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 کتاب دزد شیطانی
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 کافه نویسندگان

 انتشارات دیجیتال کتاب
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 نداستان و رما دسته بندی: ❖

 جلد دوم از مجموعه دیموناتا دزد شیطانی عنوان: ❖

ترسناک  ژانر: ❖

 بدون بررسی سطح اثر: ❖

 --     ناظر:  ❖

 تیم ویراستاری مجموعه کافه نویسندگان ویراستار: ❖

 طراحی کافه نویسندگانتیم  طراح: ❖

 تیم کپیست مجموعه کافه نویسندگان کپیست: ❖
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 خالصه اثر:

 رد با شیاطین و یا دیموناتا استه نبگانکتاب دزد شیطانی جلد دوم از مجموعه ده

 .  کند می مشخص را شیاطین و  انسانها دنیای  بین مرز که نورهایی.   نورهاست ارباب کرنل

 قضیه او که خاطر این  به هاخیلی بیندمی را  زیادی نورهای که است پسری درباره  کتاب این
  تا . استشده تنها  بسیار او  تلع  همین به.دانندمی  دیوانه انسان  یک را او  کرده  فاش را  نورها
 سرزمین سوی به  ایدروازه ناگهان  و چیندمی  یکدگر کنار را  نورها اتفاقی طوری به روزی

  از  که پسر. بردمی خود با را پسر و  آمده بیرون آن  از شیطانی اربابی و شودمی  باز دیمونتاها
 شیاطین  از  یکی  جادوگری  رد  خود  استعداد  از  استفاده   با   بوده   ناراحت  خیلی  تنهاییش  موضوع

 از را او اسم و کندمی تبدیل کودک یک به و دهدمی تغییر دگردیسی جادوی از استفاده با را
  آرت  که کندمی باور او.مانده باقی او در همچنان او صفات اما.دهدمی تغییر آرت به آرتری

 شیطانی  موجود  توسط  را  شده  دگردیسی  موجود  آن  شیطانی  ارباب  آن  روزی  تا .  باشدمی  برادرش
  به  و داردنمی بر تالش از دست پسرک ولی گرداندمی بر دمونتاها سرزمین به کاداور نام به

  در ( دموناتا) گذاردمی شیاطین دنیای به  پا است کوچکش برادر کندمی  فکر  که کسی دنبال 
 بسیار هایگندهنج از که برانابوس.خوردمی بر  برانابوس نام به قوی بسیار جادوگری با راه بین
  پیمی  به  برانابوس جنگ یک  از  پس دهدمی  راه  خود  گروه  در ماجرایی  از بعد را پسرک  بود قوی
 هایسرزمین از مرور و عبور برای ای وسیله) هاپنجره  که نوری هایتکه  تواند می او که برد

 او اگر بندد می عهد او با بسازد پنجره دیگری کس هر از تر سریع و ببیند سازد می را( مختلف
  چه ببرد؛  بین از را دنیا  است قادر که است ای  افسانه سالح که) گاش -  کا سمت به ای پنجره 

 کند  پیدا  را  آرت  برادرش  که  کندمی   کمک  او  به  برانابوس  کند  باز(  ها  انسان  دنیای   چه  و  دموناتا،
  آوردمی   یاد   به   بود  برده   یاد   از  را   برادرش  راز  که  پسرک  ماجراهایی  از  بعد  تا .  بردمی   خود   با   را   او  و
  سال  هفت که فهمدمی خانه به برگشت از پس ولی گرددمی باز اش خانواده پیش خانه به و
 روز آن از هفته چند تنها  کرده می  فکر او که حالی در گذردمی کرده ترک  را خانه  که زمانی از
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  نزد  دوباره  پس نیست چیزی اش خانواده برای دردسر جز که شودمی متوجه بعد کمی گذشته
 .  است بوده گاش - کا از ایقطعه خودش که بردمی  پی هنگام آن در گردد می باز برانابوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   »روشنايي درون«

  اول  از.بينم مي نور  هاي  لكه چون ام،  ديوانه  من كه كنند  مي فكر مردم
 مي هوا ي وت كه نور رنگارنگ و عجيب هاي  لكه.ام ديده را آنها زندگيم،هميشه

 .  دارد فرق باهم شان اندازه چرخند،

 خشك  شير قوطي يك بزرگي به بعضي و اند سكه يك كوچكي به آنها از بعضي
  آنها  از بعضي . ضلعي ده  مثلثي، ضلعي، هشت ـ  دارند  هم شكلي  جور  همه . بچه
     وجهي؟  چهل. دانم نمي را شكلي چنين اسم.دارند  سطح تا چهل يا سي



 
 

www.cafewriters.xyz Page 7 

.  دارند  مستقيم كناره تا دو كم دست ها لكه اين همه.ستني خبري  دايره از
  تعدادشان  دارند،اما هم  دايره  نيم شبيه هايي قلنبگي يا انحنا  آنها از  چندتايي

 .    نيست زياد

  ماتي   درخشندگي  شان  بقيه  و  درخشانند  آنها  از  بعضي.بكني  را  فكرش  كه   رنگي  هر
 .  دارند 

  كه  طور معمول،همان طور به اما كنند، مي پيدا ضربان نورها از تا چند گاهگاهي
 .    درخشند  مي ،فقط معلقند هوا در

 آنها  همه  كه  كردم  مي  فكر.عجيبند  نورها  اين  كه  بودم،نميدانستم  كوچكتر  وقتي
 مي فكر آنها اما دادم، مي توضيح بابا و مامان براي  ا ر نورها شكل. بينند مي را

 رفتم   مدرسه  وقتي  تازه.  آورم   مي  رد  بازي   خودم  از  توجه،  جلب  براي   من  كه  كردند
  معلمم، .  است  عجيب  قضيه  كه  فهميدم  زدم،   حرف  نورها  اين  درباره   كالس   توي   و

 باور را نورها آن وجود واقعا و آورم نمي در بازي  من كه فهميد تايك، دوشيزه
 .    دارم 

 تا ببرند متخصص يك پيش را من كرد توصيه و كرد خبر را مامان تايك دوشيزه
  سراغ  كه نداشت  فرصت وقت هيچ مامان اما. كند روشن را نورها اين قضيه

 مامان. باشد خودش مراقب تواند مي مغز كه كند مي فكر او . برود ها روانپزشك
 ديگه چيز نگران نزنم،اما حرف نور هاي   لكه از  مدرسه تو ديگه كه خواست من از

 .    نشد اي 

  شده  خراب اوضاع اما نزدم، فحر  نور هاي  لكه درباره ديگر ترتيب،من اين به
. نيست  ما  مثل.  است  عجيبي  پسر  فلك  كرنل_شد  پخش  ها  بچه  بين  موضوع.بود
 .    نرويد طرفش زياد

 .    نداشتم زيادي  چندان هاي  ديگردوست آن،من  از بعد
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  درست  را آن توانستم نمي,بودم بچه وقتي اما, است كرنليوس  من اسم
  مي  فكر بابا و مامان.بود كرنل گفتم مي  هك اسم بهاين كلمه نزديكترين.بگويم
  كرنل  خودم واقعي اسم جاي  به  كمكم هم آنها و است بامزه اسم اين كه كردند

 .    زنند  مي صدا اسم بههمين مرا  همه حاال و ماند من روي  كرنل اسم.زدند  صدايم

.  د بگذارن  اسم  هايشان  بچه  روي   كه  بدهند  اجازه  مادرها  و  پدرها  به  نبايد  من  نظر  به
  ميشوند  دردسر باعث  بعدا كه را اسمهايي انتخاب تا باشد اي  كميته يك بايد

  اسم  با من نور، هاي  لكه قضيه بدون حتي كه است اين منظورم .كند قدغن
  هر  با_ معمولي گروه  يك با بتوانم بود  ممكن چطور فلك_كرنليوس يا_كرنل

  و " ميوه هسته اي مغز" معناي  به كرنل انگليسي زبان  در)*بشوم؟  قاطي_گروهي
 اين  ذكر  هنگام  ها  بچه.  است "بودن  شاخي  جنس  از  يا  سخت"معناي   به  كرنليوس

 .(   ميزنند كنايه  بودن"نفهم و مغز بي" عبارتي به يا" خشك كله"  مفهوم به نام

  كمي  و است نقاش بابا. است  دانشگاه استاد مامان.كنيم مي زندگي شهر در ما
  نقاشي،اما تا گذارد مي وقت تدريس براي  شتريب واقعا او.) دارد  آزاد تدريس هم
  انبار   يك  سوم  طبقه  در  ما.(  است  نقاش  پرسد،ميگويد  مي  كارش  از  يكي  وقت  هر

 اتاقهاي . اند  درآورده  آپارتمان يك صورت به  را آن  كه كنيم مي  زندگي  قديمي
 هستم  ها  مانچكين  از  يكي  كنم  مي  احساس  گاهي.  بلند  خيلي  سقفهايي  با  بزرگ

 سرزمين جادوگر" داستان  در هايي كوتوله ها مانچكين.)*غول قصر يوت جك يا
 .(    هستند" از

 اي  العاده فوق مدل هواپيماهاي . كند مي استفاده دستهايش از خوب خيلي بابا
  درهم  آنها وقتي. كند مي آويزان اتاقم سقف چوبي تيرهاي  از را آنها و سازد مي

  مي حوصله بي حسابي كه يكشنبه بعدازظهر يك يا شوند،  مي شلوغ و
  بمب _كنيم پيدا كه گردي  و سفت چيز هر_  بلوط شاه و سيب با شويم،دوتايي
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 تا كنيم مي شليك آنقدر. گيريم مي هدف را هواپيماها و كنيم مي درست
  مدلهاي   ساخت  بابا.  بشوند  خرد  و  بشكنند  هواپيماها  همه  يا  شود   تمام  مهماتمان

  يك  حدود االن. شود  مي شروع اول از ارهدوب ما بازي  و كند مي شروع را جديد
 .    هواپيماست از پر سقف سوم

  از  پر بازي  زمين يك مغازه، كلي.است بزرگ  ما آپارتمان.دارم  دوست را اينجا من
  هم  سينما و موزه  تا چند  و بازي،  تاب تاير و طناب و  قلعه و  سرسره  و  االكلنگ 
 .  است مان خانه نزديك

  مي  خوشم معلمها از اما ندارم، زيادي  ستهاي ود من. است خوب هم ام مدرسه
  يك  و فيلم اتاق يك،يك درجه آزمايشگاه يك ما_مدرسه خود از طور  همين آيد،

  با  وقت هر_ام  نخورده كتك كسي از وقت  هيچ من. داريم بزرگ خيلي كتابخانه
 كه آنها براي  اين و كشم، مي فرياد اختيار بي شود، مي دعوايم  ها گنده بچه

 !    نيست جالب بشود،اصال كارشان متوجه كسي ندار ند دوست

 تر  بچه  وقتي  اما ام، بوده تنها هميشه.تنهايم من.كنم نمي كيف زندگي  از اما
  مجله   و  كتاب  كلي.باشم  خودم  با  داشتم  دوست.  كرد  نمي  قضيهناراحتم  بودم،اين

 بازي   خيالي  هاي   دوست  با  كردم،  مي  تماشا  عالمتلويزيون  يك,  خواندم  مي  مصور
 .    بودم خوشحال خالصه.ميكردم

 تنها ندارم دوست ديگر حاال ما چرا، دانم نمي. است  كرده فرق اوضاع اواخر اين
  مي   گذرانند،دلم  مي  خوش   هم  با  كه  بينم  مي  را   ها  بچه   از   دسته  يك  وقتي .  باشم
 باشم داشته دوستاني خواهم مي. باشم آنها از يكي دارم دوست هم من. گيرد

 هاي  برنامه درباره. بخندند  من هاي  لطيفه  به و كنند تعريف لطيفه  برايم كه
 سعي . كنند انتخاب تيمشان براي  را بزنيم،من حرف هم با موسيقي  و تلويزيون

 من  از  بيشتر  آنها  كنم،  مي  تالش  بيشتر  چه  هر  اما.  بشوم  قاطي  مردم  با  كنم  مي
  وانمود و مايست مي  ها بچه از  دسته يك كنار خيال بي گاهي. گيرند مي  فاصله
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  با آنها. شود مي ناجور  اوضاع بزنم حرف اگر اما. هستم آنها از يكي  كه كنم مي
  جمعشان   از   كه   گويند  مي  يا  گيرند  مي  فاصله   من  از   بعد  و  كنند  مي  نگاهم  سوظن
 !"    غريب كن،عجيب تماشا نور لكه تا  چند برو."بروم بيرون

 جالب  برايم  چيز  هيچ   ديگر.است  كرده  اذيتم  واقعا  تنهايي  كه  شود  مي  ماهي  يك
  مدرسه  توي يا خانه توي  در خصوص به آيند، مي كش برايم ساعتها.نيست
  به  مدام .است  آشفته ذهنم.كنم سرگرم را خودم توانم نمي . تفريح زنگهاي 
 تنهايم  اينكه  به  و  ندارم  دوستي  هيچ  خودم  اينكه  و  كنم  مي  فكر  ها  بچه  دوستي

 اما ام زده حرف بابا و مامان با موضوع ارهدرب. مانم مي تنها هميشه احتماال و
  مي  آنها. است سخت خيلي آنها به دارم  بدبختي احساس چقدر اينكه فهماندن

  باور  را حرفشان من اما شود، مي عوض چيز ،همه بشوم بزرگتر وقتي كه گويند
  چرا.  مانم  مي  غريب  و  عجيب  طور  همين  بشوم،  بزرگ   كه  هم  چقدر  هر  من.  ندارم 
     باشند؟ داشته دوستم حاال از بيشتر آدمها بايد

  را  مردم عالقه مورد هاي  برنامه. بيايم كنار قضيه با كنم مي  تالش سختي  به
 اشتياق با ديگران كه دهم مي گوش گروههايي موسيقي به  و كنم مي تماشا
  به وقتي. خوانم مي را جنجالي مجالت و كتابها همه. زنند مي  حرف شان درباره 

  جور  همه حرفهايم توي ! پوشم مي امروزي  خيلي لباسهاي  ،روم  نمي  مدرسه 
 .    برم مي كار به ناجور كالمهاي  تكيه و فحشها

  وقتم   دارم.آيد  نمي  خوشش  من  از  كس  هيچ.ندارند   اثر  كدام  هيچ.كند   نمي  فرقي
  تلف  را زندگيم همه من كه كردم مي فكر اين به گذشته هفته. كنم مي تلف را

  و  درد جلوي  تا كه دارد وجود راه  يك فقط كه رسد مي  نظرم به وقتي . كنم مي
  كردن   فكر  كه  دانم  مي.  ميزند  سرم  به  وحشتناكي  و  تاريك  بگيرم،افكار  را  تنهاييم

  است  سخت امابرايم_ شود نمي بد آنقدر وقت هيچ زندگي_ نيست درست كار به
  دوبار   يكي  حتي_كنم   مي  گريه  هستم  تنها   وقتي.  كنم  بيرون  سرم  از  را  فكرش  كه



 
 

www.cafewriters.xyz Page 11 

  حمام .  رود   مي  باال  مدام  وزنم  و   خورم  مي  غذا   حد  از   بيش .گرفت  ام   گريه   سركالس
  همان  خواهم مي ديگر. دهم نمي اهميت اما. است شده چرب پوستم رومو نمي
 .   بيايم نظر به غريب و كنم،عجيب  مي احساس  كه طور

   

  يي هاتن  به  دارم  سعي.  كنم  مي   بازي   نور  هاي   لكه  با.  خواب  رخت  در.  شب   وقت  دير
  وقتي   كه  آيد  مي  يادم.  كنم  بازي   نورها  اين  با  توانستم  مي  هميشه  من.  نكنم  فكر

  مي   دراز  را  دستم  من.  بودند  گرفته  را  دورم  تا  دور   نور  هاي   لكه  بودم،  ساله  4  يا  3
  طور  به. بگيرند قرار  هم  كنار جورچين مثل تا كردم  مي جا به  جا را آنها  و كردم

  بازي  آنها با خواهم مي  وقتي  اما هستند، متري  دو  يكي فاصله در  نورها معمول
 .   بيايند نزديكتر تا بزنم صدايشان توانم مي كنم

 يك به پهلو از اگر. شناورند  پالستيك هاي  تكه مثل نيستند، جامد نور هاي  لكه
  فرو  ها لكه وسط را انگشتهايم توانم مي. شود مي نامرئي كنم،تقريبا نگاه  لكه

  حركت  را اي  لكه توانم مي  بخواهم وقتي  و. نور لي مومع استخرهاي  ببرم،مثل
  مي   پايين  و  خورد  مي  سر  من   طرف  به  آن  كنم،  تمركز   نور  لكه  يك   روي   اگر.  بدهم

 انگشتهايم با و كنم  مي دراز را دستم. ايستد مي جايش سر بگويم وقتي و آيد
  وقتي اما كنم لمس را آن توانم نمي واقعا. دهم مي هل  را لكه آن كناره

  حركت  بدهم هلش كه جهتي هر در نور لكه شوند، مي نزديك آن به گشتهايمنا
 .    ماند  مي جايش سر ندهم حركت را دستم ديگر  من وقتي  و. كند مي

 با و بگذارم هم كنار را نور هاي  لكه آن كه توانم مي كه فهميدم زود خيلي من
  كسي  كه سهمدر  ناهار زنگهاي  يا شبها  هميشه.كنم  درست  مختلف شكلهاي  آنها

  هميشه  از بيشتر كه است  روزي  چند. كنم مي را كار اين ندارم كردن بازي  براي  را
  افكار  از مرا كه هستند چيزي  تنها نور هاي  لكه اين گاهي. كنم مي بازي  آنها با

 .    دهند  مي نجات  تنهايي آور رنج
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 دوسال.پيكاسو هاي  نقاشي مثل كنم، درست عجيب شكلهاي  كه آيد مي خوشم
  او با كه كردم احساس وفوري  ديدم او از تلويزيوني اي  مدرسه،برنامه توي  پيش
  كسي   به   ديده،اما  مي  را  نور  هاي   لكه  اين  هم   پيكاسو  كه  كنم  مي  فكر.دارم  ارتباط
  نمي   فكر  كسي  زد،ديگر  مي  حرف  مردم  با  نورها  ديدن  درباره   اگر.است   نگفته  چيزي 

  غريب  عجيب خل يك  كه گفتند مي فقط _است بزرگ نقاش يك او كه كرد
 .    من است،مثل

  نقاش   كه  من.  نيست  پيكاسو  هاي   نقاشي  خوبي  به   اصال  سازم  مي  كه  هايي   شكل
 خشن و زمخت آنها.كنم درست جالب طرحهاي كنم مي فقطسعي من. نيستم
  آنها   وقتي  تا  فقط.مانند  نمي  باقي  طرحها  اين  هيچوقت.دارم   دوستشان  من  اند،اما

  از  ميبرد خوابم يا ميدارم بر چشمازشان  كه همين اما. كنم،هستند مي برانداز  را
 ميگردند  بر  هوا  در  جايي  همان  و  شوند  مي  جدا  هم  از  نور  هاي   روند؛تكه  مي  بين
 .    بودند قبال كه

  برايم  آن روي  شدن متمركز.است  برهم درهم ميسازم،خيلي امشب كه طرحي
  مي  هم هب خاصي هدف هيچ بدون و تصادفي را نور هاي  تكه. است سخت

  هيچ  اينكه به توانم نمي.پاطي قاطي شكل يك . است  شلوغ خيلي. چسبانم
  كاش  كه  كنم مي آرزو . بدبختم خيلي كنم مي احساس.نكنم فكر ندارم دوستي 
 مي بازي  من با و داشت توجه من به كه  يكي داشتم، واقعي دوست يك حداقل

 .    نباشم تنها طور اين تا كرد

  مي  در  تپش به ها لكه از  تايي چند كه كنم  يم  فكر قضيه اين به همچنان
  معموال . اند كرده ورجه ورجه طور اين هم قبال نورها. كنم نمي  توجه خيلي.آيند

  رشته تغيير از نااميدي  و اندوه خاطر امشب،به  اما. گيرم مي  ناديده را كارشان
 آنها   دعب .شوم   مي  متمركز  رويشان  اخم  با  و  كنم  مي  انتخاب  را  آنها  از  تا  دو  افكارم

 تكه اين وقتي.كنم مي خبر را زن چشمك هاي  لكه بقيه و گذارم مي هم كنار را
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  آيند،آهسته مي در تپش به بيشتري  هاي  گذارم،لكه مي قبلي دوتاي  كنار را ها
 .    آرام و

  زن  چشك و عجيب شكل اين.كنم مي بيشتر را نشينم،سرعتم مي زمين روي 
 .  است عجيب خيلي

 هاي   تكه  هرچه.بودم   نگذاشته  هم  كنار  را  دار  نبض  هاي   لكه  وقت  هيچ  امشب  تا
.  آيند مي در  تپش به بيشتري  هاي  كنم،لكه مي اضافه توده اين به را بيشتري 

 جايشان  سر سريع  خيلي را  آنها و كنم  مي عمل   هواپيما خودكار هدايت  مثل من
  شود،چشم  مي ظاهر كمكم  كه شكلي  از .ندارم  كارم  روي  كنترلي هيچ.گذارم  مي

  جهنده  رنگهاي  از برهم و درهم  توده يك فقط. نيست شكل آن  اما.دارم  نمي رب
  متمركز نورها  توده روي  حاال .است كرده اثر جادويش  اين وجود با.است  گوناگون

 .   ام كرده  فراموش موقت طور به را سياهم  افكار و ترسها مانده

  هر از گتربزر  است،خيلي عظيم تركيب يك اين. شوند مي بيشتر و بيشتر نورها
.  اند  گرفته  درد  دستهايم  و  ريزم  مي  عرق. بودم  كرده  درست  حاال  تا  كه  است  چيزي 

  همه   دار  نبض  نورهاي .توانم  نمي   كنم،اما  استراحت   و  كنم  متوقف  را   كار  ميخواهم
 اعتياد شبيه چيزي  بايد حس اين.اند كرده  مشغول خودشان به را ذهنم و فكر

 .    باشد

 مي متوقف اي  مقدمه  هيچ بدون ام چسبانده هم به كه هايي لكه بعد،تپش
  نفس  طوري  و افتم مي پشت  به .درخشند مي رنگ  آبي بانوري  آنها همه  و شود

 چيزي چنين وقت هيچ. اند داده بدنم به شوكالكتريكي انگار كه زنم مي نفس
  رنگ،درست  آبي نور از ناهموار و خيليبزرگ لكه يك. ترسم مي ازش.بودم  نديده
 .    شد رد ازش بشود  كه هست بزرگ آنقدر.است پنجره يك لمث.تختم پايين
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  از  پريدن بيرون و بابا و مامان زدن رسد،فرار،صدا مي ذهنم به كه فكري  اولين
 جايش سر محكم وجودم از قسمتي اما . است ممكن سرعت آخرين با اتاق

  گويد   مي  و   كند  مي   زمزمه  گوشم  در   كه  شنوم   مي  را  دروني   صدايي .است  ايستاده
 :    گويد مي صدا.بمانم يمجاسر 

  نور  به من وقتي و. بروي  عجايب از پر اي  تازه زندگي  به تا توست مال پنجره اين
 مي باز طرف دو هر از ها پنجره باش، مواظب اما:كند مي شوم،اضافه مي نزديك
 .    شوند

  مي  بيرون آن از و آورد مي فشار نور پنجره به  گويد،شكلي مي را اين كه همين
 .  صورت  يك. آيد

  از  بدتر موجود،هيواليي آن . بكشم جيغ توانم  نمي كه ام ترسيده  آنقدر 
  يك. دماغ بدون .تيره  و  سرخ چشم تا دو .رنگ كم  سرخ پوست. است كابوسهايم

 و  شود  مي  خم  من  تخت  روي   وقتي.  رنگ  خاكستري   و  تيز  دندانهاي   كوچك  دهان
 مي بيشتر مشتوح و بينم مي را بدنش از ديگري  قسمتهاي  آيد، مي جلوتر
  كه  درجايي اما.است حفره اش،يك سينه چپ طرف در !ندارد قلب هيوال آن .شود
 .    كنند  مي فيش فيش كوچك مار ها  ده باشد،  قلب بايد

 تا  دو از بيشتر. آورد مي من طرف به را دستهايش از يكي و  كند مي اخم هيوال
  عقب  را دموخ خواهم مي. دارد دست تا 5 يا 4 دستكم_بينم مي را دستهايش
  پيش   لحظه  چند  كه  صدايي  اما.  بخواهم  كمك  و  بكشم  بپرم،جيغ  تختم  بكشم،زير

  كند  مي  زمزمه آرامي به هيوال.بكنم را كار اين گذارد نمي زد، مي حرف گوشم در
 محكم  كه  بينم  مي  را  خودم.بياورم  زبان  به  توانم  نمي  من  كه  گويد  مي  را  كلماتي  و

  از  كه روم مي هيوال آن و نور پنجره طرف به قدم بعد،يك و ام، ايستاده سرپا
 كه  بينم  مي  را  انگشتهايم  و  كنم  مي  بلند  را  راستم  دست.است  آمده  بيرون  پنجره
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  نوك  تحريك  كنم،مثل  مي  احساس  دستهايم  در  را  عجيبي  مور  مور.  ام  كرده  مشت
 .    سنجاق و  سوزن

  بر و  دور هب نظري  ترديد با. كند مي  تنگ را چشمهايش .شود مي  متوقف هيوال
  كشد،   مي  نور  پنجره  توي   را  رود،خودش  مي  عقب  آهسته  و  بعد،نرم.اندازد  مي  اتاق

.  مانند مي باقي سرخش  چشمهاي  فقط اينكه تا شود مي ناپديد بدنش  كم كم و
  و شيطاني قلوي  دو  هاي  دايره اند؛  شده خيره من به پنجره آبي  ميان از چشمها
  من  مانم؛فقط  مي تنها دوباره  من  و شوند مي  ناپديد  هم بعد،چشمها . خاموش
 .    نور و هستم

  زمين   روي   ترس  روي   از   بدوم،بايد  بايد  جانم  نجات   بدهم،براي   سر  كمك  فرياد  بايد
  به  رو.شود مي باز مشتم و شل كارها،انگشتهايم اين جاي  به اما. بشوم مچاله
  اطالعات   شپرداز   با  انساني  تازه  مغز  كه  زامبي  يك  مثل  و  ام   ايستاده  آبي  نور  پنجره

 مي  نگاه پنجره به مبهوت و باشد،خيره كرده ميخكوب سرجايش را دور،او راه از
  توانم  نمي را يكي اين پشت  اند،اما شفاف نور هاي  معمول،لكه طور  به. كنم

  ها  بازي  كشويي،اسباب قفسه اتاقم،يك ديوارهاي  كنم، نگاه اطراف به اگر.ببينم
  و  كنم مي  نگاه  نور به مستقيم من اما. نمبي مي را اتاق كف پراكنده جورابهاي  و

 .    است  آبي بينم مي كه چيزي  هر

  اين  كه  فهمم  مي زند،  مي حرف كه همين.گويد  مي  من به اي  احمقانه چيز صدا
  صدا   آن  به   رو  خواهم  مي  بياورم،   دليل  و   كنم  بحث   خواهم   مي.  است   ديوانگي  كار

  ام  شده  سردرگم و وحشتزده اما،آنقدر .ببندد  را اش پوزه كه بگويم  بكشم، نعره
 ترديدي  با. شوند مي منقبض پاهايم.كنم  پيچي سر دستورش از توانم نمي كه

  مي   بزنم،  فرياد  تا  كنم  مي   باز   را  دهانم.  شود   مي   چي   بعدش  دانم   مي  انگيز،  تهوع
  ،نيرويي  بكنم كاري  بتوانم آنكه از قبل اما. بگيرم را جلويش و كنم تقال خواهم

 .   روم  مي فرو روشنايي درون به من هيوال،  از بعد_برد مي  جلو به مرا
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   ها فراري 

  برادر .  ام كشيده دراز اتاق كف روي  كه است اين فهمم  مي آن  از بعد كه چيزي 
 من  به  رو  بابا  و  مامان.    آيد  مي  من  سينه  روي   پا  و  دست  چهار  ،  آرت  ،  كوچولويم

.   گيرند  مي  نيشگونم  و  زنند  مي  سيخونك  من  به  ،  كشند  مي  جيغ  ،  ميزنند  فرياد
 را  من  ،  كرده  قوز  كنارم  مامان.    كشد  مي  بيرون  من  دستهاي   از  آهسته  را  آرت  بابا

  اسمم   ،  كند  م  ناله.    ريزد  مي  اشك  من  موي   بي  سر  روي   و  است  گرفته  بغل  محكم
  افتاده  اتفاقي  چه ،  ام بوده كجا من كه  پرسد  مي  ،  زند مي صدا  بارها و  بارها را

 دو  من  انگار  كه  شدهاست  خيره  من  به  طوري   بابا.    نه  يا  است  خوب  حالم  ،  است
  چه  در آرت ببيند بخواهد كه گرداند برمي را نگاهش وقتي فقط.  دارم سر تا

 .   است وضعي

 .      است  سردرگمي و بهت يكپارچه اش قيافه

  ي وقت  اينكه از  اي  خاطره نه  و  هيواليي نه . نيست خبري  رنگ آبي نور ي  پنجره  از
 .     افتاد اتفاقي  چه رفتم ماري  سينه موجود آن دنبال به

    

  مرا   كسي   كه  بودند  كرده   فكر  بابا  و  مامان.    بودم  شده  گم  روزي   چند  كه   فهمم   مي
.   است گشته مي دنبالم هم پليس.  ام شده گم و رفته جايي يا است دزديده

  مدام  مامان.  دندو ب شده ديوانه نگراني از و داده  ها روزنامه به مرا عكس  آنها
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  يكي كه كرده مي  فكر ، ام مرده من كردهاست مي فكر گويد مي و كند مي گريه
 من با كوچولوها بچه مثل اينكه از.  است  داده دست از را هايش بچه از ديگر
  كنم   اصالح  را  رفتارش  كه  نيست  وقتش  اآلن  اما  ،  آيد  نمي  خوشم   ،  كند   مي  رفتار

   ! 

  آبي  نور طرف به كه را لحظه آن تا.  است افتاده اقياتف چه كه آيد نمي يادم
 .    چيز هيچ - آن  از  بعد اما.  دارم ياد به كامل را چيز  همه - برداشتم قدم

  يا  گويم مي  دروغ من كه ميكنند فكر آنها.  كنند  نمي باور را حرفم مامان و بابا
  بي  و كنند مي پيچم سوال گرم شكالت با ، آشپزخانه توي .  ام شده شوك  دچار

  از  كدام هيچ اما.  اخالقي بد و خشم با گاهي و آرام گاهي ، پرسند مي رحمانه
 و  برند  مي  طرف  آن  و  طرف  اين  را  آرت  آنها.    ندارد  دست  در  را  رفتارش  اختيار  آنها

.  كنند مي سوال من از ، است افتاده من با كارش و سر چطوري  او اينكه درباره
 .     باشد شده گم بايد هم  وا ، من از  بعد كه ميزنم حدس

     “ ؟ بگيرم بغل را آرت  شود مي “: گويم  مي ها سوال ميان كوتاه اي  وقفه در

  ممكن   انگار   كه  طوري   ،  كند  مي   نگاهمان  ظن  سوء   با  و  دهد   مي   من  به   را  او  مامان
  وقتي .  آنابال - داشتم كوچكتر خواهر يك زماني من.  بشويم گم دوباره ما است
  سالم   چهار  فقط  ،  موقع  آن  -  نيست  يادم  او  از  زيادي   چيز.    مرد  ،  دبو  كوچك  خيلي

 اطرافم  محيط  در  كه   را  اندوهي  و  فالكت  و  بابا  و  مامان  اشكهاي   وقت  هيچ  اما.    بود
  مي  اما ،  نبودم بزرگ  خيلي  هم  خودم.  كنم نمي فراموش كردم مي  احساس
  چقدر بابا و مامان كه ديدم مي و است داده رخ وحشتناكي چيز كه فهميدم
  نكردند   فراموش  را   حادثه  آن  راستي  راستي  وقت  هيچ  آنها  ،  نظرم  به.    اند   افسرده 

  سراسيمه   و  نگران  ديگري   مادر  و  پدر  هر  از  بيشتر  حاال  كه  است  طبيعي  اين  پس.  
 .      بشوند
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  زنم  مي حرف برايش و كنم مي نازش ، اندازم مي پايين و باال زانويم روي  را آرت
  خيلي   آرت  “!    خوبي  پسر  چه.    هستم مواظبت  من.    مني  كوچولوي   داداش  تو  “.  
 ترسيده چيزي  از اينكه تا آيد مي نظر به آلود خواب بيشتر.  ندارد توجه من به

 .      بشود خانه بد اوضاع متوجه كه است  آن  از كوچكتر.  باشد

  ،  بعد و كنند مي نگاه  يكديگر به خيره ، بگويند چيزي  آنكه بدون مامان و بابا
  حرف  هم  با  قضيه  درباره   تا  روند  مي   راهرو  به   دوتايي .    گذارند   مي   تنها  را   ما  مدتي
  و  شوم مي ساكت من كه  بار هر و ، بندند نمي سرشان پشت را در  آنها.  بزنند
  داخل  هنوز ما كه بشوند  مطمئن تا كنند مي صدايم ، زنم نمي حرف آرت با ديگر

 .    هستيم آشپزخانه

    

  منقبض  هايشان  قيافه.  بروم رختخواب به  كه دهند مي اجازه ، صبح  يك ساعت
  آرت  كه دهد مي اجازه و برد مي رختخوابم به را من مامان.  است برافروخته و

 ماليمت با را او صورت  ، كشد مي آرت روي  را مالفه وقتي.  بخوابد كنارم هم
  را  مامان بعد و بوسد مي را  من بابا.  گيرد مي  اش گريه دوباره .  كند  مي نوازش

 .    بخوابيم آرت و من تا برد مي اتاقشان به

    

  دانم  نمي.  كنند مي بحث  دارن  هنوز مامان و بابا.  شوم مي بيدار شب نيمه
 باشيم  مراقب.    كنيم  صبر  روز  چند  بيا  “:  گويد  مي  مامان.    زنند  مي  حرف  چي  درباره

 ...     “ نگشت لشدنبا كسي يا  ، نگفت چيزي  كسي  اگر.  بمانيم منتظر. 

  مي  چي!    است  اشتباه  كار  اين!    توانيم  نمي  ما!    اي   ديوانه  تو  “:  زند  مي  فرياد  بابا
   پليس اگر شود

    “  ؟   ... 
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 .    برد مي خوابم  دوباره

    

  بدهد  غذا او به تا نشاند مي پايش روي  را آرت ، مامان.  بيشتر سوالهاي .  صبح
 اشتياق  با  و  پرشور  خيلي  مامان  ،  كند  مي  غون  و  غان  مامان  به   رو  آرت  كه  بار  هر  و

 .    زند مي  لبخند او به

  كوچولويم برادر به من ، ندارد توجه من حضور به مامان وقتي  كه است خوب
   كنم نمي حسادت

    . 

 سوالهاي  من از.  شود  مي خيره آرت و مامان به مدام.  است گرفته خيلي بابا
  مي  من از.  بياورم ياد به را ماجرا تا د نك كمكم دارد سعي.   پرسد مي بيشتري 
 توي  كه گويم مي من.  قدم به قدم ،  شدم ناپديد كه ببرم شبي به را او خواهد
  تعريف برايش  دارم ياد به كه را چيزي  هر و  كردم، مي  بازي  اينكه و بودم اتاقم

  آن   كه   درون  صداي   همان.    كنم  نمي   اشاره   هيوال   آن  يا  نورها  قضيه   به .    كنم  مي
  كه  گويد مي صدا.   نگويم اش درباره  چيزي  كه گويد مي زد  مي حرف من با شب

 .      شوند مي بيشتر دردسرهايم فقط  حقيقت گفتن با

 .     نه ـ    “ ؟ بودي  رختخواب توي  “: پرسد مي بابا

 .     نه ـ   ؟ آمد  اتاق توي  كسي ـ

 .     كنم مي فكر گذشته به لحظه يك   ؟ بود  پنجره لب كسي ـ

 .     نه ـ

   ؟ كردي  پيدا را او چطوري  يعني...  كجا كه آيد مي يادت ؟ چي آرت...  مورد در ـ
 .     نه ـ
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  آرت  به دوباره و مامان به.  ميزند چنگ را موهايش دستي دو و گويد مي ناسزا
 .    كند مي نگاه

 او  به  گرفته  و  عبوس  ،  است  گرفته  بغل  توي   سپر  يك  مثل  را  آرت  كه  ،  هم  مامان
  طوري  آن كه خوشحالم اما ، آورم نمي در سر نگاهش معني از .  شود مي خيره

 !     اند  شده وحشتناك  خيلي چشمهايش ـ  كند نمي نگاه من به

    

  از   سوال  عالم  يك  انها  وقتي.    رسند  مي  راه  از  مامورها  و  زند  مي   زنگ  پليس  به  بابا
  است  خودشان  اتاق  توي   آرت  همراه  مامان.    نشيند  مي  كنارم  بابا  ،  پرسند  مي  من

  را قضيه فقط اين.  بزنيم حرف پليسها با آرت درباره كه نيست نيازي  گفت بابا. 
 مي آنها و بگويد چيزي  بتواند كه است آن از كوچكتر آرت.  كند مي تر پيچيده
 .     بشود رسيدگي  آمده پيش من براي  كه اي  مسئله به فقط خواهند

.  گويم مي هم ها  پليس به ام گفته بابا و مامان براي  كه را چيزهايي همان من
  و  ، كنند مي تعريف لطيفه  برايم ، زنند مي  حرف ماليمت با.  اخالقند خوش آنها

 آنها .  اند  شده گم يا دزديده  كه كنند مي  تعريف برايم را ديگري  هاي  بچه ماجرا
  خيلي  اي  نكته اگر حتي ، نه يا آورم  مي ياد به چيزي  من كه بدانند  خواهند  مي

 .    است خالي  كلي به من ذهن اما.   باشد جزئي و كوچك

 آنها  صبر  اما  ،  كنم  مي  خواهي  عذر  بگويم  برايشان  ديگري   چيز  توانم  نمي  اينكه  از
 .   ندارد تمامي

 .     هستند بابا و مامان از آرامتر  خيلي ها پليس
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  اجازه  ي ت ح.  دارن مي نگه خانه توي  مرا بابا و مامان.  گردم برنمي مدرسه به من
  همه.  آيد مي نظر به ناجور و عجيب اوضاع.  بروم پارك به  من كه دهند نمي
  اين   اما.    ترديد  و  اندوه  ،   گريه   كلي .    بود  مرده   آنابال   كه  است  شده  وقتي   مثل  چيز

  به .  است عصبي خيلي مامان خصوص به.  هست هم ترس.  دارد فرق دفعه
 .   زند مي داد بابا سر مدام.  شود مي جدا  آرت از سختي

  مي  گريه و لرزد  مي   است، ديگر جاي  حواسم من كه كند مي  فكر وقتي اغلب
 .     كند

    

  مهمترين .    نيستند  نگران  خيلي  آنها  اما  ،  آيد  مي  هم   باز   پليس.    گذرند   مي   روزها
 خانه به و است امن جايم و است خوب من حال كه است اين برايشان مسئله

 پيشنهاد او به و اند كرده معرفي پدر به هم خوب روانپزشك يك.  ام برگشته
 افتاده   برايم  اتفاقي  چه  بفهمد  و  كند  ام  معاينه  تا  ببرد  او  پيش  را  من  كه  اند  داده
  پيش  سال چند كه آيد مي يادم اما ، كند  مي را كار اين كه  گويد مي بابا.   است
 من.  بود همين هم مامان جواب ، داد پيشنهادي  چنين تايك دوشيزه وقتي

 .     رفت  نخواهم مشاوري  هيچ پيش كه مطمئنم

  با  من.  گويد  مي ناسزا  و كشد مي جيغ مامان.  دارند مفصلي  بحث آنها ،  شب
  اما ، شنويم نمي را صدايشان ما كهه كنند مي فكر آنها.  هستم اتاقم توي  آرت
.   كنم مي بغل محكم را آرت و كنم مي گريه حتي.  ترسم مي من.  شنويم مي
  با  او.  نيست ناراحت آرت.  كنند مي رفتار طور اين آنها چرا كه نيستم نمئمط

  كه  را  جديدي  پيشبند كند مي  سعي  و كند مي  غون  و غان من بغل  در  خوشحالي
 .     كند  سوراخ  و بگيرد گاز است خريده برايش ديروز بابا
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  كه  ندارد اهميتي من براي !  اند داده ما به ديگر فرصت يك “: ميزند فرياد مامان
  دست  از رنج ندارم خيال من!  بيند مي آسيب كسي چه يا داده رخ چطور اين

 !    “ كنم تحمل هم را ديگر ي  بچه يك دادن

  ،  آن از بعد.  كند  مي اثر جوابش كه آيد مي نظر به  اما ، شنوم نمي  را بابا جواب
  را  بابا اي دص  و.  شنوم مي  را اش  گريه صداي  اگرچه ،  زند نمي فرياد ديگر مامان

 .      كند مي گريه كه شنوم  مي هم

    

  زانويش  روي  را آرت.  زند مي صدا اش مطالعه اتاق به را من بابا ، بعد  روز صبح
  را   عكس  بعد   و  آرت  اول.    دارد  ديگرش  دست   در  را  آنابال   از  عكسي  و   است   نشانده 

 طرف  به ار  رويش دوباره ، جود مي را خود پايين لب كه همانطور و كند مي نگاه
 ميزند  لبخند  و  گيرد  مي  باال  را  سرش  ،  شوم  مي  وارد  من  وقتي.    گرداند  مي  بر  آرت

  فوري .  برويم اينجا از  بايد  ما كه گويد مي من به .  لرزان و رمق  بي لبخندي  -
 .     امشب  همين

     “ ؟ رويم مي تعطيالت به “:  پرسم مي هيجانزده

 .     كنيم مي عوض  را مان خانه نه-

  رو  و  آورد مي پايين سريع را سرش بابا.  كشد مي محكم را  بابا چپ شو گ آرت
  مي  ادامه آرامي به ، كند نگاه من به آنكه  بدون بعد.  خندد مي آهسته آرت به

.   شدي  گم هم تو.  مرد اينجا آنابال.  ندارد دوست را اينجا ديگر مامانت: “ دهد
.  تو براي  يا آرت براي .   بيفتد ديگري  اتفاق كه  خواهد نمي مامانت ،  خوب...  آرت 

 خواهم مي را همين هم من ، راستش. برويم تري  امن جاي   به كه خواهد مي او
 .     “ خورد مي هم به شهري   زندگي  از حالم. 

     ؟  چي مدرسه اما ـ
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 .     ميزند ام كله به كه است سوالي اولين اين

    “  ؟ نه مگر ، نداري  دوستش خيلي كه تو.  جهنم به “: گويد مي و خندد مي بابا
 .    است من مدرسه آنجا اما...   نه...  خوب ـ

 بازوي  توي  را آرت “.  كنيم مي پيدا برايت  ديگر يكي ، خوب “: دهد مي جواب
  طرف  به را من و كند  مي دراز را راستش دست  بعد .  كند مي  جا به  جا چپش

  درباره  مامان  و  من.    نبودي   خوشحال  اينجا  تو  كه  دانم   مي  من  “ .    كشد  مي  خودش
  دهكده  يك   شناسيم،  مي  كه  برويم  جايي  به  داريم  خيال  حاال.    ايم  كرده   فكر  اش
  بچه  از مهربانتر.  دارند فرق اينجا با خيلي آنجا هاي  بچه.  پسكينستون  اسم به

 تا چند شايد.  باشي خوشحالتر آنجا تو كه كنيم مي فكر ما و اند شهري  هاي 
.   است امن مان همه جاي .  است امن آنجا هم جايت.  كني  پيدا هم دوست
  “  اما.  كنم فكر.  است خوب “: گويم مي و اندازم مي باال شانه    “ ؟ چيه نظرت
    ... 

 بهتر اوضاع كه كنيم مي را كار  اين “: گويد مي و گيرد مي بغل محكم را من بابا
 .   كرنل ، بشود

 مي  باعث كار اين با و ، كشد مي خودش طرف به هم را من و خندد مي آرت “
 بهتر به رو چيز همه ديگر حاال.  باباست با حق  واقعا كه كنم احساس من شود
 .      رود  مي شدن

    

  سوار  كه است  موقعي ،  شب وقت دير ، كنم مي نگاه شهر به  كه باري  آخرين
  شب  از بابا - بشود صبح تا مانيم نمي منتظر چرا دانم نمي.    شوم مي ماشينمان

 چيز  همه.    بپرسم  را  اين  كه  ام  نكرده  پيدا  فرصت  اما  -  است  متنفر  كردن  يرانندگ 
 ، بازيهايم اسباب همه كردن رو و زير ، چمدانها كردن جمع.  شد انجام عجله با
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 بايد كه چيزهايي انتخاب و موسيقي نوارهاي  و لباسهايم ، هايم مجله ، ه كتاب
  بقيه  تا دهد  مي سفارش كه  گويد مي بابا.  بگذارم جا بايد كه چيزهايي و ببرم

 با  چيز هيچ  يخواهم نم احتياط روي  از من اما ، بفرستند  برايمان  بعدا را وسايل
  و مامان.  كردم بمباران را اتاقم هواپيماهاي  همه  ، 9 ساعت.   بگذارم  جا را ارزشي 

  حتي !  بود بامزه خيلي.  كرديم داغون آخر تا را آنها همه ما.  كردند كمكم بابا
 .     آمد خوشش  كار اين از هم مانام

 تا كنم بازي  آرت با خواهم مي كه پرسد مي بابا ، شويم مي ماشين سوال وقتي
  كف  روي  را من او ،  خاطر اين به.  حتما كه ميگويم هم من.  نه يا بماند  ساكت
 پتو   يك   و  گذارد  مي  پاهايم  بين  را  آرت   ،  نشاند  مي   مامان  صندلي  پشت   ،  ماشين

 .     كشد مي ماندوي هر روي 

 جنايتكارهاي   ،  خطرناكيد  آدم  تا  دو  شما.    هستيد  فراري   آرت  و  تو  كه  كن  وانمود-
 ايستگاههاي   جاده  توي .    بريم  مي  بيرون  شهر  از  دزدكي  را  شما  ما  و  ،  تعقيب  تحت

 پيدايتان   اگر.    بمانيد  ساكت  و   بشويد  پنهان  مجبوريد  شما  و   اند  گذاشته  بازرسي
 .      رويد  مي انزند   به يكراست ، كنند

 !    “  فرستند نمي زندان  به را ها بچه “: گويم مي غرولند با من

 .     “ فرستند مي بازي  اين توي  “: دهد مي  جواب خنده با بابا

  از   قسمتي  در  را  -  من  و  -  آرت  تا  است  بابا  و  مامان  كلك  فقط  اين  كه  دانم  مي  من
  واقعي قضيه  كه كنم  مي فكر وجودم از  قسمتي  با اما.  دارند نگه  ساكت سفر

  را   آرت...    رويم  مي  يواشكي  و  ،  شبانه  ،  سريع   طور  اين  ما  كه  حقيقت   اين.    است
  اينكه  از اما.  بماند آرام تا كنم مي زمزمه برايش و گيرم مي بغلم توي  محكم
  خواهد  مي دلم كه كنم مي احساس.  ام كرده وحشت كند دستگيرمان كسي
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 ديگري  جاي   در  وقت  هيچ  من.    است  خانه  كردن  كر ت  خاطر  به  اين  اما   كنم،  گريه
 .      است وحشتناك برايم اين.   ام نبوده

  كه  بشود  مطمئن تا كند  مي بررسي را آرت و من  وضع ،  شدن سوار  از قبل مامان
  ماشين .  اندازد مي  ما به  نگاهي و دارد مي  بر را  پتو او.  است  خوب اوضاعمان

  صورت  توانم مي خاطر همين به.  تاس  شده پارك برق چراغ تير يك نزديك
  مثل  ، هم او شايد - است وحشتزده كه آيد مي نظر به.  ببينم خوب  را قشنگش

 .      است غمگين مان قديمي خانه كردن ترك خاطر به من

  مي   نوازش  را  آرت  چپ  گونه  و  “.    باش  برادرت  مواظب  “:  گويد  مي  آرامي  به  مامان
  صدايش  “.  باش مراقبش  “: گويد مي مامان.  كند مي  نگاه او به آرام آرت.  كند

  دوباره  را پتو و بوسد مي را من پيشاني بعد.  است شده دورگه و دار خش
 اين از پيش كه را چيزي  هر من و افتيم مي راه ما و.  كند مي پهن سرجايش

 .     گذارم مي سر پشت شناختم مي

   

   

   

   

 »   اي  شيشه  هاي  تيله« 

.   است  كرده  جيش شلوارم روي  آرت كه گويم مي .  گويم مي  دروغ مامان به
 مي مامان.  كرد نمي  خيس را خودش وقت هيچ آرت  -كند مي تعجب مامان

  اآلن  خودم و  ندارد اشكالي  گويم مي او به .  كند  عوض را آرت  لباس كه خواهد
.   كنم مي عوض را شلوارم و  دوم مي حمام طرف به عجله  با .  كنم مي درستش 
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  بيرون  حمام  از ، بشود  عوض بايد هم آرت  لباس بيايد يادم آنكه از قبل تقريبا
 .     بياورم تميز لباس برايش تا آيم مي

  را تهديدش اما.  بزنم حرف مامان با اگين خخانم رفتار ي  درباره كه كنم مي فكر
 را  موضوع  از  كلمه  يك  حتي  “.    برم  مي گوش  تا  گوش  را  سرت  “  -  آورم  مي  ياد  به
 .     گويم نمي كسي به

  

 و ، ترسناكش حالت ، اگين خانم حرف توانم نمي.  گذرانم مي ناراحتي با را روز
  من   كه   ديد   خواهي  “.    ببرم   ياد  از  زد  تلنگر  دار  نبض  نور  لكه  به   كه  را  اي   لحظه  آن
 .     “ ميرم مي

  كسي   به  اگر.    است  كرده  تهديدم  او  كه  نيست  مهم  برايم.    بزنم  حرف  يكي  با  بايد
  ديوانه   ي   عجوزه  يك  مثل  و   بشود  اتاقم  وارد  يواشكي  تواند  نمي   او  ،  بگويم  زي چي

 .     كنند مي  زندانيش ،  هست  واقعا كه ،

 اين  كه  مجبورم  ،  بزنم  حرف  چيزها  بقيه  درباره  اگر.    كردم  خيس  را  شلوارم  من  اما
 .   بگويم هم را

.  گويم نمي چيز هيچ پس.  شوند خبر با موضوع اين از مردم ندارم دوست اما
  موضوع  كه قبوالنم مي خودم به  ، است نيفتاده اتفاقي هيچ كه كنم مي  وانمود

  وحشتناك مارماهي تا هزار كه كنم مي احساس  روز، تمام در و.  نيست مهم
 .      خورند  مي وول وجودم توي 
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  .   زند  مي  حرف مامان با هنري  نمايشگاه يك درباره  بابا ، گردم برمي خانه به وقتي 
 - بود خانه داخل پيانو آمديم، اينجا ما وقتي)  است نشسته پيانو كنار مامان
 (   بزنيم پيانو توانيم نمي كداممان هيچ

 .     اند رفته درهم اخمهايش. دهد  مي گوش سكوت  در و

 برگزار سال هر.  است كشور هاي  نمايشگاه بزرگترين از يكي اين “: گويد مي بابا
  و  روند مي آنجا هميشه هم  پسكينستون هنرمندهاي  از نفري  چند .  شود مي

  به  كارهايشان از كلي ،  نمايشگاه اين توي .  كنند مي معرفي ديگران به  را دهكده 
 .   گيرند مي سفارش هم  كلي و ميرود فروش

  دعوتشان   كه   است  ادبي  بي .    اند  كرده  دعوتمان  كه   آنهاست  لطف  نشانه  واقعا  اين
 .   كنيم رد را

  “  

     “ ؟ بماند اينجا يكي و برود ما از  يكي شود نمي اما “: پرسد مي مامان

  هنرمند   صدها .    نيست  فروش   فقط  قضيه.    روند   مي  هم  با  همه   معموال   اما  ،   چرا  ـ
 ببينيم  را  همديگر  كه  است  فرصت  يك  اين.    آيند  مي  آنجا  ديگر  عالقمند  آدمهاي   و
  خيلي .  بشويم آشنا  ديگر آدمهاي  با و  باشيم داشته  برخاست و  نشست هم  با ،

 .     گذرد مي خوش

 گوش بحث اين ادامه به تا نشينم مي كنارش و دهم مي مامان به را آرت من
 برگزاري  محل  مثل  ،  شود  مي  دستگيرم  هم  ديگري   چيزهاي   نمايشگاه  درباره.    بدهم

  كشد   مي   طول  چقدر  آنجا  حضورشان  اينكه   ،  روند  مي  آنجا  كه   كساني   نمايشگاه،
 مشتاق خيلي و كند مي غرور احساس است شده دعوت آنجا به هنكاي از بابا. 

  بگذارد   تنها  را  ما  خواهد   نمي  او.    است  آرت  و   من  نگران  مامان  اما  ،  برود  كه  است
     “ ؟ ببريم خودمان با را ها بچه شود  نمي “:  پرسد مي. 
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 آنجا كس هيچ.  نيست  معمول كار اين “: دهد مي جواب حوصله با خيلي بابا
 .   “ آورد  نمي بچه

  

  وقت  هيچ ، كرديم ترك را شهر كه وقتي از ما.  شود مي عميقتر مامان اخمهاي 
  ،  بروند نمايشگاه به  آنها اگر اما.  شب يك براي  حتي ، ايم نشده جدا يكديگر از

 .    دورند  ما از هفته يك تا كم دست

  مي  ها همسايه از  يكي  به را آنها ما.  مانند نمي تنها ها بچه  “: گويد مي بابا
 .    “ سپاريم

 ...     اما ، ميدانم ـ

 به پهني و پت لبخند و “ ؟ كرنل ، مگرنه ، نيست مهم كرنل براي  “: گويد مي بابا
  فوري  ، بود  ديروز اگر.  كنم  حمايت او  از كه دارد انتظار .  دهد  مي تحويل من

  نمي  من .است تازه خيلي ذهنم در اگين خانم تهديد اما.  كردم مي موافقت
 متعجب   بابا.  دهم  مي  تكان  شانه  فقط  بابا  جواب  در  پس.  بمانم  تنها  اينجا  خواهم

 .     آره-   “  ؟ گنده پسر ،  خوبه حالت تو: “ گويد مي من واكنش از

 .     نيست مهم هم آنقدرها اين.  بگو فقط ، برويم ما خواهي نمي اگر- 

 ...      فقط.   كند نمي فرقي واقعا.  كند نمي فرقي برايم كه است اين منظورم.  نه- 

  شانه  دوباره  ، بنابراين.  بدهم توضيح را  مسئله ،  حقيقت گفتن بدون توانم نمي
 .     اندازم  مي باال را هايم

 .      كند مي نگاه بابا به و بوسد مي  را آرت  سر “ ؟  چي آرت “: پرسد مي مامان

  مي  حس  چيزي  صدايش در حاال “ .  است مرتب هم  آرت  اوضاع “ : گويد مي بابا
 .      دهد مي دست  از را  تحملش دارد ديگر انگار كه كنم
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 .     كسپين ، نيستم مطمئن من-

 مسئله  قضيه اين باشد قرار اگر ، ببين...  ملينا “: گويد مي و كشد مي آه بابا
 اينجا ما جاي .  ماست خانه اينجا حاال اما.  رويم نمي جايي ما ، كند ايجاد بزرگي

.   باشد داشته وجود ترسيدن براي  چيزي  اينجا كه  كنم نمي فكر من.  است امن
 .     “ نه “: گويد مي  آهسته مامان   “ ؟ ترسي مي چيزي  از تو

     ؟...   چي ، خوب-

  هاي  بچه از كه ندارم دوست فقط من “: گويد مي.  رود مي درهم مامان قيافه
  شود   مي آرام  اوضاع اره دوب  و خنديم  مي حرف  اين به   همگي  “!   بشوم  جدا عزيزم

  بغل  را او  و  زند مي  لبخند بابا.  اندازد  مي پايين و  باال  زانويش روي  را  آرت مامان. 
  چي  شام كه پرسم مي.  كنم مي احساس را امنيت و شادي  هم من.  گيرد مي

 .     كنم مي فراموش را روز  آن   بد افكار  همه و جادوگر ماجراي  و داريم

    

  بابا  ، ببرد سالي ي  خانه  به را  آرت  و من  مامان تا.  مامان و  بابا حركت روز  صبح
  مي   زندگي   تنهايي  كه  است  دهكده   اهالي  از   يكي  سالي .    كند  مي   آماده   را  ماشين

.   است  اي  العاده فوق ي  خواننده .  است چاق.  است بزرگتر مامان از كمي.  كند
 .     دنا  رفته دهكده  از  و  اند شده بزرگ آنها اما  ، دارد بچه دوتا

  مي   سالي  است،  آرت  و  من  جاي   كه  گذاريم  مي  اتاقي  در  را  هايمان   كوله  ما  وقتي
 .    “   بگذرد خوش خيلي ما به است قرار ”:گويد

 زنگ  بتوانيم تا باشد تلفن يك اينجا ه  ك اميدوارم “: گويد مي نگراني با مامان
  سالي  و  نيست زياد تلفن  ،  دهكده توي  “.   بشويم خبر با ها  بچه  وضع  از و بزنيم

 .     ندارد شخصي  تلفن هم
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 توانند مي پسرها هم شما بدون!  باشد راحت خيالت “: گويد مي خنده با سالي
     “ ؟ كرنل ، تواني نمي.  كنند اداره  را خودشان روزي  چند

  مي  لبخند جوابم در  هم مامان “ .  توانم مي كه البته: “ دهم مي  جواب لبخند با
 .     است مضطرب اما  ، زند

  صندوق .    است  ايستاده  ماشين  كنار  او.    رويم   مي   بيرون  ما  و   زند   مي   صدايمان  بابا
 ديگر زوج تا دو.  است موسيقي سازهاي  و نقاشي از پر ماشين عقب صندلي و

 با برود فروش به بودند اميدوار كه را وسايلي بيشتر و اند رفته  كاروان با قبال
 .     كند مي بغل  را من ، بعد  و آرت بابا.   اند برده خودشان

 .    “ باش برادرت مواظب “: گويد مي و بوسد  مي را ام گونه مامان

.    دنياست  همه  توي   برادر  بهترين  كرنل.    است  مواظبش  كه  البته  “:  گويد  مي  بابا
 .      “ كند مي مراقبت آرت از بتوانيم تو  و من آنكه از بهتر او

 بغل را ما بار آخرين براي  مامان.  كند مي  روشن را ماشين و  شود مي  سوار بابا
 و  من.    افتند  مي  راه  آنها  ،  بعد  و.    نشيند  مي  ماشين  توي  بابا  كنار  بعد  و  كند  مي

 پايين را ماشين شيشه  هم مامان.  دهيم مي تكان دست برايشان سالي و آرت
 ماشين  تا  دهد  مي  تكان  دست  برايمان  آنقدر  و  شود  مي  خم  بيرون  به  ،  كشد  مي

  را  خودم جلو توانم نمي من ، ماست كنار  سالي اگرچه.  گذرد مي  دهجا پيچ از
  ديگر  حاال و  - اند شده دور  نظر از  هميشه براي  آنها كه نكنم فكر اين به و بگيرم

 .    جادوگر  يك با.  دورافتاده اي  دهكده در.  آرت و من فقط.  تنهاييم ما

    * * * 

  با خوردن شام ، ناهار  موقع آرت با كردن بازي  ، مدرسه.  گذرد مي كندي  به روز
 يكديگر دور  خوردن غذا موقع  دارند دوست دهكده اهالي.  ديگر  نفر چند و سالي
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  اغلب   ما.    بخورد  غذا  تنهايي  هميشه   كسي  كه  نيست   مودبانه  اينجا.    بشوند   جمع
 .     رويم مي  ها  همسايه  از يكي خانه به خودمان يا ،  داريم مهمان سرغذا

  و  كن مي بازي  ، خورد  مي.  كند نمي قراري  بي بابا و مامان ودنبن خاطر به آرت
 نمي   گريه  ،  برد  مي  حمام  را  او  سالي  وقتي  حتي.    است  هميشه  مثل  هم  رفتارش

  مي  بدجوري  جايش كه گيرد مي گاز طوري  را سالي دست مچ بار يك فقط.  كند
   است عادي   آرت براي   هم كار اين ،اما ماند

    . 

  بايد  خورد، نمي چيزي  وقتي “: گويد مي  و مالد  مي را مجروحش دست سالي
  دارد   دوست  را  ها  بچه  سالي.    كند  مي  شوخي   فقط  او  “.    بدوزيم  هم  به  را  لبهايش

  گاز  عادت  از ده  اهالي همه  اما ، نگيرد گازش كسي كه دهد مي ترجيح البته . 
  نگه  شخود پيش را  ما كه كرد پيشنهاد وقتي  هم سالي.  دارند  خبر آرت  گرفتن

 مامان نبودن.    باشد داشته هم را چيزها اين انتظار بايد كه  دانست مي ، دارد
 كرد  مي  فرق  چيز  همه  ،  كرديم  مي  زندگي  شهر  در  وقتي.    است  عجيب  برايم  بابا  و
.   گذاشتند  مي تنها بچه پرستار يك با را ما و  رفتند مي  بيرون شبها اغلب  آنها. 

.   نبود مهم برايم قضيه موقع آن.  رفتند مي سفر تنهايي هم  را تعطيالت گاهي
  سرگرمي كلي هميشه من - بگذرانم ديگر آدمهاي  با را  مدتي كه آمد مي خوشم

 .    داشتم خودم براي 

  كه ام  كرده  عادت من.  ايم بوده  هم با  هميشه  ما ،  گذشته سال يك اين در اما
  عروسك  كه تاس پيش سال چند مثل احساسم.  باشم خانه در آنها با شب هر

  ،  بود مندرس خاكستري  خرس يك آن.  بودم كرده گم را ام  عالقه مورد خرسي
  هميشگي   همراه.    بودم  ديده  خودم  پيش  را  آن  بچگي  از  من  اما  ،  نبود  خاصي  چيز
.  نداشتم ديگر بازيهاي اسباب به اي  عالقه هيچ ديگر كه وقتي حتي.  بود من



 
 

www.cafewriters.xyz Page 32 

   كردم،   گمش  وقتي.    بردم  مي  سينما  به  حتي  ،  سفر  ،  رختخواب  توي   خودم  با  را  آن
 .      است مرده دوستم كه كردم مي احساس'

  مامان  كه دانم مي  چون ، بدي  آن به نه .  دارم را احساس همان  تقريبا هم اآلن
  افتاده   ناجوري   اتفاق  دنيا  توي   كه  انگار.    است   عجيب  حسم  اما.    گردند  برمي  بابا  و

 .     است

    

 مي  رطبت  بوي   اما  ،  است  نرم  سالي  يدكي  تختخواب.    تمنيس  راحت  ،  خواب  موقع
 توي اينكه خاطر به آرت.  شوند مي خيس جورابهايم كه وقتي مثل ، دهد

 يتوانم نم من.  رود  مي خواب به فوري  و كند مي خوشحالي است من رختخواب
 - نيستند بابا و مامان كه شدم بيدار حس اين با زود صبح - ام خسته.  بخوابم

 .     مانند نمي بسته هايم پلك اما

 ديگر ، كرد جادويم حرفهايش با كه صبح روز آن از.  كنم مي فكر اگين خانم به
 .    ام نديده  را او

  و  روم مي  مدرسه  به  جادوگر خانه پشت طوالني راه  از  روز هر  ،  بعد به  روز آن از
 .   گردم برمي

  رخ   مهمي  مسئله  انگار  كه  كنم  رفتار  طوري   و  بخندم  موضوع  اين  به  ام  كرده  سعي
 .    است  نداده

  كرده   خيال  زد  تلنگر  نور  لكه   به   او  كه  را  صحنه  اين   و  ناسزاها  كه  ام  گفته  خودم  به
 .     ام

 نيفتاده اتفاق اين كه كنم وانمود توانم نمي.  ام ديده را آن كه دانم مي اما
  لرز  و ترس با هنوز ، نيستم وحشتزده اول شب آن اندازه به اگرچه و.  است
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 باالي اينجا او ، كنم مي باز را چشمايم وقتي ترسم مي ؛ بندم مي را چشمهايم
 .      بگذارد  گلويم روي  را چاقويي  تيغه و بخندد قاه قاه  و باشد سرم

  كنم   مي  سعي.    خوابم  مي  پشت  به  دوباره  و  زنم  مي  غلت  راست  به  چپ  پهلوي   از
 .     ندارد هيدفا.   شوم مي  دمر بعد.   بكشم دراز  پشت به طور همين

  كم  كم كه اميدوارم ؛  كشم مي  دست خواب براي  كردن تقال از ، عصباني خسته
 .  ببرد خوابم

  متمركز  نور هاي  لكه روي  ، بعد .  كنم مي برانداز  را دنج و كوچك اتاق اين بر دور
 .    شوم مي

  مي   را مثلثها.  مختلف هاي  سايه و شكلها  با ، آيند  مي نظر  به هميشه  مثل آنها
.   است وسيله يك آن ، نه...  تا شش ، ها ضلعي پنج ، ها مربع بعد ، شمارم
 .  نيستم مطمئن ؟  وجهي شش

 ...     يك شايد...   مطمئن اما ، باشد همين كنم مي فكر

    

  توانستم   نمي  كه  شود  نمي  باورم.    البته!    ضلعي  شش.    پرم  مي  خواب  از  ناگهان
  اي  بامزه كلكهاي  تواند  مي مغز ، است هخست آدم وقتي.  بياورم ياد به را اين
 .      گردم مي آرت دنبال كشان خميازه و  گردم برمي.  بزند

 .     نيست اينجا او

  را  اندازها رو وقتي اما ، است شده قايم ها مالفه و پتو زير كه كنم مي فكر اول
 .     بينم نمي او از اثري  هيچ ، دارم  مي بر

 مي مامان حرف آخرين ياد به و كنم مي اساحس را خطر ، نشينم مي رق و شق 
  ،  شده اتاق وارد يواشكي كه اگين خانم تصوير “.  باش برادرت مواظب “ - افتم
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  بپزدش زنده زنده  تا است گذاشه اي  گنده سياه ديگ داخل را  او و دزديده را آرت
 .      گذرد مي چشمم جلو از برق مثل ،

 تاريك  در  حتي  ،  نور   هاي   لكه  كمك  به.    نيست  تاريك  تاريك  وقت  هيچ  من  دنياي 
 من كردند  مي سعي هميشه  بابا و مامان.  بينم مي خوب خيلي  هم شبها ترين

  چرا  پس ، اند خيالي آنها اگر اما ، نيستند حقيقي ها لكه آن  كه كنند متقاعد را
  با  و آيم مي  بيرون رختخواب از   ؟  دارم خوبي  العاده فوق ديد چنين شبها من

 غير  در.  نيست اتاق داخل آرت كه است  معلوم پس.  پرم مي  بيرون در از  عجله
 .   كردم مي  برخورد او با بايد ، باشد نديده را او من چشم اگر  صورت،  اين

  مي  پلك  دوبار  يكي.  شوم مي متوقف سرجايم و كنم مي جمع را حواسم ناگهان
 .     بينند مي  درست چشمهايم كه  بشوم مطمئن تا زنم

  ورجه  سرش باالي  درست  رنگ نارنجي و  بزرگ نور  لكه  يك.  است قاتا وسط آرت
 من   به  سالي  قبال  كه  است  اي   شيشه  هاي  تيله  با  بازي   مشغول  او.    كند  مي  ورجه
 لكه مثل آنها.  است گذاشته هايشم چشم باالي  را ها تيله از تا دو.  است داده
 .     رنگند  نارنجي  نور، هاي 

 كند مي نگاهم رنگ نارنجي هاي  تيله پشت  از كه همانطور و بيند مي را من آرت
  ميزند لبخند ،

    . 

 ما كنار چيزي  يا كسي كه كنم مي احساس اطمينان با خيلي ، لحظه  يك براي 
 .   است اتاق داخل

  و  چپ  طرف به  سرعت به را سرم .  شنوم مي  را  ماليمي خرخر صداي  كنم  مي فكر
  هايي  تيله با.  كنم مي نگاه آرت به دوباره.  چيز هيچ - گردانم برمي راست  بعد
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  اصال  رنگ نارنجي و عجيب نور لكه آن ميان در و اند پوشانده را چشمهايش كه
 .   باشد من برادر شبيه  كه آيد  نمي نظر به

 جاي  شيطاني  موجودي   كه  كنم  مي  فكر.    نيست  آرت  اين  كه  كنم  مي  فكر  كم  كم
  به .  ترسم مي.  است بوده اينجا جادوگر كه  كنم مي فكر ، است گرفته را او

 .      گردم برمي رختخواب

     “ ؟  خوبه حالت ؟ خودتي ؟ آرت “:  گويم مي آرام خيلي

 مي پايين را  اي  شيشه هاي  تيله  آرت.  ميشكند را  طلسم كوكانه اي  خنده  هرهر
 .     است خودش واقعا او كه بينم مي من و آورد 

 !    احمق  -

  را   ها  تيله  و  دارم  برمي  زمين  روي   از  را  آرت  مور  مي.    خندم  مي  خودم  فكر  به  آرام
  ممكن  چون ، بردارد را آنها بگذارم نبايد كه گفت مي  سالي.  گيرم  مي دستش از

  دست   و  كند  مي  غرولند   آرت.    بدهد  قورت  و  بگذارد   دهانش  توي   را  يكيشان  است
  آرت .    اند  خطرناك  آنها  كه  گويم  مي  من  اما  ،  بگيرد  پس  را  ها  تيله  تا  زند  مي  پا  و

 من شانه روي  را دندانهايش و چسباند مي من به را خودش ، فهمد مي را حرفم
  آرت   كه   همانطور.    گيرد  مي  گاز  را  يكي  كه  وقتي   مثل  نه  ،  آرام  اما  ،   دهد  مي   فشار

  حماقت  به و خوشحالم اما  است،  شده سردم.  ايستم مي سرپا ، دارم بغل در را
  رختخواب  توي  را او .  رود مي خواب به نم آغوش در  آرت.  زنم  مي  لبخند خودم

  نارنجي   نور  لكه   به  و  كشم   مي   دراز   پهلو   به .    روم  مي   كنارش   خودم  بعد   و   گذارم   مي
  شده بزرگتر كه آيد   مي نظر به .  تپد مي  نبض مثل هنوز كه دوزم  مي  چشم رنگ

 .    كند مي  تغيير اغلب ها لكه  اندازه - نيست عادي  غير اين اما  ، است

  دارد آور چندش چيزي  وجودش در انگار.  آيد نمي خوشم رنگ  نارنجي رنو اين از
  رويم.  زد تلنگر آن به اگين خانم كه اندازد مي رنگي صورتي نور لكه ياد به مرا. 
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 اما.  بروم  خواب  به  دوباره  تا بندم  مي  محكم را  چشمهايم و  گردانم  برمي  نور از  را
  با را اتاق و  مانده معلق  ، شب  سرد هواي  در ؛ كنم مي  حس را وجودش هنوز

 .   است كرده پر شومش و  رنگ  نارنجي درخشش 

 .     تپد مي همچنان

   

   

   

   

 ! »    دانگ!  دينگ« 

  مي   من  اگرچه.    شود   مي  عوض  اش  اندازه  و  ،   تپد  مي  هنوز   نارنجي   نور  بعد  روز  دو
 بيشتر   توانم  نمي  اما  ،  بيايد  نزديك  تا  بزنم  صدا  ديگر  نورهاي   لكه  مثل  را  آن  توانم

  آدم صورت توي  مدام كه اي  پشه مثل.  بفرستمش دورتر متر هفت يا شش از
 .     كند مي  ام كالفه دارد كم كم ، كند وزوز

  مي.  زند مي چنگ دلم  به  نگراني و  تشويش ،  افتد مي آن به چشمم كه هربار
 را دمخو جلو توانم نمي اما  است، احمقانه نور لكه يك خاطر به نگراني كه دانم

 .     دارم  بدي  احساس ، آن  به نبت.  بگيرم

  

 اين كه است گرفته تصميم ، رايل لوگن ، معلممان.  است قشنگي آفتابي روز
  مزرعه  از  يكي  در  كالسهايمان  امروز  خاطر  همين  به  و  ندهد  دست  از  را  خوب  هواي 
  بچه  از نفر چهار و  سي.  شود  مي برگزار باز فضاي  در  پسكينستون اطراف هاي 
  دور  نيمدايره حالت به همگي و ، كالسي هر و سن هر از ، اند  آمده مدرسه هاي 
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  او .    زند  مي  حرف  ساختي  زمين  هاي   صفحه  درباره  معلم  آقاي .    ايم  نشسته  لگون
  زند  مي حرف ها بچه  براي  كه رود مي يادش گاهي.  نيست  مدرسه معلم بهترين

  همه  معني  ها بچه از  نفري  چند فقط.  شود مي  تخصصي  زيادي  حرفهايش و
  كه هم  حرفهايش از  دسته  آن  و ،  است جالبي آدم  اما.  فهمند مي را او حرفهاي 

  آوردن  در سر ، اينها بر عالوه.  است جالب خيلي خيلي ، فهميم مي را معنيشان
 خيلي   كند  احساس  آدم  كه  شود  مي  باعث  -  دارد  هم  ديگر  لطف  يك  حرفهايش  از

 .      است باهوش

  به  آنها هميشگي مربي.  هستند ما همراه  هم مهد كوچك هاي  بچه از تا چند
  كنار  كوچولو بچه همه  اين با كه است سخت او جانشين براي  و رفته  نمايشگاه

  خودش  با امروز را  مهد هاي  بچه از  چندتايي كه كرد پيشنهاد لوگن  وقتي.  بيايد
 .     شد خوشحال خيلي او ، بياورد

 اجازه نبايد.  كند مي بازي  رنگ نارنجي هاي  لهتي با و است نشسته  من كنار آرت
.    آيد  مي   خوشش  ها  تيله  اين  از  راستي  راستي  او  اما  ،  بردارد  را  آنها  كه  دادم  مي
  مراقبش  حسابي.  است نگذاشته دهانش توي  را آنها كه حاال تا ، حال هر به

 جلو ها تيله كه باشم مطمئن تا كنم مي نگاهش بار يك دقيقه دو هر و هستم
 .     او شكم توي  نه - هستند چشم

  يكي   برايان  “  ؟  كنند  مي  حركت  هميشه  ها  صفحه  اين  “:  پرسد  مي  كولبرت  برايان
 .     ساله هفده تقريبا ، است   مدرسه هاي  بچه بزرگترين از

 .     “  بله  “:  گويد مي لوگن

     ؟  كنند نمي حركت كشورها چرا پس-

 اين.  كنند  مي حركت مدام  ها قاره.  كنند  مي حركت هم آنها “: گويد مي لوگن
 آمريكا به استراليا روز يك باالخره.  دهد مي رخ اما ، است آهسته خيلي حركت
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 اين نتيجه و - كدام به كه ماند نمي يادم وقت هيچ - آفريقا به يا خورد مي بر
.   روند  مي باال و آيند مي  وجود به جديد كوههاي .  است آميز فاجعه  برخورد،

 .     گيرد  مي را هوا جلو غبار.  آيد  مي وجود به مدي  و رجز موجهاي 

  سياره  روي  حيات آخر اين است ممكن حتي.  ميرند مي حيوان و آدم  ميلياردها
 .     باشد زمين

  ؟   حيات همه “: پرسد مي - است بزرگتر من از سال يك كه  پسري  - انگليش  ديو
 .     بله ـ   “

  نمي ...  چيز همه...  آدمها همه.  بيفتد اتفاقي چنين كردم نمي فكر من اما- 
 .    دارد مي نگه زنده را ما از  بعضي  خدا.  بشوند نابود هم با شود

  مي   آخر  به   روز   يك  چيزي   هر  “:  گويد  مي  اش  هميشگي  جدي   لحن   همان  با  لوگن
  آن   از بعد ، برسد آخر به ما دنياي  وقتي شايد اما.  است جوري  اين زندگي.   رسد

 “ حيات از جديدي  شيوه و ، جديد موجودات ، جديد زندگي.  باشد اي  تازه شروع
    . 

 .     “  بميرند همه ندارم دوست من.  است  ترسناك اين “: گويد  مي لبي زير ديو

  به  ربطي ما هاي  خواسته اما.  ندارم دوست  هم من “: گويد مي لبخند با لوگن
  را  حقيقت توانيم مي فقط ما.  است طور  هيمن چيزي  هر.  ندارند  مسئله اين

 چيزي مرگ.  بگذرانيم را زندگي تفاوتي بي با يا ، كنيم توجه آن به و بپذيريم
  در  را مختلفش  هاي  جنبه  و بكني  را فكرش كه همين.  بترسيم آن از كه  نيست

 "    ــ مردم از خيلي ،  واقع در.  نيست بد هم  آنقدرها كه بيني مي ، بگيري  نظر

  همه ما.  كند مي قطع را لوگن حرف فريادش با و!  “ حاال “: كشد مي جيغ زني
  متصل  هم به ردنهايمان گ انگار  كه برميگدارنيم  را سرمان هم با همزمان چنان

  ،  آيد مي سر پشت از خوران تلو تلو و سنگين كه بينم مي را اگين خانم.  اند
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 مي اتفاق حاال “.  است كرده كف دهانش و ، پيچد مي هم در را انگشتهايش
 !      “افتد مي اتفاق جا همين!  كنيد تماشا  ، چشمتان جلو  ، گوشتان بيخ!  افتد

 بزرگتر خيلي  ، زد تلنگر آن به او بودم ديده پيش روز چند كه  رنگي صورتي نور 
.  بخورد جادوگر سر پشت به نمانده چيزي  كه آيد مي نظر به حاال و است شده

  و  ، تپند مي آن اطراف در هم نور از ديگري  هاي  لكه.  است تند خيلي ضربانش
  صورتي  نور  لكه  طرف  به  را آنها آهنربايي اي  جاذبه انگار  كه طوري  ، آيند مي  جلو
 .      كشد مي

 جايش  از  خودش و  ،  بنشينيم  سرجايمان  آرام  كه  كند  مي  اشاره  ما  به  لوگن  آقاي 
    “  ؟ است خوب حالتان  ؟ اگين خانم “: گويد مي و شود  مي بلند

  مي فكر! بكنم را كار اين توانم نمي من  گفتند مي آنها ”: گويد مي ناگي خانم
  سر  را اش  جادوگرانه خنده  “! كنم احضارشان كه نيستم قوي  قدر  آن  من كردند

!  بينيد  مي حاال!  اشتباه!  اشتباه!  كردند مي اشتباه “.  كشد مي آه و  دهد مي
 !    “ حاال!  حاال

 ...     بايد اشم كنم مي فكر من ، اگين خانم- 

  مي  نظر از  را  ها بچه  “ ! ميرم مي من كه  ديد  خواهيد “: زند  مي فرياد جادوگر
  پيدايش  ؟  كيه دزد !  كن  پيدا را دزد  “.    شود مي  ثابت من روي  نگاهش  و  گذراند

 !    “ كن

 اما   ،  ترسم  نمي  بودم  تنها  او   با  كه  وقتي  اندازه  به.    آيد  مي  سراغم  به  ترس  فوري 
  به .  اند كرده وحشت من مثل هم ها بچه بقيه.  ام شده ميخكوب سرجايم
 .     آييم مي در  محكم دفاعي گروه  يك صورت به و شويم مي نزديك يكديگر
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.  اگين خانم ، ببرم خانه به را شما بدهيد اجازه “: گويد مي و رود مي جلو لوگن
  ابي سح شما حال و  كنم مي خبر دكتر يك  من ، بريم مي رختخواب به  را شما ما
”-    

  حاال .    دانم  نمي  را   اش  معني   من  كه  آورد  مي   زبان  به  اي   كلمه  خشم  با  اگين  خانم
  به  هم  قبال  كه  زند  مي  حرف  عجيبي  زبان  همان  به  و  كنند  مي  حركت  تند  لبهايش

  بيشتر   را  من  اين.    شود   مي   ترديد  دچار  و  ايستد   مي   او   نزديك  لوگن.    بود  برده   كار
 در بدي  خبرهاي بايد ، بترسد او خود اندازه به كسي معلم آقا وقتي - ترساند مي

 .     باشد پيش

  كشيده  صورتي  نور  طرف به  و  كنند مي حركت  سريعتر دار  نبض  نورهاي  لكه  حاال
.   روند  مي اگين خانم  بدن به  بعد و چسبند مي صورتي لكه به  آنها.  شوند مي

 .     شوند يم  پخش  بدنش گوشت زير نورها و درخشد  مي درون از اگين خانم

 !   ” نورها”:زنم مي فرياد و ايستم مي سرپا  خوران سكندري  من

 .     “ كرنل ، باش آرام “: گويد مي  و كند مي نگاه من به گردد برمي لوگن

     ؟ بينيد نمي را آنها!  نورها اما- 

     ؟  را نورها كدام- 

 !     بلعيده را نورها  او!  تنش توي - 

  يك .    خندد  مي  قاه  قاه  اگين  خانم  ،  شود  مي  خيره  نم  به  گنگ  و  گيج  لوگن  وقتي
  ها  بچه.  اند شده خيره من  به تعجب با همه .  كنم مي نگاه برم  و دور  به نظر
 را  اتفاق  اين  جلو  كه  آيد  برنمي  كاري   آنها   دست  از.  ببينند  را  نورها  آن  توانند  نمي

 .    بگيرند
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  و  پشت   نور، از اي  ندهپت و قلنبه حباب.  ماند مي ثابت اگين خانم روي  نگاهم
  رنگها   ،  روند  مي  هم  در  و  شوند  مي  ذوب  ها  لكه  ،  است  شده  تشكيل  سرش  باالي 

  شده   نور  كاسه  دو  چشمهايش.    روند  مي  او  تن  به  همه  و  ،  شوند  مي  قاطي  هم  با
.   است   كرده پنهان نظر از  را  آنها رنگارنگي كف  - ببينم را لبهايش  توانم نمي.  اند

 .      دارد برمي موج  انگار پوستش

  آرامش  كند مي سعي  دوباره و گرداند برمي اگين خانم طرف به را رويش لوگن
    -” بايد شما ، اگين خانم “: كند

.   پيروزي  و شرارت با آميخته نافذي  صداي .  كشد مي جيغ پيروزمندانه جادوگر
  چشمهاي .  كند مي را كار همين هم لوگن.  گيرم مي را گوشهايم دستي دو من

  باريك  شكاف يك اندازه  به تا كنم  مي تالش  فوري  اما ،  شود مي بسته كامال نم
  شق .    خورد  مي  سكندري   عقب  طرف  به  كه  بينم  مي  را  اگين  خانم.    كنم  باز  را  آنها

  برمي   چپ  سمت  به  را  سرش  ،  كند  مي  باز  طرف  دو  از  را  دستهايش  ،  شود  مي  رق  و
 .      نشيند مي لبهايش روي  مهرآميز و ماليم لبخندي .  گرداند

  گوشت   هاي   تكه.    شود  مي  منفجر  او  و.    شوند  مي  منفجر  بدنش  توي   نوراي   ،  بعد
 سر بر باران مثل و شود  مي  پخش  هوا توي  اش  روده  و دل و خون  ،  استخوان  ،

  تكه يك .  كشند مي  جيغ نفرت  و ترس با آنها.  جلوترند كه ريزد مي  هايي  بچه
  و  كشد مي خرناس درد شدت از او و خورد مي لوگن صورت به محكم استخوان

 .    افتد  مي زمين روي 

  الشه  آن  از  را  رويش  و  كشم  مي  خودم  كنار  را  آرت  ،  پوشانم  مي  را  چشمهايم  من
 صداي  هنوز  اما.  كشند  مي  جيغ همه .  كشم  مي  جيغ.  گردانم برمي  تكه تكه
  نمي  رديگ او اگرچه ، شنوم مي ديگر صداهاي  همه از بلندتر را اگين خانم جيغ
 .     بدهد سر صدايي هيچ تواند
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  شنيده   همچنان  جادوگر  فرياد   كرد،  مشخص  را  زمانش  شود  نمي  كه  ،  ثانيه  چند  تا
  يكي .    شود  مي  ساكت  صدا  بعد.    است  شده  قطي  ما  صداي   با  او  فرياد  -  شود  مي
  و  غيرعادي  سكوتي.  كنند مي فروكش فريادها و ها جيغ همه ، بعد ثانيه دو

     . آميز  اسرار

  كنم   نگاه  مجبورم.  مجبورم  اما  ،  بردارم  چشمهايم  روي   از  را  دستم  خواهم  نمي  من
 چشمهايشان هنوز آنها بيشتر اگرچه ،   كنند مي نگاه يواشكي هم ها  بچه بقيه. 
 .     اند برگردانده بود ايستاده جادوگر كه جايي از را رويشان يا اند پوشانده را

  و  خون اي  دايره مگر ، نمانده  باقي او از زيچ هيچ.  است شده  نابود اگين خانم
  پوشانده  را ها بچه از خيلي و لوگن ، علفها كه وحشتناك و تكه تكه اي  الشه
 .    خاكستري  اي  پنجره - دايره اين  مركز در و.  است

  حركت  بي ، زمين سانتيمتري  50 تا 30  حدود در ، نور  رنگ  خاكستري  و بزرگ  لكه
 دو  نزديك شايد طولش  و متر نيم و يك تا يك آن پهناي .  است معلق  هوا در

 .     است دندانه دندانه دورش حاشيه.  باشد متر

 كنند مي اشاره آن به هم ديگران.  بيند مي را نور اين كه نيستم كسي تنها من
  آنهايي   با  نور  لكه  اين  “  ؟  چيه  ديگر  اين  “:  گويند  مي  لبي  زير  و  زنان  نفس  نفس  و

   دارد فرق مبين مي معموال من كه

    . 

  آشفتگي  آن  به  ناباوري   با.    مالد   مي  دست  سرش  به  و  شود  مي  بلند  جايش  از  لوگن
  آدم  او.  دوزد مي چشم نور رنگ خاكستري  ديوار به بعد و كند مي نگاه خونين

 .      است نديده اين شبيه چيزي  امروز تا اما.   است اي  تجربه با و كرده تحصيل

 !     “ بود عجيب  ؟  ديديد شما!  شد منفجر او “: دشك مي فرياد هيجانزده پسري 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 43 

    ؟ چيه نور  آن-    “ ؟  مرده او “: پرسد مي لرزان صداي  با دختري 

     ؟ چيه آن  ،  آره- 

 .      آره- 

 را  پاهايش  فقط  ،   گيرد  مي  قرار  پنجره  پشت   وقتي.    زند  مي  دور   را  نور  پنجره  لوگن
 مي ظاهر سرتاپايش دوباره و آيد مي بيرون پنجره پشت از  بعد.  ديد توان مي

  نور   اين.    وحشتزده  تا  است  گيج  بيشتر  ،  برمن  و  دور  هاي   بچه  بيشتر  مثل.    شود
  هنوز   شايد.    است  داده   قرار  تاثير  تحت  را  همه  اگين  خانم  انفجار  قضيه   از  بيشتر

 جادوگر  مرگ   و  -   انفجار  قضيه   به   توانند  نمي  كه  هستند  شوك  از   ناشي   بهت  توي 
 .     دبپردازن -

 .     برويم اينجا از بايد ما- 

  ،  است  پريده بيرون دهانم از  حرف اين كه  حاال اما ، بگويم چيزي  نداشتم خيال
 اين  “: زنم مي فرياد.  شوند مي  من مبهوت همه.  است  من با حق  كه دانم  مي
 .     “ برويم اينجا  از فوري  بايد ما.   است خطرناك نور آن!   است بد

  اآلن  ما ، است غافلگيركننده خيلي اين.  كرنل ، نيست چيزي  “: گويد مي لوگن
 اتفاقي چه اين از بعد كه نيستم مطمئن من.  انگيزيم شگفت قضيه يك وسط

  موضوعي   تا  آيد  مي   پيش  زندگي  در  بار  يك   فقط  كه   است  فرصتي  اين  اما  ،  افتد  مي
  “ !  است  تصور بلاق غير...  نور اين...  اگين خانم.  كنيم تجربه را  ماوراءالطبيعه

 .    زند مي  برق صورتش هيجان شدت از ، حرفها اين گفتن موقع

  قاب   آن  و  لوگن  طرف   به  ترديد  با   و  شوند  مي   بلند   زمين  روي   از   ها   بچه   از  نفر  چند
 بهتر كه كنند مي فكر  و دارند اعتماد لوگن به آنها.   روند مي خاكستري  نور از پر

 .     باشند  او نزديك است
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  احساسش !  است شيطاني نور اين!  است اشتباه كار اين “: زنم  مي دفريا من
  سوء  با قدر  اين نبايد  تو “:گويد مي و خندد  مي ناراحتي با لوگن    “  ؟ كنيد نمي
  كرنل ، كني نگاه موضوع به ظن

    ." 

  مي  فرياد.  باشد احمق  اينقدر بتواند باهوشي  اين به آدمي كه شود نمي باورم
  او  روده و دل روي  داريد اآلن!  مرده اگين خانم!  ايد شده خون  غرق شما “: زنم
 !     “ رويد  مي راه

  خونش  غرق  شلوار و پيراهن به  و اندازد مي پايين را سرش.  ميزند پلك لوگن
 .   كند مي نگاه

  “ : گويد مي آرامي به.  است آشفتگي از پر دورش تا دور و اند سرخ دستهايش
 بلند  پاي   دو.    پرد  مي  بيرون  فشار  با  چيزي   خاكستري   نور  درون  از    -”  من  اوه!  اوه

  و  كلفت انگشتاني به  دام ك هر كه دارد  بازو چهار و مانند چرم و خپل بدني  ،
 يك سر از تركيبي مثل و است تيره سبز رنگ به سرش.  شوند مي ختم پشمالو
 .   ندارد  دهان.  آيد مي نظر به سگ  يك سر و انسان

 .     دارد هم اي  كشيده  و سفيد شيطاني چشمهاي .   ندندلب  و آويزان گوشهايش

.   دهد مي سر سوت و  هيس هيس  شبيه صدايي.  گيرد مي را لوگن موجود آن
  سر  روي  هيوال آن دستهاي  از تا دو.  دوزد مي چشم موجود آن به بهتزده لوگن
  روي   موهاي .  گيرند مي را لوگن  هاي  شانه  ،  ديگر دستهاي .   شوند مي  قفل  لوگن

  به  موها رشته  آن از يكي.  شوند مي بلند  غيرعادي  سرعتي با هيوال انگشتان
 .     كشد مي جيغ درد از لوگن.   رود مي فرو لوگن راست چشم
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  را  لوگن  سر و  - شوند مي دور  همديگر از سريع خيلي  جانور بااليي  بازوهاي  ،  بعد
  را  آن راستش پاي  با و اندازد مي زمين روي  را سر هيوال!  كنند مي  جدا گردن از

 .     كند مي لگد محكم

  صدا  هيس هيس و كند مي باز را دستهايش.  كند  مي نگاه ما بقيه به  هيوال
 مي كثيف را شلوارشان و كشند مي جيغ هم با ، بچه چهار و سي هر.  ميدهد

 .     كنند

   

   

   

   

    دزدي  يچه

  جيغ   و  افتند  مي  زمين  روي   ،  كنند  مي  برخورد  يكديگر  به  ،  دوند  مي  همه.    آشوب
 .    كشند مي

  فرار   هدف  بي.    ام  گرفته  بغل  در  محكم  را  آرت.    هستم  جنون  اين  از  جزئي  هم  من
   از.  كنم مي

  بمانم  سرپا كنم مي سعي.  شوم مي دور  چهاردست هيوالي  آن  و  خاكستري  نور
   ،  كنم مي گريه. 

 .     ترس شدت از بيشتر و شد كشته كه لوگن خاطر به كمي

  باال   را  آرت  ،  سقوط  موقع.    اندازد  مي  زمين  روي   و  دهد  مي  هل  محكم  مرا  كيدختر 
   داشته نگه
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 بازي   اين  كند  مي  خيال  -  خندد  مي  آرت.    بيند  نمي  آسيب  او  خاطر  همين  به  و  ام
   سر.  است

  و زند  مي بيرون خون  گلويش از كه بينم  مي بعد  اما ، زنم مي فرياد دخترك
   به دستهايش

  مي  زمين طرف به  سر  با دخترك .  خورند مي  تكان طرف  آن و طرف اين به شدت
   روي .   آيد

 .    شود  مي آرام كامال  بعد  و افتد مي زمين

  خواهم  نمي .  برميگردانم   را رويم ،  بيفتد صورتش به چشمم آنكه از قبل
   بوده كي او كه بدانم

 هر  زا كه باشم داشته تمركز چيزي  روي  خواهم مي فقط  لحظه،  اين در.  است
  ديگري  مسئله

 .     بشوم كشته هيوال  دست به  آنكه از قبل   فرار،  - است متر مه

.   گردم  مي فرار راه بهترين دنبال.  كشم مي  باال  را ام  تنه و ايستم مي  سرپنجه
.   است كرده احاطه وحشت را دورم تا دور ، طرف همه از.  است  سخت گفتنش

   را مرده بچه چهار ،  سه ، دو

 .     بدانم را تعدادشان خواهم نمي.  كشم مي  دست كار اين از  بعد - شمارم مي

.   ترسيد مي  مرگ از قدر آن  كه  همان  ديو، - پسرهاست از يكي  سر باالي  هيوال
  هاي   انگشت

  مي  نظر زير را اطراف ، سفيدش  چشمهاي  با .  اند  رفته فور ديو  شكم در  هيوال 
  را بعدي  قرباني دارد  انگار.  تدافمي  ديگر بچهاي     به بچه يك  از  نگاهش و گيرد

  دنبال هم شايد يا.  ميكند  انتخاب
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 .    گردد مي خاصي آدم

.   بدوم دوباره كه شوم مي آماده ، پنجره رنگ  خاكستري  نور در حركتي  ديدن با
   آن از مردي 

.   ميآيد  بيرون نور قاب از بود موهاي  با زني  ، او سر پشت.  ميآيد  بيرون پنجره
   زني  ، وا  از بعد

  كه  شود مي ظاهر ديگري  مرد ، بعد.  است پوشيده ساري  كه هندي  زني ، ديگر
   تيره پوستي

 .    دارد

  ،   ميافتد  راه هيوال طرف به.  ميگويد  ناسزا ، ميبيند  را جسدها وقتي هندي  زن
   باال دستهايش  

 .     شود مي خون و  خشم از پر چشمهايش و روند مي

 پير مرد “!  نه!  شارميال “: زند مي فرياد زن سر ، دوب شده ظاهر اول كه مردي 
   ريش.  است

 .    است  پوشيده مندرسي لباس و دارد آشفتهاي    و  سياه موهاي  و كوتاه

 مي  دوباره مرد ”!بگيريم را كار اين جلو بايد ما”:دهد مي جواب فرياد با هندي  زن
   “.   نه: “ گويد

  دستوراتش   هميشه  دارد  عادت  كه  است  آدمي  او  بگويم  ميتوانم   صدايش  لحن  از
   اطاعت را

 .    كنند
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 تا  من كه دارد را پوستي  ترين سياه او “...  ارباب “: گويد مي  ترديد با دوم مرد
   ، هام ديد حال به

 .    است  بوده  شب  خود مادرش كه انگار

 .   ” بكشيم را او نبايد ما اما.   راض دانم مي “: گويد مي تشر با اول مرد

 آن تا نميايستم   بيكار اينجا من.   ها بچه “: غرد مي  خشم با ي هند زن
  را بچهها    همه قاتل شيطان

 .    “ است وحشتناك اين.   بكشد

 .    “ ارباب ، است خانم با حق  “ : گويد مي سياه مرد

.   خوب بسيار  ،  اوه “: دهد مي جواب غرولند  با دارد  تن به كهنه  لباسي  كه مردي 
  از چندتا هر

 نظر  به  وحشيها    مثل خواهيم نمي   ما.  ميدهيم  نجات بتوانيم  كه را اه بچه
  و خندد مي.  “ بياييم

  پنجره   به   تا  شويد  كار  به   دست   “ .    بشوند  پراكنده  كه  كند  مي  اشاره  ديگران  به   بعد
   برگردانيمش

 .     “ آوريم مي گيرش دوباره بعدا.  بدهيد هلش پنجره توي . 

 فرار جاي  به كه است كرده مبهوت مرا چنان عجيب مهمكال و ناگهاني ظهور اين
   به رسيدن براي 

  از  ـ شيطان ، زن آن قول به ـ هيوال.  ايستم مي سرجايم حركت بي ، امن محلي
   مي ديو جسد
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  دونده   يك  مثل  دخترك.    رود  مي  دختربچه  يك  دنبال  به  سنگين  و  آهسته  و   گذرد
   از المپيك

 ثانيه  دو  از  كمتر  در   و  دارد  درازي   خيلي  پاهاي   الهيو  اما  ،  كند  مي  فرار  هيوال  دست
   مي او به

  پايش  كنار زمين چون و...  كند  مي دراز را پشمالويش  و بلند هاي  انگشت.  رسد 
   هم از ناگهان

 .      كشد مي عقب  را بازوهايش  ، آيد مي باال و پاشد مي

 سريع   حركتي  با  را  سرش  و  دهد  مي  سر  بلندي   مانند  سوت  صداي   شيطاني  موجود
 .   چرخاند مي

.   اند آمده بيرون(  پنجره ، مرد آن قول به يا)  قاب از كه بيند مي را نفري  چهار
   نگاهشان خيره

 به طرف دو هر از آنها.  است نفرت و خشم از پر سفيدش هاي  چشم.  كند مي
   نزديك هيوال

  جرق  رنگي آبي ضعيف نور.  گذارند مي باز را  پنجره تا هيوال ميان راه  و  شوند مي
  نور همين ، نظرم به ـ زند مي بيرون سياه مرد انگشتان سر از و كند مي جرق

   حواس و شد زمين انفجار  باعث

 .     داد نجات را دخترك جان و كرد پرت را هيوال

  گرفته   گاز  مرا  كه  است  بار  اولين  اين.    گيرد  مي  گاز  محكم  را  من  راست  بازوي   آرت
   از.  است

  گرومب  با  آرت.  افتم مي زمين روي  پشت از هم  خودم  و كنم مي  رها  را او  ،  درد
  روي  سنگيني
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 دست   چهار  ،  كنان  غون  و  غان  و  خوشحالي  با  بعد.    خورد  مي  غلت  و  افتد  مي  زمين
  طرف به پا و

  است   گنده  بازي   اسباب   يك  آن  كه  كند  مي  فكر  حتما.    رود  مي  شيطاني  موجود  آن
   است  معلوم . 

 تا گيرد مي گاز طور  آن را من كه ندارد نگراني هيچ الهيو آن با كردن بازي  از
 .     كنم رهايش

 ...     “ يك آن!  برگرد!  آرت  “: زنم مي فرياد

  آرت   روي   و  گردند  برمي  پايين  طرف  به  سفيدش  هاي   چشم.    بيند  مي  را   من  هيوال
  مي ثابت

 قابل كه بلند چنان هايي قدم با ، بعد و.  كشد مي پرطنين و بلند صفيري .  ماند
   ، نيستند تصور

  بعد  و ـ بدهم  نشان را ترسم كنم مي پيدا وقت سختي  به.  دود  مي ما طرف به
   باالي  هيوال

  دسته  يك مثل و  كند مي بلند را آرت  دست يك با ،  شود  مي خم.  است  سرمان
   هيس مار

 .     دهد مي  سر هيس

  است رفته يادم از  ستر  ـ دارم  برمي خيز  هيوال طرف به  و “ !  نه “ : زنم مي فرياد
   فقط حاال و

  كردم  مي  فكر  دور  از .    آيم  مي  فرود  هيوال  بدن  چپ   سمت  روي .   هستم  آرت  نگران
   پوستش كه
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  و  شكننده ، حشره يك بدن پوسته مثل كه بينم مي اآلن ولي  ، است چرم مثل
  آن   و  روند  مي  فرو  شكننده  پوست  اين  توي   هايم  مشت.    است  انعطاف  قابل  غير

 .   كنند  مي تكه هكت و خرد را

  كشم   مي   فرياد  ،  ام   نديده  خودم   از  دعوايي  هيچ  در  كه  قدرتي   چنان  با  و  وحشيانه
    . 

  رشته   مثل  موهايش  ـ  كشم  مي  را   پشمالويش  بازوهاي   ،  آرت  به   رسيدن  از  نااميد
   علف هاي 

  بازوي   روي .    اندازد   مي  كناري   مرا   و  كند  مي  هيس  هيس   دوباره  هيوال.    اند   دريايي
  ، راستم

  از .  شكند  مي  و پيچد  مي  بدنم سنگيني زير دستم.  خورم مي زمين به محكم
 و  گيج و ايستم مي سرپا زور به ، ميزنم غلتي  حال، اين با.  كشم مي نعره درد

  نجات براي  مصمم اما  سردرگم،

 .    افتم مي راه ،  آرت

  است   انداخته  پايين  را  سرش  ،  گرفته  بغل   در  را  آرت.    نيست  اينجا  شيطان  آن  اما
  را پاهايش و

 .    دود مي خاكستري  پنجره طرف  به و دهد  مي حركت فرفره مثل

 !     “ برانابوس “: زند  مي فرياد هندي  زن

 .     “ برود بگذار “: گويد مي نفري  چهار گروه رييس

 ...     بچه اما ـ

 .      ندارد ربطي ما به ـ
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  اما  ، است فايده بي “ !  آرت “: زنم مي فرياد و  ، شوند مي سرازير هايم اشك
  دنبال به همچنان

 كه كنم پيدا سرعت و قدرت قدر آن كنم مي خدا خدا و دوم مي شيطان آن
   هيوال از قبل بتوانم

 .     برسم پنجره به

  نفر  چهار آن  به و گردد برمي .  كند مي  مكث خاكستري  نور  پنجره كنار  هيوال
  و  دهد  مي تكان آنها طرف به  را آرت ، كنان هيس  هيس.  اندازد  مي نگاهي
  موهاي .   كند مي شان مسخره

  باال  او  پاهاي   از  پشمالو  مار  آن  ،  بعد   و  پيچند   مي  آرت  پاي   دو  هر  مچ  دور  دستش
 .    رود مي

  احساس   هيچ  ،  كشد   مي  را  هيوال  آويزان  و  شل  هاي   گوش  و   خندد  مي  هرهر  آرت
   كه كند نمي

  بازي   براي   بهتري   چيز   ـ  اندازد   مي   را   رنگش  نارنجي  هاي   تيله.    باشد  خطر  معرض   در
   كرده پيدا

 .     است

  مي  دراز هيوال طرف به را هايش دست از يكي و زند مي فرياد خشم با هندي  زن
   زن .  كند

  از  قبل.  آيند  مي  نظر به طلسم  يك مثل كه  كند  مي شروع را  كلماتي كردن زمزمه
   وردش آنكه

 ناپديد   و  زند  مي  ضربه  خاكستري   نور  به  ،  پرد  مي  پنجره  توي   هيوال  ،  برسد  آخر  به
   به. شود مي
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 .      آرت با  همراه اما  ـ بود آمده بيرون ازش كه گردد برمي جهنمي همان

    

  هق  ، جيغ ـ اطرافم.  مانم مي خيره پنجره به ،  بهتزده  و شوند مي خم زانوهايم
   ، ناله و گريه هق 

  به كه ده اهالي فريادهاي  ، دهكده طرف  از فريادهايي.  مرگ و خون هاي  رگه
  هاي   بچه كمك

 را  ها خون توانند مي فقط حاال و اند رسيده دير خيلي اما ، آمده مجروحشان
 .     بشويند

  نور .    اند  شده  جمع  پنجره  كنار  ،  بودند  رسيده  راه  از  هيوال  سر  پشت  كه  نفري   چهار
   به دوباره

  در  سفيد  رنگ به و  تپد مي  داخل طرف به پنجره  هاي  حاشيه.  آيد  مي  در  تپش
 .    آيد مي

 .      ايستد مي پنجره جلو  گروه سردسته

 ماست   منتظر  ديگر  طرف  كنيد  مي  فكر  “:  پرسد  مي  دارد  اي   تيره  پوست  كه  مردي 
     “ ؟

  “ .  داريم راه  يك فقط فهميدنش براي  “ : گويد  مي و اندازد  مي  باال  شانه رييس
   و رود مي جلو

  پنجره  در  سياه مرد بعد و او سر پشت هم روب زن.  شود مي ناپديد هيوال مثل
 .    شوند مي ناپديد
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  اندازد  مي فالكت و بدبختي از پر منطقه آن به نگاهي و كند مي مكث هندي  زن
   روي   نگاهش. 

 بگويد  چيزي   كه  كند   مي  شروع.    كشد  مي  هم  در   را  اش   چهره.    ماند  مي  ثابت  من
   نظرش اما ،

 .     اردذ گ مي  قدم نور درون  به و شود مي عوض

    

  ،  سكوت در  لرزم مي  هنوز راستم دست درد و حادثه اين ضربه از. ام  شده  گيج
    نور به

 تيره  هايش   كناره  و   تپد  مي  تر  سريع  و  تر  سريع  حاال  كه   ام  مانده  خيره  خاكستري 
 .    شوند مي تر

 يكديگر از جدا هاي  لكه صورت به دوباره و بپاشد هم از كه است نمانده چيزي 
 .     بيايد در  نور

 تازه هاي  فرياد و جيغ ، كنند مي پيدا را هايشان بچه بقاياي  مادرها و پدر وقتي
 تر دار دامنه لحظه هر كه شيون و ناله از عظيمي همسرايي.  شود مي پا به اي 
  دوند   مي  هنوز  ها  بچه   از   بعضي .    آيد  مي  در  اندوه  از   ديواري   صورت  به  و  شود  مي

  نمي  ، شده تمام قضيه كه دانند نمي آنها. 

 .      است بوده آرت او قرباني آخرين و ،  رفته  هيوال كه دانند

  اميدي  آنجا كه كنم باور  خواهم  مي ، خورم مي سكندري  لرزان  پنجره طرف به
   زن كه ،  هست

 تا  تواند نمي آرت.  شود مي ظاهر آنجا و است گرفته آغوشش در را آرت هندي 
 .      است من برادر او.  كنم گم  را او توانم نمي من.  باشد رفته ابد
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  هسته    دارم،   برمي  را  آنها.    بينم   مي  زمين  روي   پنجره   كنار  را  اي   شيشه  هاي   تيله
   نارنجي

 و  هاج.  ميگذارم شلوارم چپ جيب در را آنها بعد و ، كنم مي برانداز را رنگشان
 .    ام مانده  واج

 .     ندارم هتوج چندان گيرد مي  اوج  ام شكسته  بازوي  در كه دردي  به

  و  غم در را پسكينستون و برگردند وقتي اينكه به و كنم مي فكر بابا و مامان به
  ببينند سوگواري 

 سرم  در  مامان  هاي   حرف  آخرين.    كنند  مي  چه  ،  است  شده  دزديده   آرت  بفهمند  و
   “: پيچد مي

 ربهت كه گفت مي و گفت مي دنيا برادر بهترين من به بابا “ . باش برادرت مراقب
   از  آنها از

 .      كنم مي مراقبت آرت

 .   ببرد را او شيطاني هيوالي   يك كه گذاشتم.  نكردم را اينكار اما

  دهم  نمي گوش فريادها و ها جيغ به.  مانم مي خيره خاكستري  نور آن قلب  به
   پنجره روي . 

  پيش  سال يك از كه  صدايي  كند، مي زمزمه گوشم در صدايي.  كنم مي تمركز
   نشنيده حاال تا

  آن فوري  بايد.  است عجيب  پيشنهادش. بكنم  بايد چه كه  گويد  مي  من به .  ام
   بگيرم نشنيده را

 .      توانم نمي اما. 
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 بسته  از قبل اگر اما.  برود است ممكن لحظه هر.  شود مي بسته دارد پنجره
   آن از پنجره شدن

  و  بدهم  نجاتش ،  كنم دايپ را آرت بتوانم شايد...  بروم  هيوال دنبال و...  بگذرم
   خانه به را او

 .     برگردانم

  و  كشته  را  آرت ،  گذاشته فرار  به  پا كه همين هيوال احتماال.  است  ديوانگي اين
   كرده قصابي

  كه   دارد  احتمال.    است  خبر  چه  پنجره  اين   طرف  آن  دانم  نمي  كه  من  ،  تازه.    است
   هيوالهاي 

  شوم   مي  كشته  هم  من  ،  زياد  احتمال  به.    باشند  هم  برد  را  آرت   آنكه  مثل  ديگري 
   اگر حتي. 

 اين.    ندارم  برگشتن  براي   راهي  ديگر  ،  برود  بين  از  پنجره  كه  همين  ،  نشوم  كشته
   و بابا ، طوري 

  بايد .  شود مي برابر دو اندوهشان.  دهند مي دست از را شان بچه دو هر مامان
   را راه اين

 .     بگيرم نشنيده را مانند خودكشي ادپيشنه آن  و صدا آن بايد.  كنم فراموش

  فكر  طور  اين خواهند نمي آنها.  دانند مي مقصر مرا آنها چون .  توانم نمي اما
   به اما ، كنند

  برادرت   او.    نكردي   مراقبت  او  از  تو  “:  گويد  مي  آنها  نگاه  هر.    گناهكارم  من  نظرشان
  تو.  بود
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 .     “ توست تقصير اين.  برود دست از  كه گذاشتي.  نبودي  مواظبش

  مي  پت پت  به رنگ خاكستري  نور.  شود مي خم داخل طرف به پنجره هاي  كناره
   ديگر.  افتد

 .     بگيرم تصميم مجبورم.  نيست وقتي

 پنجره  ،  بكنم  كاري   آنكه  از  پيش  خواهد  مي  دلم.    اندازم  مي  سرم  پشت  به  نگاهي
   تا بشود بسته

  اما .  ام نداشته فرصت آرت دنبال به تنفر  براي  كه بدهم فريب را خودم بتوانم
  كند   مي  وادارم  غريزه.    كنند  مي  حركت  جلو  به  پاهايم  ،  گردانم  برمي  را  سرم  وقتي

   درون خاكستري  نور از كه

 .     بگذارم  پا جنايتكار شيطان آن قلمرو به و ـ  بگذرم پنجره

   

   

   

   

   

   آب روي  رفتن راه

  است  گرفته را دورم تا دور مهي مثل.  آورد مي  دوام ثانيه چند تا خاكستري  نور
  هيچ اما ،

  در   را  خود  من  و  شود   مي   جدا  من  از  بعد.    كنم  نمي  حس  آن  از   سرمايي  يا  رطوبت 
   درخت احاطه
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 .     ناجور  پيچيده هم در و كوله و كج هاي  درخت از  جنگلي.  بينم مي ها

 .     كشند مي زوزه آنها

  ، آورد  مي وجود به  را وحشتناك صداي  آن ي ديگر چيز كه كنم مي  فكر ابتدا
   مثل صدايي

  كه  گويد مي عقلم.  فلز روي  كشيدن اره و ماشين هاي  ترمز غيژ غيژ از مخلوطي
  نزديكي اين

 درخت  كه  بينم  مي  بعد  اما.    غريبي  و  عجيب  جانور  هيچ  يا ،  نيست  كارگري  هيچ
   مي حركت ها

  لكه   و   رنگ  تيره  پوسته  در.    دنخور   مي  تاب  و  شوند   مي  خم  آهسته  خيلي   ،  كنند
   ، شان لكه

  در .   آيد مي  بيرون ها  سوراخ اين درون از زوزه صداي  و.  دارد وجود  هايي  سوراخ
   ، مورد اين

 .     ندارد وجود ترديدي  هيچ

 بايد  ها  زوزه.    كنم  اعمال  شرايط  بر  را  منطق   ،  اسپاك  آقاي   مثل  كه  كنم  مي  سعي
  باد خاطر به

  اصال  كه است اين توجيهم اشكال تنها.  پيچد مي ها سوراخ اين توي  كه باشند
  كار در بادي 

  مي  درست را صداها اين ها درخت خود كه ـ دانم مي ـ دانم مي من و.  نيست
  آنها.  كنند

 .     كشند مي زوزه  ـ گرسنگي و ـ نفرت  و  خشم سر از و.   دارند درد.   اند زنده 
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  را   آن  شود  نمي  يا.    نيست  كار  در  اي   جرهنپ  هيچ  ديگر  اما  ،  گردم  مي  پنجره  دنبال
   طرف اين از

 .      است  شده  تكه تكه بودم مانده خيره  ها درخت به من  وقتي اينكه يا ، ديد

 پايين.  رسد مي گوش به ماليمي شلپ صداي .  روم  مي جلو قدم يك ، ترديد با
  دوباره .  است  پوشانده آب را جا همه.  بينم مي آب ، پايم زير.  كنم مي  نگاه را

   هيچ.  كنم  مي نگاه ها  درخت به

 .     است  آب خط زير آنها همه ريشه.  بينم نمي اين ريشه

  درخت   و  ،   است   آلود  گل  و   كدر  آب   اما.    است  چقدر  آب  عمق   ببينم  تا  كنم   مي  قوز
   نور  جلو ها

  اول   بند  آهسته  خيلي.    كنم  مي  فرو  آب   در  را  هايم  انگشت  از   يكي.    اند  گرفته  را
   را مانگشت

 جامدي  چيز  هيچ  آنكه  بدون.    انگشتم  پنج  بعد  و  دوم  بند  بعد  ،  برم  مي  آب  درون
   ، كنم حس را

  به بعد  و  ،  شوم مي  خيره  دستم به.  برم مي فرو آب  در  مچ  باالي  تا را دستم
  بايد من.  پاهايم

  دانستم   مي  ها  درخت  مورد  در  كه   طور  همان   ـ  وگرنه.    باشم  ايستاده  سكو  يك  روي 
   دانم مي ـ

 .    نيستم من اين كه

 !     ام ايستاده آب  سطح روي  من
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  ندارم   شك  و  ترسم  مي  ،  كنم  حركت  دوباره  اينكه  از.    شوم  مي  بلند  جايم  از  فوري 
   مي اآلن كه

  شلپ  آب ، دهم مي حركت را پاهايم وقتي  اينكه با ولي.  شوم  مي  غرق و افتم
   ، كند مي شلوپ

 اوضاع  تا  كنم  مي  دار  زاويه  پايين  طرف  به  را  تمراس  پاي   كف.    روم  نمي  فرو  آن  در
  امتحان را

 را پايم كف و كشم مي بيرون را آن وقتي  اما.  رود مي فرو آب در پايم.  كنم
   آب روي  صاف

 .    دارد مي  نگه مرا آب  سطح  ، دهم مي قرار

  نيست   زمين  روي   رفتن  راه   شبيه  درست.    سوم  قدم.    قدم  دو.    دارم  برمي  قدم  يك
  رشتبي. 

  نمي  كه  ، شكلي  به  آب اما.  است  بادكنكي قصر يك كف روي  رفتن راه شبيه
   داشته امكان تواند

 .     دارد  مي  نگه را من ، باشد

   شود،   مي  شديد  راستم  بازوي   درد  وقتي  ،  بعد  و  زنم  مي  لبخند  عجيب  حالت  اين  به
   بند نفسم

  درد  ناگهاني  هجوم  اام.    بودم   كرده  فراموش  كلي   به   را  ام  شكسته  دست.    آيد  مي
   انداخت يادم

  مي  فكر كه  قدر آن.  بود  نشكسته دستم وقت  هيچ حاال تا.  ام ديده صدمه كه
  ناراحت كردم
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 .      نيست هم خوشايندي  چيز قطع  طور  به اما ،  نيست كننده

  تكان  كه  دارم نگه طوري  را بازويم كنم مي  سعي  و دهم مي ادامه رفتن راه  به
   البته.   نخورد

  آن روي  توانم مي سختي به و است ناهموار آب سطح ـ است آسان نشگفت
  مي  چپ  و  راست  به  مدام  اما ،  بيفتم كه  كنم  نمي احساس.   كنم حفظ  را تعادلم
   مي مجبور ، تعادل حفظ براي .  پيچم

 .     كند مي شديد  را درد  دوباره اين  و كنم استفاده هايم دست از كه شوم

  بروم  راه آب روي  است ممكن چطور اينكه يا هستم اكج كه را اين فكر  عمد، به
   دور ذهنم از

  پيدا   را  آرت  كه  ام  آمده  اينجا  من.    باشم  چيزي   چنين  نگران  توانم  نمي.    كنم  مي
  چيز هيچ.  كنم

 امن جايمان سالي كنار در و برگرديم خانه به تايي  دو وقتي.  ندارد اهميت ديگر
   توانم مي  بشود،

 .     كنم تعجب ابد تا لمسائ بقيه خاطر به

  “   شود  مي  طور  همين  هم  حتما  ،   آرره  “:  گويد  مي  و  خندد  مي  هرهر  دروني  ندايي
   ! 

  كند  ام آشفته ها درخت زوزه نگذارم كه كنم مي سعي.  گيرم مي نشنيده را آن
   خوران تلو تلو و

 .      دهم مي  ادامه ام شده  ربوده برادر  جوي  و جست به
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  باال  شلوارم هاي  پاچه  از حاال و  است  كرده  خيس  حسابي را جورابم و  كفش  آب
   آن به.   آيد مي

 .     كند نگرانم اي  مسئله چنين كه آنم از بزرگتر من. كنم نمي توجه

  هم   راهي   هيچ  و.    نيست  آرت   يا  شيطان  آن  ،  آدم  نفر  چهار  آن  از  اي   نشانه  هيچ
   كه نيست

 پيدا آنها از پايي جاي  شايد ، بودم عادي  جنگل يك در اگر.  كنم پيدا را ردشان
  اما.   كردم مي

  ثبات   بي  سطح  روي   ،   شوند  مي  تشكيل  آب  روي   من  حركت  با  كه  هايي  موج  از  غير
   هيچ آب

 .      نيست اي  نشانه

 هيچ  هم آنها روي  و.  هستند ها درخت فقط.  ام نديده جانوري  يا پرنده هيچ
   نمي ديده برگي

  ،  اندازند مي طنين محيط در وقفه بي  كه  ند،كشيد نمي را ها  زوزه  آن اگر.  شود
   كردم مي فكر

 .     زنند مي سيخونك گوشم پرده به سوزن مثل  صداها.   اند مرده كه

     ؟  چي حاال: پرسد مي كه شنوم مي  سرم در صدايي

  جلو  صدايم با دارم سعي  “ .  روم مي جلو  هم باز  “: دهم مي جواب  بلند  صداي  با
   شدن شنيده

 پيدايشان من.  باشند  ها طرف همين جايي بايد آنها “.  بگيرم را ها درخت زوزه
 .     “ كنم مي
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  است  ممكن حتي يا باشند گذشته ديگري  پنجره از است ممكن آنها. ضرورتا نه
   جايي همان به

 .     باشند نيامده شدي  وارد تو كه

 !     “ كنم مي پيدايشان من “: گويم  مي بيشتري  اصرار با

  بروي  كه نيست جايي.  بخوري  كه نيست چيزي  اينجا ؟ چي نكني پيدايشان اگر
   اين ذره ذره ـ

  را  تو آب ،  بكشي دراز اگر  خوابي؟ مي چطوري .  است يكسان و  شكل يك جنگل
 .    دارد نمي نگه

 .     شود مي خيس هايت استخوان مغز تا ، دارد  نگه  هم اگر حتي

    .  بخوابم درخت  يك هاي  شاخه  روي  توانم مي من ـ

 .     “ بخورند آدم آنها شايد: “  دهد  مي جواب صدا

  مي .  باشد  هم   ماهي  آبها  اين  توي   شايد.    نباش  احمق   “:  كنم  مي  زمزمه   ناباوري   با
  يكيشان توانم

 .    “  بخورم و بگيرم را

  است  ممكن اينجا.  بگيرد را تو يكيشان هم شايد “: كند مي  شروع  دوباره صدا
  كشتن  براي  و منتظرند هميشه  كه  آنهايي.  آب زير هيوالهاي .  باشد  هم كوسه
  زير درست.  كنند مي حركت

    “ گوشتخـ ماهي يك پايت

 !     “ شو خفه  “: گويم مي خشم با
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 !     “  آرت!  آرت  “: زنم مي فرياد

   بدهد،   جواب  من  فرياد  به  كند  سعي  و  باشد  اينجا  او  اگر  حتي.    نيست  جوابي  هيچ
   غيژ احتماال

  وقت  هيچ من.  است فايده بي.  برسد من به صدايش گذارد نمي ها ختدر  غيژ
   نمي پيدايش

.    است  كرده  تكه  تكه  و  كشته   را  او  هيوال  آن   احتماال  حاال  تا  ،  صورت   هر  در .    كنم
  راهي بايد

 .     ام  مرده برادر نه ، باشم خودم نگران بايد.  كنم پيدا خانه به برگشتن براي 

  او   كه  كنم   باور  بايد  من.    كنم  نمي   هم  فكر  و .    كنم  فكر  ري طو  اين  توانم  نمي  اما
   فكر.  است  زنده 

  آن  از دردناكتر( چطور دانستم مي اگر حتي)  برگردم خانه به آرت بدون اينكه
   بشود كه است

 .     كرد تصور

  ـ   كند  نمي  كار  ام  مچي  ساعت.    ام  بوده  اينجا  مدت  چه  حاال  تا  كه  دانم  نمي  هيچ
   پنجره از  وقتي

  است   گذشته  ساعتي  چند  كه  كنم  مي  احساس.    افتاد  كار  از  ،  گذشتم  خاكستري 
  خيس پا تا سر. 

  مي   تالش  شدت  به .    دارم  تنهايي  و  فالكت  احساس  و  است  شده  سردم  ،  ام  شده
   به كه كنم
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  كه  بار هر.  نكنم فكر شدند كشته  شيطان آن  دست  به كه هايي بچه  و لوگن
   از تصويري  ذهنم

  فشار  خودم به.  لرزم مي خودم به ، كند  مي زنده برايم را نريزي وخ و  كشتار آن
   كه آورم مي

  فكر   عام  قتل  قضيه  به  كه  نيست  وقتش  اآلن.    بشوم  متمركز  ديگري   خاطرات  روي 
  بايد.  كنم

 .     بشوم متمركز آرت  كردن پيدا روي  فقط

  بالفاصله   اآنه.    درخشد  مي   رنگ   نارنجي   كوچك  لكه   چند  ،  من  از   جلوتر  متر  دو  يكي
   از بعد

  مي   كه   آبي  جنگل  اين   از   اي   نقطه  هر.  كردند  تپيدن   به  شروع  اينجا  به  من  رسيدن 
   مي من با روم،

 .      شوند نمي جدا من از و آيند

  هم   در  كه  نيستند  انبوه  قدر  آن  ها  درخت  اينجا.    رسم   مي  باز  نيمه  اي   محوطه  به
   در.  بروند فرو

 به   مات  نوري   با  خورشيد .    ببينم  را  ارغواني  و  گرفته  آسمان  توانم  مي  قسمت  اين
  من چپ  سمت

 !    راستم سمت به ضعيف خيلي ، ديگر خورشيد يك و ـ تابد مي

 جايشان سر هنوز خورشيدها.  كنم مي  نگاه دوباره و مالم مي را هايم چشم
  و  نوري  پر به.  هستند
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 و  ترچككو.  ام داشته عادت ديدنش به هميشه كه نيستند خورشيدي  گرمي
   ديدن از.   كدرند

  زوزه  هاي  درخت و آب ـ كنم نمي  تعجب ، بايد كه قدر  آن دوقلو  خورشيدهاي 
   هشدار اين كش

  دانم  نمي.    نيستم  خودم  دنياي   در  ديگر  باشم   داشته  ياد  به  كه   اند  داده  من  به  را
  اينجا  روز و شب

 .     نه يا  دارد  وجود شب  اصال اينكه  يا ، است چطور

  گذرند   مي  مقابلم  از  تپنده   نورهايي  لحظه  چند   دوزم،  مي  چشم  باال  طرف  به  وقتي
   ، ها  رنگ. 

  و  لغزند مي جهت يك در آهسته خيلي و دارند متفاوتي هاي  اندازه و ها شكل
  كه  بينم مي را نور از ديگري  هاي  لكه و  كنم مي نگاه اطراف به.  روند  مي پيش
   آنها.  شناورند ها درخت ميان

  مسير هيچ چون.  روند مي پيش چپ سمت در  دور اي  هنقط سوي  به هم
  ،  ندارد  وجود مشخصي

 را  سيار نورهاي  اين كه گيرم مي تصميم حاال.  ام رفته راه هدف بي حال به تا
 شيطان  آن  دنبال  به  كه  بينم  مي  را  نفري   چهار  ،  بعد  ساعت  يك  شايد.      كنم  دنبال

   آمده بيرون پنجره از

  بقيه  از دورتر كمي ريشو پيرمرد و اند ايستاده باز اي  محوطه در آنها.  بودند
   نظرم به  و است

.   خورد مي وول طرف آن و طرف اين و كند مي زمزمه را وردي  پيرمرد كه آيد مي
  روي 
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 جمع پيرمرد مقابل جايي  در نورها.  است شده متمركز  تپنده و متحرك  نورهاي 
  طوري  و  شده

  مزرعه   در  كه  اي   پنجره  شبيه  اي   پنجره  شكل  به  كه  اند  گرفته  قرار  يكديگر  كنار  در
  بيرون

 .      اند آمده در ديديم  دهكده

 .     شوم مي نزديك آنها به ، ببينند مرا  بگذارم آنكه بدون

  اين .  كشتيم مي را او  بايد ما كه گويم مي  هم  هنوز ...  “: گويد مي  هندي  زن
   كه نبود درست

 ما   است   قرار .    ببرد  خودش  با  را   آنها  از  ييك   و   كند  عام   قتل  را  ها  بچه  او   گذاشتيم
   مردم از

 .      “ ماست وظيفه اين.  كنيم محافظت

  نداشت   خوبي  دليل  اگر.    كند  مي  كار  چه  كه  داند  مي  ارباب:  “  گويد  مي  سياه  مرد
   نمي ،

 .     “ برود شيطان كه گذاشت

  بوس برانا.  كني مي  عادت مردم مرگ ديدن به “: گويد مي طاليي مو جوان زن
  اي   عالقه هيچ

  وقت  افتاده  پا پيش چيزهاي  جور اين براي  او .  ندارد  آدم تا چند زندگي   نجات به
 .      “ ندارد

  دست  از   به   تو  ؟   افتاده   پا  پيش  “ :  گويد  مي  و  شود   مي   منفجر  خشم   از  هندي   زن
   زندگي  رفتن
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     “ ـ پا پيش گويي مي  ها آدم

  برانابوس  كه  است  چيزي  اين.    نه  “:  گويد  مي  و  كند  مي  قطع  را  او  حرف  جوان  زن
   او.  گويد مي

 نجات از كمتر ما ماموريت  كه گويد مي ، داريم بزرگتري  هدف ما كه گويد مي
  دست   به  كه  باشيم  آدمي  هر  نگران  توانيم  نمي   ما   ،  گويد   مي  او.    نيست  بشر  نوع

   شود مي كشته شيطاني هيواليي

  اينجور   از  شما  كه  نيست  مهم  او  اي ر ب.    كنيم  تلف  ها  شده  گم  براي   را  وقتمان  يا  ،
   ، بكنيد كارها

      “ــ ما اما

  مي  سعي دارم من “: ميزند فرياد و گردد برمي خشم با ـ برانابوس ـ تر مسن مرد
  كاري  كه كنم

...   بتوانم شايد ، كنيد تمام را مانند ميمون ورورهاي  اين شما اگر.  بدهم انجام
   و بيند مي را من “

    “  ؟ آمده  جهنمي كدام  از ديگر اين “.   گذارد  مي امناتم را حرفش

 .     كنند مي مكث ، بينند مي را من  وقتي و گردند مي بر  دفاعي  حالت به بقيه

 .     “  آيد نمي نظر  به شيطان شبيه “ : گويد مي سياه مرد

  از   تايي   چند.    دهد  نمي   نشان  ظاهرشان  ها  بعضي   “:  گويد  مي  غرولند  با  جوان   زن
   توانند مي آنها

.   برد مي باال را راستش دست “.  باشيد مراقب بايد شما.  بيايند در آدم  شكل به
   سر از
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 .      است گرفته  هدف را من كه  قدرتي.   كنم مي حس را قدرت انگشتانش

  “  ام فلك كرنل من!  نيستم شيطان من!  نزن صدمه من به!  نه “ : زنم مي فرياد
   ! 

  فوران   آنها  از  بود  نزديك  كه  عجيبي  جادويي  قدرت  و  كند  مي  خم  را  انگشتانش  زن
   مهار ، كند

 .     “ زند نمي حرف شيطان شبيه  “: گويد مي و كند مي اخم.  شود مي

  كه  بود  اي  بچه همراه  او.  است  دهكده پسرهاي  از يكي “: گويد مي  هندي  زن
   رو” .دزديد كاداور

 .     “ سالم”:  زند مي لبخند من به

 .     “ سالم “: دهم  مي جواب  كوتاه و  عصبي خيلي

     “ ؟  كند مي كار  چه اينجا: “ گويد مي بدخلقي با برانابوس

 دنبال شايد.  باشد گذشته پنجره از ما دنبال به كنم فكر “: گويد مي هندي  زن
   ، باشد  برادرش

 .     اندازد مي باال را ابروهايش از  يكي پرسشگرانه  حالتي با ، من به رو  “ ؟ نه

 .     برگردانم را او كه ام آمده من.  دزديد را ،  آرت ، برادرم ـ شيطان  ـ هيوال.   بله ـ

  و  كرده قصابي را بچه حاال تا او!  احمقانه چه “ : زند مي فرياد خشم با برانابوس
 .      “ بلعيده

 !   “ نزن را حرف اين!  برانابوس: “ گويد مي   آهسته  هندي  زن

 .      است حقيقت اين  ؟ نه چرا ـ
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  جلو نه.  بگويي را اين نبايد تو ، باشد طور اين هم  اگر حتي.  داني نمي كه وت ـ
   به زن ...   چشم

 .     كند مي اشاره من

  كه  شده بزرگ قدر آن پسر قدر اين اگر “: دهد مي  جواب و  خندد مي برانابوس
  ، بيايد ما دنبال

  ما   ؟  رسپ  ،  گويم  نمي  درست .    بشنود  هم  را   حقيقت  كه  هست  بزرگ  قدر  آن   پس
  نيستيم مجبور

 طور  اين.  باشيم صادق مورد اين در ما دادي  مي ترجيح هم تو.  بگوييم دروغ
     “ ؟ نيست

  دارم  خيال من.   است زنده  او  “.   لرزد مي   صدايم “ .   است نمرده آرت  “:  گويم مي
  را او

 .     “ برگردانم

  اما ، شجاعي تو ؟ ي زدبد  كاداور از را او “: گويد مي و خندد مي دوباره برانابوس
   هم احمق 

.   بگردي  دنبالش عمرت آخر تا اگر حتي ، كني پيدا را او تواني نمي تو.  هستي 
   نمي فرقي پس

     “ ؟ گويم مي  درست ، مرده يا باشد  زنده كه كند

  ؟   كاداور  ؟  است  شيطان  آن  اسم  اين  “:  پرسم  مي  و  گيرم  مي  نشنيده  را  سوالش
“    

  معرفي   پليس   به  را  او ـ   كني   كار  چه  داري   خيال  مگر.    خورد   نمي  وت  درد   به  اما.    آره  ـ
     ؟ كني
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  را   او .    كن  باز  ديگر  پنجره  يك .    برگردانيم  را  پسر  اين  بايد  ما  “:  گويد  مي   جوان   زن
 .     “برگردان

  او.  هستيم دنبالش كه داند مي كاداور.  نداريم را وقتش:  “  گويد مي برانابوس
   هر.   است راه در

 .     “ شود مي تر سخت  كردنش پيدا ، بيفتد جلو ما از شتريب چه

     ــ بايد ما.  نيست مهم ـ

  مي  ؟ هستيد دنبالش شما “: گويم مي هيجانزده و كنم مي قطع را حرفش من
  دنبال خواهيد

     “ ؟  دزديد را من برادر كه  برويد هيواليي همان

 .   ”  آره”: دگوي مي و كند  مي بسته و باز را هايش چشم برانابوس

 كنيد  پيدايش  وقتي.    بدهيد  اجازه.    كنم  مي  خواهش.    آيم  مي  شما  با  من  پس  ـ
  من .  بياورم در هيوال   دست از را او توانم مي من...  دانيد مي ...   هنوز  آرت اگر ،

 .    گردانم برمي را آرت

  كه   داني  نمي  تو.    است  خطرناك  زيادي   اين.    نه   “:  دهد  مي  جواب   فوري   هندي   زن
   باليي هچ

     “ ؟  بود چي  اسمت گفتي اما ، ببخشيد...  خودت سر

 .     فلك  كرنل.  كرنل ـ

  اگر.  كرنل ، خانه برگردي  بايد تو.  شارميالست من اسم “: گويد  مي لبخند  با زن
   را برادرت ما

 .    “  دهم مي قول  من.  گردانيم برمي تو به را او ، كنيم پيدا



 
 

www.cafewriters.xyz Page 72 

 .      “ كنم كمك كردنش  پيدا براي  خواهم مي من.  نه “: گويم مي شقي كله با

  براي  ؟ كمك: “ كند مي تكرار و اندازد مي  باال ابرو اي  مسخره حالت به برانابوس
   كردن كمك

    “  ؟  داري  اي   نقشه چه

    ؟  نورها ؟ ها  طلسم با .  دانم نمي...  من ـ

     “ ؟  نورها كدام  “: گويد مي و كند مي اخم برانابوس

  جايي  به او.  اند چسبيده هم به سرش باالي  كه كنم مي اشاره  نور هاي  لكه به
   كه  كند مي نگاه

 اين كه شوم مي متوجه.  شود مي تر گرفته هايش اخم و كنم مي اشاره من
   نمي هم  ها آدم

  سياه  مرد ،  بدهم توضيح بتوانم آنكه از قبل اما.  ببينند را  نور  هاي  لكه توانند
   مي دستي پيش

 .     كند

  او   بايد  ما.    نيست  اينجا  مال  بچه  اين.    ارباب  ،  گويند  مي  درست  ناديا  و  شارميال  ـ
 .  برگردانيم را

  درخت  و آب از پر مانند كابوس دنياي  اين در را او اگر...  نكنيم را كار اين اگر
   كش زوزه هاي 

  جلو  داريم  خيال  كه  نيستيم  هايي   شيطان  آن   از   بهتر...    كنيم  رها  خودش  حال  به
  را ايشانرهكا

 .    بگيريم
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 .     كشد مي باال را دماغش برانابوس

 موجود  هيچ  از  كه  ام نكرده  ادعا وقت هيچ  من اما.  راض ـ است  خوبي بهانه ـ
  بهتر دموناتايي

  است  آخرم حرف اين و ، كنيم مي رها خودش حال به را او گويم مي من.  باشم
   طور اين ـ

     ؟ ناديا ، نيست

 خيره او به نافرماني حالت به لحظه چند زن.  كند مي نگاه خشم با را جوان زن
   بعد  ، ماند مي

  وقت   خيلي  ،  پنجره  يك  كردن  باز  “:  گويد  مي  لبي  زير  و  اندازد  مي  پايين  را  نگاهش
 ...   گيرد نمي

 .     “ بدهم انجام را كار اين  توانم مي من  كنيد،  پيدا را كاداور شما تا

  كني   مي  فكر.    نيستي  ماهر  خيلي  راه  كردن  پيدا  در  اينجا  تو  “:  گويد  مي  برانابوس
   تواني مي  چطور

     “ ؟ كني پيدا را درست محل

  نكنم   پيدا   را  درست  محل  اگر  حتي  و .    كنم   مي  سعي   “ :  دهد  مي  جواب  اصرار  با  زن
   او  توان مي ،

    .  “ كند پيدا را اش خانه راه تواند مي او آنجا.  برگردانم خودمان دنياي  به را

 اين  پس  “:  گويد  مي   و  اندازد  مي  باال  شانه  بعد  ،  كند  مي  فكر  لحظه  يك  برانابوس
 .   بكن را كار

     “ ـ مزاحم تا برو كنار من راه سر  از اما.  كن تلف را وقتت ،  خواهي مي اگر
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  خانه   به  او  بدون  و   كنم  پيدا  را  آرت  كه  ام   آمده  من!    روم  نمي  من  “:  زنم  مي  فرياد
   گردم برنمي

 !  “  

 جاي اينجا.  آيد مي  پيش چي داني نمي تو ،  كرنل “: گويد مي ـ راض  ـ سياه مرد
   نيست ها بچه

     “ ؟ شارميال ، نيست طور اين.  خانه بروي  بايد تو. 

  قول  من ، بله “: گويد مي و  شود مي خيره  من به عصباني معلمي  مثل هندي  زن
   كه دادم

 .     “ باشد كافي بايد اين.  برگردانيم تو به ، كنيم پيدا زنده اگر ،  را برادرت

  كه  تو.  كن اعتماد من  به “: گويد مي اندوهباري  لبخند با ـ ناديا ـ  تر جوان  زن
  اينجا خواهي نمي

.   دموناتا خانه به ـ اي  آمده متفاوتي دنياي  به و كرده  تعقيب را ما تو.  بماني
  جاي  اينجا

 با ما زود خيلي اما ، نيست بد هم قدرها  آن قسمت اين.  است وحشتناكي
  به رو چيزها بدترين

.  نبودي ما با كاش كه كني مي آرزو ،  برسيم قسمت آن به  وقتي.   شويم مي رو
  اگر هم من

 .     “ آمدم  نمي اينجا وقت هيچ ،  بود خودم دست
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  آرت  “ .  بگيرد ام گريه كه است نمانده چيزي  “.  نيست مهم برايم: “ گويم مي
 تنهايي  ندارم خيال من.  باشم مواظبش كه گفت من به مامان.  تسا من برادر

   دار خش  صدايي با “.  برگردم

 .     “ توانم نمي “: كنم  مي اضافه آرامتر اما

  ما .    كرنل  ،   متاسفم  “ :  گويد  مي  او .    شود  مي  دلسوزي   با  همراه  و  نرم   شارميال  نگاه
   خشن خيلي

.   بماني تواني نمي تو.  است ممكن ري غ اين ـ كني درك بايد تو اما.  زديم حرف
  كاري  هيچ اينجا

  دو  هر كه كنند فكر  اگر مادرت و پدر.  خانه برگردي  بايد.  آيد  نمي بر دستت از
   زا را شان بچه

     “ ؟   هست ، نيست  عادالنه اين.  شوند مي ديوانه  اند، داده دست

 ...     اما ، نه ـ

 .     كنم پيدا را توضيحم براي  الزم  كلمات توانم نمي

.   است شده لبريز صبرش كاسه “.  كافيه زدن حرف “: گويد مي تغير با برانابوس
   مي پسره “

 تصميم...    بفرستيد  اش  خانه  به   را  او  كه   خواهيد  مي   نفر  چند  شما...    بماند  خواهد
  آسان گرفتن

 .      “ است

  به .  آيم مي در پرواز به هوا در من ،  ناگهان.  زند مي من به تلنگري  دستش با
   يك  به سختي
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  ام  شكسته دست خاطر به بيشتر كه ، درد  و ضربه شدت از و خورم مي  درخت
   مي فرياد ، است

 مرا   و.    كنند  مي  حركت  آرام  درخت  هاي   شاخه  ،  افتم  مي  زمين  روي   وقتي.    كشم
 .   گيرند مي

 .     دهند مي فشارم.  پيچند مي  دورم

  برانابوس .  آيد مي حركت به من نجات براي  كه ، افتد مي شارميال به چشمم
   حركت را دستش

  از  بلندتر درخت.  شوند مي محكم ها شاخه.  كند مي متوقف را او و دهد مي
   مي زوزه   هميشه

  شوند   مي  گشاد  درخت   پوست  درون  هاي   سوراخ.    شوم  مي  كشيده   باال  من.    كشد
   خيال درخت. 

 ميشوم  كشته ، ام مرده من ديگر ثانيه چند.  بدهد قورتم و كند خرد را من دارد
   درخت اين و

 .      خورد مي  مرا هيواليي  دروغكي

  را  هايم دندان ، كشم  مي فرياد درخت به رو .  كشد  مي  شعله درونم  در چيزي 
  نزديك روي 

 غيژ  غيژ  درخت.    گيرم  مي  گاز  محكم  را  شاخه  و  گذارم  مي  صورتم  به  شاخه  ترين
 .   كند مي

  مي   آزاد  چپم  دست.    ديگر  تكه  يك .    كنم  مي  را  آن  از  اي   تكه  و  جوم  مي  را  شاخه
   كف.  شود
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  كه  كنم مي احساس و زنم مي چنگ را اي  شاخه.  كنم مي حس گرما دستم
   به دستم از قدرتي

 .     ميكند پيدا راه چوب درون

  افتم   مي  آب  سطح  روي   من.    كند  مي  رها   مرا  ناگهان  و  كشد  مي  زوزه  درد  از  درخت
   آب زير ،

.   روم مي آب زير دوباره.  آيم مي باال دوباره زدن پا و دست و تقال با و روم مي
  آنجا بار اين

  آب  كه شوم مي متوجه.  كشد مي پايين مرا آب كنم مي احساس.  مانم مي
   ها درخت مثل هم

 .     كشتن مشتاق و گرسنه اندازه همان به و.  است  زنده 

 سو اين به وحشيانه طور آن تا آورم مي فشار پاهايم به.  جنگم مي وحشتم با
 .   نكوبند سو آن

  تصور   موشكي  مثل  را  خودم.    كنم  مي  هدايت  پاهايم  طرف  به   را  دستم  كف   قدرت
   كه كنم مي

 هيچ  ثانيه، چند تا.  رود مي باال طرف به  آب  زير از فشار با  و شود  مي پرتاب
 .   افتد نمي اتفاقي

 .     شود  يم  لقوه دچار دهانم.   شوند  مي سخت هايم ريه

  لرزم   مي  و  كنم  مي  سرفه  ،  شود  مي  پرتاب  باال  طرف  به  ،  ناگهاني  انفجاري   با   بعد،
 .   آزادم اما ،
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  مي  فرود وقتي.  دارد مي نگه مرا آب سطح بار اين و آيم مي  فرود پاهايم روي 
   درد ، آيم

 را آن تا گيرم مي كار به را قدرتم فوري  اما.  كنم مي حس بازويم در وحشتناكي
 .     كنم خنثي

 و كرد پرت درخت طرف به مرا اينكه خاطر به.  گيرم مي قرار برانابوس روي  به رو
  چيزي 

  از  تا شوم مي  آماده.   هستم عصباني دستش  از  خيلي  ، بشوم كشته بود  نمانده
   كنم استفاده قدرتم

 .     كنم خرد را او  حمله يك با و

 خندد مي برانابوس اما ، كنند مي هنگا من به خيره و بهتزده بقيه.  خندد مي او
   مي كنان هرهر و

 گوشت  از بيشتر چيزي يكي اين كه زدم  مي حدس.  كردم مي را فكرش: “ گويد
 نمي دموناتا دنياي  به خودشان دنياي  از معمولي هاي  بچه.  باشد استخوان و

  باشي ما  از يكي بايد تو.  آيند

 .      “ شبريم مي خودمان با.  اي  كله بي قدر اين كه

 !     “ نه “: ميزند فرياد شارميال

 .     “  است بچه يك فقط اين...  ارباب...    اما “: گويد مي كنان من من راض

 .     “ است بدي  تصميم اين “: كند مي اضافه ناديا

 مهم برايم “: گويد مي و زند مي پس را ها مخالفت ، دست حركت با برانابوس
   رو و  “.  نيست
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  و  خشن دريايي دزد يك لبخند شبيه لبخندش اما ، كند مي باز  را نيشش من به
   “.  است وحشي

 دنبال خواهي مي ؟ كني كمك ما به كاداور كردن پيدا در و بماني خواهي مي تو
   و بروي  برادرت

  آرزويت  به .  پسر ، خوب  بسيار  ؟  بدهي نجات  را او باستاني شواليه يك مثل
   از يكي “ .  رسيدي 

  با  ، است  زياد خيلي يكديگر از  ما فاصله چه  اگر و آورد  مي وجل را  هايش دست
   مي دست من

  جمع  به.  شيطان شكارچي  يك .  فلك كرنل ،  هستي ما از يكي  تو حاال “ .  دهد
   خوش مريدان

     “!  آمدي 

   

   

   

   

   

   

   

  مريدان و شياطين
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  و  كند پيدا را كاداور دارد سعي.  است خواندن طلسم مشغول هنوز برانابوس
  كند باز اي  پنجره

  اين  شبيه شيطاني دنياي  هزاران ، ناديا گفته  به .  برساند جانور ان به را  ما كه
 .   دارد وجود يكي

 .     باشد تواند مي آنها  كدام هر توي  كاداور

  توانيم  نمي.  ايم زده چمباتمه زمين روي  اي  نيمدايره اي  حلقه در مريدان و من
  ، بنشينيم راحت

  شارميال.  اند گرفته و خسته آنها كه آيد مي نظر به.  است آب جا همه چون
  با حسابي

  كه  گفت مي او .  برگرداند  را من كه خواست او از اصرار با و  كرد بحث برانابوس
  پيرمرد كار

  را  اش وظيفه  كه داد قسم  را او  فقط برانابوس .  است خبيثانه و مسئوالنه  غير
 .   نكند گوشزد

  در   او  كه  را  چيزهايي  و  كرد  عمر  او  اندازه  به  كه  وقتي  فقط  گفت  شارميال  به  پيرمرد
   ديده عمرش

  نه  ، موقع آن فقط اما ـ كند سخنراني برايش  تواند مي ، ديد خود چشم به است
 .     آن از پيش

 شارميال .    كنم  مي  برانداز  را  مريدان  گروه  من  ،  است  كارش  مشغول  برانابوس  وقتي
   همه از

  سن زدن  حدس در  من هرچند)  دارد  سالي  چند و پنجاه يا پنجاه  ، است  بزرگتر
   چندان ديگران
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  اين  اسم  بايد.  است گذاشته  سرخ خال يك پيشانيش وسط. (  نيستم خبره
   اما ، بدانم را عالمت

.   دارد ماليمي  نگاه و سياه  هاي  چشم ،  چروكيده پوست.  آيد نمي يادم اآلن
   و بلند ساري 

  لكه  از پر پايينش حاشيه و شده پاره آن جاي  چند كه است پوشيده رنگارنگي
   گل و خون هاي 

 .     است

  شب   اآلن  اگر.    است  تيره  نكردني  باور   شكلي  به  پوستش.    است  سياه  و   چاق  راض
   هم ماه و بود

  موهاي .  شد مي نامرئي واقعا ، بست مي را هايش چشم او  و نبود آسمان توي 
  پرپشتي فرفري 

  قشنگي خيلي لباس.  است ساله چند و  سي تقريبا.  نيست بلند قد خيلي.  دارد
   به.  است پوشيده

  كار  وقت هيچ كه  است كسي مثل ظاهرش  ـ باشد ثروتمندي  آدم بايد  نظرم،
  نكرده سنگين

  پوشند   نمي   جوراب  يا  كفش  ها  مريد  از   كدام   هيچ  ـ  است  نپوشيده  كفش .    است
    . 

  است  كوتاه و بور موهايش.  است لهاس سه دو و بيست يا بيست حدود ناديا
   و آبي هاي  چشم

 خشني  قيافه.  است زخم جاي  و جوش از پر صورتش.  دارد بدي  خيلي پوست
  هيچ  و دارد
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 خپل .  نبود خوشگل ، داشت هم را دنيا پوست بهترين اگر حتي.  نيست قشنگ
   دست اما  ، است

  هيچ .  است  شيدهوپ سبز كت يك با جين لباس.  اند  استخواني پاهايش و ها
   نمي نظر به خوشحال

 .      است ناراحت شدت به چيزي  از انگار كه طوري   آيد،

  كلي  به صورتش ، لبخند اين با و زند مي لبخند.  افتد مي من به ناديا چشم
 .      شود مي عوض

     “ ؟ فلك كرنل ، نه ، است عجيبي روزهاي :  “ گويد مي .  شود  مي تر خوشگل انگار

 اين از چيز هيچ واقعا .  ام نياورده در  سر  چيزي  از هنوز  من “: گويم مي  لبي زير
  مي جريان

 .    “ فهمم

  تو   ،  كم  دست  “:  ميدهد  جواب  ،  جود  مي   را  ناخنش  كه  همانطور  و  خندد  مي  ناديا
   “.  صادقي

  اشاره  ، است ايستاده كه ، پيرمرد به باالخره .  بگويد چي كه است  مواظب خيلي
 مي  و كند مي

  دنيا  توي  ها آدم جور اين تعداد.  است جادوگر يك.  ات برانابوس آن “: گويد
 تايي چند توانند مي  ها آدم از خيلي ، باشد جور شرايطش اگر.  نيست زياد

   چند فقط اما ، بكنند  جادويي كارهاي 

 .     “ آيند  مي دنيا به جادويي هاي  قدرت تمام به  مجهز كه هستند نفر
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  اربابمان  او “: گويد مي و  شود مي خيره برانابوس  به يزآم تحسين حالتي با راض
  را ما.  است

 .     “  دهد مي نشان ما به  را راه و كند مي هدايتمان ، كند مي متحد

  “ : گويد  مي و كند مي  مخالفت  ،  دهد مي  بيرون  را نفسش خشم  با كه ، شارميال
   احمق  يك او

.  دهد   نمي  اهميت  كس  هيچ  زندگي  به.    است  مسئوليت  احساس  بدون  خودخواه
   كه كند مي ادعا

  او  به من . دارم شك  هم اين به من اما دارد،  بزرگي ماموريت دنيا نجات براي 
   به و ندارم اعتماد

 .    “ كرنل كني، احتياط كه كنم مي توصيه هم تو

     “  نيست؟ شما رييس او مگر “: پرسم مي سردرگمي با

  قلبي   خواست  با  نه   ،  كنيم  مي  اطاعت  او   از  اهاكر   با  ما  اما  ،  چرا  “:  گويد  مي  شارميال
  “.  خودمان

  رضايت  با ما از بعضي البته ،  خوب “.  زند مي لبخند و  اندازد مي راض  به نگاهي
  كار اين خاطر

 .     “ كنند مي را

 كنند مي شروع را برانابوس هاي  توانايي و ها اشتباه درباره بحث شارميال و راض
   مدتي ناديا. 

  اشاره من به سر با و گيرد مي فاصله آنها از آهسته بعد ،  دهد مي گوش فقط
   كه كند مي
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 .     بروم دنبالش

  آنها   “:  گويد  مي  آهسته   ،  نرسد  آنها  به  صدايمان  كه  شويم  مي  دور   قدر   آن  وقتي
  اين با تازه

 اي  افسانه شخصيت يك هميشه برانابوس ، آنها براي .  اند شده رو به رو قضيه
 مطمئن دليل همين به ، اند شده همراه او  با كه نيست وقت لييخ.  است بوده

  كنار او با چطور كه نيستند

  تحسينش  و   دارد  قبول   را  او   زيادي   راض.    غريبش   و  عجيب   خصوصيات  با...    بيايند
  اطاعت  دستوراتش از كه وقتي تا ، پيرمرد اما.  كند مي انتقاد شارميال.  كند مي

   نمي اهميت اصال   بشود،

 .     “ كنند مي فكر چطور يا گويند مي  چي ديگران  كه دده

  از   يا  پدرتان  “.    دهد  مي  تكان  سر  “  ؟  ايد  بوده  او  با  زيادي   مدت  شما:  “  پرسم  مي
  تان خانواده

     “ ؟  است

  از  ديگر يكي  و كند مي  مكث  “...  فقط او  ،  نه “: دهد مي  جواب و خندد مي ناديا
  را هايش ناخن

 و  راض و من زماني.  هستي اآلن تو كه بوديم طوري  همان ما همه “.  جود مي
   زندگي شارميال

 هاي  آدم شبيه كامال و متفاوتيم كه كرديم مي احساس ما.  داشتيم معمولي
  اما.  نيستيم ديگر

  معمولي  ما.  داشتيم خودمان براي  روياهايي و كار ، دوستان ، خانواده ما همه
  خوشحال.  بوديم
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 .    “ شديم باخبر دموناتا موضوع از شكلي هب  ، بعد.  بوديم

     ؟ شياطين ـ

  كنند  مي زندگي اي  گانه چند دنياي  در آنها.  دموناتاست آنها درست  اسم.  بله  ـ
  مال كه

  آن  از بعد  حتي  شايد يا ـ  باشد  داشته وجود آدم  كه وقت  هر تا.  است  خودشان
   وجود هم آنها ـ

  ديگران   كردن  قصابي  و  دادن  شكنجه  از  كه  ري جنايتكا  و  شيطاني  موجودات.    دارند
   مي  لذت

  بيشترشان  اما ، كنند پيدا راه ما دنياي  به  كه كنند  مي تالش هميشه  آنها.  برند
 كار اين براي  يا

 .    “ قوي  زيادي  يا اند ضعيف زيادي 

     “ قوي؟ زيادي  “: گويم مي اخم با

  ها   پنجره.    گذشتي  پنجره  يك  از  اينجا  به  رسيدن  براي   تو  “:  دهد  مي  توضيح  برايم
  ترين معمولي 

  موجودات .    است  محدود   آنها  اندازه   اما  ،  هستند   ها   قلمرو  اين  بين  جايي   به   جا  راه
  قوي  شيطاني

.   بشوند رد آنها از  و بچپانند ها پنجره اين توي  را خودشان توانند  نمي بزرگ و تر
   هاي  راه

 .    است كم خيلي آنها تعداد اما ـ ها تونل  مثل ـ دارد وجود  عبور براي  هم ديگري 
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 و ما دنياي  به ورود از بيشتر را چيزي  هيچ و اند واقعي شياطين  حال، هر به “
   ها آدم كشتن

 دنياي  توي   توانند  نمي  دقيقه  چند  از  بيشتر   آنها  ،  معمول  طور  به.    ندارند  دوست
   به  بمانند، ما

  مدت   در  آنها.    كنند  مي  اپيد  فرصت  نفر  چند  كشتن  براي   فقط  بار  هر  دليل  همين
  ، قرن چندين

  طبيعي   قوانين  كمك  به  ما  ها  وقت  بيشتر  اما  ،  اند  كرده  سالخي  را  نفر  هزار  صدها
   مانده امان در

 .     “  ايم كرده فرار آنها دست از زرنگي با و ايم

  پيدا  براي  راهي كردن درست مشغول هنوز  كه ، كند  مي نگاه برانابوس به ناديا
   كاداور كردن

  هواي  در آنها از خيلي اما ، لغزند نمي جادوگر طرف به ديگر نور هاي  لكه.  است
   او اطراف

  را ها طلسم او كه همچنان.  تپند مي متفاوت هاي  سرعت با و اند مانده معلق 
   تكه ، خواند مي

  عجيب .  سازند مي نوراني قابي او برابر در و روند مي يكديگر طرف به نور هاي 
   فقط كه است

   نكنم، پاره را ناديا افكار  رشته  اينكه براي  اما ،  ببينم را نورها اين توانم مي من
  چيزي  اش  درباره

 .    گويم نمي
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  جادويي   هاي   مهارت  كه   كساني  ـ  كندا  تا  چند  ،  پيش  ها  قرن  “ :  دهد   مي  ادامه  ناديا
  اما ،  دارند

  آشوب  آنها.  كنند مبارزه شياطين با كه گرفتند تصميم ـ نيستند واقعي جادوگر
   پيش كه را هايي

  اگر .  كردند مي بررسي  ، شد مي ايجاد ما دنياي  به شيطاني موجود هر ورود از
   شدند مي قادر

  از  بعد يا بگيرند را  آنها جلو توانستند مي  ، كنند بيني پيش را هيوالها آن ورود
   آنها با ورودشان

  برخوردند  برانابوس  به  بعد.    گرفتند  خدمت  به  را  ديگر  كنداهاي   گروه  اين.    بجنگند
     ”ـ سعي و

 !    كن صبر دقيقه يك ـ

  داده؟   رخ  پيش  سال  صدها  قضيه   اين  گفتي  “:  پرسم  مي  و  كنم  مي  قطع   را  حرفش
“    

 .      بله ـ

 ...     اما ـ

 نظر به ساله چند و شصت يا شصت او.  شوم مي خيره پير ريشوي جادوگر به
   حتي اما  ، آيد مي

  مثل  ـ است  ممكن غير كه ـ كند  عمر همه  اين باشد  توانسته ه ك كنيم فرض اگر
  صد چند مردي 

 .      نيست ساله
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  اينكه به بسته.  كند مي فرق زمان عملكرد ، دموناتا قلمرو در “: گويد مي ناديا
   زمان ، باشي كجا

  آهسته   حركتش  ،  معمول   طور  به   اما.    كند  حركت   تر  سريع  يا  تر  آهسته  ميتواند
   يك.  است تر

  هفته   يك .    بكشد  طول  بيشتر  يا  زميني  روز   يك   اندازه  به   تواند  مي   جا  اين  ساعت
   به تواند مي

  به  وقتي و بگذراني اينجا را سال چهار يا سه تواني مي تو.  باشد سال يك بلندي 
 سال  ده تواني مي يا.  اي  شده جديدي  قرن  وارد كه ببيني ، خودتبرگردي  دنياي 
   بازگشت موقع و باشي اينجا

 .     است  رفته پيش هفته  يك اندازه به فقط دنيا  آن در زمان كه ببيني

  واقعي  هاي  جادوگر حتي.  بمانند زنده قلمرو اين توي  توانند نمي ها آدم اما “
   هاي  قدرت با هم

  مدت  كه  كردند سعي  و آمدند  اينجا آنها از نفر چند .  شوند مي درگير شيطاني
   عمرشان طبيعي

.   كردند  قيمه قيمه را آنها  ، شيطاني موجودات  آن ، دموناتا اما.  كنند بيشتر را
   برانابوس فقط

  از  يكي مثل و بجنگد شياطين با بتواند كه هست  قوي  قدر آن  او .  آورده دوام
   قلمروشان در آنها

 .     “ سال صد  چند  كم، دست.  گذرد مي عمرش از سال  صد چند.  بماند زنده 

  شود   مي   نزديك  اربابش  به  راض.    اند  كشيده  دست   كردن  بحث  از  شارميال   و  راض
   الزم اگر تا
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  زند   مي  چمباتمه  زمين  روي   و  آيد  مي  ناديا  و  من  كنار  شارميال.    كند  كمكش  ،  شد
   ادامه به و ،

 .      دهد مي گوش ناديا توضيحات

  او .  گرفتند تماس برانابوس با ، بجنگند دموناتا با خواستند مي كه كنداهايي  ـ
   از شپي ها مدت

 اين  توي  معموال اما ، بود كرده شروع را شياطين با جنگ كنداها اقدامات شروع
   را اين او.  قلمرو

  كه  نگذارد و بگيرد را نيرومندتر شياطين كار جلو تا دانست مي  خودش وظيفه
   بسازند تونل آنها

 .     كنند پيدا راه  ها آدم دنياي  به و

     “ ؟ اي  جنگيده  شيطاني ارباب يك با وقت  هيچ تو “: پرسد مي ناديا از شارميال

  سكوت .  شود  مي ظاهر اش  چهره  در معذبي حالت  و  “.  نه هنوز  “: گويد مي  او
 و  كند مي

 گيرد   مي  گاز  را  آنها  محكم  خيلي  ،  بار  اين   ـ  گيرد  مي  سر  از  را  هايش  ناخن  جويدن
  مي  امهدا خودش را قصه بقيه و دهد مي فشار مهرباني با را او شارميالشانه. 

  اما ، ماليم صداي .  دهد

  هايش  روش كه خواستند برانابوس از  كنداها  “: گويد مي  شارميال.   دارد قاطعي
  ياد آنها به را

 بتوانند  هم  خودشان  تا  بگيرند  ياد  را  برانابوس  هاي   شيوه  خواستند  مي  آنها.    بدهد
  شياطين با
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 اما.  باشد آنها معلم ارددن دوست كه  گفت آنها به برانابوس.  بجنگند نيرومندتر
   اصرار آنها

  باشند   او  شاگرد  بگذارد  كه  كردند   مي  التماس.    برنداشتند  سرش  از  دست  و  كردند
  يادشان كار ،

 .     كند  كمكشان و بدهد

 اين به شايد يا ، بود شده خسته مزاحمت همه اين از چون برانابوس ، باالخره “
   مي فكر كه دليل

  نفر  چند به او.  كرد قبول ، باشند داشته هم هايي هيدفا آنها  است ممكن كرد
   كه داد اجازه

 كمكشان   و  بجنگند  چطور  كه  داد  نشان  آنها  به  ،  كنند  سفر  قلمرو  اين  به  همراهش
  تا كرد

  به  ، كردند منتقل ديگران به را ها آموزش آنها.  بشناسند بهتر را دشمنانشان
  دادند ياد ديگران

  از  كه شياطيني با  و ،  كنند نابود را آنها ها پنجره ل شك شدن كامل از پيش كه
  ها پنجره اين

 مي  دريچه  اين  از  شيطاني  موجودي   وقتي  اغلب  ،  هرچند.    بجنگند  آيند  مي  بيرون
   بهتر ، گذرد

 .     “  كرد محدود را آسيب  دامنه فقط و نشود درگير او با كسي است

  و  ، دهد مي تكان را يش ها شانه رق و  شق  خيلي  بعد ، كند مي مكث شارميال
   دنبال دوباره
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 .    گيرد مي را حرفش

.   ببريم كار  به  را آن بايد اما ، باشيم داشته دوست ما كه  نيست اي  شيوه اين ـ
 خيلي  ما تعداد

 درگيري  از است  بهتر .  بزنيم دست خطرناكي كار  به بتوانيم كه است آن  از  كمتر
 بين  از  و  بجنگيم  اينكه  تا  بگذرند  هجر پن  از  آنها  نگذاريم  و  كنيم  مستقيمجلوگيري 

  آزاد را شياطين و برويم

 اين با ها بعضي. شوند وارد ما دنياي  به دارند دوست كه وقت هر تا بگذاريم
   نيستند موافق  شيوه

 .    آورند نمي دوام خيلي اما ، جنگند مي شياطين با رو  در رو و

 .     “ اي  دهجنگي ، بودي  تر جوان وقتي هم تو “: گويد مي ناديا

  كرده  گروهش  عضو  را   تو  برانابوس   ،  دليل  همين  به   “ .    دهد  مي   تكان  سر   شارميال
   با راض و تو. 

  با.  “ ببرد بهره شما واالي  طبع از تواند مي كه داند  مي او.  ايد جنگيده شياطين
   ، خشكي حالت

  شوم   مي  متوجه.    اندازد  مي  برانابوس  به   آلودي   خشم  نگاه   و  خندد   مي   خود  پيش
  جادوگر او كه

  ،  است  طور اين اگر اما.  باشد متنفر او از حتي  شايد.  ندارد دوست را باستاني
   او براي  چرا پس

 مي دنبال را قصه دوباره ناديا ، بپرسم چيزي  بتوانم آنكه از  قبل ؟ كند مي كار
 .     كند
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 اين  به وسبراناب.  گذاشتند مريد را خودشان اسم ، برانابوس احترام به كنداها “
   اهميت مسئله

  پيروان .  شود مي رعايت هم هنوز قضيه اين.  بود مهم آنها براي  اما ، داد نمي
   را اسم اين او

 پنجاه  يا  چهل  شايد  هميشه  ـ  نيست  زياد  مريدها  تعداد  وقت  هيچ.    اند  كرده  حفظ
   ـ باشند نفر

  ،  كنند مي خنثي را تر كوچك شياطين هاي  نقشه ، زنند مي گشت دنيا توي  آنها
  هاي  آدم دنبال

  آنها  ميان از تا باشند داشته خودشان شبيه هايي  توانايي كه  گردند مي ديگري 
  كنند گيري  عضو

 .     “ كنند  شان آماده شياطين با مبارزه براي  و بدهند آموزش را آنها و

 هم با سه هر ما و  “.  كنيم مي عمل ارباب از مستقل بيشتر ما “: گويد مي راض
 برمي را سرمان

  لبخند  و مالد مي هم به را هايش دست ، ايستد مي من سر باالي  او.  گردانيم
  اين .  است  وارلو راض من اسم.  ايم نشده  معرفي هم به مادرست “: زند  مي

   اين و.  است موخرجي شارميال

 تو با مالقات از ـ گويم مي همه طرف از را اين كه مطمئنم ـ ما.  مور ناديا هم
    يم،حالخوش خيلي

  در  كه كني  احساس تو تا دهيم  مي  انجام باشيم داشته  توان در  كه  كاري  هر و
  وهم دوستان ميان

 .     “ هستي خودت پيمانان
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 !    “ سياستمدار هميشه  راض، “: گويد مي و خندد مي مختصر خيلي شارميال

 يداب ما از يكي: “ گويد مي و زند مي چمباتمه بعد ، خندد مي  او جواب در راض
   سياستمدار

  مي  عمل وارد ارباب دستور بدون اغلب ها مريد ، گفتم كه طور همان.  باشد
   را ما او.   شوند

  يكي  به  را كاري  ، گاهگاهي.  كنيم عمل ديديم صالح كه طور هر تا گذاشته  آزاد
  منطقه  يك  در  شيطاني فعاليتي هاي  نشانه  بررسي  براي  مثال ، سپارد مي ما از

   او همراه اينكه براي  يا ، مشخص

  مي   را  خودمان  را  ما  ،  اوقات   اغلب  اما.    بروند  جنگ  به  هم  با  و  بيايد  قلمرو  اين  به
 .     “ رويم

 به ديگري  آلود خشم نگاه و “!  حالتان به خوش “: گويد مي تلخي لحن با ناديا
   مي برانابوس

 .      اندازد

     “ ؟  اويي برده... تو “: پرسم مي ترديد با

  اي  كننده ناراحت حالت با بعد “.  باشد طور اين بايد “: گويد مي و كند مي تف
 .   زند مي لبخند

  تركش   توانم  مي  ،  بخواهم  اگر  من  اما  ،  است  ناجوري   موجود  واقعا  برانابوس.  نه  “
  با من.  كنم

 حتما اينكه نه.  ترم استعداد با من ـ دارم فرق ديگر هاي  مريد  و شارميال ، راض
  شارميال  و راض به و گذارد مي ناتمام را حرفش “... توانم مي اما ، باشم قويتر

  كنجكاوي  با كه ، كند مي نگاه
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 .     ندارند  خبر قضيه  اين از كدام هيچ.  اند دوخته چشم او به

  برانابوس .  نيست محرمانه اين “ : دهد مي  ادامه و كشد  مي باال را دماغش ناديا
   شما به را قضيه

  شما  به را موضوع من كه  دهد  نمي اهميت اصال  او .  ه نشد وقت چون  ،  نگفته
   فكر من و.  بگويم

  شما .    شود  مي  مربوط  هم  راض  و  تو  به  مسئله  اين  چون  ،  بگويم  بايد  كه  كنم  مي
  دليل اين به

 .     “ هستيد اينجا

  نمي   چيزي   راض  اگرچه  و .    “  ام  شده  كنجكاو  قضيه  درباره  من  “ :  گويد  مي   شارميال
   من ، گويد

 .     ماجراست بقيه شنيدن منتظر سراپا  هم او كه بينم مي

  طور اين را حرفش بعد.  لرزد مي كمي و مالد مي  هم به را  هايش دست ناديا
   “: دهد مي ادامه

  بشود   سال  هشت  يا  هفت  شايد  ،  هستم  برانابوس  همراه  كه  است  وقت  خيلي  من
   زمان اين البته ـ

   كرد،  گروه عضو را  من برانابوس وقتي.  است تر طوالني خيلي ها آدم دنياي  در
  ناطق  هاي  فيلم

 .     “ بود 1929 سال.   بودند شده باب تازه

  گيرد  مي دهانش جلو را دستش شارميال.  كنيم مي نگاهش باز دهان با سه هر
   جغد مثل راض. 
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 .      زند  مي پلك

     “ ؟1929 “: كنم مي تكرار من

  زمانش   ـ  ام  گفته  هم  قبال  ـ  كه  ،  راندمذگ  اينجا  را  سال  هشت  هفت  آن  بيشتر  من ـ 
  دنياي  با

 .      دارد فرق زميني

  راك  ؟ اي  نديده را دوم جهاني جنگ تو كه است اين منظورت “: پرسد مي راض
   ؟ رول اند

     “ ؟ ها بيتل

     “ ؟ ها بيتل “:  پرسد مي جا همه از خبر بي حالت با ناديا

 ...     آنها.  ادني  موسيقي گروه ترين بزرگ.  ها بيتل ـ

 ها  بيتل  بايد  چطور  كه  نيست  مطمئن  چون   ،  دهد  نمي  ادامه  را  توضيحاتش  راض
   كسي به را

 .    است 1929 مال خودش كه كند معرفي

  زده  حلقه هايش چشم در اشك ، ناديا به نسبت دلسوزي  خاطر به كه شارميال
 :  گويد مي ، است

 !     “ بيچاره دخترك “

  به  ما وقتي.  نيست بدي  چيز “: گويد مي و اندازد مي باال هشان ناراحتي با ناديا
  ها آدم دنياي 

 من .    است  بوده  برانابوس  گاه  قرار  ها  قرن  كه  مانيم  مي  غاري   داخل  ،  گرديم  برمي
   با كه وقتي از
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 و كنم نمي حسادت دنيا آن به.  ام نديده را بيرون دنياي  ، ام شده همراه او
 .  نيستم هم پشيمان

 .     “ ستمين واقعا

  ،  دارد احساسي چنين راستي راستي  كه بيايد نظر به  طوري  كند  مي سعي خيلي
   معلوم كامال اما

 .      است ناراحت شدت به كه است

  خواسته؟  تو از بزرگي فداكاري  چنين ارباب  چرا چرا؟ “: پرسد مي ماليمت با راض
  چه تو مگر

     “ ؟ داري  استعدادي 

  بودم   پيشگو  بچه  يك  من .    پيشگويي  “:  دهد  مي  جواب  كودكانه  اي   خنده  با  ناديا
  ها  كولي مثل. 

 و گرفتم مي چاي  برگ فال ، كردم مي بيني كف مردم براي  و پوشيدم مي لباس
   را شان آينده

 من كه فهميدند وقتي مادرم و پدر.  كارها  جور اين از ـ ديدم مي بلوري  گوي  در
   از توانم مي

  بعد .    كردند  آماده  من  كار  براي   را  خاص اتاق  يك  خانه  توي   ،  دربياورم  پول  راه  اين
  را من ، ها

 آنها.    داشتم  خودم  براي   اختصاصي  چادر  يك  من  آنجا.    بردند  سيار  سيرك  يك  به
  اسم با را من
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  شود   مي  ترسناك  گاهي  اما  ،  بود  جالبي  كار.    دادند  مي  نشان  مردم  به  لوتارو  ناديا
   مي من ـ

 چيزهاي  از فقط كه بود قرار البته.  ببينم چشمم ولج را ها آدم مرگ توانستم
  مردم براي  خوب

 توانستم  نمي  و  كرد  مي  ناراحتم  خيلي  كه  ديدم  مي  چيزهايي  گاهي  اما  ،  بزنم  حرف
   را احساسم

 .    بيفتم دردسر توي   كه شد  مي باعث چيزها اين.  كنم پنهان

  و  شد  پيدا اش كله و  سر شب يك فقط.   كرد پيدايم چطور  برانابوس دانم نمي “
   برق سرعت به

 و شناختم نمي را او.  بودم ترسيده من.  آورد آشفتگي از پر دنياي  اين به را من
   كه دانستم نمي

 ...     “ شياطين همه و.   خواهد مي چي

  تصور   كنم  مي  سعي.    ماند  مي  خيره  برانابوس  روي   نگاهش  و  لرزد  مي  خودش  به
   آن  در كه كنم

 تقريبا  هم  خودم  چون   ،  نيست  سختي  كار   برايم.    است  تهداش  وضعيت  چه  زمان
   آزمون چنين

 بيايم اينجا كه گرفتم تصميم خودم من  كم دست اما.  ام  كرده تجربه را سختي
    . 

  من .  آورده اينجا مرا  برانابوس چرا كه فهميدم  ، زمان گذشت با “: گويد مي ناديا
   توانستم مي



 
 

www.cafewriters.xyz Page 98 

  مي   ادعا  ها  آدم  از   خيلي .    بودند   نداده   رخ  ز هنو  كه   كنم  احساس  را  حوادثي   وقوع
 واقعا   كه  هستم  نفراتي  اندك  آن  از  يكي  من  اما  ،  دارند  استعدادي   چنين  كه  كنند
  برانابوس.   دارند  را توانايي اين

  كمتر   هم  واقعي  جادوگرهاي   تعداد  از  حتي  من  مثل  هايي  آدم  تعداد  كه  گويد  مي
 .      “ است

  را نگراني  ، صدايش در  “  ؟ ببيني تواني مي را آينده  از  چقدر  “ : پرسد مي  شارميال
   مي احساس

  ؟  اي  وسيله چه به  و  ؟ ميريم مي ما همه  زماني چه  كه ببيني تواني مي .  “ كنم
“    

 بايد چيزهاي  چنين فهميدن براي .  نه هنوز  “: گويد مي و ميدهد تكان سر ناديا
   موضوع روي 

  چنين   از  ندارم  دوست.    ندهم  انجام  را  راك  اين  كه   دهم  مي  ترجيح  اما.    كنم  تمركز
  خبر جزئياتي

 .     “ باشم داشته

  تواني  مي حوادث دادن رخ از پيش كه  گويي مي تو “: گويد مي آهسته راض
  اما.  ببيني را آنها

 حوادث  كه  كني  كاري   تواني  مي  حتما  پس  ،  باشد  داشته  حقيقت  چيزي   چنين  اگر
 .    “ كنند تغيير

 ممكن ، مثال براي .  نيست دقيق  آنقدر تصوير اين ، نه “: دهد مي جواب ناديا
   كه ببينم من است
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  دهد  مي   رخ   زماني  چه  يا  كجا   اتفاق  اين  كه  فهمم  نمي   اما  ،  ميري   مي  آتش  در  تو
   را چيزهايي. 

 حادثه نظر يك من اينكه علت.  داد تغيير شود نمي وقت هيچ بينم مي من كه
   مي را آينده از اي 

  خنثي  شود  نمي  را  آن.   است داده  رخ قبال شكلي  به اتفاق  آن كه  ت سا اين بينم
  جلوي  يا كرد

 .      گرفت را وقوعش

 است بهتر يا ـ كنيم  استفاده خودمان نفع به توانايي اين از توانيم مي اما “
  برانابوس نفع به بگويم

   .“   

 ته ار  آنها بيشتر.  ماند مي ثابت هايش ناخن روي  نگاهش و شود مي ساكت
  غير  ، است جويده

  گذاشته  كنار موقعيتي براي  را  آن شايد.  را چپ  دست كوچك انگشت ناخن از
  حسابي كه است

 .     شود  مي مضطرب

  خم طرفش  به مجبوريم ما “.  دارد وجود اسلحه يك “: گويد مي  وار زمزمه ناديا
  تا بشويم

  باشد،  اي  افسانه شايد  كه  ، شيطاني اسلحه يك “ .  بشنويم را صدايش بتوانيم
   ـ واقعي هم شايد
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  ـ كا ها،  افسانه اساس  بر. گويند مي گاش ـ  كا آن به آنها. داند نمي برانابوس
  با حتي گاش

 سال   ها  ميليون  از  ما.    است  باستاني  اي   اسلحه  دموناتا،  قلمرو  در  زمان  معيارهاي 
   مي حرف زمان

  هايش  تكه و  شد، هكت تكه  و شكست  اسلحه  آن پيش، سال هزار هزاران .  زنيم
  تا موقع آن  از

 .    “  است نشده پيدا حاال

     “ ؟ اند تكه تا چند  “:  پرسد مي راض

 را اين هم شيطاني موجودات از كدام هيچ كه كنيم نمي فكر و.  دانيم نمي ما ـ
   آن از اما.   بدانند

  در  مه برانابوس.  اند بوده ها تكه آن دنبال شيطاني هاي  ارباب ، حاال تا موقع
   جوي  و جست

  كردن   نابود  قدرت  كه  اند  مدعي  ها  افسانه  ،  باشد  هرچه  گاش  ـ  كا  چون.    آنهاست
  را جهان

  هرچه  و دموناتا دنياي  تواند  مي  حتي گاش  ـ كا  كه گويند مي  ها افسانه.  دارد
   در كه را شيطان

 .     را آن ساكنان همه و ما دنياي  يا ـ  كند نابود باشد آن

 اين تواند مي اي  اسلحه چه “: گويد مي  ، است  افتاده  نفس نفس به كه ، راض
 باشد  قدرتمند قدر

 .    “ كند نابود را دنيا كل تواند  نمي هم اتمي موشك يك حتي ؟
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 هايم  دانسته  ،  دانستم  مي  را  جوابش  اگر  “:  گويد  مي   و  اندازد  مي  باال  شانه  ناديا
   هر يا برانابوس از

  تكه  آن  از  يكي كه  دانم مي خوب خيلي  را اين  اام.  بود بيشتر دموناتايي موجود
   پيدا زودي  به ها

  چپش   دست  از  انگشت  ترين  كوچك  ناخن  جويدن  “.    ام  ديده  را  آن  من.    شود  مي
   مي شروع را

 مدام را ذهنم كه كرده وادارم ، آورده اينجا را من كه وقتي از برانابوس.  “ كند
   گاش ـ كا روي 

  در  را كلمه اين ،  كنم مي فكر گاش ـ  كا به عتاس چند روزي  من.  كنم متمركز
   به افكارم

 .     بشود پيدا  بايد كجا تكه آن كه بفهمم  كنم مي سعي  و آورم  مي در گردش

 گاش  ـ كا از قسمتي كه كردم مي احساس.  ديدم تصوير يك ، پيش روز چند “
   آينده  در

  به كلمات اين.  م ديد  را ـ كاداور ـ هيوال آن نظر يك و.  شود  مي پيدا نزديك
   مي وارد افكارم

 .     “ كن پيدا را دزد.  كند مي هدايتت  شيطاني دزد:  شدند

  آنكه  از پيش درست ، اگين خانم كه است چيزي  همان اين.  كن پيدا را دزد
   آن و بشود منفجر

 .     گفت من به ، بود خلسه حالت در كه روز

 .     را كرنل برادر ،  دزديد را بچه  كاداور ـ
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 حال در برانابوس ، افتاد اتفاق آن وقتي “: گويد مي و دهد مي تكان سر ناديا
   اين.   بود خلسه

  دزد  كاداور كه را موضوع اين درستي ، كرد تاييد را ما مسير درستي ، حادثه
 .      “ است شيطاني

 جادو  با  چون  ،  كند  نمي  اذيتم  ديگر  كه)    زند  مي  سقلمه  من  راست  بازوي   به  راض
   هد ش درمان

 ناديا  و ارباب ، پيش روز  دو يكي .  است اين قضيه  پس “ : گويد مي  و(  است
  به  كه گفت ارباب.  بودند رفته هم شارميال سراغ به قبال ـآنها آمدند من دنبال
   نگفت اما ، دارد  احتياج من كمك

 گاش ـ كا كردن پيدا براي  بايد ما ـ فهمم مي حاال.  خواهد مي چي من از كه
 .      “ كنيم كمكش

 چه تو يا من حضور كه فهمم نمي من اما “: گويد مي و كند  مي اخم شارميال
   هم ما.  دارد تاثيري 

     “ ؟ ناديا ، بوديم تصوير در

 .     نه ـ

 آن دنبال تنهايي سال همه اين برانابوس اگر ؟ ايم شده كار درگير ما چرا پس ـ
    بوده، اسلحه

     ؟  خواهد مي كمك ما از آمده حاال كه شده  چي پس

 دنبال  ما  اگر.    كردم  حس  و  ديدم  من  كه  چيزي   خاطر  به  “:  گويد  مي  لبي  زير  ناديا
   اسلحه اين
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 خودمان  از  تر  قوي   نيروهاي   با  جنگ  نظر  يك  من.    آيد  مي  پيش  برخورد  يك  ،  برويم
 .   ديدم را

.   گذارد مي  ها زانو  روي  را  دستش هر و كند  مي دور دهانش از  را انگشتش “
   به كه انهمچن

  گذراند   مي  نظر  از  ديگري  از  بعد  يكي  و  ،  آهسته  را  ما   دهد،  مي  ادامه  هايش  حرف
   برانابوس “. 

  اگر  كه  دارم  شك من اما.  نبود  وقت چون  ،  نگفت شما به چيزي  قضيه  درباره 
   پيش هم  وقتش

 بترساند  را  شما  كه  خواست  نمي  چون  ،  كرد  مي  اشاره  موضوع  به  اصال  او  ،  آمد  مي
“  .    

 .    “ ترسم  نمي  جنگيدن از من “ : گويد مي  و كشد مي باال را دماغش راض

  جنگم   مي  بخواهد  برانابوس  اگر  ،   اين  وجود   با.    ترسم   مي  من  “ :  گويد  مي   شارميال
   مي را اين او. 

  به  را  ما او كه  گفتي تو .  است جنگيده هم راض.  ام جنگيده هم  قبال  من.  داند
 دليل  همين

     . “ كرد انتخاب

  است  گذاشته زانو روي  كه هايش دست به و اندازد مي پايين را نگاهش ناديا
  دست به سخت او.  زياد خيلي نه اما ، لرزند مي هايش دست .  كند مي نگاه

   وقتي.  است مانده خيره هايش

 ما به  مستقيم و  آورد مي باال را سرش ، شود  مي متوقف هايش  دست لرزش 
   و كند مي نگاه
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     “.  كردم حس هم را مرگ من “: گويد مي  ساسيحا  هيچ بدون

   

   

   

   

   

   

   ها پنجره گشودن

  شارميال  و  راض.  كند مي  قوز  و گرداند برمي را صورتش .  ميشود ساكت ناديا
   مي  نظر به نگران

 من .  كنند پچ پچ دوتايي  ، افشاگري  اين درباره تا گيرند مي فاصله ما از.  آيند
  مانم مي جايم سر

.   است نكرده ام آشفته  خيلي ناديا پيشگويي.  كنم مي تماشا را  برانابوس كار و
   هر  در مسئله

  را  انتظارش شود مي كه چيزي  تنها ، اينجا مثل جايي در.  است احمقانه صورت
   مرگ داشت

 .     است

  محل در نور هاي  لكه.  است شده مشكل دچار پنجره كردن بز كار در برانابوس
   به نظر مورد
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  يكديگر   به  او  كه  هايي   لكه  بيشتر  چه  گر  و.    آهسته  اما  ،  شوند  مي  نزديك  يكديگر
 ضرباني هيچ آنها از بعضي در اما ، تپند مي اندازه يك به همه  ، است چسبانده

  نمي  اما ، شد مي آسان كار ، ببينيد را نورها توانست مي اگر.  شود نمي ديده
   كه اي  هپيچيد وردهاي  با است مجبور او.  تواند

 .     كند درست  پنجره برند مي  وقت خيلي

 قوي  آنها.  ببينند را نورها توانند نمي ديگران و جادوگر چرا كه آورم نمي در سر
  تجربه با و تر

  شدن  تشكيل تواند مي كه هستم كسي تنها من چرا پس.  هستند من از تر
    ؟ ببيند را پنجره

 محل در ديگر نور تكه چند ، كنم مي فكر موضوع اين به سختي به كه مدتي در
  چند   گوناگون  هاي   رنگ.    شود   مي  ظاهر  پنجره  قاب   در  درخششي.   شوند   مي  جمع

   لرزند مي هم با هماهنگ بار

 .     تپند نمي ديگر و شوند  مي زرد همه ،  بعد. 

  هايش  دست و گردد برمي !  “  آه “: گويد مي و آورد  مي در خرخر صداي  برانابوس
   مي هم به را

  كه  ، نور زرد پنجره طرف به را هايش دست  بعد  كند، جلب را همه توجه تا كوبد
   آن  همه حاال

.   شوند  مي نزديك پنجره به  ترديد با شارميال و  راض.  ميدهد تكان ، بينند مي را
  و پا اين ناديا

 .     كند مي پا آن

     “ ؟ است خبر چه پنجره اين طرف آن داني مي تو “:  پرسد مي شارميال
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 .     “ است ديگر دنياي  يك  “:  گويد مي برانابوس

     ؟  بدهي توضيح بيشتر تواني مي ـ

  تا .   خاص قلمرو يك  نه ، بودم  كاداور  دنبال من “ : گويد مي  و  اندازد  مي  باال شانه
   از كه وقتي

  مي در سر جايي جور چه از فهميد بشود كه نيست راهي هيچ ، نشويم رد پنجره
   يكي.  “ آوريم

     “ ؟  موخرجي دوشيزه ، هستي عصبي  “.   اندازد مي باال را  پرپشتش ابروهاي  زا

  كه   تصويرهايي   درباره   ناديا  “ :  گويد  مي  لبي   زير  و  اندازد   مي   پايين  را   نگاهش  راض
  بيند مي

  جنگ كه گفت  او.  شما جوي  و جست و گاش ـ كا درباره و ،  داد توضيح برايمان
   در مرگ و

  دختر  آن “ : دهد مي  جواب و كشد مي باال را دماغش سبرانابو.   “ است پيش
  بگيرد ياد بايد

  اندازد   مي  باال  را  هايش  شانه   و  كند  مي  نگاه   ناديا  به  خيره   “.    دارد  نگه  را  زبانش  كه
   هر شما “. 

 چيز اين.  بميريد است ممكن  ،  شويد مي  رو  به  رو شيطاني موجودي  با  كه بار
 .   نيست جديدي 

  “  

  اين .  است حتمي دفعه اين قضيه كه شده گفته ما به اما “ : گويد مي شارميال
 .     “ كند مي فرق
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.  ميرد مي كي كه داند نمي هيچ ناديا.  ندارد حقيقت اين “: گويد مي برانابوس
   هركسي  ، نفر آن

  به  “.  بميريم مان همه هم شايد.  پسره ، من ، ناديا خود  تو، ـ  باشد تواند مي
   دكن مي نگاه پنجره

  كنار را خودتان توانيد مي ،  بخواهيد اگر  “ .  كشد مي هم در  را  هايش اخم و
   براي  من.  بكشيد

 دنيا يك گاش ـ كا ـ باشيد داشته توجه قضيه اين به اما.  ندارم وقت ها ترسو
   نابود تواند مي را

  به ، هستيم دنبالش ما كه ، اسلحه از تكه اين و بكشيد عقب شما اگر. كند
 ...    “   بيفتد اناتدمو دست

     “  ؟ باشد داشته وجود گاش ـ كا كه  كني مي باور واقعا تو “:  پرسد مي شارميال

 .    آره ـ

  دهد  مي تكان سر راض ،  بعد.  كنند مي نگاه يكديگر به نگراني با راض و شارميال
   از بعد ـ و

 .     دهد مي  تكان سر هم شارميال ـ مكث ثانيه چند

 .    چرخاند مي من طرف به را سياهش و زير هاي  چشم برانابوس

     ؟  فلك  چي، تو ـ

  رنگ  كم   پوستش.    بينم  مي  را  اش   قيافه  ،  نزديك  از   واقعا  كه  است   بار  الوين  اين
   همه اما  ، است
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  لكه  تا چند و چروك و چين دنيا يك و  ، است پوشانده كثافت و چرك را آن جاي 
  زخم جاي  و

 موهاي  دسته دسته آنها الي  به ال كه رددا سياهي و كثيف موهاي .  قديمي
  خاكستري  و سفيد

 ديگر  برعكس.  است شده اصالح نامنظم خيلي كه ريشي و ، شود مي ديده
   بدنش هاي   قسمت

 زخم جاي  از پر انگشتانش هاي  بند روي  سفت گوشت اما ، تميزند هايش دست
   كم هاي  لكه و

 دكمه  جا  از  يكي  در  كوچكي  گل.    اند  گرفته  خاك  و  كثيف  هايش  لباس.    است  رنگ
  هاي 

  هايش  دندان از تا چند.  زند مي ذوق توي  بدجوري  كه است گذاشته ژاكتش
   بقيه و  ، اند افتاده

 در كه چيزي  مثل ، دهد مي بدي  بوي  تنش .  اند  كوله و كج و پوسيده  هم آنها
  گنديدن حال

 من   اميد  تنها  او  اما.    ندارم  اعتماد  هايش  حرف  به  و  آيد  نمي  خوشم   ازش.    باشد
  كردن پيدا براي 

:  گويم  مي  و   بزنم  حرف  احساسم  از  تر  مثبت  صدايي  با  كنم  مي  سعي .     است  آرت 
   مي من “

  پا  ، زرد  پنجره درون به و .  “  شد گرفته تصميم پس “: ميگويد برانابوس “. آيم
 .   گذارد مي
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  مي  رد پنجره از ـ افتاده پايين سر و اكراه با ـ ناديا بعد و شارميال ، او سر پشت
 .      شوند

 .    “ تو اول  “: گويد مي  و زند  مي  ام شانه پشت به  دست با راض

  است ممكن كه كنم مي فكر شياطيني به.  ايستم مي زرد نور پنجره روي  به رو
   پنجره طرف آن

  و  دارم مي نگه را نفسم.  كشم مي عميق  نفس يك.  باشند ايستاده منتظرمان
  پا پنجره درون به

 .     گذارم مي

  از كه درخشد مي آسمان در ستاره قدر آن  اما ، است شب اآلن.  بياباني دنيايي
   نگاه طرف هر

  جادويي  قدرت با كه ، برانابوس.  بينم مي واضح  را چيز همه دست دور تا ، كنم
   و جست در

  بعد .  است ايستاده حركت بي كامال و بسته را هايش چشم  است، كاداور جوي 
   ، ه يقدق چند از

  جايش  سر اما  ، است بوده  اطراف همين  او  “: گويد  مي و دهد مي تكان را سرش
   “ .  ماند نمي

  پايش  با ، اندازد مي  دهان آب  هايش دست كف  ، كند مي خم را هايش شانه
   يك ها شن روي 

 باز جديدي  پنجره تا كند مي شروع را ديگري  ورد خواندن و كند مي درست دايره
   و بشود
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  تعقيب  است گريخته آن به اينجا از بعد كه ديگر دنياي  در را شيطان نآ بتواند
 .    كند

 اند  گرفته را ما دور  كه نوري  هاي  تكه ، كند مي شروع را كارش  برانابوس وقتي
   مي كم كم

  تپش   به  ها  لكه   از   تا  چند   ،  كند  مي   شروع  را   كاداور  تعقيب   او  كه  همين.    درخشند
   و آيند  مي در

  خواند   مي  ورد  بيشتر  او  هرچه.    كنند  مي  حركت  جادوگر  برابر  در  اي   نقطه  طرف  به
   هاي  لكه ،

  تكه  چهل لكه  به و  آيند  مي دورتر هاي   فاصله از  و آيند مي  در تپش به بيشتري 
   پيوندند مي اي 

  دهد مي قرار هم كنار را ها نور هايش طلسم  با برانابوس.  سازد مي را پنجره كه
 حركت با را آنها و ، ببيند را آنها من مثل توانست مي او اگر اما.  كند مي آرام و

  مي  اما ، بدهم كمك پيشنهاد كه كنم مي فكر...    كرد مي جا به جا دستش
  ، دليل  همين  به.  بخندد هايم حرف به كه ترسم

  زيادي   مدت  كه  شوم  مي  متوجه  مدتي  از  بعد.    گذارم  مي  خودم  براي   را  پيشنهادم
   كه است

  را  موضوع  اين.  تشنگي نه دارم گرسنگي احساس  نه هنوز اما  ، ام  نخورده چيزي 
   مي  راض به

 هاي   شكل  شنها  روي   هدف  بي  ،  انگشتش  با  و  است  كشيده  دراز  كنارم  كه  گويم،
   جورواجور

 .      كند مي  درست
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  هستم   اينجا  كه  است   روز  دو  يكي  چه  اگر  و.    ام  شده  متوجه  هم   من   “:  گويد  مي
   خوابم اصال ف

 اينجا.  كند مي عمل ديگري  طور بدنمان انگار ، دنيا اين توي .  است نگرفته هم
  جادويي مكاني

.  دهي انجام تواني مي را زيادي  تصور قابل غير كارهاي  ، جادو وسيله به و است
   را دستش “

  قد  زمين روي  از  شني  اي  قلعه  آهسته آهسته و  دهد مي حركت ها شن باالي 
   مي باال و  كشد مي

 ديدباني   هاي   برج  باالي   كوچولويي  شني  هاي   نگهبان  و  ،  ها  خندق  ،  ها  جبر  با  ،  آيد
    . 

     “ ؟...   بتوانم هم من كني مي فكر! جالب چه “ : گويم مي تعجب با

 را  كار  اين  توانم  مي  كه  دانستم  نمي  اآلن  همين  تا  من.    كن  امتحان  “:  گويد  مي
 .   ” بكنم

  كنم   مي  فكر  راض  قلعه  از  تر  شكوه  با  و  تر  بزرگ  قصري   به  و  نشينم  مي  هيجانزده
   را دست. 

 .      كنم مي احضار  را  شاهكارم  و دهد مي حركت ها شن باالي 

 .     افتد  نمي اتفاقي هيچ

 و  ،  باشم  كرده  پروازي   بلند  زيادي  شايد  كه  آيد  مي  نظرم  به  ،  اولم  تالش  از  نااميد
   اي  قلعه
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  نمي  اتفاقي هم باز .  منك مي تصور را كمتر هاي  نگهبان و ها برج با تر كوچك
 قلعه   ترين  ساده  خواهان  باالخره  اينكه  تا  آورم  مي  پايين  مدام  را  انتظاراتم.    افتد
   موج  ها شن.   شوم  مي ممكن شني

 .      آيد مي  باال  ها شن روي   از كوچك خيلي قلنبگي يك بعد و ، دارند  برمي

 جادو.    كنند  مي  فرق  هم  با  ها  استعداد.  نباش  نگران  “:  گويد  مي  و  خندد  مي  راض
   هر  دست در

  كنم  درست شني قلعه توانم مي من.  دهد مي نشان را خودش شكل يك به نفر
  بتواني تو شايد.

 .    ” ببارد باران بشوي  باعث يا بدهي شكل تغيير

     ؟ واقعا ـ

 .     هست  امكانش  خوب، ـ

  در  آن شكل به دارم دوست كه كنم مي فكر جانوري  به و بندم مي را هايم چشم
 .    بيايم

    

  باران  اينكه  نه  و  بيايم  در  ديگري   شكل  به  توانم  مي  نه  كه  بينم  مي  ،  مدتي  از  بعد
 .   كنم دست

 فرد  به  منحصر  خيلي  بايد  استعداد  اين  ،  باشم  داشته  جادوگري   استعداد  من  اگر
 !    باشد

 زودي  به  آيد  مي  نظر  به كه است پنجره ساخت  روي  كار  مشغول سخت  برانابوس
   شكلش
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  درباره   ناديا.  ام  كشيده  دراز  زمين  روي   ناديا  و   شارميال  و  راض  كنار  ن .    بشود  تكميل
   زندگي

  مي   تعريف  برايمان  آنها  با  مبارزه  هاي   شيوه   و   شياطين  روش  ،   برانابوس  و  خودش
 .     كند

  اصال  آنها “: پرسم مي  شود، مي برقرار سكوت كه  ، هايش حرف ميان فاصله  در
   ؟ هستند كجا

 تا ،  ها درخت  از غير اما  ام،  شده واردش من كه  است  قلمرويي  دومين اآلن اين
  موجود هيچ حاال

 .     “ ام نديده ديگر شيطاني

     “ ؟ داري  عجله ديدنشان براي  “: پرسد مي و خندد مي هرهر شارميال

     ؟ كنند مي زندگي  كجا آنها.   ام كرده تعجب فقط.  نه ـ

  نامرئي  صورت به.  ها شن زير.  باشند توانند مي جايي هر آنها “: گويد مي ناديا
 اينجا آنها زا تا هزار چند يا يكي است ممكن.  دنيا ديگر طرف در.  ما اطراف در ،

   از  بعضي.   كند مي فرق.  باشد

     “ ـ بقيه .  كنند مي درست اختصاصي قلمرو  يك خودشان براي  فقط شياطين آن

  وجود  به قلمرو يك توانند مي آنها: “ پرسد مي و كند مي قطع را حرفش راض
     “  ؟ بياورند

  پرسه  موجود هاي   قلمرو همين   در آنها  بيشتر اما  و.  توانند مي  هايشان  تر قوي  ـ
   ارباب.   زنند مي
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 خودكفا   هاي   قلمرو  حتي  و  جديد   هاي   قلمرو  كه  دارند  توانايي  قدر  آن   شيطاني  هاي 
  كامال و

 .     بسازند  مستقل

     “  ؟ سازند مي خودشان هم  را ها ستاره  اين آنها “: پرسم مي

 .     “ نيستند ستاره آنها “: گويد  مي و  زند مي جدي  لبخندي  ناديا

  جاي   همه  در  درخشنده  هاي   نقطه.    شويم  مي  خيره  آسمان  به  بعد  و  او  به  اول  ما
   پراكنده آسمان

 درخشان ، تر بزرگ ـ نيستند ما دنياي  معمولي هاي  ستاره شبيه آنها.  اند شده
 مگر  اما.  كنند مي حركت آسمان در شهاب مثل آنها از خيلي و ترند نزديك و تر

 ...     از غير چيزي  توانند مي

 .     “ اند شيطاني موجودات آنها “: گويد مي ناديا

 !     “ باشد  طور اين  تواند نمي “: كند  مي اعتراض شارميال

 .      هست طور  اين ، صورت  هر در ـ

  فاصله زاين ا ن.چو ...  اما “: گويد مي وحشتزده و زند مي زل  آسمان به شارميال
   شوند  مي ديده

 .     “ باشند عظيم خيلي بايد... 

 .      بله ـ

     “ ؟ اند شيطاني هاي  ارباب آنها  “:  پرسد مي راض

  فوق  شياطين فقط بيشترشان اما ، شايد تايشان چند “: دهد مي جواب ناديا
   هستند  بزرگي العاده
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 شكنجه تا گردند مي ديگري  موجودات دنبال و كنند مي سير ها آسمان در كه
   و بدهند

 زيادي  برايشان ما ـ ندارند كار ما مثل موجوداتي  با معموال آنها .  كنند نابودشان
  اما ـ ريزيم

 له  پايش زير مورچه مثل ا مار كه بگيرد تصميم است ممكن آنها از كي گاهي
   آنكه  بدون “.  كند

  افتد  مي اتفاق اين وقتي “.  خندد مي هرهر  ، بشود ديده حالتش در طنزي  چيه
  بيشترين با شما

  كار  كه ها ستاره بزرگي به شيطان يك با.  كنيد فرار بايد باشد ممكن كه سرعتي
  نمي ديگري 

 .     “ كرد شود

  از  پر كه ،  دوزم  مي چشم آسمان به  بعد و  مانم،  مي خيره ناديا به ز،  با دهان با
   هيواليي اشكال

 .      است  پيش  دقيقه  چند  از  تر  خطرناك  محيط  كه  آيد  مي  نظرم  به  ناگهان.    است

    

  و  تخت  ، صخره  باالي .  است  عظيم و شكل  سوزني صخره اي  قطعه  ، بعدي  قلمرو
   شكل به

  زوزه   ما  اطراف  در  داغي  باد.    است  متر  سه  و  بيست   تا  و  بيست  قطر  به  اي   صفحه
   به ،  كشد مي
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  صخره   از  است   ممكن  لحظه   هر   كه  كنيم  احساس   شود   مي   باعث  و   ميزند  نيش  ام
   و بشويم جدا

 .     بيفتيم پايين صخره لب  از

 با پيرمرد.  شويم مي خم او مثل هم ما. گويد مي ناسزا و كند  مي قوز برانابوس
   ترين آهسته

  ن ميا در كه هست بلند قدر آن صدايش اما ، زند مي حرف بتواند كه صدايي
   شنيده باد هوهوي 

  هيچ  كه نيست جايي اينجا.  ام بوده اينجا هم قبال من “: گويد مي او.  بشود
   باشم  خواسته وقت

 .     “ ببينيمش دوباره

  ناديا  روي  حتي  ،  گذارد مي  اثر ما همه  روي  شود  مي  حس لحنش در  كه  اضطرابي
   زمزمه كه ،

  از  كم دست يا ،  ما از سملط اين نظر به  ـ كند  مي شروع را طلسمي كلمات كردن
  ، ناديا خود

 .     كند مي محافظت

 را ديگر قلمرو به ورود پنجره ، باشد ممكن كه جايي تا من “: گويد مي برانابوس
  شود   مي   ساكت  “...    توانيم  مي   كنند  حمله   ما  به   اگر  طوري   اين.    دارم   مي  نگه  باز
  وجود  ديگر زرد  نور پنجره. 

 .    ميشود نفرت از پر اش  قيافه و كند يم  غرغر برانابوس.   ندارد

     “  ؟ ارباب ، افتاده اتفاقي چه “: پرسد مي عصبي لحني با راض
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 تله  توي  ما “: گويد مي ، زند مي باال را ژاكتش و پيراهن هاي  آستين برانابوس
   كاداور.  ايم افتاده

 .      “ كشانده دام اين توي  را ما

 .     بينم مي  اش قيافه در را ناراحتي “ اينجاست؟ او “:  پرسد مي شارميال

  كرده  خبر را ها كالين خودش بايد اما.  نيامده استقبالمان به  نقطه  اين در.  نه ـ
   آنها.  باشد

 .      بردند بين از را پنجره

    “  ؟  هستند كي ها كالين “: ميزند فرياد راض

  گرداند   برمي  ما  از  ار   رويش   “ .    برويد  كناره  طرف   به  خيز  سينه  “:  گويد  مي   برانابوس
  چهار و

  منظمشان   “:  كند  مي  اضافه  “.    ناديا  ،  بينداز  نگاه  يك  “.    نشيند  مي  زمين  روي   زانو
 .   كن

  قدر  اين كه كنم نمي  فكر.  كن جور وقت  ، من براي .  بجنگند تا كن كمكشان
   يك بتوانم سريع

   .  “ بميريم مفت كه نگذاريم بيا اما ، كنم باز ديگر جديد پنجره

  العاده فوق سرعتي با هايش لب.  كند مي شروع دوباره را خواندن ورد لبي زير
  مي حركت زياد

  و  هم  با همه   بعد، و  تپند مي و زنند  مي چشمك اطرافش  در نور  هاي   لكه.  كنند
   از سريعتر كمي

 .     نيست زياد  خيلي سرعتشان اما ،  كنند مي حركت قبل
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  مي سنگي سوزن اين لبه طرف به خيز سينه دبع و كنيم مي نگاه يكديگر به ما
   به چه هر.   رويم

  شكم  روي  صاف.  شود مي بيشتر باد سرعت ، شويم مي تر نزديك صخره كناره
   و خوابيم مي

 پايين  صخره لبه از خواهم نمي.  دارم تهوع احساس من.  رويم  مي  جلو  ذره ذره 
   اما.  كنم نگاه را

 .     مجبورم

  خيلي  منظورم.  است زايد خيلي ارتفاع چون ، است خوب اين و ندارم سرگيجه
   يـــااا ـ ز خيلي

 وسط صخره كه آيد مي نظر به.  ببينم توانم نمي را سوزن اين قاعده.  است د ـ
   است معلق  هوا

 شيطاني  جادوهاي   از  پر  جهاني  در  ما.    است   طور  همين  ،  دانم  مي  من  كه  آنجا  تا  و
   كي.  هستيم

  شده   قرص  زمين  توي   حتما  بايد  شكل  سوزني  عظيم  صخره  يك  اينجا  كه  گويد  مي
     ؟ باشد

...   چيزهايي  مسئله.  نيست انگيز تهوع ارتفاع  اين قضيه قسمت  بدترين اما
   مي لول كه هستند

  دراز ، سياه كوچك موجود هزاران و صدها.  آيند مي باال صخره سينه از و خورند
   پشمالوي  و

  بيشتر.  ندارند پا اصال چون ، باشند توانند نمي بوتعنك آنها اما.  مانند عنكبوت
  كرم مثل
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 كالين.  خزند مي ما طرف به همه كه ، موجودات اين از لشكري . كنند مي حركت
 .     ها

 من .  آورد  مي باال ما طرف به را  صورتش و شود  مي خم عقب به هيوالها  از يكي
   چشم ها ده

  دهانش   ،  ام  شده  اش  قيافه  محو  كه  طور   همان.    بينم  مي  گشاد  دهان  يك  و  ريز
  ، مار دهان مثل

  بدن  پهناي  از آن پهناي  كه شوند مي باز قدر  آن هايش  آرواره و  آيد مي  كش
   مي بيشتر جانور

 .     بشمارم بتوانم آنكه از بيشتر ـ بينم مي نيش تا چند  دهانش، داخل.  شود

.   نادياست.  گردم يبرم  برق مثل و كشم مي جيغ من.  زند مي ام شانه به يكي
   آنكه از قبل

  لبه  از مرا ، زند مي چنگ را ام شانه ، بيفتم پايين سوزن باالي  از و بخورم غلت
   مي كنار صخره

 .     منتظرند  شارميال و راض كه برد مي جايي به و كشد

  ،  نفرند  هزاران آنها.  ايم افتاده دردسر توي  ما “: گويد مي اي  مقدمه هيچ بي
   در يمتوان نمي پس

  داشته  برايمان  موفقيتي شايد  كه كاري  بهترين.  بجنگيم و بايستيم برابرشان
   كه است اين باشد

 .      “ براند عقب را آنها كه بسازيم انرژي  از سدي  بايد يعني.  ببنديم را راهشان

     “ ؟  است عملي كار  اين “:  پرسد مي راض
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 ببينيم بياييد پس ، داريم توق دقيقه چند فقط ،ما حاال.  فهميم مي زودي  به ـ
  درست  شخصي سد يك كدام هر كه خواهم مي شما از من.  بكنيم بايد كار چه

  از حبابي مركز در را خودتان. كنيد

  من  كه  همين.    كند   پيدا  راه  حباب  اين  درون  به  جادو  بگذاريد.    كنيد  تصور  انرژي 
   براي  هدفي

 يكپارچه  را  جادوييمان  نيروهاي   يطلسم   با  توانم  مي  ،  ببينم  شما   قدرت  از  استفاده
 .     كنم

  كه  دانم نمي  من.  گيرند مي  تمركز و بندند  مي  را هايشان چشم شارميال  و  راض
   اين بايد چطور

  ،  شوم مي متمركز هدفم روي .  كنم مي تقليد آنها روش از اما ، داد انجام را كار
   كنم مي سعي

  خدا  خدا  و  ،   بشود  حاضر  برايم  ي دس  كه  كنم  مي   اراده .    نكنم  فكر   ها  كالين  به   كه
   كه كنم مي

 .      بسازم شني  قلعه خواستم مي كه باشد وقتي از بيشتر اينكار در موفقيتم

 .      “ داريم چي ببينيم حاال “: گويد مي ناديا  بعد، ثانيه چند

  صورت طرف به را مشتش كه بينم مي را ناديا و كنم مي باز را هايم چشم من
   مي  حواله راض

.   شود مي متوقف ناديا مشت ، راض صورت از متري  سانتي چند فاصله  در . دنك
  امتحان  دوباره

  مي   بيرون  گلويش  از  خرخر  صداي   ،  خاطر  رضايت  با.    است  همان  نتيجه  ـ  كند  مي
   ضربه .  دهد
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  دستش  اما ،  شود مي كم مشتش سرعت.  زند مي  شارميال به كوتاهي  و تند
   مي پيش همچنان

 اما  ،  زند   نمي   آسيب  او  به  كه   ،  شود  مي  وارد   شارميال  چانه  به   مييمال  ضربه.    رود
   دفاعي سد به

  ضربه   دوباره  “.    كني  تقويتش  كن  سعي  “:  گويد  مي  ناديا.    كند   مي  نفوذ  شارميال
   دوباره.   زند مي

.  قبل دفعه از تر مشكل اما ، كند مي نفوذ شارميال دفاعي سد به ناديا مشت
   خودش به اي  قيافه

 .     است راضي پنجاه ـ پنجاه كار نتيجه  از يعني كه گيرد مي

...   وارد را اش  ضربه ،  كند مي مشت  را  دستش “.  تو حاال: “ گويد  مي  من به  رو
   مي متوقف

  نوك.    زند  مي  سيخونك  من  به  آهسته  و  آورد  مي  جلو  را  اش  اشاره  انگشت.    شود
  را من بيني

 .      “ است تمام كارت يكي همين با مكن فكر “.  ميزند لبخند  و دهد مي فشار

 من.  دانم نمي چيزي  جادو از من.  نيست من تقصير اين: “ گويم مي غرولند با
   آن  دانم نمي

 .     “ كند مي كار چطور

  تواني  مي  تو.  ندارد اشكالي “: گويد مي و  پيچاند مي را من بيني آهسته ناديا
   دوم دفاعي خط در
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 از  يكي اگر.  كنند نفوذ ما سد به دارند خيال كه شاب شياطيني مراقب. باشي ما
   سد اين از آنها

 كاري   هر  هم  تو  و  كنيم  مي  مسدود  كرده  ايجاد  او  كه  را  سوراخي  فوري   ما  ،  بگذرد
   دستت از

 .    “ كني نابود را شيطاني موجود آن  تا بده انجام برآمد

     “  بكشم؟ را آنها چطوري  من “: پرسم مي

  هاي  گلوله  با ، كني شان  خفه ، كني لگد پايت زير را آنها تواني ي م  تو.  جادو با ـ
   انرژي 

  استفاده   هم  جادو  از  بايد  البته.    رسد  مي  ذهنت  به  كه  كاري   هر  ـ  كني  تيربارانشان
   نمي تو.  كني

 .    بكشي را شيطان يك بدني نيروي  با فقط تواني

    ـ اگر ؟  چي  ، كنم استفاده جادو از نتوانم اگر ـ

  گم   را  پايت  و  دست  كه  نداري   وقت  تو!    كرنل  “:  زند  مي  فرياد  ناگهاني  و  تند  يخيل
   ديوانه و كني

  مثل.  بده انجام آيد برمي دستت از كه را كاري  بهترين فقط.  بياوري  در بازي 
   از كه وقتي

 .    ” كردي  فرار شيطاني  درخت آن  دست

  جادويي   سد  درباره  آنها  يوقت .    كند  شان  آماده  تا  كشد  مي  كنار  را  شارميال  و  راض
   مي بحث
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.  ببينم را ها كالين پيشروي  تا روم مي سوزني صخره لبه به يواشكي من ، كنند
  بيشتر خيلي آنها

  مي   تري   نزديك  فاصله   از   را  آنها  كه   حاال.    اند  شده  نزديك  ما  به  پيش   دقيقه  دو   از
  متوجه ، بينم

  صد  تا هفتاد ودحد بدنشان طول .  نيستند كوچك  هم خيلي  كه  شوم مي
   و ، است سانتيمتر

  شنيده  سختي به ، باد هوهوي  خاطر به كه دارند ماليمي مانند جيرجير صداي 
 .     ميشود

 منتظر   و   بيندازم  پايين  ،   باال   اين  از   را  خودم  اينكه   به   ،  كنم  مي  فكر   تر  آسان  راه   به
  آنها تا نمانم

  كنند  ام رشته رشته هايشان نيش با و بيايند باال پايم و دست از و بخورند وول
  يا كوتاه قدم يك.

  نگراني  بي  نگراني  ديگر  بعدش  و...    آزاد  سقوط   دقيقه  يا  ثانيه  چند...    بلند  خيز  يك
  اينكه مگر. 

 ،  دموناتا قلمرو از  قسمت اين در شايد.  باشد نداشته وجود آزاد سقوط امكان
 بشوم  پرتاب باال فطر  به فنر مثل است ممكن.  باشد نداشته وجود زميني هيچ

   عمرم تمام  ، كنم سقوط ابد تا يا

 .     بزنم پا و دست...  بكشم جيغ...  كنم سقوط

 تا!  اند رسيده قله به تقريبا آنها “: زنم  مي فرياد و گذارم مي كنار را تاريك افكار
   دقيقه نيم

 !   “ هستند سرمان باالي  ديگر
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  او   و  اند  شده  جمع  برانابوس  كنار  سه  هر.    “  اينجا  برگرد  “:  كند  مي  صدايم  شارميال
   ساخت روي 

  قوز   راض  نزديك  من.    گيرد  مي   شكل  آهستگي  به  كه  است  شده   متمركز  اي   پنجره
   ـ كنم مي

  دفاعي   سد  توانست  او  چون   ،   شارميال  كنار  تا  دارم   بيشتري   امنيت  احساس   او  كنار
  تري  قوي 

 .     كند  درست

  بسته  نيمه را هايش چشم “! كنيم مي عشرو “: گويد مي لرزان صدايي با ناديا
   و راض.  كند مي

  ،  ما روي  به  رو سانتيمتري  هفتاد فاصله در.  كنند مي را كار همين هم  شارميال
   هوا در برقي

  يا  است  كرده  اثر  طلسم   دانم  نمي.    دهد  نمي  رخ  چيز  هيچ  ،   بعد.    شود  مي  ظاهر
   دانم نمي و ، نه

  لبه  از و خورد مي وول كالين اولين ، بعد .  نه يا ايم شده حفاظت ما اآلن كه
   باال سوزني صخره

  دهان  با  ،  نفرت  و  ولع  از  پر  سراپا.    كند  مي  پرتاب  ما  طرف  به  را  خودش  و  آيد  مي
   نيش و گشاد

 .    كند مي غيژ غيژ اش افتاده بيرون هاي 
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  پاتيل

  مي  پرواز من سوي  به مستقيم ، باشد شده  رها كمان از كه تيري  مثل ، شيطان
   در فريادي .  كند

  ،  شود شليك بيرون به دهانم از آنكه از پيش اما ، گيرد مي  شكل گلويم عمق 
   سد به كالين

 ديگر اي  دسته با مهاجم اين.  شود مي منحرف مسيرش از و خورد برمي نامرئي
  و دراز شياطين

  ،  اند  برافروخته و  شده تحريك تصادم اين با كه  آنها.  كند مي  برخورد پشمالو
   را هايشان نيش

.    كنند  مي   تكه  تكه  را   راهشان  سر  كالين  اولين  و   آورند  مي  در   حركت  به  برق  مثل
   خون هاي  تكه

 .     آيد  مي در پرواز به جا  همه كالين اين آلود

  به را هايشان دندان ، نامرئي سد به رو ؛ كنند مي محاصره را ما هيوالها وقتي
 مي  باال  يكديگر  كول  و  سر  از  و  لولند  مي  سو  آن  و  سو  اين  به  ؛  سايند  مي  يكديگر

   من ، كنند پيدا نفوذي  راه تا روند

  پوشانند   مي  كلي  به   را   سد  تمام   آنها  ،  ثانيه  چند  از  بعد.    چسبم  مي  راض  به  محكم
  ما كه  طوري  ،
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  لكه  كمك به من.  رويم مي فرو محض تاريكي در و بينيم نمي را آسمان ديگر
   مي هتپند نورهاي 

 .      است كور تقريبا همراهانم ديد اما ، ببينم را اطرافم توانم

 من .  شود مي ظاهر سرش  باالي  شكل اي  گلوله  اي  شعله  و  زند مي بشكن ناديا
  ترجيح را تاريكي

 ببينيم  توانيم  مي  نيز  را   ها  كالين  بدن  جزئيات  حاال  ،  مشعل  اين  نور   با.    دادم  مي
   هاي  بدن ؛

  نيش  و ،  كنند مي حركت كه  شده سيخ مانند تيغ موهايي با ،  پشمالو و كشيده
   هايي  دهان و ، ها

  آب  ، خزند مي نامرئي  سد ديواره روي  وقتي.  گشادند طبيعي غير شكلي به كه
  در  شكلي به صحنه زود خيلي.  شود مي جاري  جا همه و ريزد بيرونمي دهانشان

   پشت از گويي  كه آيد مي

 .     كنيم مي نگاه آنها به آور تهوع مايعي  و بزاق ي اه رگه با پوشيده اي  پنجره

 ترس  از  نه  ،اما  لرزند  مي  همه.    طور  همين  هم  ناديا  و  شارميال.    ريزد  مي  عرق  راض
   از بلكه ،

 كنم   نمي  فكر.    است  دشواري   كار.    برند  مي  كار  به  سد  حفظ  براي   كه  تالشي  فشار
   از بيش كه

  مي  نگاه برانابوس به نظر يك.  كنند ملحت را وضع اين بتوانند ديگر دقيقه چند
  پنجره به و كنم

.   بشود تكميل زودي  به  كه آيد نمي نظر  به.  است  آن ساختن مشغول كه اي 
  اين تكميل براي 
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 .     نيست كافي وقت   دقيقه چند ، كار

  پيروزمندانه   خرناس  ؛  كند  مي  نفوذ  ما  دفاعي  سد  درون  به  سر  با  ها  كالين  از  يكي
   مي سر اي 

  بدنش  بقيه كه كند مي سعي و كوبد مي هم به تلق  تلق  را هايش نيش ، دهد
   از فشار با را

  ، كنم مي آماده مبارزه براي  را خود.  شوند  مي منقبض عضالتم.  بگذراند سوراخ
  ناديا ، بعد اما

  جانور   اطراف  در  محكم  چنان  سد  سوراخ  و  دهد  مي  سر  فرياد  با  را  مختصري   طلسم
   مي بسته

 .     كند مي جدا بدن از  را سرش كه شود

  مي  بسته  و  باز همچنان  هايش  آرواره  اما ، افتد  مي  زمين روي  كالين بريده  سر
   كه  سر،.   شوند

  هايش  نيش از تا كشد مي جلو را خود ، زنند مي برق خشم از آن چشم ها ده
   من.   كند استفاده

  آن  عليه بشوم  كه  كنم  احضار را جادويي  كنم  مي سعي و زنم  مي  زانو  آن به  رو
   اما.  برد كار به

 مي  راه ويغ و جيغ شيطاني هيوالي .  آورم مي باال وحشتزده ، كار اين جاي  به
   مي هنوز ـ  اندازد

  مي   طرفم   به  ،   است  ريخته  بيرون  من  دهان  از  كه  مايعي  روي   و   ـ  بدهد  صدا   تواند
  دوباره نهصح اين ديدن  از كه آيد  مي نظرم  به و كنم مي تماشا وحشتزده .  خزد

   مي تهوع حس دچار



 
 

www.cafewriters.xyz Page 128 

  پر  چاله از  را خودش جانور آن  تا است نمانده  چيزي  كه اي  لحظه  در  ، بعد.  شوم
   كثافت از

  آن   به  را  انگشتم  ،   كنم  مي  دراز  را  دستم  ،  رسد  مي  ذهنم  به  فكري   ،  بكشد  بيرون
  مي كثيف مايع

  قدرتي  مايع آن به  ، است خودم وجود در انگار كه ، ناشناخته منبعي از و زنم
 .      ميدهم جادويي

.    لرزد مي وحشيانه كالين سر.  آيد مي در اسيد حالت به و كند مي قل قل مايع
  و ، اميدي  نا با

  مي   كار  به  موقت  پرش  نيزه  مثل  را  آن  كه   اش،  بااليي  هاي   نيش   از  يكي  كمك  به
  را خود ، برد

  از  كه اي  نعره  با و  مكن مي مشت را دستم من .  كند مي  پرتاب بيرون به  چاله  از
   ترس شدت

  درون   اسيد.    گردانم  برمي  چاله  به  را  آن  و  زنم  مي  ضربه  بريده  سر  به  ،  ام  داده  سر
   مي را آن

 خون  و  مويين  اي   توده  صورت  به  و  شود  مي  حل  بعد  ،  لرزد  مي  بار  چند  سر.    خورد
   درمي آلود

 .     آيد

  ام  كشته  را شيطاني ودموج يك  من.  كند مي  پر را  وجودم پيروزي  و قدرت  حس
  نابود براي ! 

  هم  ، هستم هركولس هم من!  كردم استفاده  جادو از ، زشت كثافت آن كردن
   هم  و سامسون
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 يكي  كه  منتظرم  و  دوزم  مي  چشم  كالين  هزاران  به  ،  خشم  با!    هم  با  سه  هر  ـ  تور
   به آنها از ديگر

  لرزيد  برادرش كه ستمبفر  جايي همان به را آن توانم مي چون ، كند نفوذ ما سد
   با.  شد نابود و

 !   “  كنم مي پز آب را تان همه من!  بياييد “ : زنم مي فرياد خشم

  هايش   دندان  است  آورده  فشار  خودش  به  دفاعي  سد  حفظ  براي   بس  از  كه  ،  راض
 مي  هم به

 !     “ كند مي كيف دارد كارش از پسره “ : گويد مي و كند مي  اشاره من به ، خورند

  وقتي ...    بماند  طور  همين  كنم  نمي  فكر  “:  گويد  مي  بسته  دهان  با  تقريبا  الشارمي
   و...   بشكند سد

 .   ”  كند مي اش  آشفته درگيري ...  بريزند سرمان هم با آنها انبوه

 مستقيم   ،  اند  شده  گشاد   كامال   حاال  كه  هايي  چشم   با  فقط.  گويد   نمي  چيزي   ناديا
   مي نگاه جلو به

  قيافه و  اند كرده پر را  صورتش  مانند آبله  هاي  فرورفتگي عرق هاي  دانه .  كند
   العاده  فوق اش

  لحظه  چند كه كنم مي  فراموش ـ زياد نفس به اعتماد با.  است شده  وحشتزده
   هر از بيشتر پيش

  اداره   ـ  شدم  تهوع  دچار  ترس  شدت  واز  بودم  كرده  وحشت  زندگيم  در  ديگري   وقت
   را امور
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 ساختن  مشغول  برانابوس  كه  گردم  برمي  جايي  طرف  به.    گيرم  مي  دست  به  خودم
   و است پنجره

 كنم  مي  دراز  را  دستم   صبري،  بي  با  بعد.    كنم  مي  نگاه  تپنده  نورهاي   به  ثانيه  دو
   نور اي  لكه به و

  حركت   به   من  انگشت  از  جلوتر  لكه  آن.    برود  نورها  توده  طرف  به   تا  زنم  مي  تلنگر
   و آيد  مي در

 آساني  كار.    كنم  مي  شروع  را  ها  نور  بقيه  كردن  جا  به  جا.    گيرد  مي  قرار  سرجايش
   حتي.  است

 به را انگشتم آنكه از قبل حتي نور هاي  لكه ـ كنم لمس را آنها نيستم مجبور
   حركت سبكي

 .      شوند  مي جا به جا ، بدهم

     “  ؟ كني مي كار  چه تو “: زند مي فرياد تشر با برانابوس

  تكه  و “. بدهم انجام را كار اين توانم مي تو از تر يعسر من “: گويم مي او به
   نور از ديگري  هاي 

 .     بشود ساخته زودتر پنجره تا چسبانم مي يكديگر به را

 كنار  برو  راهم  سر  از .    كني  مي  پرت  را  من   حواس  تو  “:  گويد  مي  غرولند  با  جادوگر
    ”ـ تا

.   بينم مي من اما.  ببيني را نورها تواني نمي.  كندي  زيادي  تو “ : زنم  مي فرياد
  اين من بگذار پس
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  تپند  نمي  ديگر  اطرافم  نورهاي .    كنم  مي  مكث  “...    يك  توانم  مي  من.    بكنم  را  كار
   ـ لحظه  يك. 

  اتفاقي   چه  كه  فهمم  مي  بعد  اما!  كنم  تمام  را  پنجره  كار  توانم  نمي.    محض  وحشت
 .    است افتاده

  “  ؟ كنيد باز پنجره كجا به تيدخواس مي  شما “: پرسم مي  زنان نفس نفس 
   به شروع برانابوس

 !   “ بگو من به را اين فقط “: زنم مي فرياد.  كند مي  دادن توضيح و بحث

  كاداور  دنبال من “ : گويد مي  بعد  و  اندازد مي  چروك هايش چشم  دور برانابوس
 .   ” بودم

  و  كوتاه و خپل بدن ، دراز پاهاي .  دزديد را برادرم كه كنم مي  فكر شيطاني به
  هاي   انگشت

  گوش .    سگ   نيمه  انسان  نيمه  ،  صورتش .    آورم  مي  ياد  به  را  پشمالويش  و   كلفت 
   و آويزان هاي 

 .      سفيدش  و  كشيده هاي  چشم

 و  برم مي باال را دستم مشتاقانه.  گيرند مي سر از را تپيدن دوباره نور هاي  لكه
   را نور  هاي  لكه

 يا چطور كه نيستم مطمئن.  بگيرد شكل پنجره تا چسبانم  مي يكديگر به دوباره
   موثر روشم چرا

 هاي   لكه.    نبودم  احمق   وقت  هيچ  من.    است  درست  كارم  كه  دانم  مي  اما  ،  است
   هم نور
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  من .    است  روشن  دليل  آن  حاال  و  ـ  دارد  دليلي  آنها  وجود.    نبودند  خيالي  تصورات
   از توانم نمي

 مي كه مطمئنم اما  ، كنم استفاده يدفاع  سد يا شني قلعه ساخت براي  جادو
   رو هايي پنجره توانم

 !    كنم باز ديگر دنياهاي  به

  نور  تواند نمي او.  كند  مي نگاه من به خيره ، بگويد چيزي  آنكه بدون برانابوس
 فقط . ببيند را ها

  مثل   كه  ،  را  انگشتانم  و  كنند   مي  حركت  سرعت  به  كه  ،  بيند  مي  را   من  هاي   دست
  مي  حس را جادو او اما.  آيند مي در پرواز به جهت همه در ديوانه رهبراركستري 

   ـ  داند مي او.  كند

  نمي  باد به را زندگيمان نجات براي  مانده باقي فرصت تنها من كه ـ است اميدوار
 .     دهم

 !     “ ارباب “: زند مي فرياد راض

  بكند را  كاري  دبتوان اگر .  بكند را  كارش بگذار!  ش هيش  “ : گويد مي  برانابوس
  فكرش من كه

 ...     “ كنم مي را

!  كنيم حفظش توانيم نمي ما!  دفاعي سد اما “: كشد مي جيغ ناراحتي با راض
   مي احساس من

 !   “ ريزد  مي فرو اآلن كه كنم
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  سد   كه  كنم  مي  احساس  من  و  خواند  مي  لبي  زير  و  سريع  خيلي  را  وردي   برانابوس
   اطرافمان

  گوش   به  تر  خفه  كمي   هم  باد  زوزه  و  شياطين  آن  هاي   فرياد.    شود  مي  تر  ضخيم
  تا  ندارم ديگري  كار كه  حاال . باش راحت “: گويد مي  من به برانابوس.   رسد  مي

  تا ،  بشوم متمركز رويش

 .      “ داري  وقت تو.   كنم حفظ را سد اين توانم مي زيادي  مدت

  ه هستم آن از تر  زدههيجان.  كنم مي كم  را كارم  سرعت نه و  دهم مي جواب نه
  پيشرفت بتوانم

  اولين   براي .    گيرد  مي   شكل  كم  كم  كه  ببينم  را  پنجره  توانم  مي.    كنم  كند  را  كارم
   زندگي در بار

 هدف  يك  من.    دارم   دست  به  را  اطرافم  دنياي  و  خودم  اختيار  كه  كنم  مي  احساس
   مي.   دارم

  كه  است دليلي همان  ناي. است من قدرت  اين.  ام آمده دنيا به چي براي  دانم
 را  خودم هميشه

 .     تقدير يك . داشتم بزرگي قدرت من.  كردم  مي حس ديگران با متفاوت

     “ كند؟ مي كار چه او “: پرسد مي ناديا

 ديگري  آدم بودم نديده من حاال تا كه كاري  “: دهد  مي جواب آرامي به برانابوس
   انجام بتواند

 .     “ بودم نديده  را اين هم شيطاني ي اه ارباب ترين قوي  از حتي.   بدهد

     “ نيست؟  عصبي كم يك كار اين براي  او كه مطمئني تو “:  پرسد مي شارميال
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 .     “ ايم مرده ما  كه باشد اگر “: گويد  مي خنده با برانابوس

  را  زندگيمان اينكه.  ارباب  ،  آيد نمي خوشم  وضع اين از من : “ گويد  مي  راض
   بچه يك دست

 ...     “  نشده امتحان هنوز كه بسپاريم

  قوانين  از  آنها.  هستند صادقي هاي  ناجي اغلب ها بچه “ : گويد مي  برانابوس
  بايد  ما.    دهند   مي  تغيير  شان  كله  توي   قوانين  آن   گاهي  اما  ،   خبرند  بي  ها  قلمرو

   و.   وارلو راض ، كنيم اعتماد او به

 چيزي تنها پسره  “ .   كنم مي  حس  سرم  پشت  را  نگاهش داغي “.  باشيم  اميدوار
   ما كه است

 .     “ داريم

  متمركز   نور  هاي   لكه   روي   فقط  را  حواسم  همه.    كنم  نمي  فكر  بزرگم  مسئوليت  به
   در كه كنم مي

 و لغزند مي ما سوي  به دفاعي سد از خارج دنياي  از ، تپند مي  سرم اطراف هواي 
  كس   هيچ.    گذرند  مي  سد  ديواره  از  و  ها  كالين  صفوف  ميان  از  و  ،  آيند  مي  پيش

  مانع تواند نمي چيز هيچ و

 تغيير را حركتشان مسير يا كند ايجاد اختالل آنها حركت در ، شود نورها عبور
  استثناي  به.  دهد

 دهم  انجام  توانم  مي  بخواهم  كه  را  كاري   هر  آنها  با.    هستم  آنها  ارباب  من.    من
    . 

 هفتاد   حدود  با  ،  گيرد  مي  شكل  نور  چهارچوب.  شوند  مي  نامرئي  نيمه  هايم  دست
 تكه من كه موقع همان درست.  پنج... چهار ...  ارتفاع متر يك پهنا، متر سانتي
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  بار   چند  نور   هاي   لكه  ،   كنم  مي   اضافه   نور  توده  به   ايرا   گوشه  شش   و  رنگ   آبي  نور
  صورت  به  ، بعد و تپند مي  هم با هماهنگ

 .     آيند مي در  يكدست سفيد رنگ به ، كدر اي  سايه

 !    “ خدا بر پناه “: گويد مي زنان   نفس نفس راض

 !   “  شود نمي باورم : “ گويد مي خاصي هيجان با شارميال

 !    “ نه “: نالد مي ناباوري  با ناديا

 .     “ كنل ، بپذير را من تبريكات “: گويد مي و خندد مي هرهر برانابوس

  و  ريز هاي  چشم و شوير قيافه به .  “ است  كرنل “: كنم مي  اصالح  را حرفش
   مي نگاه سياهش

 .      “ نورها ارباب.  فلك  كرنل “.  كنم

 قوي   كه  ام  نكرده  احساس  وقت  هيچ.    كند  مي  خم  را  سرش  ،  من  قدرت  احترام  به
  خاص يا تر

 دوباره  و  ،  كنند  مي  نگاه  پنجره  به  بعد  و  من  به  تعجب  با  بقيه.    باشم  ديگران  از  تر
   به را نگاهشان

 .     گردانند يبرم  من طرف

     “  چطوري؟ “: پرسد مي ناديا

  و  شرح بياييد “ : گويد مي برانابوس ،  بدهم جواب بتوانم من آنكه  از قبل
  وقت براي  را توضيحات

  ها كالين صفوف به  “.  باشند  نكرده مان  محاصره شيطان همه  اين كه بگذاريم
   كه شود مي خيره
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.   زند مي لبخند. روند مي باال گردييك كول و سر از و لولند مي هم در وقفه بي
 درون  به ، بعد

  مي  باز نيشم غرور با و كنم مي نگاه بقيه به  نظر يك.  گذارد مي پا نور پنجره
 هم  آنها.  شود

 .      زنند مي لبخند

  هميشه  از  تر  بلند  غيژشان  غيژ  صداي .    كن  مي  نگاه  ها  كالين  به  ،  بار  آخرين  براي 
   و  است  شده

 عصباني  دستمان از حسابي ، كنيم مي فرار دامشان از بينند مي اينكه خاطر به
   با ، خندم مي.  اند

 و گردانم برمي نور پنجره طرف به را روي  بعد و زنم مي تلنگر آنها به انگشتم
  دنبال به مشتاقانه

 .    نيست اينجا بدي  به دنيا در  جايي هيچ  كه آيد  مي نظرم به .  روم   مي برانابوس

 !   اشتباه

   

   

   

   

   

   آتش
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 جمعي با مبارزه مشغول برانابوس.  ايم شده مشكل دچار كه فهمم مي بالفاصله
  شيطاني موجود

  و  شير ، ببر سر شبيه  سرشان و دارند چنگال و دست  اما ، مارند شبيه كه  است
 .   هاست  الشخور

 ها   نيش  با  و  كنند  مي  نرم  پنجه  و  دست  پير  جادوگر  با  وقفه  بي  آنها  از  تايي  چند
  هايشان چنگار و

 فرستادن  با  پيرمرد.    نيست  كردني  باور  سرعتشان  ـ  برند  مي  رشته  رشته  را  او  بدن
  هاي  جرقه

 پاي   كنار  و   شده  تكه  تكه  ها  جانور  آن  زا  تا  دو.    دهد  مي  جواب  آنها  حمالت  به  نور
  روي  پيرمرد

 .     آيند مي پيش همچنان آنها از زيادي  تعداد  اما.   اند افتاده زمين

  بيرون   آن  از  خواهد  مي  كه  را  شيطاني  و  ،  بينم  مي  را  ديگري   پنجره  ،  دست  دور  در
 .  برود

 سراپاي  پرشوري  هيجان! باشد كاداور كه آيد مي نظرم به اما ، نيستم مطمئن
 مي  را وجودم

  شيطاني هاي  جانور آن از يكي اما ، بدوم پنجره طرف به كه افتم مي راه و گيرد
   و بيند مي را من

  كوبد   مي  عقب  طرف  به  را  دارش  فلس  دم .    كشد  مي  جيغ  شكارچي  اي   پرنده  لمث
   طرف به و

  دست  از  را ام  يافته تازه اعتماد و زند مي  خشكم  ،  جا سر.  آورد  مي  هجوم  من
   به.   دهم مي
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  ،   شود  مي محو و  تكه تكه پنجره كه بينم مي  ،  كنم مي نگاه جانور  آن سر پشت
   از  هم را اميدم و

 بي  ،  مانم  مي  جايم  سر  وحشتزده  و  تنها  شكارم  رفتن  دست  از  با.    مده  مي  دست
  كامال و دفاع

 .     حركت بي

 بعد ، ميزند فرياد تعجب و ترس با.  آيد مي بيرون پنجره از راض من سر پشت
   مي من جلو

  دندان .  گيرد مي دستي دو ، كند حمله من به خواست مي كه را هيواليي و پرد
   در را هايش

.  زند مي پا و دست هيوال.  كند مي پاره را جانور گلوي  و برد مي فرو هيوال گلوي 
   دهانش  راض

  مي آن درون به و  است شده ايجاد هيوال گلوي  در كه برد مي  سوراخي نزديك را
   از اما ـ دمد

  هيوال .  شود مي وارد  بريدگي راه  از  جادو.  هوا  نه ،  زند مي بيرون  جادو دهانش
 .   شود مي منفجر

 .     رود  مي بعدي  حريف  سراغ به و زند مي  كنار را  هيوال  شده  متالشي بقاياي  راض

  همه  آن ديدن از شارميال.  ناديا او از بعد و ، ايد مي بيرون پنجره از شارميال
   وحشيانه خشونت

.  رود مي ض را كنار و كند مي مهار را هيجانش بعد.  افتد مي نفس نفس به
   سر كه هيواليي
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  بدن  با شارميال دست  كه  همين.  دارد برمي خيز شارميال طرف  به دارد را شغال
 تماس  هيوال

  ها  شعله ،  بعد لحظه  چند.  زند مي بيرون  آتش  انگشتانش از ، كند مي پيدا
 فرا  را هيوال سراپاي 

 .     پيچد مي خود  به آتش و دود ميان  در جانور و گيرند مي

 .     كند مي نگاه من به د بع  و ، رود  مي جلو و  گويد مي ناسزا ناديا

 !    ببند را پنجره ـ

    ـ كه اينجا...  بمانيم اينجا توانيم نمي  ما...  برگرديم مجبوريم ما...  اما ـ

!  نيست خبري  دفاعي سد از ديگر ، ايم آمده آنجا از ما كه حاال “: زند  مي فرياد
   پنجره آن اگر

 !    “ بيايند نجايا به ما دنبال توانند مي ها كالين ، نبندي  را

 بگيرم  نشنيده  را  ناديا  اخطار  توانم  نمي  اما  ،  كنم  پشت  مبارزه  به  اينكه  از  متنفرم
   نور پنجره به. 

 ، خاطر همين به.  كنم كار چه بايد كه نيستم مطمئن.  شوم  مي خيره سفيد
  كه را چيزي  اولين

  تكه  تا  برم  يم   فرو  پنجره  توي   را  هايم  دست.    كنم  مي  امتحان  رسد  مي  ذهنم  به
   از  را آن هاي 

  افتد   نمي  اتفاقي  هيچ  و  لغزند   مي  نور  ميان  در   هايم  دست  اما.    كنم  جدا  يكديگر
    . 
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  ديگر  طرف در كه كنم  مي تصور  اما  ببينم، را پنجره طرف آن از چيزي  توانم نمي
  ها كالين ،

 بايد  من.    دبياين  بيرون  پنجره  از  و  بلولند  توانند  مي  لحظه  هر  آنها.    اند  شده  جمع
   از ، بدوم فوري 

 ...     جانم نجات براي  ،  بشوم دور اينجا

  كنار .  كنم مي فكر مشكل به.  بكشم عميق  نفس يك  كه كنم مي وادار را خودم
   گذاشتن هم

  باشد آسان بايد هم  يكديگر از  آنها كردن جدا پس ، بود آساني كار  نور هاي  لكه
     ؟  چطوري  اما. 

 چشم.  كنم مي مكث.  بشوند پنجره وارد تا برم مي جلو را هايم دست دوباره
 حالت به را هايم

 ديوار مثل اگرچه.  كنم مي بررسي را پنجره دقت  به و  آورم مي در بسته نيمه
 به اي  يكپارچه

  اتصال  محل  كه را  ظريفي خطوط   كنم، تنگ را  هايم چشم اگر اما ، آيد  مي  نظر
 تقريبا  كه ريزي  هاي  شكاف .  ببينم توانم  مي هستند بهيكديگر نور هاي  تكه

   پراكنده پنجره ميان در  و اند نامرئي

 مي  حركت  پنجره  وسط  نزديك  ،  تري   بزرگ  لكه  اطراف  را  ام  اشاره  انگشت.   اند  شده
   فكر و دهم

  لغزانم   مي   لكه   آن  كناره  روي   را  انگشتم  ،   كنم  لمس   را  پنجره  آنكه  بدون .    كنم  مي
   از را آن تا

    .   بردارم جايش سر
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  به  ، گيرد مي فاصله انگشتم از مانند لغزشي حركتي با ، شود  مي شل نور لكه
   فرنگي توت رنگ

  يك   افتد، مي تپش از ، ثانيه چند  از بعد .  كند  مي تپيدن به شروع  و  ايد درمي 
   جايش سر لحظه

 .     شود  مي دور و رود  مي بعد و ، ماند  مي ثابت هوا در

  تكه  دوازده شدن جدا  از بعد  تقريبا.  كنم  مي وعشر را ديگر هاي  تكه  كردن آزاد
   پنجره ، نور

  و  لغزند مي ، آيند مي در اولشان رنگ به شده جدا هاي  تكه.  شود  مي متالشي
   حالت به

 .      شوند  مي دور يكديگر از زيبا و آهسته انفجاري 

.   كنم مي برانداز  را شيطاني هيوالهاي  اوضاع.  ببالم خود به كه ندارم وقت
   اندازه به دادشانعت 

  هم  فرصتي ،و ترند قوي  و بزرگتر اينها اما ، نيست سوزني صخره روي  هاي  جانور
   كه نيست

 .    كرد درست دفاعي سد   برابرشان در بشود

 و اند گرفته را راض تايشان چند.  اند كرده محاصره را مريدانش و برانابوس آنها
   روي  را او

 كه  كند  مي  سعي  و  زند  مي  پا  و  دست  بسته  هاي   مشت  با  راض.    كشند  مي  زمين
 را آنها گلوي 
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.    كنند  مي  پاره  پاره  و   گيرند  مي  گاز  را  او  وحشي  هاي   سگ  مثل  آنها  اما.    كند  پاره
 آن  از يكي

  را گوشتش پيروزمندانه اي  زوزه با و دهد مي جر سر تا سر  را  راست پاي  هيوالها
 .    بلعد مي

  نمي  ديگر اما ،  بكشد جيغ خواهد  مي او .  آيد  مي  فرود  راض سر روي  اي  پنجه
 .     تواند

آ برنمي دستم از كاري  اما ، كشم مي فرياد دلسوزي  و وحشت از حسي با من
  و چاق مرد به تا د

 داد  نجات  را  جانم  پيش  لحظه  چند  همين  و  بود  مهربان  من  با  قدر  آن  كه  سياهي
   او.   كنم كمك ،

 واقعا موجود يك.  بجنگد شياطين اب چطور  كه داند  مي  او.  است  من از تر قوي 
 .   است جادويي

  داشت   شود  مي  اميدي   چه  من  به  ،  بربيايد  هيوالها  اين  پس  از  تواند  نمي   او  اگر
     ؟

  شيطاني   هيوالي   دوجين  يك  از  بيش.    افتد  مي  ديگران  به  راض  از  برق  مثل  نگاهم
   مبارزه مشغول

 برابر در ناديا.  جنگند مي شارميال با فقط هم تايشان پنج.  هستند برانابوس با
  از ديگر تاي  چند

  ،  كند مي درست انفجار زمين روي  ، شياطين پاي  جلو او.  كند مي دفاع خودش
  هاي   آذرخش با
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  مي  نعره   نفرت  با  ،   جنگيدم   مي  من  كه  وقتي   مثل  و   زند   مي   ضربه   آنها  به   جادويي
 .     كشد

  از   شالق  مثل  را  هايشان  دم  ،  گيرند  مي  قرار  من  جلو  سد  مثل  هيوالها  آن  از  تا  دو
   به طرف يك

 و دهند مي نشانم را هايشان دندان و كشند مي خرناس ، زنند مي ديگر طرف
  چنگال و بازوها

 .     كنند مي  دور  هم  از را هايشان

  ارغواني  نور لكه دو طرف به را دستم تا كند مي وادارم ، نااميدي  سر از اي  غريزه
   دراز نارنجي و

 ديگر يك به محكم را نور هاي  لكه و زنم مي يكديگر به را هايم تدس كف.  كنم
 آنها.  كوبم مي

  مي   وجود به  نارنجي ـ ارغواني   رنگ  به اي   كننده خيره  نور   و كنند مي  برخورد هم با
  كه  گويد مي هم را اين ، كنم امتحان را كار اين گفت من به كه غريزهاي .  آيد

   فوري   ـ ببندم را هايم چشم

   ! 

 زمين روي  شيطاني هيوالي  دو آن كه بينم مي ، ميكنم نگاه كه بعد ثانيه دچن
   درد از  ، اند افتاده

  است  شده ذوب آنها جمجمه حفره در  هايشان چشم كشند  مي جيغ سردرگمي و
    . 

.  گردد برمي فوري  نفسم به اعتماد.  ام شده گيج ، ام كرده ايجاد كه قدرتي از
  ، ديگر بار يك
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 !    دموناتا دهنده شكست ـ هستم كفل كرنل من

  از  كه را چسبناكي توده ، است افتاده زمين روي  كه هايي هيوال از يكي ، بعد
  خالي هاي  كاسه

  هيوال.    شوند   مي  درست   جديد   هاي   چشم.    زند  مي   چنگ  آيد  مي   بيرون   چشمش 
   جادو كمك به

 اين كار سرعت  فقط كه فهمم مي.  سازد مي خودش براي  ديگر چشم جفت  يك
   كم را ها جانور

  ديگر   قوانين  ـ  ديگر  قلمرو.    ام   نبرده  بين  از   هميشه   براي   را  قدرتشان  اما  ،   ام  كرده
    . 

  برانابوس   كار.    است  قطعي   مريدها  شكست.    گيرد  مي  فرا   را  وجودم   وحشت   دوباره 
  يكي  اين از فرار براي  و است گذاشته ما براي  ديگري  تله كاداور.  است تمام م

 .   ندارد وجود راهي هيچ

  نجات  را خودم يا شوم  نابود ديگران  همراه يا ـ است ساده من براي  كردن انتخاب
 .     دهم

  مي فرياد خودم دروني  حواس  تمام با فقط .  كنم نمي  فكر خاصي  جاي  هيچ به
   جاي  يك “ ـ كشم

!  شهر يك!  زمين “ ، كنم مي اضافه فوري  ، افتد نمي اتفاقي هيچ چون “!  امن
   در نور هاي  هلك “

 نزديك يكديگر به و دهم مي هل را آنها سراسيمه.  آيند مي در تپش به اطرافم
  كه   شياطيني  به.    سازم   مي  تازه  اي   پنجره  ،  ممكن   سرعت   بيشترين  با  و   ،   كنم  مي
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.    افتم  نمي   هم  فكرشان   به   حتي   و  كنم  نمي  نگاه  ،  آيند   مي  طرفم  به   اآلن   احتماال
 .      موش مي متمركز نورها روي  فقط

 مدت تمام و كنم مي عمل ، بوديم شكل سوزني صخره روي  كه وقتي از تر سريع
   موضوع اين از

  ،  چشم  گوشه  از  ، بعد .  كند مي فوران  وجودم  در  پيرامون  درك قدرت  كه خبرم با
  نظر يك

  اما ،  لرزم مي خودم به.  آيد  مي طرفم به خوران تلوتلو  كه بينم مي را شيطاني
   متوقف را كارم

  دوتايي   آن  از  يكي..    تر  نزديك...    شود  مي   نزديك   من  به  عجله  با  هيوال.    كنم  نمي
   من كه است

 ، ديگر ثانيه چند تا.  است شده ديوانه  جويي، انتقام شدت از.  كردم كورشان
 .   رسد مي من به

 ديگري   كار .    ايستند  نمي  حركت   از  هايم  دست  اما.    برسم   را  حسابش  و  برگردم  بايد
   تمدس از

 .      آيد برنمي

  ،  آن از بعد و كند مي خرخر سنگيني به.  افتد مي كنار اي  ضربه با هيوال  بعد،
 .   كشد مي جيغ

  كه  گردم برنمي حتي و است افتاده اتفاقي چه برايش كه  ببينم توانم نمي
  همچنان.   كنم نگاهش

  شده  خشك دهانم.  ريزم مي عرق شدت به.  دهم مي ادامه پنجره روي  كارم به
   به.  است
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 .    كنم مي گريه آرامي

 مي  جيغ ، بدهند رخ چيزها بدترين كه دارم انتظار چون.  آيد مي كنارم چيزي 
   اين اما.  كشم

 بيرون اينجا از را ما! كن عجله  “: ميگويد آهسته .  نادياست.  نيست هيوال  يكي
 !    “ ببر

 حركت فرفره مثل ار  هايم دست و “.  كنم مي سعي “: دهم مي جواب خشم با
 .      دهم مي

  ،  كنم  مي  كار  تر  سريع  من.    كند  محافظت  من  از  تا  ايستد  مي   من  به  پشت  ناديا
   اينكه از اما

 ما   به  شياطين  آن  دست  كه  ،  برويم  واقعي  و  طبيعي  جايي  به  و  كنيم  پيدا  نجات
 .      اميدم نا ، نرسد

 .      شود مي باز  اي  هجر پن.  شوند مي  سرخ بعد و تپند مي  هم  با بار چند ها نور

 !   “ ناديا “: زنم مي فرياد

 .     است خوب كارت ـ

 .     زند مي فرياد  هم را شارميال اسم بعد و برانابوس اسم

  او  دور  تا دور شياطين.  ببينم را برانابوس توانم  نمي.  ميكنم نگاه  اطراف به من
 .     اند گرفته را

  اند ايستاده رويش به رو  ها هيوال  از تا شش  ـ است باخته را  مبارزه هم  شارميال
  چند اگرچه و
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  از  تواند  نمي  شارميال  زنند،  مي پا و  دست آتش  هاي  شعله  ميان در آنها از  تايي
   آنها همه پس

  خون  زخمش  از  و  است  شده  قطع  آرنج از  شارميال هاي  دست از  يكي.  بربيايد
 .    كند مي فوران

  برق   و  رعد  و  توفان  گرفتار  كه  اسبي  مثل  نگاهش  و  زند  مي  نفس   نفس  سختي  به
   ، باشد شده

 .     است  وحشتزده

  به وقتي.   اند كرده جدا بدنش از را سرش ها جانور آن از تا  دو.  است مرده راض
   طرف آن

 شكمم توي  چيزي  ديگر چند هر ، كنم مي پيدا تهوع حال دوباره  ، كنم مي نگاه
   باال كه نيست

 .     بياورم

 !    “ برويم بيا “ : گويد مي  و كشد مي را مراست بازوي  ناديا

     “  چي؟  بقيه “: زنم مي فرياد

 .     كنيم كمكشان توانيم نمي ما ـ

 ...     اما ـ

  فرار  معركه از تنهايي خودم كه بود اين ام  نقشه چه اگر.  كنم مي نگاهش خيره
  حاال اما ، كنم

  نمي  خوشم  كار اين  از  كه  شوم  مي  متوجه ،  شنوم  مي ناديا دهان  از  را  اين كه
   برانابوس آن.  آيد
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  واقعي   دوست  يك  برايم  شارميال  اما  ،  نيست   مهم  برايم  خيلي  گير  گوشه  و  نجوش
   او.   است بوده

  كمك   او  به  بايد  ما.    بدزدد  را  آرت  هيوال  كه  نگذارد   و  بگيرد  را  كاداور  جلو  كرد  سعي
   از ، كنيم

 .    ببريم خودمان با را او و بدهيم نجاتش وسط آن

 و “.  بكن داري  دوست كاري  هر تو.  روم مي كه من “: گويد مي خشم با ناديا
   مي رها را دستم

 .      شود  مي ناپديد فوري  و رود مي پنجره طرف به سرعت به ، كند

  هيواليي   ،  بعد.    بدهم  گوش  وجدانم  حرف  به  يا  كنم  فرار  كه  شوم  مي  ترديد  دچار
  بيند مي را من

  منقارش  از راض مغز  هاي  تكه.  است الشخور  شبيه سرش.  خزد مي  طرفم به و
 .      است آويزان

  شرمي   هيچ  بدون  و.    بزدالنه  هاي   پيروزي .    زند  مي  فرياد  چيزي   ،ناگهان  درونم  در
   هيوالهاي  به ،

  درون به ناديا سر پشت و كنم مي پشت  ـ شارميال و برانابوس به و ـ شيطاني
  مي شيرجه پنجره

 .     زنم
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   سرگردان

  يك .  است افتاده رو پياده در كش دراز حالت به ناديا.  شلوغ شهري  در خياباني
   كودكي و زن

  به   وقتي   حتما.    نيفتند   زمين  كه  كنند  حفظ   را   تعادلشان  كنند  مي  سعي  او  نزديك
  وارد دنيا اين

 رهيخ سرخ نور پنجره به و ما به تعجب با مردم بقيه.  است  زده تنه آنها به شده
 .    اند مانده

  و  ها راننده و كنند مي كم سرعتشان از ،  رسند مي ما به  وقتي ها ماشين
  اين محو مسافرانشان

 .     شوند مي صحنه

  هيوالي  آن آنكه از قبل.  نيست تكرار به نيازي  “! ببندش: “ زند مي فرياد ناديا
   كركسي سر

 .     كنم مي متالشي  را پنجره من ، بيايد دنبالمان بتواند

 گيرد  مي  را  آستينم  ،  شود  مي  ناپديد  سرخ  نور  كه  همين.    ايستد  مي  پا  سر  ناديا
   از ما.  دود مي و

  سعي  كس هيچ.  دويم مي و كنيم مي  باز راه حيرتزده تماشاچيان انبوه ميان
   مانع كند نمي

 .     بشود حركتمان
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 ناديا.    يمدو  مي  ديگري   شلوغ  خيابان  در   و  كنيم  مي  عوض  را  مسيرمان   پيچ،  سر
   وسط از را من

  بوق  گوشخراش  صداي   از  و  رود   مي   پيش  ها  ماشين  الي   به  ال   ،  كند  مي  رد  خيابان
  جا هايشان

  يك  از.  ندارد هايشان راننده و ها ماشين به ديگري توجه هيچ اما ، خورد مي
  مي ديگر پيچ

   ايستد،  مي  او  ،  رسيم  مي  خلوتي  كوچه  به  وقتي  باالخره.    ديگر  يكي  بعد  و  گذريم
   رها را آستينم

  به   خيره   ميدهد،   تكيه  ديوار   به   را  سرش  ،  زند  مي  چمباتمه  ديواري   كنار   ،  كند   مي
   آبي  آسمان

 !     كشد مي هورا و  ـ دوزد مي چشم

 .      است شده  جمع  اشك هايش چشم توي .  كند مي نگاهم خوشحالي با

  دانم  نمي من!  دادي تنجا را ما تو!  كرنل ، اي  نابغه يك تو!  شديم موفق  ما ـ
   مي  چطور كه

 .     كنم جبران را محبتت توانم

  به  عصبي  حالتي با كشم مي هم در را هايم اخم بعد.  زنم مي لبخند او به رو
 آنها .  است خوب كامال اوضاع “: گويد مي اطمينان با ناديا.  كنم مي نگاه اطراف

   ما.  كنند تعقيب را ما توانند نمي

 !    “ ايم  دهزن .  امانيم در

 !    “ نيست زنده راض  “: گويم مي آرامي به
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 .     شود مي محو لبخندش

 .     داشتم دوست را راض  من.  شد حيف ـ

  فرار   ما  “.    شود  مي  شروع  گناهم  احساس  “  چي؟  شارميال  و  برانابوس:  “  پرسم  مي
  آنها.  كرديم

     “ ـ و برگرديم بايد ما.  گذاشتيم تنها شياطين با را

  قدم   يك.    زنند  مي  برق   هايش  چشم  “.    گرديم  برنمي !    نه  “:  گويد  مي  تشر  با  ياناد
   مي  عقب

 متوجه .  كند حمله من به خواهد مي انگار كه است شده طوري  اش قيافه ـ روم
   من كه شود مي

  ما اما.  زنم نمي صدمه  تو به  من.  نباش  نگران.  “ گيرد مي  آرام و ام  ترسيده
 .   گرديم برنمي

 .      “ آيد برنمي دستمان از كاري   هم باز ، گرديمر ب اگر

     ؟ چي بقيه اما ـ

  او .  ماند  مي زنده احتماال  برانابوس  “: گويد مي و اندازد  مي باال  را هايش  شانه
   از بدتر شرايط

  مورد  در.  رود مي در و كند مي سوار كلك يك.  گذاشته سر پشت هم را اين
   آه  “...  شارميال

 .     “  نه هم شايد.   بدهد  نجات هم را او برانابوس يدشا.  “  كشد مي

  مي  هايش گونه روي  را انگشتش آهسته.  كند مي نگاه آسمان به و ايستد مي
   و ها  جوش و كشد
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  هوا  “ : دهد مي ادامه بعد.  كند  مي نوازش را اش  آكنه از مانده  جا به هاي  زخم
   بايد.   است گرم

  همان  اين.  من عالقه  مورد ماه.  است ژوئن احتماال.  باشد تابستان يا بهار آخر
   به كه است ماهي

  روز  يك.  زدم مي قدم بيرون.  برد مرا برانابوس كه ماهي همان  و ام آمده دنيا
   درست تابستاني

  به .  كردم مي بافي خيال آينده و هايم هديه ، تولدم  روز  درباره .  بود حسابي و
   مي فكر وقتي

 بد و ريخت بي هاي  لباس با ، بودم اي  ساده بچه نم.  شوم مي بزرگ كه كردم
   پدرم اما.  قواره 

  تبديل  زيبايي و فريبنده قوي  به روز يك كه زشتم اردك جوجه يك من گفت مي
 .      شوم مي

  را  آرزويش دل ته از ـ كردم مي  فكر موضوع اين به ،  دزديد مرا برانابوس  وقتي “
  وجود  كه داد توضيح برايم.  انداخت دموناتا دنياي  توي  را من او.  كشيدم مي
  چه ،  است مهم چقدر من

  او .  آيد برمي دستم از خوبي كارهاي  چه و  بدهم نجات توانم مي را هايي  زندگي 
  انتخابي راه هيچ

 .     “ كرد محروم شاد آينده يك روياهاي  از  و دزديد  مرا فقط.  نگذاشت پايم پيش

  من .    برد  مي  خودش  با  كم  سن  آن  در  را  من  نبايد  او  “.    رود  مي  هم  در  اش  قيافه
   كافي اندازه به



 
 

www.cafewriters.xyz Page 153 

 خوشحالي با من ، بودم بزرگتر كه آمد مي دنبالم زماني اگر.  بودم  نديده را دنيا
  آن  كه  طور  همان ،  من دزديدن ...  شكل آن به  من بردن اما.  رفتم  مي  همراهش 

  را تو برادر  شيطاني هيوالي 

     “ ؟  كرنل نيستي، موافق  من با تو. نبود درست اين...  دزديد

  واقعيت   اين  متوجه  مرا  ،  آرت  قضيه  به  اشاره  با.    شوم  مي  خيره  مرددش  چهره  به
   كه كند مي

  را  برادرم بلكه ، ام نكرده رها خطرناك قلمرو آن در را شارميال و برانابوس فقط من
   ترك هم

 .     كاداور يراس  و تنها.  گذاشتم جا كابوسي دنياي  آن  در  را او من.   ام كرده

 .    “ برگرديم بايد ما  “: گويم مي آرامي به

:  گويد   مي   خوشحالي  با.    شنود   نمي  كه  كند   مي   وانمود   يا  شنود  نمي   را  حرفم  ناديا
   دانم نمي “

  من كه  وقتي از دنيا وين؟  پاريس؟  ؟ نيويورك ؟ است لندن.  كجاست اينجا
   خيلي كردم تركش

  بتوانم  اآلن ام ديده بچگي در كه را اييشهره كنم نمي فكر.  است شده  عوض
  اما.   دهم تشخيص

     “ ـ اين اميدوارم.   باشند نكرده تغيير كه  دارند وجود هايي  قسمت حتما

.  كنيم پيدا را آنها بايد.  برگرديم مجبوريم ما! ناديا “.  كنم مي  قطع را حرفش
   درگير هنوز اگر

 .     “ برويم همراهشان  باشند،  كرده فرار اگر و كنيم كمكشان بايد ، باشند جنگ
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     “ ؟  چي باشند مرده اگر و  “: دهد مي جواب ، كند نگاهم آنكه بدون

 .     بگرديم آرت دنبال تنهايي خودمان بايد كنم  فكر.  دانم  نمي ـ

 هم  دقيقه  پنج  ،  برانابوس  بدون.    كرنل  ،  احمقي  اما  شجاع  تو  “:  گويد  مي  خنده  با
   نمي دوام آنجا

.    نيستي بلد اصال را جنگيدن اما ، است خوب ها پنجره كردن باز در كارت.  آوري 
  بخورد   تكان  دلش  تو  آب  آنكه  بدون   او  ؟  كني  مي  كار  چه  ،  بيفتي   كاداور  گير  اگر

   مي ات قيمه قيمه ،

 .     “ كند

     ــ مجبورم من...  آرت...  اما ـ

  اول  قلمرو همان توي  كاداور  احتماال. مرده  برادرت : “ گويد مي  كنان غرولند ناديا
   و كشته را او

 .     “ داده ها درخت از يكي خورد به

 .      “ كنم مي حس را اين من.   است زنده   او. نه  “: نالم مي

  مي  تو.  كني حس را چيزي  چنين كه خواهي مي تو “: ميكند اصالح را حرفم
   زنده او كه خواهي

 بكن  را  فكرش  اما.    است  زنده  كه  كني  مي  متقاعد  را  خودت  دليل  همين  به  و  باشد
   كاداور چرا. 

  بچه  يك براي  و بنشيند كه نداشت وقت.  بود فرار حال در او  ؟ بكشد را او نبايد
  جيغو جيغ

 .     “  كند بازي  را هللا  نقش
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  مي   رد  و   دهد  مي  ويراژ  ما  مقابل  از  و  آيد   مي  كوچه  توي   اسكيت  تخته  با  اي   بچه
  ناديا.  شود

  كند   مي   نگاه  اسكيت  تخته  به  زياد  خيلي  خيلي  تعجب  با  و  د كن  مي  كج  را  گردنش
   قيافه احتماال ـ

 .     ديدم شيطاني  موجود يك بار اولين براي  من كه است وقتي مثل درست اش

  مدام  كه مدتي در .  ام داده دست از را چيزها خيلي من “: گويد مي لبي زير
.   ببينم بايد كه تس ه جاها خيلي .  كرده  پيشرفت دنيا بودم،  مبارزه  مشغول

 حقيقت  اين.  بكنم بايد كه كارها خيلي

     “ كنيد؟ پرواز  خواهيد مي كه جا هر به هواپيما با ميتوانيد شما  حاال كه دارد

.  دارد احتياج ما به برانابوس ، ناديا “: بگيرم سر از را بحثم كنم مي سعي دوباره
  توانيم نمي ما

 .    “ بگذاريم تنهايش

  آشنا  او  با  كه  است  دقيقه  پنج  فقط  تو  ؟  توانيم  نمي  چرا  “:  گويد   مي  عصبانيت  با
   تو با او.  اي   شده

 به  ديني  چه  تو.    كند   مي  رفتار  همه  با  كه   طور  همان  ،  كرد  مي  رفتار  برده  يك  مثل
   ؟  داري  او

    “  دهي؟ مي هدر را زندگيت او خاطر به چرا

     ـ توانم نمي من . دارم احتياج كمكش  به آرت برگرداندن براي  من ـ

  تمامش  است زنده هنوز  او انگار  كه را زدن حرف جور اين “ : زند مي فرياد ناديا
 .  برويم بيا! كن
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  مي  كمكت من ـ برگردي  خانه به تواني مي تو.  بيفت راه.  مرده او كه كن قبول
  خانواده تا كنم

  بد  خواب يك نآ كه كن وانمود .  كن فراموش  را دموناتا قضيه.  كني پيدا  را ات
   اين.  بوده

 .     “ بكنم دارم خيال من  كه است كاري  همان

 كه دارم خيال من و است زنده آرت.  توانم نمي من“: گويم مي شقي كله با
 .     “ بروم دنبالش

  مي  رو  در رو شياطين آن با گردي؟  برمي تو: “ پرسد  مي آميزي  تمسخر حالت  به
  مثل ؟ شوي 

  نمي  خودت ، گذشتي پنجره اولين از ما دنبال به وقتي تو ؟ ميري  مي راض
   چه به كه دانستي

  جرئتش  اآلن  راستي  راستي .    شده   بيشتر  اطالعاتت  حاال  اما.    گذاري   مي  پا  دنيايي
 كه  داري  را

    “  بروي؟ قلمرو آن به خيال بي طور همين

 .     “ آرت  خاطر به.  مجبورم “: گويم مي لبي زير

  مبارزه  فرصت .    كردي   فرار   تو .    كنم  نمي  فكر  طور  اين  من :  “  گويد  مي   سردي   لحن  با
 .   گذشته

  كه  خواهي مي حاال و ، كني مي گناه احساس ، نماندي  برانابوس كنار چون تو
   جبران را چيز همه
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  است  ديوانگي كار اين كه بيني مي ، كني  فكر موضوع به تر دقيق  اگر اما.  كني
   فكر درست اگر. 

 دنيا اين توي  تو.  گردي  برنمي و.  برگردي  جا آن به كه خواهي نمي ديگر ، كني
   جايي ، ماني مي

 .     “ من مثل.  داري  امنيت كه

  هايي  چيز همه.  شود مي جاري  هايم گونه روي  اشك و شوم مي خيره زمين به
   گويد مي او كه

 .     بزدلم يك من . برگردم آنجا به خواهم نمي. ام ترسيده من. دارند  حقيقت

  از  آنكه  از بيشتر چون.  برگردم  كه مجبورم ،  ها ضعف اين همه  وجود اب اما
  ، بترسم شياطين

 .    دارم  دوست را آرت

  اش   قيافه  ،  زند   مي  لبخند  “.    بيا  من  با  “ :  گويد  مي  و  گيرد  مي  را  هايم  دست  ناديا
  از تر مهربان

  نم داگر  برمي مادرت و پدر پيش را تو من ، بخواهي اگر “.  است شده هميشه
   تواني مي وگرنه

  دنيا  جاي  همه به هم با توانيم مي ما.  شوم  مي  خواهرت  من .  بماني من پيش
  با من.  كنيم سفر

  زندگي  ها هتل بهترين در ما.  آورم مي در  پول دارم پيشگويي  در كه  استعدادي 
  با ، كنيم مي
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  هر .   يمنك مي پرواز آسمان توي  هواپيما با و رويم مي دريا  به بزرگ هاي   كشتي
 كه را چيزي 

  نگراني   بدون .    شود  مي  العاده   فوق   اشرافي  زندگي.    كنم  مي  فراهم  برايت  ،   بخواهي
 بدون  ،

 .     “ شيطاني هيوالهاي   بدون و ، وحشت

  آرت .  توانم نمي “: گويم مي گرفته صدايي  با و دهم مي تكان را سرم آهسته
   نمي .   است برادرم

 .     “ كنم رهايش توانم

  هر : “ گويد  مي بعد .  گيرد مي  فاصله من از و كند  مي نگاهم بداخالقي اب ناديا
   مي كه كاري 

  كني  مي   جان  وحشتناك  زشت  هيواليي   دست  زير  وقتي   اما!    احمق   ،  بكن  خواهي
   كه بيني مي و

  بيرون  را ات روده و دل ، كمند مي بازي  نخ گلوله يك با كه اي  گربه مثل چطور
   به ،  كشد مي

 .     “ داشتم برايت پيشنهادي  چه من كه بياور ياد

 .    شود مي دور من از  محكم هاي  قدم با و گرداند  برمي را رويش

     “ ؟ روي  مي كجا!  ناديا “: زنم مي فرياد

 .     دهد مي تكان اطرافش محيط در  را دستش و  “.   آنجا “: گويد مي

  من  به بايد  تو.  يمكجاي ما دان نمي من.  نگذار تنهايم “: گويم مي و زنم  مي  زار
   تا كني كمك
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 ...     “ اما ، بروي  تواني مي هم كار اين از بعد تو.  كنم پيدا را برانابوس

  مي  كوچه آن در را من و ، شود مي دور نظر از برق مثل و پيچد مي كوچه سر
 .     تنها.   گذارد

    

  به  ر مر س و گذارم مي زانوهايم روي  را هايم دست.  نشينم مي خاكي زمين روي 
   هايم دست

  مدام .    است  رفته  ناديا  كه   باشد  ساعت  يك  شايد.    كنم  مي  گريه .    دهم   مي  تكيه
  كنم مي فكر

  من   تواند  نمي  كه  رسد  مي  نتيجه  اين  به  خودش  كنم  مي  فكر  ،  گردد  برمي  او  كه
 هايش حرف به بيشتر چه هر و.  نيست او از اي  نشانه هيچ اما.  بگذارد تنها را

   اش قيافه به و ، كنم مي فكر

.   است كمتر برگشتنش احتمال كه بينم مي ، زد مي را ها حرف آن كه موقعي
   زندگي از ناديا

  رفته  جا همه او همراه ، موقع آن.  بود متنفر  بود گذرانده برانابوس با كه سختي
   چاره چون ، بود

  ري وف  او و ، برود تا كردم فراهم  برايش فرصت يك من بعد اما.  نداشت ديگري 
   اين از و پريد

 .    كرد استفاده فرصت

  اطراف  به و شوم مي بلند جايم ،از شوند مي خشك هايم اشك وقتي ، باالخره
   حاال.  كنم مي نگاه
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  نيست   وقت  اما  ،  دارم  گرسنگي  احساس  ،  ام  برگشته  خودمان  طبيعي  دنياي   به  كه
  چيزي  كه

 .      باشد زنده  هنوز اگر  ـ كنم پيدا را برانابوس بايد من.   بخورم

  گونه .  تپند نمي آنها  كدام هيچ  اما ،  دارد  وجود نور  لكه ها ده  ، هوا  در اطرافم
   مي پاك را هايم

  قيافه  به و “.  برانابوس “: گويم مي لب زير.  كنم مي جمع را حواسم بعد و كنم
   ، كنم مي فكر او

  را   اسمش.    تميزش  هاي   دست  و  لباسش  دكمه   جا  داخل  گل  ،  اش   كهنه   لباس  به
   ، كنم مي تكرار

 .     بيايند در تپش  به نورها تا كشم مي  انتظار و بارها و بارها

 .     درخشند مي جايشان سر ثابت طور  همان نور هاي   لكه.   افتد ني اتفاقي هيچ

 !    است مرده او كه باشد اين اش معني شايد  ـ شوم مي دلسرد

  اسم  روي .  كنم مي تجسم ذهنم  در  را او  مشخصات  و  “.  آرت “: گويم مي فوري 
 اش  قيافه و

 .     كنند نمي تغيير هيچ  نورها اما  ، شوم مي متمركز

  ، اند مرده دوشان هر يعني.  شود مي منقبض شكمم عضالت ، ترس شدت از
  را آنها شياطين

 و تپند نمي نورها چرا  صورت، اين غير در.  بشد طور اين بايد اند؟ كرده سالخي
  سوي  به را من

     ؟ كنند نمي هدايت آنها
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.   زند مي سرم به ديگري  فكر ، بگيرد دربر را وجودم سراپاي  وحشت آنكه از قبل
   شكل و سر

  و  بارها هم با ، زنم مي  صدا را اسمش  و كنم مي  تجسم را هيوال  آن وحشتناك
   ، نتيجه.  بارها

 .    چيز هيچ

 ، كنند مي رفتار ي ديگر طور نورها اينجا كه شوم مي قضيه اين متوجه وقتي
   وجودم از  وحشت

.  تپند نمي آنها ، كنم فكر كه خاصي مكان يا شخص هر به اينجا.   شود مي دور
  و جادوگر

 .     باشند زنده  هنوز است  ممكن برادرم

  دور  من از ، آن از  بعد بالفاصله تقريبا و  ـ شود مي  جاري  وجودم در خاطر آرامش
 .   شود مي

  آرت   يا  برانابوس  توانم   مي  چطور  من  ،  كنند   رفتار  ديگري   روط  اينجا  نورها  اگر  چون
 ، كنم پيدا را

    ؟ كنم باز دموناتا قلمرو به اي  پنجره توانم مي چطور يا

 .     برگردم آنجا توانم نمي من

   

   

  ها پانك
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 پر و شلوغ جاي  چنين در كه باري  آخرين از.  زنم مي پرسه شهر هاي  خيابان در
  ميكردم   زندگي  پسكينستون  در  وقتي.    گذرد  مي  زيادي   مدت  ،  بودم  صدايي  و  سر

  دلم شهري  زندگي  براي  ،

  ، ها پارك ، شنا هاي  استخر ، سينما ـ خوبش چيزهاي  فقط اما.  ميشد تنگ
   ياد به را ـ  مدرسه

  را  خورشيد نور جلو كه بلند هاي  برج ، ها ماشين شلوغ آمد و رفت.  آوردم  مي
   و گيرند مي

 .      بودم كرده فراموش را تنهايي

 پرستار يا معلم يك با يا بابا يا مامان با هميشه ، كردم مي زندگي شهر در وقتي
   اما.  بودم بچه

  طول ساعت يك.  شدم گم من ، بردند موزه به  را مدرسه هاي  بچه كه ، روز يك
  تا كشيد

  مي  چقدر ، داشتم احساسي چه موقع آن كه آيد مي يادم حاال.  كردند پيدايم
   چطور و ترسيدم

  روي  شب مجبورم كه بودم مطمئن.  ام  شده  گم ابد تا ديگر كه كردم مي فكر
   نيمكت از يكي

 وحشتناك خيلي احساسم.  پل يك زير ها خانمان بي مثل يا ، بخوابم پارك هاي 
 .     بود

 شهري   چه  در   كه  دانستم   مي   كم   دست  ،  موقع   آن .    است   تر  ترسناك  اوضاع   اآلن
   اام ، هستم



 
 

www.cafewriters.xyz Page 163 

 برايم ها پل يا ها خيابان از كدام هيچ اسم.  باشد توانست مي جايي هر اينجا
   اين به.  نيست آشنا

  بفهمند   ديگران  خواهم  نمي  اما  ،  هستم  كجا  بپرسم  بزرگتر  يك  از  كه  افتم  مي  فكر
   شده گم من كه

  اگر  و.  برند مي پليس پيش مرا ، هستم شهري  چه در كه دانم  نمي حتي و ، ام
   از قسمتي اب چه

  برگردم   خانه  به  من  تا  دهد  مي  ترتيبي  پليس  ـ  دارم   دوست  را  چيزي   چنين  وجودم
   نمي اما ـ

  آرت   دنبال  كه  نيستم  آزاد  ديگر  ،  كند  بازداشتم   پليس  اگر.    بكنم  را  كار  اين  توانم
 .     بروم

 با  اينجا  ها  نور   رفتار  كه   است  ممكن.    ام   نكشيده   دست  برادرم  كردن  پيدا  از   هنوز
   در رفتارشان

 راهي  بايد هم اينجا.  بينم مي را آنها هنوز من اما ، باشد داشته  فرق قلمرو آن
 .     كنم پيدا  را راه آن  بايد فقط.  بتپند برايم ها  لكه آن  كه باشد

 هاي  حرف به دقت به ، كنم مي فكر معما اين حال به و روم مي راه كه همچنان
  گوش مردم

  نيست   آشنا  برايم  شان  لهجه   اما  ،  زنند  مي   حرف  من  انبز  به  آنها  بيشتر.    ميدهم
   مي دلم دوباره. 

 .     نيست ممكن كار اين اما ، هستم كجا بپرسم يكي از توانستم مي خواهد

  شهر هاي  فواره و نماها آب از.  شوم مي  تر گرسنه ، دارم  برمي  كه قدمي  هر با
   خورده آب كلي
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  سوسيس  كه شوم مي رد اي  دكه جلو  از.   ندارم خوردن براي  غذايي هيچ اما ، ام
   چوب و داغ

  ندارم   پول  هيچ  اما  ،  برم  مي  فرو  هايم  جيب  توي   را  هايم  دست.    فروشد  مي  شور
   فكر اين به. 

 به ، بگيرد را مچم دكه صاحب اگر اما ، بدزدم شور چوب بسته يك كه افتم مي
   بزرگي دردسر

 .      شوم مي دچار

  و  ، دهد مي قلقلك را هايم چشم گوشه اشك ، دافت مي غور و غار به شكمم
   روم مي راه همچنان

    . 

    

  و  هستم اينجا كه  است  ساعت دو كم دست .  است  افتاده كار  به دوباره ساعتم
   پرسه هدف بي

 كجا.  شود  مي  شب زودي  به.  كند غروب خواهد مي  كم كم  خورشيد .  زنم مي
     ؟ بخوابم

  نيمكت  يك  ،   كوچك  پاركي  در .    كنم  فكر  موضوع   اين  به   و  بنشينم  كه   است   وقتش
 .   كنم مي پيدا

 كوتاه  آستين  پيراهن  يك  فقط  من  اما   ،  نيست  سرد  آنچنان  هوا  گرچه.    لرزم  مي
  نيست  زياد پارك  داخل هاي   آدم  تعداد.   نيست خبري  هم  ژاكت   از و  ام  پوشيده

  و گذرد مي برابرم از زني. 
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  پرسد  مي و ايستد مي اآلن كه آيد مي  نظرم به.  كند مي نگاهم دقيق  خيلي
   يا است خوب حالم

  وقت  هيچ من.  بدهم  جوابي  چه بايد ،  بپرسد اگر كه نيستم  مطمئن.  نه
 كند مي فكر حتما ، دهد مي ادامه راهش به زن اما.  ام نبوده  خوبي دروغگوي 

 .     ندارد  ربطي او  به من مسئله كه

 يكي يكي بتوانم تا كنم منظم بيحسا و درست را مشكالتم همه كنم مي سعي
 بايد  يكي  اين  اما.    دموناتاست  قلمرو  به  برگشتن  ،  اول  اولويت.  برسم  كدام  هر  به

   اول كه چيزهايي.   بعد براي  بماند

  گير  غذا چطوري  ؟  بخوابم  كجا امشب  ؟   هستم كجا ـ  كنم معلوم  خودم براي  بايد
     ؟ بياورم

 اينجا كه بپرسم رهگذرها از توان نمي من.  محل.  كنم مي فكر آنها به يكي يك
   اما ، كجاست

  كتابخانه  يك شايد.  باشد داشته  وجود هم ديگري  حل راه  بايد  كار اين براي 
 .   كند حل را مشكلم

  نظم   افكارم  به  آرامش  با  كه  حاال  اما.    كنم  پيدا  كجا  را  كتابخانه  كه  دانم  نمي  فقط
   مي ، ام داده

  عمومي   تلفن  باجه  يك  توي   توانم  مي  من.    دارند  دوجو  هم  ديگر  هاي   راه  كه  بينم
   را تلفن دفتر ،

 را محلي خبرهاي  عنوان  و بزنم سر فروشي روزنامه يك به توانم مي يا.  كنم نگاه
 .     بخوانم
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  خودم  با ، است آسان چقدر هستم كجا اينكه  فهميدن شوم مي  متوجه وقتي 
  اين .   خندم مي هرهر

 بقيه به بيشتري  بيني خوش با و كنم  پيدا نفس به اعتماد شود مي باعث
  براي .   بپردازم مشكالتم

 خوشايندي   خيلي  چيز.    كنم  رو  و  زير  را  زباله  هاي   سطل  توانم  مي  ،  غذا  كردن  پيدا
   اما ، نيست

  گرسنگي از كه بياورم گير خوردني قدر آن ها زباله ميان توانم مي كه مطمنئنم
 .     نميرم

  ؟ بشوم قايم كتابخانه يا موزه يك توي .  است تر مشكل خواب جاي  كردن پيدا
  مي   را  فروشگاه  در  وقتي  ؟  فروشد  مي  خانه  وسايل  و  تخت  كه  فروشگاهي  توي   يا

  قايم جايي پشت ، بندند

 كاناپه يك روي  روم مي ، شود مي خالي مغازه و روند مي همه وقتي و شوم مي
  مي تختخواب يا

 .     خوابم

 كرده   تعطيل  ها  فروشگاه   همه  حاال  تا  كه  اينجاست  لمشك  اما  ،  نيست  بدي   نقشه
   فردا  شايد.  اند

  در  بشوم مجبور امشب شايد.  نيست عملي االن اما ، بكنم را كار اين بتوانم
   ، بخوابم باز فضاي 

 روزنامه تا چند بايد.  پارك در نيمكتي روي  يا خيابان كنار فلزي  هاي  شبكه روي 
  تا كنم جمع
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 بهتري جاي  دنبال فردا.  نكند پيدايم پليس  كند خدا.  وشانمپب آنها با را خودم
 .     گردم مي

  اي  تپنده نور لكه ، چپ چشم گوشه از  كه كنم مي فكر مسئله اين به همچنان
  فوري .  بينم مي

.   افتد مي  اتفاقي چنين كه نيست  بار اولين اين.  گردانم برمي  طرف به  را سرم
   چراغ هر به من

  ، ام  داده  نشان واكنش  طور  همين ها راه چهار سر  يا ها زه مغا در  زني  چشمك 
   و ام  شده اميدوار

 .     اند تپنده نورهاي  لكه همان  از يكي آنها كه است رسيده نظرم به لحظه يك

  ام  خورده را كلك همين دفعه صد اينكه از ، گيرد مي لجم ، خودم دست از
   مي حماقت احساس

  تر  عاقالنه بعد دفعه كه گويم مي خودم به و برگردانم را سرم خواهم مي.  كنم
   اما ، كنم رفتار

     ــ تابد مي من به نور آن

 .     نيست راهي چهار يا فروشگاهي هيچ ،  درخشد  مي نور برق كه جايي

  كه  دهم نمي اجازه خودم به و ، آهسته اما ، كنم مي نگاه چپ سمت به دوباره 
  ديگر دفعه اين

  نوار  تكه يك كه اي  پرنده يا باشد سوار دوچرخه كي شايد.  بشوم هيجانزده
 ...    يا است گرفته منقارش به آلومينيوم
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 طرف  اين پارك در كه است رنگ زرد مثلثي نور  لكه يك آن.  نيست  طور اين اما
   طرف آن و

 .     نيست متصل چيزي  به و رود مي

  به  عجله با و منك مي فراموش را سرپناه و غذا فكر ، يشوم م بلند جايم از فوري 
   مي نور دنبال

  سعي   ،   گيرد  مي  را   پستانكش  كه   اي   بچه  مثل  و   اندازم  مي  چنگ  طرفش   به .    روم
   را آن كنم مي

  لكه   چون   ،  ندارد   اي   فايده  هيچ  آن  با  رفتن  ور.    ميدارم  نگه  دست   بعد   اما  ،  بگيرم
   تپنده نور

  تعقيب  را  يكي  ني ا  فقط  است  بهتر.    بچسبانم  يكديگر  به  را  آنها  كه  نيست  ديگري 
  ببينم تا كنم

 .      بياورم شانس كه باشم اميدوار و رود مي كجا

    

  طرف آن به ها نرده روي  از من.  گذرد مي پارك عقب هاي  نرده ميان از نور لكه
   ـ پرم مي

  بشود  پاره  پيراهنم پشت و كنم گير ها ميله  تيز نوك روي  كه  بود  نمانده چيزي 
   پشت جاده در. 

  راننده اما.  بشوم رد  جاده  وسط از تا روم  مي  و  كنم مي تعقيب  را ر ون ، پارك
  به كه ماشيني
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 صبر  بردباري   با  من.    برگردم  كه  دهد  مي  هشدار  من  به  و  ميزند  بوق  آيد  مي  طرفم
  تا كنم مي

  خيلي   نور  لكه  خوشبختانه.    روم  مي  نور  دنبال  عجله  با  بعد  و  ،  بشود  رد  ماشين  آن
   حركت سريع

 .     رسم  مي آن به زود  خيلي  من و كند نمي

.   ميشود رد ساختماني ديوار از لكه آن كه جايي تا روم مي پيش نور لكه همراه
  نگاهي  سرم پشت به بعد.  سردرگم و گيج ، كنم مي نگاه ديوار به ، لحظه يك
   نور كه را مسيري  تا اندازم مي

 پيش مايل مسيري  روي  ، اينجا تا پارك از.  كنم بررسي است گذاشته سر پشت
  ساختمان  ديگر طرف  در  ،  بدهد  ادامه راهش به  مسير همين در  اگر.  است آمده 

   ، من راست سمت در جايي ،

 .     بشود ديده دوباره بايد

  آيد  مي  نظرم  به كه روم مي جايي طرف به .  زنم مي دور را ساختمان و  دوم  مي
   از  بايد نور

  و  مانم مي  منتظرش ، كنم مي مشت را  هايم دست  بعد .  بيايد بيرون ساختمان
   ها ثانيه ذهنم در

 ...     يك و بيست...  پانزده...   ده...   هشت...   پنج.  شمارم مي را

  و  من راست سمت جايي در ، شود مي ظاهر نور لكه ، سوم و بيست ثانيه سر
   از دورتر كمي

  ديوار  تا و برسم آن به تا دوم مي ، باز نيش با.  بودم كرده محاسبه كه جايي
  بعدي  ساختمان
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 منتظر و روم مي ساختمان ديگر طرف به عجله با بعد.  روم مي پيش همراهش
  تا مانم مي

 .     شود  ظاهر نور لكه  دوباره

    

 امكان ديگر اينجا.  كنم مي گمش ، انبار و فروشگاه اي  مجموعه ميان در باالخره
   كمه ندارد

  ظاهر  دوباره نور لكه تا بمانم منتظر و نمبرسا ها ساختمان اين پشت به را خودم
   ديگر اما.  بشود

  گوناگون   هاي   جهت  از  كه  بينم  مي  را  ديگري   نورهاي   حاال  چون.    نيست  نگراني  جاي 
   مي پيش

  جلوتر   متر  صد   چند  ،   اي   نقطه  طرف   به  آنها  همه   و   ،  كنند  مي  حركت  هوا   در  و  آيند
  ساختمان  چون ،  رسند مي هم به كجا آنها كه ببينم توانم نمي .   روند مي من از

   ، اند گرفته  را ديدم جلو ها

 آن به خيابان وسط از ، دليل همين به  و دارم خوبي حس نقطه آن به نسبت اما
 .    دوم مي طرف

  مي  نظر  در  را آنها تالقي  نقطه فقط ، باشم  نورها تعقيب در ديگر كه  ندارد لزوي 
 .     گيرم

 مركز در كه بينم مي نور دسته يك و گذرم مي خيابان پيچ از ، بعد دقيقه ده
   رستوران  از رديفي

  مي  بزرگ  ساختمان سقف و  ديوارها از ،  ها  فروشگاه  و  ها فروشي  ساندويچ  ، ها
   نجلو.   گذرند



 
 

www.cafewriters.xyz Page 171 

  ،  روم  مي جلوتر يواشكي وقتي.  شوند  وارد تا منتظرند مردم ، ساختمان ورودي 
  آنها اكثر بينم مي

  پوشيده  توري   هاي   جوراب  و  پاره  پاره  جين  شلوار  ،  چرم  ژاكت  كه  هستند  جواناني
   از خيلي.  اند

  بيني  و لب  به  و ، اند كرده درست تيغي تيغ مدل و  كرده رنگ را موهايشان آنها
   هايشان گوش و

  وحشتناكي  به.  دارند ترسناكي هاي  قيافه  آنها.  اند آويخته زنجير هاي  حلقه
  اما ، نيستند شياطين

 .      اند ترسناك ، باشد ممكن ساننا براي  كه جايي تا

 مي متوجه و رسد مي گوش به ساختمان داخل از كه ميشنوم را آهنگي صداي 
   اين كه شوم

 ناخوشايند  و  بلند  ،  خشن  ،  زشت  موسيقي.    كنند  مي  اجرا  نوازنده  گروه  يك  را  آهنگ
   خيلي و ،

  گوشم   در  ،  دورم  صدا  آن  كانون  از  و  هستم  ساختمان  بيرون  اينكه  با.    است  تندي 
   زنگ صداي 

 .     پيچد مي

  كه  اند  ايستاده مرد دو  ، جلويي در مقابل.  شوم نيم نزديك جمعيت  به ديگر
  لباس با لباسشان

  خواهند  مي كه كساني از ، هستند پول آوري  جمع مسئول آنها. دارد فرق بقيه
   شنيدن براي 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 172 

.   دهند مي ورود هاجاز  نفر چند به بار هر و گيرند مي پول ، شوند وارد كنسرت
 سه و دختر يك ورود مانع ها دربان ، هستم آنها تماشاي  مشغول كه همچنان

   مي در بحث .  شوند  مي پسر

  دربان   از   يكي .    اند  سال  هجده  باالي   آنها  زند  مي  فرياد  دخترك  كه   شنوم  مي.    گيرد
   مي ها

 .     ندبرو آنجا  از يا بدهند نشان شناسايي كارت  كه گويد مي آنها به و خندد

  ،   ندهند  ورود  اجازه  نفر  چهار  آن  به  آنها  اگر.    باشد  آسان  نبايد  آنجا  به  شدن  وارد
   قطع  طور به

 بابايم  كه  بگويم  و  بزنم  كلك  بايد.    بشود  ساختمان  وارد  من  مثل  كسي  گذارند  نمي
  بهتر شايد يا ـ

  نگيرد   كلك  اين  كه  دارد  احتمال.    است  ساخمان  داخل  ـ  بزرگترم  برادر   بگويم  باشد
   مجبورم اما ،

 .     بكنم كاري 

 تا و زنند مي حرف كنسرت درباره كه دهم مي گوش هايي نوجوان هاي  حرف به
   مي كه جايي

.   گويند مي پانك كنسرت برنامه اين به  آنها.  آورم مي دست به اطالعات توانم
  گروه تا چند

  وقتي.  دمنبل ، ها بال تاندر ، ها كالمپ مثل هايي اسم با ، دارند برنامه اينجا
   ، شوم  مي آماده

: « پرسم مي مودبانه.  زنم مي لبخند ها دربان به و روم مي صف جلو شجاعانه
   كالمپ ، ببخشيد
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 »     ؟  دارند برنامه اينجا ها

  غرولند  صداي  با آنها از يكي.  كنند مي نگاهم شده جمع هاي  چشم با ها دربان
  مي مانندي 

 . »      است سال  هجده باالي  مال هبرنام اما.   آرره: « گويد

  مامان .   كنم پيدايش بايد من.   آنجاست برادرم  اما.   دانم مي : «  دهم مي  جواب
   بيرون شب بابا و

 برد خودش با را آن انگار اما ، بگذارد من براي  را خانه كليد بود قرار او.  اند رفته
   كليد بدون. ه

 بگيرم  او  از  را  كليد  و  بكشم  تو  آن  سري   يك  شود  مي.    بروم  خانه  توي   توانم  نمي
 . »     آيم  مي بيرون فوري  ؟

  برادرت  اسم: « گويد مي آنها  از يكي بعد ، كنند  مي نگاه يكديگر به  ها دربان
 »     چيه؟

 جاي  به پس.  نيست معمولي اسم اين اما ، آرت بگويم كه است نمانده چيزي 
 : «  گويم مي آن

 . »     جان

 »     ؟  چي جان: « پرسد مي دربان

 گويم  مي  رسد  مي  ذهنم  به  كه   اسمي  اولين  پس  ،  نيست   رايجي  فاميلي   هم  فلك
    . 

 .     اسميت  ـ

 . »     اسميت جان: « گويند مي و  خندند  مي ها دربان
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 . »     كني تحسين را نفسش به اعتماد بايد تو: « گويد مي آنها از يكي

  وارد  بگذارم كه قدر آن نه اما ، آرره: « دهد مي جواب و خندد مي هرهر يكي آن
   بعد. »  بشود

 !»    چاك به بزن حاال.  بود خوبي بازي . «   دهد مي تكان من طرف به را شستش

  توانم  نمي كليد بدون  من.  نيستيد متوجه  شما: « گويم مي زنان نفس نفس 
  بايد من.  بروم خانه

 »     ــ

 من ، باشد اينجا واقعا  وا اگر: « گويد مي و كند مي قطع را حرفم اولي دربان
 .    گردم مي دنبالش

 پيدا اسم اين به را كسي و بزنم صدا را اسميت جان و بروم آنجا داخل اگر اما
   را كسي يا ـ نكنم

  درباره   حسابي  ،  پس.    شوم  مي  عصباني  خيلي  خيلي  ـ  نباشد  تو  برادر  كه  كنم  پيدا
   و كنم فكر اش

     »بروم؟ يا بمانم ـ بگو من به بعد

  يك ...  كمي او.  روم  مي دنبالش خودم.  بكنيد را كار اين نيستيد مجبور شما ـ
   گوشش كم

 دنبالش و بروم آنجا خودم بايد من.  شنود نمي را شما صداي .  است سنگين
 ...     بگردم

  گويد  مي و گويد  مي  من به ناسزايي  ،  شود مي  خم ،  آيد مي جلو قدم يك دربان
   گم را گورم كه
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 پانك نفر  چند هايش دست دادن حركت با و گردد برمي جايش رس بعد.  كنم
  صف به را ديگر

 .     كند مي

  شيشكي   ،  شوم  مي  دور  آنجا  از  كنان  لخ  لخ  و  خورده  شكست.    ام  آورده  باال  خيطي
  ها پانك هاي 

 ديگر حل راه يك به بتوانم كه ميكنم پيدا خلوتي نقطه و ، گيرم مي نشنيده را
 .     كنم فكر

    

  ساختمان وارد  و شناورند  هوا در ، بيشتر سرعت با و ، بيشتري  نورهاي  حاال
   توانم مي.  ميشوند

 نمي فكر اما ، بروم ساختمان داخل آن از بعد و بشود تمام كنسرت تا كنم صبر
   خيلي كه كنم

  كنم  مي فكر اين به  و  گردم مي ديگر ورودي  يك دنبال پس.  باشم  داشته وقت
  چنين كه

 .     باشد  داشته هم  اضطراري  ورودي   يك عقبي قسمت در بايد يساختمان 

 ها  فروشي ساندويچ و ها فروشگاه پشت  قسمت به كثيف و بايك اي  كوچه
 .   شود مي منتهي

 نوشابه خالي هاي  قوطي و بطري  ، خالي مقوايي  هاي  جعبه ، زباله هاي  كيسه
 .    اند پراكنده  جا همه
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  مدفوع   و  است  آورده  باال  كه  كسي  دهعم   محتويات  ،  شده  خشك  خون  طور  همين
   به .  سگ

  محل  كه را ساختماني كنم  مي سعي و گذرم  مي ها كثافت اين ميان از سختي
  كند  مي هدايت نظرم مورد محل به را من صدا.  كنم پيدا است كنسرت اجراي 
   بيرون ، بعد  دقيقه ويك

  تلق  ، يقيموس ارتعاشات  شدت از كه هستم بزرگ در لنگه دو مقابل ساختمان
 .     كنند مي تلق 

  مي  را در.   اند كرده قفل پشت از را در هاي  لنگه اما.  كنم باز را در كنم مي سعي
   هل و كشم

  پنجره دنبال.  است نتيجه بي  ـ كوبم  مي  مشت  و زنم  مي  لگه  آن  به  ،  دهم  مي
   كه گردم مي اي 

  هم   ها  آن  كه  دارد  پنجره  تا  دو  فقط  ساختمان  اما.    بشوم  وارد  آن  از  دزدكي  بتوانم
  باالترين در

 .     دارند قرار آجري  ديوار قسمت

 چون  ، بمانند بسته شب آخر تا نبايد آنها.  گردم برمي اي  لنگه دو در طرف به
   مردم باالخره

 باز  را  درها  ،  برنامه  شدن  تمام  از  بعد  كه  دارم  حتم.    بيايند  بيرون  آنجا  از  مجبورند
   اما ، كنند مي

  افتاده  تپيدن از  نورها موقع آن تا است ممكن  ـ  شود مي دير لي يخ موقع  آن تا
   بايد فقط.  باشند
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 حال يا ، بيايد بيرون هواخوري  براي  يكي ، اتفاق اين از قبل كه باشم اميدوار
   بخورد هم  به كسي

 .     بياورد باال اينجا بيايد بشود مجبور و

  مي   قوز   آنها  پشت.    اند  تهگذاش  اي   لنگه  دو   در  راست   سمت   را  زباله  سطل  تا  چند
  منتظر و كنم

  نقشه .    بروم  ساختمان  توي   يواشكي  ،  بشود   باز  در  كه  همين  دارم  خيال.    مانم  مي
   اي  العاده فوق

 .     است من اميد تنها اين.  است بهتر چيز هيچ از  اما ، نيست

    

 راستي   ديگر  حاال.    ساعت  نيم.    دقيقه  بيست.    دقيقه  پانزده.    گذرد  مي  دقيقه  ده
 اين به مستقيم وقت  هيچ خورشيد نور كه  است اين مثل.  ام كرده يخ راستي
   از.   باشد نتابيده وحشتناك بيغوله

 چندان اين اما ، كنم مي پاك را ام بيني ، دست پشت با.  ريزد مي آب ، دماغم
   كند نمي كمكي

 .      دارد ادامه ام بيني آبريزش ـ

  سقف  و ديوارها به  آنها  از زيادي  تعداد و  كنند  مي حركت سريع خيلي نورها حاال
   مي فشار

 مثل  جادوگري   شايد.    شود   مي  باز  اي   پنجره  زودي   به  كه  رسد  مي  نظرم   به.    آورند
  اگين خانم
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  اين  ـ باشد كرده خبر را شياطين موسيقي صداي  شايد يا ، باشد ساختمان داخل
   و سر و هياهو

  آن  از دموناتايي موجودات كنم يم  تصور  كه است چيزهايي آن از يكي صدا
 .   آيد مي خوششان

 .      كنند بررسي را كنسرت اوضاع تا اند آمده آنها از تايي چند شايد

  از   و  لغزند  مي  كه كنم  مي  تجسم  را  كركسي  سر  شيطان  آن  و  كاداور  قيافه  وقتي
  ميان پنجره

  نيشم   ،  كنند  پايكوبي  ها  پانك  همراه  تا  آيند  مي  بيرون  دنيا  اين  و  خودشان   قلمرو
  مرد دو و شود مي باز در هاي  لنگه كه است باز نيشم همچنان.  شود مي باز

   آنها با همراه و  ، آيند مي بيرون

  آماده  فوري .  آورد مي هجوم كوچه درون به  متاليك موسيقي صداي  از موجي
   خدا و شوم مي

  ديده  كهآن  بدون  و   يواشكي  بتوانم  من  تا  بچرخند  چپ  سمت   به   آنها  كنم  مي   خدا
   داخل ، بشوم

 .     بروم ساختمان

  پانك آنها از يكي.  كنند مي نگاه اطراف به و اند ايستاده جايشان سر آنها اما
   جين شلوار  ، است

  گردنش   دور  را  سياهي  نازك  شال  و  ندارد  پيراهن  اما  ،  است  پوشيده  چرمي  ژاكت  و
   زده گره
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  حلقه   ،  است  آورده  در  غوانير ا   رنگ  به  و  كرده  درست  تيغي  تيغ  را  موهايش  ،  است
 خيلي سنش و است  مردني الغر خيلي.  است كرده آويزان دماغش به هم اي 

   آن.  نيست من از بيشتر

  گذاشته   سرش  بره  كاله  يك  و  پوشيده  ها  ارتشي  لباس  شبيه  لباسي  و  چكمه  يكي
   سنش.  است

  انگشت   ي ها  بند  روي .    اوست  از  تر  هيكلي  خيلي  و  ،  است  پانك  پسر  آن  از  بيشتر
   ، هايش

 .     بخوانم را آنها  توانم نمي فاصله اين از  من اما ، است كرده خالكوبي را حروفي

  مي  در  بسته  نيمه  حالت به را  در هاي  لنگه  است پوشيده  ارتشي لباس كه مردي 
   صداي  تا آورد 

  اين  از ، كنيم فرار بشويم مجبور اگر: « گويد مي و بشود كمتر ساختمان داخل
  چپ  سمت از تو.  شويم مي جدا همديگر از ، كرد تعقيبمان اگر.  برويم بايد راه
   توي .  راست از  من.  روي  مي

 . »     بينيم مي را همديگر  دوباره ، هتل

 »     برويم؟ در دستش از  توانيم مي: « پرسد مي پانك پسر

 و تند خيلي هايشان بعضي و كندند آنها  از بعضي.  باشد چي  كه دارد بستگي ـ
  نتوانيم اگر.  زتي

 قوي اگر اما ، جنگيم مي و ايستيم مي  رويش در رو ، بگيريم را ورودش جلوي 
   كه باشد آن از تر

 كنيم  فرار  و  بدويم  تند  خيلي  خيلي  شويم  مي  مجبور  ،  بربياييم  پسش  از  بتوانيم
    . 
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 . »      آيد نمي خوشم فرار از من: « گويد مي پانك پسر

 اين گاهي اما.  آيد نمي  خوشم  هم من: « گويد مي  غرولند با اش نظامي رفيق 
  ممكن راه تنها

  را  آنها از بعضي ما.  اند وحشيگري  و شرارت چي هر مادر ، شياطين اين.  است
  توانيم مي

 ... »     شان بقيه  اما ، بدهيم شكست

  از  عجله با.  لرزاند مي آسودگي از موجي با را وجودم سراپاي  ، شياطين به اشاره 
  رود  مي عقب قدم يك ارتشي  لباس مرد.  آيم مي بيرون زباله هاي  سطل پشت

   كرده مشت هاي  دست و

 را او تا آورد مي جلو را دستش پانك پسر .  آورد مي باال دفاعي حالت به را اش
   مي و كند آرام

 . »     است  بچه يك فقط اين.   باش آرام: « گويد

 پول   بدون  خواهي  مي  ؟  كني  مي  كار  چه  اينجا  تو: «  گويد  مي  اخم   با  ارتشي  مرد
   يواشكي ، دادن

 »     ـ تخس بچه  ، كارت  پي برو زود.   شود نمي طوري  اين ؟ بروي  برنامه توي 

 بيايد  نظر  به  احمقانه  حرفم  شايد...    شما  اما  ،  ببخشيد: «  كنم  مي  قطع  را  حرفش
   شنيدم من اما...  

  هيچ  تو: « زند مي  فرياد ارتشي مرد»  ـ  من و  زديد مي حرف شياطين از  شما كه
 !  نشنيدي  چيز

 »      ـ من آنكه از قبل ، چاك به بزن حاال
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:  گويد مي  و  آورد مي  در بسته  نيمه  حالت به را رنگش  آبي هاي  چشم پانك پسر
   دقيقه يك« 

 .     بدهم ادامه را حرفم تا  دهد مي تكان سر من به رو  و. »  كن صبر

...   و زديد مي حرف هم  با شما كه  شنيدم من ...  گفتم  كه طور  همان...  خوب ـ
   دو شما...  خوب

     ؟ نيستيد ها  مريد از شما...  كه است اين  منظورم يعني ...   احتماال...  تا

  مرد  ،  بعد.  كنند مي  نگاه  من به  خيره ،  حرف  كلمه يك  حتي گفتن بدون  ، دو هر
   نگاهي ارتشي

 تكه و بندد مي را در هاي  گهنل ، دارد برمي آهن اي  تكه ،  اندازد مي اطراف به
   طوري  را آهن

  برمي من طرف به بلند  هاي  قدم با. نشوند مسدود كامال كه گذارد  مي آنها ميان
   پسرك ـ گردد

 .    اوست سر پشت قدم دو يكي پانك

 »     ؟  هستي كي تو: « گويد مي مانندي  خرناس صداي  با مرد

 برگردم  او  پيش  خواهم  مي.    دمبو  برانابوس  همراه  من.    است  فلك  كرنل  من  اسم ـ 
   مي...  من. 

     ؟...   را او شما گويم؟ مي را كي دانيد

  كه  افتم مي فكر اين به كم كم.  كنند مي نگاه يكديگر به سكوت در دو هر
  شايد ، ام  كرده اشتباه
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  ها  نوازنده از ديگر گروه يك اسم هم"  شياطين"  شايد يا ،  باشم شنيده عوضي
   ،  بعد اما.  باشد

  پسرك . آورد مي جلو را دستش پانك پسرك  و اندازد مي باال  شانه ارتشي مرد
   كه طور همان

  ادامه  اي   دهنده   هشدار   حالت  به . »    بله: «  گويد  مي   ،  دهد  مي   تكان  را  من  دست
   ما: « دهد مي

.   گريدي  درويش .  است  درويش هم من اسم.  است شارك اين.  هستيم مريد
   نخواه من از اما

 .      زند  مي لبخند و* . » بچرخم خودم رود كه

   - - - - - - - - - - - - - - - - 

 .     است سماع حال در  صوفيان و ها  درويش زدن چرخ  به اشاره* 
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   هيواليي معجون

  و ، هستم اينجا چرا  كه بفهمد تا كند مي  شروع را من از كردن  سوال درويش 
   كجا از را انابوسر ب

  است  ممكن لحظه هر: « گويد  مي و پرد مي  حرفش توي  شارك اما.  شناسم مي
   شروع  حمله

 . »      بشويم آماده  مبارزه براي  بايد ما.  بشود

 بروم  ساختمان  داخل  كه  فهماند  مي  من  به  دست  اشاره  با  و  كند  مي  باز   را  درها  او
  تاريك اينجا. 

 اجراي  محل.  كرد را تصورش  شود نمي حتي  كه تاس زياد قدر آن  صدا  و  سر و
  خيلي برنامه

 يا درويش  همسن آنها بيشتر.  اند  كرده پر را جا همه ها پانك اما ، است بزرگ
   از بزرگتر كمي

  ها  نوازنده گروه ، دارد قرار ما راست سمت  كه كوچكي صحنه روي .  هستند او
   اجراي  مشغول
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 انگار كه زنند مي ضربه هايشان طبل صفحه و رگيتا تارهاي  به طوري .  اند برنامه
  زمان آخر

  را  آهنگشان خواندن دنيا شدن تمام از پيش كه دارند خيال آنها و است نزديك
 هاي  حرف اغلب ، كشد مي جيغ ميكروفن داخل گروه خواننده.   برسانند آخر به

  مياني انگشت ،  گويد مي  زننده

 .     كشد مي نعره برايشان و  گيرد مي جمعيت به رو  را دستش دو هر

  باال  ، كنند مي  پايكوبي وار ديوانه آنها.  آيد  مي  خوششان وضع  اين از  ها پانك
  پرند مي پايين و

  ها   جوان از  بعضي .   چرخند مي يكديگر دور  وحشيانه  و چسبند مي همديگر به يا
  مي درگير هم با

  هايشان   زخم   از .    است  خوشايند  برايشان  هم  اين  اما.    كنند  مي  كاري   كتك   و  شوند
 !    كند مي بيشتر را ها رنگ  فقط خون ـ دهند  نمي اهميت اما ،  چكد مي خون

  نديده   عمرم  در  كه  است  زياد  نگين  و  بيني  و   گوش  حلقه  و  خالكوبي  قدر  آن  اينجا
  ياد به .  ام

  اندازم  مي هايش انگشت به نگاهي و افتم مي شارك دست  هاي  خالكوبي
  انگشت روي   را اسمش.

 هر  روي .  حرف يك  انگشت هر روي  ،  است كرده خالكوبي دستش  دو هر ي اه
   در ، دستش

  خالكوبي  را سفيدي  و سياه  ي  كوسه سر نيز اشاره انگشت  و  شست ميان فاصله
   كه است  كرده

 .    زنند مي  برق  هايش دندان  و بازند هايش  آرواره
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  درويش   به  رو  ،  است  كشيده  هم  در  را  هايش  اخم  صدا  و  سر  زيادي   از  كه  ،  شارك
  مي فرياد

  خوشت   آشغال  اين  از  راستي  راستي   تو.    است   دندانپزشكي   مته   صداي   مثل: «  زند
     »؟  آيد مي

  موسيقي .    است  جديد  موج  اين: «  دهد  مي  جواب  و  كند  مي  باز  را  نيشش  درويش
   با. »  تحول

 ! * »     ي  ي  ي  ي  ي  ي  ي  ي  شي  ـ نار ـ  آ. «   كند مي سوراخ  را  هوا مشتش

  اين  از  تو. «  كند مي  نگاه من به بعد. »  شو  بزرگ:« گويد مي كنان خرخر شارك
   خوشت  آهنگ

     »؟  آيد مي

  مي باعث.  بودم نشنيده اين شبيه چيزي  وقت هيچ: « گويم  مي جوابش در
 .    بگيرم درد سر شود

    « 

   . »   گريدي  ، دارد شعور زتو ا بيشتر بچه اين: «  گويد مي و خندد  مي شارك

 از  يكي تا دهد مي خودش به كوتاه استراحت يك گروه و شود  مي تمام آهنگ
 بتواند  ها نوازنده

  اين  از درويش.  كند عوض ديگر يكي با ، است شكسته تقريبا كه ، را گيتارش
 مي  استفاده  وقفه

 .      دهد توضيح من براي  را اش  نقشه جزئيات تا كند
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  هفته  دو اين توي .  كند احضار را انيشيط جانورهاي  آن از يكي  دارد سعي يكي ـ
  تالش ما ، اخير

  آن  كه دانيم مي اما ، شناسيم نمي را فرد آن ما.  بگيريم را  كارش جلو ايم كرده
   و امشب هيوال

 هيوال  داريم خيال ، بگيريم را اتفاق اين جلو نتوانيم اگر.  شود مي حاضر اينجا
  به يا بكشيم را

 .     برگردانيم خودش قلمرو

 كه نيستيم قوي  قدر آن.  آييم نمي بر كشتنش پس از ما : « گويد مي شارك
   هيوالي  يك بتوانيم

 جاي   به   او  برگرداندن  اما  ـ   بتوانيم  شايد  ،   دموناتا  قلمرو  در .    كنيم   نابود  را  شيطاني
  بهترين اولش

 . »     بدهيم انجام باشيم اميدوار توانيم مي اينجا  كه است كاري 

     »ايد؟ كرده زياد كارها اين از  الاح تا: « پرسم مي

  به  مشتي.»  است اولش دفعه گريدي  اما.  ام كرده من: « دهد  مي جواب شارك
   درويش  بازوي 

 . »      باشد آماده كار  اين براي  كه نيستم مطمئن. «   زند مي

  انجام   باشم  مجبور  كه  كاري   من.    نباش  من  نگران: «  گويد  مي  كنان  غرغر   درويش 
    . »   دهم مي

 آن  و  بگرديم  بيا  حاال.     كني  مي  را  كار  اين  كه  دانم  مي: «  خندد  مي  نخودي   شارك
  كثافت
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 »     ــ تا كنيم نمي شناسايي را او گمانم به گرچه ، كنيم پيدا را دوست شيطان

  مي  اشاره  ميانسالي مرد به انگشت  با و . »   آنجاست او:« كنم مي قطع  را حرفش
  نزديك كه كنم

 آنها  مثل كامال اما ، است پوشيده  لباس ها  پانك مثل او .  است  ايستاده صحنه
 هيكل.   نيست

  كرده  درست ماهيكان هاي  سرخپوست مثل را موهايش و دارد  عضالني و باريك
 متمركز نور هاي  لكه روي  حواسش تمام و كنند مي حركت مدام  لبهايش.  است
   دور نورها.   است  شده

 .    اند  آمده در  پنجره يك شكل به تقريبا  و شده جمع او

 »     ؟ ميداني كجا از :« پرسد مي  ظن سوء با شارك

  دقيقه  چند تا. كرده تمام را كارش تقريبا.  است  خودش او.  نيست مهم اين ـ
  باز پنجره ، ديگر

 .     شود مي

  پشت  درويش.  افتد مي راه ماهيكاني مرد طرف به بعد و گويد  مي ناسزا شارك
   مي شارك سر

  مي  باز راه  جمعيت ميان از  وري  يك وري  يك ما.  درويش  دنبال به  نم و  رود
   مي جلو و كنيم

 با  همزمان و كنند مي شروع را تندتري  و جديد آهنگ نوازندگان گروه كه  رويم
   و آنها هاي  نعره
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  باال  اطرافم هاي  پانك ناگهان.  آيد  مي در لرزه به ساختمان ، ها تماشاچي فرياد
  افتند  مي يكديگر كول  و  سر روي  ،  زنند مي  مشت  يكديگر به  ، پرند مي پايين و
   دسترسشان در كه را كسي هر و

 .     گيرند مي لگد  و مشت زير باشد

 م لگد را راستم دست ديگر يكي.  افتم مي زمين روي  آنها از يكي ضربه با من
   درد از من و يكند

  خورم  مي ضربه ره دوبا اما ، شوم بلند جايم از كنم مي  سعي.  كشم  مي فريادي 
   مي زمين روي  و

 پاي و دست زير كه ترسم مي اين از و  زنم مي نفس نفس  ، كنم مي تقال.  افتم
  ها پانك درياي 

 .     بميرم و  شوم له

  مرا  درويش.  زند مي كنار  لگد و مشت با را ها پانك و آيد مي  كنارم  شارك ، بعد
 زمين  روي  از

 آن از تر قوي  او.  رساند مي نشاني شتآ مخصوص باالبر يك به و كند مي بلند
  دوباره  ما و.»  بگير محكم را اين: « گويد مي.  دهد مي نشان كهظاهرش است

   آوريم  مي فشار  جمعيت به

 .    كند مي  باز راه برايمان شارك  و رويم مي پيش و

  زنم  مي ها پانك به مشت تايي چند ، دارم باالبر روي  كه موقعيتي از استفاده با
   كنم مي سعي و

  كه  آيد مي يادم بعد .  كنم خرد دماغ تا چند ام  خورده  كه هايي لگد  انتقام  به
   مهمت ماموريت
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  هيوال   كننده  احضار  ،   باالبر  روي   از .    گردانم  برمي  صحنه  طرف  به  را  رويم  و  دارم  تري 
  مي بهتر را

  د نز  مي بيرون كف ،  دهانش از.  افتد مي لرزه به تنش كه بينم مي  را او.  بينم
  داخل نورهاي  و

 .      آيند مي در تپش به  هم با همزمان پنجره

 . »     شود مي باز دارد  پنجره!  است دير خيلي: « زنم مي فرياد

  راهش   سر  از   را  تنومندي   پانك   ،  اش   شانه  ضربه  با  و ! »  نه: «  كشد  مي   نعره   شارك
   زند  مي كنار

 »      ــ كه ندارم  خيال من!  برسيم او  به توانيم مي ما. « 

 بر ميخ و چوب تراشه از باراني و شود مي كنده جا از صحنه از قسمتي.  انفجار
   آنهايي روي  و سر

  از  يكي.  درد سر از  هايي فرياد و جيغ.  ترند نزديك انفجار محل به كه ريزد مي
   هاي  نوازنده

  مي   آلود   خون  و  لهيده   گوشت  اي   توده  شبيه  صورتش  و  آيد  مي   در  زانو  به  گيتار
   خواننده.  شود

  از  غير صدايي  هيچ ه است شده آهنگش مجذوب چنان او .  شود نمي ساكت
   را خودش صداي 

 .      شنود نمي

  مرد.    دارد  بنفش  رنگ  كه  است  شده  باز  نور  از  اي  پنجره  ،  ماهيكان  مرد  روي   پيش
 هيچ  كه ،
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 لبخند  هياهو  و  آشوب  به  او.    ايستد  مي  پنجره  كنار  مغرورانه  ،  است  نديده  آسيب
 تا  دو.   زند مي

  مي   سوت  زننده   و  تيز  صدايي  با  و  گذارد  مي  هايش  لب  ميان  را  هايش   انگشت  از
 .     زند

 خيلي مرغ يك مثل هيكلش.  آيد مي بيرون و زند مي جست پنجره از شيطاني
    بزرگ خيلي

  است   دار  خنده  واقعا  ،  است  مضحك  اش  قيافه.    دارد  مانند  خوك  سر  تا  سه.  است
  يكي اينكه تا ،

  خودش  نزديك پانكي مرد طرف به را دهانش آب و كند مي باز را هايش دهان از
 قل  بعد ، افتد مي مرد صورت روي  مربعي شكل به هيوال دهان  آب.  اندازد مي
   آن  گوشت كندو مي قل

  كند  مي سعي  و افتد  مي زمين روي  مرد.  برد مي بين از و سوزاند مي را بيچاره
   اما ، بكشد فرياد

 .      ندتوا نمي

  گير   آن  وسط  حاال  ،  زد  مي  فرياد  را  آنارشي  و  آشوب  پيش  دقيقه  چند  كه  درويش
 .    است افتاده

 مي  پايكوبي  كه  بود  آنهايي  وحشيگري   و  هياهو  از  پر  تاالر  ،  لحظه  اين  از  پيش  تا
   شدت  از ، كردند

  ،  جنگيدند  مي يكديگر با و  كوبيدند مي طرف آن  و  طرف اين به را  خود قراري  بي
   همان اام
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 به وحشت!  شوند مي معقول كلي به ، بينند مي را هيوال كار وقتي ها پانك
  جمعيت  ميان سرعت

.   برند مي هجوم خروجي درهاي  طرف به و كشند  مي جيغ همه.  شود مي جاگير
  كه مردي 

  ايستد   مي  هيوال  كنار  و  خندد  مي  است  كرده  درست  ماهيكان  شكل  به  را  موهايش
    . 

  حاال: « زند مي فرياد جمعيت هولناك و نامنظم هاي  جيغ از  تر ندلب  صدايي با او
  كه بينيم مي

 اين جلوي  و ليسيدن را ديگران هاي  كفش سال همه اين!  دارد قدرت كسي چه
 .   شدن خم آن و

 است  من  دنياي   اين  حاال.    بترسيد  من  از  كه  گيريد  مي  ياد  حاال!    است  بس  ديگر
 »     ــ شما همه. 

 مي  تف  مرد  به  رو  ،  ندارد  شناسي  حق   حس  هيچ  انگار  كه  ،  هيوال.  دهد   نمي  ادامه
 به  مرد.  كند

 و  گوشت  ،  شود  مي   فعال  صورتش  روي   اسيدي   بزاق.    شود  مي  پرتاب  عقب  طرف
   از را غضروف

 دنيا  توي  كه گفت مي كي.  خورد مي را او  مغز تا كنان ولز و  جلز و  ، برد مي بين
   وجود عدالت

     ؟  ندارد

.   دهند مي هل عقب طرف به را ما و زنند مي تنه پريشان و عصيانزده جمعيت
   و خشم با شارك
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  قوي  آنقدر  اما ، كند مقابله مردم هجوم با ميكند سعي .  زند مي فرياد حيرت
   در بتواند كه نيست

 فضاي و افتم مي زمين روي  دوباره من.  بايستد وحشتزده هاي  پانك موج برابر
   و تنگ اطرافم

 .     شوم مي له پا و دست زير كه مطمئنم ديگر دفعه اين.  شود مي رت تنگ

  مي  حس ـ جادوست از پر هوا.  كند مي حفظ را خودش خونسردي  درويش اما
   موجش كه كنم

  خشم  با و اندازد مي  پنجره روي  را خود درويش.  زند مي بيرون بنفش پنجره از
   به را كلماتي

 نامرئي نيرويي با ها پانك ، شود مي باز ما فاطرا فضاي  ناگهان.  آورد مي زبان
   مي زده كنار

  شكل   سوزني  صخره  روي   بقيه  و  ناديا  آنكه  شبيه  ،  جادويي  انرژي   از  حبابي.    شوند
   كردند درست

 .      كند مي حفاظت نفر سه ما از ،

  را  دهانش آب كه ، كند  مي اشاره  هيوال به و! » شارك: « زند  مي فرياد درويش 
   مسو پانك روي 

 .     است شده خم ماهيكايي مرد بقاياي  روي  خودش حاال و انداخته

  كمك  به.  رود مي وجلو! » كن عجله: « گويد مي مانند خرناس صدايي به شارك
  ، جادو
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  آيد   مي  فرود  هيوال  كنار  و  ،  زند  مي  جست  هوا  توي   ،  كند  مي  منقبض  را  عضالتش
   آنكه از قبل. 

 مي را آن سرهاي  از يكي شارك ، بدهد اننش واكنشي بتواند شيطاني هيوالي 
 به وحشيانه و گيرد

 .     شود  مي كنده جايش از اينكه تا پيچاند مي راست و چپ

  مي دهان آب شارك طرف به اش باقيمانده دهان دو هر و كشد  مي صفير هيوال
   شارك.   اندازد

  ع ساط  دستش از  كه جادويي موجي با و دهد مي خالي جا دهان آب توده يك از
   توده ، شود مي

  درون  به ـ دارد  حركت هنوز كه ـ  را هيوال شده قطع سر او.  كند مي  دفع را دوم
  پرتاب پنجره

  بار   اين.    اندازد  مي  چنگ  شيطاني  جانور  آن  سرهاي   از  ديگر  يكي   به  بعد  و  كند  مي
   از هيوال

  و  ، آيد مي در پرواز به و دهد مي خالي جا شارك شده خالكوبي هاي  انگشت
   مي سر  ياي صد

 .     است  مرغ يك قدقد  و خوك خرخر از عجيبي  تركيب كه دهد

 به آنكه از قبل اما.  رود مي ساختمان جلويي هاي  پنجره از  يكي طرف به جانور
   از و برسد آنجا

 سردرگم   هاي   نگهبان  برابر  از   وحشتزده  كه  بكشد  را  هايي   پانك  تا  بپرد  بيرون  پنجره
   به و گذشته
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  شيشه .    خواند   مي  لبي   زير  را  سريع   و  جادويي   وردي   درويش   ،  دنا  گريخته  خيابان
  به پنجره هاي 

  ،  دارد  برمي خيز كنان  قدقد  ،  بيند  نمي را  آن كه ، هيوال .  شوند مي  تبديل فوالد 
  به محكم اما

 .     افتد مي زمين روي   تاالپي صداي  با و خورد مي فلزي   صفحه

  جانور  وقتي.  كند باز راه هيوال آن و ما بين تا كند مي استفاده جادو از درويش
   ، آشفته و گيج ،

  طرفش به برق مثل درويش ،  كند جمع را  خودش تا دهد مي  تكان را سرهايش
   ميان و رود مي

  مطمئني : « زند مي  فرياد شارك به رو.  ايستد مي ساختمان جلويي در و هيوال 
   توانيم نمي كه

 »     ؟  بكشيمش

 ! »     آره: «  زند مي نعره شارك

 پنجره به بياييد پس : « دهد مي جواب و اندازد مي من به نگاهي دزدكي
   ، كرنل.  برگردانيمش

  را  خودش نتواند كه  ببندي  را راهش طوري  و بايستي جايت سر محكم تواني مي
   پشتي در به

 »    برساند؟ ساختمان

     ... » نيست خوب مبارزه توي   كارم .  نيستم مطمئن:« گويم مي لبي زير



 
 

www.cafewriters.xyz Page 195 

.   كني مبارزه نيستي مجبور تو: « گويد مي و دهد مي اطمينان من به درويش
   رفتار طوري  فقط

  شرور   و  ترين  ترسناك  انگار  كه  طوري   ،  كني  مي  كار  چه  داري   داني  مي  انگار  كه  كن
  ترين

  به  آن اگر.  بكش نعره.  كن غرولند.  برو غره چشم.  اينجايي در حاضر موجود
  ، بيايد تو طرف

 . »     گيرم مي  را جلويش نم

  شارك   از   تر  جوان  او.    شناسم  نمي  را  او  خيلي   اگرچه  ،   كنم  مي  اعتماد  درويش  به
  اما  ، است

 ترديد  كمي  با  فقط  ،  دليل  اين  به.    است  تر  بزرگ  او  از  انگار  كه  زند  مي  حرف  طوري 
   همان ،

  مي  چپ سمت به  وري  يك وري  يك و  خواهد مي من از او كه كنم مي را كاري 
   مسيري  و روم

  موضع  شارك  و او  بين ،  راه وسط.  گذارم مي سر پشت  كرده ايجاد درويش كه را
   ، گيرم مي

  طوري  و شوم مي خيره شيطاني هيوالي  به ، كنم مي باز هم  از را هايم دست
   كه كنم مي رفتار

 .     ترم مطمئن و تر قوي  كنم مي احساس آنچه از خيلي انگار

  سر  از يكي كه جايي ، گردنش روي  از.  است ايستاده يشپاها روي  هيوال حاال
   شده  كنده هايش
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 بيرون  مانند  زرداب  مايعي  اش  باقيمانده  دهان  دو  از.    زند  مي  بيرون  خون  ،  است
   كه چكد مي

  مي  ولز جلز برود  فرو آب  در  كه اي  گداخته آهن مثل ، افتد مي زمين روي   وقتي
 طرف به مستقيم را بزاق اي  توده هيوال.  سوزاند مي را چوبي و كهنه كف و كند

   ، كند مي پرتاب درويش

  منفجر   هوا  در  بزاق  توده  و   دهد  مي  تكان  توده  آن  طرف  به  را   دستش   درويش   اما
  ميشوند   جدا  ديوار  از  آجرها  از  تا  چند  و   كند  مي  زمزمه  را  وردي   درويش.    شود  مي

  آيند مي  در پرواز به و

 .     رندوخ  مي هيوال بدن و سرها به محكم و

  به  بعد و زند مي كنار را آجرها ، چماق ضربه مثل هايي ضربه با شيطاني هيوالي 
   و  درويش

  نگاهش .    گردد  مي  ما  در  ضعفي   نقطه  دنبال.    كند   مي  نگاه  من  به  سر  آخر  و  شارك
  من روي 

 ها پانك مثل كه خواهد مي دلم.  كوچكترم همه  از من چون ، ماند مي معطل
   جايي و كنم فرار

  با  ، روم  مي جلو ، كار  اين جاي  به.  شوم نمي ترسم تسليم اما ، بگيرم پناه
   خيره هيوال به نيشخند

 .     كند حمله كه كنم مي تشويقش  و شوم مي

 خيز  رنگ  بنفش  نور  پنجره  طرف  به  آلود  خشم  فريادي   با  هيوال.    گيرد  مي  ام  حقه
   و دارد برمي



 
 

www.cafewriters.xyz Page 197 

  مي  نعره خود ميكروفن داخل بسته هاي  چشم با همچنان كه خواننده برابر از
   اتفاقات از و كشد

  وانمود  طوري   و  گويد   مي  ناسزا  شارك.    گذرد  مي  ،  است  خبر  بي  كلي  به  تاالر  داخل
   كه كند مي

  به   او .    است  گذاشته  باز   را  پنجره  به   منتهي  مسير  تصادفي  چرا   است   ناراحت  انگار
  جانور طرف

 مي پنجره به را خود و كند مي ادزي را سرعتش هيوال.  برد مي هجوم شيطاني
   به بعد  ، رساند

 چنان ، پنجره داخل زدن جست موقع ـ برسد امني جاي  به تا پرد مي پنجره داخل
   به وار ديوانه

  شكست را او مسابقه اين در كند مي خيال خود پيش انگار كه  خندد مي  شارك
 .     است داده

  ،  برگشت  هيوال دوباره اگر كه است مراقب و ايستد مي پنجره چپ سمت  شارك
  را  بچه   آن!    تيمي  عجب: «  گويد  مي  مانندي   جغد  صداي   با  او .    شود  كار  به  دست
  ؟  دويد مي كه ديديد

    “!  كرديم نصيبش اي  شاهانه  اردنگي

.   شود مي نزديك پنجره به و ! »  صدايي و  سر عجب : « كند مي زمزمه درويش 
   مي مكث آنجا

 هاي  پانك تا كند ذوب را ساختمان عقب  جلو ي هادر  اطراف ديوارهاي  كه كند
   از بتوانند بيشتر
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 ساختمان   كنند  رعايت  را  نظم  بخواهند  آنكه   از  تر  راحت  و  ـ  بروند  بيرون  ساختمان
  نمي  وقت هيچ.  ام نكرده قدرت احساس قدر اين وقت هيچ. «  كنند ترك را

   دستم از كار  همه اين كه دانستم

  كردني باور...  كردم استفاده  آن از كه اي  شيوه...  هوا توي  جادوي .  آيد برمي
 !»     نيست

  اولش .  اي  چشيده را اش مزه ديگر حاال: « گويد مي و خندد مي نخودي  شارك
 .   بودي  عصبي

 توي ويرش ديگر حاال اما.  لرزد مي تنمان اول بار ما همه.  است درك قابل اين
   و افتاده تنت

  گويم؟  مي  درست ،  است شياطين با مبارزه  نيبي مي  رويت پيش كه راهي تنها
    « 

  غرور  از اي  آميزه با  و زند مي اي  كوله و  كج لبخند. »  شايد:« گويد مي درويش
   به تعجب و

  ها دست اين از ،  بكنم را فكرش آنكه بدون من. «  كند مي نگاه هايش دست
   را استفاده بهترين

 هايم  حركت و باشد گرفته قرار ودمجو  در ديگر يكي انگار كه بود اين مثل.  بردم
  كند كنترل را

    . « 

 خوب خيلي فوالدي  هاي  پنجره فكر:«گويد مي و ميكند تحسينش شارك
  بهتر تو عمل ابتكار.بود

 . »    برگردانم و  بكشم عقب  را هيوال  كردم مي سعي بودم، من اگر. است من از
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 »     ماند؟ مي باز رديگ قلمرو به رو كي تا پنجره اين: « پرسد مي  درويش

 اين.  بشود  بسته تا مانيم مي كنارش ما.  دقيقه  چند شايد:« گويد مي شارك
 بشويم  مجبور اگر چون.  رويم مي اينجا از فوري   بعدش.  است تر امن طوري 

   در تو كه بدهيم توضيح ها پليس براي 

   ! »   كشد نمي كجاها به كارت ـ داري  شركت شياطين  عليه  بزرگي مبارزه

  را  هايش انگشت ، كند مي برانداز را پنجره اي  معصومانه كنجكاوي  با درويش
   مي فرو نور توي 

  كشد   مي   بيرون  فوري   را  دستش   ،  گويد  مي   آخ  ،   شوند  مي   ناپديد  آنها   وقتي  و  برد
   انگشتانش و

  گيرد   مي  آرام  ،  هستند   جايشان  سر  هنوز  آنها  اينكه  ديدن  از   و   ،  دهد  مي  تكان  را
    . 

 . »     كردم را كار همين اول دفعه  هم من: « گويد مي  و خندد يم  شارك

 »      ؟ ايد  شده رد  پنجره از وقت هيچ: «  پرسد مي  درويش

 .    بيفتم گير جا آن  خواستم نمي ـ برگشتم فوري .  بار يك ـ

     ؟  ديدي  چي ـ

     ـ فقط ، دنيا همين شبيه جايي يك ـ

 اما.    اند  برده  ياد  از  را  من  آنها. »    بروم  بايد  من:«  گويم  مي  و  ميكنم  قطع  را  حرف
   خيره حاال

 »     ؟  است يادتان.   برگردم او پيش بايد من.  برانابوس. «  كنند مي نگاهم

 »      ؟ بشوي  پنجره وارد خواهي مي تو: « پرسد مي اخم با شارك



 
 

www.cafewriters.xyz Page 200 

 .     كنم پيدا را او توانم  مي ، باشم هيوالها آن قلمرو داخل اگر.   مجبورم اما.  نه ـ

 »     ؟ چي باشد منتظرت هيوال ، پنجره طرف آن اگر: « پرسد مي  درويش

 اينجا  من.  ندارم  ديگري  چاره: « دهم مي  جواب و اندازم مي باال شانه ناراحتي با
 . »     كنم پيدا را برانابوس توانم نمي

     » آيد؟  نمي دنبالت  او: « پرسد مي شارك

  پيدا  را او  توانم مي من كه  راحتي آن به  مستني مطمئن اما.  شايد: « گويم مي
   از  بتواند او كنم

  است   ممكن  كه  احساس  اين  با  بار  اين.»    بروم  مجبورم  من.    بشود  خبر  با  من  جاي 
  ما بحث موقع

  آن  از يكي. «  شود مي ظاهر صدايم در بيشتري  اضطرار ، بشود بسته پنجره
   را برادرم شياطين

 . »     بدهم نجات ار  او بروم بايد من.   دزديده

  شده  خالكوبي و بزرگ هاي   دست از يكي شارك.   روم مي پنجره طرف به قدم يك
   جلو را اش

  كه ندارد امكان: « گويد مي خشني صداي  با.  كند مي متوقف را من و  آورد مي
   يك  بگذارم من

  پس . «    زند   مي  لبخند  ،  رود   مي  هم  در  من  قيافه   وقتي.»    برود  آنجا  تنهايي  بچه
   كه است بهتر

  باال   را  ابرويش  يك. »    آيد   نمي  سرت  باليي  آنجا  كه  باشم  مطمئن  تا  برويم  هم  با
   و اندازد مي
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 »     ؟  درويش. «   كند مي نگاه درويش به پرسشگرانه

  ليسد  مي  را هايش لب  ،  عصبي حالتي با.  كند  مي نگاه پنجره به دوباره درويش 
   سر آهسته  و

  وقت  هيچ  من ، صورت  هر در!  جهنم به .  آرره: « گويد مي بعد .  دهد مي تكان
   شنبه روزهاي 

 ! »    ندارم كاري  اينجا

  متشكرم : «  گويم  مي  كنان  من  من.    شود  مي   اشك  از  پر  هايم  چشم  ،   خوشحالي  از
    « . 

 كه شود آماده فقط. نيست تشكر به نيازي . «  كشد مي باال را دماغش شارك
   را اين.»  بجنگي

  كند   مي  پرت  بنفش  پنجره  درون  به  مرا  و   گيرد،  مي  را  من  پيراهن  يقه  ،  گويد  مي
 .    گرداند برمي دموناتا آشوب پر پاتيل به و

-  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -    Anarchy  *دولت   فقدان  ،  مرج  و  هرج  ،  آشوب  ـ    
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   ناراضي مريد

 كه جايي چپ سمت ، شكافي از.  آورم مي در سر مانند ككر  ابر اي  توده روي  از
   ، ام ايستاده

  و  ابر روي  از را خود سقوط وقتي.  بينم مي پايم زير ، دور اي  فاصله در را زمين
   مي تجسم مه

  تكه  تكه  و خورد مي زمين به محكم آسمان  آن  از  بعد  كه را  صحنه اين و ، كنم
   پخش جا همه

  روي  توانستم مي اول قلمرو در كه طور همان اما.  زدري مي فرو قلبم ، شود مي
  ابر  ، بمانم آب

 .    دارد  مي نگه مرا نيز

  او   از  بعد  بالفاصله  درست  درويش  و  ميشود  پيدا  شارك  كله و  سر  ،  من  سر  پشت
   آنها.   آيد مي

  برمي  و كشند مي فرياد تعجب از ، ايم ايستاده چه روي  ما كه بينند مي وقتي
   درون به تا گردند
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!    است  درست  چيز  همه : «  زنم  مي  فرياد  من.  بروند  اينجا  از  و  بزنند  شيرجه  پنجره
 .   افتيم نمي ما

    « 

  من   كه   شوند  مي  متوجه  بعد.    اندازند  مي   من  به   نگاهي  ترديد  با  و  كنند   مي  مكث
   مي  درست

 .     بوديم كرده سقوط حاال تا ، نبود طور اين اگر ـ گويم

  حاشيه  روي  ما از جلوتر ،  است مانده باقي برايش سر دو فقط  حاال كه  هيواليي
  ابر تكه ديگر

  زند  مي  جست  عقب  طرف  به  و  كند  مي  خرخر  ترس  از  ،  بيند  مي  را  ما  وقتي.   است
   به شارك. 

  و  زند مي صدايش درويش اما ، كند تعقيب را شيطاني جانور آن تا افتد مي راه
  ما: « گويد مي

 . »      بكشيم  را  ولگرد  جانور  يك  اينكه  نه  ،  كنيم  پيدا  را  وسبراناب  تا  ايم  آمده  اينجا

  كند  فرار شيطان آن گذارد  مي ميلي بي با و  كشد مي هم در  را اش قيافه شارك
   مي  آه   بعد. 

  ؟  كني پيدا چطوري  را او داري  خيال ببينم بگو.  بچه ، خوب: « گويد مي و كشد
    « 

 پنجره  يك  من: «  گويم  مي.    شود  مي  متالشي  كم  كم  گذشتيم  آن  از  كه  اي   پنجره
 .   كنم مي باز

 . »     كنم پيدا را ها  لكه تا بدهيد من به وقت   دقيقه چند فقط
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  نگاه  اطراف به.   دهم نمي را جوابش من  اما»  ؟ ها لكه: « كند  مي تكرار درويش
   و كنم مي

  لكه   ايم،  ايستاده ابر تكه  يك باالي  ما اينكه با بينم مي  كه شوم مي خوشحال
   در شناور نور هاي 

 ،  كنم  مي  تكرار  را  اسمش  آرامي  به  ،  كنم  مي  فكر  برانابوس  به.    زيادند  خيلي  هوا
  لكه   بتوانم   كه  باشم  داشته  قدرت  قدر  آن   من   و  باشد   زنده   هنوز  كه   كنم  مي   آرزو 
   در  تپيدن به را نور هاي 

 .     آورم

 جا  دلم در كه كند دايپ فرصت وحشت آنكه از قبل اما.  چيز هيچ ـ ثانيه چند تا
   نور لكه ، بگيرد

  ضلعي  هشت يك بعد. زند  مي چشمك چپم پاي  كنار شكلي مربع و رنگ صورتي
 .   اي  قهوه

  به   دست  خوشحالي  با  من  و  آيند  مي  در  تپش  به  ديگر  نور  لكه   ها  ده  ،  زود  خيلي
 .     شوم  مي كار

 شنوم مي هم را شارك  و درويش گوي  و گفت ، ام پنجره ساختن مشغول وقتي
  سرما از درويش. 

  هايش   دكمه  بتواند  كه  است  آن  از  تر  كوچك  اش  چرمي  ژاكت.    كند  مي  شكايت
   آن ـ ببندد را

  لختش   سينه  و  ـ  گرمايش  براي   نه   ،  است  پوشيده  باشد  روز   مد  اينكه  براي   فقط  را
   ارتفاع اين در

 .     است كرده يخ سرما  از كنند منجمد
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  غريزي   طور  به  كه  ام  افتاده  خودم  ياد  به .»    كن  تفادهسا  جادو  از: «  گويم  مي  او  به
   كمك جادو از

  ،  اي  شده گرم كه كني تصور اگر. «  كردم درمان را ام شكسته دست و گرفتم
   باال بدنت دماي 

 . »      رود مي

  قيافه  بعد لحظه چند و ، بندد مي كار به را من توصيه اما ، دارد ترديد درويش
   خوشحالي از اش

 .    زند  مي  گره كمرش دور را آن  و آورد مي در را ژاكتش  حتي ـ زند  مي برق

  چيز همه اين كه باشي گذرانده اينجا را زيادي  مدت بايد تو : « گويد مي شارك
 . »     اي  گرفته ياد

  اگرچه  ، باشد روز نصف  يك از بيشتر كنم نمي فكر ، راستش: « دهم مي جواب
 آن   از تر طوالني

 مي توضيح برايتان اش درباره بعدا ، كنيم پيدا را فرصتش اگر.  ام كرده حسش
 . »     دهم

  كه  حوشحالم.    كنم  نمي  عجله  من.    گيرد  مي  شكل  كم  كم  پنجره   ،  من  هدايت  با
  بينم مي

  چه  ها قلمرو اين كه متحيرم فقط.  كند  نمي اذيتم ديگر خستگي يا گرسنگي
  هوا  در توانيم مي ما آيا كه افتم  مي فكر اين  به كم كم.  دارند  ما روي  اثري 

  برويم زمين روي  اينجا  از و بشويم شناور

  مي تپيدن به شروع هم با همه ، يكديگر به چسبيده نورهاي  لكه بعد اما ، نه يا
  اي  پنجره و كنند
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.  برويم بفرماييد: « گويم مي راضي خود از حالتي با.  شود مي باز رنگ اي  قهوه
    « 

 باز سادگي اين به يا سريع قدر اين ها پنجره كردم نمي فكر: « گويد مي شارك
 .»      بشوند

 .      است آسان  خيلي خيلي ، باشيد بلد  را راهش  اگر ـ

  مرحله  براي :« گويد مي و اندازد  مي درويش به نگاهي.  آيد مي من كنار شارك
   گردشمان بعدي 

 »     ؟  اي  آماده ،

 كجا  به  پنجره  آن  داني  مي: «  سدپر   مي  من  از! »    اي : «  گويد  مي  ترديد  با  درويش
 »      ؟ دارد  راه

  وقتي.  آنجاست برانابوس اما.  نه: « دهم مي جواب.  بگويم چي كه دارم شك
   ، كردم تركش

 شايد.  جنگيد مي شيطاني جانورهاي  از دسته يك با و بود افتاده دردسر توي 
   بشويم مجبور

 »      ؟  باشد.  باشيد آماده پس. كنيم كمكش

 . »      رييس ، بله: « گويد مي  و خندد يم  شارك

  مي   من  چپ  سمت  ،  بعد . »    دادي   را  هشدار  اين  كه  متشكرم:«  گويد   مي  درويش
   شارك. ايستد

 .     گذاريم مي قدم پنجره درون به ما و.   شود مي جا به جا كمي  من راست سمت
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  شب .  مكردي فرار برانابوس  پيش از ناديا و من كه  است قلمرويي  همان اينجا
   مي  ماه سه.  است

  نورشان .  است  زمين تا معمولي ماه فاصله از كمتر ما تا شان فاصله كه درخشد 
  زياد قدر آن

 .     بينيم نمي را آنها ، كنند حركت سرمان باالي  پيكر غول شياطين اگر  كه است

  در   هيوالها  الشه.    است   شده   پراكنده  رنگ   زرد  و  سخت  زمين  روي   ها  كشته  جسد
   خيلي مرحله

  استخوان  فقط كه اند شده تجزيه طوري  آنها اغلب و است تجزيه پيشرفته
   مانده باقي هايشان

  جاهايي  آن از  يكي قلمرو اين يا شوند مي تجزيه سريع شياطين اينجا يا.  است
   زمان  كه است

 .      كند مي حركت ها  آدم  معمولي دنياي  زمان از تر سريع

  نزديك  شارميال .  است  پنجره يك روي  كار مشغول  كه  شوم مي برانابوس متوجه
   كنار ، او

  راض نهايي آرامگاه آنجا نظرم به.  است شده حفر تازه كه است  نشسته گودالي
   كه است

  آمده  در پا از مريد دفن براي  ـ شارميال خاطر به  فقط احتماال ـ  برانابوس و شارميال
   كرده حفر

 .     اند
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  ،  گيرد مي  را گلويم بغض  ، مرد  چطور راض كه كنم  مي فكر قضيه  اين به وقتي 
   وقت اآلن اما

  خشك  قدر اين دوست يك مرگ به نسبت كه شد نمي باورم.  ندارم كردن گريه
   احساس بي و

  است  اين چيزها آن از يكي.  ميگيرم ياد چيزها خيلي دارم اينجا اما ، كنم رفتار
   آشوب وقتي كه

  به  بايد فقط  و  شد ها مرده نگران  دوش نمي ، دهد مي رخ بد خيلي  هاي  اتفاق و
  كساني  آن از يكي او.  است زنده آرت كه كنم مي فكر هنوز. كرد فكر ها زنده

   فكرش به وجودم  همه  با كه است

 .    آيد  برنمي دستم از كاري   هيچ ديگر مرده وارلو  راض براي  اما. هستم

 . »      ام برگشته من.  كرنل ، منم!  برانابوس: « زنم  مي داد

  من  به ناباوري  با دو  هر.  پرد مي جا از شارميال و گرداند  برمي را سرش جادوگر
  مي  هورا خوشحالي از برانابوس  ، بعد .  من  همراه دو به  بعد و ،  شوند  مي خيره
   شده آشنا او با كه وقتي از ـ كشد

  به  و ـ كند مي رفتار معمولي آدم يك مثل بينم مي كه است بار اولين اين ، ام
   ، دود مي طرفم

 .     چرخاند مي خودش دور و كند مي بلند زمين  روي  از را من

  جان  روز چند من!  اي  اعجوبه يك تو!  فلك كرنل: « زند مي فرياد خوشحالي با
  پنجره تا كندم

  پيدا  ات كله و سر شنگول و شاد يكدفعه حاال.  برسم تو به  كه كنم درست اي 
   فوق تو!  شده
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 . »     ام ديده  زندگي   قرن همه  اين در من كه  يهست   آدمي ترين العاده

  كنم  مي نگاهش باز نيش  با كه  شوم  مي متوجه  من و ،  گذارد مي  زمين  روي  مرا
   ، اين از قبل. 

 مثل   تواند  مي  هم  او  بينم  مي  كه  حاال  اما.    نداشتم  دوست  هيچ  را  بدعنق   جادوگر
   معمولي آدم هر

 اين تفاوت تنها.  كند مي فرق برايم قضيه ، بدهد نشان را احساساتش ديگر
   از بهتر كه است

 .     كند پنهان را احساساتش تواند مي ديگران

 .      كند مي دراز را دستش  و. »  برانابوس ، سالم : « گويد مي  و رود  مي جلو شارك

.  كشد   مي  هم  در  را   هايش  اخم  بعد  و  دهد  مي  دست  او  با  مختصر  خيلي  برانابوس
 شارك  به

 »    اختاپوس؟: « گويد مي  و كند مي  اشاره

 . »     شارك : « دهد مي جواب و خندد مي شارك

  هيچ  بدون  و. »  هاست مايه اين توي  چيزي  يك  دانستم مي ، آه : « گويد  مي
   به خاصي احساس

 .      كند  مي نگاه درويش

 . »     من سرباز آخرين .   است گريدي   درويش اين: « كند مي  معرفي را او شارك

 ديگر  مريد  يك: « گويد  مي لبي زير و دهد مي  تكان سر  درويش هب رو  برانابوس
   مي نفر چند. 

 »     ؟  شوند
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 . »     داند  نمي هم ديگري  كس كه  مطمئنم ، نداني تو اگر: « گويد مي شارك

 وقت  هيچ من كتاب و حساب: « دهد مي  جواب و اندازد مي باال شانه برانابوس
   به.  نبوده خوب

  از  ديگر  بعضي   از  بيشتر  كه   اميدوارم .    گريدي   ،  آمدي   خوش  ما  گروه   به   ،  حال  هر
  من پيروان

 .     افتد مي راض گور به نگاهش. »  بياوري  دوام

. »  كرنل ، بينمت مي دوباره كه خوشحالم: « گويد مي و آيد مي جلو شارميال
   در پا از و  رنجور

 بينم  مي  جايش  سر  سالم  دوباره  را  اش  شده  قطع  بازوي   اما  ،   آيد  مي  نظر  به  آمده
  متوجه و

 .     اند كرده پيدا التيام اش مبارزه از ناشي هاي  زخم  همه كه ميشوم

 . »       سالمي دوباره  بينم مي كه خوشحالم: « گويم مي مانند زمزمه  صدايي با

  ممكن   ،  كرد   نمي  كمك   برانابوس  اگر.  بودند  خطرناكي  هاي   زخم.    بود  ناجور  خيلي  ـ
 .     بميرم بود

.  هستم دكتري  هر از بهتر من ، بله ،  بله: « گويد مي حوصلگي بي با بوسبرانا
 ديگر  مريد از حاال

 ! »     نمرده  كه حتم طور  به  ؟ كجاست ناديا ؟ خبر چه

 پيرمرد به  و بپوشانم را  او راز كه خواهد  مي وجودم از  قسمتي.  كنم مي  مكث
   از يكي كه بگويم
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  مانده  ثابت  من  روي   برانابوس  سياه  و  ريز  ي ها  چشم  اما.    اند  كشته  را  او  شياطين
  بينم مي و است

 ترك را من.  برگردد خواست نمي او: « گويم مي.  ندارم را گفتن دروغ قدرت كه
   خودش.  كرد

 . »     بود ديده هيوال و شيطان  كافي اندازه به ديگر.   رفت تنهايي

  مي   سرش  از  پوست  من: «  زند   مي  فرياد.    شود  مي  سياه  خشم  از  برانابوس  قيافه
  پيدايش! كنم

 ! »     فوري .  بشود باز او  به رو كه كن باز پنجره يك.  كن

  عضو   يك  ناديا.    بكني  را  كار  اين  نبايد  تو   كه  كنم  مي  فكر  من: «  گويد  مي  شارميال
 .    است آزاد

 »     ــ  كه بخواهد اگر

  كمكش   به  ما!  خواهد  مي  چي  او  كه  نيست  مهم  برايم: «  كشد  مي  نعره  برانابوس
 اگر .    تواني  نمي  كه  نكن  وانمود  و  ،  كرنل  ،  كن  باز  را  پنجره  آن  حاال.    داريم  احتياج

   و.  فهمم مي  من ، بزني كلك

 . »     كنم مي تنبيهت كار اين خاطر به

 خدمتكارش  من چون ، ببندد را دهانش كه بگويم جوابش در خواهد مي دلم
   وقتي اما.  نيستم

  شده  ترسناك چه خشم از سياه هاي  چشم  آن كه بينم مي و  كنم مي نگاهش
   در مقاومتم ، اند
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  كه  نيستم مطمئن.  كنم مي سعي: « كنم مي زمزمه ناراحتي با.  شكند مي هم
   ، بدهد  نتيجه كارم

 . »     مطمئنيد شما اگر. كنم مي امتحان  اما ، نيست قلمرو اين توي  او چون

  ديگر  افكار از  را ذهنم  من وقتي و! »  آره: « دهد مي  جواب خشم با برانابوس
   با و كنم مي خالي

  احساس .    دارد   برنمي  من  از   چشم   ،   شوم  مي  متمركز  ناديا  تصوير  روي   حواسم   همه 
   كه كنم مي

 .     هستم دنيا هاي  خائن ترين خبيث  و ترين پست از يكي

    

 روقلم  اين  ميان  زمان  تفاوت  خاطر  به  كه  است  گفته  او.    هستيم  برانابوس  منتظر
  ، عادي  دنياي  و

 من.    كنيم  احساس  ساعت  چند  اندازه  به  را  او  غيبت  دقيقه  چند   فقط  است  ممكن
   پنجره مراقب

  لكه  از  تكه  دو يكي بينم مي  كه  همين.  نيست  سختي كار.  بماند باز تا هستم
   به شروع نور هاي 

  سر  را آنها ، بروند بيرون و بشوند آزاد پنجره چهارچوب از تا كنند مي درخشيدن
  برمي جايشان

 .     گردانم

 و جست ، گاش ـ كا درباره شارميال.  زنيم  مي گپ همديگر با ، گذراني وقت براي 
  جوي 
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  مي  توضيح شارك و درويش براي  ماموريت اين در خودش شركت و ، برانابوس
   هم  من.  دهد

  چه  كه دهم مي نشانشان   شدم قاطي ماجرا اين با چطوري  كه كنم مي تعريف
   توانم مي عسري

 .    ببينم را  نور هاي  لكه توانم مي  خودم فقط چند هر  ، بسازم را ها پنجره

 چند  از  شارك.    گويند  مي  ما  براي   خودشان  زندگي  از  هم  درويش  و  شارك  عوض  در
  پيش سال

 ما  دنياي  به شياطين ورود  از جلوگيري  براي  ديگران با همراه  و  است شده مريد
 .    كند مي تالش

  يك  در.  است كرده كشف را خودش جادويي هاي  توانايي ،  بوده ارتش در وقتي
  افرادش   و  شارك.    بودند  كرده  حمله   اي   دهكده   به  شيطاني  موجود  چهار.    كاري   سفر

   جلو  كنند مي سعي

  جنگيدن  شكل وقتي مريد آن ..  است بوده آنجا مريدي .  بگيرند را آنها  اقدامات
   شارك مبارزه و

  كشتار   و  كشت  وسط  از  را  او  ،  شود  مي  او  بالقوه  هاي   توانايي  متوجه  ،  بيند  مي  را
   كشد  مي بيرون

 درگيري  آن  در  شارك  همراه  سربازهاي   همه.    ميدهد  توضيح  برايش  دموناتا  درباره  و
   مي كشته

  هنوز  شده كشته افراد  احترام  به اگرچه  شود، مي ها مريد جزو شارك  و  شوند
   مي نظامي لباس

 .     پوشد
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  كرده  مالقات را او شهري  همان در شارك.  است آمده جمع اين به هتاز  درويش
   من كه است

  هيوالي   يك  ورود  از  تا  است  بوده  اقداماتي  مشغول  شارك  ،  موقع  آن.    ديدم  را  آنها
  به شيطاني

  كله  و سر.  شود مي موفق  كار اين در  درويش لطف به و  كند جلوگيري  شهر
   طور به درويش

  اي  پنجره است بوده نزديك كه شود مي پيدا اطراف آن نيزما  همان در و اتفاقي
 .   شود باز

  و   رود  مي  او  كمك  به  فوري   ،  است  افتاده  دردسر  توي   شارك  كه  بيند  مي  درويش
  كنار براي 

  ، كند مي استفاده جادويي قدرت از  كند باز  را پنجره كرده مي  سعي كه زني زدن
   آن  وجود از كه

 تا كه بوده اي  دوره و زندگي پايان اين و.  ستا نداشته خبر وقت هيچ خود در
   مي موقع آن

 .     است شناخته

  مي  رخ حمله يك ؟ است همين ها مريد شدن عضو معمول شيوه: « پرسم مي
   آنها ، دهد

  اين  عضو  كه  خواهد  مي  آنها  از  مريد  يك   و  كنند  مي  كشف  خودشان   در  را  جادويي
   بشوند گروه

 »     ؟
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  هاي  توانايي ها آدم از خيلي.  است طوري  اين مواقع ربيشت: « گويد مي شارك
   ، دارند جادويي

  در   رو  شيطاني  موجودي   با  كه  كنند  مي  آشكار  را  آن  وقتي  فقط  معمول  طور  به  اما
 .   بشوند رو

  مي   عبور  پنجره  از  قلمرو  آن   جادوي   از  قسمتي   ،  آيند  مي  وجود  به  ها  پنجره  وقتي
   به و كند

  ،   اي  اراده يا قبلي  تمرين هيچ  بدون حتي ، ما مثل هايي  آدم و  آيد مي ما دنياي 
   را آن توانند مي

 اين تقويت براي  را ديگري  هاي  راه تا ايم  كرده تالش سال ها  ده  ما.  كنند جذب
   پيدا ها توانايي

 . »     است نداشته  نتيجه چندان كارمان اما ، كنيم

  عضو  ، بشود خبر اب خودش  در قدرتي چنين وجود از كه كسي هر: « پرسم مي
   ؟ شود  مي گروه

    « 

 را آنها من.  زنند مي پس را دعوت اين ها خيلي ، نه: « دهد مي جواب شارميال
   نمي سرزنش

 . »     خطر و تنهايي از پر ،  است خشني زندگي  ما زندگي.  كنم

  مي  ،  بود من با اگر: « گويد مي  و كند مي خرخر اي  كننده تحقير حالت با شارك
   كلي ايدب گفتم

 . »    بجنگند كه كنيم مجبورشان  و بگيريم سربازي  براي  را آنها از
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 . »     نيست عادالنه اين: « گويد  مي شارميال

 است جنگ يك بردن .  نيست عدالت اآلن  موضوع: « گويد مي  جوابش در شارك
   ، جنگ موقع. 

   . »   است خدمت ترك اين.  كند فرار وظيفه انجام از تواند نمي كسي

  گره   شارميال  نگاه  با   نگاهم  و .»    كرد  ناديا  كه  است  كاري   اين: «  گويم  مي  آرامي  به
 هر .   خورد مي

 .     افتد مي اتفاقي چه ، بياورد گير را او برانابوس وقتي كه نگرانيم دو

    

 با .  كند مي سقوط زمين روي  محكم و افتد مي بيرون پنجره از شتاب با ناديا
   مي  هوار نفرت

  آنكه   از   قبل  اما.    بيندازد  نور   پنجره  توي   را   خودش  دوباره   كه  كند  مي   سعي   و   كشد
  او پرش

  دهد  مي هل عقب به را ناديا او.  شود مي پيدا برانابوس كله و  سر ، بشود كامل
  يك مثل و

 ! »     بايست: « كشد مي  نعره.  غرد مي حيوان

  دست  از كند مي سعي و  كشد مي نور  پنجره طرف به را هايش  انگشت ناديا
  و كشد مي جيغ ناديا هرچه و كند مي سد را او راه برانابوس.  كند فرار جادوگر
  امپراتوري  مثل او ،  كند مي شيون

  از  را او جادو كمك به  كند مي سعي ناديا.  ايستد مي جايش سر محكم ،  رومي
   كنار راهش سر
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  را  موضعش و زند مي كنار تلنگري  با را  او انرژي  هاي  صاعقه برانابوس اما ، بزند
 .   كند مي حفظ

 . »     كن متالشي را پنجره!  كرنل: «  زند  مي فرياد بعد

     ــ اين بتوانم كه نيستم مطمئن ـ

 نافرماني  اگر  كه  كند   مي  حاليم  واضح  خيلي   و  ميدهد  نشانم  را  هايش  دندان  برق
   از بعد ، كنم

 ناديا  سر  پشت   از  آهسته  ،   وحشت  و  نفرت   از   حسي   با.    رسد  مي  من  خدمت  ناديا
   ـ برانابوس و

 و ـ كند محافظت من از او برابر در تا ميدهد هل عقب به را دستيارش جادوگر
   روي  كار مشغول

  مي   فاصله  يكديگر  از  ها  تكه  بقيه  ،  نور  لكه  چند  برداشتن  از  بعد.    شوم  مي  پنجره
  پنجره و گيرند

 .     شود مي ناپديد

  به  و كوبد مي زمين به مشت با ، اندازد مي رنگ زرد زمين روي  را خودش ناديا
 .    افتد مي گريه

  و  كشد مي دست  ،  خودش گردن  پشت به.   رود  مي  كنار و كشد  مي آه برانابوس
   به: « گويد مي

 . »     كني  مي تشكر من از بعدها  ، كار اين خاطر

  از  را تو سر كه كنم مي تشكر هيواليي  از من: « زند مي فرياد ناديا جوابش در
   و كند جدا تنت
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  مي ادامه و پرد مي من طرف به ناگهان بعد. »  كند پر آتش با را ات جمجمه
   نشانش تو: « دهد

 ! »     كند پيدا كجا مرا كه دادي 

 »      ــ كه گفت او.  بودم مجبور : « گويم مي لبي زير و خجالتزده

 .     كند مي تف من به ناديا

  مالمت   را  پسره : «  گويد  مي   و  گذارد  مي  من  هاي   شانه   روي   را  هايش  دست  شارميال
   او.  نكن

  حرف   به  برانابوس  اما .    من  مثل  ،  كرد  بحث  و  جر  بروي   بگذارد   برانابوس  اينكه  براي 
   كس هيچ

 . »     نداد گوش

 راحت  آنجا را من چرا ؟ چرا: « كشد مي  جيغ و چرخد مي برانابوس دور ناديا
   من ؟ نگذاشتي

  توانستم   مي.    كنم  شروع  را  معمولي  زندگي  يك.    مباش  خوشحال  آنجا  توانستم  مي
   آدم  دوباره

 »     ؟ كردي  محروم چيزها اين همه  از را من چرا.  باشم

 . »      دارم احتياج تو به من: « دهد مي جواب صريح  خيلي برانابوس

  كمكت   كه  تصويري   ـ  دادم   تو   به  خواستي   مي   كه  را  چيزي   من!    نداري   احتياج  ،  نه ـ 
 تا كند مي

 .     كني پيدا را گاش ـ كا  از سمتيق

 .     كني پيدا  بايد كه هستند هم ديگرش  هاي  قسمت ـ



 
 

www.cafewriters.xyz Page 219 

  مدت دو هر ما!  سال هزاران !  بكشد  طول  سال صدها است ممكن كار  اين اما ـ
   آنكه از پيش ها

 .     ايم مرده ـ   بشود پيدا روزي  هم  اگر ـ كنيم پيدا را آن

 .     ازداند مي باال را هايش شانه برانابوس

  تا  آزادم من كه گفتي  مي  هميشه  تو.  است بردگي  اين: « كشد مي  نعره ناديا
 . »     بروم

 هاي  تكه ما كه همين.  هستي و: « دهد مي جواب خاصي پافشاري  با برانابوس
  پيدا را گاش ـ كا

 كمكت  به تو دنياي .  دارم احتياج تو به من ، موقع آن تا.  آزادي  تو ، كنيم
  مي  من.  رددا احتياج

  انتخاب تو.  نيست مهم اين اما ، آيد نمي خوشت وضعيت اين از تو كه دانم
   بقيه مثل ، اي   شده

 . »     افتد مي دموناتا چنگ به دنيا سراسر ، كنيم پشت مسئوليتمان به اگر.  ما

 بجنگيم  آنها  با  اينجا  كه   دارد  فرقي  چه!    نيست  مهم  برايم: «  كشد  مي  جيغ  ناديا
  ياي دن در يا

  دست  به را چيزم همه  آنها احتماال ، باشم كه هم  موقعيتي  هر در من ؟  خودم
 ! »     گيرند مي

.  باشي امان در تا بروي  كه نيست جايي هيچ احتماال پس: « گويد مي برانابوس
    « 
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  من ، داشتي نگه زنداني را من تو كه وقتي تا ، صورت هر در چي؟ كه ، خوب ـ
   توانم نمي جايي

 .     بروم

 ، بگويد چيزي  كه كند مي شروع و دهد مي بيرون را نفسش تندي  به برانابوس
  جدي  خيلي اما

 با.    كنيم  مي  معامله  يك  هم  با  ما: «  دهد  مي  پيشنهاد  يك  ،   بعد.    زند  مي  لبخند
 من.    بروي   تواني  مي  ،  آن  از  بعد.    كنيم  پيدا  را  گاش   ـ  كا  از  اينقسمت   تا  بمان  من

  دنياي  به اي  پنجره برايت

 . »     شوم نمي مانعت ديگر  و كنم مي باز ها آدم

 اگر يا ؟ چي بميرم جو و جست اين توي  اگر و: « دهد مي جواب خشم با ناديا
   جو و جست اين

 »      ؟ نكني پيدا را آن  وقت هيچ اگر يا ؟  بكشد طول سال صد

  كنم  عمل معقول كنم مي سعي من: « گويد مي.  شود مي محو برانابوس لبخند
    « . 

  و است اشتباه كار اين كه داني مي تو .  نه : « ميدهد جواب و خندد مي ناديا
   كه خواهي مي فقط

  اندازه  به كني اعتراف خواهي  نمي تو.  باشي داشته بهتري  احساس موردش در
   شياطيني همان

 . »      هستي هيواليي و رحم بي خودت ، متنفري  ازشان  كني مي ادعا كه
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  و .   متنفرم دموناتا  از كه ام  نگفته وقت  هيچ من: « گويد مي آرامي   به برانابوس
   هم  وقت هيچ

 اين.  باشم ديگري  چيز هيواليي و رحم بي ـ تو قول به ـ از غير كه ام نكرده ادعا
   دهد مي نشان

 . »      دارم نياز آنها با جنگيدن به من كه

 اين   با  كه  شود  مي  توجهم  بعد  اما  ،  بگويد  ديگري   ناسزاي   كه  شود  مي  آماده  ناديا
   فقط بحث و جر

.   تنهايي  و نفرت از پر نگاهي  ،  اندازد مي نگاهي  ما به.  كند  مي  خسته را خودش
   به  را انگشتش

 اين  كردي  استفاده سوء من از تو: « گويد مي و رود مي نشانه برانابوس طرف
   كه است چيزي 

  مراقب  فقط  نبايد  ديگر   ،  بعد   به   اين  از .    بخشم  نمي  و  كنم  نمي  فراموش  هرگز  من
   به گوش و

  به  حاال.  باشي هم من نگران بايد ، باشم من كه جا هر ـ باشي شياطين آن زنگ
  فرصتي   وقت  هر  و  بيزارم  تو  از  هم  من  ،  متنفرند  تو  از  هيوالها  كهآن  اندازه  همان
   از  ،  بياورم گير كشتنت براي 

 . »     باشد تو با كه كسي هر كشتن  از طور همين.   شوم مي خوشحال كار اين

  مي   بعد   ،  كشد  مي  جيغ  آسمان  ماه  سه  به  رو  و  كند  مي   پشت  ما  به  ،  حرف  اين  با
   گريه و نشيند

 .    زند  مي  نيشخند شرمنده نيمه حالتي و ناراحتي با  برانابوس و.  كند مي
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   جو و جست

  است  معتقد كه ،  تندرو و خشن شارك  حتي.  ناراحتيم همه.   است ناجور اوضاع
  به را مردم بايد

 .     نيست زورگو برانابوس مثل ، بيايند در ها مريد خدمت به كنيم وادار  زور
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  به دستي ، خاراند مي را چپش پاي  كفش.  نشيند مي ما كنار آيد مي جادوگر
   كشد مي موهايش

  وقتي .  نكنيد توجه ناديا هاي  بازي  ديوانه به: « گويد مي بعد .  كند مي سرفه و
  اين  اگرچه.  ايم داشته  دعواها اين از هم قبال ما.  شود مي درست ، بگيرد آرام

   تهديدم كه است بار اولين

 .     زند  نمي لبخند حتي كس هيچ.  خندد مي خشني لحن با.»   بكشد را من كرده

  درست  ، يستن خوبي معارفه: « گويد مي  و كند مي نگاه من به كجكي برانابوس
   تو ؟ گويم مي

 طوري   اين  من  زندگي  شكل  اما.    ندارد   قلب   كه  هيواليم  يك  من  كني  مي  فكر  حاال
  من.  است

  در  هدفم تنها.  پيرم كش  هيوال  يك من .  ندارم وقت نزاكت و  آداب رعايت  براي 
   همين  زندگي

  بم خوا  ـ   كنم  مي   پيدا  خواب   براي   كه  هايي  فرصت   اندك   ـ  خوابم  مي   وقتي .    است
   عميق  و راحت

.   است سپرده من به دنيا كه دهم مي انجام را اي  وظيفه دانم  مي چون.  است
  هاي   كفش به» 

 همين هم تو.  بشوي  خالص آنها شر از باشد بهتر شايد. «  كند مي اشاره من
 ...   و شارك  ، طور

 »     ؟ دويانت

 .    درويش ـ
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  يك  با وقتي.  گيرند مي را جادو يانجر  جلو آنها.  بيندازيد دور  را ها  كفش.   آره ـ
   هيوالي 

 ترين كوچك  حتي ،  جنگيد مي جانتان نجات  براي  و  شويد  مي  رو  به رو  شيطاني
   مي ها امتياز

.   كنيد كمك  و بمانيد اينجا داريد خيال  نفر دو شما  گمانم  به.   باشد حياتي تواند
 »     ؟  است طور اين

 كدامشان  هيچ كنم مي فكر.  ندازندا مي يكديگر به تندي  نگاه  درويش و شارك
   ماندن قصد

  جواب   در  درويش.  برد  مي  باال  را  ابرويش  و  اندازد  مي  باال  شانه  شارك.    اند  نداشته
 تا  شوند  مي خم دو هر .  زند  مي  لبخند نامحسوس  خيلي و  دهد تكانمي سر او

  كنند باز  را هايشان كفش  بند

    . 

.   كند مي براندازم دقيق  خيلي رانابوسب ، آورم مي در را هايم جوراب من وقتي
 : «  گويد مي بعد

  كه  كساني در را جادو من ،  معمول  طور  به.  فلك كرنل ،  عجيبي خيلي  يكي تو
   باشند قوي  خيلي

  در  بايد قدرت  اين چه اگر ، نفهميدم چيز هيچ تقريبا تو از  اما ، كنم  مي حس
  حتي تو وجود

  مختلف  هاي   قلمرو  بين  هاي   پنجره  سرعت  آن   به   تواني  مي   كه  باشد   داشته  ضربان
 . »     كني باز را
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  مثل  اين.  باشد جادو اين كنم  نمي فكر من: « دهم مي  جواب خجالتي  حالتي با
   من.  است پازل

.   بچينم يكديگر كنار  را همه  توانم مي ،  تپند مي آنها وقتي و بينم مي  را  نورها
  ميان تفاوت تنها

.   ببينم را پنجره دهنده تشكيل هاي  تكه توانم مي من.  است همين شما و من
 . »    توانيد  نمي شما

 شدي   آنها  متوجه  كي  بار  اولين.    بگو  برايم  نورها  اين  درباره: «  گويد  مي  برانابوس
   كه فهميدي  و

 »      ؟ كني كاري  دست را آنها تواني مي

  صخره   آن  روي   هتاز   اما  ،  ام  ديده  را  آنها  هميشه  ،  حاال  تا  عمرم  اول  از: «  گويم  مي
   كه بود سوزني

  ساكت  حيرتزده و  آورم مي ياد به اي  خاطره  ناگهان... »  توانم مي شدم متوجه
   ، نه . «   شوم مي

 گذاشتم  مي هم كنار  را نور هاي  لكه اتاقم توي  ، پيش سال  يك.  نبود موقع آن
   پنجره از كه

 ياد به را خاطره اين حاال تا كه شود نمي باورم. »  شدم گم روز چند و گذشتم
 .     بودم  نياورده

 »     شدي؟ گم: « گويد مي كنان فين فين برانابوس

  يادم .    بودم  كجا  دانم  نمي  هم  خودم.    هستم  كجا  دانست   نمي   كس   هيچ.    بله   ـ
   وقتي كه آيد نمي
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 .     افتاد اتفاقي چه  ، شدم پنجره وارد

 »     ؟  آيد نمي يادت چيز هيچ: « كند مي اصرار برانابوس

  وارد  دنيايي چنين به بايد دانم مي حاال اينكه با اما ، كنم مي فكر جدي  خيلي
   ذهنم ،  باشم شده

 هست  چيزي   ،  بشوم  واردش  آنكه  از  قبل  ،  پنجره  خود  مورد  در.    است  خالي  كلي  به
   را آن اما ،

 .     دهم مي  تكان را سرم.   آورم نمي خاطر به درست

  نگاه  برانابوس به نگراني با او.  است رده ك گوش هايم حرف به دقت  به شارميال
   مي و كند مي

  كند  انتخاب توانسته مي  را جايي هر كاداور  كه نيست عجيب نظرت به: « پرسد
   كله و سر اما ،

  كه دنيا سراسر در  حاضر پسر تنها زندگي محل در ؟ شده پيدا  دهكده  توي  اش
  براي  قدرتش

 »     ؟ است بيشتر هم تو اي ه توانايي از  حتي كارها بعضي دادن انجام

 رفته آنجا كرنل خاطر به او كني مي فكر تو: « پرسد مي و كند مي اخم برانابوس
 »     ؟

 محافظت  كرنل  از  ما  كه  باشد  كرده  فكر  ،  ديده  آنجا  را  ما  وقتي  است  ممكن.    شايد ـ 
 .   كنيم مي

 دنبالش  كرنل  ي طور  اين  كه  كرد  فكر  و  برد  را  او  برادر  كرنل  جاي   به  ،  دليل  همين  به
 .      رود مي
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  اين  است   ممكن  ،   آره!    تله  يك : «  گويد  مي   و  دهد   مي  تكان  سر  آهسته  برانابوس
 .    باشد طور

 »     ــ و كنيم فراموش  را كاداور كه است بهتر شايد

 برايم   اينجا  كه  است  چيزي   تنها  آرت!    نه: «  گويم  مي  مانندي   خس  خس  صداي   با
 .    دارد ارزش

.   روم مي دنبالش هم باز من ـ نباشد يا باشد  تله يك اين كه  نيست مهم برايم
  پيدا  براي .  كنم كار  چه بايد  دانم مي  ديگر حاال .  نكنيد چه كنيد كمكم  شما  چه

   استفاده پنجره يك  از كردنش

 . »     كنم مي

  مي  ، برگشتي كه همين تو: « گويد مي  و  ميزند لبخند روح بي خيلي برانابوس
   را كار اين توانستي

  من  به برادرت  گرفتن پس براي  چون.  آمدي  من دنبال ، عوض  در اما.  بكني
   تو.  داري  احتياج

  من خواهي مي و .  بجنگي نجاتش براي  تواني نمي  اما ، كني پيدا  را او تواني مي
   كه را چي هر

  عوضش   در  چيزي   آنكه  بدون  من  داري   انتظار.    بيندازم  خطر  به  ـ  تو  خاطر  به  ـ  درام
   ، بخواهم

 »     ؟  بدهم انجام را كار اين برايت

  او   كه  دارم   انتظار  من.    است  درست   حرفش  اما  ،  كنم   مي  نگاه  جادوگر  به  خشم  با
   كمك براي 
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 .      بيندازد خطر به را خودش من به كردن

  كاداور   دنبال  مجبوريد  صورت  هر   در   شما  كه   كنم  مي   فكر  من: «  گويد  مي   درويش 
   او.  برويد

  ؟  است درست ، كند  هدايت اسلحه محل به را ما تواند مي هك است كسي تنها
    « 

 واضح ديده ناديا كه تصويري .  مستقيم طور به نه شايد: « گويد مي برانابوس
   كه گفت  او.  نبوده

  كرده  را كار اين قبال  كاداور شايد اما.  كند هدايت را ما تواند مي  شيطاني دزد
 . »     باشد

:  پرسد  مي  و  كند  مي  نگاه  زرد  و  شيطاني  قلمرو  آن  اطراف  به  مردد  حالتي  با  شارميال
   مي فكر تو« 

 »     ؟ اينجاست گاش ـ كا  از قسمتي كه كني

  بوده  اين براي  فقط كاداور وجود كنم مي  فكر من.  نه: « دهد مي جواب جادوگر
   جست وسيله كه

  واقعي  راهنماي .«  ماند مي ثابت من روي  نگاهش. »  بدهد دستمان به را جو و
  ،  باخبريم تو توانايي از كه حاال.  بود تو طرف به  ما هدايت  ،  كاداور نقش.  تويي

  پيدا براي  آن  از توانيم مي

 هاي  تكه تا كن كمك  من به  ـ  است معامله اين.  كنيم استفاده گاش  ـ كا كردن
  را گاش ـ كا

 . »     بگيري  پس را برادرت تا  كنم مي كمكت هم من  بعدش  كنم پيدا
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  ،  آيد مي نظر به اي  عادالنه معامله.  شوم  مي خيره برانابوس به عصبي حالتي اب
  ترديد من اما

 برده يك ، جادوگر دست در ابزاري  بشود، ناديا مثل كارم آخر ترسم مي.  دارم
   نمي كس هيچ.

  شده  تكه هزار يا تكه چند است ممكن.  است شده تكه چند گاش ـ كا كه داند
 .     باشد

  من  بعدش  ،  بدهم نجات را  آرت  تا كن كمكم  اآلن : « دهم مي ديگري  پيشنهاد
   مي اسلحه دنبال

 . »     روم

  پيدا  برادرت وقتي.  گاش ـ كا ، اول: « گويد مي و دهد مي تكان سر برانابوس
  ديگر تو ، بشود

  وقت   هر  و  كني  باز  پنجره  يك  است   ممكن.    كني   كمك  من  به  كه  نداري   اي   انگيزه
   زا  بخواهي كه

 . »     بروي  در دستم

  برايم   بعدا   كه   بشوم  اي   معامله  درگير  خواهم   نمي.    كنم  مي  فكر  بيشتر  قضيه   به
  معكوس نتيجه

 اي  معامله چنين در بودم نشده مجبور وقت هيچ ، اين از  قبل.  باشد داشته
   عجيب.   كنم شركت

  دست  از را تمركزم كه آورم مي فشار خودم  به اما.  ترسناك و كنند گيج  ، است
   همه  به و ندهم
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 .    كنم فكر احتماالت

  كاداور   دنبال  بعد.    ميكنم  كمك  كردنش  پيدا  براي .    تكه  يك: «  گويم  مي  آرامي  به
   مي آرت  و

 . »     است عادالنه  اين. رويم

 .      كند بحث كه كند  مي باز را دهانش  و كشد  مي هم در را  هايش اخم برانابوس

 معامله يك اين.  گويد مي درست كرنل: « گويد مي و كند مي ساكتش شارميال
 .   است منصفانه

 . »     چشم مقابل در چشم ، ديگر عبارت به

 كه  است اين مثل.   نيست منصفانه اين: « گويد مي و كند  مي غرولند برانابوس
   كمكت بگويم من

  من  ، خوب  ـ  خواهي مي درسته را  او تو.   كني پيدا  را برادرت  پاي  يك  تا كنم مي
   گاش ـ كا هم

 . »      خواهم مي  درسته را

 ها  تكه آن كردن پيدا براي  را عمرم  همه من است ممكن اما: « كشم مي فرياد
 ! »    بگذارم

: «  دهد مي جواب ميلي  بي با و چرخاند مي حدقه  در  را  هايش چشم برانابوس
   تكه.  خوب بسيار

  بقيه   تا  كني  مي  كمكم   تو  بعد  و.    دهيم  مي  نجات  را   برادرت  بعد.    كن  پيدا  را  اول
  پيدا را ها تكه

 . »     كنم
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 . »     بخواهي او از چيزي  چنين تواني نمي تو!  نه: « ميگويد تشر با شارميال

  توانم  مي: « دهد مي جواب خشم با ، بردارد من از چشم آنكه بدون برانابوس
 اگر اما ، رمدا نگه قوانين پايبند را تو توانم نمي من البته.  خواستم و بخواهم

 . »     ميكنم اعتماد قولت  به ،  بدهي قول

  و  است نشسته ما به پشت كه ، لغزد مي ناديا طرف به نگاهم.  شوم  مي دودل
   مي  گريه هنوز

  ، شيطاني موجودات با جنگيدن ، گذراندن اينجا را سال همه اين ، او مثل.  كند
  خانه به هرگز

 براي   را  چيزها  اين  همه  بايد  آيا  ؟  دارم  دوست   اين  از   بيشتر  را   آرت   يعني...    نرفتن
   فدا او نجات

    كنم؟

  است  ممكن.    نكشد  طول  كني  مي  فكر  كه  قدر  آن  هم  شايد: «  گويد  مي  برانابوس
   فقط گاش ـ كا

 من .  كنيم پيدا را آنها ديگر ماه چند يا هفته چند تا شايد.    باشد شده تكه چند
   اسلحه كه همين

  مي   هم   تو.    كنم  نابود  را  شيطاني  هاي   قلمرو  تا  شوم  مي  ادرق  ،  بياورم   دست  به  را
  خانه به تواني

 . »     باشي داشته  انساني شاد و عادي  زندگي  يك و بروي  ات

.   است قبول: « دهم  مي جواب  و گيرم مي  تصميم ، دهم مي  تكان سر آهسته 
   ناگهان برانابوس» 
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 پيدا را گاش ـ كا نتوانم من اگر حتي كه كني قبول بايد تو اما. « زند  مي لبخند
 . »    كني كمكم ، كنم

 »     ؟ كني پيدا  را آن نتواني چرا: « پرسد مي.   شود مي محو جادوگر لبخند

 فقط   من  توانايي  شايد.    نه  يا  بگردم  هم  اشياء  دنبال  توانم  مي   كه  دانم  نمي  من  ـ
   كردن باز در

  را  آن  ، بتوانم اگر.  باشد شيطاني موجودات يا ها  آدم  كردن پيدا  براي  ها پنجره
   اما. كنم مي پيدا

  كني كمكم هم باز كه بدهي قول خواهم مي ، كنم پيدايش نتوانم و بگردم اگر
    . 

 . »     خوب بسيار: « دهد مي جواب و كند مي فكري  برانابوس

 هم  با توافقمان تاييد براي  و گذاريم مي قرار هم با صادقانه و جدي  خيلي ما
   و.  دهيم مي دست

 .     نكنم فكر فاوست افسانه  به كه كنم مي تالش سخت خيلي من

    

  رنگي   و   شكل  ،  اندازه   هر   در   ،   كنم  مي   برانداز  را  نور   هاي   لكه.    شوم  مي  جدا  بقيه  از
   مي سعي. 

  خودم  بر مقدم را آرت  نجات  كه مجبورم  من .  نكنم فكر معامله اين به  كه كنم
   اميدوارم و بدانم

 .      شود مي خوب  اوضاع بعد كه باشم
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 را اين ؟ چي بگذراني برانابوس بردگي به  را عمرت بقيه كه بشوي  مجبور اگر و
   به دروني ندايي

 .     گويد مي من

  شود  مي  بشود، است قرار كه چيزي .  بشوم مسئله اين نگران  توانم نمي االن
   از  بعد ـ  آرت اول.

 .     گاش ـ كا

  هست   چي  آن  دانم  نمي   اصال   چون   ،  بگردم  شدنبال   بايد  چطور  كه  نيستم  مطمئن
  بايد كه

 مي نظر زير را نور هاي  لكه ، كنم مي تكرار ذهنم در را اسمش.  كنيم پيدايش
   مي  آرزو و گيرم

 .    تپند نمي آنها اما ، كنند تپيدن به شروع تايشان چند كه كنم

 فكر  چيز  يك  هب  فقط.    كنم  مي  امتحان  دوباره  و  كنم  مي  خالي  فكر  هر  از  را  ذهنم
   ـ كنم مي

 ها  ده.  رفتم  مي باال آن  از  هميشه  ، كردم  مي  زندگي شهر در وقتي  كه درختي
   به شروع نور لكه

 مانم  مي  منتظر  ،  بشود  محو  و  رنگ  كم  درخت  تصوير  گذارم  مي .    كنند  مي  تپيدن
   به نورها تا

  مي  فكر  يشيئ  به دفعه اين.   كنم مي  امتحان دوباره  بعد و  بيايند در عادي  وضع
  برايم كه كنم

 .     نيست آشنا
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  ها   شهر  ،  معروف  هاي   ساختمان  به  من.    نيست  ساده  آيد  مي   نظر  به   كه  قدر  آن
   اورست كوه و

  هر از  تصويري  ذهنم در اما ، ام  نبوده ها  مكان اين در  وقت هيچ .  كنم مي فكر
   وقتي  و دارم كدام

  كنند  مي  تپيدن به  روع ش نورها ،  شود مي مجسم چشمم  جلو ناگهان تصوير آن
    . 

  كه  را عجيب هاي  مكان يا اشياء از تا چند اسم : « گويم مي بقيه و برانابوس  به
   شناسم نمي من

 . »     بگوييد برايم

 »     چرا؟: « پرسد مي برانابوس

 .      است مهم.    كنم مي خواهش.   بكن را كار اين فقط ـ

 . »     محل تاج: « گويد  مي شارميال

 .      ام ديده  را هايش عكس نم ، نه ـ

 . »     من خواب اتاق: « گويد  مي خنده با درويش

 .     باشد داشته فردي  به منحصر اسم كه خاص چيز يك نه ـ

 . »     گرينج نيو: « گويد مي  آرامي  به برانابوس بعد ،  شود مي مكث

 !     است  خودش ـ

  ها  نور به خيره ، شوم مي متمركز كلمه روي .  هست چي آن كه دانم نمي هيچ
  زير و ميكنم نگاه
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 هيچ  آنكه بدون. »  گرينج نيو ، گرينج نيو ، گرينج نيو: « كنم مي تكرار لب
   كلمه اين از تصويري 

  كارم  به اسم همين روي  متمركز فقط و كنم مي تكرار را آن مدام  ، باشم  داشته
  كنند  مي تپيدن به  شروع بقيه بعد ، تپند  مي نورها از  تا چند.    دهم  مي ادامه

   هاي  فاصله از بيشتري  تعداد و

  وقتي.  چينم مي يكديگر كنار  را نور  هاي  لكه  من .  آيند  مي من طرف به  دورتر
  سرمه اي  پنجره

  درگاه  آن درون به من همراه كه  خواهم مي  برانابوس  از ، گيرد مي شكل رنگ  اي 
 .    بيايد

     » ؟ رويم مي گرينج نيو به چرا ما: « پرسد مي او

 .      كنم مي آزمايش را قدرتم من ـ

  ايم  برگشته حقيقي دنياي به ما كه فهمم مي ، شويم مي رد  پنجره از كه همين
   و باراني روز. 

 ديوارهاي  با ،  دارد قرار عجيبي ساختمان  ما،  روي  پيش .  است  رنگي خاكستري 
   آجري  و بلند

 ، سقف جاي  به.  ستا گرفته جاي  ديوارها درون كه ورودي  اي  دروازه و سفيد
   اي  پشته پشت

 .     بينم مي  ساختمان روي  چمني

 »     ؟  است گرينج  نيو اين: « پرسم مي
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  اين . «  نشيند مي هايش  لب روي  ماليمي لبخند. »  آره: « گويد  مي برانابوس
   هاي  آدم را قلمرو

 جااين  آنها.    انگيز  شگفت  جادويي  هاي   قدرت   با  هايي  آدم  ،  اند  ساخته  كهن  دوران
   سال هزاران را

  آنها  با هم  قدرتشان ،  رفتند  اينجا از  وقتي .  اند داشته  نگه دور دموناتا تجاوز  از
   حمله راه و رفت

  فكر  حاال  اما ، بودم دلخور آنها رفتن از ،  بودم تر جوان  وقتي من.  ماند باز ما به
   آنها كه كنم مي

  بايد  و داشتند را خودشان سرنوشت ها آدم آن.  كنند ترك را اينجا بودند مجبور
  دنبال به

 . »     رفتند  مي سرنوشتشان

  اين  مهم.  نيست مهم اما ، آورم نمي در سر هايش حرف از حسابي و درست
   مي حاال  كه است

 آشنا برايم كه بگردم چيزهايي دنبال حتي  قدرتم از استفاده با توانم مي  دانم
   دانستن با.  نيستند

 ـ  كا جوي  و جست به ديگر بار يك تا گردم برمي پنجره اهر  از  دوباره ، مسئله اين
   اسرار گاش

 .     بروم آميز
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  نمي  پاسخ  نورها اما  ، كنم  مي تكرار ذهنم  در را كلمه اين فقط ، دقيقه چند تا
   يك حتي.  دهند

 .     زنند  نمي  هم  چشمك

     » ؟ ندارد ديگري  اسم  اسلحه اين: « پرسم مي  برانابوس از

 اما.    زنند  مي  حرف  مختلفي  هاي   زبان  به  شيطاني  موجودات.    باشد  شتهدا  شايد  ـ
  به بيشترشان

 .     گويند مي گاش ـ كا آن

 .     شوم  مي تسليم بعد و  روم مي كلنجار اسم اين با ساعت  ربع يك حدود شايد

 يا  ندارد   وجود  اصال  چيزي   چنين  يا.  كنم  پيدايش  توانم   نمي.    نيست  خوب  اصال   ـ
   بدون من

 .     كنم شناسايي  را جايش توانم نمي آن  از بيشتر العاتاط

 .     شود مي  سياه و  رود مي هم در برانابوس قيافه

 ...     احمقانه هاي  بازي  اين با را من داري  خيال اگر ـ

  كردم   آمد  برمي  دستم  از  كاري   هر  من.    تپند  نمي  نورها!    ندارم  خيالي  چنين  من  ـ
  هيچ اما ،

    .  افتد نمي اتفاقي

  وقت  بيشتر برايش كه است الزم شايد: « گويد مي پيشنهاد حالت به برانابوس
 .»    بگذاري 

 توانستم مي اگر.  نيست ديگر هاي  پنجره كردن باز مثل موضوع اين روي  كار ـ
   شما اسلحه جاي 
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 كنم پيدايش توانم نمي من.  بود شده شروع حاال تا نورها تپيدن ، كنم پيدا را
    . 

 مي چنگ را خودش ريش خشم با و كند مي زمزمه خودش با را چيزي برانابوس
 .     زند

  ميكند  شروع.  كند مي  نگاه  من به  كرده اخم  و است  گرفته باال  را سرش  شارميال
  چيزي  كه

 بايد ما: « گويد مي ديگري  حالت با و  شود مي عوض نظرش انگار بعد ، بگويد
  كاداور دنبال

 . »     بگرديم

 »     ؟  بدهيم نجات را بچه كه: « گويد مي نيشخند با برانابوس

 ديگر  اسم او شايد.  بگيريم هيوال آن از هم را جوابمان بتوانيم شايد اما.  بله ـ
   بداند را گاش ـ كا

 .     كند پيدا را گاش ـ كا محل اسم آن با بتواند كرنل و

  طرف   به  را   اش  خيره  نگاه. »    باشد  كرده  اشتباه  ناديا  شايد  يا: «  گويد  مي  برانابوس
   مي دستيارش

 . »      باشد كوبيدن هاون در  آب  ، رفتن  كاداور دنبال شايد. «   گرداند

 به  باشد قرار اگر اما.   شايد: « گويد مي و مياندازد باال را هايش شانه شارميال
   جويمان و جست

 . »     بدهيم قرار هدف را كاداور  كه آيد  مي نظر به منطقي ،  بدهيم ادامه

 .      دوزد مي  من به را نگاهش تير  بعد و كند مي فكر موضوع به برانابوس
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 .     كني پيدا را گاش ـ كا تواني نمي كه بگو و كن نگاه من هاي   چشم تو راست ـ

  و   ايستم  مي  او  چشم  در  چشم  اما  ،  گويد  مي  دروغگو  من  به  كه  آيد  نمي  خوشم
   من: « گويم مي

  خيره  همچنان. »  كنم پيدايش وانستمنت اما.  گشتم دنبالش راستي راستي
  سعي  و كنم مي نگاهش

 .     نزنم پلك  كه كنم مي

 و گيريم مي را كاداور رد ما.  خوب خيلي: « گويد مي ترشرويي با برانابوس
   تله يك كه اميدوارم

 . »     كن پيدايش .  پسر ، شو كار  به دست.  باشد نگذاشته برايمان ديگر

 .     بدهم نجات را آرت تا كني  مي كمكم كه  دهيب قول  من به بايد اول ـ

  نگران : « گويد مي و دهد  مي بيرون پوف  صداي  با را  دهانش هواي  برانابوس
  براي  ما.  نباش

  هنوز  اگر.  دهيم مي انجام بربيايد دستمان از كاري  هر ، كوچولويت برادر نجات
 »    ، باشد زنده 

  كه : « دهد مي ادامه بدجنسي از پر حالتي با و  اندازد مي بيرون  را دهانش آب
   شك خيلي من

 . »     باشد دارم
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   جهنمي بچه

  آن  ، باشد آرت كه جايي هر كنم مي فكر چون ، گردم نمي كاداور دنبال يكراست
   هم  هيوال

  عبور   موقع  و  كشته  را  آرت  او  اينكه  مگر:  گويد  مي  دروني   صدايي. )    جاست  همان
   هاي  قلمرو از

  به . (  گيرم مي نشنيده  را صدا  من و.  باشد انداخته  جايي را  جسدش فمختل
   به ، دليل همين

 شوم مي متوجه ، تعجب كمال در.  گردم مي آرت دنبال ، كاداور جستجوي جاي 
   چند فقط كه

  گرفته   مه  صورتش  ،  ذهنم  در.    شود  مي  ظاهر  برابرم  در  او  از  تصويري   ،  بعد  ثانيه
   و است مبهم و

  به .   بشوم متمركز  آن  روي  شديد  خيلي  كه مجبورم ببينم واضح را آن  كهاين براي 
  دليل

  با شدن  ربوده  از پيش او  كه افتم مي رنگي نارنجي هاي  تيله فكر  به ،  نامشخص
   مي بازي  آنها

  و برداشتم را آنها من و انداخت زمين را ها تيله ، پنجره از عبور موقع او.  كرد
  جيبم داخل



 
 

www.cafewriters.xyz Page 241 

  اين   با  و  ،   كنم  مي  لمس  را  ها  تيله   و  برم  مي  جيبم  داخل  را  ستم د  حال.    گذاشتم
   از تصويري  ، كار

 او و بوديم خواب اتاق در كه را شب آن تصوير ، بينم مي سالي خانه در را آرت
   باالي  را ها تيله

 .     بود داشته نگه هايش چشم

  به  شروع اطرافم نورهاي  از تعدادي  ،  آورم  مي ياد به را خاطره  اين كه همين
  مي رنگي نارنجي لكه ياد به مرا و رنگند نارنجي آنها از خيلي.  كنند مي تپيدن
   آرت سر باالي  شب آن  كه اندازند

  ديگر   دفعه.    باشد  داشته   ارتباط  خاصي  آدم  با  مجرد  طور  به  رنگي   هر  شايد.    ديدم
  دنبال كه

  بشوم   مطمئن  قضيه  اين  از   تا  كنم  توجه  بيشتر  ها  رنگ   به  بايد   ،  گردم   مي  كسي
    . 

  كار   اين  شروع  به  ميلي   كه   كنم  مي   احساس.    ام  نكرده  برقرار  ارتباط  نورها  با  هنوز 
   تقريبا.   ندارم

 رو به رو حقايق  با كه است وقتش ديگر حاال چون.  ترسم مي دادنش انجام از
   آرت اگر.   بشوم

  اميد  با ا ر  ها لحظه حاال تا. فهمم  مي ، بگذرم  پنجره از  كه همين ، باشد مرده
   سعي و ام  گذرانده

  نورهاي  اين وقتي  اما.  است سالم  و  زنده هنوز  او كه بقبوالنم خودم  به  ام كرده
  مي  تنها حقيقت  با  مرا و  شود مي محو اميد ،  بدهم  قرار  يكديگر  كنار را تپنده
   كه است خوب چه.   گذارد
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     … او اگر اما!  باشد نكشته را او كاداور

  باشم   آماده  دردناك  احتمال  اين  با  مواجهه  براي   كه  آورم  مي  فشار  خودم  به  خيلي
   اين كه االن. 

 هاي   توانايي  از  قبال اگر.  بزنم  جا  توانم  نمي  ديگر  ،  ام  شده  نزديك  حقيقت  به  قدر
  خبر خودم

  جور   يك  اين  اما.    بروم  دنبالش   اول   شيطاني  قلمرو  همان   از   توانستم  مي  ،  داشتم
  يادگيري  فرايند

 اين مورد در  و ، ام  كرده كشف خودم مورد در را چيزهايي من حاال .  است بوده
   ـ عجيب  قلمرو

  دعا   و  ـ  كنم  استفاده  درست  هايم  آموخته  از   كه   است  وقتش  ديگر.    قدم   به   قدم
   كه كنم مي

 .     باشد  نشده دير خيلي

  لكه چسباندن هم به.  خارانم مي را سرم از اي  نقطه.  كشم مي عميقي نفس
   شروع ار  نور هاي 

 .      كنم مي

    

  از .   ندارد تعجب جاي  هيچ  اين و ،  است  رنگ  نارنجي گيرد مي شكل  كه اي  پنجره
   مي  فاصله آن

  كاداور  ببيند برانابوس اگر كه ميكنم فكر مسئله اين به عصبي حالتي با و گيرم
 .     شود   مي عصباني  چقدر ، نيست آرت همراه
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  برمي   ما  طرف  به  را   نگاهش .    كند   مي  بو  را  آن   و   شود  مي   نزديك  پنجره  به  جادوگر
   در.  گرداند

  برق . نشيند  مي شارك نگاه  در و گردد مي كه دارد  وجود برقي ، هايش  چشم
.   آيد مي نظر به وحشتزده شارميال.  ميبرند لذت جنگيدن از  كه مرداني اشتياق
   است  شده گيج  بيشتر انگار  درويش

 تيغ موهاي  از دسته يك و است وشيدهپ را چرمش ژاكت او.  ديگر چيز هر تا
   مي را اش تيغي

 .     باشد تر راحت تا خواباند

  ،  است نشسته ما به پشت هنوز او. »  ناديا: « گويد مي بلند صداي  با برانابوس
   شانه اگرچه

  شود  مي بلند جايش از ، برانابوس صداي  با.  روند نمي پايين و باال ديگر هايش
 .    ايستد مي و

  است  كرده  گريه  بس  از.    است  شده  آرام  نقابي  مثل  ،  رويش  آبله  و  رنگ  بي  صورت
   چشم ،

 آيد  مي  ما  طرف  به  آرام.    بينم  نمي  آنها  در  اشكي  ديگر  اما  ،  اند  شده  سرخ  هايش
  نزديك ،

 .      كند مي  نگاه او به اي  عالقه هيچ  بدون و  ايستد مي برانابوس

 پيدا تصويري  تواني مي ببين.  بگيري  تمركز خواهم مي: « گويد مي برانابوس
   آن بفهميم كه كني

 . »     است خبر چه پنجره اين طرف
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  نمي  حس اي  خردمندانه چيز من: « گويد  مي و زند مي لبخند سرد خيلي ناديا
   از قبل و».  كنم

 .     رود  مي پنجره درون به بدهد، نشان واكنشي بتواند  برانابوس آنكه

  او .  بينم نمي  اش چهره در گناه احساس اي  ذره  اما ،  گويد مي ناسزا برانابوس
   مي باال شانه

 .     كند  مي اشاره شارميال  به تند خيلي و  اندازد

 حاضرند  همه.    شارك  و  درويش  ،  پسره  ،  بعد.    آيم  مي  تو  از  بعد  من.    تو  بعدش  ـ
     ؟

 »     ؟ چي براي  حاضر: «  پرسد مي  درويش

 ! »    زياد احتمال به  ـ جهنم براي : « دهد مي جواب و خندد  مي نخودي  برانابوس

    

  درخت  چند تنه كلفتي به بعضي ، تار پشت  تار.  عنكبوتي تار هاي  رشته جا همه
   به بعضي ، هم با

  هيوالهايي   كه  ماه  بدون  و  رنگ  اي   نقره  ،  دلگير  آسماني.    ظريف  بسيار  تاري   نازكي
  مانند شهاب

 چيزي ، كنم مي نگاه پايين به تارها بكهش الي  به ال از وقتي.  اند پراكنده آن در
  نمي تاريكي جز

  شده   درست  تار  هاي   رشته  از  كه  نمناكي  و  چسبنده  سطح  روي   پاهايم  پنجه.    بينم
   مي وول است

 .     باشم ايستاده پشمك روي  كه است  اين مثل.  خورد
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 شسر   اما  ،  دارد  را  بچه  يك  هيكل.    مانند  كابوس  هيواليي  ،  ماست  نزديك  هيواليي
  يك سر

  كاله   مثل  ،  شپش  اي   توده  اما  ،   ندارد  مو.    رنگ  كم  سبز  پوست  با.    است  بزرگسال
   سرش ، گيس

 هيوال  مغز  آنها.    روند  مي  طرف  آن  و  طرف  اين  سرش  پوست  روي   و  اند  پوشانده  را
   سوراخ را

  از يك  هر در  ،  آن جاي  به ـ ندارد  چشم هيوال .  خورند مي  را  گوشتش  و ميكنند
  هاي  كاسه

  از آن در كه ، دارد دندان از پر بزرگي دهان .  سوزد مي آتش اي  گلوله چشمش
  خبري  زبان

 .     شود  مي ديده تر كوچك دهان يك هم دستش هر  كف.  نيست

 گردد برمي بعد ، ميدهد  سر فيش فيش صداي  ، كند مي نگاه ما به وقتي هيوال
   فوق سرعتي با ،

  مي   طرف  آن  و  طرف  اين   عنكبوتي  تار  كه شب  روي   ضربدري   مسيري   در   و   زياد  العاده
   از و رود

  هيوال  دنبال  ،  شارك حتي ، كس  هيچ.  زند  مي جست ديگر سطح روي  سطحي 
   همگي.  رود  نمي

 .     دود مي طرفش به شيطاني هيوالي  كه كنيم مي  نگاه اي  قلعه به فقط

.   است گرفته جاي  ضخيم هاي  رشته از اي  توده ميان در عنكبوتي  تار اي  قلعه
   اي  قلعه مثل
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  از  بلندتر.  هاست قلعه آن برابر ده ابعادش اما ، آيد مي نظر به وسطايي قرون
   آسمان هر

 شهر در كه ساختماني مجتمع دو  از تر وسيع و  ، ام  ديده  حال  به تا كه  خراشي
  سكونتم محل

  و .  متحرك عظيم پل چندين.  فراوان ديدباني هاي  برجك و  ها برج.  بودم ديده
  ساخته  همه

 مي  نظر  به  ناخوشايند  و  لزج  ،  فاصله  اين  از  حتي.    عنكبوتي  تار  هاي   رشته  از  شده
 .     آيند

  ،  زند مي جست آن روي  از راحتي به جهنمي  بچه.  اند كشيده خندق ، قلعه دور
  جاي  به اما

  مثل  ، بشود  باز قلعه دروازه و بيايد پايين متحرك پل تا بماند  منتظر آنكه
   يوارد از عنكبوتي

 .     شود مي ناپديد باريك اي  پنجره در هيوال.  رود مي  باال آن بيروني

 . »      است بعد اين: « ميگويد برانابوس

 »     ؟ شناسي مي را اينجا تو: « پرسد مي شارميال

 .      است الس  لرد نام به شيطاني اربابي خانه اينجا ـ

  بعد . »    آيد  مي  خوشم   شدستگاه   و  دم   از: «  گويد  مي  اي   گرفته   صداي   با  شارك
   به نگاهي

 »     كجاست؟ كنيم تعقيبش  بايد كه شيطاني پس. «  اندازد مي اطراف

 »     ؟ آنجا از  غير كجا: « دهد مي جواب و كند مي اشاره قلعه  به برانابوس
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 »     ؟  داني مي كجا از: « پرسد مي  درويش

  به  فقط او.  گذاردب پا اينجا تواند نمي الس لرد اجازه بدون هيواليي هيچ ـ
   كساني و آشنايانش

  هاي   برده   از   كاداور.  كند  حمايت  آنها  از   تا   كرده  انتخابشان  كه  گويد   مي   آمد   خوش
  پذيرفته  درخواستش و خواسته  پناه او از  كه زنم  مي  حدس من پس ، نيست  او

   ، صورت اين غير  در ـ  شده

 .     بود كرده فرار اينجا از حاال تا

  مي  دارد گروهان: « گويد مي و دهد مي  تحويلمان اي  كوله و كج نيشخند ناديا
 . »     آيد

  قلعه  هاي  پنجره از و خورند  مي وول  كه  بينم مي  را هيوالهايي  دسته  دسته من
   و آيند مي بيرون

 و آيد مي پايين متحرك پل دو.  شود مي ديده ها برجك باالي  شان كله و سر
  هاي  گروه

 .     آيند  مي پيش و گذرند مي آنها  روي  از نيشيطا هيوالهاي  آن از بزرگتري 

  پشت   و  است   باز  هنوز  كه  اندازد  مي   نارنجي  پنجره   به  نگاهي  و  گردد   برمي  درويش 
   قرار ما سر

 .      كند مي نگاه برانابوس به پرسشگرانه حالتي با.  دارد

 در را الس لرد توانيم نمي ما.  نه: « گويد مي ترديد لحظه يك از بعد جادوگر
   خودش مروقل

 . »     كنيم معامله او با بتوانيم شايد اما.   بدهيم شكست
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 »     هيوال؟ يك با معامله : «  پرسد مي و  كند مي اخم شارميال

  تا  بدهد شكنجه را ديگران دهد مي ترجيح.  نيست ديگر شياطين مثل او ـ
   به ـ كند اعدامشان

 سريع  را  ما  او.    كند  مي   غذيهت   ها  زنده  اندوه   از  ،  بخورد  ها  مرده  جسد  از  آنكه  جاي 
 .   كشد نمي

  كاداور   كه  بدهيم  او  به  چيزي   اگر  …  بشود  سرگرم  كه  كنيم  پيدا  راهي  بتوانيم  اگر
   فراهم نتواند

 .     برويم بياييد.   بدهد تحويل ما به را دزد عوضش  در شايد … كند

 »      ؟ داري  باور را ها حرف اين واقعا تو: « پرسد مي شارميال

 تنها اين اما.  نه: « دهد مي جواب خشك  خيلي و خندد مي نخودي  سبرانابو
 . »     ماست اميد

 .      رسند مي ما به هيوالها ، بعد

   

   

   

   

   ديوار روي  پرواز

  از ، يافته جهش موجوداتي همچون هيوالهايي  ميان در رفته فرو.  ناگزير جنگي
   كه نوعي هر
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  بقيه.  ديديم ورودمان موقع آنكه انندم ، اند  كوچك بعضي.  كرد تصور  بتوان
   برجي همچون

 عجيب و پيوندي  موجوداتي همچون آنها از بسياري .  اند ايستاده سرمان باالي 
   از تركيبي ـ  اند

  هيچ  شبيه بقيه.  ها ماهي حتي و ها پرنده ، ها سوسمار ، وحشي جانوران
  تا كه نيستند موجودي 

 يا  اند  چنگال  و  دندان  به  مجهز  هايي  قلنبگي  و  ها  برجستگي  ،  باشيم  ديده  حال  به
   و شبح  همچون

 .    خون

  وقتي .  جنگيم مي و ايم  ايستاده يكديگر پشت به پشت  ،  تنگ اي  دايره در ما
   شيطاني هيوالهاي 

  هاي  دست با شارك.  راند مي پس را آنها آتش با شارميال ، شوند مي نزديك
   و سر  ، برانش

  كوبد   مي  ديگر  گروهي  به  چماق  مثل  را  پاهايش   و  ميكند  قطع  را  هيوال  چند  دست
   اين عاشق  ـ

  و  ها مشت از ، بتوانند  اگر درويش  آيد، مي جلو هيواليي وقتي.  است كار
  مي  استفاده پاهايش

 كمك  به ناديا.  فرستد مي آنها سوي  به جادويي انرژي  با هايي آذرخش و كند
  ناخن ، جادو
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 تيغه ده مثل كند، مي استفاده شمشير مثل آنها از و است كرده بلند را هايش
  مبارزه   موقع  ـ  ميكند  متالشي  را  مهاجمان  بدن  ،  طلسم  و  سقلمه  با  برانابوس.  مرگبار
   همه اختيار و است آرام كامال

 .    دارد دست در را چيز

  سعي  و زنم مي ضربه  وحشيانه ، ميكوبم آنها به شالق مثل را هايم مشت من
   مي هرچه كنم مي

 ترسم  مي  البته.    نيستم  وحشتزده.    كنم  ايجاد  دشمن  براي   بيشتري  دردسر  متوان
  مهار ترسم اما ،

  علتش  شايد.  كشم نمي نعره اما ، زنم مي نفس نفس سختي به.  است شده
  دانم مي كه باشد اين

  برگردم  كه شوم مي مجبور ، كنم فرار اگر حتي.  است ناپذير اجتناب مبارزه اين
   در رو دوباره  و

  كه ـ  بكشم دست آرت  از اينكه مگر.  بگيرم قرار شيطاني هيوالهاي  همين روي 
   نيست قرار

 .     بيفتد اتفاق چيزي  چنين

  ها  شكل  ،  ها اندازه   در ، آنها تعداد.  آوردند   مي  در پا از  را ما حاال تا بايد هيوالها 
   هاي  توانايي و

  آنها   برابر  در  باشيم  قادر   ما  كه  آيد   نمي  در  جور   عقل  با.    است  زياد  خيلي  ،  مختلف
.   كنند نيم استفاده هايشان توانايي و نفرات برتري  از آنها اما.  كنيم مقاومت

  را ما و زنند مي ضربه ما به آنها
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 و يكباره اما ، گذارند مي جا به بدنمان روي  كوچكي هاي  زخم و  ، گيرند مي گاز
   سر هم  با همه

 .     ندكن تمام را كارمان تا ريزند نمي ما

  صورتش  روي  از را  هيواليي زرد خون»  ؟ شده خبر چه : « زند  مي  فرياد درويش 
   و كند مي پاك

  هنوز   ما  چرا. «    اندازد  مي   كنار   لگد  به  است  آبي  سمور  شبيه  كه   را  ديگري   هيوالي 
 »      ؟ ايم زنده 

 ما  با خواهد مي الس  لرد ، گفتم كه طور همان: « گويد مي كنان خرخر برانابوس
   بايد.  كند زي با

 . »     نكشند را ما كه باشد داده دستور اينها به خودش

 »    ؟  كنيم نمي متوقف را درگيري  چرا پس: «  پرسد مي  درويش

  هيوالها  دماغ به  خون بوي  وقتي: « دهد مي جواب و خندد مي نخودي  برانابوس
  آنها ، ميرسد

 .  »     كنند نمي اطاعت اربابشان  دستور از ديگر

»  بمانيم؟ مان جاي  سر طوري  همين فقط بايد ما پس: « زند  مي فرياد يالشارم
   هايي  شعله برق

  كرده  روشن را صورتش اند آمده وجود به برش و دور هيوالهاي  سوختن با كه
 .     است

  دفاعي  تحال اما.  كنيم حركت  قلعه طرف به بياييد.  نه: « گويد مي برانابوس
   دست از را تان
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  گذارند  نمي  اما ،  بشويم وارد ما گذارند  مي  آنها كه  كنم مي  رفك من.  ندهيد
   آسان ورودمان

 ... »     بيفتد عقب و بخورد سكندري  ما از يكي اگر.  باشد

  كه  كسي دانم مي همه .  كند  تمام كه نيست هم الزم . كند نمي تمام  را حرفش
   عقب  گروه از

 .      شود مي هيوالها  نصيب ، بيفتد

    

  روي  وري  يك وري  يك  و كنيم مي  باز راه  و  جنگيم مي هيوالها ف صفو ميان در
   تار هاي  رشته

 مايع چسب مثل اي  ماده و شده چسبناك پاهايمان.  رويم مي پيش عنكبوتي
   را آنها جاي  همه

  دل   چه  هر  ،  هيوالها  فقط  نه  ـ  است  باور  قابل  غير  اينا  تعفن  بوي .    است  پوشانده
   خون و  روده و

  احشاء و امعاء از اطرافمان عنكبوتي تار هاي  شبكه.  دارد را بو همين ، اينجاست
  شده  لغزنده و  خيس ايم  كرده زخمي يا كشته  كه  هيوالهايي بدن  داخل مايع و

  ارباب بايد الس  لرد.  اند

  شوند  نابود ما دست به  خدمتگزارانش از همه  اين ميدهد اجازه كه  باشد عجيبي
    . 

  مي   نعره  كه   طور  همان  و  افتند  مي  عنكبوتي  تار  ي ها  اليه  بين  ها  زخمي  از  بعضي
   مي جيغ و كشند
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  نمي  طول ثانيه چند  از بيش فريادشان اما.   شوند مي ناپديد تاريكي ميان ، زنند
   به وقتي.   كشد

 عنكبوتي تار هاي  رشته كه گذريم مي مسيري  روي  از و ميشويم نزديك خندق
  نازك پايمان زير

 .      افتد مي اتفاقي چه  كنند مي سقوط كه كساني راي ب ميبينم من ، اند  اندك و

  كه  شناورند مانند كوسه هيوالهايي ، عنكبوتي تار هاي  اليه زير هاي  تاريكي در
   مي  وقفه بي

  آن  تا روند مي طرفش به ها كوسه ، افتد مي پايين هيواليي كه بار هر.  چرخند
   را برگشته بخت

 .     بلعندب يكجا را  آن گاهي يا ، كنند تكه تكه

 مي آنچه از بدتر چيزي  كنيد مي تصور كه موقع همان درست ، سرزمين اين در
   نمي رخ بينيد

 !     رسند  مي راه از ها بدترين ، دهد

    

  خندق  بينيم  مي  ،  ايم  شده   نزديك  قدر   اين  كه   حاال.    شويم   مي  متوقف  خندق  كنار
   واقع در

 چيزي   هيچ  آن  در  كه  ،  تار  هاي   يهال  ميان  شكل  اي   دايره  شكافي  ـ  است  باز  فضايي
  براي 
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 ميكشند  انتظار هيواليي هاي  كوسه كه جايي به مستقيم سقوط از جلوگيري 
  نگذاشته  باقي ما براي  راهي  هيچ  و  كشيده باال  را  متحرك هاي  پل.  ندارد وجود

  مانع اين از  راحت بتوانيم كه اند

 .     بگذريم

  ديگرم  چشم با ـ شوم مي خيره قلعه  عنكبوتي تار ديوارهاي   به چشمي يك وقتي 
   مراقب

  گويي  ،   كنم  مي   تجربه  را   آشنايي  احساس  ترين  غريب   ـ  هستم  مهاجم  هيوالهاي 
  قبال را مكان اين

  ذهنم به هايي  قلعه تصوير فقط ، زياد احتمال به .  دارد امكان اين اما.  ام ديده
   كتاب در كه آمده

 .     ام  ديده ها فيلم و ها

 با  ديگري  شيطاني  هيوالي .    كند  مي  تقال  و  است  شده  گالويز  الييهيو  با  درويش
  عقبي پاهاي 

  طور به  درويش.  اندازد مي  او روي  را خود و  زند مي جست هوا در نيرومندش
  را سرش غريزي 

  كه  ، هيوال.  شوند مي تبديل فوالد به اش تيغي تيغ موهاي  و آورد مي پايين
  هاي  تيغ  روي 

  سرش  درويش .  ميرد مي و  كشد مي جيغ ، است شده كشيده سيخ  به  فوالدي 
   بعد  و چپ به را

  نعره  برانابوس به رو.  كند جدا خود زا را هيوال جسد تا دهد مي تكان راست به
   حاال: « كشد مي
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 »      ؟ چي

 . »     برويم باال  ديوار از و بپريم رويش از مجبوريم: « كشد مي فرياد برانابوس

 . »    بپرم بتوانم فاصله اين  از نكنم فكر«  :گويم مي غرولند با من

 بگذاريم  هيوالها  براي   را  تو  مجبوريم  پس: «  دهد  مي  جواب  خشم  با  هم  برانابوس
   آنكه از قبل. » 

  به  وقتي .  پرد مي و اندازد مي چنگ گردنم پشت جادوگر ، برسد  ذهنم  به جوابي
  مي نگاه پايين

  شدت   از   ،  بينم  مي   را   زدن  چرخ  مشغول  اي   كوسه  هيوالهاي   و  تاريك  گودال  و  كنم
  مي  آن به و خورم مي ديوار به ما بعد.  ريزد مي فرو قلبم لحظه يك ، وحشت
   بقيه به رو  برانابوس.  چسبيم

 ! »    بياييد: « كشد مي فرياد

 پريدن موقع و است عصبي درويش.  طور همين هم ناديا. پرد مي راحت شارك
   را هايش دست

  شارميال  كه موقعي فقط.  رساند  مي طرف اين به را خودش ماا ، دهد مي تكان
   ، دارد برمي خيز

  دندان  از و كشد مي را لباسش پارچه شارميال.  گيرد مي گاز را او ساري  هيواليي
   آزاد هيوال هاي 

  روي   از آنكه جاي   به شارميال  و كند  مي  كم  را پرش  شتاب حمله اين اما ،  كند  مي
   بگذرد خندق

 .     كند  مي سقوط ها  وسهك طرف به ،
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 دير  خيلي اما ـ كند مي دراز  دست طرفش به و ! »  نه : « زند  مي فرياد درويش 
 .    است  شده

 تا كنم مي باز را دهانم من.  كند مي سقوط شارميال و ، رسد نمي او به دستش
 .     بكشم جيغ

  مي  را شارميال برانابوس.  است رسانده او به را خودش برانابوس كه بينم مي بعد
   را او.  گيرد

 محكم  قدر  آن  و  دارد  برمي  خيز  ديوار  طرف  به  دوباره  ،  شارميال  همراه.    كشد  مي  باال
   نگه را او

  كند   مي  هق   هق   آهسته   شارميال .    بگيرد  قرار  تارها  روي   خودش  شارميال  تا  ميدارد
  مي خيال ـ

 .     است شده تمام كارش ديگر كه كرد

  پرواز   تواني  مي  كه   بودي   نگفته   ما  به  وقت  هيچ  وت:«  گويد  مي  كنان  خرخر  شارك
 . »     كني

 توانم  مي  جاها  بعضي.    است  جور  يك  ،   قلمرو  هر  توي : «  دهد  مي  جواب  برانابوس
   جاها بعضي. 

 . »     توانم نمي

 »     ؟  كني پرواز تواني مي اينجا كه دانستي مي خودت: «  پرسد مي  درويش

 . »     زد  ام كله به خوب خيلي فكر يك: « گويد ي م  و اندازد مي باال شانه برانابوس

 ، ميكرد پرت شارميال طرف به را خودش وقتي او.  نيست روشن كامال منظورش
   به را جانش
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  مي  وانمود كه قدر آن دهد مي نشان كه ديگر مورد يك هم اين.  انداخت خطر
   بي و سرد كند

 .     نيست احساس

 ترين نزديك موقع همين در و نشويم جدا ديوار از كه كنيم مي تالش سخت ما
  به متحرك پل

  آن  كه تجهيزاتي و پل ـ است عجيب خيلي  كارش شكل.  آيد مي پايين ما محل
   در حركت به را

  لحظه   ،  آشفتگي  و   وحشت  اوج  در.    اند  شده  درست  تار  از  كل  به  همگي  ،  آورند  مي
   مي مكث اي 

 »    !  است العاده فوق: « گويم مي لبي زير و كنم

  از  غيژي  غيژ صداي  هيچ ، گيرد مي  قرار زمين روي  خندق ديگر طرف در پل وقتي 
   شنيده  آن

 هايشان  همهمه  و  كشيدن  زوزه  شيطاني  هيوالهاي .    صداست  بي  كامال.    شود  نمي
   مي متوقف را

  و  ايستاده جايشان سر همه .  هستند پل متوجه حواسشان همه با حاال.  كنند
   چي منتظر...  منتظر

     ؟ ستنده

 .     فهميم  مي زود خيلي

  اول.    آيد  مي   بيرون  قلعه  از  و  دارد   كوچكي  قواره  و  قد   كه  بينم  مي  را   كسي  سايه
  كنم مي فكر
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 اما.  ديديم ورودمان موقع كه است شپشويي سر و آتشي چشم هيوالي  همان
   معرض در او بعد

 .     كنم  يم   حس واقعا را قلبم پريدن جا از من و گيرد مي قرار همه ديد

  جيغ ، خورد مي تلو تلو متحرك پل روي  كه بينم مي را ام شده ربوده برادر وقتي
 : «  كشم مي

  خاطرم  در  كه طور  همان  درست ، خندد  مي هرهر و كند  مي نگاه  من به او ! » آرت
   هيوالها. بود

  آيد   مي  نظر  به  راحت  و  خوشحال.    ترسد  نمي   ذره   يك  حتي.    اند  نزده   صدمه  او  به
   همان لمث ،

 .     بوديم پسكينستون در كه موقع

  برانابوس   اما  ،  بدوم  برادرم  طرف  به  كه  است  اين  بكنم  دارم  دوست  كه  كاري   اولين
  مي تشر با

 ! »     بمان جايت سر: « گويد

     ــ  آن اما ـ

 .      شود مي پيدا  كي كله و سر او از  بعد ببينيم بگذار.  ن صبر اما.  دانم مي ـ

.   شود  مي  ظاهر پل  روي  ديگر سايه تا دو  كه بينم مي من و ، د گوي مي  را اين
 .   آيد  مي جلو اولي

  فوق  و پشمالو ، ديدمش كه باري  آخرين مثل و ، شيطاني دزد ، است كاداور
   آور   چندش العاده
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  نگاه  سفيدش  و كشيده  هاي  چشم  در  و  اند شده  سيخ  درازش هاي   گوش.   است
   ديده هوشياري 

  سگي   نيمه  ـ  انساني  نيمه  قيافه  با  و  كند  مي  بلند  زمين  روي   از   را  آرت  او.    شود  مي
   ما به اش

 را من حسادت و رود مي فرو هيوال آغوش در مهرباني با آرت .  شود مي خيره
  تحريك حسابي

  وحشت   و  ترس  به  را  خودش  جاي   حسادت  و  شود  مي  ظاهر  دوم  نفر  ،  بعد.    كند  مي
   ـ  دهد مي

 !    دوباره آشنايي

  هر  كه  دارد بازو تا هشت.  باشد هفتاد و متر دو  يا سي و  متر دو شايد  قدش
   انگشت  به كدام

  است  زده بيرون استخوان آنها  گوشت از  و  اند  شده  ختم قلنبه و  شكل بد هايي
 طرف به كمرش زير گوشت از بلندي  هاي  رشته فقط ، ندارد پا پنجه يا ساق. 

   هيچ بدنش.   است آويزان پايين

  پوست .  كند مي حركت و  است شناور هوا در اما ، ندارد پل ي رو سطح با تماسي
   قلنبه صورتش

  بريده  پوستش از نقطه  ها ده .  دارد  رنگ كم سرخ از هايي سايه و  است قلنبه
   زخمي  و بريده

  چشم .    است  كچل  من  مثل.    زند  مي  بيرون  خون  ها  بريدگي  اين  شكاف  از  و  است
   سرخ هايش
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 خاكستري  زباني و ها دندان با ، كوچك دهانش.  ندارند سفيدي  هيچ و  اند تيره
   بيني.  است رنگ

  چپ  سمت   در  باز  سوراخي .    شود  مي   ديده  سوراخ   دو  هايش  لب  باالي   فقط  ،  ندارد
   مي اش سينه

  هيس  ،  لولند مي آن  درون كوچك مار  ها ده اما.   باشد قلب آن در بايد كه بينم
   كنند مي هيس

    .   اندازند مي بيرون دهان آب و

 ساختم  پنجره  كه  باري   اولين  درباره  برانابوس  وقتي  ،  قبال  كه  بود  چيزي   همان  اين
   سوال من از

.   بودم  شده  گم كه زماني ، پيش سال يك ،  بياورم ياد به كردم  مي  سعي  ، كرد
   از قبل درست

 به  و كشيد سر بيرون به آن ديگر طرف از چيزي  ، بگذارم پا پنجره درون به آنكه
  من طرف

 .      هيوال همين.  بود شيطاني هيوالي   يك آن.   دآم

  تفاوتش  اما   ،  ام  ديده   حال  به  تا  كه  است  هيوالهايي  ترين  آور  چندش  از  يكي  او
   فقط ديگران با

  انرژي  و قدرت ، شرارت  ،  تهديد توانم مي .  دارد مقتدرانه رفتاري  او.  نيست اين
   وجودش در را

  ،  كنند  مي اطاعت او  از   ديگر هيوالهاي   چرا  كه فهميد  شود مي  راحت .   كنم حس
  سرباز مثل چرا
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 خوشحال  براي   ،  هستند  فرمانش  به  گوش  باشند  ايستاده  ژنرال  يك  مقابل  كه  هايي
   بي كردنش

 .     ترسند مي ، شود مي بدخلق  وقتي ،  لو  واكنش از  و قرارند

  حس  توانم مي را اين.  است متفاوت كامال اي  طبقه از ، شيطاني هيواليي اين
   طور همان.  كنم

  و .  آيد  نمي نظر به مطمئن خيلي ديگر شارك حتي.  كنند مي حس ديگران كه
   چرا دانم مي

 .   بجنگيم او با توانيم  نمي گفت چرا  بجنگد، هيوال اين با  خواهد نمي برانابوس

 .     باشد تواند نمي ديگري  كس  هيچ.  باشد بايد.  است الس لرد اين

    

 برتري  بتوانيم ما تا زند نمي هم بر را آن  الس لرد كه ، سكوت هثاني چند از بعد
   را هولناكش

  نوازش  را آرت سر و آورد مي جلو را دستش هشت از يكي هيوال  ، كنيم تحسين
   آرت.   كند مي

  قبل.  بگيرد گاز را  آلود  خون  گوشت  تكه آن  كند  مي سعي و  كند مي  غون   و غان
   آرت  آنكه از

 شيطاني هاي  ارباب حتي ـ كشد مي كنار  را دستش الس د لر  ، ببندد را دهانش
   گاز برابر در هم

 !    شوند مي محتاط من كوچولوي  برادر
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  و گردن  اطراف تازه هاي  بريدگي.  چرخد مي راست سمت به آهسته  الس لرد سر
   هايش شانه

  كند  مي  ثابت  ما  روي   را  نگاهش .    زند   مي  بيرون  آنها  از   خون  و   كنند  مي  باز  دهان
  يكي را ما و

  براي  طلسمي  احتماال ـ كند مي تكرار لب  زير را وردي  ناديا.  كند مي  برانداز يكي
  محافظت

 جور  اين ، باشد داشته حمله قصد او اگر كه كنم نمي تصور من اگرچه ، است
   درد به خيلي وردها

 هايش  اخم  نرمي  به  بعد  ،  كند  مي  برانداز  ما  از  تر  طوالني  را  ناديا  الس  لرد.    بخورند
   هم در را

 .      گرداند برمي او از را  نگاهش و  كشد مي

  ،  كرد مي  نگاهم چطوري  قبال كه  آيد مي يادم ،  گيرد مي نظر زير را من وقتي 
   نگاهش چطوري 

  از   شب  آن  كه  مطمئنم.    كردم  مقاومت  برابرش  در  من  ،  بعد  و  ماند  خيره  من  روي 
   رد پنجره

  را  مشتم.  كردم نگاهش خيره ،  اين د وجو با.  است  برده خودش  با مرا  و شده 
  جادو با و بستم

 كرد   نشيني  عقب  و  نبود  مطمئن  من  قدرت  ميزان  از  او  ،  شب  آن.    كردم  تهديدش
   من به اين. 

  كنم   نگاهش  مستقيم  ،   بلرزم   خودم  به  اينكه  بدون   حاال  تا  دهد  مي   جرئت   و  اميد
    . 
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  بعد  كه خوشحالم: « يدگو مي و شكند مي را سنگين سكوت آن  الس  لرد باالخره
   همه اين از

 تا  كه   است  صدايي   ترين  انگيز  غم   صدايش. »    برانابوس  ،  بينمت  مي   دوباره  سال
   شنيده حال به

  انگيز  غم و دردناك شرايطي در و تازگي به نزديكانش همه انگار كه طوري  ، ام
 .     باشند مرده

 نه  يا  دارد  خوشحالي  ي جا  واقعا  اين  كه  دانم  نمي  من: «  دهد  مي  جواب  برانابوس
    « . 

  هم اين از  پيش اگرچه ،  كني مي  مالقات اينجا مرا تو كه است  بار اولين اين ـ
   احساس بار چند

 .     پير دوست  ، كشيدي  مي انتظار همه  اين نبايد تو.  اي  آمده اينجا ام كرده

 .     كشم  مي انتظار هم ديگر قرن چند تا ميل كمال با من ـ

  ذره   يك  آنها  كه  بگويم   توانم   مي  ،  زنند  مي  لبخند  يكديگر  به  تصرمخ  خيلي  دو  هر
   يكديگر از هم

  بپرسم   شان  گذشته  درباره  برانابوس  از  بايد  ،  بمانيم  زنده  اگر.    آيد  نمي  خوششان
   مي شرط. 

 .     باشد جالبي قصه كه بندم

  مي  آه اي  ماتمزده حالت با.  گرداند برمي من طرف به را نگاهش دوباره الس لرد
   مي  و كشد
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 اي باكانه بي جوي  و جست چنين به كه  بودم اميدوار.  فلك كورنليوس: « گويد
  حتي.  دادي   مي  دلداري   مادرت  و  پدر   به  و   ماندي   مي  جا  همان  بايد  تو .    نزني  دست

   ، وقت  همه اين گذشت با

  ،   داري   دوست  را  برادرت  تو  كه  دانم  مي  من.    اند  سراسيمه  هنوز  تو  نبودن  از  آنها
 »     ــ بايد ماا

: « گويم مي و كنم مي قطع را او حرف.  بزنم حرف كه كند مي وادارم كنجكاوي 
   ؟  چيه منظورت

 . »      ام كرده ترك را خانه من كه است روز چند فقط

!   بيچاره بچه: « گويد مي و كشد  مي آه اندوهباري  صداي  با شيطاني ارباب
   مورد در برانابوس

 »     ؟  نداده توضيح برايت عادي  نياي د با اينجا زمان اختالف

  نمي ...  روز دو يكي...  كه است اين منظورم ...  اما ، چرا: « گويم مي ناراحتي با
   به... »  خيلي تواند

 »     ؟ ام بوده اينجا مدت چه من. «  كنم مي نگاه برانابوس

 . »     نيست مهم  اين دانم نمي: « گويد مي مكارانه لحني با

 خيال پسره.  است مهم كه البته: « گويد مي و كند مي مخالفت او با الس لرد
   مي كه كند مي

  رو  دوباره  چيز همه تا برگردد خانه به و  بدهد نجات  را برادرش ، بيايد اينجا تواند
  توانم  نمي من. «  كشد مي آه دوباره! »  بود سادگي اين به كاش.  بشود راه به

   زمان چقدر كه بگويم دقيقا
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  سخت  برايم شما دنياي  در زمان  گذشت گرفتن اندازه چون ،  كورنليوس ، گذشته
   از اما  ، است

.    گذشته   سال  شش  يا  پنج  كم   دست   ،  آمد   اينجا  كوچولو   آرت  با  كاداور   كه   وقتي 
    « 

 ! »     است ممكن غير اين!  نه: « زنم مي فرياد

  نيست   ممكن  غير  تنها  نه  اين  بگويم  بايد   كه   متاسفم: «  ميگويد  اصرار   با  الس   لرد
 حقيقت  عين ،

  است  ممكن چند هر ، آمدي  ها قلمرو اين به كه توس بدشانسي از اين.  است
  عمد   به او  احتماال.   ناقالست خيلي  كاداور .   باشد نبوده فقطبدشانسي علتش  كه
   و كرده انتخاب را ها قلمرو آن

 . »    كشانده آنجا را تو

 در  كه من سن هم  هاي  بچه مهه!  سال شش يا پنج.  زند مي تند قلبم
  ، شناختم مي پسكينستون

.   ايم مرده  دو هر ما كه  كنند  مي فكر حتما  بابا و مامان.  اند شده  بزرگ  آدم  حاال
   ، غصه اين با

  زمان  از تر بزرگ كدام  هيچ ، برگرديم آرت و من اگر.  دهند مي ادامه  زندگي به
  ناپديد

 ...     آييم  نمي نظر به شدنمان

  دروغ   او  احتماال.  نكن   را  فكرش : «  گويد  مي  مانند  هيس  هيس  صدايي  با  درويش 
   مي.  گويد مي
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 . »    ببرد بين از را نفست به اعتماد خواهد

  لحن  در! »  بگويم دروغ ندارم عادت من: « زند  مي فرياد فوري  الس لرد
  اي  ذره ، ناخوشايندش

  ،  ام گفته.  ام ه نگفت دروغ  وقت  هيچ من ،  واقع در. «  شود  مي ظاهر خشم
 »     ؟ برانابوس

 . »     گويند مي طور اين: «  دهد مي جواب لبي زير برانابوس

 . »     كند نمي فرقي: « گويد مي و كشد مي باال را دماغش درويش

  را فكرش .  است درويش با حق : « گويد مي  و زند مي لبخند من به رو  شارميال
  تاوان اين.  نكن

  ؟  چي كه خوب...  باشد گذشته سال شش  يا پنج اگر . قلمروست اين به ورود
   اين مهم مسئله

 »      ؟ است درست.   گرديم برمي برادرت همراه ما كه است

 »      ــ ،اما باشد طور اين كنم فكر: « دهم مي جواب كنان من من و ناراحتي با

  ،  يكن  فكر طوري  اين اگر.  نكن"  اگر"  و"  اما"  ديگر: « دهد مي هشدار درويش
  آسمان   و  اندازد  مي  چروك  و  چين  هايش  چشم  به. »    داري "  اما"  و"  اگر"  شب  تمام
   نگاه را رنگ  اي  نقره

 . »    باشند داشته شب اينجا اگر. «  كند مي

  شود  مي  ظاهر  بدجنسي  برق  ،  سرخش  هاي   چشم  در  و  ميكند  نگاه  من  به  الس  لرد
   كه همچنان. 
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  و  لولند مي يكديگر ميان در خندق طرف آن هيوالهاي  ، كند  مي  برانداز مرا او
   غرولند به شروع

 مي  آنها به سردي  نگاه الس لرد.  است رفته سر شان حوصله انگار.  كنند مي
 :  گويد مي و  اندازد

  كمتر .  بدهيم ادامه قلعه داخل را هايمان حرف كه باشد بهتر كنم مي فكر «
   مي پرت حواسمان

 »     هومم؟ ، شود

  حرفت روي  توانم مي: « گويد  مي و گيرد مي خود به  منقبضي حالت برانابوس
  و كنم حساب

 »     ؟  رسد نمي  ما به اي  صدمه آنجا كه باشم مطمئن

  كشانده   اينجا  به  را  شما  كه  چيزي   درباره  وقتي  تا  دهم  مي  قول: «  دهد  مي  جواب
   مي حرف هم با

 ندهم   را  كاري   نينچ  اجازه  هم  ديگر  كس   هيچ  به  و  ـ  نزنم  اي   صدمه  شما  به  ،  زنيم
   همين اما. 

  مي  باز را نيشش ، بزند لبخند كه جسدي  مثل... »  برسد نتيجه به بحثمان كه
 .     كند

 و  كنيم غافلگيرشان حمله يك با توانيم مي ما: « گويد مي كنان زمزمه شارك
   را بچه و كاداور

 . »     كند باز برايمان پنجره يك تواند مي هم كرنل.  بگيريم
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 عصباني   را  الس   لرد  اگر.    نيست  سريع  كافي  اندازه   به: «  گويد  مي   لبي  زير  ابوسبران
 او و ، كنيم

  مي  نگاه هيوالها صفوف به... »  بكشند را مان همه تا بريزد سرمان را افرادش
 پيشنهاد  ما  ،  خوب  بسيار : «  گويد  مي  الس  لرد  به  رو.    دهد   مي  راتكان  سرش .    كند

  مي را تو سخاوتمندانه

 . »     تعهدي  هيچ  بدون اما ، فراوان سپاس با ، ريمپذي

  مي  قلعه  داخل طرف  به  و گردد برمي بعد ، دهد مي تكان سر آهسته الس  لرد
   هم كاداور.  لغزد

  شيطاني  ارباب آن كه همين ترسد مي شايد ، دود مي او از  جلوتر ، آرت همراه
   را رويش

 .     كنيم حمله او به و بريزيم سرش روي  اما ، برگرداند

 متحرك پل طرف به آهسته و آيد مي پايين عمودي  ديوار از  يكراست برانابوس
 .      رود مي

  خون   فقط  كاش.    ام  ديده  زماني  كه  افتم  مي  دراكوال  فيلم  از  اي   صحنه  ياد  به  من
   بودند ها آشام

 !   كردند مي نگرانمان كه

  بعد   و  رود  مي  ويشدر  بعدش  ،  شود  مي  رد  پل  روي   از  كه  است  بعدي   نفر  شارميال
  كه ، ناديا

  پشت   از  خودش  و  اندازد   مي  جلو  مرا  شارك.    خواند   مي  ورد  خودش  با  آرامي  به  نوز
  من به سر
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  بتواند  ، زدند حمله به دست خندق ديگر طرف هيوالهاي  اگر تا دهد مي پوشش
   محافظت من از

 برجك  و  ها  برج  به  نگاهي  بار  آخرين  براي    زنم،  مي  لبخند  او  به  ،  تشكر  براي .    كند
  ديدباني هاي 

  آشنا  برايم  قدر  اين  آنها  چرا   كه  بياورم  ياد  به  كه   كنم  مي  سعي  و  اندازم   مي   قلعه
   بعد.   هستند

 گاهي  قرار طرف به  عنكبوتي تار ديوار از و كنم مي متوجه پل به را حواسم تمام
   كه روم مي

 .     كند  مي فرمانروايي آن در هولناك هيواليي

   

   

   

   

   

   الس  لرد خانه در

  مانند   غار  هاي   اتاق.    رويم   مي  ديگر  اتاقي  به  پيكر  غول  اتاق  از  ،  يكديگر  دنبال  به
   اند عظيم چنان

  بسيار  ها سقف همه.  كنم مي احساس مورچه يك مثل را خود درونشان كه
   از بعضي  و)  بلندند
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  قدر  آن اتاق هر هاي  ديوار  فاصله ( .  بازند آسمان به  رو  و ندارند سقف ها اتاق
   در كه است زياد

 پيش كه مسيري  در.  ساخت بزرگ نسبتا خانه چند توان مي ديوار دو هر ميان
   اسباب رويم مي

 ، مجسمه يك ، صندلي تايي چند ـ تكه چند من اما ، ندارد وجود زيادي  اثاثيه و
   بدون فواره يك

 .      اند  شده ساخته عنكبوت  تار از همه كه بينم مي ـ آب

  زود  خيلي.  شود  مي تر داغ ، رويم مي جلو چه هر و است داغ  قلعه داخل واي ه
  خيس پيراهنم

  و  كشند مي را هايشان لباس ، اند ناراحت وضع اين از هم بقيه.  شود مي عرق
   و دهند مي باد

  و  آورد مي در را ژاكتش دوباره درويش.  بكشند نفس تر راحت  كنند مي  سعي
   كند مي شروع

 تيغ  موهاي .    كند  مي  پرت  اي   گوشه  به  را  آن  بعد   اما  ،  كمرش  دور  آن   نزد   گره  به
   از اش تيغي

 .     ريزند مي پايين گرما شدت

  كاداور   دنبال  به  و  لغزد  مي  صدا  بي  و  نرم.    كند  نمي   نگاه  سرش  پشت  به  الس  لرد
 پيش  آرت

  خواهد   مي  دلم.    نكنم  كاري   و  بگيرم  را  خودم   جلو  كه  است   سخت   برايم.    رود   مي
  اما .  بگيرم را  برادرم و بگذارم  سر پشت را  شيطاني ارباب  آن ، جلوبدوم تير مثل
   لرد خانه اينجا.   توانم نمي



 
 

www.cafewriters.xyz Page 271 

 اين اگر كه نيستم مطمئن.  بگذارم احترام او قوانين به مجبورم.  است الس
   ناديده را قوانين

 .      بود نخواهد خوشايندي  واكنش كه  مطمئنم اما ، كند مي  چه من با ، بگيرم

  است  هايي ستونك روي  شطرنج مرتب هاي  صفحه از پر كه ميشويم اتاق وارد
   تار از كه

  مغازه  هر در  كه آنهايي مثل معمولي، هاي  شطرنج .  اند  شده  ساخته عنكبوت
   فروشي بازي  اسباب

  انگار   كه  طوري   ،  است  متفاوت  صفحه  هر  روي   هاي   مهره  موقعيت.    شود  مي  پيدا
   ورود از پيش

 .     اند كرده مي بازي   ها صفحه آن روي  ما

  مي  فاصله ما از قدم چند.  زند مي خشكش شطرنج هاي  صفحه ديدن با درويش
  تا دور و گيرد

  و كند  مي نگاه الس لرد به متفاوت كامال حالت با.  كند مي برانداز را اتاق دور
  مي كنان خرخر

 .. »    . كه  هستي هماني  تو.   شناسمت مي ديگر حاال!  تو: « گويد

  همين  من  ، بله : « گويد مي و بدهد جواب  او  نگاه به تا كند مي مكث الس  لرد
   به بويت كه

  نمي   عوض  تو  خاندان  گند  بوي .    هستي  ها  گريدي   از  تو  كه  فهميدم   ،  خورد  دماغم
   اما.  شود
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  اوضاع  ،  اي  نشنيده من درباره چيزي  اگر تا نكنم معرفي را خودم داشتم خيال
 .    بماند طور همين

    « 

  ساكت   را  او   برانابوس  اما  ،  بگويد  چيزي   كه   كند   مي  باز  را  دهان.    لرزد  مي   درويش 
   مي و كند مي

 . »     نيست تو خانوادگي نفرين درباره بحث وقت  اآلن : « گويد

 »     ؟  داني مي را نفرين قضيه تو: « كند مي سوال تندي  به درويش

 .      دانم مي كه  است معلوم ، خوب ـ

 ... »     كه داني مي  هم را اين: « پرسد مي و دهد مي تكان سر الس  لرد به رو

 .     ام شنيده  شايعاتي ـ

  كه  فهميم  نمي  و  كنيم مي  نگاه يكديگر به  سردرگم و گيج همگي  ،  ما بقيه
   آنها بحث موضوع

  را  نگاهش و خواند مي ورد لبي زير هنوز ، است توجه بي ناديا فقط. چيست
   لرد روي  مستقيم

 .     است دوخته سال

 كنيم  بازي   دست  يك  توانيم  مي  ،  باشي  مايل  اگر: «  گويد  مي  مشتاقانه  الس  لرد
   رقابت  يك. 

  هم با راستي راستي زماني اگر تا بزنيم محك را همديگر كه فرصت يك.  تمريني
 ، كرديم بازي 

 . »     باشد دستمان كار حساب
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  دهد   مي  تكان  را  سرش  بعد  ،   كند  مي  نگاه   شطرنج  هاي   صفحه  به  نظر  يك  درويش
 : «  گويد مي و

 را  آنها  خواهم  نمي.    داشت  نخواهم  بچه  من.    افتد  نمي  اتفاق  چيزي  چنين  هرگز
   بدبختي اين با

 .»     كنند زندگي وحشت و ترس با خودم مثل هميشه تا كنم درگير

  با را سرنوشت نبايد اما.  شرافتمندانه تصميمات: « گويد مي  لبي زير الس لرد
 "   هرگز"  گفتن

  برادرت   شايد.    بكنند  كاري   تو  عليه  و  بدهند  هم  دست  به  دست  شايد.    كرد  تحريك
 ...    دار بچه

    « 

  را  تاوانش ، بشود  دار بچه كال اگر: «  دهد مي جواب خاصي  سرسختي با درويش 
 بايد خودش هم

 . »      بدهد

  بيرون  ها رنجشط اتاق از و  گردد برمي بعد ، كند مي  خم را سرش كمي الس  لرد
   به تا رود مي

  از  و  لرزد  مي  آشكارا  درويش.    رويم  مي  او  دنبال  همه.    برود  قلعه  از  ديگر  قسمت
   شانه روي 

 .     باشد ديده روح انگار كه  كند مي نگاه شطرنج هاي   صفحه به طوري 
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 تخت ، آن مركز در.  است تر بزرگ هم قبلي هاي  اتاق از كه رويم مي اتاقي به
   عظيمي شاهانه

  چلچراغي .  است شده ساخته عنكبوت تارهاي  از كه دارد قرار  عنكبوت شكل به
  سرمان باالي 

  روشنايي   هاي   المپ  يا  شمع  جاي   به  و  اند   ساخته  عنكبوت  تار  از  هم  را  آن  كه  است
   هايي  شعله ،

  لباس   هاي   تكه  ـ  ما  دنياي   به  مربوط  وسايلي.    زنند   مي   سوسو  آن  روي   حباب  بدون
   توپ يك ،

  و  ، ها بازي  اسباب ، بزرگ جانوراني اسكلت ، روي  پياده هاي  چوبدستي ، تنيس
   ها صفحه هم باز

 تصوير.    اند  شده  پخش  اتاق  كف  ـ  متالشي  هاي   استخوان  و  ،  شطرنج  هاي   مهره  و
  لرد  از بزرگي

 گوگ   ون  وينسنت  آثار  سبك  به  كه  است  آويزان  تخت  پشت  ديوار  روي   نيز  الس
   شده نقاشي

 .     است

  بدنه   از  هايي  برجستگي  شكل  به  هايش  پايه  كه  لغزد،  مي  تخت  طرف  به  الس  لرد
   زده بيرون آن

  طوري   او.    است  عنكبوت   تنه  همان  واقع  در  كه  ،  نشيند  مي  جايگاهش  روي   و  اند
   تخت درون



 
 

www.cafewriters.xyz Page 275 

  مي   نگاه  دستانش  زير  به   كه  پادشاهي  مثل  بتواند  كه  رود   مي  فرو   اش  فرمانروايي
  مي  تخت هاي  پايه از  يكي  كنار ، او چپ سمت  كاداور.  يردبگ نظر زير را ما كند

   آرت با بازي  مشغول و نشيند

  در  تا ، كند مي رها  را او بعد و دارد مي  نگه زانوهايش روي  را آرت ـ شود مي
 .      بيفتد آغوشش

 تخت متري  چهار يا سه فاصله در ما تا آورد  مي باال را دستش شيطاني ارباب
  لبخندي .  بايستيم

  اشاره  اتاق به و دهد مي تكان را هايش دست بعد.  آورد مي لب به آميز تحكم
   مي و كند مي

 »      ؟ چيه من حقيرانه كلبه درباره  نظرتان: « گويد

  پراكنده وسايل به سر  با.»  بخواهد  دلم كه  نيست چيزي : « گويد مي برانابوس
    زمين كف روي 

 »     ؟  قبلي هاي  مهمان بقاياي . «   كند مي  اشاره

 زمين  روي  از كه كند مي اشاره چاقويي به. »  ها يادگاري : « گويد مي الس لرد
   و شود  مي بلند

 چاقوهايي شبيه.  گيرد مي قرار او پار و لت دست در تا كند  مي پرواز هوا در
   در ما كه نيست

  الس  لرد.  است كوچك شمشير يك شبيه بيشتر اين ـ داشتيم مان آشپزخانه
   مي  ار  آن بار چند

 مال زماني.  بشناسي را اين بايد تو: « گويد مي برانابوس به زنان لبخند و چرخاند
 . »     بود تو
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  گذشته   به  اي   عالقه  هيچ: «  گويد  مي  او.    است  شده  سنگ  مثل  برانابوس  ي   قيافه
  يادگاري  يا

 . »      ندارم تو هاي 

  قبل   اما  ،  دارد  برمي  را  نآ  آرت.    كند  مي  رها  را  چاقو  و  اندازد  مي   باال  شانه  الس  لرد
   با آنكه از

  كند  مي  دور  دستش  از  تلنگري   با  را  آن  كاداور  ،  بزند  آسيب  خودش  به  چاقو  تيغه
    . 

  خطر  و آمدي  اينجا چرا بگو .  داري  عالقه چي  به ببينم بگو: « گويد مي الس  لرد
   به را من خشم

  و  شود نمي ستقبالا ناخوانده هاي  مهمان از اينجا داني مي كه تو.  خريدي  جان
   ـ بخواهم من اگر

 . »     بكشم را شما همه كه دارم را اين حق  ـ خواهم مي  هم احتماال كه

  هيوالهاي   بينم  مي  و  گيرم  مي  باال  را  سرم  من.    دهد  مي  تكان  دست  ديوارها  به  رو
   قلعه بيرون

 نهاآ.    آيند  مي  اتاق  داخل  بودم  نشده  شان  متوجه  قبال  كه  هايي  پنجره  از  يواشكي
   جدا ديوارها از

  را  ما دور تا دور  اينكه تا شود  مي زياد تعدادشان لحظه  به لحظه و شوند  نمي
 .   كنند مي محاصره

 .    ايم شده  وارد  آن  از ما كه  بندند مي را دري  جلو  هم آنها از تايي چند
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  هم  اين از  تر بخش نويد شرايط در من: « گويد مي شيطنت با و لبي زير شارك
 »    .  ام بوده

 در اينجا از و كنيم خراب را ديوارها توانيم مي كني مي فكر: «  پرسد مي درويش
   آنها ؟ برويم

 . »     اند عنكبوت تار فقط

  طوري  را آنها! جادويي هاي  عنكبوت تار: « كند مي تصحيح را  او گفته  شارميال
   لرد كه اند ساخته

  قضيه اين روي  اصال من .  كنند محافظت دنيا شيطاني هيوالهاي  همه  از  را  الس
   كنم نمي حساب

 . »     برويم بيرون و كنيم باز راه آنها ميان از بتوانيم كه

  مي  نگاه الس لرد به فقط آرام خيلي او.    ندارد هيوالها به توجهي هيچ برانابوس
   كاداور به.  كند

 . »     خواهيم مي را او ما: « گويد مي  و كند مي  اشاره

 بچه: «  گويد  مي  خاصي  لبخند  با  ،  است  فهميده  عوضي   را  وا   منظور  كه  ،  الس  لرد
 »     را؟

 .      را هيوال ، نه ـ

  بخواهد   او  از  را  بچه  برانابوس  كه  داشت  انتظار.    رود  مي  هم  در  الس  لرد  هاي   اخم
   اين هم من. 

 يادآوري  را قولش  و بكشم فرياد جادوگر سر خواهد مي دلم.  كردم مي فكر طور
   ممكن اما.  كنم
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  وضع  هم نفرات نظر از و هستيم خطرناكي جاي  در ما.  باشد اشتباه كارم است
 .   نداريم خوبي

  كند   رفتار  خواهد  مي  طور  هر  گذارم  مي.    كنم  اعتماد  برانابوس  به  فعال  كه  مجبورم
   وقتي  فقط. 

 .    مجبورم  واقعا كنم  احساس كه كنم مي  دخالت آنها بحث در

  او  از  كه  نداري  تعهدي .  نيست  تو افراد از ي يك  كاداور: « گويد مي  برانابوس
   من.  كني محافظت

  كني   لغو   را  مصونيت  اين  كه  خواهم   مي  تو  از   اما  ،   اي   داده   پناه   او  به   كه  دانم  مي
   او ما بگذاري  و

  ،  برويم اينجا از فوري  ما تا بده را  كاداور.  نداريم دعوايي هيچ تو با ما.  ببريم را
   را لطف اين و

 . »    كنيم جبران ممكن شكل بهترين به تا  بنويس ام حساب به

  بدهكار   را  خودت  خواهي  مي  تو: «  گويد  مي  ،  زند  مي  برق  هايش  چشم  ،  الس  لرد
 »     ؟ بكني من

 .      بله ـ

 بايد  كاداور.  است انگيز وسوسه: « گويد مي و كند مي خرخر شيطاني ارباب
   مهم خيلي برايت

 خبر الس لرد. »  است مهم چندان نه و متوسط ي هيوال يك او ؟ چرا اما.  باشد
   در ما كه ندارد
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  نمي  در سر كاداور قضيه از دليل همين به و هستيم گاش ـ كا جوي  و جست
 .     آورد 

  تو  براي   اهميتي  هيچ  تواند  نمي  و  است  خصوصي  ما  داليل: «  گويد  مي  برانابوس
   ، باشد داشته

  به   را  پناهگاه  اين  جايگاه  بهترين  تو  چرا  نيست  مهم  ما  براي   كه  طور  همان   درست 
 من.  نيست محرمانه اين اما: « دهد مي  جواب خنده با الس لرد. »    اي  داده او
   خدمتي چون  ،  دادم پناه او به

  حالت  با بعد و اندازد مي آرت به نگاهي. »  آورد برايم را بچه.  داده انجام برايم
  آميزي  تمسخر

  برادرم  است بوده داده دستور الس لرد كه فهمم مي فوري .  كند مي نگاه من به
   اين.   بدزدند را

 !   بود آمده او دنبال هيوال  ـ دزديد را آرت كاداور كه نبود تصادفي

  قضيه  علت  درباره تا كند مي باز را دهانش او.  فهمد مي را موضوع  هم برانابوس
  ، بپرسد چيزي 

  ـ كا دنبال او بفهمد الس ردل كه ترسد مي شايد.  شود مي عوض  نظرش بعد اما
  اسلحه  دنبال ما بفهمد شيطاني ارباب آن اگر كه كنم نمي فكر.  گردد مي گاش

   شود مي  آن با كه هستيم اي 

  و  گو بذله طور اين هم باز ، كرد نابود را ديگري  شيطاني موجود هر و او خود
 .     بماند خوشرو

  داده  پاداش  او  به  هم  تو  و  هكرد  برايت  خدمتي  كاداور  پس: «  گويد  مي  برانابوس
  قول يا ، اي 
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 »      ؟ شود مي افرادت از يكي او ، كار اين با.   اي  داده را پاداش

 شايد  اما. «    كند  مي  نگاهش  نگراني  با  فوري   كاداور  و. »    نه: «  گويد  مي  الس  لرد
  خوب من براي 

  از  وا و ندهم را كارش  پاداش من كه وقتي تا.  كنم ردش طوري  اين كه نباشد
   نمي ، نرود اينجا

  بكشد  طول خيلي است ممكن هم رفتنش و.  بكشيد را او كه  بدهم اجازه توانم
   خودش اگر ـ

 . »     برود اينجا  از كه ندارد اجباري  هيچ  ، نخواهد

 اگر  ؟  چي  نكشيمش  كه  بدهيم  قول  اگر: «  گويد  مي  و  كند  مي  پافشاري   برانابوس
   ازش فقط

  مي  قول اما ، زنيم  نمي صدمه او به ما  كه گويم ي نم من ؟  چي كنيم جو و پرس
 .   نميرد كه دهم

    « 

  خطرناكي   شكل  به  هايش  بازو  و   دست  روي   موهاي   و  كشد   مي  زوزه  آرامي   به   كاداور
   مي دراز

  دهان  اصال چون ،  دهد مي صدا چطور او كه پرسم مي خودم از دوباره. )   شوند
   آرت. (   ندارد

 .     دهد هشدار ما به تا سباندچ مي سينه به تر محكم را

:  گويد مي  ،  بشود احساس صدايش در آميزي  محبت لحن اينكه  بدون الس  لرد
   ، نباش احمق « 
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 . »     شوي  مي  شكنجه ابد تا ، بزني صدمه بچه به اگر.  من پاي  تيز دوست

  الس  لرد.  گذارد  مي آزادتر را آرت  اما ، كشد مي هم در را  هايش  اخم كاداور
   به ار  نگاهش

  لب .    شود  مي  خيره  ناديا  به  نظر  يك  آن  از  پيش  اما  ،  گرداند  برمي  برانابوس  طرف
  ناديا هاي 

 وردهاي  كند فكر الس  لرد است ممكن.  مانند نمي باز حركت از لحظه يك حتي
  چيزي  ناديا

  قسمتي    هم  ناديا  حضور  و  ايم  كشيده  نقشه  برايش  و  كرده  كار   رويش  ما  كه  است
   تله  يك از

 .     است

  به من.  ندارد منفعت ،  است انگيز وسوسه  كه  قدر آن: « گويد مي الس لرد
  نياز تري  قوي  انگيزه

 . »      بدهم شما تحويل را كاداور تا دارم

 »     ؟  چي مثل: « پرسد مي  قاطع خيلي برانابوس

  او   ـ  است  ساختگي  اخمش  اما  ،  كشد  مي  هم  در  را  هايش  اخم  متفكرانه  الس  لرد
   اندد مي دقيقا

 .     خواهد مي چي ما از كه

  ،  كشيد نمي را كاداور بدهد نشان كه ندارد وجود اي  نكته هيچ ، شما قول در ـ
   قولي چنين چون
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 شرط  و قيد بي قولتان ، بسپارم شما به را او من اگر.  كرد تضمين شود نمي را
 .     شود مي

 . »     است منطقي حرف اين هم من نظر به: « دهد مي جواب غرولند با برانابوس

  به  الس لرد.  لرزد مي ، وحشت  و خشم شدت  از و ميشود بلند  جايش  از كاداور
   نمي توجه او

 .     كند

  همراهانت   از  يكي  تو  اگر.    نفر  يك  مقابل  در  نفر  يك: «  كند  مي  زمزمه  شيطاني  ارباب
  من به را

 . »     دهم مي تو به را كاداور هم  من ، بدهي

  ،  درويش ، من»  ؟ كدامشان: « پرسد مي ، بزند  پلك حتي هآنك  بدون برانابوس
   و شارك

  بي  طور اين او كه شود نمي باورمان.  شويم مي  مبهوت ،  باز دهان  با شارميال
  را ما از يكي خيال

 .    كند قرباني

  توانم   مي  كه  چيزي   تنها.    است   من  با  انتخاب: «  گويد  مي   لبي  زير  و   آرام  الس   لرد
  كنم تضمين

  نيست   كار  در  اي   معامله  ،  صورت  اين  غير  در.    كنم  نمي  انتخاب  را  تو  كه  است  اين
   فوري  من و

 .»    كنند  سالخي  را شما همه كه دهم  مي فرمان آنها به و كنم  مي آزاد را افرادم
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  خفيفي  لرزش اما ، است ثابت اش خيره نگاه.  اندازد مي ما به نگاهي برانابوس
   چپش دست در

  آرام   آيد  مي  نظر  به  كه  قدر  آن  كند  مي  معلوم  كه  اي   نشانه  نهات  ،  شود  مي  ديده
   شارك .  نيست

  حاضر   مردن  براي   ،   كند  انتخاب  را  او   الس  لرد   ار  ـ   دهد  مي   جواب  او   نگاه   به  صادقانه
  اما.  است

  موافق   كه  كند  نمي  فرقي.    گردانيم  برمي  او  از  را  نگاهمان  درويش  و  شارميال  و  من
  يا باشيم

 .   ما با نه  ، است برانابوس با گيري  ميمتص ـ نباشيم

 لحن با و كند مي نگاه برانابوس به نيشخند با او.  خواند نمي ورد ديگر ناديا
  مي آميزي  تحقير

  اين.  بفروش يكجا را ما.  اي  شده  ترديد دچار كه نكن وانمود.  بده ادامه :«گويد
   كه است كاري 

 . »     بلدي  خوب تو

 جاي  به.  دهد  نمي جواب او اما ، كند مي سرخ را ابوسبران گردن ، خشم هجوم
   نگاهي ، كار اين

 !»    است  قبول: «  گويد   مي  منتظره  غير  خيلي   و  اندازد  مي  پوش  هيوال   ديوارهاي   به

:  گويد مي و كند مي دراز ما طرف به را  هايش دست از يكي  خندد، مي الس لرد
 ...  پاالم«

 ... »    پليش... پولوم
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 ! »     كن انتخاب.   كند مي كوچكت ها بازي  جور اين: « گويد مي تشر با برانابوس

 .     خوب بسيار ـ

 معده  محتويات  كه  كنم  مي  احساس.    رود  مي  نشانه  من  طرف  به  الس  لرد  دست
   باال گلو تا ام

  مي   نابود  ،  خانه  از  دور  ،  هولناك  دنياي   اين  در  كه  ،  بينم  مي  را  كارم  آخر.    آيد  مي
   اگر.  شوم

 .     كنم  فرار دهم مي ترجيح  اما ، است نتيجه بي  كارم كه دانم مي چه

  مي  ثابت اش واقعي هدف روي  و دهد مي ادامه حركت به دست آن ، بعد ولي
  ناديا روي  ـ ماند

   ! 

 برانابوس  به  نسبت  كه  تحقيري   همه! »  ها: «  كشد  مي  فرياد  برانابوس  به  رو  ناديا
   ،  كند مي حس

 .     است   شده گنجانده كوتاه صداي  همين در

 وسط   را  او  الس  لرد.    شود  مي  پرتاب  اتاق  ديگر  طرف  به  اي   گلوله   مثل  ناديا  ،  بعد
   هوا و زمين

 ناديا هاي  چشم كه  بينم مي .  پيچد مي  او دور را  بازويش هشت هر .  گيرد مي
   مي بسته محكم

  ده كنن خيره نور.  رود مي فرو هم در صورتش  و شوند مي باز هايش لب ، شود
   برق اتاق در اي 
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.   بشود محو درخشندگي آن تا پوشانم مي دستي  دو را هايم چشم من.  زند مي
   نگاه دوباره وقتي

  ،  گوشت هاي  تكه ، خون از پوشيده الس لرد پاي  تا سر كه بينم مي ، كنم مي
   هاي  تراشه

     باقي بيچاره  روي   آبله مور ناديا از كه چيزي  تنها ـ است شده مو و استخوان

 .   است  مانده

   

   

   

   

   مبارزه به دعوت

  ـ  باشد داده رخ  بايد كه دانم مي.  كنم باور را اتفاق اين دادن  رخ توانم نمي
   تا سر آن  شواهد

  را آن توانم نمي هنوز اما ـ  است پوشانده را او عنكبوتي تخت  و الس لرد پاي 
   نمي ناديا.  بپذيرم

  حتي  ،  قطع طور به.  خونين طور  اين نه ،  انيناگه قدر اين نه ،  باشد مرده تواند
  چنين قلمرويي

 .     باشد رحم بي اندازه اين تا تواند نمي هم وحشت از پر و عجيب

  طرف  به را  آرت  و كشد  مي  جيغ  كاداور كه كند  مي  غيژ غيژ مغزم  در چيزي  هنوز 
   مي الس لرد
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  مي  ديواري  طرف به و كند پيدا فراري  راه  تا كند مي  مكث لحظه يك بعد ، اندازد 
   كه دود

 .     برساند پنجره يك به را خود تا اند  چسبيده آن به كمتري  نسبتا هيوالهاي 

  كه   اي   حفره  از  را  او   اما  ،  چسباند  مي  سينه  به  و  گيرد  مي  را  آرت  آهسته  الس  لرد
  هاي  مار

  از  آنكه بدون آرت.  دارد مي نگه دور روند مي باال يكديگر كول و سر از آن داخل
  چيزي 

  مي   سوت  ديوار  به   چسبيده  هيوالهاي   طرف   به  الس  لرد.    خندد  مي  ،  باشد  ناراحت
  آنها.  كشد

  عقب   را  كاداور  و  كنند  مي  مسدود  را  آن  از  عبور  راه  ،  برند  مي  هجوم  پنجره  طرف  به
 .     رانند مي

 و كند مي رها را دستش ، بعد ، بجنگد آنها با كه كند مي فكر  لحظه يك كاداور
   مي مينز  روي 

  آخرين   تا  هايش  دست  موهاي   كه   گذارد   مي   و   نشيند  مي  كرده  قوز   حالت   به .    افتد
   ممكن حد

 شيطاني ارباب تا ماند مي منتظر و كند مي نگاه الس لرد به خيره.  شوند بلند
   خود بعدي  حركت

 .      بدهد انجام را

 بعد.  نددخ مي نخودي  ـ كدامشان نيستم مطمئن ـ كاداور يا آرت به رو الس لرد
  عجيبي چيز
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  به  و افتد مي زمين روي  كاداور.  باشد شيطاني زباني به چيزي  بايد ـ گويد مي
  و پيچد مي خود

  زمين روي  و اندازد مي چنگ خودش گلوي  و صورت به.  كند مي هيس هيس
 .   زند  مي  غلت

 .      كشند مي صفير  او  به رو  و خندند مي  ديوار روي  هيوالهاي 

  رسد  مي  گوش  به فراتر صدايي شياطين، آن هاي  فرياد و اهوهي ميان در بعد،
   از اي  آميزه كه

.   نشيند مي زمين روي  و زند  نمي پا و دست  ديگر كاداور. است  شادي  و ترس
 كاداور   صداي  اين كه شوم مي متوجه بار اين و ، رسد مي گوش به صدا دوباره
 .    است كرده  تغيير او.  است

 .      دارد دهان حاال

 او  به پاسخ در كاداور. »  شمردم محترم را معامله آخر من: « گويد مي الس لرد
   نامفهوم زباني با

  زدن  حرف جور اين با: « دهد مي ادامه و كند مي نچ نچ الس لرد. كشد مي جيغ
   كه خوشحالم ،

  جلز  به و شد  مي داغ گوششان  وگرنه ،  فهمند نمي را زبانت هايم مهمان بيشتر
 .   افتاد  مي ولز و

  هايي  ناسزا چنين نبايد هم  سرزمين اين  در  حتي .  برانابوس خواهم مي عذر من
 . »      شد  مي شنيده

  كه   هيوالهايي  زبان  از  معموال.    ام  شنيده  هم  را  بدترش  من: «  گويد  مي  برانابوس
 .    ام كشته خودم
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  به  ظن سوء با.  شود مي  جلب برانابوس به توجهش و شود مي ساكت كاداور »
   مي چشم او

  سوال  به صادقانه اگر.   نباش نگران. «  زند مي لبخند سردي  به برانابوس.  دوزد
  جواب من هاي 

 اگر.  بيايي من با  صدا و سر بي كه كنم مي توصيه.  كشم  نمي را تو من ـ بدهي
   ، داري  دوست

 اين در تواني نمي الس لرد حفاظت بدون كه دانيم مي دو هر اما ، كن مبارزه
   بشوي  يروزپ مبارزه

    . « 

  صدايي  با ، بعد.  كند  مي  نگاهش خشم با و شود  مي  براق الس  لرد به رو كاداور
  چيزي  ،  آهسته

 من.  نه: « گويد مي و دهد مي تكان سر الس لرد.  كند مي التماس و گويد مي
   بودم خورده قسم

  تو   از  متعهد  اجزاي   از  پيش  تا  كه  بودم  داده  قول  و  ،  بدهم  صدا   و  دهان  تو  به  كه
 .   كنم محافظت

 . »     ندارم تو به ديني ديگر و دادم انجام نيت حسن  با را كام

  خوب جديدش  دهان از  ـ كند  مي تف زمين روي  بعد  و زند مي  نيشخند كاداور
  اش   شده  دراز  موهاي   ،  گرداند  برمي  برانابوس  طرف  به  را  رويش.    كند  مي  استفاده

   آورد مي  در اول حالت به را

 تسليم   اما.    نفرت  از  پر  ـ  رود  مي  جادوگر  طرف  به  مغرورانه  ،  سنگين  هايي  مقد  با  و
   وقتي.  است
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  را  ابروهايش  از  يكي  الس  لرد به  رو جادوگر  گيرد، مي قرار برانابوس كنار  كاداور
 .     برد مي باال

  در  اطراف هيوالهاي  طرف به  را  دستش و. »  برويد : « گويد مي  شيطاني ارباب
.   زند مي لبخند.  روند مي كنار راه سر از او فرمان با هم هيوالها . ميدهد تكان
  برق آرت به رو  هايش چشم

  نفرت  لذت  و  است  نشده  تمام  كار  كه  داند   مي.    كند  مي  نگاه  من  به  بعد .    زنند  مي
  بيشتري  انگيز

 .     داشت خواهد پيش در

 .     افتد  مي راه در طرف به برانابوس

 »      ؟ چي  آرت پس. «  كنم مي متوقفش  و. »  نك صبر: «  زنم مي فرياد

  برانابوس   به  من  مثل  ه  آنها.    اند  نخورده   تكان  جايشان  از  درويش  و  شارميال   ،  شارك
   مي نگاه

 .     اند جواب منتظر است  داده قبال او كه قولي  خاطر به و كنند

  رنمي ب  كاري   ما  دست  از : «  گويد  مي   كند  نگاه  سرش   پشت   به  اينكه   بدون  برانابوس
 . »    آيد

 »     ــ   گفتي تو اما: « كنم  مي شروع را اعتراضم

  كه بود وقتي مال قول  آن: « گويد مي و  كند مي قطع را حرفم تشر با برانابوس
   لرد  دانستم نمي
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  ما  ، باشد زنده بچه اگر كه كردم مي فكر من.  بدزدند را بچه داده دستور الس
.   است شيطاني ارباب  بازيچه او حاال اما.  بقاپيم كاداور دست از را او  بايد فقط
  قبول را اين.   رفته  دست از ديگر

 . »     كن

  كوچولوي   آرت : «  گويد   مي  و  اندازد   مي  باال   هوا  توي   را  آرت   ،  كند   مي  خرخر  الس   لرد
 .   دنداني

 را  سرخش هاي  چشم و دهد مي نشان او به را رنگش خاكستري  هاي  دندان »
  شكاف دو مثل

  شود   مي  چي  گيرم  مي  گاز  من   وقتي  كه  بداني   خواهي   مي . «    كند  مي   جمع  باريك
 »      ؟ آرت ،

.   ايستم مي.  روم مي الس لرد طرف به قدم يك! »  كن ولش: « كشم مي جيغ
   به نگاهي

 .      گرداند برنمي را سرش حتي او اما.   بخواهم كمك او از تا اندازم  مي برانابوس

  طرفي   از  و  است  مرگ   معني   به  الس  لرد  با  شدن  رو  به   رو  تنهايي  كه  دانم   مي  چون
   خواهم مي

  درويش  ، موقع همين در اما.  شوم مي مردد و سردرگم ، بدهم نجات را آرت كه
   آيد مي كنارم

  مي  سپاس اشك از  پر من هاي  چشم و . »  هستم تو با من: « گويد مي آرم و
 .     شود

 من  اما ، است ديوانگي ناي: « گويد مي و گيرد مي قرار من ديگر طرف شارك
   توانم مي  چطور
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 »      بگذارم؟ تنها را بچه تا دو

  او .  كنم مي نگاه شارميال به اميدوارانه ، بعد و زنم مي لبخند سابق  سرباز به و
  را اش پاييني لب

  و  است  برگشته برانابوس حاال.  دوزد مي  چشم برانابوس به خيره و گيرد مي گاز
   هيچ بدون

  دهد   مي  حركت  را  لبهايش.    شود  مي  مردد  شارميال.    كند  مي  برانداز  را  ما  احساسي
  لبخند تا

 بي .    متاسفم: «  گويد   مي  وار  زمزمه  حالتي  به  و  دهد  مي  تكان  را  سرش  بعد.    بزند
 .   است  فايده

  به  بيخودي  را زندگيمان كه  است اين ، ميگيرم ياد ها مريد ما كه چيزي  اولين
  مبارزه  در فقط و باشيم محتاط خيلي بايد ما ، ارزهمب انتخاب براي .  ندهيم باد

  امكان كه كنيم شركت هايي

 . »    باشد داشته وجود آنها در موفقيتمان

 . »     ترسو: « گويد مي خشم با شارك

 . »     است اي  عاقالنه تصميم.  نه: « گويد مي  درويش

 زند مي لبخند ما به خوشحالي با ، است آمده خوشش وضع اين از كه ، الس لرد
   آرت چانه او. 

  چه: «  گويد  مي  لبي  زير  و  ـ  نگيرد  گازش  آرت  كه  است  مواظب  ـ  دهد  مي  قلقلك  را
  پسرهاي 

 ! »     شجاعي
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 شما به من.  بكنيد را كار اين كه بدهم اجازه توانم نمي: « گويد مي برانابوس
   به ـ دارم احتياج

 . »     كرنل به خصوص

  پيش   دقيقه   يك: «  گويد  مي  و  آورد   مي  يادش  به  را  او   پيش  لحظه  چند  كار   شارك
   خيلي كه

 ! »     كني پيشكش را ما زندگي   توانستي سريع

  شما گذارم نمي من !  كاداور ـ دارم آمديم اينجا خاطرش به كه را چيزي  حاال اما ـ
   بيهوده

 .     بياييد همراهم كه كنم  وادارتان زور به توانم مي.   بشويد سالخي

  با  مرا كني سعي اينكه.  آمدم اينجا آرت  خاطر به فقط من: « ويمگ مي  او به
  هيچ ، ببري  خودت

  كند  نمي  دوا تو از دردي  هيچ من بردن ،  بتواني اگر  حتي.  ندارد برايت اي  فايده
  هيچ ديگر من. 

.   بشود باز اينجا به  كه را اي  پنجره مگر  ، كنم نمي باز را اي  پنجره هيچ وقت
  ببين ـ كن امتحان

 . »     نه يا  است جدي  حرفم كه

  لرد  به رو و  اندازد مي چروك و چين هايش چشم  به بعد  ، كشد  مي آه  برانابوس
 :  گويد مي الس

 »     كنيم؟ معامله بچه سر  شود مي «
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  دلم  كه نيستم مطمئن اما.  بشود شايد: « دهد مي  جواب ماليمت با الس لرد
  برايم اين.  بخواهد

  راستي   راستي  تو  ببينم  اينكه  براي   دهم  مي  جان  من.    ستا  تر  جالب  خيلي  خيلي
  مي تنها را آنها

 . »      جنگي مي و ماني مي  موخرجي خانم همراه  يا ، روي  مي و گذاري 

 . »      ندارد امكان چيزي  چنين: « گويد مي برانابوس

     ؟ مطمئني ـ

 .     آره ـ

.   نيست  كار  در اي  املهمع نفر دو  شما براي  ،  حساب اين با: « گويد مي  الس  لرد
   را رويش و» 

  اش  صدقه قربان و كند  مي نوازش را آرت  سر آهسته . گرداند برمي من طرف به
 .    رود مي

  دوست   را  برادرت  چقدر. «    زند  مي  برق  نگاهش  در  شرارت  و  ،  كند  مي  باز  را  نيشش
   ، داري 

 »      ؟ كورنليوس 

 خودم  خاطرش  به  بگذارم  كه  رقد  آن  نه: «  دهم  مي  جواب  و  افتم  مي  ناديا  ياد  به
 . »     بكشي را

 »     ؟  بدهي را جانت نيستي حاضر او نجات براي  تو: « پرسد مي  تعجب با الس لرد

 .     اندازم  نمي دور  را آن اما ،  اندازم مي خطر به را جانم ـ



 
 

www.cafewriters.xyz Page 294 

 فرياد  ،  لحظه  چند  از  بعد. »    است   جالب: «  گويد  مي  و  ميكند  جمع  را  هايش  لب
   وين: « زند مي

   ! « 

 هاي   سگ  شبيه.    آيد  مي  پايين  و  خورد  مي  سر  ديوار  روي   از  مانند  سگ  هيواليي
   سياه راهنماي 

.   زنانه و ظريف هايي دست ، پنجه جاي  به و دارد را تمساح يك سر اما  ، است
   طرف به  هيوال

 .     ماند مي منتظر او شكل  عنكبوتي تخت ي  پايه كنار و رود مي يورتمه اربابش

 .    دود مي بيرون اتاق از هيوال و. »  تخته: «  گويد مي الس دلر 

  بود  وين اسمش كه هيواليي  تا مانند مي  منتظر همه و شود مي  برقرار سكوت
  را چيزي  و برگردد

  ارباب آن آغوش در كه بينم مي را آرت.  بياورد است خواسته  الس لرد كه
   بازي  هيواليي

  نديده  را خطر برادرم مثل توانستم مي هم من كاش كه كنم مي آرزو و ، ميكند
   فكرم.  بگيرم

  شود  مي  تكرار ذهنم در شده گفته هاي  حرف همه كه است قضيه  اين مشغول
 :  پرسم مي اخم با. 

 »     ؟ دزديدي  را آرت چرا «

 . »     دزديد  كاداور.   ندزديدم من: «  گويد مي الس لرد
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 گير را من اينكه براي  ؟ چرا.  كردي  رشاجي تو.  بكند را كار اين  كه گفتي تو اما ـ
   از ؟ بياوري 

     ؟ داشتي خبر من توانايي

 »     ؟  توانايي كدام: «  گويد مي الس لرد

 . »     نگو او به  چيز هيچ خودت از.   باش مراقب: « دهد  مي هشدار برانابوس

 »     ؟  خواستي مي را من كه نبود اين خاطر به: « گويم  مي بيشتري  اصرار با

 »     ــ اما ، داشتم  ياد به مان قبلي مالقات از  را تو.  نه: «  گويد مي الس ردل

 »     ؟  ايد ديده ار  همديگر  قبال شما: « گويد مي خشم با و خورد  مي جا برانابوس

  لبخند  من  به. »    است  قديمي  كورنليوس   و  من   آشنايي: «  دهد  مي  جواب   الس   لرد
 . «    زند مي

  به  رسيدن راه  در كه بود  اين انتظارم اما  ،  بيايي رتبراد دنبال كه زدم مي حدس
  نابود اينجا

 . »     داري  حتم  طور به حاال چه اگر ـ   نداشتي من به اي  عالقه هيچ تو.  بشوي 

    ؟  نبود تله يك اين ـ

  مي   فقط  كه  پسري   براي   بدهم  زحمت  خودم  به   بايد  چرا: «  دهد  مي  جواب  الس  لرد
   شناسمش

  فكر  كه باشد خاصي خيلي چيز بايد تو توانايي اين. «  خندد مي»  ؟ بگذارم تله
 »       ــ كني مي

 ! »     كرنل: « گويد مي تشر با برانابوس
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  مي  چي دانم مي و نيستم احمق  كه بفهمد تا كنم مي ساكتش دستم حركت با
   مي دوباره.  گويم

 »     ؟  دزديدي  را آرت  چرا ؟ چرا: « پرسم

 اين   در  سوالت  جواب: «  گويد  مي  و  زند  مي  لبخند  راضي  خود  از  حالتي  با  الس  لرد
   است بازي 

.   وين هم اين ، آه .  باشي  موافق  نظرم به ـ بدهم  انجام تو با دارم  خيال من كه
   شروع توانيم مي

 . »     كنيم

  به  را شطرنج صفحه يك سوسماري  سر  سگ كه بينم مي و گردانم  برمي را نگاهم
   گرفته دندان

  و  دارد ضخامت متر سانتي چند شطرنج صفحه.  رود  مي ربابشا  طرف به و  است
  يا شيشه  از

  گشاد   هايش  چشم  ،  بيند  مي  را  آن  برانابوس  وقتي.    است  شده  ساخته  كريستال
   طوري .  شود مي

  بعد  اما ، بگيرد دهانش  از  را  تخته دارد خيال انگار كه افتد مي  راه  وين طرف به
   مي جايش سر

: «  گويد مي  و كند مي نگاه الس  لرد به  چروكش و ينچ پر هي چشم با و ماند
 »     ؟...   همان اين

 .      است اصل  اصل.  تخته.   بله ـ

 .     است شده گم زمين عمق  در ابد براي  كه كردم مي فكر من ـ
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 .     دادم نجاتش من.  نه ـ

  را  قواعدش از بعضي.  كنم بازي  شطرنج توانم نمي من: « گويم  مي الس لرد به
   همه نه اما ،  بلدم

 . »     را آنها

 مي پايين و لغزد مي تختش روي  از. »  است خوب همين: « گويد مي الس لرد
   از را تخته ، آيد

  و سياه  هاي  مربع به .  كند  مي پاك را آن روي  ليزابه  دهان آب  و گيرد مي  وين
  تخته روي  سفيد

  اين .  نيست ليمعمو تخته يك اين. «  زند مي لبخند نرمي به و كند مي نگاه
   تخته اولين  درست

  آدم به ، آمدند زمين به ها ستاره  از باستاني موجودات وقتي كه است  شطرنجي
  را اين.   دادند ها

  كشف  اسرارش كه  وقتي از و ، بودند كرده طراحي شطرنج از  بزرگتر كارهاي  براي 
   من ، شد

  براي .  است  تر مناسب ديگر هاي  بازي  براي  تخته اين.  نكردم بازي  رويش ديگر
 . »     جنگ

 . »     گويي مي  چي فهمم  نمي: « گويم مي اخم با

  در  هم  ها اندازه  ، زمان مثل: « گويد مي و گذارد  مي زمين روي  را تخته الس لرد
  مي دنيا اين
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  هم  و باشد عظيم خيلي هم تواند مي شيئي هر اينجا.  باشند  متفاوت توانند
  و ريز خيلي

  خيلي  داخلش  اما ، است  ريز و  كوچولو تخته اين اهري ظ شكل .  ميكروسكوپي
   قلمرو.  است  عظيم

  قرار آنها در را باوفايتان دوستان و شما روح توانم مي من كه ، مختلفي هاي 
  ندارد  وجود واقعي و عيني خروج راه هيچ.  گيرند مي جا تخته اين داخل ، بدهم

   به را شما تواند مي حقيقت فقط. 

 . »      كند هدايت  ها  روقلم اين  از خارج

  دزد   يك  تعقيب  در  شما : «  دهد  مي  ادامه  و   آورد  مي  باال  را  هايش  دست  زا  تا  سه
  اينجا شيطاني

  دزد  آن تا گذارم مي اختيارتان در  فرصت سه من ، نفريد  سه حاال  چون.  آمديد
  را شيطاني

 را كار اين اگر.  بگوييد  را اسمش و كنيد دستگيرش ، كنيد پيدا تخته درون
   ، بدهيد انجام

.   بخواهي اگر البته ، ببري  خانه به را او  تواني  مي و گردانم برمي  تو به را  برادرت
  اين غير در

  و  كند ، طوالني زندگي اين و ـ ماني مي تخته اسير را عمرت  بقيه ، صورت
  بود خواهد وحشتناكي

 . »      تصور قابل غير هاي  بدبختي و تاريكي از پر عجيبي  زندگي .   كورنليوس ،

 چيزي چنين تواني نمي تو.  نه: « گويد مي مانند خس خس صدايي با برانابوس
 .    بخواهي او از را
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 . »     است  بچه پسر يك فقط او

 شريك   كار  اين  در  تا  داشتي  فرصت  تو!   شو  ساكت: «  گويد مي  خشم  با  الس  لرد
   حاال.  بشوي 

 . »     بمان ساكت فقط ، ديگري  تماشاچي هر مثل

  آورم  نمي در سر: « گويم مي و شوم مي خيره شيطاني ارباب به سردرگم و گيج
   را دزد كه من. 

 . »      كاداور  ،  ام كرده پيدا قبال  را او.  شناسم مي

  ،  موافقيد  كار اين با همراهانت تو اگر: گويد  مي و اندازد مي  باال  شانه الس لرد
   از را روحتان من

 دنبال بايد آنجا.  فرستم مي تخته درون به  و ـ  ردندا  درد  ـ ميكنم جدا جسمتان
   شيطاني دزد

 اختيارتان در فرصت سه من. گشتيد دنبالش  اينجا كه  همانطور  درست ، بگرديد
 وجود  زماني محدوديت هيچ.  بگوييد را  اسمش و كنيد پيدايش كه  گذارم مي

   دزدي  از  بار سه اگر اما ،  ندارد

  بقيه .  مانيد مي اسير تخته درون ابد  تا ، دباش اشتباه جوابتان و ببريد نام
   مي آنجا را عمرتان

  هزاران   يا  ،  صدها  است  ممكن  زندگي   اين  ،   مانند  مي  زنده  كه  كساني  براي .    گذرانيد
  طول سال

 . »     بكشد

 .     ماند مي من جواب منتظر و  شود مي ساكت
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  كاداور   دزد  آن  اسم  كه  دانم  مي  وقت.    نيستم  مطمئن  كامال  كارش  قواعد  از  هنوز
   چرا   ، است

 ديگر  هيوالهايي اينكه مگر كنم؟ معرفي دزد عنوان به را ديگري  هيوالي  بايد
   به را خودشان

  جدا   بدلي  هاي   دزد  از  را  واقعي  دزد  باشم  مجبور  من  و  باشند  آورده  در  كاداور  شكل
 .     كنم

 »     ؟ چيه نظرتان: « پرسم مي درويش و شارك از

 »      ؟ بجنگيم شويم نمي مجبور آنجا: « پرسد  مي الس  لرد از شارك

 . »      چرا ، اوه: « دهد مي جواب خاصي شوق با الس لرد

  جسم   اگر  كه   است  اين  منظورم  ؟  بميريم  است  ممكن: «  پرسد  مي   اخم  با  درويش 
  آنجا ما حقيقي

 ... »     نباشد

 ، كنم يم  جدا هم از را شما روح و جسم من اگرچه: « دهد مي توضيح الس لرد
   وارد وقتي اما

 كشته  بازي   وسط  اگر.    كنيد  مي  پيدا  را  خودتان  هميشگي  شكل  ،  شويد  مي  تخته
   جسم  ، بشويد

 .»     گيرم مي دست به را روحتان اختيار من و شود مي نابود موقتتان

  فهمم  نمي درست را قضيه  من:« گويد مي من به رو و  اندازد مي باال شانه شارك
   هم باز اما ،

 . »    هستم راهتهم
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 . »     طور همين هم من: «  گويد مي  درويش

: « گويم مي و گردانم برمي الس لرد طرف به را رويم بعد ، زنم مي لبخند آنها به
  اين ما. باشد

 »     ــ كه  بدهي قول خواهم مي اما. كنيم مي را كار

.   وردآ مي زبان به  خشم  با را فوري  طلسمي  الس لرد.  فهمم نمي چيزي  ديگر
   سقف تارهاي 

 اما  ،  كنيم  مي  زدن  پا  و  دست  به  شروع  ما.    اندازد  مي  گير  را  ما  و  افتد  مي  پايين
   هاي  رشته  ، بعد

  شود   مي  ذوب  بدنم  انگار .    كنم  مي   حس  را   گزنده  تحريكي.    شوند   مي   ور  شعله   تار
   مي سعي. 

  ،  عهقل ،  بعد.  كند مي  عبور  هايم چشم جلوي  از سرخ نقابي.  بكشم جيغ كنم
   دنياي  و هيوالها

 .     شوند مي پديد نا زدن هم به چشم يك  در اطرافم

   

   

   

   

   آور حيرت

  در  دارم سعي و ام  پوشانده را سرم هايم دست با ، كرده قوز.  سكوت.  تاريكي
  تارهاي  برابر
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  كه  شوم مي متوجه بعد.  كنم محافظت صورتم از كنند مي ولز و جلز كه داغي
  نشينم  مي راست ، كنم مي شل را هايم دست.   ندارم درد.   نيست كار در آتشي

  هاي  عنكبوت تار خاكستر و

 .      كنم مي پاك هايم گونه روي   از را سوخته

  هيچ  به  اما  ،  كنم  مي  دراز  را  هايم  دست.    محض  تاريكي.    ببينم  چيزي   توانم  نمي
  برنمي چيزي 

  را  جوابم درويش يا شارك تا مانم مي منتظر و»  سالم؟: « زنم  مي فرياد.  خورند
 .     بدهند

 .      آيد  نمي جوابي هيچ

  قدم  ، ذهنم در.  افتم مي راه و كنم مي دراز را هايم دست ، ايستم مي پا سر
  ،  ام  سي و صد قدم در.  صد.  پنجاه.  بيست .  پانزده.  ده.  شمرم مي را هايم
   چسبنده و نرم چيزي  به چپم دست

  ديواري .    كنم  شناسايي  را  آن  هايم  انگشت  با  تا  كنم  مي  مكث.    شود  مي  كشيده
   عنكبوت تار از

 مي  مقاومت  آنها  ،  بگذرم  ديوار  زا تا  كنم  پاره  را  تارها  كنم  مي  سعي  وقتي.    است
 .     كنند

 ! »     شارك!  درويش: «  زنم مي فرياد

 .     سكوت فقط.  صدا انعكاس نه.  جواب نه
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  بعد.   روم مي پيش آن  موازات  به  و گيرم مي وتيعنكب تار ديوار  به را دستم يك
   ، دقيقه  چند از

  به.  است  كرده سد را راهم و  گرفته قرار رويم به  رو كه رسم مي  ديگر ديواري  به
   راست سمت

  كه  روم مي جلو قدم  بيست فقط.  كنم مي دنبال را جديد ديوار اين و پيچم مي
  ديگر ديواري  به

  باشم  كوچه  جور  يك  يا  بلند  و  باريك  بسيار  اتاقي  درون  دباي  ،   بنابراين.    خورم  برمي
 سختي به و كنم مي حركت به شروع ام  آمده كه جهتي خالف ، ديوار به دست. 

   كه كنم مي تالش

 .      نشوم وحشتزده

  ،  بعد به نقطه آن از.  پيچد مي  چپ سمت به  ديوار  ،  قدم دو و  شصت  از بعد
   را طوالني مسيري 

 يا اتاق دهانه به سپس.  كند مي  پيدا انحنا مي ديوار و گذارم  مي سر پشت
  ديگر اي  كوچه

  مي  جديد  فضاي   اين  وارد  ،  دارد  تماس  ديوار  با  چپم  دست  كه  طور  همان.    ميرسم
   از بعد.   شوم

  چپ   سمت  به  مسير،  اين  تعقيب  در.    رسم  مي  ديگري   پيچ  به  ،   قدم  دو  و  بيست
   بعد  ،  روم مي

 .      زند  مي سرم به فكري .  كنم مي مكث

  به و روم مي  راست طرف به  قدم بيست كنان لخ لخ ، آورم  مي پايين را دستم
   رو به  رو ديوار
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  ادامه   راهم   به  مستقيم  و  كنم   مي  لمس   را   ديوار  راستم   دست  با   حاال.    خورم  برمي
   از بعد.  ميدهم

  روم مي  جلو .  گردم برمي  چپ طرف به.  ايستم  مي جايم سر ، قدم  شش و  سي
 ...   قدم ده. 

 .     بيست...  دوازده

.   هستم  كجا دانم مي  حاال .  زنم مي لبخند  مختصر خيلي و شوم  مي متوقف
 .     تو هزار  يك درون

  اندازه  كه نيست معلوم ـ شود مي محو هايم لب روي  از لبخند ، بعد ثانيه چند
   چقدر هزارتو اين

 ، نظرم به.  نه يا رددا  خروجي راه اصال يا.  باشد بايد كجا آن خروجي يا است
   فقط  فهميدنش

  در  هم  باز و  ، افتم مي راه  به  دوباره ،  گيرم مي ديوار به را دستم.  دارد  راه يك
   و سياه توي  هزار

 .      روم مي جلو شيطاني

    

.   هستم  اينجا كه باشد  ساعتي  چند بايد.   كنم مي طرح ذهنم در را هزارتو نقشه 
   كنم مي سعي

 آنها ميان فاصله  و ام  گذاشته سر پشت كه را هايي مسير رتغيي و ها پيچ همه
 .   بياورم ياد به را
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 و ، نكنم فكر سكوت و تاريكي به خيلي ديگر تا كند مي كمكم اعداد روي  تمركز
  تنهاي  اينكه به

 ...     كجاست اينجا دانم نمي هيچ و هستم تنها

 .    تاريكي

 نگرانم قدر اين تاريكي چرا كه هممف  مي حاال تازه ، ايستم مي جايم سر بهتزده
  اينجا.   كند مي

  معني   ،  زندگي  در  بار  اولين  براي !    ندارد  وجود  نوري   لكه  هيچ  ـ  است  مطلق   تاريكي
  را تاريكي

  پنجره   آنها  با   و  ـ   ام  شده  بزرگ  آنها  با  كه  هايي   نور.    فهمم   مي  ديگر  هاي   آدم  مثل
   به ورود هاي 

 .      اند شده ناپديد ـ كردم مي  درست  را مختلف هاي  قلمرو

  باشد  اين  دليلش  شايد!    كورم  شايد  ـ  زند  مي  سرم  به  موشك  مثل  وحشتناكي  فكر
  تاريكي كه

  و  ، برده بين از و  سوزانده را هايم چشم الس  لرد است ممكن.  است مطلق  برايم
  مثل واقعا اينجا

 .     باشد روشن  روز

  سياهي  از پر زندگي.   شوند يم  سست پاهايم.   زند مي تر سنگين و تر تند قلبم
   درون شده گم ،

  لرد  منظور شايد...  بگيرم كمك  او از  بتوانم  كه  دوستي هيچ بدن ،  هزارتو يك
   مي اينكه از الس
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  به  شايد.  بود همين بگويم را اسمش  و  كنم پيدا را شيطاني دزد مجبورم گفت
  من   بينايي  ون بد  كه  دانست  مي   او .    خنديد  مي   مسخره   طور   آن   كه  بود   دليل  اين

   كاداور حضور تا ندارم راهي هيچ

  اين  در مرا!  است دزديده  را ام بينايي!  است داده  فريبم او.  بدهم تشخيص را
  تاريك توي  هزار

 !    است انداخته گير ابدي  و

  ذهنم  در هزارتو نقشه و ،  دهم مي دست از  را اميدم  ، نالم مي بلند  صداي  با
  فكر كه شد باعث چي.  كردم مي گوش برانابوس حرف به بايد.  ميشود متالشي

  شيطان يك با توانم مي كنم

  جوشد   مي  وجودم  در  جنون  كه  كنم  مي  احساس  ؟  باشم  داشته  عادالنه  اي   معامله
    آيد  مي باال و

  به  راهي تا كند مي  سوراخ را آن  و برد مي فرو  مغزم در را هايش چنگال خشم
   بيابد سطح سوي 

    . 

  بعد .  كن درست روشنايي جادو كمك به ، جادو: كند مي زمزمه درونم در صدايي
   كه فهمي  مي

 .    نه يا نابينايي

 . »     بكنم را كار  اين چطوري  دانم نمي: « نالم مي خودم با

 . »     بگيري  ياد كه است خوبي فرصت: « گويد مي خشكي لحن با صدا
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  دليلي ديگر ، باشد سالم ديدم اگر.  صداست با حق .  دهم  مي تكان سر آهسته
   از كه ندارد

  كارم  ، مبارزه در.  بگيرم كمك جادو از تا كنم مي متمركز را افكارم .  بترسم چيزي 
   خوب چندان

 .      چطورم ديگر هاي  زمينه در ببينم بگذار اما ، نيست

  خوابم   اتاق  المپ  روشني  به  نه  ،  كوچك  اي   گلوله   ،  كنم  مي  تصور  را  نور  اي   گلوله 
   يك . خانه در

  درست  عهده  از  كه باشد  مهمي  چيز قدر آن تواند نمي اين ـ معمولي نور گلوله 
  نيايم بر كردنش

    . 

  كرده   درست  نور  ،  صورت  اين   غير  در .    كنم  درست   را   نور  توانم  نمي   من.    هست  اما
   نمي اما ، ام

 .     ببينم را آن توانم

 .      نيست كار در  نوري  االن.   فهمي مي ، كني  درستش اگر  ، نه: گويد  مي صداي 

  كه كنم نمي تصور ، صورت هر در.  نه يا كورم كه بگويم توانم نمي  پس ـ
   هم  خيلي دانستنش

 مي  نابينا  طور  همين  هم  من  احتماال  ،  كند  پيدا  ادامه  تاريكي  اين  اگر.  باشد  مهم
 .   مانم

  ،  ندز  مي حرف احمق  يك با انگار كه طوري  ، بعد.  دهد نمي جواب بالفاصله صدا
 :  گويد مي
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     ؟  آيد مي يادت شطرنج تخته

     ؟ دارد  ربطي چه آن به ـ

  داخل   هاي   قلمرو  با  مطابق   ها  مربع  آن  اگر.    داشت   سفيد  و  سياه   هاي   مربع  تخته
 ...     باشند تخته

  روشن  ديگرش  نصف  و  است  تاريك  هزارتو  اين  از   نيمي   پس:« ...  زنم  مي  فريادي 
 ! »    است

  مربع  يك به ورود براي  راهي كردن پيدا ،  بكني بايد كه كاري  تنها ، پس .  دقيقا
 .   است سفيد

 .     بينند مي هايت  چشم دوباره بعد

 . »    نابينا اما  ، باشم سفيد مربع يك در اآلن اينكه مگر: « زنم مي نق 

 !     برو راه فقط:  ميگويد تشر با صدا

    

  دست   ،  حركتم  مسير  داشتن  ياد  به  براي   تالش  از .    خورم  مي  تلو   تلو  هزارتو  درون
 .    ام برداشته

 را  اش نقشه بشود(  روشنايي و)  كاغذ و قلم بدون كه است آن از تر بزرگ اينجا
 .  كرد تهيه

  پيدا  را راه و(  كور اقبالي)  بياورم  شانس كه باشم اميدوار و بروم راه بايد فقط
 .     كنم

.    آمد  مي  آشنا  نظرم  به  چقدر  اج  آن  اينكه  و  كنم  مي  فكر  شيطاني  ارباب  قلعه  به
  آيا  دانم نمي
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  يا   ام  ديده  را  آن  ،  شدم  دموناتا  دنياي   وارد  و  گذشتم  پنجره  يك  از  كه  باري   اولين
   گمانم به.  نه

 .      ام ديده  هم قبال  را الس لرد كه خصوص به ، است  زياد خيلي احتمالش

  در  وقتي كه  اورمبي ياد به كنم  مي سعي.  آيد نمي يادم چيزي  سفر آن  از هنوز
 يا آمدم الس لرد قلمرو به آيا ، رفتم كجا ، افتاد اتفاقي چه ، شدم ناپديد اتاقم

   خالي اي  خاطره هر از ذهنم اما.  نه

 .     است

  نور  هاي  لكه  بدون .  بودم تنها چقدر كه اندازد  مي يادم شب آن  به  كردن فكر
   احساس  دوباره

  مرگ  از  بعد .  بود نيامده دنيا  به  وزهن آرت كه  موقعي  مثل ، كنم  مي تنهايي
   وضع اين  از ، آنابال

  تا  آرت خاطر به اينكه دليل كردم مي فكر.  بودم متنفر باشم خانه بچه تنها كه
  را خودم حد اين

  كه   هست  هم  اين  خاطر  به  ،  دارم  دوست  را  او  كه  نيست  اين  ام  انداخته  خطر  به
   مي تنهايي از

 .     ام داشته حاال تا كه است من واقعي  دوست تنها آرت.  ترسم

  ام   افتاده  شهر در مان خانه  ترك فكر به  كه شوم مي متوجه ،  معلوم نا دليلي به
  در را من بابا. 

  و  پوشاند پتو با را  ما روي  ،  گذاشت بغلم در را آرت ، نشاند ماشين عقب  صندلي
   گفت من به
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:  گفت   من  به.    بود  نگران  نماما.    كنيم  پنهان  را  خودمان  مجبوريم  كه  كنم  وانمود
   مواظب« 

 . »     باش مراقبش.   كرنل  ،  باش برادرت

  نارنجي   هاي   تيله  با   آرت  و   بوديم  سالي  خانه  در   آرت   و  من  كه  شب  آن  خاطره  ،   بعد
   مي بازي 

 برابر رد آنها و بود گرفته باال را ها تيله.  دهد مي تغيير را  افكارم  مسير ، كرد
   مي برق چشمانش

  آن .  است شيطاني موجودي  ها تيله آن صاحب كردم احساس شب آن.  زدند
  بايد احساس

  و  ،  بماند الس لرد پيش آرت اگر.  بود پيش در كه باشد  بوده چيزي  از تصويري 
   شيطاني ارباب

  قدرت   او  به  ؟  كند  تربيت  افرادش  از  يكي  مثل  را  او  است  ممكن  ،  بگذارد  زنده  را  او
  شيطاني هاي 

    ؟  بكشد آدم  و...  بشود هيواليي تا كند مي بزرگش ؟  دهد مي

 چيزي   بتوانم  تا  آورم  مي   بيرون   را  آنها  از   يكي .    هستند  جيبم  داخل   هنوز   ها  تيله
   كه كنم لمس  را

 مراقبم  و  چرخانم  مي  انگشتانم  ميان  را  آن.    نباشد  عنكبوتي  تار  ديوارهاي   جنس  از
   زمين روي  كه

  نور  كمي اگر ـ بينم نمي كه  حيف.  يرمبگ آرام  شود مي  باعث كار اين.  نيفتد
  مي ، بود اينجا
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 .     كنم بازي  ها تيله با توانستم

  طرف   به  انگشتانم  از   جادو  كه  كنم   مي  احساس   ،  كنم  مي  فكر  قضيه   اين  به  وقتي 
 مي  جاري  تيله

  زنم   مي  نفس  نفس.  ماليم  و  رنگ  نارنجي  نوري !    درخشد  مي  كم  كم  تيله  و  ـ  شود
  نمي   ،  بدهد  فريبم  ذهنم  كه  ترسم  مي.    بندم  مي  محكم  تيله  دور  را  انگشتهايم  و

   بخورد ذوقم توي  خواهم

    . 

  با و آهسته.  باشد آنجا دستم دارم انتظار كه كنم مي نگاه اي  نقطه به خيره
  هايم  انگشت ، ترديد

 ناگهاني هجوم از بعد!  زند مي بيرون نور آنها ميان شكاف از و ـ كنم مي شل را
  ، خيال آرامش

  مي   ور  شعله  تيله.    يابد  راه  تيله  درون  به  بيشتري  جادوي  تا  كنم  مي  باز  را  دستم
   مي جان و شود

  تيله  قدرت از مقداري .  شوند بسته هايم چشم فوري  كه شود مي باعث و گيرد
  و ميگيرم پس را

 .     كنم نمي  نگاه تيله به مستقيم اما  ، كنم مي باز را هايم  چشم آهسته بعد

  را  مدت اين تمام بايد ،  گفت مي دروني نداي  كه  طور همان!  ببينم متوان مي
   سياه  مربعي درون

 كه چيزي  تنها.  نيست  خوشايند چندان اينجا منظره.  باشم بوده هزارتو اين از
  و كف بينم مي
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  اي   توده ،  است  معلق  سقف  ،  سرم  باالي  متر سه  دو .  اند  عنكبوتي تار  هاي  ديوار
  عنكبوت تار

 .     شود نمي ديده آنها ميان از چيزي  كه سياه

  نور  كه شوم مي خيره رنگ نارنجي تيله به و آورم مي لب به رمقي بي لبخند
 .    كند مي افشاني

   منظورم .    سپاسگزارم  بودنش  از  ،  باشد  ممكن   كردم  مي  فكر  هميشه  آنچه  از  بيشتر
   كه است اين

 !     است كرده بار پر ار  زندگيشان  تيله يك بگويند توانند مي نفر چند مگر

  كه   بمانم  خيره  تيله  به  طوري   و  بايستم  اينجا  روز   تمام  توان  نمي  كه  آنجا  از  ،  بعد
 اي  آفريده انگار

  مي خودم از جلوتر كمي را تيله  آورم، مي پايين را دستم ، است انساني فوق
 برايم را راه تا گيرم

 .      دهم مي ادامه يشروي پ به انتها  بي ظاهر به توي  هزار  ن يا در و كند روشن

    

 است ديگر هاي  مسير مثل كه روم مي پيش باريكي مسير از.  گذرد نمي خيلي
   ، جلوتر جايي  از. 

  چند   تا.    دهم  مي  گوش  دقت  با  و  كنم  مي  مكث.    شنوم  مي  صدايي  ،  چپ  سمت
  هيچ ، ثانيه

 چيزي  امآر  شدن دريده صداي  ، شنوم مي را آن دوباره بعد اما .  آيد نمي صدايي
   هرهر  بعد و ،
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 .     خنده

  آن  كه زند مي سرم به.  شود مي كدر رنگ نارنجي نور و روم مي پيش احتياط با
   كلي به را

  گوشه  آن كه موجودي  يا فرد فقط كار اين با كنم مي فكر بعد اما ، كنم خاموش
   از  دارد قرار

 .    مببين را آنها توانم نمي ديگر هم  من ـ شود نمي محروم من ديدن

  آن  شدن دريده صداي .  دهم مي گوش دقيقتر.  كنم مي مكث ، اي  گوشه در
  شنيده بيشتر چيز

  شارك  يا درويش  اسم كه  افتم مي فكر اين به.  خنده كركر گاهگاه و.  شود مي
   اما.  بزنم صدا را

 اين شارك يا درويش كه ام نشنيده وقت  هيچ ـ گذارم مي كنار  هم را فكر اين
   هرهر طوري 

 .     كنند

 جلو.  بتابد باال طرف به آن نور كه كنم مي جمع تيله دور طوري  را هايم انگشت
   به و  روم مي

 .     شوم  مي نزديك نقطه آن

 متوجه بعد.  شود سازگار شرايط اين با ديدم تا كشد مي طول لحظه يك فقط
 مي كوچكي پيكر
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  يك .  است شستهن من راست سمت ديوار كنار ، جلوتر متر پنج حدود كه شوم
  را آن و كند مي پاره مشت مشت را عنكبوتي تار ديوار ، كشد رامي ها تار.  بچه
 : «  زنم  مي فرياد.   خورد مي

 .     افتد مي پايين دستم  و گيرم مي طرفش به را نور ،! »  آرت

  لب  از فرياد كه همين.  نيست من برادر  كه البته ـ گردد برمي سرعت به بچه
   ، شد دور هايم

  ؛  است سبز رنگش اما ، است آرت مثل اش قواره و قد.  نيست آرت او فهميدم
  ، مو جاي  به

  ،  چشمش هاي  كاسه در ؛ روند مي باال هم كول و سر از ها شپش سرش روي 
   مي زبانه آتش

  لرد   دنياي   به  ورود  موقع  كه   هيواليي   اولين   ـ  دارد  دهان  دستش  هر   كف  و   ؛   كشد
 .      ديدم الس

  هيس صداي  من به  رو و كند مي تف را  دهانش داخل عنكبوت ار ت جهنمي بچه
   مي  سر هيس

 را  اميد  اينكه  خاطر  به  ،  نيست  آرت  اينكه  خاطر  به  ؛  كنم  مي  نگاهش  خيره.    دهد
   دلم در ناگهان

 اينكه با.  ترسم نمي.  متنفرم ازش ، پاشيد هم از را چيز همه بعد و كرد زنده
   خوبي چندان مبارز

 همين   و  ،  كرد  فرار  بار  يك  قبال  او .    آيم  برمي  يكي  اين  پس   از  كه  نممطمئ  ،  نيستم
   شود  مي باعث

 .     نيست خودش نوع در موجود ترين شجاع او كنم فكر
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  كه  كنم مي فكر. »   اينجا بيا: « ميگويم لبي زير و  روم مي  جهنمي بچه طرف به
   راه او شايد

  تهديد حالتي با و دهد  مي نشانم را هايش دندان هيوال.  بداند  را اينجا از خروج
  طرف به آميز

 از كه تيري  مثل و اندازد مي اطراف به نگاهي ، شود مي دودل بعد اما.  آيد مي
   بشود رها كمان

 .     كند مي فرار ،

  سر  پشت را پا و دست  بي فلك  كرنل دارم انگار.  كنم مي باز را نيشم بدجنسي با
   كه گذارم مي

  كنم  جبران  را گذشته كه  است  وقتش حاال.  باشم خودم  بمراق  توانم  نمي ديگر
  فريادي  با. 

 .     دوم مي شيطاني هيوالي  آن دنبال به ، شور پر و وحشيانه

    

 ترسم  نمي  چيز  هيچ  از  هيجان  شدت  از  و  ،  دوم  مي  هيوال  پاي   به  پا  ،  هزارتو  درون
   ، ها پيچ سر. 

  به   ثانيه  چند  ،  خورم  مي  عنكبوتي  رتا  هاي   ديوار  به  بارها  ،  كنم  نمي  كم  سرعتم  از
   چسبم مي تارها

 بچه.  ميكنم آزاد را خودم و درم مي يكديگر از را تارها بعد  ، كنم مي گير و
  چنان هم شيطاني
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  كند  مي  تحريك هايش جيغ.  كشد مي جيغ گوشخراشي صداي  با ، دود مي كه
   شود  مي باعث و

 محو اطمينانم عدم و تنهايي  حس . بگيرم را او تا بدوم بيشتري  اشتياق با كه
   حاال.   است  شده

 .     است چيز همه برايم تعقيب

  را  او تقريبا ، چسبد مي ها تار به  بدنش و  خورد مي بر ها ديوار به كه  ، دفعه دو
   اما.  گيرم مي

  و  پشت .  رود مي در  دستم  از و  كند مي آزاد را  خود و  كشد مي  را تارها  او بار هر
   با هايش شانه

  عنكبوت  تار غرق هم من پاي  تا سر.  اند شده پوشيده عنكبوت تار هاي  شتهر 
   نمي اما  ، است

 .     كنم جدا خودم از را آنها تا ايستم

  رسم   مي  پيچ  سر  به  وقتي.    شود  مي  ناپديد  ،  راست  سمت  در   پيچي  از  بعد  هيوال
   در بينم مي ،

! بينم  مي   روشنايي...    آن   انتهاي   در   و  هستيم   طوالني  العاده  فوق   مسيري   ابتداي 
  هيواليي  برق شايد.  آتش روشناي  يا است آفتاب نور آن بگويم كه است زود

   همه به توجه بي اما.  باشد ديگر

  نظر  در  را جهنمي بچه آنكه  از بيشتر حاال .  دوم مي  سو آن به ، ها احتمال اين
   با ، باشم داشته

 .     قرارم بي تاريكي گذاشتن سر پشت براي  و هستم نور متوجه حواسم همه
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  ،  تابد مي  باال  از روشنايي  آن كه بگويم توانم مي  حاال .  مسيرم انتهاي  در تقريبا
   آيد  مي نظر به و

 .      كدر و رنگ زرد نوري .  باشد وسيع  بسيار اش دامنه كه

  از  و پيچد مي چپ سمت به ، شود مي خارج هزارتو از سرعت به جهنمي بچه
   بيرون ديدم دامنه

  توي   هزار  از  كه«آ  از  قبل.    هستم  خروجي  آستانه  در  من  ،  بعد  ثانيه  چند.    رود  مي
  بيرون تاريك

  تيله   نور.    نباشد  كار  در  اي   تله  كه  شوم  مطمئن  تا  كنم  مي  مكث   لحظه  يك  ،  روم
  كنم مي محو را

  ام  ايستاده كه حاال ـ كنم مي جمع را هايم انگشت.  گذارم مي جيبم در را آن و
   با و ـ ما  عصبي ،

 .     كشم مي سرك بيرون به احتياط

 پر هاي  جريان و ، تپه و پشته زيادي  بسيار تعداد.  صخره و سنگ از اي  منظره
   كه بخار فشار

  در.  است  گوگرد زننده  بوي  از  پر هوا .  كنند مي  فوران  بيرون به  زمين از  جا همه 
   اي  فاصله

  مي .  رود مي پايين و  جوشد مي قل قل زميني زير هاي  گدازه از رودي  ، نزديك
   چي  آن كه دانم
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  سر .  ام ديده را آتشفشاني فوران ويدئويي فيلم ، ها موزه توي  چون ، هست
  سرخ   ها  گدازه  چون  ،  باشد  دور  جايي  در  نبايد  اما  ،  ببينم  توانم  نمي  را  رود  چشمه

   حالت هنوز و اند برافروخته و

 .     كنند  مي حركت شتاب با طور اين كه دارند مايع

  اكتشافاتم به كه دارم دوست .  دود مي رود طرف به كه بينم مي را جهنمي بچه
   اما ، بدهم  ادامه

 جاي   از  هيوال  آن  شايد.    بگيرم  سر  از  را  تعقيب  و  كنم  جمع  را  حواسم  كه  مجبورم
   و شارك

  كه  ،  باشد كاداور خودش او  شايد.  كاداور جاي  از  يا ،  باشد داشته  خبر درويش 
   را اش قيافه

 !     است كرده عوض

  دوزد   مي  چشم  من  به  و  گردد  برمي.    كند  مي   توقف  و  رسد  مي  رود  به  جهنمي  بچه
   را سرش. 

 شوم مي نزديك او  به آهسته.  كشد مي  جيغ هميشه از تر بلند و برد مي عقب
  اگر تا مراقبم و

 .     بگيرم را  جلويش ، برود چپ يا راست به خواست

  است  طوري  حالتش.  زند مي  زل من به و برميدارد  كشيدن جيغ از دست هيوال
  خيال انگار كه

  از پر رود درون به  ـ تر عقب قدم يك و كند مي غافلگيرم ،  بعد اما ، دارد حمله
   داغ هاي  گدازه
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     و آيد مي  باال هيوال  پاهاي  از گدازه جريان.  رود  مي ـ

  شعله   به   و  خندد  مي   فقط   جهنمي   بچه  اما.    ميشود   مشتعل  ناگهان   بعد   لحظه   چند
   مي فوت ها

  شانزده  تا چهارده عرض ، كند  مي باز را نيشش من به رو.  شوند  خاموش تا كند
  را رود متري 

 ها  گدازه ميان از ، رود  ديگر طرف  در و  گذارد مي  سر پشت كنان خيز و  جست
 .   پرد مي بيرون

 .     شود  مي ديده  سرش باالي  فقط حاال

  كه كنم مي احساس.  است تصور قابل غير گرما.  ايستم مي ها گدازه كنار
  ،  اين وجود با ، بشوم  خنك تا گيرم مي  كمك جادو از.  شود مي سرخ پوستم
  ترديد با.   است سخت واقعا گرما تحمل

  ورجه   ورجه   اينها  وسط   تواند  مي   جهنمي  بچه   آن  اگر.    شوم  مي  خيره  ها  گدازه   به
   پس ، كند

 كار اين براي  جادويم قدرت اگر ؟ چي نتوانم اگر اما. توانم مي هم من احتماال
   ؟  چي نباشد كافي

  ،  شود بدتر اوضاع ناگهان و ، بروم ها گدازه  توي  و  بيندازم خطر به  را خودم اگر
 .  است تمام كارم

 .     كند مي اسير را روحم  الس لرد و رود مي  بين از و  سوزد  مي بدلي جسم اين

  و  چپ به.  كنم امتحان را ها گدازه تا هم بد  جرئت و دل خودم به كنم  مي سعي
   نگاه راست
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 يك مثل چيزي  ، نه يا دارد وجود رودخانه از عبور براي  ديگري  راه ببينم تا ميكنم
  ـ تونل يا پل

  پيش  طرف  دو از رودخانه ، بيند مي چشمم  كه جايي تا.  نيست  راهي  هيچ اما
 .     است رفته

 تا گردانم  برمي باال  طرف به  را نگاهم ظه لح يك ،  كنم مي نگاه  را اطرافم  وقتي 
   چه آسمان ببينم

  وحشت   و   زشت  صورت   به   ،  آسمان  جاي   به   كه  شوم  مي  متوجه  اما.    است   شكلي 
   الس لرد انگيز

 كرده پر مرا ديد دامنه تمام و است بزرگ خيلي خيلي اش چهره!  ام مانده خيره
   مي او.  است

  هاي  چشم  ديدن  از  ،  زند   مي  خشكم.  بشنوم  را  صدايش توانم نمي گرچه  ، خندد
   فوق و سرخ

 هاي  منفذ  و  ها  بريدگي  ديدن  از  طور  همين  و  ،  افتم  مي  وحشت  به  بزرگش  العاده
   كه ، پوستش

  ،  بعد.  اند شده نمايي  بزرگ  ماه  سطح آتشفشاني هاي  دهانه و ها دره  اندازه به
   عقب را خودش

  نگاهش  منظر اين از وقتي ، هم  او .  گيرد مي را او جاي  برانابوس  و  كشد مي
  به تقريبا ، ميكنم

 .      است الس لرد زشتي

  است   دژكوب  يك  ديرك   اندازه  به  كه  انگشتش  با  و  زند  مي  فرياد  من  به  رو  جادوگر
   جايي به
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 و سر حركت با او كه شوم متوجه تا كشد مي طول ثانيه چند.  كند مي اشاره
   جايي به دست

  برمي   ،  دفاعي  حالتي  با!    دهد  هشدار  من  به  دارد  سعي  ـ  كند  مي  اشاره  سرم  پشت
  اما ، گردم

  گوشتالو  و سرخ بدني كه افتد مي بالدار هيواليي به چشمم.  است دير خيلي
  ميان در و دارد

  هيوال  اما  ، دهم مي خالي جا فوري .  آيد مي  من سوي  به شتاب با ،  هوا و زمين
  را پروازش مسير

  به  پشت از مرا ،  خورد مي ام سينه به  محكم. است  كرده انتخاب دقيق  خيلي
   و ـ زند مي زمين

 .      اندازد  مي مذاب هاي   گدازه از پر رود  درون

   

   

   

   

   

   آسا معجزه

  پاشم   مي  هوا  به  را  ها  گدازه  و  زنم  مي  پا  و  دست  و  كشم  مي  جيغ.    سوزان  گرماي 
   آن  درون به. 
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 با هايم گوش و بيني و انده كه كنم مي  احساس ،  روم مي فرو آتشين مايع
   ،  شود مي پر آن

  متالشي  هايم پلك ، رود مي بين از  و  سوزد مي  گوشم هاي  الله و لبها گوشت
   آن  و ، شوند مي

 .    گذارد  مي اثر هايم  چشم مانند ژله هاي   كره روي  سوزان مايع

  كشم  مي جيغ دوباره.  كنم مي تف بيرون به دهانم از را ها گدازه.  آيم مي باال
  چوب مثل زبانم ،

 كه ، هايم چشم و شود مي منقبض و  سفت گلويم ، كند مي جرق جرق خشك
   مي ولز و جلز

  ،  خدم از حفاظت و جادو از گرفتن كمك براي . شوند مي گشاد وحشت از ، كنند
   نمي تالش هيچ

  دست از.  رود اسير. ام  درمانده.  است شده غالب تالشي هر بر وحشت.  كنم
 .     رفته

 به  خود  به  خود  پاهايم  ،  كنم  مي  شنا  كه   وقتي  مثل.    شود  مي   شروع  شدنم  رقغ
  مي ضربه مايع

  مي  احساس.  زنم مي نفس نفس ، هوا به رسيدن براي .  بماند  باال سرم تا زنند
   انگشتان  كه كنم

  راه  ام معده درون به گدازه  اسيد و ، روند  مي ميان از و سوزند مي پايم دو هر
   فقط.  يابد مي

  و  گوشت  هايي  تكه فقط ، وجودم از .   ميشود تمام چيز همه ، ديگر ثانيه چند
   مي باقي استخوان
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 .     هيچ ديگر و ـ كنند مي  دار لكه  را گدازه سطح روي  كه ماند

 و ، برگردانم را نگاهم كه نيستم قادر اما ، شنوم مي را فريادي  ، چپ سمت از
  مي پايين همچنان

  از  هايم انگشت گوشت.  بزنم لگد آن  با كه است نمانده يمبرا پايي ديگر.  روم
   و رود مي بين

  بلند  جايش  از  ،  بسوزد   كه  كاغذي   مثل  گلويم  پوست .    بينم  مي   را   هايم  استخوان
 .     شود مي

  ها  گدازه ميان از مرا و پيچد مي ام سينه بقاياي  دور مار مثل هايي دست ، بعد
 .   كشد  مي بيرون

  با .  است  زن يك.  شوند مي متمركز سو كم ديدي  با ، مپلك  بدون  هاي  چشم
   آسيب هاي  چشم

  هاي  گوش  اما ، كشد مي فرياد او .  بينم مي كوله  و كج را اش چهره  ، ام  ديده
   گدازه از پر  من

 .    بشنوم توانم نمي گويد مي را آنچه .  اند

  و  رود مي ساحل طرف به  سرعت به  ، كشد  مي بيرون رود  از مرا هيكل بقاياي  زن
   روي  مرا

 باالي   تا  پاهايش.    افتد  مي  زمين  روي   ،  من  كنار.    كند  مي  رها  سخت  و  سرد  زمين
   شعله قوزك

  كار  اين از ، بعد.  كند خاموش را آنها تا زند مي ها شعله روي  دست با.  ورند
   و كشد مي دست
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 .      كند مي خاموش جادو با را آنها

  جوشد  مي  شدت  به   بدنم  و  ام  افتاده  او  كنار  ،   برآيد  دستم  از  كاري   آنكه  بدون  من
  حباب آن از و

 مي را گوشتم هنوز كه است هايي گدازه از پوشيده بدنم بقاياي .  شود مي بلند
   مي پيش  و خورند

  به  توجهش ، است كره خاموش را خود پاهاي  روي  هاي  شعله حاال كه  زن،.  روند
   مي جلب من

 من  سر باالي  را دستش و زند مي فرياد لندب صداي  با را طلسمي هاي  واژه.  شود
  مي  پراكنده  و كنند مي  فوران  من به  چسبيده هاي  گدازه  ناگهان.  دهد  مي تكان
   گوش و دهان و بيني از  و شوند

  درد   شدت  از  و  كشم  مي  نفس  باوري   قبل  غير  آسودگي  با.    ريزند  مي  بيرون  هايم
   دنيا به رو ،

 .     زنم مي فرياد

  اي  ديده كه هايي آسيب!  كني كمك من به بايد تو!  كرنل: « زند مي فرياد زن
   حد  از بيش

 . »     كنم ترميم را آنها تنهايي توانم نمي من ـ زيادند

  جواب  زن به توانم نمي.  زنم مي نفس نفس ، باشد مرگ حال در كه ماهي مثل
   هيچ.   بدهم

 روي  را  ديگري   سمطل   زن.    باشد  داشته  درد  قدر  اين  مردن  كه  كردم  نمي  فكر  وقت
   اعمال من
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  را  زجرم شدت و كند مي كرخت را تنم كه گذرد مي بدنم از سردي  موج.  كند مي
.   شوم مي دور  ، زند  مي دامن را آن  درد كه  جنوني آستانه از.  دهد مي كاهش

   و اندازم مي پايين را سرم

 .      نالم مي ضعف با ، بكشم فرياد وار ديوانه آنكه جاي  به بار اين

  هايي  گوشت.    كن  كمك  خودت  به.    كن  استفاده  جادو  از: «  كند  مي  تشويقم  زن
   اند سوخته كه را

 تحمل  مجبوري  اما ، دارد  وحشتناكي درد كار  اين.  بساز دوباره اند رفته بين از  و
 . »     كني

 طلسم   و  بيايم  بر  پسش  از  كه  آنم  از  تر  خسته  ،  توانم  نمي  كه  بگويم  خواهم  مي
   را هايش  ورد و ها

  هيچ كه گذارند نمي ام شده جزغاله صوتي تارهاي  و لبها اما.  نيستم بلد هم
  ساخته اي   كلمه

  جراحت از قسمتي كنم مي سعي ، زياد عذاب با.  بيايد بيرون دهانم از و بشود
   حدي  در را هايم

  هايي   قسمت   طرف  به   جادو.    است  تمام  كارم  بفهمانم  زن  به  بتوانم  كه  كن  ترميم
   جاري  بدنم از

 يكديگر  به  فرمانم  به  پاسخ  در  ها  بريدگي  و  ها  سلول  و  ام  گرفته  هدف  كه  شود  مي
 .   چسبند مي

  مي  گزگز و  آلودند خون  همچنان  كه  ، شود مي  تمام  هايم لب  بازسازي  كار وقتي 
   به اما سوزند
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  حقيقت   اين  متوجه  ـ  شوم  مي  متوجه  بعد .    كنم  مي  گاليه  به  شروع  ،  آيند  مي  كار
   مي  من كه

  دارم   را  خودم  درمان  قدرت   من  كه  دهد  مي  نشان  اين  و  كنم  گاليه   و  بزنم  نق   توانم
  ،  بنابراين. 

  هم در بدن بقيه تا شوم مي كار به دست  ، شكايت و ريختن اشك جاي  به
  و  درمان  را ام شكسته

 .    كنم بازسازي 

  درد  ، گفت مي زن  كه طور همان درست و كشد مي طول دقيقه چند كار اين
   ، دارد حشتناكيو

 تنم ، گرما شدت از البته.  شود مي درست  دوباره بدنم تمام تقريبا سرانجام اما
   سياه و زده  دود

  مي  برق شدت به جديدم و رنگ صورتي هاي  گوشت ، محيط زرد نور در ؛ است
   حاشيه ؛ زنند

 نيز  تن  و  ؛  شده  زخم  جاي  مثل  ام  كرده  درست  تازه  استخوان  و  گوشت  كه  جاهايي
   و پذير سيبآ

  فرو  گدازه از پر رود درون كه كسي تن مثل ، خوب...  مثل ، است شده حساس
   اما!  باشد رفته

 .     سالم تقريبا و  ، ام  زنده من

  تشكر  است داده نجاتم كه زني از تا كنم مي بلند را سرم.  زنم  مي لبخند ، درد با
   انتظار.  كنم
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 كند   تماشا  را  مردنم  و  بايستد  كنار  است  تهنتوانس  نظرم  به  ـ   باشد  شارميال  او  دارم
   دليل اين به و

  رويش  من  جديد  هاي   چشم  كه  اي   چهره  اما  ـ  بدهد  نجاتم  تا  است   شده  تخته  وارد
  ماند مي ثابت

 .      آشناست خيلي البته.   است هندي  زن چهره از تر رنگ بي و تر جوان خيلي

 ! »    ناديا: « گويم  مي زنان نفس نفس

  بايد : « گويد مي ، بعد و شود مي خيره من به محتاطانه اما شمگينخ حالتي با
   قبل از حمله براي 

 مردي   مي  حتما  ،  بودم  كرده  ولت  اگر.    آمدي   در  پا  از  آسان  زيادي .  شدي   مي  آماده
    « . 

 ! »     بودي  مرده كه تو اما: «  زنم مي فرياد

 به  و  ايستد  مي»    .  كني  تشكر  روح  يك  از  بايد  پس: «  دهد  مي  جواب  و  خندد  مي
   نگاه دست دور

  احساس  كه  كردم  مي  هدايت  تو  سمت   به   را   او.    آيد  مي  دارد  درويش . «    كند  مي
  توي  كردم

 .     برود من پيش  از تا افتد مي راه. »   اي  افتاده گدازه

     ؟  اينجايي االن چطوري .  مردي  تو كه ديدم من!  آورم نمي در سر!  كن صبر ـ

 بينم مي و كنم مي دنبال را نگاهش مسير.  ميكند نگاه باال به و شود مي مردد
   آسمان حاال كه
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.   شود نمي ديده برانابوس و الس  لرد چهره كه  طوري  ،  است آلود مه  و گرفته
  صداي  با ناديا

 . »    بگويي او به نبايد: « گويد مي آرامي

 »     ؟  كي به را چي: « پرسم مي اخم با

  مي .  است روح بي  و آرام  اش  قيافه حاال .  گرداند  برمي من طرف  به را  نگاهش
   به: « گويد

  او   كرنل ،  ام كشيده دستش  از  كافي اندازه  به .  ام زنده من  كه  را اين.   برانابوس
  يك مثل من با

  هيچ   من.    كند  مي  استفاده  من  از   بخواهد  دلش   كه  جور   هر  ،  ميكند  رفتار   آشغال
  يا آزادي 

  كنم   عوض  را  اربابم  كه  گرفتم  تصميم  ،  دليل  همين  به.    ندارم  زندگيم  در  اختياري 
   بروم جايي و

 . »     بدانند را قدرم و باشم داشته احترام كه

     ؟...  كه است اين منظورت  ـ

 .     بياورم زبان به را حرف اين توانم نمي

 آمديم  مي  اش  قلعه  به  وقتي.    كردم  معامله  الس  لرد  با  من: «  گويد  مي  وار  زمزمه
  او به نيپنها ،

  اجازه  اگر كه  دادم قول .  گفتم برايش استعدادم از.  خواهم مي  چي  كه  گفتم
   براي  كمي بدهد
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  در  برايم وقت  هم كمي و  باشم داشته ساده هاي  سرگرمي و  باشم خوش خودم
  هر كه بگيرد نظر

 . »     كنم خدمت او به  ، بگذرانم خودم براي  ميخواهم طور

 ! »     كشند  مي را ها آدم آنها!  است انيشيط او اما: «  زنم مي فرياد

 . »      بله: « دهد  مي  جواب ماليمت با

 ديگري  طرف  به  و  گردد  برمي  ناراحتي  با.    شود  نمي  باورم  ،  كنم  مي  نگاهش  مبهوت
   مي نگاه

  نمي  خبردار وقت هيچ.  ببيند را ما تواند نمي برانابوس االن: « گويد مي.  كند
   زنده من كه شود

 . »     بگويي برايش تو اينكه مگر.  ام

     ــ تو.  ماست  دشمن الس لرد اما ـ

  نبودم   مجبور.    دادم  نجات  را   زندگيت  من: «  گويد  مي  تشر  با  و  پرد  مي  حرفم  توي 
  را كار اين

 . »    بشوي  غرق تا كنم رهايت  توانستم مي.  بكنم

 »    ؟ دادي  نجاتم چرا: « پرسم مي آرامي به

  شود   مي  اشك  از  پر  هايش   چشم . »    دارم   دوستت  چون«    :ميدهد   جواب  خنده  با
   را تان همه. « 

  لرد .  بشوم پنهان تا آمدم اينجا.  متنفرم او از.  برانابوس از غير ـ دارم دوست
   آنكه از  قبل الس
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 كرد  نابود ـ را آن از بيشتر يا ـ را من ظاهري  جسم ، بفرستد اينجا مرا روح و ذهن
   همه اما. 

  استخوان  و گوشت بعدا تواند مي او.  است داشته  نگه سالم را لبمق و مغز چيز
   دوباره را من

  وارد   بقيه  و  تو  كه  كردم  احساس  وقتي.    بدهد  نجات  اينجا  از  را  من  و  ،  كند  درست
   ، شديد تخته

  اما  ، توانم مي كه  گفت او.  نه يا كنم كمكتان توان مي كه پرسيدم الس لرد از
 .   بار يك فقط

 . »     است خودتان با چيز همه ديگر حاال.  است تمام فرصتم بنابراين

  اگر .  است شيطاني موجود يك الس لرد.  بكني را كار اين نبايد تو...  ناديا ـ
   ، باشي  همراهش

 .      بدهي انجام شيطاني  كارهاي  كه بخواهد هم  تو از  است ممكن

 برايم ديگر  اما.    كند  مي  را  كار  اين  كه  مطمئنم: «  گويد  مي  و  اندازد  مي  باال  شانه
 .   نيست مهم

 وجه هيچ كه كنم نمي احساس.  ام شده جدا ها آدم از كه هاست مدت من
   آنها با اشتراكي

  عمرم  همه در كه است  اي  شرافتمندانه كار آخرين اين احتماال.  باشم داشته
   اما.   دهم مي انجام

  ارباب   مثل...    بشوم...    وناتادم...    هيوالهاي   مثل  است  قرار  اگر.    ام  راضي  كارم  از
 ... »   جديدم
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 چشم  و  ،  بگيرد  را   هايش  اشك  جلو  تا  زند   مي  پلك  و  كند  مي  راست  را  هايش  شانه
   برق هايش

 . »     باشد طور  اين بگذار پس. «   زنند مي

 .    كند مي ساكتم او اما... »   ناديا: « كنم عوض  را نظرش كنم مي  سعي  دوباره

  حفظ  را  من  راز   كه  خواهم   مي  تو  از  ،  عوض  در.    كرنل  ،   دادم  نجات   را  زندگيت  من  ـ
   به و كني

  اگر اما ، بدهي قول كه كنم وادارت توانم نمي من.   ام زنده من كه نگويي كسي
  خيانت من به

 .    شوم  مي ناراحت خيلي دستت از ، كني

 . »    گويم نمي چيزي  من: «  گويم مي لبي زير

 محو سريع خيلي لبخندش اما. »  متشكرم: « گويد مي و زند  مي لبخند خجوالنه
 . «   شود مي

  در  من ،  بخوريم بر  هم به ما آينده در و  بروي  در تخته اين از اگر.  آخر هشدار
   مقابلت جبهه

 .  »     كنم كمكت وقت هيچ ديگر كه باش نداشته انتظار.  هستم

  دست  ، گرداند  ميبر   آسمان طرف  به را رويش  ،  گردد برمي موضوع  اين گفتن با
   باز را هايش

  كه  طور همان.  شود مي تبديل زيبا قويي شبيه هيواليي به بعد و كند مي
  او ، كنم مي تماشايش
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 در و شود مي زياد سرعتش.  شود مي دور من از و رود مي باال خاصي لطافت با
  ديده  ق اف  در  خال  يك  صورت  به  فقط  اينكه  تا  گيرد  مي  اوج  باالتر  و  باالتر  ارتفاعات

   مي گم  بعد و ...  شود مي

 .     شود

  و  ام افتاده كش دراز حالت به جا همان من.  رسد مي راه از  درويش ، بعد كمي
   مي زجر  هنوز

  درويش  وقتي.  كنم  ايجاد وضعم در تغييراتي  تا گيرم مي كمك جادو از .  كشم
  هيجان و هياهو با

  ،  گويم  مي برايش را  رود  ندرو سقوطم   و  حمله موضوع  ،  پرسد مي  وضعم  از زياد
  ميكنم ادعا اما

 زخم   كمكي  هيچ  بدون   و  ام  كشيده   بيرون  ها  گدازه  از  را  بدنم  تنهايي  به  خودم  كه
   آسيب و ها

 .    كنم نمي اشاره اصال ناديا به. ام  كرده ترميم را بدنم هاي 

  : « پرسد  مي  ،  زند  مي  باد  را  صورتش  كه  طور   همان.    ريزد  مي  عرق  ،  گرما  شدت  از
   تواني مي

 »      ؟ بايستي

 . »     بتوانم نكنم فكر: « گويم  مي كنان خس خس

     ؟ چي  پرواز ـ

 كنم پرواز توانم نمي.  نيستم برانابوس كه من: « گويم مي و خندم مي نخودي 
    « . 
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  بتوانم   كه  جايي  تا.    برويم  اينجا  از   بايد  ما.    كنم  مي   بلندت   من   ،  پس : «  گويد  مي
   آهسته ،

 »     ؟ حاضري .   دهم يم  حركتت

  مي  تكانم وقتي تا دهم مي فشار هم روي  را هايم دندان و دهم مي تكان سر
   بلند زيادي  ، دهد

  دست  از يكي ، ميكند عمل احتياط با بتواند  كه جايي تا درويش .  نزنم فرياد
  زير آهسته را هايش

  به.    كند  مي  مبلند  و  ،  ميدهد  قرار  هايم زانو  زير  را  ديگرش  دست  و  برد  مي  گردنم
  ،  بگيرم را  زدنم  نفس نفس  جلو توانم  نمي  اما ، نيست  كردم مي  فكر  كه بدي  آن

  هاي   پلك ، درد شدت از و

 .     بندم مي محكم را سازم  تازه

  لنگ   و  گيرد  مي  بغل  كوچولو   بچه  يك  مثل  را  من. »    متاسفم: «  گويد  مي  درويش 
   گدازه از لنگان

 .      شود مي دور ها

    

  من .    كند  مي  حفظ  نيز  رود  گرماي   از  را  ما  تپه.    كنيم  مي  استراحت  اي   تپه  پشت
   مشغول هنوز

 و  كنم  مي  ترميم را  هايم  ديدگي  آسيب  جادو  كمك  به  ،  هستم  بدنم  به  رسيدگي
   شكاف و درزها
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  بررسي   را  هايم  استخوان.    آورم  مي  در  هموار  صورت  به  را  آنها  از  مانده  جا  به  هاي 
  تا كنم مي

 ناخن و انگشت سر.  باشند خودشان جاي  سر ، محكم همه كه بشوم مطمئن
   مي بازسازي  را هايم

 هايم گوش شكل.  كنم مي جدا هم از را ام چسبيده هم به هاي  انگشت.  كنم
  راه  و  بشوم  بلند  جايم از  زود  خيلي  مجبورم  كه  دانم  مي چون.  كنم  مي درست را

   به را حرارتي پر انرژي  ، بروم

 .     كنم مي تقويت را آنها و فرستم مي پاهايم درون

  نور  با سقفي فقط ـ شود نمي ديده اي  قيافه هيچ ديگر ، سرم باالي  آسمان در
  برانابوس   يا  الس  لرد  او   اما.    پرسم  مي  آنها  درباره   ،   درويش   از .    آنجاست   رنگ   زرد

  من مثل هم او.   است نديده را

  بعد .  تاريك بخش در نه ، روشن قسمت اين در اما ، است بوده سرگردان اينجا
   هيوالي  يك

  زنده  موجود تنها هيوال  آن كه آيد مي نظرش  به چون.  بيند مي بالدار و  سفيد
 هيچ چون ، آن  از بعد  و.  شود مي ناپديد او تا كند مي تعقيبش قدر ،آن باشد
   ذهنش در مشخصي هدف

 .      كند مي اپيد را من و ـ دهد مي ادامه حركت به جهت همان در ، است نداشته

 »     ؟  كجاست شارك كني  مي فكر: « پرسم مي

 من.  باشد تواند مي جايي هر: « دهد مي جواب و اندازد مي  باال شانه درويش
   اينجا دانم نمي
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 اينجا كه گويم مي و دهم مي توضيح برايش را خودم نظر. »  است بزرگ چقدر
   صفحه يك مثل

  اين  به  درويش.  دارد  روشن  منطقه  دو و سي  و  تاريك منطقه دو و  سي ،  شطرنج
   فك قضيه

  كه  نيست راهي هيچ اما.  گويي مي درست كنم فكر: « گويد مي او.  بود نكرده
   هر اندازه بفهميم

 . »      است چقدر  ها مربع اين از كدام

 .»     ام تشنه من اي؟ نكرده پيدا آب  جايي: « پرسم مي

  و  تشنگي  حس جلو ميتواني تو . نكن را فكرش : « گويد مي  توصيه حالت به
   در را گرسنگي

  ازش  كه كاري  هر تقريبا بدنت اينجا.   خواب به نيازت طور همين ، بگيري  خودت
   انجام بخواهي

 . »      دهد مي

  ايستند   مي  باال  به  رو  سيخ  سيخ  و  شق   دوباره  آنها  و  كشد  مي  موهايش  به  دستي
   چند حتي ـ

 من  اما  ،  گيرد  مي  خودش  به  اي   شجاعانه  لتحا.    اند  شده  قبل  از  بلندتر  سانتيمتر
  در را ترس

  وقت هيچ.  نيست من از تر تجربه با يا تر بزرگ خيلي او.  بينم مي اش قيافه
  مثل موقعيتي در
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 بندم  مي شرط من اما ، آورد مي در را ها بزرگ آدم اداي .  است نداشته قرار اين
  مثل ـ كه

 .      كند كمكش كه كند پيدا را يكي تا بدهد را چيزش همه است حاضر ـ خودم

  نقشه   يك  به  ما: «  گويم  مي  ،  كنم  آسانتر  كمي  درويش  براي   را  اوضاع  اينكه  براي 
 .  داريم احتياج

  به  تا بمانيم منتظر و بچرخيم خودمان دور  گيجي  گيج طوري  همين توانيم نمي
 .   كنند حمله ما

 . »     باشيم داشته  هدف يك بايد

  خوبي   شروع  تواند  مي  دره  جهنم  اين  از  رفتن  در   فوري :«  گويد  مي  لبي  زير  درويش
 .»    باشد

  من   كه  برويم  بيرون  اينجا  از  ميتوانيم  صورتي  در  فقط   ما  گفت  الس  لرد  اما  ،  بله   ـ
   را شيطاني دزد

  كنيم   پيدا  را  شارك  اول  بايد  ما  كه  كنم  مي  فكر  من.    بگويم  را  اسمش   و  كنم  پيدا
   توانيم مي بعد. 

 .     بشود آفتابي  كاداور كه باشيم هيرا فكر به

 اما .    باشد  خوبي  فكر  كه  آيد  مي  نظر  به : «  گويد   مي  و  دهد  مي  تكان  سر  درويش
  دنبال چطوري 

     برويم؟ جلو و كنيم دنبال را مسير يك تصادفي طور همين ؟ بگرديم شارك

 ...    كنم مي فكر من ـ
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  چي  ديگر طرف در مربعي  اخلد او و باشيم تخته طرف يك در مربعي در ما اگر ـ
     ؟

 .     داريم پيش در درازي  راه پس ـ

 .     خندد مي  درويش

 »      ؟ كرد شود مي ديگري  كار چه: « پرسم مي

  بتواند   هيوالها  از  يكي  شايد: «  گويد  مي  و   كشد  مي  هم  در  را   هايش  اخم  درويش 
  طرف به را ما

 تپه ديگر طرف به زنان قدم» .  بالدار هيوالي  آن يا جهنمي بچه ـ  كند هدايت او
   تا رود مي

 .     ميدهد تكان سر و  گردد برمي بعد دقيقه يك.  نه يا هست خبري  آنها از ببيند

  مدت   ما  كه  آيد  نمي   خوشش  الس  لرد.    هستند  هم  ديگر  هيوالهاي : «  گويم  مي
  دور زيادي 

  دم بن  مي  شرط.    شود  مي  كننده  خسته  خيلي   برايش  طوري   اين.    بچرخيم  خودمان
   كلي او كه

 . »      كنند حمله ما به تا فرستد مي هيوال

 .      است عالي ـ

 .     باشد بين خوش قضيه  اين به خيلي درويش كه آيد  نمي نظر به

 اينكه مگر ، كنيم پيدا را شارك تا كنم استفاده نور هاي  لكه از  توانم مي من ـ
   ها لكه از اينجا
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  كلي  به قوانينش.  نيست اينجا از رونبي دنياي  مثل تخته فضاي .  نباشد خبري 
  بيرون دنياي  با

 .      دارد فرق

 دنياي يك به آميز جنون دنياي  يك از: « گويد مي و خندد مي نخودي  درويش
 . »     ديگر

 از را ها تيله و كنم مي رها ناتمام را حرفم... »  بتوانم من شايد: « گويم مي
 يكيشان   از   تاريك  توي   هزار   آن   در   ور چط  كه   آيد   مي   يادم.    آورم   مي   بيرون  جيبم

 .      كنم درست  نور تا كردم استفاده

 »     ؟  اند چي اينها: « پرسد مي  درويش

 .     كرد مي بازي  اينها با ،  بدزدنش آنكه از  قبل ،  برادرم.  تيله ـ

 .     باشند جادويي  گوي  جور يك  بودم اميدوارم.   اوه ـ

  برايش  تو هزار درباره. »  باشند توانند ي م  يعني...  باشند هم شايد: « گويم مي
   و دهم مي توضيح

  جيبم  از را آنها از يكي كه وقتي تا اما ، كنم درست نور كردم تالش چقدر اينكه
   ، نياوردم بيرون

 .     نرسيد جايي به تالشم

 . »     نداريم احتياج نور به ما كه اينجا ولي: «  گويد مي  درويش

 اين  منظورم!  كني مي اشاره بديهيات به كه متشكرم: « گويم مي بداخالقي با
   مي من اگر كه بود
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  كه  باشد  داشته  امكان  بايد  پس  ،  كنم  استفاده  مشعل  يك  مثل  تيله  از  توانستم
  جاي  به آن  از

  ؟   نه مگر ، يابي رد  وسيله  يا نما قطب يك مثل.  كرد استفاده هم  ديگري  وسيله
    « 

  امتحانش .  بده ادامه  ، پس: « گويد مي  اام ، آيد مي نظر به مشكوك درويش 
 . »     كن

  سالي   ي   خانه  در  ،  شب   آن   ياد  به   دوباره  و   كنم  مي   برانداز  را  رنگ   نارنجي  هاي   تيله
  و آرت  تصوير.  بود  داشته  نگه هايش چشم  باالي  را ها تيله آرت .  افتم مي ،

   ، گذارم مي كنار را ها تيله

  او  طرف به مرا كه خواهم مي ها تيله از و كنم مي متمركز شارك روي  را افكارم
 چند از بعد اما ، افتد نمي اتفاقي من درخواست از بعد بالفاصله.  كنند هدايت

   زنان  نفس نفس  درويش  ، لحظه

  صورت به  ها تيله هسته رنگ  نارنجي  هاي  گرداب.  آيد  مي جلو و  شود مي خم
   ، اند آمده در مه

  هيوالهاست با مبارزه مشغول كه ببينيم را شارك توانيم مي مه اين ميان در و
   هايش  دست و

 .    اند  شده خون غرق

 »     ؟  كجاست او: « زند  مي فرياد درويش

 .     دانم  نمي ـ

 اين.  توانم  نمي اما ،  كنم تر واضح  را شارك اطراف محيط تصوير كنم مي  سعي
  كنار را شگرد
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  خواهم  مي ها تيله از و شود ناپديد تا كنم مي رها را شارك تصوير ، گذارم مي
  طرف به را ما كه

  در  ،  جهنده لوبياهاي  مثل بعد و لرزند مي دستم كف ها تيله.  كنند هدايت او
  فاصله ها تيله  از  هم  درويش .  كشم مي  عقب  آنها  از را خودم .  جهند  مي هوا
   معلق  هوا در وقتي اما.  گيرد مي

  مي   باز  را  نيشمان  يكديگر  به  رو  و  مگردي  برمي  طبيعي  حالت  به  دو   هر  ،  مانند  مي
   به.  كنيم

 جادو كمك به اما ، گيرد مي اوج دوباره درد.  ايستم مي پا سر ، درويش كمك
  خاموش را آن

  هوا   در  ما  سر  باالي   هنوز  كه   كنم  مي  متمركز  ها  تيله   روي   را  حواسم  بعد.  كنم  مي
 .    اند معلق 

 آنها.  فرستم مي ها تيله طرف هب را جادو جريان. »  شارك: « گويم مي آهسته
   آذرخش دو

 مي در حركت به ما از جلوتر وار ديوانه سرعتي با و آورند مي  پديد رنگ نارنجي
   فرياد.  آيند

  شناور  هوا در  زنبور دو  مثل و شوند مي متوقف دو  هر! »  كنيد صبر: « زنم مي
   نگاهي.  مانند مي

 .      زند  مي دست برايم آهسته او و اندازم   مي درويش به

  كمك  به و خوران تلو تلو.  اند زده تاول گدازه با سوختگي از هنوز پاهايم چون
   مي  راه درويش
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  به  را ما كه  خواهم مي آنها از دوباره من  ، رويم مي ها تيله طرف به وقتي.  روم
  شارك محل

 ها  تيله. »  نيفتيد جلو ما از زياد.  آهسته اما: « كنم مي  اضافه و ،  كنند هدايت 
   ورجه ورجه   هوا در

  آن فراز بر آهسته بعد ، دهند مي تكان سر برايمان انگار كه طوري  ، كنند مي
   آتش انداز چشم

 هيوالها كه ، كنند مي  هدايت دوستمان سوي   به را ما و شوند مي شناور فشاني
   آزارش بدجوري 

 .     اند داده

   

   

   

   

   

   آسمان در هيوالها و كرنل

 تيله دنبال به فقط و زنيم مي حرف كمتر ، كنيم مي حركت وقفه بي اما آهسته
 .   رويم مي ها

 بگيرم  نظر در گذاريم مي سر پشت كه را  مسافتي و زمان گذشت كنم مي سعي
   كار اين اما ،
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  ،  كرد مي حمله ما به هيواليي كاش كه  كنم مي آرزو گاهي.  است  ممكن غير
   بين از براي  فقط

  نمي  حتي.  بينيم نمي را الس لرد افراد از كدام هيچ اما ، ييكنواخت  اين رفتن
  ـ بخوابيم توانيم

 .     بگيريم را مغزمان فعاليت جلو  توانيم نمي اما ، شود مي خسته بدنمان

 قائم اي  زاويه يكديگر با سياه و عظيم قاب دو كه رسيم مي  جايي به سرانجام
   هر و داده تشكيل

  بيست   حدود   و  پهنا  متر  چند   ها  قاب .    اند  رفته   باال   رنگ  زرد   آسمان   سقف   تا  كدام
  سانتيمتر

  وحشتناك موقعيت دو هر و است صخره و سنگ از پر آنها دور .  دارند  ضخامت
  ناجوري  و

 .      دارند

  ديده   را  2001  فضايي  اوديسه  فيلم: «  پرسد  مي  درويش  ،  سكوت  دقيقه  يك  از  بعد
 »     ؟ اي 

     ؟ مگر چطور. نه ـ

  قدم  سياه هاي  ستون دور . »  اندازد مي فيلم آن ياد را من اين: « هدميد جواب
   به بعد  ،  زند مي

 كند  مي  نگاه  ها  ستون  به  كه  طور  همان  و  اندازد  مي  چروك و  چين  هايش  چشم
   بي  صدايي با ،

 . »    ديو ، خير به صبح: « گويد  مي عادي  غير  و روح
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     ؟ كيه ديو ـ

  باال  را ابروهايش از  يكي ، من به رو. »  نيست مهم: « گويد مي خنده با درويش
   مي و اندازد مي

 »    ؟  هستند چي اينها كني  مي فكر: « پرسد

 .     اند  گرفته قرار هم كنار تخته هاي  مربع  از تا چهار كه جايي ـ

  غريب  و عجيب هاي  باريكه اين فقط چرا اما.  كنم مي فكر طور اين هم من ـ
   من ؟  هستند سياه

 .     باشند داشته امتداد مربع هر  مرز آخر تا ديوارها كه داشتم انتظار

  منظورم   ؟   است   طوري   چه  طرف   آن  ببينيم  تا  شويم  نمي  ها  مربع  از   يكي   وارد  چرا  ـ
   است اين

 .      رفتند مي طرف آن  ها تيله چون ،  بشويم وارد مجبوريم ما صورت  هر در كه

  چند   فاصله  در  حاال  و  ،  شدند  قفمتو  هم  ها  تيله  ،  ايستاديم  جايمان  سر  ما  وقتي
  از سانتيمتري 

 .     اند معلق  هوا در ما چپ  سمت سايه قاب

  براي   فقط   ،  كنيم  امتحان  را   راست  سمت  قاب   اول  بيا: «  كند  مي  پيشنهاد  درويش 
 .»    تفريح

 .     باشد ـ

 .     گذارم مي جيبم داخل و گيرم مي هوا  توي  از را ها تيله

  شود  مطمئن تا برد مي  فرو آن  داخل را دستش يك  ، قاب امتحان براي  درويش 
   از توانيم مي كه
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 »      ــ ما.  نيست مشكلي: « گويد مي.   بشويم رد آن

 را او قاب ديگر طرف در چيزي .  شود مي  ناپديد بالفاصله و خورد مي جا ناگهان
   درون به

  كار  در جوابي كه بينم مي وقتي. زنم  مي صدا جيغ با را اسمش.  است  كشيده
   او دنبال به نيست،

 .    دوم مي تاريكي درون فوري 

    

  به  چشمم  نظر يك.  است تاريك خيلي اما ، نيست هزارتو تاريكي به اينجا
  كه  افتد  مي هيواليي

 بلندي  و براق هاي  تيغه ، هيوال هاي  شاخك به.  است پيچيده  درويش دور
   با كه است چسبيده

  پاشيده  هوا به طرف هر از او خون ـ برند مي تكه  تكه را درويش بدن حركتشان
 .     شود مي

  به  رو .  آورم مي بيرون  را ها تيله و برم مي فرو شلوارم جيب در  را دستم فوري 
   اي  كلمه ، آنها

  نور .  آيد مي  وجودم عمق  در جايي از كه اي  كلمه ، كشم مي فرياد را جادويي
   شود مي ور  شعله

  ديگري   جادويي  كلمه  وقتي.    كند   مي  ايجاد  اي   هزنند   و   تند  رنگ  نارنجي   روشنايي  و
  مي فرياد را
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  هدف   را  هيوال   مستقيم  هايش  پرتو  همه  و  آيد  مي  در   انفجار  حالت  به   نور  ،  كشم
 .     گيرند مي

  در  حتما كه ، دارد چشم ها ده  جانور.  كشد مي جيغ درد از هيوال ، نور انفجار با
   قلمرو اين

  از  ، خورد مي بدنش به قدرتي چنان با نور تيوق.   است ضروري  وجودشان تاريك
 را  خود ، كند مي رها را درويش  كشد، مي ديگري  دردناك جيغ.  آيد مي در پا

  شاخك با و كشد مي  عقب

 .     پوشاند مي را هايش چشم هايش

  قسمت   داخل  او.    اندازم  مي  بيرون  قاب  از  ،  سرم  پشت  و  گيرم  مي  را  درويش  من
  آخرين   در   و  روم   مي   بيرون   عقبي  عقب   من  ،   او  سر  پست  ،  بعد  و.    افتد   مي  سفيد
   همان  درست  ، ممكن لحظه

  دهم  مي دستور ها  تيله ،به گذارم مي بيرون تاريك محدوده از را پايم كه زماني
  بيايند دنبالم كه

 .     كنم نمي گم هم را آنها رد ، ترتيب اين به. 

  كند  درمان را هايش زخم ، جادو كمك به و است آتشفشاني زمين روي  درويش
   هم خيلي ،و

:«  گويد مي  لبي زير. است افتاده گير راحت  قدر اين چرا كه  است عصباني
 .»    متشكرم

 »      ؟ كنم  كمكت توانم  مي.  نكن را فكرش: « گويم مي و زنم مي  چمباتمه كنارش

 .     شود مي خوب حالم ، كنم پينه وصله را هايم  زخم  كه همين.   نه ـ
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  اند   سوخته  هم  ات  كله  هاي   تيغ  از  تا  چند: «  گويم  مي  و  زنم  مي  لنگرت  سرش  به
    « . 

  موهايش   بعد. »  كنم  كچل  تو  مثل  هم  من  كه  باشد  بهتر  شايد: «  گويد   مي  خنده  با
   شوند  مي بلند

 .     آيند مي  در قبل حالت به و

  كند مي بررسي را بدنش ، ايستد مي ، كند مي تمام  را خودش درمان كار وقتي
  يا بريدگي تا

 .    رود  مي دوم سياه قاب طرف به احتياط  با و باشد، نمانده دور نظرش از زخمي

 بدتر يكي يا.  باشد يكي آن شبيه هيواليي است ممكن هم قاب اين طرف آن ـ
 .     آن  از

 بروم قاب طرف آن به او از قبل كه بشوم داوطلب خواهم مي. گويم نمي چيزي 
   از اوضاع ببينم و

 .    بيفتد  جلو درويش كه كنم مي آرزو ،  ناراحتي با.  ترسم مي اما  ، است قرار چه

  و  اندازد  مي من به نگاهي  ، بعد. دهد مي بيرون بيني راه از را نفسش  درويش 
 : «  گويد مي

 »      بروم؟ در قسر دوباره تا كني كمك حاضري 

  دستور  ها هتيل به بعد. » باشم مجبور اگر: « دهد مي جواب و خندم مي نخودي 
   را ما كه دهم مي

 به ما و شوند مي تاريكي وارد ، هوا در شناور آنها.  كنند هدايت شارك محل به
   مي دنبالشان
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 .     رويم

    

  مطلق   گيجي  لحظه  يك.  نيست  خبري   هوا   از  حتي .  كننده   منجمد  خلوتي.  خال.  فضا
   وحشت بعد و

  خودم   دور  گرما  و  هوا  از  قدرتيپر   محدوده  كه  كند  مي  وادارم  غريزه  ،  بعد.  خفگي   از
 .   بسازم

  و  شادي  با و است شناور هوا  در من كنار .  است كرده را كار همين نيز درويش
   اطراف به تعجب

  گوش به . گويد مي  چي كه  شنوم  نمي اما  ، كن  مي حركت دهانش . كند مي  نگاه
   مي  اشاره هايم

  ميان  را هوا از اي  لوله بعد  ، كند مي امتحان  دوباره او . دهم مي تكان سر و كنم
  من نيروي  ميدان

  مي  حرف دوباره ، شود مي  برقرار ارتباط اين وقتي .  آورد مي وجود به خودش و
   بار اين و زند

  فلش  ،مثل بشوم فضانورد  خواست مي دلم هميشه: « ميگويد كه  شنوم  مي
  روياي  اين.   گوردن

 . »     بود من

  فضانورد   يك  داشتم  دوست  من  ام.    طور  همين  هم  من: «  دهم  مي  جواب  لبخند  با
   ، باشم واقعي

 .»    بروم راه ماه روي  خواستم مي.  آلدرين باز يا  آرمسترانگ نيل مثل
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     نه؟  ، است  العاده  خارق ـ

 .     تر عجيب اما ، بوديم ابر  روي  كه است موقعي مثل ، آره ـ

 اما  ، باشد جالبي كار كه آيد مي نظر به  اولش.  زند مي پشتك آهسته درويش
   جلو تواند نمي او

  خواهد   مي  كمك  و  زند  مي  فرياد.    زند  مي  معلق   هم  سر  پشت  و  بگيرد  را  حركتش
  چنان من اما ،

  كه  است گرفته ام خنده ، چرخد مي فلك و چرخ مثل كه ، پانك  پسره اين كار از
   توانم نمي

  خيره   و  رسد  يم   وضعش  و  سر  به  ،  كند  مي  حفظ  را  تعادلش  او  باالخره.    بكنم  كاري 
   مي نگاهم

 .     كند

 !   متشكرم كمكت از ـ

  چرخ  ، من خاطر به !  بكن  را كار  اين ديگر  بار يك: « گويم مي لودگي و  خنده با
   ، خدا را تو.  بزن

 ! »     درويش ، بزن چرخ

  به  بعد! » بشود ات  حواله اردنگي  يك كه چرخم مي چنان: « گويد مي غرولند با
   مي نگاه ها تيله

 . »     كنيم پيدا را شارك برويم بيا. «  كند

  خيلي  من ، بدهي انجام ژيمناستيك عمليات دوباره بخواهي اگر اما.  باشد ـ
  كه شوم مي خوشحال
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     ــ

 ! »     ببند را دهانت! ببندش: « گويد مي غرولند با

  مي  سر پشت را سفيد و  كوچك قاب دو  ،  فرستم مي  جلو را  ها تيله  ،  خنده با
  دنبال و ريمگذا

 .    درخشند   مي  آرامي  به  ها  قاب  ،  خال  از  پر  و  روح  بي  فضاي   آن  در.    رويم  مي  ها  تيله

    

 اي سياره هيچ اينجا اگرچه.  كردم مي اشتباه ، فضا اين بودن  روح بي مورد در
  اما ،  ندارد وجود

  اين .  دارد نكردني باور اي  جثه كه رسانند مي هيواليي به را ما ها تيله باالخره
   هيوالهاي  از يكي

  به   ،   كرديم  مي  تماشا  زمين  روي   از   را  آنها  وقتي.    است   آسماني  بزرگ  خيلي  خيلي
   آمد مي نظر

 متوجه ، بينيم مي زمين روي  را آنها از يكي كه حاال اما.  باشند عظيم خيلي كه
   با كه شويم مي

 بايد  يكي  اين.    كرد  توصيف  را  آنها  پيكري   غول  و  عظمت  توان  نمي  اي   كلمه  هيچ
  كيلومتر چند

  اندازه   به  و  حلزون  شبيه  هيواليي.    باشد  داشته  بلندي   متر  بيست  تا  هفده  و  طول
   دنباله ستاره يك

  در ...  جوي  و جست در و رود مي پيش آهسته اينجا خالي فضاي  در كه ، دار
   جوي  و جست
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     ؟ چيست

 با  كه  دشمني  دنبال  ؟  بلمباند  و  بكشد  را  آنها  كه  ديگر  هيوالهاي   جوي   و  جست  در
   يا ؟ بجنگد او

     ؟  شود ساكن آن  در كه جايي دنبال به

  نااميدانه .    كنيم  مي  مكث  درويش  و  من  ،   روند  مي  هيوال   طرف  به  ها  تيله  وقتي 
  نگاه يكديگر به

 ... »     ببيند را ما آن اگر: «  گويد مي وار زمزمه  درويش.  كنيم مي

  آهسته  هم  من  صداي ... »    مان  ببيند  بتواند  هك  آنيم  از  تر  كوچك  ما: «  گويم  مي
   اگرچه  ، است

  منتقل  صدا ، هوا بدون فضاي  در ـ بياورم پايين طور اين را صدايم نيست نيازي 
  مورچه   تا  دو  براي . «    بزنيم  حرف  بلند  توانيم  مي  بخواهيم  كه  طور  هر  و  شود  نمي

   به را خودش ، ما مثل كوچولو

 . »    اندازد نمي زحمت

 .     كند له پايش زير را ها مورچه بيايد خوشش اينكه رمگ ـ

 از  خودش بمانيم منتظر يا بزنيم دور را هيوال و برويم عقب خواهيم مي دو هر
   كنار راهمان سر

  كه  كنند  مي تشويق  را ما و  روند  مي هيوال سوي  به همچنان ها تيله  اما.  برود
  و  لغزيم مي پيش ها تيله  بالدن به ، نداريم  ديگري  چاره  چون.  كنيم تعقيبشان

   هولناك  غول آن به همچنان

 .     شويم مي تر نزديك و نزديك
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.   گوشت تا است صخره شبيه بيشتر كه  ، رسيم مي هيوال برآمده  شكم زير به
   شكم  ديواره كنار

  سخت  الك به دارند قصد كه كنم مي احساس.  كنند مي مكث  ها تيله ، هيوال
   نفوذ هيوال بدن

 .     ميكنند هدايت جانور سر طرف به ،  جلو به را ما و گردند  برمي ، بعد اما.  دكنن

  مي باال هيوال عظيم و پاييني آرواره زير از ، هوا در شناور ما ، بعد ساعت نيم
   از كه نگرانم.  رويم

 يا. بينيم نمي چشم از اي  نشانه هيچ اما.  ببيند را ما هيوال ، نزديك فاصله اين
   در هايش چشم

 .     نابيناست كلي به  هيوال يا هستند صورتش از باالتر قسمت

  به  سرش  طرف يك از ، شيار  شيار اي  دره  مثل كه دارد  دهان يك قطع  طور به اما
  ديگر طرف

  دندان  مانندش صخره ها لثه در و بازند جانور هاي  لب.  است شده كشيده آن
  نامنظمي  فواصل در  و اند خانه يك بزرگي به  كدام هر كه شود مي  ديده هايي

 هيوالهاي   ،  لولند   مي  مار  مثل  كه   ،   زبانش  روي .    اند   گرفته  قرار   يكديگر  به   نسبت
  بقاياي  از كه اند پراكنده تري  كوچك انگلي

 .     كنند مي تغذيه  خورد مي جانور آنچه

 .     شارك ـ ميجنگد جانش  نجات براي  كسي ، هيوالها آن ميان در و
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 ضعيف  و  تر  كوچك  هيوالها  اين.    است   كرده   پيدا   سفباري ا  وضعيت  جنگجو  شارك
   بعضي از تر

  صد  چند تعدادشان اما.  ايم جنگيده آنها با حال به تا كه هستند هيوالهايي
   و وقفه بي و ، تاست

  در  پاي  از يكي كه لحظه همان در تقريبا و كنند مي حمله شارك به جمعي  دسته
   مي و آيد مي

  كوچكي  هاي  پيرانا مثل.  گيرد مي  را  جايش ديگري  نفس  تازه خور  آشغال ،  افتد
   گاو كه هستند

 .      باشند كشيده زير به را پيكري  غول

.   شنود نمي چيزي  او  كه است معلوم اما! » شارك: « كشد مي نعره  درويش 
   به چپكي درويش

  مي  را سرش ، بخواهد چيزي  من از راست و رك آنكه جاي  به و كند مي نگاه من
 .    چرخاند

  ام  عصبي قدر آن اگرچه. »  ام آماده من ، باشي حاضر تو اگر: « گويم مي او به
   عضالت كه

 .     اند شده منقبض  شكمم

.   نه يا برويم در اينجا از  توانيم مي دانم نمي  ، ببندد  را دهانش گندهه آن اگر ـ
  باشد بهتر شايد

     ــ  ما از يكي فقط



 
 

www.cafewriters.xyz Page 353 

 شارك و تو.  كني ام وسوسه خواهد نمي  :«گويم مي و كنم مي قطع را حرفش
   من به كمك براي 

  هم من كه است اين منصفانه كار تنها پس.  انداختيد خطر به را چيزتان همه
 .    بكنم را كار همان

 را پيشنهادت كه ترسم مي.  بگذارم تنهايتان كه نده پيشنهاد من به ديگر حاال
 . »     كنم قبول

 برويم ديك موبي دهان تو بيا پس: « گويد مي و كند مي باز را نيشش درويش
   « ! 

    

  هيوالهاي  قشون  از نمايي  دور  فقط.  صدايي  نه  و بويي نه.  دخمه و غار از پر
   هم در كه خبيث

  وقتي.    بگيرند  نوبت  پذير  انعطاف  اما  ،   تنها  دست  شارك  به  حمله   براي   تا  لولند  مي
   مي  وارد

  خود   و  گردانند  برمي  روي   خود  اصلي  هدف  از   ورجان  ها  ده.    بينند  مي  را  ما  ،  شويم
  ما طرف به را

 غلتان و خاردار هاي  گلوله مثل ، پشمالو سياه و كوچك هيوالهاي .  اندازند مي
   و نيش به مجهز

  راست  و چپ به را آنها وقفه بي ، كنيم كم سرعتمان از آنكه بدون ما.  چنگال
   آن.   كوبيم مي

 .     ترسيم نمي ها  انگل اين از  ديگر كه ايم ديده اچيزه قدر آن و  رفته جاها قدر
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  و  گنگ نگاهش.  كند مي نگاهمان نظر يك ، شويم مي نزديك شارك به وقتي
  دوستانه غير

  مشتي .  ديگريم هيوالي  تا دو هم ما كند  مي خيال او  كه فهمم  مي  من و  است
  سعي   و  رود  مي  تر  پايين  درويش .    دورم  دسترسش  از  من  اما  ،  كند  مي   من  حواله

  ميان هوا از اي  لوله كند مي

 فكر  شارك  انگار  اما.    كنند  برقرار  ارتباط  يكديگر  با  بتوانند  تا  بسازد  شارك  و  خودش
   كه كند مي

  به را هيوالها و دهد مي خالي جا او.  است زبان يا پيچنده شاخك ، لوله اين
 تر  عقبي تقسم به و گيرد مي فاصله او  از درويش.  كند مي پرت درويش طرف
   به لحظه يك.  رود  مي هيوال  دهان

  چه ، بدهد قورت را دهانش محتويات هيوال االن همين اگر  كه آيد مي نظرم
 .    افتد مي اتفاقي

 .    كنم مي  دور ذهنم از  را تصوير اين فوري 

  او   طرف  به  خودم  طرف  از  ديگري   ارتباطي  لوله  و   روم  مي   شارك  سر  پشت   يواشكي
   ، فرستم مي

  از  را  خودش و  بيند مي  را  لوله شارك.  هيوالست با خورد  و زد  درگير نانهمچ كه
   مي كنار آن

 و بگيد را من گلوي  كند مي سعي و زند مي جست باز هاي  دست با بعد ، كشد
 .     كند  ام خفه

 من  به  هم  با  آنها.    خورد  برمي  شارك  به  محكم  و  آيد  مي  جلو  كنان  پرواز  درويش
   مي كوبيده
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 پيدا  ارتباط  يكديگر  با  كه  حاال.    روند  مي  فرو  هم  در  ما  پاهاي   و  ها  دست  و  شوند
   ، ايم كرده

  او .  بشنويم را شارك صداي  توانيم مي و شوند مي يكي نيرويمان هاي  دامنه
   مي جيغ وار ديوانه

  ندارند  مفهومي هيچ  كه كلماتي ، آورد مي زبان به وحشتناكي هاي  ناسزا و كشد
   از  ناشي بغض و

 .     دهند مي نشان را او نااميدي  و ييتنها حس

  نجاتت  كه ايم آمده ! كرنل و درويش! ماييم! شارك: « كشد مي نعره درويش 
   از دست.  بدهيم

 . »     ببريم بيرون اينجا از را تو ميتوانيم ما.  بردار جنگيدن

  اش  شده  خالكوبي و  بزرگ هاي  مشت از  يكي و كشد  مي جيغ او جواب در  شارك
   مي باال را

  در  حالتي  و ماند مي  هوا  در  دستش  ،  بعد.  كند زمين نقش را درويش  تا آورد 
   مي ظاهر صورتش

 .     است شناخته  را او دهد مي نشان كه شود

  ايم آمده تو دنبال ما.  نيست حقه اين.  شارك ، ماييم واقعا: « گويم مي او به
    « . 

 توهم  بايد آمديد؟ اينجا چطوري .  است ممكن غير: « گويد مي كنان خس خس
  حتما.  باشيد

 . »     بدهيد ام شكنجه بيخودي  اميد با تا فرستاده را شما الس لرد
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  قدر   اين  تواند  مي  توهمي   هيچ!  نباش  خنگ  قدر  اين: «  گويد  مي   تشر  با  درويش 
 »     ؟  باشد واضح

  ؟  چطوري : « گويد مي وار زمزمه و كند  مي باز را نيشش بعد ـ زند مي پلك شارك
   مرا رچطو

 »     ؟ كرديد پيدا

 .     كرديم استفاده جادو از ـ

     ؟ نيست چيزي  اينجا  از بيرون ـ

     ؟  مگر چطور ـ

  ؟  بروم در اينجا از  توانستم مي من...  وقت همه اين...  گوييد مي شما يعني ـ
  نيفتاده تله توي  من

  گلوله  اين با. .. مدت  چه دانم نمي...  ها سال...  ها ماه كه نبودم مجبور بودم؟
  بجنگم پشمالو هاي 

     ؟

 ! »    نچ: « گويد  مي آهسته  درويش

  مي  اش   تكه تكه و  گيرد مي  را  هيوالها آن   از  يكي .  رود  مي  هم  در شارك قيافه
   با هم  بعد.  كند

  را  مو گلوله آن  وقتي.  كند مي  پاك صورتش روي  از  را خون هيوال همان موهاي 
   ، مياندازد كنار

 درگيري  هيچ انگار كه كشد مي باال را دماغش  طوري .  شود مي رامآ اش قيافه
   نداده رخ  بزرگي
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  دردسر   همه  اين: «گويد  مي  و  گيرد  مي  خودش  به  اي   كوله  و  كج  حالت  بعد.    است
  يك براي 

 .»    بخوريم چيزي  كه كنيم پيدا جا يك برويم بياييد.  گذار و گشت

  و  كند مي اشاره هيوال  باز هاند به ، زند  مي شارك پشت به  ، خنده با درويش
   هدايت را شارك

  ـ نكند برخورد آن هاي  دندان با كه رود بيرون جانور باز دهان از طوري  تا كند مي
   از  هيوال حاال

 ترين  تاريك  خالي  عمق   به  و  ـ  سايد  مي  يكديگر  روي   را  هايش  دندان  خشم  شدت
  سردترين و

 .     گذارد  قدم دنيا فضاي 

    

  مي  شارك  براي  ماجراهايمان از  ، شويم مي  دور  هيوال از  ،  هوا در  شناور  وقتي 
   اين از و گوييم

  ،  گوناگون قلمرو چهار و شصت  با ، شطرنج تخته شبيه قلمرويي درون كه نظريه
   او.   داريم قرار

 نظر   از  را  اطراف   عصبي  و   سراسيمه  و  كند  مي   گوش   هايمان  حرف   به  آرام   و  ساكت
 .    گذراند مي

: «  گويد مي آهسته بعد  و  كشد مي آه  ، شود  مي  تمام مانهاي حرف وقتي 
 .»     آمديد كه متشكرم

 . »     داريم احتياج تو به ما: «  گويد مي  درويش
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  اين.  كرديد عمل خوب من بدون  شما چي؟  براي : « ميگويد كنان خرخر شارك
  را محيط

 كه بود ينا كردم من كه كاري  تنها.  ايد  آمده بر پسش از و ايد كرده شناسايي
  پاي  جاي  يك

  آن  با فقط بايد را  عمرم بقيه كه كردم مي فكر من.  بايستم و كنم پيدا محكم
   هيوالها و باز دهان

 ... »    آنها بگذارم و  بشوم تسليم خواستم  مي وجودم از  قسمتي با.  بگذرانم

  ماد اعت و قدرت ،  مبارزه.  دارد فرق خيلي ديدم بار اولين كه شاركي با.  لرزد مي
   از  را نفس به

 بشود  بهتر  اش  روحيه  كه  بگويم  چيزي   خواهم  مي.    است  كشيده  بيرون  وجودش
   از قبل اما ،

  زدن  حرف به شروع درويش ، بدهم قرار  هم كنار را مناسب كلمات بتوانم آنكه
 .     كند مي

  خواست  مي  او .  تري  قوي  ما همه از  تو  كه داند  مي  الس  لرد كنم مي فكر من ـ
  خرد ار  تو كه

  همين   به.    كني  كمك  كرنل  به  نتواني  ديگر  تا  بكشدت  بعد  و  كند   ات  خسته  ،  كند
  را تو ، دليل

  برمي   دستش  از  كاري   هر  و   داد  قرار   كند  پيدا  توانست   مي  كه  جايي  ترين  ناجور   در
  تا كرد آمد

  كه   اي   برده  در  به  جان  شرايطي  در   تو.    اي   زنده  تو.    خورد   شكست  اما.  كند  نابودت
   سك هر
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  تو.  كن فراموش را خودت براي  دلسوزي  پس.  بود شده نابود حاال تا بود ديگري 
   ، آوردي  بد

 !   سرباز  ، بيفت راه حاال ـ آمدي  بر پسش  از اما

 . »     قشنگ هاي  حرف: « گويد مي خنده با شارك

 . »     حقيقي اما: « كند مي اضافه  درويش

  براي  من ، گمانم به. «  شود  مي نخودي  اش  خنده . »  شايد: « گويد مي  شارك
   نشده ساخته اين

 »      ؟ نه  ، بخورم غصه حسابي و  درست كه ام

  بگذر   چيزها  آن  از  حاال  ـ   نداشتي   را  كاري   هيچ   دماغ  و   دل  اي   دقيقه   چند  فقط  ،  نه  ـ
  راهي بيا و

 تا بزنيم سر گفتي مي كه آنجايي به و  ، بشويم خالص اينجا از تا  كنيم پيدا
  يك  در.  گرداند برمي من طرف به را رويش كنان خرخر شارك! »    يمبخور چيزي 
   حالش ، زدن  هم به چشم

 قدر  اين  توانستم  مي  و  بودم  كلفت  پوست  او  مثل  هم  من  كاش.    شود  مي  خوب
   ته ته از سريع

     » كنند؟   مي  كار  هم  هنوز  ها  تيله  آن: «  پرسد  مي!    برگردم  عادي   شرايط  به  نااميدي 

   .   كنم فكر ـ

     ؟  كرد پيدا را دزد جاي  شود مي آنها كمك به كني مي فكر ـ

 .     بشود شايد ـ

 !    بزنيم شيطاني  اردنگي  يك كه است وقتش ـ پسر ، كن  آزاد را ها  سگ پس ـ
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    دزدها

 هيچ ، كنند هدايت شيطاني دزد طرف به مرا كه خواهم مي  ها تيله از وقتي
  پيدا  برايم را كاداور جايش به كه خواهم مي آنها از ، پس.  افتد نمي اتفاقي

   ما و افتند مي راه  فوري  آنها و ، كنند

  مي  گم حتما ، ها تيله بدون.  كنند مي  هدايت بيكران فضاي  آن  گستره در را
   خال اين در .  شديم

 به نيستيم قادر حتي ، ها تيله بدون.  كجاييم بدانيم كه ندارد امكان انتها بي
   هايي قاب سوي 

  اينجا  را ما وقتي  الس لرد آيا كه كنم مي  فكر.  ايم  شده وارد آنها از كه برگرديم
 نكرده حساب آنها وجود روي  شايد.  نه يا داشت خبر ها تيله قضيه از ، فرستاد

  تمام ما نفع  به اين و باشد

 .     شود

    

.   رسيم مي دسفي قاب دو  به ، آيد  مي روز  يك  از كمتر نظرم به  كه مدتي از بعد
  و پا اين ها تيله
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  يكي و  رود مي راست به يكي و  شوند مي  جدا يكديگر از  ، بعد ، كنند  مي پا آن
   از قبل.  چپ به

 مي نگاه شارك و درويش به.  كنم مي متوقف را دو هر ، بگذرند ها قاب از آنكه
  ببينم تا كنم

 .     دارند نظري  چه آنها

 . »     برويم  طرف كدام از كه كند مين فرقي انگار: « گويد مي  درويش

  تواند  نمي  كه  كاداور  اما: «  دهد   مي   جواب  و  كشد   مي   هم   در  را   هايش  اخم  شارك
   در همزمان

 »     ؟ تواند  مي ،  باشد منطقه دو

 . »     قلمرو يك داخل پا هر.   كرده باز را هايش لنگ شايد: «  گويد مي  درويش

  جدا  هم از  را ما دارند سعي  ها تيله يد شا يا: « گويد مي مرددي  حالت با شارك
   نمي ما.  كنند

  ما  ـ باشد الس لرد كار هم اين است ممكن.  كجاست آنها قدرت  منشا كه دانيم
   جدا هم از را

 . »     كند مي جدايمان دوباره بعد و ،  رساند  مي هم به  را ما دوباره ، كند مي

  راحت ، باشد اين قضيه راگ اما.  باشد طور اين دارم  شك: « گويد  مي دوريش
   رو او  به شود مي

 ، كرنل.  ميگذريم قاب يك از همگي.  شويم نمي جدا يكديگر از فقط ـ زد دست
   را قاب كدام

 »     ؟ دهي مي ترجيح



 
 

www.cafewriters.xyz Page 362 

 . »     دانم نمي: « گويم مي و  اندازم مي باال شانه

  . »  برويم چپي  دست از بيا پس: « گويد مي و ميگيرد تصميم خودش درويش 
   كدام هيچ چون و

 به را خود شارك.  بيفتيم راه تا آيد مي من سر پشت ، كنيم نمي اعتراض ما از
   و ، كشد مي جلو

 قلمرو به تا گذريم مي قاب از و كنيم مي دنبال را ها تيله يكديگر سر پشت ما
   از پر جديد

 .     شويم وارد  تازه هاي  وحشت

    * * * 

  ليزابه   نوع همه و  مخاط و خون از مان يپا يرز زمين.   است وحشتناك تعفن بوي 
   شده  لغزنده ، اي 

 مي باال وحشتناكي شكل به و كنم مي پيدا خفگي حالت ، تعفن بوي  از.  است
   و شارك.   آورم

  ، ايم آمده در زانو به سه هر.  ميخورد هم به حالشان من مثل ، هم درويش
   ، كنيم مي استفراغ

 .   زنيم مي  نفس نفس هوا  براي  و ايم داشته نگه محكم را مان بيني

  ، مانندند كرم بيشترشان.  لولند مي هم در متعفن اي  توده ميان در هيوالها
   يك اندازه به بعضي

  تكه روي  ، ما حضور به توجه بي.  كورند.  متر چند طول به بقيه و ابريشم كرم
 متعفن  هايي پاره
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  به  انگار ، كشد مي بود مرا ، دلغز  مي من پاي  روي  آنها از يكي.  كنند مي حركت
 مي  نظرش

 .     شود مي  دور من از  و ، يابد مي تري  پربار هاي  غنيمت ديگر جايي در  كه آيد

  شده   آب  از  پر  و  سرخ   هايش   چشم ! »    جادو: «  گويد  مي  زنان  نفس  نفس  درويش 
   يك. «  اند

 ! »     داشتيم قلمرو آن توي ...  آنكه مثل...  كنيد درست...  محدوده

 خيلي  تعفن  بوي .    دهد  نمي  جواب  راحت جادو  اينجا.    است  سخت  داشتن  تمركز
   اما ،  است  زننده

  درست   جادويي   نيروي   محدوده  خود  به  خود  بدنم  ،  دليل  همين  به .    نيست  مرگبار
   بعد.  كند نمي

  درست  صورتم اطراف ضعيفي هواي  محدوده ، ناشيانه حركت دقيقه دو يكي از
   اين.  كنم مي

  و  بودم ساخته قبلي خال  از پر قلمرو در  كه نيست اي  محدوده قدرت به يكي
  بوهاي  از  مقداري 

 گيرد مي را انگيز تعفن و تند موج آن جلو اما ، كند مي نفوذ آن درون به محيط
   امكان من به و

 .      بكشم نفس طبيعي كه ميدهد

  لسم ط مناسب او جادوي .  كند مي را كار اين درويش و من از تر سخت شارك
  پيچيده هاي 
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  مي  درست  صورتش جلو نيمه و نصف اي  محدوده  ،  درويش  كمك به  او .  نيست
  اين اما ، كند

  آستين   از  يكي  ،  گويد   مي  ناسزا  او  ،  آخر  دست.    رود  مي  بين  از  زود  خيلي  محدوده
   پيراهنش هاي 

  آن  روش اين ، شارك براي .  پيچد مي  دهانش و بيني دور را  آن و كند مي پاره را
   خوب درق

 .    بدهد ادامه كارش به بتواند او كه هست

 برگرديم بياييد: « گويد مي و كند  مي اشاره  سرمان پشت  سياه  قاب به  درويش 
   را قاب يكي آن. 

 »     ــ  از بدتر ندارد امكان.  كنيم امتحان

 .     كن صبر ـ

  اي  هوهق  روده اي  توده باالي  و روند مي جلو شتاب با ها تيله.  كنم مي ساكتش
   هوا  در صورتي و

  ،  كنند مي  فروكش بعد و روند مي باال منظم خيلي  ها روده.  مانند مي  شناور
   آن انگار كه طوري 

 موش يك مثل كه ، باشد آن زير هيواليي بايد.  كشد مي نفس متعفن توده
   و زده  نقب آن  درون

 .     است داده ترتيب ضيافتي آنجا خودش براي 

.   نخورم سر تا برم مي  فرو نرم  زمين درون را پاهايم پنجه ، روم  مي جلو آهسته 
   متوجه حاال تازه
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  شايد.    است  روده  و  دل  از   كفپوشي   بلكه  ،  نيست   زمين  واقعا  پايم  زير  كه  ام  شده
   شكم درون ما

  از  بيزارم ، باشد طور  اين اگر.  هستيم آسماني هيوالهاي   مثل عظيم هيواليي
  براي  كنم فكر اينكه

 !    بگذريم بايد جايي چه  از شدن  خارج

  مي زده پس بااليي قسمت هاي  روده ناگهان كه هستم توده آن پايين تقريبا
   هيواليي  ، شوند

  و  چپ به  را آن  خوشحالي  با و  آورد مي  بيرون ها كثافت آن ميان از را سرش
  تكان راست

  ان آويز  هاي  گوش با ، سگ يك و انسان يك سر از تركيبي ، سبز سري .  ميدهد
  هاي  چشم و

 .     سفيد و كشيده  خيلي

  نگاهش  وقتي.  خورد مي يكه من صداي  از جانور و! »  كاداور: « كشم مي نعره
  ثابت من روي 

 .     رود مي عقب و زند  مي چنگ  زمين به ، كشد مي  خرناس ، شود مي

  كه شود مي باعث دهانش جلو پارچه! »  برويد دنبالش: « زند مي فرياد شارك
 و  خفه صدايش

  و  خورد مي سر ، دارد برمي خيز روده و دل توده طرف به.  برسد گوش به گرفته
  مي  باال  دوباره .  افتد  مي اي  قهوه  و سبز  رنگ  به مايعي  از پر ، ايكثيف چاله  در

   را دهانش جلو پاره ، آورد 
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 .     افتد مي خس خس به كشيدن نفس براي  و اندازد مي  كنار و كند مي

  هايي  قدم  با من اما. كند كمكش  كه رود  مي  شارك  طرف ه ب سرعت به  درويش 
  دنبال به آهسته

  كه   است  آن  از  بهتر  داشتن  تعادل  و  رفتن  آهسته  دانم  مي  چون.  روم   مي  كاداور
   مثل و بدوم

 .      شوم پا كله شارك

  از زود خيلي ـ كنند مي عمل  گيره مثل موها ـ  پشمالويش و  دراز  پاهاي  با كاداور
   مي دور من

  گرفته  مه  هاي  چاله روي  از  و  خورد مي  تاب و پيچ كثافت هاي   توده ميان ،  دشو
   و خون از پر

 اين نگران هي .  زند مي جست ، شود مي بلند  حباب رويشان از  كه  ، كثافت
   را ردش كه نيستم

  هيوال   و  كنند  مي  اطاعت  من  دستورات  از  ،  روند   مي  پايش  به  پا  ها  تيله  ـ  كنم  گم
   مي تعقيب را

 .     كنند

  و  كشد مي جيغ پيكر غول  كرم.  ميكند لگد  را  دراز  و مانند كرم هيواليي  كاداور
   كاداور پاي  زير

  صفير   جديدش  دهان  با  كاداور.    كند  مي  پرت  را  او   ضربه  يك  با  و  ،   شود  مي  مچاله
   گوشخراشي
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 روي   شالق  مثل  را  موها.    شوند  مي  بلند  هايش  دست  روي   موهاي   و  ،  دهد  مي  سر
  هاي  اليه .  آورد  مي  وجود به  پهلويش  روي  بزرگي خيلي زخم و ،  بد كو مي  كرم
   زخم دهان از روده پيچ در پيچ

  كرم .    شود   مي  اضافه  هيوال   اطراف  آساي   غول  هاي   آشفتگي  به  و  ريزد  مي  بيرون
 وار  ديوانه

 گوشتالوي  نعش زير را او و اندازد مي زمين به را كاداور دوباره ، كند مي حمله
  مي  كرم روي  پشمالويش هاي  دست با كاداور.  كند مي يخكوبزمينم به خود
  خودش نجات براي  تا كوبد

 من گرفتار ، بعد اما ـ كند مي آزاد را خود و خورد مي وول زود خيلي.  كند باز راه
 .     شود مي

 جان  حال  در  كه  ،   مانند  كرم   هيوالي   روي   را  او   و  گيرم   مي  را  كاداور   هاي   گوش  من
   ،  است كندن

 با ميكند سعي و  كشد مي زوزه كاداور.  كشم مي نعره پيروزمندانه.  كوبم مي
   مرا سيلي و مشت

  و  خراشند مي را صورتم طرف يك هايش دست از يكي موهاي .  كند جدا خود از
   را راستم گونه

.  كند مي بيشتر مرا شور فقط زند مي بيرون زخم اين از كه خوني اما.  برند مي
   چنگ گلويش به

  گفته   الس  لرد  كه  است  رفته  يادم.    شد  خفه  تا  دهم  مي  فشار  را  آن  و  ندازما  مي
   اسم بايد بود

 .     بكشم را  خبيث هيوالي  اين كه است  اين االن هدفم تنها ؛ بگويم را دزد
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  مي   محكم  كمند  مثل  و  پيچند  مي  گلويم  دور  مار  مثل  كاداور  دست  دو  هر  موهاي 
   در رو.   شوند

.   كنيم  خفه  را  ديگر  طرف  كه  داريم  قصد  دو  هر  و  شيمك  مي  خرناس  يكديگر  روي 
   اول آنكه

 .     ميرد مي كه بود  خواهد كسي اولين ،  دهد نشان ضعف

  مي   ازشان  ،  كنم  مي  نگاه  آنها  به  نظر  يك .    شوند  ميش  شل  كم  كم  هايم  انگشت
   كه خواهم

  اطاعت   من  از  آنها  اما.    كنند  تمام  اند  كرده  شروع  كه  را  كاري   و  شوند  بسته  دوباره
  كاداور .  است  شده  تمام حاال تا هم  شايد ـ  شود مي تمام دارد  كارم .  كنند  نمي

   حلقه.  كند  مي باز را نيشش

  تنفس  راه آخرين و برد مي را گلويم گوشت  ، شود مي تر تنگ گلويم دور موها
  حدقه از هايم چشم ، ماند مي باز دهانم كه كنم مي احساس. كند  مي قطع مرا

  موها  به  ، بچسبند كاداور گلوي  به آنكه بهجاي  هايم انگشت و ،  زنند مي بيرون
  كنند باز را آنها تا كنند مي تالش و زنند مي چنگ

    . 

  وسط  شده خالكوبي مشتي.  آيد مي كنارم ، بوگندو و خيس سراپا شارك ، بعد
   كاداور هاي  چشم

 مي شل من گردن دور موهاي  حلقه و كشد مي خرناس هيوال.  شود مي كوبيده
   شارك.  شود

  مرا  درويش.  افتم مي من و شوند  مي جدا گلويم از موها.  زند مي مشت دوباره
  پا سر و گرد مي
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  تمام با  و ريزد مي فرو  كاداور روي  و سر بر را  مشت از باراني شارك .  دارد مي  نگه
   هيوال  قدرت

 .    كند مي كوب لگد را

  ريه  در  آهسته  آهسته اكسيژن و  تاس  دردناك برايم.  كشم مي  نفس  دوباره 
 .  گيرد مي جا هايم

  هايم  دست درويش.  است شده له و  تراشه تراشه گلويم كه كنم مي احساس
   گلوي  روي  را

 خيلي. كنم مي ترميم را گلويم زخم. »  جادو: « گويد مي و گذارد مي ام بريده
 .    كشد نمي طول

 .     كنم مي تعاد بدنم كردن راه به رو  به دارم كم كم انگار

 نظر  زير  را  درويش  و  شارك  اوضاع  ،  شود  مي  عادي   كشيدنم  نفس  و  گلو  كار  وقتي
 .   گيرم مي

  كه  ، تر ضعيف هايي  ضربه با اما ، هيوالست كوبيدن  مشغول هنوز سابق  سرباز
   سر را او فقط

: «  گويد  مي  و  زند  مي  چشمك.    افتد  مي  من  به  شارك  نگاه.    دارد  مي  نگه  جايش
   را او تواني مي

 هيچ ، من براي .  بسپاريش خودم به ساعت چند اينكه يا كني  دور من دست از
 فرقي اينها كدام

 . »      ندارد
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  متشكرم .    اي   كرده  كار  كافي  اندازه  به  تو   اما.    است  خوب: «  گويم  مي  جوابش  در
    « . 

  دكن مي نگاه من به خشم با كاداور.  ميگيرم را او جاي  من و رود مي كنار شارك
   صورتش. 

  شكايت   تنش  گند  بوي   از   كه  شنوم   مي   را  شارك  صدايش .    است  آلود  خون  و  كبود
   و كند مي

  بشود پاك ها كثافت اين از كامال بتواند وقت هيچ ديگر كه دارد  شك گويد مي
   از  را او صداي . 

 حرف ياد به.  شود مي متمركز كاداور روي  حواسم تمام با و كنم مي بيرون سرم
   يم  الس لرد

  دزد را او  كه ميكنم باز را دهانم.  گذارم  مي كاداور پيشاني روي  را دستم.  افتم
   صدا شيطاني

 .     بزنم

 .     كنم مي صبر ، بعد

  باشد  ديگري  هيوالي  شايد دزديد؟ را آرت كه است هيواليي همان  اين واقعا آيا
   را اش قيافه كه

  مي ها تيله دنبال.  بزند  كلك من  به دارد  خيال الس  لرد شايد.  است  داده تغيير
  را آنها و گردم

  پيدا را كاداور جاي : « گويم مي لبي زير.  كنم مي پيدا سرمان باال متري  چند در
   آنها و. »  كنيد
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  سرش   و  زند   مي  فرياد   او  كه  طوري   ،  كوبند  مي  دستم  زير  هيوالي   به  را   خود  فوري 
  برمي را

  يك   كه   طور  همان  ـ   بعد  ،  گذارم   مي  بمجي  داخل  و   گيرم  مي  را   ها  تيله   من.  گرداند
   هنوز دستم

 ! »     است شيطاني دزد اين: « زنم  مي فرياد ـ است كاداور پيشاني روي 

  و  شور پر اي  حادثه يا زلزله ، برق و رعد ، صاعقه انتظار.  افتد نمي اتفاقي هيچ
 كشيدن   فرياد  به  شروع  دوباره.    كند  نمي  فرقي  هيچ  اوضاع  اما.    داشتم  را  هيجاني

  را صدايم قبال اگر تا كنم مي

 يكي  ،  بيايد  بيرون  دهانم  از  اي   كلمه   آنكه  از  قبل  اما.    بشنوند  حاال  ،  اند  نشنيده
  در  سرمان باالي  متري  ده حدود كه بينم مي را  الس لرد و ميچرخم.  زند مي كف
   اندوه با ، است  شناور  هوا

 .      زند  مي دست برايم اي  مسخره حالت با و زند مي لبخند

!   كورنليوس ، داري  شجاعتي چه و تخيل چه: « گويد مي لب زير شيطاني ارباب
   تيله از استفاده

  جادوي   واسطه  را  آنها  تو  اما  ،  اند  معمولي  ها  تيله   آن .    بود  اي   العاده  فوق  فكر  ها
  ، كردي  خودت

  خيلي   ـ   كرد  خراب  را  من  تفريح   كمي  ،  كار   اين.    كردي   جاري   آنها  طريق   از   را   قدرتت
   از زودتر

 حسادت  توانم  نمي  اما  ـ  رساند  مقطع  اين  به  را  ما   بودم،  كرده  بيني  پيش  چه  آن
  يك تو.  كنم

 . »      هستي واقعي مريد و جادو ارباب
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 اشتباهي را دزد اسم تو اما: « دهد مي ادامه و كشد مي آه.  زند نمي كف ديگر
   كاداور.   گفتي

 . »     داري  ديگر فرصت تا دو ـ رفت ت دس از فرصت يك.  ندارد گناهي هيچ

  نيشخند  با و كشد مي عقب را خود كنان لخ  لخ كاداور! »  نه: « كشم مي جيغ
 . «  كند مي نگاهم

 داده قيافه تغيير كه ديگر هيوالي  يك نه ، است خودش اين!  دزديد را آرت او
  اين!  باشد

 ! »     است كاداور

  كاداور   اين  ،  بله: «  گويد  مي  و  كند  مي  اييدت  را حرفم  خوشايندي   لحن  با  الس  لرد
   دزد اما  ، است

 . »     نيست حقيقي شيطاني

 ...    او...  باشد بايد...  اما ـ

  كاداور .    كنم  پيدا  را  حقيقي  دزد  بايد  من  كه  گفت  الس  لرد.    زند  مي   سرم  به  فكري 
   دست يك

  او   واقعا  را  رتآ   دزديدن.    كارفرما  يك  دست  در  عروسكي.  است  بوده   مزدور  نشانده
  باشد  كسي بايد واقعي  دزد .  نبود او ماجرا اين پشت متفكر مغز اما ، داد انجام

   ، كشيده را نقشه اين كه

 .     است گذاشته  جايزه اش  نقشه اجراي  براي  و داده دستور

 الس لرد به را نگاهم.  فرستم مي پاهايم طرف به را جادو نيروي و كنم مي قوز
   هدفم.  دوزم مي
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  در  پرواز به هوا در.  كنم مي پرتاب طرفش به را خودم ، بعد.  كنم مي تنظيم را
   مثل.  آيم مي

 خودمان ميان متري  ده حدود فاصله و  زنم مي جست ، جيرجيرك يا قورباغه يك
   يك در را

 .     گذارم مي سر پشت زدن  هم به چشم

  طرفم  به هم با را  دستش هشت هر.  افتد مي گير و شود مي غافلگير الس لرد
   مرا تا آورد مي

  گيرمش   مي  ،  بزند  پس  مرا  بتواند  آنكه  از  قبل.    است  دير  خيلي  ديگر  اما  ،  كند  دور
   انگشت. 

  ، آمد مي نظر به كه  طور همان ـ كنم مي فرو اش قلنبه قلنبه گوشت در را هايم
   خمير گوشتش

  است  رست د  حرفم  كه  مطمئنم  ديگر  بار  اين.    كشم  مي  جيغ  سرش   و  ـ   است  مانند
   مي فرياد. 

 ! »     تويي واقعي دزد: « زنم

 خاطر به كنم مي احساس.  خندم مي خيال بي.  كوبد مي زمين به مرا الس لرد
   كلك از اينكه

 ترديد با درويش   و  شارك. متشكرم خودم از ام، كرده  استفاده كار اين  در خودش
  خيره من به

 من   اما.    نيستند  مطمئن  من  حرف  ودنب  درست  از.    ندارند   را  من  فكر  آنها.اند  شده
 تنها.  ميگويم درست كه مطمئنم ، زندگيم در ديگر چيز هر از بيشتر.  مطمئنم

   مانده باقي حاال كه چيزي 
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 ...     الس لرد  كه است اين است

  اما . «  كند  مي تعطيل را من جشن . »  كورنليوس  ، باهوشي خيلي: « گويد مي
   ، كافي اندازه به نه

 .     نيستم حقيقي دزد من.  ام بيچاره انجو دوست

 . »      است مانده  باقي يكي ـ رفت  دست از فرصت دو «

 .     است ترسناك لبخندش

   

   

   حقيقي دزد

 . »     گويم نمي دروغ من: « گويد  مي و دهد مي تكان  سر  آهسته الس لرد

  ،  نيست  دزد  ور كادا اگر!  بدزدند را  آرت كه  دادي  دستور  تو!  باشي  دزد بايد تو ـ
  تو فقط

 !    باشي ميتواني

  باور  را حرفم ، ميخواهد دلت اگر.  نيست طور اين اما: دهد مي جواب آرامش با
  اما ، نكن

 اگر.    كند  مي  تماشا  را  ماجرا  دارد  االن.    است  جدي   من  حرف  كه  داند  مي  برانابوس
  تو به من

 هيچ  من اگرچه.   كرد يم  پيدا گرفتن انتقام براي  دليلي او ، گفتم مي دروغ
   برانابوس از ترسي
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  هم  لزومي  كه  وقتي خصوص به  ، نكنم تحريكش كه دهم  مي  ترجيح اما ،  ندارم 
 .      ندارد

 صاف قلبت اگر.  بگرد واقعي شيطاني دزد دنبال.  فلك كورنليوس ، بگرد دوباره «
   هايت چشم و

. »   شوي  مي آزاد و .  فهميد خواهي وقت آن.  كني مي پيدايش ، باشند روشن
  برايت   فرصت  يك  فقط  اما. «    آورد  مي  باال   را  دستش  يك  ،  دهنده  هشدار  حالتي  با

   را سوم  اسم اگر.  مانده باقي

 . »     است من مال چيزت همه اختيار  ، توافقمان طبق   ، بگويي اشتباه هم

 تا  زنم  مي  پلك .  شوند مي  خشم  اشك از  پر هايم چشم كه  كنم مي  احساس
   ديدم لوج از اشك

  اينكه  از غير اما ، نه يا گويد مي راست او كه نيستم مطمئن هنوز.  برود كنار
   باور را هايش حرف

 دزد آن اگر.  كنم مي فكر.  باشم داشته تمركز مجبورم.  ندارم ديگري  چاره كنم
   لرد يا كاداور

.   بياورم در سر قضيه از كنم مي سعي ؟ باشد تواند مي كي پس ، نيست الس
   اي  احمقانه فكارا

    ــ كه زند  مي سرم به

  قدرت  شايد . بدزدند را آرت تا باشد  كرده معامله  الس لرد با برانابوس  است ممكن
  حس را من

 .     بكشاند عجيب دنياي  اين به را من كه  خواسته و كرده
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  واقعي   دزد  شايد.    كرد  باز  كاداور  براي   را  ورودي   پنجره  آن  جادوگر  ؟   چي  اگين  خانم
   بوده او

  شده  حفظ هم او  زندگي ، ناديا مثل ،  اينكه  مگر.  است مرده كه  او اما.  است
 .     باشد

  ،  اند داشته احتياج كمك به يا اند افتاده دردسر توي  آنها شايد ؟ بابا و مامان
   به را آرت پس

  دزديده  او شدنشان خالص با همزمان كه اند داده ترتيبي و اند فروخته الس لرد
    .  بشود

 اين توانم مي تقريبا كه طوري  كند، مي كار فرفره مثل ذهنم اما.  است ديوانگي
  باور را چيزها

  كسي  هر مورد در توانم مي را چيزها ترين  وحشتناك حتي ، لحظه  اين در .  كنم
 .   كنم باور

  حقيقي   دزد  آن  نبايد  حتما  شايد.    اند   مظنون  آنها  همه  ـ  شارميال  ،   شارك  ،  درويش 
  موجود يك

 .     باشد خودم هاي  همدست ترين نزديك از يكي حتي تواند مي.  باشد شيطاني

 .      زند مي حرف راستم گوش در و ايستد  مي كنارم ،  آيد  مي جلو درويش

 .     داريم مهمان ما اما ، كنم ات دستپاچه ندارم دوست ـ

  او .    دشو  مي  الس  لرد  قلعه  داخل  هيوالهاي   متوجه  و  اندازم   مي  اطراف   به  نگاهي
  با را آنها
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  سر  هيوالي . آيند مي پيش و خزند مي  آنها.  است آورده تخته داخل خودش
   ـ وين  ـ سوسماري 

  چشم  كه ، است جهنمي بچه پهلوي  به  پهلو ، بينم مي خودم چپ سمت راس
 .    دارد آتشي هاي 

 .     آيند مي  جلو ديگران همراه و  وقفه بي

  جهنمي بچه طرف به  ، بعد و ماند مي ت ثاب بعد ، گذرد مي آنها روي  از  نگاهم
   از . گردد برمي

  ورودمان  موقع   بار  اولين.    بينمش  مي  مدام   ،  ام   آمده   الس   لرد   قلمرو   به  كه   وقتي 
   داخل بعد ،

  از  بيشتر هيوال اين چرا.  اينجا حاال و ، آتشفشاني منطقه و  هزارتو داخل ، قلعه
   من راه سر بقيه

 آتش از پر هاي  چشم  با ، است ترسناك و كوچك هيوالي  يك  او ؟ گيرد مي قرار
   پوشيده سر ،

 از تر خبيث يا تر ترسناك هيچ اما.  هايش  دست كف هايي دهان و شپش  از
   تبار هم صدها

     ؟ كشد  مي او طرف به دوباره  و دوباره را من چيزي   چه.  نيست ديگرش

 اگر.    كنيم  تحرك  بايد: «  گويد  مي  و  زند   مي  هايم  دنده  به  محكمي   سقلمه  شارك
  ، باشيم سريع

  كنند   مي  سد  را  ها  قاب  به  رسيده  راه  ديگر  دقيقه  يك  تا  اما.    برويم  در  توانيم  مي
   وقت آن و
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 . »     بجنگيم شويم مي مجبور

 كنم  مي  نگاه  جهنمي بچه  به دوباره بعد و اندازم  مي  نگاهي هيوال هاي  دسته به
   مي لبي زير. 

 . »     مطمئنم.   ينجاستا دزد.  آنهاست از  يكي: « گويم

  شنوم   مي  را  آن   است   بار  اولين  ،  ها  قرن  از   بعد   انگار   كه   پيچد  مي   سرم   در   صدايي 
   مي صدا. 

 .      است الس   لرد دزد كه بودي   مطمئن تو اما: گويد

 ! »    باشد آنها از يكي  بايد: « زنم مي فرياد

  فهمم   نمي   من  و  ،   د باش  پدرت   يا  ،   درويش  يا  برانابوس  او   اينكه  مگر:  ميگويد  صدا
   افكار آيا كه

  بفهماند   من  به  ميخواهد  يا  است  گرفته  مسخره  به  را  پيشم  لحظه  چند  آميز  جنون
   دارم  كه

 .    ميروم پيش  درست

  تصميم   كه  مجبوريم  ما!    كرنل: «  گويد  مي  مانند  هيس  هيس  صدايي  با  درويش 
 ! »     حاال ، بگيريم

  مهمي  خيلي و سخت  تصميم اين.  نكن  هولش: « گويد مي لبي زير الس لرد
  بيشتر بايد تو.  است

  تو .  كن فكر بيشتر.  كن  استراحت.  كن  فرار.  كورنليوس  ، كني  فكر قضيه  به
   آنچه از بيشتر
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 تو.  كن امتحان دوباره بعد.  كن صبر سال صد .  داري  وقت كني  مي را تصورش 
   خواهي نمي كه

  به  را چيز همه كور حركت يك با خواهي مي  ؟ خواهي مي ،  كني عمل احساساتي
 »     ؟ بيندازي  خطر

  رو مرا و  زند مي چنگ  من بازوي  به ! » گويد مي  درست او: « زند مي فرياد شارك
   ها قاب به

  بيا .    بعد  براي   باشد  ريزي   برنامه  و  نقشه  انتخاب  ـ  زندگي  حفظ  اول. «    گرداند  برمي
  جهنم اين از

 »     ــ تا برويم در

 همين  اگر!    نه: «  زنم  مي  فرياد.    كنم  مي   آزاد  شارك   چنگ  از  و   كشم  مي   را  دستم
   پيدا را او  االن

  بايد!    است  جهنمي  بچه  دزد !    شويم  نمي  خالص  اينجا  از  وقت  هيچ  ديگر  ،  نكنيم
 !  باشد خودش

 ! »     بينمش  مي مدام من

.   نيستي  كه مطمئن. كرنل بفهمي، را اين  تواني نمي  كه تو:«گويد مي  درويش 
 »     او؟ چرا

 ...    فقط!  دانم  نمي ـ

  فرار   امكان  و   هيوالها  حمله  خطر.    دوم  مي   جهنمي  بچه  طرف  به  و  گويم  مي  ناسزا
   كلي به را
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 بزرگترين استقبال به و اندازم  مي خطر به را چيزم همه دارم.  ام گرفته ناديده
   مي زندگيم خطر

 به.    بشود  روشن  بايد  چيز  همه  تكليف  كه  است  اي   لحظه  اين.    مجبورم  اما  ،  روم
   ، دليل همين

 تا باشد خواهد مي.  ببيند را من شكست خواهد مي او.  اينجاست الس لرد
   نگاهم پيروزمندانه

 من مال فرصت اين كه كنم باور مجبورم.  نيستم شكست نگران من اما.  كند
   زمان اين  ، است

  ندهم   هدر  را  آن  تا  كنند  كمكم   خواهم  مي  كائنات  همه  و  خدا  از  و.    است  من  مال
    . 

 جيغ تعجب با او.  است گرفته هدف را او من نگاه كه فهمد مي جهنمي بچه
   مي گوشخراشي

  قرار  ما بين و كشد مي خرناس خشم با  وين.  كند مي  فرار و گردد برمي ، كشد
  راه تا گيرد مي

  و  شوند مي جمع و ا دور هيوالها بقيه.  كند سد را شيطاني بچه به من رسيدن
   اين به من باور

 .      كنند مي تقويت  است جهنمي بچه همان دزد كه را مسئله

 ! »    بشوم رد اينها وسط از تا كنيد  كمكم!  درويش!  شارك: «  كشم مي نعره

  شان   آينده  و  سرنوشت  و  ميدهند  جواب  من  درخواست  به  سوالي  هيچ  بدون  آنها
   من دست به را
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  بر   هايش  مشت  با  شارك.    شوند  مي  وحشي  هيوالها.    روند  مي  جلو.    سپارند  مي
   آنها روي  و سر

 ميكنم سعي.  كند مي زخمي را آنها جادويي هاي  آذرخش با درويش و كوبد مي
   كه اعتمادي  به

 مايوسشان اگر اينكه به و ، نكنم فكر خيلي دادند نشان من به نسبت دو اين
   سرنوشتي چه ، كنم

 .     است  انتظارشان در

 روي  را خودش است شده تشكيل استخوان از بدنش پاي  تا سر كه هيواليي
  ،  بعد.    كنم  مي  خرد   را  فكش  و  اندازم  مي   كنار  را  او  ،  لگد  با.    اندازد  مي  من  پاهاي 
   مي زمين روي  كنان تلق  تلق  وقتي

 جلوتر  درست  شارك.    گذرم  مي  درويش  مقابل  از.    دارم  برمي  خيز  طرفش  به  ،  افتد
   در  ، من از

  قالب : « زنم مي فرياد من.  كند مي نرم پنجه و دست هيوالها اب ، راست سمت
  شارك و! » بگير

  روي   را  پايم  من  تا  آورد   مي  جلو  و  كند   مي  قالب  هم   در   را   هايش  دست   ،  كرده   قوز 
   بگذارم آنها

  روي  از كه طوري  ، كند مي پرتاب جلو طرف به شتاب با را من ، بعد.  بروم باال و
  هيوالهاي  سر

 .     گذرم مي راهم سر

  جهنمي  بچه.  كنم مي حفظ را تعادلم و آيم مي فرود زمين روي  راحت خيلي
   روي  پيش  درست
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  را   هايش   دندان  و  ميكند  خرخر  نفرت  و  ترس  با  و  كند  مي  نگاه  عقب  به.  است  من
  از  سرعت به وقتي.  بگذرم او كنار از شود مي باعث سرعتم.  دهد مي نشانم
  يحركت  با  ،  شوم مي  رد كنارش

 از يكي.  كنم كم را سرعتم توانم نمي اما ، اندازم مي چنگ طرفش به وحشيانه
  خودم   با  و  كشم  مي  را  جهنمي   بچه.    آورم  مي  چنگ  به   را  هيوال  استخواني  بازوهاي 

  مثل او  و برم مي جلو

 .      كشد مي جيغ واقعي  بچه يك

  حواسم   همه  چون  ،  بايستم  مستقيم  كه   كنم  نمي  سعي  بار  اين  و  روند  مي  پاهايم
   است اين متوجه

  صداي  با و ميخورم سر تر چند و شوم مي پا كله .  دارم نگه را شيطاني بچه كه
   به ، شپلق  مثل

  مي   متالشي  ام  ساخته  خودم  براي   كه  هوايي  محدوده.    شوم  مي   كوبيده   اي   توده
   تعفن بوي .  شود

  مدام   كه  ،  مگينخش   هيوالي   گذارم  نمي  اما   بياورم،  باال  دوباره  كه  شود  مي  باعث
   و  ميخورد وول

 .     برود در دستم زير از  ،  كند مي تقال

  را  چيزهايي.  كنم بازسازي  را  سرم اطراف هوايي  جو تا كنم مي  مكث لحظه چند
   استفراغ با كه

  دهد  مي تكان را خود شيطاني بچه.  كنم مي تف است چسبيده دهانم و لب به
   آشفته  قيافه و
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 اند  ريخته  پايين  سرش  روي   هاي   شپش  بيشتر.    گيرد  مي  قرار  من  روي   در  رو  اش
   درون آتش. 

 كند مي هق  هق  آرام آرام خودش و است شده سو كم و مات هم هايش چشم
   او و نشينم مي. 

  دزد  را او تا كنم مي   آماده  را خودم.  كند فرار نتواند تا كشم  مي  خودم طرف به را
  شيطاني

 .    كنم معرفي واقعي

 !    نده هدر را آن.  توست نهايي فرصت اين.   كشد مي نعره درونم ي صدا! كن صبر

 .    احتياط با اما ، كنم تمامش را بازي  اين كه مشتاقم خيلي.   شوم مي دودل

  سكوت   فقط  اما.    بدهد  من  به  نخي  سر  و  بزند  حرف  دوباره  صدا  تا  مانم  مي  منتظر
   و است

 .    شكند مي را آن  الس لرد كه سكوتي.   سكوت

  متر دو يكي»  ؟ چي  حاال!  اوه  ، اوه ، اوه : « گويد مي گربه خرخر مثل صدايي اب
  در ما سر باالي 

  اند  شيطاني هيوالهاي  با مبارزه  مشغول هنوز  شارك و درويش.  است  معلق  هوا
   نفر سه ما فقط. 

 .     جهنمي بچه  و  الس لرد ، من ـ هستيم درگيري  از خارج

  مي جا همه را اين من: « كشم مي جيغ و دهم مي تكان اربابش  به رو را هيوال
 . »     بينم
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 شايد  پس. «    است  كرده  تعجب  كه  كند  مي  وانمود»    جدي؟: «  گويد  مي  الس  لرد
   خودش دزد

 تا  باشم كرده مامورش من ، باشد كردن گم  رد وسيله فقط است  ممكن يا.  باشد
  متهم از را تو

  ارتباط  اي  مسئله هيچ  با و باشد فيتصاد فقط حضورش شايد يا.  كند دور  اصلي
 . »      باشد نداشته

 با .  الس  لرد  به دوباره  و  جهنمي بچه به بعد و كنم مي  نگاه الس  لرد به خيره
   اي  گرفته صداي 

 ... »     كه نكن وادارم.   كن كمكم.  كنم مي خواهش : « گويم مي

  تصميم  نكنم وادارت ؟ چي كه: « گويد مي دوستانه چندان نه لحني با الس لرد
  به اما ؟ بگيري 

  همه   ـ   ندهي   انجام  چه   بدهي   انجام  چه  ـ  گيري   تصميم   و   انتخاب.    ندارد  ربطي   من
   كار اش

  كه  را كسي داري  باور اگر. نيست  كار در  هم  زماني محدوديت هيچ.  توست
   گير هستي دنبالش

  قضيه   ،  صورت  اين  غير  در.    كن  استفاده  فرصتت  آخرين  از  حاال   همين  ،  اي   آورده
  تعويق  به را

  چهره   كه  بدهي  آموزش  را  ها  تيله  بتواني  شايد.    كن  امتحان  دوباره  بعدا  و  بينداز
 را  واقعي دزد

  ممكن  يا.  بدهم دستت به هايي سرنخ من ديگر قرن چند شايد يا.  كنند افشا
 برانابوس  است
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 . »     كند پيدا راهي نجاتت براي 

  برادرم   كه  است  اين   خواهم  مي  من  كه  چيزي   تنها: «  گويم  مي  غمگيني  صداي   با
  من چرا! برگردد

 »      ؟  ام كرده كار چه تو با من مگر ؟  دهي مي  شكنجه طوري  اين را

  تا  كند مي نوازش را جهنمي بچه سر بعد.  زند مي لبخند فقط جوابم  در الس لرد
   بگيرد آرام او

 من  ميل  و  خودش  ميل  رغم  علي  ،  را  من  محبوب  نزديكان  از  يكي  تو: «  گويد  مي  و
 .   اي  گرفته ،

 لبريز  من  صبر  آنكه  از  قبل  ،  بكن  را  كار  اين  االن  اما.    بمان  منتظر  يا  كن  انتخاب  يا
  حق  و بشود

 آيد  مي  يادت. «    كند  مي  باز  را  نيشش  جنسي  بد  با. »    بگيرم  تو  از  را  انتخابي  هر
   چطور من كه

  بگيرم   را  تو  دهان  توانم  يم   سادگي  همين  به  ؟   بزند  حرف  تا  دادم  دهان  كاداور  به
  هيچ ديگر تا

 . »     بياوري  زبان به را دزد  اسم نتواني وقت

 لحظه ، برود تا كنم رها را جهنمي بچه خواهم مي.  كنم مي  گريه درماندگي با
   به را او  نام اعالم

 توانم  نمي كه ميدانم اما.  بدهم كردن فكر فرصت خودم به و بيندازم تعويق 
   مي.  بمانم منتظر
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  بچه .  شد نخواهد تكرار وقت  هيچ ديگر كه فرصتي و...  فرار ...  تاخير.  دانم
   مي پنهان جهنمي

  دنبالش   كه  هم  قدر  چه  هر  و  ،  رود  مي  تخته  هاي   قلمرو  داخل  من  از  جلوتر  ،  شود
  ديگر ، بگردم

 .      رسد  نمي او به دستم وقت هيچ

  گول  يك فقط ، گفت  مي الس لرد كه طور همان اگر ؟ چي نباشد دزد او اگر اما
   ،  چي  باشد زنك

    ؟  باشد نداشته  قضيه به ربطي هيچ اگر يا

  مي  اميد خودم به درماندگي با و كنم مي برانداز را هيوال ،  اشك پرده پشت از
   سر شايد كه دهم

 هيچ  و ، باشم نديده حاال تا كه نيست چيزي  هيچ اما.  كنم پيدا او در نخي
 آخرين  براي .  باشد داشته آرت شدن  دزديده با ارتباطي او بدهد نشان كه مدركي

  تا گذرانم مي نظر از  را او بار

  الغر  بدن  ،  استخواني  و  كوچك  پاهاي .    ام  نگرفته  ناديده  را  چيزي   كه  شوم  مطمئن
   بزرگ سر ،

  به  كه هايش  دست كف كوچك هاي  دهان .  سبز پوست.  معمول اندازه از تر
   بسته و باز سرعت

  رنگ  نارنجي هاي  شعله.  است  مانده سرش روي  كه شپش تايي  چند.  شوند مي
   دو هر  درون

 .      چشمش خالي كاسه
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  اعالم   دزد   را   او  مجبورم  فقط   من  گمانم  به .    كند  كمك   كه   نيست  او   در  چيزي   هيچ
  و كنم

 ...    كه باشم  اميدوارم

 .     هايش  چشم.  كن صبر.  نه

  اما ...    رنگشان  در  و...    آنهاست  زدن  وسوس  در  چيزي .    شوم  مي  خيره  ها  شعله  به
   مرا آنها  ؟ چي

  نه .    ام  ديده  هم  قبال  را  اين  مثل  هايي  چشم.    كسي  ياد.  اندازند  مي  چيزي   ياد  به
   همين  درست

    ؟ كجا اما.  بار يك فقط  و.  اينها شبيه اما ،  شكلي

  اسمش   فوري .    كورنليوس  ،  باش  زود : «  بدهم  جواب   كه  كند  مي  تشويقم   الس   لرد
  قبل ، بگو را

 »     ــ من آنكه از

  خود  سپر را  او.  گيرم مي تر محكم را جهنمي بچه! » كن صبر: « كشم مي  نعره
 ارباب  برابر در

 من! ها چشم!  بياورم ياد به كه كنم مي  سعي دارم . «  دهم مي  قرار شيطاني
 كه  ام ديده را آنها

 »     ــ

  دردش   ،   ام  گرفته  تر  محكم  را  دستش  ون چ  حتما  ـ  زند  مي  واق  ناگهان  جهنمي  بچه
  روي   را  هايش  دندان  ،  كند  مي  باز  را  دهانش  ،  ميكند  خرخر  تهديد  با.    است  گرفته
  مي قفل من چپ دست
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  پاره  را گوشتم راحت  خيلي رنگش  خاكستري  هاي  دندان.  گيرد مي  گازم  و كند
  جيغ.  ميكنند

 محكم  زيادي   او  اما  ،  بكشم  بيرون  دهانش  از  را  دستم  كنم  مي   سعي  و  كشم  مي
 .    است گرفته گاز

 ...     كنم باز را  اش  آرواره تا برم مي  جلو را راستم دست

  مي  متوقف ، بشود وارد وجودم به داغ انرژي  از  آذرخشي  انگار كه طوري  بعد ... 
 .     شوم

...  بزرگ سر... ها تيله... عجيب موهاي ... آيد  مي يادم...  ها چشم...  گرفتن گاز
 ...  رنجينا رنگ

...  رنگ   نارنجي  نور...  نور  به  رو  آنها  داشتن  نگه  باال  ،  ها  تيله  با  بازي ...  آيد  مي  يادم
  كردن پيدا

...  بودم برادرم جوي  و  جست در وقتي حتي ، ورودمان موقع ، اينجا جهنمي بچه
   را آرت و من بابا

 !    آيد مي يادم...  كرد پنهان پتو زير

  حقيقت  تواند مي چطور اين كه نيستم مطمئن.  ناباوري  از ناشي ضعفي ، و
   به اما  ، باشد داشته

  جهنمي  بچه فساد به  رو  سر باالي  از.  دارد حقيقت كه مطمئنم آوري  تهوع شكل
   مي غرولند با ،

 ! »     منم آن  ـ است شيطاني دزد كسي چه كه دانم  مي من: « گويم
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  دزدي 

 مي  سد ديگري  چيز هر و من بين و بلعد مي خود در مرا ماليمي رنگ  صورتي نور
   چند.  كشد

  رود   مي  بين  از  نور  ،  بعد.    نامطمئن  ،  گيج  ،  تنها  تنهاي   ،  صورتي  نور  و  سرما  ثانيه
   تخت اتاق به و

 زمين روي  هايم دست و زانو با ، شكل عنكبوتي تخت جلو.  گردم برمي الس لرد
   و ام افتاده

 .      لرزم مي و  زنم  مي نفس نفس

  برانابوس  اما ، آيد مي  طرفم  به عجله  با! » كرنل: « زند مي فرياد ـ شارميال ـ  زني
   جلو را دستش

  ضعيفي   اخم  اما  ،  زند   مي  لبخند  جادوگر.    گرداند  برمي  جايش  سر  را  او   و  آورد  مي
  پيشاني بر

  دست   و  هوا  و  اند  زده  زانو  كنارش  درويش  و  شارك.    است  انداخته  چروك  كثيفش
  بو را هايشان

 ياد به  اينكه تا گيجم موضوع  اين از .  است  رفته  ميان از  تعفن بوي .  كشند  يم 
   فقط آورم مي

  جسم.  بود بدلي داشتيم همراه كه جسمي.  بود شده تخته وارد ما روح و ذهن
   در مان حقيقي
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 .     بود مانده باقي قلعه

 ن وي.  دارد قرار  زانويش  روي  جهنمي  بچه  و است نشسته  تختش  روي  الس  لرد
   حالت به هم

 .     نيست خبري  ديگر هيوالهاي   از ، اتاق داخل.  است  نشسته تخت پاي  دار خبر

 باقي شكي هيچ ديگر تا ، كورنليوس ، بگو دوباره: « گويد مي لبي زير الس لرد
 . »    نماند

 چطور  اين كه نيستم مطمئن هنوز.»  هستم دزد من: « گويم مي رنجيدگي با
 حقيقت  تواند مي

  اين  ، بودم تنها وقتي اما ،  چطوري  دانم نمي... دزديدم  را او من. «  باشد داشته
 يك  ، كردم را كار

 ...»    آمدم اينجا...  گذشتم نورها پنجره از اتاقم داخل  از وقتي.  پيش سال

  مي .  اندازد  مي پايين و  باال هوا توي  را جهنمي بچه و ميخندد نخودي  الس لرد
   اين: « گويد

 خدمتگزاران .    هستند  من  فعلي  هاي   محبوب  از  تا  دو  آنها.    وين  برادر  ،  است  آرتري 
   و ، باوفا

 چند!  فرستمشان مي آمدم يك سراغ به كه وقتي ، افرادم ترين كننده سرگرم
   يك ،  پيش وقتي

  را  تو ، كشيدم سرك پنجره آن از وقتي.  كرد باز من دنياي  به اي  پنجره مزاحم
   ، كردم پيدا
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 كنم  تنبيهت  ات  زننده  گستاخي  خاطر  به  و  بگيرم  را  تو  كه  آمد  شمخو.    كورنليوس
   شكل در اما. 

 را عادي  غير جادويي خش خش و ، داشت وجود چيزي  من با تو شدن رو به رو
   هواي  در

 .    كنم تماشا و بمانم منتظر است بهتر كردم  فكر.  شنيدم اطرافت

  بازي   اطراف  آن  آرتري .    بودم  هقلع  بيرون  من.    گذشتي  پنجره  از  من  دنبال  به  تو  «
   و كرد مي

  آرامش  و گرفتي را او تو.  داد مي شكنجه را خودش از تر كوچك هيوالي  يك
  با ، كردي 

 خودت  دنياي   به  را  او  ،  دادي   او  به  انساني  هاي   ويژگي  ،  دادي   تغيير  را  او  جادويت
   هويت ، بردي 

 ...»     تيگذاش  و كردي  مخفف هم  را اسمش و كردي   درست برايش جديد

 !    آرت ـ

  روشن ذهنم در بيشتري  خاطرات و آورم مي  زبان به را اسم  اين كنان خس خس
   كم.  شود مي

 .     اطمينان با اما فهمم مي را موضوع كم

  را  برادرم  ،  رود  مي  بين  از  روشني  آن  وقتي.    زند  مي  برق  جهنمي  بچه  اطراف  هواي 
   كه بينم مي
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  صداي   با  اما  ،  ميكند  غون  و  غان  من  به  رو.    تاس  نشسته  شيطاني  ارباب  پاي   روي 
.  زند  مي برق هايش چشم  در ماتي شكل به رنگ نارنجي  نور.  آرتري  گوشخراش

  سرش.  اش آشفته موهاي 

 .    تيزش هاي  دندان.   است  بزرگ كمي اش  تنه به نسبت كه

  د بو  موقع  چه  دانم  مي.    گرفت  گاز  مرا  او  كه  بود  وقتي  اين: «  گويم  مي  وار  زمزمه
   گاز از آرت. 

  داشت   نگه   هايش  چشم  باالي   را   آنها  وقتي  ،   ها  تيله  و .    آمد  مي   خوشش   گرفتن
   هايش چشم ـ

 . »      بودند شده شيطان هاي  چشم مثل

.   كورنليوس ، دزديدي  را او تو: « گويد مي و دهد مي تكان سر آهسته الس لرد
  ، بودي  تنها تو

  و  باشد روراست تو با كه  يكي ، نيك پيدا  دوست يك بتواني كه نداشتي اميدي 
   پيشت هميشه

 ها  آدم  شكل  به  را  او.    دزديدي   را  آرتري .    كردي   پيدا  من  قلمرو  به  راهي  تو.    بماند
 .   آوردي  در

 . »     است  برادرت واقعا او كه قبوالندي  خودت به

 ! »   دانستند مي  را حقيقت بايد كه بابا و مامان اما: «  زنم مي فرياد

  بچه  آرت كه دانستند مي آنها: « گويد مي و كند مي تاييد را حرفم الس لرد
 .   نيست خودشان
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  او  كه  اي   كرده  باور  تو  چرا  يا  آمده  كجا  از  ،  هيوالست  يك  او  كه  دانستند  نمي  اما
 .    است برادرت

.  بود  داده دست از كه انداخت  مي خودش كوچولوي  دختر ياد به را مادرت  او
   را آرت آمدن

  مي  پدرت.  خداست طرف از اي  هديه او كه كرد فكر و كرد تلقي ديگري  فرصت
   كه خواست

  او . برگردانند خودش واقعي  مادر و  پدر به را او تا بدهد تحويل پليس  به  را بچه
  ملينا كرد سعي

 خودش   با  را  او  تا  كرد  استفاده  تو  از  ملينا.    نشد  موفق   اما  ،  كند  راضي   كار  اين  به  را
   عقيده هم

 تو  از  را  بچه  آنها  اگر  كه  گفت  ملينا.    است  برادرت  بچه  كه  كردي   مي  فكر  تو.    كند
 اينكه خاطر به پدرت.  بيني مي آسيب و كشي مي سختي خيلي تو ، كنند دور
  قبول  ، داشت دوست را تو

 .    بگويد دروغ كه كرد

 شدن   گم  خر  با  اگر.    كردند  دنبال  ـ  مخفيانه  و  ـ  دقت  به  را  خبرها  روز  چند  تا  آنها  «
  اي  بچه

  كرد  مي غلبه  خودشان خواست به آنها نيكخواهي حس شايد ، شدند  مي مواجه
   را آرت   پدرت و

  زده  او به وحشتناكي آسيب خواهرت مرگ .  داد نمي هم شايد.  داد مي تحويل
   هم شايد.  بود
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  داشتن  نگه روي  صورت هر در كه بود كرده هدايت سو اين به  را مادرت او خود
  پافشاري  بچه

 .     كند

  ،   ندارد  وجود  بچه  يك  شدن  گم  از  خبري   هيچ  كه  ديدند  آنها  وقتي  ،  حال  هر  به  «
  گرفتند تصميم

  بزرگ  خودشان بچه  مثل ،  داشتي  باور تو كه برادري  مثل را او و دارند  نگه را آرت 
  اما.  كنند

 يك فقط آنها دانستند مي همه كه بمانند شهري  در توانستند نمي مادرت و پدر
  بردند   آنجا  از  را  بچه  و  تو.     كردند  فرار  و  كردند  رها  را  كارهايشان   ،  پس.    دارند  هبچ
   در را جديدي  زندگي و

 آنها به سوءظن راي  دليلي كس هيچ كه جايي  در ، كردند شروع پسكينستون
   و كارها ،  نداشت

  گ بزر   آرامش  در  را   جديدشان  پسر  توانستند  مي   آنها  و   ،  بود  تر  ساده   زندگي   روابط
 . »     كنند

  بي  من.  كند مي نوازش  را آرت  سر ،  بردارد  من از چشم اي  لحظه اينكه بدون
   ، لرزم مي اختيار

  ،  شود مي تبديل دروغ يك  به زندگيم سال آخرين ،  شود مي  تكه تكه دنيايم
  گناهكار خودم

 .     فريبكار هايي جرم شريك مامان و بابا و  شوم مي اصلي

  دگرديسي  به مربوط طلسم ؟ داد تغيير را هيوال چطور او: « پرسد مي برانابوس
   طلسم ، كلي
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 . »    بربيايد پسش از  تنهايي توانسته نمي  او.   است اي  پيچيده

  سربازهاي   از  او  كردم  مي  فكر  من.    آمد  بر  پسش  از  ،  اينحال  با: «  گويد  مي  الس  لرد
  يك

  همين   به.    شيطاني  ي هيوالها  دسته  و  دار  از  يكي  حتي  يا  ،  است  پرقدرت  جادوگر
   را آرت ، دليل

 خودش  هويت ، پسره گذاشتن سر به سر با كه بودم اميدوار.  برنگرداندم فوري 
 .   كند رو را

 ارباب شايد تا برگردانم اينجا و بدزدم دوباره  را آرت كه گرفتم تصميم آخر دست
   از كورنليوس 

  هاي   توانايي  و  آمد  روقلم  اين  به  كورنليوس  وقتي  تازه.    بيايد  بيرون  مخفيگاهش
  محك را خودش

  چطور  او كه دانم نمي هنوز من.  كند مي عمل مستقل او كه فهميدم من ، زد
   انجام را كارها اين

 . »     داد انجام كه دانم مي فقط ـ داد

  اي  الخلقه  عجيب موجود مثل كن  مي احساس ـ  كنند  مي نگاه من به خيره همه 
   توي  كه هستم

  فلك  كرنل ديدن از و بياييد! بشتابيد!  بشتابيد.  ام آمده در  نمايش به سيرك
   از ، شويد متحير

 ديد از را شيطاني هيواليي تواند مي او!  چهره تغيير ارباب ، شياطين دزد ديدن
   حتي ـ كسي هر
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 !    كند پنهان ـ خودش

  اينها   همه.    ام  نداشته  برادر  وقت  هيچ  من  ،  پس: «  گويم  مي  وار  زمزمه  صدايي  با
 . »     بود دروغ

 به حاال و!  خواب يك ، رويا يك: « گويد مي و كند مي اصالح را حرفم الس لرد
   كمك لطف

 . »    اي  شده بيدار خواب از من سخاوتمندانه هاي 

  برايش   را  موضوع  راحت  توانستي  مي  تو!    كمكي  چه: «  گويد  مي  خشم  با  درويش
 .   بدهي توضيح

    « 

  كشف  را  حقيقت خودش بايد او .  شد مي  تقلب ري طو اين: « گويد مي  الس  لرد
  يا ـ كرد مي

  من  ، صورت هر در.  گذراند مي جو و جست به بيخودي  را  عمرش بقيه اينكه
 اما.  بود  مزه با برد مي جهلش و خبري  بي  از كه رنجي ديدن.  شدم مي خوشحال

   حقيقت  فهميدن با كه رنجي

 . »     داشت كيف اندازه همان به هم شد مي دچارش

 . »     كرد كشف  را حقيقت.   داد شكست را تو او ؟  رنجي چه: « پرسد مي شارك

 يك كار اين با و: « گويد مي ماليمت با شارميال و ريزم مي اشك آرامي به من
   دست از را برادر

 . »     داد
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 يك ، بود بدلي برادر  يك آن.  نداشت برادر وقت هيچ او اما: « گويد مي شارك
 . »     هفاخت جوجه

  اما : « گويد مي و  ، آيد مي من طرف به ،  گيرد مي فاصله برانابوس از  شارميال
  مي فكر كرنل

 .     گذارد مي ام شانه روي  را دستش. »   است واقعي برادر يك كه كرد

  موضوع  به اي  عالقه هيچ ديگر»  ؟ چي حاال: « پرسد مي جدي  خيلي برانابوس
  يا دزدي  بچه

 »     ؟ برويم كه آزاديم ما. «   ندارد رديگ چيزهاي  و توهم

  او .  كرد عمل توافقمان تعهدات همه به كورنليوس.  البته: « گويد مي الس لرد
   را حقيقي دزد

 توانيد مي ، باشيد داشته دوست وقت هر شما. گفت  را اسمش و كرد شناسايي
 درگير   ما  وقتي  انگار. «    كند  مي  نگاه  اطراف  به  هوا  به  سر  خيلي. »    برويد  اينجا  از

   كاداور ، بوديم ديگر مسائل

  و  بگيريد را  ردش دوباره  توانيد مي  شما كه  مطمئنم من اما ،  رفته در  يواشكي
 . »     كنيد پيدايش

  بازي  دلقك اين توي  كافي اندازه به.  برويم بياييد پس: « گويد مي برانابوس
   ايم كرده تلف وقت

    . « 

 مي جا ما همه! »  عقل بي مردك ، احمق  ، شو ساكت: « زند  مي فرياد شارميال
   با او.  خوريم
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. «   گذارد مي من گردن پشت را دستش بعد.  كند مي نگاه برانابوس به خشم
   برادر مسئله االن

 . »     كنيم رسيدگي آن به  بايد كه است كرنل

  شارميال »    ؟  برادر: «  گويد  مي   و   دهد  مي  بيرون   را  دهانش   هواي   خشم   با  برانابوس
   اي  بچه به

  جانور  يك فقط آن اما. «  كند مي اشاره است نشسته الس لرد زانوي  روي  كه
   كه است شيطاني

 . »     است بچه پسر يك شبيه

  لب   روي   كه  لبخندي   با  ،  من  و.    بوده  كرنل  برادر  او  ،  گذشته  سال   يك   در  اما.    بله   ـ
   اربابش هاي 

 .     بخواهد را  اين كرنل اگر.  باشد بتواند  هم باز كه كنم  مي گمان ، بينم مي

 ، داريد تيزي هاي  چشم شما: « گويد مي و خندد مي ساختگي خيلي الس لرد
   با. »  موخرجي بانو

  سعي  و  خندد  مي  ريز  ريز  بچه.    گيرد  مي  را  ـ  آرتري   ـ  آرت  ،  هايش  دست  زا  تا  چهار
   كند مي

  ،  است ارزش با نم براي  آرتري . «  بگيرد گاز را شيطاني ارباب هاي  دست از يكي
   همان به اما

  بد  چه ندارم دل اصال ـ نيستم سنگدل من. است عزيز هم كورنليوس  براي  اندازه
.  برود كه بدهم اجازه  خويشاوندم اين به خواهم مي دليل همين به ـ خوب چه
  من ، ببردش بخواهد كرنل اگر
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 . »     شوم  نمي مانعش

  را  آرت توانم مي من: « پرسم يم  و گردانم برمي طرفش به را نگاهم  آهسته
   مي او ؟ برگردانم

 »     باشد؟ من برادر  دوباره تواند

 . »     بخواهي تو اگر: « گويد  مي  لبخند با الس لرد

 هاي  انگشت آن باالي  از كه آرت به بعد ، كنم مي نگاه شيطاني ارباب به خيره
   برايم قلنبه قلنبه

 فرقي هيچ ، دزديدش كاداور كه زي رو با اش قيافه.  است كرده باز را نيشش
  نبايد چرا.   ندارد

  كه  كنم فراموش كلي  به و  بدهم ادامه زندگي به  ،  ببرم خانه به  برادرم  مثل را او
   دوره اين در

     ؟ است افتاده اتفاقي چه آميز جنون

 »     ؟  آيد  مي در  آب  از چي ،  بشود بزرگ وقتي: «  پرسد مي  درويش

  بچه  يك  كه  بزند حدس  تواند  مي كسي: « دهد مي ابجو گري  حيله  با الس  لرد
   بزرگ  چطور

 »     ؟  شود مي

  وقتي .    بگيرد  گاز  را  ها   آدم   دارد   دوست  او  االن  همين.    داني  مي   را  من   منظور  تو  ـ
  تر بزرگ

  يك   باشد  انسان  آنكه  از  بيشتر  ؟  بكند  تري   وحشتناك  كارهاي   خواهد  نمي  ،  بشود
   هيوالي 
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     هيوالست؟ باطنش و دارد را ها آدم ظاهر كه وجودي م يك  ؟  شود نمي شيطاني

  كردن   استفاده  براي   اي   شيوه  عجب  تو: «  گويد  مي  و  اندازد  مي   باال  شانه  الس  لرد
   كلمات از

  كورنليوس . دهد مي نشان را خودش حقيقي  آرتري  كه كنم مي فكر  من!  داري 
  او.  كند  خالص اصلش از  را  او  تواند نمي اما ،  كند مهار  را او  كه دارد  را قدرت اين
  كارهاي  كه خواهد مي

 اما .  كند  مي پيدا اش خواسته به رسيدن براي  راهي احتماال و   بكند، وحشتناك
   به وقت هيچ

 . »     مطمئنم يكي اين  از ،  زند نمي صدمه كورنليوس 

 كند مي نگاه من به جدي  خيلي. ايستد مي شارميال كنار و آيد مي جلو درويش
 :«  گويد مي و

  رفتار  تو. برگرداني را  او نبايد كه كنم مي  فكر  من اما كرنل، توست، با تصميم
 .  اي  ديده را هيوالها

 .»    كني عوض   را او تواني نمي

  قلبش  چرا  كنم،  عوض   را  شكلش  توانم  مي  اگر!  كنم  سعي  توانم  مي:«زنم  مي  فرياد
     »نتوانم؟ را

  گاهي.  ندارند  ما  مثل  اساتياحس  شيطاني  هيوالهاي :«گويد  مي   آرامي  به  برانابوس
   در را تصور اين

  داشته   دوست  ما  مثل  كنند،   احساس  ما  مثل  توانند   مي  كه  آورند   مي   وجود  به  ما
   به و باشند
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  ما . است  طبيعتشان اين. شان همه هستند، هيوال  آنها اما. كنند توجه ديگران
   را اين توانيم نمي

 .»    كنيم عوض

  بغلش   خواهد  مي  دلم  خيلي  كنم،   مي  نگاه  آرت  ه ب  دوباره .  كنم  مي   گريه   سختي  به
  بازي  او با كنم،

  وقت   هيچ  اگر .  نيست  عادالنه   كنم  انتخاب  مجبورم   اينكه.  بشوم  بزرگ  او  با  و  كنم
   برادر اصال

  را  سختي همه اين... باشم داشته را او سال يك. بودم تر خوشحال االن نداشتم،
  تا بگذرانم

  به  تنهايي باشم مجبور... بشوم مواجه قضيه اين با وقت آن ... كنم پيدايش
  و بابا به... برگردم خانه

 ...    باشم مراقبش نتوانستم كه بگويم مامان

 تنها خواهم نمي ديگر من! بكشد را كسي كه نيست مهم برايم:«زنم مي فرياد
   يك داشتن. باشم

     »ي؟ چ  بگيرم را تصميم اين اگر. است تر مهم ديگري  چيز هر از برايم برادر

  از   كه  وقتي  فقط.  باشي  موفق   پس:«گويد  مي  و  كشد  مي  باال  را  دماغش  برانابوس
   پشته ها كشته

  بگويي  والدينت به  باشد الزم شايد و. نكن خبر را من هاي  مريد شود، مي درست
   را خودشان كه

 .»    است  امن جايشان دنيا، ديگر طرف در. بكشند كنار آرت از
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 ـ ديگر هاي  قلمرو همه و دنيا همه به ـ آرت الس، لرد درويش، برانابوس، به رو
 كاش.  متنفرم  زندگي  خود  از  متنفرم،  ديگر  دنياي   هر  و  دنيا  اين  از.  كشم  مي  نعره

  هر كاش. بودم كرده نابودش

  از  انفجاري . بودم كرده نابود را خودم طور همين و داشت وجود دنيا توي  چي
   ـ عظيم قدرتي

 .   دردي  هيچ نه و هست نگراني نه ديگر! بنگ

  ،  زند   مي لبخند ،   معصومانه  كه ،  آرت   به و.  افتد  مي  الس  لرد  نيشخند به نگاهم
   هيچ آنكه بدون

  اينكه  به  ،  كنم مي فكر  مامان و بابا به.   بشود ديده هايش  چشم  در  شرارتي  برق
   دوستم چقدر

 خريدند  جان  به  را  شدن  زنداني  خطر  و  گذشتند  چيزي  هر  از  من  خاطر  به  و  ،  داشتند
   خيلي و

  كنند  حفظ را من سياه راز  اينكه براي  فقط .  نداند  كسي شايد كه ديگر هاي  چيز
 من اما ، است بوده هم خودشان خاطر به اين ، قطع طور به.  باشم شاد من تا

   كه ـ  دارم باور يعني ـ كنم مي فكر

 .      اند كرده را كار اين من خاطر به بيشتر

  به  را هيوال  يك توانم نمي من.  بكنم را  كار اين آنها با انمتو نمي كه  دانم مي و
   توي  آدم شكل

  ،  بكنم را كار اين اگر.  كند نابود را چيز همه  تا بگذارم آزادش و ببرم آنها خانه
   اندازه به هم من

 .     ام خبيث و هيواليي الس لرد
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  كه   هيواليي  و  سال  لرد  به! »  برو  جهنم  به  ات  گنديده  خويشاوند  آن  با: «  نالم  مي
   بچه شكل به

 درياي يك به برايم را دنيا و شود مي سرازير هايم اشك.  كنم  مي پشت ، است
   مي تبديل شور

 ، برد مي بيرون آنجا از مرا و كند مي نوازشم مادرانه شارميال كه فهمم مي.  كند
  موقر هم بقيه و

  را  من بدبختي نگارا ، گويد  مي چيزي  الس  لرد.  آيند  مي ما سر پشت  سنگين و
  ، گذريم مي اصلي اتاق از.  كنيم نمي توجه هيچ او به ما اما ، كند مي مسخره

   و ديگر عنكبوتي تار هاي  راهرو از

 فقط   ،  كنيم  مي  مكث  آنجا.    رسيم  مي  متحرك  پل  به  و  شويم  مي  رد  شطرنج  اتاق
   و.  لحظه يك

  قلعه  عمق  از ، اند كرده فروكش لحظه يك كه ، هايم هق  هق  الي  به ال در من
  خنده  ، شنوم مي را هيوال آن كودكانه خنده ، بار آخرين براي .  شنوم مي صدايي
   كه ام گمشده آرت ـ آرتري 

 .      نبود برادرم هرگز

   

   

   

   

   



 
 

www.cafewriters.xyz Page 404 

   ها حافظي خدا

 پشتم برانابوس.  شديم وارد قلمرو اين به كه اي  نقطه همان در.  قلعه بيرون
 :  گويد مي و  زند مي

  به  طوري  درويش .  كند  مي غرغر شارميال. »  كنيم پيدا را كاداور  برويم بيا «
   نگاه برانابوس

  يك   انگار  كه  شود  مي  قرار  بي  طوري   شارك  حتي .    دارد  سر  تا  دو  او  انگار  كه  ميكند
  ناسزاي 

  به  رو»  چيه؟: « گويد  مي تشر با برانابوس.  است شنيده وحشتناك خيلي
  فشارش   تحت قدر آن  و بياوريم گير را او  مجبوريم ما«   . كند مي  اخم  مريدانش

   گاش ـ كا درباره چي هر تا بگذاريم

 . »     آمديم اينجا همين براي  ما.  بگويد داند مي

.   كرد مي اشتباه گاش ـ كا مورد در ناديا.  گذشته ديگر اين: « گويد  مي شارميال
  ما اينكه مگر

  هدف  ، صورت  هر در.   باشيم نشده متوجه  خودمان اما ، كرده  پيدا را  قطعه آن
   كاداور اصلي

  كند  كشف  را  دزدي   به  مربوط  حقيقت   بتواند  او  تا  بوده  قلمرو  اين  به  كرنل  كشاندن
   هم حاال. 

 »     ــ و برگردد اش  خانواده پيش او  كه است وقتش

  مسئله.  نداشت اهميت قوت هيچ او برادر قضيه! نه: « زند مي فرياد برانابوس
  گاش ـ كا مهم
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 . »    است بوده هم هميشه   و است

  نه  ، نظرم  به  و. كرنل براي  نه اما.  شايد ،  تو براي : « گويد مي  آرامي  به  درويش 
 .  ما بقيه براي 

 . »      شده تمام قضيه آن ـ شارميالست با حق 

.  كند مي سرخ را گردنش خشم هجوم. كند مي نگاه ما به خشم با برانابوس
  چيزي  ميخواهد

  بخواهي،  اگر: « گويد  مي  و كند، مي  ساكت  را او  رود،  مي  جلو  شارك اما  يد،بگو
  اسلحه   آن  تواني  مي  من  كمك  به   كه  كني   مي  فكر  اگر.  كنم  مي   خدمت   تو  به  من

   پيدا را شيطاني  برانداز خانمان

 اوضاع در تغييري  من وجود كه دارم شك  اما. هستم  همراهت عمر آخر تا كني،
 .  بياورد وجود به

  درويش  نظر با من. بدهد تغيير را شرايط ما از كدام هيچ وجود كنم نمي فكر
   مسئله ـ موافقم

  خيلي   چيز.  كشاند  جا  اين  به  را  ما  كه  بود   اين.  او   جوي   و  جست  و  بود   كرنل  اصلي
   نظر به مهمي

 اما ـ بميرند خاطرش به شدند مجبور ناديا و راض كه است احمقانه و آيد، نمي
   همين  زندگي

 »    .  است

 »     نه؟ تري، باهوش من از كه كني  مي فكر تو: « گويد مي  خشم با برانابوس
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  را آن توانم مي ميگيرد،  قرار مقابلم در  روشن روز مثل حقيقت وقتي اما. نه ـ
   ـ كا از من. ببينم

  كاداور شايد. نه هم شايد كني، پيدايش بعدها شايد. دانم نمي چيز هيچ گاش
   به را تو بتواند

  به   او.  برود  كرنل  كه  است  وقتش  االن  اما.  نتواند  هم  شايد  كند،   هدايت  آن  طرف
  تعلق  اينجا

 .   نيست  ديگر. نيست ماجرا اين جزو. ندارد 

  خواهد مي دلم. ام  شنيده شارك از حال به تا كه است چيزي  ترين باارزش اين
   او از خاطرش به

  خفه   داشت  و  بود  يچيده پ  گلويم  دور  كاداور  موهاي   كه   وقتي  مثل  اما  كنم،  تشكر
   بغض ميكرد، ام

 .    دهد مي  فشار را گلويم

  با بعد. دوزد مي من  به را نگاهش و كند مي اخم مريدش سه هر  به رو برانابوس
   تفاوتي بي

  بحث  شما همه با ندارم خيال من. باشد: « گويد مي و كشد مي باال را دماغش
   به كم كم. كنم

  احتياط، محض فقط صورت هر در . ايم بوده هسيا نخود دنبال كه رسد مي  نظرم
  من  همراه  هم  شما كه  ندارد وجود دليلي هيچ اما  روم، مي  كاداور  دنبال من

   طور همين و.  شده تمام مبارزه. بياييد

 . »    خونريزي  و قتل



 
 

www.cafewriters.xyz Page 407 

 .    كند مي شروع را وردي  خواندن و كشد مي عميق  نفس  يك گردد، برمي

 .    كنند مي نگاه يكديگر به دتردي با درويش و شارك شارميال،

 »     برويم؟ توانيم مي ما ؟ همين: «  گويد مي  درويش

 من. برويد عاديتان كارهاي  سراغ . كند باز پنجره يك برايتان پسره  بگوييد. آره ـ
   شما با خودم

 .    باشم داشته احتياج كمكتان به  اگر. ميگيرم تماس

  مي  نگاه من به سه  هر بعد. ند زن مي لبخند شارميال  و شارك. خندد  مي درويش 
 .    كنند

 »     برويد؟ خواهيد مي كجا: « پرسم مي آنها از

  را  راهمان خودمان  ديگر آنجا، از. برسان خودت  محل به را ما  تو:« گويد مي  شارك
   مي پيدا

 . »    كنيم

 آنها .  گردانم برمي نور هاي   لكه طرف به  را رويم بعد و دهم  مي تكان سر  آهسته
   ههميش مثل

  مي  هوا در ، ام  آمده  بيرون تخته داخل فضاي  از كه حاال و  اند كرده ام دوره
   طرفي از.  درخشند

 .    كنم مي فكر پسكينستون به وحشتزده، طرفي از و شوق با

    

  باز  پنجره . ميدهم قرار  يكديگر كنار را تپنده  نورهاي  لكه. كشد نمي  طول  خيلي
   پنجره. شود مي
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  براي . ها ديوانگي اين همه از شدن خارج براي  گذرگاهي .يكدست آبي رنگ به اي 
   به بار، آخرين

 .    كنم مي نگاه برانابوس به  و هيوال، از پر آسمان  قلعه،

 مي كه كرديد كمكم دليل اين به فقط دانم مي. متشكرم: « گويم مي لبي زير
  گاش ـ كا خواستيد

 . »    كنم كشف را حقيقت توانستم نمي من شما، بدون اما. كنيد پيدا را

 خاكستري   هاي   چشم  با. »  بود  خوب  خيلي  كارت: «  گويد  مي  كنان  خرخر  برانابوس
   رنگش آبي ـ

  كه  نيست جايي همان هميشه  خانه. « گيرد مي  باال  را سرش. كند مي  نگاهم
 .  داري  را انتظارش

  من  به  وقت هر. شود مي عوض زندگي كه  طور  همان بشود، عوض تواند  مي
   مي  ي،داشت  احتياج

 . »    كني پيدايم كجا داني

  مي   هل  نور  پنجره  طرف  به  مرا. »  ندارد  احتياج: «  گويد  مي  مختصر  خيلي  درويش
   از و دهد

 .   برد مي بيرون هيوالها و شياطين دنياي 

    

 اگين خانم كه جايي همان. هستيم پسكينستون  از خارج اي  منطقه  در. شب
   كاداور و شد منفجر
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  نگاه  يكديگر به ايم، ايستاده  ماه نيمه هالل زير نفر چهار هر . آمد ما دنياي  به
  بوي  و كنيم مي

 .    كشيم مي  هايمان ريه به را خودمان دنياي  خوش

  تن  پاره،  هاي   لباس  به   و. »  ايم  شده  تماشايي  خيلي: «  گويد  مي  خنده  با  شارميال
   و زخمي بدن و

 .    كند  مي اشاره مان برهنه پاهاي 

  و  كشد مي بود را آستينش . » دهيم نمي گند بوي  كم دست« : گويد مي شارك
   آن خاطره از

 .    رود  مي هم در اش قيافه كثافت، و خون از پر چاله

 ناگهان   و  اندازم  مي  پايين  را  نگاهم. »  متشكرم: «  گويم  مي  زمزمه  مثل  صدايي  با
   يك مثل دوباره

 نگذاشته بيرون نياد اين از را پايم هنوز كه زماني مثل كشم، مي خجالت بچه
   آن توي . بودم

 .    ام  پسربچه يك فقط اينجا. بودم آنها مثل يكي هم  من ها، قلمرو

  زندگي  عمر يك  اندازه به  ما. نيست تشكر به  نيازي : « گويد مي  لبخند  با درويش 
 .»    ديديم ماجرا

 يك شبيه بيشتر. گذارم  نمي ماجرا را اسمش من: « ميگويد متفكرانه شارميال
   ـ بود سكابو

 . »    نبينم را آن مثل وقت هيچ ديگر  اميدوارم كه كابوسي
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  قضيه  اين و ايم زنده  كه حاال . باش صادق: « گويد مي و زند مي  لبخند درويش 
   سر پشت را

 چيز همه كه نيستي فمتأس هم ذره  يك حتي كه نگو من به ايم، گذاشته
  ماجراي . شده  تمام

 »     گويم؟ مي  تدرس. جادويي اما بود، اي  وحشيانه

 .    متنفرم اش دقيقه  هر از. بود  وحشتناك. نه ـ

 »     چي؟ تو شارك،: «  پرسد مي  درويش

. «  خنديم مي ما همه و . » متنفرم لجن چاله  آن از : « گويد مي  و  كند مي خرخر
   خيلي آن، از غير

 ناديا   و  راض   كه  مطمئنم   من.  مانديم  زنده   كه  است  اين  دليلش  اما.  بود  پرهيجان
  ديگري  نظر

 . »    داشتند

 را ناديا قضيه بايد من . كنم مي گناه احساس ناگهان برد، مي را ناديا اسم وقتي
   اما. بگويم آنها به

  كه  كسي تنها. زند نمي صدمه آنها به كه گفت  ناديا آن، از غير. ام  داده  قول
 ،  است متنفر ازش

 .    است  برانابوس

 .    شود مي  محو لبخندش  و»  بود؟ آدمي جور چه راض: « پرسد مي  درويش

 . »    موقر زاده نجيب يك: « گويد  مي شارميال
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  معركه .  شناختم  مي  را  راض  من.  آره: «  گويد   مي   و   كند  مي   تاييد  را  او   حرف  شارك
  اما. بود

  را  ها مرده است بهتر ايم، گرفته پيش ما كه كاري  در. نزنيم را حرفش بياييد
  با و كنيم فراموش

  مي  غرغر و ميدهد قوس و  كش تنش به. » برسيم ها زنده به نحواسما همه
   روم  مي من. « كند

 »     كنيد؟ مي كار  چه شما. بزنم شيرجه تويش كه كنم پيدا درياچه يك

  شدن   مريد   براي   كه  مانده  چيزها  خيلي  هنوز .  آيم  مي  تو  با  من: «  ميگويد  درويش 
 . بگيرم ياد بايد

    « 

  يكي   شارميال،   به  رو  بعد،. »  نيستم  مطمئن  قدرها   آن  من: «  ميگويد   لبي  زير  شارك
   ابروهايش از

 .    اندازد  مي باال را

  مي  خيره ماه به. » كنم استراحت مدتي خواهم  مي من: « گويد مي هندي  زن
  ها سال. «  شود

  مادرم و پدر دهكده به شايد. دارم را مرخصي  كم يك استحقاق. ام بوده مريد
  يادشان به و بروم

 مي  پايين  را  نگاهش  و  كشد  مي  آه. »  كشتند  را  آنها  شيطاني  هيوالهاي .  نمك  دعا
  براي . « اندازد 
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. »  شدند  كشته آزمون اين در كه آنهايي همه و. ناديا و. كنم  مي دعا هم راض
   مي نگاه من به

  وجود  وقت هيچ اگرچه آرت، براي  شايد و. كنم مي دعا كرنل براي  و. « كند
 .»    نداشت 

:  كند   مي  زمزمه  گوشم  در  او.  ميروم  طرفش  به  و  زنم  مي  لبخند  او  به  هسپاسگزاران
   بود عجيب« 

 . »   كني پيدا را گاش  ـ كا نتوانستي تو كه

 . »   ندارد وجود اصال شايد: « دهم  مي جواب

  قلمرو  آن توي  وقتي دانم نمي. « شود مي ترديد دچار... » شايد يا: « گويد مي
   سعي تو اگر بوديم،

 . »    افتاد مي اتفاقي چه كني، باز ما سوي  به اي  پنجره ميكردي 

 »     چيه؟ منظورت: « گويم مي اخم با

 .    گردد برمي بعد، و  زند  مي لبخند مرموزي  حالت با جوابم در

 پا آن و پا اين و ام شده دودل دهكده به ورود براي  من بيند مي وقتي درويش
   مي كنم، مي

  راه  به رو اوضاعت تا كنيم مي كمكت. بمانيم تو اب مدتي توانيم مي ما: « گويد
  چيز همه و بشود

 . »   دهيم مي توضيح مادرت و پدر براي  را

  براي  را الس لرد قضيه  تواني مي كني مي فكر واقعا تو: « گويم  مي و خندم مي
  من مامان و بابا
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 »     بدهي؟  توضيح

 . »    تو نفع به امتياز يك: « گويد مي و خندد مي نخودي  درويش

  دستش   وقتي   هم  او.  كنم  مي  تعريف  هايش   خالكوبي  از   و  دهم  مي  دست  شارك  با
 ،  كنم مي رها را

: «  گويم  مي  و  دهم  مي  دست  درويش  با  بعد.  دهد  مي  تندي   نظامي  سالم  من  به
  هاي  تيغ تيغ

 . »    اند ريخته پايين و اند شده   شل سرت روي 

 پايين و شده شل پايم تا رس كنم مي احساس: « دهد مي جواب باز نيش با
 . »    است ريخته

  كلمه  هر از بيشتر كه اندازيم مي يكديگر به نگاهي بار آخرين براي  نفر چهار هر
  حرف اي 

  چراغ  به رو حركت بي و شوم مي جدا مريد سه آن از گردم، برمي خسته. ميزند
   دهكده هاي 

  با. گويند مي چي بابا و مامان بشوم، وارد  خانه در از وقتي دانم  نمي. ايستم مي
   هيجانزده لرزشي

 .    بروم خانه به تا افتم  مي  راه عصبي، و
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  خانه در تنها

 .    نبود شكوهي پر بازگشت

.  بود  گذشته سال هفت  تقريبا گذشتم، پنجره آن از آرت، دنبال به كه زماني از
   الس لرد اگرچه

  هفت .  بود  ممكن  غير  برايم  كردنش  وربا  اما  بود،  داده  هشدار  من  به  را  چيزي   چنين
 ، تغيير سال

  دست  از  را  ها لحظه آن همه من و  ـ دنيا پيش به رو  حركت ها، مرگ  و ها تولد
 .    ام داده

 با   چروك،  و  چين  پر.  بودند  شده  پيرتر  خيلي  داشتم  خاطر  به  آنچه  از  بابا  و  مامان
  موهاي 

 .    اشتند وجود قبال  كه هايشان چشم در  اندوهي و خاكستري،

 من اما بود، گذشته سال هفت اگرچه. بينند مي مرا روح  كه كردند مي فكر آنها
   همان به درست

  مامان .  ها  لباس  همان  با  حتي  بودم،  شده  ناپديد  پيش  سال  هفت  كه  بودم  شكلي 
  بابا. كشيد جيغ

  پوشاندند  دستي دو را هايشان چشم گرفتند، فاصله من از آنها. طور همين هم
   وحشت شدت از و

 .    افتادند نفس نفس به

 مامان  ببينم  كه  بودم  نكرده  آماده  را  خودم  و  نداشتم  را  واكنشي  چنين  انتظار  هيچ
   شدت از بابا و
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 مدام. افتاد راه هايم  اشك و آمدم در پا از. بكشند جيغ سرم  طور آن وحشت،
   و زدم مي ضجه

 ! »   من! من! منم اين! منم: « گفتم مي

  يك   مثل  طور  آن  اگر   شايد.  آمد  جلو  احتياط  با  لرزيد،  مي  ترس  از  هك  بابا  ،  باالخره
   كوچولو بچه

  سيخونك  من موي  بي  سر به. كرد نمي پيدا  را شجاعت  اين او  كردم،  نمي  گريه
   مي انگشتش. زد

  وقتي . برود فرو سرم توي  يكراست انگشتش داشت انتظار  انگار كه طوري  لرزيد،
   اتفاق اين ديد

 .     زد سيخونك من به دوباره و   كشيد هم  در را ايشه اخم افتد،  نمي

  مرا  خواست مي دلم. » ام واقعي من: « ناليدم كردم، مي نگاهش كه طور همان
 ،  كند بغلم و بگيرد

 . »    ام برگشته . بابا ام، واقعي من. كرنل. منم اين. « دارد دوستم بگويد

  تواند  نمي  اين«  : داد تكان را سرش آرامي به »  كرنل؟ : « گفت كنان خس خس
   تو. باشد ممكن

 ... »    شود  نمي... نيستي آن...  

  چند . ريخت اشك و زد  فرياد را اسمم گرفت، آغوش در مرا افتاد، من روي  بعد
 ،  بعد  لحظه

  دست   صورتم  و  سر   به  زدند،  سيخونك  من  به  هم   با  دو  هر  و  آمد،  كارم  هم  مامان
   و كشيدند
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 .    ريختند مي  اشك و خنديدند مي  همزمان. كردند  بغلم

    

.  بدهم  توضيح برايشان را قضيه  تا كردم تالش ها  هفته و  روزها و  ها ساعت
 ،  پنجره نورها، درباره

  و  الس  لرد  مختلف، هاي  قلمرو بين سفرم  برانابوس،  كاداور،  تعقيب  دزدي،  بچه
  برايشان آرتري 

  هيچ  اما. نندك باور توانستند نمي. نكردند باور را هايم حرف آنها و. زدم حرف
   هم توضيحي

  زخم   كلي  از  غير)    و  ام  برگشته  سال  همه  اين  از  بعد  چطور  من  بگويد  كه  نداشتند
  جاي  و

 .   ام نكرده تغيير هيچ(   خراش و سوختگي

 كنند،  اش  معاينه  بايد  ها  متخصص.    ببريم  دكتر  يك  پيش  را  او  بايد: «  گفت  بابا
   هم جسمي  هم

 . »   بفهمند را حقيقت توانند  مي آنها. رواني

  حقيقت  عين ام قصه كه بگويم  و كنم اصرار  حرفم روي  بتوانم من آنكه از قبل
  مامان است، بوده

 تبديل  الخلقه  عجيب  موجود  يك  به  او  طوري   اين!  نه: «  گفت  اي   آهسته  صداي   با
  آنها.  شود مي

  . كنند مي  دور  ما از  را او . بدهيم جواب خواهيم نمي  ما كه پرسند  مي چيزهايي
  هيچ ديگر شايد
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 ... »     و آنابال مثل و ببينيمش دوباره نتوانيم وقت

  حقيقي   آرت  اينكه  درباره  بحث  از.  نياورد  زبان  به  را  سومش   بچه  اسم  وقت  هيچ  او
   است  نبوده

 نخواستند  كدام هيچ. كرد نمي جو و پرس او درباره هم بابا. كرد مي دوري  هم
   از  قسمت اين كه

 .    بشنوند  دوم ارب براي  را من داستان

 اما. پذيرفتند را من غريب و عجيب داستان اكراه با آنها نبود، ديگري  چاره چون
   من درباره

 پخش  من  شيطاني  هاي   قصه  اگر  كه  گفت   مي  بابا.  نگفتند ها  همسايه  به  چيزي 
   مثل همه بشود،

 اب پسكينستون اهالي از زيادي  ،تعداد ضمن در. كنند مي رفتار ما با ها ديوانه
   بچه كاداور، حمله

  چه  من  دوباره شدن پيدا كه نبود مطمئن بابا و  بودند داده دست از را هايشان
  مي آنها روي  اثري 

 .    گذارد 

 روستا در  عادي  زندگي  به  را  من بتوانند تا بودند  اي  چاره فكر  به مامان و بابا
   اين در و برگردانند

  پسر  يك من كند وانمود ست خوا مي مامان. كردند پنهان خانه داخل مرا مدت
  يتيم عموي 
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 بابا.  دارم   آنها  رفته  دست  از  پسر  با  زيادي   خيلي   خيلي  شباهت  تصادفا  كه  هستم
   نظريه فكر به

  سال  هفت اين در كه  كند  متقاعد را مردم تواند  مي كرد مي فكر او ـ  بود  فريزر
  من ها  دانشمند

 !    اند كرده حفظ منجمد حالت به را

  مي  نظر به اساس بي و سست  چقدر توضيحاتشان كه شدند همتوج آنها وقتي
   گرفتند تصميم آيد،

  چرا   ـ  بود  داده  نتيجه  بار  يك  فرار.  كنند  ترك   را  آنجا  فقط  توضيحي،  هيچ   بدون  كه
   دوم بار

 افتاديم مي  راه  جايي طرف  به و كرديم مي جمع را وسايلمان بايد ندهد؟  جواب
   ما كس هيچ كه

  خوششان   پسكينستون  از  بابا  و  مامان.  كنيم  شروع  اول  از  را  زچي  همه  تا  نشناسد  را
  اما  آمد، مي

  هيچ  به  كه است اين حل راه  تنها آمد مي  نظر  به. داشتند دوست بيشتر را من
   آشنايي  و دوست

 .    كرديم را كار همين بنابراين،. كنيم فرار  شبانه ، دزدها مثل و نزنيم حرفي

    

 به نبود، راحت كدام هيچ در مامان كه  كوچك، ركشه چند كردن امتحان از بعد
  شهر يك
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  رستوران  يك  در مامان و كرد  پيدا كار سازي  ساختمان مجتمع يك  در  بابا. رفتيم
   غذاهاي 

 .   حاضري 

  توي  من هم روزها. دهند  مي  درس  من به  آيند،  مي  خانه به  وقتي  ها شب  آنها
 ، مانم مي خانه

  مي   مدل  هاي   هواپيما  و  كنم  مي  بازي   خوانم،  مي  كتاب  كنم،  مي   تماشا  تلويزيون
   بيرون . سازم

  حقيقت   اگر  كه  ترسند  مي  بابا  و  مامان.  نيست  امن  هيچ  ديگران،  با  ارتباط  و  رفتن
   مرا شود، برمال

 .    بگيرند آنها از

 من . كردم مي را فكرش كه نيست چيزي  اين. برم نمي لذت زندگي اين از من
   شجاعانه كارهاي 

  ديدم  شكنجه بدهم، نجات را برادرم تا انداختم خطر به را چيزم همه ام، كرده اي 
  حاال   اما.  كنند  تصور  را  آنها  توانند  نمي  حتي  مردم  بيشتر  كه  گذشتم  موانعي  از  و

   آن  درباره ندارم اجازه

  شرمندگي  باعث وجودش كه كسي مثل مجبورم و بزنم حرف كسي با ماجراها
   را خودم باشد،

 و افتاد اتفاقي چه  برايش اينكه زنيم، نمي حرف آرت درباره حتي ما. كنم قايم
   او  كه حقيقت اين

 حرف مامان با موضوع اين درباره كردم سعي بار يك . بود مبدل ظاهر با هيواليي
   دو او اما بزنم،
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  هيچ   ديگر  و  بشوم  ساكت  كه  كشيد  جيغ  من  سر  و  گرفت  را  هايش  گوش   دستي
   را او اسم وقت

 .    نياورم

  فهمم  مي من اما گويند،  نمي  چيزي . نيستند خوشحال كدام هيچ بابا، و مامان 
   مي آرزو پنهاني كه

  سخت   برايشان   آرت  و  من   دادن  دست  از.  گشتم   برنمي  وقت  هيچ  من  كاش  كنند
   از بعد اما بود،

  در  آنها. بيايند كنار  قضيه  اين با كه  گرفتند مي ياد داشتند  سال، هفت 
   آرامش به پسكينستون

 كه  جايي داشتن و يكديگر با بودن از و كردند، مي را زندگيشان بودند، رسيده
   را اسمش بشود

 .    بودند خوشحال گذاشت خانه

  مجبور . شد رو و زير آنها دنياي برگشتنم، با. كردم خراب را چيزها آن همه من
   و خانه شدند

  را  وحشتي زا پر و پنهاني زندگي و شدند ها جاده آواره كنند، ترك را دوستانشان
 .    گرفتند پيش

  و  بدهم نجات را آرت خواستم مي بريزم، هم به را آنها زندگي خواستم نمي من
  خانه به

 دنياي  آن گذاشتن سر پشت از بعد. باشم قهرمان يك خواستم مي برگردانم،
  از پر وحشتناك
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 تمدوس  و  بپذيرند  مرا مامان و  بابا  كه  خواستم  مي  ديگري  چيز  هر  جاي   به  هيوال،
 .  باشند داشته

 .    بشود حمايت زندگيم از كه خواستم مي من

.  كابوس يك  به ام، برگشته  سازي  ظاهر و  دروغ از پر عجيبي زندگي  به عوض،  در
  اين  از  ذره هر

 كردم، مي ترك را دموناتا دنياي  وقتي كه است كابوسي همان دردناكي به زندگي
   داشتم آرزو

 .    كنم فرار آن  از  هميشه براي 

    

  هم  كسي  هيچ ام، خانه اسير اوقاتم بيشتر. است  بدتر چيزي  هر از  تنهايي
   بازي  او با كه نيست

  و  ندارم تعلق  گروهي هيچ به كردم مي احساس كه روزها آن. بزنم حرف يا كنم
  را من ها بچه

  بچه  قاطي توانستم مي كم  دست اما بود، بد  خيلي  دادند نمي  راه  جمعشان  به
 ، باشم ديگر هاي 

. تنهايم كلي  به  حاال. دارم تعلق  ها بچه جمع به  كه كنم وانمود و  بروم مدرسه 
  مامان و بابا با حتي

  دارند،  دوستم. اند ناراحت  من با بودن از هميشه آنها. بزنم حرف توان  نمي هم
   پسرشان چون
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  اين  «،  پرسند مي خودشان از  و كنند مي  شك گاهي  كه مطمئنم من اما هستم،
   است؟ كرنل واقعا

 يا ايم؟ داده دست از كرديم مي فكر كه  باشد پسري  همان تواند مي اين واقعا
   هيواليي نكند

 »     است؟ كرنل كند  مي وانمود كه است

  يكيشان  گاهي.  شنوم   مي  خواب  در  را  هايشان  ناله  صداي .  بينند  مي  كابوس  آنها
   و كشد مي جيغ

  مي  آرام را او يكي آن وقت آن. كند مي هق  هق  ها ساعت و پرد، مي خواب از
 .    كند

 .   كند نمي آرام را من  كسي وقت هيچ اما

    

  بفهمم  كه كنجكاوم. كنم مي شروع را نور  هاي   لكه با بازي  حوصلگي،  بي شدت از
   آنها توانم مي

  باز پنجره خواهم نمي . بتپند كه كنم وادارشان كنم مي سعي. نه يا كنم اداره را
   مي فقط. كنم

 .    نه يا دارم را كار اين  قدرت هم اينجا مببين خواهم

  مي  پيدا  راه يك باالخره  اما. بينم نمي كارم در پيشرفتي هيچ طوالني،  مدتي تا
  محل به بايد. كنم

  به نورها كار، اين با. باشم بوده قبال كه جايي كنم، فكر دموناتا دنياي  از خاصي
 ،  آيند  مي در تپش
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  ميكنند،  حركت يكديگر طرف به آنها كه  مينه . تمركز ها ساعت  از بعد چند هر
  فرد يا محل من

 اما  آيند،  مي  در  تپش  به  نور  هاي   لكه  از  ديگري  گروه  و  گيرم  مي  نظر  در  را  ديگري 
   در و  آهسته

  را  آنها از بيشتري  تعداد توانم ،مي  كنم تالش بيشتر  اگر كه مطمئنم. كم  تعداد
   و وادارم تپيدن به

 ديگر بايد چرا اصال. خواهم  نمي كه ـ خواستم مي گرا. بسازم پنجره يك كم كم
   آن به وقت هيچ

     برگردم؟ خبيث  و جادويي هاي  ديوانگي از پر دنياي 

    

  گريه  بودند، بيدار ها ساعت  ديشب . كارند  سر بابا و مامان. باراني و گرفته روزي 
   و كردند مي

  ام   كرده  امتحان  را  چيزي   هر.  ببينم  غمگين  را   آنها  اينكه  از   متنفرم.  زدند  مي  حرف
  سر را آنها تا

  هيوالها  قضيه به گفتم، لطيفه. كنم تر راحت برايشان را اوضاع و بياورم ذوق
 ،   نكردم اشاره ديگر

 .    بزنم لبخند كردم سعي  بودند، برم و دور كه وقت هر  و خواندم درس جدي  خيلي

 اما  شدند، خوشحال آنها برگشتم، خانه به وقتي ابتدا. ندارد اي  فايده هيچ اما
  خيلي من برگشتن
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  دانند  نمي آنها. شوند مي  تر غمگين روز  هر  حاال و  كرد غمگينشان و گيج  زود
   كنار من با چطور

 پيچيده  زيادي .  دانند  مي  آن  از  جزئي  را  خودشان  كه  جديد  زندگي  اين  با  يا  بيايند،
 .    است

 بينم،  مي هايشان چشم توي  را اين. شوند  مي دلخور من دست  از دارند كم كم
   بيگاه و گاه كه

 هرگز من كاش كه گويد  مي  نگاهشان لحظه  يك. شود مي ظاهر برق يك مثل
  هر.  بودم برنگشته

  خواهد  مي  دلم  ها،  وقت  جور  اين.  آيد  مي  درد  به  قلبم  بينم،  مي   را  نگاه   اين  كه  بار
  توي  را خودم

 كه كنم مي وانمود .كنم مي حفظ را لبخندم اما. كنم گريه و بيندازم بغلشان
  نشده چيزي  متوجه

  كه  وقتي تنها و. است خوب خيلي چيز همه انگار كه كنم مي رفتار طوري . ام
 ،  نيستند اطرافم آنها

 .    كنم مي گريه

    

 و پيچند مي هم در  دوباره بعد،. شوند مي باز ابرها اي  دقيقه چند ظهر، از بعد
  از تر سنگين باراني

 .   شود  مي شروع قبل
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  نمي   احساس  قلمرو  آن   در   اما  بودم،  متنفر  آنجا  از .  كنم  مي  فكر  دموناتا  دنياي   به
   كه كردم

  درست  يكي هم من . كار يك داشتم، هدف  آنجا. باشد ربط بي به بجا نا حضورم
 ، شارميال مثل

 اما نبود، خوب كارم  درگيري، و مبارزه در. بودم ناديا و شارك  راض، درويش،
  برانابوس  حتي. گذاشتند  مي احترام من  به آنها. اشتمد ديگري  هاي  استعداد 

  قرار هايم توانايي تاثير تحت

 .    بود گرفته

. داري   را  انتظارش  كه   نيست  جايي  همان  هميشه  خانه: «  آورم  مي  ياد  به  را  حرفش
   كجا داني مي

 . »    كني پيدايم

  به  رو شيطاني هيوالهاي  با دوباره و برگردم، آنجا بخواهم روزي   هم اگر. ديوانگي
   بايد بشوم، رو

  از  پر دنيايي در  هدف بي و سرگردان. جادوگر يك ي  برده كنم، زندگي ناديا مثل
   كه وحشت،

  به   تواند  نمي  دنيا  اين  چيز  هيچ.  كرد  حساب   شود  نمي  هم  زمانش   گذر  روي   حتي
 .  باشد آنجا بدي 

  مي  بزرگ  يعيطب. ميكنم پيدا  دوست من. پذيرند مي  را من باالخره بابا و مامان
   روز  يك. شوم

 .    خنديم مي ها حرف اين به همه
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  زمين  روي  ـ است اي  اجاره هم آن البته كه  ـ آپارتمانمان  كوچك نشيمن اتاق در
   از. ام  نشسته

  همان   ـ  آورم  مي  بيرون   جيبم  از  را  ها  تيله.  روم   مي   حمام  به  و  شوم  مي  بلند  جايم
  هاي  تيله

  مي  آينه  جلو.  ام  داشته   همراه  هميشه  آرت،  شدن  دزديده  زمان  از  كه  رنگي  نارنجي
   نگاهي ايستم،

  مي   قرار  هايم  چشم  مقابل  را  آنها.  گيرم  مي  باال  را  آن  بعد  و  اندازم  مي  ها  تيله  به
   برق. دهم

.  بفرستم  طرفشان به را جادو جريان كنم مي  سعي. كنم مي  تماشا را زدنشان
  كنار را هايم  انگشت

 .    بمانند  شناور هوا   در كه گويم مي ها تيله به و كشم مي

  كف  هاي  سوراخ  در آنكه  از  قبل. شوند مي  دور  و خورند مي قل. افتند مي آنها
  ساختمان كهنه

 .    روم  مي  دنبالشان عجله با بشوند، ناپديد و بيفتند

  توانايي   چقدر  عجيب،  قلمرو  آن  در  كه  آيد  مي  يادم  و  گردم  برمي  نشيمن  اتاق  به
   جادويي هاي 

  مي  راحتي روي . داشتم  قدرتي چه و. آمدم برمي كارهايي چه پس از ،داشتم
   تيله دوباره نشينم،

  ده، بيرون  مزرعه در  شارميال  كه افتم مي حرفي ياد به  و كنم  مي برانداز  را ها
   شدن  جدا از پيش
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  آن به كه رازي  كرد، مي اشاره چيزي  چه به او كه فهمم مي حاال. گفت  من به
.  است  ممكن غير و كتاب و  حساب بي احمقانه،  نظريه يك اين. بود  شده ظنين

   درست تواند نمي كه مطمئنم

 ...    باشد درست اگر اما. باشد

  فكر  مفهومش و نظريه اين به زيادي  كنم  مي  سعي و گذارم  مي كنار  را ها تيله
   مي وقتي. نكنم

  و  جها. تپند مي اطرافم در آهسته كه شوم مي نور لكه تا چند متوجه ايستم،
  خيره آنها به واج

  جنون  از پر قلمرو آن به را من كنند مي سعي زنند،  مي  صدا مرا انگار . شوم  مي
 .    برگردانند

  شيلنگ  طرف آن و طرف اين به كوچك، آپارتمان آن در و ميكنم پشت  آنها به
  برمي تخته

  مي  بابا و مامان اتاق به. كند پرت را حواسم  كه گردم مي  چيزي  هر  دنبال. دارم 
   بزرگ خيلي.روم

  دور . بدهند جا اتاق داخل اند توانسته را تخت يك فقط. نيست خودم اتاق از تر
   از را اتاق دور تا

 ديگر چيزهاي  و چرك هاي  جوراب ها، لباس. است آشفته خيلي. گذرانم مي نظر
   اتاق جاي  همه

.  د نبودن طوري  اين وقت هيچ هايمان اتاق قبلي، هاي  خانه در . اند  شده پخش
   رسيدگي در مامان
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  مرتب  و تميز هميشه. طور  همين هم بابا. داشت  وسواس خيلي  خانه وضع  به
  ديگر اما. بودند

 .    نيستند

 بيايم،  بيرون  اتاق  از  كه  گردم  برمي.  گيرد  مي  دلم  شلوغي،  و  پاش  و  ريخت  آن  از
 ،  تخت روي  اما

 احتياط با. است زده  بيرون  ها بالش  از  يكي زير از كه بينم مي را چيزي  گوشه
   آن  و روم مي جلو

.  بودم  نديده را آن قبال. است  آرت و من عكس. كشم مي بيرون بالش زير از را
  باالي  را آرت

  مي  مشكل اما. خندم مي دارم هم من نظرم،  به . خندد مي او  و ام  گرفته سرم
   چون. گفت  شود

 خط روي  خط طوري  سياه، جوهر  با. است كرده  خطي خط مرا صورت  تمام مامان
   كه  كشيده

 .    است   شده خراشيده محو صورتم تمام

  برمي  نشيمن اتاق به. پوشانم مي را آن كامال. گذارم مي جايش سر را عكس
   مي احساس. گردم

 تعدادشان تپند، مي  اطرافم در نورها. است  كرده يخ و شده منقبض شكمم كنم
  و زياد خيلي

.  بودند دموناتا قلمرو در  كه  وقتي  مثل است، شده  قبل از تر تند هايشان ضربان
   و برانابوس به
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  در  گاهي  كه   حالتي  از   بيشتر   شوم   مي  متوجه  و   كنم،  مي  فكر  شارميال  هاي   حرف
  مامان و بابا نگاه

 .    ام  رنجيده  عكس آن  ديدن  از بينم، مي

  جلو   را  دستم  ربوت  يك  مثل  آيد،  مي  پايين  ام  گونه  روي   از  اشك  قطره  يك  وقتي
   اركن و برم مي

 .    كنم مي  شروع را تپنده نورها لكه دادن قرار هم

   

   

   

   

  گاش ـ كا

  و شاخ پر درختي سايه در و آبشار يك كنار منظره، خوش العاده  فوق محلي در
   برانابوس برگ،

  كه  چيزي  تنها. است من منتظر و  كشيده دراز  شاداب  و سبز علف اي  كپه روي 
   دهد مي نشان

 مي پايين آبشار از خون بلكه نه، آب كه است اين است، ديگر قلمرويي اينجا
 .    آيد

  از   آنكه  از  بيشتر  ميدهد   نشان   لحنش. »  بگردي   دنبالم  كردم  مي   فكر: «  گويد  مي
   راضي خود
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  اطراف به نگاهي. » كنم استراحت اينجا مدتي كردم فكر. « است  غمگين باشد
 . «  اندازد مي

  كه  كنم مي احساس اينجا. داشت دوست را اينجا مادرم. آيم مي اينجا اغلب
 . »    هستم نزديكش

 »     بود؟ جادوگر مادرت: « پرسم مي

  گل  هاي  گلبرگ. شود  مي خيره آبشار  به . » كني  فكر كه طور آن  نه: « گويد مي
   به كه شادابي

 بعدها.  مرد  كه   نكشيد  طولي   من،   تولد  از  بعد. «  كند  مي   نوازش  است   زده  ژاكتش 
   جادو كمك به

  بچه  وقتي اما ـ شدم خبر با طوري  همين هم محل اين موضوع از ـ شناختم را او
   وقت هيچ بودم،

 ... »    پدرم  به كه جايي تا. نفهميدم چيزي  او از

:  گويد  مي  معمول   غير  ماليمتي  با  بعد، .  دهد  مي  بيرون  اش   بيني  از  را   هوا  خشم،  با
   دانم مي من« 

 هيچ  به  دنيا  در  كه  اين  احساس.  نداشتن  اي   خانواده  هيچ.  دارد   حالي  چه  تنهايي
 .  نداري  تعلق  جا

.  متنفرم خودم از  خواستم، تو از كه چيزي و داشتم ناديا با كه رفتاري  خاطر به
   كه دانم مي من

 اين  هم خودم چون كشي، مي رنجي چه االن تو و بود بار فالكت  چقدر او زندگي
  تجربه را شرايط
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  اما . كردم مي معاف وضع اين تحمل از را شما ود هر  توانستم، مي اگر. ام كرده
...  نباشد ديگري  راه هيچ وقتي. دارد  نياز هايش قهرمان فداكاري  و رنج به دنيا

   نا نفر ها ميليارد سرنوشت  وقتي

 »     ماند؟ مي انتخابي حق  چه ديگر... باشد هوا  در پا و معلوم

.  بدهم  جواب چطور كه نيستم مطمئن. كنم مي نگاه باستاني جادوگر به خيره
  چيزي  آنكه از قبل

  حالت   آن  و  زند  مي  لبخند.  ايستد  مي  سرپا  و  خندد  مي  پقي  كنم،  پيدا  گفتن  براي 
   طلبانه منفعت

 .    كند  مي پيدا دوباره را هميشگي

  كنار  بقيه با خانه توي  نتوانستي است؟  درست  بشوي،  من دستيار  كه  اي  آمده  ـ
   زندگي بيايي؟

     نيست؟ تو مناسب ديگر معمولي 

  طور  اين گردم، برمي من دانستي  مي تو: « گويم مي  و كنم مي سرزنش را او
 »      نيست؟

  وقتي  دانم مي ديگر كه ام ديده چيزها قدر آن و ام كرده عمر قدر آن من ـ
   را يكي سرنوشت،

  زندگي  يك با بخواهد او كه است سخت چقدر  گيرد، مي نظر در بزرگي كار براي 
  كنار حقير

  كه   نبوده   اين  هدف  آن   و   فلك،  كرنل  اي،  آمده   دنيا  به  خاصي  هدف  براي   تو.  ايدبي
   با را وقتت
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  سمجي  حريف سرنوشت. كني  تلف روزمره هاي  آدم ميان در  و معمولي  كار يك
   كساني. است

 .   نيستند زياد بدهند شكستش  بتوانند كه

 »      رويم؟ مي  كاداور دنبال چي؟  كه حاال: « پرسم مي

 فكرم  اين  به  بيشتر  من.  كنم  نمي  فكر  طور  اين: «  دهد  مي  جواب  اخم  با  سبرانابو
  مسيري  همان

  در  شايد. كنيم دنبال دوباره گذاشت سر  پشت  الس  لرد به رسيدن براي  او كه را
  كه  هايي  قلمرو  در  يا  كنيم،  پيدا  چيزي   شد   واردشان  او  كه  هايي  قلمرو  آن  از  يكي

  ـ نزديم سر آنها به ما

 . »    شد ميانبر ما مسير كردي، باز  او محل به مستقيم پنجره يك تو وقتي

 ...    شايد يا ـ

  است،  شده محو سرم پشت پنجره. بگويم را اين خواهم نمي شوم، مي ساكت
   به بخواهم، اگر اما

 براي.  كنم  تالش  دوباره  و  كنم  پيدا  را  والدينم.  كنم  باز  ديگر  يكي  توانم  مي  راحتي
  دادن تغيير

  بگويم،   برانابوس  براي   هايم  ترديد  از   اگر  اما.  است  نشده   دير  خيلي  نوزه  تصميمم، 
   وقت هيچ ديگر

 .   عجيب دنياي  اين اسير  ـ شوم مي اسيرش عمرم آخر تا. برگردم توانم نمي

 نمي چيزي  من اگرچه. كند  مي براندازم و  اندازد مي باال را ابرويش يك برانابوس
   او گويم،
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  بيرون  حرف من از  تواند مي غافلگيرانه حركتي  با گار ان كه زند مي  لبخند طوري 
   انگار  بكشد،

  فكرش   قبال  كه   بگويد  را  چيزي   همان  بتواند  او  تا  بدهم  پيشنهادي   من   است  منتظر
 .    است كرده را

  عكس  به دوباره. بدهم  نظم افكارم به كنم  مي سعي و جوم مي را ام پاييني لب
   مي. كنم مي فكر

 .    گذارم  مي  آزمايش بوته به را ام نظريه و ستماي مي راست  بعد. لرزم

  به   نگاهي. »  كنم  مي  مجسم  ذهنم   در  را  كاداور  االن   من: «  گويم   مي  برانابوس  به
   مي اطراف

 پنجره   توانم  مي  بخواهم،   اگر.  زنند   مي  برق  و  درخشند  مي  نور  لكه  ها  ده. «  اندازم
   او محل به اي 

 . »    كنم باز

.  كنم  مي  فكر برانابوس به و  كنم مي بيرون سرم  از  را  هيوال آن  به  مربوط افكار
   حاال: « گويم مي

  قلبم  كنم، مي  بررسي را نور  هاي  لكه  وضعيت  وقتي . » آورم  مي  ذهنم  توي  را تو
  و ريزد مي فرو

  نورها  از كدام هيچ. افتد نمي اتفاقي هيچ. « كنم مي وحشت هميشه از بدتر
 . »    تپند نمي

  نمي  كه البته: « گويد مي و دهد مي بيرون بيني از ار  اش ريه  هواي  خشم با
  پيش اينجا من. تپند
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 . »    بشود  باز پنجره يك كردنم پيدا براي  كه نيست نيازي . هستم تو

 آبشار ـ كنم مي فكر زمين روي  آبشاري  به حاال. است  درست: « دهم مي ادامه
  تمركز. » نياگارا

  فكر خون آبشار آن  به وقتي  اما. بينم مي  تپنده نورهاي  كلي دوباره. « گيرم مي
   هيچ... كنم مي

 . »   چيز

 »     ــ كار  چه داري  تو: « گويد  مي اخم با برانابوس

  سه   هر   براي .  شارك.  درويش.  كنم  مي   تجسم   را  شارميال : «  كنم  مي  قطع  را  حرفش
 ،  نفرشان

. «  گويم  مين  برانابوس  به  را  اين  اگرچه  ناديا،  براي   طور  همين  و. »  تپند  مي  نورها
   خودم به حاال

  مي  فكر گاش ـ كا به  حاال ...  حاال  و . نيست اي  درخشنده نور هيچ ـ كنم  مي فكر
   يك. » كنم

 مي  را هايم چشم. دقيقه  پنج. دقيقه دو. كنم مي تمركز رويش تمام، دقيقه
   سخت خيلي بندم،

 هايم چشم وقتي باالخره. كنم  مي تكرار بارها و بارها را اسمش گيرم، مي تمركز
 ،  كنم مي باز را

  و  است مانده خيره من به برانابوس و تپند، نمي نورها از كدام هيچ بينم مي
 .    لرزد  مي كمي
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 تكه يا بوده، چي  گاش ـ كا كه داند نمي كس هيچ: « گويد  مي آرامي به جادوگر
   چه هايش

 ي ش  يا استخوان از بايد ها تكه آن كه ميكردم فكر هميشه من. هستند شكلي
  انرژي  از پر ديگري 

 ... »    در حتي. باشند شده پنهان توانند مي چيزي  هر در آنها نظرم به اما باشند،

  ـ   كا تكه . « كشم  مي عميق   نفس يك. »  ها  آدم وجود: « كنم مي تمام را حرفش
   اسلحه...  گاش

  يك نزد.  ايم   بوده  نزديكش  مدت  اين  تمام  ما...  كند  رو   و  زير  را  دنيا  تواند  مي  كه  اي 
   آنكه از تر

 . »    است  بوده هميشه. اينجاست  االن  آن. بدهيم تشخيص را آن

  آن : « پرسد مي و كند مي جور و جمع را خودش بعد لرزد، مي خود به برانابوس
 »     منم؟

 . »    باشم من كنم  مي فكر نه،: « دهم مي جواب  اندوه با

  داستانهاي  سري  ز ا دوم  كتاب شيطاني دزد  داستان هم اين دوستان سالم خوب
  شياطين با نبرد

 .   شان  دارن نوشته
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 صوتی و متنی کتاب دیجیتال انتشارات نویسندگان کافه

 

به  ،اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را به چاپ برسانید

 مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید

 

 یگانرا راهنمایی و نظارت و نقد✅

 اثر یک نگارش ابتدای از و دهد می یاری شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 توانید می شما و شود می نقد رایگان طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا

 را اثرتان سطح صورت ینا به و کنید اصالح هارا ایراد و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک با

 .باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و ببرید باال

 

 رایگان ویراستاری✅

 نکات و نگارشی عالئم رعایت و شود می ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

 .شود می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری

 کافه نویسندگی انجمن در رایگان صورت به ینآنال آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

 نویسندگان

 کنید شرکت متنوع های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کامال صورت به توانید می شما

 نویسندگان کافه انجمن در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و

 .سانیدبر چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش
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 رایگان های مشاوره✅

 خواهیم مشاوره شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 .بگیرید خود اثر از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ما. داد

 

 !شد نخواهید دلسرد هرگز نویسندگان کافه در✅

 دیجیتال صورت به اصلی سایت در رسمی صورت به شما کتاب نشود، تایید چاپ جهت شما اثر اگر

 را خودتان توافقی قیمت با فروشی ی نسخه توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد منتشر

 .کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی به و دهید انتشار نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه در هم

 

 .ندارید اغذک باالی ی هزینه پرداخت به نیازی✅

 انتشار کنار در ما اما است گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ باالی ی هزینه به توجه با

 .داشت خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک،

 به که انتشاراتی که چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج کتاب چاپ برای خودتان که آن فکر

 در ها کتاب آوری جمع و آثار نرسیدن فروش به منجر کنند می چاپ را اثری یسندهنو ی هزینه

 تمام شما نفع به چیز همه کنیم می سعی راهنمایی و مشاوره با ما شود، می زیان و ضرر و انباری

 .کرد نخواهید ریسکی نویسندگان کافه در و شود

 

 اطمینان و اعتماد✅

 انجمن است، امانت ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 داشته توجه. کند می رعایت را آنان و گذارد می احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه

 خوشبختانه اما نیستند کم نیز ادبی سارقان که نکنند استفاده سو شما آثار از سودجویان که باشید
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 چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال با را اثرتان انیدتو می نویسندگان کافه در

 .شود منتشر یا

 

 اسالمی ارشاد وزارت فرهنگ از رسمی مجوز✅

 اسالمی ارشاد وزارت نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی

 .گیرد می صورت

 

 !بگیرید استعالم توانید می✅

 ها، نماد روی بر کلیک با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و سایت اصلی ی صفحه در

 .کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعالم

 

 ناشران بهترین با داد قرار✅

 ما. ایم بسته داد قرار شما آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

 ثمر به و نتیجه بهترین راستای در و کنیم می ارسال ها شاراتیانت برای چاپ جهت را آثارتان

 .بود خواهیم شما همراه هایتان تالش رساندن

 

 که کنیم می انتخاب چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 های رمان بیشتر راتانتشا یک مثال برای باشید، داشته بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با

 .کنیم می ارسال انتشارات آن به را اثرتان بود اجتماعی شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی
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 ها زمینه تمام در چاپ و نویسندگی✅

 ادبی، علمی های کتاب بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به محدود ما نویسندگی انجمن فعالیت

... و کودکان های داستان زندگینامه، نویسی، خاطره فرنامه،س خودیار، داستانی، روانشناسی، دینی،

 .دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی

 

 " هایتان تالش رساندن ثمر به برای گزینه بهترین نویسندگان کافه"

 

 .دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه

 ما با صوتی، یا متنی صورت به نویسندگان کافه مجموعه در اثر نهگو هر انتشار به تمایل صورت در

 .باشید ارتباط در

 شود منتشر الزم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما

 

 / https://forum.cafewriters.xyzانجمن:  

 / https://www.cafewriters.xyzوبسایت:     

 cafewriters.xyz@ اینستاگرام:  

 support@cafewriters.xyz یمیل پشتیبانی:ا 
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