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  كامالً محرمانه

  خدمت عاليجناب موريس گروپ

  بلچلي اسقف

 

 

  اسقف عزيز

خيلي به من سخت  .حاال سه ماه از اقامت من در گروشام گرينج مي گذرد

  .معلم ها همه هيوال هستند. گذشته است

حتا . ندبدتر از همه اينكه از خبيث بودن لذت مي بر و... بچه ها همه خبيث اند

  !براي اين جايزه هايي هم مي گيرند

 از اينكه تظاهر مي كنم به اينجا عالقه مندم بيزارم، اما تنها به اين ترتيب است

  .كه كسي نمي تواند هويت واقعي مرا حدس بزند

علت اينكه شما مرا به اينجا فرستاده  اما تمام مدت در فكر مأموريت خود و

مدرسه و جزيره اي كه در آن  راي از بين بردنمي خواستيد من ب. ايد، هستم

  قرار دارد،

فكر مي كنم اين كار انجام پذير  و خبر خوب اين است كه كه. راهي پيدا كنم

  .عاقبت راهي پيدا كرده ام. باشد

و .تمام قدرت گروشام گرينج در يك جام نقره اي متمركز شده بنظر مي رسد

غاري پنهان شده كه هيچ كس نمي اين جام در  .آن را جام نحس مي نامند

  .تواند به آن نزديك شود

بار جام را بيرون مي آورند و به عنوان جايزه به دختر يا پسري  اما سالي يك



  .امتحانات باالترين نمره را گرفته باشد مي دهند كه در

  .شود اين كار تا چند هفته ي ديگر انجام مي

 كتابخانه ي مدرسه يك كتاب قديميدر . در ضمن تحقيقاتي هم انجام داده ام

  :در همان كتاب اين شعر آمده بود. جادو و ورد پيدا كرده ام

 

  سايه اي كه قد كشيده بر خاك بپرهيز از

  پديدار مي شود،

  آغاز كرد آن جا كه سنت آگوستين روزگار

  .و چهار شواليه، مرد مقدسي را با عذاب كشتند

  دآنجا آورده شو چرا كه اگر جام به

  .گروشام گرينج ناپديد خواهد شد

 

و اگر . من معني شعر را كشف كرده ام! عالي جناب و حاال خبرهاي خوب،

  بتوانم به جام دست پيدا كنم،

  .مأموريت را به انجام خواهم رساند و گروشام گرينج از بين خواهد رفت

 

 

  با بهترين آرزو ها براي شما و خانم گروپ

  خدمتكار مطيع شما

  چمور مخفي در گروشام گرينمأ

 

 

  



 

  1فصل
   روز ورزش و بازي

  
 
 و _ مسابقه ي قاشق و تخم مرغ_گروشام گرينج روز ورزش و بازي بود در

  .تخم مرغ برنده شد

يك مسابقه ي دوي طوالني بود و تخم مرغ با پاهاي عالي اش برد، در حالي كه 
  .به سختي سعي مي كرد خود را به او برساند قاشق

سه پايي ها، براي دومين سال يك  يك گوشه ديگر زمين، در مسابقه ي دودر 
  .پسر سه پا برنده شد

پدرها و مادرها، به هم خورد، چون كسي به ياد آورد  در همين ضمن، مسابقه ي
  .نشده اند هيچ كدام از پدرها و مادرها دعوت

نيزه  اي پرتابگرگور، باربر مدرسه، بر. آن روز بعداز ظهر اتفاق بدي روي داد
  با اينكه او جزو مسابقه دهنده ها نبود،. نامناسب تشخيص داده شد

و بدون اينكه نگاه كند، وارد محوطه ي مسابقه شد و متأسفانه يكي  گردش كنان
  خانم ويندرگست،. خورد از نيزه ها به او

متري توي شانه  پرستار مدرسه، او را در حالي كه يك ميله ي آلومينيومي دو
  ش فرو رفته بود، به درمانگاه برد،ا



  .تازه متوجه شدند نمي تواند از در داخل شود اما وقتي به آنجا رسيدند،

در حالي كه (آقاي كيلگراو. پيش رفت به جز اين، همه ي كارهاي ديگر خوب
  و آقاي كرير،) يك لباس محافظ سياه پوشيده بود

از آنجا كه يكي از معلم .  شدندبراي سومين بار در مسابقه ي دو معلم ها برنده
  خون آشام و ديگري روح بود، ها

ساعت چهار، . رسيدند تعجب آور نبود كه آنها مثل هميشه هم زمان به آخر خط
  به دنبال مسابقه ي پرش ارتفاع،

سنتي آن چاي در برج هاي مدرسه داده مي  به طور: چاي در بلندي صرف شد
  .شد

ديد كه همراه هفت معلم شان دور  سر را مياگر كسي شصت و پنج دختر و پ
  ساندويچ ها و توت فرنگي با خامه جمع شده شده بودند،

 …فكر مي كرد اين يك روز ورزش و بازي در يك مدرسه ي معمولي است
  .كمي به قلعه ي دكتر فرانكشتاين شباهت داشت هرچند كه مدرسه

هاي ورزشي هم شكل به اينكه همه، لباس اگر كسي از نزديك نگاه مي كرد، از
  .تعجب مي كرد تن داشتند و انگشتر سياه يكساني در دست، كمي

و آقاي  اما فقط اگر اتفاقاً چشم كسي به مديرهاي گروشام گرينج، آقاي تيگل
  .فيچ مي افتاد، ممكن بود بتواند حقيقت را حدس بزند

 روي يك دو سر. گروشام گرينج واقعاً دو سر بودند چون مديرها يعني سران
  .هولناك ناموفق از كار در آمده بود نتيجه ي آزمايشي كه به طرزي: بدن

سر و داشت خيار نمك زده مي  آقاي تيگل، ريشو بود با كاله لبه داري روي
  .خورد



ساندويچ نان و كره مثلثي شكل  آقاي فيچ طاس و بدون كاله بود و داشت يك
مي رفت لذت مي  به معده شانو هردو مرد از ساندويچ كاملي كه . مي جويد

  .بردند

آن هم با وجود  .مسلماً گروشام گرينج هر چيزي بود به جز يك مدسه ي عادي
  يك ناظم خون آشام و مديري با دو سر،

يك گرگنما، يك جادوگر، و يك زن سه هزار  و معلم ها كه عبارت بودند از
  .ساله

 و هفتمين دخترهاي هفتمين پسرها همه ي بچه هاي آنجا هفتمين پسرهاي
  .هفتمين دخترها بودند

دنيا آمده بودند و هدف واقعي مدرسه اين بود كه به  آنها با نيروهاي جادويي به
  .چگونه از نيروهايشان استفاده كنند آنها بياموزد در دنياي بيرون

خوب « :داشت، پرسيد آقاي تيگل در حالي كه يك سوسيس كوكتل برمي
  »آخرين مسابقه چي است؟

بلند، حادثه اي رابه يادش مي آورد  سوسيس چروكيده روي يك ميله ي چوبي
  .كه تازه بر سر گرگور آمده بود

  ».مسابقه ي دو با مانع« :داد آقاي فيچ جواب

  »كساني هستند؟ خوب است، و شركت كننده هاي نهايي چه! آها، بله «

 جيل. روفوسويليام « :آقاي فيچ يك جرعه چاي بدون شير و شكر نوشيد

  ».و ديويد اليوت. وينسنت كينگ. جفري جوزف. گرين

. ديويد اليوت« :شير توي دهانش ريخت آقاي تيگل دو حبه قند و يك قاشق
  ».بايد جالب باشد



نقطه ي شروع ايستاد و مسير پيش رويش را ارزيابي  ده دقيقه بعد، ديويد در
  .كرد

شبيه مسابقه هاي دو با مانع ديگر در با مانع اصالً  مطمئن بود اين مسابقه ي دو
  .اطمينان داشت در اين مسابقه برنده خواهد شد به همان اندازه هم. دنيا نيست

در اين . اقامت او در گروشام گرينج مي گذشت حاال تقريباً نزديك يك سال از
  مدت او پانزده سانتي متر قد كشيده بود،

ه يك بچه ي شيطان كمتر شده و كمي توپر شده بود و به همين جهت شباهتش ب
  .يك دونده شباهت داشت بيشتر به

پريده تر و جدي تر  حاال موهاي قهوه ايش را بلند كرده بود، و چهره اش رنگ
اسرارآميزتر  آبي او اكنون مراقبتر و تا حدي_چشم هاي سبز. بنظر مي رسيد

  .شده بود

تازه به مدرسه آمده بود، از  تيوق. اما تغييرات واقعي در درون او اتفاق افتاده بود
  .آنجاست اما اين پيش از آن بود كه بفهمد چرا... آنجا نفرت داشت

به دنيا  اينطور. او هفتمين پسرِ يك هفتمين پسر بود. حاال آنجا را پذيرفته بود
  .آمده بود و هيچ كاري نمي توانست بكند

 سعي كرده از با مدرسه مي جنگيده و برايش خيلي عجيب بود كه روزگاري
مي دانست نمي خواهد هيچ  امروز، يك سال بعد از آن روزها،. آنجا فرار كند

  .جاي ديگري جز آنجا باشد

دانست تا دو هفته ي ديگر بعد از گرفتن باالترين  و مي. او به آنجا تعلق داشت
  .فارغ التحصيل مي شود جايزه ي مدرسه، جام نحس، از مدرسه

موهاي   و برگشت و پسري خوش قيافه را بادر پشتش چيزي حركت كرد



  .روشن و شانه هاي پهن ديد كه لبخند زنان بطرف خط شروع مي آمد

سه ماه قبل به مدرسه . جديدترين شاگرد گروشام گرينج بود وينسنت كينگ
  .نحو حيرت انگيزي پيشرفت كرده بود آمده بود،اما در همين مدت به

افتخار گرفتن انگشتر سياه را كسب   شده واز وقتي اسرار مدرسه بر او آشكار
  كرده بود، به سرعت پيش رفته بود و

ديويد در امتحانات مدرسه از همه باالتر بود، اما بعضي ها مي گفتند  با آنكه
  .به او برسد وينسنت مي تواند

دو از  هر. شايد يكي از داليل اينكه ديويد وينسنت را دوست نداشت همين بود
 قابت داشتند، اما اين اواخر رقابت بين آن دو كم كم صورت ديگريآغاز با هم ر

  .پيدا كرده بود

تصميم داشت  و. دليلش را درست نمي دانست. ديويد به وينسنت اعتماد نداشت
  .او را شكست بدهد

و قوس مي داد تا براي مسابقه  ديويد به وينسنت نگاه كرد كه بدنش را كش
  .حرف نمي زدند مدت ها بود كه با هم. زدندهيچ حرفي با هم ن. آماده شود

هر دو _. جيل بهترين دوست ديويد بود. همان وقت، جيل گرين بطرف آنها آمد
 و ديويد از لبخند زدن جيل به وينسنت _در يك روز به مدرسه آمده بودند

  .شد ناراحت

 ».موفق باشيد«:جيل گفت

  ».ممنون« :لبخند زد و گفت وينسنت

 باز كرد تا چيزي بگويد، اما همان وقت ويليام وجفري از راه دهانش را ديويد
  .متوجه شد وقت آن است در خط شروع جا بگيرد رسيدند و ديويد



در حالي كه هفت تير مخصوص شروع  _كه التين درس مي داد_آقاي كيلگراو 
  .شد مسابقه را با دستكش سياهش در دست گرفته بود، ظاهر

  . ايستاده بودند و تماشا مي كردندبقيه ي شاگردان كمي دورتر

  ».سر جاهايتان قرار بگيريد« :گفت معلم التين

  .هفت تير را بلند كرد

  *»!...كوريت !سوگريت! سيسيت«

. نشست دويست متر جلوتر از او كالغي غارغار كرد و روي زمين. و شليك كرد
  .مسابقه آغاز شد

يك _مانع رفتند ا بطرف اولينپنج دونده شروع كردند به دويدن و روي سبزه ه
  .تور كه در ارتفاع سي متري از يك قاب چوبي آويخته بود

همه زودتر رسيد، اما براي ديويد جالب بود كه او اولين اشتباهش را  جفري از
  وقتي نوبت به خودش رسيد،. كرد از تور باال برود مرتكب شد و سعي

ويليام و . ي مانع عبور كردشناور شد و از رو به سرعت وردي خواند، در هوا
  .ميان تور گذشتند جيل خود را به خرمگس تبديل كردند و از

به پاي هم  هر چهار نفر پا. وينسنت ناپديد شد و در طرف ديگر تور ديده شد
  .مي دويدند

همه ي بچه ها . بود دومين مانع مسابقه، گودالي كم عمق و پر از ذغال سوزان
لحظه  مردم هاوايي را آموخته بودند و ديويد يكشيوه ي روي آتش راه رفتن 

  .هم درنگ نكرد

ويليام  با هشت گام بلند از گودال گذشت و از گوشه ي چشمش متوجه شد
 فراموش كرده يكي از بند كفشهايش را ببندد و يكي از كفشهاي نايك او آتش



  .گرفته

  .به اين ترتيب حاال سه نفر مانده بودند

ي شاگردان كه آنها را تشويق مي كردند، ديويد و  دي بقيهدر ميان فريادهاي شا
مسير چرخي زدند و به كلي ناپديد  جيل و وينسنت دور درخت بلوطي در آخر

  .شدند

كه پنهاني يك جا به جايي در  اين يكي از آن كارهاي خاص آقاي كرير بود
  !فضا را در مسابقه گنجانده بود

ي گذشت و صخره ها پيش رويش بود از كنار درخت م يك لحظه ديويد داشت
  خورد و لحظه ي بعد و علفها به نرمي با وزش نسيم تكان مي

در جايي آن  تقال كنان از ميان طوفاني از باد و گازهاي سمي روي سياره اي
  بنظر مي رسيد در سياره ي مريخ است و. سوي كهكشان، مي گذشت

 و نيروي جاذبه آنقدر زياد بود شب در برابر او شانزده ماه آويخته بود در آسمان
  .توانست پاهايش را حركت دهد كه به زحمت مي

بود و خوشحال بود  چشمهايش از بوي آمونيوم هيدروسولفايد پر از اشك شده
  .واكنش اش آنقدر سريع بوده كه بتواند نفسش را حبس كند

مي پاهاي جيل را شنيد كه روي قلوه سنگهاي نارنجي و خاكستري فرود  صداي
  .مي شد آمد و به او نزديك

 او لنگ لنگان از باقي مانده هاي ايستگاه فضايي ناسا گذشت و بطرف پرچمي

  .رفت كه حدود صد متر دورتر قرار داشت

 و ديويد بر اثر _شدت سرد بود  سياره به_دندانهايش از سرما بهم مي خورد
   را از بين برد،او برخورد با ابري گازي از عناصر اوليه كه كامالً بينايي



را گشود و  اما بعد سبزه ها را زير پايش حس كرد، چشمهايش. فريادي كشيد
  .ديد به جزيره ي اسكرول بازگشته

رسيدن به آن بايد از سه مانع ديگر هم  اما پيش از. خط پايان پيش رويش بود
  .مي گذشت

ز جيل جلو وينسنت ا. ويليام خيلي دورتر بودند جفري و. به پشت سر نگاه كرد
  ديويد كه حواسش به پسرِ ديگر بود، .زده بود و فقط بيست متر عقب تر بود

تور بين دو . مانع بعدي بود يك راست به درون تار عنكبوت غولپيكري رفت كه
  درخت بسته شده بود و تا وقتي درون آن گرفتار نمي شديد،

 اما. ارها نجات دادتقريباً نامريي بود، ديويد خود را بازحمت زياد از ميان ت

   به بازويش چسبيد و مجبور شد ثانيه هاي_ كلفت و چسبناك_بازهم يك تار

هر چند عاقبت توانست خود را رها . را براي نجات آن از دست بدهد با ارزشي
  .بطرف جلو پشتكي زد، بعد بلند شد و دويد روي زمين لغزيد،. كند

  »!تو موفق مي شوي! زودباش، وينسنت «

اما باز . د مي دانست خيلي ها دارند او را هم مثل وينسنت تشويق مي كنندديوي
  .شنيدن نام وينسنت از زبان دوستانش او را آزرده مي كرد هم

به راحتي از شش مانع پيش رويش گذشت، بي آنكه  خشم بر سرعت او افزود و
  .وصل بود فكر كند به ده هزاتر ولت جريان برقي كه به آنها

دونده ها را به  يك چاله ي بي انتها مانده بود با دو تخته ي باريك كهحاال فقط 
  .انتهاي خط مي رساند

كمتر از شش سانتيمتر عرض  تخته. پايش روي تخته ي سمت چپ پايين آمد
  .داشت و در مقابل وزن او كمي خم شد



سعي مي كرد تعادلش را بدست بياورد كمي تاب خورد و اين  ديويد وقتي داشت
  .به پايين نگاه كرد. مرتكب شد ع بود كه دومين اشتباهش راموق

با يك لغزش . مي آورد چاله تا مركز زمين مي رفت و از سوي ديگر آن سر در
  .به نيوزيلند مي رسيد

حاال داشت به چيزي نگاه مي كرد كه  ديويد هرگز به ارتفاع عالقمند نبود و
  .آسانسور را نداشت يد يكشبيه يك آسانسور ميله اي بود، هرچند كه فوا

و آنوقت . كند يك بار ديگر مجبور شد براي غلبه بر سرگيجه و تهوع، وقت تلف
  .بود كه وينسنت از او جلو زد

كسي از روي تخته ي ديگر به سرعت از  فقط متوجه شد. ديويد حتا او را نديد
  .جلو رفت ديويد لبش را گاز گرفت و به سرعت. كنار او گذشت

 ديگر، سطح چوبي زير پايش باال پريد و خم شد و بعد در حاليكهده قدم 

  .وينسنت بين او و خط پايان بود، به طرف ديگر رسيد

او از همان تخته چوب گذشته بود و . رسيده بود در اين ضمن، جيل به آنها
نفس جيل را پشت گردنش حس  آنقدر به ديويد نزديك بود كه مي توانست

  .كند

نشانه ي پايان مسابقه بود،  نوار سرخي كه.  توانش پيش رفتديويد با آخرين
  .وينسنت درست جلوي او قرار داشت. پنجاه متر جلوتر بود

در دو طرف تماشاگران در حال تشويق بودند، آقاي كيلگراو يك زمان سنج در 
داشت، آقاي فيچ و آقاي تيگل داشتند به كالغ زخمي تنفس دهان به  دست

  .دهان مي دادند

 هنوز تار. ديويد تا وقتي كار را به انجام رساند، نمي دانست دارد چه مي كند



  .عنكبوت را در دست داشت و با يك حركت تند آنرا از برابر خود راند

از نزديك مي ديد او چه كرده است، آنرا تصادف به حساب مي  حتا اگر كسي
  .باشد از دست آن راحت شود آورد، مثل اينكه فقط خواسته

اين . او قالب شد ار عنكبوت دور مچ پاي چپ وينسنت پيچيد و به پاي راستت
  كار براي متوقف كردن او كافي نبود،

در همان لحظه، ديويد با آخرين نفس از او جلو زد  اما باعث شد بلغزد و درست
  .پاره كرد و نوار پايان مسابقه را با سينه اش

  .او برده بود. تمام شد

ديويد روي سبزه هاي نرم افتاد . كشيدند همه فرياد مي. نه شدتمام مدرسه ديوا
دور او مي چرخيدند به پشت  و همانطور كه ابرها، آدمها و نوار در اهتزاز

  .برگشت

جيل . پهلو زده بود، ايستاد وينسنت نفس نفس زنان و درحاليكه دستهايش را به
بود و هنوز مسافتي  جفري در تار عنكبوت گير افتاده. سوم شد، ويليام چهارم
  .دورتر در هوا آويزان بود

او كنار خط پايان ايستاده بود و » !ديويد خيلي خوب، بود«:آقاي كرير گفت 
. لبخندهاي او روح مانند بود اما همه ي. لبخند روح مانندي بر لب داشت

  »!خوب دويدي«

ت وقتي داش.احساس رضايت نمي كرد ديويد وينسنت را شكست داده بود، اما
  .سرپا مي ايستاد از خودش خجالت مي كشيد

چشم تمام مدرسه تقلب كرده بود، آن را مي دانست، و وقتي وينسنت  او جلو
  .را دراز كرد، حالش بدتر شد بطرف او آمد و دستش



  ».مسابقه ي خوبي بود« :وينسنت گفت

ده ديويد دست او را گرفت و آرزو كرد مي توانست آنچه را انجام دا ».ممنون«
  .ديگر خيلي دير شده بود بود، جبران كند، اما

جيل وقتي آن  البته،. برگشت و ديد جيل با حالت عجيبي نگاهش مي كند
  .حادثه اتفاق افتاد به او نزديكتر بود

اما او چكار مي كرد؟ . باشد او چه كرده، جيل بود تنها كسي كه ممكن بود ديده
  آيا به كسي مي گفت؟

  »...جيل«:گفت ديويد

  .اما جيل پشتش را به او كرده بود و مي رفت
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2فصل 
  روي صخره ها

  
 

و مج  ديويد روي يك برآمدگي سنگي نشسته بود، صخره ها پشت سرش بود
  .اينجا يكي از محلهاي محبوب او در جزيره ي اسكرول بود. دريا پيش پايش

ك بود كه چون توده اي صداي امواج، خالي بودن افق و ساحل نورفول عاشق
  .ديده مي شد گسترده در دوردست

لبهايش حس  در حاليكه باد تند بر گونه هايش مي وزيد و طعم آب دريا را بر
  .به آنجا مي آمد تا فكر كند. مي كرد، آنجا مي نشست

ورزش و هيجان مسابقه ي دو با مانع بيست و چهار ساعت مي  از روز بازي و
  .روحيه ي او تغيير نكرده بود مدتگذشت و در تمام اين 

. كه در مسابقه برنده شود هيچ نيازي نبود. از دست خودش آزرده و نااميد بود
  .شد در روز بازي و ورزش هيچ جام افتخار يا جايزه اي داده نمي

  پس چرا تقلب كرده بود؟

  »...وينسنت كينگ«:زير لب با خودش گفت

  »شده؟ او چه«

 جيل در يك سالي كه در. و ديد جيل گرين بطرفش مي آيدبه اطراف نگاه كرد 

  .گروشام گرينج بود به اندازه ي او تغيير كرده بود

با موهاي بلند تيره و پوست روشن، بيشتر به . شده بود و زيباتر... ساكتر، آرامتر



  .كرده بود، كه در واقع همين هم بود يك ساحره ي جوان شباهت پيدا

  »را كردي؟ ديروز چرا آن كار«:گفتجيل كنار او نشست و 

  »...تو ديدي«

  ».بله«

جيل ان موضوع را پيش كشيده،  ديويد خوشحال بود كه» .من احمق بودم«
  ».قصد نكردم آن كار را از«. چون خودش جالت مي كشيد از آن حرف بزند

نمي . توانستم فقط نمي. اما نمي توانستم بگذارم برنده شود«. ديويد آهي كشيد
  ».انم چراد

  »تو او را دوست نداري؟«

  ».نه«

و خيلي هم خوش قيافه . محبوبيت دارد. وينسنت باهوش است اما بخاطر چه؟«
  ».است

بيش از حد «. يك لحظه فكر كرد» .همين دوستش ندارم براي«:ديويد گفت
  ».كارش ايراد دارد اگر از من بپرسي، يك جاي. كامل است

  ».سي، تو فقط حسوديو اگر از من بپر«:جيل گفت

آنقدر صبر كرد تا . ديويد سنگي برداشت و بطرف دريا پرت كرد »حسود؟«
  .دستش را دراز كرد سنگ ناپديد شد، بعد يك

  .سنگ بسرعت از توي آب بلند شد و دوباره در كف دست او جا گرفت

  .سنگ را به جيل داد

  ».خيلي عالي بود«:جيل به تلخي زير لب گفت

چرا بايد به وينسنت حسادت كنم؟ اگر منظورت برنده شدن جام «:گفت ديويد



  ».شانسي ندارد نحس است، او هيچ

  ».هنوز مي تواند خودش را به تو برساند. سي امتياز از تو عقب است«

.  باقي مانده بود_جشن هالوين_ اكتبر31فقط دو هفته به مهمترين روز مدرسه، 
  .ه ترين شاگرد مدرسه داده مي شددر اين روز بود كه جام به برجست چون

نمره هاي تمام امتحانات جمع مي شد و نتيجه را روي تابلوي  در طول سال،
ديويد از اول باالترين امتيازها را . مديرها مي نوشتند امتيازها در بيرون دفتر

  .داشت

به سرعت باال آمده بود كه حاال نامش درست زير نام ديويد  اما وينسنت آنقدر
  داشتند كه فاصله ي بين آن دو خيلي زياد است،  و هرچند همه قبولبود،

مدرسه اي مثل گروشام گرينج هر اتفاقي  هيچ چيز ثابت نبود، به خصوص در
  امتحان ديگر باقي بود، گذشته از همه، هنوز يك. مكي توانست روي بدهد

متيازهايي را ممكن بود ا و ديويد بايد به ياد مي داشت كه هميشه. نفرين پيشرفته
  ...بخاطر رفتار بد، براي دير كردن. از دست بدهد

 .تقلب در مسابقه ي روزبازي و ورزش، ممكن بود امتياز از دست بدهيد و براي

 

  »تو او را دوست داري؟ «:ديويد پرسيد

  ».بله«

  »از او خوشت مي آيد؟«

كر به او چرا اين قدر خودت را با ف. هيچ ربطي ندارد به تو«:جيل آه كشيد
  »نارحت مي كني؟

اما . مطمئن بود موجها دارند با نجوا مي كنند.ديويد به خود لرزيد ».نمي دانم«



روي دستش، آنجا كه سنگ قرار داشت احساس . گويند نمي فهميد چه مي
  .سرما مي كرد

اين . يك چيزي در او تقلبي است. كار او درست نيست يك جاي«:ديويد گفت
  ».را حس مي كنم

يك ربع به چهار بود، نزديكِ وقت دو درس . زنگي نواخته شد ر دوردست،د
  .للوپ، بعد جادوگري عمومي با خانم ويندرگست فرانسه با موسيو:آخرِ روز

او التين را تقريباً خوب ياد . اهميت نمي داد ديويد به پيشرفت در درس فرانسه
   مي زد،مصر باستان حرف گرفته بود و در حد قابل قبولي به زبان

هرچه باشد، «:گفت اغلب مي. اما دليلي براي يادگيري زبانهاي امروزي نمي ديد
  من مي توانم چهارده جن و دو نيم اله را به زبان مصري احضار كنم،

  »اما به زبان فرانسه چه چيزي مي توانم بخواهم؟ يك بشقاب پنير؟

ان با همان جديت گروشام گرينج اصرار داشت تمام درسها دبيرست اما بهرحال
  .داده شود درسهاي اضافي و خاص، درس

  ».بهتر است راه بيفتيم«:ديويد گفت

. ديويد، به من قول بده دوباره تقلب نمي كني«:گفت جيل بازوي او را گرفت و
  »...خوب نيست منظورم اين است، اين كار براي تو

  ».قول مي دهم«:ديويد صاف در چشمهاي او نگاه كرد

پس از يك سال اقامت . گروشام گرينج پيش روي آنها ديده مي شد ساختمان
  .مدرسه بنظر ديويد تا حدي غم انگيز بود در جزيره، هنوز ساختمان

. مثل يك خانه ي جن زده بود گاهي به يك قلعه شباهت داشت، گاهي هم
  شد، شبها، وقتي ماه پشت برجهاي بلند شرقي و غربي پنهان مي



  . براي ديوانه هاي جنايت كار شباهت پيدا مي كردآنجا به تيمارستاني

 پنجره ها ميله داشت، درها آنقدر قطور بود كه صداي بهم كوبيده شدن آنها از نيم

  .مايل دورتر شنيده مي شد

روزگاري آنجا . بود اين چيز عجيبي_با همه ي اينها ديويد آنجا را دوست داشت
  .او محسوب مي شدحاال خانه ي . تازه و عجيب و ترسناك بود

 »پدر و مادر تو مي آيند؟«:پرسيد جيل

  »چي؟«

  ».براي اهداي جايزه. دو هفته ي ديگر«

 ديويد از روزي كه به گروشام گرينج آمده بود ادوارد و الين اليوت را به ندرت

  .والدين كمتر به مدرسه مي آمدند. ديده بود

  .ت كرده بودنامه اي درياف اما او همين چند روز قبل،از پدرش

 

 

  ديويد عزيز،

 

   اكتبر31اطالع مي دهم من و مادرت، در روز  به اين وسيله به تو

  در ضمن خواهرم،. خواهيم آمد براي اهداي جايزه به گروشام گرينج

  اتوموبيل به مارگيت عمه ميلدردت را، با خود خواهيم آورد و بعد او را با

  .خواهم بود ز روز را در مدرسهبه اين ترتيب من فقط نيمي ا. مي بريم

  .براي صرفه جويي در وقت، براي تو يك نامه ي نصفه مي فرستم

 

 

  .كاغذ به دقت نصف شده بود. و نامه همين جا تمام شد



  »پدر و مادر تو چطور؟. مي آيند بله،«:ديويد گفت

و مادرش يك هنرپيشه،  پدرش يك ديپلمات بود» .نه«:جيل سرش را تكان داد
  .مين دليل به ندرت آنها را مي ديدبه ه

  ».است و مادر دارد در باغ آلبالو بازي مي كند پدر در آرژانتين«

  ».نقش خوبي دارد«

  ».آلبولوها را بازي مي كند نقش يكي از«

دو دقيقه «:گفت. انداخت جيل به ساعتش نگاهي. حاال به مدرسه رسيده بودند
  ».به چهار مانده، داريم دير مي كنيم

  ».تو جلو برو«:گفت ديويد زير لب

شايد «.برگرداند جيل جلو رفت، بعد سرش را» .اخم هايت را باز كن، ديويد«
  ».الزم نيست نگران باشي. تو جام را مي بري.حق بات تو باشد

رفتن او را ديد و بعد برگشت، راهش را كج كرد تا از ميان گورستان  ديويد
  ا دور بزند،و برج شرقي ر خصوصي مدرسه بگذرد

اما اينبار، به محض  .اين راه ميانبري بود كه معموالً از آن استفاده مي كرد
در زير سنگ  پيش از آنكه بداند دارد چه مي كند. رسيدن به اولين گور ايستاد

  گوري خزيد،

  .همه ي فكرهاي ديگر از سرش بيرون رفته بود

تنها نكته غير . شده بوديكي از درهاي كناري مدرسه باز . سرك كشيد آهسته،
  .اين در هميشه قفل بود عادي اين بود كه

پله اي سنگي و پيچ  از آن اتاق راه. اين در به اتاقكي در برج شرقي راه داشت
 .منتهي مي شد در پيچ دويست متر باالتر مي رفت و در باال به اتاق كامالً گردي



 

مي  يزي نبود و بنظردر پايين پله ها چ. هرگز كسي به برج شرقي نمي رفت
  .رسيد باال رفتن از ره پله هاي لرزان و قديمي كار خطرناكي باشد

  چه كسي؟. اما كسي داشت از آنجا بيرون مي آمد. كلي متروك بود اين محل به

كه با كنجكاوي به اطراف نگاه مي كرد، از برج بيرون آمد  چند لحظه بعد سركي
  .و جواب سوال معلوم شد

با آن موهاي طاليي كه با جعد زيبايي از پيشاني :صله او را شناختديويد بالفا
  .عقب رفته بود و چشمهاي آبي نافذ كه حاال باريك و مراقب بود اش

عقب برگردد، در را كشيد و پشت سر بست، بعد با عجله  پسرك بي آنكه به
  .بطرف مدرسه به راه افتاد

به كالس درس . حظه صبر كردديويد قبل از بلند شدن از پشت سنگ گور چند ل
  دير مي رسيد و مي دانست با اينكار به دردسر مي افتد فرانسه

برج . وينسنت در آنجا چه مي كرد؟ جلو رفت. كرده بود اما كنجكاوي بر او غلبه
  .بود، در برابر او قد كشيده بود كه نيمي از آن را پيچك پوشانده

بازي نور بود يا اينكه واقعاً  فقط. مي توانست شكاف پنجره ي زير برج را ببيند
برج با كسي ديدار  چيزي در آنجا حركت مي كرد؟ وينسنت در اتاق گرد باالي

  كرده بود؟

  .ديويد به در رسيد

اش قرار گرفت و كسي كه معلوم نبود از كجا پيدا  اما همان وقت دستي بر شانه
  .نفسش را حبس كرد ديويد. شده، او را بطرف ديگر چرخاند

  .فقط گرگور بود، باربر مدرسه. بعد آرام شد



هم اگر چنين موجودي كنار گورستان مدرسه جلو هر كسي را  حتا همان وقت
  .سكته كند مي گرفت، ممكن بود از ترس

 گرگور شبيه موجودي بود كه از توي فيلمهاي ترسناك بيرون آمده باشد،

  .كردنش شكسته بود و كشيده شده بود

هنوز مي توانست سوراخي را  ديويد. ن پيراهن را به تن داشتهرچند هنوز هما
  .كه نيزه در آن فرو رفته بود، ببيند

» كوجا مروي،ارباب جوان؟«:عجيب و قل قل مانندش پرسيد گرگور با صداي
او واقعاً هم گوشت خام مي . مي جويد گرگور كلماتش را مثل گوشت خام

  .جويد

كه معموالً مجبور مي شد زير ميز  ر بودغذا خوردنش سر ميز آنقدر چندش آو
  .غذا بخورد

  »...من فقط داشتم«:گفت ديويد كه نمي دانست چه بگويد،

  ».عجله كني بايت. از دس ها عكب مي ماني. اما دس ها، ارباب جوان«

  .گرگور جلو آمد و بين ديويد و در قرار گرفت

  »...من فقط به چند دقيقه وقت. گرگور صبر كن،«:ديويد گفت

. زانو بود، اين پا و آن پا كرد گرگور در حاليكه دستهايش روي» .هيچ دقيقه«
  .براي عكب ماندن از دس نمره بد هست«

  »...گرگور مي داند! بله. نمره بد ديگر ارباب جوان جام را نگيرد و با خيلي

  »تو چه مي داني، گرگور؟«:كنجكاو شده پرسيد ديويد كه ناگهان

آيا او بيرون آمدن وينسنت را . او بوده د گرگور داخل برج منتظربه نظر مي رسي
  ديده بود؟ و چرا ناگهان از جام حرف زد؟



كه در مورد گرگور يكي از آنها ... حتماً اين چيزي بيشتر از با چشم ديدن بود
  .سانتيمتر پايين تر از آن يكي قرار داشت سه

  ».جوان زود باش ارباب« :گرگور با اصرار گفت

 به باربر پشت كرد و با عجله بطرف» .بسيار خوب، دارم مي روم«:ديويد گفت

  .كالس رفت

 _پايين صخره ها به نداي حس ششم خود گوش داده بود. اما حاال مطمئن بود

و آيا گروشام گرينج به او نياموخته بود كه حس ششم از پنج حس ديگر مهمتر 
  است؟

و . ي اين مسأله با جام ارتباط داشتبه نحو. مدرسه چيزي در جريان بود در
  .بايد از آن سر در مي آورد هرچه بود، ديويد
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بود، كه خودش به  ده دقيقه دير كرده. ديويد با اضطراب در كالس را باز كرد
  اندازه كافي بد بود، اما اين درس فرانسه با موسيو للوپ بود،

 كه با توجه به _موسيو للوپ زود عصباني مي شد. دوضع را بدتر مي كر كه
  .تعجب نداشت گرگ نما بودنش جاي

ريز ريز  حتا مي گفتند در يكي از روزهاي خوبش كتاب لغت فرانسه را با دندان
  در روزهاي بد، وقتي نزديك ماه كامل بود،. كرده است

 زنجير به ميزش مي همان كار ار با شاگردان كالس نكند، او را با بايد براي اينكه
  .بستند

خوشبختانه، ماه كامل گذشته بود، اما با وجود اين ديويد با احتياط وارد كالس 
ميز تحرير خالي اش در ميان ديگران با حالت متهم كننده اي به خيره شده  .شد
  .بود

  .محض اينكه به ميزش رسيد، موسيو للوپ از جلو تخته سياه برگشت به

  ».دير كرديد، موسيو اليوت شما«:به تندي گفت

  ».متأسفم، قربان« :ديويد گفت

  »توانيد به من بگوييد كجا بوديد؟ مي. ده دقيقه دير«

از گوشه ي . دوباره فكر كرد ديويد دهانش را باز كرد تا چيزي بگويد، بعد



  .وينسنت روي ميز پشت او مي نشست. چشمش وينسنت را مي ديد

خواند اما نيم لبخندي به لب داشت، انگار مي وانمود مي كرد دارد كتاب مي 
فقط داشتم آن بيرون قدم مي «:ديويد گفت. چه اتفاقي خواهد افتاد دانست
  ».زدم

قدم مي زديد؟ من از تابلو امتيازها سه نمره « :دماغش را باال كشيد موسيو للوپ
  .كم خواهم كرد

ينده ي كامل بحث حاال ممكن است سر جايتان بنشينيد؟ ما داريم درباره ي آ
  » ...كنيم مي

با . است مي دانست امتياز كمي از دست داده. ديويد نشست و كتابش را باز كرد
  .سه نمره ي منفي هنوز بيست و هفت نمره ي ديگر جلو بود

امتحان آخر را خوب مي داد، باز هم هيچ جور نمي  وينسنت هر قدر هم
  .وضع او خوب بود. توانست به او برسد

 جود اين، ديويد در پنجاه دقيقه ي بعد با فكر اينكه شايد از او سوال شود،با و

  بيشتر از هميشه حواسش را جمع كرد،

  .نفسي به راحتي كشيد و وقتي زنگ نواخته شد و كالس به پايان رسيد

كالس آن روز  همراه موج بچه ها از كالس خارج شد و براي شركت در آخرين
كه  جادوگري عمومي: ن كالس برايش خيلي جالبتر بوداي. از پله ها پايين رفت

  .خانم ويندر گست درس مي داد

كامالً به روشهاي او عادت  حتا بعد از يك سال حضور در مدرسه، ديويد هنوز
  و همين هفته قبل به خاطر سردرد پيش او رفته بود. نكرده بود

 او به عنوان. بودپرستار به جاي آسپرين برايش ماري به نام اسپ تجويز كرده 



  ،...نمونه اي از چيزيكه به آن جادوي همدردي مي گفت

. بيرون آورد و آن را جلو پيشاني ديويد نگه داشت مار لغزان را از شيشه اي
هرچند بايد اعتراف مي _اعصاب خرد كن بود براي ديويد اين تجربه اي واقعاً

  _.كرد مفيد واقع شده

اما منظورش .  ي قدرت پرواز بحث مي كردگست در باره آن روز خانم ويندر
  .هواپيما نبود

دسته بلند هميشه وسيله ي نقليه ي محبوب جمع جادوگران  جاروي«:مي گفت
  »بگويد اين وسيله از چه ساخته مي شود؟ كسي مي تواند به من. بوده

  »درخت فندق؟ چوب«:دختري از رديف جلو دست بلند كرد

 حاال كي مي. اب صحيح چوب درخت فندق استجو. كامالً درست است، ليندا«

تواند به من بگويد چرا بعضي از مردم فكر مي كنند جادوگرها گربه نگه مي 
  »دارند؟

زيرا گربه نام قديمي جاروي « :همان دختر دستش را بلند كرد و داوطلبانه گفت
  ».بلند است دسته

 .زير لب گفتخانم ويندر گست چند كلمه اي » .باز هم درست است، ليندا«

  .نوري درخشيد و ليندا با جيغ كوتاهي منفجر شد

خانم ويندر گست با لحن تندي . باقي ماند از او فقط كمي لعاب و چند تار مو
  .اي نيست دانستن همه ي جوابها كار عاقالنه«:يادآور شد

حاال  اميدوارم ليندا. دوبار جواب دادن پز است. يك بار جواب دادن خوب است
  ». ياد گرفته باشداين را

به يك مادربزرگ نمونه  زني كوچك و گرد بود كه. خانم ويندرگست لبخند زد



  .اما در واقع مرگ آور بود. شباهت داشت

سوزانده بودند و بار ديگر در ) در دوران شاه جان (1214سال  او را يك بار در
  كه حاال ترجيح مي داد عقايدش را بنابراين عجيب نبود. 1336

كباب مي دادند، شركت نمي  ي خودش نگه دارد و هرگز در مهماني هايي كهبرا
  .كرد

پشت تخته سياه جاروي دسته  از» .هر چند، ليندا درست گفته بود« :ادامه داد
  .بلندي بيرون آورد

اين گربه ي من . فقط يك سوتفاهم بود اين. جادوگرها هرگز گربه نداشتند«
  .چقدر كار سختي است شان بدهم كنترل آناست و امروز مي خواهم به شما ن

  »كسي مي خواهد آن را امتحان كند؟

ميزها به جاي ميز تحرير خالي ليندا و دود سبز  همه ي. كسي تكان نخورد
  .بلند مي شد، دوخته شده بود رنگي كه هنوز پيچ و تاب خوران از آن

  »...وينسنت كينگ«:خانم ويندرگست اشاره كرد

امروز . چشمهاي ديويد تنگ شد.  و بطرف جلوي كالس رفتوينسنت بلند شد
  .خانم ويندر گست بدخلق است معلوم بود

و به سرنوشت ليندا  شايد وينسنت چبيزي مي گفت كه اوقات او را تلخ مي كرد
  يا شايد ديگر اميدواري زيادي بود؟. دچار مي شد

يم جاروي دسته بلند من خيلي برا«:داشت مي گفت خانم ويندرگست
  . آن را دم دستم نگه مي دارم_جادوگرها مانند تمام_معموالً. گرانبهاست

فكر مي كني بتواني سوار آن . جوان پس اين افتخار بسيار بزرگي است، مرد
  »شوي و حركت كني؟



  ».بله، اين طور فكر مي كنم«

  ».پس سعي كن«

زمزمه  وينسنت جاروي دسته بلند را گرفت و چند كلمه ي جادويي زير لب
  .فوراً چوب واكنش نشان داد و چند متر باالتر از زمين، به هوا بلند شد. كرد

 بنظر مي رسيد كاري نيست كه. ديويد با نگراني آشكاري اين صحنه را نگاه كرد

  .وينسنت نتواند به خوبي انجام دهد

چنان در فضا بلند شده بود كه  حاال هر دو پاي او از زمين فاصله گرفته بود و
  .انگار براي اينكار به دنيا آمده است

  ».سعي كن حركت كني«:ويندرگست گفت خانم

را حفظ كرده بود، آهسته در  وينسنت تمركز گرفت و در حالي كه كامالً تعادلش
  .هوا بحركت در آمد

همانطور كه دسته ي جارو در جلو و قسمت  به آرامي راهش را كج كرد و
  .رفت رف تخته سياهانتهايي اش در پشت او بود، بط

 لبخند مي زد واعتماد به نفسش بيشتر شده بود و ديويد نزديك بود نجواكنان

وردي بخواند كه، باد جني كوچكي به وجود مي آورد و تعادل او را به هم مي 
  .زد

جاروي دسته . همه چيز ناگهان بهم خورد. آخر كار به چنين چيزي نياز نبود اما
  آن باال رفت،خورد، انتهاي  بلند تاب

  .او افتاد وينسنت فرياد زد و يك لحظه بعد زمين خورد و جارو روي

بنظر  همانطور كه مي بينيد، اين كار آنقدر كه«:خانم ويندرگست با هيجان گفت
  »وينسنت عزيز، صدمه ديده اي؟. مي رسد ساده نيست



 حالم خوب«:گفت. ماليد، محكم سرپا ايستاد وينسنت كه شانه اش را مي
  ».است

جارو را برداشت، به دقت نگاه كرد و  خانم ويندرگست» .منظورم جاروست«
  .آن شود، اين قانون است من هرگز به كسي اجازه نمي دهم سوار«:ادامه داد

تواني سرجايت  مي. خوب بود، وينسنت. اما بنظر مي رسد صدمه اي نديده
  .بطرف تخته سياه برگشت» ... و حاال. برگردي

ارتباط پيچيده ي ميان جادو و قوانين اساسي آيروديناميك كه  ازه بدهيداج... «
  ».براي شما توضيح بدهم پرواز را ممكن مي كنند

. توضيح داد خانم ويندر گست تمام چهل و پنج دقيقه ي بعد روش خود را
  .ديويد از بصدا درآمدن زنگ پايان كالس متأسف شد

 و موقع ترك كالس _فتادن وينسنتبخصوص از ا_بود  او از درس لذت برده
  .بيرون رفت ليندا دنبال او. هنوز لبخند مي زد

بيمار  خانم ويندرگست او را دوباره سر هم كرده بود، اما خيلي رنگ پريده و
  .بنظر مي رسيد

سياه استفاده  ديويد شك داشت كه او هرگز بتواند درست و حسابي از جادوي
  .شد رانندگي نمي-بيشتر از يك پليس راهنمايياحتماالً او در آخر چيزي . كند

ديويد كه نزديك آمد، . در راهروي بيرون، گروهي دورهم جمع شده بودند
  .يكي از آنها وينسنت است متوجه شد

  ».يك بدشانسي بود«:وينسنت گفت

هيچ منظور خاصي نداشت اما حرفي كه زده بود، ديويد  شايد وينسنت» چي؟«
  .را عصباني كرد



  ».اين فاصله را كمتر مي كند. سه نمره در فرانسه  دست دادناز«

ديويد آمدن او را نديده بود، اما . گفته بود اين را جيل» .تو هنوزخيلي عقبي«
  .خوشحوال بود جيل طرف او را گرفته

 وينسنت شانه باال انداخت و بار ديگر ديويد بدون» .امتحانات هنوز تمام نشده«

  آيا او فقط براي اين از وينسنت. دليل مشخصي تحريك شد

نزديكترين رقيبش بود يا اين مسأله دليل ديگري داشت؟  خوشش نمي آمد كه او
  آن شيوه ي تكيه دادنش به ديوار به لبخند آسوده ي او، با نگاه

  .آزارش مي دهد  حس مي كرد چيزي در درون_آن حالت هميشه برترش_

  ». پيدا كرده بوديآنوقت خيلي قيافه ي احمقانه اي«:گفت

  »كي؟«

  ».وقتي از روي جاروي دسته بلند افتادي«

  »كني؟ فكر مي كني تو مي توانستي بهتر كار«

 فقط مي دانست مي خواهد آن پسر را تحريك كند تا. فكر نمي كرد» .البته«

 درست مثل. تو بايد به نفر دوم بودن عادت كني«:ادامه داد. واكنشي نشان دهد

  »...مسابقه

من فقط به يك «:گفت. يك قدم جلو گذاشت. چشمهاي وينسنت باريك شد
  »...دوم شدم دليل

حاال  و. پيچيدن تار دور مچ پايش را حس كرده بود. مي دانست ديويد چه كرده
  .خيال داشت پيش همه ماجرا را تعريف كند

و . بايد جلو او را مي گرفت. اتفاقي بيفتد ديويد نمي توانست اجازه دهد چنين
  قبل از اينكه بفهمد دارد چكار مي كند،



وينسنت . ناگهان جلو پريد و با دستهايش وينسنت را محكم به ديوار كوبيد
 .از دست داد و وقتي شانه كبودش به ديوار خورد، از درد فرياد كشيد تعادلش را

 

  ».ديويد«:زد جيل فرياد

 . ديويد انداختوينسنت بدون مكث، خود را روي. جيل خيلي دير كرده بود

 .كتابها و كاغذهاي ديويد از دستش رها شد و روي زمين اينطرف و آنطرف افتاد

 

 اما ديويد حتا همان وقت كه دستهاي. وينسنت بلندتر، سنگينتر و قويتر از او بود

  .او را روي گلويش حس مي كرد از كار خودش راضي بود

حاال او . وفق شده بودرا از بين ببرد و م مي خواست حالت دفاعي وينسنت
  .موقعيت برتري داشت

همان وقت، موقعيت برتر وينسنت داشت باعث خفگي او مي  هرچند، درست در
  .شد

وينسنت غريد و به . آورد و آنرا به شكم وينسنت كوبيد ديويد زانويش را باال
  .چهارچوب در خورد سر ديويد به. سختي تكان خورد

  ».مش كنيداينجا چه خبر است؟ فوراً تما«

آقاي هليول بدون ترديد بدترين آدمي بود كه ممكن بود . ريخت قلب ديويد فرو
  .عظيم بود با شانه هاي پهن و سر طاس و گرد مردي. در راهرو ديده شود

هنر و كاردستي ياد مي داد و شبها معلم  به تازگي به مدرسه آمده بود و روزها
  .بود» وودو«

آنجا مردم به عنوان يك جادوگر چنان از او مي  از هاييتي آمده بود كه در



  آدمها از ترش غش مي كردند و »صبح بخير« :ترسيدند كه وقتي مي گفت

گرچه اهميتي نداشت،  .تا شش ماه پستچي جرأت نمي كرد برايش نامه ببرد
  .چون هيچكس در جزيره جرأت نداشت برايش نامه بنويسد

اليلي مورد عالقه ي آقاي هليول نيست همان اول حس كرده بود به د ديويد از
  .مي كرد و همين كارها را بدتر

  »كي شروع كرد؟«. معلم از يكي به ديگري نگاه مي كرد» ديويد، وينسنت؟«

او مانند . او سرخ شده بود و تازه مي فهميد چه فدر ابله بوده. ديويد مكث كرد
  .پسر معمولي، در يك مدرسه معمولي رفتار كرده بود يك

  ».من بودم«:اعتراف كرد. از اينكار باالتر نبود در گروشام گرينج، هيچ جنايتي

بنظر مي رسيد جيل و بقيه ي . نگفت وينسنت به او نگاه كرد اما چيزي
  .باقي مانده بودند فقط آن سه نفر در راهرو. تماشاگران ناپديد شده اند

را برداشت  رق كاغذبه جلو خم شد، يك و. آقاي هليول به زمين نگاهي انداخت
  ».مال توست«:آن را بدست ديويد داد. و به سرعت خواند

  .نامه ي پدرش بود.راگرفت ديويد كاغذ

  »تو دعوا را شروع كردي؟«:آقاي هليول پرسيد

  ».بله«:گفت ديويد

 .در چشمهاي خاكستري اش هيچ چيز ديده نمي شد. آقاي هليول فكر كرد

  . نه نمره تمام مي شوداينكاربراي تو. بسيار خوب«:گفت

  ».رفتاري از تو ببينم، ترا پيش مديرها مي فرستم و اگر بار ديگر چنين

رفتن او را ديد و بعد خم شد تا بقيه ي  ديويد. آةقاي هليول برگشت و رفت
به باال . دارد نگاهش مي كند حس كرد وينسنت. كتابها و كاغذهايش را بردارد



  .نگاه كرد

  ».نكن مرا سرزنش«:گفت. انداختوينسنت شانه باال 

 در يك بعد ازظهر دوازده نمره ي با ارزش را از دست. و بعد ديويد تنها ماند

  .امتيازاتش از سي به هيجده رسيده و تقريباً نصف شده بود! داده بود

او درست در باالي تابلوي امتيازات جا داشت، در امنيت كامل،  در وقت نهار
  ...حاال اما. دست نيافتني

 در اين. فقط يك امتحان ديگر در پپش بود. ديويد دندانهايش را برهم فشرد

  .و هنوز از وينسنت خيلي جلوتر بود. درس از همه بهتر بود

  .جام نحس به او مي رسيد

ديويد آخرين كتابهايش را برداشت، در راهرو خالي به راه افتاد، صداي 
  .فضاي اطرافش طنين مي انداخت قدمهايش در

  
  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  



  4فصل 
   توطئه

  
 

  .آن شب ديويد رويايي ديد

وينسنت . وينسنت كينگ به او مي خنديد. بود البته، وينسنت كينگ بخشي از آن
  .جام نحس را در دست داشت

  .لغزيد و چون باريكه اي از دود روي يكي از گورها افتاد از برج شرقي

نخست والدينش . يده مي شدچيزهاي ترسناك ديگري هم د اما زير پرده ي شب
  .والدين او نبودند فقط با اين تفاوت كه ديگر_بودند

چهره اي بود كه او  و بعد. تغيير كرده بودند، به چيزي هولناك تبديل شده بودند
  بايد آن چهره را مي شناخت،. مي شناخت و روي او خم شده بود

و  .ي اش را از بين برده بوداما از درد به پشت افتاده بود و نور تند خورشيد بيناي
  .عاقبت مدرسه را ديد، گروشام گرينج، كه دربرابر آسماني تيره قد كشيده بود

شكاف . همانطور كه نگاه مي كرد، برقي از نور بطرف زمين آمد و به آن خورد
  .خاك و سنگ منفجر شد. روي بدنه ي سنگي ديده شد بزرگي

  .شد و همان وقت بود كه از خواب بيدار

 خوابگاه ديويد كامالً گرد بود و تختخوابها. گروشام گرينج نُه خوابگاه داشت

  .مانند شماره هاي ساعت در آن چيده شده بود

زير يك پنجره مقابل تخت او قرار  وينسنت در همان اتاق ديويد بود، تختش



پسرهاي ديگر را  ديويد روي يك آرنج بلند شد، مي تواننست تخت. داشت
  ببيند،

وينسنت را روشن مي  يكه اي از نور درخشان ماه كه از باال مي تابيد، تختبار
  .تخت خالي بود. كرد

هركجا كه . وينسنت نگاهي انداخت كجا رفته بود؟ ديويد به صندلي كنار تخت
  .رفته بود، لباسهايش را هم با خود برده بود

 ويد از جايي دربيرون، ساعت چهار بار نواخت، تقريباً درست در همان لحظه، دي

  .حتماً وينسنت بود. پايين ساختمان شنيد دري ناله كنان باز و بعد بسته شد

بايد از . ديويد رواندازهايش را كنار زد. ديگري در آن وقت شب بيدار نبود كس
  .مي آورد قضيه سر در

 زماني، مي ترسيد. به سرعت لباس پوشيد و بي سر و صدا از اتاق بيرون رفت

 در مدرسه ي خالي سرگردان باشد، اما حاال ديگر از شب نمي در تاريكي
  .ترسيد

ساختمان با راهروهاي كج و كوله اش و راه پله هايي را كه ناگهان پديدار مي  و
  .خوب مي ناخت كه به چراغ قوه احتياج نداشت شد آنقدر

. جير ميكرد، به طبقه ي پايين رفت در حاليكه پله هاي چوبي زير پايش جير
  داي باز و بسته شدن كدام در را شنيده بود؟ص

برابرش، ده متر جلوتر در سالن ورودي مدرسه، ديوار بزرگي از چوب بلوط  در
  .شده بود با آهن بسته

رفته  در از داخل كامالً بسته بود بنابراين وينسنت نمي توانست از آن بيرون
حل صرف غذا، راه پشت سرش، زير راه پله، در ديگري به سالن بزرگ، م. باشد



  .داشت

اين در باز بود اما اتاق پشت آن تاريك و ساكت بود و از آن فقط صداي خفاش 
  .شنيده مي شد كه روي تيرهايش زندگي مي كردند هايي

دور تا . ساكت روي كف سرد و مرمري ايستاد ديويد به انتهاي پله ها رسيد و
  دورش را نقاشي هاي رنگ و روغن گرفته بود،

يك مجموعه ي واقعي از :  نگاري هايي از مديرها و معلمهاي سابقچهره
  بنظر مي رسيد همه دارند به او نگاه مي كنند، .استادان قديم

چشمهايشان به دنبال او به حركت درمي آمد و  و همانطور كه حركت مي كرد،
  وقتي از برابر تابلوها مي گذشت

  .نان با هم حرف مي زدندتابلوها با نجوايي كهنه و غريب ناله ك شنيد

  »كار مي كند؟ كجا مي رود؟ چه«

  »!دارد اشتباه مي كند«

  ».اين كار را نكن ديويد«

  ».رختخواب برگرد، ديويد به«

به درون تاريكي مي  در يك طرف راهرويي يك راست. ديويد به آنها اعتنا نكرد
  . رسدرفت و آخر به دري منتهي مي شد كه مي دانسنت به كتابخانه مي

 درِ سمت چپ به دفتر آقاي. در نيمه راه راهرو دو در ديگر روبه روي هم بودند

  .كيگراو، دستيار مدير، باز مي شد

. كمترين نوري ديده نمي شد اين در مثل هميشه بسته بود و از الي شكاف آن
  .سيخ ايستاد ديويد حس كرد موهاي پشت گردنش... اما در طرف ديگر راهرو

اين  اتاق پشت. روي در نوشته شده بود مديرها.  نوري ديده مي شداز زير در



  .در، به آقاي فيچ و آقاي تيگل تعلق داشت

همان روز بعد از ظهر از بدترين . نيستند ديويد مطمئن بود آنها در دفترشان
و گفته بودند زود به بستر   شكايت كرده_ سر درد_چيزيكه ممكن بود بگيرند

  .مي روند

و ) البته با دو بالش(بستر بخوابند  و آقاي تيگل مجبور بودند در يكآقاي فيچ
  جالب بود كه هردو در خواب حرف مي زدند و

  .تمام شب بطرز زنده و جالبي با هم گفتگو مي كردند گاهي

آنجا چه مي كرد؟ ديويد روي پنجه ي پا و در  اما اگر وينسنت آنطرف در بود،
  كمترين سر و صدايي در_كند كت تر حركتحاليكه سعي كرد تا حد ممكن سا

برد و دستگيره  آهسته، دستش را جلو.  جلو رفت_مدرسه طنينين مي انداخت
  .ي در را گرفت، دستش روي ديوار سايه ي بلندي درست كرد

اما . فكر نكرده بود در صورت ديدن وينسنت در آنجا چه خواهد كرد حتا هنوز
  .او را ببيندفقط مي خواست  .اين اهميتي نداشت

  .خالي بود اتاق. ديويد در را باز كرد و به اطراف نگاهي انداخت

 اتاق با كفي از. ديويد در را پشت سر بست و وارد حريم خصوصي مديرها شد

مرمر سياه و شيشه هاي نقاشي شده، بيشتر به يك نمازخانه شباهت داشت تا 
  .دفتر

ك كنده چوب بزرگ ساخته شده اثاثيه ي اتاق سنگين و سخت بود و ميز از ي
  .توانست يك محراب باشد بود كه مي

سنگيني آنها  كتابهاي جلد چرمي روي ديوارها رديف شده بود، قفسه ها زير
 .افتاد ديويد مي دانست اگر آنجا ديده شود جداً به دردسر خواهد. شكم داده بود



 

 .ه باشدهيچ كس حق نداشت به اين اتاق وارد شود مگر اينكه احضار شد

  .اماحاال براي برگشتن خيلي دير شده بود

كشودار مي تابيد كه در تمام طول  نوري كه ديده بود، از چراغي روي يك كمد
  نگاه ديويد روي سطح آن گشت،. اتاق كشيده شده بود

توده ي درهمي از لوله هاي آزمايش، يك موش صحرايي خشك شده، يك 
  امه ي مخصوص نوشتن،كامپيوتر با برن مجسمه ي انسان، يك

انگشتهاي شست و يك  يك جفت وسيله ي شكنجه ي مخصوص براي شكستن
  .كالهخود آلماني مال جنگ جهاني اول

  كامپيوتر مخصوص نوشتن براي چيست؟ فكر كرد. گيج شده بود

اما او هم . فقط همين مهم بود .وينسنت در اتاق نبود. اما براي سوال وقت نبود
  .بايد مي رفت. اشدنمي بايست آنجا ب

ميز كوجكي در گوشه ي اتاق بود كه روي . برود، آنرا ديد وقتي برگسشت تا
تابلويي كه رويش به طرف . گردي وجود داشت ديوار، درست باالي آن، سوراخ

  باال بود،

كسي تابلو را پايين آورده و گاوصندوق ! گاوصندوق يك. روي زمين افتاده بود
  كه بطرف شعله جذب شود، ن پروانه اياو چو. را باز كرده بود

از آنكه به آنها  ديويد حتا پيش. روي ميز چهار ورق كاغذ بود. بطرف ميز رفت
  .كرد به جلد كاغذها نگاه. برسد و ورق را بردارد مي دانست آنها چه اند

 

 

  گروه امتحانات گروشام گرينج



  اتحان نهايي مرحله ي دوم آزمايشي

  نفرين پيشرفته

 

 

شده ايستاده بود و  تي در محكم پشت سرش باز شد،او كنار گاوصندوق بازوق
  .ورقه هاي سوالهاي امتحان را در دست داشت

از ترس به هم مي خورد و مي دانسنت در دام توطئه اي  در حالي كه معده اش
  .كاري دير شده، به پشت نگاه كرد گرفتار آمده، ديگر براي انجام هر

همراه . تن، آنجا ايستاده بودند گل پيژامه و ربدوشامبر بهآقاي فيچ و آقاي تي
  .آقاي هليول هم بود) فقط همين يكي عجيب بود(آنها

  با ناباوري به او خيره_يا دو نفر و نصفي_هر سه مرد . كامالً لباس پوشيده بود

  .مانده بودند

نده بطرف كن بيني دراز و خميده ي او با حالتي متهم» ...!ديويد«:آقاي فيچ گفت
  .ديويد برگشت

خوابي به سر داشت كه  كاله» تو اينجا چه مي كني؟«:آقاي تيگل با تحكم گفت
  .منگوله اش درست كنار چانه اش آويزان بود

ي نارضايتي تكان داد و منگوله طوري تكان تكان خورد كه  سرش را به نشانه
  .كند انگار دارد او را تأييد مي

  ». فكر نمي كردم كه تو باشي، ديويدمن هرگز«:آقاي هليول گفت

او رو به مديرها كرد و . واقعاً متعجب و اندوهگين بنظر مي رسيد معلم وودو
  »...اما هرگز تصورش را هم نمي كردم. دفتر شما شد شنيدم كسي وارد«:گفت

درستي كرديد كه به سراغ ما آمديد، آقاي  شما كار كامالً«:آقاي فيچ گفت



  ».هليول

  ».كار كامالً درست «:گل از روي موافقت گفتآقاي تي

خودمان به اين موضوع  .حاال مي توانيد ما را تنها بگذاريد«:آقاي فيچ ادامه داد
  ».رسيدگي مي كنيم

  .ماندند آقاي فيچ و آقاي تيگل سرجايشان باقي

  »تو حرفي براي گفتن داري، ديويد؟«:آقاي تيگل گفت

مي كرد و دلش  كست را در دهانش حستلخي ش. كرد ديويد يك لحظه فكر
  .زماني ضربه خورده اما مي دانست چه. مي خواست آنرا تف كند

اخطار كنند اما به  تابلوها سعي كرده بودند به او. او به نحوي به دام افتاده بود
را رها  آنها گوش نداده بود و حاال براي اينكه بتواند با توضيح دادن خودش

  كند،

 ورقه هاي. چه مي توانست بگويد؟ گاوصندوق باز بود. ودخيلي دير شده ب

  .سوالهاي امتحان در دستهاي او بود

. فقط كارها را بدتر مي كرد تالش براي توضيح دادن. كس ديگري در اتاق نبود
  .او سرش را تكان داد

  ».از تو نااميد شدم من واقعاً خيلي«:آقاي فيچ گفت

مسأله فقط اين  . من هم نااميد شده امو«:آقاي تيگل هم سرش را تكان داد
  ».كه خودش هم به اندازه ي كافي بد هست. نيست كه تو تقلب كرده اي

بلكه تو در حال تقاب دستگير شده اي، كه از همه چيز «:آقاي تيگل ادامه داد
  چطور ممكن است اينقدر بي دست و پا باشي؟. هست بدتر

  »؟كرده اي چطور اينقدر غير حرفه اي رفتار



بدون  و اصالً چرا اينقدر به خودت زحمت دادي؟ تو«:آقاي تيگل از او پرسيد
  .دزديدن سواالت به راحتي در امتحان نفرين پيشرفته نفر اول مي شدي

بايد تمام سواالت امتحان را . مجبوريم همه ي سوالها را تغيير بدهيم حاال ما
  ».دوباره بنويسيم

به اين ترتيب دو روز وقت . چهارشنبه استامتحان روز «:آقاي فيچ آه كشيد
  ».داريم

« .رو به ديويد كرد» .بايد دوباره شروع كنيم. راهي نداريم«:آقاي تيگل گفت
  نمي كني، اما نوشتن سواالت امتحان تقريباً به اندازه ي باور

  ».تا حدي آزار دهنده است! امتحاني مالل آور است پاسخ دادن به سواالت

باز . دادند و نزديك بود سرهايشان به هم بخورد  زمان سر تكانهر دو مرد، هم
  .هم ديويد چيزي نگفت

 چطور ممكن بود اين قدر احمق باشد؟. به شدت خشمگين بود از دست خودش

 

ديويد به » اين موقعيت تا چه اندازه جدي است؟ مي داني«:آقاي تيگل پرسيد
  .بماند ديگر نمي توانست ساكت. شدت سرخ شده بود

 اين آن چيزي نيست كه شما. قضيه آن چيزي نيست كه بنظر مي آيد«:گفت

  »...فكر

 فكر مي كنم مي خواهي به ما بگويي. آه، نه«:آقاي فيچ حرفش را قطع كرد

  »گرفتار يك توطئه شده اي؟

اينجا بيايي و به سواالت  شايد نمي خواسته اي به« :آقاي تيگل با تمسخر گفت
  ».زيامتحاني نگاهي بيندا



  ».نه«:زمزمه كرد .ديويد سرش را پايين انداخت

  ».كنيم مي داني، مي توانيم تو را به خاطر اين كار اخراج«:آقاي فيچ گفت

  ».يا بدتر از آن«:آقاي تيگل به نشانه ي موافقت گفت

ديويد، گاهي من شك مي كنم تو اصالً براي گروشام «:كشيد آقاي فيچ آهي
  .به اينجا آمدي، عليه ما جنگيدي  اولوقتي. گرينج مناسب باشي

  »كني به اينجا تعلق داري؟ واقعاً فكر مي. به نحوي هنوز هم داري مي جنگي

بود كه در تاريكترين  آيا او واقعاً به گروشام گرينج تعلق داشت؟ اين چيزي
  .لحظاتش بارها به آن فكر كرده بود

به محض اينكه از . بارزه مي كردبود، واقعاً با آنجا م وقتي تازه به مدرسه آمده
 خبر شد تمام سعي اش را كرد تا فرار كند، وجود درسهاي سري جادوي سياه با

 

فقط وقتي ديد به دام . برساند و آنجا را ببندد آنچه را مي داند به اطالع مسووالن
  ...اگر نمي تواني آنها را شكست بدهي. داد افتاده و تواني ندارد نظرش را تغيير

تصميم داشت شاگرد اول بشود تا جام   حاال بعد از يك سال او آنجا بود واما
  .كرد به ياد آورد ترس و وحشتي را كه روزگاري حس مي. نحس را ببرد

 پس - آنها بود حاال او يكي از! روح ها و خون آشامها! كالسهاي جادوي سياه
  اين وضع واقعاً چه تأثيري روي او گذاشته بود؟

  آنجا اقامت داشت چه تغييري كرده بود؟ ه دردر يك سالي ك

  .متوجه مديرها شد كه منتظر پاسخ بودند

 مكث» ...اما. حاال اين را مي دانم. من واقعاً به اينجا تعلق دارم«:ديويد گفت

  ».من بد نيستم«. كرد



بد و چه  چه چيزي«:پرسيد. آقاي تيگل براي نخستين بار لبخند زد» بد؟«
  چيزي خوب است؟

اين چيزي است  .اهي تشخيص آنها از هم آنقدر كه فكر مي كني ساده نيستگ
  ».كه هنوز بايد بياموزي

اما تنها چيزي كه مي . درست باشد شايد اين حرف«:گفت. ديويد سر تكان داد
 ».واقعاً مي خواهم اينجا بماتم و من. اينجا خانه ي من است... دانم اين است كه

 

  .اي به خود گرفته بود اگهان لحن تاجر مابانهآقاي فيچ ن» .بسيار خوب«

  »...نمره تمام مي شود ما تو را اخراج نمي كنيم، اما نمايش امشب براي تو ده«

  ».پانزده«:آقاي تيگل مداخله كرد

  »براي گفتن داري؟ حرفي. پانزده نمره«

پانزده  .حس مي كرد حالش دارد به هم مي خورد. ديويد سرش را تكان داد
  !نمره

مي شد و  اين كسر نمره به دوازده نمره اي كه امروز از دست داده بود اضافه
  ...چيزي كه باقي مي ماند

  »ديويد؟«

چطور چنين اتفاقي . نمره بين وينسنت و او سه. فقط سه نمره مانده بود ... 
  تا اين حد پايين بكشد؟ افتاده بود؟ چطور وينسنت توانسته بود او را

  ».نه قربان«:ي گرفته، نچوا كنان گفتديويد با صداي

  ».پس پيشنهاد مي كنم به رختخواب برگردي«

  ».بله«



دندانهايش را برهم . سوالهاي امتحاني را در دست داشت ديويد هنوز ورقه هاي
  بر مي خواست حس مي كرد، فشرد، طعم تلخي را كه از درونش

او يك سوال را . انداخت انگشتان لرزانش را گشود، كاغذها را دوباره روي ميز
  .هم نخوانده بود

افتاد و در حالي كه سعي مي كرد به  از دفتر بيرون آمد و در راهرو به راه
  .تابلوها گذشت نجواهاي سرزنش آميز آنها گوش ندهد، از برابر

خوابگاه  در حالي كه هنوز ذهنش در هم ريخته بود، از پله ها باال رفت و به
  .وينسنت برگشته بود. ستادكنار تختش اي. برگشت

بدنش چنان زير پتو درهم پيچيده بود كه انگار  لباسهايش روي صندلي بود،
  واقعاً خوابيده بود؟ اما آيا. هرگز از آنجا بيرون نرفته بود

كرد خوابيده  ديويد در تاريكي نيم لبخندي روي لب هاي پسر ديگر ديد و شك
  .باشد

بين آن . نمره سه. رون آورد و به تخت برگشتديويد، در سكوت،لباسهايش را بي
  .دو فقط همين فاصله بود

عاقبت به خوابي خشم آلود و ناآرام فرو  آنقدر اين عدد را زير لب تكرار كرد تا
  .رفت
  
  
  
  
  



  5فصل 
  امتحان

  
  

سرعت از راه  چهارشنبه و همراه آن آخرين امتحان سال، نفرين پيشرفته، به
  سم بود كه همه ي امتحانات عادي در طبقه ي باال،در گروشام گرينج ر. رسيد

اما براي امتحانهاي اسرارآميزتر، امتنحانهاي . در تاالر بزرگ برگزار مي شد
به جادوگري و جادوي سياه، شاگردان به طبقه ي پايين ميرفتند و از  مربوط

راههاي مخفي زير مدرسه مي گذشتند و به تاالري  و شبكه اي از تونلها
از نور تند خورشيد، شصت و پنج ميز تحرير  ني مي رفتند كه در آن دورزيرزمي

  .و شصت و پنج صندلي چيده شده بود

غاري مخفي در ميان : ضمن آنجا محل برگزاري امتحان نهايي بود در
استاالگميتها با آبشار عظيمي از سنگهاي بلورين كه از راه  استاالكتيك ها و

  .خورجي مراقبت مي كردند

ديويد يك ربع به امتحان به طرف طبقه ي پايين . ان ساعت يازده شروع شدامتح
  .دهانش خشك بود و ته معده اش احساس ناخوشايندي داشت .رفت

در . بودند او در امتحان نفرين پيرفته بي رقيب است همه معتقد. اين ديوانگي بود
  .ضعف وينسنت است عين حال مي دانست اين درس نقطه ي

هنوز نفر اول  . براي آخرين بار به تابلوي امتيازها نگاه كرده بودآن روز صبح
  .وينسنت سه امتياز از او عقب بود. بود



با نگاه به تالو . امتياز فاصله، در مقام سوم قرار داشت بعد از او جيل با هفده
اين امتحان بين او و وينسنت برگزار .خواست بداند، فهميد آنچه را مي امتيازات،
  .نداشت  و وينسنت هيچ شانسي.مي شد

آينه  يك. پس چرا اينقدر مضطرب بود؟ ديويد در كتابخانه را باز كرد و وارد شد
  .ي قدي جلويش بود و وقتي قدم به داخل اتاق گذاشت خودش را در آينه ديد

از زمان برخوردش در دفتر مديرها . بود و آينه اين را نشان نمي داد خسته
  .نخوابيده بود

والدينش، در هم شكستن مدرسه و چهره اي :  هم همان روياها را مي ديدهنوز
  .بود مي شناسد كه مطمئن

اخم كرد،  لحظه اي به خودش. حاال درست برابر تصويرش در آينه ايستاده بود
  .بعد به درون آينه قدم گذاشت

از آن گذشت و به نخستين راهرو  آينه در اطرافش چون آب موج برداشت و او
در برخورد با هواي سرد  همانطور كه درراه پايين مي رفت،.  زميني وارد شدزير

. مي چسبد از نفسش بخار بلند مي شد و حس مي كرد رطوبت به لباسهايش
 اما ديويد در يك لحظه مسيرش را تغيير اتاق امتحان درست پيش رويش بود،

قط شكافي داد وراهي را در پيش گرفت كه به سمت راست مي رفت، اين راه ف
در بعضي جاها آنقدر باريك مي شد كه بايد موقع رد شدن  در صخره بود و

بعد راه دوباره باز شد و ديويد خود را در برابر  اما. نفسش را حبس مي كرد
  .چيزي ديد كه براي ديدنش آمده بود

جام نحس در غار خيلي كوچكي نگهداري مي شد و شش ميله ي آهني آنرا از 
  .بور بود، جدا مي كردع راهي كه محل



راه آشكاري به  ميله ها در صخره فرو رفته بود و از تاالر پشت آن هم هيچ
  .محل نگهداري جام ختم نمي شد

نور نقره اي رنگ و غير طبيعي شناور  جام روي يك پايه ي سنگي بود و در
خاكستري فلزي بود و روي آن با  رنگش جام پانزده سانتيمتر طول داشت،. بود
وقتي به آن . باشد گهاي سرخي تزيين شده بود كه مي توانست لعل يا ياقوتسن

  .نگاه مي كرديد،هيچ خصوصيت فوق العاده اي نداشت

. جام او را هيپنوتيزم كرده بود. كرد نفسش در سينه حبس شده اما ديويد حس
حاضر بود براي عبور از ميان ميله ها و  حس كند و مي توانست نيروي جام را

  .بدهد ست گرفتن آن همه جيز خود رادر د

نفر  بايد امتحان مي داد و بايد. اين همان چيزي بود كه برايش مبارزه مي كرد
  .هيچكس نبايد جلو او را مي گرفت. اول مي شد

  »...ديويد«

چنان . نامش در حالي كه احساس گناه مي كرد، برگشت ديويد با شنيدن
  .سي را نشنيده بودك مجذوب جام بود كه صداي نزديك شدن

ورودي غار  برگشت و ديد استاد هنر، صنايع دستي و وودو، آقاي هليول، در
  .او كت و شلوار و جليقه ي سياهي پوشده بود. ايستاده است

پوشيدنش قديمي بود و او را به برنامه گردانها ي عزاداري شبيه مي  سبك لباس
  .كرد

  »اينجا چه مي كني؟«:پرسيد

بعد . دفاعي به خود گرفته بود ديويد حالتي» ...اشتم نگاه مي كردمفقط داشتم د«
  .نداشت از ديداري كه دو شب پيش داشتند، حرف بيشتري براي گفتن



رفته  اما با وجود حيرت او، آقاي هليول جلوتر آمد و ديويد ديد كه در فكر فرو
 ».رف بزنمديويد، مي خواهم با تو درباره ي آن شب ح«:و اخم كرده، به او گفت

 

ديويد مي دانست كامالً بي ادب بوده، اما هنوز هم بخاطر آن » خب كه چي؟«
  .عصباني بود اتفاق

 نوري روي سرِ گرد و عظيم او منعكس مي شد و. آقاي هليول آهي كشيد

  .چشمهاي گردش ناراحت بنظر مي رسيد

 كنم تو درِ فكر نمي. به تو بگويم اما بايد چيزي را. مي دانم تو ناراحتي«:گفت
  ».گاوصندوق را باز كرده باشي

  .ناگهان هيجان زده شد ديويد» چي؟«

بگذار . اتاق متعجب شدم من هم به اندازه ي بقيه از ديدن تو در«:معلم ادامه داد
  .پايين رفت داشتم گشت مي زدم كه ديدم كسي از پله ها. برايت توضيح بدهم

موهاي او  اما مي توانم قسم بخورم. تتاريك بود، به همين دليل نفهميدم كي اس
  ».روشن بود، روشنتر از موهاي تو

  .بود حتماً او. وينسنت بود. موهاي روشن

خبر  ديدم او به دفتر مديرها رفت، و آن وقت بود كه آقاي فيچ و آقاي تيگل را«
 .هر كسي كه در دفتر بود، در را نيمه باز گذاشت«.آقاي هليول مكث كرد» .كردم

و . فقط، وقتي ما برگشتيم در بسته شده بود. انم در اين مورد قسم بخورممي تو
  ».داخل اتاق بودي تو

بود، نمي  حاال كه شروع كرده» .من گاوصندوق را باز نكردم«:ديويد گفت
  .توانست جلو خودش را بگيرد



مي دانستند شما به . آنجا ببينند مي خواستند مرا. كسي براي من توطئه چيده«
از آنجا بيرون خزيده  حتماً درست قبل از رسيدن من. مديرها مي رويدسراغ 
  ».اند

  »رسد؟ ؟ هيچكسي به نظرت مي...كسي«:آقاي هليول اخم كرد

 اما او. ديويد يك لحظه تحريك شد تا نام وينسنت كينگ را به زبان بياورد

  .سرش را تكان داد. اينطور رفتار نمي كرد

  »مديرها نگفتيد؟ ديديد بهچرا چيزهايي را كه «:پرسيد

مسأله روشن و  در آن لحظه به نظر مي رسيد«: آقاي هليول شانه باال انداخت
  .او چانه اش را ماليد» ...فقط بعد از آن بود كه. تمام شده است

اما اين حرف . فكر مي كنم حرف ترا باور كنم. حتا حاال هم مطمئن نيستم«
  »...برابر توست در

 دام خيلي خوب چيده شده. ديويد سر تكان داد.  حرف وينسنتدر برابر .... 

  .بود

. آقاي هليول از جيبش يك ساعت جيبي بيرون كشيد و به آن نگاه كرد
  ».ساعت يازده است نزديك«:گفت

مشكلي  اگر بازهم«.دست محكم و سنگينش را روي شانه ي ديويد گذاشت
  ».شايد بتوانم كمك كنم. داشتي، پيش من بيا

حس مي كرد ده . سرعت در راهرو پيش رفت ديويد برگشت و به» .شكرممت«
  .پيدا كرده برابر بيشتر از يك ساعت پيش اعتماد به نفس

 نبايد بار ديگر به او چنين. او گذاشته بود يك بار وينسنت شكستش بدهد

  .فرصتي مي داد



  .و جام نحس به او مي رسيد. بايد امتحان مي داد و بايد اول مي شد

  ـــــــــــــــــ. ــــــــــــــــ . ـــــــــــــــ 

  گروشام گرينج گروه امتحانات

  امتحانات نهايي مرحله ي دوم آموزشي

  نفرين پيشرفته

   صبح11:00 اكتبر،24چهارشنبه، 

   ساعت2: زمان

 

 

روي هر ورق امتحاني ) نه با خون(را با جوهر نام و شماره ي خود

  . روي طرف صاف كاغذبنويسيد، ترجيحاً

هر سوال با يد روي كاغذ جداگانه اي . به همه ي سوالها جواب بدهيد

  .جواب داده شود

شماره ي پاسخها در پرانتز هاي انتهاي هر سوال يا هر بخش از سوال 

  . امتياز دارد100اين امتحان  .تعيين شده است

 :)30(بنويسيدشود  تمام كلمات جادويي را كه موجب نفرين هاي زير مي •

 

 ) 5(طاسي) ا لف

  )5(جوش) ب

  )5(نفس بد بو) پ

 )5(فراموشي )ت

  )5(مرگ) ث

اگر در . نكنيد هشدار::::موقع نوشتن كلمات جادويي آنها را زير لب زمزمه 



  نزديكي شما كسي موهايش را از دست داد، دچار شكستگي شد،

ما در بوي بد گرفت، فراموش كرد چرا اينجاست و مرد، ش مثل پياز

  .امتحان رد خواهيد شد

 

 

 او. خا له ي شما خبر داده كه براي كريسمس يا سال نو خواهد آمد • 

هفتاد سال دارد و وقتي شما را مي بوسد، جاي لبهاي ماتيكي اش روي 

  .ماند صورت تان باقي مي

 هرچند شما پانزده سال داريد، اما او هنوز اصرار دارد كه شما نه ساله

باسهاي تان و به نوع موسيقي كه گوش مي دهيد ايراد مي به ل. هستيد

  .گيرد

  .هميشه براي شما كوپن كتاب آورده است او مثل

موجب شود او كريسمس سال  بنويسيد كه در صد كلمه، نفرين مناسبي را

  :)10(ديگر را در يكي از اين محلها بگذراند

  مراقبتهاي ويژه ي بيمارستان محلي شما يا بخش) ا لف

  يك مزرعه ي برنج در چين يا) ب

  يك آتشفشان در بخش تاريك ماه )پ

 

 

بعد . مثال تاريخي بزنيد تاتو مانيا چيست؟ آنرا تعريف كنيد و دو •

  )35.(تعريف كنيد چگونه از آن جان بدر خواهيد برد

  :)15(سه نفر از اشخاص زير يك نفرين مناسب بنويسيد براي •

  )15(شكارچيان فيل) ا لف 



 )5(آدمهايي كه در سينما حرف مي زنند) ب

 )5(زندگي مي كنند حشر اتي كه در ميان آشغالها) پ

  )5(كارخانه هاي توليد سيگار) ت

 )5(زورگوها) ث

 

شرح دهيد چگونه با موادي كه در فروشگاه بزرگ محل زندگي تان پيدا  •

  )10(طاعون بزرگ را خلق كنيد مي شود، مي توانيد

 

  ـــــــــــــــــ . ـــــــــــــــــ. ــ ــــــــــــــ

 

  .امتحان به همين سادگي بود

سؤالها نگاه كرد، فهميد امتحان را به خوبي خواهد  به محض اينكه ديويد به
طاعون بزرگ را مرور كرده بود و بقيه ي  پيش حتا همين چند شب. گذراند

  .امتحان هم كامالً سر راست و ساده بود

ي ساعت يك بار نواخت آقاي هليول وقت را اعالم كرد، او لبخند بنابراين وقت
وينسنت و  در حاليكه همه روي صندلي هايشان نشسته بودند،. داشت به لب

رديف جلو بود بلند شدند و شروع كردند به جمع كردن ورقه  پسر ديگري كه در
  .آمد وينسنت سراغ ميز ديويد. ها

 دستش را دراز كرد، سرش را بلند كرد و ديويد همان وقت كه براي دادن ورقه
  .چشمهاي وينسنت خيره شد در

بگويد من همه ي  .ديويد چيزي نگفت اما دلش مي خواست به او چيزي بگويد
مرا  بگويد ديگر هيچ چيز نمي تواند جلوي. سؤالها را درست جواب داده ام



  .بگيريد

 همه اجازه دادآقاي هليول ورقه ها را داخل كيف چرمي اش گذاشت و به 

  .وقتي دوباره به هواي آزاد برگشتند، ديويد به جيل رسيد. بروند

بعد از سرماي درون غار گرماي خورشيد را پشت . زيبايي بود بعد از ظهر
  .گردنش حس مي كرد

  »چطور بود؟«:پرسيد ديويد

  »اين تيناتومانيا ديگر چه بود؟. وحشتناك«. جيل شكلكي در آورد

مال وقتي بود . يك جور نفرين تكرار شونده است. تاناتومانيا«:ادديويد توضيح د
به تمام يك شهر يا يك  يك جادوگر مي خواست به جاي فقط يك نفر، كه

من نمي دانم چرا چنين «. شانه هايش را باال انداخت ».دهكده صدمه بزند
 نمي رسد ما هرگز بخواهيم كسي را نفرين بنظر. چيزهايي به ما ياد مي دهند

  ».كنيم

بيشتر چيزهايي كه در مدرسه ياد مي گيري  نه، اما از«:جيل از روي توافق گفت
  ».بداني، همين فقط بايد آنها را. هرگز استفاده نمي كني

  »خوب، تو چطور امتحان دادي؟«:جيل بازوي او را گرفت

  ».آسان بود«:لبخند زد ديويد

  .ي نگاه كردجيل به جاي ديگر» .خوشحالم اينطور فكر مي كني«

لبخند به لب داشت . در دوردست وينسنت داشت تنها بطرف برج شرقي مي رفت
  .قدم بر مي داشت و با چابكي

مي  وينسنت دارد. من به اين زودي روي شانس تو حساب نميكنم«:جيل گفت
  ».و بنظر مي رسد او هم خيلي از خودش مطمئن است. رود



 

درسهاي ديگري هم . و را بياد داشتروز بعد حرفهاي ا ديويد در عرض چند
  .تابلوي امتيازات بطور رسمي بسته شده بود بود، اما بعد از امتحان نهايي،

داشت و اگرچه ديويد از خودش مطمئن  حاال همه چيز به نفرين پيشرفته بستگي
هنوز دور و بر تابلوي  كند، بود، هرچند تظاهر مي كرد به اين موضوع فكر نمي

نتايج روي آنها اعالم مي  ك دفتر مديرها چرخ مي زد كه عاقبتامتيازات نزدي
  .شد

دستيار مدير، ورق كاغذي در  و يك روز بعد ظهر آنجا بود كه آقاي كيلگراو،
  .يك دست و پونزي در دست ديگر، ظاهر شد

در گلويش چيزي گير كرده بود و كف . قلبش تندتر مي زند ديويد حس كرد
او اولين كسي بود كه . در آن اطراف نبود يگريكس د. دستش مورمور مي شد

  .نتايج را مي فهميد

آقاي . مي كرد ندود، به تابلوي اعالنات نزديك شد در حاليكه بزحمت سعي
  ».عصر بخير، ديويد« .كيلگراو لبخند مرگ باري به او زد

شاگرد اول  چرا آقاي كيلگراو چيزي نگفت؟ چرا بخاطر» .عصر بخير قربان«
  د به او تبريك نگفت، به خاطر بردن جام نحس؟شدن ديوي

آنجا نوشته شده . كرد و به تابلوي امتيازات نگاهي انداخت به زحمت سر بلند
  :بود

  نتايج_پيشرفته نفرين

 

 

  .اما نامي كه باال تر از همه بود، اسم او نبود



  .جيمز، دختري كه خانم ويندرگست او را تجزيه كرده بود، نفر اول بود ليندا

  نام بعدي چه بود؟. بار پلك زد ديويد چند

  .نفر دوم ويليام روفوس بود

  .بعد جفري جوزف

  .امكان نداشت

كيلگراو داشت  آقاي» .براي تو اين نتيجه خيلي نا اميد كننده است، ديويد«
  .حرف مي زد، اما ديويد به سختي حرفهاي او را مي شنيد

ل اسم خودش مي گشت، حروف تايپ وقتي دنبا. عصبي شده بود حاال به شدت
  .شدند شده ي توي ليست با هم قاطي مي

... تر و بعد او بود، دو تا پايين. وينسنت در مقام نهم بود با شصت و نه امتياز
  !اين غير ممكن بود. او فقط شصت و پنج امتياز آورده بود! يازدهم

. بي در صدايش بوداما چيز عجي» .خيلي نا اميد كننده است«:كيلگراو گفت آقاي
هميشه نرم و شيطنت آميز بود اما چيز ديگري در صدايش حس  صدايش مثل

  راضي شده بود؟. مي شد

سعي كرد با اين وضع بفهمد با اين وضع . ديويد حس كرد فلج شده ... يازدهم
  .امتيازات چه شرايطي پيدا كرده است تابلوي

سه مرتبه پايين تر از . به پايين ترمرت ليندا هفتاد امتياز آورده بود و او يازده
  .بدستش مي آورد بايد. او جام را از دست داده بود. وينسنت

معني  فكر مي كردم تو. من خيلي تعجب كردم«:آقاي كيلگراو ادامه داد
  ».تاناتومانيا را مي داني

بسيار دوري به گوش مي  مثل اين بود كه صداي ديويد از جاي» ؟...تاناتو«



  .رف آقاي كيلگراو برگشتاو بط. رسد

به . خبر رسيده بود كه نتايج اعالم شده. را مي شنيد صداي نزديك شدن قدمها
من آن را . اما من مي دانستم«:ديويد گفت .زودي همه آنجا جمع مي شدند

  »...نوشتم

من خودم ورقه ها «:او گفت. سرش را تكان داد آقاي كيلگراو با لبخند غمگيني
  ».بودي  حتا سؤال را عالمت نزدهتو. را صحيح كردم

  »!من جواب را نوشتم! من عالمت زدم... اما«

بايد بگويم، تو تمام سوالهاي ديگر را . شماره ي سه بود آن سؤال. نه، ديويد«
  متأسفانه به خاطر همين يك سؤال اما. درست جواب داده بودي

  ».ال را نداديپاسخ اين سؤ تو اصالً ورقه ي. سي و پنج نمره از دست دادي

  ....تو اصالً پاسخ اين سؤال را ندادي

او ورقه ها را به . وينسنت ورقه ها را جمع كرده بود. به ياد آورد و بعد ديويد
هر سؤال و  طبق دستورالعمل باالي ورقه ي امتحان،. بود دست وينسنت داده

 مي وينسنت به سادگي. جداگانه اي نوشته مي شد پاسخ آن بايد روي ورقه ي
  .توانست يكي از ورقه ها را كش برود

ديويد آنقدر اعتماد به نفس داشت، آنقدر از خودش مطمئن بود كه حتي به چنين 
  .اين تنها راه ممكن بود. حتماً چنين اتفاقي افتاده بود. فكر نكرده بود چيزي

 حدود سي و پنج نفر دور تابلوي اعالنات جمع شده بودند و داشتند نامها و حاال
  .يازدهم با شصت و پنج نمره. با صداي بلند مي خواندند نمره ها را

  ».او و وينسنت كينگ يك وضع دارند. مساوي شده يعني او«:كسي فرياد زد

  »پس كي جام نحس را مي برد؟«



  ديويد احساس مي كرد گيج و بيمار است،. اطراف او همه حرف مي زدند در

عتنا به جيل و ديگران كه او را صدا مي راه باز كرد و بي ا از ميان جمعيت
  .كردند، دوان دوان دور شد

براي كامل شدن تاريكي، از روي دريا مه بلند شده، روي . آن شب ماه نبود
  .مرطوب خزيده و بر ديوارهاي گروشام گرينج چنبر زده بود زمين

 كه روي يكي از سنگ قبرها به خواب رفته _گرگور حتا. همه چيز ساكت بود
  .كرد  هيچ صدايي نمي_ميقي فرو رفته بودع

  .اما امشب ساكت بود. او معموالً خر و پف مي كرد

. نشنيد كه ناله كنان در يك طرف مدرسه باز شد هيچكس صداي دري را
از ميان خزه و  تاريكي شب گذاشت و هيچكس هيكلي را نديد كه پا به درون

در داخل برج، چراغي . شد در ديگري باز و بسته. خاك بطرف برج شرقي رفت
  .سوسو زنان روشن شد

باال رفتن از پلكان مارپيچي كه به باروها  اما هيچكس فانوسي را نديد كه هنگام
  .منتهي مي شد، به دور خود چرخيد و چرخيد

عنكبوت درشتي به سرعت از سر راه كنار رفت، و درست به موقع از له شدن در 
  كه روي پله هاي سيماني كوبيده مي شد،پاشنه هاي كفش چرمي و سياه  زير

در گوشه اي يك موش صحرايي از ترس نور نا آشنا، پشتش را  .جان به در برد
  .انساني گشوده نبود اما چشمهاي هيچ. قوس داد

ها باال مي  گوش هيچ انساني صداي تاپ، تاپ، قدمهايي را نشنيد كه از پله
  .رفت

به سوي  رسيد كه هشت پنجره ي باريكشمأمور مخفي به اتاق گرد باالي برج 



  در يك طرف ميز،. تاريكي شب باز مي شد

از درون . رسيد يك مجموعه جعبه باشد مقداري كاغذ و چيزي بود كه بنظر مي
  .به گوش مي رسيد جعبه ها صداي بال زدن و صداي فريادي عجيب و زير

  :نوشتن رد بهو شروع ك. مأمور نشست و يكي از ورق هاي كاغذ را جلو كشيد

 

 

  كامالً محرمانه

  براي اسقف بلچلي

 

  .هيچكس مشكوك نشده. پيش رفته همه چيز طبق نقشه

  .ديگر باشيد منتظر خبرهاي. به زودي جام نحس مال ما خواهد شد

 

 

زير نامه  x مأمور فقط يك عالمت.باز هم در زير كاغذ امضايي ديده نمي شد
  .د و بطرف يكي از جعبه ها دست دراز كردكشيد و بعد كاغذ را به دقت تا كر

دستش در حاليكه چيزي را گرفته . در حقيقت جعبه نبود، بلكه يك قفس بود
جعبه بيرون آورد، چيزي كه به يك تكه چرم پاره شباهت داشت اما زنده  بود از
مأمور پيغام را به پاي آن موجود بست، . خورد و جيغ مي كشيد تكان مي بود،

  .رف پنجره بردبعد آنرا بط

  .اين كلمات را در تاريكي شب نجوا كنان و آرام ادا كرد» .برو«

و بعد پيغام رفته بود و در ميان شب . آخرين فرياد. زدن كوتاه يك بال و پر
  .مواج دور مي شد

 



  6فصل 
   سوزني در كاهداني

  
 

  ».برنده داريم دو. اين موقعيتي خيلي غيرعادي است«:آقاي فيچ گفت

ششصد و  هر دو. ديويد اليوت ووينسنت كينگ«:تيگل از روي توافق گفتآقاي 
  ».شش امتياز آورده اند

 »چكار كنيم؟ بايد. اين بدشانسي است«:آقاي فيچ با بدخلقي گفت

  . به دور ميز نگاه مي كردند_ يا به عبارت بهتر، هر دو سر_هرد مرد

ظهر . د نشسته بودندهر دوي آنها در اتاق كاركنان، روي يك صندلي پشت بلن
آقاي كرير، خانم  ميز، در برابر آنها آقاي كيلگراو، آقاي هليول، دور. بود

، )چند قرن بزرگتر از بقيه(للوپ و پيرترين معلم مدرسه ويندرگست، موسيو
اگرچه  دوشيزه پديكور انگليسي درس مي داد، .دوشيزه پديكور، نشسته بودند

زحمت بود چون هنوز زبان انگليسي  بدر اوايل كارش اين موضوع كمي اسبا
  .اختراع نشده بود

چروكيده شده بود كه هربار عطسه مي كرد، همه از  او حاال چنان شكننده و
از كارشان دست مي كشيدند و به او خيره  ترس اينكه بر اثر فشار از هم بپاشد

  .مي شدند

يز خون كرد، و براي يك لحظه دندانهاي ت آقاي كيلگراو صورتش را درهم
  .آشامي اش را نشان داد



او يك ليوان مايع سرخ رنگ بود كه مي توانست شراب باشد،  روي ميز در برابر
  .اما احتماالً نبود

رسم نيست در چنين شرايطي نوعي امتحان انجام شود؟ چيزي كه برنده «:پرسيد
  »كند؟ را مشخص

  »منظور شما چه جور امتحاني است؟«:خانم ويندرگست پرسيد

ار آنجا كه وسط روز بود، پرده هاي . دست نحيفش را تكاني داد آقاي كيلگراو
  .شده بود اتاق به خاطر او بسته

. نشان دهد اما هنوز مقدار نور اتاق كافي بود تا او را از هميشه رنگ پريده تر
 من لندن را پيشنهاد مي. اين كار بايد در محلي به جز جزيره انجام شود«:گفت

  ».كنم

  »چرا لندن؟«:يزه پديكور با تحكم پرسيددوش

هواي آلوده اي دارد، پرجمعيت و . لندن پايتخت است«:داد آقاي كيلگراو جواب
  »...كامل يك صحنه ي. خطرناك است

  »!اينجا، اينجا«:خانم ويندرگست زير لب گفت

 موافق نيستيد؟ آقاي كيلگراو پرسيد شما

  ».در جزيره ... انجام بگيرد، اينجانه مي خواستم بگويم امتحان بايد اينجا«

بيرون  بهتر است آنها را«. آقاي فيچ بند انگشتهايش را روي ميز كوبيد» .نه«
  ».بفرستيم، مبارزه جدي تر مي شود

  ».من نظري دارم«:آقاي كيلگراو گفت

  ».به ما بگوييد«:آقاي فيچ غرولندكنان گفت

ين پسرها را در تمام انواع گذشته ما ا در اين يك سال«:آقاي كيلگراو گفت



  »...تغيير شكل، تاناتومانيا نفرين، شناوري،. فنون جادو امتحان كرده ايم

  »تاناتومانيا چيست؟«:آقاي كرير پرسيد

پيشنهاد مي كنم براي آنها معمايي طرح «:كيلگراو بي اعتنا به او ادامه داد آقاي
  .د بودامتحاني در مورد مهارت و قدرت تخيل خواه اين. كنيم

اما . طول مي كشد تا جزييات را آماده كنم يكي دو روز. برخوردي بين دو ذهن
برنده شود باالترين امتياز را مي  هركس در اين مبارزه. عاقبت كامل مي شود

  گيرد و

  ».جام نحس را بدست مي آورد

آقاي فيچ به آقاي هليول نگاهي . افراد دور ميز نجوا كنان موافقت كردند همه ي
  »به نظر شما خوب است، آقاي هليول؟«:پرسيد .انداخت

من فكر مي كنم جام حق ديويد «:گفت .استاد وودو غرق در فكر سر تكان داد
اين همه  مدت كوتاهي اگر از من بپرسيد، او بطرز غير عادي در. اليوت است

. را نشان بدهد اما اين كار به او فرصت مي دهد تا خودش. امتياز از دست داده
  ».بنابراين موافقم. من اطمينان دارم او برنده مي شود

آقاي كيلگراو امتحان تعيين نفر برتر را . پس تصميم گرفته شد«:گفت آقاي تيگل
  ».شما اگر چيزي فهميديد، آنرا به من بگويد و. طراحي خواهد كرد

 

***  

  
 

كرول وينسنت جلو يكي از غارهاي زيرزميني جزيره ي اس دو روز بعد، ديويد و
  .معمولي، شلوار جين و پيراهن نخي پوشيده بودند هر دو لباس. ايستاده بودند



در . دوشيزه پديكور در برابر آنها ايستاده بودند آقاي كيلگراو، آقاي هليول و
مي توانست اتاقك دوش گرفتن  كه عقب غار دو اتاقك شيشه اي قرار داشت
  .باشد، اما در آنها چيزي ديده نمي شد

 مثل دو بزار _در فضاي تيره ي غار كمي احمقانه بنظر مي رسيدند هااتاقك
  . اما ديويد مي دانست آنها چه اند_.سرگردان باشند صحنه كه در بيرون

  .براي او ديگري. يكي براي وينسنت بود

 بعضي سوزنها. بايد در كاهدان دنبال يك سوزن بگرديد«:آقاي كيلگراو گفت

  .ايد آنها شما را به جهت درست هدايت كنندش_بزرگتر از آنهاي ديگرند

به شما فقط اين . مورد بحث، مجسمه ي كوچك دوشيزه پديكور است اما سوزن
  ».رنگ است و شش سانتيمتر طول دارد را مي گويم كه مجسمه آبي

سالها پيش از يك موميايي كه  اين مجسمه«:خانم پديكور بيني اش را باال كشيد
  ».داشته باشم هميشه دلم مي خواست آنرا دوباره. مال من بود، گرفته شد

فقط به . است و اما كاهداني، موزه ي بريتانيا در لندن«:آقاي كيلگراو ادامه داد
  .شما مي گويم كه مجسمه جايي داخل موزه است

او با سر به آقاي » ...و يك قانون هست. پيدايش كنيد تا نيمه شب فرصت داريد
  .هليول اشاره كرد

مي خواهيم اين . نبايد از نيروهاي جادويي استفاده كنيد«:گفت م وودومعل
به شما پسرها كمك كوچكي . كاري و حيله گري باشد آزمايش در مورد پنهان

  .كرده ايم

سيستم دزدگير موزه خودش را خاموش كند و ما درها  كاري كرده ايم كه امشب
  ».تمشكل خودتان اس اگر گير افتاديد،. را باز مي كنيم



فرصت  شما درست پنج ساعت. حاال ساعت هفت است«:آقاي كيلگراو گفت
  »هر دو فهميديد بايد چه كار كنيد؟. داريد

  .ديويد و وينسنت سر تكان دادند

هر يك از شما كه اول مجسمه را پيدا كرد و به . پس كار را شروع مي كنيم«
ه، جام نحس را مي برگرداند، برنده اعالم خواهد شد و به عنوان جايز اتاق
  ».گيرد

از وقتي نتايج امتحانات اعالم شده بود، با هم . به وينسنت نگاهي كرد ديويد
  .ميان آنها عصبيت مثل جرقه هاي الكتريكي برق مي زد .حرف نزده بودند

وقتي «:طاليي اش را از صورت كنار زد و گفت وينسنت يك حلقه از موهاي
  ».برگشتي منتظرت هستم

  ».من اول اينجا هستم«:داد ابديويد جو

  .به درون اتاقكها پا گذاشتند

  ».امتحان تعيين نفر برتر آغاز مي شود« :كرد آقاي كيلگراو اعالم

با دستهاي چسبنده به . ناگهان سرد شد ديويد حس كرد هواي داخل اتاقك
هان بعد، اول آهسته و بعد ناگ. كرد شيشه ايستاده بود و به آقاي كيلگراو نگاه مي

فلك بود، با اين تفاوت كه  مثل چرخ و. جعبه شروع كرد به چرخيدن به سرعت،
  .نداشت اينجا هيچ صدايي شنيده نمي شد، و او حالت تهوع يا سرگيجه

 آقاي كيلگراو چرخ زنان از كنار او گذشت، اتاقك تندتر و تندتر چرخيد و

با ديوارهاي  بودندمجموعه اي از رنگهاي درهم كه شكلهايشان را از دست داده 
حاال تمام جهان در چرخي نقره اي و خاكستري حل شده . درهم آميخت غار
  .شد بعد نورها خاموش. بود



 يك لحظه بعد كه آنها را باز كرد، ديد دارد به خيابان. ديويد چشمهايش را بست

  .و يك رديف درختچه ي كوتاه نگاه ميكند

شيشه كنار كشيد و جاي دستهاي  آب دهانش را قورت داد و دستهايش را از
  .مرطوبش روي شيشه ماند

ديويد . اتوموبيلي از خيابان گذشت. روشن مي شد اتاقك از باال با چراغ زردي
  .خورد چيزي به شانه اش. دور خودش چرخيد

 نه در يك كيوسك تلفن امروزي، بلكه در يك اتاقك. در يك اتاقك تلفن بود

در وسط رينجنتز  به خود باز و بسته مي شد،قديم و قرمز تلفن كه درش خود 
لحظه اي طول كشيد تا توانست در را باز كند اما بعد پا . لندن بود پارك، در

  .و هواي شب را فرو داد روي پياده رو گذاشت

كمتر از يك دقيقه  در. ساعت هفت. به ساعتش نگاه كرد. اثري از وينسنت نبود
  .دويست كيلومتر سفر كرده بود

  .احتماالً حاال وينسنت راه افتاده بود .هنوز خيلي ازموزه دور بوداما 

  ...و اين آخرين شانس او بود

  .عرض خيابان عبور كرد و دويد ديويد از

خيابان بيكر تاكسي گرفت و  در. در حقيقت او براي رفتن به موزه تاكسي گفت
  .به راننده دستور داد تا با سرعت تمام براند

االن رفتن به آنجا هيچ فايده اي ! نيا؟ حتماً شوخي مي كني، رفيقبريتا موزه ي«
  .بسته است موزه شب. ندارد

 »داري؟ به هر حال،تو براي اينكه تنها بيرون باشي كمي جوان نيستي؟ اصالً پول
 



 _بود  اين بخشي از امتحان_هيچكدام از پسرها پول نداشتند. ديويد پول نداشت
  مي دانست حق ندارد از جادو استفاده كند،. يزم كردبه سرعت راننده را هيپنوت

اما آقاي كيلگراو اغلب به او گفته بود هيپنوتيزم يك علم است نه يك قدرت 
  .بنابراين فكر كرد اينكار جادو محسوب نمي شود جادويي،

  ».بريتانيا، و پايت را روي گاز فشار بده موزيه ي«:ديويد با اصرار گفت

شما رييس . هرچه شما بگوييد .م؟ بسيار خوب، اربابپايم را فشار بده«
  ».هستيد

راه از بين اتوموبيلهايي كه به او  راننده از يك چراغ قرمز گذشت، سر يك چهار
  .يك طرفه گذشت اعتراض مي كردند، ميانبر زد و با شتاب از خياباني

  .سفرشان ده دقيقه طول كشيد و ديويد از پياده شدنش خوشحال بود

د به جاي پول به راننده يك برگ و دو قلوه سنگ داد كه در پارك پيدا ديوي
  ».بقيه مال خودت«:گفت. بود كرده

  .حدقه مي چرخيد چشمهاي راننده هنوز در» .ممنون، ارباب! عالي است«

يك مغازه  ديويد او را نگاه كرد كه اول از پياده روگذشت و بعد وارد ويترين
  .ز موزه ي بريتانيا وارد شدشد، بعد از درهاي ورودي با

  ورودي باز بود؟ اما چرا درهاي

زودتر رسيده  اينكار را آقاي هليول براي او انجام داده بود؟ يا اينكه وينسنت
  بود؟

موزه  ديويد احساس مي كرد خيلي كوچك و ناتوان است، از فضاي بازجلوي
  . به ياد داشتخود ساختمان خيلي بزرگتر و عظيمتر از آن بود كه. عبور كرد

زماني شنيده بود طول راهروهاي موزه به چهار كيلومتر مي رسد و حاال كه به 



با آن سوتونهاي كالسيكش كه در دو طرف تاالر مركزي وسيع  نگاه مي كرد، آن
وقتي دوان دوان جلو . بود، كامالً مي توانست اين گفته را باور كند قرار گرفته
چمنزاري كه به . ت صداي خفه اي مي دادپاهايش روي سطح آسفال مي رفت،

چون ورق  در زير نور ماه خاكستري بنظر مي رسيد، خوبي كوتاه شده بود و
يك اتاقك نگهباني كنار درهاي ورودي . بود كاغذي پيش پاي او گسترده شده
  .بود اما كسي در آنجا ديده نمي شد

ر مي خواست اش از او جلوتر مي رفت و روي پله ها مي پريد، انگا سايه
  .ساختمان شود زودتر از او وارد

يك ورد  فقط با. ديويد يك لحظه هيجانزده شد. در ورودي اصلي موزه قفل بود
 با به سادگي مي توانست غلتكهاي داخل قفل را. مي توانست در را باز كند

نيروي فكر باز كند و يا مي شد خودش را به صورت دود درآورد و از شكاف 
  .بخزد ونزير در به در

داشت  و ديويد اين بار تصميم» .جادو در كار نباشد«:اما آقاي هليول گفته بود
  .بايد بر اساس قوانين بازي مي كرد. تقلب نكند

درِ كناري را كه آقاي كيلگراو باز گذاشته بود،  ده دقيقه طول كشيد تا توانست
  ه وروي يك كف سنگي ايستاد آهسته وارد موزه شد و ديد. پيدا كند

تاريك، به زحمت مي  سقف باالي سرش آنقدر دور است كه در آن فضاي نيمه
  .درها به سمت راست و چپ باز مي شد. تواند آن را ببيند

اطالعات درست برابر او بود و چيز ديگري كه بنظر مي رسيد مغازه ي  ميز
  در يك طرف پله هاي عريضي كه دو شير سنگي از آنها .يادگار فروشي باشد

  بايد از كدام راه مي رفت؟. رفت مراقبت مي كردند، به طرف باال



سنگين و عظيمي بر عهده  ديويد فقط حاال كه آنجا بود مي فهميد چه وظيفه ي
  .دوشيزه پديكور سه هزار سال عمر داشت. اش است

 كه _بنابراين اين مجسمه ي او. گوشه ي جهان زندگي كرده بود و در تمام
 مي توانست از هر جايي و از هر دوره اي _او بوده ومياييروزگاري مال يك م

  .آمده باشد

  .او فقط همين را مي دانست. طول داشت و آبي رنگ بود مجسمه شش ساتيمتر

  چه طور؟ اما كاهداني. خوب اين سوزن

 چند بخش مختلف داشت؟ ده هزار بخش؟ صد هزار. موزه ي بريتانيا عظيم بود

به اندازه ي يك ساختمان   نمايش در آمده در موزه،بخش؟ بعضي از بخشهاي به
بقيه از يك سنجاق . بعضي از آنها واقعاً ساختمانهاي كوچكي بود. بود كوچك

مصر باستا، بابل، ايران،  موزه مجموعه هايي از يونان باستان، در. بزرگتر نبود
 مي از عصر برنز، قرون وسطي، از همه ي دورانها، نگهداري از عصر آهن،: چين
  .شد

بود، مي توانست يك سال ... و جواهرات، ماسك، و عاج ابزار و كوزه، ساعت
  .خواهد نزديك هم نشده باشد آنجا بماند و هنوز حتا به آنچه مي

. تاريكي به ديوار فشرد ديويد صداي تلق تلق زنجيري را شنيد و خود را در
  .ي رفتنگهباني ظاهر شد كه از پله ها بطرف تاالر اصلي پايين م

. شلوار آبي و پيراهن سفيد پوشيده بود و دسته كليدي از كمرش آويزان بود
خميازه اي كشيد و بازوهايش را كش  وسط تاالر ورودي مكث كرد، نگهبان

  .اطالعات ناپديد شد داد، بعد پشت ميز

. دو راه داشت تا آنجا كه مي دانست،. ديويد قوز كرد و در تاريكي فرو رفت



  .عت هرچه بيشتر موزه را بگردد و اميدوار باشد شانس بياوردبه سر: اول

يك جور دفترچه ي راهنما پيدا كند و سعي كند مجسمه را در فهرست آن : دوم
چطور مي توانست بفهمد  اما حتا اگر دفترچه ي راهنمايي در كار بود، .بيابد

 باشد و بگردد؟ خيلي بعيد بود اسم دوشيزه پديكور در فهرست آمده دنبال چه
  .موزه، مجسمه هايي ديده مي شد احتماالً در هر اتاق

از تاالر ورودي . دوباره بلند شد .به اين ترتيب فقط راه حل اول باقي مي ماند
بايد آرزو . باال رفت آمده بود، گذشت و از پله هايي كه نگهبان تازه از آن پايين

  .مي كرد كه كمي شانس بياورد

  .سر جاي اولش برگشتبعد به  سه ساعت و نيم

پله ها، از  باالي. سرش ضربان داشت و چشمهايش از خستگي مي سوخت
  .كاشي هاي رومي به بريتانياي قرون وسطي رفته بود

و به نحوي ) از نگبان دومي پنهان شد(دوران اوليه ي برنز برگشت از راه رفته به
  .بودكه در واقع حسابي باستاني ... رفت به طرف سوريه ي باستان

كه همه با نظم و ترتيب درون  شايد به حدود ده هزار شي نگاه كرده بود
  .ويترينهاي شيشه اي چيده شده بود

است كه دارد در بازاري ديوانه وار ويترينها را نگاه مي  حس مي كرد خريداري
  .شبيه مجسمه ي كوچك دوشيزه پديكور باشد كند و هيچ چيزي پيدا نكرد كه

ديگر به حالش فرق نمي كرد . مي كند مي فهميد دارد به چه نگاهبعد از مدتي، ن
فنجاني از اوايل دوران  آنچه مي بيند سبويي از اواخر دواران بابل است يا

  .سومري

  .اين يك شكنجه بود اما. ديويد هرگز به موزه ها چندان عالقه مند نبود



از . به يازده  ربعيك. بار ديگر در تاالر ورودي ايستاد و به ساعتش نگاه كرد
  ...مبارزه كمتر از دو ساعت وقت باقي بود

  .مجسمه را پيدا نكرده و مدتها پيش با آن نرفته با فرض اينكه وينسنت

  »كي آنجاست؟« :صدا زد. گذشت نگهبان ديگري از تاالر ورودي

اما بعد نگبان ديگر، . نه نبايد پيدايش مي كردند، حاال. ديويد سر جايش يخ زد
  ».منم«. زن، از در سمت راست بيرون آمديك 

  »...كردم شنيدم كسي وندي؟ فكر«

صداي . شنيدم من هم تمام شب صداهايي. آره اينجا تن مرا هم مي لرزاند«
  »...پا

  »يك فنجان چاي مي خوري؟. من هم همينطور«

  »...كتري را روشن مي كنم من زير. آره«

ديگري كه درست در  ديويد از در بازدو نگبان قدم زنان با هم دور شدند و 
  .مقابل ورودي اصلي بود، به درون خزيد

  .اتاقي كه در تمام عمرش ديده بود باز مي شد در به سوي جالب ترين

پر بود از مجموعه . طول موزه وسعت داشت اتاق پهناور بود، به اندازه ي تمام
  . از هر دو بودنداز تركيبي هاي غريبي از حيوانات، آدمها، و موجوداتي كه

از سنگ سياه، دستها  فرعونهاي عظيم تراشيده. همه چيز مصري بنظر مي رسيد
  .بر روي زانو، از هزاران سال پيش محكم و استوار نشسته بودند

در يك طرف، دو مرد ريشو با پاهاي شير و بالهاي اژدها جلو خزيده و در 
ببري غول پيكر چنان  در طرف ديگر،. به هم خيره شده بودند سكوتي شوم

جلوتر حيواناتي . مي خواست به درون تاريكي جست بزند ايستاده بود كه انگار



يك مهماني كوكتل كابوس  مانند مهمانهايي در به همه شكل و اندازه بودند كه
او وينسنت . ديويد سر جايش يخ زد. بودند مانند به جهت هاي مختلف رو كرده
  .ودرا قبل از شنيدن صدايش ديده ب

بطرز قابل تحسيني بي صدا حركت مي كرد و اگر نگاهش به سوي ديگري  او
وينسنت كفشهايش را  ديويد متوجه شد كه. را مي ديد نبود، خودش هم ديويد

خود ديويد هم بايد . فكر خوبي بود. گرفته است بيرون آورده و آنها را در دست
  .به همين فكر مي افتاد

ديويد پشت يك . خسته و درمانده بنظر مي رسيداندازه ي ديويد  وينسنت به
پيشاني اش را با پشت  وينسنت موقع رفتن. او را ديد بابون برنجي خزيد و عبور

هرگز به وينسنت عالقه . دلش براي او سوخت يكي از دستهايش ماليد و ديويد
  .دانست حاال او چه وضعي دارد اما مي. مند نبود و به او اعتماد نداشت

بايد از كدام راه ميرفت؟  حاال. ديويد ايستاد. ه بعد وينسنت رفته بوديك دقيق
اما به ديويد كمكي  وينسنت هنوز مجسمه را پيدا نكرده بود، و اين خوب بود،

ساعت وقت  كمي بيش از يك. يك بار ديگر به ساعتش نگاهي كرد. نمي كرد
  .باقي مانده بود

  چپ يا راست؟ باال يا پايين؟

 كه روي برخي _مجموعه اي از تابوتها و هرمهاي سنگي بود الريدر انتهاي گ
  )ملكه ي مصر باستا(كلئوپاترا از آنها مانند سوزن

. چهار الهه با سر گربه به عالوه ي- به خط هيروگليف چيزهايي نوشته شده بود
  .و آنوقت بود كه فهميد

ت بود نه اين مبارزه درباره ي مهار. شد در حقيقت بايد از اول متوجه مي



امتحاني از پنهانكاري و حيله  :آقاي هليول خودش اين را گفته بود. شانس
  .گري

دوشيزه پديكور گفته بود و آنچه او  آنچه او و آقاي كيلگراو گفته بودند، آنچه
  .مي گذاشتيد، جواب واضح بود اگر همه ي اينها را كنار هم... هم اكنون مي ديد

به . پيش مي فهميد بايد دو ساعت. مي رودحاال ديويد مي دانست به كجا 
  .اطراف نگاه كرد و بعد به انتهاي گالري دويد

  .كرده بود دير نشده باشد همان لحظه آرزو
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  7فصل 
  موميايي

  
  

آقاي كيلگراو، آقاي هليول و دوشيزه پديكور همه سرنخ هايي را كه ممكن بود، 
  .اره گفته هاي آن ها را به ياد آوردديويد دوب.در اختيارش گذاشته بودند

شايد آنها ترا به سوي جهت ...بعضي سوزن ها بزرگتر از آن هاي ديگر هستند
  .صحيح راهنمايي كنند

 يك ستون سنگي كه او - خوب، ديويد همان لحظه بزرگترين سوزن را ديده بود
 از كجا و اين عالمت.را به ياد سوزن كلئوپاترا روي رودخانه تايمز انداخته بود

  : و بعد دوشيزه پديكور گفته بود. مي آمد؟ مصر
  ...مجسمه از موميايي من گرفته شده بود

مجسمه ي كوچك با .مسلما منظورش يك موميايي نبود كه به او تعلق داشته
  .بخشي از يك موميايي مصري بود.خود او دفن شده بود

مصري موزه وقتي به سرعت وارد اتاق هاي .حاال داشت به آن سمت مي رفت
مجسمه ي كوچك .شد، سر يك قوچ عظيم با بي عالقگي به او نگاه مي كرد

چه طور توانسته بود .از اين مسأله اطمينان داشت. حتما جايي در آن محل بود
  ...آن همه وقت تلف كند؟ اگر فقط همان اول مي ايستاد و فكر مي كرد

ي بود كه موميايي ها در اولين اتاقي كه به آن وارد شد، پر از تابوت هايي سنگ
حدود يك دو جين از آن ها با رنگ هاي روشن و به طرز .آن قرار داشتند



مثل اين بود كه مصريان باستان  مرده .غريبي شاد، به نمايش گذاشته شده بود
بعضي از تابوت ها باز بود و .هايشان را به عنوان هديه بسته بندي كرده بودند

يي قوز كرده و چروكيده را ديد كه نوارهاي ديويد در درون آن ها هيكل ها
تصور اين كه دوشيزه پديكور .خاكستري كثيف به دورشان پيچيده شده بود

روزگاري به آن ها شباهت داشته، كار سختي بود ـ هر چند وقتي اوقاتش تلخ 
  .بود و حوصله نداشت، شبيه آن ها مي شد

مي گشت ممكن بود به آن چه به دنبالش .ديويد به سرعت به اتاق ديگر رفت
چه قدر .طور جداگانه، در يكي از ويترين هاي كناري، به نمايش درآمده باشد

ديگر وقت داشت؟ هنوز صدها شيء به نمايش گذاشته شده ي ديگر در 
چشم هايش با شتاب از روي عروسك ها،اسباب بازي ها،گربه ها .اطرافش بود

و ناگهان آن را ... ت،گذشتندو مارهاي موميايي شده،سبو ها فنجان ها،جواهرا
مجسمه درست رو به روي او بود،هيكلي آبي رنگ به بزرگي كف ! پيدا كرد

. دستش چنان به پشت خوابيده بود كه انگار داشت حمام آفتاب مي گرفت
ديويد دستش را روي شيشه گذاشت و به عروسك كوچك، به موهاي سياه، 

روي . زه پديكور را شناختفورا دوشي.صورت الغر و كمر باريكش، خيره شد
. سلسله ي هجدهم. بر چسب مجسمه نوشته شده بود؛عروسك همراه لعابي

معلم انگليسي و تاريخ بعد از سه هزار سال . فوق العاده بود.  قبل از ميالد1450
  .حتي هنوز همان نوار هاي موميايي را هم داشت. تقريبا تغيير نكرده بود

اما فقط همان . و ديويد سر جايش يخ زدكسي در آن سوي گالري سرفه كرد 
نگهبان بود كه داشت به يك اتاق كناري مي رفت و فنجاني چاي اواخر بيستم 



درٍ شيشه ايي ويترين را . تازه يازده بود. به ساعتش نگاه كرد. در دست داشت
  .بلند كرد و مجسمه را برداشت

  .جام نحس مال او بود

ي برقي ايستگاه قطار زيرزمين خيابان پيكر ساعت يازده و نيم، ديويد از پله ها
ترجيح داده بود با قطار به ريجنتز پارك برگردد و .باال رفت و به خيابان رسيد
براي رسيدن به اتاقك تلفن فقط بايد ده دقيقه راه . خود را ميان جمعيت گم كند

  .كلي وقت داشت.مجسمه ي كوچك امن و امان در جيبش بود. مي رفت
ديويد فكر كرد وينسنت حاال . د و نسيم با نم نم باران همراه بودغروب سردي بو

احتماال هنوز در موزه بريتانيا بود و داشت نااميدانه دنبال مجسمه مي . كجاست
حتي اگر معما را حل مي كرد و به جعبه ي نمايش اشيا مي رسيد،ديگر .گشت

  .ده مي شداما بهترين فرد بايد برن.اين خيلي بد بود.خيلي دير شده بود
موتور سيكلتي همان طور كه گاز مي داد، از ميان گودال آبي گذشت و آب ها 

در طرف ديگر خيابان،اتوبوسي بي مسافر .را با كمي فاصله به طرف ديويد پاشيد
ديويد در راه از .تلوتلو خوران از چراغ زرد گذشت و به طرف وست اند پيچيد

 او را به موزه ي معروف مجسمه يك بار پدرش.موزه ي مادام توسو عبور كرد
  .هاي مومي برده بود،اما سفر جالبي نبود

آقاي اليوت اين را گفت و » !اين جا به اندازه كافي بانك دار ديده نمي شود«
ساختمان بلند و .بدون اين كه حتي تاالر وحشت را ببيند، از موزه بيرون رفت

پر بود از جهان گردان و پياده روي بيرون آن كه روزها .بدون پنجره،ساكت بود
  .بستني فروش ها،حاال خالي بود و زير نور چراغ هاي خيابان برق مي زد



از پشت سر صداي .ديويد حس كرد هواي سردي در يقه ي پيراهنش نفوظ كرد
اما ناخودآگاه بر سرعت .به آن توجه نكرد.خرد شدن تراشه هاي چوب را شنيد

  .قدم هايش افزود
ريجنتز پارك از اين جا . با چراغ راهنمايي مي رسيدخيابان به چهار راهي 

شروع مي شد ـ ديويد مي توانست آن را كه فضايي بي پايان و سياه به نظر مي 
هر چند پياده رو قبال خالي . به پشت سرش نگاهي انداخت. رسيد، از دور ببيند

ت بود، اما حاال فقط يك نفر ديده مي شد كه طوري تلوتلو مي خورد انگار مس
روي پياده رو چرخ .باشد و نوعي يونيفورم به تن داشت و چكمه پوشيده بود

هاي كوچكي مي زد،دست هايش را گشوده بود و پاهايش در هوا تاب مي 
مثل اين كه قبال هرگز راه نرفته،انگار سعي داشت تعادلش را بدست .خورد
  .بياورد

. ـ پشت سر گذاشتديويد سر پيچ، پيچيد و مرد مست را ـ اگر همين طور بود 
  .كم كم احساس ناراحتي مي كرد اما هنوز دليلش را نمي دانست

راهي كه در پيش گرفته بود، از يك خيابان اصلي مي گذشت و بعد به طرف 
تاريك و خالي .ناگهان از شلوغي لندن خارج شده بود.پلي قوس دار مي رفت

هاي باستاني اش مي بودن ريجنتز پارك او را احاطه كرده بود و او را در بازو
  .جايي در تاريكي،سگي پارس كرد.فشرد
  »...فقط آهسته برو«

ديويد اين كلمات را زير لب به خود گفت،شنيدن صداي خودش به نحوي 
يك .يك ربع به دوازده.يك بار ديگر به ساعتش نگاه كرد.آرامش بخش بود



شتش چه طور اجازه داده بود يك مست ديوانه اين قدر باعث وح.عالم وقت
  .لب خند روي لبش خشك شد.شود؟ لب خندزنان به پشت سرش نگاه كرد

حاال در روشنايي چراغ باالي سرش،روي پل .مرد تا پارك او را دنبال كرده بود
در عرض چند دقيقه ياد گرفته بود درست راه برود و حاال هشيار . نشسته بود

خيلي نزديك تر در اين موقع .نشسته بود و چشم هايش در تاريكي برق مي زد
بود و ديويد مي توانست او را به وضوح ببيند ـ چكمه هاي قهوه اي،كمر بند، 

به جاي يونيفورم نوعي لباس قهوه اي به تن داشت كه .نوار روي سينه اش
حتي بدون صليب .ديويد فورا او را شناخت.شلوارش روي ران ها پف كرده بود

به بازوي راست مرد ديده مي شكسته اي كه روي بازوبند سرخ و سفيد بسته 
چه طور قبال اين موهاي كم پشت سياه را .شد،باز هم مي توانست او را بشناسد

كه روي صورت رنگ پريده ي او افتاده بود و البته،آن سيبيل معروف را نشناخته 
  بود؟

  !آدولف هيتلر

  .يا دست كم،مجسمه ي مومي آدولف هيتلر
ه وقتي جادوي سياه به كار مي رفت در هميش.ديويد نسيم سرد را به ياد آورد

هوا سرمايي حس مي شد و هرچه جادو سياه تر بود سرما هم افزايش مي 
و صداي خرد شدن . او آن را حس كرده بود اما توجه نشان نداده بود.يافت

. اين موجود مي بايست براي بيرون آمدن در را شكسته باشد! تراشه هاي چوب
ه باشد؟وينسنت؟ديويد به مجسمه ي مومي هيتلر كي ممكن بود به آن جان داد

و حتي همان وقت هم به . خيره شد و حس كرد دارد حالش به هم مي خورد



هيتلر اول از موزه مادام توسو .فكر وحشتناكي به سرش راه يافت.عقب برگشت
  اما آيا او تنها بود؟.بيرون آمده بود

 هيتلر به جلو تكان مجسمه مومي.به اين سؤال يك لحظه بعد جواب داده شد
پشت سرش هيكل هاي ديگري پديدار شد .خورد،پاهايش در هوا از هم باز ماند

روي پل قوس دار به راه اُفتاده ) مرده هاي متحرك(كه همچون زامبي هايي 
  .دو كلمه در ذهنش طنين انداخت.ديويد صبر نكرد ببيند آن ها كي اند.بودند

  .تاالر وحشت

 اين بخش از موزه ي مادام توسو به نمايش در آمده سعي كرد كساني را كه در
احساس ناخوشايندي به او مي گفت هر لحظه ممكن است به .بودند،به ياد آورد
  .آن ها بر بخورد

. اما تازه فهميد دام چقدر ماهرانه تعبيه شده.ديويد برگشت و پا به فرار گذاشت
يكي از آن . آمدندسه مجسمه ي مومي ديگر داخل پارك بودند و به طرف او مي

. ها فقط لباس خواب سفيد كثيف پوشيده و كفش هاي چوبي سياه به پا كرده بود
سرش .يكي از قربانيان انقالب فرانسه بود.ديويد خيره شد.چيزي در دست داشت
. پشت سر او دو مرد كوتاه قد در لباس زندان مي آمدند! را در دست گرفته بود

وقتي تلوتلو .اخت ـ اما آنها او را شناختندديويد هيچكدام از آن ها را نشن
ديويد .خوران با دست هاي جلو گرفته پيش مي آمدند،چشم هايشان برق مي زد

از در گذشت و وارد بخش داخلي پارك .دري نيمه باز را در ميان نرده ها ديد
  .شد

خود را در چمن زاري ديد كه يك طرف آن زمين هاي بازي تنيس بود و در 
در محوطه درخت هايي ديده مي شد و او .ستخري با آب راكدطرف ديگرش ا



خوشحال از اين كه حداقل شب تاريكي است،به طرف نزديك ترين آن ها 
اما همان وقت كه داشت مي دويد،ابرها كنار رفت و ماه بسيار بزرگي چون .دويد

آيا اين هم بخشي از جادو بو؟ آيا وينسنت حتي .نور افكن زمين را روشن كرد
  يت جوي را هم كنترل مي كرد؟وضع

مثل چيزي بود كه از يك .زير نور سفيد و روح مانند،تمام پارك تغيير كرد
مجسمه مومي .همه چيز سياه،سفيد و خاكستري بود.خواب بد بيرون آمده باشد

. هيتلر به در ميان نرده ها رسيده بود و داشت همراه دو زنداني از آن مي گذشت
روي يك ريشه ي يك درخت .ز آن ها عقب مانده بودقرباني انقالب فرانسه ا

بقيه » !اين جا«: سر خورده و سرش را گم كرده بود و با آن كه سر فرياد مي زد
  .بدن هنوز نتوانسته بود آن را پيدا كند

  .اما اين تنها خبر خوب بود
نيم دو جين مجسمه ي مومي ديگر به نحوي به پارك راه پيدا كرده،در همه جا 

مردي كه لباسي .ه بودند و در ميان درخت ها جست و جو مي كردندپخش شد
سر تا پا سياه پوشيده بود و كيف طبابت در يك دست و يك چاقوي خميده و 

و درست پشت سر او ! جك قيمه قيمه كن.بسيار بزرگ در دست ديگرش داشت
 و بانويي با لباس هاي عصر ملكه ويكتوريا بود كه به نحو هولناكي چاقو خورده

از زخم باز ) خون مومي،ديويد مجبور بود اين را به خودش يادآوري كند(خون 
ديويد صداي غلغل مرگ باري شنيد و درست به .روي سينه اش بيرون زده بود

موقع برگشت تا ببيند سومين مجسمه ي مومي با صورتي سفيد از درون سطح 
يد پشت درختي ديو.مجسمه ها همه جا بودند.خزه بسته استخر بيرون مي آيد



محاصره شده بود و مي دانست دير يا .خزيد و سعي كرد خودش را پنهان كند
  .زود پيدايش مي كنند

  »!اين جاست، آدولف«: كسي فرياد زد
مرد كوتاه قدي با موهاي تيره و كت چهار دكمه كه زخم درشتي بر گونه اش 

فيلم هاي قديمي اين چهره اي بود كه ديويد از .داشت،از گودالي باال آمده بود
به سرعت از روي سبزه ها .تبهكار آمريكايي،آل كاپون: سياه و سفيد مي شناخت

صداي برخورد فلزي .گذشت،بعد دستش را به داخل قسمت سينه كتش فرو كرد
  .تازه آن را پر كرده بود.كاپون مسلسلي در دست داشت.شنيده شد

خت بيرون آمد و پا به ديويد در حالي كه نفسش در سينه گرفته بود از پشت در
مجسمه هاي مومي دور تا دور او بودند، و در حالي كه تلوتلو .فرار گذاشت

خوران جلو مي امدند، بعضي مثل خواب گردها بودند و بقيه بيش تر به اسباب 
ديويد حس مي كرد زير نور ماه به طرز .بازي هاي كوكي شباهت داشتند

بايد اتاقك تلفن را پيدا مي كرد، .توحشتناكي ديده مي شود،اما چاره اي نداش
اما اتاقك كجا بود؟ محاسبه ي سريعي كرد و به طرف جلو راه افتاد،بعد وقتي 
رگبار گلوله هاي مسلسل هوا را شكافتند به روي زمين شيرجه زد و گلوله ها 

آل كاپون به او شليك كرده .با فاصله ي يك سانتي متر از باالي سرش گذشت
  .نحوي مي دانست گلوله ها از موم ساخته نشده اندو ديويد به . بود

مرد كوچك اندامي بود با پيراهن .كسي جلوي او قدم گذاشت و راهش را بست
موهاي كم پشت .از مد افتاده ي يقه بلند و كت و شلوار خاكستري خوش دوخت

چشم هايش پشت عينك گرد قاب .قهوه اي قرمز روشن و سيبل كوچكي داشت



من .مشكلي نيست«: مرد كف دستش را بلند كرد و گفت.فلزي اش برق زد
  ».دكترم

  »دكتر؟«: ديويد نفس بريده گفت
  »!بله،دكتر كريپن«

ديويد فريادي كشيد و مشتي زد كه درست .مرد سرنگ بد شكلي را بيرون آورد
حس كرد مشتش در موم فرو رفت و وقتي .به بيني مرد كوچك اندام خورد
ديويد از پشت سر مي .تانش مومي شده بوددستش را بيرون كشيد سر انگش

جك قيمه قيمه كن .شنيد هيتلر دارد به آلماني فرمان هاي ديوانه واري مي دهد
در حالي كه چاقوي سركجش را باالي سرش تكان مي داد،سالنه سالنه دنبال او 

  .مي آمد
در اين هنگام،مرد ديگري كه زرهي نقره اي و براق به تن داشت،تازه از در 

موهاي بلند سياهش پشت سر بسته شده بود و بي رحم ترين .ك وارد شدپار
دست كم يك دو جين شمشير .چشم هايي را داشت كه ديويد به عمرش ديده بود

او آشيال بود،يكي از خون خوارترين . و خنجر از هر گوشه ي او بيرون زده بود
كسي تشنه جنگ جويان تاريخ، و ديويد ترديد نداشت كه حاال او به خون چه 

  .است
چمن از پشت زمين تنيس مي گذشت و به كنار انبوهي از درخت ها و بوته ها 

ديويد خوش حال از اين كه توانسته خود را از روشنايي ماه دور .مي رسيد
به نظر مي رسيد تاريكي مجسمه هاي مومي را گيج .كند،درون سايه ها پنهان شد

ها به هم خوردند،انگار مي كرده است،زيرا عقب كشيدند،يكي دو تاي آن 



نرده اي آهني درست رو به .ترسيدند از روشنايي به درون تاريكي پا بگذارند
  .ديويد به طرف نرده دويد و آن را با دست گرفت.روي ديويد بود

قلبش ديوانه وار در سينه مي تپيد و ايستاد تا نفس تازه كند و به خودش فرصت 
هنوز وقت داشت خود رابه اتاقك تلفن ! هنوز او را نگرفته بودند.فكر بدهد

ديويد يك دستش را توي جيب شلوارش .برساند و به گروشام گرينچ برگردد
  .مجسمه ي كوچك هنوز آن جا بود.فرو برد
حتما .اين نام را از ميان دندان هاي به هم فشرده اش بر زبان آورد! وينسنت

بعد از بيرون آمدن از موزه حتما به نحوي ديويد را .وينسنت اين كار را كرده بود
تعقيب كرده بود و هنگام عبورش از برابر موزه ي مادام توسو اين سحر را انجام 

وينسنت تنها قانون امتحان ـ به كار نبردن جادوـ .البته،او تقلب كرده بود.داده بود
. را زير پا گذاشته بود و بدترين مسأله اين بود كه ديويد نمي توانست كاري بكند

ه هاي مومي با كدام ورد از بين مي رفتند؟ و اگر او از جادو استفاده مي مجسم
  كرد،خودش بازنده محسوب نمي شد؟

از .ديويد نرده آهني را چنان محكم گرفته بود كه آهن دستش را زخم كرده بود
باالي نرده به سوي ديگر آن نگاه كرد و براي اولين بار از وقتي به پارك آمده 

تنها ده . اتاقك تلفن ديده مي شد و كسي در اطرافش نبود.ر شدبود، كمي اميدوا
فقط بايد از نرده باال مي رفت و بعد در امان و در خانه .دقيقه به دوازده مانده بود

  !بود
تقريبا همه ي مجسمه هاي مومي، در حالي .براي بار آخر به پشت سر نگاه كرد

 شده بودند،يك گردهمايي كه كه هيتلر جلوتر از همه ايستاده بود،روي نرده جمع
: فقط دو تا از مجسمه هاي مومي عقب ايستاده بودند.داشت نزديك تر مي شد



آن ها سر مرد فرانسوي را پيدا كرده بودند و با .مرد غرق شده و زن ويكتوريايي
. وجود اعتراض هاي او،داشتند در يكي از زمين ها با آن تنيس بازي مي كردند

بخندي شيطاني جلو مي آمد، لب هاي مومي اش باز شده جك قيمه قيمه كن با ل
دكتر كريپن دو سرنگ .و دو رديف نا منظم دندان هاي مومي را نشان مي داد

آل كاپون پشت سر او بود و سعي .ديگر و يك چاقوي جراحي در دست داشت
ديويد مطمئن نبود چشم هاي شيشه اي آن ها .داشت با فشار آرنج راه باز كند

  .اما آن ها اهسته به طرف او مي آمدند. را در تاريكي ببيندبتواند او
. ديويد تصميم خود را گرفت و آماده شد تا از باالي نرده بپرد.وقت رفتن بود
چيزي به صورتش خورد و .از گوشه ي چشمش حركتي را ديد.خيلي دير بود

يك لحظه دنيا چرخيد و شانه اش به زمين .پايش لغزيد و به عقب پرت شد
  .د و نفسش بند آمدخور
  »!زود بياييد! من او را گرفتم! همه راحت باشيد«

صداي خرد شدن برگ هاي خشك و شاخه ها شنيده .صدا تيز و هيجان زده بود
ديويد سعي كرد .شد و زن چاق و بلندي كه پيراهن آبي پوشيده بود جلو آمد

خمل و ابريشم زن پيراهن مواجي از م.بايستد،اما ديگر نيرويي برايش نمانده بود
روي سرش تاجي از الماس و .به تن داشت كه باعث مي شد عظيم به نظر برسد

نقره بود كه حتي بدون نور ماه هم مي درخشيد و يك نشان ويت واچرز روي 
ديويد كه گيج روي .او از تاالر وحشت نيامده بود.يقه لباسش سنجاق شده بود

 اي قرمز روشن و لب خند بي بستري از برگ ها دراز كشيده بود، موهاي قهوه
  .او ديويد را با كيف دستي اش زده بود.نقص دوشس يورك را شناخت



بيني مومي او به خاطر » .خيلي خوب بود واالمقام«: دكتر كريپن زير لب گفت
مشتي كه ديويد به او زده بود از شكل افتاده و يكي از چشم هايش از جا در 

  .آمده بود
  ».ب بود،دوشيزه فرگيبله،كيلي كو«: هيتلر گفت

پارك دور .ديويد مجسمه را از جيبش بيرون آورد و سعي كرد روي پا بايستد
سعي كرد حرف بزند،چند .سرش مي چرخيد و حركتش تند تر و تند تر مي شد

اما دهانش خشك شده بود و نمي .كلمه ورد بخواند تا جانش را نجات دهد
 تهي و بي روحي كه او را محاصره به چهره هاي.توانست كلمه اي به زبان بياورد

بعد دوشس دوباره او را زد .كرده بودند،نگاهي انداخت و يك دستش را بلند كرد
 .و بيهوش افتاد
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و براي . او آن را دزديد. من مجسمه را پيدا كردم. دروغ مي گويد« : ديويد گفت
  ». اين كار از جادو استفاده كرد

 دفتر آقاي كيلگراو ايستاده بود و وينسنت فقط چند قدم با او فاصله ديويد در
لباس هايش نا مرتب بود و روي گونه اش بر اثر برخورد كيف دوشس . داشت

آقاي هليول در گوشه اتاق ايستاده بود، چانه اش را . كبودي بزرگي ديده مي شد
آقاي .  پسر نگاه مي كردبه يك دست تكيه داده بود و داشت در سكوت به دو

ديويد دلش مي . كيلگراو پشت ميزش نشسته بود و مجسمه برابرش قرار داشت
  .و همين احساس را هم درباره وينسنت داشت. خواست مجسمه را دونيمه كند

او دست هايش » . من قبول دارم كه او اول مجسمه را پيدا كرد« : وينسنت گفت
من . اين را به شما گفته ام« :  اضافه كرد را از توي جيب هايش بيرون آورد و

حدس زدم ديويد . معما را حل كردم و ويترين را يافتم، اما خيلي دير شده بود
آن وقت او را ديدم كه . آن را برداشته، بنابراين به طرف اتاقك تلفن رفتم 

فكر كردم پايش لغزيده يا اتفاق ديگري افتاده و . مجسمه در كنارش افتاده بود
  ». اگرچه، اصال مجسمه ي مومي نديدم. ابراين مجسمه را برداشتمبن
  »!تو آن ها را فرستادي« . ديويد مشت هايش را گره كرد» آن ها را نديدي؟ « 
  ». من اين كار را نكردم« 



  »پس كي كرده؟ « 
آقاي كيلگراو اين را گفت و دستش را به نشانه سكوت » ! ديگر كافيست« 

بلند تر از يك نجوا بود، اما دستيار مدير هرگز به صدايش كمي . تكان داد
آزمايش « : به پشتي صندلي اش تكيه داد و گفت. صداي بلند صحبت نمي كرد

  ». به پايان رسيده و وينسنت برنده شده
  »... اما، قربان« : ديويد گفت

ديويد تو از تقلب حرف « . آقاي كيلگراو با يك انگشت به او اشاره كرد» ! نه« 
، اما فكر مي كنم همين چند روز پيش بود كه تو در حال دزديدن سؤال زدي

  » . هاي امتحان نهايي دستگير شدي
  ». او برايم توطئه چيد. آن هم كار وينسنت بود« : ديويد جواب داد

  »... مسابقه ي دو بامانع. و بعد مسأله ي روز ورزش و بازي باقي مي ماند« 
  !مسابقه ي دو با مانع. شده استمي دانست سرخ . ديويد سكوت كرد

حاال ديويد حرفي براي گفتن . آقاي كيلگراو در تمام مدت از ماجرا خبر داشت
او يك بار در زندگي تقلب كرده بود و به همين خاطرهرگز كسي به او . نداشت

  .اعتماد نمي كرد
امشب هر اتفاقي . دليلي ندارد به اين بحث ادامه بدهيم« : آقاي كيلگراو گفت

او اولين كسي بود كه برگشت و مجسمه را با خود . افتاده، وينسنت برنده شده
  »؟ ...آقاي هليول. آورد

اما بايد . متأسفم، ديويد« : گفت. معلم وودو در گوشه ي اتاق شانه باال انداخت
  ». اين را بپذيريم



هنگام اهداي . وينسنت كينگ نفر اول مدرسه مي شود. بنابراين همين است« 
  ». ه، او جام نحس را دريافت مي كندجايز
من اين را از ته دل مي « : گفت. دوباره به ديويد نگاه كرد» . متشكرم، قربان« 

  ». گويم، ديويد نمي خواستم اين طور بشود
  »... مثل جهنم« 
» ! هرگز تا وقتي به جهنم نرفته اي كلمه اي درباره ي آن جا بر زبان نياور« 

بايد بگويم تو « . ه تندي گفت، اما حاال واقعا عصباني بودآقاي كيلگراو اين را ب
. دعوا در راهرو. آن هم نه فقط امشب. كامال اسباب سرشكستگي بوده اي، ديويد

تالش براي دزديدن سؤاالت امتحان و بعد زاري و شكايت هنگامي كه نتوانستي 
ما حاال من ا. تو قبال يكي از بهترين شاگردان ما بودي. به سواالت پاسخ بدهي

  ». ترديد دارم ارزش داشته باشي در گروشام گرينچ بماني
همين كه اين كلمات را بر زبان » . خودم هم همين طور« : ديويد با خشم گفت

آقاي كيلگراو حرفش را . آورد از كارش پشيمان شد، اما خيلي دير شده بود
  .شنيده بود
 اگر بخواهي بروي و. اين تصميمي است كه خودت بايد بگيري« : او گفت

اما به ياد داشته باش، وقتي بروي ديگر نمي تواني . هيچكس مانع تو نمي شود
  »... ما ديگر هرگز تو را نخواهيم ديد. برگردي

براي . ديويد دهانش را باز كرد تا چيزي بگويد، اما حرفي براي گفتن نداشت
چشمش به او آخرين بار به وينسنت نگاه كرد كه تمام تالشش را مي كرد تا 

آقاي كيلگراو مجسمه را در . آقاي هليول آه كشيد و سرش را تكان داد. نيفتد



. و حاال اگر مرا ببخشي، اين مجسمه بايد به موزه برگردد« : گفت. دست گرفت
  ». به زودي هوا روشن مي شود و شما نمي خواهيد مجسمه سر جايش نباشد

 مي خواست از ديويد بپرسد چه جيل. بيرون دفتر، جيل گرين منتظر ديويد بود
  .اتفاقي افتاده اما با يك نگاه به او همه چيز را فهميد

  ». پس او برد« : جيل گفت
  .ديويد سر تكان داد

ديويد، اين واقعا اهميت دارد؟ منظورم اين است كه اين جام نحس اصال چرا « 
نوز بهترين تو ه« . جيل بازوي او را گرفت» بايد  اين قدر اهميت داشته باشد؟ 

  ». براي اثباتش نياز به جام نداري. جادوگر مدرسه اي
  ». من به آقاي كيلگراو گفتم مي خواهم از گروشام گرينچ بروم« : ديويد گفت

  .جيل كنار او سر جايش خشك شد، واقعا جا خورده بود» چي؟ « 
يم وقتي تازه به اينجا آمده بود... نمي دانستم چه مي گويم« . ديويد آه كشيد

  »! از اين جا بيزار بوديم. يادت هست؟ نمي خواستيم جادوگر بشويم
  ». اين پيش از زماني بود كه به نيروهايمان پي ببريم« 
شايد بدتر . اما اين يعني تغيير كرده ايم، جيل. بله، و حاال در اينجا خوشحاليم« 

  »... شايد تبديل به. شده ايم
  »به چي؟ « 
  ».مهم نيست« 

و ساعت بعد كه در تخت دراز كشيده بود، نمي توانست اين فكر را از اما ديويد د
آيا او بد و شيطاني شده بود؟ اين حقيقت داشت كه در مسابقه . سرش بيرون كند

تقلب كرده بود و با وجود آنچه جيل گفته بود، حاضر بود براي دست يافتن به 



آيا اين . نحس. حتما اين نام او را مضطرب مي كرد. جام نحس هر كاري بكند
نام او را هم در بر مي گرفت؟ چه چيزي خوب و چه چيزي بد است؟ گاهي 

  ...تشخيص آن ها از هم آنقدر كه فكر مي كني ساده نيست
گفته بود، به ياد آورد، اما هنوز ) يا شايد آقاي تيگل ( آن چه را آقاي فيچ 

تن؟ چرا همه چيز خوب يا بد؟ ماندن يا رف. مطمئن نبود مدير چه منظوري داشته
  مي بايست اين قدر پيچيده باشد؟

. در طرف ديگر خوابگاه، وينسنت مالفه ها را روي خودش كشيد و خوابيد
وينسنت در يك صبح ماه جوالي از . ديويد اولين برخوردشان را به ياد آورد

طريق راه آبي كه جزيره ي اسكرول را به سرزمين اصلي مربوط مي كرد، از راه 
وينسنت خوش قيافه، ورزش كار و آرام، ظاهرا خيلي زود تر از . درسيده بو

تنها پس از چند هفته از درون آينه كتاب خانه . ديويد با محيط خو گرفت
هر دوي . شايد همين بخشي از مشكل بود. گذشت و انگشتر سياهش را دريافت

ت نداده آن ها تقريبا از اول با هم در رقابت بودند و ديويد هرگز به خودش زحم
  .بود تا چيزي درباره او، والدينش و اين كه از كجا آمده بداند
او وينسنت را موقع . چرا به وينسنت بي اعتماد شده بود؟ به خاطر برج شرقي

. بيرون آمدن از برج ممنوع در كنار گورستان، ديده بود و اين شروع ماجرا بود
 باربر مدرسه نگذاشته .گرگور مي دانست. اين محل مسأله اي اسرارآميز داشت

  .بود ديويد به آن جا وارد شود
ساعت سه صبح بود، يك . ديويد رو اندازهايش را كنار زد و از تخت بيرون آمد

اما به هر حال نمي توانست بخوابد . احتماال ديوانه شده بود. شب سرد و مه آلود



واقعا  مي توانست در برج شرقي بفهمد وينسنت دارد .و كار ديگري هم نداشت
  .و حاال بايد به آن جا مي رفت. چه مي كند

وقتي ديويد پاورچين پاورچين از گورستان مدرسه مي . آن شب خيلي سرد بود
  .گذشت، نفسش يخ مي زد و دور سرش در هوا معلق مي ماند

عنكبوت چاقي از روي سنگ قبري پايين آمد و . جغدي در جايي زوزه كشيد
ديويد سر جايش خشك . گورستان حركت كردچيزي كنار . در خاك ناپديد شد

اما فقط يك روح بود كه از گورش بيرون آمده بود تا چند ساعتي پرسه . شد
  .ديويد، آهسته حركت كرد. روح او را نديد. بزند

ديويد به ساختمان . آن جا برج شرقي پيش روي او در تاريكي ديده مي شد
 كه آن را احاطه كرده بود، آجري كج و معوج، به شبكه ي پيچك هاي سبز تيره

براي . به پنجره هاي خالي و به باروهاي شكسته ي آن باالي سرش نگاه كرد
به طرف ورودي به . هيچ كس ديده نمي شد. آخرين بار اطرافش را بررسي كرد

  .راه افتاد
تنها راه ورودي برج شرقي، دري خميده از چوب بلوط بود كه دست كم يك 

طمئن بود در بايد بسته باشد، اما به محض اين كه آن را ديويد م. متر قطر داشت
صداي . لمس كرد، در باز شد و لوالي آهني آن به طرز هولناكي جيرجير كرد

اما . يك لحظه ديويد به فكر افتاد به رختخواب برگردد. خيلي ترسناكي بود
پا به داخل ساختمان . بايد مسأله را حل مي كرد. ديگر خيلي دير شده بود

  .اشتگذ
چند باريكه نور مهتاب از البه الي . تاالر داخلي برج كامال تاريك و سياه بود

ديويد با . آجرهاي شكسته به درون مي تابيد، اما قسمت متمركز گودالي تيره بود



چشم هايش را بست و چند . اما نياز نداشت. خود نه چراغ قوه داشت نه كبريت
ه اليزابت، جان دي، آن ها را اختراع كلمه به زبان آورد كه جادوگر دوره ملك

وقتي دوباره چشم هايش را باز كرد، فضا با نور سبز عجيبي روشن . كرده بود
  .هنوز فضا تيره بود، اما او مي ديد. شده بود

طبقه ي پايين خالي بود، زمين از سنگ ريزه و گزنه و علف هاي سمي پوشيده 
بالفاصله بويي را . هوا را بو كشيدديويد . بود كه خود را به داخل كشيده بودند

تشخيص داد كه با همه ضعفش، آن را مي شناخت، بويي كه آشنا و در عين حال 
از جايي در آن باال صدايي شنيد، يك جور صداي بال و پر زدن و . بيگانه بود

ديويد . راه پله اي سنگي و پيچ در پيچ در برابر او باال مي رفت. جيغ هاي تيز
 ساختمان امن نيست، مي دانست هر لحظه ممكن است هريك از مي دانست اين

  .اما راه ديگري نبود. سنگ هاي ساختمان بر سر او بيفتد و باعث مرگش شود
. برج شرقي دويست متر ارتفاع داشت. ديويد شروع كرد به باال رفتن از پله ها

 بودند تا به نظر مي رسيد پله ها كه به طرز نامطمئني به ديوار بيروني وصل شده
ابد ادامه دارند و ديويد داشت به سر گيجه مي افتاد كه متوجه شد به طبقه باال 

در جيب شلوارش سكه اي بود و او در يك لحظه آن را از روي . رسيده است
  .شانه اش به درون سوراخي در مركز پله ها انداخت

  »... پنج... چهار... سه... دو... يك«
طبقه پايين رسيد و آن پايين با صدا روي كف مدت زيادي گذشت تا سكه به 

  .سيماني افتاد
ديويد صداي ضعيفي چون بر خوردن دو دست ورق بازي را . چيزي حركت كرد

در حالي كه هر بار فقط يك قدم بر مي داشت، روي سنگ فرش تاالر . شنيد



فراموش كرده بود جوراب بپوشد و پيچيدن هواي يخ زده را . بااليي حركت كرد
براي دومين بار صداي جيغ عجيب و تيزي را . ر مچ هايش حس مي كرددو

  چه حيواني؟ اين محل جاي چه كاري بود؟. يك جور حيوان بود. شنيد
دوتا از پنجره ها باريك و كامال نزديك به هم و پوسيده . در اتاقي كامال گرد بود

در مقابل . ودبودند و حاال از آن ها تنها سوراخي بزرگ و نامنظم باقي مانده ب
آن ها، درست كنار ديوار، ميز چوبي درازي بود كه چيزهايي شبيه دو يا سه سبد 

در ضمن روي ميز يك كتابِ باز، يك دسته كاغذ، دو . روي آن قرار داشت
ديويد سه كلمه زمزمه . شمع، يك قلم پر و يك كتاب با جلد چرمي ديده مي شد

  .شمع روشن شد. كرد
حس كرد . ديويد روي ميز خم شد و سبدي را برداشت. بعد كار ساده تر بود

در قسمت جلوي سبد يك درِ ميله اي . چيزي ميان دست هايش بال و پر زد
ديويد به درون آن نگاه كرد و تازه فهميد چه . بود كه با تكه سيمي بسته شده بود

يك خفاش، نابينا و وحشت زده سعي داشت پرواز كند و خود را . حيواني است
  .در و ديوار قفس مي كوبيدبه 

وينسنت با يك مجموعه خفاش چه كار داشت؟ ديويد سبد را زمين گذاشت و 
يك دفترچه مشق . كتاب را در دست گرفت و بررسي كرد. به سراغ كتاب رفت

قديمي بود و ورق هايش با خط ريز و كج و كوله غير قابل خواندني نوشته شده 
ت به بخشي رسيد كه مي توانست در زير عاقب. ديويد صفحات را ورق زد. بود

  .نور شمع بخواند
  : يك شعر بود

  



  بپرهيز از سايه اي كه قد كشيده بر خاك

  پديدار مي شود،

  آن جا كه سنت آگوستين روزگار آغاز كرد

  و چهار شواليه مرد مقدسي را با عذاب كشتند،

  چرا كه اگر جام به آن جا آورده شود

  .شدگروشام گرينچ ناپديد خواهد 

  

  معني اين ها چه بود؟... گروشام گرينچ! جام
او كسي بود كه در قرن اول . سنت آگوستين. ديويد درباره متن فكر كرد

اما كارش را از كجا آغاز كرده بود؟ ديويد به . مسيحيت را به انگلستان آورد
ذهنش فشار آورد و سعي كرد درس هاي تاريخ دوشيزه پديكور را به ياد 

تين نخست در دنت، در كنت، پا به خشكي گذاشت، اما اين درست آگوس. بياورد
در كليساي كانتربوري بود كه چهار شواليه در ! در كانتربوري بود... البته. نبود

ناگهان همه چيز كامال روشن . دوران هنري دوم، توماس بكت را به قتل رساندند
  .و آشكار شد

بوري، گروشام گرينچ ناپديد مي با بردن جام نحس به زير سايه ي كليساي كانتر
  !شود

مي خواست مدرسه را از بين ببرد و فهميده بود تنها . پس نقشه وينسنت اين بود
اما اول بايد از شر ديويد راحت مي .  استجام نحسراه اين كار، دست يافتن به 

 و اين كار را به طرز قابل تحسيني انجام داده بود، براي شروع او را -شد
بود، بعد او را به دام توطئه اي انداخته و عاقبت به او كلك زده شكست داده 



آن را به . و بعد چي؟ به نحوي جام را مخفيانه از جزيره خارج مي كرد. بود
  ...و بعد. كانتر بوري مي برد

  خفاش ها چه نقشي داشتند؟
كاغذ، شمع ها و . ديويد دفترچه را زمين گذاشت و به سراغ دسته ي كاغذ رفت

و با كنار هم گذاشتن آن ها به چه مي . آن ها درست كنار هم بودند.هاخفاش 
  ...رسيدي؟ كاغذ براي نوشتن، خفاش براي

چرا كه نه؟ خفاش هاي نامه بر » . خفاش هاي نامه بر« : ديويد زير لب گفت
براي بردن پيام هاي سرّي . خيلي از كبوتر هاي نامه بر قابل اعتماد تر بودند

  . ها تاريكي را ترجيح مي دادندآن. نقص نداشتند
اين حيله آن قدر . ديويد دست در جيب شلوارش كرد و مدادي بيرون آورد

به نرمي مداد . قديمي بود كه موقع استفاده از آن كمي احساس شرمندگي مي كرد
وقتي . را روي اولين ورق كاغذ گذاشت و سايه اي خاكستري روي آن كشيد

كستري در آورد، آن را برداشت و جلو نور همه ي ورق كاغذ را به رنگ خا
ديويد توانست پنج خط كم رنگ را كه با . اين حيله به كار آمد. شمع گرفت

  :همان دست خط دفترچه ي مشق نوشته شده بودند بخواند
  

  اطالعاتي محرمانه تر از هميشه

  براي اسقف كانتربوري

  
وايز به نفر اول داده جام در روز اهداي ج. ديويد اليوت از دور خارج شده است

  .نقشه انجام خواهد گرفتخروج از جزيره مطابق . خواهد شد



  .اطمينان دارم تا چند روز بعد، ديگر گروشام گرينچ وجود نخواهد داشت

  
  .يادداشت با يك ضربدر امضا شده بود

ديويد كه لبخندي به لب داشت، به طرف پنجره ي شكسته رفت و به بيرون خيره 
ساعت قبل تصميم داشت چمدان هايش را ببندد و مدرسه را همين چند . شد

ورق كاغذ و دفترچه ي مشق تنها . حاال همه چيز فرق كرده بود. ترك كند
با نشان دادن آن ها به مديرها، حقيقت . چيزهايي بودند كه به آن ها نياز داشت

  .آشكار مي شد
 روي لبه برج ايستاده يك لحظه. آن چه بعد اتفاق افتاد او را كامال غافلگير كرد

لحظه اي بعد بر اثر ضربه اي كه چيزي يا كسي به پشت سرش زد، تلوتلو . بود
براي يكي دو . صداي آن ها را نشنيد. آن ها را نديد. خوران به جلو پرت شد

سعي كرد تعادلش را حفظ كند، اما . ثانيه دست هايش به هواي خالي چنگ زد
باره هل داد و از پنجره بيرون افتاد، از برج آن موجود هرچه كه بود، او را دو

  .پرت شد و در تاريكي شب سقوط كرد
افتادن از ارتفاع دويست متري به روي زمين سردِ آن پايين حتما . مرده بود

براي . باد به صورتش هجوم برد و تمام جهان وارونه شد. موجب مرگش مي شد
با آخرين فرياد نا اميدانه . ورد خواندن فرصت نبود، براي هيچ كاري فرصت نبود

اش دست هايش را جلو كشيد، بدون اين كه انتظار داشته باشد چيزي به دست 
. انگشتانش بسته شد. اما آن جا چيزي بود. بياورد به تاريكي چنگ انداخت

. محكم تر چنگ انداخت. بازوهايش به نحوي دور يك شاخه پيچك گره خورد
تادن داشت شاخه پيچك را هم با خود پايين هنوز در حال سقوط بود و موقع اف



به پيچك . اما هرچه پايين تر مي رفت پيچك كلفت تر مي شد. مي كشيد
شاخه هاي بيشتري دور . چسبيده بود و گياه سرعت سقوطش را كاهش مي داد

در حالي كه فقط سي متر با زمين . در نقطه اي متوقف شد. سينه و كمرش پيجيد
ديويد از . را گرفت، عقب كشيد و به ديوار آجري كوبيدفاصله داشت، پيچك او 
اما چند لحظه بعد . نزديك بود بازويش از جا كنده شود. شدت درد فرياد كشيد

زنده . ديگر در حال سقوط نبود. متوجه شد بين آسمان و زمين معلق مانده است
  .بود

ا كند نيم ساعت طول كشيد تا توانست خود را از ميان شاخه و برگ پيچك ره
و از ديوار پايين بيايد و وقتي عاقبت پايش به زمين رسيد، باز احساس گيجي و 

پنجره اي كه از آن به بيرون . نفس عميقي كشيد، بعد به باال نگاه كرد. تهوع كرد
زنده ماندن . پرت شده بود ديده نمي شد و به طرز هولناكي با زمين فاصله داشت

  .او يك معجزه بود
تا به اين فكر افتاد، خواست .  مي دانست بايد چه كار كندحتي آن وقت هم،

مطمئن شود  و بنابراين به زحمت به راه افتاد، وارد برج شرقي شد و تا باالي 
و آن چه بيشتر از هر چيز از آن مي . اين بار تاالر بااليي خالي بود. پله ها رفت

 مشق ناپديد شده دسته كاغذ، خفاش ها و دفترچه ي. ترسيد، اتفاق افتاده بود
  .بود
  
  
  
  



  9فصل 
  اهداي جايزه

  
  

. رولز رويس نارنجي با سرعت صد كيلومتر در ساعت در جاده پيش مـي رفـت           
اتومبيل ها در اطراف آن اعتراض مي كردند، ناسزا مـي گفتنـد و خـود را كنـار                   

  .جاده مي كشيدند تا از سر راهش كنار بروند
  »طرف چپ جاده براني؟ عزيزم، تو نبايد از « : خانم اليوت گفت

و با فندك اتومبيل ضـربه اي بـه او          » . مزخرف است « : آقاي اليوت جواب داد   
در فرانسه و سوييس طرف راست جاده مـي         . حاال ما بخشي از اروپاييم    « ... زد
  ». نمي فهمم چرا اينجا نبايد همانطور رفتار كنم. رانم

در آورد، مـژه هـاي   وقتي يك تريلر راهش را كـج كـرد و بـوقش را بـه صـدا           
فكـر مـي   « : من و من كنان گفـت . مصنوعي خانم اليوت پرپر زنان به هم خورد 

  ». كنم حالم دارد به هم مي خورد
و اين بار يـادت     . پس سرت را از پنجره بيرون كن      « : آقاي اليوت به تندي گفت    

  ». باشد اول شيشه ي پنجره را باز كني
. رويس سفارشي شان به نورفولك مي رفتند      ادوارد و الين اليوت داشتند با رولز        

آقاي اليوت نمي توانست راه برود، كه مسأله ي غم انگيزي محسوب مي شد، هر   
چند كه اصال راه رفتن را دوست نداشت و ترجيح مي داد با صندلي چرخ دارش                

مردي كوتاه قد و گرد بود كه سوراخ هاي بيني اش بيش از سـرش               . حركت كند 
الين، خيلي از او بلند تر بـود و بـسياري از قـسمت هـاي                همسرش،  . مو داشت 



بدنش مصنوعي بود مثل موها، دندان ها، ناخن ها و مژه ها، در نتيجه به سـختي                 
  .مي شد قيافه واقعي او را تصور كرد

در گوشه ي صندلي عقب اتومبيل، زني لرزان و كوچـك           . در اتومبيل تنها نبودند   
گونه هاي رنگ پريده، دندان هاي كج و معوج و          . اندام با لباس كتاني نشسته بود     

شـوهرش ايـن    . او ميلدرد اليوت، خواهر ادوارد بـود      . موهايي مانند اسب داشت   
ميلدرد در تمـام مـسير      . اواخر بعد از يازده سال ازدواج از شدت مالل مرده بود          

تشييع جنازه حرف زد و فقط وقتي ساكت شد كه عاقبت يكي از مسئوالن كفـن                
  . را با بيل زدو دفن او

ميلـدرد ايـن سـوال را وقتـي     » اين صداي تلق تلق مسخره چيـست اداوارد؟        « 
پرسيد كه اتومبيل از جاده خارج شد، و به مسير اشتباهي پيچيد و شروع كرد به                

  .پيچ و تاب خوران گذشتن از چراغ هاي راهنمايي قرمز
  »كدام صداي تلق تلق؟ « : آقاي اليوت با تحكم گفت

شخـصا بـه ايـن     . فكر مي كنم از موتـور باشـد       « : يني اش را باال كشيد    ميلدرد ب 
خيلي « : با صداي زير و نحيفش ادامه داد      » . اتومبيل هاي انگليسي اعتماد ندارم    

ادوارد، چرا يك اتومبيل خوبِ ژاپني نخريـدي؟ ژاپنـي          . غير قابل اعتماد هستند   
  »؟ ...چرا تو. ها مي دانند چطور اتومبيل درست كنند

فرمـان را   » ! غيـر قابـل اعتمـاد     « : قاي اليوت با فرياد حرف او را قطـع كـرد          آ
داري دربـاره  « . چرخاند، اتومبيل را از جاده خارج كرد و به طرف پياده رو برد         

مي داني رولز رويـس چـه قـدر قيمـت دارد؟            ! يك رولز رويس حرف مي زني     
تـا سـه   . ذا نخوردمبعد از خريدن رولز رويسم يك ماه غ       ! هزاران پوند تمام شده   
  »! سال پول بنزين نداشتم



الين اليوت اين را به نشانه موافقت گفت و بـراي نمـايش             » . قابل اعتماد است  « 
و بر اثر اتصال برق داخـل       . اعتمادش، انگشتش را داخل فندك اتومبيل فرو برد       

  .داشبرد دچار برق گرفتگي شد
آقـاي اليـوت    » . يس بسازند ژاپني ها هزار سال ديگر هم نمي توانند رولز رو         « 

حتـي نمـي تواننـد      « : در حالي كه زنش را از اتصال برق جدا مي كرد ادامه داد            
  »! اسمش را تلفظ كنند

پايش را روي پدال گاز فشار داد، اما احتماال مسير غلطي را در پيش گرفته بود                
ن زيرا با شتاب از يك زمين بازي مي گذشت و مادرها و بچه ها براي كنار رفـت       

اين ديگر « : با خشم گفت. از سر راه، خودشان را به ميان گُل ها پرت مي كردند
  »چه جور جاده اي است؟ 
و قطارهايي كه مثـل     . ژاپني ها جاده هاي عالي دارند     « : ميلدرد خاطرنشان كرد  

  »... فشنگ
بر شتابش افزود » ... من خودم ترا با فشنگ هدف مي گيرم« : آقاي اليوت غريد

رويس نرده اي را خراب كرد و گذشت، از باالي يك پياده رو پريد و به                و رولز   
  .طرف ساحل نورفولك حركت كرد

  .دو ساعت بعد، رسيده بودند
از آن جا كه گروشام گرينچ در يك جزيره بود، نمي شد با اتومبيـل بـه آن جـا                    

 و بخش آخر مسافرت بايـد بـا قـايق انجـام مـي               - حتي با رولز رويس    -رفت
اي اليوت درست كنار دريـا اتـومبيلش را پـارك كـرد و خـودش بـا                  آق. گرفت

صندلي چرخ دار روي اسكله ي چوبي رفت كه به طرز نامطمئني بـر سـطح آب    



ماهيگير پير  .  يك قايق ماهيگيري قديمي    -قايقي منتظرشان بود  . كشيده شده بود  
  .داخل قايق نشسته بود

  »باز هم پدر و مادر؟ « : فتبا تحكم گ. ماهيگير با ديدن آقاي اليوت، ايستاد
ماهيگير با ريش سياه و يك گوشواره ي        . آقاي اليوت با بيزاري به مرد نگاه كرد       

حلقه اي طاليي، مثل اين بود كه از توي يكي از فـيلم هـاي دزدهـاي دريـايي                   
» بله، شما ما را به آن طرف مي رسانيد؟          « : آقاي اليوت گفت  . بيرون آمده باشد  

» .بعد هم شما را بر مـي گـردانم        . شما را مي برم آن طرف     . رممن شما را مي ب    « 
  »پدر مادرها كي شما را الزم دارد؟ « . مرد تف كرد

  »اسم شما چيست؟ « : آقاي اليوت با تحكم گفت
و گمانم آن هـم زن زيبـاي        . ناخدا بالدبث . بالدبث« : ناخدا چپ چپ نگاه كرد    

  »شما باشد؟ 
ميلدرد يك كيف دسـتي     . كه كنارش ايستاده بود   آقاي اليوت به ميلدرد نگاه كرد       
او زن مـن نيـست،      « : آقاي اليوت جواب داد   . بزرگ و باد كرده در دست داشت      

  ». زن من زير اتومبيل است. زيبا هم نيست
الين اليوت با صداي خفه ي ضربه اي سـرش را از زيـر              » ! من درستش كردم  « 

يك آچار در دست    . ته بود روي لباس و صورتش روغن ريخ     . اگزوز بيرون آورد  
همـانطور كـه روي اسـكله       . داشت و يكي ديگر هم بين دندان هايش گرفته بود         

فكر ميكنم وقتـي از روي دوچرخـه سـوار رد مـي             « : پيش بقيه مي آمد، گفت    
  ». شدي، يكي از سيلندرها را تركاندي

  ». نمونه استاد كاري انگليسي« : ميلدرد زير لب گفت



سـوار قـايق    « گفـت . چارها را برداشت و او را بـا آن زد         آقاي اليوت يكي از آ    
  ». شويد

چند دقيقه ي بعد ناخدا بالدبث حركت كرد و قايق در حالي كه دود سـياهي بـه                  
ناخدا جلو نشسته و فرمـان      . راه انداخته بود و مي غريد، به سوي ديگر راه افتاد          

گـار از آهـن     را گرفته بود و آقاي اليوت با تعجب متوجه شد دسـت هـاي او ان               
  .ساخته شده اند

! آلمينيومي هـستند  « : بالدبث كه متوجه شد بانكدار به او خيره شده، توضيح داد          
پسرها اين هـا را در كـالس        . دست هاي خودم يك سال پيش از جا كنده شدند         

  ». اين ها هم خيلي به درد مي خورند. فلز كاري برايم ساختند
  ». عاليست« : خانم اليوت با لبخند كم رنگي گفت

روي آب مه رقيقي ديده مي شد، اما وقتي جلوتر رفتند، مـه از هـم شـكافت و                   
صخره هاي سر كشيده ي جزيره ي اسكرول با موج هايي كـه بـه تختـه سـنگ         

قايق در اسكله ي ديگـري پهلـو     . هاي ناهموار پايين آن ها مي خورد، ديده شد        
بلهانه اي مي كـرد، آن      گرفت و بعد گرگور در حالي كه پشت فرمان خنده هاي ا           

  .ها را با اتومبيل از يك راه سر بااليي پنج دقيقه اي به مدرسه رساند
. مطمئن نيستم زياد از مسئوالن مدرسه خوشـم بيايـد         « : آقاي اليوت زمزمه كرد   

اگر اشتباه نكنم اين راننـده هـم انگـار كـامال از             ! منظورم آن مرد بي دست است     
  »! شكل افتاده

  .ميلدرد جيغ كوتاهي كشيد و بيرون پريد. اتومبيل ايستاد
  »چه شده؟ زنبور نيشش زده؟ « : آقاي اليوت گفت



: با صداي بلند گفـت . ميلدرد دست هايش را باالي سر برد  » ! اين ديويد است  « 
چه قـدر بلنـد     « . دست هايش را آهسته روي سينه اش گذاشت       » ! آه، ديويد « 

كـامال تغييـر كـرده      . قدر بلند است  موهايت چه   ! چه قدر چاق شده اي    ! شده اي 
  »! اي

ديويد . براي اين كه من ديويد نيستم« : پسري كه ميلدرد با او حرف مي زد گفت  
  »... آن جاست

  »... اوه« 
در اين موقع آقاي اليوت با كمك ديگران از اتومبيل بيرون آمده بـود و بـا الـين              

ـ . اليوت با حالتي نامطمئن به مدرسه نگاه مي كردند         اب مـي درخـشيد و آن       آفت
براي رفـع   . روز تمام مدرسه با چند نوار خوشامد گويي و پرچم تزيين شده بود            

اما با همه اين ها باز هـم        . خستگي مهمان ها در حياط چادري بر پا كرده بودند         
  .آن جا كمي غم آلود به نظر مي رسيد
مـه  سـالم، ع  . سـالم، پـدر   . سـالم، مـادر   « : ديويد به طرف آن ها آمد و گفـت        

چنـدتا  « : پرسـيد . آقاي اليوت نگاه انتقاد آميزي به پـسرش انـداخت         » .ميلدرد
  »جايزه برده اي؟ 
  ». متاسفم، هيچ جايزه اي نبرده ام« . ديويد آهي كشيد

به خانه مـي    ! برگرديد به اتومبيل  ! پس اين طور  ! هيچ« : آقاي اليوت منفجر شد   
  ». رويم

  ». رسيده ايماما تازه به اين جا « : زنش اعتراض كرد
خـوب مـا بـاز هـم        « : فرياد كـشيد  . آقاي اليوت با چرخ پاي او را زير گرفت        

در . وقتي در كالج بتون بودم، هـر سـال جـايزه مـي بـردم              . شكست خورده ايم  



حتي به خاطر بردن جايزه ها هـم جـايزه          . تاريخ، جغرافيا و فرانسه جايزه بردم     
ي جراحي ورقه ورقه مي كرد و يكي اگر جايزه نمي بردم، پدرم مرا با چاقو   !بردم

  »! از كليه هايم را بيرون مي كشيد
به نظر مي رسيد به سختي نفس مي كشد . حاال آقاي اليوت قرمز روشن شده بود 

خـانم اليـوت يـك شيـشه دارو         . و تمام صورتش از شدت درد در هم رفته بود         
ـ  « : چند قرص در دهان او فرو كرد و گفت        . بيرون آورد  د پـدرت را  ديويـد، نباي
گاهي وقت ها خـونش اصـال       . مي داني او مشكل فشار خون دارد      . ناراحت كني 
  »! فشار ندارد

  ». متاسفم« : ديويد زير لب گفت
وقتي آقاي اليوت بهتر شد، گرگور كه تا آن وقت مجبور شده بود بماند، اتومبيل               

.  بياورد را به طرف اسكله برد تا عده ي ديگري از پدرها و مادرها را به مدرسه               
از شانس ديويد آقاي هليول همان موقع تـصميم گرفـت جلـو بيايـد و خـود را         

معلم وودو براي اهداي جايزه بهترين لباس هايش را پوشـيده بـود،             . معرفي كند 
كت و شلوار سياه با كراوات و پيراهن يقه دار، و كاله كج و معوجي هم بـر سـر                    

ور چـشم هـايش حلقـه هـاي        در ضمن صورتش را سفيد كرده و د       . گذاشته بود 
ميلدرد و آقاي اليوت هر دو بـا نزديـك شـدن او بـه خـود                 . سياهي كشيده بود  

شما بايـد  « : گفت. لرزيدند، اما آقاي هليول دوستانه ترين رفتار ممكن را داشت   
  ». خيلي به ديويد افتخار كنيد

  »چرا؟ « : آقاي اليوت پرسيد
بخنـد زد و يـك رديـف دنـدان          آقاي هليول ل  » . او شاگرد خيلي خوبي است    « 

شايد كمـي بدشانـسي آورده و برنـده جـايزه           « . سنگ قبر مانندش را نشان داد     



اطمينـان دارم كارنامـه     . نشده باشد، اما به جز اين مورد سال بسيار خوبي داشته          
  ». خوبي مي گيرد

اما هنـوز هـم نمـي    . ديويد بر خالف خواست قلبي اش از معلم سپاس گذار شد        
هنوز خاطره ي امتحـان و آن چـه         . چشم هاي آقاي هليول نگاه كند     توانست به   

  .پس از آن اتفاق افتاده بود، برايش بيش از حد تازه بود
  ». شايد دوست داشته باشيد شما را دور مدرسه بگردانم« : آقاي هليول گفت
  »دور بگردانيد؟ چرا نمي توانيم برويم توي مدرسه؟ « : خانم اليوت پرسيد

  ». منظورش توي مدرسه است، زن احمق« :  به تندي گفتآقاي اليوت
آقاي هليول به ديويد چشمكي زد، بعد صندلي چـرخ دار را            » ... از اين طرف  « 

در توكيو مدرسـه    « : ميلدرد گفت . الين اليوت و ميلدرد دنبالش رفتند     . جلو راند 
 .كيف دستي اش را روي دستش باالتر كـشيد        » . هاي خيلي امروزي تري دارند    

و بعد رفتند و از يكي      » ... ژاپني ها يك سيستم آموزش فوق العاده عالي دارند        «
اما ايـن   . آن ها ديويد را از ياد بردند      . از درهاي باز مدرسه وارد ساختمان شدند      

  .به وقت احتياج داشت تا فكر كند. روز به سرعت مي گذشت. برايش خوب بود
ند، با عمه ها، عموها و دوسـتاني    حدود سي و پنج زوج از والدين در جزيره بود         

همه بـا  . تعداد افراد روي هم رفته به بيش از هشتاد نفر مي رسيد           . كه آمده بودند  
بهترين لباس هايشان، زن ها با كاله و كيف دستي، مردها با قيافه هـاي از خـود           

البتـه قـرار نبـود همـه چيـز را           . راضي و لبخند به لب، در محوطه قدم مي زدند         
 جمجمه ها، شمعدان هـاي پـنج شـاخه، دايـره            -سياري از لوازم مدرسه   ب. ببينند

تـا ده دقيقـه ديگـر در محوطـه          .  پنهان شـده بـود     -هاي جادويي و بقيه چيزها    



سرگردان بودند و بعد همه در چادر بزرگي جمـع مـي شـدند و آقـاي كيلگـراو                   
  .سخنراني مي كرد و وينسنت كينگ جام نحس را مي گرفت

وينـسنت تنهـادراين لحظـه      . ن لحظه ي حساسي خواهد بود     ديويد مي دانست اي   
اگر مي خواست آن را از جزيره خـارج كنـد، بايـد             . جام را دردست مي گرفت    

  .همين امروز اين كار را مي كرد
وينسنت براي بيرون بردن جام چـه  . و اين همان چيزي بود كه هنوز نمي دانست  

  نقشه اي داشت؟
اما از زمـاني كـه      .  قايق ناخدا بالدبث   -راه بود به نظر او براي اين كار فقط يك         

. خود ديويد سعي كرده بود قايق را بدزدد، با دقت زيادي از آن نگهداري مي شد   
بنابراين وينسنت مي خواست چه بكند؟ ديويد بـا تعجـب متوجـه شـد والـدين                 

. بنابراين نمي توانستند جام را براي او از جزيره بيرون ببرنـد           . وينسنت نيامده اند  
شـايد  . يك عمو يـا عمـع قالبـي       : اما شايد او در ميان جمعيت هم دستي داشت        
حتي شايد در همين زمان منتظر      . اسقف بلچلي خودش با لباس مبدل آن جا بود        

و با آن همه آدمي كه در رفت و آمـد بودنـد، قـاچق               . بود جام را بدست بياورد    
  .كردن جام كار ساده اي بود
 حاال چه با لبـاس مبـدل و         -اسقف چه شكلي است   اما ديويد اصال نمي دانست      

آن جا پدرها و مادرهاي زيادي با موهـاي سـفيد و چهـره هـاي                . چه بدون آن  
ديويد به چادر   . او مي توانست هريك از آن ها باشد       . قديس وار ديده مي شدند    

وينسنت زير نور آفتاب با موسيو للوپ ايستاده بـود و در كـت              . نگاهي انداخت 
معلـم  . ا شلوار سفيدش به نظر مي رسيد اعتماد به نفس زيادي دارد          چهار دگمه ب  



فرانسه او را به عده اي از پدر و مادر ها معرفي مي كرد و آشكارا تحسينش مي                  
  .او بايد به جاي وينسنت مي بود. ديويد لحظه اي حسادت كرد. كرد
  »چيزي فهميدي؟ « 

د از سـقوط از بـرج همـه         ديويد صبح، بع  . جيل كنار او آمد و بازويش را گرفت       
تنها جيل، نزديك ترين دوستش در جزيـره،        . چيز را براي جيل تعريف كرده بود      

امـا در آخـر   .  حتي او هم به زحمـت قـانع شـده بـود            -حرفش را باور مي كرد    
  .پذيرفته بود به ديويد كمك كند

اما من مـي دانـم ايـن    . نه، همه چيز كامال عادي است« . ديويد سرشرا تكان داد 
  »... و به زودي. تفاق مي اُفتد، جيلا
  ». ديويد، شايد بهتر باشد به سراغ مديرها بروي« 

و به آن ها چه بگويم؟ هرگز به حرف هاي مـن گـوش نمـي                « : ديويد آه كشيد  
  ». دهند
فكر مي كنم پدر و مـادرت  « . جيل به ساختمان مدرسه اشاره كرد » ! نگاه كن « 

  ». دارند بر مي گردند
  » با آن ها آشنا شوي؟ مي خواهي« 
. چند قدم دور تر ايـستاد و برگـشت        . جيل به سرعت دور شد    » . نه، متشكرم « 

  ». من مراقب وينسنت هستم. نگران نباش، ديويد« : گفت
آيا گفته ي جيـل را      . وينسنت ناگهان از كنار چادر برگشت و به آن ها نگاه كرد           

  شنيده بود؟
لي چرخ دار پدر ديويد را هل مي داد، به          اما آقاي هليول در حالي كه هنوز صند       

  .او رسيد



يك مدرسه ي عالي، خيلـي تحـت تـاثير قـرار            « : آقاي اليوت داشت مي گفت    
البته، كمي غير طبيعي است كه دخترهـا و پـسرها در يـك جـا درس                 . گرفته ام 
در حقيقـت،   . در كالج بتون، جايي كه من مي رفتم، فقط پـسرها بودنـد            . بخوانند

  »... اما فكر مي كنم اين پيش رفت. ر مدرسه هم پسر بودحتي زن مدي
» ... و حاال اگر عـذر مـرا بپذيريـد        . مسلما« : آقاي هليول لبخند مودبانه اي زد     
  .معلم شتابان به طرف چادر رفت

خوب، ديويد، مي بينم فرسـتادن      « : آقاي اليوت به طرف ديويد برگشت و گفت       
  ». تو به اين جا تصميم درستي بود

  ». پدرت تصميم هاي خوبي مي گيرد« : م اليوت گفتخان
به آقاي هليول پيشنهاد كردم كمي بيشتر از تركه استفاده          « : آقاي اليوت ادامه داد   

من هميشه گفته ام كه كمي كتك درست و حسابي به « : بعد با خود گفت » . كنند
  ». هيچ كس آسيبي نمي رساند

ه جور كتك درست و حسابي است كه        اما عزيزم اين چ   « : خانم اليوت اخم كرد   
  »آسيب نمي رساند؟ 

  »... منظورم اين است كه. نه، عشق من« 
اما قبل از اين كه آقاي اليوت بتواند منظورش را توضيح دهد يـا بـه نمـايش در        

آقا و خانم اليوت، ميلدرد و ديويد، به بقيه مردم ملحق           . بياورد، زنگ نواخته شد   
ودي و تعداد زياد افـرادي كـه مـي خواسـتند وارد             به خاطر تنگي درِ ور    . شدند

ديويد به رديف   . شوند، يك ربع ديگر طول كشيد تا توانستند سرجايشان بنشينند         
صندلي هايي كه نزديك ديواره ي پارچه اي چادر روي سـكو گذاشـته بودنـد،                

وينـسنت  . نگاه كرد و ديد كارمندان گروشام گرينچ دارند روي آن ها مي نشينند            



بعد آقاي كيلگراو ايستاد و همه سـاكت        .  كه سر جاي خودش نشسته بود      را ديد 
  .شدند

ديويد به يك طرف و بعد به طرف        . اما همان وقت هم يك جاي كار ايراد داشت        
ايراد در چه بود؟ و بعد درست در سمت چپ، نزديـك ورودي،             . ديگر نگاه كرد  

  .يك صندلي خالي ديد
. ، اما ديويد به يك كلمه هم گوش نـداد       آقاي كيلگراو شروع به صحبت كرده بود      

داشت جمعيت را بررسي مي كـرد، در ميـان چهـره هـا مـي گـشت، پـسرها و                     
  ...دخترها، معلم ها و پدر ها و مادر ها

  .صندلي او خالي بود. اما جيل آن جا نبود
و حاال  . وينسنت حرف او را شنيده بود     . جيل قول داده بود مراقب وينسنت باشد      

  .ده بودجيل ناپديد ش
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  تَرَك ها

  
  

براي محافظت او   » .  خانم ها و آقايان، عصر به خير       «: آقاي كيلگراو شروع كرد   
در برابر آفتاب پرده هاي چادر آويخته بودند و در ضمن يك كاله حصيري كم و  

  .بيش نا متناسب به سر گذاشته بود
در . رينچ خوش آمـده ايـد     در روز اهداي جايزه ي ساالنه ي ما به گروشام گ          « 

آغاز بايد از جانب مديرها آقاي فيچ و آقاي تيگل، به خاطر اينكه نتوانسته انـد                
. آقاي فيچ تب زرد گرفته اسـت . در جلسه حاضر شوند، از شما عذرخواهي كنم       

اگـر آن دو زيـاد بـه هـم          . آقاي تيگل به تب سرخ يا مخملك مبتال شده اسـت          
  .واهند گرفتنزديك شوند، رنگ نارنجي بدي خ

شـايد حتـي    . امسال براي گروشام گرينچ سالي بسيار موفقيت آميز بوده است         « 
بايد بـا خوشـحالي بـه شـما بگـويم كـه             . بعضي ها بگويند سالي جادويي بوده     

آزمايــشگاه زيــست شناســي مــا را كــارگراني ســاخته انــد كــه در حقيقــت در 
! د گـروه پـنج پـايين      كارتان خيلي خوب بو   . آزمايشگاه قديمي ما خلق شده اند     

گروه بوم شناسي ما فعال بوده و حاال در بخش جنوبي جزيره، ما يـك جنگـل                 
آن ها واقعـا    . همچنين به گروه تأتر تبريك مي گوييم      . باراني مناطق حاره داريم   

در اين مورد، همين طور از كالس فيزيك هـم       . فرانكشتاين را دوباره زنده كردند    
  ». تشكر مي كنيم



. ن ها تنها كارهايي نيست كه در گروشام گـرينچ انجـام گرفتـه اسـت               البته، اي « 
كالس يونان باستان ما از يونان باستان       . كالس فرانسه ي ما از فرانسه ديدن كرد       

و اگـر اتفاقـا از      . يك بازرس آموزش و پرورش بـه ديـدن مـا آمـد            . ديدن كرد 
ن ما قربـاني هـاي      مطابق معمول، كاركنا  . گورستان گذشتيد، اميدوارم او را ببينيد     

  »...مي خواهم از آن ها و همچنين از قرباني ها تشكر كنم. بسيار دادند
بين پدر و   . ديويد به سختي مي توانست به حرف هاي آقاي كيلگراو گوش بدهد           

عمه ميلدرد، كه كنار ادوارد اليوت نشسته بود، از همان وقت           . مادرش نشسته بود  
ديويـد وسـط چـادر      . اش سوت مي كـشيد    به خواب رفته بود و آهسته از بيني         

والدين طاس، والدين چاق، : نشسته بود و والدين او را كامال محاصره كرده بودند        
والديني كه روي بيني هايشان رگ هاي سرخ و پر خون داشتند و گوش هايشان 

حس مي . را موم گرفته بود، والديني با جواهرات و كت و شلوارهاي گران قيمت
آيا روزي مانند آن ها مـي شـد؟ فكـر           . ان والدين غرق مي شود    كرد دارد در مي   
  .وحشتناكي بود

ديويد مي دانست چند دقيقه ي بعـد بـه          . و فكر كردن كارها را ساده تر نمي كرد        
از وقتي وينسنت جام نحس را مي گرفت، هـر اتفـاقي            . دشواري خواهد گذشت  
يـره خـارج    وينسنت چگونه مي خواسـت جـام را از جز         . ممكن بود روي بدهد   

كند؟ خودش را در ميان جمعيت پنهان مي كرد و شخصا آن را بيرون مي برد؟ يا                 
 و اگر اين طور بود، به كـي؟ و جيـل چـه              -آن را به كسي در ميان جمع مي داد        

شده؟ ديويد مي خواست همان وقت بلند شود و دنبـال جيـل بگـردد، امـا مـي                   
بـه دام افتـاده     . نت نزديك بود  خيلي به وينس  . دانست نمي تواند اين كار را بكند      

  .بود



و فقط يـك    . در گروشام گرينچ فقط يك برنده داريم      « : آقاي كيلگراو مي گفت   
  »... جايزه

ديويد حواسش را متوجه سكو كرد و ديد دستيار مدرسه چيزي در دست گرفته              
 آن  - خـسته و گـيج     -بـراي والـدين   . حتي از دور هم مي دانست چيست      . است

اما .  پياله اي نقره اي كه با سنگ هاي سرخ تزيين شده بود            شئي چيزي نبود جز   
تابش آن نور را . براي ديويد نوري كه از جام نحس بر مي خاست، درخشان بود   

در تمام زنـدگي اش هرگـز چيـزي را بـه آن شـدت               . بر خودش حس مي كرد    
  .نخواسته بود

در حقيقـت   . تاين گرانبها ترين گنجينه ي مدرسه اس      « : آقاي كيلگراو ادامه داد   
هـر سـال ايـن      . مي توانيد بگوييد بدون آن گروشام گرينچ وجود نخواهد داشت         

جام به دانش آموزي داده مي شود كه به خاطر تـالش، رفتـار و مـشاركتش در                  
امـسال ايـن رقابـت تقريبـا      . زندگي مدرسه، باالترين امتياز هـا را آورده اسـت         

  »... نزديك بود
آقاي كيلگراو به او مي نگريست و چشم هايش در          ديويد خيال مي كرد يا واقعا       

حالي كه برق مي زد به چشم هاي او دوخته شده بود؟ اين خـودش مبـارزه اي                  
وينسنت . والدين رفته بودند  . براي يك لحظه آن دو در زير چادر تنها بودند         . بود

و دست ديويد حركتي كرد و جلو رفت تا آن چه را در حقيقـت بـه او                . رفته بود 
  . داشت، بگيردتعلق

  .بعد همه چيز تمام شد
اما براي من افتخار بزرگي است كه اعالم كنم برنده، برجـسته تـرين دانـش                ... «

  »! آموز ما در مدرسه، وينسنت كينگ است



ديويد با  بي ميلي همراه ديگران دست زد و در همان وقت سعي كرد لبخند هـم                  
آقـاي  . كيلگـراو دسـت داد  بـا آقـاي   . وينسنت ايستاد و روي صحنه رفت  . بزند

. وينسنت جام را گرفـت و دوبـاره نشـست        . كيلگراو چند كلمه اي زير لب گفت      
  .و همين. دست زدن ها تمام شد

  . مال او شدجام نحس
. آقاي كيلگراو پنج دقيقه ي ديگر هم حرف زد و ديويد تمام لحظه ها را شـمرد                

 تـازه شـروع شـده     شايد اهداي جوايز تمام شده بود، اما او مي دانـست كـارش            
بعـد  . تصميم گرفته بود با وجود هر اتفاقي از وينسنت و از جام دور نشود             . است

اما كار به آن سادگي كه ديويد فكر مي كرد، پيش           . مي توانست به جيل فكر كند     
به محض اين كه آقاي كيلگراو سخن راني اش را تمام كرد، همـه از جـا                 . نرفت

شيدني ها و سوسيس هايي رفتند كه گرگـور و          بلند شدند و با شتاب به سراغ نو       
در همـان زمـان،     . خانم ويندرگست در قسمت عقب چـادر تقـسيم مـي كردنـد            

وينسنت را آدم هايي محاصره كردند كه جام را بررسي مي كردند و به او تبريك                
  .مي گفتند، و تنها كاري كه از ديويد بر مي آمد اين بود كه او را از نظر دور نكند

همـان  . آقاي اليوت بد خلق بـود     . بدتر اين كه هنوز والدينش با او بودند       از همه   
. مـن نااميـد شـده ام      « : طور كه داشت سوسيسي را ريز ريز مي كرد، مي گفـت           

در حقيقت آرزو مـي كـردم پـدر         . راستش را بخواهي، آرزو داشتم پدر تو نبودم       
  ». او در كالج بتون سه جايزه برد. فرانك بودم

فقـط  « : ريان و در حالي كه سر انگشتانش را مـي جويـد، گفـت             خانم اليوت گ  
بايـد اثـاث كـشي      ! تحملش را ندارم  ! پسر خود من  . اميدوارم همسايه ها نفهمند   

  »... جراحي پالستيك مي كنم. اسمم را عوض مي كنم. كنيم



بچه هاي همسايه ي    « : عمه ميلدرد به نشانه ي توافق سر تكان داد و اعالم كرد           
 Japanese au Pairاما، البتـه آن هـا يـك    . اي زيادي برده اندمن جايزه ه

  »... داشتند
جمعيت گرد آمـده    . ديويد سرش را كج كرد تا از ميان آن سه نفر راهي پيدا كند             

ديويد مطمئن نبود چـه طـور       . به دور وينسنت پراكنده شده و او ناگهان رفته بود         
د گرگور با يك سيني غذا لنـگ        بع. اما از چادر خارج شده بود     . اين كار را كرده   

  »تيتي ميل داليد؟ « : با صداي در همي گفت. لنگان به آن ها نزديك شد
  »چي؟ « : عمه ميلدرد پرسيد

  » مي پرسد چيزي ميل داريد؟ « : ديويد گفته ي گرگور را ترجمه كرد
اين قورباغه در سوراخ است و فكر مـي كـنم           « : گفت. ديويد به سيني خيره شد    

  ».  قورباغه هاي واقعي استفاده كردهگرگور از
فكر مي كنم وقت رفتن     « : ميلدرد كه حالش داشت به هم مي خورد، زمزمه كرد         

  ». ما رسيده
ده دقيقه ي بعد، ديويد ديد والدينش سوار اتومبيلي شدند كه بايـد آن هـا را بـه                   

  .اسكله و قايق مي رساند
حـاال  .  خوش حال نشدم   خداحافظ، ديويد متاسفم كه از ديدنت     « : پدرش گفت 

  ». مي فهمم من و مادرت تو را بيش از حد لوس بار آورده ايم
آرايش او چون جويباري بـر  » . ما تو را نابود كرديم  « : خانم اليوت گريان گفت   
  .گونه هايش روان بود
بايد تو را بيش تر كتـك       . من خودم را سرزنش مي كنم     « : آقاي اليوت ادامه داد   

عادت داشتم صـندلي هـاي      .  روزهاي عمرم مرا كتك مي زد      پدرم تمام . مي زدم 



او از  . ني اي بخرم تا بتواند وقتي روي صندلي ننشسته مرا با آن ها كتـك بزنـد                
اين چيزي است كه همـه ي       ! شَتَرق! شَتَرق! شَتَرق. انضباط چيزهايي مي دانست   

 مـي   مـن ايـن را    . بايد از ته و با ضربه به باسـن شـروع كـرد            . پسرها مي فهمند  
  »... گويم

  ». خودت را هيجان زده نكن، عزيزم« : خانم اليوت زيرلب گفت
با صداي زير و تو دماغي      . درست همان وقت عمه ميلدرد به طرف اتومبيل دويد        

بـاي، بـاي،   . كيف دستي ام رو پيـدا نمـي كـردم        . متاسفم، دير كردم  « : اش گفت 
ن روزها در مارگيت بـه      همي« . به گونه ي ديويد با دست ضربه اي زد        » . عزيزم

سوار اتومبيل شد و كيف دستي سنگينش را به زحمت روي پـايش             » . ديدنم بيا 
مطمئنم موقع آمدن كيفم ايـن قـدر سـنگين          « : بعد غرغر كنان ادامه داد    . گذاشت
راستش . آن معلم مهربان برايم پيدايش كرد     . نمي دانم چه طور گمش كردم     . نبود

  »... حسابي گيج مي شدمرا بخواهيد اگر پيدا نمي شد 
وقتي گرگور اتومبيل را راه انداخت و آن ها تلق تلق كنان از تپه يايين رفتند، او                 

. ديويد آن قدربه آن ها نگاه كرد تا از ديدرسش دور شـدند            . هنوز حرف مي زد   
  .بعد به طرف مدرسه به راه افتاد

  وينسنت كجا رفته بود؟
. اد اما هنوز تصميم نداشت به آن جا برود    ديويد قبل از هر چيز به فكر اسكله افت        

نمي خواست والدينش را دنبال كند و هرچه بيش تر فكر مي كرد، بـيش تـر بـه              
اين نتيجه مي رسيد كه بعيد است وينسنت سعي كرده باشـد بـا قـايق از آن جـا             

 و به هر حال خيلي راحت تر بود جام          -ناخدا بالدبث خيلي مراقب بود    . بگريزد
وينـسنت مـي بايـست      . ري بدهد تا او آن را از جزيره خارج كند         را به كس ديگ   



ديويد بايد وينسنت را پيـدا مـي كـرد و آن چـه را مـي                 . جايي در مدرسه باشد   
  .اما بايد عجله مي كرد. دانست، رو در رو به او مي گفت

والدين داشتند خارج مي شدند، دسته هايي از آن هـا           . اول چادر را بررسي كرد    
رف زدن بـا كاركنـان مدرسـه بودنـد، بقيـه همـراه دخترهـا و                 هنوز سرگرم حـ   

حتمـا  . آقاي كيلگراو رفته بـود    . پسرهايشان قدم زنان به طرف اسكله مي رفتند       
خانم ويندرگـست هنـوز   . براي فرار از نور خورشيد به داخل ساختمان رفته بود       

  .آن جا بود، ميزهاي غذا را تميز مي كرد و ديويد به طرف او رفت
  »؟ ببخشيد، شما وينسنت را نديده ايد« : گفتديويد 

فكر مي كـنم مـي خـواهي بـه او           . اين آخر نه، عزيزم   « : پرستار به او لبخند زد    
  ». تبريك بگويي

  .ديويد از چادر خارج شد» . نه كامال« 
در عرض نيم ساعت بعد، كتاب خانه، خواب گاه، ناهـار خـوري، راهـرو هـا و                  

هـر دو  . ديرها و دفتر آقاي كيلگراو را نگاه كرد      داخل دفتر م  . كالس ها را گشت   
هـيچ اثـري از   . بعد به سـراغ گورسـتان و كنـاره جنگـل رفـت       . اتاق خالي بود  

  .وينسنت ديده نمي شد
همه چيز نادرست   . ديويد كه مدام مضطرب تر مي شد، دوباره به مدرسه برگشت          

ـ           . به نظر مي رسيد    وا اصـال   ساعت حدود دو بود و خورشيد مي درخشيد، امـا ه
نـوري  . گرم نبود، و نسيمي نمي وزيد، حتي كمترين نشانه اي از وزش باد نبـود              

مثل اين كه او تنها موجود زنده بود        . تند و خيره كننده مدرسه را روشن كرده بود        
  .و از دنياي واقعي به داخل يك عكس پا گذاشته بود



وقتي چيزي به كنار سر بلند كرد، بعد . از باال صدايي شنيد، صداي تلق تلقي خفه
گونه اش را با سـر انگـشتانش        . گونه اش خورد، لحظه اي چشم هايش را بست        

سنگ ريزه اي به همراه كمي خاك و شن بـه او خـورده بـود امـا آسـيب         . ماليد
باالي سـرش روي ديـوار بلنـد و خميـده ي            . به طرف صدا برگشت   . نديده بود 

روي سـطح   . ون زده بـود   گروشام گرينچ يك مجسمه ي سنگي از گوشه اي بير         
فقط يك تَرَك كوچك بود كه به طور نـا مرتـب و             . آجري شكافي ديده مي شد    

افقي زير مجسمه ي سنگي ايجاد شده بود، اما ديويد مطمئن بود اين تـرك قـبال                 
لبه هايش بر خالف سطح خاكستري      . خيلي تازه به نظر مي رسيد     . وجود نداشت 

فقـط  . يـك تـرك بـود     . تر طول نداشت  بيش از ده سانتي م    . آجرها صورتي بود  
  .همين

اما همان وقت كه ديويد سرش را پايين آورد، صداي تلـق تلـق ماليـم ديگـري       
دوباره به باال نگاه كرد و ديد . شنيده شدو دومين باران خاك به زمين فرو ريخت 

در همـان وقـت،     . كه ترك دراز تر شده و دارد از مجسمه ي سنگي باال مي رود             
جلوي چشم هاي او چنـد      .  فاصله ي چند سانتيمتري ايجاد شد      ترك ديگري در  

و حاال سه ترك ديـده مـي   . تكه سيمان از ديوار جدا شده و به زمين سقوط كرد     
شده كه بلند ترين آن ها حدود دو متر طول داشت و شايد يك سانتيمتر عـرض                 

چشم هاي برآمده و دهان هاي      . داشت و مجسمه ي سنگي را احاطه كرده بودند        
  .كج و كوله ي مجسمه ها وحشت زده به نظر مي رسيد

  :شعر را به ياد آورد. ناگهان ديويد فهميد چه اتفاقي افتاده
  
  



  چرا كه اگر جام به آن جا آورده شود،
  .گروشام گرينچ ناپديد خواهد شد

  
  .جام نحس از جزيره خارج شده بود

 هرچـه زود تـراو را       اما آيا وينسنت هم با جام رفته بود؟ ديويد مي دانست بايد           
كانتر بوري چه قدر با آن جا فاصله داشت؟ شك نداشت كـه جـام در                . پيدا كند 

  .شايد حاال هم خيلي دير شده بود. مسير آن جاست
فراموش كرده بـود  . اما همراه با هجوم اضطراب، فكر ديگري هم به نظرش رسيد   

اشد، محلي كه   محلي را بگردد كه بيش تر از همه امكان داشت وينسنت آن جا ب             
حتـي  . برج شرقي : در آغاز او كارهاي اسرار آميزش را در آن جا انجام مي داد            

در صورت خارج شدن جام از جزيره، وينسنت حتما آن جا پنهان شـده بـود و                 
.  را برگردانـد   جاماگر او مي توانست وينسنت را گير بياورد، شايد موفق مي شد             

ـ            وار پـشت سـرش چهـارمين و        ديويد شروع كرد بـه دويـدن، درسـت روي دي
  .بزرگترين ترك ايجاد شد

به در برج رسيد و بدون اين كه بايستد و فكر كند، در را با لگد بـاز كـرد و بـه                        
در مقابل نور تند بعد از ظهر، داخل ساختمان كامال تاريك بـه             . داخل برج دويد  
م متوجه ديويد كامال بينايي اش را از دست داده بود و در آن هنگا. نظر مي رسيد
  .سه چيز شد

در هوا بويي مي آمد، همان بويي كـه         . اول اين كه وينسنت به تازگي آن جا بوده        
  .ديويد شبي كه نزديك بود كشته شود، حس كرده بود



دوم اين كه او بايد با احتياط بيش تري حركت مي كرد و به چشم هايش فرصت 
  .مي داد تا به تاريكي عادت كنند

  .ودو سوم اين كه تنها نب
قبل از اين كه صدايش را در       . دستي كه جلو امد و گلوي او را فشرد، نامرئي بود          
اين دست، پارچه اي مرطوب از      . بيايد، دست ديگر جلو آمد و دهانش را گرفت        

و ديويد همـان طـور      . ماده اي كه بوي ميوه ي گنديده و الكل مي داد گرفته بود            
رفت، با خودش فكـر كـرد ايـن    كه داشت تقال كنان خفه مي شد و از هوش مي        

  .دست خيلي بزرگ است، خيلي بزرگ تر از آن كه مال وينسنت باشد
  اما اگر او وينسنت نبود، پس كه بود؟

  

  

  

  

  :خب چند تا نكته هست كه بايد بدونيد

 اول اينكه اسم اين فصل كه شايد درست نتونسته باشين بخونيـد     -1
  . هستها رَكتَ

 .جفت ژاپنيني يع Japanese au Pairدوم اينكه  -2

سوم اينكه قورباغه در سوراخ يك نوع سوسـيس سـرخ كـرده              -3

 .انگليسي هست

  .چهارم هم اينكه فصل بعدي رو روز سشنبه مي ذارم -4

  



  11فصل 
  وينسنت

  
  

از درد و به خاطر اينكه كسي       . دست ها، مچ ها و شانه هاي ديويد، درد مي كرد          
كرد و ديد روي زمين اتاقي   چشم هايش را باز     . نامش را صدا مي كرد، بيدار شد      

. در تاالر بااليي برج شرقي بود. كه مي شناخت، مچاله شده و به ديوار تكيه داده
كسي او را بي هوش كرده، به طبقه ي باال آورده، دست و پـايش را بـسته و آن                    

  .جا گذاشته بود
  اما كي؟

ه تا آن وقت مطمئن بود وينسنت كينگ دشمن مخفي اوست و اين اوست كه نقش              
زيرا . عاقبت، حاال مي دانست در اشتباه بوده      . ي بيرون بردن جام را كشيده است      

وينسنت جلوي او بود، او را هم بسته بودند، موهايش براي اولين بار نـا مرتـب                 
جيـل بـا وضـع      . بود و لكه ي زشتي روي يك طرف صورتش ديـده مـي شـد              

  .جيل او را صدا زده بود. مشابهي، كنار وينسنت نشسته بود
  ». خوبم، بيدار شدم« : گفت. دويد راست نشست

  .سعي كرد مچ هايش را از هم جدا كند، اما اين كار غير ممكن بود
حس مـي   . دست هايش را به دقت و با طنابي زمخت از پشت به هم بسته بودند              

كرد طناب به درون گوشتش فرو مي رود و فقط مي توانست انگشت هـايش را                
 پاشنه هايش به سنگ فرش ناهموار كف اتاق، خودش          با فشار دادن  . تكان بدهد 

  ». فقط چند ثانيه به من فرصت بدهيد« : گفت. را روي سطح ديوار باال كشيد



دوباره چشم هايش را بست و ورد كوتاهي زير لب زمزمه كرد كه يك جـن كـم           
  .اهميت ايراني را در برابرش ظاهر مي كرد

 و ديويد با تعجب دسـت از كـار          وينسنت توي ورد او دويد    » . فراموشش كن « 
معموال آن ها تمام تالش خود را به        . وينسنت به ندرت با او حرف مي زد       . كشيد

و به  . اما حاال مثل اين كه در يك جبهه بودند        . كار مي بردند تا از هم پرهيز كنند       
:      وينـسنت گفـت   . هر حال وينسنت خسته و شكست خورده به نظر مـي رسـيد            

» . من قبال سعي كرده ام    .  از جادو استفاده كني، فايده اي ندارد       اگر خيال داري  « 
  ». به در نگاه كنيد« : جيل گفت

شـبيه  . روي درِ بسته شكلي نقاشي شـده بـود  . ديويد به زحمت سرش را گرداند    
  .چشمي بود كه خط مواجي درون آن كشيده شده باشد

معنـي  . ي كند مانعي جادويي ايجاد م   . اين چشم حوروس است   « : وينسنت گفت 
  »... اش اين است كه

ديويـد ايـن را     » . معني آن اين است كه نمي توانيم از نيروهايمان استفاده كنيم          « 
  ». مي دانم« . گفت و سر تكان داد

در حالي كه دندان هايش را بر هم مي فشرد، مچ هايش را به هم ماليـد و سـعي      
ست دستش را از دسـت      اين كار، كه باعث شد كمي از پو       . كرد طناب را شل كند    

دست هايش به هم پيچيده بـود و كـف          . بدهد، سود كمي برايش به همراه داشت      
اگر در آن تاالر چيزي پيدا مي كرد، مي توانـسنت آن           . دست ها به هم مي رسيد     

  .اما فقط همين. را با دست بردارد
  »كي اين كار را كرد؟ « : پرسيد. خسته شده بود

  ». آن ها را نديدم. دانمنمي « : وينسنت سر تكان داد



همان طور كـه تـو گفتـه بـودي، داشـتم            . من هم همين طور   « . جيل اضافه كرد  
اما درست قبل از شروع مراسم اهداي جايزه، تصميم         . وينسنت را دنبال مي كردم    

  ».چيزي نديدم. حتما كسي اينجا منتظر بوده. گرفتم نگاه كوتاهي به اينجا بيندازم
  ». من هم همين طور« : ه كردديويد با دلتنگي زمزم

  »چرا مرا دنبال مي كرديد؟ « : وينسنت پرسيد
.   نمي توانسنت از تلخي لحـنش بكاهـد       . جيل سرش را به طرف ديويد تكان داد       

  ». او فكر مي كرد خيال داري جام را بدزدي« 
  ». آن نمره ها« : زير لب زمزمه كرد. وينسنت لحظه اي سر تكان داد

دوبـاره سـرخ شـده      » .  دانستم كسي قصد دارد جام را بدزدد       مي« : ديويد گفت 
از اول به طرز هولناكي در اشتباه بود، و اشتباه او ممكن بود به مرگ همه ي . بود

حاال باز به گذشته فكر كرد و همه ي اتفاق ها را از اول به ياد . آن ها منجر شود
ار توطئـه اي شـده   آن شب در دفتر مديرها گرفت« . آورد و كلمات بيرون ريخت  

و معني تاناتومانيا را مـي      . اصال نخواسته بودم سوال هاي امتحان را بدزدم       . بودم
و مجسمه هاي مومي چي؟ بسيار . كسي بخشي از جواب هاي مرا دزديد   . دانستم

خوب، شايد تو آن ها را دنبال من نفرستادي، اما من آن را از خودم در نيـاورده                  
ديويد متوجه شـد    » .  دزديد تا تو برنده بشوي     بودم، كسي مجسمه ي كوچك را     

  .ناگهان سكوت كرد. حرف هايش زياد منطقي به نظر نمي رسد
  »براي همين از اول با من مخالف بودي؟ « : وينسنت پرسيد

  »... من نبودم« 
  ». تو هرگز به من فرصت ندادي« 



خاطر بـي   او نه به خاطر اشتباهش، بلكه به        . ديويد مي دانست اين حقيقت دارد     
فقط به اين دليل ساده كه از وينسنت خوشش         . رحمي و حماقتش سرخ شده بود     

نمي آمد، درباره ي او بـدترين فكرهـا را كـرده بـود، و او وينـسنت را دوسـت                     
ديويد هرگز به او فرصـتي      . حق با وينسنت بود   . نداشت چون با هم رقيب بودند     

  .آن ها از آغاز با هم دشمن شده بودند. نداده بود
  »... از كجا بايد مي دانستم؟ ترا نمي شناختم« : ديويد زير لب گفت

لحظه اي مكث كرد و بعد ادامه       » . هرگز نخواستي مرا بشناسي   « : وينسنت گفت 
وقتي بچه بودم، پـدرم     . من پدر و مادر ندارم    . من نمي خواستم بيايم اينجا    « : داد

 مـرا در يـك موسـسه    .ما را ترك كرد و مادرم حاضر نبـود ايـن را قبـول كنـد             
بعـد بـه اينجـا      . جاي وحـشتناكي بـود    . سنت اليزابت در ساويربريج   ... گذاشتند
فكر مي كردم در گروشام گرينچ خوشحال خـواهم    « . نفس عميقي كشيد  » .آمدم

فقـط مـي    . بود، به خصوص بعد از اين كه فهميدم اين جا واقعا چـه مـي گـذرد                
 بـرايم اصـال جـام نحـس اهميـت           .خواستم يكي از شما ها باشم، پذيرفته شوم       

  ». نداشت
ديويد هرگز در تمام زندگي اش بيش از ايـن شـرمنده نـشده              » ... من متاسفم « 
  .بود
سعي كردم با تو دوست شوم، اما هر كار مي كـردم، فقـط وضـع را بـدتر مـي           « 
  »چرا فكر كردي كار من است؟ چرا من؟ « . آهي كشيد» .كرد

مـي  » . ديدم تو از برج بيـرون آمـدي       . نمي دانم « : گفت. ديويد دوباره فكر كرد   
و آن شب، وقتي موقـع نگـاه        « . دانست چقدر حرفش بي معني به نظر مي رسد        

  ». آن شب تو بيرون آمده بودي... كردن به سوال هاي امتحاني مرا گرفتند



  ». بله« : وينسنت سر تكان داد
  »چرا؟ « 

سيگار كشيدن را   . مي كشم من سيگار   « : وينسنت يك لحظه فكر كرد، بعد گفت      
  ». از ساوير بريج شروع كردم و هيچ وقت از آن دست نكشيدم

دو بار با آن بو مواجه شـده بـود          . ديويد بو را به ياد آورد     » ! سيگار مي كشي  « 
! باورم نمي شـود   « : گفت. بوي تنباكوي مانده  : اما متوجه نشده بود بوي چيست     

 چه طور مي تواني ايـن قـدر احمـق       .ترا مي كشد  . سيگار كشيدن ديوانگي است   
  »باشي؟ 

  ». تو هم خيلي احمق بوده اي« : جيل زير لب گفت
  ». بله« : بعد گفت. ديويد ساكت شد

فكر مي كنم براي كنار     « : وينسنت كه سعي داشت طناب هايش را باز كند، گفت         
  ». گذاشتن كمي دير شده باشد

شي شـنيدند، صـدا اول آرام و        اين كلمات تازه ادا شده بود كه از دور صداي غر          
ديود از پنجره بـه بيـرون نگـاه         . آهسته بود اما بعد به ريزشي ناگهاني تبديل شد        

يك خاكستري زشت و    . آسمان خاكستري بود، اما رنگ شروع غروب نبود       . كرد
طوفـاني  . همراه با رعد و برقي بود كه به نحوي غير طبيعي بـه نظـر مـي رسـيد         

زديك مي شد و ديويد كه درسـت وسـط طوفـان            داشت به جزيره ي اسكرول ن     
  .باالي برج نشسته بود، واقعا احساس نگراني مي كرد

  »... من فكر مي كردم« : ديويد گفت
ناگهان تمام برج چنان لرزيد كه انگار با يك مـوج شـديد             . حرفش را ادامه نداد   

 يك تكه بـزرگ از ديـوار   . برخورد كرده باشدو در همان لحظه جيل فرياد كشيد        



در بيرون، هوا چرخي . كنار او كنده شده و باالي سرش سوراخي ايجاد كرده بود          
بـاز غـرش رعـد بـه        . زد و به صورت گرد بادي تيره به درون اتاق هجوم آورد           

تاالر دوباره لرزيد و روي زمين بين وينسنت و ديويد تركي پديدار            . گوش رسيد 
نگار از كاغذ سـاخته  شد، سنگ فرش هاي سنگي چنان از هم مي گسيختند كه ا   

  »چي شده؟ « : جيل فرياد زد. شده باشند
  »... اين يعني پايان. جام از جزيره خارج شد« : ديويد فرياد زد
  »ما بايد چه كار كنيم؟ « : وينسنت گفت

ديويد به در و به نمادي كه با رنگ سفيد روي چوب نقاشي شـده بـود، نگـاهي                   
وس دست بيابد، نمي توانست آن را       حتي اگر مي توانست به چشم حور      . انداخت
تا زماني كه آن چشم آن جـا بـود، امكـان اسـتفاده از جـادو وجـود                   . پاك كند 
. اگر قرا بود فرار كنند، بايد توانايي هاي فردي خود را به كار مي بردنـد          . نداشت

. ديويد در حالي كه سعي داشت به ترك نگاه كند، كف اتـاق را بـا نگـاه گـشت                   
زنگ زده يا هر چيزي كه بتوان به كمك آن طنـاب را پـاره               بطري شكسته، ميخ    
توانسته بود دست   . در برابر او، وينسنت به شدت تقال مي كرد        . كرد ديده نمي شد   

  .هايش را آزاد كند، اما هنوز مچ هايش محكم به هم بسته شده بود
همـان  . اين بار سقف مورد حمله قرار گرفته بـود        . سومين غرش رعد شنيده شد    

ه جيل فرياد زد و براي نجات خود به يك طرف غلتيد، دو تير چوبي بـه                 طور ك 
وينـسنت  . زمين افتاد و به دنبال آن ها تقريبا يك تُن خاك و سنگ فرو ريخـت     
امـا بعـد   . كامال از ديد پنهان شد و يك لحظه ديويد فكـر كـرد زيـر آوار مانـده       

اب هـا بـود، تلـو    وينسنت سرفه كرد و در حالي كه هنوز در تقالي باز كردن طن     
  .تلو خوران روي زانو هايش ايستاد



  »در چه ارتفاعي هستيم؟ ! اين جا دارد از هم مي پاشد« : جيل فرياد زد
ترك روي كف اتاق پهـن تـر        » . ارتفاع خيلي زياد  « : ديويد در جواب فرياد زد    

شده بود، به زودي تمام ساختمان از هم مي شكافت و هر سه به درون تونلي از                 
  .شكسته و آجر مي افتادند و دويست متر پايين تر كشته مي شدندسنگ 

بعد از اهداي جايزه تو آمـدي       ! وينسنت« : فرياد زد . بعد فكري به ذهنش رسيد    
  ». اينجا تا سيگار بكشي

  »! نه حاال. بله، اما به من نگو اين كار براي سالمتم ضرر دارد« : وينسنت گفت
  »با خودت سيگار داري؟ « 

  ». ديويد، االن وقت شروع اين كار نيست« : ن زدجيل شيو
  ». بله« : وينسنت گفت

  »براي روشن كردن سيگار چه كار مي كردي؟ « 
براي اولين بار، ديويد او را تحسين كرد و متوجه         . وينسنت فورا متوجه قضيه شد    

وينسنت . شد اگر از آغاز كنار هم بودند، هيچ كدام از اين اتفاق ها روي نمي داد               
ر حالي كه مراقب حركت هايش بود، محتويات جيبش را زمين ريخـت، يـك               د

  .مشت سكه، يك قلم، يك فندك
حركت با دست هاي از پشت بسته كار آساني نبود، اول بايد مـي چرخيـد، بعـد     

در همان وقت ديويد كه بـا       . بايد سعي مي كرد از پشت با دست فندك را بردارد          
كنار تـرك متوقـف   .  آن سوي اتاق رفتكمك پاها خودش را جلو مي كشيد، به     
ديويـد  . جيل با فرياد به او اخطار داد      . شد، حس كرد زمين دارد تكان مي خورد       

 اين بـار صـدا نزديـك تـر          -غرشي فضا را پر كرد    . خودش را به جلو پرت كرد     
 يك بخش كامل از كف اتاق، بخشي كـه ديويـد لحظـه اي پـيش روي آن                 -بود



ديويد . راخي با لبه هاي ناهموار از خود باقي گذاشتنشسته بود، فرو افتاد و سو
از آن پايين صداي    . كه نزديك بود شانه هايش از جا در برود، به زمين پرت شد            

برخورد سنگ فرش اتاق را با كف برج شنيد و از اين كـه بـا آن هـا بـه زمـين                  
  .سقوط نكرده، نفسي به راحتي كشيد

  »! زود باش« : وينسنت گفت
ي زخمي و دردناك خودش را جلو كشيد تا بتواند پـشت بـه پـشت        ديويد با بدن  

تمام تاالر داشت   . جيل هم خودش را به آن ها نزديك كرد        . وينسنت قرار بگيرد  
اما اگر قرار بود يكي از بين برود، همه با هم           . هيچ جا امن نبود   . متالشي مي شد  

  .اين فكر تا حدي آرامش بخش بود. مي رفتند
  ».  كار ناراحت كننده استاين« : وينسنت گفت
  ». كارت را بكن« : ديويد گفت

وينسنت كه دست هايش مي لرزيد و مي ترسيد فنـدك از دسـتش بيفتـد، آن را                  
او كه پشت به پشت ديويد نشسته بود، نمي ديد چه مي كند اما وقت             . روشن كرد 

ديويد حس كرد شعله ي فندك مـچ دسـتش را سـوزاند و از درد                . احتياط، نبود 
  .ياد كشيدفر

  »...متاسفم« : وينسنت گفت
  ». فقط كارت را ادامه بده. تقصير تو نيست« 

وينسنت دوباره فندك را روشن كرد و سعي كرد شعله ي آن را درست در جايي                
باد تنـدي از ميـان سـوراخ هـاي درون           . نگه دارد كه فكر مي كرد طناب هست       
 باد را مـي شـنيد كـه بـه     ديويد صداي . سقف و ديوارها به درون تاالر مي وزيد       

يك بار ديگر وقتي شـعله ي فنـدك دسـتش را       . سرعت در ميان برج مي پيچيد     



خـوش حـال بـود كـه        . سوزاند، چهره اش در هم رفت اما اين بار فرياد نكشيد          
  .شعله باال نگرفته

رنگ جيل سفيد شده بود و ديويـد فكـر كـرد            . باز آجرهاي ديگري فرو ريخت    
ا بعد متوجه شد گچ هايي كه از ديوار ريخته، او را از             دارد بي هوش مي شود، ام     
جيـل  . جيل از آن هايي نبود كه زود بي هوش مي شوند          . سر تا پا پوشانده است    

  ». بايد مال طناب باشد. من بوي سوختن را حس مي كنم« : گفت
  ». اشتباه مي كني، مال من است« : ديويد زير لب گفت

مثل اين بود   . ي كرد از شعله ها پرهيز كند      دست هايش را تكان مي داد و سعي م        
فنـدك  . اما بعد دستش را با حركتـي آزاد كـرد         . كه براي ابد آن جا نشسته است      

ديويد مي توانـست    . انگشت شست و كف دست وينسنت را بدجور سوزانده بود         
  .اما وينسنت شكايت نكرده بود. لكه هاي سرخ را ببيند
ناب ها به سرعت باز شد و هـر سـه در            با كمك وينسنت ط   . بعد نوبت جيل بود   

. حالي كه كف اتاق زير قدم هايشان فرو مي ريخت، به سرعت از آن عبور كردند
مثل اين كه موجودي ناديـدني در ميـان         . به زودي چيزي از برج باقي نمي ماند       

  .طوفان بود كه سنگ ها و ساروج ها را با حرص مي بلعيد
سي كه آن ها را بسته بود، مطمـئن بـود گـره     ك. قفل نبود . ديويد اول به در رسيد    

ديويـد در حـالي كـه جيـل را گرفتـه بـود و            . هاي طناب را محكم بسته اسـت      
در نيمـه راه، دو  . وينسنت هم درست كنارش بود، از پلكان مارپيچ پـايين رفـت           

سنگ ديگر هم افتاد و قبل از برخورد و خرد شدن روي زمين، با فاصله كمي از               
هر چه پايين تـر مـي       . اما بخش پاييني برج هنوز سرِ پا بود       . كنار آن ها گذشت   



بدون هيچ آسـيبي بـه انتهـاي پلكـان          . رفتند، بيش تر احساس امنيت مي كردند      
  .رسيدند

  .اما وقتي شتابان از برج خارج شدند، همه چيز تغيير كرده بود
ديـگ  ابرها انگار در    . جزيره ي اسكرول زير باراني تند و اسيدي سياه شده بود          

باد به آن ها ضربه مي زد و بوته         . جادوگران باشند، مي پيچيدند و مي جوشيدند      
در يك  . هيچ كس ديده نمي شد    . ها و سبزه ها را به صورت آن ها پرت مي كرد           

طرف گورستان متروك و رها شده ديده مي شد و بعضي از سنگ قبرهـا از جـا                  
ها شده تاريـك و دلتنـگ   خود گروشام گرينچ مثل كارخانه اي ر      . كنده شده بود  

پيچـك رونـده ي     . بسياري از پنجره هايش شكسته شده بـود       . به نظر مي رسيد   
برقـي در آسـمان ديدنـد و        . ساختمان چون توده اي درهم از جا كنده شده بـود          

يكي از مجسمه هاي سنگي باالي ساختمان از ديوار جدا شـد و همـراه صـداي       
  .ه زمين افتادانفجار گچ هاي ديوار در آن هواي تاريك ب

  »... جام« : وينسنت گفت
اگر به كانتر بوري برسـد،      . جام دارد به طرف جنوب مي رود      « : ديويد فرياد زد  

  »...! همه چيز تمام مي شود
» اما كي آن را برداشته؟ اگر وينسنت نبوده پس كي بـوده؟             « : جيلبا تحكم گفت  

 كرد تا چشم هـايش      وينسنت يك دستش را بلند    » و ما چه مي توانيم بكنيم؟       « 
  »...! بايد آن را برگردانيم« . را از باد تند بپوشاند

  »! نمي دانم« : ديويد فرياد زد



فهميد جام  . ناگهان اطالعات زيادي در ذهنش نظم گرفت      . اما ناگهان متوجه شد   
فقط نمي دانست كـه     . فهميد چه طور از جزيره خارج شده      . پيش چه كسي است   

  .دست بيابدچه طور مي تواند به آن 
  ». من راهي پيدا كردم« : فرياد زد. بعد وينسنت بازويش را گرفت

  »چي؟ « 
  »... اما فقط يكي از ما. مي توانيم از جزيره بيرون برويم« 

  »! به من نشان بده« : ديويد گفت
  .هر سه برگشتند و به درون مدرسه دويدند. دوباره رعد غريد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  12 فصل
  تعقيب

  
  

  .هوا در داخل اتومبيل رولز رويس خيلي گرم شده بود
آقاي اليوت انگشتش را دور يقه ي پيراهنش گرداند و به كامپيوتر اتومبيـل كـه                

دماي موتور عادي بود اما او عـرق مـي       . دماي موتور را نشان مي داد، نگاه كرد       
.  ريخت حتي روكش چرمي اتومبيل هم عرق مي      . زنش عرق مي ريخت   . ريخت

روي صندلي عقب، تمام آرايش عمه ميلدرد راه افتاده بـود و حـاال او بـه يـك                   
خيلـي غيـر   . سرخپوست سياكس در ميان باران و طوفان شباهت پيدا كرده بـود         

چه طور ممكـن بـود هـوا    . خورشيد مي درخشيد، اما اواخر روز بود   . عادي بود 
  گرم باشد؟

يوت اين را زير لب گفت و بالفاصله        خانم ال » . فكر مي كنم دارم غش مي كنم      « 
  .بي هوش شد و سرش به داشبورد اتومبيل خورد

  »! آه، نه« : آقاي اليوت فرياد زد
عمه ميلدرد در حالي كه كيف دستي اش را محكم به سينه فـشرده بـود، از روي                  

  ». زخمش شد« : صندلي عقب سرك كشيد
ـ    . نمي دانم « : آقاي اليوت جواب داد    ش چـوب گـردو تـرك       اما باعث شد روك

مي داني اين روكش چوب گردو برايم چه قـدر تمـام شـده؟ يـك مـاه                  . بخورد



و حقوق يك ماه ديگرم     . حقوقم را فقط براي خريدن روكش چوب گردو داده ام         
  »! را براي نصب آن داده ام

  ». فكر مي كنم مرده« : ميلدرد زمزمه كرد
نه، هنوز نفـس مـي   « : فتگ. آقاي اليوت با مهرباني به گوش زنش ضربه اي زد    

  ». كشد
حاال ديگر شيشه هاي تمام پنجره هاي رولز رويس را بخار گرفته بـود و چـون    
داشتند با سرعت صد و چهل كيلومتر در ساعت در شاه راه پيش مي رفتند، ايـن    

اما هنوز آقاي اليوت با بد خلقـي فرمـان را در   . وضع رانندگي را دشوار مي كرد    
اما دست كم در طرف     . طرف و آن طرف سبقت مي گرفت      دست داشت و از اين      
  .درست جاده مي راند

  »چرا دستگاه تهويه هوا را روشن نمي كني؟ « : عمه ميلدرد پيشنهاد كرد
هـواي خـالص    ! فكـر خـوبي اسـت     « : آقاي اليوت دندان قروچـه كنـان گفـت        

در واقـع  . اين هوايي است كه در يك رولز رويس استنشاق مي كنـي       . كوهستاني
  ». اين دستگاه براي من به اندازه يك كوه واقعي هزينه داشته

ميلدرد نفس نفس مي زد و ماتيـك لـبش از روي            » . فقط روشنش كن عزيزم   « 
  .چانه اش پايين چكيد

غرشي شنيد و قبل از اين كه بتوانند واكنـشي          . آقاي اليوت دگمه اي را فشار داد      
دستگاه تهويه ي هوا بيـرون مـي        نشان بدهند، در بوران برفي كه از دريچه هاي          

در عـرض چنـد ثانيـه       . آمد، گرفتار شدند و بوران تمام داخل اتومبيل را گرفت         
قنديل هاي بلند از بيني و چانه ي آقـاي اليـوت آويـزان              . عرق آن ها يخ بست    

سرماي شديد خانم اليوت را به هوش آورد، اما         . سبيلش يخ زد و سفت شد     . شد



روي صندلي عقـب، عمـه ميلـدرد زيـر          . سبيده بود حاال صورتش به داشبورد چ    
رولـز  . برف سنگيني كه چون پتويي سفيد رويش را پوشـانده بـود، پنهـان بـود               

رويس به چپ و راست منحرف شد و يك اتومبيل فيات و يك اتومبيـل الدا را                 
حاال دست هاي آقـاي     . از مسيرش منحرف كرد و به نرده هاي كنار جاده كوبيد          

  .رمان چسبيده بوداليوت محكم به ف
چه « : در حالي كه نفسش به صورت ابرهاي سفيد از سينه بيرون مي آمد، گفت             

يـك سـرويس كـار رولـز        . شده؟ قبل از حركت دادم اتومبيل را سرويس كردند        
و تمام سرويس كارهاي رولزرويس خودشان هـم مـنظم          . رويس اتومبيل را ديد   
  »!  جاده ي ديوانگي استچه اتفاقي دارد مي افتد؟ اين. سرويس مي شوند

اينجا يك پمپ بنزين و رسـتوران بـين راه      « : عمه ميلدرد با صداي لرزاني گفت     
  »چرا چند دقيقه توقف نمي كنيم؟ . است

ده دقيقه طول كشيد تا توانستند خود را از داخل رولـز رويـس يـخ زده بيـرون                   
. آب شـود  بكشند و اتومبيل را گذاشتند تا كم كم زير نور خورشيد يـخ هـايش                

الين اليوت اول با كمك اسكنه از داشبورد جدا شـد و بعـد بـا اسـتفاده از يـك                     
مشعل، ادوارد اليوت را از فرمان جدا كرد، اما عاقبت هـر سـه توانـستند بيـرون             

  .بيايند و از مسيري سر بااليي و آسفالت به كافه اسنپي ايتر بروند
ميزهـا پالسـتيكي   . ليـسي بـود  اسنيپي ايتر يك رستوران كامال عادي بين راه انگ 

چنـد مـسافر    . و غذا هم مزه ي پالستيك مي داد       . صندلي ها پالستيكي بود   . بود
در اتاق كه رنگ هاي روشني داشت در محاصره ي گل هاي مـصنوعي نشـسته           
بودند، به موسيقي ناخوشايندي گوش مي دادند و غذاي سبك و نيم گرمشان را              



با سر و صدا مي گذشـتند و بـوي تايرهـاي            آن بيرون، اتومبيل ها     . مي خوردند 
  .سوخته و بنزين هوا را سنگين مي كرد

در « : زير لب گفت  . ميلدرد به دور و بر نگاهي انداخت و بيني اش را باال كشيد            
مي تـواني در    . ژاپن پمپ بنزين ها و رستوران هاي بين راه فوق العاده اي دارند            

  »... آن ها يك سوشي عالي بخوري
  .حس مي كرد كمي دچار اتومبيل گرفتگي شده» سوشي چيست؟ « : دالين پرسي

ورقه هاي معركه ي ماهي خام، ! ماهي خام است« : ميلدرد با اشتياق توضيح داد
  ». تمام رستوران هاي بين راه ژاپن آن را دارند. كامال مرطوب و ژله مانند

دستـشويي  خانم اليوت اين را از ته گلو گفـت و بـه طـرف               » ! آه، خداي من  « 
  .دويد

او سر يك ميز نشست و كيف      » . من عاشق غذاهاي ژاپني ام    « : ميلدرد ادامه داد  
  .دستي اش را جلوي خودش گذاشت

اي « : آقاي اليوت همانطور كه صندلي چرخ دارش را به كنار او مي راند پرسيد             
فهرست غذا را به تنـدي  » بز فضول و پير چرا در مورد ژاپن خفقان نمي گيري؟  

بيا، اين ها ماهي كاد پوشيده از خميـر و سـيب زمينـي سـرخ شـده                  « . داشتبر
اصال از آن هم بهتر، مي تواني آن را خرد و           . مي تواني آن را خام بخوري     . دارند

  »... من خودم ترا خمير مي گيرم. خمير بخوري
چند دقيقه بعد الين اليوت برگشت و آن ها دو بشقاب اسپاگتي گيـاه خـواري و                 

اما همان وقت هم در داخـل اسـتپي ايتـر           . ب ماهي كاد سفارش دادند    يك بشقا 
  .وضع در حال تغيير بود



غرش ترافيك نمي گذاشت صداي فريـاد       . در آغاز هيچ كس متوجه چيزي نشد      
بچه هايي كه آن بيرون با يك سرسره ي اژدها مانند بازي مي كردند، به گـوش                 

 وقت دو تا از بچـه هـا را بلعيـده            تا همان . اما اژدها ديگر پالستيكي نبود    . برسد
بود و داشت سومين بچه را با چنگال هاي واقعي و دهاني كه از آن آتش بيرون                 

حدود پنجاه متـر دور تـر، در پمـپ بنـزين اتومبيـل هـا             . مي زد، دنبال مي كرد    
شيرجه مي زدند و پناه مي گرفتند تا از چندين پمپ كه گلوله هايي بـا سـرعت                  

به نظر مي رسيد پمپ ها به جاي   .  مي كردند در امان بمانند     باال به اطراف شليك   
  .بنزين بدون سرب، سرب بدون بنزين بيرون مي دهند

 اما حـاال    -داخل رستوران، موسيقي ناخوشايند هنوز از بلندگوها پخش مي شد         
مثل عسل بيرون مي چكيد، فقـط رنگـش صـورتي           . واقعا داشت پخش مي شد    

تمام پيش خدمت ها از چند جا عيـب         . بودروشن و خودش خيلي چسبناك تر       
پيشخدمتي كه به اليوت هـا سـرويس مـي داد همـه موهـايش               . پيدا كرده بودند  

  .ريخته بود
اين ماهي كاد دارد توي روغـن       ! خداي من « : ميلدرد وقتي غذا را آوردند، گفت     

  »! شنا مي كند
 ماهي نقـره  معلوم شد كه سر آشپز در كشتناو كوتاهي كرده و  . همين طور هم بود   

  .اي داشت با خوشحالي درون كاسه اي روغن موتور سرد شنا مي كرد
اما اسـپاگتي هـم از او       » ... من از اين اسپاگتي مطمئن نيستم     « : الين اليوت گفت  

ماكاروني ها چـون لـشگري از كـرم هـاي           . اسپاگتي زنده شده بود   . مطمئن نبود 
، با هم مي خنديدنـد و روي  سفيد مي لغزيدند و از درون ظرف بيرون مي پريدند       

  .ميز مسابقه مي دادند



ايـن را   »! به بشقاب من برگرديـد    « . براي آقاي اليوت هم همين اتفاق افتاده بود       
اما ماكاروني ها به او اعتنا نكردند و بـا          . با تحكم گفت و با چنگال روي ميز زد        

نه فـرار   عجله رفتند تا به دو جوجه ي پركنده و بدون سري كه تازه از آشـپزخا               
  .كرده بودند، بپيوندند
  »! بياييد برويم! اينجا ديوانه خانه است« : آقاي اليوت گفت

درهـاي  . اما ترك رستوران هم كـار آسـاني نبـود         . الين و ميلدرد موافقت كردند    
گردان با چنان سرعتي مي چرخيد كه عبور از آن ها مانند رد شـدن از دسـتگاه                 

نده كاميون تا آن وقت به وسيله درها ريز ريز و دو پليس و ران   . غذا خرد كن بود   
اما عاقبت پنجره يبازي پيدا كردند و از آن به پـاركينگي رفتنـد كـه                . شده بودند 

  .اتومبيلشان را در آن پارك ركده بودند
  ». در ژاپن هرگز چنين اتفاقي نمي افتد« : ميلدرد گفت

او را  « : كنان گفـت  آقاي اليوت همانطور كه اتومبيل را روشن مي كـرد، غرولنـد           
  »... كاش از اول او را نياورده بودم! توي صندوق عقب مي اندازم

  »چه خبر شده؟ « : الين اليوت ناليد
رولزرويس با دنده عقب از روي وسايل پيكنيك كسي و يك سطل كاغذ باطلـه               

  ». مارگيت، داريم راه مي افتيم« : آقاي اليوت فرياد زد. گذشت
ندگي روي صندلي عقب نشـسته بـود و كيـف دسـتي اش              ميلدرد اليوت با درما   

اگرچه او متوجه نشده بود و شايد اگر هم متوجه مي شـد بـه روي                . كنارش بود 
و چيـزي   . خودش نمي آورد، اما كيف دستي با نور سبز عجيبـي مـي درخـشيد              

  .درون آن بود كه به نرمي نفس مي كشيد و مي لرزيد
  .ا به سوي جنوب ادامه دادرولزرويس به طرف جاده برگشت و راهش ر



ديويد بين اقيانوس زير پايش و ابرهاي طوفاني كه باالي سرش چرخ مي زدند،              
هر بادي مي توانست او     . براي نجات جان عزيزش محكم به جايش چسبيده بود        

يـك  . را از چوبي كه بر آن بود به پايين پرت كند و باد از وزش باز نمـي مانـد                   
رد نكند و با همه ي اين ها نمي توانست حتي يك            عضله هم در بدنش نبود كه د      

در حالي كه دست هايـشدر      . بايد حواسش را جمع مي كرد     . لحظه استراحت كند  
مقابلش به چوب گره خورده بود، بازوهايش خشك شده بود، باران به صـورت              

  .شالق ميزد، با سرعت جاروي دسته بلند را به پيش مي راند
  .اين فكر وينسنت بود

حتي اگر مـي    . سته بلند خانم ويندرگست تنها راه خروج از جزيره بود         جاروي د 
توانستند به قايق ناخدا بالدبث دست پيدا كنند، در يا طوفاني تـر از آن بـود كـه      

خانم ويندر گست به آن ها اصول اوليه ي پرواز بـا جـارو را               . بتوان در آن راند   
 هاي پرواز خانم وينـدر      هر چند، آن ها هرگز پيش از اين از درس         . آموخته بود 

اما به محض اينكه وينسنت . گست استفاده نكرده بودند، آن هم در هواي طوفاني
  .پيشنهادش را مطرح كرد، ديويد متوجه شد اين تنها راه ممكن است

معموال در قفـل بـود و       . جاروي دسته بلند را از اتاق خانم ويندرگست برداشتند        
. اما در طوفان همه چيز تغيير كـرده بـود         . دحتما جادويي از اتاق مراقبت مي كر      

-كاركنان و شاگردان ناپديد شده بودند، در غارهايزير مدرسه پناه گرفتـه بودنـد     
 دست به دست هم داده -در حالي كه عواملي چون دريا، باد، رعد و برق و باران

ه اتاق خانم ويندرگست خالي بود اما يكي از پنجر        . بودند تا جزيره را نابود كنند     
ها شكسته بود و فرش اتاق را استخري از آب و شيشه هاي شكـسته پوشـانده                 



جاروي دسته بلند يك وري شـده و        . پرده ها ديوانه وار به ديوار مي خورد       . بود
  .پشت يك صندلي نيمه پنهان بود

مجبور بود صدايش را بلند كند تا در        » مي داني كجا مي روي؟      « : جيل صدا زد  
  .آن طوفان شنيده شود

ديويد سر تكان داد، جمله اي را كه نصفه نيمه به ياد داشـت و چنـد كلمـه كـه                     
  .موفق شده بود. شنيده بود، بر زبان آورد و همه چيز جان گرفت

آن ها بعد از ترك گروشام گرينچ، ميلدرد را به خانه اش در مارگيت              . والدين او 
ته بود، اين را گفته     ادوارد اليوت در نامه اي كه چند هفته پيش نوش         . مي رساندند 

  .و مارگيت كجا بود؟ فقط چند كيلومتر دور تر از شمال كانتربوري. بود
اطمينـان دارم موقـع     « و عمه ميلدرد موقع سوار شدن به اتومبيل چه گفته بود؟            

كيف دوبـاره   . كيف دستي اش را گم كرده بود      » ... آمدن كيفم اينقدر سنگين نبود    
كسي جام را داخل    . ديويد مطمئن بود  . ن تر از اول    اما سنگي  -به او داده شده بود    
و عمه ميلدرد بي آنكه بداند، آن را از جزيره بيـرون بـرده              . كيف پنهان كرده بود   

  .بود
ديويد وقتي در اتاق خانم ويندرگست جارو گرفته بود مي دانست بايد به طـرف     

 بـه   جنوب برود، به نحوي رولزرويس نارنجي را پيدا كنـد و قبـل از رسـيدنش               
. در اتنهاي راه حتما كسي به انتظار دريافت آن بود         . مارگيت جلوي آن را بگيرد    
  .اما كي؟ اين هم يك راز بود

  ».آن قدر كه به نظر مي رسد كار آساني نيست. مراقب باش« : وينسنت گفت



اگر جـام   . نيروهاي مدرسه دارد ضعيف مي شود     . عجله كن، ديويد  « : جيل گفت 
كشته مي . سقوط مي كني. زديك شود، جارو پرواز نمي كندخيلي به كانتربوري ن

  ». شوي
ديويد در حالي كه كمي احساس مي كرد رفتـارش مـسخره اسـت، طـوري كـه                  

خـانم  . انتهاي جارو در پشتش قرار بگيرد، دسته ي جارو را بين پاهايش گرفت            
له ويندرگست اين را چطور انجام مي داد؟ ذهنش را متمركز كرد و تقريبا بالفاص             

پاهايش از زمين بلند شد و      . حس كرد چوب جارو به طرف باال حركت مي كند         
بعد واقعا به پرواز در نيامد، بلكه برفراز فرش تلوتلو مي خورد و سعي مي كـرد                 

  .تعادلش را حفظ كند
  ». موفق باشي« : وينسنت گفت

بعد او و جـارو از پنجـره خـارج          » . متشكرم« : گفت. ديويد در هوا چرخي زد    
  .دند و به درون طوفان رفتندش

به نظر مي رسيد باد از هر طرف به سوي          . چند دقيقه اول بدترين لحظه ها بودند      
باران بينـايي اش را از      . او مي وزد، مشت هاي نامرئي مدام به او ضربه مي زدند           

مي دانست دارد باالتر مي رود اما در كدام جهت، شمال يا جنوب،             . بين برده بود  
فقـط بايـد فكـر مـي     . جارو بر اساس نوعي تله پاتي عمل مي كرد. نمي دانست 

اما اگر خيلي سخت فكر مي كرد جارو        . و به آن سمت مي رفت     » راست  « كرد،  
مثل يك چرخ و فلك به دور خود مي چرخيد و فقط مي توانـست خـودش را                  

يك لحظه از گوشه ي چشم به گروشام گرينچ كه در زاويه اي . نگه دارد تا نيفتد
. بايد تـاب مـي آورد     ! بعد مدرسه سر و ته شد     . ديدار شده بود، نگاهي انداخت    پ

. احساس تهوع و خستگي شديد مي كرد، در حاليكه سفر هنوز شروع نشده بـود    



بـا بـدني منقـبض در مقابـل         . جادو را وادار كرد تا در جهت صحيح قرار بگيرد         
بت توانسته بود جارو    و عاق . حدود صد متر باال تر رفته بود      . طوفان مقاومت كرد  

  .را مهار كند
سرعت جارو هيچ حدي نداشت و به نظـر مـي           . و به اين ترتيب به پرواز درآمد      

ساحل نورفولك از حـاال     . رسيد در عرض چند ثانيه از جزيره خارج شده است         
آرام شد، بعد وقتي با يك دسته مرغ دريايي برخـورد   . پيش رويش ديده مي شد    

يگر بينايي اش را از دست داده بـود و در اطـرافش فقـط    بار د. كرد، فرياد كشيد  
اختيارش از دسـت   . پرهاي خاكستري مي ديد و فرياد هاي خشم آلود مي شنيد          

رفته بود و جارو داشت پايين مي رفت و ديويد را كه حـالش داشـت بهـم مـي                    
  .دريا شتابان باال آمد تا او را ببلعد. خورد، دنبال خود مي كشيد

د اين را هم فرياد زد و هم انديشيد و ذهـنش را روي آن متمركـز                 ديوي» ! باال« 
پي برده بود اضطراب ذهنش را از كار مي اندازد و بدون            . اما مضطرب نشد  . كرد

همه چيز را آرام كرد، حتي دسـت  . ذهني متمركز و فعال، نمي توانست پرواز كند      
ين سـقوط مـي   جارو كه داشت به پـاي    . و فورا جارو واكنش نشان داد     . هايش را 

با باالتر رفـتن جـارو،      . دريا دور شده بود   . كرد، حاال با قوس ماليمي باال رفت      
. ديويد زيرپايش زمين خشك را ديد، ساحل شـني كنـار دريـاي نورفولـك را               

  .خورشيد مي درخشيد. طوفان را پشت سر گذاشته بود
 بـه  آب دهانش را قورت داد، جارو را به جنوب چرخاند و به دنبال جام نحـس  

  .راه افتاد
  



وينسنت و جيل بعد از رفتن ديويد از اتاق خانم ويندرگست خارج شدند، از پله               
. ها پايين رفتند و به طرف شبكه ي غارهاي زيرزميني پايين مدرسه راه افتادنـد              
بيرون هنوز باد زوزه مي كشيد و وقتي به پلكان اصلي مدرسه رسيدند، شيشه ي               

 شده ناگهان به طرف داخل منفجر شد و بـاراني           پنجره اي بسيار بزرگ و نقاشي     
به درون كتابخانه دويدند، خواستند از درون      . از شيشه هاي رنگي بر آن ها باريد       

 عبور كنند اما طوفان پنجره هاي اتـاق را    - كه راه زيرزميني را مي پوشاند      -آينه
 .يك تَرَك سرتاسري روي آينه ديده مـي شـد         . خرد كرد و آينه هم شكسته بود      

  .جيل مي دانست اگر از آينه ي شكسته بگذرند، دو نيم مي شوند
  .جيل سر تكان داد و او را دنبال كرد» ! بيرون« : وينست فرياد زد

تمـام جزيـره در چنـگ نيرويـي         . بيرون وضع بدتر از آن بود كه فكر مي كردند         
همه ي درخت ها شكسته، سنگ قبرهاي       . چون فوران يك آتشفشان گرفتار بود     

آسمان چون نيمـه  . تان كنده شده و گورهاي بزرگ تر از هم شكافته بودند          گورس
شب سياه بود و درخشش رعد و برق ها چـون لبـه هـاي تيـغ آسـمان را مـي                      

بقيه مدرسه هم به نظر مي رسيد چنين        . تمام برج شرقي فرو ريخته بود     . شكافت
  .عاقبتي داشته باشد

 مسير انگشتش را دنبـال كـرد و         جيل با انگشت اشاره كرد و وينسنت      » ! ببين« 
چـشم  . مجسمه هاي سنگي را ديد كه گروشام گرينچ را محاصـره كـرده بودنـد              

هايشان مي درخشيد، در تاريكي كامال قرمز ديده مي شد، ماننـد عالمـت هـاي             
در همان وقت، چيزي عظيم و هولناك از جـايي          . خطر پيش از يك انفجار اتمي     

جيل تازه متوجه شده بود چيـست، كـه         . شددر پشت مدرسه به آسمان بلند مي        
  .وينسنت او را گرفت و براي در امان ماندن، توي يكي از قبرها انداخت



وقتي موج روي مدرسه فرو ريخت، تمام دنيا در كابوسي نقره           . موجي عظيم بود  
 خاكستري ناپديد شد، و موج گورستان، جنگل، همه چيز را كامال در خـود     -اي

ظه بعد تكان شديدي زمين را لرزانـد و جيـل بـه طـرف               يك لح . غوطه ور كرد  
  .وينسنت پرت شد
  »تا كي؟ مدرسه تا كي مي تواند دوام بياورد؟ « : جيل فرياد زد

سردش بود و آب ريخته به داخل قبـر او را سـر   . وينسنت كامال رنگ باخته بود  
.  شده حتما جام به كانتربوري نزديك تر     . نمي دانم « : گفت. تا پا خيس كرده بود    

  ». داريم وقت را از دست مي دهيم
  

و هرچه از گروشام گـرينچ دورتـر مـي          . نيروي جام نحس در حال افزايش بود      
  .شد، اين نيرو غير قابل پيشبيني تر و مهار نشدني تر مي شد

. بايد از چيزي باشد كه خـورده ام . حالت خيلي عجيبي دارم   « : ميلدرد مي گفت  
  ». دارم باد مي كنم

زن كوچـك انـدام و   . وت برگشت و به صندلي عقب اتومبيـل نگـاه كـرد       الين الي 
. چروكيده چنان باد كرده بود كه انگار كسي او را به پمپ هوا وصل كـرده باشـد                 
. كيف دستي اش در كنارش آهسته نفس مي كشيد و با نور روشني مي درخـشيد    

ه بـود و    شانه ها و قفسه ي سينه ي ميلدرد پيراهنش را پاره كـرده و بيـرون زد                
چشم هايش به طرز عجيبـي عـوض شـده        . مقدار زيادي از موهايش ريخته بود     

فكر مي كنم بهتر    . راست مي گويد ادوارد   « : الين با صداي زيري جيغ كشيد     . بود
  ». است او را به دكتر برسانيم



خود او هم در عرض چنـد دقيقـه ي گذشـته            . اما ادوارد اليوت به او اعتنا نكرد      
دست ها و صورتش از     . پوستش كلفت تر و صورتي تر شده بود       . تغيير كرده بود  

موهاي كلفت و نامرتب پوشيده شده بود و گوش ها و بيني اش تغيير شكل داده                
  .بود

  »؟ ...ادوارد« : الين با صداي لرزاني گفت
. اما ديگر پا نداشـت    . آقاي اليوت خرناسي كشيد و پايش را روي گاز فشار داد          

ون آمده بود و چيزي ديده مي شد كه درست شـبيه پـاي              كفش اش از پايش بير    
  .خوك بود

در اطـراف او، تمـام دنيـا در         . الين اليوت روي صندلي اش افتاد و زد زير گريه         
  .حال تحول و تغيير شكل بود و جهاني كه مي شناخت كامال ديوانه شده بود

ج بعـد مثـل ايـن كـه هـوا مـو         . به يك محل عبور عابر پياده نزديك مي شـدند         
م كوبـان و رم كـرده از                 برداشت و يك لحظه بعد يك گلـه كامـل گـور خـر سـ

نشانه هاي چشم گربه اي جاده ناپديد شد و به جـاي            . پستخانه اي بيرون آمدند   
 بـراي ترسـاندن مـردم بخـت         - پلنگ ها، يوزپلنگ ها و ببرها      -آن ها گربه ها   

لـك لـك ماننـد    چراغ هاي راهنمايي دراز و     . برگشته ي مارگيت خيز برداشتند    
يك پل خميـده و گوژپـشت پـيش از          . بال گشودند و در هوا به پرواز در آمدند        

اينكه عده اي جهان گرد ايسلندي با نيزه به آن حمله كننـد، فـواره ي بلنـدي از                 
  .آب را به هوا پاشيد

  .جام نحس داخل كيف دستي نفس مي كشيد و مي درخشيد



شده بود و وقتي حـرف مـي زد، گفتـه           حاال او عظيم    . پيراهن ميلدرد دو نيم شد    
گونه هايش باد كـرده بـود و پاهـاي          . ژاپني حرف مي زد   . هايش انگليسي نبود  

  .بزرگ و چاقش مثل تنه هاي درخت از بدنش بيرون زده بود
حاال . عمه ميلدرد هميشه عاشق ژاپني ها بود. الين اليوت فهميد چه اتفاقي افتاده

  .كشتي گير سوموآن هم يك . او يك ژاپني شده بود
  »... ادوارد« : الين گريه كنان گفت

دهـان و بينـي     . ديگر نمي توانست حرف بزند    . آقاي اليوت دوباره خرناس كشيد    
اش با هم تركيب شده بود و از باالي آنچه از چانه اش باقي مانده بـود، بيـرون                   

نش آستين هاي كت و پيـراه     . بزرگي دندان هايش هم دو برابر شده بود       . زده بود 
هم پاره شده بود و دو دست گره گره را نشان مي داد كه از همان موهاي تيـز و                    

  .كلفت بيرون زده از گردن و صورتش، پوشيده شده بود
ادوارد اليوت هميشه يك راننده ي متجاوز و خـود خـواه بـود و بنـابراين جـام        

  .نحس او را به چنين موجودي تبديل كرده بود
ممكـن نيـست    « : گريه كنـان گفـت    . د و فرياد كشيد   الين اليوت به او نگاهي كر     
كـاش ده هـا كيلـومتر از        ! وحشتناك. وحشتناك است ! چنين اتفاقي افتاده باشد   

  ». اينجا دور بودم
و الين اليوت حس كـرد از       ! صداي فشي شنيده شد   . جام نحس حرف او را شنيد     

س هـايش   و در اين حال لبا    . درون اتومبيل به داخل تونل سبز رنگي مكيده شد        
بعد او داشت فرياد زنـان بـه   . تمام دنيا براي چند لحظه ناپديد شد . پاره پاره شد  

زمين به سرعت به او نزديك مي شـد و يـك لحظـه بعـد                . پايين سقوط مي كرد   
  .متوجه شد در استخري از آب سرد و گِل آلود ايستاده كه تا كمرش مي رسد



برنج زاري در چين ايستاده بود، و       در  . خانم اليوت هزاران كيلومتر سفر كرده بود      
خانم اليوت لب خنـد     . اطرافش را برنج كاران  حيرت زده ي چيني گرفته بودند          

  .زد و غش كرد
... برگشت و به صندلي خـالي خيـره شـد         . آقاي اليوت ناپديد شدن زنش را ديد      

وقتي با سرعت صد و بيست كيلومتر در ساعت راننـدگي مـي كنيـد، ايـن كـار                   
 بعد فهميد اتومبيل از مسير منحرف شده و با يك تير چراغ بـرق               .درستي نيست 
البته او كمربند ايمني را نبسته بود و خرناس كشان و جيغ زنـان از               . تصادف كرد 

شيشه ي خاكستري و گران قيمت جلو اتومبيل به بيرون پرت شد و تـوي پيـاده     
ل گيـر كـرده     عمه ميلدرد كه شكم بزرگش بين صندلي هاي جلو اتومبي         . رو افتاد 

اما دست كم گوشت هايش نگذاشته بود از . بود، نمي توانست از جا تكان بخورد     
  .تصادف آسيب ببيند

درِ عقب رولزرويس بر اثر تصادف باز شده و كيف دستي ميلدرد بيـرون افتـاده                 
ميلـدرد  . كيف روي پياده رو افتاده بود، و پر نور تر از هميشه مي درخـشيد      . بود

اما قبـل از اينكـه      .  را بيرون برد و سعي كرد آن را بردارد         به زحمت يك دستش   
  .انگشت هاي گوشتالودش به كيف برسد، كسي پيدا شد، خم شد و آن را ربود

  »! تو« : گفت. ميلدرد حيرت زده به آن شخص نگاه كرد
  .و كيف را هم با خود برده بود. اما آن شخص رفته بود

  
همي را مي ديد كه مركز مارگيت بـود و  ديويد آن پايين، در دور دست، كالف در      

در ارتفاع دويـست متـري پـرواز    . با هيجان مي دانست دارد نزديك تر مي شود     
مي كرد، اميدوار بود اين ارتفاع آن قدر باشد كه نه از زمين ديده شـود و نـه بـا                     



در طول سفر يك بار به شدت ترسيده بـود چـون موقـع     . هواپيماها برخورد كند  
 مواجه شده بود كه dc 10 استوياري در شيرنس با يك هواپيماي عبور از تايمز

در ضـمن بـر فـراز       . از فرودگاه بلند شد و يك راست در مقابل او قرار گرفـت            
. اما تقريبا رسيده بـود .منطقه ي خارج از شهر سافولك هواي بدي جريان داشت   

  .موفق شده بود
  .اما هنوز بدترين اتفاق ها در پيش بود

كم كم داشت واقعا از اين سـفر  . كرد و مارگيت را پشت سر گذاشت     ديويد پرواز   
لذت مي برد، باد در موهايش مي پيچيد، همه جا سـكوت بـود، در ايـن پـرواز                   

جـارو بـه كمتـرين خواسـته ي او فـورا            . اواخر غروب احساس آزادي مي كرد     
 فقط بايد فكر مي كـرد و جـارو       -باال، پايين، چپ، راست   . واكنش نشان مي داد   

  .راهي را كه مي خواست در پيش مي گرفت
  .بعد ناگهان جارو ايستاد

وقتي جارو به پايين سقوط كرد، معده ي ديويد در هم پيچيد و فقـط بـا تمركـز                   
. فكر و محكم گرفتن دسته چوب توانست دوباره كنترل آن را بـه دسـت بيـاورد     

ديويـد مـي   . دبعد دوباره لرزيد و پايين افتا. جارو با مكث هاي بيشتر جلو رفت   
درسـت  . دانست چيزي دارد اتفاق مي افتد كه بيشتر از هر چيز از آن مي ترسيد              

. همانطور كه جيل به او اخطار داده بود، جام داشت به كانتربوري نزديك مي شد          
. و هرچه جام به آن جا نزديك تر مي شد، او بيشتر قدرتش رااز دست مـي داد                 

ي اش داشت از هـم مـي پاشـيد، و ايـن             گروشام گرينچ با تمام نيروهاي جادوي     
مثل اتومبيلي بود كه بنزينش در حال تمـام شـدن           . شامل حال جارو هم مي شد     



چه . واقعا حس مي كرد جارو زير بدنش دارد پت پت كنان از كار مي افتد  . باشد
  قدر مي توانست جلوتر برود؟

 داشـت و    كليسا در انتهاي يك شهر امـروزي و گـسترده قـرار           . بعد كليسارا ديد  
. انبوهي از خانه ها و چمن هاي خوب زده شده، آن را از شـهر جـدا مـي كـرد                    
كليسا با انبوهي از برج هاي درخشان و بلند، پنجره هاي قوس دار و سقف هاي           
نقره اي روشن كه از باال چون مدل گران قيمت و مجـذوب كننـده ي نمونـه ي                   

فقط چند كيلومتر   . ده بود هورن باي به نظر مي رسيد، از شرق به غرب كشيده ش           
جارو مطيعانه پيش رفت، اما . ديويد جارو را با شتاب پيش راند     . ديگر مانده بود  

ديويد حس مي كرد قدرت جـارو دارد        . بعد پنجاه متر ديگر به پايين سقوط كرد       
  .تمام مي شود

جارو به خيابان اصلي كانتربوري رسـيد و آن را تـا دروازه ي زيبـاي كليـساي               
ديويد به پايين نگـاه مـي كـرد و مـي            . ال كرد و از خود كليسا رد شد       مسيح دنب 

  .توانست يك راست درون صومعه را ببيند
بـه يـك    . مي توانست صداي موسيقي ارگ را از پس ديوارهاي سـنگي بـشنود            
  .طرف خم شد، خودش را كمي كج كرد و دنبال جايي براي فرود گشت

چون پرنده .  كار نمي توانست بكند  هيچ. و آن وقت بود كه نيروي جارو تمام شد        
اي زخمي از آسمان افتاد، چرخيد و چرخيد و بيهوده محكم جارو را گرفت كـه              

مي ديد كه   . كليسا ناپديد شد و از جلوي ديدش دور شد        . حاال باالي سرش بود   
  .سبزه ها شتابان به سويش مي آيند، يك ديوار محكم سبز

يد، بعد به زمين خورد و بـي حركـت          ديويد يك بار در هوا چرخيد، فريادي كش       
  .افتاد
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ديويد درست نمي دانـستبدن     . اين را مي دانست چون درد داشت      . هنوز زنده بود  
انسان چند استخوان دارد، اما حس مي كرد تمام استخوان هاي بـدنش شكـسته               

  .از اين كه هنوز مي توانست حركت كند، متعجب شد. است
 از نقشه هايي كه بعد از قتل با گچ از جسد مي كشند، روي سـبزه هـا                   مثل يكي 
دست ها و پاهايش با زاويه هايي غير عادي روي زمين كشيده شـده              . افتاده بود 

سرش ضربان داشت و مي توانست آن جا كه زبانش را گاز گرفته بود طعم               . بود
وطش حدس مي زد جارو در آخرين لحظه ها از شـدت سـق            . خون را حس كند   

  .وگرنه روي سبزه ها نبود، جايش زير سبزه ها بود. كاسته باشد
درسـت وسـط محوطـه ي     . چشم هايش را باز كرد و به اطرف نگاهي انـداخت          

 مركـز خوشـامدگويي     -در يك طرف سـاختماني چـوبي بـود        . كليسا افتاده بود  
پشت آن يك رديف خانه بود كه مغازه ي كليسا هـم در             .  و چند درخت   -كليسا
  .خود كليسا در برابر او بود، باالي او بود، روي او خم شده بود.  آن ها بودميان

كليسا با دو برج شروع مي شد كه گاهي پرنده هايي سـياه و ناخوشـايند در آن                  
آن ها از پنجره هاي آن باال بيرون مـي          . شايد كالغ ها و زاغ ها     . النه مي كردند  

ديف برج كوچكتر بود كه بـا كنـده         بعد دو ر  . آمدند و در آسمان پرواز مي كردند      
در . كاري هاي عجيبشان شبيه چيزي بودند كه در تـه دريـا رشـد كـرده باشـد                 

اين برج چنـان ايـستاده بـود كـه انگـار يـك              . دورترين نقطه، برج بلندتري بود    



آن پـايين در آسـمان،      . موشك قرون وسطي است كه مي خواهد به زمين بنشيند         
  .بودخورشيد در پشت آن پنهان شده 

  .خورشيد... 

ديويد به زحمت نشست و ديد كه سايه ي سومين برج دارد روي چمنـزار پهـن                 
در همـان   . مي شود و فقط چند سانتي متر با جايي كه او قرار گرفته فاصله دارد              

  .وقت، ديد كسي به طرفش مي آيد
ديويد با چشم هاي نيمه باز نگاه كـرد         . هيكلي تنها و استوار به سوي او مي آمد        

از شـدت درد فريـاد كـشيد،        . و سعي كرد خودش را روي يك دست باال بكشد         
نوري كه به چـشم هـايش مـي         . هنوز نمي توانست چهره ي آن شخص را ببيند        

تابيد، بينايي اش را از بين برده بود و هنوز به خاطر سقوط گيج و به هم ريختـه                 
  .بود

  ». سالم ديويد« : آقاي هليول گفت
  .آقاي هليول

  . همان اول مي فهميدبايد از
اما آقـاي هليـول     . ديويد به وينسنت شك كرده بود چون وينسنت تازه وارد بود          

او تقريبا هم زمان با وينسنت به كاركنان گروشام گرينچ اضافه . هم تازه وارد بود 
باز، او تصور كرده بود وينسنت يكي از ورقه هاي امتحانش را دزديده،             . شده بود 

اما ورقه ها را به دسـت كـه داده        . ورقه ها را جمع كرده بود     براي اينكه وينسنت    
براي او با قدرت جادوي وودو، جان دادن بـه مجـسمه هـاي    . بود؟ آقاي هليول 

. مومي كار ساده اي بود، و در حقيقـت او از اول بخـشي از امتحـان لنـدن بـود                    
دوستانه او با پدر و مادر ديويد در روز اهداي جايزه رفتار            . هميشه آقاي هليول  



آقاي هليـول بـا     . اي داشت و او بود كه كيف گمشده ي عمه ميلدرد را پيدا كرد             
با كت دنباله دار، شـلوار خـشن        » از ديدن من تعجب كرده اي؟       « : لبخند پرسيد 

سياه و كاله بلند به مترسكي ديوانه يا شايد سيرك بـازي كـم شـانس، شـباهت                  
  .داشت

  ». نه« : ديويد گفت
به جارو كـه    » .  هرگز فكر نمي كردم از برج شرقي فرار كني         «: معلم وودو گفت  

فكر مي كنم اين مال خانم ويندرگست       : ادامه داد . روي زمين افتاده بود نگاه كرد     
متاسفم كه همه ي اينهـا      . خيلي شجاع . ديويد، تو واقعا خيلي مبتكر بودي     . باشد

  ». بي فايده بود
 جام نحس در كـف دسـت بـزرگ     دست هايش را باال برد و حاال ديويد ديد كه         

آن جا فقـط  . ديويد سعي كرد حركت كند اما كاري از دستش بر نمي آمد       . اوست
. كليسا براي بعـد از ظهـر بـسته شـده و خـالي بـود               . آن دو بودند و جام نحس     

خورشيد آهسته در افق غروب مي كـرد و تمـام سـاختمان در نـوري ماليـم و                   
سايه ي تنهاي سـومين بـرج،       . شيده بود اما سايه ها هنوز ك    . طاليي مي درخشيد  

آقاي هليول فقط بايد . با پايين تر رفتن خورشيد، تيز و بلند به او نزديك مي شد
دست هايش را دراز مي كرد و جام نحس را در سـايه ي كليـساي كـانتربوري                  

  .گروشام گرينچ فرو مي ريخت. قرار مي داد
ايـن پايـان كـار اسـت،     « : آقاي هليول با صدايي آهسته و تقريبا غمگين گفـت     

البتـه، وقتـي    . من به نوعي خوشحالم كه اينجايي و اين لحظه را مي بيني           . ديويد
اما من هميـشه تـرا دوسـت        . جام را در سايه قرار بدهم، تو هم خاك مي شوي          

  ». مي خواهم اين را بداني. داشتم



 كـنم   ممنون، خوب، فكر مي   « : ديويد از الي دندان هاي به هم فشرده اش گفت         
. دستي كه جام را گرفته بود آهـسته حركـت كـرد           » . بهتر است كار را تمام كنيم     

  .جام از آخرين پرتوهاي نور خورشيد گذشت
  »! مي خواهم چيزي را بدانم! صبر كنيد« : ديويد فرياد زد

جام فقط چند سانتي متر دورتـر از سـايه ي كليـسا در              . آقاي هليول مكث كرد   
  .دستش مي درخشيد

  .سعي كرد بايستد، اما هنوز پاهايش بيش از حد ضعيف بودديويد 
  »بايد به من بگوييد چرا اين كار را كرديد؟ « 

تـا نـيم    « : گفت. به آسمان باالي سرش نگاهي انداخت     . آقاي هليول قبول كرد   
اگر فكر مي كني مي تواني به مـن كلـك           . ساعت ديگر نور خورشيد خواهد بود     

  »... بزني، پسر
آقاي « . حتي همين كار هم آزارش مي داد» . نه، نه « : ا تكان داد  ديويد سرش ر  

. اما من حق دارم بـدانم     . اين را قبول دارم   . هليول شما خيلي از من باهوش تريد      
  »چرا برايم توطئه چيديد؟ چرا بايد وينسنت جام نحس را مي برد؟ 

ـ  . آقاي هليول آرام شد و جـام را پـايين تـر آورد            » . بسيار خب «  ايه ي امـا س
  .گرسنه آن جا ايستاده بود و هر لحظه نزديك تر مي آمد

وقتي خواستم نقشه هايم را عملي كنم، برايم مهم نبود كـي            « : آقاي هليول گفت  
بعد از دعـوا    . ديويد يادش آمد  » . اما بعد آن نامه ي پدرت را ديدم       . جام را ببرد  

« . امـه را برداشـته بـود      آقاي هليول ن  . با وينسنت، نامه را در راهرو انداخته بود       
وقتي فهميدم والدين تو براي اهداي جايزه مي آيند و بعد به مارگيت مي رونـد،                

مي توانستم به   . حس كردم اين موقعيت با ارزش تر از آن است كه از دست برود             



نحوي جام را در وسايل آن ها جا بدهم و برايم جام را پنهاني از اينجـا خـارج                   
  .ردهيچ كس شك نمي ك. كنند
اگر تو جـام    . اما بعد پي بردم كه نمي توانم اجازه بدهم تو برنده بشوي، ديويد            « 

را مي گرفتي و ناپديد مي شد، قبل از رسيدن والدين تو به اسكله، جلو آن ها را                 
اما وينسنت بـراي    . مردم فكر مي كردند تو جام را به آن ها داده اي           . مي گرفتند 

وقتـي همـه    . و مادر داشت و نه خويـشاوندي      او نه پدر    . اين نقشه نقص نداشت   
داشتند دنبال او مي گشتند، هيچ كس دنبال تو يا كسي كه به تو مربوط باشد نمي 

  ». گشت
  ». بنابراين مجسمه هاي مومي را فرستاديد« 
  ». و تمام مدت آن جا بودم. تا لندن تو را دنبال كردم. بله« 
درد شانه و پاي ديويد شديد تر شـده     » . اما هنوز يك چيز را به من نگفته ايد        « 
. در همان زمان، ذهنش به شدت در تقـال بـود          . شك داشت بي هوش نشود    . بود

  آيا كامال ناتوان بود؟ آيا هيچ نيرويي برايش نمانده بود؟
  »چرا اين كار را كرديد، آقاي هليول؟ چرا؟ « : پرسيد

مي دانم به چه فكر     « : گفت. معلم خنديد، خنده اي بي روح و همراه با بدجنسي         
آقاي هليـول قـدم     » تو واقعا فكر مي كني مي تواني مرا گير بيندازي؟           . مي كني 

ديويد فرياد كشيد و دنيا پـيش    . جلو گذاشت و ديويد را روي سبزه ها پرت كرد         
پـسر،  « . چشم هايش چرخيد، اما باز هم خود را به زحمت هوشيار نگه داشت            

به اندازه ي كافي    . اما هيچ نيرويي نداري   . يتو داري دنبال نيروي جادو مي گرد      
  »... حاال وقت آن رسيده به خاك بپيوندي. حرف زديم

  .جام دوباره باال آمد



يكـي از بزرگتـرين   . چرا اين كار را كرديد؟ شما بهترين بوديد « : ديويد فرياد زد  
  »... شما مشهور بوديد. نمي توانستيد اين را وانمود كنيد. جادوگرهاي وودو

آقاي هليول اين كلمات را به تندي گفت و حتي موقـع            » !  من تغيير آيين دادم    «
  .به زبان آوردن آن ها هم برق عجيبي در چشم هايش ديده مي شد

اولـين  .  به هاييتي آمد و من او را ديـدم         - اسقف بلچي  -يك ميسيون انگليسي  « 
 اما بعـد بـا هـم        .فكرم اين بود كه او را به يك وزغ يا مار يا هندوانه تبديل كنم              

  ». و او اشتباهاتم را نشانم داد. ساعت ها حرف زديم. حرف زديم
  »منظور شما چيست؟ « 
مثل همه ي افرادي كه در گروشـام        . مثل تو . فرزند، من در تمام عمرم بد بودم      « 

وقـت نـابود    . او مرا تشويق كرد كه حاال وقت خوب بودن اسـت          . گرينچ هستند 
  ». كساني كه در آن هستندكردن مدرسه و كشتن همه ي 

مـا  ! نابود كردن و كـشتن    . از نظر من اين كار خيلي خوبي نيست       « : ديويد گفت 
  »چه بدي به شما كرده بوديم؟ 

  »! شما بد و شيطاني بوديد« 
و ديويد همان وقت كـه ايـن جملـه را بـه زبـان آورد،                » ! اين مزخرف است  « 

ه بودند به او بفهماننـد، درك       عاقبت آن چه را آقاي فيچ و آقاي تيگل سعي كرد          
  !تفاوت ميان خوب و بد. كرد

 -گروشام گرينچ بد و شـيطاني نيـست، فقـط متفـاوت اسـت     « : ديويد ادامه داد  
آن هـا ايـن     . موسيو للوپ شايد گرگ نما باشد، اما ايـن گنـاه او نيـست             . همين

و آقاي كرير چي؟ فقط اين كه او يك روح است باعـث             . طوري به دنيا مي آيند    
  »! نمي شود حق نداشته باشد به حال خودش گذاشته شود



  »! شيطاني« : آقاي هليول با اصرار گفت
شما آن كسي هستيد كه     ! ببين كي دارد اين حرف را مي زند       « : ديويد جواب داد  

 -شما آن كسي هستيد كه مرا از برج به پايين پرت كرد      . دروغ گفته و تقلب كرده    
شـما جـام   . بود، مرا بستيد و گذاشتيد تـا بميـرم     و وقتي اين عمل موفقيت آميز ن      

 و در ضمن شما     - والدين من احتماال تا حاال تجزيه شده اند        -نحس را دزديديد  
شايد فكر كنيد يـك جـور قـديس هـستيد،           . نيمي از مارگيت را از بين برده ايد       

آقاي هليول، اما حقيقت اين است كه شما وقتي يك جادوگر سياه و تمام عيـار                
  »! يتي بوديد، شايد كمتر به ديگران آسيب مي رسانديددر هاي
رنگ از صورت آقاي هليول پريده بود و        » ... تو نمي داني چه مي گويي، پسر      « 

من براي صالح بشريت اين كارهـا       « . برق سرخي در چشم هايش ديده مي شد       
  ». را كرده ام

يد يا بـراي كـه،      مهم نيست براي چه اين كارها را كرده ا        « : ديويد با اصرار گفت   
گفتن اين حرف ها آسان است، نه؟ اما وقتي كه صبر كنيد و به كاري كـه انجـام                   

. شـما داريـد نـابود مـي كنيـد و مـي كـشيد              . فرق مي كند  ... مي دهيد فكر كنيد   
. فكر نمي كنم با اين كارها قديس بـشويد، آقـاي هليـول            . خودتان اين را گفتيد   

  ». هيوالي مرتجع تبديل مي كندفكر مي كنم اين كارها شما را به يك 
چـشم هـايش از     . آقاي هليول بي انـدازه خـشمگين بـود        » ... من... من... من« 

سعي كرد چيزي بگويـد، امـا فقـط         . حدقه بيرون زده بود و دهانش كج شده بود        
  :فش فش كنان گفت. آب دهانش روي لب هايش ريخت

  »! به اندازه كافي گوش كردم! كافيست« 



براي يك لحظه جام نور خورشيد را گرفت،        . م نحس را بلند كرد    آقاي هليول جا  
نوك سـايه   . آن را جذب كرد و به صورت توپ درخشاني از نور سرخ در آورد             

  .ي برج به جام نزديك مي شد
  .و ديويد او را هل داد

او در طي چند لحظه ي قبل نقشه اي طرح كرده بود و تمام نيروي بـاقي مانـده                   
با معلم جر و بحث كرده بود تا سـرش          . ن به كار گرفته بود    اش را براي اجراي آ    

زيرا تا زماني كه جام . را گرم و توجهش را از آن چه اتفاق مي افتاد منحرف كند
جـادوي خـانم    . نحس از سايه دور باشد، مقداري نيروي جادويي باقي مي ماند          

ت يـك   ويندرگست با هدايت او ناگهان از روي سبزه ها خيز برداشت و به سرع             
  .گلوله به طرف سر آقاي هليول رفت

  .جارو به شانه هايش ضربه زد و باال رفت. معلم سرش را دزديد
پس مي خواستي « . آقاي هليول سرش را عقب انداخت و خنديد   » ! خطا كرد « 

  »! خداحافظ... بنابراين. اين كار را بكني؟ خوب، بي فايده بود، ديويد
به جلو حركت داد تا جام نحس را زيـر سـايه     با لبخندي بد خواهانه، دستش را       

  .ي كليساي كانتربوري ببرد
  .اما ديگر سايه آن جا نبود

خورشيد بدون اين كـه     . آقاي هليول اخم كرد و به پايين روي سبزه ها نگاه كرد           
  .سايه ي نوك برج مانع آن شود، مي درخشيد

  »؟ ... چي« : گفت
  .به باال نگاه كرد



 طرف سفر نهايي اش مي فرستاد و معلم وودو را هـدف             وقتي ديويد جارو را به    
حركت جارو از باالي سر مرد به طرف آسمان و بـه سـوي كليـسا،                . نگرفته بود 
او هدفش را روي نوك برج پيدا كرد و با قـدرت نيـروي جـادوي                . ادامه داشت 

خورشيد . ديويد، دسته ي چوبي جارو از ميان سنگ گذشت و آن را دو نيم كرد              
جام نحس هنوز به كمك نور خورشيد در        . آن دو نيمه مي توانست بتابد     از ميان   
  .امان بود

  »...! تو« : آقاي هليول غريد
نوك . جارو از ميان يك تن سنگ گذشته بود       . او نتوانست جمله اش را تمام كند      

  .برج، يك تخته سنگ بزرگ و نوك تيز، به پايين سقوط كرد
  .سنگ روي آقاي هليول فرود آمد

تك فريادي تيز و بلند شنيد و بعـد يـك           .  نتوانست به اين صحنه نگاه كند      ديويد
دسـت دراز   . كنار دست او روي سبزه ها چيزي افتـاد        . صداي ناخوشايند و خفه   

  . بودجام نحس. كرد و آن را گرفت
ديويد كه به آهستگي حركت مي كـرد، بـه زحمـت بلنـد شـد و روي پاهـايش                    

هر حركـت او را     . ر شد و جام را با خود برد       ايستاد، تلو تلو خوران از سنگ دو      
اما بـه زودي از     . و در هر قدم بايد مي ايستاد و نفس تازه مي كرد           . آزار مي داد  

سايه ي كليساي كانتربوري دور شد و در حالي كـه جـام را بـه سـينه اش مـي                   
  .فشرد، راهش را در نور امن  و رو به خاموشي غروب ادامه داد
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  جدايي

  
  
ج ها به جزيره ي اسكرول مي خورد و در زير نور خورشيد صبحگاهي مـي                مو

بـاد  . درخشيد، بعد با رنگي نقره اي روي صخره هـاي شـيب دار مـي شكـست             
همـه چيـز آرامـش    . ماليمي به ساحل مي وزيد و روي ماسه ها نقش مي كشيد           

ي پروانه ها در گرماي نور خورشيد مي رقصيدند و هوا پر بود از بـو              . بخش بود 
  .گل

در واقع نخستين هفته دسامبر بود و بقيه ي انگلستان پوشيده از بـرف و گرفتـار                 
اما جادو همراه با جام نحس به گروشام گـرينچ    . باد هاي تند و آسمان ابري بود      

و آقاي فيچ و آقاي تيگل تـصميم گرفتـه بودنـد بعـد از آن همـه                  . بازگشته بود 
  .فتاب تابستاني بدهندهيجان، به عنوان پاداش به همه سه هفته آ

در لحظه اي كـه جـام بـه جـاي درسـت             . مدرسه به سرعت بازسازي شده بود     
خودش برگشت، گروشام گرينچ با همان غرور و صالبت قبلـي از ميـان سـنگ                

در اين روند   . در حقيقت حتي بهبود هايي هم ديده مي شد        . ريزه ها سر بلند كرد    
بخـش كـامپيوتر بـه طـرز        چند كالس خودشان را رنـگ كـرده بودنـد و يـك              

  .اسرارآميزي از زمين هاي باتالقي كنار غرب گورستان سر بيرون كرد
تعمير همه ي خرابي هايي كه در مارگيـت و كليـساي     . كاركنان هم گرفتار بودند   

كانتربوري بايد صورت مي گرفت به وردي پيچيـده و دراز نيـاز داشـت، امـا از        



 از  -دند تا همه ي افراد درگير در ماجرا       بعد بايد كاري مي كر    . عهده اش برآمدند  
 تمـام  -پيشخدمت هاي زن و مرد اسنپي ايتر گرفتـه تـا پلـيس و مـردم عـادي          

اليوت ها و عمـه ميلـدرد بـه حالـت اول            . حوادث اتفاق افتاده را فراموش كنند     
تنها مساله ي كوچك باقي مانده اين بود كـه تمـام            . درآمدند و به خانه برگشتند    

  .التي نياز داشتمدرسه به تعطي
حاال او با يك پاي گچ گرفته و        . از پرواز ديويد به كانتربوري دو ماه گذشته بود        

دسـتيار  . چهره اي هنوز كبود و رنگ پريده، در دفتر تاريك آقاي كيلگـراو بـود      
  »خوب، تصميم گرفتي؟ « : مدير روبروي او نشسته بود و پرسيد

  ».  مدرسه را ترك كنمتصميم گرفته ام. بله، قربان« : ديويد گفت
باريكه اي نـور خورشـيد از الي        . آقاي كيلگراو سر تكان داد، اما چيزي نگفت       

مـي شـود علـتش را    « : گفت. پرده به درون تابيد و او با بيزاري به آن نگاه كرد          
  »بپرسم؟ 

به نظرش مي رسيد هفتـه هـا دربـاره ي آن چـه مـي       . ديويد لحظه اي فكر كرد    
اما حاال كه وقت بيان افكارش بود، ديگر چندان         . ه است خواسته بگويد فكر كرد   

فقط فكر مي كنم بـه انـدازه   . من واقعا اينجا را دوست دارم    « : گفت. مطمئن نبود 
حس مي كنم هرچه را بايد بدانم ياد گرفتـه ام         . كافي با جادو سر و كار داشته ام       

  ». و حاال وقت برگشتن به دنياي واقعي است
  ». ي را ياد بگيريبراي اين كه زندگ« 
. اين بخش مشكل كار بـود     » ... و به هر حال   . فكر مي كنم اين طور است     . بله« 
وقتي آنچه بين من و وينسنت گذشت و مـسائل ديگـر را در نظـر مـي آورم،                   « 

حقيقت اين است كه من واقعا جام نحس را مي          . هنوز فكر مي كنم مقصر بوده ام      



 در دنيامي خواستم و همـين باعـث شـد    آن را بيش از هر چيز ديگري      . خواستم
حرف هايش خيلي بي معني به نظر مـي         . ساكت شد » . بد داشته باشم  ... رفتاري
و فكر مي كنم حاال وقـت رفـتن         . نگران رفتارم هستم  « : پس اضافه كرد  . رسيد
  ». است

  ». شايد مي خواهي خودت را بيشتر بشناسي« : آقاي كيلگراو گفت
  ». استفكر مي كنم همين طور « 

تو مـرد   « : او گفت . دستيار مدير ايستاد و ديويد با تعجب ديد كه لبخند مي زند           
برنـده ي واقعـي جـام       . بهترين دانش آمـوز مـا     . جوان خيلي شايسته اي هستي    

خودمان هـم   . ما هرچه الزم بود بداني به تو آموخته ايم        . و حق با توست   . نحس
  »يم همه ي اين چيزها اتفاق بيفتد؟ فكر مي كني چرا اجازه داد. اين را مي دانيم

چند ثانيه طول كشيد تا ديويد بتواند آن چه را آقاي كيلگراو گفته بود مرور كند                
شما موضوع آقاي هليـول را      « : مِن مِن كنان گفت   . و معني گفته هايش را بفهمد     

  »مي دانستيد؟ 
ايد از آمادگي اما، مي داني، ب. شايد بيش از آنچه وانمود مي كرديم مي دانستيم    « 

فكر كن اين يك امتحان نهايي بوده پيش از جدايي و رفتن            . تو مطمئن مي شديم   
  ». تو
او خيلـي   ! كليـساي كـانتربوري   ! جام« . ذهن ديويد به هم ريخته بود     » ... اما« 

  »... نزديك بود
ديويد، ما كامال به تو اعتماد      « . لب خند روي لب هاي آقاي كيلگراو پهن تر شد         

  ».  مي دانستيم ما را نا اميد نمي كني.داشتيم



آقـاي كيلگـراو    . ديويد با كمك عصا ايـستاد     . به طرف در رفت و آن را باز كرد        
  »فكر مي كني كجا بروي؟ « : پرسيد

فكر مـي كـنم     . خوب، به خانه نمي روم، اگر منظورتان اين است        « : ديويد گفت 
ر ايـن وقـت سـال       خانم ويندرگست مي گويد تبت د     . كمي دور دنيا گشت بزنم    

  »... خيلي جالب است
  »پرواز مي كني؟ « 
  ». اما نه با هواپيما« . حاال نوبت ديويد بود كه لبخند بزند» . بله« 

و بـه يـاد داشـته       . موفق باشي « : آقاي كيلگراو يك دست را جلو آورد و گفت        
 حتما با مـا ارتبـاط داشـته       . باش اگر به ما احتياج داشتي، ما هميشه اين جاييم         

  ». باش
شاگردان . ديويد از دفتر خارج شد و به فضاي بيرون برگشت         . با هم دست دادند   

يكي از كالس هاي مقدماتي توي چمن بودند، يـا بـه عبـارت دقيـق تـر چـون           
گرگـور كـه مـي      . داشتند تمرين شناوري مي كردند، درست باالي چمـن بودنـد          

 از تـنش دود  خواست حمام آفتاب بگيرد، روي صندلي حصيري نشـسته بـود و        
ديويد كوره راهـي را كـه بـه بـاالي           . خورشيد هنوز در آسمان بود    . بلند مي شد  

  .آن جا محل مورد عالقه اودر جزيره بود. صخره مي رفت، در پيش گرفت
  .وينسنت و جيل كنار هم نشسته و به موج ها نگاه مي كردند و منتظر او بودند

  »به او گفتي؟ « : وقتي رسيد، جيل پرسيد
  ». لهب« 
  »چه گفت؟ « 
  ». برايم آرزوي موفقيت كرد« 



متاسـفم داري مـي روي      . احتماال به آن احتياج خواهي داشت     « : وينسنت گفت 
  ». من واقعا دلم برايت تنگ مي شود. ديويد
در . همين طـور بـراي تـو جيـل        . وينسنت، من هم دلم براي تو تنگ مي شود        « 

امـا فكـر مـي كـنم مـا دوبـاره       . حقيقت حتي براي گرگورهم دلم تنگ مي شود   
  ». فكر نمي كنم كارم با گروشام گرينچ تمام شده باشد. همديگر را مي بينيم

و هر سـه دوسـت      . جيل بازوي ديويد را گرفت    . وينسنت سر تكان داد و ايستاد     
  .با هم به طرف دريا به راه افتادند

  
  
  
  
  

The 
End 

 
  
 


