیده.میدونم روزنامه مورد در چقدر که نفهمیدم من.مالیدم انگشتهام

 بازجوي در که چیزي یاد  رو تو بودي کرده فکر یا بودي دیده که چیزي هر که کامل اونقدر ،بود فهمانده

 الهام یک  ویراستار که شد می پخش جا همه  داشت شایعه یک مدتی براي.انداخت می بود شده نوشته غیرطبیعی

 خاطر همین به ببینه، رو تایمز نایت بعدي نسخه تا ببینه رو آینده کافی اندازه به تونه می که داره مادیات به نسبت

 مشکل اون کردن باور براي من.کنه چاپ تريرب با رو داستانهاشون بهترین تمام میتونست غیرطبیعی بازجوي

 نشست، نمی آروم این مثل چیزي براي لحظه یک براي اون و شناختم، می رو تایمز نایت ویراستار اول،من.داشتم

 شایعه که موقعی تا نه.نبود جذاب صورت اون به خبرها داستانهاي در وجهی هیچ به غیرطبیعی بازجوي دوم، و

 رو خودش روال  چیز همه به  غیرطبیعی بازجوي اینکه و داشت وجود کردن منتشر براي زنکی خاله و مهم هاي

 ها انداخته دور و ها افتاده و خانمانها بی که فرستاد،جایی موشها کوچه به گزارشگر یک یکبار ویراستار.داد می

 کشیده پایین به فاجعه و بدشانسی با که مشهور و پولدار افراد  مورد در آبکی داستانهاي  کمی تا ؛میشن جمع
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 بی چنین به سریعا.جا همه در خیابانی مردم مدافع و مستقیم، تیغهای پانک خدای ریزر ادی.کنه هم سرِ بودند

  .پستی تمبر بدهی با.برگردوند ویراستار به شده جدا تکه 47 در رو گزارشگر او.کرد اعتراض ای گی عاطفه

 داخل به رو شما که فرسته می پادو یه اون.ببینه رو شما که حاضره حاال ویراستار معاون«:گفت پذیرشگر

  ».کنه اسکورت

  »شم؟ می مگُ من کنه می فکر او آیا«:گفتم من

  باید ها بازدیدکننده همه میکنم فکر من شخصاً.بزنن پرسه اطراف در مردم نداریم دوست ما«زد سردی لبخند او

 خوش زمان موقع چه خواهنددونست دقیقا اونها بنابراین بشن مهر دار تایم کدهای با و بشن زده برچسب

  ».سراومده آمدگوییشون

 روی.خورد تلو تلو بیرون به کثیف شرت تی یک در اخمو و قوزی نوجوان یک شد،و باز داخلی دفتر به درب

  .بود شده نوشته کنند جورشون و جمع دکترها بزار و بِگا رو شون همه: ای افسانه جمله پیرهنش

 خُرخُر بار یک کرد، نگاه من پای سرتا به زد، کنار عبوسش صورت از رو زارش بلند موهای تکون یک با او

 بهش خوب تودهنی یک کلی اصول طبق کردم می احساس من.کنم دنبالش داخل به که کرد اشاره من به و کرد،

  .بزنم

  ».نیست عادالنه چیز هیچ و فاسده چیز بزنم،همه حدس بزار«:گفتم من

 رو شرایط من و!پادو یه هنوز و سال، 19«.شد خیره من به خطرناکی طور به و»!سالمه 19 من«:گفت او

 اونا باالخره که وقتی بود خواهد اطراف این تغییرات مقدار کن؛یه صبر فقط.  داشتند نگه عقب رو من.........داشتم

  ».بدن مسئولیت من به و کنند پیدا شعورشو
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  »چیه؟ اسمت«:گفتم

 اینکه مثل.شنیدم اینجا همیشه من که چیزیه همهء اون. شده!»تو  هی«اون کنم فکر که کنم می شروع دارم من«

 واقعا تو جیمیه،اگر که بسپرند، بخاطر رو من اسم اگر کشه می  رو میکنن کار اینجا که ای قدیمی گوزهای اون

  ».دی نمی احتماال بدی،که اهمیت

  »شدی؟ بزرگ که وقتی بشی خوای می چی و«:گفتم مهربانانه من

 می من وقت اون!باشم،البته خبرنگار یک که«.زد بیرون گردنش از رگهاش و شد، شدیدتر واقعا اش خیره نگاه

 من.کرد نگاه من به آمیز شیطنت او.بگیرم باج ازشون بعد  و کنم، کاوش رو قدرتمندها و پولدارها رازهای تونم

 شغل موقع همون اونا و بنویس، مرموز و بدنام تیلور جان مورد در خوب داستان یه.کنم شروع تو با میتونم همیشه

 واقعا او آیا.بگو بهم شاتگان سوزی و خودت مورد در کثیف و آور شُک واقعا چیز باش،یه زود.میدن بهم رو من

 یک که بهتره کنید؟تو می عوض رو لباسهاتون وقتها بعضی شما بره؟آیا می رختخواب به خودش با رو شاتگان

 خواهم من.  کنم می درست  کثیف خیلی و آبکی واقعا چیز یک حال هر به خودم من وگرنه بدی من به چیزی

  ».داره وجود من علیه بر تو حرف فقط و روگفتی، اون تو که  گفت

 سوزی مورد در کلمه یک من اگر جیمی،«:گفتم. برداشت عقب به قدم یک او و کردم، نگاه بهش متفکرانه من

 سوزی  موقع اون و کنم می استفاده تو پیداکردن برای موهبتم از من ببینم، تو امضای با آشغال این توی خودم یا

 و خشونت با و ناگهانی.بده نشون رو زیادش خیلی ناراحتی که خواد می شکی هیچ بدون که فرستم، می دنبالت رو

  ».مکان همه در

  ».قربان بیاین من دنبال.داره رو تالش یک ارزش«.کشید باال رو دماغش او
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 شده غلیظ فشار و ،بخور،عرق سیگار دود با هوا.کرد راهنمایی غیرطبیعی بازجوی درونی دفاتر به رو من او

 آتشین تمرکز با کار حال در همه که مختلف گزارشگرهای اطراف و بودند کرده شلوغ زیادی طور به افراد.بود

 انگار بودند کامپیوترشون کلیدهای روی کوبیدن  حال  در رفتند،چنان می جلو  و عقب بودند میزهاشون روی

 دارند چکار ببینند که کنن نگاه اینکه بدون میزدند،اغلب فریاد هم برای مرتب اونها.داره بستگی اون به زندگیشون

 اونا.النه یک توی گرسنه پرنده بچه زیادی تعداد خواستند،مثل می رو شایعات آخرین عقاید،و میکنند،اطالعات،

 وجود کشی آدم مسابقه و بدخواهی از پنهانی مشخص جریان یک ولی رسیدند، می نظر به شاد کافی اندازه به

 در طلبی جاه و تالش از محل همه و بود، تنفس غیرقابل تقریبا بود،هوا وحشتناک عمومی صدای شدت.داشت

  .بود خروش و جوش

  .باشه داشتم امید من که بود چیزی همه اون

 گرفت می نادیده رو من متظاهرانه کس همه و.رفت می پایین کنارش در من با دوال دوال اصلی راهرو در پادو

 خواستند می بودند بیرون که مردمی اغلب اینکه برای بود؛شاید  زیرزمینی پناهگاه  مثل   داخلی دفاتر تمسفراَ.

 می سیگار و نوشیدند می چنان غیرطبیعی بازجوی ساعی زنان و مردان.دیگری یا دلیل یک برای ببینند، رو اونها

 اونها عاشق هاشون خواننده شاید.باشه بود ممکنه اون شاید زمینه،که روی روزشون آخرین اون  اینکه مثل کشیدند

 هر با عادالنه بازی بود، اونها برابر در ها موضوع همیشه اینجا کارمندان برای.نیست ای دیگه کس هیچ باشن،ولی

 و کنن انتخاب رو وکیلها بهترین تونستند می ناشر و ویراستار ولی.داشت وجود  شکایت همیشه. کس هر  و چیز

 روزنامه ممکنه.دارند نگه روز یک عالوه به ابد برای دادگاه توی رو ها پرونده تونن می که کنند افتخار این به

 بیشتر روزنامه اینکه بخاطر اغلب نباخته، رو یکی هم وقت هیچ همینطور باشه،ولی نبرده رو پرونده یک هرگز

 وقت هیچ نکرده، عذرخواهی  بار هیچ غیرطبیعی بازجوی.میاره دوومدعوی  طرفاز   بیشتر یا کنه می پرداخت

 در کارمندان که دلیله همین به و.نکرده پرداخت غرامت برای پنی یک وقت هیچ نکرده،و چاپ استرداد یک
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  .دارند قتل به تالش علیه مخصوص های بیمه و شدند قایم بونکر

 باشی فطرت پست روح خرَد،با ،کم تبهکار که نیستی مجبور تو:داشت وجود دیوار یک روی برجسته تابلوی یک

  .کنه کمک ممکنه اونها کنی،ولی کار اینجا تا

  .باشه جک یک ممکنه ،این ای دیگه هرجای

 حضور داشت او اینکه مثل زد ضربه در روی جوری آورد، ویراستار  معاون دفتر به رو من باالخره پادو جیمیِ

  او من. کرد باز و داد هل جواب یک برای انتظار بدون رو در و کنه، می اعالم رو بربر های طایفه الوقوع قریب

 کاغذش از پریشان  میز پشت مالوی اسکوپ خود و بستم، سرم پشت دقت با رو در و کردم، دنبال داخل به رو

 طاسی با کله و غمگین صورت یک با نحیف، پیکر کوتاه،با آدم یک او.کنه مالقات رو من تا بود ایستاده

 شده گلدوزی ش سینه باالی در میزنی صدا اون رو من که  وقتی بخند عبارت که ورپلوِ یک که بود، زودرس

 و داد، فرو یکباره رو شون همه و درآورد دست دم بطری یک از زرشکی کوچیک قرصهای از مشت یک او. بود

 تکون رو دستش احتیاط با من.بده دست من با دفاعی تقریبا حالت  و لنگ دست با تا اومد بیرون میزش پشت از

 که داشتم رو احساس این اینکه بخاطر قسمتی و میاد، کجا از لقبش که میدونستم من اینکه خاطر به قسمتی. دادم

  .بیاد من دست توی ممکنه دستش

  »کنی؟ درست باید تو که نداره وجود مهم چایی تعدادی   کنی؟ می چکار اینجا هنوز تو«.شد خیره پادو به او

 من«زد فریاد و کرد باز رو اون دوباره بعد.کوبید هم به رو در خروجش راه در و »فاشیست« کرد هیس جیمی

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

 مالقات های صندلی از یکی روی که کرد اشاره من به و نشست، میزش پشت کشید، عمیقی آه  مالوی اسکوپ
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 کنم می فکر من.بوده همیشه ها کننده مالقات صندلی که همونطور بود، ناراحت و سفت البته که. بشینم ها کننده

  .کردن تحملت که خاطر این به فقط اونجایی تو بفهمونه بهت که بود قرار اون

 خواهر پسرِ او  اگر کردم می اخراجش من.مردم بقیه برای مخصوصا.وحشتناکه چیز یک بلوغ «:گفت اسکوپ

 همه این رو شما که شرمنده. تیلور آقای اومدی خوش نمک معدن به.........کی دونستم می کاش ای.......نبود یکی

 به دائم دسترسی و پایان بی احتیاط مطبوعات آزادی قیمت.چطوریه که دیدی شما کشوندم،ولی اینجا تا راه

  ».سنگینه فوق تسلیحات

  ».خوبه ای کننده گیج بطورکامال دستمزد که این و بوده، فوری موضوع که شده گفته من به«:گفتم من

 جولین  برای تو که فهمیدم من.کرد نگاه من به ای کننده جستجو حالت به او. کامال.کامال اُه: گفت اسکوپ

  .دادی انجام رو کارها بعضی تایمز نایت در ادونت

  .............بگم بهت او مورد در چیزایی یه میتونم من.زد ناخوشایندی  پوزخند اسکوپ

 آدونت جولین من خوب دوست به تو اگر دوم، کنم،و نمی باور اونارو اول،من.نکن رو اینکار «:گفتم محکم  من

 از بعد و بشه کنده سرت تا  اونقدر احتماال.کنم مضروب رو هات شونه و سر  که میدونم واجب من کنی توهین

  ».کنم می بازی فوتبال داخلی دفتر پایین و باال در اون با من  اون

 و شد، خم جلو به میزش طول در او.نکردم باور وقت هیچ رو داستانها اون من حال هر به«:گفت محکم اسکوپ

 اون به ما غیرطبیعی بازجوی در اینجا تیلور آقای «:گفت باشه کاری شکل تا کرد می تالش سختی به که حالی در

 دیوانه افسرده یک ما.کنیم می چاپ ای لحظه یک تفریحات و داستانها،سرگرمی ما. نیستیم اخبار کار در صورت

 با هایی مسابقه ما داریم، نگه انگشتاشون نوک روی رو هامون خواننده بنویسه،تا رو طالع تا کردیم انتخاب رو
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  اخبار   در همیشه ما و افته، می اتفاق کجا بعدي زمانلغزه بزن حدس کردیم،مثل برگزار بزرگ واقعا هاي جایزه

 داستانهایی ما.نباشه درست خبردقیقا اون اگه حتی. اولینیم کنند می  ها مشهور و پولدارها که کارهایی مورد در

  ».بخونن خوان می مردم که کنیم می چاپ

  »درستند؟ اونها آیا که جهنم به و«:گفتم من

 به ما چقدر بدونی اگر شد خواهی متعجب «. زد رو ناخوشایندش لبخند اون دوباره و انداخت باال شانه اسکوپ

  ».باشه اتفاقی اگه شیم،حتی می نزدیک حقیقت

 به باشه تنها من با این از بیش خواد نمی دیگه اینکه از آسودگی مشخص مقدار یه با اسکوپ.اومد زدن در صداي

 وارد تازه با تا شدیم بلند  دو هر من و اسکوپ و شد باز در بشه، وارد که گفت وارد تازه به او.کرد نگاه باال

 مشکی موهاي بلند آبشار. خوشگل اي کشنده حد به و. رسید می نظر به ورزشکار و بود قیافه با او.کنیم مالقات

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

 فوق بدن بیشتر هرچه تا بود شده داده برش دقت با بودکه پوشیده شیک پولکاي شب لباس یک او.قدیمی مدل اي

  .بده نشون ممکنه که اونجا تا رو باشکوهش هاي سینه و  العاده

 مدل موهاي صفحه و بود، خورده پیچ بیرون به پیشونیش از که داشت جذاب کوچیک شاخ دوتا همچنین او

  .بود کرده پریشون رو چتریش

  ».ماست جوان هاي خبرنگار وفادارترین از یکی این«:گفت افتخار با او

  ».البته برعکس و.کنم می معرفی  بهت رو دیواین تیلور،بتی جان«

  ».بود خواهد پرونده این در تو همکار او«
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  .شدم خیره اسکوپ به و.انداختم رو اون سرعت به ولی بدم،  دست بتی با تا میرسیدم داشتم من

 می میدونم من که افرادي کنم، می انتخاب رو ها پرونده روي خودم همکاراي خودم من.کنم نمی فکر اینطور من«

 مسافر یک که وقتی کنم تضمین براتون رو نتیجه تونم نمی من.باشن خودشون مواظب و کنند همراهی من با تونن

  ».بتی نشو ناراحت.باشه اطرافم

 بزار کردم، کار غیرطبیعی بازجوي براي من ولی. نداره اهمیتی«:گفت غنی نیرومند صداي یک با شادي با او

  ».کنی همراهی من با بتونی تو اگه ببینیم

 به رو ران از انگیز شگفت حجم یک تا انداخت هم روي رو پاهاش و ، نشست ویراستار کمک میز لبه روي او

 نشونه من طرف به رو هاش سینه نوک و بکنه قوس رو کمرش بتونه تا شد متمایل عقب به و بگذاره، نمایش

  .خوب واقعا هاي سینه.خوب پاهاي.خوب هاي تاکتیک. بگیره

  ».باالست این من صورت ، هی «:گفت بود شده سرگرم که حالی در او

  »دي؟ می انجام کاري چه دقیقا اینجا  تو.هست اون درسته«:گفتم من

 اون  از یکی بود،در استون رولینگ یک بابا.شیطانه منظورم واقعا من و عزیزم  خبرنگارم شیطان دخترِ  یک من«

 شناخته بهتر تا باید نفر یه.بود شرم بی دختر شهوت شیاطین هاي گروه از یکی عضو مامان و ساید، نایت تورهاي

 این در تو هستم،و یک درجه خبرنگار واقعا من.تر مهارت با مرتبه دو و زندگی، بزرگی به.اینجام من اما شد، می

  ».ببر لذت و بده تکیه فقط بنابراین، داشت، خواهی احتیاج من به پرونده

 غیرخوش صندلی روي دوباره من و نشست میزش پشت دوباره او».میگه راست «:گفت سنگینی با اسکوپ

  .کرد نگاه من به محکمی بطور  و برد فرو هم در رو انگشتهاش اسکوپ.نشستم ها بازدیدکننده آمدگوینده
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 می ازت کنیم، خرج رو پولی همچین که بخواهیم ما اگر.تیلور آقاي داده قرار از قسمت یه تو با بتی همراهی«

 تالفی براي راه بهترین و.بگیریم رو  پولمون ارزش که هستیم مصمم ما بدي، انجام ما براي  رو کار این که خوایم

  ».کردي رو اینکار چطوري تو اینکه مورد در خودمون اختصاصی  کامال داستان نوشتن ها هزینه از مقداري کردن

 اعماق تاریکترین کردن طی حال در هم، با ما زمان صمیمی کردن نقل.تیلور جان با پرونده یک روي«: گفت بتی

  »!ساید نایت

 به ممکنه امنیت ماموران.کنیم چاپ سریع کافی اندازه به رو ها نسخه تونست نخواهیم ما عزیزم، بگم صادقانه«

  ».نداشته داستانی همچین موقع هیچ کس هیچ.کنن مشارکت اونا کار در و باشن بیرون خوبی

  ».نه«:گفتم من

 صورتم روي رو نفسش تونستم می که نزدیک اونقدر شد، خم من طرف به و لغزید جلو به پایین به میز از او

 تونم می خیلی من و.داشت خواهی واقعا.عزیزم داشت خواهی احتیاج من به پرونده این توي تو«. کنم احساس

  ».باشم کمک

  ».دارم نامزد من.عزیزم بکش ترمز«.کرد نشینی عقب مقدار یک او و شدم بلند من

 رو چیز همه ما«:گفت انداخت من به معنا با نگاه یک   زد می هم به رو ظریفش کوچیک دستهاي حالیکه در بتی

  »!دونیم می مورد اون در

 شما از یکی که گرفتیم نظر در رو احتماالت کامال ما حتی!سکسی روانی قاتل سوزي شاتگان و  بدنام تیلور جان«

 هنوز او آیا شبیهه؟ چی به واقعا سوزي جان، بگو ما به او مورد در رو چیز همه. میکشه رو یکی اون آخرش

 چیزهایی چه مورد در  مخصوص کوچیک هاي لحظه اون در شما  ست، بسته خواب اتاق درِ که وقتی سکسیه



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
25 

 

  ».بدونند رو کثیف کوچک جزئیات همه که مشتاقند قطع طور به کنجکاو  ذهنهاي کنید؟ می صحبت

  .بره عقب قدم یک او که شد  باعث من صداي در چیزي و »بمونند مشتاق بزار «:گفتم من

  ».خطرناکه خیلی و خاص خیلی شخص یک سوزي«

 به بتی و ، نشستم صندلیم روي دوباره من»چیه؟ شامل پرونده که ندم توضیح دقیقا من چرا «:گفت سریعا اسکوپ

 اسکوپ روي من.کرد تا گیرش نفس هاي سینه زیر رو بازوهاش.باشه من روي در رو تا داد تکیه میز طرف یک

  .کردم تمرکز

 روي اون. شده بریده برنامه و.داشته وجود مرگ از پس زندگی از برنامه یک«:گفت مقدمه بدون اسکوپ

 پن اسم به یکی تلویزیون دستگاه اون مالک و ، آبی صفحه از هشداري هیچ بدون شده روشن نفر یک تلویزیون

 نوار و اومد ما طرف به او اونموقع.کنه ضبط دي وي دي روي رو اون کنه،و ضبطش که بوده تیز اونقدر داناوان

  ».خریدیم پول از جهنم یه عوض در رو اون  اختصاصی حقوق ما و داد، پیشنهاد ما به رو مرگ از پس زندگی

  »جهنم؟ یا بهشت شده؟از بریده برنامه یک«:گفتم من

 این ما خوانندگان!بزرگ آنسوي واقعی،از طالعات ا ده؟یک می اهمیت کی دونه؟اصال می کی«: گفت اسکوپ

  ».خورند می هاشون قاشق با رو

  »ندیدین؟ رو دیه وي دي این روي واقعا که چیزي  هنوز شما که شدم متوجه درست من آیا«: گفتم من

  ».نگاه یک حتی نه«:گفت بشاشی با اسکوپ

  ».باشه دیگه ابعاد یا دنیاها از برنامه یه تونه می یا.باشه جعلی تونه می اون«:گفتم من
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 وي دي با او.شده ناپدید داناوان متاسفانه، ولی خوایم می رو اون ما.اونیم مالک ما. نداره اهمیتی«:گفت اسکوپ

 می ما.نرسید اینجا به وقت هیچ او بودیم،ولی کرده آماده ما که درشتی خیلی  چک عوض در  بود، ما راه در دي

 مورد در هفته ماتموم!باشیم داشته رو ضبط باید ما.   کنی پیدا  ما براي رو دي وي دي و داناوان تو که خواهیم

 جار برامون عام مال در و برسه، اون به دستش اي دیگه کس اگر!کردیم تبلیغ یکشنبه نسخه در اون پخش

  »بفروشیم؟  دي وي دي ازاین کپی تونیم می ما چقدر داري اي ایده هیچ تو آیا نیست، داستان فقط این و......بزنه

 تلویزیونش یکی که نیست آینده از عبور اون مثل که اون «.  بودم نشده قانع هنوز من اسکوپ جدیت وجود با

 پخش رو اون ما که وقتی  و خرید، باي اي  از رو نوار از کپی یک بود؟سوزي کرده ضبط بعد سال 19 در رو

  ».خندید می شدت به و داد می نشون دوربین به رو لختش کله ،که بود آینده لباس در نفر یه فقط اونجا کردیم،

 فیکس آبکیش هاي چشم با رو من که کرد رو تالشش بهترین و شد،  خم جلو به میزش روي اسکوپ

  هر با ، کنی پیدا  رو مالکش و  مرگ از پس زندگی نوار   که میده ماموریت تو به طبیعی غیر  بازجوي«.کنه

 بازجوي و ضرورتا نه ولی صاحبش  با بیار،ترجیحا ما براي رو دي وي دي.بدونی ضروري  که اي وسیله

 ما.بدي ترجیح تو که چی هر پستی، تمبر یا نقد،طال،الماس.کرد خواهد پرداخت تو به پوند میلیون یک غیرطبیعی

 مورد در کارشناسیت نظر و کنی نگاه رو نوار که کنی موافقت اگر میدیم، تو به پوندي هزار 50 دیگه انعام یک

  ».بدونی که هستی شرایطی واجد ،تو که  اینه قضیه.بگی ما به رو نیست یا هست واقعی اون اینکه

  »جعلیه؟ اون بگم من اگر و«.کننده رد نه کننده تایید نه ، دادم تکون سر من

 فیلم مقدار یه با رو ش چاشنی تونیم می همیشه ما.دیم می بیرون رو اون حال هر به ما«.انداخت باال شانه اسکوپ

 رو کنند کار لیلیث خاطرات روي بودیم گزاشته که رو افرادي همون تونیم می ما. کنیم زیاد مخصوص بیشتر

  ».کنیم استفاده
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  »!نگذاشته باقی خاطراتی هیچ مادرم که دونم می حقیقت یک عنوان به من!کن صبر دقیقه یک«:گفتم من

 اتاق در حاال همین که گزاشتیم رو افرادمون بهترین  از نفر سه ما که همینه براي!دونیم می ما«:گفت اسکوپ

 نوار بزرگی به نه البته! باشند بزرگ  قراره اونا بگم بهت تونم می کننند،من می کار اون نوشتن روي دارند کناري

 بعد نه. بدیم،البته انجام رو اون بخوایم ما اینکه نه.....پوله کردن چاپ براي لیسانس یک مرگ،که از پس زندگی

  ». آخر بار از

  »!کنی پیدا ما براي رو  دي وي دي این باید تو«

  ».بگم کردي پیدا رو اون چطوري تو اینکه داستان تا میام تو با من و «:گفت بتی

  .....پوله آور سرسام مبلغ یک پوند میلیون یک.فکرکردم موردش در من

  ».همکار قبوله«:گفتم من

 هاش سینه با جذابی خیلی کارهاي که داد انجام خوشحالی از کوچیک رقص یک و پرید، پایین و باال دیواین بتی

  .کردم نگاه اسکوپ به من.داد انجام

 مجاز کسی هیچ  که نیستم مطمئن من. بیاد در آب از واقعی چیز مرگ از پس زندگی نوار این اگر«:گفتم من

  ».باشیم آماده اون براي ما کنم نمی فکر من جهنم؟ و بهشت از واقعی مدرک.ببینه رو اون باشه

 تونه می........... دي وي دي فروشه می روزنامه بسیار بسیار  که خبره،چیزي تیتر مهمه که چیزي«: گفت اسکوپ

  ».فروشیم می داریم ما که مفهومه این. دیگه یکی یا راه یک بشه، درست

 میفته اتفاق مردنمون از بعد که چیزي از محکمی مدرک اون باشه،اگر واقعی اون اگر ولی«:گفتم من
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 فکرشو کی!واقعی داستان یک باالخره! میدونم من«:گفت دیواین بتی ،»شد خواهد دیوانه  ساید نایت همه.......باشه

  »!انگیزه،عزیزم شگفت خیلی واقعا اون! کنه می

 

  ».عاشقتم جان«الیکه چانه ش روي شانه من بود و من نمیتونستم صورتش رو ببینم گفتسوزي در ح

  ».عاشقتم تا زمانی که  دنیا تموم بشه.برات میکشم.برات می میرم«

  ».همه چیز واقعا درسته.می دونم«:من گفتم

  .ولی هر دومون میدونستیم که اینطور نیست
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  تبلیغ کردنایمان ، امید و 

 بودم،ناگهان کرده ترک که خیابانی همون گوشه در درست و آمدیم بیرون غیرطبیعی بازجوی دفتر از من و بتی

 کجا هیچ از مردم شدن ظاهر.نکرد توجهی هیچ ما به کس هیچ.شدیم ظاهر بتی ابعادی کلید لطف به کجا هیچ از

 کسی هر که هکنند می شدن ناپدید به شروع ناگهانی طور به مردم که موقعی اون.عادیه امر یک ساید نایت در

 به بتی که شدم متوجه من.خوب دالیل با معموال و بدوند پاهاشون روی و بکنه کشیدن جیغ به شروع تا داره تمایل

  .شناختم می رو نگاه اون من.کشیدم آه درون از من و کنه، می نگاه من به داره متوقعی طور

 کردی، مطالعه رو ،افسانه شنیدی رو داستانها همه شناسم،تو می رو نگاه اون من«: گفتم بتی به عبوس طور به من

 طعنه لبخند که حالی در شاید.کنم حل انگشتهام بشکن یک با رو قضیه کل که داری انتظار من از تو حاال و

  ».کنه نمی کار اینطوری ولی متاسفم،.  گم می قول نقل شایسته و شریرانه و دار کنایه چیزی و دارم آمیزی

 می همه....... اما«:گفت بود کرده امیدفیکس نا سگ توله یک مثل رو من  سیاهش  چشمهای با  که حالی در بتی

  »تونی؟ کنی،نمی پیدا رو هرچیزی یا  کسی هر تونی می تو ، داری موهبت یک تو که دونند
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 پیچیده بیشتر خیلی همیشه واقعیت. کنی باور رو ها افسانه این تا بدونی بهتر  مردم همه از باید تو«:گفتم من

 اون بسادگی تونم نمی من ،ولی دارم مردم و چیزها کردن پیدا برای موهبت یک من ، بله: مورد این در البته.ست

 یک به تا دارم احتیاج خاص سوال یک من.کنم پیدا رو دیش وی دی یا داناوان پن دقیق مکان تا کنم استفاده رو

 رو جستجو کجا اینکه از ناهموار احساس یک باشم قادر باید ، گرفتم من که اطالعاتی با ولی.برسم خاص جواب

  »..........باشم داشته کنم شروع

 به رازهاش دادن نشون و شدن باز به شروع دنیا و کردم، بیدار  رو اختصاصیم سومم،چشم چشم کردم، تمرکز من

 وچشم کرد، اصابت سرم درون به ناگهانی خشن فشار یک که وقتی  درد و  تعجب از من سپس و........کرد من

 سگ یک مثل راحت خیلی و سرعت به بیرون از عظیم نیروی یک.زدم فریاد کوفت هم به شدت با رو درونیم

 عقب به قدم چند بتی و دادم شدیدی فحش من.کرد خاموش رو من موهبت میندازه دور رو مزاحم کک یک که

  .رفت

 کنم باز رو بود کرده تاریک رو صورتم کردم می احساس که اخمی کردم می سعی که حالی در

 من خواد نمی کثیفی و بزرگ چیز یا کسی  که میافته اتفاق وقتی این.افتاد اتفاق چیزی یه فقط.متاسفم«:گفتم

  ».ببینم تونم نمی  ای لعنتی چیز هیچ من. کشیدند پایین رو من اونها.کنم استفاده رو موهبتم

  ».بده انجام رو اون بتونه کس هیچ کردم نمی فکر من«:گفت بتی

 امیدوارم من.باشه نوعی از اصلی بازیگر یک باید.بزنم جار بخوام من که نیست چیزهایی اون از این «:گفتم من

  ».نباشه شیطانی دوباره

  »!بگو بهم  مورد اون در!کردی هدایت رو کننده افسون زندگی یک جان،تو دوباره؟اُه«:گفت لذت با بتی
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 ، حال هر به.کنم نمی صحبت موکلهایم دیگر های پرونده مورد در جهنم،من در شانس یک حتی نه«:گفتم من

 پرسیدن سوال بدیم؛ انجام قدیمی روش به رو این مجبوریم ما.باشم فایده بی موهبتم بدون  من که نیست اونطوری

  ».ها سرنخ کشف و ها، راهنمایی کردن ها،دنبال

 چیز یک مرگ از پس زندگی نوار که نیست معنی این به باشه، درگیر اصلی بازیگر یک اگر.....اما«:گفت بتی

  »بشن؟ درگیر باید اونا چرا باشه؟وگرنه، واقعی

 نوار که کنن کشف خوان می اونا اینکه برای شدند، درگیر شدیم درگیر   ما که دلیلی همون به اونا«:گفتم من

  .نه یا واقعیه چیز مرگ از پس زندگی

  ».نیست ساده چیز هیچ  وقت هیچ ساید نایت در...... واقعیه اون کنیم فکر ما خواد می یکی اینکه برای........یا«

.  داشت وجود بتی مورد در ظریف تغییر یک.کردم نگاه دیواین بتی به متفکرانه و ایستادم من موقع اون و

 ایجاد بودیم کرده ترک رو غیرطبیعی بازجوی دفاتر که موقعی اون از ظاهرش در مشخصی اما کوچک تغییرات

  .بود پوشیده مسخره بزرگ کاله یک حاال او که بدم تشخیص تا کشید طول برام لحظه یک بود، شده

 عنوان به ، من طبیعی فریبندگی از قسمتی.تغییره حال در همیشه من ظاهری جزئیات.شدی متوجه ه،تواَ«:گفت بتی

  . همخوابهشیطان  یک دختر

  ».پوشیدم رو زیر لباسهای همون همیشه عزیزم؛من   کنه پرت رو حواست این قراره

 حرف و کنیم فکر مورد این در تا  داریم احتیاج خلوت جای یک به ما.زیادی قلب قوت چه«:گفتم من

  ».نیست دور زیاد اینجا از خسته عقاب کبابی و بار.نشه مزاحممون کس هیچ که جایی.........  بزنیم

 دهه از روحی!شناسم می رو اونجا من«: گفت زد می هم به شعف با رو کوچیکش دستهای حالیکه در بتی
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  »!پسر توپه!شصت

  »هستی،نیستی؟ همینطوری همیشه تو«:گفتم من

  »!البته«

  »..........بده پول بهم این برای کنم می وادار رو ویراستارت من«

  ».گن می رو اون مردم از خیلی«:گفت دیواین بتی

 های وارسته ترینفکر روشن همه برای اجتماع آب چاله و شده شروع رقص کافه یک از خسته عقاب بار و کبابی

 و ریزی طرح رو ها شایعه آخرین تا میکرد، پیدا حضور خسته عقاب در بود کسی که هرکسی.بود 1960 دهه

 1970 در اونجا.بود خودش خوبی از نافذتر خیلی تقریبا و ای افسانه و وار دیوانه اونجا.بده گسترش و معامله

 احترام مورد و عالقه مورد خیلی اونجا ولی ها، بیتل شدن جدا از اعتراض عنوان به خودکشی شد،احتماال سوزانده

 رو خودش مکان ساختمان روح برگشت، روح یک عنوان به و بمونه مرده درازی مدت برای که بود اون از تر

 های بهترین انبار، یک عنوان به اونجا روزها این و داشت،  نگه جامد و واقعی رو اونجا مردم اعتقادات. کرد شکار

  .میکنه عرضه رو 60هده

 و کبابی توی رو نداشته وجود جهان بقیه در سال چهل برای که موزیکی و غذا و نوشیدنی از مارکهایی میتونی تو

 سفر از مختلف فرمهای میان از میومدند، داخل همیشه شصت دهه از مشهور افراد و باشی، داشته خسته عقاب بار

  چیه؟ خب،پس نیست،اما همه برای اون. راست سر غیر های وسیله دیگر و زمان،

  .شدم داخل و کردم باز فشار با رو هندسی شده کاری مشبک ورودی در من

 گلو،و روکُوکُودی نئونی امضای دیوارها روی یحرو الگوی که وقتی کشید وآه کشید نفس باز دهان با بتی
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 اسم با که چیزی و چینی، بته یاسمین،چوب بوی از هوا.دید رو لری تیموتی جیمی،چه،و از  پاپ هنری پوسترهای

 وقتی  گوشه یک در کرد هیس بلندی صدای با پیچیده فلزی وسیله یک.بود غلیظ شد می نامیده جاز سیگارهای

 طور به رو سرت باالی تا  بود کافی که کافئین با قهوه از مختلفی برندهای و بخار از مختلف رنگ چندین که

 ساعتها برای رو اونها حداقل یا کنه، زنده رو مرده تونه می خسته عقاب قهوه.داد بیرون منفجرکنه تمیزی کامالً

 صندلی یک روی رو خودم احتیاط با و نشوندم فورمیکا روکش با میزهای از یکی پشت رو بتی من.برقصونه

  .آوردم پایین رفته در زهوار پالستیکی

 در کردند، می رنگ رو اولیه های رنگ از چرخشی دیوارها روی زیبایی های طرح  در چرخان رنگی المپهای

 انتخاب مخصوص دکمه و پول ریختن برای سوراخی دارای خودکار گرامافون جعبه(باکس جوک یک که حالی

 فور گروه حاضر حال در ریخت، می بیرون رو توپ های آهنگ دیگری از پس یکی تاردیس اندازه به)صفحه

 به تر شهوانی مقدار یک  عاشقانه  آهنگ یک برای من نظر به همیشه که».بود خواهم اونجا من بیرون، بیا«تاپس،

 تا بودند اونجا بودند،اغلب نشسته آینده و حال گذشته، از مشهور های چهره ما اطراف همه در.رسید، می نظر

  .باشه داشته یکباره رو اونجا همه که کرد می تالش و چرخید، می جلو و عقب صندلیش روی بتی. بکشن سرک

  ».خبرنگاری تو میکنن فکر مردم.نکن نگاه خیره«:گفتم من

 قبال وقت هیچ من!انگیزه شگفت خیلی این اما«:گفت پرید می پایین و باال صندلیش روی همش که حالی در بتی

 فقط ما.نمیدن راه این مثل جاهایی توی وقت چهی رو من مثل افرادی.......بودم،البته،اما شنیده موردش در.نبودم اینجا

  »شده؟ نابود مکان این که بودم شنیده درست من آیا.بنویسیم موردشون در تونیم می

 وقتی نه ولی داری، نگه پایین رو خوب روح یک تونی می تو. برمیگرده همیشه ولی.  بار چندین.اُه،بله«:گفتم من

  ».دارند اعتقاد بهش آدم زیادی تعداد که
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  ».........گفت دلقک!ها!ها«کرد تغییر مان مانفرِد به باکس جوک موزیک

 بود آویزان سقف از که طالیی قفسهاي در و بودن، چسبانده پولک مشت یک فقطبه جاي لباس  ، رقاصه دختراي

  .رقصیدند می اي وحشیانه بطور

 می بدل و رد شاد آمیز اغراق هاي قصه و عبور اسم مخفی مامورهاي از مجموعه یک نزدیک میز یک روي

 مکانیکی هاي پنی آخرین با بودند گذاشته کنی کَم رو مسابقه اتفاقی اي خودنمایانه طور به  که حالی در ، کردند

 که چترهایی ، داشتند کننده خفه هاي سیم و لیزر  که هایی ساعت بودند، ارتباطی وسایل  که هایی کفش و

 عمال کنه اثبات رو ش کننده نامرئی دستبند خواست می که وقتی  مامور یک.بودند شمشیري عصاهاي همچنین

 احتماال. بودند کنفرانس در شدت به دروید دکتر و غریبه، دکتر مسافرت، دکتر ، دورتر خیلی نه.شد ظاهر و غیب

 تکون دست و زدند می لبخند که بودند، آمریکا ملکه و پادشاه اونجا و.بود شده گم دوباره دار دنباله ستاره یک

  .شدند می  رد وسط از که موقعی در میدادند،

 و لباس عنوان به رو صورتی پالستیکی هاي تسمه از اي مجموعه که برق و زرق پر و قدبلند زن پیشخدمت یک و

 فوق سینه روي.بگیره سفارش تا آمد ما میز طرف به زنان قدم بود پوشیده ران باالي تا پالستیکی هاي چکمه

او روي میز به طرف جلو خم شد،  براي بهتر نشان دادن شکاف   EV مخفف  با بود شده امضا نام یک ش العاده

  .فوق العاده سینه ش

  »هیوال تموم شد؟اون رو براي توریستها نگه دار،فرِد، تو چرا اینجا کار می کنی؟شغل شکار «:من با مهربانی گفتم

و یه دختر همیشه باید غذا .کار من همیشه فصلی بوده.تو میدونی چطوریه جان«. او به زیبایی شانه باال انداخت

صبر کن تا ترُولها دوباره شروع به هجوم آوردن از زیر زمین بکنند و اون موقع می بینی چه زود شماره .بخوره

برات بکنم؟ما این چاي سبز فوق العاده رو از تبت داریم، اگر چه یه حاال،چکار می تونم .تلفن من یادشون میاد
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خرده روغن داره،یا اینکه ما مقداري نان شیرینی شکالتی تازه پخته شده داریم که نه تنها درهاي آگاهیت رو باز 

  ».می کنه، بلکه چیزهاي خونی رو دقیقا از لوالهاشون منفجر می کنه

  ».لفقط دوتا کُکت«:من محکم گفتم

  »تو مقداري نی هاي فرفري وورلی با اون می خواي؟«

  ».بخش تجربه ست ءاون همه.البته«:من گفتم

  »است؟پس اي وي براي چیه؟EVاما چرا اون تو رو فِرِد صدا کرد،وقتی مخفف اسمت .ببخشید«:بتی گفت

رفت تا سفارشمون رو و وقتی که او ».و من براي همه چیز ایستاده م. باکره سابقEx-Virgin«:فرد گفت

بیاره،باسنش رو در میان میزهاي توده شده شاید فقط یه خرده بیشتر از چیزي که صریحا ضروري بود نوسان 

  .میداد

  ».تو افراد خیلی جالبی رو میشناسی جان«:بتی گفت

اصالتا تو چی میتونی در مورد فردي که . بزار روي موضوعی که در دست داریم تمرکز کنیم«.من پوزخند زدم

  »پیشهاد فروش نوار زندگی پس از مرگ رو به شما داد بگی؟

هیچ .چیزي که همه میدونند اسمه، پن داناوان «: بتی در حالی که به زیبایی در موقع تمرکزاخم کرده بود گفت

او از میان خط آبی  تماس گرفت و تقریبا .کس در دفاتر هیچ وقت او رو ندیده ؛ تنها تماس ما با تلفن بود

ولی او خیلی پاپِی شده بود، و وقتی که ما .ما تعداد زیادي تماس آدمهاي پست فطرت داریم.پشیمان شده بود

فهمیدیم او جدي بود، او مستقیما  سر اسکوپ خراب شد که در جواب ،اسکوپ او  رو به ویراستار پاس داد، که 

  ».قرارداد رو براي حقوق اختصاصی بست
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 رو داناوان وقت هیچ کس هیچ که نیومده عجیب ذهنت به آیا پول، از زیاد یلیخ مقدار یک براي «:گفتم من

  »نکرده؟ دي وي دي به اجمالی نظر یک حتی یا نکرده، مالقات

 از بیشتر کن،روزنامه اعتماد من به!بره دیگه یکی پیش اینکه از قبل کنیم ثبت رو حقوقش که بودیم مجبور ما«

  ». میاره در پول داستان این از دید خواهد هرگز داناوان که اونی

  »داري؟ رو آدرسش حداقل تو آیا«

  .نیست اونجا او کردیم، چک قبال ما!البته«:گفت خاطر آزرده بتی

  ».بوده بدهکار اجاره هفته دو حالیکه در رفته، دیروز

  ».باشه اونجا سرنخی یه شاید.بریم اونجا که داریم احتیاج ما حال هر به«:گفتم صبورانه من

  ».ندیدم سرنخ یک وقت هیچ من!توپه اووه،سرنخ«:گفت شادي با بتی

 داخلش و کرد، باز کرد نمی حمل رو اون قبال که بخورم قسم حاضرم من که رو بزرگ چرمی پول کیف یک او

 چیزهاي از نوع همه با شده بندي بسته و پر خیلی نظر به کیف.کرد رو و زیر آدرسش دفتر کردن پیدا براي رو

  .زد نیشخند و گرفت کردن نگاه حال در رو من بتی.بود جالب

 جفت یک و.واقعی استخوان از شده ساخته مقداري کلید،شامل شاه کلیدهاي.شده اضافه مقدس آب  فلفل،با اسپري«

 چیزي نوع همه براي باید گزارشگر شیطان دختر یک.بده پوشش رو سریع خروج یک تا دودزا، هاي نارنجک از

  ».باشه،عزیزم آماده

 عموم در شدن ظاهر براي زیاد او.بود چسبیده من کنار نزدیک بتی.نبود دور زیاد اون.رفتیم داناوان پن جاي به ما
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 چیزهایی همچنین که داشتند تمایل ها ستاره  که وقتی ظاهرا.بود نوشته که داستانهایی از بعضی نبود،بدلیل رو پر

  .باشن خطرناک خیلی تونن می بدن،طرفدارانشون قرار راهشون مسیر در رو

  ».اینجام من که وقتی کنه نمی نگاه تو به کس هیچ.باش آروم«:گفتم من

 مسخره بزرگ کاله زیر از که حالی کرد،در موافقت بتی».کنی می جلب خودت به توجه خیلی تو رسه می بنظر«

 به مردم که اي شیوه ست، کننده مجذوب واقعا اون«.بود متفاوت کامال رنگ یک در حاال شد،که می ظاهر ش

 با افراد از بعضی ولی هراس؛ مقدار یک حتی و هست،شخصا، ،ترس اینه منظورم.دن می نشون واکنش تو حضور

 رو گن می مردم که چیزهایی اغلب واقعا تو.خدا یک بودي،یا شاه یک تو اینکه مثل میکنند، نگاه تو به هیبت

  »دادي،ندادي؟ انجام

 می ترک اون از بعد رو اونجا و رسم، می اطراف من بگم طقف بزار کنم، می رد نه کنم می تایید نه من«:گفتم من

  ».کنم

  »؟........سوزي شاتگان و تو و«

  ».نرو اونجا.......هاست محدودیت باالي اون«

  ».عزیزم ، کنی سرزنش کردن تالش براي رو دختر یک تونی نمی«.زد من به اي کننده خیره لبخند او

 یکی خفه، کوچیک فروشی بنجل مغازه باالي یک  کوچک آپارتمان یک داناوان پن که رسیدم نتیجه این به من

 می پیشنهاد شده شکسته قیمتهاي با رو معمولی هاي شدگی لعنت  و آرزوها که ژنده شلخته، هاي بنگاه از دیگه

 تماس تا ننکمی خم پایین رو سرشون که حالی در و سراسیمه بالقوه مشتریهاي که مکانهایی اون از. داشت دادند

تاب و آب پر نام داناوان پن بنگاه.شن می رد باشن نداشته کسی هیچ با چشمی
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 نبودم مطمئن کامال من.فهمیدند نمی رجوعهاش ارباب اغلب شک بدون که ادیبانه کنایه یک کشید، می رخ به رو

  .گرفتم رو اون کامال خودم که

 داناوان که رسید می نظر به.کردیم نگاه بدرون مگس فضله با شده دار لکه دار خط رهجپن میان از من و بتی

 در شدن بسته و باز حال در همیشه که مختلف هاي لغزه زمان میان در که بود هایی ازآشغال نوع اون در متخصص

 مشخصا چیزهاي همهء.دیگر ابعاد و زمانها از ، غریبه مصنوعات و شده گم اشیاء.شد می پیدا  هستند ساید نایت

 کاوش با که هستند واقع،کسایی در شد، می قاپیده شدند می ظاهر که اي لحظه همان در قدرتمند یا ارزش مفید،با

 در بینی پیش وقت باشن؛هیچ سریع خیلی باید اونها اگرچه.(کنند می درست خوبی زندگی ها لغزه زمان در کردن

 در   میشه ناپدید زمانلغزه که وقتی خواي نمی تو و نداره، وجود کشه می طول چقدر لغزه زمان یک اینکه مورد

 و  طلبن می مبارزه به رو آسون تجزیه یا شرح اغلبا شند می ظاهر که چیزهایی از زیادي تعداد ولی.) باشی داخل

 در اون اینکه افته،تا می پایین  مرحله هر در قیمت هستند، بازرگانی جامعه در آمدن پایین به مایل چیزهایی  چنین

 طبقه براي عجیب شده لعنت خیلی فقط یا پیشرو پیچیده،خیلی خیلی چیزهایی.رسه می آخر به این مثل بازارهایی

 می جذب میگیره کک که سگ یک مثل  ساید نایت که اي دیده آموزش امور اولیاء  همه وجود با کردن بندي

  .نه پول اما شدند ساخته این مثل هایی مکان در ها اقبال و بزرگ اکتشافات.  کنه

  .نکرد کمکی ولی مالیدم پنجره روي رو کتم آستین من

 هاي باقیمانده و ها آشغال فقط.بده خوابی بی شب هیچ کالکتور به که نیست اینجا چیزي خب،هیچ«:گفتم من

  ».دم نمی تو به پنی دو اونا از کدوم هیچ برا من.مختلف هاي لغزه زمان از معمولی

 همه تو که میشه فراموشم هی من........میشناسی؟شخصا؟واوو رو کالکتور تو کن، صبر دقیقه یک«:گفت بتی

  .شناسی می رو ساید نایت هاي افسانه
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  »شکلیه؟ چه او

  ».خطرناک خیلی و ای عقده خودبین،«:گفتم من

  ».نوشتم می موردشون در فقط من.ببینم رو ای افسانه هیچ نتونستم وقت هیچ باحاله،من خیلی ه،ایناُ«

  ».کنن می ناامید رو تو فقط شخصی طور به ،اوناهمینه روش بهترین«:گفتم من

  »تو؟ مثل«:گفت بتی

  ».دقیقا«

 که نبود ممکن بده،اغلبا نشون رو آینده تکنولوژی از عجیب های تیکه تا میداد انجام رو کارش بهترین ویترین

 یا ها بیگانه مصنوعات باشه،یا قدرت اشیاء بود ممکن که عجیب اشکال با چیزهایی کنار باشه،در کامل کامال

 تخم بود ممکن که هایی مرغ کنه،تخم پرواز بود ممکن که هایی فرش.گمشده های تاریخ از هایی عتیقه

 هیچ البته. بگی رو انداختنش بکار درست کلمات بتونی تو فقط اگر بشه باز بود ممکن که پازلی های بگذاره،جعبه

  .بود چیز همه زدن چانه این مثل هایی مکان در. بود نشده نصب چیزی هیچ روی قیمتی

  

 زنگی هیچ شدیم وارد ما که وقتی.شد باز راحتی به اون کردم،و امتحان رو در من. بسته:گفت می در روی امضای

 زمان از مقداری برای که میداد نشون مکان حالت ها،و مشتری نبود،یا فروشگاه متصدی از نشانی هیچ.نداد صدا

 غبار افتادن صدای تونستی می تمرین با   اونقدرکه.بود ساکت و ساکن خیلی تاریک،  درونی قسمت.است نبوده

 جواب کس هیچ باشه،ولی کردن حرکت دزدکی حال در هنوز ای گوشه در کسی زدم،شاید فریاد من. بشنوی رو

 بطور بتی.کرد می سست رو بلند صداهای مکان طبیعت اینکه رسید،مثل بنظر یکدست سکوت در من صدای.نداد
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 از بعضی در و کرد، مطالعه رو بود شده گذاشته ای شیشه های قفسه روی که رو چیزهایی از بعضی مشکوک

 از کنم،که چک رو دخل تا رفتم صندوق پشت من حالیکه داد،در می چین رو عالیش دماغ آلی اغلباً های نمونه

 باز  راحتی به دخل ،آمدنی بیرون های قیمت و برنجی، سنگین دادنی فشار های دکمه با بود، قدیمی مدلهای اون

 بود شده میخ نامه یک کنارش در.داد نشون داشت داخلش خرد پول مشت یک فقط که رو خالی کشوهای و  شد

 با شده کامل اخطارِ  آخرین عنوان به های قبض از آنها کردم،اغلب چک رو اونها سریع من.قبض کپه یک با

  .کرده نمی کار خوبی به مغازه که بود مشخص وضوح به. بودند ارعاب و تهدید

 یک رو مرگ از پس زندگی نوار یک ساختن ممکنه باشه آویزون بهش که اقتصادی فشار از نوع این با مرد یک

 از رو اعصابش بده تحویل غیرطبیعی بازجوی  به واقعا رو اون که رسیده زمانش که وقتی و ببینه، خوب خروج راه

  .داده دست

 برای فقط کردم، اصرار رفتن اول روی من.کردم پیدا می رفت باالیی آپارتمان به که عقب در پله دست یک 

 کلی و کرد، می غژغژ بلندی صدای با چوبی لخت های پله.بود چپیده من پشت در باال به راه همه بتی و ضرورت

 رو بتی من.بود باز نیمه اعتنایی بی با کامال در رسیدیم آپارتمان به ما که وقتی ولی فرستاد، می پیش از اخطار

 به قدم من.بود زندگی از خالی و ساکت اتاق داخل.کردم باز دستم یک با رو در و بایسته عقب که کردم  مجبور

 به اطراف در و داد هل کنار به   رو من بتی.کردم نگاه متفکرانه رو اطراف و  ایستادم در جلوی و گزاشتم داخل

  .کرد چک رو اتاقها همه و  کرد حرکت سرعت

 در پریشانش زندگی از مختلفی ناراحت های قسمت با بود آشغال یک داناوان پن آپارتمان.نبود خانه کس هیچ

 که بود سخت اون.نداشت وجود بود شده واقع جستجو مورد کامال مکان  اینکه از واضحی ی نشانه هیچ.جایی هر

  .بگی



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
14 

 

 در حال این با اما.نداشت حباب یک حتی الکتریکی نور المپ تنها و بود، نما نخ بود،فرش کثیف و ارزون اثاثیه

 شده سوار آشنا نا تکنولوژی از گروه یک با که بود، حکفرما پهن صفحه عظیم تلویزیون یک اصلی اتاق

 تکنولوژی مثل اون از بعضی.مانند میخ آنتن و دار دنباله های سیم با بود، زده بیرون زشتی طور به ها ضمیمه.بود

  .مشخص کارکرد یا هدف هیچ بدون بود، روشن اونجا و اینجا چراغهایی.بیگانه اون از میومد،بعضی نظر به آینده

 ، زدم زانو اون جلوی و رفتم تلویزیون طرف به من.بود شده آورده باال به پایین طبقه فروشگاه از اون همه احتماال

 تعداد شیشه،و و کریستال ، ها آینه و فلز از متشکل تلویزیون.کنم حفظ رو ایمن فاصله یک که بودم مواظب و

  .بود رسیدند می نظر به آلی ای کننده آشفته طرز به که شکل روغنی اشکال کمی

  .میداد  فساد بد بوی وسایل ، نزدیکتر در

 من که خواست می او.گرفت عکس از کامل سری یک و آورد بیرون دوربین یک ش شده گلدوزی کیف از بتی

 عدم با و زد زانو من کنار در آخر در او.بودم  کردن فکر مشغول من.دادم اجازه بهش من و کنه عکاسی هم رو

  .کشید باال رو دماغش تایید

 رو اینجا ها ماه برای کس هیچ و بود، حموم در خیس زیر لباس نیست؟یک ترسناک کامال مکان یک اینجا«

  بدونی که خواد نمی دلت اصال تو.کنند زندگی خودشون پای روی که بدی اجازه نباید مردها بعضی به.نکرده تمیز

  »دیدی؟ این مثل چیزی وقت هیچ تو آیا.گیراست خیلی تلویزیون این اگرچه.کردم پیدا حموم توی چی من

 یک تونه می یا باشه، نبوغ یک تونه می این.نیست من تخصص بیگانه و آینده تکنولوژی خوب نه،اما«:گفتم من

  ».باشه آشغال

  »بکنه؟ نگاهی مرگ از پس زندگی از ای برنامه به تا باشه کرده قابل رو تلویزیون تونه می آیا«
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  ».رسه می نظر به ناسالم........اون.کردم نمی لمس رو اون از قسمتی هیچ بودم، تو جای اگر دونه؟ولی می کی«

  ».بخره شامپاین برام که داد می پیشنهاد اگر حتی کردم نمی لمس رو اون من. ،عزیزم کن اعتماد من به«

 وجود با.کردم نگاه رو آپارتمان اطراف دوباره من.نکرد غژغژ زانوهاش.شد بلند من با هم سوزی و شدم بلند من

 آثار هیچ نبود، دیوارها روی پوستری یا نقاشی هیچ.بود شخصیت بدون اساسا هنوز ها،اتاق ریختگی درهم همه

 خانه عنوان به وقت هیچ محل این به داناوان که بده نشون که چیزی ارزش،هیچ با اموال یا ها عکس مثل شخصی

  .نداشت وجود اونجا کرده فکر

 بهتر چیزهای به راهش در گذشتن حال در او که وقتی ماندن، برای مکانی یک به شبیه بیشتر نه؛اینجا

 می کسی چه داناوان پن اینکه از ایده یک که کردم شروع من..............کرد می طلوع شانسش که وقتی.بود،بود

 که نشده کشف شانس بزرگ،اون طلوع همون بدنبال بیچاره،همیشه خیالبافهای اون از بیاد،یکی ذهنم به باشه تونه

  ..............داشت بار،او این شاید و.میداد تغییر همیشه برای رو زندگیش و کرد می مشهور و پولدار رو او

 می بگیرم،بنابراین داناوان پن گذشته از روحی عکس یک که بودم کردم،امیدوار امتحان رو موهبتم دوباره من

 لحظه در رو من درونی چشم بیرون از فشار دیگه یکبار ولی.......رفته او که جاهایی به کنم دنبال رو اون تونستم

 دادم، تکون آرومی به رو سرم و کردم کجی دهن من. کوفت هم به شدت با  کرد شدن باز به شروع اون که ای

 چیزی.بکنم کاری یک موردش در اینه،و پشت کی بفهمم که داشتم تصمیم من.بشه ساکت درد که شدم منتظر و

  .خشن و کثیف واقعا

 می نگاه من به اصرار با بودم،جوری گفته من که چیزهایی همه وجود با که»کنیم؟ چیکار ،حاال خب«:گفت بتی

  .دارم رو جوابها همه من انگار کرد
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 خیابون اون و هست، رفتن برای جا یک فقط شی، می روبرو مذهب ذات از جدی سوالهای با وقتی«:گفتم من

  ».دارن رو شایعات بهترین همیشه اونها اینکه برای فقط اگر حتی.خدایانه

 شون همه از مترو ولی بود، خدایان خیابان به رسیدن برای هم دیگری راههای.کردیم انتخاب رو زیرزمینی قطار ما

 که رنگ کرم های کاشی با شده فرش تونلهای میان در و آمدیم، پایین زیرزمین سیستم به من و بتی.بود تر امن

 انجام رختخوابش در رو اون کثولهو.بود شده پوشیده  نبود انسان زبان اونها همه که معمولی تصاویر با دیوارهاش

 پول بلیطهامون برای که بره خواست می بتی.شماست باالی واکر چشمان ادامه در بود، شده اضافه جدیدا ، میده

  .کردم متوقفش من و بده،

  »!میدیم رو چیز همه پول ما کنی می کار غیرطبیعی بازجوی برای تو وقتی.عزیزم نیست مشکلی«:گفت او

 فقط من.بشیم رد ما بده اجازه تا شد باز مطیعانه اون و کردم، اشاره بلیط ماشین به من».نمیدم پول من«:گفتم من

 بود،مردم شده چموش قطارها از یکی.قدیمی پرونده یک برای پرداخت«.لبخندزدم بتی به خودبینانه کوچولو یک

 بی که مسافران های زدن ضربه صدای شد می.  بشن پیاده دوباره که داد نمی اجازه اون بعد و شدند می اون سوار

  ». بشنوی رو کشیدند می جیغ کمک برای و زدند می ضربه  دیوارها روی فایده

  »کردی؟ چکار افتاد؟تو اتفاقی چه«:گفت بود شده گشاد چشمهاش حالیکه در بتی

  ».برن همه که گذاشت اون و ترسوندم رو قطار من«:گفتم من

  ».کرد نخواهم نگاه شکل همون به دوباره قطار یک به وقت هیچ من«:گفت بتی

 قسمتی چهار های  هارمونی که یکی مخصوصا.دیدیم مختلفی اتوماتیک های دستگاه   و رفتیم پایین سکوی به ما

 ما همه برای چرخ اینکه برای بریزی، ه کال یک در سکه کمی مقدار تا بود چیزی یک اون. خوند می خودش با
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 می موزیک ساید نایت در.کنی گوش کنند می پخش اونا که آهنگی به که نیست عاقالنه همیشه ولی چرخید، می

  .باشه  داشته افسون تونه

 پستانهای نوک ، تراشیده پاهای با شده باز همجنس بربرهای قبیله اعضای از نفر 6. بود شلوغ معمول طبق سکو

 می نظر به خشن بلندشون شمشیرهای و شالقها با و بودند ایستاده اطراف در غلیظ صورت آرایش و شده سوراخ

 کاله با شده کامل بود، پوشیده خورده برش عالی رسمی سوئیت یک ای نقره پشت گوریل یک. رسیدند

 خیلی چینی شیطان یک و. بود شده پیچ چشمش یک روی محکم که چشمی یک عینک ویک سیلندر،عصا،

  !معمولی جمعیت.کرد می مزه مزه قمقمه  یک از رو شد می بلند بخار روش از که گرمی خون که ، مودب

 ای دیگه مقصدهای.خدایان خیابان، هاکلداما ها، سایه بود؛سقوط داده پیشنهاد رو معمولی ،احتماالت مقصد تابلوی

 هرکسی و ، رفتی می تر عمیق تونلهای به باید اونها برای داشت،ولی وجود دیگری احتماالت داشت، وجود هم

  .برنمیگشت باال به دوباره رفت می پایین اندازه اون به که

  .ای نقره بلند گلوله یک.وقت سر خروشید،درست داخل به قطار یک

   با یکپارچه فوالدی های واگن. میداد رو دیگر های مکان بوی که بود آورده خودش بدنبال که هوایی از از جلوتر

  .ای پنجره هیچ بدون بود ایستاده بیرون که شده تقویت سنگینی به درهای

 از کدوم هیچ و کرد، می عبور فاصل حد در مشخص ابعاد میان از باید قطار مختلفش، مقصدهای به رسیدن برای

 وارد من و بتی شد،و باز و کرد هیس درها.  خبره چه بیرون که ببینی بخوای تو که نبود مکانها جور اون از آنها

 ضخیم ای دهنده قلب قوت دوباره طور به فوالدی دیوارهای و بود سبز چرم از ها صندلی.شدیم واگن نزدیکترین

  .سنگین و
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  . بشه ما واگن وارد نخواست ای دیگه کس هیچ سکو روی جمعیت وجود با 

 رفتگی تو و بشن، داخل نتونستند کردند حمله ما به که کمی چیزهای.بود اتفاق بدون تقریبا خدایان خیابان به سفر

 در هنوز بتی.  کردند صاف دوباره رو خودشون  شد کشیده ایستگاه به قطار که وقتی فوالدی دیوارهای روی های

 می باز خدایان خیابان آسانسورهای طرف به باال به رو راهمون ما که وقتی بود کردن پچ پچ و خندیدن حال

  .بدی انجام آسونی به ساید نایت در رو چیزها این که هگیر می یاد آدم.کردیم

 همیشه برای اونها.کنی پیدا داشته اعتقاد یه زمانی هرکس که هرچیزی برای کلیسا یک میشه ، خدایان خیابان در

 هاشون صداکننده برای همیشه خدایان که شده،جایی سازماندهی پرستشگاه از دراز ردیف دو دادن، امتداد رو اون

 باشه مراقب تا میگیره پول اون بنابراین شوند، می داده جواب و شوند، می شنیده اینجا نمازگزاران.هستند خانه در

 وجودهای رو ها مکان بهترین  اغلب.باشه دادن گوش حال در ممکنه کی دونی نمی وقت هیچ تو.میگی چی تو

 بعضی.جنگید  می بقا برای داروینی آوارگی یک در مکان یک برای ای  دیگه هرکس که حالی در گرفتند، مهم

  .  چرخه می طعنه یک روی ساید نایت همه میکنم فکر من وقتا

  .بکنن صحبت من با   خوان نمی خدایان خیابان در وجودها اغلب

 رفته من که وقتی تا نمیان بیرون و شند می قایم شده کلون و قفل درهای پشت کلیساهایشان درون آنها اغلب

 بودم اینجا من که باری آخرین از خدایان خیابان از بخشهایی بازسازی حال در هنوز فهمه،آنها قابل.باشم

 ترسن، نمی کس هیچ از اونا که بدن نشان کنند می نگاه که اونایی به که دادند تشخیص بعضی همیشه ولی.هستند

  قیافه با کشیش یک.کنن صحبت من با و بیان تا زدند پرسه غیرمهمی طور به وجودها از کم تعداد یک بنابراین

 شبیه بیش و کم بیگانه یک باشکوه،!استاگ.است کرده طلوع جدیدا داگون او که گفتند می که معمول  متوسط

 حامل آواتار یک پروفاندیتی الگانت و باالترِ بعد از تر کثیف محله یک مثل ساید نایت بود کرده ادعا که انسان
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 زرنگ و گر حیله خدای.بود افقی شده تمرین طور به او بود خوابیده عقب به خیلی که ، کلپتون کلیسای از گیتار

 یک درباره چیزی هیچ که نکرد ادعا اونها از کدوم هیچ.همیشه مثل اطراف،گریزان در آویخته شده گم چیزهای

 تصورش با کامال اونها اغلب. شده ضبط دی وی دی یک به برسه دونه،چه می مرگ از پس زندگی از برنامه

  .بودند شده فریفته

 موقع هیچ اگر و. محکم مدارک نه سرنوشتیم، شغل در ما اینه، منظورم باشه، موثق تونه نمی اون«:گفت داگون

 بازوی چهار حالیکه  در استاک».بودیم شنیده این از پیش مدتها  موردش در بود،ما اینجا از بعد از برنامه یک

  ».نماست نخ.......خیلی یکی، ضبط ایده فقط و«:گفت بود زده هم به ش رفته فرو سینه جلوی در رو سبزش

  ».باشه خوب خیلی بیزنس برای میتونه اون اما «:گفت پروفاندیتی الگانت

  .رفت فرو فکر در کامال گروه

 آوردن شغلی موفقیت مثل چیزی هیچ و. جدی پول.بود خواهد قضیه این در ساختن برای پول«:گفت داگون

  ».داره دوست رو برنده یک کس همه.نیست  کلیسا در حاضر  بیشتر حضار

 می فراهم میاد بعداً اونچه از مدرکی اون صحت و کنه، ثابت رو واقعیت   دی وی دی این هاگ اما«:گفت استاک

 تونه می درست و واقعی مرگ از پس زندگی نوار یک.میاریم بدست پرستش و سرنوشت از رو قدرتمون ما.کنه

  ».نیست آماده حقیقت برای انسانیت بیشترِ کنه،بعالوه بیکار رو ازما خیلی

  »میاد؟ چی بعد دونی می تو که گی می داری تو آیا«.نگریستم او به متفکرانه من

 کننده آشفته یکجوری که داد، سیالی نسبتا حالت اندامش به که خورد تاب و پیچ ناراحتی طور به استاک

  ».باال اونقدر نه ولی باشم، باالتر بعد یک از من ممکنه.طوری اون نه،نه خب«.بود
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 زندگی به فقط جهنم یا بهشت حقیقی طبیعت از  محکم دالیل.باشی داشته اعتقاد باید تو«:گفت پروفاندیتی الگانت

  ».دانستن برای دیگری کامال   چیز  و زدنه حدس برای چیز یک اون.زد خواهد گَند همه

 واقعا دی وی دی.میاره وجود به راحتم باهاش من که چیزی اون از بیشتر سوالهای شرایط این همه«:گفتم من

 ها برنامه دونستیم؟و نمی وقت هیچ ما و داشته، وجود جهنم و بهشت از هایی برنامه همیشه چیزیه؟آیا چه از ضبط

  »گرفته؟ هدف رو کسی چه

  ».باشن تماس در........دارند دوست فقط اونا همدیگه؟شاید«:گفت بتی

 ناگهانی باید اون چرا.بود نکرده قطع قبال رو ها برنامه این از یکی وقت هیچ کس هیچ چرا پس اما«:گفتم من

  شده؟ انجام اون برای کار مقدار چه اینکه از سوای بشه، روشن نفر یه تلویزیون دستگاه روی

 کامال.شد خواهم بدخو من کنه، حرکت آمیز اسرار مسیر یک در شده گفته که زیادی اون به اینجا کسی اگر و«

  ».بدخو خشن و جدی

 اون.دونستیم می اون مورد در باید ،ما عادی های پایه بر داشت، وجود ارتباطی همچین اگر «:گفت محکم داگون

  ».کثیف کوچیک های حقیقت کنیم،نه فراهم رو شگفتی و رازها که ماست کار

 باال آیا بوده؟ عمدی یا بوده،  اشتباه یک برنامه از شده قطع  این.باشه درست اون اگر اما«:گفت مشتاقانه استاک

  »بیارن؟ بدست چی که امیدوارند اونها و اونه، پشت در چی یا کی و. بدونیم باید ما خره

 باید ما همه شاید «:گفت استاک. دادند تکان سر جدی صورت به همه و ، »پول،شاید «:گفت پروفاندیتی الگانت

 بشیم،تو رودررو باهاش بزار........بیفتیم عقب که کنیم ریسک تونیم نمی.کنیم درست رو خودمون دی وی دی

  ».باشی داشته زیادی خیلی تبلیغات تونی نمی
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 منظم روال یک بر دی سی کردن منتشر حال در رسیدم اینجا که زمانی از   من مطمئنا،«:گفت پروفاندیتی الگانت

  ».نمیشه ساخته خود به خود بهشتی  رول اند راک دونی، بودم،می

 بیرون جدید دی وی دی یک ها یکشنبه درویرایش هفته هر تونه می غیرطبیعی بازجوی!بله بله«:گفت دیواین بتی

  »!کن درست رو خودت مجموعه! بده

 اینجا رو اونها ما. بشینند هاشون تلویزیون جلوی خونه توی ایمان با افراد که خواهیم نمی ما«:گفت محکم داگون

  ».کلیساهامون در خوایم، می

: گفت مستندی طور به استاک

 وی دی حاال برای. فروختیم رو شده تقدیس مصنوعات و متبرکه، اشیاء و ، مذهبی های تندیس  همه تقریبا اما«

  میدونه؟ چیزی»high definitionزیاد  کیفیت چیزهای این مورد در اینجا کس هیچ آیا. .هستند آینده ها دی

 از مردم ولی.بوده بزرگ کردن وسوسه در همیشه او شیطانند، اختراع جدید فرمتهای«:گفت پروفاندیتی الگانت

 چک.بهتره چیز هیچ از دوم دست ایمان حتی و! کنند می پرداخت خداشون از مستقیم آموزش برای دماغهاشون

 کلمه یک روی که خوام می شما همه از من.است »رو « مجموعه پالکهای از تر سنگین روز هر مجلل های

  »......انتخاب حق:کنید تمرکز

 کنفرانس کرد خواهی صحبت این درباره چارچ؟تو ببره،مک کجا رو ما قراره  اون!  اوف،یاال «:گفت داگون

  ».کنید متمرکز آینده روی رو ها گروه و بیاورید جلو رو تصویری های

  ».مونه می بیشتر ثروت ولی خوبه، ایمان.کنیم حرکت زمان با باید نه؟ما چرا«داد پاسخ استاک

 گرفتم رو بتی بازوی محکم من».زد استاک چونه زیر کشیشانه غیر کامال چپ هوک یک با و.مرتد«گفت داگون
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 نمی واقعا تو و. ومدندا می دویدن حال در جهت همه از نزاع به پیوستن برای مشتاق معتقدان.شدیم دور عجله با  و

 نفر یک.شده شروع دعوا که موقعی نه مخصوصا.  بیفتی گیر خدایان خیابان در مذهبی جنگ یک وسط که خوای

 به دوباره ما.گیره می   باال دعوا موقع اون کنه،و می آذرخش توپهای پرتاب به شروع  میان این  در  همیشه

 با ارتباط برای قبلی تالشهای مورد در که  چیزی مورد در که حالی در کردیم، حرکت زیرزمینی ایستگاه طرف

 اوج درحال نبرد نامطبوع صداهای به که نبودیم مجبور ما بنابراین.کردیم می بحث دونستیم می دیگر دنیاهای

  .بدیم گوش سرمون پشت در  گیری

  :گفتم من.بود وزغ بارش حال در کامال اون

 ارتباط کردن برقرار و تالش برای تکنولوژی از که انسانیه اولین  مارکونی که میشه فرض  ای، متعجبانه طور به«

 در اینکه برای کرد اختراع رو رادیو خاطر این به فقط  او گن می منابع بعضی.کرده می استفاده اینجا از بعد  با

 شد، موفق او میگن که دارند وجود کسانی حتی.کنه پیدا ش مرده برادر با صحبت برای  راهی   تا بود تالش حال

  ».ست کننده آشفته......شنید او که چیزی نتیجهء اگرچه

 میکنن وادار رو اونها  و. میان بیمارستانها در مرگ حال در افراد نزدیک که دارند وجود افرادی بعد«:گفت بتی

  .برسونن مردن قبال که افرادی به رو ها اون تا کنن، حفظ رو داغدیده خانواده یک از هایی پیام که

 مرگ حال در فرد خانواده مراقب یا کنند پرداخت رو بیمارستان های قبض تا.........وسطه در پول پای اغلب

 چی اون.نگرفتیم پاسخی   وقت هیچ ما پرداخته،ولی الویس به پیام تا 12 برای خوبی پول غیرطبیعی بازجوی.باشن

  »بود؟

 روش یک با عمل اهل های فیلسوف از گروه یک.آمدند بوجود مرگ راهروان بعد.نکن نگاه عقب به«:گفتم من

 از باریکی لبه در رو اونها نکرومانسر یک کشتند، می رو خودشون اونها.مرگ به نزدیک تجربه به موثر خیلی
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 مورد در مردگان مختصر  این از بعداً.میگردوند بر زندگی به رو اونها بعد و ، داشت می نگه مدتی برای مرگ

  ».خوندم رو هاش نسخه از بعضی من.میشد سوال بودند کرده صحبت کسی چه با و بودند دیده که چیزی

  »و؟«

  ».دارن شایعه از کثیفی شعور   واقعا اونها یا ، گن می دروغ زیاد ها مرده یا«

 تنظیم مرده های ایستگاه روی که رادیوهایی از رو هایی پیام که افرادی روی تحقیق یک یکبار من«:گفت بتی

 کردنی ضبط نوع همه به من.دادم انجام  بودند شنید خالی های اتاق در شدن ضبط حال در نوارهای یا بود شده

 صدا تونست می که وچیزی بود، سکوت و کردن هیس همش اونا.شدم قانع که بگم تونم نمی اما دادم، گوش

 رو اشکالی مردم که رورسچاچه،جایی جوهر های لکه مثل اون.بشنوی رو اون خواستی می  شدت به تو اگر باشه،

  »شد؟ منفجر کلیسا یک آیا.بشنوی خوای می که میشنوی رو چیزی تو.بود نیستند اونجا واقعا که بینن می

 حالی در بتی».بده ادامه کردن صحبت و رفتن راه به فقط.کنه می نگران رو من که نمکه ستونهای این«:گفتم من

 به فرد یک که دونی،وقتی می.بود روحی زدنهای نقش بعد«:گفت بره پیش جلو به مصمم طور به کرد شروع که

 روی رو انگیز شگفت تحقیق این من.بشند ظاهر ها عکس که میشه باعث و میشه خیره فیلم از خالی تکه یک

! خوندم کنه درست حموم های کاشی روی لُختی های عکس تر اونطرف اتاق دوتا از  تونست می که مرد یک

 کاور بگیری،با رو ش همه ایمیل سفارش با فقط تونستی می تو.  زد اونا اغلب از رنگی تمام ضمیمه یک روزنامه

  ».درخواستی

. میاد روحی تصاویر اغلب جائیکه اونجا.کنن می فکر مردم اغلب که اونیه از شایعتر ذهنی زدنهای نقش«:گفتم من

 توفان مثل.بیاره بوجود بدی جاهای تا کرد، مسموم رو اطراف و افتاد اتفاق بد چیزهای که جایی نابغه، لوکی و

  ».ترس
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  »بودی؟ تو اون! شنیدم افتاد اتفاق اونجا که چیزی مورد در من.عزیزم کن صبر دقیقه یک فقط «:گفت بتی

  .زدم لبخند سادگی به من

  ».نیستی جالب اصال مواقع بعضی تو!،یوهوهاو«

 اختراع  چیزی اتفاقی بطور داناوان پن ممکنه.کنه می رونگران من شده تقویت تلویزیون دستگاه اون«:گفتم من

 که نبوده قرار هرگز بشر نوع که چیزی به مختصری سمع،هرچند استراق  که باشه داده اجازه بهش که باشه کرده

 مکان این.ساید نایت در همینجا درست اونها اغلب و افتاده، اتفاق خطرناکی بکنه؟چیزهای بدونه موردش در

 که اعمالی و دانش از انواعی دنبال به میان اینجا که کنه می جذب رو آزاداندیش کامال و رذل دانشمندهای همیشه

 تا داده اختصاص رو افرادش از کامل گروه یک واکر تقدیری قابل بطور تقریبا و شده، غدقن ای دیگه جای هر

 اینکه مگر کنند، خاموش  العاده فوق داوری پیش با ضرورت صورت رودر اونها و کنن، ردیابی رو احمقها این

 موارد این در سودآور،که یا برسه، نظر به جذاب معمولی قابل غیر طور به باشن داده انجام حال در اونها که چیزی

 بقیه برای اختصاصی طور به باید دانشمندها که معنیه این به که.میشه مصادره بزرگتر منافع برای کارشون

  ». کنند کار امور اولیای برای  ایمن کامال جایی  در زندگیشون

  »کنند؟ می کار کی برای دانشمندها این نداره وجود این از بیش اموری اولیای هیچ که حاال ولی«:گفت بتی

  »......بفهمی وقت هیچ تو اگر خوبیه، سوال«:گفتم من

 این مورد در تو زدن حرف عاشق من.خواند خواهی غیرطبیعی بازجوی در اون مورد در تو«:گفت شادی با بتی

 می سوم یا دوم دست در رو  این مثل چیزهایی  من.هستم کنی می صحبت مهمن غیر انگار که جوری چیزها

 کننده سرگرم خیلی باید.چیزهایی بطن در اونجا دقیقا تو ولی.میشه پیدا مدرکی بندرت اون در شنوم،و
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  »..........باشه

 تو دم نمی اهمیت من کنی، قول نقل من از نباید تو و.ست همیشه نه دم می ترجیح من که ای کلمه«:گفتم من

  ».من تا بیاد تو دنبال که میمونه اون مثل بیشتر او و.بده ممکنه واکر ولی کنی، می چاپ چی

 اخم تو چرا.کردی اخم تو.جان هست، خودش  چیزهای مراقب غیرطبیعی بازجوی.بیاد زارب«:گفت ظریفانه بتی

  »کنیم؟ فرار به شروع باید ما کردی؟آیا

 باشه گرفته قرار توجه مورد و کنه سمع استراق تا باشه کرده پیدا راهی داناوان پن اگر«:گفتم آرومی به من

 مامورایی ممکنه اونا.باشه خوبی چیز ندرت به ممکنه اون که.باشه کرده جلب رو جهنم یا بهشت توجه ممکنه

  ».کنن نابود رو نوار و کنن، ساکت رو   او تا بفرستن

 آخرین از رو خودش داره هنوز ساید کنیم؟نایت می صحبت ها فرشته مورد در ما آیا اوه،عزیزم«:گفت بتی

  ».کنه می هم سر  فرشتگان جنگ

 می تموم رو بوده من تقصیر همش فرشتگان جنگ اینکه مثل من به کردن نگاه مردم کاش ای«:گفتم من

  ».کردند

  »بوده،نبوده؟ خب،اون«

  »!طوری،نه اون نه«

  ».باشی کننده امید نا خیلی تونی می تو مواقع بعضی«:گفت دیواین بتی
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  وقتی که کالکتور بد می شود

  

 که جایی خودیها با شده تصفیه های کردم،مکان حرکت باالشهر طرف به ،من وباید شاید چنانکه ساید نایت در عقب

 رو ها مانده ته تا کردن، احاطه رو ها محله و اند شده جمع هم کنار که اختصاصی های کلوب و باالتر کالس مستغالت

 بتی به داشتم،ولی ذهنم در مشخص مقصد یک من.بشناسم من ممکنه که کسی هر و ، من مثل افرادی.دارن نگه دور

 این به و.کنی دنبالشون آرومی به و احتیاط با و ، بری طرفشون به دزدکی که دارن احتیاج موضوعات بعضی.نگفتم

 رو اون همه و زدنه گشت حال در  او کرد می فکر بوضوح بتی.نکنی عصبانی رو شونده آشفته زود های آدم صورت

 در بتی  کنند، می آوردن باال به وادار رو جوان شیطان یک کلی اصول طبق که هستند مکانها و افراد بعضی دید،اما می

  »ریم؟ می داریم کجا به دقیقا ما«:گفت کرد می نگاه رو اطرافش مشتاقانه که حالی

 بهترین او.کالکتوره با شروع برای مکان منفردی، و نایاب چیزی کردن دنبال حال در تو که وقتی خب،«:گفتم من

 غیر صرفا و بدنام،متقلبانه های روش با اغلب گذرونده، ها معمولی غیر و ها العاده فوق تعقیب در رو عمرش از بخش

 چیزهای از خصوصی جعبه یا موزه هیچ و باستانی، های مکان از غارتگر یک دزده، قبر و دزد یک او.شرافتمندانه

 همه گذشته تونه می ،بنابراین داره رو عجیب زمان های ماشین از خودش مجموعه حتی او.نیست امان در او از کمیاب
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 باشه، داشته وجود باشه باید مهمی چیز که جایی در تاریخ در رخنه یک اگر. کنه چپاول و غارت رو انتخابیش اقالم

 چیز انداز چشم با شنیده،و مرگ از پس زندگی نوار درباره حاال تا حتما او.بوده اونجا کالکتور که ببندی شرط میتونی

 بدست رو اون که موقعی تا کرد نخواهد استراحت او ببندی شزط تونی می   ، شده مواجه مهمی و فرد به منحصر چنان

  ».بیاره

 با مصاحبه یک برای تالش حال در سالهاست روزنامه.اُه،واو.......کالکتور«.رسید می نظر به زده وحشت واقعا بتی

 بیشتراز چیزی هیچ اون که خورند می سوگند کردیم صحبت باهاشون که مردمی کنم،نصف می یادآوری بهت.اوست

 رو او شخصا خودت تو ولی.کردند می استفاده هاشون بچه ترسوندن برای که تاریخی نیست،چیزی شهری افسانه یک

  »مالت؟ سرنوشت؟شاهین داره؟نیزه رو مقدس جام واقعا او آیا!باحاله خیلی این!میشناسی

  ».آخریش بجزشاید.ممکنه ش،هرچیزی مجموعه خالص اندازه به توجه با«:گفتم من

  ».دارین تاریخ یک دوتا شما میگن که هستند کسایی«:گفت ریایی بی طور به بتی

 حتی رو اون من.کن فراموشش گردی، می کوچیکت ضبط دنبال به جیبت توی اگر «:گفتم آیندی ناخوش طور به من

  ».کنم نمی کار ضبط حال در من..کردم بلند تو از کنیم ترک رو غیرطبیعی بازجوی دفاتر اینکه  از قبل

 نتونم که هرچی و.دارم ای عالی حافظه من.نداره اهمیتی«زد، لبخند ای کننده خیره طور به سپس و».اوه،پوو«:گفت بتی

  .کنم می ،درست رو بسپرم بخاطر

  »شدین؟ آشنا شما چطوری.بگو من به رو کالکتور مورد در چیز همه بنابراین

  ».بود پدرم قدیمی دوست یک او«:گفتم من

  ».توئه خونی دشمن میگن داستانها از بعضی.......اما« ، کرد اخم بتی
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  ».توئه برای ساید نایت همچنین،این اونم«:گفتم من

  »کجاست؟ پایگاهش روزها این«:گفت رسمی غیر طور به بتی

   یک تونه می تو برای واقعا اون«.زدم نیشخند من

scoop 

او مجموعه ش رو در یک پایگاه مخفی در ماه ذخیره .باشه ،نمی تونه؟متاسفانه من در حال حاضر هیچ ایده ای ندارم

من برای یک مالقات کوچولو پریدم فرو رفته در زیر دریای ترانکو آلیتی،ولی اون رو  بعد از اینکه  کرده بود،عمیقاً

  ».داخل جابجا کرد 

  »نمی تونی دوباره موهبتت رو استفاده کنی تا پیداش کنی؟«

درگیر شدن با اونها فکر  هبا نیروها و قدرت هایی که حتی من دوباره ب.کالکتور به طور جدی ای محافظت شده س«

  ».نمی کنم

  دیدی؟چقدر اون باحاله؟تو چی دیدی؟تو واقعا مجموعه ش رو .............اگرچه«

  »او چی  داره؟آیا هیچ عکس نگرفتی؟

  ».من هیچ وقت به یک اطمینان خیانت نمی کنم«.من لبخند زدم

  »......!ولی او دشمن خونی توئه«

  ».پیچیده ست.......نه همیشه، اون «:من گفتم

انگیزه اولیه من کنار کشیدن بود،ولی من انجام .لغزاندبتی به آسونی شانه باال انداخت و بازوش رو توی بازوی من 
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من متفکرانه بهش نگاه کردم،ولی او برای لحظه ای دست از عذاب .بازوش جایی که بود  احساس خوبی می داد.ندادم

  .دادن من برداشته بود و با عالقه به اطرافش نگاه می کرد

تو اینجا نمی یای مگر اینکه به طور وقیحی پولدار .ده باشمفکر نمی کنم   هیچ موقع اینقدر عمیق تو باالشهر بو «

حاضرم باهات شرط ببندم که فروشگاه هایی اینجا وجود داره که یک جفت کفش ممکنه به قیمت یکسال حقوق .باشی

  »ما دقیقا کجا داریم می ریم؟.یادم بنداز که قبل از رفتن یک جفت بدزدم.من تموم بشه

  ».ه با واکر صحبت کنممن نیاز دار م ک«:من گفتم

؟عزیزم ، تو که نمی خوای شلوغ کاری .خود رئیس«.بتی یکباره متوقف شد و من رو هم با خودش متوقف کرد

  »کنی،می خوای؟

می تونیم   دوباره حرکت .اگر کسی بدونه که کالکتور این روزها کجا کالهش رو آویزون کرده،اون واکره«:من گفتم

  »کنیم؟

  .داد، و ما با قدمهایی یک مقدار آروم تر از قبل شروع به حرکت کردیماو شق و رق سر تکون 

ارباب و لُرد کامال مودب و «:بتی در حالیکه دوباره همون قیافه با چشمهای گشاد شده رو به من نشون میداد گفت

یاد؟همون متمدن و بینهایت خطرناک مون؟مردی که می تونه افراد رو ناپدید کنه اگر از قیافه اونها  خوشش ن

واکر؟یک محدودیت مشخص در مورد اینکه چقدر من حاضرم برای این داستان دور برم وجود داره و تحریک کردن 

  »..واکر دقیقا در باالی لیست چیزهایی  که نباید انجام بدم قرار داره

 او.بود خواهی منی،خوب با که موقعی تا«:گفتم برسم نظر به مطمئن و آرام تا کردم می تالش سختی به که حالی در من

 دوست   او که خاطر  این به قسمتی و مه پدر  قدیمی دوست  واکر که خاطر  این به قسمتی زد خواهد حرف من با
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  ».کنم می   افسون  رو او م کننده خیره شخصیت با من اینکه خاطر به بیشتر اما.کالکتوره قدیمیِ

  ». بایستم بیرون باید من کنی می صحبت باهاش تو که وقتی شاید«:گفت بتی

 بدون شیک خیلی لباس یک او حاال.نپوشیده رو پولکاش لباس دیگر او که شدم متوجه ناگهان و زدم نیشخند بهش من

 از دزدانه موقری طور به پیشانیش روی شاخهای که نقاب یک با صورتی کاله یک و بود، پوشیده رنگ کرم آستین

  .نگم چیزی که گرفتم میتصم من.بود داده تکون کوچولو یک رو نقاب بود،و آمده بیرون کالهش لبه زیر

  ......اینه،واکر خوبیه،عزیزم؟منضورم ایده واقعا این آیا«:گفت باالخره بتی

 به خیلی اونها  اینکه برای کرده  ناپدید رو غیرطبیعی بازجوی گزارشگرهای از نفر 9 حداقل او.ترسناکه جدا مرد اون

 کارتهای او اینکه برای بوده، او میدونیم ما.بشه بحث حداقل یا.شدن نزدیک بشه شناخته خواسته نمی اون که چیزی

  ».فرستاد ما برای خودش امضای با عمیق تسلیت

  ».میاد نظر به واکر مثل درسته،اون«:گفتم من

 خیلی من.کرد خواهی محافظت ازم  بده قول بهم.بود خواهد بد خیلی من دوره برای اون!،جان بشم ناپدید خوام نمی من«

 نگاری روزنامه علیه جنایت یک اون!بشم ناپدید تا خوشگل مطلقا روزخیلی مد برای حتی و استعداد با جوونم،خیلی

  ».بود خواهد

  ».بزنم کله و سر واکر با تونم می من.بود خواهی خوب باش،تو آروم«:گفتم من

 دارن دوست مردم که بگی چیزی مجبوری تو وقتها بعضی ولی.باشم مجبور بگم،مگر دروغ مردم به ندارم دوست من

 بود کسی تنها  او.کردم می صحبت واکر با باید من و.بدن انجام خوای می که رو کاری اونها که کنی کاری تا بشنون

 واکرهمیشه با کردن صحبت.بگه من به بخواد که داشت امکان شده،و قایم کجا روزها این کالکتور بدونه بود ممکن که
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 من.کشت خواهد رو یکی اون ما از شدیم،یکی خالی معذورات از ما که ،وقتی آخر در.بود شده حساب ریسک یک

  .او همینطور و.دونستم می رو اون همیشه

  .سایده نایت ست،اینجا پیچیده اون.دادیم نجات رو یکدیگر جانهاي ما.داریم دوست رو همدیگر ما

 واکر داشت انتظار هیمن گویا کرد می نگاه خودش اطراف به پرتی حواس طور به  ترس روي از که حالی در بتی

 واکر کردن پیدا براي موهبتت به تو آیا«کرد، سوال بشه ظاهر اسمش بردن بخاطر فقط پهلو کوچه یا در یک از ناگهان

  »داري؟ نیاز

 کلوب در خوردن چاي حال در. اونجاست زمان این در همیشه او جاییکه.بود خواهد کجا او  میدونم نه،من«:گفتم من

  ».ها جنتلمن

  »کلوب؟ کدوم!گرون مشخصا یکی!داره؟نتیجه،عزیزم تعلق کلوب یک به واکر«:گفت بتی

 کلوب گرونترین و ترین داره،قدیمی وجود کلوب یک واکرفقط مرتبه بلند موقعیت حد در کسایی ي برا «:گفتم من

  ».الندینیوم کلوب.ساید نایت در

 بود جایی اونجا.کردیم منتشر  رو عکسها ما.لیلیث جنگ حین در.بود شده نابود اون اما«.کرد نگاه من به تندي به بتی

  ».بودن شده وخورده کشته امور اولیاي که

 از هرچیزي از که ساختمانی هر.کرده بازسازي رو خودش کلوب ، اینه کلمه.برگشته اون ولی.درسته کامال«:گفتم من

 یک در شدن نابود مثل کوچیک چیز یک داد نخواهد اجازه یافته نجات سال هزار دو از بیشتر در اومده طرفش به نایت

  ».بکشه پایین رو اون جنگ

  »داشتم؟ نگه رو بازوت من که دي می اهمیتی تو اُه،آیا«:گفت بتی
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  ».دم نمی ،اهمیتی نه«:گفتم من

 در سر نماي.بود خرابی از جهنم یک ،اون لیلیث جنگ ج او بودم،در دیده رو الندینیوم کلوب من که باري آخرین

 به که مرمر سنگ عالی هاي پله.داشت سوختگی آثار و سیاه دود از و شده سوراخ و برداشته ترک باشکوه رومی

 و ها نشده دعوت که کلوب اي افسانه دربان و.بود شده دار لکه کثافت و خون  با رفت می باال عظیم منفرد ساختمان

 میخ به ها نرده روي ش شده سرجدا.بود شده پاره بود،تکه داشته نگه بیرون بیشماري قرنهاي براي رو آمدها خوش غیر

  .بود اون از بدتر ،حتی داخل.بود شده کشیده

 یه همیشه من بودن، صادق براي که شده بازسازي کامال رومی در سر پایین بود،دقیقا برگشته عادي به چیز همه حاال اما

 خودش تونسته می فقط کلوب که رسید می نظر به طور این. بود،انگار جدید دربان دونستم،یک می زمخت رو اون مقدار

 ودجو با کلوب اعضاي از بسیاري.خوب،واقعا کافی اندازه به.مردن اون از دفاع براي که کسانی نه ،و کنه بازسازي رو

 کلوب به که قدرتمند کافی اندازه به و غنی هرکس.نبودند کس هیچ رايب  ضرري هیچ قدرتشون و ثروت همه

 اون و بود رسیده اونجا به که  بود داده انجام گفتنی غیرقابل و وحشتناک چیزهاي قطعا تقریبا داشت تعلق الندینیوم

 اداره مدل کامل لباس یک که بود برازنده قلمی و بلند قد شخص یک جدید دربان.شد می واکر شامل مشخصا  خیلی

  .بگیر ش؛قیافه گونه روي شکل قلب زیبایی عالمت یک با شده کامل.بود پوشیده برق و زرق پر السلطنه نایب

 در درست من.ببنده بودم کرده در طرف به ها پله از رفتن باال به شروع که رو من راه تا کرد حرکت جلو به تعمدا او

 نگاه من به دماغش باالي از او.بدم دربان به رو توجهم همه بتونم تا درآوردم بتی بازوي از رو بازوم و ایستادم  او جلوي

 دقیقا ش مایه کم لبخند و بود، صمیمی غیر و سرد چشمهاش.بود کردن نگاه پایین از براي اون از خیلی اونجا و.کرد می

 حال در بتی که بودم مطمئن من.آمد خوش یا گرمی از اثر اندکی مقدار بودن شامل بدون.باشه مودبانه تا بود شده حساب

  .داشتیم همدیگر روي رو چشمها فقط من و دربان ولی.بود او به لبخندش ترین روشن دادن
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 که آقا گفت جوري او».سپردم،آقا ذهنم به رو الندینیوم کلوب حاضر حال عضو هر صورت و اسم من«:گفت دربان

 شخص،اعضاي....... این و شما،آقا، که بگم اینکه در هستم درست من که دارم اعتقاد من و«.بیاد نظر به فحش یک مثل

  ».ندارین بودن اینجا براي کاري هیچ ،شما بنابراین.نیستید معتبر

  ».ببینم رو واکر تا اینجام اشتباهه،من«:گفتم من

  ».کنی ترک اینجا رو حاال باید تو.شما امثال با نه مخصوصا و.آقا.بشه دیده که خواد نمی او«

. بود خواهد بد من اعتبار براي تو مثل گستاخ جوانک یک بوسیله شدن جواب.کنم نمی فکر اینطوري من «:گفتم من

  ».اینجام من که بگو واکر به و برو. شانس آخرین

  ».بود نخواهی آمد خوش مورد اینجا وقت هیچ تو.نیستی استقبال مورد اینجا تو.کن ترکاینجا رو :گفت دربان

 اینکه بایست،گوزو،یا کنار حاال.بدم انجام آسون روش  به رو این دارم دوست من دیگه، یکبار فقط«:گفتم منتظرانه من

  ».بمونی متحیر که کنم می کاري من

 یک من.شد ایجاد ما بین نیرو از مواج دیوار یک و کرد، دستش یک با ضعیفی اشاره کرد،و آمیزي اهانت فن فن دربان

 قدیمی دربان.بود جدید این.کنه می حرکت میدان  در وحشتناکی قدرت کردم می احساس حالیکه رفتم،در عقب به پله

 مشتی و اون.داره نگه بیرون رو ها آشغال  تا داشت، اون از خیلی او داشت،که تکیه مطلقش انگیز نفرت شخصیت روي

 احتیاج تري محکم دفاع روزها این که بود گرفته تصمیم کلوب احتماال.بده تکون رو گاو یک تونست می که

 احساس این اون آورد،ولی نمی پایین حد این تا رو خودش نبود،او من به زدن نیشخند حال در واقع در جدید دربان.است

  .کنم تحمل رو اون تونستم نمی من و.بود او اینکه مثل داد می رو

 به مستقیما و میشه، نیش نیش پوستم روي کردم احساس من که میدان به نزدیک گزاشتم،اونقدر قدم جلو به دوباره من
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 او به کردن نگاه به من.کرد مالقات سردي با مغرورانه خیره نگاه یک با رو من خیره نگاه او.شدم خیره دربان چشمهاي

 تمام از عرق هاي دانه.کرد، لرزیدن به شروع کنه نگاه دیگه طرف یک به نمیتونه که شد متوجه وقتی او دادم،و ادامه

 در به شروع او و بودم، داشته نگه خودم خیره نگاه با رو ش خیره نگاه من که وقتی کرد آمدن بیرون به شروع صورتش

  .کرد خفیفی مانند ناله صداهاي آوردن

  ».تو میایم داریم بنداز،ما رو پرده«: گفتم من

 نشست ها پله روي ناگهانی طور فروریخت،به دربان و کردم، نگاه دیگه طرف یک به من.رفت بین از ناگهان فشار

 خود به گذشتیم او از و رفتیم باال ها پله از بتی و من که وقتی واقعا او.بود رفته بیرون پاهاش نیروي همه که انگار

  .کرد نگاه من به زده وحشت کردیم حرکت الندینیوم کلوب عظیم جلوي در طرف به که وقتی  بتی.پیچید

  »کردي؟ باهاش   غلطی چه«

  ».زدم زمینش خیره نگاه با«:گفتم من

 مطمئن این از بیش من.داد می انجام رو کارش داشت فقط او.نبود،عزیزم دادن انجام براي خوبی خیلی کار واقعا اون«

  ».داري نگه رو بازوم تو بخوام که نیستم

  ».ندارمسیرت  یا بودن خوب براي زمان همیشه من.مربوطه خودت به«:گفتم من

  »سورپرایزي،نیستی؟ از پر تو«

  ».نداري اي ایده هیچ تو«:گفتم من

 باز که موردي براي ذهنم در ویرانگري و ناخوشایند عمال چیزهاي بود،من خوب خیلی که.شد باز ما جلوي بزرگ در
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 طرز بزرگ،به اي کننده مرعوب طرز داشتم،به  یاد به من که بود شکلی همون دقیقا بزرگ داخل،سالن.داشتم نمیشد

 از عمومی فضاي یک و عظیم، ستونهاي و ها نقاشی و ها موزائیک.مجلل اي کننده خفه و مغرور، ناپذیري تحمل

 جنگها.نبود اون از اثري هیچ حاال بود،ولی جا همه اجساد و خون بودم اینجا من که باري آخرین.خودبینانه انحصاریت

  .داد می ادامه همیشه براي الندینیوم کلوب بود،ولی رفته آخرالزمانها و آمده

 چیزي تا میشن جمع هنوز اعضا ترین قدیمی که جایی داره، وجود کلوب زیر عمیقا وحشتناکی غارهاي گن می بعضی

 شایعاتی  ولی. خورشید در بزرگی مار یا زردپوش، پادشاه بافومت،یا میگن بعضی.کنن پرستش رو ترسناک و باستانی

  .هست ساید نایت در همیشه  اون مثل

 نادیده رو بتی و من بازحمتی طور به اونها.رسیدند می بنظر مهم و موفق گذشتند،خیلی ما کنار از که کمی افراد تعداد

  .خوام می چی من ببینه تا اومد میلی بی با او و کردم جلب رو پیشخدمتها از یکی توجه من.گرفتند

  ».بودي اینجا قبال تو«:بودگفت شده آرام مکان مطلق پیشگاه بخاطر صداش که حالی در بتی

  ».بیشتر یا بار یک.بودم جا همه مشخص طور به از خارج همینطور بگم،من بهت.بودم جا همه قبال من«:گفتم من

  »...........ندیدم رو این مثل چیزي وقت هیچ من«

 مطمئن اینکه بدون بندازي تف ناهارخوري اطاق در تونی نمی کلوب،تو دولتمندي تمام ازاي به.کنه مرعوبت اون نزار«

   اسکامبگ یک حداقل که باشی

scumbag 

  ».کامل ضربه بزنی

از .خدمتکار جلوي من متوقف شد و مودبانه تعظیم کرد.بتی ناگهان خندید و یک دستش رو روي دهانش گزاشت
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مورد چرایی نپرسید، بی توجه به  رهیچ سوالی داو .اونجایی که من داخل کلوب بودم،من مشخصا به اونجا تعلق داشتم

او کاري کرد که همه اینها رو .او در زمان خودش، به بدتر از من هم تعظیم کرده بود. خواداینکه چقدر ممکن بود ب

  .من احساس کردم دوست دارم تحسین بگم.اون یک نمایش قابل تحسین بود.بدون حتی یک کلمه نشان بده

  ».واکر«:من گفتم

  »تون رو اعالم کنم،آقا؟باید من حضور.با مهمانها  غذا صرف می کنند.در اتاق ناهارخوري اصلی،آقا«

  ».ما می تونیم مواظب خودمون باشیم.تو برو به کارت برس.و سورپرایز رو از بین ببري؟بهشت حواله ت«:من گفتم

من به طور غیر مهمی به طرف .واقعا خوب بودکه .حتی منتظر موندن براي انعام خدمتکار به سرعت عقب رفت بدون

ه به یک طرف من مثل یک توله سگ خیلی هیجان زده شده چسبیده غذاخوري اصلی حرکت کردم،همراه بتی ک

تو میتونی با یک قتل فرار کنی اگر جوري بنظر برسی .اون همش به خاطر طرز برخورده.ما سوال نکرد هیچ کس از.بود

  .که انگار تعلق داري

متوقف شدم، و بتی رو به من در اتاق غذاخوري رو با فشار باز کردم و قدم به دورن گذاشتم،سپس دقیقا همونجا 

گذاشته کنار در آهستگی به یک طرف فشار دادم بنابراین ما از جمعیت اتاق با یک گلدان آسپیدسترا که از شانس ما 

تمام میزها پر بود و .من بتی رو ساکت کردم قبل از اینکه چیزي بگه و از بین برگها نمایان بشه.شده بود مخفی شدیم

که غذاهاي سنگین ابتدایی می خوردند براي . درشت هیکل در لباس هاي رسمی اشغال شده بود اغلب بوسیله انواع خیلی

آنها .هیچ کدوم از اونها به همدیگر نگاه نمی کردند.اینکه اونها رو یاد روزهاي قدیمی خوب از شام مدرسه می انداخت

  .آنجا بودند براي صلح و آرامش نه براي دوستی

او در حال برگزاري یک جلسه با بعضی از شخصیت هاي بیشتر بزرگ جاه .اء محسوب می شدالبته واکر باید یک استثن
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آنها شق و رق در صندلیهاي پشت .که براي موقعیتی براي گرفتن جاي اولیاي امور تازه مرده نیرنگ می زدند بود

اندازه رو استفاده می کردند صافشون نشسته بودند،لیکورهاي گران قیمت رو مزه مزه می کردند و سیگارهاي بزرگتر از 

اونها لبخند می .و به بلندي صحبت می کردند تا نشون بدن که هیچ اهمیتی نمی دن که کسی اونها رو استراق سمع کنه

زدند و سر تکون می دادند و به اندازه کافی مودب بودند، و ممکن نبود بفهمی آنها رقیبان مرگ باري بودند که با 

این سیاست بود، بعد از همه،و قانونهاي آداب معاشرت .اولین نشانه از ضعف ذبح می کردند خوشحالی همدیگر رو با 

  .دشمنِ دیروز ممکنه رفیق فردا باشه یا حداقل متحد.براي دنبال کردن وجود داشت

واکر تو میدونی اون افرادي که با .ممکنه چیز جالبی یاد بگیري.هیس،ببین و گوش بده«:من به آرومی به بتی گفتم

  »هستند کی ان؟

بتی در حالیکه دهانش رو خیلی نزدیک به گوش من  آورده بود  که من میتونستم نفسش رو روي کنار صورتم احساس 

فرد .آقاي مسن تر در طرف چپش که یونیفرم نظامی پوشیده ژنرال کندور .البته،واکر آقاي زیرک شهر«:کنم گفت

و زنی که روبروي واکر نشسته ملکه هلنا،ملکه سابق پادشاهی .  شهریهشلوغ کن در طرف راست واکر تافی لوئیس باال

  ».یخ

چی می تونی در مورد مهمانهاي واکر به من .خیلی خب،حاال بزار ببینم که تو به غیر از شایعات چی میدونی«:من گفتم

  »بگی؟

  .بتی خوشحال از یک شانس براي نمایش مهارتهاي خبرنگاریش لبخند زد

ژنرال کندور از یک خط زمانی از آینده  با یک زمان لغزه به اینجا اومده و وقتی که اون بسته شده   در نایت ساید «

او چند دسته را در نبردي علیه یک نوع شورش رهبري کرده بود، و فقط  در آخرین لحظه  وقتی که کشتی .گیر افناده 

  .بتی خنده کوتاهی کرد».نجات خارج شده بود  دریاداریش زیر آتش تکه پاره شده بود  با یک قایق
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  .ژنرال ما یک مرد خیلی درستکار و با اخالق هست.  او ما رو تائید نمی کنه«

او می خواد که ما .از وقتی که او به اینجا رسیده شغلش رو اول حمایت و بعد رهبري همه جنبش هاي درستکار قرار داده

بازجوي غیرطبیعی براي سالهاي بسیاري در حال تالشه چیز .احمق بیچاره.هرو بازسازي کنه و روحهامون رو نجات بد

کثیفی از او کند و کاو کنه،اما متاسفانه به نظر میرسه او واقعا به همون شایستگی و خسته کنندگی اي که ادعا می کنه 

  ».هست

ي پشت صاف قدبلند نظامی بود در کندور از اون تیپها.نرال نگاه می کردم سرتکان دادمژ پاي من در حالی که به سرتا

حتی در حالت نشسته،او جوري .یک یونیفرم سبز جنگیِ به طور شگفت انگیزي مدل قدیمی ،کامل شده با کاله نوک تیز

صورتش به طور عمیقی خط دار بود و در اینجا و اونجا جاي زخم .به نظر می رسید که انگار هنوز تحت توجه بود

او باید در نیمه آخر عمرش می بود،اما به .فرورفته در زیر ابروهاي پرپشت سفید بود داشت،ولی چشمان آبیش سرد و

   .نظر نمی رسید که حتی یک نشان کوچیک  از اون در او باشه

 سخت اون اگرچه اما کرد،  نمی تایید  رو من مثل افرادي یا من او.بودم کرده برخورد او با اونجا و ،اینجا چندبار من

 لعنت  و تباهی و گناه در  ما آزاد ستد و داد.کنه تایید او که کنی پیدا ساید نایت در چیز هیچ یا کس هیچ که بود

 فوقانی  عرشه روي که دلیر کافی اندازه به شک بدون و ،شاید، خوب مرد یک.کرد می زده وحشت رو او شدگی

 جایی هیچ ساید نایت در او مطلق سفید و سیاه فلسفه ولی بشه؛ روبرو سهمناک احتماالت با و بایسته فضاییش کشتی

 طرف از بود،ولی شده ناامید جنگ دوباره گرفتن و خودش مردم و  خودش زمان به برگشتن از او طرف، یک از.نداشت

 ساید نایت بود گرفته تصمیم او بنابراین و. برنگرده وقت هیچ ممکنه او بدونه که بود بین واقع کافی اندازه به او دیگر

 همه نمایندگی حداقل یا رهبري حاال او.بشه داده شکست باید که شیطان یک مثل.بگیره نظر در چالش یک عنوان به رو

 سیاسی  یا مالی دالیل یا خودشون فلسفه براي رو محل که خواستند می که ساید  نایت درون مختلف مندهاي عالقه اون



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
15 

 

  .داشت عهده به کنند پاک

 بتونیم ما فقط اگر بیاریم بدست ممکنه ما که چیزهایی همه و پتانسیل و رستگاري، مورد در داشت دوست کندور ژنرال

 فهمیده   او  که رسید نمی بنظر.کنه صحبت کنیم کار هم با تا بگیریم یاد و کنیم کنترل رو تاریکترمون هاي انگیزه

 نایت و.  اشتباه مکان یک ،در بود خوبی مرد او.بکنن رها رو تاریکترشون هاي انگیزه تا میان  اینجا فقط مردم باشه

  .بشکنه رو قهرمان یک که داره دوست خیلی ساید

  »چطور؟ شده فیت بدي به جاکت یک در تنبل جانور«:گفتم من

 باالخره که حاال«.آورد در مختصري زدن اوغ صداي او».شناسن می رو باالشهري لوئیس تافی آسونه،همه«:گفت بتی

 در و داره عظیمی اقتصادي اهرُم او سایدشده، نایت در امالک هاي قسمت بهترین اغلب مالک او رفته و مرده گریفین

 ، بشه پولدار این از بیش تونه نمی  او که اینه قضیه.نیست خجالتی برسه هدفش به اینکه براي اون بردن کار به مورد

 هر کرده،و جمع رو ها شکن پا و ،قلدرها ها کلفت گردن از خودش شخصی لشکر او. خواد می قدرت حاال او بنابراین

 باشه، جدید گریفین که خواد می او.چرا بدونه مایل سریع وحشتناکی طور به  او بزنه تافی علیه بر حرفی که کسی

 اگر اما ، کنه می اصالت و ظرافت و سلیقه ادعاي او.کنیم تعظیم بهش که کنه مجبور رو ما همه و ، قصر جدید پادشاه

 نخواهد تغییر موقع هیچ و شده، متولد ارزش بی آدمکش یک مرد. ده نمی تشخیص بیاندازي جوب توي رو اونها

 که ثروتمنده کافی اندازه به او ولی گفته، کثیف چیزهاي از نوع همه و او درباره افشاگري از شماره همه بازجو.کرد

  ».خورده رو برادرش او که گن می اونا.  انگیز نفرت مرد.نده اهمیت

  ».درسته کامال«: گفتم من

 زیاد هاي ورقه تونست نمی خورده برش ماهرانه لباس.بود غلط هاي راه درهمه بزرگی مرد باالشهري لوییس تافی

 بی دهان و مانند خوک سرد چشمهاي تونست می که حاضرش مودبانه سیماي از بیشتر کنه،حتی پنهان رو چربیش
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 رو اي دیگه کس هر خواست می او بلکه باشه بزرگی مرد آبشخور در خواست می تنها نه تافی.کنه پنهان رو رحمش

 داشته رو قدرتش و کنه، روکنترل ش کنه،همه تصرف رو ش همه تونست می او اینکه بخاطر سادگی به کنه، بیرون

 هاي مانده ته براي که کنه مجبور رو اي دیگه هرکس تا ببره بکار رو قدرت اون سپس و.کنه نابود رو ش همه که باشه

  .کنن التماس ش سفره

  .بود اینجا  او اینکه براي خواست می رو ساید نایت باالشهري لوئیس تافی.داشت یکیکوچ واقعا آلت احتماال

  .نگرفتم شخصی رو اون من. بکشه رو من که کرد تالش مورد چندین در او

  .تجارته فقط همیشه ،اون تافی براي

  »هلنا؟ سابق ملکه و«:گفتم بتی به من

 از نوع همه در خطرناک استعداد،و قدرتمند،با.کار کثیف تکه حسابی هر با «:گفت و پیچاند رو کاملش باالیی لب بتی

 یا نگاه بایک میتونه او.جادوگري یا میشه مشتق دانش از او قدرت آیا بگی که مشکله  اون ناخوشایند،اگرچه هاي راه

 یک با او که  اینه  قضیه ظاهر.بکنه ،بنده اسمش کردن زمزمه با رو مرد یک میتونه او گن می اونا و بکشه، لمس یک

 زن یک.پوشونده رو چیز همه یخ و رفته خورشید که آمده،جایی اینجا به آینده در دور خیلی زمانی خط یک از زمانلغزه

 ظاهر ها زمانلغزه از که افرادي ی،کن اضافه داري دوست که نمک هرقدر بهش میتونی تو ولی.سرد دنیاي یک از سرد

 همه ملکه که داره ادعا او.داره وجود کردن چک براي راهی هیچ ندرت به و گن، می اي افسانه جور همه شن می

 مشخصا حال،او هر کنی؟به نمی فکر کنه،اینطور سفر تنهایی ملکه یک که عجیبه.........سلطنتیه،اما خانواده از و دنیاست،

 نایت در اینجا دقیقا یا خودش زمان در عقب به یا ست، یکدنده کافی اندازه به بشه سلطنتی خانواده دوباره اینکه مورد در

 می ببینن رو یکیش وقتی رو واقعی ملکه یک اونها کنن فکر دارن دوست که افرادي ، داره رهرو زیادي تعداد او.ساید

  ».فروشه می لقب بده پول که هرکسی به او.شناسن
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 و ، ،مغرور بلند،شاهوار قد. داشت  کننده افسون جلوه هلنا سابق ملکه.شناختم می رو نوع این من. دادم  تکان سر من

 او.بود دشمنانش استخوانهاي از شده درست سریر یک اون که انگار بود نشسته جوري صندلیش روي او خدا، از گیراتر

 بدون عمال انگار که بود بِلُوند اونقدر صافش بلند موهاي و داشت، سر بر الماس تاج بود،یک پوشیده کلفتی سفید خز

 از اي پیچیده الگوهاي  عریانش بازوهاي و صورت روي و داشت، آبی سایه کمی کمرنگش مرده مثل پوست.بود رنگ

 باال تکنولوژي کاشت محل بود،که پوستش زیر آنجا و اینجا اي ماهرانه برآمدگیهاي.بود شده کشیده برق جریان شدت

  . رفتند، می پایین و باال او حالت طبق بر ظاهرا  آنها.بود کرده پنهان رو

 نگارهاي روزنامه.دهنده آگاهی معمول از بیشتر و موجز خوبی به بود، دقیقی خیلی توضیحات ، خوبه،بتی«:گفتم من

  »؟ نیستی،هستی زیبا صورت یک فقط تو.بگن من به مقدار اون بود نخواهند قادر که دارند وجود تایمز نایت در محققی

 چشمهات تغییر بدون تو.داد می فریب رو تو شده گشاد چشم عمل مدت چه که بودم تعجب در من«.خندید راحتی به او

 که شد خواهی متعجب تو اگرچه. باشی غیرطبیعی بازجوي خبرنگاراي از یکی نمیتونی مردم به کردن زورکی خنده و

 اون بقیه؛ براي. کنه حفظشون ابتدایی،خدا ن،جانوران ساده خیلی مردها.مهم افراد با ببره،حتی جلو رو تو میتونه چقدر اون

 و میدم، میبینم،گوش خندم، می من.میشه پیدا خوب تحقیق با پذیري آسیب و ضعف نقطه تعداد چه ست متحیرکننده

  »نخوردي،خوردي؟ گول یکبار حتی  عمل اون با تو.کنم می یادداشت رو همش بعدا   و کنم، می گیري نتیجه

 رو افراد چطور او ببین.کن نگاه کار حین  در رو واکر و باش ساکت حاال.هیخوب روش اون «:گفتم بخشندگی با من

  ».بشن متوجه حتی اونها اینکه بدون کنه، می اداره و میده قرار تاثیر تحت

 زل واکر به تا بود شده خم جلو به میز روي او».بشن عوض باید چیزها«:گفت می سنگینی طور به داشت کندور ژنرال

 اجرا و دستورات دادن براي شده برده بود،بکار سنجیده کندور ژنرال صداي.بود نشده آشفته کل طور به نظر به بزنه،که

 دونست می که مردي.مطمئن ،و راسخ ، باتجربه کرد؛بلوف، خواهند دنبال مردم که داشت رو مردي سیماي او.اونها شدن
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 بوده که  چیزي مثل نمیتونه ساید نایت«.کرد اشاره واکر صورت به سنگین انگشت یک با او میده انجام داره چکار

 خواهد پاره تکه امور اولیاي و گریفین رفتن با را خودش اون.انسان ضعف و گیها هرزه تمام براي بهشت یک...بده ادامه

 بشه،نایت رها خودش حال به اگر لیلیث جنگ بعد و ها، فرشته جنگ واضحه،اول ببینه که هرکسی براي  ها نشانه.کرد

  ».خواهدکرد پاره تکه رو خودش ناگزیر ساید

 اون.داده ادامه ساید نایت اما.صدر در تغییرات و داشتند ،وجود ها خرابی و ، ها جنگ همیشه«:گفت آرامش با واکر

 همیشه بده،جهان ادامه دیگه سال هزاران براي قبل مثل نتونه چرا بینم نمی دلیلی هیچ من و یافته، نجات سال هزاران براي

  ».بچشه رو مزاج دمدمی هاي نمایش باید

 رو ساید نایت و کردند می اداره  رو چیزها امور اولیاي که وقتی باشه بوده درست ممکنه اون«.کرد اخم کندور ژنرال

 همراه اونها حاال ولی کردند، می حمایت کنه می محافظت گذاره می   طال تخم که غازي از کشاورز یک که روشی به

 چیز به رو ساید نایت و ببینه رو بلندتر نماي که کسیِ براي زمان حاال.رفتن سود و تجارت به شون  کورکورانه تمایل با

  ».کنه تبدیل بهتري

 روح با و صاف او صداي.نیست اشتباه درآوردن پول مورد در چیزي هیچ«:گفت سرعت به باالشهري لوئیس تافی

 داره وجود ساید نایت.شد می تموم چیزي قیمت به براش نفسی هر انگار ،رفت می پایین و باال ش طبله و فراخ بود،سینه

 قرار  که چیزهایی.کنه فراهم بیارند بدست تونند نمی اي دیگه جاي هیچ اونها که اهدافی و تفریحات  مردم براي تا

 نگه خودت براي رو محکمت ایمان.میدن پول اون براي دماغشون از دفعه هر اونا و.بدن انجام بخوان متمدن مردم نیست

 کرده کار سال هزاران براي خوبی به که سیستمی با و میان بیرون از که دنده یک درستکار ي ها آدم به ما.ژنرال دار،

  ».نداریم احتیاجی میشن درگیر

  ».کنی بحث موفقیت با که سخته ژنرال، ، داره نکته یک مرد«: گفت واکر
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  اگر......باورنکردنی ،امکانات متحیرکننده ي ها عجایب،موفقیت و ها دیدم،شگفتی اینجا من که چیزي همه«:گفت ژنرال

 انجام تونید می کارهاییچه ، کنید کار هم با  سود پنی یک براي همدیگر گلوي بریدن جاي به شما فقط

 می تونه هم شما!.بشه بشري تمدن اوج میتونه  هست حاال که اي اخالقی فاضالب این عوض به ساید نایت............بدید

  ».بندازین دور داشته  نگهتون عقب که زنجیرهایی فقط اگر بشین خدا تونید

 مورد در داشتم من.داریم زیاد خیلی کامال االن همین ما بگم باید واقع،من بشه،در خدا خواد نمی کسی هر«:گفت واکر

 نیستی موافق تو آیا.میکردم فکر کرده گیج رو ها هندي فقط که ها رئیس  زیاد تعداد..........کردن گلچین براي دستور

  »هلنا؟

    ».ببر نام علیاحضرت یا هلنا ملکه رو من «:گفت سرعت به بود سرد کافی اندازه به صداش که حالی در  او

 و بکشی، نفس یباش داشته دوست اگر زنی نمی حرف اونطوري واکر با تو.کردند نگاه او به تندي به دیگر دونفر

  .داد ادامه او و داد تکون سر  هلنا ملکه براي متفکرانه واکر ولی.باشی داشته هستند که جایی رو استخوانهات

 داشته آماده نفر یک که.باشن حکومت تحت که طبیعتشونه اون ها، خیلی براي بدونن، رو خودشون جایگاه باید مردم«

 خودم مثل دیگرانی از نمایندگی به من.گم نمی رو حرف این تنها من فقط.بگیره اونها براي رو مهم  هاي تصمیم تا باشن

  ».کنم می صحبت ساید نایت در

 ها زمانلغزه اند،با شده جمع ساید نایت در  اینجا که امپراتورهایی و ها ملکه و پادشاهان دیگر تبعیدیها،همه«:گفت واکر

  ».حاضر حال در باشه، شده اشباع قوانین از بازار     میرسه نظر به که زیاد اونقدر.بدشانسی حوادث دیگر یا و

  

 نایت.دن نمی هستند چیزها که روشی به  اهمیت که مردمی.منزلت و قدر و قدرت مردمِ«:گفت محکمی به هلنا ملکه
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  ».باشه اینکار براي مناسب افرادي فرمان و دستان در که داره احتیاج ساید

  »،تافی؟ کنی می موافقت اون با تو آیا«:گفت واکر

 نایت به کس هیچ.رسید می نظر به متحیر تقریبا کنم،او چکار نمیگه من به کس هیچ«:گفت شهري باال لوئیس تافی

 باقی آزاد واقعا مکان آخرین این. میسازیم رو خودمون راه ما.داد نخواهد وقت نداده،هیچ وقت هیچ.نمیده فرمان ساید

 فاصله که دونستند می کافی اندازه به امور اولیاي حتی پذیره امکان چیزي هیچ و چیزي هر که زمینه،جایی روي مانده

  درسته،واکر؟.کنند حفظ رو شون

 نخواهیم بیکار ما کنم،و می صحبت تجارت مردم از نمایندگی به من.کنم می نمایندگی رو افرادي همچنین هم من

 کدوم ندارید،هیچ تعلق اینجا به شما«رفت، غره چشم کندور ژنرال به سپس و هلنا به او».بشه پایمال حقوقمون تا نشست

  .شما از

 اهمیت که چیزي هیچ تغییر قدرت یا پشتیبانی شما از هیچکدوم داریم؛و دوست هست که همونطوري رو ساید نایت ما

 میتونیم ما.رو اون بقیه اغلب شرکام و مالکم، رو داره قرار روش ساید نایت که زمینهایی اغلب من.ندارین رو باشه داشته

 که چیزي از تا کنیم ایجاد لشکرهایی بشه الزم اگر میتونیم ما و.کنیم ورشکسته رو نکنه پشتیبانی رو ما که کسی هر

  ».کنیم دفاع ماست مال

  ».فرمانه منتظر فقط کنم،اون می هدایت رو ارتشهایی من«:گفت کندور ژنرال

 لبخند او.کنند نگاه بهش بقیه که شد باعث صداش در چیزي».کنم می هدایترو  هایی ارتش هم من«:گفت هلنا ملکه

 به بخوام که موقع هر میتونم نیاورده؛من اینجا رو من مستبدي زمانلغزه هیچ.نیومدم اینجا به حادثه بوسیله من«. زد سردي

 ارتشهاي که زمانی  از وقت خیلی.هستند من منتظر من ارتشهاي که یخ،جایی مالیخولیایی و باستانی پادشاهی به.برم خونه
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 که رو کسی هر زمین طوالنی ومیش گرگ در ما اینکه براي.گذره می داشتند جنگیدن براي ارزش با دلیل یک غروب

 اینجا به رو ارتشهام تونم می من که وقتی نه.باشم خالی سرزمین یک ملکه که ندارم آرزو اصال من.کشتیم بود ما علیه بر

  ».کنم خودم مال رو ساید نایت و بیارم

  .میزد لبخند سادگی به واکر،که به باالخره همدیگر،و به ،سپس کردند نگاه او به باالشهري لوئیس تافی و کندور ژنرال

 خودت براي رو جهان یک کامال تو که بیاري،وقتی بدست رو شهر یک کنی،تا ریسک رو زندگیت و ارتشهات چرا«

  »داري؟

 آشکار رو تیزش کامل دندونهاي تا رفت عقب  دارش سایه آبی داد،لبهاي را او لبخند جواب سردي به هلنا ملکه

  ».گرمه اینجا.دارم دوست رو اینجا من«.کنه

  ». میشه ذوب بدي حرارت یخ به که وقتی«: گفت تافی

 سفید آبی گوشت از اي غریبه فلزي اشکال»کنی؟ می جرات چطور «رفت غره چشم اونها همه به و شد، بلند هلنا ملکه

  .گرفت هدف رو ژنرال و تافی خاکستري اي نقره هاي لوله و زد موج بازوهاش

  ».هلنا بزار کنار رو هات اسلحه«.بود صدا از استفاده  حال در او.نداشت احتیاج او.نشد بلند واکر »!کافیه«

 به خورد شکست و جنگید صدا با او که وقتی امیدانه نا کجی دهن یک در شد،لبهاش مرتعش و لرزید غروب ملکه

 اون روي یکپارچه بطور  فام آبی  مایل پوست و رفت، فرو بازوهاش درون به شده کاشت تکنولوژي. شد کشیده عقب

 و خرامید و چرخید ناگهان او آلود،سپس خشم حیوانی صداي کرد،یک واکر به خشمگینی قروچه دندان او.پوشوند رو

 بلند پاهاشون روي باالشهري لوئیس تافی و کندور ژنرال.برند کنار به راهش از که کردند عجله خدمتکارها.شد دور

 حفظ اونها بین احترام قابل فاصله یک که بودند همچنین،مواظب.رفتند سپس و کردند تعظیم واکر به شقی طور شدند،به
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 به سپس کرد،و نگاه رو اونها رفتن متفکرانه او. کنه استفاده آنها روی رو صدا واکر  که بودند نگران اونها شاید.بشه

  .کرد نگاه من به دقیقا و چرخید صندلیش در ای عجله بی طور

  ».،تیلور بینم می رو تو حاال«

 من طرف یک به نزدیک بتی.بپیوندم میزش  در او به تا رفتم جلو به عجله بدون و زدم، لبخند و دادم تکون سر من

  .بود چسبیده

  »بودیم؟ اونجا ما دونست می کجا از «، کزد زمزمه او

  ».واکره او«:گفتم من

 بنظر  راحت و آرام کامال ش برازنده شهری لباس در او.نشستیم واکر شده،روبروی خالی تازه صندلیهای روی من و بتی

 من دیدن از عمال نظر به. بود شده بسته کراوات بزرگ گره یک با رفته و شسته عمومیش ای مدرسه رسید،کروات می

  .میشد خوشحال من دیدن از ندرت به رسید،اما نمی نظر به خوشحال

 موقعیت بشی مجبور یکبار حتی اینکه بدون گزاشتی یکدیگر گردن زیر رو اونها تو.کردی بازی خوب «: گفتم من

  ».ببینی کار حال در رو واقعی ای حرفه یک که بوده خوب همیشه.کنی روشن رو خودت

 یکی و.داریم خودمون با مطبوعات از نماینده یک ما بینم می«.کرد جلب بتی به رو توجهش و زد مختصری لبخند واکر

 من و.کنند نمی کار کلوب داخل کننده ضبط وسایل که بدم هشدار بهت باید  کنم می احساس من.همیشه از تر فریبنده

.  ای آتیه خوش تو.دیواین خوندم،خانم رو تو کارهای از  بعضی من.نیستم دسترس در مصاحبه یک برای مشخصا خیلی

  ». کنی می درست خودت برای نام یک بیاری بدست واقعی روزنامه یک در شغل یک که وقتی مطمئنم

 گفتم؛ می او به باید من.بود آشنا کارش  با و بود شنیده او درباره واکر اینکه از دستپاچه زد،تقریبا عریضی لبخند  بتی
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  .میشناسه رو کس همه واکر

 برای شدن تشویق حال در مردم که کردم فکر درست آیا.شدند جمع ساید نایت روی الشخورها اینکه مثل«: گفتم من

  »نخوان؟ یا بخواند اونها طرفن؟اگرچه یک انتخاب

  »کنی؟ انتخاب بشی مجبور بود،تیلور،اگر خواهی طرف کدوم تو«:گفت واکر

  ».خودم طرف«:گفتم من

  .رسید می نظر به ناامید من از خرده یه نظر به که بود من تصور فقط اون شاید و.داد تکان سر اندکی واکر

 پیداش که شدم استخدام من شده،و گم اون.شنیدی تو که شنیدی؟البته مرگ از پس زندگی نوار درباره تو«:گفتم من

  ».کنم

 آخرین.کنند دخالت که بگیردند تصمیم پایین یا باال از نیروهایی اینکه از کن،قبل پیدا رو اون سریع خوب«:گفت واکر

  ».بود فاجعه یک ما همه  برای افتاد اتفاق اون که باری

  ».کردند می متوقف رو بوده من تقصیر همش فرشتگان جنگ انگار که جوری من به کردن نگاه همه کاش ای«

  ».بوده اون«:گفت واکر

  »کنم؟ قول نقل ازت تونم می«:گفت بتی

  »تیلور؟ خوای می چی من از نه،تو«:گفت واکر

 پس  زندگی نوار مورد در چیزی  که باشه کسی  شده،اگر مخفی کجا روزها این کالکتور بدونم خوام می من«:گفتم من

 نگذاشته اون روی رو ش کرده عرق دستای حاال تا که صورتیه در این البته.بود خواهد کالکتور بدونه،اون مرگ از
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  ».باشه

 حال در کالکتور.خب خیلی.........کنه مقاومت شکار یک کشش درمقابل تونه نمی وقت هیچ البته،مارک«:گفت واکر

  ».غیرطبیعی تاریخ موزه بودن،داخل دقیق برای.کرده مخفی ای دیگه مجموعه داخل رو ش مجموعه حاضر

  »!فرده به منحصر«:گفت درخشید می خوشحالی صورت به که حالی در بتی

  ».بیچاره مارک. کرد خواهد حرکت دوباره بشه پیدا که وقتی.  زیادی مدت برای نه«:گفت واکر

  »شده؟ پنهان کجا او میدونی تو که اینه دلیل این میشناسی؟آیا رو کالکتور شخصا تو«:گفت بتی

  ».منه شغل کجاست،این هرکسی دونم می من«:گفت واکر

  »شده؟ داده قرار کجا غیرطبیعی بازجوی دفاتر که میدونی تو آیا«

  ».بله«

  ».کنه عوض رو فردا سرمقاله که بگیرم تماس ویراستار کمک با من بهتره ه،پساُ«:گفت دیواین بتی

 برای هم با  نفر سه ما ممکنه.باش داشته انتظار مارک از برخوردی نوع چه بگم تونم نمی  بهتره، اونطوری«:گفت واکر

 این او که چیزیه همه ش مجموعه.نمیده معنایی هیچ که باشی مطمئن میتونی تو کردیم،ولی کار لیلیث جنگ دادن پایان

  ».نکن بهش رو پشتت.اومده میشناختیم زمانی پدرت و من که مردی از درازی راه او.میده اهمیت واقعا روزها

  »فرستادی؟ رو من تو بگم تونم می«:گرفتم نظر در رو نکته من

 شعوری هیچ بعد،اگر و.جان کن پیدا رو نوار.بگو داره ای فایده هیچ کنی می فکر اگر«:انداخت باال شانه واکر

  ».کن داری،نابودش



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
25 

 

  »!مرگه از پس زندگی نوار روی اختصاصی حقوق مالک غیرطبیعی بازجوی«:گفت سرعت به بتی

  ».کنم فکر اون کردن اعتبار بی برای بهتری راه به تونستم نمی   خودشه،مطمئنا«:گفت واکر

 واکر به سرعت کردم،به بلند صندلیش از رو گرفتم،او رو آرنجش محکم من کرد،ولی ای دیگه چیز گفتن به شروع بتی

  .بردم در طرف به رو او و دادم سرتکان

 دست از بدون واکر ترک برای راه یک از  خوشحال که بگم تونستم می   داد،ولی نشان من با جنگیدن نمایش یک او

  .بود  قافیه دادن

 هیچ نزدیکید،نیستید؟من دوتا زدید،شما می حرف واکر و تو که جوری«:گفت کردیم،او می عبور البی از که حالی در

  ».گی نمی من به تو که داره وجود مورد این در قضیه خیلی.باشه کسی هیچ کردم نمی فکر.  دونستم نمی رو این وقت

  ».کنم می حمایت ازت البته،من«:گفتم من

  »چی؟ از«

  ».بخوابی دوباره نباشی قادر هرگز اینکه از«

  

 کهربایی نور.زدیم قدم ساید نایت سست خیاباهای میان از ای عجله بدون طور به و کردیم ترک رو الندینیوم کلوب ما

 می داده هل کنار به زن فلش نئون های عالمت  آلود خشم الکتریکی  های رنگ وسیله به راحتی به خیابان چراغهای

 لعنت و شخصی رویاهای در مصمم بود،همه شده شلوغ حواس پریشان اندیشناک اشخاص با کثیف روهای پیاده شد،و

 وقت هیچ خوشی که جایی.کلوبها باز درهای میان از وار دیوانه های موزیک  و خوشایند صداهای.خودشان  های شدگی
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 رو ها وسوسه آخرین ءهمه ویترینها.بیفتی اینکه تا برقصی اینقدر  تونستی می تو و آمد، می بیرون به  شد نمی متوقف

 می رخ به فهمیده مشتریهای برای رو شد می پیدا داخل در که هایی جذابیت ها گذاشتند،جارچی می نمایش به

  .رفت می راه بکُن رو من کفشهای مدلهای آخرین در  خیابان در آزادی صورت به گناه کشیدند،و

 سالن دیدن.نبود ما برای اون اینکه شد،برای نمی متوقف وقت هیچ.شد نمی آرام وقت گذشت،هیچ می خروشان ترافیک

 خودم و بتی برای و شدم متوقف مخصوص  دکه یک در بود،بنابراین کرده گرسنه رو من الندینیوم کلوب غذاخوری

  .خریدم سیخ یک روی خوردنی لول حال در چیز

  .ترد مقدار یک فقط و بود، زده ادویه و تند ،گوشت

 می دارم من که چیه این بپرسم اگر میشم پشیمون من آیا«:گفت دادیم،بتی ادامه خیابان در پایین به ما که وقتی

  »خورم؟

  ».قطعاً تقریباً«:گفتم شادی با من

  »بخورم؟ هم رو کله باید من که اینه بر فرض آیا.پرسم نمی بنابراین«

  ».بخواد دلت اگر«

  »!کنه می نگاه من به داره اون اما«

  »!بخور طرفش اون از خوب«

  ».کنی،تیلور ایجاد دختر یک برای یخوب اوقات چطور میدونی واقعا تو«

  .جویدیم می متفکرانه رفتیم،و راه سکوت در مدت یک ما
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 چیزهایی به نگاه یک و برم که داشتم قصد همیشه. نبودم غیرطبیعی تاریخ موزه توي وقت هیچ من«:گفت سرانجام بتی

 انجام آموزشی کارهاي من.نیست من کار اون اما.دارن جالبی واقعا هاي نمونه اونجا دونستم می من.بندازم دارن اونجا که

  ».دم نمی

  ».گرفتن رکس تیراناساروس یک اونها«:گفتم من

  »کامل؟ چی،اسکلت«.کرد نگاه من به و کرد پرت طرف یک به رو سیخش بتی

  ».قفس یک نه،داخل«

  »..........میدن غذاش چی با متعجبم من!واقعی تیرکس واو؛یک«.شد گشاد او چشمهاي

  ».کوچیکترن که افرادي شاید«

 یک ما باشند،اما داشته لوور بیرون  اي شیشه هرم یک فرانسویها ممکنه.داره مدرنی خیلی نماي  غیرطبیعی تاریخ موزه

  .داریم اي شیشه موزائیک

 قیمت یک که ،رو اذیت میکنه ها چشم مقدار یک.داره وجود فضایی بعد چهار در که شده داده گسترش مکعب یک

  کامال و  امن مکعبی بعد داخل  رو چیز  همه  نیست،اون موزه ورودي فقط موزائیک.ست سلیقه براي کوچک

 در  که اعجاز و عجایب  همه بتونه تا داره، احتیاج خودش ي برا رو کامل بعد یک موزه.برداره در خودش یاختصاص

  .داره نگه انباشته آینده  هاي زمانلغزه از کدوم هر و گذشته،حال از سالها

 یک سرعت به تقریبا و بود چسبیده من بازوي به محکم دوباره رفتم،بتی موزائیکی شیشه بداخل جلو به مستقیما به من

 تا چرخید می آرومی به که عظیم چشم یک و ، بیگانه صداهاي کشیدن زوزه  و شد، ایجاد افتادن  از کوچیک احساس

 خیلی البی خود.بدي انجام سهولت به ساید نایت در رو این مثل چیزهایی که میگیري یاد تو ولی.کنه نگاه ما محل به
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 برازنده،کف ویکتوریایی سبک و ها برنج و خورده واکس بلوط چوب همه.بود دلپذیر اي قدیمی مدل بطور و ظریف

 بسته آموزشی هاي نسخه و ها جزوه و کتابها با ایستاده قفسه زیادي تعدادي و موزائیک، شکل به مرمر سنگ هاي اطاق

 تحت بتی کرد،و باز من براي رو خودش بلیط دستگاه دیگه یکبار.مشهور هاي نمونه زیادي تعداد با شده شده،مزین بندي

  .کرد نگاه من به گرفته قرار تاثیر

  »دادي؟ انجام هم موزه براي مهمی کار تو آیا.باشی داشته گزاف حساب یک که اینه از بهتر حتی این«

  ».ترسن می من از فقط اونها کنم می فکر نه،من«:گفتم من

 ،آرواره کوتاه ،پیشانی پرمو هاي دست بودند،با اي عضله و بزرگ --- افتاده عقب پوشیده، یونیفرم موزه، کارکنان همه

 ،در ها افتاده عقب.بود فاصله با اما ومهربان  افتاده گود  که وچشمهایی. بزرگ چهارگوش دندانهاي با چانه بدون هاي

 اولیه امنیت مسئول همچنین آنها.میدادند انجام موزه در رو پست کارهاي همهنگرفتن  قرار نمایش معرض در ازاي

 رو ما که خواستم یکی از من.بخورند گرفتند که رو کسی هر بودند مجاز اونها که بودند این بر مبنی شایعات بودند،و

 و داشت گوش یک در حلقه یک او.زد بریم دنبالش ما کنه اشاره اینکه از قبل نرمی فریاد او ببره،که موزه رئیس پیش

  !بشین متحد حاال گفت می که داشت ش یقه روي عالمت یک

 رو چیز همه که کرد می تالش حالیکه در ، خورد می تاب جلو و عقب به بتی سر برد،و موزه داخل به عمیقا رو ما او

 آبی مینیاتوري نهنگ یک.داشت چیزي هرکسی براي واقعا موزه.بودم بدي همون به تقریبا هم من.باشه داشته یکدفعه

 نان روي اون که بودم تعجب در مبهمی طور به من.بده نشون رو مقیاسش ،تا داشت قرار کبریت جعبه یک در ،که

 کوچک هاي جن از ویکتوریایی تابلوي یک با دیوار یک اي،نصف کننده آشفته بیشتر طور به.میده اي  مزه چه برشته

 شده داده شکل کامل طور به ها داشتند،جن قد اینچ چند فقط.بودند شده سنجاق شکم از بود،که شده انباشته بالغ بالدار

 تعداد داد،اونها می نشون رو کف حباب یک رنگهاي همه و بود شده چسبانده مکان به شون شده کشیده بودند،بالهاي
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 در.بود شده آویخته مانندشان دندان خالل  پاهاي بین بدسگالی خاردار هاي نیش داشتند،و مانند حشره هاي چشم زیادي

 صورتهاي با دریایی ،حوري یخی هاي حشره و آتشی هاي حشره داخلشان که بود بلندي مرباي ظرفهاي بعدي اتاق

  .خندید بریده نفس بتی.داشت قرار عمر طول در بیگانه تناسلی آلت از شو ویک میمونی،

 بین نبرد آخرین افسانه از فرد به منحصر  برجسته تصویر یک  بوسیله کامل اتاق بزرگتر،یک حدي تا معیار یک در

 میخ و دار پوش ساق زره در انسانها،.بود گیر نفس خیلی واقعی اندازه به شکلهاي هاي دوجین تعداد.بود ها والف انسانها

 حساب هرجور با که. رسیدند می نظر به شیطانی و معوج و کج الفها حالیکه رسیدند،در می نظر به قهرمانانه و شجاع دار،

 داشت،اما وجود شده قطع واعضاي شده دلمه خون و خون زیادي مقدار.بود بوده، واقعا اون که چیزي اون از بیشتر خیلی

 یک دیگه عظیم برجسته تصویر یک.داشت احتیاج اون به  روزها این در تورسیت جذب براي موزه میزنم حدس من

 تغییر از متفاوت مرحله یک شکلی هر.  داد می نشون کامل مهتاب زیر در زدن پرسه حال در رو ها گرگینه از دسته

 بوي نزدیکتر میرسیدند؛ولی نظر به واقعی اي کننده مرعوب طور به همه آنها. داد می نشان رو گرگ به انسان از شکل

 آدم شده دزدیده بچه یک به که.داد می نشان را ها غول از یکدسته اشکال، دیگر گروه.آمد می نگهدارنده و اره خاک

 می بنمایش توضیح بدون رو چیزهایی چنین غیرطبیعی تاریخ موزه.بخورد غذا آنها مثل چطور دادند می یاد

  .باشه اون که خواهیم می ما که چیزي نه هست اون کهه چیزی تاریخ.گذاشت

 گنجینه و عجایب همه وجود شلوغه،با بگی نمیتونستی مکان به توجه با ولی بودند، اطراف در آدم خوبی نسبتا تعداد

 از توریسم و اي روشنفکرانه تفریحات چنین براي بیان ساید نایت به تا نیستند مایل مردم.بود گذاشته نمایش به که هایی

 چه بوسیله بگم نمیتونم من شده،ولی داده سنگین مالی کمک موزه به که گن می.بود شده تعطیل اخیر جنگهاي

  .نداشت اونها خرید براي بودجه قطعا موزه خود هستند؛ اهدایی ها نمونه اغلب.کسی

 رکس تیراناساروس موزه حاضر درحال تفریح و مباهات مایه پیش رو ما باالخره پوشیده یونیفرم غارنشینهاي
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 فوالد ها میله.ارتفاع فوت 100 و  قطر فوت سیصد بود،داراي عظیم داره نگه رو اون تا بودند ساخته اونها که قفسی.بردند

 قفس.ست خونه در که کنه احساس اون تا بود شده بازسازي تیرکس زمان صورت به قفس داخل بود،اما شده تقویت

  .داشت درخشان خورشید یک زیر در مجلل گیاهی زندگی و عظیم درختان با کهن جنگل یک

 از ضخیمی و سنگین بوي ناگهانی نفس یک آمد،اما نمی بیرون ها میله از وحشتناک گرماي.بود عالی سازي شبیه

 صداي تونستم می حتی من.آورد بیرون رو شده شور نمک قسمت نمک  بوي حتی و شده فاسد شده،الشه له سبزیهاي

  .بشنوم رو شده بزرگ هاي حشره دیگر و مگسها وزوز

 و آلود گل اغلبا ببینم توانستم می من که زمین از چقدر هر و دار، دندانه آویزان برگهاي بودند،با تاریک و بلند درختها

  .بود شده صاف

 قد ما سر باالي در درختان بلندي به تقریبا او.بود  هیچ رکس ستمگر،تیراناساروس پادشاه خود سایه در اونها همه ولی

 گیاهان هاي سایه میان در پنهان نیمه و بود ساکت خیلی او.داشتم انتظار من که اونی از بزرگتر بود،خیلی کشیده

 ممکن داشت،انگار وجود اون مورد در فشار و سنگینی از مشخصی احساس. کرد می نگاه ما به ها میله میان آویزان،از

 و اینجا بود،که اي گرفته خاکستري سبزِ رنگ به پولکهاش. بشه مرتعش و بلرزه زمین خود کنه حرکت اون وقتی بود

 کشید،که می نفس بازش دهن میان از بلندي صداي با اون.بود زده شتک اخیر کشتار از شده خشک خون اونجاش

 اندازه با که  وقتی سینه روي باال کوچک زن چنگ بازوهاي.کرد می آشکار رو مانندش کوسه تیز نوک دندانهاي

 پاره تکه رو من لحظه یک در تونست می اونها که نداشتم شکی هیچ. رسید نمی نظر به مسخره اصال شد می دیده کامل

 با و تیز مانند،اونها گوه زشت سر در گرفته قرار بود،عمیقا کرده درست دردسر من رايب بیشتر که بود چشمها ولی.کنه

 نه و نبود، تنها حیوان فقط این.شناختند می رو من کردند،و می نگاه من به دقیقا اونها.بودند متنفر اونها و........بود معنا

 باالخره که بود زنده اي لحظه براي مسئوله؛و کی دونست می زندانیه،و که دونست می اون.ساده وحشی هیوالي فقط
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  .بگیره وحشتناکی انتقام و بشه آزاد

  »بگیرن؟ رو تیرکس یک تونستن جهنمی چه به «: گفت بود آروم اي آگاهانه غیر طور به صداش رحالیکه د بتی

 در دایناسورها از ناگهانی تهاجم یک امسال در تازگیها همین بخونی، قبل از بیشتر رو خودت روزنامه باید تو«:گفتم من

 تا بفرسته اضطراري تیم یک واکر اینکه از قبل  و آمدند بیرون هیوال تا 50 حدود.داشت، وجود زمانلغزه یک طول

 شانسشون تونستند نمی ساید نایت اسلحه کلوب شدند،اعضاي کشته سرعت به جانورها اغلب.کنند خاموش رو لغزه زمان

 هم شانس یک هرگز دایناسورها ،و  آمدند  بکنی فکرشو بتونی که اي اسلحه نوع هر با آنها.کنند باور رو

  .بدبخت هاي نداشتند،حرومزاده

 می موزه براي رو اون واکر.بکُشه رو اون بره اول داره حق کی که بود این براي یافت نجات تیرکس که دلیلی تنها

  ».کنند شروع رو اون روي کردن شلیک جنگ بتونن اونها اینکه از قبل خواست

 کن،اون نگاه ،بهش اینه اینجا؟منظورم آوردنش چطوري«:گفت بود ایستاده من به نزدیک خیلی حالیکه در بتی

  ».نداره وجود جهان در کننده بیهوش دارت همه اون.بزرگه جدا.بزرگه

 جادوگر بعد.کنه آماده رو اون جاي موزه تا  داد قرار سکون حالت در رو چیزها واکر سوگلی جادوگرهاي از یکی«

  ».بگیرن  عکس باهاش  تا بودن اینجا بالانقطاع صورت به موقع اون از ژاپنیها. داد انتقال قفسش به مستقیما رو اون

 موزه مدیر و بود رفته پوش یونیفورم ،غارنشین کرد می تماشا رو ما اون و بودیم تیرکس تماشاي رحال د ما که وقتی

  .بود کرده پیدا رو

 که ش صبحانه از مقداري درخشان،با لباس یک در وار دوک بلند هیکل دراومد،یک ْآب از اول پرسیوال  اسمیت که

 معنی بی کامال اي حرفه مختصرِ لبخند  یک من و بتی دوي هر به و ایستاد من از قبل او.بود چسبیده ش جلیقه به هنوز
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  به جدید نمونه یک تا بود آماده همیشه اینکه داشت،مثل  ای گرسنه و منحرف نگاه او.بدیم دست که نداد پیشنهاد او.زد

 گرفته قرار نمایش معرض در و شده پرشده،قاب من که بود  فکر این در کامال و کنه اضافه ش عالقه مورد موزه

  .رسم می بنظر چطوری

 اضطرابه کننده شروع  کمترین اختاپوس یا حلزون آیا که بگیره تصمیم کرد می سعی که کسی مثل صدایی با او

 ،اطرافشه همیشه دردسر که حداقل،کسی آخر در یا. دردسرساز.شنیدم ازت یا.میشناسم رو وت ،بله؛من تیلور،اُه جان«:گفت

 به کنی،بعد پیداش تا کنم کمکت میتونم من خوای،بنابراین می چی اینجا تو که بگو من به.شده وقف عروسک مثل

 موزه در اشتباه ای کننده نابود و وحشتناک طور به چیزی اینکه از قبل. کنم اسکورتت  خروجی نزدیکترین تا سرعت

  ».بده رخ من آروم و خوب

  »بزنه؟ حرف باهات اینطوری که بدی اجازه داری قصد تو آیا«:گفت بتی

 رو خودم ای حرفه لبخند پرسیوال به من».یافتم طراوت با کامال رو واقعیتش از درک و صداقت بله،من«:گفتم من

 صحبت کالکتور با دارم نیاز من.فرستاده رو من واکر«.کشید عقب خرده یه او دیدم که بودم راضی کامال و دادم تحویل

  ».کنم

 بدست در کمک برای قیمتش از قسمتی.کرد اصرار واکر بیاد،ولی اینجا او نمیدادم اجازه هرگز من........بله.اوه،او«

 به موزه یک به دسترسی آزادی ،دادن یعنی........کنن می تحمل رو ها هدیه آگاه متمدن خادمان.تیرکس آوردن

 های گنجینه همه!آماتور!قبردزد!سارق.بگذاریم مرغها خانه  درون رو برقی اره یک با روباه یک که اینه مثل کالکتور

 طبق که تیدر صورکنه، نگاه بهشون اختصاصا بتونه او تا شده داشته نگه شده داره،قفل او میگن که ای تاریخی عظیم

 تهفگ من به دکترم.نیست تحمل قابل موردش در فکرکردن حتی!باشن عمومی نمای در من موزه در باید آنها قانون

 همیشه  بخورم،و رو کوچیک صورتی قرصهای این باید من.بده خونم فشار برای که  گفته او! نکنم؟ فکر اون درباره
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  .میکنم تموم

 و میکشه  میره داره  که وقتی رو کارکنانم همه و من او کردم نمی فکر اگر........ انداختم می بیرون رو کالکتور من

 من.ام موزه این مدیر فقط من.دم می اهمیت من اگه ببین.بزنید حرف جلو،باهاش برین بنابراین....... میسوزونه رو موزه

  »............میاد داره روئسام از یکی کنم احساس تونم می

  »کجاست؟ کالکتور«:گفتم صبورانه من

 منظورش که نداشتم شکی هیچ من نبود،ولی خوبی لبخند اصال اون.داد من به واقعی لبخند یک بار،پرسیوال اولین برای

  .بود همون

 مصنوعی جنگل وسط در ،دقیقا داره وجود در اونجا،یک داخل«:گفت کرد می اشاره تیرکس قفس به حالیکه در او

  ».کنید می پیدا ش لونه توی  در طرف اون در رو کالکتور شما.ما

  ».ه،عالیهاُ«:گفتم من

 واقعاً کالکتور.عالیه عمیقاً«:گفت بود شده خیره ای زده وحشت شیدایی با فقس داخل جنگل به که حالی در بتی

  »بگذاره؟ باشید سگ مواظب عالمت یک بقیه مثل  نمیتونه او خواد؟چرا خواد،می نمی بازدیدکننده

  ».....کنم نمی فرض من«کردم، نگاه پرسیوال به من

  ».تیلور آقای خودتی با اداریه،تو مطلقا من موقعیت«: گفت زد می رو کثیفش لبخند هنوز که حالی در پرسیوال

 قفس به رو توجهم همه من.بردن دنبالش تا زد بشکن ها غارنشین برای و شد، دور زنان قدم و کرد ما به رو پشتش او

 رفتم جلو آرومی به بهتر دیدن برای من.ببینم رو کالکتور باشم داشته احتیاج  بدی اون به واقعاً که نبودم مطمئن من.دادم
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 حرارت تونستم می ها، میله به ام چسبیده صورت با.بود چسبیده من نزدیک کامال بتی. قفس های میله تا ،مستقیما

 مخفیگاهش ،از خروشید جلو به تیرکس.کشید تیر اون کردن حس از فقط من لخت پوست.کنم حس رو جنگل وحشیانه

 با کرد، طی کوتاه لحظه چند در را میانمان فاصله او.پاشید اطراف همه در رو شده شکسته گیاهی پوشش و شد، منفجر

 شد بسته بهم ها میله طرف اون در شدت با بود سرازیر اون از دهان آب که دهانش و شد، رانده جلو به عظیمش پاهای

 بزرگش سر تیرکس و کرد تحمل ها میله.بودم اولش حرکت به دادن نشون العمل عکس حال در هنوز من که حالی در

 چسبیده من بازوی به سختی به خوردم،بتی تلوتلو عقب به من.برسه من به تا کوبید،مصمم اونها به دوباره و دوباره رو

 کننده غلبه تقریبا دهنش از شده فاسد گوشت بوی.ناامیدی و تنفر از کرکننده غرش کشید،یک زوزه تیرکس.بود

 حلقه بتی دور رو بازوهام من.برد  فرو من سینه در رو صورتش و چرخید بتی اومدم،و عقب شتریب مقدار یک من.بود

  .لرزیدیم می ما دو هر. داشتم نگهش و کردم

 وقتی.خرامید جنگل داخل به عقب به و چرخوند رو عظیمش هیکل بعد غرید،و ای کننده تهدید طور به یکبار تیرکس

 کشیدیم می نفس شدت به دو هر ما.بودم داشته نگه رو بتی هنوز من. لرزید می واقعا زمین کرد می حرکت اون که

 چشمهاش.کنه نگاه من به تا کرد بلند رو صورتش او.میزنه بسرعت من مال به نزدیک بتی قلب کنم احساس ،میتونستم

 نزدیک خیلی صورتهامون.کرد رپ رو من مغز او بوی.کنم احساس صورتم روی رو نفسش میتونستم.  بود بزرگ خیلی

  .گذشت می داشتم نگه خودم به نزدیک اینطوری رو زن یک من  اینکه از  درازی خیلی زمان. بود

  .داد می خوبی احساس اون

. کردم نگاه جنگل به من.بودیم ای حرفه دونفر ما دوی هر دوباره سرعت به دادم،و هل عقب به رو او مالیمت با من

 تشخیص رو بود شده ن پنها بلند درختهای میان بود،و کرده کمین آرامی به که رو تیرکس نیمرخ میتونم کردم فکر

  .بدم
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  ».سریع بزرگه،نیست؟همینطور«:گفتم من

  ».میده مرگ بوی میده،اون قتل و الشه بوی اون«:گفت بتی

  ».قاتله یک اون«:گفتم من

  »بگذریم؟ اون از باید ما جهنمی چه به«

  »کنی؟ تالش خوای می که مطمئنی تو«:کردم نگاه بتی به من

 از رو تو چیزی هیچ نده اجازه وقت بعالوه،هیچ!کنه مرعوب رو من نمیتونه ای اندازه از بزرگتر سوسمار هیچ!بله جهنم«

 رپ چطوری  از بعد دقیقا.میدن یادت غیرطبیعی بازجوی در که هچیزی اولین.کنه پرت حواس داستان یک کردن دنبال

  ».خویش و قوم نزدیکترین و هزینه درخواست یک کردن

  »تونی؟ بکشی،نمی رو اون فقط تونی می«:کرد نگاه من به متفکرانه او

  ».میشن ناراحت زیادی حد به که میکنم فکر شده مرتبط خوب افراد از وحشتناکی تعداد به من«

  ».نداشته نگه رو تو قبال موقع هیچ اون«

  ».باشم مجبور کامال اینکه مگر کشتن برای ست شده لعنت مخصوص خیلی تیرکس یک اما.درسته«

 سوزی؟ادی کنیم؟شاتگان خبر پشتیبانی برای رو خطرناکت بیشتر شرکای و دوستان از کنیم؟بعضی چکار خب«

  »خاکستری؟ ریزر؟ایدولون

  ».میکنم حل رو خودم مشکالت خودم ،من نه«:گفتم من
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 می وزوز حریصانه ها حشره مصنوعیش خورشید زیر ،متعفن و ریز ،عرق کردم،داغ مطالعه رو مصنوعی جنگل من

 برای کافی اندازه به خود خودی به جنگل. آشنا کمتر های حشره دیگر و  فوتی یک سنجاقکهای با کردند،همراه

 عظیم پای یک از رو وزنش آرومی به ببینم،که تر واضح رو اون میتونستم حاال من.تیرکس بدون حتی.بود سخت گرفتن

 ایستاده کننده تهدید و بود،عظیم ایستاده اونجا او.خورد می تکان استراحت بدون درازش کرد،دم می عوض یکی اون به

 اون ولی شد نمی دیده کالکتو درِ از ای نشانه هیچ. شانسش برای منتظر.بدم انجام کاری که من برای بود،منتظر

  .درکجاست که میدونست باید تیرکس.لبخندزدم آرومی به من..............نبود بزرگی اون به قفس.باشه دور نمیتونست

  به که وقتی.......بود معنی این به که.میداد قرار در و من بین رو خودش باید  بنابراین.مهمه اون که میدونست باید اون

  . شد تر عریض من لبخند اونها بین فضای به بعد کردم،و نگاه تیرکس عظیم پاهای

  ».کن متوقفش میکنی،لطفا فکر که چیزی هر ناپسندیه؟،به لبخند واقعا اون«:گفت بتی

  ».دارم نقشه یک من«:گفتم من

  »داشت؟ خواهم داشت، نخواهم دوست رو اون واقعا من«

  »بدوی؟ میتونی سریع چقدر«:گفتم من

  »........که کنی نمی پیشنهاد اُه،نه،تو«:گفت او

  ».کنم می من ،بله اُه«:گفتم من

 قدم باز فضای به تیرکس.کرد می کت حر من درکنار ناخوشحالی طور به برگشتم،بتی قفس های میله طرف به من

 به ای بشکه سینه روی باال  شده پرورده بازوهای.کرد قروچه دندان من به وحشتناکش های آرواره با و گذاشت،

 و چشمها که کردم اشاره بتی به. آوردم بیرون نوری بمب یک جیبم داخل از من.میزد چنگ هوا در ای تشنجی صورت
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 رو چشمهام من.کرد آمدن جلو به شروع تیرکس.کردم پرتاب قفس بدرون رو منور بپوشونه،بعد رو گوشهاش

 هنوز من.کرد خیره خشمگین نور یک با رو جهان شد،و منفجر بمب برگردوندم،و رو پوشوندم،وسرم رو بستم،گوشهام

 ،دست چرخیدم من.کشید جیغ بخار دیگ یک مثل تیرکس.ببینم رو اون میتونستم هم شده تهسب محکم جشمهاي ازمیان

 رو تیرکس  اینکه براي بود شده طراحی ها میله.رفتیم فوالدي هاي میله میان در سرعت به و بزور  قاپیدم،و رو بتی

 گوه سر  کوبید،و می پایین و باال رو عظیمش پاهاي تیرکس.داره نگه روبیرون مردم براي اینکه نه داره نگه داخل

 مستقیم من و.ش شده خیره چشمهاي در درد کردن بیرون براي تالش حال چرخاند،در می جلو و عقب به رو مانندش

  .میداد مسابقه من کنار در گلوله مثل که بتی با رفتم،همراه موجود بطرف

 داریم ما که میدونست تیرکس.بود تنفس قابل غیر تقریبا تعفن بوي زد،و ضربه من به آهن ذوب کوره یک مثل گرما

 تله یک مثل سنگین هاي میزد،آرواره گاز خالی هواي در  او.کنه پیدا رو ما که بود اون از گیجتر خیلی اون میایم،ولی

 ما که  میکرد احساس  او کردم فکر. کردم حرکت پاهاش بین باز جاي طرف به من.شد می کوبیده  هم به گیر آدم

 گشاد پاهاي بین مستقیما من و بتی.آمد پایین اي کننده جارو صورت به عظیمش سر اینکه بودیم،براي نزدیک چقدر

 زمین به محکم تیرکس سر.شدیم کردن غوص براي مجبور آمدیم،بسختی بیرون طرف اون از و دویدیم ش شده گذاشته

  .داد دست از رو ما او که موقعی شد کوبیده

 کرده پیدا رو کالکتور در قبال چرخوند،من رو خودش کرد،و دور رو جدیدش سردرد و  گی خیره تیرکس که وقتی

 داخل به رو او و دادم هل داخل به رو بتی من.راضی خود از نبود،حرومزاده هم قفل حتی اون.بود شده باز اون و بودم

 شده کج در طرف به که وقتی میزد فریاد خشم از حالیکه بود،در اونجا تیرکس ببندم،و رو در که چرخیدم. کردم دنبال

  .کرفتم بهم صورتش توي رو در کردم،و فوت براش بوس یک من.بود

 هر.نبودم نگران در مورد در من.برگرده نفسم تا کشید طول لحظه یک.بود خنک خوشایندي طرز ،به کالکتور النه درون
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 اطراف به من.کنه مراقبت خودش از تونست می بود کرده اعتماد اون به هاش گنجینه نگهبانی براي کالکتور که دري

 ترسون بچه هاي کلمه از کاملی سري با رو من و داد قرار کنترل تحت و برگشت نفسش بتی حالیکه کردم،در نگاه

 اونجایی بود،تا شده داده گسترش طرف همه در اونجا.بود قدیمیش اون به شبیه خیلی کالکتور جدید مکان.کرد نفرین

 رنگهاي به همه سقف و دیوارها،کف.بود چشم براي سخت شده لعنت خیلی اونجا اغلب دیدن میکرد،و کار چشم که

 از محوطه یک کردن جدا براي آویزان دار برق و زرق ابریشمی هاي پارچه با بود شده رنگ ابتدایی رنگارنگ روشن

  .بود نکرده رها رو اون وقت هیچ او بود،و شصت دهه روحیات در کالکتور ذائقه.دیگري

 آنها همه بود،اینجا شده ذخیره چوبی هاي جعبه از هایی ردیف و ردیف در همه ماه در او قدیمی مجموعه حالیکه در اما

 و طالها.اي شیشه هاي قفسه از هایی ردیف و ها ردیف روي گرفته قرار بود،بدقت شده گذاشته باز فضاي در بیرون

 تشخیص رو بزرگتر هاي آیتم از بعضی من.شده ثبت تاریخ ءهمه از مصنوعات و ها اسناد،ماشین و ها،کتابها اسلحه

 اون،زیر درون مرده پلیس مامور یک با سوخته نیمه هیکل قوي اي ترکه مرد یک تروآ،و چوبی است دادم،مثل

 افسون ازآنها.بودند مهم اونها میدونستم  ان،فقط چی بقیه بدونم که نداشتم احتیاجی من شده،اما چیده بدقت نورافکنهاي

  . تابید می

 به من  آمدند می ما بطرف روشن آبی سالن کف لوط در سریع طور به که حالی در کالکتور امنیتی کارمندان که وقتی 

 با مرگبار و ها،برازنده چینی تمدن هاي آینده بعضی از نمایی انسان  ضعیف بطور رباتهاي.، کردم نگاه اطراف به سرعت

 سبز رنگ به تنگشون چشمهاي.آمده جلو فلزي ریشهاي با شده کامل مانند گربه صورتهاي فوالدي،و چنگ با دستهاي

 حرکت بی که کردم اشاره بتی به سرعت به من کردند،و محاصره رو ما سرعت به روبات دوجین یک.درخشید می

 و بود ایستاده محکم بتی.میان دارن اونها که نشنیدم وقت هیچ من بکشند،یا رو ما که بودند نشده فرستاده رباتها.بایسته

  .کرد می نگاه اطراف به خیره
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 می تبدیل فلزي آشغالهاي به رو اونها من یا کالکتور کن جمع رو اونها«:گفتم شونده منتشر  و بلند صداي یک با من

  ».کنم

  ».،تیلور نیستی قائل افراد بقیه اموال براي احترامی هیچ وقت هیچ تو«

 یک با چاقالو سن نیمه در مرد یک.بشه وارد که بدن اجازه کالکتور به کشیدند،تا عقب آرامی به اي گربه روباتهاي

 رنگ ارغوانی حاشیه و سفید شال با رومی رداي یک که کوچک دار مهره هاي چشم و شده قرمز عصبانیت از صورت

  .بود مانده ردا جلوي روي زیادي  قدیمی خون هاي لکه و چاقو سوراخهاي.بود پوشیده

 امپراتور که ردایی.جدید مالکیت میاد؟یک خوشت اون از«:بودگفت ایستاده دور احترامی قابل فاصله در حالیکه در او

 بیشتر بود،اما هیوال یک او اینکه بخاطر قسمتی.بود پوشیده رسید بقتل خودش امنیتی افراد بوسیله که وقتی کالیگوال

  ».بود کرده شرمنده جهنم یک رو آنها او اینکه بخاطر

 طره در بلندش سیاه موهاي و بود، پوشیده بورگاندي شب سلبا یک حاال شدم متوجه بتی،که به کرد،بعد نگاه من به او

 لبخند ناگهان کالکتور.زد می سوسو کندي به درخشان المپهاي زیر در منحنیش شاخهاي.بود افتاده هاش شانه روي هایی

 صحبت پرسیوال دماغو کوچولويِ جوانک اون با باید من.شده شلخته و کُند ندادن؛او غذا خیلی تیرکس به اونها « زد

  »،تیلور؟ خواي می چی اینجا تو.کنم

 بطرفش دزدکی تا داري احتیاج تو چیزها بعضی کردم،براي فرار موضوع از اي لحظه براي و کردم نگاه اطراف به من

  .،بشناسی میشناسم من که اي اندازه به رو کالکتور که وقتی مخصوصا.باشی راحت باهاشون و کنی، حرکت

 کرده بندي بسته جعبه در رو چیز همه ،تو ماه در اومد،باال خوشم دادي انجام اینجا با که کاري از من«:گفتم من

  »هستی؟ عمومی نمایشِ فکر به آیا.بودي
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 در الهام یک مثل چیزي من ولی.دیگه چشماي ي برا نه منه،و منه،مالِ مال که دارن،چیزي آرزوشو اونا«:گفت کالکتور

 کوتاه میتونه چقدر زندگی اینکه و میتونی که زمانی تا چیزها از بردن لذت ضرورت من به داشتم،اون لیلیث جنگ طول

 بزنم،ازشون قدم آنها بین بتونم که  دارم احتیاج من اون از نیست،بیشتر کافی چیزها داشتن فقط.کرد یادآوري رو باشه

  »تیلور؟ خواي می چی.دادم انجام رو اینکار  من پس.بفهمم رو اونها و ببرم لذت

  ».،مارک بدهکاري من به تو دارم،و خواهش یک من«:گفتم 

 خسته و پیرتر ناگهان و.کرد نگاه دیگه طرف یک به اول او  آخر در کرد،ولی نگاه من به طوالنی مدت یک براي او

  .میرسید بنظر تر

  »بدم؟ تائون تو علیه بر گناهانم براي من  باید چقدر«

 ،چیزهاي کنیم می صحبت اسرار مورد در ما فهمید او که وقتی شد تیز بتی گوشهاي که کنم احساس میتونستم  

  .کنم روشنش بخوام که نکردم احساس من مهم،ولی

  ».رفت خواهم من بگو،و بهم رو بدونم خوام می من که چیزي بدي، جوابمو میتونی تو فقط«:گفتم من

  ».بکشمت باید من«:گفت اهمیتی بی با تقریبا او

  ».کنی تالش میتونی«: تمفگ راحتی به من

 با شده لعنت ساید نایت همه.شنیدم،البته موردش در.ندارم رو اون مرگه،نیست؟من از پس زندگیه نوار مورد در این«

 از رو خودشون دارند  بازها سفته و کوچیک دارهاي مجموعه همه و نادرست، اغلبا.شده شلوغ اون مورد در خبرهایی

  ».......کنند می تعقیب رو اي شایعه هر کنند،و می دیوانه ها دایره در چرخیدن
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  »نه؟ تو اما«:گفتم من

 چیزي با حاضر حال در اما.گیرم می رو اون و میرم باشم، آماده و خوب  که وقتی و.خوام می اونرو من«

 رو اون نباشه،من یا باشه واقعی  اون اگرچه اما.فرده به منحصر نوار که بشم انعق باید هنوز من.مهمی چیز..........درگیرم

 زن اون.......میدونه رو قدرش که کسی عنوان داره،به تعلق من با اینجا به اون فرد،و به منحصر  اینکه داشت،براي خواهم

  »میکنه؟ چکار داره

  .کردم دور و گرفتم ازش رو اون و رسیدم من.داشت دستاش در کوچیک دوربین یک بتی.کردم نگاه اطراف به من

  »!بدم امضا براش شدم مجبور من!داره تعلق  روزنامه به بده،اون پس رو اون«:گفت خشم با او

  ».مهمونیم اینجا ما«:گفتم من

 نگاه کرده جمع او که اي داشتنی دوست چیزهاي همه به اُه،ولی«:گفت بود کرده قشنگی خیلی اخم که حالی در بتی

  »!هست اینجا چی بدونه که اینه مستحق جهان.کن

  ».نیست نه«:گفت کالکتور

  »آخریته؟ او آیا«:انداخت من به متفکرانه نگاه یک او

  ».سوزیم با هنوز نه،من«:گفتم من

 تو.،تیلور   بودي دردسر داشتی که ارزشی  بیشتراز همیشه تو«انداخت، من به محکم نگاه یک او».خوبیه هاي شاخ.اُه«

 دلیل تو؟یک بخاطر ؟همش بدم رشد دوباره کندن حشرات اون اینکه از بعد رو پام تا گرفت رو من وقت چقدر میدونی

  »نمایش؟ به بزارنت کنن،و بکشن،پرِت رو تو عزیزم اي گربه روباتهاي بذارم نباید من چرا که بده من به خوب
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  ».هستم پدرم پسر من اینکه براي«

  »............پدر گناهان«زد، مختصري لبخند او».،جان جنگی می کثیف همیشه تو«

  ».رسوند هم به رو اونها که مردي و ، مادر و«:گفتم من

 تغییر چیزها چطور که جالبه.دارم رو م مجموعه........ من و داشت رو تو داره،چارلز هایی بچه واکر«:گفت کالکتو

 من.نیا من دنبال  دوباره و.برو.داره کی دونم نمی ندارم،و رو مرگ از پس زندگی نوار من.تیلور شو گم اینجا از.کرد

  ».بود نخواهم اینجا

 چی مورد در اونا همه«.کرد نگاه من به بتی.کردند می دنبالش ایش گربه روباتهاي که حالی شد،در دور و چرخید او

  »بود؟

  ».بریم بیا.میشه ختم حال به برخورد به همیشه چطور اینکه و.گذشته«:گفتم من

  »باشه؟ نکرده قایم نداشت،جایی رو اون او مطمئنی تو«

  ».نمیگه دروغ من به او«:گفتم من

  .بود هراسان اي متفکرانه بطور هنوز بتی.برگشتیم در طرف به ما

 دفعه این.بشیم روبرو عصبانی خیلی رکس تیراناساروس یک با باید هنوز برگشتیم،ما مصنوعی جنگل به ما که وقتی«

  »بشیم؟ رد چطوري

  ».میکنم پیدا راهی یه نباش،من نگران«:گفتم من

  .کردم من و
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  شیطان در جزئیات است

  

 از تیره و شدید مخلوط یک.کردیم می حمل خودمون با رو جنگل بوی هنوز ،ما  ساید نایت خیابانهای در بیرون

 من به خیابان در مردم  رسید می نظر به اما باشه من تصور میتونست اون.تیرکس بوی شده،و له طبیعی عرق،پوشش

 من.کنم آویزون گردنم اطراف رو اونها و بخرم تمیز هوای دوز نصف کردم احساس. دادند می فضا معمول از بیشتر

 بعدی اقدام اینکه مورد در افروز دل دیواین بتی با که حالی بیام،در بیرون سربلند موقعیت از که کردم رو تالشم بهترین

  .کردیم می بحث چیه

 در بیرون کالکتور چرا«.بود داشته نگه رو من بازوی دوباره او».نگرفتم رو اون هنوز من«:گفت ترشرو مقدار یک او

 اون که گفت ؟او نیست ساید نایت اطراف در خودش برای مرگ از پس زندگی نوار آوردن بدست برای  تعقیب حال

  ».میخواد رو

 رو کم من با وقت هیچ  قبال او.چیزی چه با نگفت  که اینه بود،عجیب چیزی مشغول او:گفت همچنین او«:گفتم من

 او که یه معنی این به که.کالکتوره هنوز،او....بزنه الف دنبالشه که چیزی مورد در تا کنه صبر تونست نمی نبوده؛معموال

  ».مشغوله چیزی با همیشه
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  .بترسه مرگه از پس زندگی نوار دنبال که ای دیگه کس از او اینکه مگر«:گفت بتی

  »شاید،تو؟

 یک خودش  کار در کالکتور. باشه،  قدرتمند واقعا  و بد واقعا بایدکسی اون.نه بود،اما اینطوری که دارم دوست من«

  ».ترسه نمی راحتی به او و اصلیه، بازیگر

  »واکر؟«

 احساس اون. کنم حرکت بتی بازوی به بازو تا کردم می عادت داشتم من».داشتی اونجا نکته یک تو«.کردم موافقت من

 کامال خودش که حقیقت این کردن پنهان باشه،برای گفته دروغ ما به واکر ممکنه«.بودن طبیعی داشت،احساس خوبی

  »داره؟ رو دی وی دی

 دالیلش و.بشونه جام سر رو من اینکه برای فقط ،اگر بود گفته من به داشت رو اون اگر.کنم نمی فکر اینطور نه،من«

  ».بود خوب خیلی من نظر به کنم پیدا ای دیگه کس هر از قبل رو اون که من خواستن برای

  »هاست؟ فرشته منظورت«:گفت بتی

  ».نبریم کار به عموم در رو دار »ف« های کلمه ما لطفا،بزار«:گفتم من

  »رازور؟ کیه؟ادی نیست،پس واکر خوب،اگر خیلی«

 واقع در.نبوده مذهب به عالقمند خیلی موقع هیچ ادی باشه،اما مستقیم تیغ پانک خدای ممکنه او«.دادم تکون رو سرم من

  ».ترسند می ازش خدایان خیابان وجودها همه که خداییه تنها بیشتر خیلی ،او

  »تیغها؟ لرد مورد در ،چی پس«
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 می فکر که کسی اون او اینکه فهمیدن از روحی ضربه و لیلیث جنگ از هنوز ؟نه،او دادی،ندادی انجام رو مشقات تو«

  ».ریکاوریه حال درنیست  بوده کرده

  »؟ هکسی چه کرد می فکر او شناسی؟ میشناسی،نمی رو همه تو«:گفت کننده ستایش بتی

  ».ساید نایت ناظر«

  »کنه؟ می کنه،کی نمی نظارت ما باالی از ها تیغ لرد اگر«.کرد فکر اون مورد در بتی

  ».کنند می بحث اون مورد در هنوز مردم از خیلی.خوبیه سوال«:گفتم من

 خواسته باشی،اگر ساید نایت پادشاه میتونستی تو میگن مردم از خیلی«:انداخت مستقیم غیر آمیز شیطنت نگاه یک او

  ».بودی

  ».بدی گوش شایعات به نباید تو«:زدم لبخند من

  »!منه شغل اون!عزیزم نباش احمق«

  ».لعنتی«:گفتم کرد خطور ذهنم به جدید فکر یک حالیکه در من

 چیز به ناگهان تو که میده رو معنی این معموال اون.بودی نکرده رو اینکار میکنم آرزو من جان،و کردی اخم تو«

  ».کردی فکر خطرناک آخر احتماال ،ترسناک،و ناخوشایند

 هر.بدرستی،همچنین کامال میترسه،و ازش کالکتور که داره وجود مرد یک فقط.مورد سه همه روی دقیقا«:گفتم من

  ».ترسه می کننده حذف مرد از شعوری هر با کسی

  .کرد من به سخت نگاه یک او.شدم متوقف او با من.ایستاد خیابان در مرده و کشید بیرون من بازوی از رو بازوش بتی
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 بخاطر بگی که هرچی کنی می انداختی،جان؟فکر دست رو من آیا.عقب برگردون،برو رو دار،دنده نگه رو چیز همه«

  »؟ نیست.شهریه افسانه یک فقط کننده حذف کنم؟مرد می باور گقتی تو اینکه

  ».متاسفانه،نه«:گفتم من

 خیلی پول غیرطبیعی بازجوی!دیده رو او که کنه ادعا حتی باشه،یا دیده رو او که نمیشناسم رو کسی هیچ من.........اما«

  ».نیومده جلو موقع هیچ کسی هیچ.......داده پیشنهاد عکس یک برای ای جدی کامال خیلی

 داشته دوست رو نداشت وجود اگر نمیشی؛نه درگیر کننده حذف مرد با ن،تو ترسیده خیلی اونا اینکه برای«:گفتم من

  ».باشی

  »دیدی؟ رو او هرگز تو آیا«:گفت بود شده اتفاقی دقت با صدایش حالیکه در بتی

 که چیزهایی و مردم و.کنه پسند رو من اون کنم نمی فکر من.کنم حفظ همونجور رو اون که امیدوارم نه،و«:گفتم من

 نهضت به تبدیل رو اون کننده حذف مرد.دارن اثر یک بدون شدن ناپدید به بدشانسی تمایل نکنه پسند کننده حذف مرد

 حذف رنجاندش یم که افرادی و چیزها همهو کنه،  سرگردان ینامهیچ  بدون رو ساید نایت تاکرده  خودش شخصی

  .کنه

ه چ دقیقا کنند تایید تا نباشند قادر اصلی واقعا بازیگران حتی که کنهمی  ناپدید کامال رو اونها طوریکردن، حذف

  ».داده انجام آنها با کاری

  ».رنجانندش می آنها اینکه برای کنه می حذف واقعیت از رو افراد او «:گفت بتی

 نگه رو بازوم حالیکه در.کرد حرکت من همراه بتی کردم،و حرکت خیابان پایین بطرف دوباره من» زیادی حد تا«

 برای بدونه،یا ساید نایت برای یتهدید رو آنها اگر کوبه می افراد روی رو چکش کننده حذفمرد ، اساسا«.بود نداشته
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 قاضی،هیئت.برنجونند رو خاصش ایمانی اعتقادات هستند آنها که چیزی یا کی هر اینکه برای یا.........کل در جهان

  ».دهب انجام  رو اون او.ندیده وقت هیچ کس هیچ چه جالد،اگر منصفه،و

  ».غمگین جسیکای مثل«:بود کرده اخم که حالی در بتی

 واقعیت از قویتر اعتقادش عدم نداشت،و اعتقاد آنها در او اینکه برای کرد می ناپدید رو دنیا های ذره جسیکا.......نه«

 کنه ناپدید خواد می که رو چیزی کننده نه،حذف.خوابه می را زمان از خیلی او انهتخوشبخ.وحشتناک خیلی خانم.بود

 افراد از زیاد خیلی جمعیت یک و برگردونه؛ رو قربانیهاش از هیچکدوم نبوده قادر وقت هیچ کس هیچ.میکنه انتخاب

 و بیاد اینحا او اینکه از قبل که کسی نشنیدم،یا اسمش از تنها حدس یک وقت هیچ من........کردند تالش قدرتمند

 رو اون او که اینه بر ها نشانه همه رازه،و یک او.گرده می شایعات روی که مکانیه اینجا و.بوده کنه قبول رو نقشش

  ».داره دوست اونطوری

  »درگیره؟ قضیه این با او که مطمئنی تو میترسونی،عزیزم،آیا رو من جداً تو«:گفت بتی

 رو کننده حذف مرد توجه که چیزهاییه نوع آن از  دقیقا مرگ از پس زندگی نوار.میرسه بنظر درست اون نه؛ولی«

 نه اونم البته میکنه،و آشکار کنه حذفشون میخواد که کسانی به رو هویتش، اوفقط که اینه بر شایعه.میکنه جذب

 شهرت،بدنامی،یا به اهمیتی هیچ او مطمئنا.کنه کار فاصله از یا نزدیک از میتونه او که دارند وجود دالیل بعضی.همیشه

 پر مکان یک در باشی ای سایه شهری افسانه یک که سخته اون.کنه می کار خودش رضایت برای او.نمیده پاداش حتی

  ».کنم می حسادت  تقریبا من.کرده مدیریت رو اون او ها،اما کابوس و ها شگفتی از

  ».نتونسته اون اما......کنه حذف رو واکر بود کرده سعی یکبار او شنیدم،که شایعه یک من«:گفت دقت به بتی

 به واکر که ممکنه اون کنم می  فرض نگفته،من رو اون وقت هیچ بود،واکر افتاده اتفاق اون اگر«:انداختم باال شانه من
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 بیگاه و گاه کارهای کننده حذف مرد که نمیشم سورپرایز ،من واقع در.میکنه تایید رو کننده حذف مرد سری طور

 می ناپدید رو موجود میدونه وضعیت برای تهدید  یک عنوان به واکر که رو باشه،بیصدا،افرادی داده انجام واکر یابر

  ».باشه درست نمیتونه نه،اون.............کنه،نه

  »نه؟ چرا«

  ».میفرستاد من دنبال پیش مدتها رو او واکر اینکه برای«

 اینکه مورد در ای ایده هیچ.تیلور ،جان نداری دوست رو خودت هم نصفه تو«:گرفت رو من بازوی دوباره و خندید بتی

  »نداری؟ میاره بدست کجا از رو قدرتش کننده حذف مرد

 متعجب رو تو.داده انجام چیزی یا باکس معامله یک میاره،او بدست ای  دیگه کس ره که روشی همون به«:گفتم من

 باشه،یا کننده حذف مرد میتونه اون میزنم حدس من.....باشه کرده پرداخت عوض در ممکنه او که چیزی میکنه

  ».نباشه شیطانی دوباره اون که امیدوارم واقعا من.خاموش میکنهرو  من موهبت پشتیبانش،که

  ».داره ارتباط قدیمی  شرکت با هنوز بپرسم،او برات مامان از  میتونم من«:گفت بتی

  ».از پسش بر بیام خودم کنم فکر«:گفتم من

 داناوان پن به کننده حذف مرد از قبل ما دونی،اگر می.بگیر تحویل رو خودتیه خرده «.انداخت باال شانه آسانی به بتی

 پرداخت دی وی دی اون برای پول کلی من روزنامه و. بدیم دست از هم با رو دیش وی دی و او ممکنه ، نرسیم

  ».کرده

هم  قبال. باشم اشتباه در من ممکنه«.کردم می فکر بلند صدای با داشتم ،من»نباشه کننده حذف مرد ممکنه اون«:گفتم من

  ».باشم اشتباه دارم دوست واقعا که وقتاست نوهم از یکی واقع،این در.اشتباه کردم
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  »کنه؟ ،نمی کنه می نگران رو تو او«

  ».میکنه اون درسته لعنتی«

 فشار ش سینه به رفاقتانه طور به رو دستم و بود کرده جمع من به رو خودش حالیکه در»چیه؟ میدونی«:گفت بتی

 کامل دسته بهتر،یک یا.بپرس خبرنگار یک ،از بخوای رو هرچیزی مورد در شایعات نریآخ تو که وقتی.میداد

  ».میبرم چاپگر شیطان به رو بیا،عزیزم،تو من با!خبرنگار

 چاپگر ؛شیطان شدن می جمعکردند  نمی کار که وقتی خبرنگارها که جایی اومد در بار یک چاپگر ،شیطان خوشبختانه

 مکان میداد،یک سرویس خبرنگارها به اختصاصی طور به تقریبا بار.بود تایپیست یک برای قدیمی عامیانه اصطالح

 نمی چاپ هرگز که داستاهایی انواع و همنوعشون بین در بیاد پایین موهاشون بزارند میتونستند آنها که جایی اختصاصی

 بود،و قدیمی مکان یک چاپگر تاریک،شیطان خیابان یک طرف یک راه نیمه در شده واقع.بزارن اشتراک به رو شه

 پیش گوش سه سردری با شده سفید،کامل و سیاه چوبی جلوی در یک اون قدیمی مدل به اعتنایی بی طور به تقریبا

 که سرش ی جلو در شاخ جفت یک و بزی سرخ،ریش پوست با سطیو قرون شیطان یک که آویزان تابلو یک و آمده

 می استفاده رو ساده پرینت حال در چاپ ماشین یک ،درحالیکه میداد نشون رو انداخت می بتی یاد زیاد خیلی رو من

  .ن وظیفه از خارج که باشن،وقتی الفظی تحت خیلی میتونن خبرنگارها.میداد نشون کرد

 در قدیمی مدل اندازه همون هم داخل.او دنبال به سرگردان من بازدید،و حال  در شاهزاده یک مثل وزید در میان به بتی

 فمختل آبجو مدل دوازده.نمایان تیرهای  با کوتاه سقف یک بار،و روی برنجی ی اسبها با کف، روی اره خاک اومد،با

 را مرغ تخم سفیده آن.کوچک قدیمی خیلی مرغ النگفورد کننده،مثل مضطرب قدیمی دنیای ای پارچه نامهای آماده،با

 وسیله یک و.میداد پیشنهاد رو چیز همه با سنتی میخانه حشره کرم چیپسهای که گچ با شده کشیده عالمت یک!بچشید

 کردن پچ پچ از کننده کر خروش  یک و.  موسیقی جعبه یکشامل  خوشبختانه ومیشد، دیده هرجا از که مدرن خیلی نه
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 داغ وج بودند،و کرده رپ را ها غرفه و بودند کرده اجتماع میزها اطراف که گر حیله و ژنده های شخصیت انبوه از

 گفتن سالم از عظیم صدای یک.بجوی رو اون عمال میتونستی تو که بود هوا در نیکوتین اونقدر.بود دودی و ،عرقریزی

 ساکت کردند تالش و دادند تشخیص رو من که که  وقتی ردم سرعت به ورفت، باال به شد داده تشخیص بتی که وقتی

  .زد لبخند اطرافش به شیرینی به بتی.باشند

  ».منه با درسته،او چیز همه«:گفت او

 از یکی.نیفتاده اتفاق چیزی هیچ انگار.دادند ادامه رو مکالماتشون و کردند ما به رو پشتشان سرعت به خبرنگارها

 سرعت به من رفت،و شلوغ بار طرف به بتی.داشت احتیاج  که بود چیزی همه اون کرد،و ضمانت من برای خودشون

 اطرافش که اونایی برای عجیب بشاشیت با رو مالقات کلمات و داد تکان دست و زد لبخند او.کردم حرکت دنبالش

 بار،من در.بود محبوبی خیلی دختر ،بتیشخصاً.داد رو جوابش و داد تکان دست و زد لبخند کسی هر ،و زد فریاد بودند

 درخواست شاخی قرمز شیطان یک و آورد پایین رو سنگینش چشمان مژگان او و نوشه، می چی که پرسیدم ازش

 مال کسی هر برای.شد گوگرد و افسنطین مشروب یک ورکستر،با سس جین،وودکا،و به تبدیل که.کرد

 اون از نه واقعی،و کوکتل یک.دادم سفارش کوکتل یک من.نداشت وسطش در کوچک چتر یک حداقل.خودشان

  .کرد نگاه من به بتی.رژیمی آشغالهای

  ».کارم حال در من که وقتی موقع هیچ«:گفتم رسمی طور به من

 خوشحالی با او».بشم مواجه هوشیار طور به شغل این با تونم نمی من.منه،عزیزم با زدن دور برای دیگر راه یک واقعا؟«

 هیچ برای هرگز  آیا.نکرد  سوال نوشیدنیها این پول پرداخت برای تو از بار متصدی که شدم متوجه من«.زد لبخند

  »دادی؟ پول چیزی

  ».دوسته یک مالکش.کنم می پرداخت استرنجفلوز در رو خودم مال من«:گفتم من
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 وجود میگذره استرنجفلوز توی چی اینکه مورد در داستان نوع همه!شنیدم اونجا مورد در بله،من!اوه؛استرنجفلوز،عزیزم«

  »!داره

  ».جهانه در میخانه ترین قدیمی اون باالخره.درسته اونها اغلب و«

 هم با آرامش در میتونیم.برقصم استرنجفلوز تو که اینم عاشق شد؟من تموم ماوریت این که وقتی میبری اونجا رو من«

  ».بدم نشون تو به رو دمم حتی ممکنه. بشیم مست

  ».برده اونجا به رو من نهایتا هام پرونده اغلبمواقع  بعضی رسیم،در می اونجا  به آخر در احتماال «:گفتم من

 مرد به من.کشید عقب سرعت به بعد گذاشت،و خورده واکس بشدت  چوبی بار باالی رو ما نوشیدنیهای باز متصدی

 صورت یک بود،با بنیه قوی گوی بذله های نوع اون از یکی او.بگه چیزی خواست می او کنم فکر من ندادم،و اهمیت

 در نوشیدن میخوای تو که چیزی همه که وقتی کنه درست شاد مکالمات تا حاضر آماده،همیشه لبخند و قرمز

 بار دیگر انتهای به او انداختم،و معنا با نگاه یک او به من.بود کرده فرض من میزبان عنوان به رو خودش شاید.آرامشه

  .کرد  نشینی عقب نداشت احتیاج کردن تمیز به که لیوانها بعضی کردن تمیز  برای

  ».برد جا همه رو تو نمیشه«:گفت بتی

 و بزرگ برجسته تصویر یک بود،با شده فراهم غیرطبیعی بازجوی بوسیله که بود آویزان کن برگ تقویم یک بار پشت

 کالم تکیه صفحه پایین در.بودن افتاده لباسهاش ظاهرا که یافته پرورش خوب خیلی جوان بانوی یک از کننده افسون

 نظر به نسبتا گوشت پای نوعی ای شیشه قفسه یک درشدین؟ گی روزمره دچار شما آیا:بود روزنامه حاضر حال

 و بکنم رو زبونم میدم ترجیح  من کنه قانع رو من که بود چیزی همه نگاه یک بود،اما شده گذاشته دید در شده چروک

 حیوانها.کردم قروچه دندان بهش عوض در من زد،و چشمک من به شده عکس قاب و پر روباه سر یک.بیرون بندازم
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 روح یک نامرئی دستهای با قدیمی مدل دستی تایپ دستگاه بار،یک از تر پایین خیلی نه.بدونن رو مکانشون باید

 اظهار یک تا بودم شده وسوسه ،و تایمز نایت دفاتر بودم،در دیده رو اون قبال یکبار من.بود کار حال در واقعی نویسنده

 خم تایپ ماشین باالی به من.گذشتم خیرش از بگم،ولی بشن گرفته خدمت به اینجا نباید ها روح اینکه مورد در نظر

  .شد قفتوم کن کالک کالک های دکمه شدم،و

  »مرگ؟ از پس زندگی نوار تقریبی مکان مورد در ای تازه  خبر هیچ«

 که کردم ترغیب رو بتی من».بپرس دوباره بعدا میخونم ابری رو آینده«گرفت، شکل صفحه روی سرعت به ها کلمه

 از ما سرانجام و کردم، باز سر از  رو شدن شخصی صحبت،رابطه،یا برای تالشهاش مودبانه بخوره،و زودتر رو نوشیدنیش

 می رو کارم بهترین که من و. بومیِ راهنمای عنوان به بتی با. بشیم قاطی شده جمع خبرنگارهای با تا شدیم دور بار

 رو بتی فقط خبرنگارها.ببینم زحمتی تا نبود شدیم،نیازی می رد گروه به گروه از راحتی به باشم، ملیح و مودب تا کردم

 دستها ضربه مقدار  یک مژگان؛و جیغو،لرزاندن جیغ صداهای همه...بود زنی الس کامل مدل در کردند،که می نگاه

 دامن یک بود،باالی پوشیده بسته  نصف های دکمه با شیک سفید بلوز یک حاضر حال در بتی.بود ضروری که وقتی

 او اینکه برای بود،شاید نمایان پیشانیش روی وضوح به شاخهاش.بلند پاشنه کفش توری،و بلند ساقه ساده،جوراب مشکی

  .کرد می  بودن خانه در و امنیت احساس اینجا

 بودند،یا شنیده چیزی همه بودند،اونها مرگ از پس زندگی نوار درباره صحبت برای مایل کامال  خبرنگارها همه بنظر 

 سر پشت این مثل جمعی در یا باشه خارج حلقه از نمیخواست کس هیچ.شنیدند که خوردند می سوگند

 اینجا،اونجا داناوان پن.بود نقیض و ضد کننده،یا مبهم،گمراه گفتند،چیزهای ما به اونها که چیزهایی متاسفانه،اغلب.بمونه

 فقط که.بودند داده پیشنهاد فروش برای رو دی وی دی از هایی کپی افراد  از نوع همه کامال و.بود شده دیده جا همه و

 شکل حال در مبتکرش ذهن در هنوز درحالیکه رو ایده یک که شدند شناخته مردم که میره،جایی انتظار ساید نایت در
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 در سرعت به و دیدن دیه وي دي روي که رو چیزي افرادي  که میزد دور  این روي کامال ها شایعه. میدزدن گیریه

  .مونده باقی نشده تایید هنوز پایین یا باال اگرچه.شدن کشیده بیرون لباسهاشون میان از  خلسه حالت

 مار یک که خیره نگاه یک با ،همراه کرد سالم  سرد کینه یک با یمشخص نگار روزنامه به کرد،و صبر میز یک در بتی

 می نظر به شاد و روشن ناپذیر پایان مندرس راه نوع یک در کافی اندازه به او.کرد می مسموم قسمت چهل به رو زنگی

 عنوان به که  بزرگ کافی اندازه به الماس کراوات سنجاق یک بود،و پوشیده بدي بطور رو خوب لباس یک او.رسید،

  .زده بود بشه محسوب تهاجمی وسیله یک

  »کنی؟ معرفی رو ما خواي نمی آیا«:گفتم بتی به معصومی طور به من

  ».تایمز نایت ي،خبرنگارآد ریک خشتَک لکه جان،عزیزم،این«:کشید باال را بینی بلندي صداي با او

 دندان مقداري با کامل درخشان بزرگ لبخند یک ،با»کرد تصحیح رو بتی حرف راحتی به محقق،او نگار روزنامه«

 کار باید تو«.کشید پس رو اون دوباره او و کردم، نگاه اون به من.بده دست من با تا آورد بیرون رو دستش یک او.زرد

  ».منه وسط اسم ي،دردسرآد ریک:نوشتم تو درباره زیادي داستانهاي من.تیلور باشی،آقاي دیده رو من

  ».سدریکه اسمت.نیست اون نه«:گفت چابکی به بتی

  ».توئه،دلیاله از بهتر«:انداخت بتی به توزانه کینه خیره نگاه یک آدي

  ».بزن لیس رو من زخمهاي جاي«

  ».بودند نامزد هم با اونها«:گفت من به محرمانه کامال خبرنگارها از دیگر یکی

  .بودم زده حدس رو اون قبال.دادم تکون سر من
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دنبالدر حال  حاال تا زمان مدتی براي.بودم مرگ از پس زندگی نوار تعقیب در شدت به من«:گفت مغرورانه يآد 

 به من ،بعدهستم موثق کامال مخبران از یکی از تلفنی تماس یک براي منتظر فقط.بودم معتبر کامال مدرک چندین کردن

  ».میدم دیش وي دي براي سخاوتمندانه پیشنهاد یک داناوان پن

 اختصاصی حقوق داره،که داناوان پن با قانونی قرارداد یک من روزنامه!تونی نمی تو«:کرد حاضرجوابی سرعت به بتی

  »!داده ما به رو

  ».میخونن موردش در تایمز نایت در ها ها،بازنده کننده حفظ ها پیداکننده«.زد پوزخند او به فقط آدي

  .کرد هیس من به واقعا بتی و».مطبوعات و عشق در ست عادالنه کامال میکنم فکر«: گفتم من

 دیوار  که شدم متوجه من. کنند مبادله خصوصی  رو زننده کلمات قدیمیش عشق  و بتی بدم بدم اجازه  تا شدم دور من

 هاي شباهت.کشید می رخ به رو ساید نایت توجه مورد هاي شخصیت از کاریکاتورها از کامل سري یک نزدیک

 بوزي کار.بود شده امضا دادم تشخیص من که نامی با  آنها همه.رحمی بی آخرِ  ،و آمیز زننده،اغراق اغلب خوب،اگرچه

 شهرت و صفات آوردن بیرون در او.شد می ظاهر مجالت و ها روزنامه بهترین ءهمه در بود،و مشهور ساید نایت در

 که آنهایی.بود  برترین برسه نظر به  دار خنده و هیوالیی واحد آن در اونها که کنه کاري  و موضوع یک بد هاي

 کس هیچ تو اینکه بودند،براي زده میتونستند که رو لبخندي بهترین و بودند کرده قروچه دندان معموال بودند شده نقاشی

 هنگفتی کامال مبالغ بوزي اینکه بر مبنی بود شایعاتی.بودي شده کاریکاتور بوزي بوسیله اینکه مگر نبودي ساید نایت در

 نکرده اشاره تهدید به کس هیچ البته.ببره بین از ببینه بتونه اجتماع  اینکه از قبل رو مشخصی آثار تا بود گرفته پول

 قعیامو براي رو اون باید. نکردم تایید رو دلیل بی ظلم وقت هیچ من.میشه  ساخته آوازه ساید نایت در گونه بدین.بود

  .داشت نگه ضروریه واقعا  که

 همه.کردم چک صافشون چوبی قابهاي در رو جوهر و قلم مخلوقات کردم،و حرکت دیوار طول در آرومی به من
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 آدونت،بطور ،جولین همسري درون از اشاره یک از بیش با و شیطانی ،البته،خیلی واکر.بود اونجا حدس مورد موردهاي

 زدن گاز حال در شصتش، دهه عالی کت صوتی،در ننگ،آدمکش لکه و نورانی هاله با شده شریف،کامل ممکن غیر

 از قبل من.من سوزي.سوزي شاتگان...........و.بود گرفته بیننده به خشنی ژست  که درحالی انسان ران استخوان

 همه.بود کرده درست هیوال یک مثل رو او بوزي.کردم بررسی خونسردي با رو اون و کردم توقف کاریکاتور

 سوزي قیافه  جزئیات تمام در او.تبر قاتل یک مثل صورتی  بزرگ،و غیرممکن بطور هاي سینه و سیاه چرمی طلمسهاي

 توهین یک.بود او شخصیت به تجاوز نبود، کاریکاتور یک فقط اون.بده نشون دیوانه و زشت رو او تا بود کرده اغراق

  .بود

 احتماال یا مشهور هنرمند خود اونجا کردم،و نگاه اطراف به من»داري؟ دوست رو اون«:گفت من کنار در تنبلی صداي

 از آرمانی تصویر یک که شرت تی یک و ناهنجار آبی جین یک بلند،در و دراز جوراي اون از.بود بوزي بدنام بیشتر

 مسخره مشخصی بطور لبخند یک و سخت سیاه هاي چشم و داشت نرم بلند موهاي او.برداشت در رو خودش صورت

  »بخواي؟ رو اون تو فروشه،میدونی،اگه براي اون«.کرد اشاره سوزي کاریکاتور به حالی بی با او.کننده

  .کردم همراهی باهاش من ولی بشه بازي چجوري قراره قضیه این میدونم که کردم احساس 

  »قبوله،چقدر؟«:گفتم 

 اینجا رو اون میتونی تو یا.قیمت ارزان معامله یک.خندید ناگهان پوند،او صدهزار دور یک بگم بزار..........تو اُه،براي«

  »کنن؟ چاپ رو اون بخوان ممکنه مجله و روزنامه چندتا میدونه کی.ببینند  جهان همه تا کنی ترک

  ».دارم بهتر ایده یه من«:گفتم من

  ».،بگو اُه«
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 بیرون قاب از تیز دار دندانه ي ها تکه ،و شد خرد سرعت به اون زدم،و ضربه مشت با رو کاریکاتور محافظ شیشه من

 من.بود شده داشته نگه جلوش اي کننده محافظت بطور دستش حالیکه برداشت،در قدم عقب به سرعت به بوزي.ریخت

 پاهام روي زمین کف ها تکه که دادم اجازه کردم،و پاره روتکه اون و دریدم  قاب از بیرون به رو کاتوریکار

  .شد می دریده شوک  و حرمت هتک بین حالیکه کرد،در نگاه من به چپ چپ بوزي.بیفتن

  »!بدي انجام رو اونکار تونی تونمی........ تو«:گفت باالخره او

  ».دادم انجام االن همین من«

  ».باشی موفق«: زدم لبخند من»!کنم می شکایت من«

  »!بهتر یکی حتی بکشم،و دیگه یکی تونم می همیشه من«:گفت توزانه کینه بوزي

  ».کنم می پیدات بکنی،من رو اینکار اگر«:گفتم من

 حمایت،ولی یا کمک براي کرد،امیدوار می نگاه خودش اطراف به او.کنه تحمل رو من خیره نگاه تونست نمی بوزي

 میز به من.بود اخمو کرد،و نمی نگاه من به نشست،هنوز میزش روي دوباره او.کنه دخالت که خواست نمی کس هیچ

  .زد من بازوي روي آهسته او.نشستم کنارش برگشتم،و بتی

 نجات رو زندگیش جهنم،من به«:گفتم ،من» بود خشن بیچاره بوزي مقداربراي یه اگرچه.عزیزم بود عالی خیلی« 

  ».نداره رو من ذاتی خودداري و مهربانی او.کرد می شلیک بهش دیدن مهز به سوزي.دادم

 مرگ از پس زندگی نوار اینکه مورد در  بحث به همه بعد ،و داشت وجود میز اطراف در سرفه از مشخص مقدار یک

  شد، خالصه زیر موارد به سرانجام بود،ولی متنوع و زیاد پیشنهادها. برگشتند چیه حاوي واقعا
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 سرانجام تا کرده طغیان ساله هزاران دراز سکوت علیه بر داره،که وجود بهشت در جدید سرکش فرشته یک)1

  .ببریم رنج تا شدیم زاده ما چرا چیست،و ما واقعی شدیم،هدف خلق ما چرا.کنه پخش رو انسانیت درمورد حقیقت

 ما میچرخونه،و رو ما دنیاي شیطان.کنند ثابتش میتونن اونها و مرده خدا گفت می بود،که جهنم از انتقال یک اون)2

  .میده توضیح رو چیزها از خیلی که.میده شکنجه خودش لذت براي رو

  .ست مسابقه شروع مالِ همش......... کرده پخش حاال این براي. جهنم و بهشت بین نهایی نبرد براي دقیق تاریخ) 3

  .میرند می فقط مردم.گناهه بی حیوانهاي براي فقط  داره،اما وجود بهشت) 4

  .نه جهنم داره،ولی وجود بهشت) 5

  .بهشتی هیچ ،ولی داره وجود جهنم) 6

  مزخرفه همش)7

 تمام کامال دي وي دي محتویات موضوع که وقتی.بود آخري براي لیوانها کردن بلند و دادن تکان سر زیادي تعداد

 داد جلو سینه سرعت به کسی کنم،هر مطرح رو کننده حذف مرد بودن شامل احتمال تا دیدم خودم روي رو اون شد،من

 هیچ اینکه براي.بگه رو نبودند چاپ قابل و اومده پیش اونها براي که داستانهایی و ها حکایت تا پریدند دیگه بهم و

  .کنه ثابت رو چیزي هیچ تونه نمی کس

 میگه بشه؟شایعه دریا کلوب قدیمی پوسته در مدل عنوان به بود یارین؟قرار می بیاد رو رگائی جانی«:گفت آدي ریک

 او جسم گرفته تصمیم و بوده شنوندگان از کننده حذف مرد اینکه براي شد ناپدید گذاشتنش کار وسط در درست او

  ».بودن رزروکرده فصول تمام براي رو جانی اونها.بود شده کبود مدیر.آمیزه اهانت
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  ».کرده ناپدید بالیستون خیابان در رو خانه یک که میگن شایعات«:گفت ساید نایت شاهد از الوِت

  ».بودم من اون«:گفتم ،من»نه دقیقا«

  .برگردونه دوره به رو بحث دوباره بتی اینکه از قبل داشت وجود بندانه سرهم سرفه بیشتر مقدار یک

 بلوک در شده حمایت  جنجال و جار یک ایجاد میاد؟برای یادتون کلفت گردن بچه خفاشهای«:گفت زرنگی با بتی

 احتیاجی دیگه ناگهان کنه،بعد افشا ِوقت سر رو  اون تا میشد آماده داشت آدونت  شدن؟جولین استفاده برق مغازه های

  ». شدند گم دوستهاش همه و خفاشها اینکه برای نبود

 داخلش که افرادی میتونست بنابراین بود داده قیافه تغییر آمبوالنس یک به رو خودش چی،که بیگانه غارتگر اون مورد«

  ».کرده هم خوب کارهای انگار.بود کننده حذف مرد کار بخوره؟اون رو شدند می گذاشته

 از تجسم اولین با دیگه،ببین طرف از اما«برسه، نظر به نه شکل بیشتر تا کشید بیرون به رو کلمه جوری».بله«:گفت آدی

 خیلی.رسوند می آذوقه جنسی تمایالت های درجه آخرین ءهمه به که بود مکانی اونجا کرد،میدونی چه کالیگولیا کلوب

 پروتستانی سلیقه برای  ولی............رضایت اساس بر و بالغ شون همه شون، جنبه  طبق داشتند،بر خوشی اوقات مردم از

 همینه برای! سادگی همین کرد،به ناپدید رو آن درون در کسی هر با کلوب همه او. بود زیاد خیلی کننده حذف مرد

  »...................میگن من به اونا شاید یا.بشی واردش که سخته خیلی داره،و سنگینی حفاظهای چنین کلوب االنِ ورژن که

 شدت به بادیگارد نفر دوازده با همراه کندور ژنرال و شد باز شدت با در که وقتی شد ساکت ناگهان مکان همه سپس و

 به ژنرال.گذاشتند کنار رو هاشون تفنگ موقع اون فقط و امنه مکان که شدند مطمئن آنها.شد، وارد پوش زره و مسلح

قرار گرفته  تاثیر تحت مشتریهاش یا بار وسیله به  اصالً اورسید  نمی نظر به .کرد نگاه رو مکان همه و برداشت قدم جلو

   پوشیده رو فضاییش ناوگان یونیفورم هنوز او.. باشه
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  ».خوام می رو او من«.شکست رو سکوت سنگینش تعمدا صدای و ،»تیلور جان«:گفت او

  ».شلوغه سرم من.صف تو وایسا«:شدم بلند من

  .کرد سورپرایز مختصرش لبخند با رو من کرد،سپس نگاه من پای تا سر به او

 تو و. کنم،تیلور صحبت تو با دارم نیاز من«.داد نشون خطرناک بیشتر حتی رو او لبخند نبود،اون دیگری چیز هیچ اگر

  ».بدی گوش که داری نیاز

 تحت ظرفیتشون از بیشتر، شده گشاد چشمهای با همه خبرنگارها،که به بعد ،و بادیگاردها به کردم،بعد نگاه او به من

  . کردند می نگاه ما به گرفته قرار تاثیر

 اشاره گوشه غرفه به مستقیم دادم،که تکان سر ژنرال به من.کنم امید نا رو اونها نمیتونستم من.کرد معین رو قضیه اون 

 نوشدیدنی کردند،و ترک رو اونجا سرعت به گرفتند،و رو پیام بودند نشسته اون روی که جوانی زن و مرد.کرد می

 زمین به رو کوچیکش پای و کرد اخم او.بودم جدی من بیاد،ولی من با خواست می بتی.گذاشتند جا رو هاشون

 بین دفاعی سد کی تا کردند حرکت سرعت به نشستم،بادیگاردهاش ژنرال روی به رو من.موند جاش سر  کوبید،ولی

 دماغهاشون خبرنگارها.کرد می استراحت تفنگهاشون قنداقهای روی دستهاشوندر حالیکه کنند، درست بار بقیه و غرفه

  .برگشتند خودشون های بحث به متظاهرانه و چرخوندند اونها طرف به رو

 نوع از من.بشنوم،ژنرال رو بگی مجبوری تو که چیزی هر بخوام که نیستم مطمئن من«.کردم نگاه ژنرال به متفکرانه من

  ». کنم نمی بازی خوب بقیه با من دارم،و مشکل امور اولیای اشخاص با نیستم،من نظامی

 یک و رفتن، امور اولیای. تغییره حال در ساید نایت در کارها دستور.خوبه براشون چی بشنون خوان نمی مردم از خیلی«

 رو ساید نایت میتونم من.کنه پاره تکه رو خودش میراث سر بر مکان این همه اینکه از قبل کنه پر رو جاشون باید نفر
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  .بدم،جان قرار درست راه در

 من شم،ولی می  حمایت خوب و قدرتمند افراد زیادی تعداد بوسیله من.باشه افتخار قابل که کنم جایی به تبدیل رو اون

  ».کنم استفاده خودم کنار در رو تو تونم می

  »من؟ چرا«:گفتم واقعی کنجکاوی با من

 نایت در خوبی ی برا نیرو یک تو«.شد خم میز روی جلو طرف به و کشید آه خستگی با کندور ژنرال».نباش  دورو«

 اجرا رو خودت نوع از عدالت ضروری مواقع در که شدی شناخته این به حتی تو.کنی می کمک مردم به تو.بودی ساید

  ».بدم نجات خودش عدالتی بی از رو ساید نایت تا کن کمک من به.کنی می

 بوسیله بلکه هدفش برای نه اگر من درون در چیزی».کنی ایجاد تغییر ساید نایت در زور به تونی نمی تو«:گفتم من

  .بشنوه میخواست او که چیزی نه گفتم،و بهش رو حقیقت من شد،بنابراین گرم ژنرال پرده بی شرافت

 جنگهایی بره رو خودش راه باشه داشته حق اینکه برای جهنم و بهشت با اون.باشه خواد می که چیزیه ساید نایت« 

 بهتر برای تغییرات که بده،اینه انجام میتونه ما از کدوم هر که کاری بکنی،بهترین میتونی تو که کاری بهترین.کرده

  ».زمان یک در کوچک قدم ببره،یک پیش رو شدن

 انجام حاال تا بده، نجات رو خودش بود قادر اون ،اگر داشته وقت رشد برای سال هزاران ساید نایت«:گفت کندور ژنرال

 نظامی واحد هر داره،مثل احتیاج بشه تحمیل باال از که انظباطی به داره،اون نیاز سکان در قوی دست یک به اون.بود داده

 او.بچرخونه تنهایی به خودش رو چیزها تونه نمی او.بود امور اولیای سگ توله فقط او کرده،ولی تالش واکر.شده بد که

  «.بشه جایگزین باید

  ».باشی موفق اون با«:گفتم من
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  ».کنم صحبت تو با تا نبودم اینجا باشه، آسون میتونه اون میکردم فکر  اگر«:خندید دوباره او

  ».داره رو صدا واکر«:گفتم من

  ».کنه نمی اثر تو روی اون«:گفت ژنرال

  »اونجام؟  که وقتی کنم بوس رو واکر لبای من خوای می تو«:بردم باال ابرو یک من

  ».بهترینه همه برای که چیزی.بدی انجام درسته که چیزی تو خوام می من«

  ».گشتم اون دنبال بودی تو که چیزی اون از بیشتر خیلی من چیه،و اون دونم نمی من حتی«:گفتم من

 انتخاب رو طرف یک زودی به اگر منی،و علیه بر نیستی، من با تو اگر«:گفت یکنواختی طور به کندور ژنرال

  ».کنه انتخاب  رو تو ممکنه نکنی،یکی

  ».باشی،همچنین موفق اون با«:لبخندزدم من

 کس هیچ برای تو.ببرم،جان بکار خودم دریاداری کشتی توی رو تو مثل مرد یک تونستم می«: خندید آرامی به او

  »شی؟ شی،می نمی تسلیم یا نمیکنی تعظیم

 نایت نجات ی برا احتیاج....  این چرا.نبودی اینجا   زیادی مدت مهمه؟تو برات اینقدر این چرا«:گفتم جدی طور به من

  »خودش؟ از ساید

 کاری یه باید من.کنم حفظ رو افرادم نتونستم من.بدم نجات رو ناوگانم نتونستم من.بکنم کاری یه باید من«:گفت ژنرال

  »...........بکنم

 رو چاپگر شیطان ژنرال.دادم دست باهاش من کرد،و دراز طرفم به رو دستش او.ایستادم او با هم من شد،و بلند میز از او
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  .بشم ملحق دیواین بتی به تا برگشتم من کرد،و ترک بادیگاردهاش با

  »بود؟ چی مورد در اونا خب؟همه«:گفت پرید می پایین و باال صندلیش روی تقریبا حالیکه در او

  »نشد؟ مطرح بدردبخوری یا جدید بودم،چیز رفته من که وقتی.ساید نایت سبک به سیاست، فقط«:گفتم من

  ».........!جان اما«

  ».کن ولش«:گفتم من

  ».کنید صحبت کالکتور با دارید نیاز شما«:گفت آدی ریک

  ».دادیم بودیم،انجامش اونجا«:گفت بتی

 کاردینال مورد خب،در خیلی«.شد درخشان دوباره سپس رسید،و نظر به سرافکنده لحظه یک برای ،آدی»اُه«

 رو چیزهایی او که کردن کشف اونها اینکه کرده،تا می اداره رو واتیکان ممنوعه نهایت بی کتابخانه چطور؟میدونی،که

 او که اینه بر فرض رسید، اینجا به آخر در و کنه فرار که شد مجبور.میبره بیرون دزدکی خودش شخصی مجموعه برای

 از پس زندگی نوار به کسی  اگر.شماست نظر مورد فرد او.کرده درست مذهبی مصنوعات  از برانگیزنده گنجینه یک

  ».بود خواهد کاردینال باشه،اون شده نزدیک مرگ

 او من که موقعی اون از وقت خیلی.کنیم مالقات کاردینال با تا داریم نیاز ما کنم می فکر من خوبیه،بتی اسم«:گفتم من

  ».گذره می ترسوندم  جهنم یه روحش خوبی برای رو

کسی سختی به.برده خودش با رو ش مجموعه کرده،و حرکت ،او که اینه قضیه.خندید گرانه حیله آه،و«:گفت یآد 

  ».کجاست حاال او بدونه
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  ».میدونی تو اما«:گفت بتی

  »البته«

 او بگو عزیزم،بهمون ،لطفا،لطفا،ریکی اُه«:گفت داد بهش رو ابروهاش کامل زدن بال بال عمل حالیکه در بتی

  ».میدم بود،قول خواهم ممنونت خیلی همیشه من.کجاست

 به رو اطالعات ارزش با تکه همچین من کنی فکر شده باعث چی و«:گفت زد می اي فاتحانه پوزخند حالیکه در آدي

  »کنم؟ می رها سادگی همین

  ».کنم نمی کرد،من درخواست ازت خوبی به او اینکه براي«:گفتم من

ترک رو چاپگر شیطان من و بتی.کنیم پیداش چطور که هایی نشان داد،و ما به رو کاردینال جدید آدرس يآد 

 در رو خودم وقار باید من.نکردم من.کرد فوت اطراف همه به بوسهایی و داد تکون دست خداحافظی ي برا او.کردیم

  .گرفتم می نظر
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  احساسات به هیجان آمده از جهت هاي غیر قابل انتظار

  

با  شهرت ترسناک و مرموز بودنتان را در حالی که همراه خود یک شخص جوان و زیبا که کهسخت است 

با  .د حفظ کنیزن و به شیرینی به همه لبخند میداشته نگه  ادستت ر ،دکن ورجه ورجه می تانخوشحالی در کنار

  .هنوز احساس خوبی داشت که بتی با من بود همه اینهاوجود 

که تا حاال نفهمیده بودم  اکرد تا  سنگینی باری رمی  و فلسفه خوش بینی اش به من کمک مداوموجد و سرور 

  .مازنده ....او کاری کرد من دوباره احساس کنم.تحمل کنمدارم حملش می کنم 

ترین محله های نایت ساید هدایت شدیم،جایی که  نمابد با دنبال کردن نشانی های ریک آدی،ما به یکی از 

که نصف  جایی ،پر شده بودندک کوچوسیله مغازه های ناهنجار و مراکز فروش ه خیابانهای نزدیک به هم ب

  فروشگاه از آن نوع .و اغلب عالمت های نئون کلمه هایی کم دارند دچراغهای خیابان هیچ وقت کار نمی کنن

مشتری ها به دست جایی که آنها متخصص در متقاعد کردن  ،داشتندطول سال که یک حراج در تمام  هایی

 جایی که خریدار بهتر بودند، محبوب هستندکه در حال حاضر مد روز یا  کشیدن از تمامی نامهای معروف تجاری

اه هایی فروشگ .ددر راه خروج بشمار اش ریو انگشتها دبلکه یک چماق بلند حمل کن دکه نه تنها هوشیار  باش است



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 

که د فروشن می یمعجزه های گمراه کننده و وسیله های حیرت انگیز و کابوسهای نخ نما، کثیفکه رویاهای 

مکانی و ها توریست برای ییتله ها به عبارت دیگر، خوراک دهنده ها ی تحتانی، .م شدهان تماشیها اغلب آنها باتری

  .کنیب ش رانی فکرواو کثیفی که تو بت وسوسه ارزان برای هر نوع

با تنه زدن از پیاده رو بیرون می اندازند و با زور  اهمدیگر ر که استنقدر سنگین اازدحام جمعیت در اینجا 

  .نددوست دار ایک خرید ارزان ر همه .از سر راهشان کنار می زنند اهمدیگر ر

 .نگاه کردم او به سرعت اطراف ر ایستادممن  .هر کسی درحال فریاد کشیدن و فرار کردن بود ناگهان، و سپس،

در راس ارتش کوچکش از  نمایان شود که تا ملکه هلناشد جمعیت به سرعت پراکنده  .من هیچ کاری نکرده بودم

و به حالت ترسناکی به من خیره شده میزد آدم های چاپلوس،پیروان، و مردان مسلح به طرف پایین خیابان قدم 

بتی در حالیکه با هیجان می  .به نظر برسم بی خیالو  ارامکردم که  او بهترین تالشم رکردم حفظ  ار ظاهرممن .بود

مستقیما ش او با چشمهای پریشان کننده  ملکه هلنا سرانجام دقیقا جلوی من متوقف شد .لرزید محکم به من چسبید

 متظاهر راخاطر اینکه او حالت پادشاهی ه که حاال ببوداو از سرتا پا در خز سفید کلفت پیچیده شده .به من خیره شد

او شبیه کسی .دآشکار کن ار شسفید -از پوست آبی اندکیجدا شده بود تا  از بدنش در جاهایی به خود گرفته بود

سیمای  کجایدر هیچ  اییگرمهیچ  .اعماق  زمین دفن شده بود ی دربود که مرده بود و سپس در الیه منجمد

 او منتظرانه به من نگاه کرد، .شیدمی درخ و غرورش با برتری یولی چشمها ش وجود نداشت،ا زننده و شاهوار

بنابراین من کامال او رو نادیده  .ببوسم ام که دستش رهسر خم کنم یا پیشنهاد بد ،زانو بزنم  اینکهمنتظر برای 

به بتی  شادیو با  پشتیبانی کنند تمرکز کردم اگرفتمو روی اشخاص رنگارنگی که از ارتشش جلو آمدند تا او ر

  : گفتم

 در انظار عمومیتبعیدیها رو بیرون  پنمی تونی هر روز این همه  شخصیت برجسته از کلوخوب نگاه کن،تو «
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این آدم های گمنام اشرافی ترجیح میدن تا در کلوب های خیلی اختصاص خودشون دزدکی اغلب اوقات .ببینی

که این کار رو  تندهس و همدیگر رو با القاب قدیمی خودشون صدا کنند برای اینکه  اونها تنها کسائیزندگیکنند 

  .کنند می

 تونه نمی که هیچ کسیایوعده می دن های تبعید شده درباره سرزمین های گمشده و پادشاهی جار و جنجالآنها با 

  .از این نوکرهای خوب گیر آورد ترو اینطوریه که دیگه نمی شه بیشحقیقت واقعیش رو اینجا بفهمه 

قضیه  اینه که  .ستزوگ ،پادشاه پیکسی ها ستطرف چپ ملکه هلنا ی کهالشخور مانندو  شخص کچل،قوزی

 و تالش می و یکبار هم اون رو نشسته که اینجا اومد اون ردای پر خالدار رو پوشیده، ن از حدود سی سال پیش او

رو  ناوشخصا استفاده از طلسم دلبری برای خوابیدن با زنهای انسان به خاطر ملکه ماب .ستهنایکنه که در مسیر باد 

 بههمیشه اونها رو وقتی که کارش باهاشون تموم می شد می کشت،ولی ماب  ناو .انداختاز بارگاه پریان بیرون 

  .اهمیت نمی دادقضیه ن یا

 تهی شده از افسونش، اینجاست، نحاال او ،بنابراین پریانه جرم هایاز نژادشون یکی از بزرگترین  با خارجسکس 

  .فقط یک زناکار و قاتل  دیگه  با یک لقب که هیچ معنی ای نداره

یک جنتلمن واقعاً متشخص،در  .شناسنش همه میآفریقای دوری که  هزادهشا عالیجناب توبرمورت، نو کنار او

ا اینکه مردمش تبود کامل  سرزمینیک فرمانده جنگی توبرمونت .خر و گردنبند پنجه شیرشگورلباس چرم 

خیلی دوست داشت که مردان جوان  ناو.جنگ ها و شورشها رو فقط برای سرگرمی شروع می کرد نفهمیدند او

و از نمایش لذت نگاه می کردخیمه نشسته بود و به زمین نبرد  تویه راحتی بهمرگ بفرسته در حالیکه  به سمترو 

،که دلیل اخته کردن  کنند شلغزه پرتاب یک زمان اخلدمن شنیدم که میگن مردمش او رو قبل از اینکه .می برد

  .اخالقهاینطوری بد ناینه که او
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اونها واقعا چشم ها و ارگانها و ذره ها و تکه های  قاتل هستو بله، شاهرکیس در طرف دیگر ملکه هلنا پرنس زِ

چه با در نظر گرفتن اگر .آویزونند هپیچیده شد ندور اوه کنسرو شده انسانه که از همه اون زنجیرهایی که ب

که فقط آرزو کنی که او چیزی به غیر از فقط زنجیر  این مقداری که از اون موقعی که به اینجا رسیده ازش ریخته،

که اونجایی ه بخاطر این شقسمتی.نکرومنسی تمرین می کنه،جادوی مردگان ناو.بهت کمکی نمی کنه پوشیده بود

از زمانی که واکر یک  ناگرچه او.بخاطر اینکه به اون معتاد شدهبیشتر ازش اومده اینکار عرف بوده،اما  نکه او

  .یاد گرفته تا توریست ها رو تنها بزاره صحبت مفصل باهاش کرده

به جای  تصمیم گرفت باالخره ،مرلین ساتن اسپاونشده لعنتاز آلبیون داریم رکیس شاه آرتور رو زِو باالخره،کنار 

کاملوت تبدیل  نهااو نظرتحت .ترسناک درآوردکل ش این آرتور جوان رو به و هطبیعت پدرش رو بپذیر رد کردن،

جشن می جایی که پادشاهان در زره های ترسناک با قلب انسانهای خوب  شد،ترس از خون و  مملوبه یک مکان 

حاال طبق تنها دلیلی که من تا .روشن شده بودبا مردان به چوب بسته در حال سوختن  تانانگلسگرفتند و سرتاسر 

  ».اصول کلی آرتور رو نکشتم اینه که خیلی با بقیه چیزها مشغول بودم

  :و گفتم من به ملکه هلنا لبخندزدم

  »چیز مهمی رو جا انداختم؟. فکر کنم تمومه«

  :ملکه هلنا گفت

  ».تیلور؟و تو من رو واالمقام صدا خواهی کردخودتی مگه نه عاشق شنیدن صدای  بد جوریتو «

  :من با شادی گفتم
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تو فقط تبعیدیها رو برای قدم زدن بیرون  شایداز من چی می خوای هلنا؟یا .اینکارو کردم شاید یه روزی«

  »آوردی؟

،چه هنداشت یمخالفت مستقیمهیچ او تا حاال .دکه چطور جواب بده دیک لحظه برای ملکه هلنا طول کشید تا فکر کن

  :گفت باالخره کردن همسخر به دبرس

چه .تو به من خواهی گفت که در چه موردی صحبت می کردید.با ژنرال کندور صحبت می کردی ت کهدیدن«

و من یک مکان برای تو در ارتشم درست می  بگوهمه چیز رو به من  .چه نقشه هایی کشیده شد.تصمیمی گرفتید

  ».یک مرد مثل تو استفاده کنم،تیلور از من می تونم.قدرت و ثروت مال تو خواهند بود.کنم

  :گفتم من

،رهبری نایت ساید در دسترسه و ناگهان همه من رو در طرف خودشون بودن بده محبوب و خواستنی چقدر خ،آ«

حتی اگه کار  و من مجبورم بگم، هلناشلوغه من حاال سرم  .ناراحت کننده......  اما استچاپلوسانه  .می خوان

من رو ترغیب کنه تا برای تو کار کنم،چه برسه با این به اندازه کافی طال در نایت ساید وجود نداره تا .........نداشتم

  ».تفاله های لقب دار

  :ملکه هلنا گفت

  »؟تمی کشم شوقتی که میدونی بخاطرمیگی چرا این چیزها رو به من «

  :تمفو گ من شانه باال انداختم

به سادگی بعضی کثافت ها وجود داره که من  .کثافتای روی زمینو جمع کردیمن فکر می کنم تو بدترین «

  ».باهاشون قاطی نمیشم
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ش بیرون آمد،کاشت های تکنولوژی متورم شده کامال از بین پوست آبی سفید بیرون آمده یاز زیر ردا ی اوبازوها

بلند کرد تا یک  پوسیده اش رازوگ یک بازوی .به سمت من نشانه رفته بودندخاکستری  هایلوله های تفنگ.بودند

توبرمونت .وزوز می کرد سریکه با انرژی های ارد ذبگبه نمایش  اتیز شده ر پنجه های بادستکش مسی فرسوده 

و همه طلسمها و مهرهای کنده کاری شده در چوب شروع به  روی پیاده رو  کوبید، اته عصای چوبی درازش ر

نه که با لبه های دندانه دندا خمیدهزرکیس یک جفت از خنجرهای دراز  .کردندبا نور آشفته کننده ای  درخشیدن

 شانکه تا نوک ار تیره ایو دندانهای قهوه ای  داو به من نیشخند ز .بیشتر مثل وسایل قصاب ها بود بیرون آورد

  .به نمایش گذاشت اسوهان خورده بود ر

و سر تا پای او را پوشاندند  بخشهای فلزی ان خزیدند و ،زنده شدمی اآرتور به آر انهو وحشی قدیمیو زره جنگی 

 فوالدی خود پشت کالهدر  .صحبت می کردند مردگاناز دنیای ی هیس هیس مانند یصداهایبا  با خودشان زیرلب 

  .می درخشید های در حال سوختنش مثل آتش جسدیش چشم هاا

برای  مادهآ بلند کردند، ان رامردان مسلح و زره پوش اسلحه ها ی مختلفش ش،یو پشت سر ملکه هلنا و تبعیدیها

  .دستور تا حمله کننددریافت 

او ترجیح می داد که هرجای دیگری به غیر که  بتی دیواین صداهای ناآرامی در می آورد و اینطور به نظر می رسید

  .ایستاده بوددر کنار من  سر جایشهنوز  او ،امادازاینجا باش

  .چشم های ملکه هلنا نگاه کنم به بنابراین تونستم مستقیماً به جلو برداشتم، یک قدم ناگهانعمداًمن 

زنم یا سرم  تو واقعا فکر می کنی من زانو می .من نخواستم .می خواستمتونستم پادشاه نایت ساید باشم اگر من می«

  »رو جلوی امثال تو خم می کنم؟
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  :ملکه هلنا گفت

  »!من سالح های نیرومندی دارم!من یک لشکرآماده باش دارم!من متحدان قدرتمندی دارم«

  :صورتش خندیدم من توی

  ».تو واقعا فکر میکنی اونا چیزی رو عوض می کنه؟من جان تیلورم«

 یولی در آخر او به طرف تحمل کرد، دنابیشتر از ان چیزی که من فکر می کردم بتو املکه هلنا نگاه خیره من ر

ن عجله به من بدو .ش به زیر پوستش برگشتندا تکنولوژی یکاشت ها.نگاه کرد  و یک قدم به عقب رفت ردیگ

  .خاموش کردند ان راشیاطرافم نگاه کردم،و تبعیدیها هم عقب رفتند،و اسلحه ها

زیر لب می  ابعضی از آنها اسم من ر.نگاه می کردند ر،در حالیکه به همدیگبا ناراحتی تکان می خوردندن اپیروانش

من همه .نمی زدندچکار کنم  بود برای اینکه من جان تیلور بودم،و هیچ حدسی در مورد اینکه من ممکن.گفتند

  .کردم تا لبخند نزنم اتالشم ر

از طرف دیگر  مثل طوفانیم می شد،تافی لوئیس باالشهری اوقتی که همه چیز داشت به خوبی تم و سپس دقیقاً

من .مسلح بودند شدتنها به آهمه .و زورگیرهاگاردها از گردن کلفت ها ،بادی  یخیابان باال آمد،در راس ارتش

 .من چسبید بهش ایجاد کرد و یگلو رد عمیق یبتی یک صدا .موبه ملکه هلنا کردم تا با او روبرو بش اپشتم ر

با لباس سفارشی دوز گران قیمتش رو به روی من متوقف  تافی .ت من  پنهان می شد کدر جیب  داشت اوعمالً

نادیده گرفت تا به ملکه هلنا و تبعیدیها  او بعد من ر نفسش جا بیاید شیاز تقالهابعد  تا طول کشید یک لحظه.شد

  .داخم کن

  :او به من غرغر کرد
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من  تا باچرا تو نیومدی .صحبت می کنی؟تو میدونی قدرت واقعی در نایت ساید کجاست اشغالهاچرا تو با این «

  »صحبت کنی؟

  :من آرزومندانه گفتم

  ».......گم من در حال حاضر کار دارم امای دارم به همه می من ه.من واقعا نمی خوام با هیچکی صحبت کنم«

  :تافی گفت

بهت هرچی که اونا بهت پیشنهاد دادن ،من دو برابرش می کنم،و برعکس اونا ،تو میتونی مطمئن باشی من «

  ».وردمآبه دست من تو رو در کنار خودم می خوامتیلورو من همیشه هرچی خواستم .می کنم شپرداخت

  :من گفتم

 و تو باور نمی کنی نسبت به من حق داره به نظر میرسه او باور داره .بهت پیشنهاد میکنم این رو با هلنا حل کنی«

  ».می گفتچیزهای کثیفی در  درباره تو  که چه 

وقتی که تافی لوئیس باالشهری  .موبر گوشهو بعد همه کاری که من باید می کردم این بود که به سرعت به یک 

توی صورت سرد و سرکشش جیغ میزد  ا،در حالی که توهین ها رشودیورش برد تا با هلنا رو در رو  ناگهان به جلو

و ناگهان هر دو ارتش در حال  تافی درگیر شدند مزدورانسپس تبعیدیها با  ند،ابه خودش برگرد اهلنا فحشها ر

به یک فاصله امن عقب  کشیدم در حالی که بتی را با خودم می من پیش از این.بودند رگلوی همدیگحمله به سمت 

این توریستها عاشق .که دقیقا در جلوی ما شروع شده بود تماشا می کردیم ار یجنگ مبهوتانهو ما  بودمنشینی کرده 

  .لذت ببرند نآاز  نند بعدا دوبارهاضبط کنند تا بتو ان رآو حتی  کننداز یک فاصله ایمن تماشا  ان راکه همه هستند

ملکه هلنا  به همه طرف از نهاآ.داشت یبیشتر افرادداشت،ولی تافی  ا،تبعیدیها و پیروانش رش یملکه هلنا کاشت ها
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من دیدم زوگ روی زمین پرتاب شد .ن پایین کشیدندابا وجود  سالح های ممتازش انها راو آوردندو افرادش هجوم 

زرکیس با خنجرهای  .شکست عصانقدر ضربه خورد تا اینکه او توبرمورت با عصای خودش شدو زیر پا لگدمال 

ی که در محدوده دسترس اهلنا و آرتور پشت به پشت ایستاده بودند و هرکسی ر.شده بود پاره و دریده خودش پاره

ناگهانی نور درخشش نها در یک  آ هر دومد می کشتند تا اینکه سرانجام نابرابری خیلی زیاد شدو سپس آ می شان

فاضالب روان مجرای ،و خون غلیظی در هاجساد توده شد.تا درخیابان بجنگند رها کردند او دوارتش رشدند ناپدید 

  .ه بودشد

  .استفاده نیستبالسیاست هیچ وقت در نایت ساید 

در  به سرعتبتی .در پشت سر باقی گذاشتم او خشونت رکردم من شروع به پایین رفتن از یک خیابان یک طرفه «

  :او گفت.شانه ش به عقب خیره شده بوددر حالیکه هنوز از باالی  آمدکنار من می 

  »تو نمی خوای کاری انجام بدی؟بود؟ن یهم«

رو  هیگدخطرناک در نایت ساید هم خیلیبه اندازه کافی انجام ندادم؟وقتی که کار اونا با هم تموم بشه،دو لشکر «

  »می خوای؟ دیگه چیکننمحو می 

  »........من انتظار داشتم..........خوب،من فکر می کردم«

  »چی؟«

تو رو در حال عمل باالخره  من فکر کردم قراره !تو جان تیلور بزرگی!مهیج.......بیشتر یکم می دونم،چیزین«

  ».ببینم

گیر خوب برای داستانت مطلب تو به اندازه کافی .،پیروزی همه چیزیه که اهمیت دارهحد زیادهاز  بیشدعوا «
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  »نیاوردی؟

  ».تو اون چیزی نیستی که من انتظارداشتم.نیست که من انتظار داشتم ن کامال اون چیزییا.........خب ،بله،اما«

  .او متفکرانه به من نگاه کرد

به جهنم و نفرینشون کردی که  نبهشون گفتی که بر.تو ملکه هلنا و تبعیدیها و ارتششون رو مغلوب کردی«

  تو بلوف می زدی؟. بدترین کارشون رو انجام بدنو بعد همه اونها به عقب کشیدند

  :و گفتم من نیشخندزدم

  ».نمی گم بهت هیچ وقتمن «

  .خندید  بتی با صدای بلند

  »!روز من در خیابانها با جان تیلور!قراره من رو مشهور کنه ناین داستا«

یک .لحظه ای بود عکس العملن یک یا.بوسید او به شدت لبهای من ر نداچرخ اگرفت،من ر ااو شانه های من ر

 یو بعد او کم ایستادیمما یک لحظه با هم  .معنی ندهد یا هیچ چیز ،دبده را چیز نست معنی همهاتو می .چیز شاد

نستم اتو می .مههل بد یبه کنار انستم او رامن میتو .پر از سوال به من نگاه کردو  گشادعقب کشید و با چشم های 

برای .سیدمشبه طرف خودم کشیدم و بو امن او ر.اما من نکردم .کنم ،با یک لبخند یا یک جوکاخراب لحظه ر

  .اینکه من می خواستم

 رن روی بدن همدیگامی،در حالیکه دستهامدآبند ن ابوسیدیم که نفسم ار دیگرنقدر هماما .پر کرد ااو بازوهای من ر

صورت او خیلی نزدیک .دیگر نگاه کردیممو دوباره به ه باالخره،ماجدا شدیم.باال و پایین  حرکت می کرد
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مغز من از عطرش پر .ش خیلی روشن بودید،چشمهاوصورتش قرمز شده ب.ضربه میزدبود،نفس تندش به صورت من 

 انستم تمام طول بدنش رامیتو. دنستم احساس کنم که قلبش خیلی نزدیک به قلب من به سرعت میزناو میتو بودشده 

  :او گفت.مال من فشار می آورد بهاحساس کنم،که مصرانه 

  »؟..........مان درازي از وقتی که تو کسی رو بوسیدي میگذره؟از زمانی که توواقعا ز.متنداش این رو خب،من انتظار«

نگه داشته  اش هنوز مال من ریولی چشم ها این کار را بکنم دور کردم،و او به من اجازه داد امن به مالیمت بتی ر

  :من گفتم.ندبود

در کنترل  اکه خودش ربود مثل کسی .صداي من مثل خودم به نظر نمی رسید.رو انجام بدمکار من نمی تونم این «

  ».ددار

  :بتی گفت

  ».پس،چیزي که اونها در مورد سوزي میگن درسته«

  .نه داورانهرسید او مهربان به نظر می 

تونی یک رابطه واقعی با تونمی .ن اصال راه زندگی نیستیا.و بیچار ه تو،جان.عزیز بیچاره.........سوزي نمی تونه«

  ».تو حتی نتونی لمسش کنی هیکی داشته باشی اگ

  ».عاشق منه نمن عاشقشم،او«

  ».من میتونم عاشقت باشم جان. هبراي آرامشن یک روح صدمه دیده چسبیده به یکی دیگه ین عشق نیست،ایا«

  ».ه وجود میادبعشق براي تو خیلی راحت .البته که تو میتونی،تو دختر یک شیطان همخوابه اي «
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ن چیزیه که ازمن انتظار یمن می خندم و لبخند میزنم  و ابروهام رو می لرزونم براي اینکه ا.نه،دقیقا برعکس«

ن رو به افرادي یمن فقط ا.نه همه منل ن من نیستمیا حداقیکمک میکنه،ولی ام بهمتوي کار نیو براي اینکه ا.میره

من میتونم یاد بگیرم که عاشقت باشم .تحسینت می کنم.دارم جانمن دوستت .که بهشون اهمیت میدم نشون میدم

  »؟..........میتونی هم تو.

  ».حاال نمی تونم در این مورد صحبت کنم «

تو میتونی چیزهایی رو به یک غریبه بگی که ...........تو باید بعضی مواقع در مورد اون صحبت کنیو بعضی وقتها«

  ».نمی تونی به هیچ کس دیگه اي بگی

  ».تو غریبه نیستی«

  ».ن بهترین چیزي بود که تاحاال بهم گفتییا.واي ،ممنون،جان«

نه هواي نفسانی،نه .ابغل کردیمر رگما به آرامی همدی.نه من تکیه دادابه ش ااو به جلو حرکت کرد و سرش ر

از ان وقتی که من یک  مدت زیادي.ن احساس خوبی می داد،خیلی خوبیو اهمفشار،فقط یک مرد و یک زن با 

مثل این بود که قسمتی از من به  .را بغل کرده بوداز وقتی که کسی من .می گذشت ا در اغوش گرفته بودمنفر ر

  :گفتم یبه طور محکم و سرانجام،من او رو به کنار هل دادم.خواب رفته بود

ش هنوز جایی اون بیرونن و اپن داناوان و نوار زندگی پس از مرگ نفرین شده .ما باید بریم کاردینال رو ببینیم«

ن چیزي خواهد شد که اونا یکه ا به این امیدافرادي مثل تافی و هلنا دنبال اون خواهند گشت، که ن به این معنیهیا

 کشیدندهم  روشی که اونها ارتشهاشون رو در مال عام به رخ  من واقعا.به کار ببرن براي پیش بردن اهدافشون بتونن

  ».دوست ندارم
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  ».می کنهکاري یه واکر «

  ».ن چیزیه که من ازش می ترسمیا«

ک دلگیر که طوطی کاکل سفید صورتی نامیده میشد کوچبه یک مغازه  اي سرانجام ما رآدرس هاي ریک آد

 دست دوم کتاب ترسناکتراس دراز فروشگاه قرار گرفته بین یک مغازه  ،در وسطو  ند،با یک پنجره در جلوارس

 اغلبمد روز که به نظر می رسید که  فوقما پر از لباسهاي  پشتدرازو پنجره فروشی ، و یک خوک فروشی

رست و باسکویی،و تعدادي چکمه پاشنه بلند که کتعداد کمی .ندند بوداز پالستیک و تسمه هاي چرمی بود متشکل

با میخ که من  هاییرکی،و چیزکشمع هاي خوشبو،دستبندهاي .وجود داشت براي من هم خیلی بزرگ بودندحتی 

داخل صحبت با یک دستگاه .امتحان کردم ،ولی قفل بود امن در ر.نگاه نکنم اندادم از خیلی نزدیک بهشمی ترجیح 

ی کوبیدم و به نزدیکروي دکمه من  با مشتم .داخل قاب چوبی کار گذاشته شده بود ،فوالدي زنگ زده از ساختمان

  .خم شدم اش

می کنم و درت رو از  تبخار ویا من عصبانی می شم  کنباز  اومدم براي دیدن کاردینال مجان تیلور من«

  ».لوالهاش میترکونم

  :م تحصیل کرده گفتایک صداي آر

حاال دور شویا من سگهاي شکاري جهنمی رو .افرادي مثل جان تیلور بدناماین ملک محافظت شده ست،حتی از «

  ».دنبالت می فرستم

  »باید با هم حرف بزنیم کاردینالما «

  ».من رو قانع کن«
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حاال یا تو قبول  اون رو نداشت .من همین االن با کالکتور بودم،و درباره نوار زندگی پس از مرگ بحث می کردم«

و تو میدونی چقدر  دقیقا کجا تو رو پیدا کنه اینکه و داريمن بهش میگم تو اون رو  میکنی با من صحبت کنی یا

  ».همیشه می خواست تا مجموعه تو رو جزئی از مجموعه خودش بکنه ناو

  :گفت با کالفگیصدا 

  ».با خودت بیار هم زن سبکسر شیطان رو.باشه گردن کلفت ، فکر می کنم بهتره تو بیاي داخل «

 حالیکه بتی دنبالم می امددر.و رها کردن و از جا جستن آمد،و بعد در به آرامی جلوي ما باز شدصداي چندین قفل 

داشته  پلیدیها وجودهمه نوع ازنجا ممکن بود تله هاي پنهان ،دریچه هاي تله،یا ا.رفتمداخل پیش به سمت مستقیما 

  .یهن بدانی ضعف نشااما در نایت ساید تو هیچ وقت نمی تو دباش

،داخل نشد باعث سورپرایز من چندان .پشت سر ما قفل کرد  ادر بسته شد و خودش ر.است همه چیز به نفس اعتماد

ن یک طلسم معمولی یا.بزرگتر بودش به اندازه یک جهنم درون.میداد نبود نانشمغازه اصال مثل چیزي که بیرونش 

زندگی و شغلی هردو با  يمکانها برايک،کوچجاي  در نایت ساید بود،چسباندن یک مکان بزرگ در داخل یک 

  .هزینه کوچکیک 

که  افرادين ااز "طفره روي عجول"ن پشتی ابوسیلهیک جادوگر خیاب اغلبکه  بودشده  دادهمسئله در طلسم قرار 

،یک تلفظ اشتباه طلسم یک اشتباه در قرار دادن ياحتیاج دارهمه چیزي که .فقط با پول معامله می کنند اجرا میشد

ناگهان به اندازه  اتاق و در هر زمانی بدون هیچ هشداري شدهمتالشی  دنااساسی و بعد،همه طلسم میتودر کلمات 

تکه هاي بدن بیرون  دنامیتوکه ...............به بیرون می اندازددرونشاز  ار،و هر چیز دیگري بر می گرددش ا واقعی

  .را هم شامل شودرها شده باشند خیابان  یک درونقلوه سنگ ها که قرار بود براي روزها  بین از افتاده
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با دیوارهاي پنل شده .و به طور نامحدودي وسیعنوري گرمی با بود ، داخل مغازه جلوي من به اطراف گسترده شده 

ساختمان عظیم انبار مانند پر از مایلها و مایلها از قفسه ها و سه پایه هاي شیشه .چوبی نورانی،و یک کف بدون لک

  .نمایش می دادند بود ااز گنجینه هاي شگفت آور و عجیب ر نوع صدهااي بازکه 

داره تا نبر ادر می آورد ، و من باید به طور فیزیکی مانع او می شدم تا چیزها ر!آه!بتی صداهاي هیجان زده اوه

طور براي اینکه اگر او ب.داشتم باورشکاردینال گفته بود که مکانش محافظت شده ست،و من .دن کناآزمایشش

  .پاک کرده بود انجا ریجدي محافظت شده نبود،کالکتور تا حاال همه ا

یک مرد بلند قد و .پایین آمد تا با ما مالقات کنه یکستاره به درخشانی يکاردینال قدم زنان از راهروي مرکز

ریمل دور  کمی،یک لبخند راحت و کشیدهعمرش با یک صورت با استخوانبندي  ممتناسب در اواخر دهه چهل

ش ااو یک شلوار کار کرباس سفید چسبان،یک پیراهن قرمز که تا نافش باز بود تا سینه تراشیده شده .شیچشمها

او .،ویک شال گردن ابریشمی طرح دار که به آزادي دور گردنش جمع شده بود پوشیده بوددبه نمایش بگذار ار

  :من گفتم.دادن دراز نکردبراي دست ا ر لی دست دیگرشو داشتیک مارتینی در یک دست 

  »؟دونستند نمی چیز رو می دونستند،واو،وقتی که کلیسا تو رو خلع  کسوت روحانی کرد،اونها همه « 

  :و گفت کاردینال به راحتی لبخند زد

حتی اگر ما مسئول اغلب کارهاي مجلل از هنرهاي .سرشت من رو تائید نکرده بالیسا هیچ وقت افرادي  ک«

 چون تحمل می کردند  براي زمان درازي اونها فقط من رو.کلیساهاي جامع عظیمشون بودیم زیباکننده کلیساها و

وقتی که من لو و بصیرتکه هیچ کدوم  زیباییداراي .........واحترامو یک عضو فرهنگستان مورد  بودممن مفید 

رو یا معنی داري  مهماین بخاطراین نیست که من چیز ..........فایده اي براي من نداشتهیچ  و متهم شدمرفتم

اَه،حداقل من مجبور نیستم اون رداهاي .من به سادگی تعداد کمی چیزهاي قشنگ رو براي خودم میخواستم.برداشتم
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  ».چیزهای تکراری کالس پایین.بود خیلی یکنواخت،و خیلی زیاد رسمی.ترسناک رو بیش از این بپوشم

  :بتی گفت

خب،هیچ ..........ن چه معنی ای میتونه داشته باشهیسفید صورتیه؟اببخشید ،چرا اسم مغازه شما طوطی کاکل «

  »؟یچیز

  :لبخند کارینال عریض شد

  ».برای اینکه یک زمانی من یک طوطی کاکل سفید داشتم اسمش اینه.جوک کوچولوی من«

  .دادم و به ظاهر قضیه چسبیدم اکنیم  رمان رابزار تالشگب نگاه بتی خندید؛من به کاردینال بهترین

  .گفت مارتینی ش رو مزه مزه کرد،در حالیکه یک انگشتش بطور برازنده ای دراز شده بود تفاظر او با

  ».یه چرخی بزنید«

نزدیک  امن بتی ر.شدمن ادر میان قفسه ها سرگردفقط برای مودب بودن و برای اینکه یک مقدار کنجکاو بودم من 

مطمئن . دکن ت حفظ میاوقا یاز نمونه ها در تمام ار مطمئنخودم نگه داشته بودم و مطمئن شدم او یک فاصله 

 می امدبدنبال ما  او کهیدر حال.یهبد اش ریبهاشکستی ، باید  اکه اگر چیزی ر دبودم که کاردینال به این اعتقاد دار

در اگرچه همیشه مشهور تشخیص دادم، امن بعضی از چیزهای روی قفسه ها ر.در صورتی که به وضوح صبور بودو 

  .نبودند معرض دید

یک کپی از .برچسب زده بود با صفحه های مسی تمیز دست نویسی شده کاردینال به طور کمک کننده ای آنها را

ردای رسمی پال ).نوع تصاویریبا مثال تصویری و من کامال مطمئن بودم چه .(انجیل به روایت ماری فاحشه
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وسیله ه بکه نیم دوجین پرده نقاشی .ددار بزن اردایی که جوداس ایسکاریوت استفاده کرده بود تا خودش ر.جان

از بعضی از افسانه های  زشهوت انگی هنر مدرن،که صحنه های صراحتاً سبک،همه گمنام به بود استادان تصدیق شده

یک رساله .های دوراز مشتریهای اشرافی از زمان خصوصی سفارش شاید.نمایش می دادند ادرزدار قدیم ر

نقش  شجلد بر رویبه صورت نقش برجسته  که بزغاله سیاه،با یک صلیب معکوسر پوست بشده  حکشیطانی،

  .بود بسته

  :کاردینال در حالیکه به جلو خم شده بود تا برابر شانه من باشد گفت

،خود هیوالی پیر،قبل از اینکه دوشیزه ای از اورلئان هویرایش خیلی محدوده متعلق به گیلس دی ریس هاون یکی ی«

  ».تا کپی از اون ویرایش مخصوص ،در پوست بز وجود داره 17فقط .رو مالقات کنه

  :بتی گفت

  »ینطور نیست؟یه همچین شماره ای رو انتخواب کردن ،اتا؟ 17چرا «

  :کاردینال گفت

بیشترین تعدادیه که تو میتونی از  17وقتی بیشتر تحقیق کردم به من گفته شد که .گفتممی ن رو یهم هم من«

بزرگ داشت که از به طرز مسخره ای کپی آخر یک گوش  بدونیتو رو متعجب می کنه .پوست یک بز بگیری

آه،آقای .دو من متنفرم که فکر کنم اونها ستون فقرات رو برای چی بکار بردن.........ن بودوآویز جلدش پشت

تخته نردی که سربازان رومی اون رو .از اون متنفرمتقریبا من .تیلور،من می بینم که تو تخته نرد من رو پیدا کردی

  ».در حالیکه هنوز روی صلیب بودبردندبرای قمار کردن برای لباسهای مسیح به کار 

  :نزدیکتر رفته بودم گفتم برای دیدی بهتر کهیمن در حال
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  »؟دارنخصوصی به صفت ...........آیا هیچ«

و همه خالها خیلی قبل پاک شده  مه رنگهاآنها خیی معمولی به نظر می رسیدند،دو مکعب چوبی کوچک،که ه

  :کاردینال گفت.بود

  ».ست،در تاریخشون نهفتکه قابل توجهنهااوارزش .تاسننه،اونها فقط «

 محافظکه در میان یک تنها  خیلی عادی قدیمی کوچک وقتی که در حال مطالعه یک ماهی ظاهراً ابتی دماغش ر

  :کاردینال گفت.چین داده بود  شفاف تمیز قرار داده شده بود

باور نخواهی کرد چقدر ........ هزار نفر استفاده شد به که برای خوراک دادن هآه،اون،تنها نمونه از ماهی ای«

بی نهایت شکم پرست،فقط برای  شخصِتبه وسیله آدم های مهای سکسی  پیشنهادپول،موقعیت های سیاسی،و حتی 

  ».آدم های بی ذوق...........، بود پیشنهاد شده شچشیدن بار یک

  :قی به نظر برسه و نه اصال مثل یک خبرنگار گفتو اتفا خوش ایندکرد تا امی بتی در حالیکه بهترین تالشش ر

  »کاردینال؟اورده  چی تو رو اینجا به نایت ساید«

  :و گفت و بتی هول کردزدکاردینال گول نخورده بود، ولی او لبخند بخشنده ای 

که کلیسا با تو  کاریحتی بعد از همه ؟تو هنوز یک معتقدی کنی؟و چرا فقط مصنوعات مسیحی رو جمع می «

  »؟کرد

  :کاردینال گفت

یکبار داخل می شی، هیچ وقت خارج نمی ..........به مافیاست شبیه یاز بعضی نظر هاکم البته،کلیسای کاتولیک«
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من خودم .آه،جوک های قدیمی هنوز بهترینند."نه من هنوز بیرون اونم.اینجا جهنمه".....و به خاطر نایت ساید.شی

 من وسوسه شدم.تحمل کنممالکیت و سخت گیری اخالقی بخاطر گناه طمع تاکردم  تبعیدرو به این پناهگاه مخوف 

م رو اولی من مجموعه .......بعضی مواقع این احساس رو میده که من هنوز در حال سقوط کردنم .و سقوط کردم

  ».برای راحت کردن خودم دارم

و به  گذاشتساله طالیی مینیاتوری با دقت کنار یک گو الیوان ر ،یسیدل اش ریسر کشید،لبها اش را او آخر مارتینی

  .به من نگاه کرد با چشمانی خیره

نه بعد از اینکه تو .چرا تو اینجایی ،آقای تیلور؟چی از من میخوای؟ باید بدونی که من نمی تونم به تو اعتماد کنم«

  ».و جام نامقدس رو برای اونها پیدا کردیکردی برای واتیکان کار 

  :دقت گفتمه من ب

  ».به اون شکلواتیکان من برای یک شخص خاص کار می کردم،نه «

  :کاردینال در حالکه تقریبا مشتاقانه به من نگاه می کرد گفت

  »تو واقعا اون رو پیدا کردی،پیدا نکردی؟«

  ش منقبض شده بود،اکننده اوری نستم احساس کنم انگشتهای جمع اتو من می

  »اون چه شکلی بود؟.جام تاریک«

  :من گفتم

اون حاال فقط .بی اثر شده.........اون.وجود نداره،اما خودتو برای پیدا کردنش اذیت نکن برای توصیفش ای هکلم«
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  ».یک جامه

  ».اون هنوز تاریخه«

  :و گفت از روی یک صندلی برداره ابتی ناگهان ایستاد،تا یک کتاب جلد کاغذی که باز بود ر

  »تو واقعا این رو میخونی کاردینال؟ داوینچی؟کد «

  ».خوبم جکمن عاشق یک .ه،بلهاُ«

  :من گفتم

 تاو کاردینال ما رو ترغیب می کنه ه یک غلط چاپی عجیب و غریبدرای اون اون رو پایین بزار بتی،اون احتماال «

من میدونم تو در مورد دی .کاردینال ،ما اینجاییم برای نوار زندگی پس از مرگ.روی تمامش اثر انگشت بزاریم

  ».وی دی پن داناوان شنیدی

برای اینکه من خودم رو  من اون رو نمی خوام.که مشتاق دنبال کردن اون نیستماما من تصمیم گرفتم .البته«

و .....من اون رو تماشا خواهم کرد.فی نخواهد بود تا اون رو تصرف کنممن میدونم برای من به سادگی کا.میشناسم

  ».فکرنکنم برای دیدن چیزی که روی اونه آماده باشم

  »کنه؟ ازمایش فکر می کنی اون ممکنه ایمانت رو«

  ».........شاید«

  :بتی گفت

  »تو کنجکاو نیستی؟ «
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اما  باشمامیدوار همیشه من تالش می کنم تا .برای دونستن و چیز دیگه ایاما یک چیز برای اعتقاد داشتنه،......البته«

که خدا تو رو خلق  شکلیبه خاطرفقط  شدیکه تو برای همیشه لعنت  به تو گفته وقتی خود پدر مقدس تو صورتت

اما حتی آرامش ظاهری بهتر  نیستاون جانشین کاملی برای ایمان .که برای من مونده هامید همه چیزی..........کرده

  ».هیچ چیه از

  :من گفتم

  ».چیزهای کوچیکو حساب کنه، فکر نمی کنم خدا یناستمن اعتقاد دارم خدا خیلی مهربونتر از ا«

  :خشکی گفت اکاردینال ب

  »بله،خب،تو باید به اون اعتقاد داشه باشی،نداری؟«

بدونم،تا زمانی که نوار زندگی پس از مرگ جایی اون بیرونه،رها در معرض  م،بزارمنفهمیدی تو چیزی  هاگ«

هست که مرد حذف  احتمال این حتی  .،تصاحبش کنن دالیل اشتباه به خاطرباد،افراد بیشتری تالش می کنن تا

  ».شده باشهکننده به اون عالقمند

  :و گفتجانشین شدش با ترس مطلق ارنگ از صورت کاردینال پرید،خوش مشربی شکننده 

به !شما او رو دیدید؟شما می تونید او رو به اینجا راهنمایی کرده باشین!نمی تونه ناو!اینجا بیاد نمیتونه ناو«

  »!من نمی تونم ریسک کنم.همین االن.شما باید برید........نه،نه،نه!من

در صورتی که ما نمی  اما ر یک ازبزرگ نبود که هر  ای او به اندازه.به طرف در هل داد ما راو او هردوی 

او هیچ چیز بدردبخوری نمی .ندیدم بودنحرکتش،ولی من هیچ نکته ای در درست دن بدهان بخوریم تکاخواستیم تک

در بیرون از میان  او ما راند و به جلو بر دبه عقب به طرف در هل بده ابنابراین من گذاشتم او ما ر نستاد



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
23 

 

 وقفل و از جا جستن  یتعداد زیاد صدایبرگشتیم،در پشت سر ما به هم کوفته شد،و وقتی که ما به خیابان .بیندازد

  . به نظر می رسید کاردینال به راه های سنتی برای محافظت خودش اعتقاد داشت.ن آمدچفت شد

از موقعی که من مورد حمله آدمهای ولگرد قرار گرفته بودم گذشته زمان زیادی .کردما مرتب من کت نظامیم ر

من به .مملو از تحقیرو ،بلند و شکافنده،یک صدای تیز خشن پر از ترس مدـ و بعد از پشت در صدای یک جیغ.دبو

طوالنی در ضربه زدم،و داخل دستگاه مخابراتی داخل ساختمان فریاد کشیدم،و جیغ ادامه و ادامه و ادامه یافت،خیلی 

و .صدا تقریبا غیرقابل تحمل بود ونرد و وحشت درد.ن بودآاز چیزی که ریه های انسان قادر به تحمل کردن  تر

  .بود از قبل ن بدتریو اشدمتوقف بطور ناگهانی بعد 

پشت سر  امن بتی ر.،و بعد در به داخل چرخیدیک به یک،شنیده شدمی ابه آر چفتاز جا جستن  قفلها و صدای

هیچ نشانی از .اتاق نمایش عظیم رو ببینمنستم اتو آنسوی آن می.باز شد کامالًخودم نگه داشم و در را هل دادم تا 

می حرکت کردم،و با احتیاط جلو رفتم،در حالیکه نگذاشتم امن به  آر.هیچ  صدایینه حتی .هیچ کس،هیچ کجا نبود

رفته بود،هیچ چیز به غیر از قفسه هم  ش امجموعه  همهو .نبود کجاهیچ نشانی از کاردینال هیچ .دکن هولابتی من ر

  .امتداد داشت باقی نمانده بود دست دور های خالی که تا

  :من گفتم

  ».مرد حذف کننده«

  .بارها و بارها تکرار کرد او نام ریافتصدای من در سکوت بازتاب 

  :م شده بود گفتاش آریبتی در حالیکه صدا

  »رو به اینجا هدایت کردیم؟ نما او «
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  .تبدیل به نجواهای آشفته کننده ای کرد اش ریبازتاب صدا

  »شدم متوجه می اًمن مطمئن.من متوجه میشدم کسی ما رو دنبال می کرد هنه، اگ«

  »؟نحتی حذف کننده؟حتی او«

  ».مخصوصا او«
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  ، بی دین...... خوب، بد، 

  

باالی یکی از قفسه ها نشسته بود و پاهای معلق در هوایش را تکان می داد بتی دیواین در حالیکه 

کار کنیم؟یعنی میگم،مرد حذف کننده االن آخرین راهنمای واقعی ما رو حذف یخب،حاال چ":گفت

مرد حذف کننده یک افسانه .م اینقدر بهش  نزدیک بشمهرگز فکر نمی کرد........ اگرچه باید بگم.کرد

ما داریم در مورد کسی صحبت می کنیم که واقعاً به شیوه های  .حتی بیشتر از تو ،عزیزم.شهری واقعیه

 .شاید من باید این داستان رو فراموش کنم و روی مرد حذف کننده تمرکز کنم !کنه مرموزی حرکت می

  ".....صاصی با مرد حذف کننده ترتیب بدمتونستم یک مصاحبه اخت اگر می

  :گفتم ،ی متحیر بودمردر حالیکه بیشتر از هر چیز دیگ من ،

  "یعنی تو از من نا امید شدی؟"

او حاال یک لباس آبی کمرنگ با یک انحنای نقره ای که از یقه تا محل  .باال انداخت ای  نی شانهابتی به آس

ز زیر یک کاله شیک ا ایش نوک شاخه ش طره طره شده  بود ویموها .ادامه داشت پوشیده بودپایین تنه اش 
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  .پیدا بود نوک تیز

  ".انتظار داشته باشیازم لحظه های عجیب بی عاطفه گی رو  تو تو باید عزیزم؛نصف من شیطانه خب،"

  ".اگر به من بچسبی حداقل یک شانس منطقی وجود داره که  اونقدر زنده بمونی تا داستانت رو بنویسی"

  :بتی در حالیکه لب و لوچه ش رو جمع کرده بود گفت

ما نیمه شیطان  بی دفاعی مثل من   صدمه بزنی؟و به عالوه، و بیچاره ،تو میخوای به دختر کوچولوی شیرین "

که  باید ،این داستان من رو با تو فرستاد توی برای اینه که ویراستار .مشهوریمها به سخت کشته شدن 

کالکتور نوار  هیعنی می خوام بگم،اگ  ،به پایان رسیده این داستان بته به نظر میرسه کهکه ال.تحسینش کنی

  "مونه؟ و کاردینال اون رو نداشت،کی   باقی می زندگی پس از مرگ رو نداره،

ما هر چیزی که عمال ثابت نشده  :شعارشون جانکمن،کمپانی فلوتسام، هارالد عجیب، دیگرانی وجود دارند،"

و همیشه اسقف حیوان صفت وجود  .فروشیم خریم  و می ا ی جهنم محافظت نشده رو میو با سگ ه

خیلی کوچیکتر از اون که بشه  .بازیگرهای کوچیکی اند اگه بی طرفانه قضاوت کنیم اونها اما مسلما....... داره

اونها اون رو به ،مثل نوار زندگی پس از مرگ   سر و کار داشته باشن چیزیتونن با یک  فکر کرد اونها می

دونی،  همیشه این احتمال هست که پن داناوان فهمیده  می .شنیدم و من می گذاشتن سرعت برای فروش می

  ".باشهباشه خودش رو تو چه دردسری انداخته و دی وی دی رو نابود کرده 

  : ش بطور خطرناکی برق میزد گفتیبتی در حالیکه چشم ها

  ".روزنامه مالک دی وی دیه،بدون توجه به اینکه چی روی اونه!بهتره که اینکار رو نکرده باشه "

  .من متفکرانه به بتی نگاه کردم
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  "کنجکاوی که بدونی روش چیه؟....  اگر واقعی بود"

  ".م که بدونمستمن همیشه می خوا.البته،من می خوام  که بدونم:بتی به سرعت گفت

 ""یم؟بنابراین تو با من می مونی؟تا اون موقع که پیداش کن

ما در حال تعقیب چیزی  نه؛اشتباه جزئی بود،اون فقط یک .مرد حذف کننده رو فراموش کن!البته عزیزم"

؟من میتونم این معناش چیه مگه نهو تو میدونی بده هستیم که اگر واقعی باشه میتونه کل نایت ساید رو تکون 

شتم یک داستان واقعی ،در مورد چیزی میدونی چه مدت درازی آرزو دا !باالخره یک داستان واقعی بنویسم

تو کارآگاه خصوصی هستی،تو جان تیلور !تموم بشه ورینمی تونم بزارم اینج ؟که واقعا مهم باشه بنویسم 

  "!یک کاری بکن افسانه ای هستی؛

  "آمادم یپیشنهاد هر برای "

که از استرنجفلوز الکس موریسی  دو رگهمن جواب دادم و به سرعت بوسیله صدای  .موبایل من زنگ زد

ه بتماس می گرفت مورد حمله قرار گرفتم،مثل همیشه،الکس از همه دنیا و کائنات،و همه چیز اصال راضی 

  .نظر نمی رسید

مثل مرده  یه نفر به اسم پن داناوان همین االن تو بار من ظاهر شده،،لشت رو سریعاً بیار اینجاتن تیلور،"

او یه دونه جلد دی وی دی رو  محکم چنگ زده  .د یخ زده به نظر میرسهزیادتر از حد معمول پخته شده و  بع

 به شدت در حال هق هق کردنه و چشم هاش داره از گریه بیرون می مثل اینکه اون آخرین خط زندگیشه،

 یمیگه تو م .تره بنظر میرسه   از توهم ناراحت کننده .کنه مرد حذف کننده دنبالشه زنه برای اینکه فکر می

میگه تو تنها کسی هستی که میتونه بهش اعتماد کنه،که فقط این رو نشون میده   ،ازش محافظت کنی یتون
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بنابراین میشه لطفا بیای و اون رو بگیری برای اینکه  داره همه مشتریهام رو  ،که تو رو خیلی خوب نمیشناسه

زی بزرگ غیر توی یک آتشبا تصمیم گرفتند که نمی خوان درکیاونها به طور  قابل  بیشتر !فراری میده

برای من به قیمت  این کار تو اشاره کردم که در این مورد اصال خوشحال  نیستم؟ ،بیفتند قابل کنترل گیر

  "!شدهسود یک شب کامل تموم 

هیچ کس به ،داناوان رو بنشون تا من بیام .ولخرجی اممن روی پرداختش کنم، من میتونم  بزارش به حسابم،"

  ".نزنه نمی حرفغیر من باهاش 

بتی  .پن داناون در  استرنجفلوز ظاهر شده .ما به بازی برگشتیم ،من تلفن رو کنار گذاشتم و به بتی لبخند زدم

  .و از روی قفسه چوبی پایین پرید کوبید، ابه همش ریم زد،پاشنه هاه به اش ریدستها

و ما باالخره داریم میریم به !شتمحتی برای یک لحظه بهت شک ندا !من میدونستم تو پیداش می کنی ،جان"

  "!خیلی توپه!استرنجفلوز

  ".اون فقط یک بار!احتماال  نا امید خواهی شد"

جاییکه همه مشتریها افسانه ها و اساطیر هستند،و سرنوشت همه جهان طبق اصول !قدیمی ترین بار در جهان"

  ".اونجا تصمیم گرفته میشه ،عادی

  ".فقط بعضی وقتها"

 "دوره؟ اون ازاینجا "

 "".خوشبختانه من یک میانبر بلدم.دقیقا در اون طرف شهره
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تا  12، خود الکس  در لحظه های نایاب بخشندگی.من کارت عضویت کلوب استرنجفلوزم رو بیرون آوردم

م از ما اهیچکد .نها بودان ان  زمان  درحال تالش برای برگرداپخش کرده بود، و از هم ایا همین تعداد ر

خود کارت چیز قابل توجهی به نظر نمی  .مفید بودندبه شدت انها  .یمرای پس دادن انها نداشتعالقه ای ب

و زیر آن کلمه های تو  ،سیاهفقط کارت ویزیت ساده مزین شده با اسم بار در یک  دستخط گوتیک  ،رسید

 اغوشدر  امن ر نهدوستاو او هم  ندم،اخودم چسببه  امن بتی ر .خون رنگبا حروف چاپی قرمز  اینجا هستی،

نقدر به من اوقت درازی از موقعی که من گذاشته بودم کسی ،من هنوز برای این کار آماده نبودم .گرفت

  .گذشته بود  شودنزدیک 

محکم روی حروف قرمز رنگ روی کارت فشار دادم، و کارت  اتم رسمن ش .ن حس رو دوست داشتمایمن 

فورا فعال شد،کارت از دست ع به تپیدن و نبض زدن کرده بود در حالیکه با  انرژی ذخیره شده درونش شرو

ترق و  تمامی کارت تغییر کرد و با نیروی عجیبی ،معلق شودمن به بیرون جست زد تا در هوای مقابل من 

همه این سر و صدا و رنگها الکس برای  پراکنده شد،زبانه کشید و به اطراف  ی از نورشعله های .تروق کرد

داخل من و بتی با هم  .ه بود در امدیک در که جلوی ما باز  شد شکلکارت ناگهان به .پول داده بود

  .و در با شدت پشت سر ما بسته شدگذاشتیم استرنجفلوز قدم 

به طور غیرطبیعی ای آرام و خاموش بود و به  اینجا .ندم و به اطراف نگاه کردمابه جیبم برگرد امن کارت ر

به طور مبهمی  امن او ر .کامال خالی بوددراز کشیده بود که روی میزش رفته غیر از یک نفر مست به خواب 

او می گفت  .است یک جادوگر پیر  خشکیده که ادعا میکرد مسئول غرق شده آتالنتیس تاالسا، ،می شناختم

ریدن ش به خیاما  شگفت انگیز بود که تا زمانی که تو اونقدر احمق بودی تا برا ،دتا فراموش کن دکه مینوش

 ندبه روشنی تصمیم گرفته بود همه .درونست به یاد بیاامیتو امشروب ادامه بدی داستان های خیلی زیادی ر

ش و من ا دی وی دی و اینکه ترکیبی از پن داناوان،نند به تپه ها فرار کن بهترین شرط احتیاط این است که
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که به طور عادی در مکانی مثل حتی افرادی  .است در یک محل برای در  اطراف بودن خیلی خطرناک

پیدا کردن داناوان راحت ، انهاو من بیشتر از  دارند ان رااسترنجفلوز نوشیدنی می خورند محدودیت های خودش

 سر نست از پشتانمی تو دیگریهیچ کس  .او با کمر خم شده روی یک عسلی توی بار نشسته بود ،بود

او وقتی که بتی و من نزدیک شدیم به اطراف به  .دنظر برساونقدر بدبخت،کوبیده شده و انقدر ترسیده به 

  .تقریبا از عسلی ش واژگون شد دتشخیص بده ادقت نگاه کرد ،و قبل از اینکه من ر

 نگاه کنی، انه تو در خیابان دو بار بهشاز ان افرادی ک نه او فقط یک مرد کوچک با قیافه عادی بود،

او در حال  .خیلی بدی بنظر می رسید حالتنزدیکتر،او در از  .ش رابرای سومین بار از سر به پایین مخصوصا

ش یزیر چشمها فرو رفتگی های سیاهبا  ،صورتش کشیده و خاکستری بود بود،و تکان خوردن لرزیدن 

 راه نست در نیمهااو می تو .شاید برای اینکه جرات نکرده بود ،برای روزها نخوابیده بود طوری که گویی

پیر کرده بود و در مورد او  اچیزی او ر .برابر ان به نظر می رسید دو ولی حاال  ،دباشش ا بیست سالگی

مثل اینکه می خواست سرمایی که فقط  دور خودش محکم گرفته بود، ااو یک کت دراز کهنه ر .ن نبودامهرب

  .ددور نگه دار ار دنست احساس کناخودش میتو

  .بهشت شاید هم یا ه بوددید ااو مثل مردی به نظر می رسید که جهنم ر

می  قلدری سعی کرد تا داناوان ینی و ناچرب زب  یو سپس اون با   نیم الکس موریسی به من خیره شده بود،

د که بخور امقداری سوپ داغ تازه درست شده ر دو سعی کن دارذگکنار ب اش را تا  لیوان برندی دقانع کن ار

سپس آه  .او بودیم رو به رویبتی و من دقیقا ما نگاه کرد تا اینکه به  او با چشمان گشاد .داناوان متقاعد نشد

با یک قورت خالی کرد  ااو لیوانش ر .ش برداشته شدیو به نظر می رسید مقداری از فشار از روکشید عمیقی 

ش ابا صدای بلند آب بینی و  کنار گذاشت االکس کاسه سوپ ر.به نشانه درخواست یکی دیگر عالمتی دادو 
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  .و با اکراه یک بطری جدید باز کرد اال کشیدرو ب

او از مشتریهاش متنفر  .الکس مالک و گرداننده همیشگی استرنجفلوز بود در نتیجه از تمام دنیا عصبانی بود

تولد سی  همین طور او .درست نمی داد  اپول ر مانده و هیچ وقت باقی تحقیر می کرد اتوریستها ر بود،

گفت  برای اینکه  می او همیشه سیاه می پوشید، .ز بعد داشت که کمکی نمی کردش رو دقیقا در روا سالگی

  .کشیده بودش یش یک فرورفتگی عمیق بین ابروهاا اخم همیشگی ،ش عزادارها برای زندگی سکسی

که خیلی عقب روی سرش نشسته بود تا لکه طاسی در بود پوشیده  هم او یک کاله پشمی سیاه بسیار جالب

میشناختم  که اغلب بیشتر از  امن جذامی هایی که بطور بالینی افسردگی داشتند ر .دپنهان کن احال گسترش ر

من به  .نگران باشه دنیازی نبود تا مواقعی که عطسه میکن برای او اگرچه حداقل، الکس موریسی لبخند میزدند

  .بار تکیه دادم و بطور مالمت آمیزی به او نگاه کردم

  ".سوپ داغ درست نکردی،الکستو هیچ وقت برای من "

  .باال کشید ااو با صدای بلند دماغش ر

که آخر سالمتیه،که همه  چیزهایی شامل تعداد کمی خوبه، شماسوپ خانگی من پر از چیزهایی که برای "

  ".مال تو هدر میشه خرابیاونها روی بدنی به فاسدی و 

  ".....فقط برای اینکه من سبزیجات دوست ندارم"

و موضوع رو عوض  مردی هستی که من میشناسم که وقتی با گل کلم روبرو میشه صلیب می کشهتو تنها "

مثل اینکه خودم به اندازه کافی ، های پرونده های تو یکبار دیگه من موندم برای تمیز کردن کثافتکاری! نکن

 ،های بار بودند اسنک تو مارماهی های خونی دوباره توی بشکه های آبجو اومدن،پیکسی ها .دردسر ندارم
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یکی باید برای  !و الشخور دست  آموز من حامله ست ،احمقهای بیچارهبرای زندگی که خواهند داشت متاسفم

  "............خسارت بده ااین

انرژی  .او حرف زدن را متوقف کرد دراز کرد و بازوی من رو گرفت اوقتی که پن داناوان ناگهان دستش ر

 .دزحمت می کشه ب امی داد که یک روح آستین من ر ااین احساس ر و بود  خیلی کمی در او باقی مانده

و اشک های  تکان خورد دوبه چیزی شبیه یک لبخند تبدیل ش ارامیدهانش برای لحظه ای قبل از اینکه به 

  .جمع شدندش یواقعی از قدردانی در چشم ها

تو باید .همه دنبال منند،اونها دنبال منند............من خیلی ترسیده بودم.که تو اینجایی،آقای تیلور رو شکر خدا "

  "!من رو حفاظت کنی

  :من به صورت آرامش بخشی گفتم

  ".البته،البته که خواهم کرد،تو حاال در امانی هیچ کسی در اینجا دستش به تو نمی رسه"

  :او به طور رقت انگیزی گفت

از همه  من  در حال فرار ...... من نمی تونم فکر کنم .همه اونها رو دور نگه دار فقط اونها رو دور نگه دار،"

 .من رو بکشند و اون رو بردارند اینکه می خواستند من رو وادار کنند تا نوار رو بفروشم،یا اونها .بودم اونها

من فکر می کردم  زمانی که با بازجوی غیرطبیعی  .از این اعتماد کنم ترمن نمی تونم به هیچ کس بیش

من از اون موقع در حال فرار و  .در سر راه من بود تلهولی اون مثل یه  بستم در امان خواهم بود، قراردادم رو

  ".مپنهان شدن

و  نوشیدیک ضرب  راو نصفش  ش بود برگشتیاو من رو ول کرد و نگاهش به لیوان پر براندی که جلو
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 .تکان خوردالکس به طور آشکاری 

  "پس حتماً چیز واقعاً خوبی بوده"

  .ن به بتی نگاه کردمم.

  "مدنه؟اوممکنه یه نفر از دفاتر شما خبر رو درز داده باشه که داناوان با دی وی دی در حال "

حقوق هیچ کدوم از ما در بازجوی غیرطبیعی به طور کامل  .نمی کنهمن رو متعجب حتی یک درصد هم 

 اری اونها رو اشکال زدایی می کنیم،ما قبل از هر روز ک .شه و تلفنهای پذیرشمون همیشه ضبط مینگرفتیم 

بعد از  .که از اون بهشون برسه امیدوار برای یک فایده ولی همیشه یه نفر در حال گوش کردن وجود داره،

  ".به خاطر اینه که مشهوریمما  .شنویم ما هر چیزی رو اول می ،اینها همه

  :داناوان گفت

  ".من هرگز نباید اون برنامه رو ضبط می کردم"

  .دو ببر دبقاپ ان راستا انگار می ترسید کسی ممکن به شکل غوز کرده، باالی لیوان براندیش نشسته بود،او 

ولی من هرگز  بله، باط با طرف دیگر بودم،تمن در حال تالش برای ار .همه ش  یک اشتباه هولناک بود"

مطمئنا هرگز تالش نمی کردم که و من  ودکه زندگیم از اون به بعد مال خودم نخواهد ب........فکر نمی کردم

  ".نوار رو بفروشم اگر می دونستم همه زندگیم رو نابود میکنه

  :بتی در حالیکه  با بهترین لبخند مجذوب کننده ش به جلو خم شده بود گفت

  "تو برنامه رو دیدی،چی دیدی؟"
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و بست با فشار  اش ریچشم ها. نستاو نتود سعی کرد که صحبت کن، داناوان دوباره شروع به لرزیدن کرد

دوباره  االکس آه سنگینی کشید و لیوان براندی ر .اشک ها از گونه های لرزانش شروع به پایین آمدن کرد

 .زداو لبخند نامطبوعی به من  .پر کرد

  ".همه این نوشیدنیها به حساب تو میره،تیلور"

  .من با لبخند جوابش رو دادم

  "ده،یادته؟هزینه پرون.بدترین کارت رو انجام بده"

  ".خب،تو هزینه ها رو خواهی گرفت اگر ما دی وی دی رو تحویل بدیم":بتی گفت

پرونده  یهیچ کس هیچ وقت نگفته بود که هزینه ها منظورت از این حرف چیه؟ چی؟:من به او نگاه کردم

  "!مشروطه

من به طرف  .آشفته میکردبیشتر  ران پن داناوان یبرای اینکه ا متوقفش کنمو بعد مجبور شدم  من اخم کردم،

  .دیپایین بار رفتم و به الکس اشاره کردم که نزدیکتر بیا

دارن شایعه درست میکنن  تو میتونی شرط ببندی بعضی از مشتریهای اخیرت حاال در بیرون خیابان هستند،"

ید در هر لحظه که به این معنیه که ما با.درباره اینکه چه کسی و چه چیزی رو میشه در استرنجفلوز پیدا کرد

  "کولترانها کجاند؟.ها رو ببندیببهتره  درها رو قفل کنی و پشت در .ای منتظر مهمونهای غیر دوستانه باشیم

 .ممنون من میتونم برای خودم فکر کنم، دارند دقیقا همون کار رو انجام میدن، بیرون اون پشتند، :الکس گفت

هر کسی وارد  هولی اگ خیلی مصمم هستند رو بیرون نگه داره؛دفاع های من میتونه همه به غیر از اونایی که  

اما ظاهراً تو با اعمال خدایان  من بر علیه تو درخواست بیمه کردم، .نتیجه ش هم به حساب تو خواهد بود بشه،
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  ".آزارهای غیرقابل اجتناب طبقه بندی شدی  و بقیه

  ".از خواهم داشتمن فکر کنم کمکش رو در این مورد نی با سوزی تماس بگیر،"

  ".لعنتی،من تازه دکور اینجا رو عوض کرده بودم"

  :او گفت .رودررو بشم او ند تا بااچرخ اداخل بازوی من لغزوند و من ر اش ریبتی بازو

این اصالً اون چیزی نیست که  عزیزم، منظورم اینه، .شاید یه ذره اما هستم، من متنفرم که ناامید به نظر بیام،"

من  .عادی برای نایت ساید خب، .عادی به نظر میرسه.............همه چیز اینجا خیلی. و داشتممن انتظارش ر

  .بیشتر از این امیدوار بودم............برای چیز  بیشتری 

خود داری  من از اشاره کردن به دست جدا شده ای که به سرعت در باال ی بار باال و پایین میرفت

دست مشغول دستمال کشیدن  .)قبول کرده بود سنگین رداخت یک قرضبه عوض پ ان راالکس .(کردم

نجا که اتا . نهاابرای نخوردن ری باز هم دلیل خوب دیگ ،باالی بار و دوباره پرکردن کاسه های اسنک بود

که می توانست  چیزی بود هردور ریختن  کلی به حدی مخالف الکس طبق اصول .نستم نگران باشمامیتو

بیش از  اآیا کسی واقعا اللکی سه خار ر.ن میداد انش ان  انتخابش در مورد اسنک ها ریو ا ،شدنگران کننده با

  .وجود داشت جلب توجه،ولی چیزهای دیگه ای برای بودمحل نشستن کرکس خالی البته،  ؟داین میخور

 .فکر کنم برای یک کشتی کمی کوچک بود .بود در حال ترق و تروق کردن داخل یک بطری آذرخش،

و در  یک چیز کوچک خزدار بدون چهره، باالی بار نشسته بود و با شادی برای خودش خُر ُخر میکرد،

بلند کرد و برای دستمال کشیدن باالی بار به عنوان  اتا اینکه دست ان ر، فرصت های مناسب می گوزید

چیزهای  ی همه.مامی  تجاری فیوریت،با نام یتانیک تف دان کوچک برای باقی مانده ها.کهنه استفاده کرد
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  .خوب خودمانی

  :بتی با صدای بلند اعالم کرد 

. من یکی از اون نوشیدنهای مخصوص رو میخوام که فقط اینجا میتونی بگیری من یک نوشیدنی می خوام،"

  "تو یکی از اون نابودی خونی دختر باکره رو داری؟نفس اژدها؟اشک فرشته؟

  ".اون یکی آخری در واقع ادرار فرشته نامیده میشه و دو تای اولی کوکتل نیستند،":من گفتم

که کامالً خوب فروش میکرد تا اینکه اخبار به اطراف پخش شد که اون بیشتر از اینکه یک ":الکس گفت

  ".نام تجاری باشه یک توضیح صحیحه

  ".تو انتخاب کن عزیزم"ندابه من چسب ابتی خندید و دوستانه خودش ر

  ".ندی افسنطین بدهبه خانم یک برا":من گفتم

الکس یک نگاه به من انداخت،و سپس در زیر بار شروع به جستجو برای جنس های واقعاً خوبی کرد که 

  .برای  مشتریهای مخصوص کنار می گذاشت

اون احتماالً  حتی  .دنجه و راحت دارم،گذشته از همه چیزاینجا واقعامن اینجا رو دوست  ":بتی تصمیم گرفت

  "!آه عزیزم تو من رو به بهترین مکان ها میبری.کس دیگه ای به غیر از ما اینجا بود هاگ داشت هم بیخو وج

من او رو توی  ،شاید برای بقیه مردم بود .ن طبیعی ترین کار در جهان بودیانگار که ا .بوسید ااو من ر

الکس اونجا  دیم،وقتی که ما جدا ش .و به من فشرده شد بازوهام گرفتم، تمام بدنش به طرف جلو موج زد،

 ابراندی ر قاپید،بلند ن رو با یک جیغ ااو  .در حالیکه یک لیوان براندی افسنطین به طرف بتی هل میداد بود،
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م از ما اشاره کداهیچ  ،من به او نگاه کردم ،الکس به من نگاه کرد .و صداهای قدردانی درآورد کردمزه مزه 

  .کردن به او بودیم ولی هردوی ما در حال فکر ای به سوزی نکرد،

و سپس همه ما به تندی به طرف  صدای قدم های سنگینی که از در ورودی البی باالخانه می آمد نگاه 

  .خونسردی ناسزا گفتا الکس ب .و اونها مثل مشتریها به نظر نمی رسیدند آنها به طرف  ما می آمدند،.کردیم

و بدون هیچ رهای جنگجو همین االن مستقیماً دفاع های من  دارن به من میگن که یک دسته از جادوگ"

  ".جادوگرهای جنگجو واقعا قدرتمندی هستند. فکری وارد شدند

  "چطوری میتونی بگی؟":بتی گفت

  ".برای اینکه فقط جادوگرهای جنگجو واقعاً قدرتمند میتونن داخل دفاع های این بار بشن":من گفتم

جهنم از سرو صدا در  کو ی های فلزی بار به پایین آمدند، سیزده مرد خیلی خطرناک تلق تلوق کنان از پله

پله ها  پایین در یک آرایش نزدیک ، و در آنها به طور روانی حرکت کردند،.طی این کار درست کردند

  .از همه خروجی ها جدا کنند اگسترده شدند تا ما ر

آنها همه ساز و . منتشر می شداز آنها  در حالیکه حرفه ای بودن و اطمینان و مغرور ایستاده بودند، راست آنها

  .چکمه ها و مهمیزهای نقره ای شکاف ها، برگ کابویی چرم مشکی پوشیده بودند،کامل شده با دکمه ها،

  .نها جلد هفت تیر نبسته بودندای، ابه طور غافلگیرکننده و یک مقدار نگران کننده 

که به طور بازی در اطراف گردنها  .یی مختلف داشتندبت ها و طلسم های آفریقا ،طلسم ها  همه آنها افسونها،

بر  چشمه قدرت  .ندوو مایوس بش یا روی سینه هاشان به نمایش گذاشته شده بود برای اینکه همه ببینند،

تغییر شکل ها و فرمانهای عنصری یک خرده  برای قدرت و سرعت، اتحاد بزرگتری وجود داشت،اساس 
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  .ز انتر اخطرناکخیلی و نه  انهعامی

که هر کسی یا اینکه از  ان تکبر راهمه . آنها مثل مردان بزرگ و در بهترین آمادگی به نظر می رسیدند

 .داشتند ،منشا گرفته بود هرچیزی که هرگز جرات کرده بود تا بر علیه اونها بایسته رو به زیر کشیده بودند

نها اهای همه  یک روی پیشانی .شته باشیک اآدم ر زیادیبدون اینکه تعداد  ویتو یک جادوگر جنگجو نمیش

جادوگرهای جنگجو خیلی  .نشون میداد ان رادقیقاً روی چشم سوم،که طایفه وابسته ش خالکوبی شده بود،

یا تو به یک طایفه می  .که بدون نظارت در اطراف بچرخند دنهن اجازه بدانند که بهشاخطرناک تر از  

  .این دسته خاص متعلق به طایفه بوکارو بود .پاک کنند اا تو رت دنویا آنها با هم متحد میش پیوندی،

از من بلندتر بود، شانه ها  و گردن او به خوبی یک سر .ودن قدم به جلو گذاشت تا با من روبرو بشارهبرش

نه اتا بشین پاشو قبل از صبح 150و دهر روز میخور ااحتماال سبزیجاتش ر .باریک بود شر کمروفراخ و د

او سه نوع مختلف افسون از زنجیر نقره دور گردنش آویزان کرده بود و یک طلسم دور کمرش  .ادانجام مید

با چشمان  ااو من ر .مهیاکرده بود ااین کابوی قدرت آتش باالیی  ر .نگاه کنم ان که من دوست نداشتم به

و  ،دبه باشنست فقط یک فحش یا یک مطالاآبی سردش فیکس کرد و شروع به گفتن چیزی کرد که میتو

  :من گفتم .کردمضد حمله بنابراین من اول  من در مود هیچ کدوم از اونا نبودم؛

  "چه نقشه ای کشیدن ؟ اینقدر ما رو برقصونین تا بمیریم؟.اونا واقعاً ساز و برگ های کهنه این "

به مسخره  ده برسچ به حال به مبارزه طلبیده نشده بوداو تا . ا طبق نقشه پیش نمی رفتهکار.رهبر تامل کرد

  .کرد و دوباره تالش کرد اجمعش رینه هاااو ش.کردن

  ".و تو چیزی داری که ما می خواهیم.ما برای کید کثولهو کار می کنیم .ما طایفه بوکارو هستیم"
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  "شعور مد؟ مثل چی؟":من گفتم

دیگر همین  دوازده جادوگر جنگجو .بایست جلد هفت تیرش باشه پایین رفت دست رهبر به جایی که می

مثل  .ن داشتنداشیزدن در دستها بعضی ناگهان اسلحه هایی از نور در حال جرقه زدن و سوسو .کار رو کردند

ن افقط انگشت سبابه ش شانو تعداد کمی شامل رهبر .خیسانده شده بودند جسداشباحی از اسلحه هایی که در 

من به رهبر نگاه کردم و یک  .اورد ه در میمثل یک بچه که تقلید یک اسلح به من نشانه رفته بودند، ار

  .یم را باال بردمابرو

نها هیچ وقت اشتباه نمی وا .قدرتمند شده با جادوی قاتل خلق شده بوسیله ذهن، .اسلحه های مفهومی":او گفت

و  هر چیزی رو که کنندکنند، مهماتشون  هیچ وقت تموم نمیشه، میتونن یک سوراخ داخل هر چیزی ایجاد 

  ".اجازه بده تا بهت نشون بدم.بزنن رو می کشنضربه 

از  انها راگرفتم و  امن بتی و داناوان ر .به بطریهایی که پشت بار ردیف شده بود نشانه رفت  ااو انگشتش ر

و رگباری از شیشه های تکه تکه شده و صدای هیس  شدندبطریها منفجر  دانه به دانه .جلوی راه کنار کشیدم

خیس کردو  اهنش راحتی وقتی لیکورها پیرسر جایش ایستاد و الکس  . گرفتار باریدن مایع در همه بار ب

تا لبش باال برد و دود  ارهبر انگشتش ر .ن نخوردایک اینچ هم تک ندبرید اشیشه های درحال پرواز لبش ر

ابویهای در ک.و بعد زیر بار ناپدید شد دست جدا شده یک انگشت به او نشان داد .ن فوت کردااز  اخیالی ر

  .الکس دقیقاً به اونها خیره شد .حال تماشا همه نیشخندهای وسیعی داشتند

ای خوب می ه جنس .زیاد از خود راضی نباش تو فقط چیزایی که من برای توریستها نگه میدارم رو گرفتی"

  ".تونن مواظب خودشون باشن

و هیچ کس حتی  در  فاده کرده بود ،او حقه مورد عالقه ش رو است .رهبر برای یک لحظه به او خیره شد
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  .ش رو پیش آورد و دوباره  تالش کردااو چانه  .کمترین حد مرعوب به نظر نمی رسید

 ".من برای نوار زندگی پس از مرگ اومدم

  ".من مطمئنم تو فقط یه خرده بیش از اندازه هیجان زده بودی عزیزم، نگران نباش،":بتی گفت

 :من گفتم .و مستقیم به چشمهای او نگاه کردم .ودم رو بین او و رهبر قرار دادمو خ من به جلو قدم برداشتم،

  .اینها افرادی نیستند که دنبالشون می گردی تونباید اینجا باشی،

بقیه جادوگرهای  در پشت او ، .م ، و او خیلی آرام ایستاده بودتبا مال خودم نگه داش اش رامن نگاه خیره 

  .سردی تحویل من داد و سپس رهبر لبخند .م می خوردندجنگجو  بصورت بی قراری ج

 ".ما محافظت شدیم .نمی کنهروی هیچ کدوم از ما  کار  .تیلور من در مورد چشم شیطانی تو شنیدم،"

در زمانی  .برسم او حتی نمی تونستم به من نمی تونستم با خیره نگاه کردن زمینش بزنم، او درست میگفت،

خودش رو بین من و رهبر قرار  بتی از من عبور کرد و چه کنم،از ان م که بعد که من داشتم فکر می کرد

  :او گفت .داد

خاطر اون ساز و برگ مردم دهاتی ه ب اول تو رو تشخیص ندادم، !عزیزم من فکر می کردم تو باشی،!ترِوِر"

  ".تو هیچ وقت به من نگفته بودی که یک جادوگر جنگجویی.که توش مخفی شدی

با ادا به همدیگر  انستم با ممارست ببینم  آنها کلمه ترِوِر  ران نگاه کردند، و من میتواها به رهبرشبقیه کابوی

  :او به طور خشنی گفت .رهبر به بتی خیره شد .می گفتند

من  .رهبر قبیله بوکارو بتی، حاال اسم من ایسه، .من دیگه اون رو استفاده نمی کنم اون اسم قدیمی منه،"
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  ".ست که دیگه از اون استفاده نمی کنمسالها

من متعجب بودم که چرا تو اصرار می  .تو ترِِوِر بودی وقتی که من تو رو میشناختم" :گفت شادیبتی با 

 .ولی فکر میکردم تو پیچیده ای کردی تا اون چکمه های مشکی و مهمیزها رو توی رختخواب هم بپوشی،

 تو اینجا چکار می کنی، .ستبندهای کرکی رو بیرون آوردمحتی اگر همش خجالتی بودی وقتی که من د

عزیزم،که مثل یک بارت سیاه لباس پوشیدی و این دسته از گردن کلفت ها و لباس بیش از حد پوشیده ها 

  "رو رهبری می کنی؟

  ".پول خوبی میدن":ایس گفت

  .حتما باید پول خوبی باشه: بتی گفت

ما اینجاییم تا یک کار رو  دخالت نکن،":گفت امی کردم آلودش رایس در حالیکه بهترین نگاه خیره خش

من نمی تونم برای تو هیچ بخششی قائل بشم برای اینکه قبالً یک  .انجام بدیم،و  قصد داریم تا انجامش بدیم

  ".جفت بودیم

  "تو و اون یک جفت بودین؟":من به بتی گفتم

  ".زیاد دوام نیاورد": او شانه باال انداخت

خنده های آرامی بین دیگر جادوگرهای جنگجو وجود داشت که به محض اینکه ایس به اطرافش صدای  

  .خیره شد خفه شد

  ".دقیقاٌ برای چی اینجایی؟شاید جایی برای مذاکره باشه":من گفتم
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ما داناوان و نوار زندگی پس از ":گفت ،ایس در حالیکه دوباره من رو با نگاه خیره سردش فیکس کرده بود

ما برای کید کثولهو کار می کنیم و او مالکیت منحصر به فرد  .نه بحثی نه مذاکره ای، .گ رو می خواهیممر

  ".نوار زندگی پس از مرگ رو میخواد

کرد که  عمالً یک قدم به عقب  تعجبو او انقدر شود بتی قدم جلو برداشت تا دقیقاً در صورت ایس خیره 

  .برداشت

بازجوی غیرطبیعی قبالً حقوق اختصاصی به همه موضوعات اون دی وی دی ! حاال فقط یه دقیقه صبر کن"

  "!ما صاحب اونیم !ما یک قرارداد الزام آور داریم !رو خریده

  ".مالکیت، همه چیزه دیگه بیش از این  ندارین،در نایت ساید، ":ایس گفت

تبدیل پولش با  ی که باتگمان کنم چیزایی در مورد مشکال........کید کثولهو :الکس متفکرانه گفت

 .کردند شو البته، پایینی ها از بازار کاالماری به بیرون پرتشنیدم  عالقمندیهای کشاورزی زیر دریاش داره

 .دوباره بر گردهباید فکر کرده باشه که میتونه پول کافی از نوار زندگی پس از مرگ دربیاره تا  ناو

ما اول اینجا  !ی نوار زندگی پس از مرگ رو داشته باشیتو نمی تون":بتی به صورت محکمی به ایس گفت

  ".رسیدیم

  ".بکشش اگر  دوباره صحبت کرد،".ایس به کابوی بعد از خودش نگاه کرد

به نظر نمی رسید که  .روی دهنش گذاشتم و او رو عقب کشیدم او من یک دستم ر دهان بتی کامالً باز شد،

کنند  هرکاری که احساس دننانگنده در یک اتاق میتوجادوگر ج 13 .دایس در حال شوخی کردن باش

بنابراین من به چشم  ........ می کردم ا حفظمن باید اعتبارم ر ،راما از طرف دیگ ،دنهانجام بد ادوست دارند ر
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  .تحویلش دادمناراحتم الکس نگاه کردم و بهترین نگاه خیره 

من   ....... تهدید می کنی که من رو می کشی و اگر تو .حاال دیگه واقعاً فقط آشکارا خشن  بود":من گفتم

  ".دقیقا اینجا و حاال .تو رو در هم خواهم کوبید

 ی بود،رهر کس دیگ .جادوگر جنگجو به طور نامطمئنی به من نگاه کردند 13و  یک مکث وجود داشت،

  :ن گفتمم ........... اما من جان تیلور بودم .به سرعت به محض فقط صحبت کردن مرخص می کردند اانها او ر

پس تو هم میشه  مشخصا شامل پن داناوان ،همراه با هرکس دیگه در این بار بتی دیواین تحت حمایت منه،"

قبل از اینکه  اینجا بیرون ببری، گنده نشون بدن ازمیتونی همه کارگرای دهاتیت که می خوان خودشون رو 

  ".انجام بدم به شما ه نسبتبطور وحشتناکی کثیف ی رو کهیم بگیرم که چیزتصممن 

تفنگهای جادویی یا انگشتهاشون همه به  .ناو سپس به رهبرش کردندنگاه  رجادوگرهای جنگجو به همدیگ

و به همین راحتی  و سپس ایس به من لبخند زد و با صدای صافی خندید، .طرف کف اطاق نشانه رفته بود

  .افسون شکسته شد

  .یاییش برباهیچ وقت تهدیدی نکن که نتونی از عهده  :او گفت

هنوز کامالً ساکت با وجود اینکه همه نمایش  به طرف جادوگر مست نشونه رفت، اایس تفتگ ذهنیش ر

  .دور او می چرخید

ایس .بودنی ش انجام داده ایک پیرمرد خسته،که شاید یا شاید هم نه  یک کار وحشتناک در روزهای جو

له های نامرئی سوراخ های خونی بزرگی در ش حتی وقتی که گلواانگشت اشاره شده  بار به او شلیک کرد،3

بدن تاالسا وقتی که در اثر برخورد گلوله ها خون از  او بیرون می  .مرد خواب آلود ایجاد کرد متزلزل نشد
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ایس به طور مختصری  .می فهمیدنکشته شده برای هیچ دلیلی که  او هیچ وقت .ریخت جهید و متشنج شد 

  :او گفت .خندید و به من برگشت

 "وانداناها،هر کسی در این بار رو بکشید به غیر از پن  بچه"

  ".ن چطوریهیتو میدونی ا .فقط تجارته .عزیزم متاسفم ،":او به بتی لبخند زد

من با یه خالل  ترور، ه،کوچولوو من منظورم واقعا  تو کثافت کوچولو،":بتی به طور جسورانه ای گفت

  ".دندون تفریح بیشتری داشتم

  :به طرف او نشانه رفت ایس انگشتش را .نگندزنها همیشه کثیف می ج

 "ه؟شمی  خفه شو و بمیر،"

  "بار من تونه ":الکس گفت

الکس توی  او یک شاتگان با پمپ دستی از زیر بار بیرون آورد و وقتی که ایس چرخید تا نگاه کنه،

توی کابویهای پشت سرش  ش کنده شد،یاز روی پاها ایس به عقب پرتاب شد، .صورتش شلیک کرد

الکس پمپ دستی رو به کار انداخت و همه  .کوبیده شد،که صداهای شکه شده و وحشت زده در آوردند

  .جادوگرهای جنگجو خیلی ساکت ایستادند

  "........واو، الکس جون سخت":من گفتم

همیشه فکر میکردم ممکنه یه روز  .یک شب سوزی این رو اینجا جا گذاشت":او با فروتنی شانه باال انداخت

ده بوسیله یک و برکت داده ش من اون رو با گلوله های نقره ای غوطه ور شده در آب مقدس، .ار بیادبه ک
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و اگر آدمای مصنوعی چیزای دیگه  .من میتونم با این سر یک آدم مصنوعی رو بپرونم .خدای آواره پر کردم

  ".میتونم اونها رو هم بپرونم ای هم داشته باشند،

  ".نسبتاً بیشتر تحت تاثیر قرار می گرفتم اگر ترور دوباره بلند نشده بودمیدونید،فکر کنم من " :بتی گفت

جدا از  .به طور وحشتناکی کامالً بدون تاثیر ش برگشته بود،یایس کامال روی پاها .ما به اطراف نگاه کردیم

  ".نظر می رسیده صورتش که واقعا  ضایع شده ب

من پشت  اگر من رو خواستید، .شما با خودتونید ،بچه ها .و شاتگان رو پایین گذاشت .لعنتی ُاه،":الکس گفت

  ".در حالیکه دارم گریه می کنم و خودم رو خیس کردم بار مخفی شدم،

  "واقعاً؟":گفت داز الکس رو مخفی کن را شا بتی در حالیکه به خودش زحمت نداد تا نا امیدی

علیه من توطئه می چینه،گند  ن به اندازه کافی بده که همه جهان بریا !این بارِ منه جهنم نه،":الکس گفت

مارش نظامی که  های بدون داشتن یه دسته از فراری به آبجوی من و الشخور من رو حامله میکنه، ندمیزن

 !حرومزاده ها ،هاش پول نداده بود و تاالسا  تا حاال برای نوشیدنی .اینجا مثل اینکه اینجا مالشونه راه میرند

در حالیکه یک چوب کریکت درخشان رو نگه داشته  ش زد،او روی بارش جه !شما به من پول بدهکارید

وقتی که واقعاً ،کامال مجبوری که آشغالها رو بیرون  .یه زمانی در قدیم مرلین این رو برای من ساخته، .بود

  .بندازی

  ".تو نیست الن مایولی  پیشرفته، هن ییا .جنگ تو نیستالکس این ":من گفتم

 اوضاعتو میدونی که .ماالً داره مانیتورها رو نگاه میکنهاحت ،دوست دختر جدیدم باالست":الکس گفت

  ".انجام میدی ای همه نوع کار احمقانه تو .چطوریه وقتی که تو یه دختر جدید می گیری
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  ".من میدونم اون چطوریه بله،":من گفتم

  "همین بود؟یک چوب کریکت درخشان؟":ایس در حالی که لبخند میزد گفت

  "!دخترا ُاه، نه،":الکس گفت

بتی و لوسی کولتران به حالت تهاجمی از پشت بار داخل  دو مامور بدن ساز عضله ای،خیلی دراز الکس، و

شخم زدند  را انها دقیقا گروه .به میان جادوگرهای جنگجوی وحشت زده پرتاب کردند ان راآمدند و خودش

 مشتتا پستانها  یشانهااز تخم  انها را عکس العمل داشته باشند، محکم فرصتقبل از اینکه کابویها حتی 

طبق رسم خوب قدیمی ماموران امنیت در هر  ن،امیزدند و وقتی که آنها هنوز روی زمین بودند میزدندش

  .الکس یک لحظه دیرتر به گروه ضربه زد  ،جایی

خُرد و استخوانها  ااو صورتها ر .با دو دست مثل اینکه اون یک شمشیر بلند بود تاب میداد اچوب کریکتش ر

م از انها برای یک اهیچ کد .در حالیکه از ُشک و درد فریاد می زدند و کابویها عقب می افتادند کستمیش ار

چوب  .متصدی بار بی عقل مجهز شده با یک اسلحه افسون شده بوسیله مرلین ساتان اسپاون آماده نشده بود

سپرهای جادویی  .ندخُرد میکرد مثل اینکه آنها اصال نبود ا طوریکریکت درخشان دفاعهای جادوییشان ر

شدند تا  نجا زبانه می کشید، بعضی از جادوگرهای جنگجو با هم به اندازه کافی هماهنگازمخت اینجا و 

طرف میرفتند تا آن کابویهایی که  طرف و آن ولی دخترها فقط دور سپرها این دور کنند، اکولترانها ر

  .ضطراب هوا رو پر کردضجه های تیزی از درد  و ا .درنوبدست بیا امحافظت نشده بودند ر

 .من یک مشت فلفل توی صورتش پاشیدم دنگاه کن او وقتی که او برگشت تا من ر گفتم امن اسم ایس ر

 .دنهن انجام بداحمله ای چنان اولیه و فیزیکی که سپرهای جادوییش نتونستند هیچ کاری برای متوقف کردن 

 ش ضربه زدمیمن به مهره ها .دستمالی کرد ااو زوزه رقت باری کشید و با دو دستش چشم های اشکبارش ر
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  .و او چرخید و روی زمین افتاد

  .به تخمم..................جادوگر جنگجوی درجه یک،

با   هات و پشت سرت داشته باشی و ببین انیاز وقتی که یک بچه کوچک بودی زیر گلو اها ر آدمکش

  .مهارت های زنده ماندن تو چکار میکنه

نها ا .شارژ کردند ان راشیندند و طلسم ها و افسون هااگذر ان راجنگجو شُک و تعجبشبعضی از جادوگرهای 

 من دنبال پن داناوان گشتم، .و هر کسی برای پوشش شیرجه رفت به همه طرف آتش کردند، اطلسم ها ر

 ار و سپس من مجبور شدم تا خودم بهترین جا برای اوود، پشت بار شیرجه میرد درست به موقع تا ببینم او دار

ان  .سوزاند اکه من یک لحظه قبل بودم ر ابه یک طرف پرتاب کنم چون یک گلوله داغ انرژی جایی ر

 کار نستم که من در آخرامن مید .من لرزیدم ،ن رو از سرتاسر شکافتابار چوبی دراز ضربه زد و گلوله به 

تا از گلوله های  ن بودند،بتی و لوسی کولتران در حال زیرآبی رفتن و جاخالی داد.پول ان را بدهمباید 

بر  انها .اجتناب کنند که از همه طرف به یکباره می امد انفجاری و طلسم های تغییر شکل و گلوله های ذهنی

ن محافظت کنند و ااز خودش همزمان ولی انها نمی تونستند سریع بودند، به نسبت اندازه شانن اشیپاها روی

  .بکنندحمله هم 

ش باز یاز میان کابویهای جلو االکس جریان یافت وقتی که او با چماق راهش رجرقه ها از چوب کریکت 

 اوری چوب رطمورد حمله قرار میدادند ولی جادوی مرلین  و هدف گیریکاهنده  طلسمهایبا  اآنها او ر،کرد

ل بار  به در نتیجه گلوله های نورانی در طو ،دنان برگردامستقیماً به عقب به منابعش ار طلسمهاساخته بود که 

بار وارد  لوازمو  خسارت وسیعی به  اثاثیه و ا نابود کرده و سپرهای جادویی ر ،می درخشیدندعقب و جلو 

و دو وزغ به نظر شُکه  در دیوارها و سقف سوراخ ایجاد می کرد گلوله های جادویی کمانه کرده،.ندمی کرد
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  .چشمک میزدند ربه همدیگد نوهر بشن ظااشده داخل لباسهای کابویها قبل از اینکه دوباره مثل خودش

بلند کردم و  امن یک صندلی دم دست ر .ایس دوباره بلند شده بود .در این اثناء،من مشکل خودم رو داشتم

برای یک  .و ایس پایین نرفت ولی صندلی نشکست، .ما خیلی عالی روشهای سنتیمن برای  .توی سر او زدم

 ی پیدا کنم تا بارانداختم و به اطراف نگاه کردم تا چیز دیگ امن  صندلی ر .صحنه هالیوودی خیلی زیاد بود

 امن دیدم یکی  از جادوگرهای جنگجو بازوی بتی ر .ترجیحاً چیزی با لبه های دندانه دار  .بزنم ااو ر ان

به عنوان یک سپر انسانی یا راهی  ابتی ر دفکر کردم که او قصد دار .به طرف خودش کشید اگرفت و او ر

به طرف بتی نشانه رفته  ااو اسلحه درخشانش ر .نستااو واقعاً باید بهتر مید ،ده من استفاده کنبرای رسیدن ب

 او جایی که بود ایستاده بود، .و سپس از دست رفت او تامل کرد، .و بتی لبخند خیره کننده ای به او زد بود

به  امرگبارش ر و بعضی از افسون های دلبری مادر بتی یک شیطان همخوابه بود، .افسون شده بدون حرکت،

جستجو  را داخل کیفش .با چشمهای خودش نگه داشته بود اربتی چشمهای کابوی  .دخترش انتقال داده بود

به خودش می پیچید و  او روی زمین افتاد ، .در صورتش خالی کردو  بیرون آورد ااسپری فلفلش ر کرد،

رده در مورد اینکه او وخ کیفکر کردم من  من و .ش چنگ میزدیو با دو دستش به چشم ها زوزه می کشید

 .دمیاد نگران بونم جور در یدوستها با است ممکن

  .زد اایس با یک طلسم تغییر شکل من ر وقتی که حواس من پرت بود،

و ماهیچه های من رو چنگه کرد و در بین سیستم  من کرد،بدن وقتی که طلسم شروع به خزیدن در همه  

 .و عرق از صورتم میچکید کرد، تقسیمقسمت  دو درد من رو به .عصبی من به سرعت حرکت کرد

در حال تالش تا یک شکل  ،است نستم احساس کنم پوستم در حال کش آمدن و  کج و کوله شدنامیتو

ولی با  می کرد و ترق و تروق می کرد، فورانانرژیهای در حال خالی شدن در اطراف من  .دجدید پیدا کن
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و  من دوباره راست شدم، به آرامی، .دن من پیدا کنجای پا درو کنست یانتو طلسم وجود همه قدرتش،

 من به آرامی به ایس لبخند زدم، .با قدرت خالص اراده بیرون انداختم او ان ر به عقب هل دادم ااثرات طلسم ر

و او وقتی که آخرین اثرات طلسمش از من بیرون می زند  مرده سر یک که یک نیشخند سرد و کثیف

  .برداشت شکست خورده یک قدم به عقب رفت،

  ".اون طلسم روی هر مردی کار میکرد .تو  انسان نیستی بنابراین اون درسته،":گفت ترساو با 

  ".اما ما االن از اون بیرونیم .یک مرد ممکنه که به تو بخشش نشون بده ":من گفتم

درد  با و وقتی که او.من انگشتش رو گرفتم و  اون رو شکستم .توی صورت من فشار داد ااو اسلحه ذهنیش ر

و  ........ش پیدا کنمیتا  نقطه ضعفی توی دفاعها حواسش  پرت بود من به طور خودکار به سراغ موهبتم رفتم،

من به  .برای متعجب بودن که چرا هدر نکردم امن هیچ وقتی ر .شوددقیقاً منتظر تا استفاده  ن انجا بود،ا

نده که اشیاء جادویی جادوگرهای و طلسمهای گردان از ذهنم بیرون آمدم، روشن کردم، اسادگی موهبتم ر

نترین کار جهان بود تا همه کنترلها و مهارهای اشیاء ان آسیو سپس ا .جنگجو رو کنترل می کرد پیدا کردم

  .در یک لحظه آزاد کنند ان راشیارم که طلسم ها و تعویض ها و بت ها همه نیروذگرو پاره کنم و ب

ولی من احساس نمی کردم که دوست  ،ودمه تخلیه بشکنم که بدون صد اتنظیمن رآمن میتونستم جوری 

  .داشته باشم بخشنده باشم

کابوی وحشت وقتی  13 .تکه تکه منفجر کردند ان رااشیاء جادویی مثل نارنجک منفجر شدند، و صاحبهاش

از جدا کرد  ان رایا سرهاش درید، ان ریشابازوها ن ایجاد کرد،اشین سوراخهایی درون سینه هااکه منابع قدرتش

و بعد سیزده جادوگر جنگجو مرده روی کف اطاق  ن در چند لحظه تموم شد،همه ا .فریاد زدندشُک و درد 

 االکس چوب کریکتش ر .در برکه های در حال گسترش از خون و خون لخته شده بار دراز کشیده بودند،



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
27 

 

فقط محض  ،بتی و لوسی کولتران به اطراف نگاه کردند .نفس می کشیدسختی در حالیکه به  پایین آورد،

  .زدند رو سپس به کف دست همدیگ ضربه زدند ، نااجساد نزدیکش به احتیاط

  .با ترس در صورتش به من نگاه کرد بتی دیواین شُکه شده و

  "جان،تو چکار کردی؟"

  ".او گفت همشون رو بکشید"

  "!داد که تو مجبور باشی همه اونها رو بکشی نمی ی روناون این مع"

  ".ش کنمحفظ اعتباری دارم که باید من داد،می چرا ":من گفتم

 "چرا؟"

رو اونها قانون اول من .و اونها یک ساحر بدبخت مست رو کشتند و دوستهام رو، اونها من رو تهدید کردند،"

من فقط یک پیام برای کید کثولهو و همه در قماش اون  .من و مال من گند نمی زنی هتو ب .شکستند

  ".فرستادم

  "تا تذکر بدی؟تو سیزده تا مرد رو کشتی "

من شکل نه این  .و شاید او ندیده بود ندیده بود، اوری به من خیره شده بود که انگار هرگز قبالً من رطبتی 

  .ار

  ".اونها تو رو می کشتند":من گفتم

  ".بهتر باشی هاولی تو قراره که از اون .اونها می کشتند بله،"
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  ".بعضی وقتها من هستم،"

 .او کنار چیزی که از مردی که ایس نامیده میشد باقی مونده بود زانو زد .دبه من نگاه نمی کر راو حتی دیگ

طلسم  .تکه پاره کرده بودند اکه منفجر شده بودند او ر نها وقتیو ا ه تا طلسم جادویی حمل می کرد،او س

او بیشتر از هرچیزی  .نده بودانخورده باقی م سرش هنوز کامال دست .دقیقا از مچش ترکانده بود ادستش ر

  .با یک دستش پوشوند ابتی صورتش ر .رپرایز بنظر میرسیدسو

ما آرزوهایی  .همیشه اینطوری نبود ناو .تر بودیم خیلی جوان ونمووقتی که هر د نزدیک بودیم، یه وقتی ما"

 ناو وقت شدم و  هنیمو من یک خبرنگار  یزی که ما می خواستیم انجام بدیمهمه چیزهای شگفت انگ داشیم،

های احمقانه  او کمدی .نه وقتی که من میشناختمش بد نبود، ناو .کارش رسید ه آخربه عنوان یک کابوی ب

 د و می گفت که به من اعتقاد دارهو روزهای بد من رو بغل می کر های شاد رو، و پایان رو دوست داشت،

  ".ن هیچ  چیزی رو تغییر نمیدهیا .شاو من رو کشته بود اگر متوقف نکرده بودی من میدونم، و بله،

  "عاشقش بودی؟تو":من گفتم

او به  .االن هم اون همون مرد بودولی من فکر نمیکنم .مردی که او اون موقع بود .البته که من عاشقش بودم"

 نهاولی ا دببند ااو تالش کرد که پلک ها ر .نگاه کرداش خیره  یچشمهادرون  و پایین به صورت مرده 

  .نشست و عقب روی پاشنه هاش بتی  صدایی در آورد ، .ندندابسته نمی م

چیزهایی که من  .بیشتر بدگمان نسبت به درستکاری سخت تر، .من فکر می کردم که قویتر از این باشم"

من فکر نمی  .ر متاثر کنهنباید من رو  اینقد دوستم بود ، خیلی قبل مرگ کسی که..........و انجام دادم .دیدم

  ".صدمه ببینماین طوری  کردم
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  .ن بدترین چیز برای گفتن بودیسرعت فهمیدم ا و به ".ن ساخته شدیهمیتو برای ":من گفتم

 ".اینا همش تقصیر منه .بتی ،تو هیچ چیزی نداری که در موردش احساس بد کنی"

  ".اون هست بله،":او گفت

برداشت و یک جرعه  اش را او نوشیدنی.،و از من رد شد تا به بار رسید  او بلند شد،آرام و خونسرد دوباره 

بعد  ،دنستم که او هرگز مثل قبل به من نگاه نمی کناو من مید.به من نگاه نکرداو یک بار هم  .ظریف نوشید

  .وقتی که به دیوار فشار داده شده باشم چکاری خواهم کرد، نم بکنم،ااز دیدن اینکه من چکار میتو

د کنند یا یچه آنها تائ انجام خواهم داد تا از دوستانم محافظت کنم، است که ضروری امن همیشه چیزی ر

  .نندنک

و بعد به خالی کنند، داز هر چیزی که ارزش داشتن االکس به بتی و لوسی کولتران کمک کرد تا جنازه ها ر

مختلف نایت جایی که الشخورهای .داخل کوچه بیندازند انها رو ا دبه عقب ببرن انها دستور داد که جنازه ها را

من میتونستم  .در نایت ساید وجود نداره جای زیادی برای احساس .نها رو میدادندساید به سرعت ترتیب ا

بعد از اینکه قبالً دوبار  چرا کنترل موهبتم به من برگشته بود، .بودمفکر کردن اما من مشغول  کمک کنم،

 .این احتیاجی نداشت بیش از رموهبت من دخالت کرده بود دیگ در کاراحتماالً هر کسی  بلوکه شده بود؟

  .نستند که من پن داناوان رو پیدا کرده بودماند و میدنها من رو زیر نظر داشتبرای اینکه ا

کرده بود ا مجبور الکس باالخره داناوان ر .شدم برگشتمدر حالیکه هنوز در اندیشه بودم به طرف عقب به بار 

به ذره در حالیکه با چشمان وحشت  ذره و او به آرامی در حال بیرون آمدن بود، دیکه از پشت ان بیرون بیا

  .مه الشه ها و تخریب ها زل زده بودش به هازده 
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من هیچ وقت  .اون هیچ وقت تموم نمیشه اونها همیشه دنبال من میومدند،نمی اومدند؟":او با ناراحتی گفت

  ".و  امن بود ولی  مال من بود، چیز زیادی نبود، .زندگیم رو پس نخواهم گرفت

نوار زندگی پس از مرگ رو به دفاتر  تو دوباره در امان خواهی بود وقتی که ما تو و":بتی به سرعت گفت

  ".هیچ کسی جرات نخواهد کرد به تو دست بزنه .بازجوی غیرطبیعی برگردونیم

  ".هیچ کس هیچ دلیلی نداره که دنبال تو بیاد و وقتی که  تو دی وی دی رو تحویل دادی،":من گفتم

  ".کنم اونا ممکنه انتظار داشته باشن که من برنامه دیگه ای رو ضبط":داناوان گفت

  ".خُردش کن و مشکل رو تموم کن ما تلویزیون تو رو دیدیدم،":من گفتم

  ".آنها در تمام طول راه خط کشیدند تا به من برسند.ما هیچ وقت به دفاتر روزنامه نمی رسیم":داناوان گفت

بار من  مواقعی که با اینکه .جان یه راهی پیدا میکنه ،اون کاریه که اون میکنه":الکس به طور محکمی گفت

  "رو بصورت آشغال دربیاره مشغول نیست

  ".دیگه موهبتش رو نداره،او خنثی شده ناو":بتی گفت

چی  بگو به من پن، .حاال میتونم با پن داناوان همراهی کنم در واقع نه،من اون رو پس گرفتم،":من گفتم

  "باعث شد فکر کنی بیای اینجا دنبال من بگردی؟

که جان تیلور .اون میگفت من در استرنجفلوز در امان خواهم بود ی  داشتم،من یک  تماس تلفن":داناوان گفت

  ".و آوازه بار.من اسمت رو میدونستمالبته  .میتونه از من محافظت کنه

  "کی بهت تلفن زد؟":من گفتم
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  .........بنابراین ولی من از همه جا نا امید بودم، .من صدا رو تشخیص ندادم. هویتش رو مضایقه کرد .نمیدونم

  "کید کثولهو؟":لکس به من نگاه کردا

کسی به اون اندازه قدرتمند که بتونه موهبت من .یا شاید  بازیگر دیگه ای در این بازی باشه شاید،" :من گفتم

اهمیتی نداشته باشه و فقط شاید،کسی که می خواست من دیرتر داناوان  موقعی که دیگهرو خاموش کنه تا 

  ".انونهای این بازی در حال تغییر باشه و من متعجبم که چرابه نظر میرسه ق.........رو پیدا کنم

  ".بهتره من سوزی رو پیدا کنم":الکس گفت

میدونی که سوزی فقط وقتی که درحال کار  .ممکنه اگه مشغول کار باشه تلفنش رو خاموش کرده باشه"

یه  .بهش احتیاج دارمبهش بگو وقتی که آزاد میشه من  اگر تونستی پیداش کنی، .کردن باشه واقعاً خوشحاله

  ".احساسی بهم میگه که این پرونده قراره که به طور جدی ای زشت بشه

  .داو برگشت و رفت تا داخل شلوغ کاری پشت بار دنبال بقایای تلفنش بگرد."گرفتم":الکس گفت

 ،نگاه کردم او من صبورانه به .ندن بودااحساسش به سختی  قابل خو بتی حاال داشت به من نگاه می کرد،

  .هدانجام بد امنتظر برای اینکه او اولین حرکت ر

اینکه هردوی  چیزی که شما رو باهم نگه داشته؟ این چیزیه که معموالً تو و سوزی دارین؟":او باالخره گفت

  "شما قاتلید؟

  ".به این سادگی نیست ":من گفتم

چطور تو  .ه تا بکشهزندگی میکن. او یک هیوالست .بینی من هیچ وقت نفهمیدم  تو چی در سوزی شوتر می"
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  "میتونی با کسی مثل سوزی بمونی؟

و کارهای  چیزهایی رو که ما دیدیم، .نکردهتقسیم کردیم هیچ کس دیگه ای چیزهایی رو که ما ":من گفتم

 صحبت کنیم، باهاش هیچ کس دیگه ای وجود نداره که ما بتونیم .رو انجام دادیم که مجبور بودیم انجام بدیم

  ".همههیچ کس دیگه ای نمی ف

  ".من می خوام بفهمم":بتی گفت

تقریباً به خاطر لج با خودش ،سپس ناگهان او دوباره توی بازوهای من بود و  می به جلو آمد،ااو به آر

 ااو صورتش ر .نمشانمی خواستم که بترس نگه داشتم، ااو ر ارامیمن به  .نه من فشرده میشداصورتش به ش

  .دت که به چشم های من نگاه کنبنابراین او نمی خواس توی شانه من فرو کرد،

تو ........اما.من میدونم اون ضروری بود .من اون رو میدونم .تو کشتی تا از من محافظت کنی........ُاه،جان"

  "!من میتونم گرمت کنم.هسرد........یاینطور، مجبور نیستی که اینطوری باشی

باال  ااو صورتش ر .و شانه خالی نکرد رد،چشم های ما با هم  مالقات ک.او باالخره به باال به من نگاه کرد

  .برای اینکه من می خواستم.و من او رو بوسیدم آورد،

  .زد کاو یک لبخند کوچ .ودو من به سرعت گذاشتم او بر پس از مدتی ،او به عقب قدم برداشت،

و  .شیزندگی در یک دنیای دیوونه باعث میشه که تو دیوونه با .جان بزار من تو رو از همه اینا دور کنم،"

  "........زندگی  با یک زن دیوونه

  ".سوزی دیوونه نیست،فقط آزار دیده":من گفتم
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  ".البته ،جان"

  ".سوزی و من به هم احتیاج داریم"

در  جان، من میتونم خوشحالت کنم، .تو یک رابطه سالم نرمال نیاز داری .تو واقعاً نداری عزیزم،!نه تو نداری"

  ".همه  راههایی که اهمیت داره

  ".تو دختر یک شیطان همخوابه ای من میتونم بهت اعتماد کنم؟ چطوری"

  ".،هیچ کسی کامل نیستلهب"

 الحظه های مشترک ،که بیشترین اهمیت ر لحظه های کوچکی هست،.........بعضی وقتها .خندیدیم ما هر دو

  .اخم کرد  ،بتی نگاه می کرد و زمانی که به من و الکس برگشت .دارن

  "حاال چکار کنیم؟ .کسی بهش میرسونهه ی ی من براش پیام فرستادم،ول .سوزی تلفنش رو جواب نمیده"

تو  فکر کنم برای گذروندن وقت ما باید بشینیم و این دی وی دی  خونین رو ببینیم روش چیه،":من گفتم

  "نداری الکس؟ یک پخش کننده اون باال داری،

  ".........اما همونطور که گفتم دوست دختر جدیدم اون باالست بله، خب،"

طرفتر  من با این پرونده یه قدم اون بفرستش بره خونه، گر تو فکر می کنی  خیلی براش زیاد خواهد بود،ا"

  ".ریسک می کنم ی بدنمزندگی و اعضا رو نمی رم بدون اینکه بدونم دقیقاً برای چه چیزی دارم

  ".بدبخت آورده منظورم اینه نگاه کن ببین اون چی به سر پن واقعا ما باید؟ ،تو فکر می کنی ":بتی گفت

مثل شیر مادر  ابراندی ر و ه  و دوباره روی عسلیش نشسته بودما همه به پن داناوان نگاه کردیم، که برگشت



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
34 

 

او آه کشید و دی وی دی بدون  .روی خودش احساس کرد و به اطراف نگاه کرد ااو نگاه ما ر .می نوشید

  :او گفت .به من داد الیبل در یک جعبه مرصع ر

ولی من نمی تونم دوباره دیدن اون رو  .اون قراره که دیده بشه.......فکر کنم ر تو باید،اگ نگاهش کن،"

  ".تحمل کنم

  ".کولترانها مواظب تو خواهند بود.........همینجا بمون تو مجبور نیستی،"

اما حتی وقتی که الکس و بتی و من  به طرف پله های پشتی که به آپارتمان خصوصی الکس هدایت می شد 

و اینکه آیا من واقعا می د چه با ما میکنکه دیدن نوار زندگی پس از مرگ  در فکر بودممن  تیم،می رف

  نم؟اخواستم که حقیقت رو بد
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  مِ یک مردجهن

  

ش مثل یک ااو از حریم خصوصی .ن نیستاوارد شدن به آپارتمان خصوصی الکس موریسی هیچ وقت آس

من فکر میکنم یک سارق  .منتظر بی خبران است،و تعداد زیادی تلهکند محافظت می ک اژدها  از گنجش

ی که حتی واول باید از یک سری از پله های پشتی باال بر.خورد اخیلی حرفه ای یکبار وارد شدو چیزی او ر

بزرگ از حفاظ ها  مجموعه هایبعد از میان یک سری از  ،انجا وجود ندارند مگر اینکه الکس بخواد که باشند

 دنونی احساس کنی که جلوی تو باز و پشت سر ت بسته میشاو دفاع هایی شبیه به قفل های هوایی که میتو

به هر نوعی در مورد تو عوض  ام از این تله های در حال انتظار اگر الکس اتفاقاً ذهنیتش راهر کد.یورد بش

با خوشحالی  دداشته باشن اراه های وحشتناک اگر  شانسش ر بدترینِ به سرعت،کثیف و اغلب دنامیتو دکن

  .دبکشن اکامل تو ر

 یو انها اغلبا شیطان های دستووارد بش می شناختم که راحت میشد امن النه های  پادشاه های جنایت ر

 مگر .مومن بدون اجازه الکس حتی تالش نمی کردم وارد آپارتمانش بش .تحت قرارداد داشتند ان راخودش

  .باشم شده خنثی کننده مخصوص جنگ فنی در پاهای خرگوش مسلح الیهاینکه با یک 
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نقدر تمیز و ااتاق نشیمن .اقعاً شوکه نشده بودمبه آپارتمانش نبرده بود من و اکه الکس ما ر زمانیولی تا 

ش اهمه آشغالهای الکس شامل اثاثیه مغازه خیریه و مجموعه .ن رو تشخیص دادمامرتب بود که من به سختی 

با  انشیبه جا وند حالتهایی شهوت انگیز رفته بود رش داآشفته کننده  واضحیبه طور  هاز تندیس های چینی

  .عوض شده بودوش آیند خ زیبا و مبلمان و دکور

جاهای در دسترس پخش یا کپه شده  تمامبیش از این در  رش دیگیش و دی وی دیهایش،سی دی هایکتابها

نها همه به طور شسته رفته ای در قفسه هایی  با ادر ستونهای متزلزل در کنار دیوارها قرار نگرفته بود؛ حاال 

  .طرحی کامالً نو قرار داده شده بود

با لگد از سر  احاال عمالً امکان پذیر بود که بدون اینکه چیزهایی ر.بود به ترتیب حروف الفبا هماحتماالً 

ن گام برمیداشتی صدای خُرد اش وقتی که روی شیو فروطول اتاق نشیمن الکس رد بش ازراهت دور کنی 

  .شدن نمیداد

مردهایی که تنها .دی داده بودشکل عروس داما ان قرار گرفته بود که به مبلدر آخر نازبالشهایی روی 

  .ستانه ان یک چیز مردیا.آنها فقط  ندارند.زندگی می کنند نازبالش ندارند

هیچ وقت درس نمی کنه،ندادی؟تو اجازه دادی یه زن باهات زندگی «:من متهمانه با الکس نگاه کردم

  »گیری؟

بعالوه،تو اصالً در موقعیتی .نمی کنیمن  چیزی نگفتم،برای اینکه  میدونستم تو تائید «:الکس مغرورانه گفت

  ».زندگی میکنی هروانی ، کهدیوانه اسلحه هتو با ی.سنگ بندازی جلوی رام نیستی که

من به طور محکمی به .مختصر در صورت الکس ظاهر شد وکوچک  حرکتیک .صدایی از اتاق کناری آمد
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  »اون چی بود؟«.او نگاه کردم

  ».صبحفقط الشخوره،مریضی «:الکس سریع گفت

  »تو که اجازه ندادی زن سابقت دوباره پیشت برگرده،دادی؟«:یک فکر وحشتناک ناگهانی به من ضربه زد

  ».ترجیح می دم روده های خودم رو مثل موشک استفراغ کنم« :الکس با وقار زیادی گفت

  ».متاسفم«:گفتم

  ».باید همینطور فکر کنم هم من«

خب کجاست؟چرا از من .و گفتی دوست دختر جدیدت این باالستپایین پله ها در بار،ت.یه لحظه صبر کن«

  »پنهان میشه؟و چرا  فقط میدونم که  واقعاً از جواب هیچ کدوم از این سوالها خوشحال نخواهم شد؟

  ».بهتره بیای تو ،کتی«.او به عقب به اتاق دیگر نگاه کرد».لعنتیُاه،«:الکس گفت

،منشی نوجوان من و بر اثر این شوک مثل مصیبت زده ها نگاه می کردم و در حالیکه من اونجا ایستاده بودم

حیرت زده بودم تا  بیش از اناو به شکل درخشانی به من لبخندزدولی من هنوز .مدا،کتی،از اتاق بعدی داخل 

ک پوشیده بود،آرایشش به طور حیرت انگیزی کم یاو یک لباس کوتاه فریبنده و ش.مهن بداواکنش نش

که باعث میشد تخم  عالقه داشت نقدر فشنامعموالً او به رنگ هایی .تشخیص دادم اسختی او ر من به.بود

  .دت خونریزی کنیچشمها

  »!این دوست دختر جدیدته؟کتی؟کتی من؟منشی نوجوان من؟اون تقریبا نصف سن توئه«:من باالخره گفتم

اون رو راک آقاجان !وو کرد اون تاو یک نگاه به مجموعه موزیک من کرد و دماغش«:الکس گفت
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ما مرتبط ...........یم،وردو خب،ما صحبت کتو یک شب به بار اومد با یک پیام از طرف  ناو، اما.........نامید

هیچ کدوم از ما هیچ .به اینجا با من اومد نما یک جفت هستیمو او اینه که چیز بعدی که من میدونم.شدیم

  ».تو دودکشت رو منفجر می کنی چیزی به تو نگفت برای اینکه ما میدونستیم

  ».کلمات رو گم کردم« :من گفتم

  ».شرط میبندم که زیاد دووم نمیاره«:کتی گفت

من تو رو از یک خونه  که تالش می کرد تو رو بخوره نجات ندادم،و بردمت خونه و «:من به او خیره شدم

  ».بریزی رو هممثل الکس موریسی  یتو رو منشی خودم نکردم فقط تا اینکه تو بتونی با شخصیت بدنام

  .و من احساس میکردم کامالً از موقعیت لذت میبرد»من فکر می کردم الکس دوست تو بود؟«:بتی گفت

الکس با زنها خیلی بیشتر از من !بخاطر همین که خیلی خوب میشناسمش نگرانماوقات و  اغلب.هست ناو«

  ».بدشانسه

  »!من از اون متنفرم«:الکس گفت

  ».ن رو انکار نمی کنییا که توجه کردم« :من گفتم

یاداینکه بتی اخیراً  انگه داشتکه من ر دور او بطور حمایت کننده ای اش ریکتی نزدیک الکس ایستاد و بازو

خیلی مصمم و آشنا  حالتچشمهای من نگاه کردفکش در یک  بهکتی .نگه داشته بود انداخت ابازوی من ر

  .قرار گرفته بود

من دیگه دختر کوچولوی وحشت زده ای نیستم که تو نجاتم ،نوزده تومن حاال هیجده سالمه،دارم میرم «
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،من دفتر تو رو برای چند سال اخیر اداره کردم و همه کاغذبازیها رو به روز نگه داشمکه بیشتر از لعنتی.دادی

زندگی خودم رو اداره کنم و  من به اندازه کافی مسن هستم که.انجام دادی هیچ وقتاون چیزیه که تو 

تو گفتی دنبال اون چیزی که واقعاً . که تو همیشه یادم دادی طوری دقیقاهمون.مسئول حرکات خودم باشم

زوج های مرسوم نباشیم؛اما تو و سوزی .........الکس و من ممکنه مثل اغلبِ.برات اهمیت داره بروو من رفتم

  ».هم نیستید

عقلت رو از دست خیلی خب ،کتیتو مشخصا .تر کوچولوی من بزرگ شدهدخ.خب«:من لبخند مختصری زدم

  ».ولی تو حق داری که اشتباهات خودت رو انجام بدیداری و سلیقه کامال ترسناکی نشون  دادی

  ».ما در مورد این بعداً صحبت میکنیم«:من به الکس نگاه کردم

  ».اُه،باعث خوشوقتیه« :الکس گفت

  ».پیچیده چطور کار میکنه و نشون بده اون ریموت کنترل  به نظر شیطانیِ کامال،حاال به من«:من گفتم

ا د رینست روی ان فرود بیاامیتو بعد دیگرالکس چیزی به اندازه کافی بزرگ که یک شاتل فضایی از 

ن داد که چطور با دی وی دی پلیر کار اتاریک کردو به من نش اروشن کرد،چراغها ر ابرداشت،تلویزیونش ر

  .کنم

اون دکمه برای صدای فراگیره،اون  پیچ برای صداست،اون یکی رو دست نزن؛اون سیستم آب پاش رو «

اونطوری به من نگاه .و از اون یکی دور بمون برای اینکه اون ویبره تختخواب رو فعال میکنه.روشن می کنه

  ».نکن

  »ه قرمز بزرگ چیه؟اون دکم«:بتی در حالیکه روی نیمکت کنار من جلوی تلویزیون می نشست گفت
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کسی که یک  هدکمه بزرگ قرمز رو دست نزن، اون فقط در موقع هجوم بیگانه هاست،یا اگ«:الکس گفت

  ».میلیون مایل دورتر از اینجا نیست یک جنگ  خونین فرشتگان دیگه درست کنه

  ».........من نکردم«

  ».بار خواهیم بود توپایین  اون یشما دو نفر  از نمایش لذت ببرین،من و کت.درسته،همونه«:الکس گفت

  »نمی خواهید ببینید چی روی دی وی دیه؟« :بتی گفت

  ».من ترجیح میدم خودم چشمهام رو با چاقو خنجر بزنم،راه بیفت کتی«:الکس گفت

  »!ولی من میخوام اون رو نگاه کنم:«کتی گفت

،اگر امن باشهما میتونیم یه نگاه نهتو نمی خوای،صبر کن تا جان اون رو تست کنهبعد «:الکس محکم گفت

  ».دزدکی بهش بکنیم

  »م؟اخوک گینه ای تو منپس من حاال «:من متحیر با خودم گفتم

  »هی،پس دوستها برای چی اند؟«:الکس گفت

  »میتونم کت نظامیت رو داشته باشم؟رفتی حالت جذبه  بهاگر تو «:کتی گفت

دیسک به .با تلویزیون و نوار زندگی پس از مرگ تنها گذاشت به بیرون فشار دادو بتی و من ر االکس او ر

ش بیرون آوردم  به اطور کامالً قابل توجه عادی به نظر میرسید،تقریباً بیگناه،وقتی که من ان رو از جعبه 

یا حتی د گاز بگیر اتا من ر دممکن بود تالش کن یترسان از اینکه چیز تقریبا. ات را تست کردمسرعت 

 امن ان ر.ولی فقط یک دی وی دی بودد وقتی که در معرض هوای باز قرار بگیر ودمنفجر بششعله هایی 
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  .فشار دادمو بتی و من عقب تکیه دادیم تا تماشا کنیم اندم،پِلی راتوی دستگاه لغز

از دست داده  ان یک ضبط از انتقال غیر منتظره بودکه قسمت شروع ریا.هیچ منویا مقدمه ای وجود نداشت

 به عبارتساختمان هایی وجود داشتیا .ن دادانش افقط شروع شدو صفحه تلویزیون یک منظره به جهنم  ر ،بود

دیوارها گوشت قرمز بود .که ممکن شده باشند یمناسب تر ساختارها،چیزهای بلند عظیم،مثل سرطانهای عظیم

که ممکن بود پنجره حفره های چرک کرده .از سیاهرگ های ارغوانی،مریض و درحال فسادگه ها یی با ر

در حال  انین میدادند،بسته شده در معماری عرق ریزانش اهایی باشند که مردمی که داخل گیر افتاده بودند ر

  .و همه آنها از درد فریاد می زدند جمع می شدنفس کشیدن،بعضی مواقع عمیقاً گوشت سرطانی 

از .آنها مثل یک لشکر متمرکز از ارواح بود ،حضور بد نَهادندساختمانها خیلی نزدیک به هم قرار گرفته بود

میان خیابانهای نزدیک یک جریان بی پایان از گناهکاران لُخت در حال حرکت بود،در حال سوختن و 

گناهکارانی که می .خونریزی،گریه کردن و جیغ زدن وقتی که شیاطین شاخ دار آنها را  مثل گله می راندند

فقط برای اینکه .پایین کشیده میشدند و بوسیله شیاطین تکه پاره می شدند افتادند یا عقب می ماندند بزور به

  .،برای همیشهدنودوباره رانده بش دننا،برای اینکه بتودنووکامل بش شدهدوباره بلند 

اجسادی که از تیرهای برق آویزان بودوقتی که شیاطین امحائشان را از چاک های بزرگ در شکم شان 

  .ر حال  لگد و دست و پا زدن بودندهنوز د بیرون می کشیدند

اشکال عظیم .روی سرتاسر منظره وحشتناک پخش می کردرب نبودو یک نور قرمز خونی گرفته آسمان آتش

و وحشتناک،صدای خنده شیطان می آمدو مزه  بلندبال خفاشی باالی سر دور میزدندو از مسافت خیلی دور،

اون «.م،به عقب به نیمکت تکیه دادم،و به بتی نگاه کردمفشار داد امن دکمه مکس ر .میداد اوحشت جهنم ر

  ».اون جهنم نیست.جعلیه
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تو میدونی؟ داستانها « .و بعد چشم هاش گشاد شد و عمالً یک کم از من فاصله گرفت»مطمئنی؟« :بتی گفت

  »ی و برگشتی؟بوددرسته که تو واقعاً در جهنم 

با نگاه کردن  تو میتونی ،نه.پسر خداست نبرگشته، و او البته که نه،فقط یک مرد از خانههای درد«:من گفتم

ن صورت یکسانی دارند،دیدی؟صورت پن ونها همشاو .ن یک چیز واقعی نیستیبگی ا به گناهکارها

  ».داناوان

حتی شیاطین،فقط ورژن های اغراق !همه صورتها یکسانه!درست میگی«.بتی برای دید بهتر به جلو خم شد

ولی این چه معنی ای میده ،جان؟اگر این یک نوار از زندگی پس از مرگ .داناوانآمیز از چهره پن 

  »نیست،پس چیه؟

  .من دکمه استُپ رو فشار دادم و تلویزیون رو خاموش کردم

این نقش زنیِ ذهنیه،ما در مورد این بحث کردیم،یادته؟چیزی که ما داشتیم نگاه می کردیم تصور «:من گفتم

همه ترس ها و کابوس های پن داناوان روی دستگاه تلویزیونش ظاهر .شخصیِ یک مرد از جهنمه

به طور  نتالش کرده که چیزی رو که میبینه ضبط کنهاو ناز ناخودآگاهشو وقتی که او شدهشده،تراوش 

اگرچه ،  اعتقاد داره که به جهنم تعلق داره ناو.حرومزاده بدبخت، فیزیکی اون رو روی دی وی دی نقش زده

  ».قط او میتونه بهمون بگه چرااحتماال ف

  »پس هیچ وقت هیچ انتقالی از ماورا نبوده؟«:بتی گفت

  ».آشغالههمه اون آشغالهایی که داناوان توی دستگاه تلویزیونش وارد کرده فقط بعد از همه اینها .نه«

 چنین چیز کوچیکیباعث.ش برگردوندمااز دستگاه پخش بیرون آوردم و توی جعبه  امن دی وی دی ر
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  .دردسرهای زیادی شده بود

جعلی یا نه،روزنامه هنوز .هست خوب نداره، به اندازه کافی برای قبول کردن یاهمیت« :بتی با شادی گفت

عمالً،حتی بهتره که اون واقعی نیست؛حاال ما الزم نیست در مورد .از اون درست کنه خوبیمیتونه پول 

کافی گیرا هستو این تنها چیزیه که بازیگرها در موردش  اون به اندازه.باال باشیم ازناراحت شدن هیچ کس 

خب،حاال چیکار کنیمجان؟دی وی دی رو همراه پن بیچاره به دفتر بازجوی غیرطبیعی ببریم؟ما .اهمیت میدن

میتونیم او رو اونجا در امان نگه داریم،تا وقتی که دی وی دی ها منتشر بشن،بعداین اخبار رو منتشر می کنیم 

  ».رو تنها خواهد گذاشت نچیز واقعی نیست بعد از همه او که اون یک

به این سادگی نخواهد بود، ممکن بود  اینطوری کار کنه، ولی با توجه به اینکه من همه «:من با اکراه گفتم

هیچ کس باور نخواهد کرد من در اون همه دردسر .جادوگرهای جنگجوی کید کثولهو رو برای اون کشتم

  ».داستان باشه تومگر اینکه مقداری حقیقت  بکشم

  »اَه،پس،چکار می خوایم بکنیم؟«:بتی گفت

  »..................نیاز داریم که االن درست بازی کنیمما .سوال خوبیه،من کامال ًمطمئن نیستم«:من گفتم

رد می  اگری رو یک ایده پس از دیبرای یک مدت فکر کردم  من در حالی که به باال و پایین قدم میزدم

 نهایتیک راه  حیله گرانه  و .تماشا می کردو سرانجام ،من پیداش کردم مسخ شده مراکردمدر حالیکه بتی 

روی شماره خیلی  بیرون آوردم و با کید کثولهو امن گوشی موبایلم ر.آب زیرکاهی برای خروج از این گند

  .گرفتمتماس  محرمانه اش

  »صدف های بارناکل چطورند؟.مجان تیلور منسالم،کید،«:من با خوش رویی گفتم
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مثل همیشه، صدای او مثل یک نفر غرق شده در »چطوری این شماره رو بدست آوردی؟«:کید کثولهو گفت

  .استفراغ خودش به نظر می  رسید

یا حداقل،هر کسی که .من چیزها رو پیدا می کنم،یادت میاد؟من شماره اختصاصی هر کسی رو میدونم«

لیستی،حاال،من یک جنگ با تو نمی خواممن دی وی دی نوار  توتو باید خوشحال باشی که .اهمیت داره

 به شدت زیادزندگی پس از مرگ رو دقیقاًُ اینجا در دستم دارمو مایلم که اون رو به تو در ازای یک مبلغ 

  ».بفروشم

  »تو همه جادوگرای جنگجوی من رو کشتی،نکشتی؟«

چطوره که من بیام جای توو .کنیم معاملهما هنوز میتونیم ،کیدفکر نکنی قضیه جنبه های منفی بهسعی کن «

  »در موردش بحث کنیم؟

نظرت در مورد پستان .تو هیچ جایی نزدیک من نمیای،من تازه  اینجا رو دکور کردم«:کید کثولهو گفت

  ».خیلی با کالسه.ساحره چیه؟پایین خیابان بلتان؟رقاصه های آغوش و جفت

  ».نداره،باشه،یه ساعت دیگه اونجا می بینمتعیبی «:من گفتم

  »چرا عجله؟«

برای اینکه مرد حذف کننده دنبال منهو من می خوام از شر این دی وی دی نفرین شده خالص بشم قبل از «

اینکه او به من برسهتو میدونی او قبالً سر این قضیه کاردینال رو حذف کرده؟وقتی که دی وی دی مال تو 

  ».خواهد بود مشکل تو نباشهاو

  ».یک ساعتو شاتگان سوزی رو با خودت نیار وگرنه معامله نداریم«:کید کثولهو گفت
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  ».تو رو مرده می خواستتو مرده بودی نچقدر های و هوی برای یک موی کوچولو،اگر او«:من گفتم

  »تو دیدی چی روی دی وی دیه؟«:کید کثولهو گفت

تو حقوق اختصاصیِ  نوار  زندگی .نم هیچ نسخه دیگه ای نباشهالبته که نه،و بله؛من تضمین می ک«:من گفتم

  ».پس از مرگ رو میخری

  »یک ساعت«:کید کثولهو گفت

این رؤسای گنگسترها همشون فکر می .من تلفن رو کنار گزاشتم،در حالیکه لبخند میزدم.ارتباط قطع شد 

  .کنن خیلی باهوشن

  ».و ببینیمدرسته،بزن بریم کاپیتان موشی ر«:من به بتی گفتم

بغل سر من گذاشته بود،بنابراین میتونست که تماس  ااو سرش ر».حتمایک تله خواهد بود جااون«:بتی گفت

  .رو گوش بده

ولی از اونجایی که ما میدونیم داریم .البته که اون یه تله ست،کید کثولهو مالک پستان ساحره ست«:من گفتم

چیزی که  اهمیت داره اینه که جوری .از اون آماده باشیموارد یک تله می شیم، میتونیم برای سود بردن 

  ».کارها رو درست کنیم که همه باور کنند کید کثولهو نوار زندگی پس از مرگ رو داره

  »..........روزنامه من.یه دقیقه صبر کن،تو نمی تونی همینطوری اون رو بهش بدی،جان «:بتی گفت

تو حواس او رو پرت می کنی و من دی وی دی رو عوض می  آروم باش، دقیقاً در لحظه درست«:من گفتم

چیزی از مجموعه الکس ؛او حتی نمیفهمه که اون رفته تا .کنم با یکی که قراره پیش خودم قایم کرده باشم
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کید کثولهو حتماً شایعه میکنه که دی وی دی رو از من گرفته،و خبر در همه نایت ساید .اینکه خیلی دیر بشه

تا اون موقع ما چیز ،  تی که او درحال قوت قلب دادن به خودش برای دیدن چیزیه که خریدهمی پیچه تا وق

تا اینکه تو اون رو با چاپ یکشنبه .واقعی رو به دفاتر روزنامه تو تحویل دادیم،جایی که در امان خواهد بود

  ».قیمت گند زدن با من و مال من رو میفهمه.........بیرون بدیو کید کثولهو 

  ».او تو رو خواهد کشت«:گفت بتی

  ».میتونه وایسته تو صف« 

توی یک جیب  امن یک دی وی دی برچسب نشده از مجموعه خصوصی الکس از سکس الفی برداشتم،ان ر

  .ندمو دوباره لبخند زدم اداخلی لغز

  .موم بازنشسته میشهانجام بد اروزی که من نتونم یک طعمه ساده  و تعویض مثل این ر

  .است می کنند برای یک کارآگاه خصوصی بودن الزم فکر خیلی بیشتر از انکه اغلب مردمای هچیز

نستم امن به کمک الکس برای ترک آپارتمانش نیاز نداشتم اگرچه هنوز میتو. به بار برگشتیم ،ما به پایین

لیکه از پله صورت من در حا  ا رویاحساس کنممثل تعداد زیادی تار عنکبوتکه اثرات سبکی ر اش ریدفاعها

ش اپن داناوان هنوز خمیده روی عسلی بارش نشسته بود،و به لیوان براندی .ها پایین میرفتم باقی می گذاشتند

در حال اخم کردن به پن داناوان در حالیکه باز هم یک بطری دیگر از ، الکس پشت بار بود.خیره شده بود

کامالً بیرون از ذهن خودش در حال فرار،داناوان برای یک مرد خسته،ترسیده،و .باز می کرد ابراندی خوب ر

من حدس میزنم وقتی که  اعتقاد داری  به هر حال به جهنم میریچیزهای .ابنوشدنست واقعاً تمام ان رامیتو

  .دکوچیکی مثل خماری و ناتوانی جگر بیش از این تو رو اذیت نمی کن
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باز هم د ای  گوشت پیچ سیخونک میزد تا ببینکتی پشت بار با الکس بوددر حالیکه با یک چوب به کلوچه ه

وقتی که .لوسی و بتی کولتران هنوز در حال تمیز کردن گند عمومی بودند.یا نه احتیاج به جایگزینی دارند

  .نگاه کنند به ما همه چرخیدند تابتی و من از پله های پشتی ظاهر شدیم

در شماره گیر سریع دارماگر بهش   خب؟اون چطوری بود؟اون چی بود؟من جنگیر درجه یک:الکس گفت

  .احتیاج داشته باشین

  .همه آروم باشید،اون جعلیه:من گفتم

  »چی؟«.سر پن داناوان باال آمد

شروع به توضیح دادندرباره نقش زدن ذهنی و گناه کردم،ولی من  نستمابا مهربانترین حالتی که میتومن

نور قرمز  .که فهمیدم بار داشت تاریکتر میشد  م او گوش نمی کردو من متوقف شدم وقتیوینستم بگامیتو

میزها و .در حال فرورفتن به یک تابش برنگ خون.گویی با خون تازه لکه دار شده بود.همه جا را اشباء کرد

کولترانها به .زبانه های آتش منفجر شدند و به طور درنده ای بدون تحلیل رفتن می سوختند اصندلیها ناگهان ب

ورم کرده و ملتهب،بافت ، دیوارها به آرامی به درون خمیده شد.ه بقیه ما در بار پیوستندسرعت برگشتند و ب

به  یسرد و بهیک چشم عظیم در سقف باز شدو به پایین در .گوشتی آنها با تومورهای عرق آراسته شده بود

سایه های .می شد کف اطاق زیر پاهای من  نرم و نامطمئن شد و مثل موج های آرام دریا جابجا.ما  خیره شد

  .تاریک عمیق در همه  اطراف ما تشکیل میشدندو به آرامی نزدیک می شدند

اون داره .اونه،نیست؟اون پن داناوانه......اون«:چنگ زده بود گفت ابتی در حالیکه با دو دستش بازوی من ر

  ».تصورش از جهنم رو دقیقاً همینجا با ما نقش میزنه
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من .که شکل هیچ خیالی باشه کنم ه،فقط اینکه بنظر نمیرسه یا احساس نمیبه نظر میرساینطور «:من گفتم

  ».ن میتونه اینقدر واقعی باشه که ما رو بکشهیاما انیست  ن واقعییاگه بگم اه روی نکردم زیاد

چطوری داره اینکار رو میکنه؟این بار دفاعها و محافظ هایی داره که توسط شخص مرلین کار «:الکس گفت

  »!گزاشته شده

  »بله،انرژی ای که بهش اجازه میده تا چیزی مثل این رو انجام بده از کجا میاد؟«:من گفتم

و منبع پنهان .چشم اختصاصی ام به پن داناوان نگاه کردم ،من موهبتم رو روشن کردم،و از میان چشم سومم

زیر جناغ سینه و باالی درون بدنش ببینم،جای گرفته  انستم چیزی رامیتو. ش رو پیدا کردماقدرت غیرطبیعی 

به مغازه کوچکش  به عنوان تکه دیگری از  کاالهای آب آورده و دور ریخته بین ابعادیباید ان چیز.قلب

احتماالً حتی .فعال کرده اتا اینکه  بطور اتفاقی ان ر است و او احتماالً تشخیص نداده چقدر  قدرتمند دامده باش

به پن چسبیده بود؟یک  چیز حاال ان.باز کرده به درون او با زور اراهش رن زنده بوده تا اینکه انفهمیده که 

 ایک انگل مرموز که زندگی او ر.قسمت از اوبا شاخک های دراز که به قلب  و احشاء و مغز او رسیده بود

از  انستم بدون کشتن او در طی عمل ان رامن نمی تو.می گرفت در حالیکه در عوض به او قدرت میداد

بکشمحتی بعد از همه مشکالتی که او موجب شده  ابه بیرون برانمو من نمی خواستم پن داناوان رنش رود

که او یک فکر آزاد و تحت تاثیر قرار نگرفته  فکر می کردممن .واقعاً تقصیر او نبود هام از ایناهیچ کد.بود

  .ه کردهکه انگل از ان به عنوان اقامتگاه خودش درون او استفاد داز گناه خودش  دار

شیاطین قرون وسطایی همه ،کوهان دار و شاخ داربا پوست قرمز.شیاطین از سایه های اطراف ما پدیدار شدند

  .با ورژن های تحریف شده ای از صورت پن داناوان

با گرسنگی خم  ان رلدارش الو دستهای چنگ دنهنشون بد ان راآنها لبخند زدند تا دندانهای نوک تیزش
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بتی و لوسی کولتران پشت به .داشت اکتی شاتگان ر.آورده بود نبیرو اچوب کریکتش ر الکس دوباره.کردند

من به پن داناوان نگاه و بتی به من نگاه کرد .پشت ایستاده بودندآماده برای مواجهه با همه در حال آمدن ها

  .کردم

و بی اهمیت چرا جهنم؟چرا تو اینقدر به لعنت شدگی خودت مطمئنی؟یک مرد کوچیک «:من رک گفتم

مثل تو چکار میتونه انجام داده باشه که بتونه اونقدر بد باشه که همهء چیزی که تو همش فکر میکنی درباره 

  »جهنمه؟

و بعد او آه .شیاطین خیلی نزدیک شده بودند.برای یک زمان طوالنی فکر کردم او جواب من رو نخواهد داد

  .عمیقی کشید،و به لیوانش خیره شد

بعد من ازدواج کردم .برای سالها داشتمش،سگ خوبی بود .یک سگ داشتم،اسمش پرنس بودمن «:او گفت

تا ........ما همه به اندازه کافی  خوب ادامه می دادیم.اهمیت نمی دادفقط شخص سگ دوستی نبودپرنسن به او.

او .ن شدیمما شروع به بحث درباره چیزهای کوچک و جدا کردن راهمو.اینکه ازدواج مشکالتی ایجاد کرد

ازش خواهش کردم تا بمونه؛گفتم من هر کاری .من هنوز عاشقش بودم.گفت که می خواد من رو ترک کنه

من عاشق سگم بودم،ولی او .از شر سگ خالص بشم.او گفت من باید عشقم رو بهش ثابت کنم.انجام میدم

اما .ه براش پیدا می کنمبنابراین من گفتم پرنس رو رها می کنمیک خانه خوب یه جای دیگ.همسر من بود

او گفت من باید با کشتن سگ ثابت می کردم که او برای من بیشتر از .نه،اون به اندازه کافی خوب نبود

  .سگ مهمه

  .انتخاب من.پرنس رو تموم کنم یا او من رو ترک میکنه کار یاگفت  ناو

اشته بودم تا زمانی که من سگم رو کشتم،او رو به دامپزشک بردم،خداحافظی کردم،پنجه ش رو نگه د
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  .سگم رو خونه بردم و دفنش کردم.دامپزشک بهش تزریق می کرد

قطرات اشک به آرامی از «.او بهترین سگ در دنیا بود.پرنس سگ من بود.و زنم به هرحال من رو ترک کرد

  ».همه اون.من مستحق اینم«.گونه هاش در حال پایین آمدن بود

هوا از بوی تعفن خون و .برهنه من بطور دردناکی از گرما تیر کشیدپوست .آتشها در اطراف ما درخشید

 انیاز او به مجازات شدن،تا کفاره گناهش ر به خاطر.شیاطین تقریبا رسیده بودند.گوگرد غلیظ شده بود

اومی .دانجام بده اکار ر این به زمین آورده بودیا چیزی به اندازه کافی نزدیک تا ا،پن داناوان جهنم ردبده

تا به رنج د ولی انگل درون او مطمئن میشد که پن نجات میاب......دنانست همه بار و هرکسی در ان رو بسوزاتو

نستم امن میتو.من انرژی گرفتمد، بعدناگهان من فهمیدم انگل از چه چیزی تغذیه می کند بردن ادامه بده

نه وقتی که یک راه بهتر ،نبود شولی او مستحقجداکنم داناوان رو بکشم و انگل روبه سادگی از درونش 

چیزها،و افراد،و فقط بعضی وقت ها یک راه به .پیدا می کنم رامن جان تیلورم،و من چیزها .وجود داشت

  .دبیرون از جهنم برای انهایی که بهش احتیاج دارن

معموالً  به جایی کهو باعث شدمباز نگه داشتم طرفو چشم داخلیم رو با فشار در همه اباز کردممن موهبتم ر

  .پرهیز کنم نگاه کند ان به اندازه کافی شعور دارم تا از

 امن کسی ر.من تمرکز کردم،هر منبعی که داشتم بیرون کشیدم،و من فراتر از این جهان به بعدی نگاه کردم

در وسط بار یِک در عظیم باز شد،و نور .صدا زدمو او آمد اکه دنبالش می گشتم رو پیدا کردم واسمش ر

همه شیاطین متوقف شدند و به .ند و ان را با زور به عقب رانداک و مشعشع خیره کننده ای به تاریکی  تابتابنا

اطراف نگاه کردندوقتی که یک سگ عظیم دورگه پشمالو با گوشهای آویزان به بیرون از در و به داخل بار 

اک داد و با آرواره های قدرتمندش او مستقیماً به طرفت شیاطین نزدیک داناوان رفت،و میان آنها رو چ.جهید
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رقت باری شیاطین به طور .محکم گرفت و به عقب و جلو تکان داد مثل یک تری ِیر با یک موش اآنها ر

داناوان به سگ نگاه کردو تمام صورتش از ناباوری متحیری روشن .فریاد می کشیدند و تکه پاره می شدند

  .شد

  »پرنس؟«

سپس یورتمه رفت تا سر ».به نوعی«:و به بیرون پرت می کرد گفتسگ در حالکه تکه ای از شیطان ر

  ».نمیتونم برای پنج دقیقه پشتم رو بهت بکنم«.در آغوش داناوان فشار داد اش ریبزرگ پر مو

او خم شد و دور گردن .داناوان به سختی میتونست کلمات رو بیرون بیاره».خیلی متاسفم.من متاسفم پرنس«

  .سگ رو بغل کرد

بود نه  ناون تقصیر او.به هیچ چیزی نمی تونن فکر کنند وقتی که گرمند همه چی درسته،انسانها«:تسگ گف

  ».توتو  فقط ضعیف بودیاو آدم بده بود

  »من رو می بخشی،پرنس؟« 

حاال با من بیا .یه دلیل خوب دیگه که چرا همه سگ ها به بهشت میرن.البته،این کاریه که سگ ها می کنند«

  ».پن وقت رفتنه

  ».تو مردی،پرنس..........اما«.داناوان به نور شگفت انگیزی که از در در وسط بار بیرون می ریخت نگاه کرد

تو از موقعی که اون انگل راهش به درون تو رو میخورد مردی به خاطر .و همینطور هم تو.بله«

و رو سرپا نگه داشته،تا اون بتونه به هر حال فقط انرژی انگله که ت.فکر کنم اون بهت اجازه نمیده،نمیاری؟نه

  ».از درد و ترس تو تغذیه کنه
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از وقتی که  من.میدونی،هیچ چیز مثل مرده بودن نمیتونه فرهنگ واژگانت  رو زیاد کنه«سگ مکس کرد،

  ».بهشت منتظره هیچ کسی بیسکوئیت نداره؟نه؟با من بیا پن.مردم توی حرف زدن ماهر شدم

  »ما با هم خواهیم بودپرنس؟«

  ».برای همیشه و همیشه و همیشه.البته پن«

جهنمی که پن .محو شد بار دوباره به وضع طبیعی برگشته بود و وقتی کهیک برق روشن از نور درخشید 

بدن مرده اش به آرومی به جلو سقوط کرد و از .داناوان ایجاد کرده بود رفته بودو همینطور درِ  پر از نور

او ناگهان باد کردبه این طرف و اون طرف تشنج داشت با صداهای .رد کردعسلی پایین افتادو به کف برخو

در طول کف اتاق مثل یک سوسک بزرگ به . بلند پاره شدن و شکستنو بعد انگل از زیر جسد ظاهر شد

  .سرعت دوید،تا اینکه من به جلو قدم برداشتم و محکم پام رو به زمین کوبیدم

  .ندام ماهای من خُرد شدو آربطور راضی کننده ای زیر چکمه  انگل

 .مستقیماً به جهنم ،به جایی که بهش تعلق داشت رفت
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  ورودي ها و خروجی ها

  

از آخرین باری که من با یک پرونده که این همه پیاده روی زمان زیادی ، شهر برگشتیمی بنابراین ما به باال

به  ااگر من می خواستم وقت خیلی زیادی ر.سته شده بودمبه شدت خو من می گذشت داشت  درگیر شده بودم

برا  اکنم و کمر درد جدی ر داغانار مو کفش های چرمی خوبدر باال و پایین نایت ساید بگذرانم ولگردی 

یک بالی دیگر به و برای اضافه کردن دادم می  ازمایش سالمت مغزی خودم تضمین کنم،حتماً باید 

مه همیشه .ردفرو بو خاکستری  نورهای مرواریدی در سایه هایی از ایک مه آمدو نایت ساید رمشکالت ما، 

تو هیچ وقت ، است که حصارهای بین دنیاها در حال باریک شدن است به این معنی.بوده دیک چیز ب

  .ودن ناپدید بشاد یا داخل  یاز ان بیرون بیا است چه چیزی ممکن ویینی بگانمیتو

  .قدیمی دیگر بود پستانی پستان ساحره آرزوهایی  از کالس و توانگری  داشت اما ان واقعاً فقط یک بارِ

 ی کهآمده و بچه گربه های هالووین،و چیزهای شهوت انگیز های به بار امده از بربر جمع شدهیک مخلوط 

کلوب دقیقاً در لبه باالشهر قرار گرفته بود،انگار که دیگر تاسیسات از .با دسته جاروهایشان انجام میدادند

پستان ساحره تنها تجارت قانونی ای بود که کید کثولهو  .دانها بودن ل زیادان شرمنده بودندو به احتماوجود 

  .که او به ان عالقه داشت نمونه ایمالک ان بود و مشخصاً تنها 
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  .یک مرد قانونی نیست است که او قضیه این:چرا؟خب،یک نکته وجود داشت

عکس های مندرس خود کلوب از بیرون بی ارزش و رنگ و رو رفته به نظر میرسید،همه نئونها شل بودند و 

  .نگران می کردا ن چیزی نبود که من ریاز دخترهایی که احتماالً حتی انجا کار هم نکرده بودند،ولی ا

تو و یک نگاه  دنیقیمت دخترها و گول زدن عابرها برای اینکه بیا فریاد زدنهیچ جارچی ای در حال 

یا فشار دادم و باز کردم و به داخل نگاه کردم،هیچ مامور امنیتی  انبودو وقتی که من با احتیاط در ر دندازنیب

ش بدون دفاع مشهور نبود،مخصوصاً در یسرمایه ها رها کردنولهو به ثکید ک.هم نبودهیچ نشانی از امنیت 

ه همراه بنابراین من در حالیکه باشادی لبخند میزدمبتله می بود باید یک نوع ، حین یک مالقات مهم مثل این

که در  یک لباس چرم مشکی با زنجیرها و دکمه سردست ویک گردنبند سگ کوچولوی خودنما  تیب

  .شدم بار وارددورگردنش در کنار من باال و پایین می پرید

دیوارهای سیاه،دیگ های ساحره،کدوتنبل ..........کلوب با همه موضوعات معمولی هالووین مجهز شده بود

نیم دو جین نور افکن ی به طور آرامش بخش کم نور و وعده دهنده بود،نور ده.های در حال نیشخند زدن

مشخص میکردندولی هنوزنه  او تیرهای فوالدی رقاصه ها رنورشان را بر روی صحنه متمرکز کرده بودند 

 من به خاطرفقط ا مکان ر این کید کثولهو همه.انجا حضور نداشت دختری،نه مشتری ای،نه متصدی باری

از میان میزهای  امن بتی ر.به تعبیری هیچ شاهدی در حال پچ پچ کردن در پشت سر من نبود.،پاک کرده بود

نیم دوجین .بلند و کشدار بود ،خالی به فضای باز جلوی صحنه هدایت کردم،صدای پاهای ما در سکوت

 دیوار فضای باز و مثل منگوله به آرامی در لبهشده بودند  فنر مانندی آویزان ایستاده واسکلت انسان به طور 

 . ،شاید با نزدیک شدن ما آشفته شده بودندندتکان می خورد

در ابتدا من فکر کردم آنها نمونه دیگری از دکورهای هالووین بودندولی چیزی باعث شد که من توقف کنم 
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نگاه  همه آنها اسکلت های واقعی بودند،استخوانها با سیمهای مسی به همدیگر. و یک نگاه نزدیکتر بیاندازم

  .روی بعضی از استخوان های درازتر نشانه های دندان دیده می شد.داشته شده بودند

روی یک صندلی عظیم  صحنهکه دقیقاً در وسط   اولهو رثیک پرژکتور جدید از باال روشن شدو کید ک

 نستیاتو میتو.از این ترنه بیش، او شبیه یک مرد به نظر می رسیداما اونبود.تقویت شده نشسته بود آشکار کرد

با اوبدنش، در سرتاسر او یک عیب در مرد بود.احساس کنی اتو میتونستی ان رو ببینی،ان راین را بگویی، 

هر  دناکید کثولهو یک مرد بزرگ بود،او باید می بود تا بتو.لمس شده بودو تغییر کرده بود چیزی از خارج

کشیده شده و ورم کرده بود،انگار با  شدتش به او لخت بود،پوست.حمل کندداخلش بود را  حاالکه  اچیزی ر

ولی صورتش انقدر پف د من باشو سال او قرار بود که در سن .فشاری از درون به بیرون هل داده شده بود

او روی صندلی بزرگتر از اندازه ش افتاده بود،مثل شاه .کرده بود که هیچ نشانی از شخصیت انسانی در ان نبود

کوچکی ش در زیر نور به طور بی رحمانه فاش کننده پرژکتور سوسوی است برهنه پو.گلوتن روی سریرش

 .سیاه بود شمثل یک کوسهیداشت،بدون رنگ مثل یک شکم ماهیدر حالیکه چشم ها از نور

 اآنها می گفتند او گوشت انسان ر.شکسته بود اانها می گفتند که او با دستهای خالی استخوانهای مردها ر

در درون او  از خارجآنها می گفتند چیزی.دبخور اتا مغز استخوانش ر دو باز میکن دمیشکن ا،استخوانها ردمیخور

  .یا شاید سرتاسر او است  در حال رشد کردن

  .و دقیقًا ان موقع من هر کلمه ای که انها می گفتند ر باور کردم

  »سالمکی سی،باند سان شاین کجاست؟«:من با بشاشیت گفتم

  .ابر رسی کردم های یکدست سیاهش به سردی من راو با چش
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. حضور تو در اینجا یک توهین آشکار به منه.دهن منه تواسم تو  زرداب و خاکستر ..............جان تیلور  «

پسرهای .پسرهای من .تو جادوگرهای جنگجوی من رو کُشتی.تو یک توهین غیرقابل تحملهحضور ادامه 

  ».دوست داشتنی من

یا حداقل باید هر چیزی رو که .تو هرگز نباید به اون سفر به اعماق دریا می رفتی.تو تغییر کردی«:من گفتم

  ».گرفتی مینداختی دور

من از کشتن تو لذت .تو من رو به مبارزه می طلبی،هیچ کس دیگه اون کار رو نمی کنه«:کید کثولهو گفت

  ».خواهم برد

انگار که او داشت طوری که با یک صدای شُرُشر .کلمه به کلمه با زور ادا میشدش خشن و با تقال بود،یصدا

که در حال خالی کردن آب دهانش روی مردی که  هاو مثل یک مرد غرق شد.از زیر آب صحبت می کرد

  .صدا میدادبه داخل فشار داده بود شکم او را

وار زندگی پس از مرگ رو دقیقاً اینجا با من فکر کردم ما اینجاییم که تجارت انجام بدیم،من ن«:من گفتم

  ».خودم دارم

همهء چیزی که االن اهمیت .من دیگه به اون اهمیتی نمی دم،پول برای من اهمیتی نداره«:کید کثولهو گفت

و همراه کوچولوی قشنگت شاید کاری کنم که .داره رضایت من از آرزوهای جورواجور و نابودی دشمنانمه

روده هاش رو پاره میکنم و بیرون میکشم،و اونها رو میخورم وقتی که او در حال  تماشا کنی وقتی که من

  ».جیغ کشیدن،میمیره

  »......کرم کثیف.اُه،ایش«:بتی گفت
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با  ا،تنه عظیمش ردبلند شد ،یک مرد دوبرابر سایزی که یک مرد باید باش از روی سریرشکید کثولهو ناگهان

مفاصلش عمیقاً در زیر گوشت ورم کرده دفن شده بود و اندام .کردش بلند یروی پاها اراده خالص قدرت

  .تناسلی به طور غیرطبیعی بزرگ شده در زیر تورم بزرگ شکمش را نشان داد

  ».دوباره ایش،با یک دستور جانبی که نه حتی برای یک میلیون پاند«:بتی گفت

ند،چشم های امی لرز اقدمی کف ر زنان به طرف ما می آمد،به آرامی و عمدی،هر تخته کید کثلهو شلنگ

دهان با لبهای کلفت زرشکی رنگش جدا شده تا دندانهای تیز .عمیقاً فرو رفته ش روی من فیکس شده بود

کسی به اون سایز .دستهای بزرگ پف کرده ش باز شد تا چنگه هاش رو نشون بده.دن بدهانش ادندانه دار ر

من .رسه که چنین فضایی از قدرت و هدف مرگبار داشته باشدنباید قادر باشه که بدون کمک راه بره،چه ب

باز کرد ،اسپری  اهنوز در حال فکر اینکه چکار بکنم بودم که بتی به سرعت قدم جلو گذاشت کیفش ر

  .دقیقا توی صورتش پاشید بیرون آورد و افلفلش ر

  ».مرد چاق کثیف و تو بو میدی«:او با آرامش گفت

شد،سورپرایز شدولی اصالً هیچ صدمه ای از یک صورت پر از اسپری فلفل  کید کثولهو جلوی او متوقف

سیاهش به ندرت پلک میزد وقتی که اسپری فلفل از  کامالچشم های .ن ندادامخلوط شده با آب مقدس نش

او ناگهان تازیانه .روی گونه های باد کرده ش مثل تعداد زیادی اشک های چسبناک به پایین جریان داشت

در به پرواز  اش کند و او ریاز روی پاها ابتی ر شبازوی عظیم تا حد ممکن سریع چرخیدو برخوردزد، یک 

تمام اتینها م دراز کشید،ااو به یک میز برخورد کرد،به شدت به کف برخورد کرد،چند بار غلت زد،و آر.اورد

ولی او جواب ندادو بعد ا زدم من بتی را صد. قبل از اینکه من حتی بتوانم یک ماهیچه تکان بدهم اتفاق افتاد

  .ند و به من نگاه کرداچرخ اکید کثولهو سرش ر
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می به عقب ابه آر در حالیکه به سرعت فکر می کردممن.نستم به بتی برسمااو بین من و بتی بودپس من نمی تو

عنوان او  بهولی من هنوز است  من شنیده بودم که او در  حال تغییر.من برای این نقشه نکشیده بودم. رفتم

نایت ساید روی .مهانجام بداو  نم یک معامله بااکسی که من میتو.یک رئیس گنگستر دیگه فکر می کردم

ولی همه چیزی که کید کثولهو  می خواست فقط من بودم،ترجیحاً در تکه های بزرگ د معامله ها  میچرخ

و  بودخاطر اینکه زمخت و عامیانه ،قسمتی بوارد درگیری های تن به تن فیزیکی نمی شدم من معموالً.گوشتی

  .پایین تر از شان منولی بیشتر برای اینکه من هرگز در ان خوب نبودم

از مشکالت به بیرون باز کنماما  اتهدید کنم یا بلوف بزنم تا راهم ر، دادم تا صحبت کنممن همیشه ترجیح می

  .کندمن فکر نمی کردم که ان اینجا کار 

بعضی مواقع قدیمی ترین حقه ها .ظ کردمو مستقیماً در چشم او خیره شدمرا حف موضعممن متوقف شدم،

بهترین هستنداما برای دومین بار در ان روزمن خودم را روبرو با کسی دیدم که نمیشد با نگاه خیره شکستش 

نستم امن نمیتو. بی حرکتچشم های یکدست سیاهش در جواب مستقیماً به من خیره شد،غیرقابل لمس و .داد

بنابراین من .من حتی مطمئن نبودم که هیچ چیز انسانی ای برای رسیدن در او باقی مانده باشه.او برسم به

اون پس جست،بدون گذاشتن حتی یک عالمت ساده .نزدیکترین صندلی رو برداشتم و به او پرتاب کردم

  .روی پوست رگه دار متورم شده ش

 استتوده عظیم از گوشت بی رنگ مثل چیزی که ممکنه یک .بعد او مستقیماً در حال آمدن به طرف من بود

در زمان  امن تهدیدهای زیادی ر، انرژی غیرطبیعی به حرکت در امده توسط یک نوعدر ته دریا پیدا کنی،

تا اما  .........به زمین زدن و شکست دادن تعداد زیادی بازیگر اصلی،خداها،و هیوالها.خودم شکست داده بودم

  نیفتاده بود که یک رئیس سنگدل و بزرگتر از اندازه گنگستر بخواد مرا بکشداتفاق کنون
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به نظر می در همین زمان من متوجه شدم که وقتی که او به طرفم جلو می آمد،کف اتاق با هر قدم می لرزید،

 ،انهای عمیقاً فرورفته ش می لغزیداو حرکت می کرد،روی استخو بدن رسید گوشتش خیلی آرامتر از بقیه

و مانده بود انسانیتی که  درون ا که از چیز کمی.ندمتصل نبودبه او کامال  هاانگار انفکر ی به من گفت 

من کامالً مطمئن بودم که زودتر از ،نستم فرارکنمامیتو .برانداز کردم امن پشت سرم ر.داشت بیرون می لغزید

ر بگذارمشده به اشتهای غیرانسانی کید پشت س ان به این معنی بود که بتی ریاو به خروجی می رسیدماما ا

، باور داشتم ا،و من حرفش ردبتی انجام میده ااو گفته بود که کارهای وحشتناکی ب.کنم واگذارکثولهو

 نیروی .خودم رو روحیه دادمو مستقیماً در شکم جلو آمده ش مشت زدمبه . بنابراین من به جلو قدم برداشتم

  .بردعمیقاً توی شکم او فرو  ضبره مشت من ان را

من باید همه .دیبه درون مک اگوشت سرد سرد دور دست من بسته شدو ان ر.هم ایجاد نکرد او حتی یک صدا

فقط لمس گوشت او کافی بود تا دندانهای من به هم . دوباره آزاد کنم ابه کار میبردم تا ان ر ام رینیرو

  . دبخور

من ترتیبی دادم تا یک .هیچ کجا آمد و مثل یک گرز به من ضربه زدیک بازوری عظیم به طور چرخان از 

به آمدن ادامه داد و به   دست گوشتیبگیرمولی  ام و قسمت بد برخورد رهشانه را به موقع در مسیرش قرار بد

نیرو از پاهای من بیرون رفتو من به سختی به کف اتاق برخورد کردمو نفس را .کنار صورت من کوبیده شد

 انستم بازوی چپم راو من به سختی میتواز شدن درد اتش گرفت شانه چپ من .ه های من بیرون برداز ری

 جمع شده ن من خونادر ده. درد می کرد وحشت ناکیهمهء  قسمت چپ صورت من به طرز .مهن بداتک

به یک  فقط انقدر وقت داشتم تا حضور کید کثولهو را احساس کنم و .بودو من اون رو به بیرون تف کردم

جایی که  ،م وقتی که مشت عظیمش مثل یک تیرکوب در کنار من به زمین خوردو کف اتاقبزنطرف غلت 

مجبور کردم تا  ازیر خودم قرار دادم و خودم ر ام ریمن پاها.خُرد و متالشی کرد امن دراز کشیده بودم ر
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کید کثولهو اینطور .احساس استواری نمی کردم،و به سختی تنفس می کردم خیلی.م بایستمیدوباره روی پاها

  .نبود

م و یمن با زبانم دندانها.استمشکسته دماغ را داشتم کهچشم چپ من باد کرده و بسته بود،و .من به عقب رفتم

 ق مین اتفایمن متنفرم وقتی که ا.از دست داده باشم ارسید که اینبار چیزی رمی به نظرم ن، چک کردم

 سمتبه  امن خون ر.باز شده بود احتماال یک شکاف در درون گونه من،خون بیشتری در دهن من بود.افتد

  .کید کثولهو تف کردمولی چشمهای یکدست سیاهش اصال متزلزل نشد

  .ن میبودمیمن باید باهوش تر از ا،نستم  با مردی مثل این بجنگمامن نمی تو

م  دارم کیدکثولهو رو به دور از بتی وبرانداز کردم تا مطمئن بش ابرداشتم،اطراف رمن چند قدم بیشتر به عقب 

تا  ممجبود کرد ادور کنمو بعد خودم ر او بعد خودم رو مجبور کردم تا تمرکز کنم و درد ر.هدایت کنم

من اگر ،ممن موهبتم رو صدا کردم و با چشم داخلیم به کید کثولهو نگاه کرد.دور کنم اتمرکز کنم و درد ر

من موهبتم رو استفاده کردم تا عیب .درونش بود بجنگمنستم با چیزی که امیتونمی تونستم با مرد بجنگم،شاید

در جسم او،چیزی از بیرون که به آرامی در حال اشباع کردن قالب  پخش شدهپیدا کنم،فساد غیر انسانی  ار

  پاره کنمیا بود تا لکه رو از او به بیرون ن راحت ترین چیز در دنیا.انسانی او بودو ان رو پیدا کردم

.  

ش افتادبیش از این یاو روی زانوها.به گوش رسید او انسانیصدای کید کثولهو جیغ کشیدو برای اولین بار

او به جلو روی صورتش .دتحمل کن اوزن عظیمش روقتی که لکه از  او بیرون رفته بود قادر نبود تا 

و در کنار او یک لکه ایستاده بود،یک شکل پیچ . چربی حرکت کرد  افتاد،جسمش در موج های بزرگی از

صدایی که من بیشتر  باخشم زوزه کشید، با او.خورده نفرت انگیز که در فضای سه بعدی هیچ مفهومی نداشت

شکل به چیزی مناسب در حال تغییراون به این دنیا تعلق نداشت،محروم شده از میزبان .با ذهنم شنیدم تا گوشم
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هیچ مطمئنا.در مورد اینکه چه چیز ممکن بود باشد کنجکاو بودممن .بود نیازمند د قالب جدیدشیای  تولبر

  .نبود چیز شبیه کید کثولهو

مثل یک رنگ خیلی زننده برای بینایی ما،یک شکل مثل یک لکه .ندافقط نگاه کردن به لکه ،آسیب می رس 

در این دنیا مثل ناخن خراشیدن روی  تحمیل شده اشحضور .رورسچارچ زنده که فقط باعث  کابوسها میشد

  .تخته سیاه روح من بود

ی سنو من به طرف باال.من ناشناخته بود ،جهان سه بعدی برایحرکت میکرد که  به شیوه ایاو دنبال من آمد،

ایو اون بیشتر شبیه انرژی حرکت می کرد تا هیچ چیز فیزیکی .دنبال کرد ادر ته  کلوب دویدم، و او من ر

آمد ،و جلو یک گلوله انرژی روشن بدون مقدمه .باال روی سن،من به آرامی برگشتم.ن به من یک ایده دادیا

دنبال من می  معلق در هوا به لکه.به یک گوشه پرتاب کنم تا از ان اجتناب کنم امن مجبور  شدم تا خودم ر

من به یک طرف .گه ای شلیک کردلکه گلوله انرژی دی.چسبیدپشت من به میله فوالدی رقاصه ها .آمد

تخلیه  وقتی که انرژیش جذب میله شد و به زمینلکه.شیرجه رفتم،و گلوله انرژی به  میله فوالدی برخورد کرد

. شد قطعپر کردهو سپس صدا  اجیغ او باال و باالتر رفت تا اینکه به نظر میرسید که مغز من رجیغ کشید،  شد

  .رفته بود، لکه ناپدید شد

مجبور   ام و صورتم بدتر از همیشه درد می کردند،ولی من خودم رانه ام و شیکه من در خطر نبودم،بازوحاال 

وقتی من .موروی کف دراز کشیده بود بر بی هوشم و به جایی که بتی هنوز وکردم که از صحنه پایین بر

  .ی بلند شد و نشستانیک کم بلند کرد،سپس به آس ارسیدم،او سرش ر

،وقتی که او »تموم شد؟من فکر کردم بهتره من سرم رو پایین نگه دارم و سر راهت نیام«:گفتاو به روشنی 

  »با تو چکار کرد؟ ناو!اُه،جان،عزیزم،تو صدمه دیدی«.ش بلند شدیدید روی پاها اوضعیت صورت من ر

صورت من کمی زبان زدو با احتیاط  نوک زبانشبا  ااو یک دستمال سفید تمیز از یک جایی جور کرد،ان ر
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چشم چپ من .دانجام بده ان کار ریاذیت می کردولی من گذاشتم او ا کار نیا.پاک کرد اتر کرد،خون ر ار

  .پف کرده وبسته بود ولی حداقل من خون تف کردن رو متوقف کرده بودم

  ».دبدتر از چیزی که هست بنظر میا«:به اندازه بتی قانع کنم گفتم امن در حالکه سعی می کردم تا خودم ر

  ».قهرمان من.هیس،آروم بمون«:او گفت

م کرد،او به دستمال خونی نگاه کرد،صورتش رو در هم کشید،و ان رو داخل یک اتم کارش را وقتی او

مثل یک نهنگ  ،من متفکرانه به کید کثولهو نگاه کردم،هنوز جایی که افتاده بود.آستین چرم مشکی گذاشت

طوری او .تمه می رفتررفتم،بتی در کنار من یو ومی به طرف امن به آرا.به گل نشسته دراز کشیده بود

با  ان ری،ولی به اندازه کافی با مالحظه بود تا ابتوانم به او تکیه کنم  اگر ضروری بودحرکت می کرد تا 

در صورت کش  اکید کثولهو ایستادم،و او چشم های یکدست سیاهش ر سر من باالی.ویدصدای  بلند نگ

  .تا به من نگاه کنهند اش چرخاآمده 

من آدم .تو رو میکشم،و همه دوستات،و هر کسی که میشناسی.میکشمت تیلور،برای این می کشمت«

  »!من اونها رو دنبالت میفرستم،و هیچ وقت متوقف نخواهم شد،هرگز ،هرگز.دارم

من .ایین آوردمبلند کردم و دقیقاً در پشت گردنش محکم به پ ام ریو من پا».من بهت اعتقاد دارم«:من گفتم

من به عقب .زندگی از او بیرون رفت سادگیو به همین که صدای شکستن گردنش را شنیدم  احساس کردم

  .بتی وحشت زده به من نگاه کرد.بر گشتم

  »چطور میتونی؟.به همین راحتی....تو او رو کشتی«

  ».تو او رو شنیدی.ن ضروری بودیبرای اینکه ا«:من گفتم

ن یتو قرار بود که بهتر ازا.......چ وقت به تو به عنوان یک قاتل خون سرد فکر نمی کردممن هی...........اما«

  ».باشی
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  ».اغلباً من هستم،ولی هیچ کس من و مال من رو تهدید نمیکنه«:من گفتم

  »من اصالً تو رو نمی شناسم،می شناسم؟«:بتی به آرومی در حالیکه محکم من رو نگاه میکرد گفت

  ».کسی هستم که باید باشم......من فقط «:من گفتم

بود ،اگرچه من نشنیدم بودم  با ماکس جدیدی اونجا در کلوب.بعد هردوی ما به تندی به اطراف نگاه کردیم

صبورانه منتظر بود تا مورد بر روی خودش نورافکن  زیر یک او روی سن ایستاده بود در.دیکه او داخل بیا

 دوختبا پوست قهوه ای تیرهکه یک لباس قهوه ای کمرنگ خوش یک مرد قلمی قدبلند . ودتوجه واقع بش

از تجربه و  نیروولی یک د هر سنی باش در او ممکن بود.پوشیده بود،با یک کراوات زردآلویی در گردنش

سر او .انگار او انقدر قدرت داشت که نیازی برای نمایش دادن نداشت.قدرت خاموش در او بودو صالحیت 

ش مهربان بود،لبخندش خوش آیندو من حتی یک یچشم ها.در زیر نورافکن می درخشید تیغ زده شده بود،و 

  .اعتماد نداشتم ذره هم به او

تو کار خوبی انجام در معامله با کید کثولهو «:گفت ، و خوش ایندسلیس ،او سرانجام ،با یک صدای بافرهنگ

من میخواستم خودم شخصاً .یک مرد ناخوشایند،مقدر شده تا تبدیل به چیزی بیشتر ناخوشایند بشه.دادی

  ».سر وقت،ولی تو کار خوبی کردی آقای تیلورحستبشو برسم،

  .نمااگرچه من یک احساس وحشتناک  داشتم که از قبل کامل مید»و شما کی هستی؟«:من گفتم

و من اینجام برای نوار زندگی پس از .یک عبارت پسندیده،در یک دنیای ناپسند.ننده هستممن مرد  حذف ک«

  ».مرگ

  »تو  از کجا میدونستی که من اون رو اینجا میارم؟.البته که تو هستی،این از اون نوع از روزها بود«:من گفتم

ن یا.نیاز دارم بدونم آقای تیلور،من چیزی رو میدونم که«:مرد حذف کننده با لحن مالمت آمیزی گفت

بدون هیچ اینجا حاال یک مشتری خوب باش و دی وی دی رو تحویل  بده و ما میتونیم از .قسمتی از کار منه



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
13 

 

  ».که نگرانند هبرای همه کسانی بزرگ اون یک وسوسه، اون باید حذف بشه.ی بریمناخوشاینداتفاق ..........

،اگرچه »لک حقوق اختصاصی نوار زندگی پس از مرگهبازجوی غیرطبیعی ما«:بتی به طور اتوماتیک گفت

  .م او از گفتن اون به مردم خسته شده بودوینستم بگامن میتو

من قانون یا اجبارهاش رو به رسمیت نمی شناسم،من به ندای باالتری «:مرد حذف کننده به راحتی گفت

  .این نباید به بدی تموم بشه.یرمبه راه خودم مفقط دی وی دی رو تحویل بده آقای تیلور و من .جواب میدم

ببین تا حال چقدر دردسر .تو باید تصدیق کنی که نایت ساید بدون نوار زندگی پس از مرگ بهتر خواهد بود

  ».درست کرده

من به خیلی سختی تالش می کردم که صدام اتفاقی و ».تو احتیاج نیست که هیچ کاری بکنی«:من گفتم

  .منطقی به نظر بیاد،مثل او

از روی زمین فقط با فکر کردن درباره ان  اتو ر دناکه احتماالً میتو که با کسی صحبت کنی راحت نیستن یا

مثل یک سوپ به غرورم اضافه  کردمولی من واقعاً نمی خواستم در یک بحث  ار» تاحتماالً«من .دحذف کن

خرده  کی است ممکن من یک احساس غیر راحت داشتم که افسانه او.مزخرف با مرد حذف کننده وارد بشم

من چیزی که روی دی وی دیه دیدم،و اون چیزی نیست که بخوای در موردش «.دواقعی تر از مال من باش

  ».اون جعلیه،نقش زدن ذهنی از یک ذهن آشفته.نگران باشی

چقدر تاسف .تو اون رو دیدی؟اُه ،عزیزم«:باال میبرد گفت اش ریمرد حذف کننده در حالیکه یک ابروی زیبا

  ».حساب تو رو هم برسمحاال من مجبورم .ربا

  »!اون جعلیه!اون هیچی نیست!من هم اون رو دیدم...........اما«:بتی گفت

  .مرد حذف کننده سر تراشیده شده ش رو با ناراحتی تکون داد،در حالیکه هنوز لبخند مهربانش رو لبخند میزد

  »بله،خوبه،تو باید اون رو میگفتی،نباید؟«
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من منابع !من برای بازجوی غیرطبیعی کار می کنم!تو نمیتونی بسادگی ما رو ناپدید کنی«:فتبتی جسورانه گ

  .و تو میدونی دوستاش کی اند!و این جان تیلوره.کامل روزنامه رو پشت خودم دارم

مرده دنبال  تو بیان؟و به هر حال چی باعث شده تو مطمئن باشی  پسریا  ریزر ادیتو واقعاً می خوای که 

ه حق با توئه؟چه چیزی تو رو مصون از خطا می کنه؟چه چیزی به تو حق میده تا تمام جهان و همیش

  »هرکسی در اون رو قضاوت کنی؟

اَه،راز اصلی مرد حذف کننده ؛چیزیه که تو میخوای،خانم دختر شیطان کوچک «:او خودبینانه گفت

خیلی خب،بعد؛من روحم رو .ی کی هستمن میدونم هرکس.خبرنگار؟بله من میدونم تو کی هستی،خانم دیواین

نه خود خدا،به اون شکل،یکی از نماینده .در عوض نیرویی باالی زمین و هر چیزی داخل اون.به خدا فروختم

برای .رو برای گناهکاران اجرا کنم؛ و من انجام میدم  عدالتمن اینجا هستم تا .واقعیه کامالهاش ولی معامله 

تو .ساید رو به بهتر تغییر میدم،یک چیز،یک شخص،یک روح در یک زمانمن نایت .اینکه یکی باید بکنه

درست نیست آقای .به هر حال واقعاً،آقا باید اول بره.درد ندارهن یک ذره هم یا.نباید نگران باشی،خانم دیواین

  »تیلور؟

جازه من بهت ا!تو نمیتونی«.بتی به سرعت حرکت کرد تا خودش رو بین من و مرد حذف کننده قرار بده

انجام کار برای نایت ساید  قادریو اون بیشتر از اون چیزی که تو هرگز .او مرد خوبیه،به شیوه خودش!نمیدم

  »!هداد

و لطفاً،بیشتر اعتراض .کنار بایست،آقای تیلور اول میره،برای اینکه بیشتر خطرناکه«:مرد حذف کننده گفت

  ».من واقعاً همه اونها رو قبال شنیدم.نباشه

در حال گشتن برای چیزی برای گفتن بود وقتی که من بازوی او رو گرفتم و به آرامی ولی  بتی هنوز

من پشت سر هیچ کسی مخفی نمیشم،من «:من به مرد حذف کننده گفتم.استواری به یک طرف هل دادم
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  ».نیازی ندارم،تو متکبر،برای خودت پرهیزکار خودنمای کوچک

  ».............آقای تیلور«

  ».او هیچ تهدیدی برای هیچ کسی نبود.کاردینال رو کشتی؟من ازش خوشم میومدبرای چی  «

  ».و یک پلیدی.او به کیش خودش خیانت کرده بود،او یک سارق بود«:مرد حذف کننده گفت

دوباره باال  امن موهبتم ر»در آخر نمایشم اوراق کردمرو  خوش آیندمن چیزهای بیشتر از تو «:من گفتم

ن مشکل نبود که  او واقعاً با چه کسی معامله ش رو یا.نگاه کردم اخل  مرد حذف کننده رکشیدم و دقیقاً دا

من به مرد حذف کننده نشان دادم چه .نبود خدا اصالنه،نه خدا.انجام داده بود و به او حقیقت رو نشون داده بود

شده لعنت خودش قرار داده،و او مثل یک روح که جدیداً به جهنم  دست آلت ااو ر مدتکسی در همه این 

حتی به نشانه تکذیب تکان میداد، ااو روی صحنه  باال رفته و به عقب و جلو تلو تلو می خورد،سرش ر.بود

چه  واقعاًبا اینکه نرو شده روببه خاطر تا اینکه سرانجام ،ناتوان .از شوک و تنفر فریاد کشید وقتی که او

  .روی خودش روشن کرد و ناپدید شد ااو قدرتش ربود و چه چیزی  کسی

  .ن پایان مرد حذف کننده بودیو ا

او واقعا خیلی کارهای خوب در زمان خودش انجام داده بود،همراه با بد . نابود کنم امن نمی خواستم که او ر

ند ربهتر از هرکس دیگ که آنها دو قابل سوال،ولی هیچ کس آسیب پذیرتر از آنهایی که اعتقاد دارن

نستم بوسیله چه ابه او خیانت شده بود،و من مید.همه وجود او روی یک دروغ پایه گذاری شده بود.نیست

  .من به سایه ها در پشت سن نگاه کردم.دیده بودم امن او ر.کسی

بازجوی  بیا بیرون،آقای گی لورد دو رویس،ویراستار تنها و یکی.خیلی خوب،حاال میتونی بیرون بیای«

  ».غیرطبیعی

بتی انقدر شوکه شده بود که او یک کوچولو بیشتر از یک جیغ خفه شده زد وقتی که گی لورد دو رویس 
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  .ودبه هر دوی ما خیره بش و قدم  به جلو برداشت بدرون نور تا با آرامش به پایین

  ».میگن تو هستیتو واقعاً کامالً به همون خوبی هستی که مردم .خوب انجام دادی آقای تیلور«

پشت .دو  رویس یک آقای اصیل مسن،قدبلند،که یک جامه ادواردی بهترین مدل پر زرق و برق پوشیده بود

او صاف بود،سرش رو باال نگه داشته بود و هیچ نشانی از ضعف یا سستی در او نبود،برای همه سن مشخص 

های مرض کبد و یک چند تایی صورت او یک توده از چین و چروک بود،و سر تاسش بوسیله لکه .ش

چشم های قهوه ای سرد عمیقاً قرار گرفته ش به سختی اصالً پلک میزد،و .شده بود تزئینموهای پریشان 

چروک خورده بود،اما انها هنوز به الهایی ش چنگیدستها.دهانش یک شکاف مرطوب از لبهای بدون رنگ بود

ا یک انرژی خشن و نابخشنده میسوخت،مصمم و او ب.دخسارت زیادی اینجاد کن دنانظر میرسید میتو

او به جاییکه مرد حذف کننده خودش .دبا انرژی خالص اراده عقب نگه دار انست مرگ رامبارز،انگار او میتو

  .ناپدید کرده بود سرتکان داد ار

تا پیش او واقعاً فکر می کرد قدرتش رو بوسیله خود خدا گرفته،.احمق لعنتی همیشه غیر قابل انعطاف بود«

من فکر میکنم یاد گرفتن اینکه من عروسک گردونش بودم و همیشه .داوری و جنونش رو رها کنه

من بزودی مجبور بودم او رو عوض .اون اهمیت نداره.چه سقوطی از خدایی.بودم،خیلی بیشتر از تحمل او بود

  ».مهنوز،من میتونم همیشه یک احق دیگه پیدا کن.او در حال توهم استقالل بود.کنم

مرد حذف کننده همیشه مخلوق ......من متوجه نمیشم،تو ویراستاری؟تو همیشه ویراستار بودی؟و «:بتی گفت

  »تو بود؟چرا؟

بتی عزیز،همیشه یک خبرنگار،همیشه در حال پرسیدن سواالت «:دو رویس به طور بخشنده ای  گفت

ل منه،و مال من تنها،و برای بیشتر از بازجو ما.بله،عزیز من،من ویراستار تو هستم و همیشه هم بودم.درست

اونها .و در اون زمان من مردان حذف کننده زیادی برای انجام دادن نیازهام ایجاد کردم. یکصد سال بوده
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چنین کوچک،چشمک زن،با گرایش های سیاه و سفید تمایل .بمونند این طور باقی تمایل نداشتند که طوالنی

آنها .ا خاکستری های همیشه در حال تحویل نایت ساید روبرو بشنندارن طوالنی ادامه بدن وقتی که ب

میسوختند ولی همیشه کسانی هستند که فکر می کنند آنها بهتر از هرکس دیگه ای می دونن،فقط بدنبال 

  ».....یک شانس تا دنیا رو طبق تصورات محدودشون بازسازی کنن

  

نم که چرا سردبیر بازجوی غیرطبیعی اونقدر اهمیت چرا اونها رو خلق می کنی؟من دلیلی نمی بی«:من  گفتم

  ».به اخالقیات در نایت ساید بده

به جز برای وقتیکه اون کپی های خوبی درست .من اصالً اهمیت نمی دم.دقیقاً درسته،آقای تیلور«

گزارش ها و محکوم کردن های گناهان و ننگ ها در نایت ساید برای نسلها صفحه های روزنامه من .میکنه

هنوز چیزهای زیادی برای دیدن .من بیشتر می خواستم.ولی یک طول زندگی برای من کافی نبود.رو پر کرده

تو میتونی همیشه در نایت ساید یک .بنابراین من یک راه پیدا کردم .باقی مونده بود،و فهمیدن،و انجام دادن

مردهای حذف کننده من چیزی یا  هر موقع یکی از.راه پیدا کنی،حتی اگر بعضی از اونها خیلی خوب نباشن

همه انرژیهای ذخیره شون از همه کارهایی که اونها ممکن بود انجام داده باشن برای .کسی رو حذف می کرد

اون انرژیها من رو نگه میداشت تابیشتر از اون چیزی که .قاپیدن باقی میموند؛و همه اونها به طرف من میومد

  ».مه بدم،و من رو حقیقتاً خیلی قدرتمند میکردباید در این دنیا باقی میموندم ادا

  ».تو کسی هستی که موهبت من رو خاموش کرد«:من گفتم

بله،اون واجب بود تا تو رو خنثی کنم تا تو نتونی پن داناوان رو به سرعت پیدا «:دو رویِس با آرامش گفت

رشد کنن و ذهنهای خوانندگان  شایعات درباره نوار زندگی پس از مرگ منتشر بشن و نیاز داشتم تامن .کنی

گذشته از همه اینها .مردم توجه خواهند کرد وارد کردن تو به داخل تضمین می کرد که.من رو افسون کنند
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بیرون  با دی وی دی مجانیدر زمانیکه نسخه یکشنبه من.باید مهم باشه قضیه وقتی که تو درگیر شدی،اون

  ».........و همش بخاطر تو.خواهند کردبیاد،مردم برای نسخه های روزنامه من جنگ 

  »فروش؟همه اینها در مورد فروش بوده؟«:من گفتم

  ».البته ،من فکر نمی کنم تو درک کنی دقیقاً چقدر پول من از این در میارم آقای تیلور«

  »چرا تواینجایی؟چرا حاال حقیقت در مورد خودت رو به ما فاش  می کنی؟«:بتی ناگهان گفت

خبرنگار خوبی  تو هنوز درحال پرسیدن سواالت درست،بتی،«.و تقریباً از روی عالقه لبخند زددو رویِس به ا

متاسفم عزیزم اما من اینجا هستم تا از عالیقم .حیف که تو هیچ وقت این داستان رو نخواهی نوشت.که هستی

ه هرگز برای چاپ و داستان تو،از حقیقت پشت نوار زندگی پس از مرگ نمیتون.محافظت کنم، و روزنامه م

  ».من اخبار را گزارش میکنم؛من هیچ آرزویی برای جزیی از اون بودن ندارم.شدن اجازه داده بشه

  .تو دی وی دی رو می خوای؟من اون رو از جیب کتم بیرون آوردم و به طرفش انداختم«:من گفتم

  ».چیز لعنتی به هر حال فقط جعلیه.اون رو داشته باش

حقیقی یا جعلی «.دتلق تلوق کنان روی سن پیش او بیفت نفتن دیسک نکرد،اجازه داد ااو هیچ تالشی برای گر

  .من هنوز میتونم اون رو بفروشم با تشکر از شامل شدن تو .بودن اون اهمیت نداره

شر کردن داستان و تحریک کردن عالقه،ولی همه اون تتو واقعاً برای من خیلی مفید بودی آقای تیلور،برای من

از کشته چی بهتر....من داستانم رو دارم،و از اونجایی که هر داستانی یک پایان خوب می خواد.تموم شدهحاال 

؟هیچ چیز مثل یک  همه رو در مورد اهمیت دی وی دی مطمئن می کنه برای به دست اوردنش شدن تو

م تو مجبوری من متاسف«او به بتی نگاه کرد»جسد مشهور برای اضافه کردن چاشنی به یک داستان نیست

نمیتونم بزارم کسی در اطراف چرخ بزنه تا داستانی رو که من میخوام به مردم .بمیری،همچنین،عزیز من

  ».بفروشم رو انکار کنه
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  »!من برای بازجو کار میکنم!من یکی از افرادتم.........اما «:بتی گفت

  ».من همیشه میتونم بیشتر بگیرم.من خبرنگارهای زیادی دارم«

من قبالً پیش بینی .تکون نخور ،آقای تیلور.............صدات واقعا خیلی فرسوده کننده ست.کت،عزیزمحاال سا«

خاموش کردن موهبت تو رو دوباره کردم،فقط در صورتی  که  تو در حال فکر کردن به استفاده از اون 

  ».ف کنیو تو هیچ چیز دیگر به اندازه کافی قدرتمندی نداری تا من رو متوق.روی من باشی

من جعبه کوچک .بیرون آوردم  اآکواریوس ر  جیب کتم کلید درونو من از »شرط مییندی؟«:من گفتم

عظیم در واقعیت  شکافیک .مثل یک گل فلزی ،رها شد و شکوفه دادو  فلزی رو فعال کردم،و ان باز شد

قبل ازاینکه  داو فقط انقدر وقت داشت که یک بار جیغ بکش.دقیقاً در جلوی گی لورد دو رویِس ظاهر شد

من محکم به بتی چسبیده بودم ،سپس وقتیکه خأل ما رو به جلو می کشید.،سپس او رفته بوددببلع اخأل او ر

  .وداین همه اش بدوباره خاموش کردم،و  اآکواریوس ر   کلید

من واقعاً باید «:بتی با چشم های بزرگ شده به من نگاه کرد من گفتم.ناگهان   کلوب خیلی خیلی ساکت بود

کلید رو به واکر میدادم،بعد از اون کار کثیف در فان فیر،ولی من یک ا حساس داشتم که اون ممکنه بکار 

  ».بیاد

  »استفاده نکردی؟ تو در تمام مدت اون رو داشتی؟چرا قبالً از اون«:بتی گفت

  ».قبالً به اون نیاز نداشتم« .من شانه باال انداختم

 .زد ااو من ر
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  سخن آخر

  

 احاال که من کلید آکواریوس ر.در کلوب الندینیوم ببینم امن به واکر تلفن زدم و برنامه ریزی کردم که او ر

من میتونستم به کلید بچسبم اگر من  .میخواست ادارمو او ان ر امن ان ر حتما می دانست کهبکار بردمواکر 

کلید آکواریوس باعث چندش من .آماده بودم که یک چیز بزرگ از ان درست کنم،اما من نبودم

آنها فقط .هیاهمیت مید بهشان نی خبرهای بد برای  همه کسانی اند کهاچیزهایی که تو مید.میشد

دی وی دی  برد تا مقدار زیادی زمان.وم بر گشتیم، من و بتی به کلوب الندینیانده وسوسه کنند.........خیلی

دار جایی که اسکوپ مالوی باید تصمیم می گرفت با اون چکار کنه،و خبر، لعنتی به دفاتر بازجوی غیرطبیعی

  .دش بیش از این سردبیری نداراروزنامه  شود که

،او »ونه تو کلید رو داریولی واکر چطوری مید«:در کنار من لی لی می کرد گفت با شادیبتی در حالیکه 

  .بر سر داشت به لباس پولکا داتش برگشته بود و کاله بزرگ مسخره

  ».واکر همه چیز رو میدونه،یا حداقل،هر چیزی که نیاز داره که بدونه«:من گفتم

 من متعجبم چه کسی جانشین او در.تمام وقت یه ادم بد بوده کنار بیاممن هنوز نمیتونم با اینکه سردبیر من «

  »بازجو میشه؟

  »اسکوپ مالوی؟«

بتی یک قیافه عدم تائید گرفت که هنوز باعث میشد که او جذاب به نظر »!من اینطوری فکر نمیکنم!ُاه،لطفاً«

مالک جدید باید یه نفر جدید بیاره،از ،نه.ن رو میدونهیا نکمک ویراستارهاستو او جزواسکوپ فقط «.برسه

برای اینکه برای اولین بار در دوره کاریم من یک داستان واقعی !نمی دماما تو میدونی چیه؟من اهمیت .بیرون

اخبار .حقیقت پشت  گی لورد دو رویِس،مرد حذف کننده،و نوار زندگی پس از مرگ!برای نوشتن دارم

  »درسته؟!که به این معنیه که من سرانجام یک خبرنگار واقعیم....واقعی



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 

  ».جو ممکنه بخاطر قدرت اون تو رو سردبیر جدید بکننچرا نه،باز، من دلیلی نمیبینم«:من گفتم

  !من یک داستان واقعی رو روی بازجو حدر نمیکنم!فاُه،پو«:بتی به طور اوقات تلخی گفت

نه؛من میخوام اون رو به جولین آدونت در نایت تایمز بفروشم؛در عوض یک شغل .خیلی زیادتر از سر اونها

مامی خیلی خوشحال !من توی دنیا  باال میرم!ک روزنامه واقعی یک خبرنگار واقعی در ی.در روزنامه ش

  ».........خواهد شد

  »همراهی جان تیلور بدنام؟ بادر مورد داستان دیگه ت چی؟یک روز «:من گفتم

  ».بذار یکی دیگه اون رو بنویسه«:درون بازوی من انداخت  اش ریبتی لبخند زد و به طور خودنمایانه ای بازو

ه کلوب الندینیوم رسیدیم،و بتی و من در پای پله ها متوقف شدیم تا به نرده آهنی سیاهی که باالخره ما ب

به میخ کشیده شده رو ی میخ های آهنی جایی که سه سر تازه جدا شده .احاطه کرده بود نگاه کنیم اکلوب ر

  .وجود داشت

ید انگار هنوزدر حال جیغ زدن وری به نظر میرسطهلنا .ملکه هلنا،تافی لوئیس باالشهری،و ژنرال کندور

نست ااز تسلیم شدن داشت،انگار او همیشه مید ناراحتیک قیافه .......تافی عبوس به نظر میرسید و ژنرال.بود

  .هشدار داده بودند او من مطمئنم افراد کافی ای به.که به  این ختم میشه

  .است عاشق شکستن یک قهرمان ساید نایت

منظره رو تحسین می کنی؟اون «:گفت دبدون عجله پایین  می آمد تا به ما بپیوندواکر در حالیکه از پله ها 

  ».خودش حرف میزنه،فکر کنم

  »کار توئه؟«من پرسیدم 

من دستورش رو دادم،اونها آرامش نایت ساید رو به هم زدن و تهدیدی برای فروبردن اون به «:واکر گفت

  ».جبور بودمبنابراین من کاری رو کردم که م.جنگ داخلی بودند

  ».و نه اصالً بخاطر اینکه اونها صالحیت تو رو به مبارزه کشیده بودن«:من گفتم

  .واکر به سادگی  لبخند زد

چرا ژنرال کندور؟منظورم اینه،اون ........اما «:بتی در حالیکه شیفته شده به سرهای جدا شده نگاه میکرد گفت
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  »یکی از آدمهای خوب بود،نبود؟

  »وم خطرناکتر از اون برای وضع موجود نبود،درسته واکر؟هیچ کد«:من گفتم

  ».من معتقدم تو چیزی برای من داری« :او یک دستش رو به طرف من آورد 

تو واقعاً فکر نمی کردی که مجاز «.در کف دستش بلند کرد اواکر ان ر.تحویل دادم امن کلید آکواریوس ر

  »جان؟ باشی چیزی به قدرتمندی این رو داشته باشی،درسته

  »..من میتونستم اون رو به کالکتور داده باشم.مواظب باش«:من شانه باال انداختم

 اش راو کار دستی ی ضربه آهسته زد و به کلوب برگشتاو برای من سر تکان داد،به کاله لبه دارش برای بت

  .پشت سرش جا گذاشت،برای دلسرد کردن بقیه

به اون اندازه قوی نیست که تو رو مجبور کنه کاری رو  نی،اوتو میتونستی اون کلید رو نگه دار«:بتی گفت

  ».که نمیخوای انجام بدی

اما به هر ........همه بستگی به این داره که او این روزها قدرتش رو از کجا میاره.شاید،شاید هم نه«:من گفتم

داشتن یک اتالف  مشخصاً،نه بخاطر در دست.نه حال ،من برای سر به سر شدن با او آماده نیستم، هنوز

  ».جادویی تجلیل شده،ما هنوز در یک طرفیم،فکر کنم

حتی بعد از این؟به اونها نگاه «:بتی در حالیکه با اشاره خشم آلودی به سرهای جدا شده نگاه میکرد گفت

تو !کشته شده بوسیله یکی از آدمکشهای سوگلیش،فقط به خاطر اینکه اونها موقعیتش رو تهدید کردند!کن

  ».من میتونم بگم.کندور رو دوست داشتیژنرال 

  ».واکر بدتر از این هم انجام داده،در زمان خودش،و همچنین من«:من گفتم

مجبور کرد باهاش روبرو بشم،چشمهاش چشمهای من  ابتی دو دست من رو  دستهای خودش گرفت و من ر

  .رو نگه داشته بود

هتر از اونی که به خودت اجازه دادی تا باور ب.تو بهتر از اون چیزی هستی که خودت فکر میکنی،جان«

ولی تو اون قاتل خونسردی .من بعضی از اونها رو دیدم.من میدونم تو کارها ی قابل سوالی انجام دادی.کنه

  ».نیستی که شهرتت مجبورت میکنه باشی
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  »............بتی«

میخواد که تو یک قاتل  ناو!بخاطر سوزی شوتر،شاتگان سوزی!نتو در راهی که هستی،هستی بخاطر او«

باشی،درست مثل او برای اینکه اون تنها راهیه که چیزی مشترک با تو داره به جای چیزی که هر کس دیگه 

  ».من میتونم یک زندگی بهتر نشونت بدم.تو مجبور نیستی که مثل او باشی ،جان.ای داره

  ».........بتی،نه«

تو .من میخوام که با تو باشم،می خوام که تو با من باشی.توامبه من گوش بده من عاشق .ساکت،جان،ساکت«

او .نمیتونی زندگیت رو روی سوزی شوتر هدر کنی،به سادگی بخاطر اینکه تو براش احساس تاسف می کنی

چطور تو میتونی یک رابطه .من نه مثل .او هرگز نمیتونه یک زن واقعی برای تو باشه......سرده،شکسته ست

ما .شته باشی وقتی که تو حتی نتونی لمسش کنی؟من میتونم تو رو خیلی خوشحال کنم،جانواقعی باکسی دا

  ».میتونیم یک خونه داشته باشیم،یک زندگی،یک زندگی با روابط جنسی

بودو می محکم نگه داشته بود،صورتش خیلی نزدیک به مال من  ااو به جلو حرکت کرد ،هنوز دستهای من ر

  .ش روی دهنم احساس کنمیرفهااز ح انفسش ر توانستم طعم

من دقیقاً نوع درست زن .هر آرزویی که تو همیشه داشتی.من میتونم هر نوع زنی که تو بخوای باشم،جان«

  ».تو میدونی که تو می خوای.با من بیا جان.برای توام،یک قدم در بهشت،یک قدم در جهنم

  ».ولی اون کافی نیست.بله،من میخوام«:من گفتم

تو مجبور نیستی که یک قاتل باشی،مجبور نیستی !ای اونجا هست؟من میتونم کمکت کنمچه چیز دیگه «

  »!با کمک من تو میتونی آدم بهتری باشی،یک قهرمان واقعی...........اونقدر سرد باشی

من چیزی هستم که باید باشم،تا کارها انجام بشه؛و اون شامل .ولی اون من نیستم،و هیچ وقت نبودم«:من گفتم

او من رو می پذیره،همه من .او همیشه من رو می فهمیده.ن رو میفهمهیسوزی ا.ه خوبی خوب هم میشهبد ب

من عاشق .او دوست منه،شریک منه،عشق منه.من هیچ وقت مجبور نبودم خودم رو برای او توضیح بدم.رو

یده،نه افسانه ای که تو درباره خود واقعی من اهمیت م نو  او. اونم،و او عاشق منه به بهترین وجهی که میتونه

من تو رو میخوام بتی ولی بهت نیاز ندارم،نه به شیوه ای که به سوزی .می بینی وقتی که به من نگاه میکنی
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  ».نیاز دارم

  »چرا؟...........اما «

  ».هیوالها به همدیگه تعلق دارند....شاید به خاطر اینکه«:من گفتم

  .او داشت به سختی نفس می کشید. ول کرد ار من به او نگاه کردم تا اینکه او دستهای من

  »سالم جان، اون دختر مزاحمت شده؟«:یک صدای سرد محکم باالی ما گفت

  ».از این،سالم سوزی ترنه بیش«:من گفتم

او در باالی پله هایی که از کلوب الندینیوم به پایین سرازیر ایستاده بود،یک کولی بلوند بلند قد در لباس 

به قطارهای فشنگ که به صورت ضربدی از روی  بر روی سواری،یک دست گذاشته شدهچرم سیاه موتور 

بتی به او نگاه کردو سپس به من و بعد سرش .داو بدون عجله به پایین آمد تا به ما بپیوند.ش گذشته بوداسینه 

  .با عصبانیت باال انداخت ار

  »!تیلورمن دیگه هیچ وقت نمی خوام ببینمت جان !شما الیق همدیگه اید«

او .او قدم زنان دور شد،کفش های پاشنه بلندش در سنگفرش صدای تق تق بلندی میداد،سرش باال ایستاده بود

  .یکبار هم به عقب نگاه نکرد

  »شاخ های خوبیه، من چیزی رو از دست دادم؟«:سوزی گفت

  »نه واقعاً،تو حاال کارت تموم شده؟«:من گفتم

زیاد «.سوزی به سرهای قطع شده نگاه کرد».یک کار کوچیک مخصوص.فقط پولم رو از واکر گرفتم.بله «

  ».وقت من رو نگرفت

  .م،اما نگفتموینستم چیزی بگامن میتو.من به او نگاه کردم و بعد به سرها

  ».یاال،سوزی،بیا بریم خونه«:من گفتم

  .اینجا نایت سایده
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