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 کتاب لرد الرس
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 کافه نویسندگان

 انتشارات دیجیتال کتاب
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 داستان و رمان دسته بندی: ❖

 لرد الرس عنوان: ❖

ترسناک  ژانر: ❖

 بدون بررسی سطح اثر: ❖

 --     ناظر:  ❖

 تیم ویراستاری مجموعه کافه نویسندگان ویراستار: ❖

 تیم طراحی مجموعه کافه نویسندگان طراح: ❖

 تیم کپیست مجموعه کافه نویسندگان کپیست: ❖
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 خالصه اثر:

 های نبرد با شیاطین یا دیموناتا استاین کتاب جلد اول از مجموعه کتاب

  مجموعه نوشتن و گرفت دست به قلم شان دارن حماسه مجموعه اتمام از پس شان دارن
  گریدی،  گروبیچ  هاینام   به  نفر  سه  سرنوشت  کتاب  این.  کرد  آغاز   را(  The Demonata)  دیموناتا
  ها  دموناتا مقابل در و هستند گاش-کا از جزئی آنها.است کان مک بک و فلک کورنلیوس
 .استشده معرفی هایشخصیت از یکی زبان از کتاب جلد هر. میجنگند

  دارن  توسط شده  نوشته فارسی  زبان به شده  هجمتر  شیاطین با نبرد همان یا الس  لرد  ترسناک کتاب
  و   گریدی  گرابز.باشد  می   گردش  در  اصلی  و  مهم  فرد   سه  حول  شده  آوری  جمع  نمونه  این.باشد  می  شان
  از  یک هر اما بودند نموده  دیدار زیاد بسیار را دیگر هم آنها آنکه با. باشد می  کنمک  بک و فلک کرنل
  هفتاد  و  نهصد  و  هزار  سال   در  کرنل.  نماید  می   زندگی  کنونی  وقت  در  بزگرا.  اند  داشته   تفاوت  باهم  دورانی

  شیطانی   ارباب  ضد  بر  نبرهایشان  جزئیات  فوق   اثر.  است  مسیح  میالد  از  بعد  پنجاه   و  سیصد  تقریبا  بک  و
  شر  از را دنیا داده قول که است بوده مرموز یسایه  شیطان و او بسیار شیطان همراهان و الس لرد

  مرید  از گرفتن کمک به و هم با. نماید متوقف همچنان را کردن مردن حتی و  ایدمن پاک آدمها
 می خنثی دنیا بر پادشاهی ی واسه را دیموناتا های کوشش دفعات به اساسی و مهم هایشخصیت
 نمایند
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    خدا نام به

 »    موش ي  الشه «

 !   ضحم كابوس-تاريخ العاده  فوق شنبه،كالس چهار ظهر  از بعد

  تصور  شود نمي را بدترازاين چيزي  كه بگويم توانستم مي پيش دقيقه چند
 مي   كالس  بيرون  را  مامان  شود،و  مي  باز   زند،در  مي  را  كالس  در  يكي  وقتي  اما.كرد

 .    بشود بدترهم تواند مي  هميشه زندگي  كه فهمم بينم،مي

  ممكن  ئلهسم شود،دوتا مي پيدا مدرسه خبرتوي  بي والدين ي  كله و سر وقتي
 مرده يا ديده آسيب شدت به نزديك اقوام از يكي يا.باشد آمده پيش است

 .    اي  افتاده دردسر توي  اينكه است،يا

  و ها خاله و بابا،گرت،عموها به!باشد نمرده كسي خدايا-من فوري  واكنش
  و  صبح،زنده امروز.باشند است ممكن آنها  كدام هر.كنم مي فكر...ها دخترخاله
 كه  جان بي گوشت تكه افتاده؛يك بيرون زبان حركت،با بي و سرد حاال.سرحال
  باز  تابوت در .آيد مي يادم گرن تدفين مراسم .كنند خاكش تا است  منتظر فقط
  كسي  خدا را تو.اشك و بوسيدم،درد مي را صورتش زد،بايد مي برق صورتش.بود
- بينم  مي  را  نماما  قيافه   بعد-را  تو!خدا  تورا !خدا  را  تو!كنم  مي  خواهش!باشد  نمرده
 دلداري   براي   نه  است  آمده  اينجا  من  تنبيه  براي   او  كه  فهمم  ومي-عصباني  و  سفيد
  گندش «گويم مي لب  زير و  گردانم مي بر را  كنم،نگاهم مي غرغر.تسليت  و دادن
 !»      آمد در
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  مي   راه  هوار  و  سيگار،داد  قضيه  خاطر  به  مامان.دانلن   آقاي   و  من،مامان.مدير  دفتر
  كهنه)كشيدم مي سيگار دوچرخه پارك اتاقك پشت كه اند  ديده را من.اندازد 
  و   قضيه  مديراز  آقاي   كه  بداند  خواهد  مي  مامان(    ها  كتاب  تكراري   موضوع  ترين
  دلم .نه يا دارد خبر زنند مي دست كارهايي چه به اش مدرسه هاي  بچه اينكه از

 مي نظر به ها هبچ پسر مثل كه اي  قيافه با-او. سوزد مي كمي دانلن آقاي  براي 
  كه  بگويد و بدهد تكان را پاهايش عصبي حالتي بنشيند،با جايش سر بايد-آيد
  و   كند  مي  جو  و  پرس  قضيه  درباره  و  است  افتاده  اتفاق  چيزي   چنين  دانسته   نمي
 هر  توي .است  دانسته مي كه البته!دروغگو .دهد مي خاتمه ماجرا اين به فورا

  همين زندگي. بگشند سيگار  ها هبچ كه  شود مي  پيدا گوشه يك اي  مدرسه 
 مي ناديده را موضوع وقتها بيشتر كنند،اما نمي تاييد را كار اين ها معلم.است
 امن  خيلي  اين.كشند  مي  سيگار  ها  بچه  از  بعضي-ديگر  است  خوب،واقعيت.گيرند
  ناهار موقع  و تفريح زنگ تا باشد نداشته كارشان كسي مدرسه توي  كه  است تر

 .    بروند خودشان كار دنبال و بشوند جيم

  ان  از هميشه-است بوده جوان هم خودش زماني.بداند  بايد!داند مي هم مامان
 نداشته حاال با فرقي هيچ مامان ي  دوره هاي  بچه.كند مي تعريف برايم دوران
 خودش آيد مي يادش كند،حتما فكر گذشته به و بگيرد آرام دقيقه يك اگر.اند
 رفتاري   چه  من  با  دادم   نمي  بوديم،اهميتي  خانه  اگر.است   بوده  اي   پاره  آتيش  چه

  از  اختيار. كند بيداد و داد  اينطوري  نبايد مدرسه مدير دفتر توي  باشداما داشته
 .    است رفته در حسابي-است  رفته  در دستش

  بكشم  هورا  تانم نمي بگويم،هست؟من او  به  بتوانم  كه نيست  چيزي  اين اما
 !»   نزن حرف ديگه پس.بري  مي  را هردومان آبروي   داري  تو!مادر!هي«كه

 خيلي   خيلي  مامان  كه  است  موقع  همين  در  درست  گيرد،و  مي  ام  فكر،خنده  ازاين
  وبعد »خندي؟  مي  چه  به  تو:«كشد  مي  هورا   و  بيند  مي  را  شود،من  مي  ساكت  كوتاه



 
 

www.cafewriters.xyz Page 8 

  مسئول  دهم،مدرسه مي كشتن به را سيگار،خودم با من-كند  مي  شروع دوباره
 اندخته راه دانلن آقاي  كه است وحشتناكي نامهر ب چه است،اين  وضع اين

 !    وغيره غيره  و بهمان و است،فالن

 !   نگ-ن-ن-ن-ن-رين

    *** 

  با .نيست  مقايسه  قابل  اصال  مدرسه  در  كاريش  شلوغ  خانه،با  در  مامان  هوار  و  داد
  راه   به   جاروالجنجار  و  كشد   مي   جيغ  دارد  است   ممكن  برايش  كه  صدايي  ترين  بلند
  شبانه   مدرسه   به  را   من  خواهد  مي.نيست  ممكن  ازآن  تر  ناك  وحشت  كه  د انداز   مي
  صبح  روز آيد؛هر مي  خوشم من كه هم چقدر!بفرستد_نظام مدرسه نه،به-روزي 
 آنجا صبحانه اوضاع!بروي  شنا بار صبحانه،صد از قبل و بشوي  بيدار نزده آفتاب
     است؟  چطور

  له  وغالت ماست يا است مرغ تخم و گوشت آنجا صبحانه:«دهم مي جواب
  اشتباه  چقدر پريده بيرون دهانم از كه چيزي  گفتن فهمم مي فوري  و»شده؟
  و   تند  هاي   جورشوخي  اين  با  سرشناس  گريدي   گروبز  كه  نيست  وقتش  االن. است
 .    كند نام بد را خود،خودش تيز

 خيال   من.شود  مي  منفجر  خشم  است،از  عصباني  حسابي  كه  اشاره،مامان  همين  با
  مدرسه  از  اند؟اگر  كشيده  زحمت  برايم  چقدر  آنها  كه  فهمم  هستم؟مي  كي  ام  كرده

  دوست دنيا مادرهاي  تمام  كه سالحي  بعد،آخرين شود؟و  مي  كنند،چي اخراجم
 !»   بيايد خانه پدرت تا كن صبر فقط«-كنند رو  دارند

   *** 

  به .شود   نمي  هم  خوشحال  قضيه   شنيدن  از   آورد،اما  نمي   جوش  مامان  انداز  به  با  با
  من  به چقدر آنها گويد مي. است ناراحت مسئله اين از خيلي كه گويد مي من
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  باعث  و كند مي داغون را ها ريه دارد،چطور خطرهايي چه سيگار اند داده هشدار
 .    شود  مي سرطان

  از )هستيم آشپزخانه در ما.»است اي  احمقانه كار كشيدن سيگار:« گويد مي او
 نرفتم بيرون آشپزخانه است،از آورده خانه به مدرسه از را من مامان كه موقعي
 (.    رفتن توالت براي  مگر

  اين  چرا  است  اجتماعي  ضد  كار  است،يك  است،مهلك  آور  چندش  كشيدن  سيگار«
 .»   اينهايي از تر عاقل تو كردم مي فكر كني،گروبز؟من مي را كار

  نهاگفت؟آ شود مي  چي. دهم مي تكان را  هايم بگويم،شانه چيزي  آنكه بدون
  مي   سرطان  باعث  كه  البته.است   احمقانه  كشيدن  سيگار  كه  البته.نيستند  منصف
  مد .كشند   مي   سيگار  هايم  دوست   اما.كردم   مي  را  كار   اين  نبايد  است   معلوم.شود
 چيزهاي   ي   درباره  و  شويد  مي  همراه  امروزي   هاي   آدم  با  ناهار  موقع  هم  شما. است
 توي  كه باشد اين از غير اگر.كشيد نمي سيگار فقط اما.زنيد مي حرف امروزي 
  اين،سر وجود با. دانند  مي را اين خودشان آنها و .دهند نمي راهتان جمعي هيچ

  پليس:گشتاپو)ايستند  مي  رويم  به  رو  گشتاپو  مامورهاي   مانند،مثل  مي  حرفشان
  مي  من از و(داشتند اي  وحشيانه و خشن هاي  روش كه هيتلري  آلمان مخفي
 .    بدهم توضيح را كارم علت خواهند

 !    بدانم را اين خواهم كشد؟مي مي سيگار  كه است وقت چند

  است  كرده اشاره  من به  مفرد شخص سوم  فعل با است،مامان آمده  بابا وقتي  از
 حرف  خودم  با  مستقيم  كه  ندارم   ارزش  برايش  آنقدر  ديگر.زند  مي   حرف  ام  درباره  و

 .    بزند

     دانم؟ ينم   » است،گروبز؟  وقت چند بله :«گويد مب بابا

 .   دوتا روزي  فقط اما چندماه شايد   بيشتر؟ ماه؟يا هفته؟چند چند
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    » است تا شش تا پنج  كم دست  دوتا،منظورش گويد  مي  اگر :«گويد مي مامان
  جوابم  در مامان   » دوتاست همان منظورم!نيست طور نه،اين:« زنم مي فرياد
     »نبر  باال را صدايت من  براي :«كشد مي فرياد

  ندارد،به   حضور  بابا  اصال   انگار  كه  طوري   مامان  اما»آرامتر«بگويد  كند  مي  شروع  بابا
 .    دهد  مي  ادامه كشيدن فرياد

  را  خودت كه كني مي پر كثافت آن با را هايت زرنگي؟ريه خيلي اي  كرده فكر
  نياز   يكي  اين  به!باشيم  گرفتنت  سرطان  شاهد  كه  ايم  نكرده  بزرگ   را   تو  بكشي؟ما
 ...   كه حاال  موقعيت،نه اين توي  نه نداريم

  وقت  هيچ تقريبا پريم،بابا مي  جا از  دو هر ما و !»كنيد بس:«زند مي فرياد بابا
  و  سرخ بابا.شود مي شود،ساكت مي عصباني وقتي هميشه.زد  نمي فرياد

 .    من به فقط نه ما هردوي  به اما-كند مي نگاه خشم با و  است  شده برافروخته

  موهايش .نشيند مي او.است  شده شرمنده اينگار كه ي طور كند مي  سرفه مامان
  به  كه عبوسي  حالت از.كند  مي نگاه من به خشم با و زند  مي عقب صورتش  از را

  يا  كنم نگاه صورتش به توانم نمي طوري  اين. متنفرم است  گرفته خودش
 .   بزنم حرف خودش با مستقيم

 ديگر كه  خواهم مي  تو از  نم: « گويد مي  ،  است گرفته آرام دوباره حاال كه بابا
  خواهد  مي مامان » ـ كنيم تنبيه را تو نداريم  خيال ما.  گروبز ،  نكني را  كار اين

  ـ : « دهد مي ادامه و كند مي ساكت را او دستش حركت با بابا اما ، كند اعتراض
 .   نروي  سراغش ديگر كه بدهي  قول تو  خواهم مي من اما

 به  سر دوستانت ، قضيه اين خاطر به هك دانم مي.  نيست آسان كه دانم مي
  كه  است آن از مهمتر چيزها بعضي.  است مهم مسئله اما.  گذارند مي سرت
  البته . «  كند مي مكث»  ؟  گروبز  ، دهي مي  قول.  بيايي نظر به باحال و امروزي 
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: « گويم مي لبي زير   »...  بگذاري  كنار را آن كه باشي داشته  را قدرتش اگر
 . »     ديگر چيز يك يا نيستم معتاد كه من.   دارم  كه است معلوم

     ما؟ براي  نه  ـ خودت خاطر به ؟  دهي مي قول پس -

  ؛   ندارد كاري  برايم اين  بدهم نشان كه  كنم مي رفتار  طوري  و  اندازم مي باال شانه
: «  گويم مي و كشم مي خميازه .  داشتم را خيال همين هم خودم ، حال هر به
 . »     حتما ، بيندازيد  راه  شنگه الم قدر اين خاطرش به شما  كه باشد قرار اگر

 .     زنم  مي لبخند هم من و .  زند  مي لبخند مامان.   زند مي لبخند بابا

 پر او لبخند اما -  زند مي لبخند هم او.  شود مي وارد خانه عقبي  در از گرت ، بعد
 ديگر كوچولومان تمشكال: « پرسد مي.  است مغرور بزرگتر خواهر جنسي  بد از

 .     است تصنعي معصوميتي با همراه و  بلند صدايش»  ؟  شدند تمام

 بود فهميده او!  است كرده مامان به را من چغلي گرت - فهمم مي فوري  من و
 !    خر ي  دختره.   است گفته مامان به را موضوع و كشم مي سيگار من كه

 نگاه تندي  ، گردد مي بر يبالسبك با وقتي.  زند مي برق ها فرشته مثل صورتش
   را سرش پشت من

 ...     اندازد مي  طنين سرم در منتظره غير تندري  مثل كلمه يك و ، سوزاند  مي

 !     انتقام

   

  مي  پيدا  آوري  تهوع چيز هر  آنجا.  شهرم هاي  زباله  آوري  جمع  محل عاشق  من
 خواهرتان  انتيخ  كردن  تالفي  براي   بخواهيد  اگر  كه  است  جايي  همان  دقيقا.    شود
 .     كنيد رو و زير بايد ، كنيد پيدا چيزي 
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  مقوايي   هاي   جعبه  و  سياه  هاي   كيسه  محتويات  و  گذرم  مي  زباله  اي   توده  روي   از
 از  يا گردم مي چي دنبال دقيقا كه نيستم مطمئن.  كنم مي رو و زير را خيس
 فكري  تا مانم مي منتظر پس.  كنم استفاده بايد چطور  كنم مي  پيدا كه چيزي 
  ي  مرده موش شش ، كوچك پالستيكي كيسه يك در ، بعد.  بشود الهام بهم
 !     شد عالي - است  شده شروع جسدشان تجزيه كه كنم مي پيدا شكسته گردن

 !     آيم مي  دارم من  - گرت ، باش مواظب

    *** 

 به.  شد كم راديو صداي .  خورم مي صبحانه و ام نشسته آشپزخانه ميز سر
  نخندم  كه كنم مي  سعي.   دهم مي گوش ،  آيد مي  ها پله  باالي  از كه ي صداهاي 

 .    آتشفشانم منتظر. 

 از قبل ، گيرد مي دوش  دوبار روزي  كم دست او.  است خودش حمام توي  گرت
  دوش  خواب  از قبل هم  گاهي.  برميگردد مدرسه از كه وقتي و  مدرسه به رفتن
 اين تا بدهد زحمت خودش به طوري  ناي بايد آدم چرا دانم نمي من.  گيرد مي
 .      است ديوانگي جور يك اين كه من نظر به.   باشد تميز قدر

 اتاق يك بابا و مامان ، است  وسواسي  خيلي گرفتن دوش مورد در گرت چون
 اين به من كه كنند مي خيال آنها.  اند گذاشته او اختيار در فقط را دار حمام
 طوري  اين ، واقع در.  دهم نمي هم ت مياه ، خوب.  دهم نيم اهميت قضيه
  من  كه نداشت مخصوص اي  حوله جا و  حمام گرت اگر.  است خوب  هم خيلي
 .     كنم كاري  شيرين  توانستم نمي

  آب  هاي  قطره افتادن صداي  ، آب شلوپ شلپ صداي .  شود مي بسته آب شير
 كارهاي  ترتيب از.  ام شده  عصبي ، هيجان شدت از. سكوت ، بعد و ، زمين روي 
  باالي   از  را  اش  حوله  -  آن  از  قبل  نه  -  گرفتن  دوش  از  بعد.    دارم  خبر  حمام  در  گرت
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 مي خيالم توي  اما  ، بشنوم را پايش صداي  توانم نمي.  دارد برمي لباسي چوب
.    كند  مي  دراز  را  دستش.    رود  مي  لباسي  چوب  طرف  به  قدم  چهار  يا  سه  كه  بينم
    ...  و.  آورد مي پايين را حوله

  چندين   ،  بعد  و.    كوتاه  جيغ  يك  اول.    رود  مي  هوا  به  جيغش  -  موقع  همين  درست
  گذارم  مي كنار را ذرتم و شير پياله من.  ديگري  از بعد يكي  - هم سر پشت جيغ
 .     بدهم سر را  سال قهقهه بزرگترين تا شوم  مي آماده و

  گرت   جيغ  صداي   ي وقت .    كنند   مي  بحث  و   اند  ايستاده  ظرفشويي   كنار  بابا  و  مامان
 من  كه  -  دوند  مي  ها  پله  طرف  به  بعد  و   شوند  مي  رق  و  شق   دو  هر  ،  شنوند  مي  را
 .     كنم تصور را اش صحنه توانم مي ، جايم سر  ، آشپزخانه همين از

  از.  آيد مي بيرون حمام از گرت ، برسند ها پله باالي  بابا و مامان آنكه از قبل
 مي دستهايش روي  خوني هاي  تكه به و دكش مي جيغ ، پرد مي بيرون اتاقش
 .   كند مي جدا موهايش از را آنها و كوبد

  گرفته  دور خودش از دستي يك هم را  خوني حوله.  است شده قرمز پا تا سر
 .     است

 »      ؟ افتاده اتفاقي  چه ؟ شده  چي: « زند مي فرياد مامان

 كشيدم  سرم روي  را ام حوله!  شدم خوني پا تا سر!  خون: « كشد مي جيغ گرت
  روي  خنده شدت از .  خندم مي كه بيند مي  را من.  شود مي ساكت... »    بعد! 

 .      ام ديده حاال تا كه است چيزي  ترين دار خنده اين.   ام شده خم صندلي

 نمي  چيزي  آنها.  طور همين هم بابا.  كند مي  نگاه من به و گردد برمي مامان
 .     گويند
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  دفعه   اين  -  كشد  مي   بيرون  موهايش  الي   از  را  صورتي   و  جزل   گوشت  اي   تكه  گرت
 »      ؟  گذاشتي  چي  من  حوله  روي   تو: «  پرسد  مي  آرام.    كند  مي  نگاه  آن  به  و  -  آرام

  است  شده غريب و  عجيب خنده شدت از كه صدايي با و كوبم مي ميز روي  من
  و ...  كردم تكه تكه...  ها زباله الي ...   را موشها! موش ي  روده و دل: « گويم مي
 .     بخورد هم  به حالم است  نمانده چيزي  كه خندم مي آنقدر... »  بعد

 خيره من به هم گرت .  است شده خيره من به بابا.  كند مي نگاهم خيره مامان
 .     شود مي

 بعد  -

 !    - شپشوي  ي  پسره تو -

  را  حوله.  آيد مي پايين ها پله از سر با گرت - شنوم نمي را  هايش فحش بقيه
  و  چنگ با و برسد من به آنكه  از قبل كنم نمي فرصت.  اندازد مي  راه وسط هم
 .      بدهم نشان واكنشي  ، بيفتد جانم به لگد

 را  او  ،  كنم  مي  دفاع  خودم  از  هايش  ضربه  برابر  در  كه  همانطور  و  خندم  مي  هرهر
  معمول   روط   به»    ؟   گرتلدا   ،   شده  چي: «  زنم  مي  صدا  است  متنفر  ازش  كه   اسمي   با
 آن از تر عصباني حاال اما.  زند مي صدا گروبيچ را من ، كار اين جواب در هم او ،

 .     كند فكر قضيه اين به كه است

  كند مي حمله من به سريع حركتي با بعد! »  كثافت آشغال: « كشد مي جيغ او
  بتواند  تا كند مي باز و  كشد مي آنقدر  را هايم آرواره و  اندازد مي چنگ فكم به ،

 .     بريزد گلويم توي  را موش روده و دل از مشت يك
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  استثنايي   فوق   شوخي  جزو  موش  الشه   از   پر  دهان  -  شود   مي  قطع  من  خنده  فوري 
 بابا و مامان.  زنم مي را او وحشيانه و! »  شو گم: « كشم مي نعره!  نبود من

 .     ميكشند فرياد هم با دو هر  تقريبا و شوند مي قضيه متوجه ناگهان

 !     كنيد بس -

 !    نزن لگد خواهرت به -

  گرت   دست  از  را  خودم! »    شده  زنجيري   دختره: «  كشم  مي  فرياد  زنان  نفس  نفس
 .     افتم مي پايين صندلي روي   از و كشم مي بيرون جوشي

 هاي  تكه و صورت از را موش خون كه همانطور و كند مي گريه هق  هق  گرت
  مي ! »  است حيوان يك  گروبز: « گويد مي  ، دنك مي  پاك موهايش  از  را  گوشت
  -  حسابي و درست و جدي  گريه يك - كند مي  گريه دارد  راستي راستي  كه فهمم
  نيست   خون  از  سرخي  اين.    شود  مي  سرخ  بلندش  و  صاف  موهاي   مثل  صورتش  و
     ؟  است ترس...  يا خجالت ، خشم شدت از -

 هاي  تكه هم باز گرت.  دهد مي تگر  به بود افتاده زمين كه را اي  حوله مامان
 .     كشد  مي هوار  ناراحتي شدت  از و كند مي جدا موهايش  از را موش روده و دل

  آن  از مقداري  و! »  اند چسبيده پايم تا سر به ها كثافت اين: « زند مي فرياد او
 ...! »     لعنتي فسقلي  هيوالي  تو. «  كند مي پرت من طرف به را ها  مرده الش

  اندازد   مي  چنگ  من  گلوي   به  گرت  و! »    خودتي  لعنتي: «  گويم  مي  شادي   ي صدا  با
    . 

 !    كنيد بس ديگر -

 .     نشاند مي جايمان سر را ما دو هر لحنش اما ، نيست  بلند بابا صداي 
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  احساس .    كند  مي  نگاهم  خشم  با  بابا.    كند  مي  نگاهم  خيره  ،   علني  نفرتي  با  مامان
 .     هستم خودم بيند مي را ماجرا بامزه جنبه كه كسي تنها كنم مي

  مي  لبي زير ، خودم از دفاع براي  ، بريزد سرم بر ها سرزنش سيل آنكه از قبل
 . »     بود شوخي  يك فقط: « گويم

  ازت : « گويد مي و ميدهد فشار هم روي  را هايش  دندان  ،  خشم  شدت از  گرت
   بعد و! »  متنفرم

 .     رود مي آنجا از اندوهباري  حالت با و زند مي گريه زير دوباره

:  گويد  مي  بابا  به  و   كند  مي  ميخكوب  جايم  سر  را  من  يخ  سردي   به  نگاهي  با  مامان
 را  گرتلدا  توانم  مي  ببينم  تا  باال  روم  مي  من.    دار  نگه  جا  همين  را  گروبيچ  ،  كال«  
 وا.  ميزند صدا مان اي  شناسنامه اسم با را ما هميشه مامان. »  نه يا كنم آرام
 دنياست  سرتاسر  آدم  تنها  و  كند  مي  استفاده  ها  اسم  اين  از  كه  است  كسي  تنها
 .     آورند چندش چقدر  ها اسم اين داند نمي كه

 تا  چند .  ميرود آشپزخانه گوشه  و  كشد مي آه  بابا.  رود  مي باال طبقه به مامان
  ن زمي كف از را موش الشه هاي  تكه و خون هاي  رگه و آورد مي كاغذي  دستمال
  نگاه  با ، گذرد  مي وضع همين به كه سكوت دقيقه دو از بعد .  كند مي پاك

  ام  شده واژگون  صندلي  كنار  ، مردد هنوز من.  دوزد  مي چشم من به عبوسش 
  -  بينم مي عميق  هاي  خط ، بابا هاي  چشم و دهان دور.  ام  افتاده  زمين روي 
  شده باخبر كه موقعي از تر عصباني حتي  ، است عصباني واقعا   او اينكه نشانه
   كشم مي سيگار من بود

    . 

 با . »    بود بامزه: « گويم مي لبي زير. »     كردي  مي را كار اين نبايد: « گويد مي
 ! »    نبود ،  نه: « گويد مي تشر
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  گفت   مامان  به  او!    آورده  در  من  سر  را  اين  از  بدتر  او!    بود  حقش: «  زنم  مي  فرياد
 كه  آيد مي يادتان و!  بود خودش كار كه دانم مي - ام كشيده سيگار من كه

 »     ـ  و ؟ كرد پاره را ورممص هاي   مجله و ؟ كرد ذوب را من سربي سربازهاي 

 هيچ  نبايد  تو  كه  هست  كارهايي: «  گويد  مي  و   كند  مي  قطع  را  حرفم  آرامي  به  پدر
  ز تجاو خواهرت  خصوصي  حريم به تو.  بود اشتباه  كار اين.  بدهي  انجام وقت
... »   تو!  موقعي چه  هم آن .  ترسانديش احمقانه  و كردي  تحقير را او ، كردي 
  را  او : « كند مي تمام طور اين ماليمي لحن با  را حرفش  بعد و  شود  مي ساكت
  مدرسه  به كه شود آماده. «  كند مي نگاه ساعتش به. »  كردي  عصباني خيلي
 . »    زنيم  مي حرف بعدا تنبيهت، درباره . بروي 

  ناراحتم  اينقدر چي از دانم  نمي.  روم  مي  باال  ها  پله از شرمندگي با و  كنان لخ لخ
  و .  خنديدم مي ها ساعت ، ميكردم را فكرش  وقتي.  بود بزرگ شوخي يك اين. 
  كه   آب  مقداري   با  آنها  كردن  مخلوط  و  موشها  كردن  تكه  تكه  -  سخت  كار  همه  آن
   بود،  خواب  گرت وقتي ؛ شدن  ربيدا زود صبح ؛  بشوند چسبناك و  بمانند تازه

   همه - مناسب جاي  سر آنها  گذاشتن و ؛ رفتن حمامش  به يواشكي

 !     رفت  هدر به اش

   

  مي  گريه باري  رقت حال با  كه شنوم  مي را صدايش  و گذرم  مي  گرت اتاق جلو از
  بوده  بد چقدر كارم كه فهمم مي وقتي.  زند مي حرف او با آهسته مامان.  كند
 .   كنم مي پيدا  بدي  لحا ، است

  آنها  كه نيست مهم برايم : « گويم مي كنان غرغر و گيرم مي ناديده را احساسم
.   آورم مي در را ام  راحتي لباس و كنم مي باز لگد با را اتاقم در. » گويند مي  چي
 ! »   ديگر بود اي  العاده  فوق شوخي ، خوب« 
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  لعنتي  ماه يك.  باشم زنداني اتاقم در بايد مدرسه از بعد ، ماه يك تا.  مجازات
  مدرسه  هاي  كتاب فقط - كتاب نه ، مجله نه ، كامپيوتر نه ، تلويزيون نه!  تمام
  اند  شطرنج  ديوانه مامان و بابا - گذارد  مي  برايم هم را اتاقم شطرنج صفحه بابا. 
  ،  ما خانه در!  كنند دور دستم دم  از هم  را آن  كه نيست مهم اصال من براي  اما ،

  بزرگ   شطرنج   صفحه  پشت   گرت  و  من.    است   مذهب  يك  اهميت  به   تقريبا  شطرنج
  هاي   تكه  چطور  كرد  مي  فكر  خودمان  سن  به  نوپايي  بچه  هر  كه   موقعي.    ايم  شده
  شطرنج  مسخره قوانين گرفتن ياد مشغول ما ، بچيند هم كنار و كند جور را پازل
 .     بوديم

  هستم   زنداني  مواقع  بقيه  اما  ،  بيايم  پايين  دارم  اجازه  حمام  و  خوردن  غذا  براي   من
 .     بروم بيرون خانه از توانم نمي ها  هفته آخر  حتي. 

  بعد  شب.  زنم مي صدا آيد  مي دهانم به چي  هر با را گرت تنهايي در ، اول شب
  از  آنقدر  ،  آن  از بعد .   كنند  مي تحمل را  من هاي  نفرين و ناله سيل مامان و بابا ،

 وقت براي  و نشينم مي ساكت تلخي اوقات با كه ام خسته انگر دي كردن مالمت
 .     كنم مي بازي  شطرنج خودم با گذراني

  كه  كنند مي رفتار طوري  سه هر.  زنند نمي حرف من با آنها ، خوردن غذا موقع
  نگاه  من به هم كردن  مسخره و بدجنسي براي  حتي  گرت .  نيستم  آنجا من انگار
 .      ميدهد انجام هستم غضبش مورد وقتي  معموال كه كاري  - كند نمي

  خركي  شوخي ، دارم  قبول ؟ است بد قدر  اين كه ام  كرده كار چه من مگر اما
  ديگر  آنها واكنش اما - اندازد مي دردسر به  مرا كه  م  دانست مي و بود ناجوري 
  خجالتزده  همه جلو گرت كه  كردم كاري  من  ، بله.  است تند خيلي خيلي خيلي
  ولي .  شدم غافلگير آمد پيش كه چيزي  از هم خودم ، باشيم منصف اما ، شد
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  اينقدر  را قضيه نبايد آنها.  بود ، خودمان بين فقط ، خصوصي شوخي يك اين
 .     كنند بزرگ

 مي  فكر حرفش به خيلي! »  موقعي چه هم آن«  - پيچد مي سرم تو بابا حرف
  انداخته  راه  جنجال  من  يدنشك  سيگار  خاطر   به  كه  وقتي  ،  مامان  هاي   حرف  و.    كنم
  نه  ، موقعيت اين توي  نه ، نداريم نياز يكي اين به«  ـ كرد ساكتش  پدر و بود
     »ـ كه حاال

 ديگر چيزهاي  با ربطي چه زمان ؟ زدند مي حرف چي  درباره  ؟  بود چي آنها منظور
 .      موش الشه  از غير چيزي  ـ باشد خبرهايي  بايد   ؟  دارد

   

  سعي .    شعر  ،  داستان  ،   روزانه  يادداشتهاي .    گذرانم  مي  نوشتن  به   را  وقتم  از  كلي
 توي  اما ـ! قهرمان سوپر"  گريدي  گروبز"  ـ  بكشم دار خنده نقاشي يك  كنم مي

 .   نيست خوب هيچ كارم ، نقاشي

 بزي  صورت  گرت هاي  نمره از بهتر خيلي ـ  گيرم مي نمره بهتر ديگر چيزهاي  توي 
 .     دارم هنري  ذوق جور همه من اما  ـ مانداز  مي يادش هميشه كه ،

  دارند   تعصب  خيلي  شطرنج  به  نسبت  مامان  و  بابا.    كنم  مي  بازي   شطرنج  عالم  يك
  دارد   وجود  شطرنج  هاي   مهره  و  صفحه  دست  يك  ،  هايمان  اتاق  از  كدام  هر  توي .  
  دست  چند ، شطرنج باشگاه  از دوستانشان با يا همديگر با شبها بيشتر آنها و

  اولين .  كنيم بازي  شطرنج  كه  كنند مي  وادار  هم را گرت و  من.  كنند  مي بازي 
 برايم   پدر  و  مكيدم  مي  را  سفيد  قلعه  يك  كه  است  زماني  مال  من  كودكي  خاطرات
 .     كند مي حركت چطور اسب كه ميداد توضيح

  محلي  هاي  مسابقه توي  ـ بدهم شكست ميتوانم را  خودم همسن  يكي  فقط من
  مسابقه   در  گرت.    نيست  گرت  يا  بابا  و  مامان  خوبي  به  بازيم  اما  ـ  ام  برنده  هميشه
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 تا  نه  ،  من  با  بازي   ده   هر  از  تواند  مي  راحت  خيلي   و  است  شده  برنده  كشوري   هاي 
 وقت  هيچ  ـ  بابا  اما.    ام  برده  مامان  از  بار  دو  فقط  حاال  تا  عمرم  همه  در  من.    ببرد  را

 .     بدهم  شكستش نتوانستم

.   است بوده آنها با من مگوي  بگو موضوع بزرگترين اين ، حاال تا زندگيم اول از
 خوب ديگر بازيهاي  يا درس در كه آورند نمي فشار من به قوت هيچ مامان و بابا
 كتابهاي  كه  كنند  مي  وادارم  آنها.    گيرند  سخت  هميشه  شطرنج  مورد  در  اما  ،  باشم
.  كنم تماشا را جشطرن  مسابقات به مربوط ويديويي هاي  فيلم و بخوانم شطرنج

  درباره  مفصلي  هاي  بحث هميشه  هم بابا مطالعه اتاق در و خوردن غذا  موقع ما
  مي چطور من اينكه درباره و   داريم، دنيا شطرنج  مشهور  هاي  قهرمان و ها بازي 
  و  فرستند  مي شطرنج مخصوص مربي پيش را  من آنها.  كنم بهتر را بازيم توانم
 با موضوع اين درباره  من.  كنم شركت ها ابقهسم در كه كنند  مي وادارم مدام
 تماشاي به را اوقاتم كه دهم مي ترجيح ، خوب ـ ام كرده بحث خيلي آنها

  من با جدي  خيلي هميشه آنها اما ـ بگذرانم فوتبال بازي  و تلويزيون

 .     اند  كرده مخالفت

  سياه  وزير . كند مي تهديد را سياه وزير و زند مي را سياه سرباز ، سفيد قلعه
  وزير .  كنم مي تعقيبش اسبم با هم من.  برسد امني جاي  به تا كند مي حركت
  من  ـ است اي  گانه بچه بازي .  است خطر در هنوز ـ كند مي حركت دوباره سياه
  را  كارش توانستم مي هم ،  شد ظاهر اش  كله و  سر وقتي ، جلوتر حركت پنج
 افتاده  پا  پيش  اي   شيوه  به  من  متقابل  حمله .    ندارد  اهميتي  برايم  اما  ـ  كنم  تمام
 مي تنها اينجا ر من  ؟ گيريد مي من از  را كامپيوترم و تلويزيون شما. «  است
 نباشد  دنيا  توي   آن  از  بدتر  كه  كنم  مي  بازي   شطرنجي  چنان  منهم  ـ  باشد  ؟  گذاريد

     »؟ مامان فرمانده  ، سرجوخه بابا ؛ آيد مي خوشتان ببينيد. 
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  ستاره  يك  ، شيطاني امپراتوري  با مقابله براي  هم  واكر اسكاي  لوك  كه  دانم  مي
 !    ديگر كند شروع  جايي يك از بايد  كس هر ، خوب اما ، نكرد نابود را مرگ

   

 به مايل اي  قهوه ، رق و شق  ، سيخي سيخ.  كنم مي نگاه را موهايم ، آينه توي 
 همين ـ  بشود ي سترخاك آنكه  از  قبل تا ـ بود جوان  وقتي هم پدر موهاي .  سرخ
 رنگ تغيير كه است  بوده ساله شانزده يا پانزده گويد مي او.  داشت را رنگ

  ارث  به او  از  را ويژگي اين  من اگر ، دليل همين به .  شود مي  شروع  موهايش
 .     بشود شروع موهايم رنگ تغيير ديگر سال چهار سه  تا شايد ، باشم برده

  اينكه  نه ، باشم داشته  موهايم الي  مه خاكستري  تار چند كه  آيد مي خوشم
  دارم  دوست و.  موهايم از مقداري  فقط ـ بشود خاكستري  موهايم همه بابا مثل
 راسو  مثل كه خواهم نمي ـ باشد پراكنده موهايم الي  خاكستري  تار چند اين كه
  مي   نشان  سنم   از  بزرگتر  من!    باشم  داشته  سفيد  موي   دسته  يك  موهايم  وسط  ،

  ها بزرگ آدم مثل ام قيافه.  ترم عضالني و بلندتر قد دوستانم تربيش از ـ دهم
  در  بتوانم شايد ،  باشم داشته خاكستري  موي  تار چند اگر اما ، آيد  نمي نظر به

  تابلو   كه   سينماهايي  در   مثال   ـ  بزنم  جا  بزرگ  آدم  يك   را  خودم  ،   تاريك  نيمه  جاهاي 
 !  ممنوع سال 18 زير افراد  ورود" 

 .     دارند " 

  از  روز نوزده من.  آيد مي اتاق به خجوالنه لبخندي  با ـ گرت.  شود مي باز در
 آخرين   او.    متنفرم  گروتسك  گرتلداي   از  وجود  همه  با  و  ،  ام  گذرانده  را  محكوميتم

 .     ببينم خواهم مي كه است كسي

 !    بيرون برو ـ

 . »     كنيم آشتي  كه ام  آمده  من: « گويد مي گرت
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  روز   يازده  فقط  مجازاتم  از.    است  دير  خيلي  ديگر: «  گويم  مي  قيالاخ  بد  و  خشم  با
 .   مانده ديگر

  ساكت ... »  ببوسم را تو تا بمانم جا همين  هم  را  روز چند اين دهم  مي ترجيح
  كيسه  توي  سفيد چيز يك .  دارد دست در پالستيكي كيسه يك  گرت.  شوم  مي
   ؟ چيه اين: « پرسم مي  سوءظن با.  است

    « 

 تختم  روي   را  بسته  و. »    بشود  تمام  تنبيهت  تا  كنان  آشتي  هديه   يك: «  گويد  مي
 ماه چهارم سه.  بازند  ها پرده.  اندازد مي بيرون به نگاهي ، پنجره از.  گذارد مي
  ،  كردم مي  بازي  آنها با قبال  كه  شطرنج مهره  چند.  درخشد  مي پنجره قاب باالي 
 .     گردد مير ب بعد  و ،  لرزد مي گرت.  است پنجره لب

  زودتر  آنها.  شده تمام تنبيه ـ بيايي بيرون تواني مي كه گفتند بابا و مامان ـ
 .     اند كرده تمامش

 .     رود   مي بيرون اتاق از

  يك  و  جوراب و شلوارك .  كنم مي  پاره را پالستيكي كيسه ، گم  در سر و گيج
  تيم   ها  اسپور   سوپر.    ام   شده   گيج  حسابي.    اسپور  هات  توتنهام  باشگاه  پيراهن
  سن   به   من  آنكه  از  قبل  تا.    من  فوتباليست  هاي   قهرمان  ،  هستند  من  عالقه   مورد
 از دست يك ، فصل هر شروع با مامان ، بشود زياد ناگهاني رشدم و برسم بلوغ
 اين  از ديگر آن از بعد اما.  خريد مي برايم را آنها لباس و  كفش طرح آخرين
 برايم كه را پيراهني و  كفش آخرين ـ بشود متوقف رشدم تا نخريد برايم چيزها
 .      شدند كوچك برايم بعد  ماه يك ، خريد

  لباس  نه ، جديدند طرح اينها ـ باشد شده تمام گران خيلي بايد گرت براي  اين
 .    گذشته فصل هاي 
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 بابا.    دهد  مي  هديه  من  به  تولدم  روز   و   كريسمس  از  غير  گرت  كه  است  بار  اولين
  ،   مورد   اين  در  ـ  بودند  نيامده   كوتاه  تنبيه  اجراي   در  وقت  هيچ  حاال  تا  هم  مامان  و

 .     سختگيرند خيلي آنها

     ؟ خبره چه  اينجا است معلوم

   

  ،  است عجيب چيز همه اينكه گفتن.  من موعد از پيش آزادي  از بعد روز سه
  مرده  گرن كه  است وقتي مثل خانه فضاي .  دهد نمي نشان اصال را  قضيه شدت
  زنند   نمي  حرف  خيلي  و  روند  مي  طرف  آن  و  طرف  اين  ربوت  مثل  بابا  و  مامان.    بود
  شيريني   با  را  خودش  آشپزخانه  توي   يا  است  نظافت   مشغول  اتاقش   توي   يا  گرت.  

.  است شده معتاد هاي  آدم مثل.  كند مي بازي  شطرنج  وقفه بي و كند مي خفه
 .      است طبيعي  غير خيلي خيلي اين

  مريخي  ـ بابا ، مامان«  ؟ چطوري  اما ، كنم سوال آنها از قضيه رهدربا خواهم  مي
  شما   همه  ؟  بگوييد  من  به  ترسيد  مي  كه   مرده  كسي  ؟  اند  كرده  تسخير  را  شما  ها
 »      ؟ ايد گرفته زدگي  فلك مريضي هم با

  از  را آن كه ، بد خبر يك ؛ دارند رازي  آنها.  ترسم مي جدا من ، گذشته شوخي از
 دانند مي چيزي  آنها ؟ است مربوط من به قضيه ؟ چرا اما.  كنند مي مخفي من
 ...     نكند...  نكند ؟  دانم نمي من كه

 ميرم مي دارم من نكند! (    بزن را حرفت!  باش داشته جرئت و دل ـ ديگر بگو) 
     ؟

 شايد  ؟  كنم  مي  فكر  قضيه  به  زيادي   ؟  است  مورد  بي  حساسيتم  ؟  است  احمقانه
 نفرشان سه هر و.  داد هديه من به گرت.  دادند تخفيف من تنبيه در آنها اما. 

 .     زنند مي گريه زير اآلن همين انگار كه اند شده طوري 
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  يك  ؟  ام  گرفته  مرگبار  بيماري   يك  ،  تعطيالت  توي   ؟  ميرد  مي  دارد  ـ  گريدي   گروبز
  ح توضي چه   ؟  بد خيلي  خيلي  سرطان يك  ؟  ام  داشته  بچگي از كه مغزي  ضايعه
     ؟  باشد داشته وجود تواند مي ديگري 

    * * * 

     ؟ چيه  باله ي  درباره نظرت ـ

  هستم   تلويزيون اتاق  در بابا همراه.  بينم مي را فوتبال تماشايي هاي  صحنه من
  و  ، شوند مي تيز هايم گوش  ، بابا منتظره غير و عجيب پيشنهاد  شنيدن با. 

 . »     است چرند: « گويم مي يحوصلگ  بي با بعد.    اندازم مي بابا شانه

  اي  نداشته دوست وقت هيچ ؟ باشد اي  العاده فوق هنري  كار كني نمي فكر ـ
 شكن  فندق  يك  با  يا  بلغزي   قو  درياچه  روي   نداري   دوست  ؟  كني  امتحانش  خودت
 »     كنيد؟ مي شوخي: « گويم مي خنده زير زنم مي    بخوري؟ شيريني

  كه  شد پيشنهاد من به.  بدانم  را نظرت تماسخو مي  فقط: « زند مي لبخند بابا
  من .  بخرم بليت تا چند شود مي اجرا شب فردا كه العاده فوق  نمايش يك براي 
  بخواهي  اگر اما ـ !  داشتم  تو از  را شوري  پر واكنش  چنين انتظار  ـ  خريدم  تا سه
 !     است  محال ـ. »    كنم جور  ديگر بليت يك توانم مي ، بيايي ما با كه

  شهر  خارج نمايش.  مايلي طور هر: « گويد  مي و كند مي صاف را گلويش بابا
  يك   توي   را  شب   كه   است  تر  راحت  ،  ما  براي .    شود  مي  تمام  ديروقت   شب  و   است
 »     مانم؟ مي تنها خانه توي  من يعني: « پرسم مي هيجانزده. »     بمانيم هتل

  كنم   مي  فكر  من.  نيستي  اقبال  خوش  قدر   اين  ديگر: «  گويد  مي   و   خندد  مي   هرهر
   قدر  آن تو
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 نظر« ...  مامانم... »  شارون اما ، كني مراقبت پادگان يك از كه اي  شده بزرگ
 . »     بماني كيت عمه  پيش بايد تو.  است نگران و دارد ديگري 

  مامان  از سال دو فقط كيت  عمه» .  نه تاريخ ماقبل كيت : « گويم مي  غرولند  با
  و  سياه تلويزيون يك.  كند مي زندگي ساله نود زن يك لمث اما ، است تر بزرگ
 مي  گوش راديو ها وقت بقيه. كند مي روشنش اخبار موقع فقط كه دارد سفيد
 »     بكشم؟ را خودم شود  مي كار اين جاي  به:« گويم مي شوخي به. دهد

  ها  شوخي  اين از ديگر: « گويد  مي منتظره غير تغيري  و ناراحتي با ناگهان بابا
.   متاسفم . «  زند مي لبخند زوركي او و برد مي ماتم بابا به رنجيدگي با! »  نكن

 . »     گذارم مي قرار كيت با پس.  داشتم سختي  روز ، سركار

  يك  اندازه  به .  است عصبي  خيلي انگار ـ  رود مي بيرون خوران سكندري  و گيج
 همه  من  و  تيماشگذ  مي  همديگر  سر  به  سر  بابا  و  من  ،  بود  عادي   اوضاع  ،  دقيقه
 طرفم   به  ها  نگراني  همان  دوباره  حاال  اما.    بودم  كرده  فراموش  را  اخيرم  هاي   نگراني
  شوخي از او چرا پس ، بيايد من سر باليي  كه نيست قرار اگر .  آورند مي هجوم
     ؟  شد ناراحت قدر آن  مرگ درباره من

  حرف  كيت  عمه  با  يتلفن   بابا  وقتي  و  روم   مي  در  طرف  به  دزدكي  ،  نگران  و  كنجكاو
  ايستم   مي  گوش  ،   دهد  مي  توضيح  را  او  پيش  من  ماندن  شب  موضوع  و  زند  مي
  نمي   حرف  طوري   من   درباره  بابا.    نيست  مشكوكي  چيز  هيچ  آنها  گوي   و  گفت  در.  
 مويد «  يك با را هايش  حرف حتي.  باشد عمرم آخر روزهاي  بيايد نظر به كه زند

  ـ  برد  مي كار به  اش تلفني مكالمات  در المومع  كه اي  كهنه كالم  تكيه ـ »  باشي
  به  دوباره  خواهم  مي  و  شوم  مي  منصرف  ايستادن  گوش   از  تقريبا.    كند  مي  تمام
  باالي  از را گرت آهسته  خيلي صداي  كه بروم فوتبال هيجاني هاي  صحنه سراغ
 .     شنوم  مي ها پله
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     ؟ بيايد خواهد نمي گروبز ـ

     ؟ است  قطعي ـ. »    نه: « دهد  مي جواب آهسته  صدايي با هم بابا

 .     هستيم نفر سه  ما فقط.  ماند مي  كيت پيش او ،  بله ـ

    ؟ كنيم صبر ديگر ماه تا شود نمي ـ

 .     است خطرناك زيادي  انداختنش عقب ـ كنيم تمامش اآلن است بهتر ـ

 .    بابا ، ترسم مي من ـ

 .     ترسم مي هم من.   عزيزم ،  دانم مي ـ

 .     تسكو

   

  حرف هم با كمي ، در جلو آنها.  كند مي  پياده كيت عمه خانه دم را من مامان
  عجله   كه  گويد  مي.    كند   مي  كوتاه  را  گو   و  گفت  و  دارد  عجله  مامان  اما  ،  زنند  مي
 .    رسد مي دير برنامه  به وگرنه  ، دارد

 ساختگي  ها  حرف  اين  كه  ام  فهميده  من  اما  ،  كند  مي  باور  را  مامان  حرف  كيت  عمه
 خيال آنها اما ، دارند اي برنامه چه امشب بقيه و مامان كه  دانم نمي.  است
  و   شق  هاي   عروسك مثل كه  بروند  اطواري  و  ادا آدم  مشت  يك  تماشاي  به  ندارند 
 .     پرند مي طرف آن و طرف اين رق

 پيشاني كنار موهاي  از  دسته  يك و . »  نكن اذيت را ات عمه: « گويد مي مامان
   دهد مي تاب را من

    . 

 . »     بگذرد خوش نمايش: «  گويم مي دروغكي
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  را  من كي بار آخرين كه آيد نمي يادم.  بوسد  مي  را من و كند مي  بغلم مامان
 .    است بوسيده

 .     باشد خطرناك بايد موضوع

 ! »     گروبيچ ، دارم دوستت: « گويد مي هق  هق  شبيه اي  گرفته صداي  با مامان

 ترسي  ،  است  ميان  در  بد  خيلي  خيلي  مسئله  يك  كه  نداشتم  خبر  قبل  زا  اگر  حتي
 .     كند هشيار را من  توانست مي كنم مي  حس صدايش در كه

  جواب   بوگارت  هامفري   مثل  و  كنم  باز  را  نيشم  توانم  مي  ام  قبلي  آمادگي  خاطر  به
 . »     عزيزم ،  دارم دوستت هم  من: « بدهم

 .     كند  مي گريه كنم مي فكر.   رود مي  و اندازد مي راه را ماشين مامان

  اآلن .  باش  راحت.  است خودت  خانه: « گويد مي ساختگي لبخندي  با  كيت عمه 
 . »     نمانده اخبار شروع به چيزي .  كنم مي  درست چاي  ديگ يك خودمان براي 

   

  عمه .  استراحت به نياز ـ معده كردن ترش.  كنم مي  خواهي عذر ، اخبار از  بعد
  مي  رختخواب به  مرا بعد  و دهد مي خوردم به ماهي روغن بزرگ قاشق  تا و كيت
 .     فرستد

  كيت  عمه ـ بشنوم را سيناترا فرانك ماليم صداي  تا ميمانم منتظر دقيقه پنج
 مي دنبالش راديو توي  هميشه و است پير آبي چشم ترانه عاشق  تاريخ ماقبل
  مي  را قديمي  تصنيف اين وديرا همراه كه شنوم  مي  را كيت صداي  وقتي .  گردد
   بيرون خانه جلويي در از و آيم مي پايين ها پله از  يواشكي ، خواند

 .      روم مي
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 توي را من نيست قرار دانم مي كه حاال اما ، افتد مي دارد اتفاقي چه دانم نمي
 برايم.  باشم همراهشان ماجرا آخر تا كه هستم مصمم ، بدهند  دخالت مسئله
  بد   كه  هم  چقدر  هر  قضيه.    هستند  مشكلي  جور  چه  درگير  آنها  كه  ندارد  اهميتي
  يك  ما.  كنند جدا خودشان از  مرا گرت و  مامان و بابا كه  گذارم نمي من ،  باشد

  بابا   كه  است  چيزي   اين.    بشويم  رو   به  رو  مسائل  با  هم   با  همه  بايد .    ايم  خانواده
 .     دادند مي ياد من به هميشه مامان و

 بيشترين  با  را  خانه  تا  فاصله  كيلومتر  شش   و  روم  مي  پيش  ها  ابانيخ  توي   پياده
  است  ممكن جايي هر آنها.  گذارم مي سر پشت است ممكن برايم كه سرعتي
 پيدايشان آنجا اگر.  كنم مي شروع خانه از ار جويم و جست من اما ، باشند
  كند   مي   يت هدا  آنها   احتمالي  محل  به  را  من   كه  گردم   مي   هايي  سرنخ   دنبال  نكردم
    . 

  مي  را من وقتي هم  مامان.  ترسد مي گفت مي  كه كنم مي فكر بابا حرف به
 .    لرزيد  مي ، بوسيد

  دل   ،  ترس  شدت  از .    بود  عجيب  ،  زد  مي  حرف  ها  پله  روي   وقتي  ،  هم  گرت  صداي 
 كنم  مي  زياد  هم  باز  را  سرعتم  و  گيرم  مي  ناديده  را  آن.    پيچد  مي  هم  به  ام  رده  و
 .     كنم تف بيرون به دهانم از  را ماهي روغن مزه  كنم مي سعي و ،

   

 نور   اي   باريكه  آنها  الي   از  و  نيستند  بسته  كامال  بابا  و  مامان  اتاق  هاي   پرده.    خانه
  براي  هميشه مامان ـ نيست خانه در بودنشان معني به اين.  شود مي ديده

  از  و روم مي نهخا پشت يواشكي.  گذارد مي روشن را چراغ يك ها دزد ترساندن
 خانه  آنها  پس.    است  گاراژ  داخل  ماشين.    كشم  مي  سرك  آنجا  توي   ،  گاراژ  پنجره
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 حاال  ـ شود مي شروع حسابي و درست ماجرا كه است اي  نقطه همان اينجا.  اند
 .      باشد خواهد  مي چي هر"   قضيه" 

  فشار با را سگ ورود دريچه.  شوم مي نزديك خانه پشتي در  به ، صدا و سر بي
  هشت  من.  صدايي هيچ.  دهم مي گوش خانه داخل صداهاي  به و كنم مي باز

  نمي  اجازه وقت هيچ ديگر كه گفت مامان و مرد سگمان آخرين كه بودم ساله
  حال   و  شدند  مي  كشته  خيابان  توي   هميشه  آنها  ـ  بيايد  خانه  به  ديگري   سگ   دهد
  كه   گويد  مي  بابا  ،   بار   كي  وقت   چند  هر.    خورد   مي  هم  به   كردنشان  دفن   از  مامان
  حاال  تا اما ،  كند  عوض را  پشتي در  اصال يا كند ميخكوب را سگ  ورود دريچه بايد
  كه   است  اميدوار   خودش   پيش   هنوز  بابا  كنم  مي   فكر.    است  نكرده  را  كار  اين  كه

 .      هاست سگ عاشق  بابا ، آخر.  كند عوض  را نظرش مامان

.   بگذرم دريچه اين از پا و دست  ارهچ  توانستم مي ، بودم كوچك خيلي وقتي 
 بي من ، نبود حواسش كه قوتي تا بست مي ميز پايه به را پايم هميشه مامان
  به .  بشوم رد دريچه از بتوانم كه آنم از  تر گنده حاال.  نروم بيرون خانه از خبر

  پيدا   را  يدكي  كليد  تا  گردم  مي  را  در  چپ  سمت  شكل  هرمي  سنگ   زر   ،  دليل  همين
    .  كنم

  حاال و تابيده آفتاب روز تمام ـ باشد طور  اين نبايد.  است سرد آشپزخانه هواي 
 .     ام  ايستاده ماركت سوپر يك هاي  يخچال وسط انگار اما ـ  است گرمي شب هم

  هيچ .  دهم مي گوش دوباره و ايستم مي ، روم مي هال در طرف به يواشكي
 .      صدايي

  نشيمن  اتاق به ، زنم مي سر تلويزيون اقات به ، روم مي بيرون آشپزخانه از
  تزيينش  نگار و نقش پر و داشتني دوست خيلي مامان كه ، اندازم مي نگاهي
 بياييم اينجا نداريم اجازه  وقت هيچ ،  خاص مواقع بجز رت  گ و من ـ است  كرده
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 آشپزخانه  سردي   به  جا  همه  و  نيست  كسي  هم  اينجا.    بابا  مطالعه  اتاق  باالخره  و  ـ
     .  است

  كه  شوم مي عجيبي چيز متوجه ، بيايم بيرون مطالعه اتاق از خواهم مي وقتي
  است  افتاده اي  گوشه  شطرنج صفحه يك .  كنم مي  نگاهش دوباره  و گردم برمي
  آرتور  شاه  هاي  افسانه  اساس بر را شطرنج اين هاي  مهره.  بابا نفيس شطرنج . 

  و  كرده كاري  كنده دست با همنوزد قرن در معروفي هنرمند را آنها.  اند ساخته
 مامان به را آن واقعي  قيمت وقت هيچ بابا.  است قيمتي خيل.  است تراشيده
 !    بگويد كه نكرده جرئت ـ است نگفته

  مرمر   از  كه  متر  سانتي  ده  ضخامت  به  اي   صفحه .    روم   مي  شطرنج  صفحه  طرف  به
   است  شده تراشيده

 بازي  شطرنج بابا با آن قلييص و صاف صفحه روي  پيش هفته چند همين من. 
.   شود مي ديده رويش عميقي هاي  سوراخ و زشت هاي  خراشيدگي حاال.  كردم
 و  بكند ناخن با را سخت مرمر تواند نمي آدمي هيچ اما ـ ناخن خراش مثل تقريبا
.   اند شده ناپديد هم تراش خوش و ظريف هاي  مهره آن همه.  بدهد خراش
 .    است خالي صفحه

  محكم  را  هايم انگشت.  ريزم مي  عرق ،  عصبي حالتي  با.  روم  مي  باال  ها پله از
  مي   را  هايم  چشم  جلو  مه   مثل  دهانم  بخار   ،  كشم  مي   نفس   وقتي.    ام   كرده   جمع
  من .    كنم  فرار  و  بگذارم   كولم   روي   را  دمم  كه  خواهد   مي   وجودم  از   قسمتي .    گيرد
  نمي  كسي  هم  بروم  و برگردم  اگر.  باشم اينجا نيست  الزم .  بودم  مي اينجا نبايد
 ...     اگر.  فهمد
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  ظاهر   چشمم  پيش  ،  موش  روده  و  دل  خركي  شوخي  از  بعد  ،  گرت  قيافه  لحظه  يك
 به را توتنهام هاي  لباس  كه وقتي ، لبخندش.  دردش. هايش اشك.  شود مي
   مي دعوا هم با هميشه ما.  داد مي من

 .     نيست جدي  خيلي هم هايمانوادع.    دارم دوست را او دل ته از من اما ، كنيم

.   بگذارم تنها آنهارا ندارم خيال من ، باشد هرچه مشكلشان ، بابا و مامان و گرت
  مي  هميشه بابا.  ايم خانواده يك ما ـ گفتم  مي خودم به هم قبال كه طور همان
 مشكالت با تيم يك مثل و باشند متحد هم با بايد خانواده اعضاي  كه  گفت
  اين  كه  دانم  نمي  چند  هر  ـ  باشم  ماجرا  اين  توي   كه  خواهم  مي  هم  من.    بجنگند

  است  آمده مي بر  دستشان  از  كاري  هر بابا و مامان هرچند ،  هست  چي"  ماجرا"
 غير شكلي به "  ماجرا "  اين چند هر و ، دارند  نگه دور"  ان"  از را من تا اند  كرده

 .     ترساند مي را من منطقي

  به  بعد و خودم اتاق به .  نيست پايين طبقه سردي  به انجاي.  رسم مي پاگرد به
  هم گرت شطرنج هاي  مهره.  است گرم خيلي.  اند خالي.  زنم مي سر گرت اتاق
  و  اند ريخته زمين كف اما ، نشده  غيب من  شطرنج هاي  مهره.  اند  شده  ناپديد
 .     است  شده تكه تكه و خرد  هم  شطرنجم صفحه

  اينجا كه دانستم مي  اول لحظه همان از.  شوم مي كدينز  مامان و بابا اتاق به
 .  بگردم دنبالشان بايد

  خواهد  مي وقتي گرت.  اندازم مي تاخير به را حقيقت با شدن  رو به رو لحظه
  طوري   هميشه  ،  قواره   و  قد   اين   با  من.    بزند  صدايم  ترسو   دارد  دوست  ،   كند  اذيتم
.  باشد گرت با حق  كه ترسم مي شههمي.  باشم دور درگيري  از كه ام كرده رفتار
  گرت  ـ كنم مي تعجب بيشتر خودم از  ، شوم مي نزديك اتاق به كه  قدم هر

 .     كرد مي اشتباه
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  سوزد   مي  آتش  پشتش  انگار  كه  طوري   ،  است   شده   سرخ  كه  است  داغ  قدر  آن  در
  ،  شنيدم را ها شعله تروق و ترق صداي  اگر تا ـ  كنم مي نزديك در به را گوشم. 
 نيست خبري  آتش تروق و ترق از اما.  بگيرم را 999 و بروم تلفن سراغ سترايك
  صداي  و...  سنگين و عميق  هاي  زدن نفس صداي  فقط.  نيست هم دودي . 

 .     چكد مي  زمين روي  قطره  قطره كه چيزي  عجيب

  به   را  گوشم  هنوز.    كنند  نيم  حركت  هايم  انگشت.    است  در  دستگيره  روي   دستم
  چشم  گوشه  از  اشكي  قطره.  كنم مي دعا  و ...  كشم  مي  انتظار ،  ما  چسبانده در
 .     شود مي  خشك ام گونه روي   اشك ، گرما شدت از.   آيد مي پايين چپم

  جنون  حالتي با و  توگلويي و پايين صدايي با ـ خندد مي ريز ريز يكي ، اتاق داخل
 چيزي  دادن   جر  صداي .    نيست   هم   گرت  يا  بابا  صداي   ،  نيست  مامان  صداي .    آميز
 .     جويدن قرچ قرچ و گرفتن گاز صداي  بعد  و شنوم مي را

 .     چرخد مي دستم

 .     شود  مي باز در

 .    بينم مي چشمم پيش را جهنم و

   

   

     »شياطين«   دوم فصل

  ها چاله  ، است شده پاشيده خون جا همه  ، وحشتناكي شكل به.  خون  جا همه
  از  اي  زننده و خشن هاي  طرح و ، شود مي ديده جا همه شده لخته خون از پر ي 
 .     ديوارها همه و كف  روي  ، خون هاي  رگه
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  هايي  شبكه - طرف چهار از - مرا دور تا دور.  نيستند ديوارها همان ديوارها اما
  بعضي   ،  ترند  ضخيم  من  بازوي   از  كه  تار  رشته   ها  ميليون.    اند  برگرفته  در  مانند  تار
 سو هر به ريخته هم در و نامنظم شكلي به بقيه و دارند معمولي هايي طرح

  تارها   ي   پرده   پشت.    اند  خون  به  آغشته  ها  رشته  اين  از   خيلي.    اند  شده  كشيده
  چشم  كه جايي تا ،  اليه چند هاي  پرده اين حاشيه  - بينم مي ديگري  هاي  پرده ،
 .    نهايت بي تا.   است  شده   كشيده عمق  به ، كند مي كار

 جزئيات از  تصويري  فوري .  گردد مي بر ديگري  نقطه به  ديوارها از  نگاهم ناگهان
 ماشين  يك  مثل  ذهنم.    شود  مي  كرخت  بدنم   همه.    بندد  مي  نقش   ذهنم  در  ديگر
 .     كند مي عمل

.   است آويزان ته و سر جسدي  ، تار از پوشيده سقف مركز از - چكه چكه صداي 
 .      شناسم مي را او

  صورتي  تارهاي  انگار كه است  وحشتناك قدر   آن فريادم! »  بابا: « كشم مي جيغ
 .     شوند  مي پاره آن با ام

  شبيه بدنش.  كند مي خر خر و است زده چنبره كريه موجودي  ، من چپ سمت
  جسدي  ، هيوال اين بدن زير.  دارد را سوسمار  يك سر و است بزرگ خيلي سگي
 .     است مانده باقي مامان از كه چيزي  يا!  مامان - حركت بي

  مي  زمين روي  من به خيره!  گرت.  شنوم مي را وحشتناكي  ناله ،  راستم سمت از
  به  خون كه جاهايي از غير  صورتش، و ، پيچد مي خودش در شدت به ، نشيند
 نيمه  تا.    بزنم  فرياد  بلند  صداي   با  خواهم  مي.    شود  مي  سفيد  است  چسبيده  آن
  درون .  است  شده شقه دو تنش هك شوم مي متوجه من و گردد مي بر عقب به

  مثل را گرت كه  است نشسته چيزي   ،  شده ايجاد گرت بدن پشت كه اي  حفره

 .      دهد مي تكان دستكشي عروسك يك
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.   معمولي ي  بچه يك نه اما ، است بچه يك.  اندازد مي كنار را گرت"  چيز"  آن
 ديگر  معمولي  آدم هر  سر از  بزرگتر خيلي كه  دارد  سري  و ساله سه اي  بچه  بدن
  گلوله  ، چشم هر حفره در - چشم بدون.  است رنگ كم سبز  پوستش.  است
 سرش روي  چيزهاي  اگرچه - ندارد مو.  شود مي ديده آتش هاي  جرقه از كوچكي
  روي   كه  چيزهايي  بينم  مي  ،  آيد  مي  جلو  جهنمي  بچه  آن  وقتي.    كنند  مي  حركت
  بچه  آن شده فاسد گوشت از و اند زنده آنها.  اند سوسك خورند  مي وول سرش
 .     كنند مي تغذيه

 آن و سگ ميان.  آيد مي من طرف به و كند مي رها را مامان سرسوسماري  سگ
 بدل  و  رد  نگاههايي  ،  كند  مي  كمتر  من  با  را  اش  فاصله  لحظه  هر  كه  هيواليي  بچه
 .     شود مي

 ، مامان به . است كرده فلجم كلي به ترس.  بخورم تكان جايم از توانم نمي من
 چيزي   چنين!    ندارد  امكان.    مرده   همه .    خون  غرق  همه.    كنم  مي  نگاه  گرت  و  بابا

 !     باشد همان  بايد - بد خواب يك!  است نيفتاده اتفاق

  كه   دانم  مي.    ام  نديده  را  اين  شبيه  چيزي   هرگز  ،  كابوسهايم  بدترين  در  حتي  اما
  نباشد  حقيقي كه  است آن از روحشتناكت اينكه خاطر به فقط ، دارد حقيقت اين
    . 

 خرخر ولع با سوسماري  سگ.  اند رسيده من به تقريبا وحشتناك موجود دو آن
  كف   -  آورد  مي  باال  را  دستهايش  و  كند  مي   باز  را  نيشش   غولي  مثل  بچه .    كند  مي
  اين  در اما.  است تيز و كوچك  دندان از پر كه شود  مي ديده دهاني دستش  هر

 .     ندارد دوجو زبان دهانها

  روي   به  رو  درست   حاال  كه  خبيث  جانور  دو  آن  و! »    عزيزم  ،  اوه«    گويدك  مي  يكي
 »     ؟ داريم چي اينجا ما. «  شوند مي متوقف جايشان سر  ، دارند قرار من
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  با  ، الغر .  لغزد مي بيرون  مردي  ،  عنكبودتي تار  هاي  رشته دسته  يك  پشت از
  از  را  آن  انگار كه  طوري  ،  قلنبه قلنبه و  جارهننا اي   قيافه و ،  رنگ  كم سرخ  پوست
.   اند زخمي و پار  و  لت دستهايش.  باشند كرده درست زده  رنگ خمير

  جوش   بعدي   انگشت  به  انگشتش  هر  و  اند  زده   بيرون  پوستش  از   استخوانهايش
  آن  در سفيدي  هيچ - دارد عجيبي چشمهاي .  است طاس سرش.  است خورده
  كه  دارد تيره سرخ اي  توده چشمش  رنگي  قسمت ي اج به فقط  ؛ شود نمي ديده
  ديده   شكافي  اش  سينه   چپ  طرف   در.    هاست   قسمت   بقيه  از  تر  تيره  آن  مردمك
  شكاف  آن دهانه از .  است  دندانه دندانه هاي  لبه با اي  حفره شبيه كه شود مي
  با  و اند  زده  چنبره همه  كه كوچك افعي ها ده .  مار  از پر - بينم مي را درونش  ،
  كشد  مي جيغ جهنمي بچه.  كنند مي هيس  هيس قوسدارشان و بلند شهاي ين
  دستش   كف  دهان  در  كه  كوچكي  دندانهاي .    كند   مي  دراز  من  طرف  به  را  دستش  و

 .     خورند مي هم به حريصانه ، دارد

  طرف  به و. »  آرتري  ،  دار نگه دست: « گويد مي اي  آمرانه لحن با - هيوال - مرد
  گوشت  هاي  توده.  ندارد پا.  لغزد  مي...  رود نمي راه ...  نه.  برميدارد  قدم  من

  ندارند   تماس  هيچ  زمين  با  كه   اند   شده   ختم  تيزي   هاي   شرابه  به  پاهايش  انتهاي 
 .     آيد  مي پيش و خورد  مي سر هوا روي  او. 

  و  ولع ، مانندش خزنده چشمهاي  در.  كند مي پارس وحشيانه سوسماري  سگ
   .    زند مي موج نفرت

  كه  شود  مي  نزديك من به  آنقدر و. »  وين ، كن  صبر: « دهد مي دستور هيوال 
  براندازم   سرخش  و   طبيعي  غير  چشمهاي   با  و  ايستد   مي.    كند  لمس  مرا   تواند  مي
  آيد  مي  نظر  به  غمگين  اش  قيافه.    سفيد  لبهاي   با  ،  دارد  كوچكي  دهان.    كند  مي
 .     ام ديده حاال تا كه موجودي  ترين غمگين -
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.   ها  گريدي  ي  بازمانده آخرين ، هستي  گروبيچ  تو: « گويد مي  دلگيري  لحن با
 .  باشي اينجا نبايد

 »      ؟ آمدي  چرا .  دارند نگه دور عذاب اين از را تو كه داشتند  آرزو والدينت

  هستند  چشمهايم فقط .  نيست  خودم اختيار در بدنم.  بدهم جواب توانم  نمي
 مي  خودم  هرچند  ،  گذرند  نمي  ها  صحنه  تحليل  و  يزن   پرسه  از  لحظه  يك  حتي  كه

  همه   و  ببندم  كلي  به  را  آنها  كه  است  تر  راحت  برايم  -  نكنند  را  كار  اين  كه  خواهم
 .    ببرم فرو خبري  بي سياهي در را چيز

 من  طرف به را دستش دوباره و ميدهد سر عجيبي توگلويي صداي  جهنمي بچه
 .      كند مي دراز

  دستهايش   وحشي  بچه. »  دارد،آرتري   خطر  برايت   من   از  نافرماني: «  ميگويد  هيوال 
  چشم  درون آتش و  رود، مي عقب آهسته و كنان لخ  لخ ، اندازد مي پايين را

  دوخته  من  به دو هر نگاه.رود مي عقب هم  سوسمار -سگ.  شود مي كدر هايش
 .    است   شده

  كه  كنم مي احساس. كشد مي آه و.» است انگيز غم خيلي: «گويد مي هيوال
 ائي تنها تنهاي .مرده  -خواهر. مرده - مادر  و پدر. «است واقعي صدايش تاسف
.» جاييم  اين  چرا  يا  هستيم  چي  ما  بدتني  كه  اين  بدون.شياطين  با  رو  در  رو.    دنيا
  نميداني،  تو. « شود مي ظاهر صدايش در ترديدي  و كند  مي مكث

  برايت  را  تنها الي  لرد  ي  قصه  يا داده توضيح برايت  كس  هيچ ميداني،گروبيچ؟
     »كرده؟ تعريف

  خيلي  و خواند مي هايم چشم در را خبري  بي او اما بدهم، جواب  نميتوانم هنوز
  سعي  آنها.  نداني كه كردم  مي فكر: « گويد مي .زند مي  لبخند دردناك و ماليم
  دوست  و خوب والدين .دارند نگه  دور دنيا هاي  رحمي  بي  از را تو داشتند
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  كشد   نمي  طول  خيلي  اين  اما  -  گروبيچ  ،  شود  مي  تنگ  آنها  براي   تلد  تو.داشتني
. «   خندند  مي نخودي  ، آور  تهوع صدايي   با راستم و چپ عادي  غير  موجودات. » 
  مي  سراغ را دستيارانم من ، ديگر دقيقه چند تا.  نيست طوالني خيلي تو اندوه
 كامل آرامش در ش بعد اما - دارد درد.  شود مي تمام فوري  چيز همه و فرستم
 آنرا هم تو ، آخرش.  گروبيچ ، ميرسد راه از موهبت يك مثل مرگ.  بود خواهي
 متوجه .  چرخد مي من دور هيوال. »    خواهرت و مادر و پدر مثل - پذيري  مي
  از   وقتي.    است   لبهايش   باالي   بزرگ   سوراخ  تا  دو  فقط  ،  ندارد  بيني  او  كه  شوم   مي

  او  كه  كنم مي احساس جوري  يك من و كند مي نفي فين ، شود مي رد  مقابلم
 .     كشد مي بود مرا ترس

  از .  ايستد مي من روي  به رو دوباره! »  بيچاره گروبيچ: « كند مي زمزمه لبي زير
 آنها از و دارد ريزي  هاي  بريدگي سرخش پوست كه بينم مي نزديك فاصله اين
  هم  شكل  اي  زائده مداان چند متوجه.  كند مي نشت بيرون به خون هاي  قطره

  شكمش  دور  همه  و  طرف  هر  در  تا  سه  -  است  آويزان  هايش  بغل  زير  از  كه  ميشوم
  اگرچه   ،  آيند  مي  نظر  به  اضافي  و  نازك  بازوهايي  مثل  آنها.    اند  خورده  تا  و  پيچيده
 .     باشند افتاده شكل از  گوشت هايي اليه  فقط است ممكن

...  ش ... ش: « شوند مي خارج دهانم از  هيدبر بريده كلمات ، مانند ناله صدايي با
 »      ؟ هستيد...   چي...  شما

  ساده   خيلي  را  اين. »    تو  هاي   اندوه  بزرگترين  آخر  و   اول: «  دهد   مي  جواب  هيوال
 .      غرور و خودخواهي با نه - گويد مي

 ... »    گر... گر -گر ؟ بابا ؟ چي مامان-ما: « گويم مي بريده بريده

 پوست  روي   هاي   بريدگي  از  و  دهد  مي  تكان  را  سرش. »  رفتند: «  گويد  مي  آهسته
  هاي  لحظه آن.  گروبيچ ، بسپار خاطر به را آنها. «  زند مي بيرون خون گردنش
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  برايشان .  بدان عزيز را يادشان ، كار آخر  هاي  لحظه در.  بياور  ياد به را  طاليي
  دست  و   زند  مي   لبخند  انهمشتاق. »      بده  من  به  را  اشكهايت.    گروبيچ  ،   كن  گريه

  اند   شده   كوبيده  هم   در  كه  ،  را  انگشتهايش.    آورد  مي  صورتم  طرف  به  را  راستش
  سعي  انگار كه طوري  ، چشمم زير درست ، كشد مي چپم گونه  روي  برس مثل ،

 .     بريزم  اشك كند وادارم دارد

  هيچ  بدون.  شود مي  چندشم  - چسبنده و  خشن و خيس - پوستش لمس  از
  ،  سرم  پشت .  دوم مي و كنم  مي پشت بابا و  مامان اتاق درون جهنم به  ، فكري 
:  گويد   مي   و  كند  مي  صاف  را  گلويش  ،  بعد.    دهد   مي   سر  شيطاني  اي   خنده  هيوال
  مرا   ،  شريرانه  و  زننده   هايي  زوزه  با  دو  آن . »      شماست  مال  ديگر  ،  آرتري   ،  وين«  

 .      كنند مي تعقيب

   

  را  دندانهايي شدن ساييده هم  به صداي  و شنوم مي خرر خ صداي .  ها پله پاگرد
  مي سر پايم.  اند رسيده من به تقريبا.  ميشوند نزديكتر من به لحظه هر كه
  به   ها  پله  باالي   و  كند  مي  پرواز  سرم  باالي   چيزي .    شوم   مي  ولو   زمين  روي .    خورد
 .     وين  ، سوسماري  سگ - شود  مي كوبيده ديوار

  شلوار   خورده  تا  ي   لبه   به  آرتري   دندانهاي .    گيرد  مي  را  مپچ  پاي   مچ  كوچكي  دست
  شود   مي  كنده  شلوارم  ي   پارچه  از  درازي   نوار  -  خورد  مي  جر.    شود  مي  نزديك  جينم
 .   است نديده آسيب پايم. 

  را  نفسش راه شلوارم از  شده  جدا ي  پارچه تكه و خورد  مي غلت پشت  به آرتري 
 .     بندد مي

  و  مانند سوسمار سر  و ايستد مي پاهايش روي  ، كند مي تقال سختي به وين
  ،  آنها انتهاي .  شود مي  دوخته پاهايش به من نگاه .  دهد مي تكان را درازش
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 و  باريك ناخنهاي  كه است آدم دستهاي  شبيه كوچكي دستهاي  ، نيست پنجه
 .      زن يك ناخنهاي  - دارند  خون به آغشته بلندي 

  وحشت  از كه همانطور و گذرم  مي وين لابمق از ،  خورم مي وول شكم  روي  من
 ، چشم ي  گوشه از.  كشم مي پايين ها پله از را خودم ،  زنم مي نفس نفس
  پاهايش   روي   ،  كند  مي  تف  بيرون  به  دهانش   از  را  پارچه  كه  هستم  آرتري   مراقب
 .     دود مي من دنبال  و زند  مي جست

  مي  آماده  خشمگينش و وار  خزنده چشمهاي  با و  كند مي قوز  ها  پله باالي  وين
 او با آرتري  ، زند مي جست وين كه موقع  همان درست.  بپرد من روي  تا شود
  آرتري  تصادفي برخورد.   كند مي برخورد

 بچه يك مثل آرتري .   كند مي بلند را او  فرياد و  كوبد مي  ديوار به دوباره را وين ،
 تول تلو و ، برود اركن راهش سر از تا ميزند لگد وين به و كند مي شيون نوزاد
 .     آيد مي پايين ها  پله از من دنبال به ، خوران

  و  ،  ايستم مي پا روي  و  شوم مي كج طرف يك  به.  ميزنم زمين به را دستهايم
 روي  هنوز او - ام افتاده جلو آرتري  از حسابي.  دوم مي خانه جلويي در طرف به
 ...     و ديگر بلند قدم چند!  كنم استفاده امتياز اين از دارم خيال.   هاست پله

  تلوق  و تلق  صداي .  گذرد  مي پاهايم ميان از  تصور  قابل غير  سرعتي با چيزي 
  نيشش  ، است ايستاده  در جلو درست كه آرتري .  لرزد مي در.  شنوم مي تيزي 
  كه  را  جايي  همان -  را راستش  شانه  گروتسكي جهنمي  بچه.  كند مي  باز  برايم را
  هميشه   از  تر  سوزنده  چشمهايش   درون   آتش.    مالد   مي   -  است  شده   كوبيده  در   به
  حفره   فقط  -  ندارد  زبان.    است  شده  تاب  و  پرپيچ  و  گشاد  دهانش.    آيد  مي  نظر  به
 .     خون سرخي به ، باز اي 
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 كه چيزي  نزديكترين - تلفن بعد .  كشم مي  جيغ آرتري  سر ،  نامفهوم  كلماتي  با
  طرف  به قدرت تمام با را آن و دارم مي رب سرجايش از را - رسد  مي آن به دستم
  مي  در به تلفن گوشي .  دهد  مي جاخالي تيز و  تند آرتري .  كنم مي  پرت ابليس 
 مي خيابان در خانه بيرون و ميشكند را در ، تصور قابل غير شكلي به و ، خورد
 .     افتد

  يك  آرتري .  كنم بررسي را غيرممكن  شست ضرب اين كيف و  كم  كه ندارم وقت
 مي ، كنم عمل سريع اگر.  هاست پله وسط وين.  است شده گم در سر لحظه
 .     بروم در توانم

.  دوم مي خانه پشتي در و آشپزخانه طرف به و گردم مي بر تيز و تند خيلي
  سوسمار  - سگ.  كشد مي نعره وين به خطاب و شود مي منظورم متوجه آرتري 
  دستم .    آيد   مي   شيرجه   من   گلوي   و   صورت  طرف  به   و  زند  مي  جست   ها  پله  روي   از
 .    اندازم  مي كنار ضربه يك به را او  و برم مي باال را

  روي   عميق   خراش  سه  و  كند  مي  پاره  را  آستينم   ،  خورد  مي  دستم  به  وين  ناخنهاي 
   گذارد مي ساعدم

    . 

 زير  درست  پايم.    زنم  مي  لگد  جانور  آن  سوسماري   سر  به  و  كشم   مي  فرياد  درد  از
 خرخري  با و برد مي  عقب را سرش ناگهاني حركتي با وين.  خورد يم  اش پوزه

 .    شود مي دور و خورد  مي سكندري  سنگين

 و دوم مي آشپزخانه طرف به.  است وضعي چه در آرتري  ببينم تا كنم نمي صبر
.   شوند مي محكم در دستگيره روي  انگشتهايم.  اندازم مي  در روي  را خودم

.  چرخانم مي ديگر طرف به را آن!  ام چرخانده برعكس - چرخانم مي را دستگيره
 ...      شود مي باز  در...   كليك صداي 
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  شود   مي  بسته   دوباره  در   و  كوبد  مي  در  به   را  خودش  آرتري   ،   موقع  همين  در   و...  
  از را خودم و زنم مي غلت فوري  من.  ميزند كنار مرا ، در به  برخوردش نيروي . 

 .  كنم مي دور او دسترس

 دوباره كه بينم مي را آرتري  ، گيرم مي قرار زمين روي  نشسته حالت به تيوق
  داشته  نگه دور همديگر از  را پاهايش و دستها و ايستاده در جلو و گرفته جان
  تابد  مي چشمهايش كاسه از كه سرخي نور در ، دندانش دست  سه هر.  است
 .      زنند مي برق

  مي .  شوم مي  دور پوست سبز جهنمي بچه  آن از  و  روم مي عقب عقب زانو روي 
  به  نگاهي ، دستپاچگي و ترس با.  شنوم مي خرخر صداي  ،  سر پشت از - ايستم
  را  نشيني عقب راه تا شود مي نزديك من  به سر پشت از وين.  اندازم مي عقب
 .      ببندد رويم به

 .     ام افتاده گير ، آنها بين

  تلو  سرش  روي   از  سوسكي.    است  تمام  من  كار  كه  داند  مي.    زند  مي  لبخند  آرتري 
  مي  پاهايش روي  سوسك .  كند مي سقوط زمين روي  پشت به و خورد مي تو

 .    كند مي دويدن به شروع و ايستد

  به  طوري  را پايش.  كند مي  له را آن و گذارد  مي سوسك روي  را پايش آرتري 
   مي باال من طرف

 خندد مي شيطاني صدايي با . ببينم پايش كف را حشره شده له بقاياي  كه آورد
    . 

 وين .  گنديدگي و  خون بوي .  سرم پشت چيزي  شدن  بسته و باز تلق  تلق  صداي 
  اين  در كه خواهد  مي - كند مي هيس  هيس آرتري .   است رسيده  من به تقريبا

 .   است محتاط اما ، باشد سهيم خونريزي 
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  من  كشتن قعوم را  وين  و  بماند سرجايش است   بهتر.   كند نمي  ترك  را  موضعش
  بدون  را در  و بشود كار به  دست كشتن براي  هم خودش اينكه تا كند تماشا
 تا دو اين به او.  كنم مي حس باالست طبقه آنكه از را ترسش.  بگذارد محافظ
 .     است اربابشان  كه است معلوم - گفت مي دستيار

.   غرد مي گلويي تو  صدايي با.  زند مي من  پشت به  مانندش چرم پوزه با وين
 .  است تمام چيز همه

 ...     و بابا و مامان مثل مردن.   است رسيده  آخر به من كار

  لحظه  يك.  خورند  مي جا من صداي  از  جانور  دو آن  و! »  نه: « كشم مي نعره
  در  ،  سخت  چوب آن كردن خرد و خانه درجلويي به  تلفن  گوشي  برخورد  صحنه
 نگاهم.  حركتش سرعت و آرتري  واكنش طور همين و ، شود مي روشن ذهنم
  بشود  كه است آن  از كوچكتر خيلي.  ماند مي ثابت سگ ورود ي  دريچه روي 
 فرار متوجه فقط حواسم  همه.  كنم نمي فكر قضيه اين به من اما ، شد رد ازش
 .     است

  با  وين كه همين.  آيم مي در خميده نيمه حالت به و كنم مي جمع را پاهايم
  سرعت .  اندازم مي دريچه توي  را خودم ، كند  مي حمله من طرف به دندانهايش

  كاسه  درون  آتش.  برسد آن به  بتواند آدمي هر  كه است آن  از  بيشتر پروازم
 .   شود  مي ور شعله دهنده  اخطار حالتي با آرتري  چشم هاي 

  به  پاها آنكه از قبل!  است  دير خيلي.  كوبد مي هم  به را كوچكش  پاهاي  جانور
 و دستها و ، ميزنم پس را دريچه انگشتهايم سر با من ، بشوند يكنزد يكديگر
  ،  سرم پشت.  شوند مي رد دريچه از و آرتري  گشاد پاهاي  ميان از پاهايم و تنه

 صدمه  من به توانند نمي آنها ديگر حاال اما.  شود مي بلند زوزه و جيغ صداي 
 .      كنم مي پرواز...   آزادي  طرف به...  بيرون به من.  بزنند
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.   سرخوشي  حس.  كنم مي  باز بال دو مثل را بازوهايم.  خورم مي  سر هوا  روي 
 .   آني شادي .  جادو

 !    ترق   - يك مثل ، ناپذيرم شكست كنم مي احساس

  با.  خورم مي زمين به محكم.  گيرد مي را پروازم جلو خانه پشت حياط حصار
  آرنج  ، حصار سخت چوب به برخورد.  شوم مي بلند زنان نفس  نفس و  غرولند
 .   سرگيجه.   است كرده زخمي را راستم

 .    دارم تهوع احساس .  ايستم مي سرپا خوران تلو تلو

  گردم   مي  بر.    اندازم   مي  سگ  ورود  دريچه  به   نگاهي.    افتم  مي  شياطين  آن  ياد  به
 ...     بدوم دوباره تا

 .     معمولي شبي  وتسك فقط.  نيست خبري  آنها از .  ايستم مي سرجايم بعد...  

 .      آيند نمي دنبالم آنها

  و  ها دست به بعد - است كوچك زيادي  - شوم مي خيره ، سگ ورود دريچه به
.   است گذاشته دستم روي  عميق  و سرخ  شيار سه وين.  كنم مي نگاه پاهايم
  لنگه .  اند شده پاره  - است  رسيده آنها دست كه جاهايي در  - شلوارم  و پيراهن
 ديگري  آسيب اما.  باشد آمده در پايم از پرواز وسط بايد - نيست كفشم چپ
 .     ام نديده

 توانستم  نمي  من  كه  سرعت  آن  با  ،  بود  بزرگتر  دريچه  اگر  حتي!    است  ممكن  غير
     ؟...   اين چطور!  بپرم بيرون آن ميان  از شدن  زخمي  بدون

  مي  خفه گلويم در  سوالها همه  و آيد  مي  يادم خواب اتاق وحشتناك  نمايش  آن
 .     شود
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  سكندري  ، گم سردر و گيج! »  مامان: « گويم مي هق  هق  با.  گيرد مي ام گريه
.   ماند مي دستگيره روي  دستم.  روم مي خانه پشتي در طرف به و خورم مي

 .     توانم نمي اما.  چرخد مي تقريبا

  مي  نزديك  سگ ورود  ي  دريچه به  را سرم ، كنجكاوي  با .  زنم مي زانو ، زمين روي 
  نيست   خبري   ،  شيطاني  موجودات  آن   از .    كشم   مي   سرك   آشپزخانه  داخل  به   و  كنم
  خيالي  گريزها و تعقيب  آن كه كند مي ثابت ها كاشي روي  خون  هاي  لكه اما -

 .    اند  نبوده

 خودم  توانم نمي هم باز.  بشوم وارد كه كنم مي سعي دوباره.  ايستم مي سرپا
  حد  از  بيش  شياطين  و  وحشتناكند  زيادي   ها  صحنه  آن.    منك  راضي  كار  اين  به  را

.   كرد مي فرق اوضاع شايد ، كنم كمك ام خانواده به توانستم مي اگر.  خطرناك
 سه خاطر به كه آنم از(  ترسوتر يا)  تر عاقل من و اند مرده ، آنها همه ، آنها اما
 .      بيندازم خطر به را جانم جسد تا

  مثل  ، بيرون از .  شوم  مي  خيره  ، خانه به.  گيرم  مي صلها ف در از و  گردم برمي
  پنجره  و  ديوارها.  خون نه ، عنكبوتي  تار  شبكه نه.  است ديگر هاي  خانه همه 
 .     معمولي  هاي 

  و  دل قضيه خاطر  به  كه نگفتم وقت  هيچ ،  گرت: « گويم مي خودم با اختيار بي
 .  متاسفم موش روده

    « 

  به  رو را  صورتم ،  بعد.  كنم مي  فكر ماجرا آن به ، وتمبه و حس بي ، لحظه يك
 .     كشم مي فرياد  و كنم مي بازم را دهانم ، گيرم مي آسمان
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  عمق  در جايي احساسات اين.  مطلق  اندوهي.  محض تنفر.  صداست بي فريادي 
  تلفن  گوشي  پرتاب  موقع  كه  ممكني  غير  شدت  همان  با  و  گيرند  مي  شكل  وجودم
 زدن  شيرجه و آرتري  طرف به

 .     ريزند مي  بيرون و  شوند مي منفجر ، بردم كار به سگ  ورود  دريچه درون

 زمين  كف و پاره ها  پرده ؛ پاشد مي خانه درون و شود مي خرد ها پنجره شيشه
  هر  از هم ها خانه داخل هاي  شيشه.   شود مي درخشان و تيز شيشه  خرده از پر
 هاي  ماشين شيشه و خيابان ي غهاچرا طور همين و.  شوند مي منفجر طرف دو
 .      اطراف آن

  ادامه  دقيقه  يك شايد فريادم  - كشم مي  جيغ وقفه  بي  ، توانم  مي كه جايي تا
  مي   بر  در  را  چيز  همه  فريادم  مثل  كه   گذارم  مي   پا  سكوتي   به  بعد   و   -  باشد   داشته
  به  صدايي هيچ.  دست يك  سكوتي.  است چيز همه از  جدا سكوتي اين.  گيرد
 .     آيد  نمي بيرون آن  از صدايي هيچ  و  كند نمي نفوذ آن

  پرده  هراسان  و لرزان كه  ،  شود  مي پيدا ها همسايه ي  كله و  سر ، مدتي  از بعد
 دهانها كه بينم مي.  ببينند را آسا جنون نعره آن صاحب تا زنند مي كنار را ها

  خانه   وارد   كه  را  كساني  فرياد  يا  ،   شنوم  نمي  را   آنها  سوالهاي   اما  ،   كنند  مي   حركت
  وحشتزده  چشمهايي و سفيد هايي چهره با ، كوتاه مدتي از  بعد و شوند مي ما

 .      كشند مي جيغ و دوند مي بيرون

 و شياطين.  عنكبوتي تار هاي  شبكه و خون دنياي .  هستم خودم دنياي  در من
 .   است خانه دنيا اين  نام ، بعد به  شب اين از.  كابوسها و وحشت.  جسدها
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     »درويش «   سوم فصل

  درون   به  سريع  پروازي .    هم  در   و   آشفته  وقايعي .    پيچ  در  پيچ  و  نامشخص  ،  زمان
  مي   مرا  شياطين  و  جنون   ،  بعد  لحظه  و  اينجايم  لحظه  يك.    آن  از  خرج  و   واقعيت
 .     روم  مي و ، خوانند

   

 با  مردي . ام شده  پيچيده پتوها الي  من .  پليس  افسرهاي .  گرم اتاقي.  روشني
.   گيرم مي را آن.  دهد مي دستم به گرم  شكالت ليوان يك ، مهربان اي  چهره
 تيره مايع به.  گذرند مي وجودم ميان از و من فراز از كلماتش.  كند مي سوال
 بيرون   واقعيت  دنياي  از  آهسته  آهسته  دوباره  و  شوم  مي  خيره  ليوان  داخل  رنگ
  كنم   مي   بلند  را  سرم  ،  نگردم   باز  هايم  كابوس   دنياي   به  دوباره   آنكه  براي .    روم  مي
 .     شوم مي متمركز مرد هاي  لب حركت بر و

 شوند  مي  بهتر  صداها  ،  بعد.    زمزمه  ،  بعد.    شنوم  نمي  چيز  هيچ  ـ  طوالني  مدتي  تا
  برايم   كلمات  از   كدام  هيچ.    ببرند  باال  را  تلويزيون   صداي   ولوم  كه   است  اين  مثل.  

  فهمم  مي را او منظور اما ـ شنوم مي سرم  در هياهو و غرش فقط ـ ندارند مفهوم
 .     كند مي سوال قتل درباره. 

 فرياد  آن  از بعد كه است اي  كلمه اولين اين. »  شياطين: « گويم مي لب زير
 .      آيد مي بيرون دهانم از  آسا جنون

  از  تر سريع.  ديگر هاي  سوال.  آيد مي جلو ،  اشتياق با.  زند  مي برق صورتش 
  سوالش   ،  نامفهوم  صداهايي  ميان  در.    تر  اضطراري   لحن  با.    بلندتر  صدايي  با.    قبل
 شياطين  ، بله: « گويم مي كنان خس  خس»    ؟ ديدي  را آنها تو: « شنوم مي را

    « . 
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 ديگري   چيز  متوجه  من  حواس.    پرسد  مي  ديگري  چيز.    رود  مي  هم  در  هايش  اخم
  در  مرا جنون از اي  گلوله.  شود  مي ور هشعل  آتش در دنيا هاي  كناره.  شود مي
 ارتباط  ،  ها  كابوس  از  غير  و  ،  بلعد  مي  ،  كند  مي  محبوس  خود  در  مرا  ،  گيرد  مي  بر
 .      كند مي قطع من با را ديگري  چيز هر

   

  هيچ  بدون.  قبلي افسر از آميزتر تحكم رفتاري  با.  ديگر افسرهايي.  ديگر اتاقي
  شوند مي خيره من صورت در مستقيم و كنند مي لسوا بلند صداي  با.  ماليمتي

  خودشان   به  مرا  توجه   بتوانند   و  كند   تالقي  هم   با  نگاهمان   تا  گيرند   مي  باال  را   سرم .  
  جسدي  ، سرخ عكسي ـ گيرد مي صورتم جلو را عكسي آنها از يكي.  كنند جلب
 .     وسط در پاره تكه

 . »      گرت: « نالم مي

  ،  است  سخت كه دانم مي : « گويد مي صبري  بي اب آميخته دلسوزي  با افسري 
 . »    شياطين: « كشم مي آه »     كشت؟ را او كسي چه كه ديدي  اما

  شده  بزرگ قدر آن تو!  گروبز ، ندارند وجود شياطين: « گويد مي خشم با افسر
  است  سخت   كه  دانم   مي  من: «  كند  مي  تكرار  دوباره»    ،  ببين.    بداني  را  اين  كه  اي 
 را آنهايي تا كني كمك ما به بايد تو.  كني جمع را حواست كه مجبوري  تو اما ،
 . »     كنيم پيدا كردند را كار اين كه

 ديده را آنها تو.  گروبز  ، هستي ما شاهد تنها تو: « گويد مي  لبي زير همكارش
  به  اآلن خواهي نمي تو كه دانيم مي ما.  نديده را آنها ديگري  كس هيچ.  اي 

 . »     گرت خاطر به.  مادرت و  پدر خاطر به.  مجبوري  اما ، ين ك فكر ماجرا
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 يك ما به: « گويد مي دهد مي تكان صورتم جلو دوباره را عكس ديگر پليس
  صورتشان  ؟ بودند نفر چند. « كند مي التماس! » باشد كه چيزي هر ـ بگو چيزي 
 ... »     تواني مي ؟ ديدي  را كارشان از  ؟چقدر بودند زده نقاب يا ديدي  را

 .     وحشت به سالم.   ها پليس ، خداحافظ.  شود مي محو چيز همه

   

 ببينم  تا  كنم  مي  نگاه  اطراف  به.    كنند  مي  كر  را  همه  گوش  كه   هايي  فرياد.    جيغ
  بعد .  شود نمي ساكت چرا و است انداخته  راه به هياهويي چنين كسي چه

 .     كشم  مي فرياد خودم  كه شوم مي متوجه

  هيچ .  اند  بسته محكم  ، سفيدي  ژاكت داخل را هايم دست.  سفيد ياتاق  در
 .     رواني بيماران بند كت ـ چيست كه دانم مي اما ، ام نديده چيزي  چنين وقت

  هق  و ناله به آهسته آهسته آنها كنم مي تالش فريادها آن  كردن متوقف براي 
 .    شوند مي تبديل هق 

  كه  است طوري  گلويم درد و خشكي اام ، ام كشيده فرياد مدت چه دانم نمي
 .     است داشته ادامه توقف بدون ها هفته  انگار

.   اند داده قرار گيره يك درون كوچكي ميز روي  را مالميني ليواني ، چپم سمت
  مكم  مي   و  چسبانم  مي  ني  سر  به  را  هايم  لب   آهسته .    است  داخلش  هم   ني  يك
  دو   از  بعد  اما  ،  كند  مي  اذيتم   د،ور  مي پايين  گلويم  از  وقتي.    گاز  بدون  كوكاي .  

 .     آيد مي اي  العاده فوق چيز نظرم به جرعه

 هاي  بالشتك با پوشيده ديوارهاي .  كنم مي بررسي را سلولم ، قوا تجديد از بعد
  به   كه  ،  آن  بااليي  نيمه  در  اي  پنجره  با  فوالدي   دري .    نور  كم  هاي   المپ.    صدا  ضد
 .     تس ا  شده درست سخت طلق  از شيشه جاي 
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 زيادي  چيز.    شوم  مي  خيره  بيرون  به  و  خورم  مي  سكندري   طلقي  قاب  آن  طرف  به
  است   رفلكسي  زياد  احتمال  به  پنجره  طلق   و  است  تاريك  بيرون  ـ  ببينم  توانم  نمي
 هاي  چشم هايم چشم.  كنم مي نگاه صورتم به شفاف چندان نه اي  آينه در. 

  مي  ديده سياهي هاي  حلقه  اندورش و اند طبيعي غير و سرخ  ـ نيستند خودم
  مي  صورتم  روي  هايي خراش .  اند زخمي  ،  گرفتگي گاز شدت  از ،  هايم لب .  شود
  هميشه  از تر رق و شق  و كوتاه موهايم.  ام آورده وجود به را آنها خودم ـ بينم
 .    دارم  پيشاني روي  بزرگي كبودي  و.  است

  مي  باز  در.  افتم مي  ب عق ،  ترس از .  كشد  مي  سرك  كسي ،  پنجره ديگر طرف
  اوضاع : « گويد مي ماليمت با.  آيد مي اتاق به زنان لبخند تنومندي  زن  و شود
 .    است آ لي من اسم.   است مرتب

 . »      هستم مراقبت

 »     كجايم؟ نم ـ  ـم  ـ ـم: « گويم  مي زنان نفس نفس

 شانيميپ  كوفتگي  انگشت  دو  با  و  شود  مي  خم. »  امن  جاي   يك : «  دهد  مي  جواب
  حالت  حاال اما ، اي  گذاشته سر پشت را جهنم تو. «  كند مي لمس آهسته را

  آمده   بيرون   گويي  هذيان  از   كه  حاال.    كني   تالش  بايد  بعد  به  اينجا  از.    است   خوب
 ... »     را كارمان توانيم مي ، اي 

  و  وين ـ آنها  دو هر ، درگاه درون  ، او سر  پشت.  شنوم نمي را آ  لي  حرف دنباله
 فقط ، نيستند حقيقي آنها كه داند مي وجودم سالم بخش.  بينم مي را ـ آرتري 
  ندارد   دست  در  را  حواسم  از  كدام  هيچ  اختيار  وجودم  از  قسمت  اين  اما.    اند  توهم
  به  تمركزم بي و خالي نگاه با و دهم مي تكيه دار پوشش ديوارهاي  از يكي به. 

 پايكوبي سلول دور آنها. ام ختهاس ذهنم در خودم كه شوم مي خيره شياطيني
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 مي  در عجيبي اداهاي  و گيرند مي خودشان به ناهنجاري  هاي  شكل ، كنند مي
 .     آورند

 و كوبند مي پا همچنان هم خيالي آرتري  و وين.  زند مي حرف همچنان آ لي
 خوشحالي  با  تقريبا  ـ  روم   مي  فرو  هايم  كابوس  الك  در  دوباره.    كنند  مي  ورجه  ورجه
    . 

   

 .     وحشت  و جنون ناگهاني ظهور.  واقعيت آرام هاي   لحظه.  خروج و ورود

 تنها اين ـ است دار مشكل افراد مخصوص كه دارند مي نگه اي  موسسه در مرا
 بيمارهاي با ارتباط نه.  اسمي  نه.  گويند مي من به پرستارها كه است چيزي 
 ،  ديگران و اميليا ، آلتا ، تيم ، كلي ، آ لي ـ پرستارها.  سفيد هاي  اتاق.  ديگر
  به   كه  هايي   كابوس  از  كشيدنم  بيرون  از  ناتوان  همه   و  ،  من  نگران   ،  مهربان  همه
 خاطر به را دكترها اسم كه دهم نمي زحمت خودم به.  آورند  مي هجوم من

  مي  چيزهايي.  كنند مي معاينه مرا زماني منظم هاي  فاصله در آنها.  بسپارم
 .     پرسند مي  چيزهايي.  نويسند

     ديدي؟ چي

     ؟ گويي مي شياطين آنها به  مدام چرا   ؟ بودند شكلي چه ها قاتل

     ؟ اند  حقيقي هاي  قاتل كساني  چه.   ندارند وجود شياطين داني مي كه تو

  موهاي  با زني  او.  نه يا ام  كرده  همكاري  ها  قاتل با كه  پرسد مي آنها از  يكي
"  برابر در"  بد دكتر. "  نيست بقيه ماليمت  به . است نافذ نگاهي و خاكستري 

.   دهد مي قرار فشار تحت مرا پيش روي  از بيشتر روز هر او" .  خوب هاي  دكتر
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  گريه  ديدنشان از كه دهد مي نشانم را  هايي عكس.  كند مي بحث و جر من با
 .     گيرد مي ام

 بلند  صداي   با  نه  ،  خودم  پيش  فقط  اما  ،  زنم  مي  صدا"    سالخي  دكتر"    را  يكي  اين
 فرو  هايم كابوس درون به  من ، رسد  مي  راه از سردش نگاه و ها سوال با وقتي. 
  مرا  كه اند مشتاق و  زنند  مي بال بال سرم باالي  هميشه ها كابوس  اين ـ  روم مي
 .   كنم مي گم  را خود ، حقيقي دنياي  در  و ـ بگيرند بر در

  كه  كنند مي سعي آشكارا آنها ، ي ادار  هاي  گشتگي گم اين از مورد چند از بعد
  دكتر من كه است باري  آخرين اين و بگذارند كنار را انگيزشان هول شگردهاي 
 .    بينم مي  را سالخي

   

  صبح   از.    ندارد  وجود  معمولي  زمان.    شود  مي  محو  يا  كشيده  زمان  ،  ها  كابوس  در
  آن  كردن موشفرا.  نيست خبري  هم كرختي از پر هاي  ظهر از  بعد و آرام هاي 
 مرا هاي  بيداري  و  خواب از لحظه هر ،  اندوه و ترس.  است ممكن غير ها قاتل
 .     كند مي تباه

   

 كابوس هاي  روي  عقب بتوانند اميدوارند كه هايي پرستار و ها دكتر نظر بنابر
 آنها.  است  مهم روزانه  منظم هاي  فعاليت پيگيري  ، كنند متوقف را من مانند
  و گذارند  مي ساعت دورم تا دور.  گردانند باز حقيقي زمان به  ار م كنند مي سعي
 .   ببندم دستم به هم مچي ساعت دو  كه كنند مي مجبورم

 .     كنند مي  اصرار خوابم و ورزش  ، حمام ، خوردن  غذا زمان  رعايت روي 
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  است   موقتي  وضع  اين  كه  گويد  مي  من  كردن  آرام  براي   آ  لي.    آمپول  و  قرص  كلي
  آنها .  كنند مصرف دارو مدام اينجا بيمارهاي  كه ندارند دوست آنها گويد مي. 

  كنند  وادارمان اينكه نه ، بزنند حرف ما با مشكالتمان درباره كه دهند مي ترجيح
 .     كنيم فراموش را آنها

  هر به  نسبت طور همين ، كنند مي تفاوت بي هايم كابوس به نسبت مرا  داروها
  داشتن   ياس  يا  هيجان  ،   حوصلگي   بي  ،   عالقه   احساس  ،  داروها  اين  با.    ديگر  چيز
  واكنش  ديگر كه حاال  ـ زنم مي پرسه بيمارستان جاي  همه  من .  است  ممكن غير

 و گيج ـ بگردم خودم براي  آزادانه دارم اجازه ، دهم نمي نشان آميزي  خشونت
 تا  شمارم   مي   را  ها   ثانيه  و   شوم  مي   خيره  ساعت   صفحه  به  متحرك   اي   مرده  مانند
 .     برسد بعدي  قرص موقع

   

  تشنج .  گذارم مي سر پشت سختي به را آنها به وابستگي.  ها قرص شدن قطع
 .  ناگهاني فريادهاي  و

 !    قرص به نياز.  حسي بي به شديد ميل.  پرستارها با كشمكش

  كه  دهد مي توضيح برايم آ  لي.  گيرند مي  نشنيده را هايم التماس و ها فرياد
  هجوم  داروها.  هستم مدت دراز درماني برنامه در من. افتد مي دارد اتفاقي چه

.   اول قدم ـ كنند مي تثبيت حقيقي دنياي  در مرا وضع و متوقف را ها كابوس
  زندگي   افسردگي  ضد  داروهاي   بدون  ،  معمولي  آدم  يك  مثل  كه  بگيرم  ياد  بايد  حاال
 .    دوم  قدم ـ كنم

  تمام  وقت  هيچ  هايم  كابوس  اينكه  ـ  دهم  توضيح  برايش  را  وضعم  كنم  مي  سعي
  گوش   هايم  حرف  به   او  اما  ـ   بودند  حقيقي  ام   ديده  كه  شياطيني  چون   ،   شوند   نمي
  گوش  هايم حرف به كس هيچ ،  زنم مي حرف شياطين درباره  وقتي .  دهد نمي
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 صحنه  و  ام  بوده  خانه  داخل  عام  قتل  لحظه   در  من  كه  دارند  قبول  آنها.    دهد  نمي
 را انساني هاي  وحشت از فراتر چيزي  توانند نمي اما ،  ام ديده ار  وحشتناكي هاي 
  يكي .    دارند  واقعيت  شياطين  كه  ام  كرده  خيال  من  كنند  مي  فكر  آنها.    كنند  درك
  آدم  وجود به اعتقاد از  تر آسان شياطين وجود  كردن باور گويد مي  دكترها از

   است  صفت شيطان هاي 

 .      است تخيلي شيطاني  از تر شتناكح و خيلي شرور آدم  يك  كه گويد مي او. 

  اين ، بود ديده را سر به سوسك آرتري  يا سوسماري  سر وين خودش اگر! احمق 
 !     زد نمي حرف طور

   

  و  شوم نيم تشنج دچار ديگر و ، رود مي  بين از دارو به نيازم .  تدريجي بهبود
  رود  نمي  پيش  داشتند انتظار دكترها  كه سرعتي به  بهبودم اما.    كشم نمي جيغ
  با .  شوم  مي رها واقعيت عالم از و گردم  برمي هايم كابوس دنياي  به مدام. 

  نمي  بحث دردهايم و ها ترس درباره.  زنم نمي  حرف صريح ، دكترها و پرستارها
 هاي  حرف توانم نمي و آورم مي زبان به ربط بي و نامفهوم كلماتي گاهي.  كنم

  مي  خيره  اي  شاخه يا درخت  به  پنجره از روز  تمام يا.  كنم تفسير را اطرافيانم
  با .  شوم نمي بيدار صبح  ، پرستارها مكرر هاي  تشويق  و تالش وجود با يا ، مانم
  واقعا توانند نمي دليل همين به و كنند نمي باور مرا قصه آنها.  جنگم مي آنها
 .   كنند كمكم واقعا كه توانند نمي نتيجه در و بفهمند  مرا

 .      ورزي   غرض و ترس گونه هيچ بدون .  جنگم مي اانه با من پس

   

  خواهند  مي دكترها.  رسند مي راه از نزديكان  و اقوام ، سردرگمي ميانه در جايي
  كه  كنند  مي فكر آنها.  شود  متمركز آسايشگاه  از خارج دنياي  روي  من توجه كه
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  تنها ي  هكوبند  احساس  اين  تا است خانوادگي آشنايان با ارتباط كار اين چاره
  توجه  براي  ها كننده مالقات احضار نقشه اين گمانم به.  شود دور من از ماندگي
 و دكترها با ، بعد و باشم ديگران با كه بخواهم خودم من تا است من به بيشتر

 .    كنم همكاري  گيرند مي سر  از  را هايشان سوال دوباره  كه پرستارهايي

.  ريزد   مي  اشك   و  گيرد  مي  آغوش  در   محكم  مرا   او.  آيد   مي   كيت  عمه   همه،  از  اول
 ياد به آنها از كه را خوبي چيز هر و زند مي حرف گرت و بابا و مامان درباره يكريز
 .  كند  مي تعريف آورد، مي

 تا   بزنم  حرف  آنها  با  و  كنند،   كمكم  دكترها  بدهم   اجازه   كه  كند  مي   التماس   من  به
  فقط. گويم نمي  چيزي  من.   كنم يزندگ   او  با و برگردم خانه  به و بشود بهتر حالم
  عمه . كنم مي فكر بابا آويزان ته و سر جسد به و شوم مي خيره دوري  نقطه به

 .   ميرود كنان هق   هق  ،همچنان بعد و ماند  مي من پيش ساعت يك حدود كيت

 من  دور  دكترها  خواست   به  و  آيند  مي  ديگر  آشناهاي   ،  بعد  هاي   هفته  و  روزها  در
  و   مادري   خانواده  اعضاي   همه  ـ  ها  خاله  دختر  ،   ها  دايي  ،  ها  خاله.  شوند  مي  جمع
.    ام نديده وقت  هيچ  را  بعضي.  هستند ما دور آشناهاي   از  آنها از   بعضي.  پدري 
 مثل درست  آنها كه بگويم توانم مي.  دهم نمي جواب آنها  از كدام هيچ يه

 .     كنند نمي  باور را هايم حرف.  هستند دكترها

  دارم   دوستشان  ؟  زنم  نمي  حرف  اقوام  با  من  چرا.    ديگر  سوال  كلي  و  ممراقبان  باز  و
  ترك  درباره ؟ ترسم مي ها آدم  از آيا ؟ ببينم را ديگري  فرد دهم مي ترجيح ؟

     ؟ دارم  احساسي چه خيرخواه افراد آن با زندگي  مدتي و آسايشگاه

 مي فقط ـ ايديب بدشان من از اينكه نه.  بفرستند بيرون مرا كه دارند سعي آنها
  در  آنها  هاي  فراخوان به  من چون .  كنند اجرا  را درمان  سوم مرحله  كه  خواهند
 باشد گيراتر برايم حقيقي دنياي  طعم كه  اميدوارند آنها ، دهم نمي جواب اينجا
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  دانم  مي  را  اين  ـ  است   نشده  بهتر  هيچ  ها  آدم  تفكر  شيوه  مورد   در  من  بينش. )  
 خوب  برايم گويند مي آنها.  گويند مي طور اين رديگ پرستارهاي  و آ لي چون ،

 . (     دارند هايي نقشه چه و كنند  مي فكر چطور ديگران بدانم كه است

  و  كنم رفتار خواهند مي آنها كه طور همان تا گيرم مي كار به را تالشم همه من
  داشتم   دوستشان  ،  كنند  درمان   مرا  توانستند  مي  آنها  اگر  ـ  بدهم   را  ديگران  جواب

 مشكل  برايم  كنند  مي  آوري   ياد  مدام  را  داده  رخ  ماجراهاي   اقوام  اينكه  تحمل  اما  ـ
 نگاهم  ترحم  با.    باشند  داشته  طبيعي  رفتار  من  حضور  در  توانند  نمي  آنها.    است
 .   دهم  مي گوش.  كنم مي  سعي من اما.  ترس  با گاهي و ـ كنند مي

 .     دهم  مي جواب

    * * * 

  دايي   با  را   تعطيالت  از  يكي   ،  من   سازي   آماده   براي   چيني  مهمقد  و  بحث   كلي   از  بعد
  زن .  است مامان كوچك برادر مايك دايي.  گذرانم مي اش خانواده و مايك

  مامان  وقتي  ،  گذشته  در.    پسر  يك   و  دختر  دو   ،   بچه  سه  و  ـ   رزتا  ـ   دارد   خوشرويي 
 .     بوديم رفته پيشآنها باري  چند گرت و من ، رفتند  مي سفر به بابا و

  نمي  درست.  خندند مي هرهر مدام.  اند  ساله شش و هفت لورا و ليزا ـ دخترها
 مهربان اما.  است افتاده اتفاقي چه برايم يا هستم آنها پيش من چرا كه دانند
  هم  من كه دارند انتظار  و ، زنند مي حرف برايم دوستانشان و مدرسه درباره .  اند

 .      بدهم توضيح برايشان هايم  دوست درباره

  تعطيالت   اين  نتيجه  به  نسبت   را  مايك  دايي  بيني  خوش .    گذرد  مي   خوبي  به  شنبه
  روز  و حال به من و است موثر ديدارها جور اين كه كند مي فكر ـ كنم مي حس
  باور كنم مي سعي.  گيرم مي سر از را خودم عادي  زندگي و  گردم برمي طبيعي
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  كه  دانم مي درونم در  اما ،  ميرسد  هار  از سادگي همين به رستگاري  اين كه كنم
 .     زنم مي  گول را خودم دارم

   

  هل   باالتر  و   باال  را  آنها.    لورا  و  ليزا  با  بازي   تاب.    پارك  در   گذاري   و   گشت.    يكشنبه
 .    دهم مي

 آن  و طرف اين كونور  و مايك.  دارد برنمي  من از چشم و ماست كنار هم رزتا
 .     روند مي طرف

  كمكش  و دارم مي نگه را تابش! »  پايين بيايم خواهم مي: « ميزند فرياد لورا
! »   ديدم  چي  من دانيد  نمي : « زند مي فرياد هيجانزده .  بيايد پايين تا كنم مي
 .   دود مي ها تاب كنار اي  بوته طرف به و

  احتماال كه كوچكي جوجه  ـ كند  مي  اشاره مرده  اي  پرنده  به او .  روم مي  دنبالش
 .     است كرده اش تكه تكه گربه

 ! »     قشنگه چه: « گويد مي و  رود مي او سر پشت  زنان نفس نفس ليزا

  است  غمگين  آن.   نيست  قشنگ  ،  نه: « گويد مي ،  پلكد  مي اطراف آن كه  ، رزتا
 »    ؟ كنيم خاكش و خانه ببريمش شود مي: «  پرسد مي  ليزا. »   

  انگار  كه  است   طوري .    دانم  نمي «  :  گويد  مي   و  كشد   مي   هم  در   را  هايش   اخم  رزتا
  خواهرم  و مادر و  پدر شياطين: «  گويم مي و پرم مي  حرفش وسط آرامي  به »    ـ
  را  بابا سر آنها  از يكي . «  شوند  مي خيره من به تعجب با دخترها. »  كشتند را

 .   چكيد مي خون جايش از.   بود كرده قطع

 . »     كند چكه كه آب شير مثل

 »     ـ كنم نمي فكر من ، گروبيچ«   :گويد مي رزتا
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 سبز  پوستش.    بود  بچه  يك  اندازه  به  آنها  از  يكي: «  دهم  مي  ادامه  اختيار  بي  من
 .   نداشت چشم و بود

 . »     بود سوسك از پر ، مو جاي  به سرش روي 

 »     ـ  خواهم نمي من.  ترساني مي را دخترها تو!  كافيه: « گويد مي تشر با رزتا

  كه  مطمئنم.  خوردند مي را جانور  آن سر گوشت آنها.  بودند دهنز  ها سوسك ـ
 .     ديدم مي  را مغزش ، كردم مي نگاهش  نزديك از اگر

  مي   جيغ  لورا.    روند  مي  او  دنبال  هم  لورا  و  ليزا  و   شود  مي  دور  من  از   خشم  با  رزتا
 .      كند مي گريه و كشد

  تصور .  گيرند مي را دورم اه كابوس.  دوزم مي چشم مرده پرنده به اندوه با من
  مي  واقعي دنياي  در كه چيزي  اخرين.  شنوم مي شيطاني اي  خنده  كه  كنم مي
 .    خشمگين سويي از  و نگران سو  يك از  ؛ آيد مي طرفم به مايك ـ بينم

   

 .   ها  سوال انبوه. ديگر ماه؟ـ  چند هفته؟ چند  ـ روز  چند. آسايشگاه

 عصباني     ؟  بزني  صدمه  ديگران  به   خواهي  مي     ؟   گفتي   دخترها  به   را  چيزها  آن   چرا
     ؟ ببيني را ديگري   كس خواهي مي    ؟  اي  ترسيده ؟  غمگيني  هستي؟

  نمي .    فهمند  نمي  را  من  آنها.    كنم  مي  خرخر  فقط  جوابشان  در  يا  دهم  نمي  جواب
  ناراحت  را رزتا و مايك يا بترسانم را لورا و ليزا خواستم  نمي من.  بفهمند توانند
.   كنند كمك  توانند نمي دكترها.  آمدند بيرون  دهانم از  خودشان ، كلمات.  كنم
  من   اما.    كنند  درمانم  توانستند   مي   كه  مطمئنم  ،  داشتم   معمولي  بيماري   يك  اگر

  نمي  باور را اين كس  هيچ.  اند كرده تكه تكه را دنيايم كه ام ديده را شياطيني
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.  تنهايم من.  آيد مي چه من سر بر كه  داند نمي كس هيچ نتيجه در و كند
 .      هست كه است همين.   است من  زندگي اين حاال.  بود  خواهم تنها هميشه

   

  برداشته  دست  كار اين  از  دكترها.  نيست خبري  آشنايان و  اقوام  مالقات از ديگر
  كنم  مي فكر من اما.  بشوم بهتر تا دهند  مي  وقت من به گويند مي  آنها.  اند
  ،  روم  مي راه ، هستم تنها ، طوالني مدتي تا.  كنند چه من با دانند نمي فقط  كه

  دارم   درد  سر.    ام  خسته  ها  وقت  يشترب.    كنم  مي  فكر  و  خوانم  مي   مجله  و  كتاب
  سختي  به.  بينم مي رويم پيش را شياطين تصوير ، كنم مي  نگاه كه جا هر. 
 .     دارم رنجوري  حال و شوم  مي الغر  مدام.  خورم مي غذا

  ـ  برند مي بيرون مرا روزها.  كنند احيا را من روحيه كه كنند مي سعي پرستارها
  بي .  دهند مي ترتيب هايي مهماني سلولم در و ـ سينما ، تفريحي پارك ، سيرك
  در   پيش  از  بيشتر  روز  هر  من.    رود  مي  هدر  به  هايشان  تالش  همه.    است  فايده
.  دزدم  مي  ديگران  نگاه   از   نگاهرا.    زنم   مي  حرف  ندرت  به   حتي.    روم  مي   فرو  خودم
  سرم   و  كنم  مي  جمع  را  هايم  انگشت  ترس  از  ،  ناآشنا  صداي   كوچكترين  شنيدن  با
 .    گردانم برمي را

 .      كنم مي سقوط بيشتر.   شوم مي بدتر

 .     شود  مي مطرح جديد هاي  قرص بحث

  مي   فكر.    است   هگذشت   خيلي  ،  اينجا  از  بيرون  افراد  با  مالقاتم  آخرين  از.    مالقاتي
 .      اند  شده تسليم ديگر آنها كردم

  مرد .  دانم نمي اش  درباره زيادي  چيز.  بابا تر كوچك برادر ـ است درويش عمو
 .    است مرموزي 
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  از  وقت هيچ مامان.  بود آمده ديدنمان به باري  چند ، بودم تر كوچك من وقتي
  بحث   هم  با  او  خاطر  به  انمام  و  بابا  بار  يك  كه  آيد   مي  يادم.    آمد  نمي   خوشش   او
  او  به من!  بريم نمي آنجا را ها بچه ما: « گفت مي خشم با مامان.  كردند مي

 . »     ندارم اطمينان

  نوشيدني   خواهد  مي  كه  پرسد  مي  او  از  و  آورد  مي  من  پيش  را  درويش  عمو  ،  آ  لي
 .     نه يا بياورد برايش چيزي  يا

 .      متشكرم ، نه ـ

  ،  دهم مي تكان را  سرم  وقتي و ، نه يا خواهم مي چيزي  كه  پرسد مي هم من از
 .     كند مي ترك را ما

  موهاي   و  است  طاس  سرش  باالي .    است  بلندي   قد  و  اندام   الغر  مرد  گريدي   درويش
  چشم .  دارد هم پرپشتي خاكستري  ريش.  است شده خاكستري  سرش دور

  فكر   ها  وقت  آن.    م دار   ياد  به  بچگي  از  را   هايش  چشم.    است  رنگ  كم  آبي  هايش
  او  از.  است من بازي  اسباب سرباز هاي  چشم شبيه هايش چشم كه كردم مي
 .    خنديد مي او ، نه يا بوده ارتش توي  وقت هيچ پرسيدم مي

 ظاهر.  جين ژاكت و پيراهن ، شلوار ـ  است پوشيده جين پا تا سر درويش عمو
  را  آدم جين لباس ،  يسالگ  سي از بعد كه  گفت  مي هميشه  گرت ـ  دارد مضحكي

 .     گفت مي درست.  كند مي ريخت بي

  برانداز مرا ، جدي  و آرام نگاهي با و نشيند مي ها مالقاتي صندلي  روي  درويش
  فوري  بقيه.  دارد فرق كلي به ،  اند آمده ديدنم به قبال كه كساني با.  كند مي
 مي يا ، كردند مي گريه يا  كردند، مي شروع را پرشوري  و ساختگي گوي  و گفت
  كند   مي  نگاه  خيره  و  نشيند  مي  فقط  درويش  اما.    اند  فمتأس  چقدر  كه  گفتند
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  ـ  شوم مي خيره او به هم من خاطر همين به ، كند مي جلب را توجهم رفتارش. 
 .    اخير هاي  هفته از هشيارتر

 مي تكان سر جوابم در درويش. »    سالم: « گويم مي سكوت  دقيقه يك از بعد
 .     دهد

 .     رسد نمي ذهنم به چيز هيچ.  بگويم چيزي  يا بدهم انجام كاري  دارم سعي

 طرف  به زنان قدم ، ايستد مي.  كند مي برانداز را اتاق اطراف آهسته درويش
   از  و رود مي پنجره

  كه ،  گردد برمي  در طرف  به بعد  ،  شود مي  خيره  آسايشگاه پشت  حياط به آنجا
  چپ   به  نگاهي   ،  كشد  مي  سرك   اتاق  بيرون  به.    است  شتهگذا  باز   نيمه  را  آن  آ  لي
 مي و گردد برمي صندلي طرف به.  بندد مي را در.  اندازد مي راست به نگاهي و

  بيرون  ژاكتش  داخل  از  كاغذ  ورقه  سه.    كند  مي  باز  را  ژاكتش  هاي   دكمه.    نشيند
 .     گيرد مي زمين به رو را آنها.  آورد مي

 يك هم اين يعني.  مشكوك و ، ام شده كنجكاو ياب حس ـ نشينم مي راست من
 خاص هاي  حرف و ها برنامه با را درويش آنها ؟ دكترهاست طرف از جديد حقه
     ؟ بياورد دماغ سر را من كه  اند  كرده تشويقش و اند فرستاده اينجا

.  نباشد رورشاخ  تست اين اميدوارم:«گويم مي  و  كنم مي  باز را نيشم  بيحالي، با
 »     ـ  را خودم كه ام ديده جوهر  لكه قدر  آن من

  و سياه  نقاشي يك.  زند مي  خشكم من و  گرداند برمي  را ها برگه  از يكي درويش 
  دارد  را انسان يك هاي  دست و سوسمار  يك  سر كه  است عظيمي سگ  از  سفيد
    . 

 .      دارد برانگيزي  حس و  ماليم صداي . »  وين: «  گويد مي  درويش
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 .     گويم  نمي چيزي  ابشوج در و لرزم مي من

  كف .  سبز پوست با اي  بچه.  است  رنگي  يكي اين.  گرداند برمي را  دم ورقه  او
  روي   ،  مو  جاي   به.    است   روشن   آتش  ،  هايش  چشم  در .    دارد  دهان   هايش  دست
 .      دارد شپش سرش

 . »    آرتري : «  گويد مي  درويش

 . »      باشند  سوسك  بايد  آنها.    ايد   كشيده  اشتباه  را  موهايش: «  گويم  مي  لبي  زير

 زمين  روي   را  ورقه  دو  آن  و. »    كند  مي  تغيير  ـ  زالو  ،  سوسك  ،   شپش: «  گويد  مي
 .   گذارد مي

  از  پر پوستي با ، الغر  مردي .  است رنگي هم يكي اين.  گرداند برمي را سوم ورقه
  ،  مجروح و شده له  هاي  دست ، درشت و سرخ هاي  چشم ، سرخ هاي  قلنبگي
 .     است مار از پر قلب جاي   به كه اش سينه در  اي  حفره و ، پا بدون

  گردانم برمي را نگاهم. »  بكنيد را كار  اين اند خواسته شما  از دكترها: « نالم مي
  باشند   خواسته  ها  نقاش  از  بايد  آنها.    ام  زده   حرف  برايشان  شياطين  درباره   من. «  
 »      ـ چرا شما.  كنند نقاشي را اينها كه

  انگشت  با. »  نگفتي آنها  به را اسمش  تو: « گويد مي و كند مي ساكتم يش درو
 .   ميزند تصوير روي 

  اما  ـ بوده  رئيسشان يكي اين و بودند دستيار دوتايشان كه گفتي آنها به تو «
 »     ؟  داني مي را اسمش.   نكردي  اشاره يكي اين اسم به وقت هيچ

  شيطاني  ارباب  آن.  كنم  مي فكر ينموالد  اتاق جنون  و  خون از  پر دقايق  آن  به
 .   نگفت زيادي  چيز

 ...      بدهم منفي جواب تا كنم مي  باز را دهانم.   نگفت من به را اسمش حتي
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.   كرد معلوم برايم را  هويتش او ـ نه.  شود مي بسته دهانم آهسته ،  بعد... 
  اشاره  ديوانگي و جنون بحبوحه در جايي اما ، موقع چه كه آيد نمي يادم درست
  لحظه  آن  روي  ،  خاص طور به .  گردد برمي گذشته به  افكارم دوباره .  بود  او از  اي 

  ها  اتفاق اين چرا دانم مي پرسيد من از او كه بود  موقع آن .  شوم  مي دقيق 
     ـ  قصه از برايم وقت هيچ  مادرم و پدر آيا  ، نه يا اند افتاده

: «  گويد  مي  درويش  ،  بيايد  ونبير  دهانم  از  اسمي  آنكه  از  پيش  ثانيه  هزارم  يك
  مي  خيره  او به ...  هيجانزده حدي  تا و ...  وحشتزده ...  نامطمئن. »    الس  لرد
 .     شوم

  مي  ، گذارد مي ژاكتش داخل و كند مي جمع را ها عكس كه طور همان درويش
  را  ژاكتش هاي  دكمه. »  اند بوده واقعي شياطين اين كه دانم  مي من: « گويد
  كني  زندگي من با تواني مي ، بخواهي اگر. «  شود مي بلند جايش از و بندد مي
  بدهي   سامان  و  سر   هستي  تويش  كه  برهمي  و  درهم  اوضاع  اين  به   بايد  اول  اما.  
  كه   گويند  مي  آنها.    دهي  نمي  جواب  هايشان  سوال  به  تو  كه  گويند  مي  دكترها.  
 بدهند انجام را كارشان گذاري  نمي تو اما ، كنند كمك تو به بايد چطور دانند مي
 كنند مي فكر وقتي!  كنند نمي باور را من هاي  حرف آنها: « زنم مي فرياد. »   
 »     ؟ كنند كمكم  توانند مي جطور ، گويم مي دروغ شياطين درباره من كه

  من .  كند مي گيج را همه كه است اي  آشفته جاي  دنيا: « گويد مي درويش 
 وقت  بيشتر  و  ،  بگو   را  حقيقت  گفتند  مي   تو  به  هميشه  مادرت  و  پدر  كه  مطمئنم

  مي  جلو . »  بگويي دروغ  كه مجبوري  تو گاهي  اما.  است  خوب  شان  توصيه ها
 اين. «  گيرد مي قرار  من صورت نزديك صورتش كه  شود مي  خم طوري  و آيد
  برمي   ازشان  كار  اين  كه  معتقدم  من  و.    گروبيچ  ،  كنند  كمكت  خواهند  مي  ها  آدم
  دروغ  شوي  مي مجبور  تو.  كني كمكشان كه  شوي  مي مجبور باالخره  تو.  آيد

 .    بگويي
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  خواهند  مي كه بگو را چيزي  همان آنها به.  ندارند  وجود شياطين كه كن وانمود
 همين.    بياوري   دست  به  را  ديگر  چيز  يك  تا  بدهي  چيزي   يك  مجبوري   تو.    بشنوند
 تو روحي  وضعيت تثبيت روي  ندتوان مي  آنها ،  برداري  راه سر از را مانع اين كه
 را  كاري  هر آنها وقتي ، بعد.  كني پيدا نجات اندوه از تا كنند كمكت و كنند كار
 ـ   بخواهي  اگر  ـ  بيايي  من  پيش  تواني  مي   ،  دادند  انجام  آيد  برمي  دستشان  از  كه
 برايت را شياطين قضيه توانم مي من.  كنم مي كمكت من قضايا بقيه در و

 .      رود  مي  او.»    مردند  خواهرت  و  مادر  و  پدر  چرا  كه  بگويم  ايتر ب  و  بدهم  توضيح

   

.  كن مي فكر شدت به كه طوالني هايي شب و روزها.  كننده مبهوت سكوتي
  لرد  ،  الس لرد ، الس لرد ،  الس لرد.  كن مي  تكرار  را سرخ  و باريك جانور  آن اسم
    ... 

 ؟ باشد شياطين آن همدست تواند نمي  درويش.  اميد و بيم ميان مانده در
 اينجا  ترك  با.    است  امن  برايم  اينجا. »    ندارم   اعتماد  او  به  من: «  گفت  مي  مامان
 نمي بهتر حالم اينجا اما.  بروم بيشتري  اندوه و خطر استقبال به است ممكن
 پرستارها  و  دكترها  با  همچنان  و  بچسبم  ام  قصه  به  صادقانه  توانم   مي  من.    شود
  از  بيرون واقعي دنياي  توي .  ببينم آسيب كه نيست ممكن اما ـ بروم كلنجار
  كه  است تر آسان برايم.  بشوم رو به  رو  شياطين با دوباره است ممكن اينجا
 .    كنم قايم را خودم و بمانم اينجا

   

 ، كابوس اين توي .  آيم مي بيرون كابوسي  از و شوم مي بيدار صبح روز يك
  را  نقاب وقتي.  بدم  زده نقاب ، صورتم به.  دميد مي مهماني يك در را خودم

 .    دارم را گرت صورت  كه ديدم ، برداشتم
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 بيرون  دنياي  به  ،  پنجره  از.    كنم  مي  گريه.    لرزم  مي.    نشينم  مي  تختخوابم  روي 
 .      شوم مي خيره آسايشگاه از

 .     گيرم مي تصميم

   

  دكترها  با.  شود مي  زياد نموز .  خورم مي  غذا هشيار و عاقالنه.  كنم مي ورزش 
  مي   اجازه  و  ،  دهم  مي  جواب  هايشان  سوال   به  ،  زنم  مي  حرف  صريح  ،  پرستارها  و

  كمكم   كه  دهم   مي  اجازه  آنها  به .    كنند  نفوذ "    عريانم  روح"    به  و   ذهنم  به  كه   دهم
  برايشان .    گويم  مي  دروغ   ،  شوم  مي  مجبور  وقتي .    كنم  مي  همكاري   آنها  با.    كنند
  اظهارات   و  آيد  مي  پليس.    ام  ديده  خانه  توي   آدم  نفر  چند  شب   آن  كه  گويم  مي
 ساختگي  اما  ،  گرايانه  واقع  و  جديد  توضيحات  و  آيد  مي  نقاش  يك.    گيرد  مي  را  من
 برق خوشحالي و غرور از دكترها صورت.  گيرد مي ها قاتل مشخصات از را من ،

 .     كنند مي تحسينم و زنند مي من پشت مهرباني با همه و  زند مي

.  شود مي بهتر من حال ، سخت كار كلي و ديگران كمك با.  گذرند مي ها هفته
  كنند   كمكم  توانند  مي  آنها  ،  كنم  مي  همكاري   آنها  با  كه  حاال.    بود  درويش  با  حق 
  من .    نيستند  واقعي  شياطين  كه  ـ  است  دروغ   يك   اساس  بر  پيشرفتشان  اگرچه  ،

  با  چطور كه گيرم مي ياد ـ گيرم مي ديا چيزها خيلي و ريزم مي اشك خيلي
  مي  اجازه و ـ كنم  مهار را  آن و  بشوم رو  به رو ترسم با چطور  ، كن  مقابله اندوهم
 .     آورند بيرون  تاريكي از مرا ، اطمينان با اما ، دردناك  و آرام آرام آنها كه دهم

 كنم  مي  سسااح  ،  درمانگرها  از  يكي  با  گو  و  گفت  موقع  ،  روزها  از  يكي  ظهر  از  بعد
  پيش  بحث كلي ،  آن  از  بعد .  كنم مي مطرح را درخواستي و است مناسب زمان
  جا  همه به تلفن.  درماني هاي  گروه با مالقات .  طوالني گوهاي  و گفت.  آيد مي
.  افتد  مي راه به بزرگ بسيج يك. كنند مي موافقت باالخره و. پچ پچ و همهمه. 
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  آزمايش .  خودماني  صميمانه   هاي   گو  و  گفت  و   ژرفايي  درماني  روان   هاي   جلسه   كلي
  ترديد . كارشان درستي از اطمينان براي  من، آمادگي از اطمينان براي  فراوان، هاي 
  آنها  و. زنيم مي حرف هم با نكات اين درباره . كنند مي بيان را آنها. دارند هايي
 .     كنند برآورده را من خواسته كه  گيرند مي تصميم

 براي  دكترها اضطراري  هاي  تلفن شماره سيل و ها دادن تكان دست.  آخر روز
.   ها آغوش و ها بوسه.  بيايد پيش ناجوري  مسئله شايد كه احتمالي شرايط

  با  ، ايستم مي در روي  به رو.  آ لي از يادگاري  كارت  يك.  پرستارها خداحافظي
  شدت   از.    است  مانده  برايم  دنيا  در   كه  چيزهايي  آخرين  از  پر  دوشم  روي   اي   كوله
 .      دهم خاتمه هايم ترس به كه  ام  شده مصمم اما ،  دارم بدي  حال ، ترس

  ،  راهنما ، ناجي  ـ درويش.  كنم مي ترك را آسايشگاه ، موتورسيكلت يك ترك
 .    راند مي را آن  ، درويش عمو ـ من اميد

  هاآن  از تا اند كرده تعيين را مجاز هاي  سرعت .  بگير محكم را  من: « گويد مي او
 !   گرووم. »    بگذريم

   

   

   

   

   

     »بزرگ گشت«  چهارم فصل

  منظره .  كشد مي زوزه  باد.  ساعت  در  مايل صد ، راند مي  ها ديوانه  مثل درويش 
  يا زدن حرف براي  فرصتي هيچ.  اند نامشخص  و محو چشمم پيش  ها دشت
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  و  ام باندهسچ درويش عمو پشت را صورتم ، راه تمام در.  نيست مناظر تماشاي 
 .     شوم نمي جدا او از جانم ترس از

  من .  كند  مي كم را سرعتش  او ، رسيم مي كوچك اي  دهكده به وقتي باالخره
  مي  تابلويي روي  را نامي ، آنجا از خروج موقع و اندازم مي جاده كنار به نگاهي
 .    ويل سري  كار ـ بينم

 . »     ويل كري  كار: «  گويم مي لبي زير

 .»   است  شري   ـ كار درستش تلفظ: « گويد مي  غرولند  با درويش

  مي  كارت درويش عمو براي  گرت و مامان و من كه افتم مي آدرسي ياد به
  كريسمس   براي   هميشه   اما  آمد،  نمي   خوشش   درويش   عمو   از   مامان. )    فرستاديم

 اينجا شما:« گويم مي و كنم مي اشاره ده به.( فرستاد مي كارت او تولد روز و
 .»    كنيد مي دگينز 

  دست  تراكتور راننده براي  و گيرد مي سبقت تراكتور يك از  احتياط با درويش
 مي زندگي اينجا از دورتر مايل دو من ،  واقع در: « گويد مي بعد.  دهد مي تكان
  بخواهي   وقت  هر.    هست  بچه   كلي  ،  ده  توي   ،  اينجا  اما  ،  تنهاييم  كامال  آنجا.    كنم
 »     دارند؟ خبر من ماجراي  از آنها: «  پرسم مي. »    ياي بي اينجا تواني مي ،

 .     كني زندگي من با كه اي  آمده  و يتيمي تو  كه دانند مي فقط ـ

  مي ويراژ ماهرانه خيلي درويش كه گودال و چاله كلي.  خم و پيچ پر اي  جاده
  ها آن .   اند كرده كشي  خط ها درخت را  جاده طرف دو.  شود مي  دور آنها از و دهد

  نور  هاي  باريكه از غير كه طوري  ، اند كرده  رشد و  روييده يكديگر به  چسبيده
 بيشتر   درويش  به.    سرد  و  سار  سايه.    شود  نمي  ديده  ميانشان  از  چيزي   ،  آفتاب
 .    بشوم گرم او تن گرماي  از تا چسبم مي
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  خواهي مي وقتي.  نيستند انبوه خيلي رديف اين پشت هاي  درخت: « گويد مي
 . »     بزني دور را آنها تواني مي ، بروي  هد به

 . »    ترسم نمي من: «  گويم مي لبي زير

  عقب  به سريع خيلي بعد. » ترسي مي كه البته: « گويد مي و خندد مي نخودي 
 چيزي   از  كه  ندارد  لزومي  هيچ  ـ  باش  داشته  اطمينان  من  حرف  به. «    كند  مي  نگاه

 . »     بترسي

    * * * 

 و خشن هاي  سنگ از شده ساخته.  طبقه سه.  بزرگ اي  نهاخ.  درويش خانه
  حرف  شكل به .  ام ديده اهرام هاي  عكس در كه  آنهايي بزرگي به تقريبا سفيدي 

L  . آجرهاي   از   ،   است  زده  بيرون   آن  انتهايي  بخش   از  كه  را  خانه  از  كوچك  قسمتي 
  ر د.  نيست خانه هاي  بخش ديگر شبيه قسمت اين.  اند ساخته سرخ معمولي
  و  شيبدار  سقف.  شود  مي ديده چوبي تزيينات كلي ديوارها پايين و باال قسمت 
 سقف ، خانه آجري  قسمت در.  بزرگ خيلي  خيلي كش دود سه با پوش سفال
  است كوچك خيلي ديگر هاي  دودكش با مقايسه در آن كش دود و است تخت
  طبقه  دو ي اه پنجره.  دارند امتداد سقف تا زمين از همكف طبقه هاي  پنجره. 

 هاي  پنجره.  طرحدارند رنگي هاي  شيشه با و ، شكل اي  دايره ، تر كوچك  بااليي
 .     اند  معمولي خيلي خانه آجري  بخش

  نيست   اي   العاده  فوق  چيز: «  گويد  مي  و  كند  مي  كوله  و  كج  را  اش  قيافه  درويش
  ايش ر ب: « گويم مي .  ام ايستاده موتورسيكلت كنار هنوز . »    است خانه اما ،

 كه ترسم مي حدي  تا و ام مانده خيره خانه به. »  باشيد داده پول خيلي بايد
 .     بشوم نزديك آن به اين از بيشتر
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  سقف  نه.  بود مخروبه يك ، خريدمش وقتي.  نه راستش: « گويد مي درويش
.   بود شده  خراب ها  ستون  از  غير ، چيز همه  هم  داخلش  ، پنجره نه  و داشت 
  قسمت  در  ها سال من .  داشت مي  نگه خوك محلي  كشاورز  يك  ، پايين طبقه
 خيال هميشه.  كنم بازسازي  را خانه اصلي عمارت توانستم تا كردم زندگي آجري 
  اما ـ كنم نمي استفاده ازش ديگر ـ كنم خراب را آجري  بخش آن كه ام داشته
 . »    نيامده پيش كار اين فرصت وقت هيچ

  را  كالهم هم من تا كند مي كمكم و دارد برمي سرش از را  ايمني كاله درويش
  معمار   كه   دهد  مي  توضيح  برايم  او.    برد  مي   خانه   اطراف  ديدن  به   مرا   ،  بعد .    بردارم
 قابل دوباره تا است كرده كار خانه براي  چقدر خودش و بوده  كي خانه اصلي

 زيادي .  دهم نمي گوش توضيحاتش به جدي  خيلي من اما.  بشود سكونت
  كه  باز دشت كلي ـ ام شده اطرافش هاي زمين و اربابي خانه اين زيابيرا سرگرم
  تا  كه غرب طرف  در  كوچكي جنگل و ، چرند  مي گوسفندها و  گاو آنها از بعضي در
 .     شود نمي  ديده حوالي  آن  در هم  اي  خانه هيچ.   دارد  امتداد ويل شري  كار

    كنيد؟  مي  زندگي تنها جااين شما: « پرسم مي ، رسيم مي خانه جلو  دوباره وقتي
 « 

  كشاورز  يك ها زمين اين بيشتر صاحب.  ها وقت بيشتر: « گويد مي درويش
.  است پير خيلي.  آيد نمي خوشش اينجا بيشتر توسعه و ازدحام از كه است
  بيست   در  اما.    فروشند  مي  را  ها  زمين  هايش   بچه  ،  بميرد  وقتي  كه  كنم  مي  فكر
  آرزويش  است ممكن آدمي هر كه خلوتي و امشر آ آن همه مناز ، گذشته سال
  ؟ كند نمي دلگيرتان تنهايي اين: « پرسم مي. »    بودم برخوردار باشد داشته را
    « 
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  صحبتي  هم  به وقتي .   ام  راضي  طبيعت با خلوت از  من ، نه: « گويد مي درويش 
  رفس هم  خيلي.  بزنم  قدم ده تا را كوتاهي مسافت است كافي ، دارم نياز كسي
 . »     دارم زيادي  هاي  دوست ، دنيا جاي  همه ـ كنم مي

  زنگ .   قلعه يك ورودي  شبيه لنگه دو دري  ، ايستيم مي خانه عظيم در مقابل ما
   ـ ندارد وجود در

  نصب   در  هاي   لنگه  روي   را  عجيب  جانوري   سر  طرح  با  قلنبه  چكش  دو  فقط  درويش
    .  ميكنم نگاه آنها به نگراني با من كه است  كرده

 .     است  من كردن برانداز مشغول ، سكوت  در.  كند  نمي باز را در درويش

 »     ؟  ايد كرده گم را كليد: « پرسم مي

  مدتي   از  بعد  كه  كنم  مي  فكر  من.    برويم  خانه  توي   نيستيم  مجبور  ما: «  گويد  مي
  است  سختي  كار ـ  اولش ـ اينجا افتادن جا اما ، شوي  مي  عالقمند خانه  آن به تو
  ـ  بماني آجري  قسمت در  تواني مي  ،  باشي ديگري  جاي  كه دهي  مي ترجيح اگر. 

  ده  به  توانيم مي يا.  است  راحت  و دنج  داخلش اما ، است بدنمايي  ساختمان
 . »     بشوي  آشنا اينجا اوضاع به تا بگذراني مسافرخانه در را شبي چند تو و برويم

  اش   بيروني  ظاهر  نصف   اندازه   هب  خانه  داخل   اگر.  است  اي   كننده  وسوسه  پيشنهاد
 نجنبم  اآلن  اگر  اما.    باشد  مشكل  بايد  آن  با  شدن  جور  ،  باشد  ترسناك  و  آميز  اسرار
  چندش  و ترسناك تخيالتم در  ،  هست واقعا آنچه از بيشتر خانه كه مطمئنم ،

 .      شود مي  آور

  مي  را ها چكش از يكي. » بياييد: « گويم مي و كنم مي باز را نيشم ، ضعف با
  اين   ما. «    شود  ايجاد  بلندي   صداي   كه  كوبم  مي   در   صفحه   به   طوري   را  آن   و  گيرم
 . »     خانه توي  برويم بياييد.   آييم مي نظر به احمق  تا دو مثل بيرون
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  ـ  نيست زمين روي  فرشي هيچ.  دارد خوبي روشنايي اما ، است  سرد خانه داخل
  مي  پايي زير و قاليچه كلي  اما ـ  است سنگي هاي  بلوك از يا آجري  ها كف همه
  بقيه   اما  ،  اند  شده  رنگ  ديوارها  از  بعضي  ـ  نيست  خبري   هم  ديواري   كاغذ  از.    بينم
  نصب   ناهارخوري   اتاق  و   اصلي  تاالر  در  هايي  چلچراغ.    اند  معمولي  او  ساده  سنگ  از

 .      دارند  ديواري  هاي  چراغ ها اتاق  بقيه.   اند كرده

  ها  صفحه .    هستند  كتاب  از  پر  بيشترشان  كه   نميب  مي  كتاب  هاي   قفسه  جا  همه 
  بايد هم درويش ـ ديد شود مي ها اتاق  همه داخل هم را شطرنج هاي  مهره و

  آويزان   هايي  سالح  ،  ديوارها  از   خيلي  روي .    باشد  شطرنج   ديوانه  ،  بابا  و  مامان  مثل
 .     گرز ، تبر ، شمشير ـ  اند كرده

: گويد  مي  جدي   خيلي   و  دارد  برمي  را  ارديو  روي   بزرگ  شمشيرهاي   از  يكي  درويش
  سرش   باالي   را  شمشير. »    زنند   مي   صدايمان  ها  كن   جمع  ماليات  كه  موقعي   براي «  
 .     خندد مي و چرخاند مي

!   لعنتي. «  دهد مي  من به را شمشير»  ؟ كنم امتحانش شود  مي: « پرسم مي
  بياورم  باال  توانم مي  كمرم  زير تا فقط  را آن! نه ـ  گيـ  ـ سنـ  خيلي خيلي  شمشير» 
  الغر موش يك مثل ظاهرش ـ  كند مي دوبارهبراندازم  درويش عمو . بيشتر نه ،

 .     است كرده پنهان را نيرومندي  عضالت جين هاي  لباس آن زير انگار اما  ، است

 هر  كه دهد مي توضيح  درويش.  زنيم مي قدم همكف طبقه هاي  اتاق در ما
  اشاره  جالبي وسايل به و  اند داشته كاربردي  چه گذشته  در ها اتاق آن از كدام
  قفسي   ،  دارد  قدمت  سال  دويست  از  بيشتر  كه  خرس  يك  شده  سرخشك  ـ  كند  مي
  قرون  در  كه  اي   زده  زنگ  هاي   ميخ  ،  داشتند  مي   نگه  زنده  الشخور  يك   آن  داخل  كه

 .     كشيدند مي صليب به آنها با را ها آدم  وسطي
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 كه بينم مي بزرگي و خالي اي  شيشه ظرف  نشيمن، هاي  اتاق از يكي داخل
 مقابل  درويش.  است گرفته قرار ديوار كنار و است ماهي نگهداري  مخصوص

 صاحب  آخرين: «  گويد  مي  و  زند  مي  تلنگر  آن  به  سرانگشتش  با  ،  ايستد  مي  ظرف
  او .  بوده شفتري  لرد  نام به  مستبدي  آدم ـ  بشود مخروبه آنكه از  قبل ـ  قصر اين
  بچه  يك با زني كله و سر روز يك.  داشته مي نگه زنده هاي  پيرانا ظرف اين توي 
  بزرگ   براي   و  ،   است  شفتري   لرد  بچه   آن  پدر  كه  ميكند   ادعا  زن  ـ  ميشود   پيدا  نوزاد
 . »      خواهد مي پول او از بچه كردن

  هنوز  انگار كه طوري  ، ميشود خيره خالي آكواريوم داخل و كند مي قوز درويش
 .     چرخند مي تويش نگرنگار  هاي  ماهي

  بماند  جا همين را  شب كه  كند مي  دعوت زن  از شفتري  لرد: «  گويد مي  آرامي به
  برمي   را  اش   بچه  و  رود   مي  او   اتاق  به  يواشكي   شفتري   لرد  ،  بوده   خواب   زن   وقتي .  

  استخوان .    بخورند   را  آن   تا  دهد   مي  پيراناهايش  به  و   آورد   مي  اينجا  را   بچه  او.    دارد
  اما  ، اندازد مي راه  جنجال خيلي زن.  كند مي دفن و دارد برمي  هم ار  بچه هاي 
  بود نديده هم كسي و ، كنند پيدا جسدي  هيچ توانند نمي تجسس هاي  گروه
  توپ  كلي  زن .  نداشت مدركي  هيچ او پس ـ  باشد آمده اينجا بچه  يك با زن  كه
  رواني  اهيشگآسا يك در اينكه تا گويد مي پال و پرت قدر آن و زند مي تشر و

 .     ميزند دار را خودش آسايشگاه توي  او.   شود مي زنداني

  كرد  نمي  كار  درست مشاعرش  و  بود شده پير حاال كه شفتري   لرد ،  بعد  ها سال «
  كه  گويد  مي و زند  مي حرف خدمتكارانش از يكي براي  قتل ماجراي  درباره ،

  پليس   به  را  موضوع  و  دنك  مي  را  محل  خدمتكار   آن.    كرده  دفن  كجا  را  ها  استخوان
 را  او  زودتر  ها  روستايي  اما  ،  كنند  دستگير  را  لرد  كه  آيند  مي  آنها.  دهد  مي  اطالع
  آن  همه   ـ بود  شده تكه تكه  بدنش كه كنند مي پيدا وقتي   را لرد .   آورند مي گير
 . »     بودند ريخته پيراناها ظرف داخل را ها تكه
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 .    مانم مي خيره او به خاموش و وحشتزده هم من و شود  مي ساكت  درويش

  را   اين  من: «  گويد  مي  لبخند  با.    كند  مي  نگاه   من  به  و  ايستد  مي  راست   درويش 
 اينجا .  دارد خونباري  و طوالني تاريخ خانه اين اما ، بترسانم را تو كه گويم نمي
 شفتري  لرد ماجرا هولناكي به كدام هيچ كه داده رخ وحشتناك ماجراي  ها ده

 و تاريخ تو كه باشد بهتر كنم مي فكر من.  انگيزند نفرت آنها همه اما ، نيستند
:  گويم مي كنان خس خس. »    بشنوي  من زبان از ، اآلن را خانه اين هاي  ماجرا
 »     ؟  است  شده نفرين  خانه...  خانه« 

 نمي  اينجا  را  تو  من  ،  نبود  اگر.    است  امني  جاي   ،  نه: «  دهد  مي   جواب  جدي   خيلي
  از  تواني مي ، دهند مي آزارت حد از بيش گذشته هاي  كابوس اين اگر.  آوردم
 . »     بترسي ازش كه  ندارد وجود چيزي  هيچ حاضر حال در اما.  بروي  اينجا

  دانم   نمي.    كنم  مي  كر  پيراناهايش  و  شفتري   لرد  به   و  دهم  مي   تكان  سر  آهسته 
    .  نه يا بگذرانم اي  خانه چنين در را شب  كه دارم را جرئتش

 تازه هواي  و بروي  بيرون خواهي مي ؟  است خوب حالت: « پرسد مي درويش
 ايستم   مي  ها  ماهي  ظرف   به  پشت. »  خوبم  من : «  گويم  مي  لبي   زير»      ؟  بخوري 

  طبقه. «  است پر چرنديات جور اين از  گوشم انگار كه كنم مي وانمود طوري  و
 »       ؟  چي باال هاي 

  اگرچه  و  تميزند كامال  آنها  همه.  هستند اول طبقه در  خواب هاي  اتاق بيشتر
 پنج  يا چهار  از فقط بعد  به  اربابي خانه اين بازسازي  زمان از  كه  گويد مي  درويش 
 مرتب تازه ها اتاق همه رختخواب كه بينم مي ، است شده استفاده آن اتاق
 .      است  شده
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  دهيد؟   مي  انخودت  به  را  اتاق  همه  اين  نگهداري   و  نظافت  زحمت  چرا: «  پرسم  مي
  آن  ارزش ، باشد داشته  را رسيدگي ارزش چيزي  اگر: « گويد مي و خندد مي»   
 . »      برسي بهش درست كه دارد را

 كشورهاي   از  را  اينها.    دارند  تزييني  هايي  پرده  و  بلند  ستون  چهار  ها  تخت  از  بعضي
  وقتي   تازه  .  است  خانه  خود  هولناكي  و  قدمت  به  كدام  هر  تاريخ  و  ـ  اند  آورده  ديگر

 چهار فرانسوي  اي  اشرافزاده كه كند مي تعريف برايم خاص تختي درباره درويش
 وسايل اين كه آيد مي نظرم به ، بود شده پنهان آن داخل را  انقالب دوران از ماه
 .     باشند داشته بايد ارزشي چه

  ارم دن  ياد  به  اما  ،  آيد  مي  نظر  به  مسخره»    چيه؟  شما  شغل: «  پرسم  مي  عمويم  از
 .     باشند  كرده اشاره درويش عمو كار به وقت هيچ بابا يا مامان كه

  به  ـ است من تخصص كمياب هاي  كتاب.  ام عتيقه كار تو من: « گويد مي
   هايي كتاب خصوص

 . »     باشند مربوط جادو به كه

  آورده  بيرون آسايشگاه از مرا كه وقتي از.  كند مي نگاهم پرسشگرانه درويش
  من  به فرصتي  خودش حاال.  ايم نكرده اشاره شياطين قضيه به اصال  ام ، است
 يا الس  لرد درباره بحث  آمادگي هنوز من اما.  بكشم پيش را موضوع تا دهد مي
 .      ندارم را هايش نوچه

 بارتان  و  كار  بايد: «  گويم  مي  و  گيرم  مي  فاصله  مهمتر  هاي   سوال  و  ها  موضوع  از
 . »     بربياييد جايي چنين  مخارج عهده  از توانيد مي  كه باشد خوب

 حالتي با و كند مي  هدايت نقاشي و عكس هاي  قاب از پر بلندي  راهرو به را من
  خيلي   من  اما  ،  است  خوب   پول.    است  سرگرمي  يك  اين: «  گويد  مي  آميز  اعتراض 
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 چيز  همه   اين  خرج  چطور  پس: «  پرسم  مي  فضولي  حالت  با. »      نيستم   نگرانش
 »     ؟  دهيد مي را

  جوابم  خواهد  نمي كه كنم  مي فكر.  كند مي زياد را  هايش قدم  سرعت درويش 
  و كند مي  اشاره آن  به ، ايستد مي تر  قديمي  هاي   تابلو از يكي  جلو اما.  بدهد  را
 ـ  كنم مي برانداز را تصوير درون پيرمرد صورت»    ؟ شناسيش مي: « پرسد مي

  العاده   فوق  چيز  ديگر  نظر  هيچ  از  اما  ،  است  بزرگ  خيلي  دماغي  با  چروك  و  پرچين
  فقط: « گويد مي درويش»    ؟ است معروف: « پرسم مي.  بينم نمي آن در اي 
  خانوادگي نام .  گاراده بارتالوميو ، است بوده بزرگت  پدر پدر پدر پدر  او.  ما بين
  پدربزرگ   پدر  زمان  در  تقريبا  اسم  اين.    است  همين  هم  ـ  پدري   طرف  از  ـ  ما  اصلي
  اشاره  نزديكي همان در  تصويري  به . »  آمد  در گريدي  صورت  به و شد  مخفف تو
 راهرو آن سرتاسر طرف به را دستش. »  بوده پدربزرگت پدر ، اين. «  كند مي
 ،  ها گاراده.  هستند ما خانواده از اينها همه: « كند مي اضافه و دهد مي تكان
  شده   تهيه  عكسي  يا  نقاشي  ما  اقوام  زا  كدام  هر  از  اگر  ـ   مورها  ،  ها  بل  ،  ها  گريدي 
 تصوير   طرف  به . »      كني   پيدا  اينجا  تواني  مي   را   تصوير  آن   زياد  احتمال  به   باشد،
 خيلي  مرد گاراده بارتالوميو: « گويد مي و گردد برمي من پدربزرگ  پدر پدر پدر

  به  بزرگي ثروت مرگش زمان در اما ، كرد شروع صفر از را كارش او.  بود باهوشي
 .   گذاشت جا

  او  ثروت از  هنوز  من ،  كم  دست ـ خوريم مي  او  هاي  اندوخته از داريم هنوز  ما
 خودش   امكانات  با  كه  داد  مي  ترجيح  كار.    گذرانم  مي  را  زندگيم  و  كنم  مي  استفاده
  خزانه  از آمد مي پيش اضطراري  وضعيتي كه صورتي در فقط و كند  زندگي

 »      ؟ مانده باقي چقدرش: « سم پر  مي. »     كرد مي برداشت خانوادگي

  ـ بارت پسرهاي  از يكي ـ تو پدربزرگ پدر پدر.  عالم يك: « گويد مي سربسته
  ثروت  ـ كرد عوض را خانواده اسم كه همان  ـ او پسر ، بعد. داد هدر را بيشترش
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  ،  مانده ثابت نسبتا ذخيره  اين ،  بعد به  موقع آن از.  برگرداند را رفته  دست از
 .»     اند داشته سوددهي مستمر طور به  كه امالكي و سهام خريد طريق  از بيشتر

  يعني. «  شوم مي سرخ و كنم مي قطع را حرفم... »  از بعد اينها: « گويم مي
 »     ؟  كيه شما  وارث كه  است اين منظورم

  طوري   و  دوزد  مي  چشم   تابلو  درون  چهره  به  او .    دهد  نمي  جواب  بالفاصله   درويش
  برمي  را نگاهش بعد.  بيند مي را او است بار اولين انگار كه  كند مي  نگاهش
  اين  از قسمتي  كه ام  كرده  ت وصي.  ندارم  بچه  من: « گويد مي  آرام  و  گرداند
  در   هميشه  اما.  بشود  داده  خاص  موسسات  و  دوستان  از  بعضي  به  امالك  و  اموال
 تنها  تو نوچ.  برسد هايش بچه و كال به هايم دارايي بيشتر كه ام داشته نظر

 ... »     اي  بازمانده

 مي مالمت مرا انگار كه است طوري  درويش لحن ـ شود ي  منقبض  ام روده و دل
  خشم   با.    داري   توجه  ات  خانواده   از  بيشتر  پول  به  چرا  تو  كه  گويد  مي  انگار  ،  كند
 گرت  و  بابا  و  مامان  تا  بدهم  را  ثروتي  هر  بودم  حاضر  من  ،  شد  مي   اگر: «  گويم  مي
 . »     دانمگر بر  را

  مي  را  كار اين كه البته: « گويد مي و  كشد  مي  هم در را هايش  اخم درويش 
  ام  كرده خيال فقط كه فهمم  مي  من و  ، كند  مي نگاهم عجيبي حالت با. » كردي 
 .     كند مي سرزنش مرا او

 يك  و  ـ  ببيني  بايد  كه   هست  هم  ديگر  طبقه  يك.    برويم  بيا: «  گويد  مي  درويش
 »      سرداب؟: «  پرسم مي  عصبي حالتي  با  . »  سرداب

 . »     كنم مي دفن  را ها جسد من كه است  محلي همان آنجا ،  بله: « گويد مي

 من تا بزند چشمك صورتم توي  و بايستد شود مي مجبور او و ، زند مي خشكم
 .     كند  مي شوخي كه بشوم متوجه
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  ،   مجسمه  ، صندوق  از پر هايي  قاتا  ـ دارد  وجود زيادي  هاي   انباري  ،  دوم طبقه در
  اتاق  آنها از يكي كه ،  هست هم كوچك خواب اتاق تا دو.  كتاب هاي  جعبه و

 .     مطالعه اتاق ـ او اصلي مقر باالخره و ،  است درويش خواب

  و  دارد فرش درويش مطالعه اتاق ، اربابي عمارت اين هاي  اتاق بقيه برخالف
  است   بزرگ  خيلي  خيلي  اتاق.    اند  پوشانده  چرمي  هاي   صفحه  با  هم  را  ديوارهايش

 بيشتر  از كدام هر كه تحرير ميز دو با ـ خواب  اتاق يك برابر هشت يا هفت ـ
 تايي  چند  ،  كتاب  هاي   قفسه  توي .    ترند  بزرگ  ام  ديده  حاال  تا  من  كه  هايي  تخت
 كامپيوتر يك  درويش. اند  شده  چيده دقت  با خيلي  كه شود  مي ديده كتاب
 و  زيردستي  تا  چند  ،  تحرير  ماشين  يك ـ  تاپ  لپ  ـ  سفري   مپيوتراك  يك  ،  شخصي
  كه  شود مي  ديده اتاق در هم  شطرنج دست پنج.  دارد  را ها قلم اقسام و انواع
  يكي  و  است شده   ساخته كريستال از  كلي  به آنها از  يكي .  دارند  فرق هم  با همه 
  كرده  آويزان تبر يك و شمشير يك هم  ديوار هر روي .   دارد  طال هاي   مهره آنها از
 .     زند مي برق هايشان تيغه و دارند قيمتي و جواهرنشان هاي   دسته كه اند

  مي  اتاق  درون! »  است  العاده  فوق اينجا: « گويم مي  و كنم مي  باز  را نيشم
  ارواح   درباره  همه   ـ   خوانم  مي   را  ها  كتاب  از   بعضي   عنوان  ،  كنم  مي  تماشا  و  چرخم

 .     آميزند اسرار موضوعات ديگر و دوجا  ، نما گرگ هاي   آدم ،

»   ، من ناب هاي  يافته از : « گويد مي و دارد برمي را ها كتاب  از يكي  درويش
  مورد  در مهم مسئله. «  كند مي نگاه سرسري  را كتاب هاي  صفحه زنان لبخند
  ماندن  زنده  و  زندگي  گذران  براي   نباشي  مجبور  كه  است  اين  كالن   هاي   دارايي  حفظ
 . »    بفروشي را چيزي 
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 نيست؟   تر  امن  موزه  داخل  چيزها  اين  نگهداري   ؟  ترسيد  نمي  دزدها  از: «  پرسم  مي
  كه  كسي هر.  است شده حفاظت اتاق اين اشياء و وسايل همه: « گويد مي»   
  غارت  خواهد  مي كه را چيزي  هر جايي هر از كه است  آزاد ،  بشود  خانه اين وارد
 . »     برد نمي چيزي  اتاق اين  از اما ـ ببرد و كند

  حسگرهاي  يا ؟  ليزر ؟ كنيد مي  استفاده ايمني  سيستم جور چه  از: « پرسم مي
 .    جادو ـ»     ؟ حسي

 اما  ، بزنم پوزخند خواهم مي و است ديگر شوخي يك هم اين كه كنم مي فكر
 .     ترساند مي مرا او گرفته حالت

 كرده  اعمال اتاق اين روي  را هايم طلسم قدرتمندترين از تا چند من: « گويد مي
  مي رو به  رو خطرناك و  جدي  موانع با ، بشود  وارد  اجازه بدون كه  كسي  هر .  ام
 .  گويم نمي دليل بي را اين و.  شود

    « 

  چپ  به  كمي  و  نشيند  مي  بزرگي  چرمي  صندلي  روي   ،  ميزها  از   يكي  پشت  درويش
 من: « دهد مي ادامه  ، دبع.  بگيرد قرار من به رو تا شود مي  جا له جا راست و
  اما  ، گروبيچ  نيست، انگيز وسوسه ممنوع ميوه اندازه به چيز هيچ كه دانم مي

  طلسم .  نيايي اتاق اين به ، نيستم اينجا خودم وقتي كه بخواهم  تو از مجبورم
  وقتي  كه  هايي  طلسم  و  ـ كنم كنترل را تو  توانم مي  آنها با من كه  هست هايي

  به  گدار بي كه  است تر امن برايت اما ـ دهم مي يادت  ، كني پيدا  را آمادگيش
 . »     نزني آب

 »     جادوگريد؟  شما. «   كنم خيس را  هايم لب  مجبورم... »  شما: « پرسم مي

  بارتالوميو .    دانم  مي   چيزها  خيلي  جادو  از  اما  ،   نه: «  گويد  مي  و  خندد  مي  نخودي 
  در  كسي ديگر او از بعد اما ـ رديگ چيزهاي  خيلي جمله از ـ بود جادوگر گاراده
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 جادوگر  تواند  نمي كسي .  اند اندك واقعي  هاي  جادوگر.  نبود جادوگر خانواده
 توانند مي تو و من مثل معمولي هاي  آدم.  بيايد دنيا به جادوگر بايد ـ بشود

 واقعي  هاي  جادوگر اما ، ببندند كار به حدي  تا را آن و بگيرند ياد را جادوگري 
  عوض  را چيز همه شكل توانند مي زدن بشكن يك با كه دارند ذاتي  هاي  قدرت
 توي و باشند زياد خيلي ها قدرت جور اين با هايي آدم كه ندارد لزومي.  كنند
 مي ما جمع به را ها آدم اين از نفر دو يكي قرن هر در طبيعت.  بگردند ول دنيا

 . »     فرستد

  ، بياورم زبان به بلند  صداي  با را اسم  ن اي اينكه  از متنفرم... »  لرد : « پرسم مي
 »     ؟  است جادوگر هم الس لرد. «  مجبورم اما

  است  شيطاني  ارباب  يك  او  ،  نه: «  گويد  مي.    شود   مي  تر  تيره  درويش  هاي   چشم
 تر قوي  جادوگرها از هم الس لرد ، تواناترند ما از جادوگرها كه اندازه همان به. 

 .     گرفتم كمك جادو از  ـ كردم مي فرار تيوق...   وقتي  من ـ . »    است

 ما  از   خيلي.  سگ  ورود دريچه از   عبور  براي : « گويد  مي و دهد مي تكان را سرش
  حضور  اما ، اند خفته معموال ها قدرت اين. داريم جادويي بالقوه هاي  قدرت

 به  تو درون جادوي .  بزني نهيب ات خفته قواي  به كه كرد قادر را تو شياطين
  مي   ات  خانواده افراد  بقيه  با  همراه تو  ،  آن  بدون.  داد  نشان واكنش  آنها ي جادو
 . »    مردي 

 صادقانه   لحن  چنان  با  او.  مانم  مي  خيره  درويش  عمو   به  ،  بگويم  چيزي   آنكه  بدون
  خيلي .    دهد  توضيح  را  رياضي  اي   مسئله  توانست  مي  كه  زند  مي  حرف  صريحي  و

  وقتش   اآلن  اما.    دارم  زيادي   خيلي  ي اه   سوال  ،  بپرسم  خواهم  مي  كه  چيزهاست
 .     نيستم آماده من.  نيست
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  مي   گوشم   پشت  از  شدت   با  را  رنگ   زنجبيلي  بلند   موي   تار  يك  و  خارانم  مي  را  سرم
  بعد ، افتد مي زمين روي  تا مالم  مي هايم  انگشت  بين قدر آن  را  مو تار .  كنم
 و كنم مي باز را نيشم مشكوك حالتي با و گردانم برمي درويش طرف به را رويم
  به   كه  دهم  مي  قول  عوض  در   هم   من  ،   بكنيد   كاري   من  براي   شما  اگر: «  گويم  مي
 . »     نيايم شما مطالعه اتاق

  مطرح  را مهمي خيلي درخواست دارد انتظار  مطمئنم»  كاري؟ چه: « پرسد مي
 .     كنم

 .     كنم تحمل را  " گروبيچ"  توانم نمي من ؟ بزنيد صدا"  گروبز"  را من شود مي ـ

   

 .     است  نوشيدني گرفته غبار هاي  بطري   و  قفسه از پر سرداب

 و!» كتابها از غير بزرگم، محبوب ديگر:« گويد مي مانند خرخر صداي  با درويش
 حركت  با  متناسب  و  رود  مي  جلوتر.  كند  مي  پاك  را  بزرگي  رنگ  سبز  بطري   برچسب

  يك  هم اين دانم نمي. شوند  مي روشن راهش سر هاي  چراغ ها،  قفسه ميان او
  حركت  تشخيص حسگرهاي  متوجه سرم باالي  اينكه تا نه، يا است  جادويي  كار
 .    شوم  مي

  مي  و برد مي سو آن و سو اين به سرداب هاي  قفسه ميان هاي  راهرو در را من
 »     ؟  اي  خورده خانوادگي هاي  معجون از  وقت هيچ: « پرسد

 . »     خورم مي نوشابه ماش همراه  گاهي: « دهم  مي جواب

 ، كني امتحان را يكي مجموعه اين از اگر!  بد چه: « گويد مي و كند مي نچ نچ
 . »      اند متنوع خيلي.  شوي   مي اينها طرفدار
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  جايش   سر  را  آن  دوباره  و   كند  مي   براندازش   ،   دارد  برمي  را  ديگري   بطري   ،  ايستد   مي
 .   گذارد مي

  نصف .    گردم  مي  پايين  اين  ها  ساعت  گاهي   من«  :  گويد  مي  و  كشد   مي   آه   ،  بعد
 بعد ها سال و داري  چي برود يادت كه است آن اي  مجموعه چنين داشتن لذت
 .   كني كشف را يكي تصادفي طور به

  كند   مي   خرخر. »    دارد   كيف  محتوياتش  خوردن  اندازه   به  تقريبا  هم   بطري   انتخاب
 راه  آشپزخانه  داخل  باال  طبقه  به  كه  گرديم  برمي  هايي  پله  طرف  به! »      تقريبا. «  
 پايين اين كه بگويم تو به بايد: « گويد مي كوتاه مكثي از  بعد درويش.  دارند
 بايد اينجا رطوبت و دما.  ندارد ربطي جادو و طلسم به قضيه اين اما.  نيايي هم
  چسباند  مي هم به را اش اشاره و شست سرانگشت. »  بماند ثابت حد همين در
  و  هستم  خونسردي  آدم  من  ، باشد  مربوط مادي  هاي  دارايي به  قضيه  تي وق . « 

 قابل غير شكل به ، بيايد ميان به هايم بطري  مسئله اگر اما ، گيرم نمي سخت
  اندوهگيني  حالت با... »  بشوي  اي  حادثه باعث اگر.  شوم مي  بداخالق تصوري 
  ابد تا و سكوت  در  اما ، بگويم  توانم نمي  خاصي چيز. «  دهد مي تكان را سرش
 . »      شوم  مي متنفر ازت

  مغازه  ،   بخورم   چيزي   بخواهم  اگر.    ندارم   كار  اينجا  به   من: «  گويم   مي   و   خندم   مي
 . »     اندازند مي راه  را كارم ها

  چراغ  ،  سرمان پشت.  كند مي هدايت  باال  طبقه به  مرا و زند مي لبخند درويش 
  رود   مي  فرو  سردي   و  كامل  تاريكي  در  سرداب  و  شوند  مي  خاموش  خود  به  خود  ها
    . 

   

 . »    است  همين اش همه: «  گويد مي  درويش



 
 

www.cafewriters.xyz Page 81 

  چلچراغ  زير ،  اصلي تاالر ، بوديم كرده شروع را  گشتمان كه گرديم برمي  جايي به
 .      اندازد مي ساعتش به نگاهي درويش.  بزرگ

  غذا  من با تواني مي  تو .  خورم مي  شام هفت تا پنج  ساعت بين هميشه  من ـ
  خيلي   كوچولوي   آشپز  كه  بگويم  بايد  ،  كنم   تعريف  خودم  از   باشد   قرار  اگر  ـ   بخوري 
  فريزر.  بخوري  غذا داري  دوست وقت هر و كني آشپزي  خودت يا ـ هستم خوبي
 .     است مايكروفري   غذاهاي  و پيتزا از پر

 . »    خورم مي غذا شما با من: « گويم مي

 داخل ،  ببر لذت تنهايي گشت از  حاال .   زنم  مي  ر جا ،  بشود حاضر غذا وقتي  پس  ـ
 .  بيرون يا خانه

 .     رسد نمي تو به آسيبي هيچ اينجا ـ باشد يادت و

 .     دارد راه باال هاي  طبقه  به كه  رود مي مرمري  و عريض پله راه طرف به

 . »     نداديد نشانم مرا اتاق شما!  كنيد صبر: « گويم مي  و كنم مي  متوقفش

. »   كني مي عادت: « گويد مي و زند مي خودش پيشاني روي  شوخي به درويش
 .   خندد مي نخودي 

 اتاق  تا  چهارده  اينجا  ما  ،  خوب.    اندازم  مي   قلم  از  را  بديهي  چيزهاي   هميشه  من  «
  كه  را  كدام هر ، من اتاق از غير ـ كني انتخاب را يكيشان تواني مي  كه داريم

 در  من  براي   اتاقي  هيچ  شما: «  پرسم  مي   تعجب  اب. »      برداري   تواني  مي  بخواهي
 »     ؟ ايد نگرفته نظر

  خودت   عهده  به  را  انتخاب  كه  گرفتم  تصميم  اما  كردم،  را  فكرش:«  دهد  مي  جواب
  خواهي،   مي  اگر.  كني  امتحان  داري   دوست  كه  را  اتاق  تا  چند  هر   تواني  مي.  بگذارم 
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  ساده   خيلي  اول  طبقه  با  ايسهقم  در  آنجا  هاي   اتاق  اگرچه  ـ  بيا  من  پيش  باال  طبقه
 . »    اند

  مي   باال  ها  پله  از  دوان  دوان  ،  بعد  و  كند  مي  احترام  اداي   من  به  ،  فرضي  كالهي  با
 .     برود اش مطالعه اتاق به تا رود

 مي  صدا  غيژ  غيژ  خانه  جاي   همه  ،  اطرافم.    ايستم  مي  تنها  ،  عمارت  بزرگ  تاالر  در
  به   آسيبي  هيچ  اينجا  ـ  آورم  مي  ياد  به  را  يشدرو  عمو  حرف  بعد  ،  لرزم  مي.    دهد
 خودم  ،  كنند  پيدا  وجود  اظهار  فرصت  وحشتناكم  افكار  آنكه  از  قبل.    رسد  نمي  من
 .     كنم مي خالص شرشان از را

  برمي   ،  بودم  گذاشته  زمين  روي   جلويي  در  كنار  خانه  به   ورود  موقع  كه  ،  را  ام  كوله
 زيباي  و طوالني رديف ميان در.  روم مي باال خانه نگار و پرنقش پله راه از و دارم
  بگويم   آن  به  و  بگذارم  داخلش  را  وسايلم  بتوانم  كه  گردم  مي  اتاقي  دنبال  ،  ها  اتاق
 .    خودم اتاق
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     »ها  چهره«  پنجم فصل

  زندگي   ،  جديد  رختخواب  ،  جديد  محيط  ـ  ببرد  خوابم  راحت  اول  شب  كه  ندارم  انتظار
  اتاق   هاي   پتو  و  ها  مالفه   زير  آنكه   از   بعد   دقيقه  چند  ،   تعجب  كمال  در   اما  ـ   جديد
  خواب  به فوري  ،  روم مي  ـ  ام كرده  انتخاب را آن  خودم  كه ـ   اول  طبقه در كوچكي
 .    شوم نمي بيدار بعد  روز صبح ده ساعت نزديك تا و  روم مي

  و   شاداب.    دارم  خوبي  احساس  ،  گيرم  مي  دوش  خودم  اختصاصي  حمام  در  وقتي
 .    ام شده  سرزنده

  روي  مستقيم ، كرده باز  راه ابرها پشت از آفتاب ،  آيم مي بيرون حمام از وقتي
 برم  مي لذت آفتاب از و كشم مي دراز ها مالفه روي  زنان لبخند.  تابد مي تختم
 ...    گرت اختصاصي حمام لحظه  يك. 

 بهتر  خيلي  حالم  اما.    آورم  مي  ياد  به  را  مهاي  كابوس  شروع...    موش  الشه  شوخي
  و  كنم مي دور ذهنم از را افكار اين.  شوم  غرق خاطرات اين در كه است آن از

 .      روم مي پايين ها پله از ديروقت اي  صبحانه براي 

  ملوچ  و  ملچ را برشته نان برش سومين و خورم  مي ته تا را شيرم  و  ذرت مخلوط
  كه  است معلوم.  شود مي آشپزخانه وارد  پشتي در از درويش كه جوم مي كنان
 .     زنان نفس نفس  و ، كرده عرق  و سرخ  صورت  با ـ آمده  دوان دوان
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  و  چرخاند مي را گردنش . »  زدم  سر...  بهت ...  صبح: « گويد مي  كنان هن و هن
 . »     كنم بيدارت...   نيامد دلم. «  كند  مي راست و خم را هايش دست و پاها

  قدر  اين ، معمول طور به : « دهم مي جواب  و  كنم مي باز را نيشم ، يندگ شرم با
 .   شوم  نمي بيدار دير

    « 

  دست . »  باشد طور  اين اميدوارم: « گويد  مي و دهد مي كش  را هايش دست
  يك .  آورد مي پايين آزادانه را آنها بعد ، شمارد مي ده تا و برد مي باال را هايش
 »      داري؟ اي  برنامه چه امروز براي . «  نشيند مي و كشد مي عقب صندلي

 براي   پرستارها  هميشه  ،  آخر.    نيستم  مطمئن : «  كنم  مي  اعتراف  عصبي  حالتي  با
 . »     گذاشتند مي برنامه روزهايم

  فوري  كه دادم  مي ترجيح.  كردم مي فكر مدرسه  به من: « گويد مي درويش 
  بايد   اول  همان  از  طوري   اين  است   ترم  وسط  ديگر  اآلن   اما.    بگيري   سر  از  را  مدرسه 
 .    برسي بقيه به تا بكشي سختي

 تواني  مي  ،  موقع  آن.    كنيم  صبر  تابستان  از  بعد  تا  كه  باشد  تر  آسان  كنم  مي  فكر
 . »     كني شروع را درس ها بچه بقيه با آماده و سرحال

 .      داشتم وحشت مدرسه به برگشتن از ـ شد راحت خيالم

 .     باشد ـ

 درس  تو  به  را  چيزها  بعضي  توانم  مي  من  ،  بخواهي  اگر: «  دهد  مي  ادامه  يشدرو
  چيزها  خيلي  تو.    بنويسيم  خصوصي   كالس  يك  در  را  اسمت   توانيم  مي   يا  ،  بدهم
  آن  و بشوي  رد را سال يك است ممكن طوري  اين نظرم به و  اي  كرده فراموش را
  كني كار حسابي تابستان اگر اما.   بگذراني دوباره را
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    ... « 

  ،  بودم خودم قبلي مدرسه اگر.  نيستم شدن رد نگران من: « گويم مي لبي زير
  اول  از را چيز همه حاال چون اما.  باشم خودم هاي  دوست با كه خواستم مي

 . »     بنشينم كالسي چه سر كه  نيست مهم برايم واقعا  ، كنم مي شروع

  برنمي  بزرگ  سنگ ما ،  شد اب.  آيد  مي خوشم فكر  از: « زند مي  لبخند  درويش 
  مي   زنگ  ،   نكني  استفاده   مخت   از  اگر  ـ   بخواني  را   چيزهايي  بايد  مرور  به  اما.    داريم
 »     ؟ كنم كار چه بايد ؟  چي امروز: «  پرسم مي! »   زند

  و  ها  مزرعه  به.    بگرد  را   اطراف  اين  و  خانه: «  گويد  مي  پيشنهاد  حالت  به   درويش 
  به   تواني   نمي  ،  نشوي   قاطي   ها  گوسفند   و  گاو   با  تا  ـ   بزن  سر  ،  همسايه   هاي   زمين

  براندازت  ها زنك خاله  تا بزني گشتي  ده توي  هم  تواني مي.  بگذاري  پا ملكشان
  خانه   كارهاي .    دهند  مي   جان  وارد   تازه  پسر   يك  با  آشنايي  براي   كه  مطمئنم  ـ  كنند
     ؟ خانه كارهاي  ـ. »    كني شروع فردا از تواني مي هم را

 .     كارها اين از و گردگيري  ،  زدن روجا ـ

 اين  به جايي...  كردم مي فكر.  اوه: « گويم مي و اندازم مي اطراف به نگاهي
 . »     باشيد داشته كمك يك  يا مستخدم...  بزرگي

  دو  كه  دارم را يكي.  نيست خبري  مستخدم از  ،  نه: « گويد مي خنده با درويش 
 بيرون  از  كه  كمكي  تنها اما.    كند  مي  گردگيري  را  ها  اتاق  و  آيد   مي  بار  يك  هفته
  ،  گروبز ، برسي كارهايت به خودت مجبوري  اينجا.  است  همين رسد مي ما به

 با  اول.    كنيم  مي  شروع  فردا  را  ها  خرحمالي  اين  ،  گفتم  كه  طور  همان  اما!    پسرم
 اش قيافه و شود مي بلند جايش از. »  ببر لذت.  نگير سخت.  شو آشنا اوضاع
  حقت ، اي  گذرانده كه چيزهايي از  بعد ، جهنم به چيز همه. «  رود مي هم در

 . »     ببري  لذت  كمي كه است
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  ديدني  و آرام ، داشتني دوست خيلي ويل شري  كار.  كنم مي شروع  ده از اول
  آمد و  رفت و  ، لب  بر لبخند  هاي  آدم ، رنگ  شيري  يا سفيد هاي  خانه .  است
 هايش خيابان نقشه با تا زنم  مي قدم  ده داخل.   اصلي دهاج  در اتومبيلي گهگاه
.   كردم  مي فكر كه  است  آن از تر بزرگ ـ  گذرم مي مدرسه  جلو از.  بشوم  آشنا
 بازي   فوتبال  و  خندند  مي  ،   كشند  مي  فرياد  حياط  توي   ها  بچه.    است  ناهار   ساعت
  تر بزرگ اب فقط  كه هاست  ماه .  ام  عصبي.  شوم نمي  نزديك آنها  به.  كنند مي
  چطوري   خودم  همسن  هاي   بچه  كه   است  رفته   يادم  تقريبا.    ام   داشته  كار  و   سر  ها
 .     بزنم حرف بايد چطور  آنها با و اند

  ،  دارم الزم  جديد هاي  لباس من.  است كم  هم اجناس تنوع و نيست  زياد مغازه
 تا بدهيم سفارش محلي هاي  فروشگاه به بايد را زير هاي  لباس و جوراب اما

  شهري   حتما  ،  باشد  دور  خيلي  نبايد  ماشين  با  كه  اي   فاصله  در  گمانم  به.    بياورند
  خودش   از   ،  برگردم  خانه  به  وقتي.    ببرد  آنجا  را  من  درويش   كه   شهري   ـ  دارد  وجود
 .    پرسم مي

  نگاهم  ، ظن سوء بدون اما ، كنجكاوي  با ها خيابان توي  و ها مغازه داخل مردم
 چيزي پرسيدن براي  يكي يا بپرسند را اسمم كه  دارم ارانتظ لحظه هر.  كنند مي
 ها طرف اين مال تو«  يا. » باشي ها گريدي جديد مستاجر بايد تو«  ـ بيايد جلو

  تكان سر  خوشرويي با فقط آنها اما ـ»   نه؟ ، نيستي

 .     بروم خودم كار سراغ من كه گذارند مي  و دهند مي

   

  مي   برانداز  را  ها  اتاق  بيرون  و  زنم  مي  پرسه  ارتمع   دور.    ظهر  از  بعد  ساعات  اولين
 .     كنم
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 متوجه   اآلن  تازه  اما  ،  است  بزرگي  ساختمان  كه  دانستم  مي  ورودم  لحظه  اولين  از
  ندارد   پنهاني  نقطه   يا  سنبه  سوراخ  هيچ.    دارد   عظمتي   چه  عمارت  اين  كه   شوم  مي
 زياد  خيلي  خيلي  تيناتزي  با  و  باشد،  بايد  كه  است  آن  از  تر  بزرگ  خانه  چيز  همه.  
  عادت  دار بالكن هاي  خانه به من .  نيستم مناسبي جاي  كه كنم مي  احساس . 

  كه  وسايلي و ، بخريم اي  زنجيره هاي  فروشگاه از كه ديواري  كاغذهاي  به ، دارم
  تجاري   هاي   نام  راهنماي   هاي   كتابچه  از  يا  تبليغاتي   برق   و  زرق  پر  هاي   برگه   روي   از
 .     بدهيم ارشفس فروش پر محصوالت و

 ناراحتي  احساس  قديمي  و  عظيم  نگار  و  نقش  پر  خانه  اين  در   كه  اندازه  آن  به  اما
  هاي  سالح  از پر و دهد  مي تاريخ بوي  خانه چه  اگر.  ترسم نمي  چيزي  از  ، دارم 

  نمي  اينجا من  ، پيراناست  هاي  ماهي ظرف مانند ناهنجاري  وسايل و وحشيانه
 خياباني  از  تر  طوالني  آنها  از  بعضي)    زنم  مي  پرسه  نهخا  هاي   راهرو   در  وقتي.    ترسم
  كنم   نمي  تصور.    لرزد  نمي  ترس  از  پشتم(    كردم  مي  زندگي  آن   در  قبال  كه  هستند
  بزنند   قهقهه  ها  سايه  در  شياطين  يا  باشد  كرده  كمين  تختم  زير  هيواليي  هيچ  كه
    . 

  از  را اين دانم نمي.  كنند مي محافظت من از ديوارهايش.  است امن خانه اين
 .     دانم مي  اما ـ دانم مي كجا

   

 چهره  و هستم اينجا كه شود مي دقيقه بيست شايد يا پانزده.  ها تابلو تاالر
  رنگ   هايي   چهره  ،   اند  غريبه  برايم  بيشترشان.    كنم  مي   تماشا  را   خويشانم  و   اقوام
 زير  ،  اند جوان آنها از  خيلي ـ  شده فراموش  و  دور بسيار اي  گذشته از پريده
 مارتاي   عمه  ،  گريدي   بزرگ  بابا.    آشناست  برايم  شان  بعضي  قيافه   اما  ـ   سال  هجده 
  ام  ديده  را  آنها  ،  بودم  بچه  وقتي  كه  ها  عمه   و  ها  عمو   هاي   بچه   از  تايي  چند  ،  بابا
 .     اند  مرده كوتاه مدت  همين  در همه  ـ
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  كنم   نمي  پيدا  اه  نقاشي  و  ها  عكس   ميان  را  آن  اما  ،  گردم  مي  خودم  عكس  دنبال
 اواخر  همين را ها عكس اين.  است  جديد هايي قاب داخل ، گرت و بابا عكس. 

  در  را تعطيالت كه بود گذشته تابستان ؛ دارم ياد به را روز آن.  بودند گرفته
 .    گذرانديم مي ايتاليا

 مامان عكس اما ، كنم مي مرور دوباره را ها عكس.  نيست عكسي هم مامان از
 .    نيست اينجا ما از نفر دو  عكس.   نيست

   

  آدم  كلي.  خرم مي  لباس بزرگ فروشگاهي در ، ويل شري  كار از دور مايل بيست
 .    صدا و سر و

 من  عصبي  حال  كه  ،  درويش.    ام  شده  گم  جمعيت  الي   به  ال  كه  كنم  مي  احساس
 .     شود نمي جدا من از  ، است كرده حس را

  مالحظه  با و آرام درويش .  آبدار و داغ.  داريم ري خو كباب مراسم ، خريد  از بعد
 جرعه آخرين و كنم مي تمام را غذايم  او از زودتر خيلي من.   خورد مي را كبابش
 كنم مي تماشايش ، خورد مي غذا وقتي.  ميدهم پايين صدا و سر با را كوكايم

 رتاال در مامان و خودم عكس موضو به  كه است مناسبي وقت  اآلن دانم نمي. 
 .    نه يا كنم اشاره  تابلوها

  از  را من  و. »  دنياست چيز ترين ارزش بي نپرسيده  سوال: « گويد مي  درويش 
 .     ماند مي منتظر.   ميدهد قورت را  اش  لقمه.   كند نمي نگاهم.  پراند مي جا

  و  ـ. »    كردم مي تماشا را تاالر هاي  نقاشي  و ها عكس امروز: « كنم مي شروع
 .     است ميانشان سال  هجده زير آدم  همه آن چرا  كه انيدب  خواهي مي
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 به  من كنجكاوي  اما ، شدم هم  قضيه اين متوجه يعني.  نه: « گويم مي  اخم با
 عكس  اما  ،  ايد  گذاشته  آنجا  را  گرت  و  بابا  عكس  شما.    است  مربوط  مامان  و  خودم
 . »     نيست مامان و من

  جوان   درباره  مردم بيشتر.    دادم  گاف  ،  اوه: «  ميگويد.    رود  مي   هم  در  اش  قيافه
 .    كنند مي سوال ها

  آنها   عكس  دارم  دوست  من.    اند  خانواده  گذشته  در  اعضاي   مال  ها  تابلو  آن  همه
 بيشتر  ،  خاطر  همين  به .    كنم  قاب  ،  بودند  زندگيشان  آخر  روزهاي   كه  طور  همان  را
  غم  خانوادگي هتاريخچ ما.  اند  شده  تهيه آنها  مرگ از پيش كمي تابلوها آن

  تعداد   ،  دليل  همين  به   ـ  اند  شده  كشته  جواني  در  اقواممان  بيشتر  ـ  داريم  انگيزي 
 . »     است زياد  آنجا ها جوان  عكس

  مي   گلوله  دقت  با  را  دستمال  ،  بعد.    كند  مي  پاك  سفره  دستمال  با  را  دهانش  دور
  عكس   بين  ار   شارون  عكس   اينكه  علت: «  دهد  مي  ادامه  و  ،   گذارد  مي  كنار  و  كند
  كه  كساني  همه.  نيستند آنجا سببي هاي  وابسته ـ  است ساده بيني نمي  ها

  خانوادگي  سنت يك  اين.  دارند خوني وابستگي  ما با  است ديوار روي  عكسشان 
  و كال از طور همين ، دارم زياد عكس شارون از خودم آلبوم توي  من اما.  است
 . »     ببيني ار  آلبوم آن  تواني مي ، بخواهي وقت هر.  گرت

  و  من اينكه بشوم مطمئن خواستم مي فقط.  بعدا شايد: « گويم مي لبخند با
 . »     ندارد پنهاني علت ، نيستيم بقيه جزو مامان

  آنكه  بدون  ،  بعد. »    گروبز  ،  است  راست  و  رك  من  چيز  همه: «  گويد  مي  درويش
   چشم من از

 . »     چيز همه تقريبا ـ  خوب . « كند  مي مزه مزه را اش قهوه  ليوان ، بردارد
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  را ام كهنه هاي  دمپايي  ـ  پابرهنه و خواب لباس با.  شب  نيمه حوالي .  وقت دير
  جديد  دمپايي جفت يك كه كردم فراموش امروز و ام گذاشته جا بيمارستان در

 .  است سرد خانه سنگي كف.  بخرم

   .   بمانند گرم تا بدهم تكان را هايم انگشت  مدام مجبورم

  صورت   بيشتر.    كنم  مي  تماشا  را  ها  تابلو  ،  ماه  نور  در.    گردم  برمي  تابلوها  تاالر  به
  آنها   از  نفر  ها  ده.    شوم  مي  متمركز  ها  نوجوان  چهره  روي .    اند   پنهان  سايه  در  ها
 .   تر بزرگ كمي  يا من سن به همه  ،

  ام  شده  رقرا  بي  چرا  و  ،  كند  مي  مجذوب  مرا  مرده  هاي   نوجوان  چهره  چرا  دانم  نمي
    . 

  خواب   به  اميد  و  برسد   ذهنم  به  ها  سوال  جواب  آنكه   از  قبل  و   گردم  برمي  اتاقم  به
  نگفت   درويش  ،  رستوران  در.    روم  مي  رختخواب  توي   ،  كند  دور  من  از  برق  مثل  را
  شده  كشته آنها كه گفت ـ اند مرده جواني در ما خانواده اعضاي  از بسياري  كه
 .    اند
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    ششم فصل

 »     اسپلين «

  ،   غذا  از بعد ها ظرف شستن ـ روزانه كارهاي .   شوم مي اخت دارم اينجا اوضاع با
  و  ها صندلي و ميز به انداختن برق ،  طبقات از مختلف اتاق دو  روزي  زدن  جارو
 بيرون ـ ديگر بيگاه و گاه هاي كار  كلي.  ها اتاق يا بزرگ تاالرهاي  از يكي وسايل
  دهكده   به   ها  نامه  و  ها  پيغام   رساندن  ،  ها  پنجره  شيشه   كردن  پاك  ،   ها  زباله   بردن
 .     رسيده هاي  نامه گرفتن و
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 با بازي  شطرنج از غير اينجا.  كند مي مشغولم كار.  برم مي لذت كاركردن از
  بزرگ  خيلي  خيلي اينچ 55 تلويزيون يك  درويش ـ تلويزيون تماشاي  ،  درويش 
.  نيست ديگري  سرگرمي ، مطالعه و ـ ! كند مي استفاده آن از ندرت به كه دارد

 شطرنج  يك بابا و مامان مثل هم درويش ـ آورد نمي ذوق سر خيلي مرا شطرنج
  دهد   مي  شكست  را  من  راحت  خيلي  ،  كنيم  مي   بازي   وقت  هر  و  ،  است  افراطي  باز
  فعال   كه   كند   مي  اصرار  ماليمت   با  او  اما  ،   نمنك  بازي   اصال   كه  دهم  مي  ترجيح  من.  

  مي  گمان  اما  ،  آورم  نمي   در   سر   شطرنج  مورد   در  ام  خانواده  وسواس   از .    كنم  بازي 
 .    كنم تحمل را آن مجبورم خودمان خانه مثل هم اينجا كه كنم

"   ادبيات"  واله و عاشق  خيلي چند هر ـ خوانم مي كتاب قبل از بيشتر اينجا
  ،  ويل در.  ندارد بزرگي  مجموعه جديد تخيلي هاي  كتاب از درويش اام ـ نيستم
  دهم   مي  سفارش   اينترنت  طريق   از   هم  را   تايي  چند  و  خرم  مي  جديد  كتاب  تا  چند
 ميان از  و كنم مي رو و زير را ها قفسه.  نيست زياد برايم انتخاب امكان اما ،

  خواندن ، نظرم به .  رم دا  برمي  را تايي چند جادو و  سحر به مربوط  كتاب هزاران
  پيچيده   ها  كتاب  اين  اما.    بشوم   خيره  ماه  به   شب   تمام   كه  است  آن   از   بهتر  آنها
 .     بشوم مند عالقه  خواندنشان به كه آنند از تر پرحجم و تر

 خانوادگي   آبكي  هاي  سريال  انتهاي   بي  سيل  ـ  تلويزيون  و  مانم  مي  من  دوباره  پس
 هاي  برنامه ، طنز هاي  سريال ، سينمايي هاي  مفيل ، ها ميزگرد و ها گو و گفت ،

  كنم   نمي  اعتراف  چيزي   چنين  به  وقت  هيچ  كه   كردم   مي  فكر  قبال  چه   اگر.  ورزشي
  ،  كنيد  مي سرگرم آن با را خودتان مدام كه باشد چيزي  تنها تلويزيون اگر اما ،

 .     شود  مي ه كنند خسته مدتي از بعد

 !     است آسايشگاه  از ترهب  ها ميليون اين  هم باز  ، هي ، اما
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  شناسم  مي را درويش كم  كم.   است راحت  خيالم ، خانه از.    گذرد مي هفته  يك
  با ، متفكر ، مهربان.  كند مي ظاهر را  درونياتش از چيزي  سختي به او اگرچه ،

 مشغول روزي .  عجيب  طبعي شوخ نوعي  با ، نجوش اما ـ توجه با و مالحظه
  قاتلي   از  گزارشي   متوجه  حواسم  همه .    آمد  خانه  به  او   كه  بودم  تلويزيون  تماشاي 
 .   كرد مي جمع را قربانيانش سر و  داد مي انجام اي  زنجيره هاي  قتل كه بود

. »   كند پيشرفت زندگي در  خواهد  مي كه است  آدمي اين: « گفت ساده  خيلي
  كردم   مي  نگاهش  مبهوت  من   و  بود   مانده  دوال   خنده  شدت  از  ،   دقيقه  پنج  تا  ،   بعد
  مي  نشان را قربانيان وابستگان شيون و خون حمام از تصاويري  هم تلويزيون و
 .     داد

  نيست   آنها  از  كمتر  ،  نباشد  بابا  و  مامان  از   بيشتر  اگر  ،  شطرنج  به  درويش  عطش 
  و كرد مي تشويق  بازي  به را من مهرباني با ،  بزند حرف خيلي آنكه بدون  اوايل. 

  اش   واقعي  چهره  حاال   اما.    است   شوخي  كردنش   بازي   ر انگا  كه  كرد  مي  رفتار  طوري 
  كنم  مي بازي  بد  وقتي  و كنم بازي  او با  شب هر كه  دارد اصرار.   دهد مي نشان را
 .     شود  مي ناراحت خيلي ،

  غيرقابل  بدخلقي با. » بشوي  بازي  اين عاشق  بايد تو : « گفت من به  ديشب
.   است  زندگي شطرنج: « داد  امهد ا و انداخت  من طرف به را قلعه  مهره ، انتظاري 

  داشته  دوست هم را شطرنج ، داري  دوست  را زندگي كه اندازه همان به بايد تو
 ... »     نباشي طور اين اگر.  باشي

  چي   دانستم  نمي  كه  مرا  و  رفت  بيرون  اتاق  از  سرعت  به  فقط  ،  نگفت  چيزي   ديگر
 تنها ، ماليدم مي را ام هگون  به قلعه مهره  برخورد جاي  ، واج و هاج و بگويم بايد

 به تا گذشتم مي مقابلش از تاالر توي  وقتي و آمدم خودم به ، بعد.  گذاشت
!  غريب و عجيب آدم ، ببرند را زندگيت شور مرده: « گفتم زيرلبي ، برگردم اتاقم
 .      شد داده دير ساعت   يك فقط ـ بود شكني  دندان جواب» 
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 كردم پيدا خانه توي  دي  سي تا سه من  . گذارد نمي وقت هيچ موسيقي براي  او
  هم  تخيلي كتاب.  بود  زپلين لد نام به  گروهي قديمي هاي  آلبوم از همه اما ،

  از  كه چيزي  با.  بيند مي را تلويزيون مستند هاي  فيلم گاهي فقط.  خواند  نمي
  گذراند   مي  اينترنت  توي   را  وقتش  از  كلي  كه  دانم  مي   ،  ام  ديده  مطالعه  اتاق  در  او
  هاي  بازي  مشغول يا شبكه در گذار  و  گشت حال در  كه آيد  نمي  نظر به اما. 

 يا دنيا جاي  همه در اينترنتي هاي  نامه مبادله مشغول بيشتر ـ باشد اينترنتي
 .     هاست  المعارف  دايره كننده كسل هاي  سايت خواندن

  به  ، اي  مكاتبه دوستان  و  روي  پياده ،  شطرنج  ،  اش عتيقه اشياء و كتاب  از غير
  اين   از  خارج  دنياي   در  آشكاري   دلبستگي  يا  ديگري   سرگرمي  هيچ  ك  آيد   نمي  نظر
 .     باشد داشته خانه

   

.   است شده متروك پيش ها مدت از  كه ـ هست اصطبل چند ، عمارت پشت
  روي  كه قديمي هاي  نعل و ها ميخ به هدف بي و گردم مي آنها از يكي داخل
 چيز شايد تا اندازم مي طرف آن و طرف اين را هان آ و زنم مي پا اند افتاده زمين
  مي  حسابي مرا و كوبد مي اصطبل پوسيده در به يكي ناگهان.  كنم پيدا جالبي
 .     ترساند

  ، دارم برمي زمين روي  از را اسبي نعل ، خودم از دفاع براي  و  روم مي عقب وقتي
 آشنا تو با ام هآمد من!  مرد باش آرام: « گويد مي  و خندد مي نخودي  غريبه
 . »      بخورم را تو ـ كشيشه و  آدمخواره قول به  كه ام  نيامده ، بشوم

  مي  جلو را دستش و  شود مي  وارد است من از تر كوچك سال دو يكي كه پسري 
  خيلي  من از.  دهم مي دست او  با بعد و  كنم مي  نگاهش  خيره  لحظه  يك .  آورد 
  بسته  نيمه  حالت  به  كه  ،  چپ  چشم  تنبلي  و  سياه  موهاي   با  خپل  ،  است  تر  كوتاه
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  ها   سيمپسون   طرح  با   اي   كهنه   بسيار  پيراهن  و  رفته   رو  و  رنگ  جين  شلوار .    است
 .     است پوشيده

  هستي  گروبز هم تو و . «  ميدهد  تكان را  دستم»  اسپلين اي  ـ بيل: « گويد مي
 »     ؟ درسته ، گريدي ! " نزن صدا  گروبيچ را من"  ،

  مي   تكرار  را  او  اسم  ،  بعد.    است  درست  كه  گويم  مي  و  كنم  مي  باز  كمي  را  نيشم
 »     ؟ اسپلين  بيلي . «  كنم

  ،   بعد.    كند مي  هجي  برايم را اسمش  و . »  اي   ـ  بيل: « كند مي  اصالح  را من  تلفظ
  كرده عوضش من اما ،  است  بيلي  همان ،  واقع  در : « گويد مي  اعتراف  حالت  به
 اين  ، بشوم بزرگ وقتي اما ، كنم عوض نونياق را اسمم ام نتوانسته هنوز.  ام
  گروبز   و  گروبيچ  از  بهتر  دنيا  يك   ـ  نيست  بد   هم  بيلي  ،  حال  هر  به.    كنم  مي  را  كار
  و  تند ! »   رپ هاي  ستاره  اسم مثل ، است  تر آهنگ  خوش اي  ـ  بيل اما!  است
  هوا   توي   را  هايش  انگشت  مدام  ،  هايش  حرف  روي   تاكيد  براي   و  زند  مي  حرف  تيز
 .      دهد مي تكان

 »     ؟  دهي اهل: «  پرسم مي مودبانه

  كننده  كسل انگار كه كشد مي خميازه طوري  و. »  ام ويلي ـ آرره: « گويد مي
 يك توي  ـ كردم مي زندگي تر طرف آن مايل چند من. «  دنياست موضوع ترين
  مادربزرگم   و   بزرگ  پدر   پيش  بعد .    مرد  مامان  اينكه  تا  ـ  اصطبل  اين  از  كوچكتر  كلبه
 .  رفتم ـ اصل هاي  اسپلين ، مادرم  قول به ـ

 . »     كنند  مي سختگيري  و آورند مي در بازي  كم يك فقط ، اند خوب آنها

  نيشش و كند مي نگاه زمين روي  ريخته هم به هاي  نعل و  ها ميخ به اي  ـ بيل
  من  . كني نمي  پيدا طال اينجا: « گويد مي  خندد مي كه  طور همان.  شود مي باز
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  تعداد  كه ام  كرده رو و زير را اينجا قدر  آن  شفتري  لرد گنج  كردن پيدا براي 
     ؟  گنج ـ. »    بشمارم توانم نمي را دفعاتش

  آدم  از  وقت  هيچ ـ  بيايد خوشم ازش كه است آن  از  تر خودماني اي  ـ  بيل رفتار
  قديمي  هاي  دوست انگار كه كنند مي رفتار طوري  فوري  ،  نرسيده راه از كه هايي
  دست  ، بشود ناراحت كه بگويم چيزي  خواهم نمي اما ـ آمد نمي خوشم هستند
 .     بشناسمش بيشتر كمي كه وقتي  تا نه ، كم

     ؟ نداري  خبر گنج از تو ـ

: «  گويد مي ، بعد.  خبرم بي زمين بودن گرد از من انگار كه كشد مي هو طوري 
 پر هاي  جعبه ظاهرا ـ  بود هقلع  اين صاحب پيش ها سال كه همان ـ شفتري  لرد
 روزي  اگر تا مبادايش روز گنج.  كرده پنهان ها زمين اين در جايي را جواهر از

  بوده   واقعي  شياد  يك  او .    باشد  داشته  نقد   ثروت  ،  برود  اينجا  از  فوري   شد   مجبور
 »      ـ ماهي از پر  ظرف يك هميشه. 

  مي .  بخورند تا دهد  مي اآنه به را بچه يك و.  پيرانا ـ: « كنم مي قطع را حرف
  برايت درويش: « گويد مي ، است نيامده خوشش انگار كه ، اي  ـ بيل.»   دانم
  ،  ويل شري  كار توي .  كنم تعريف خودم را  قصه اين دارم  دوست  من  ؟ گفته
  كه  آورم نمي گير فرصت خيلي خاطر همين  به.  دانند مي را  موضوع همه تقريبا
.    رسم  مي را درويش حساب ، اينكار براي .   كنم تعريف وارد  تازه يك براي  را ماجرا
    « 

  باشيد   كاره  چه  شما. «    ام   شده  كفري   دستش   از   » ؟!    ببخشيد: «  گويم  مي  لبي  زير
 »     ؟  داريد كار چه اينجا ؟

 اين من با نيست الزم: « گويد مي كنان فين فين و زند مي چشمك اي  ـ بيل
 .   بزني حرف طوري 
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 . »     باشد خودماني  رفتارم كه مكن مي  سعي فقط من

  كي  تو كه بدانم خواهم مي فقط هم من: « گويم مي خونسردي  با جوابش در
  من  درباره كه  گويي مي و  گويي مي من به را  اسمت و  آيي مي راه از  تو.  هستي 
  هاي  فاميل از تو.  ام نشنيده  را تو اسم  حتي  من اما ، داني  مي را چيز همه

 »      ؟ هستي  چي  ؟ وشيرف روزنامه  ؟  درويشي

  عمرش  همه   در  درويش  كه  كنم   نمي  فكر  من   فروش؟  روزنامه: «  گويد  مي   خشم  با
  نداشته   خفاش  بال  از   جلدي   يا  چرمي   جلد  چيزي   اگر!    باشد  خريده  روزنامه  يك   حتي
  نمي  نشان خواندنش به اي  عالقه هيچ او ، نباشد افسون و  طلسم از پر يا باشد
 ! »     دهد

  درون  به سقف  در سوراخي از كه نوري  طرف به ، رود مي چپ سمت به اي  ـ بيل
  درويش  با من.  دوست يك  فقط.  نيستم فاميلش  من: « گويد مي  او .  تابد مي
  مي   انجام  را  هايش  كاري   خرده   از  بعضي  و   كنم  مي  بازي   شطرنج  ،  گذرانم  مي  وقت
  مي  يادم مطلس تا چند و  برد مي سواري  موتور به را من ، عوض  در هم او . دهم
 .      دهم مي تكان سر»     ؟  داده ياد تو به حاال تا.  دهد

 واقعا  آنها  كه  دانم  نمي  من.    اند  معركه  آنها: «  گويد  مي  و  كند  مي  باز  را  نيشش
 من.  اند اي  حرفه خيلي بري  مي كار به  برايشان كه كلماتي اما ، نه يا دارند اثر

 . »      ام واقعي جادوگر يك مكه كن مي احساس ، كنم مي  تكرار را آنها وقتي

 »     ؟  بدهي يادم را آنها از يكي شود  مي : « پرسم مي

 يادم درويش كه است چيزي  اولين اين.  نه: « دهد مي جواب  فوري  اي  ـ بيل
  كه  گويد مي او.  بدهد ياد كسي به را اينها كه دارد اجازه معلم  يك فقط ـ داده
 يادم چيزي  ديگر ، گويم مي ديگر يك ي به  را ها طلسم من ببيند وقت يك اگر
  ـ  است  جدي  هايش حرف.  بيايم اينجا ديگر كه دهد  نمي اجازه  و  دهد نمي
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  كند شوخي كسي با چيزها جور اين مورد در كه نيست هايي آدم آن از درويش
    « . 

  مورد  در  زدنش حرف شكل از ـ شوم مي مند عالقه اسپلين اي  ـ  بيل به كم كم
  مي  خيلي ، شدم مي  دوست  كسي با كه زماني از  اما ـ دآي مي خوشم درويش 
 مي متوجه ناگهان ، بزنم حرف او با راحت آنكه جاي  به ، دليل همين به.  گذرد
 با بيايي كه گفته تو به درويش: « كنم مي سوال او از بدبيني با دارم كه شوم
 با ي ا ـ بيل»    ؟ باشي من جديد دوست بهترين كه شده قرار ؟ بزني گپ من
  چند   هفته  هر  من.    نيست   معامله  قابل  يا  خريدني   من  دوستي: «  گويد  مي  خشم
  مكه   خواست  من  از  درويش.    آيم  مي  ها   طرف  اين  را  تعطيالت  طور  همين  و  شب
 بروم بيرون تو با كه داشتم دوست من.  بيفتي جا اينجا تو تا نيايم هفته اين
 ما كردم  مي فكر ،  هستم ميتي تو مثل هم  خودم چون  ـ بدهم نشانت  را ويل و

  خودم  به  را   كار  اين  زحمت  كه  كنم   نمي  فكر   ديگر  حاال  اما  ـ  داريم  مشتركي  مسائل
  از   و   بينم  مي  را  درويش  روم  مي  هم  من.    نداري   من  همراهي   به  نيازي   تو.    بدهم
 گردد برمي اي  ـ بيل. »    بگردي  اطراف اين خودت براي  تنهايي تا روم مي اينجا
 .     برود من پيش از يرنجيدگ  با تا

 »     مرد؟ كي مامانت: « پرسم مي آرام

  بچه  من.  پيش  سال هفت تقريبا: « كند  مي نگاهم چشم گوشه  از  و ايستد مي
    بابايت؟  و ـ. »    بودم

  حتي .  نديدمش  وقت  هيچ: « گويد مي و دهد  مي  تحويلم اي  كوله و  كج لبخند
 يتيم  قانوني  طور  به  پس  ـ  كنم  مي  فكر  ـ  است  زنده  هنوز.    بوده   كي  كه  دانم  نمي

 . »     كنم مي حس يتيم را خودم ، مرد مامانم كه  وقتي  از اما.  نيستم
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  مي  آزارم  يادشان هنوز.  مردند پيش ماه چند  همين من خانواده : « گويم مي
.   متاسفم ، كنم مي رفتار ها احمق  مثل اگر ، خاطر همين به .  زياد خيلي.  دهد
 .     شود مي تر ماليم اي  ـ بيل قيافه. »    است طوري  اين  ماحساس اآلن اما

 هيچ با مادربزرگم و پدربزرگ از غير سال يك تا تقريبا من ، مرد مامانم وقتي ـ
 .   نزدم حرف كس

  كردم  مي حمله او به و كشيدم مي جيغ ، شد مي نزديك من به ديگري  بچه اگر
  كه  روز يك.  بزنند را  من هم آنها كه گذاشتند نمي  ها بچه آن مادر و  پدر اما. 

  هم  او ـ بزنم كه گرفتم را اي  بچه ، نبود اطرافم كس هيچ و بودم فروشگاه توي 
 .      شدم خوب ديگر  آن  از بعد.  رسيد من خدمت حسابي

 . »     بزن تقه  يك ،  خواهي مي  اگر: « گويم مي و برم مي  جلو را ام چانه

  ،  بعد و ،  كند مي مشت را دستش ، د يآ مي  جلو سنگين هايي  قدم  با اي  ـ بيل
 درويش   ببينيم  برويم  بيا  ،  بيا: «  گويد  مي  و  خندد  مي.    زند  مي  من  چانه  به  آرام
 . »      است كاري  چه مشغول متفكر

   

.   كنند مي جبران را شان اي  هفته يك دوري  اي  ـ بيل و درويش.  مطالعه اتاق
  مدرسه   درباره  اي   ـ   بيل.    شناسم  نمي  من  كه  شود  مي  بدل  و  رد  آنها  بين  اسم  كلي
 كتاب  از  او  براي   درويش.    است  تابستاني  تعطيالت  منتظر  صبرانه  بي  زند  مي  حرف

 اينترنت طريق  از را كتاب ـ كند مي تعريف باواريايي جادوگرهاي  درباره جديدي 
 .     است خريده

 من طرف به را رويش»  ؟ خبر چه چشم به مربوط طلسم از: « پرسد مي اي  ـ بيل
 ديگر  سال  چند  تا  است  قرار. «    كند  مي  اشاره  چپش  چشم  تنبلي  به  و  گرداند  برمي
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 از تا كند جور طلسمي تواند مي درويش كه مطمئنم من اما ، بشود جراحي اين
 . »     بدهد نجاتم دردسر اين

 هاي   زمان  بزرگ  جادوگرهاي  اما  ،  هستم  دنبالش: «  گويد  مي  و  خندد  مي  درويش
  ،  عالوه به.  دادند نمي زحمت خودشان به خيلي آويزان هاي  پلك براي  گذشته
  اي  ـ بيل هميشه درويش. »  بيلي ، برود كار به شخصي اهداف براي  نبايد جادو
  كردن   عوض  و  شناسد  مي  را  او  كه  است  زيادي   مدت  ،  نظرم  به.    ميزند  صدا  بيلي  را

 .      است مشكل  برايش اسمش

  او !  بگو گاراده  ، تان پفكي  جد  آن  به را اين«  : گويد مي و كند مي خرخر اي  ـ بيل
 »      ؟ نياورد  در ، آورد  در پول ميليون ميليون جادوهايش با

 . »     بود استثناء يك گاراده بارتالوميو: « گويد مي  درويش

  درويش او.  است خودش اتاق انگار كه گردد مي مطالعه اتاق در طوري  اي  ـ بيل
  بپردازد   گذار   و  گشت  به  شبكه  در   خودش  تا  زند   مي   كنار  كامپيوتر  پاي   از  زور   به  را
  همان   و  بدهد  نشانم  را  واقعي  جادوگر  يك  ي   جمجمه  تا  كند  مي  باز  را  ميز  كشوي .  

  آن  هاي  سوراخ در را انگشتش  و دهد مي تكان صورتش جلو را جمجمه كه طور
  روي  كه ناجوري  هاي  طلسم خاطر به: « گويد مي ،  آورد مي  بيرون و كند مي فرو

  آزاد   را  او  درويش. »    سوزاندند  آتش  در  را  او  ،  برد  مي  كار  به  قوري   و  جوان  مردان
  و  ميدهد تكيه صندلي  پشتي به فقط ـ  بكند دارد  دوست كاري  هر تا گذارد مي

 .      ميزند لبخند صبورانه

 به : « گويد مي و  كند مي اشاره او به درويش ، رود مي توالت به اي  ـ بيل وقتي
  او .  كرده اش آشفته تو آمدن .  نيست هيجانزده  و عصبي  قدر  اين ،  معمول طور

  دارد  دوست چي هر از و بيايد اينجا خواهد  مي وقت هر كه  بوده آزاد هميشه
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 تغيير برايش  اوضاع تو آمدن  با حاال كه  است  اين نگران  كنم فكر.  كند استفاده 
 »      ؟ آيد مي اينجا چرا: « پرسم مي. »     كند

  يك  در  او.  بوديم دوست هم  با ـ شناختم  مي  را مادرش من: «  گويد مي  درويش 
. »   افتاد مادربزرگش و پدربزرگ دست به بيلي مراقبت و مرد سواري  قايق  حادثه
  اين   بگويم  توان  مي  نفر  دو  آن   درباره  كه  چيزي   تنها. «    رود  مي  هم  در   اش  قيافه
  كه  ناالن هميشه و  غرغرو زوج  يك!  اسپلين ـ دارند  بامسمايي اسم كه است

 خاطر  همين   به .    سوخت  مي  بيلي  براي   دلم   من.    بكني  تواني  نمي  هم  را  تصورش 
  از  بزرگش  مادر  و  پدربزرگ.    بردم  مي  گردش  به  را  او  موتورم  با  و  ميزدم  سر  او  به  ،

  دستشان  از كه را كاري  هر هم هنوز آنها ـ آمد نمي خوششان خيلي قضيه اين
 چيزي  سماجت اما ـ  بشوند اينجا به  بيلي آمدن مانع تا دهند مي انجام بربيايد
  مي   دنبال  را  خودم  راه  ،  بخواهم  واقعا  را  چيزي   وقتي   من.    بلدم  خوب   من  كه  است
  نمي .  زند مي چشمك و. »  كند مي كمك هم سازي  متقاعد طلسم گهگاه. كنم
 .    نه يا است جدي  حرفش كه بگويم توانم

  با و بشوند  خشك تا دهد مي تكان را سش خي هاي  دست ،  گردد  برمي اي  ـ بيل
 . »     درو ، نبود حوله: « گويد مي گلويي  تو و نامفهوم صداي 

  از  ها حوله  كردن عوض: « گويد مي و اندازد  مي  باال ابرو ، من  به رو  درويش 
   ، شماست وظايف

 »     ؟ گروبز ارباب ، نيست طور اين

 . »     رفت  يادم ، متاسفم: « گويم مي.  رود  مي هم  در ام قيافه

  ،  عاليجناب ، گريدي  آقاي  بودم  شما جاي  من اگر: « گويد مي  زده ذوق  اي  ـ بيل
 جديدي  ورد كه خواهد  مي  درويش از  و خندد  مي بعد . »  كردم مي اخراجش
 .     بدهد يادش
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 »     ؟ كنم  ناپديد را دوتان هر خواهيد مي: «  گويد مي معصومانه درويش

  وقتي   ،  بعد   ـ   زند  مي  برق  صورتش ! »    آرره: «  كشد  مي  ادفري  زده  هيجان  اي   ـ  بيل
  كوبد   مي  هم  به  محكم  را  در  ،  سرمان  پشت  و   كند  مي  بيرون  اتاق  از  را  ما  درويش 

 .     گويد مي ناسزا ،

    * * * 

.   داند مي بر از را اسمشان  و شناسد  مي را  ها چهره  همه  اي  ـ بيل .  تابلوها تاالر
  ادبي  با  من.    كند  مي  پر  خودم  خانواده  پيشينه  با  را  ممخ  و  كند  مي  سخنراني  برايم

 هيجان هاي  قسمت از بعضي به گهگاه فقط و دهم مي گوش او به ساختگي
 .     كنم مي توجه هايش حرف انگيز

 بر  در  را  روغن و رنگ  نقاشي  با اي  چهره كه بزرگي هاي  قاب از يكي به  اي  ـ بيل
: «  گويد مي و دهد مي صياخ آهنگ صدايش به ، زند مي  تقه است گرفته
 از  تا سه و دارد چشم يك فقط ، تصوير درون زن! »  دريايي دزد ـ گاراده اورسوال
  از   يكي و  چپ دست انگشت   دو ،  است شده  قطع هم هايش دست هاي   انگشت
 .    عيار تمام و رحم  بي بند قداره يك. «  راست  دست

  اسب  لگد ـ مرگ علت.  رديگ يكي يا شاهزاده يك خدمتكار.  گريدي  آگوستين «
 .     سرش به

  همين سخنراني و . »    ندارد  جالبي چيز زندگيش.  بانكدار  ـ  پالنكتون جاستين «
 .     رود مي پيش طور

  داند  مي اينكه و پرسم مي خانواده هاي  نوجوان درباره اي  ـ بيل از ، مدتي از بعد
 .     نه يا اند  مرده چطور آنها
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  قضيه   علت  كنم  مي  فكر.    گويد  نمي  آنها  از  زيادي   زيچ  درويش: «  دهد   مي  جواب
  مي  افقي روزها همين هم را تو احتماال.  باشد خانوادگي قديمي نفرين يك بايد
  خودم  با هم را تو  تا كنم مي را تالشم همه : « دهم  مي جواب كنايه با. »    برند
 . »     ببرم

  مي  بعد.   كند مي  مكث جكاونك حالتي  با اي  ـ  بيل.  رسيم  مي گرت  و بابا تابلو به
  من خواهر و پدر: «  گويم مي آرام»      ـ  كي دانم  نمي من.  جديدند  اينها: «  گويد
    « . 

  نگاهم  پرسشگرانه حالتي  با. »  متاسفم. زدم  مي را  حدسش بايد: « خورد مي جا
  مي خيره ها عكس به دوباره و ، كند مي خيس زبانش با را لبهايش  ، كند مي
 .     شود

. دنياست چيز ترين ارزش بي نپرسيده  سوال: «  بزند حرف كه كنم مي تشويقش 
    « 

  دوباره . »    است  درويش  هاي   حرف  از  اي : «  گويد  مي  و  كند  مي   اشاره  من  جمله  به
  يا مردند چطور  آنها كه  بگويي  برايم خواهي مي. «  كند مي خيس را  هايش لب
 چيزي  خواهد نمي او اما ، پرسيدم درويش از را قضيه من ؟ است راز يك اين
  نمي  ده اهالي از كدام هيچ ـ دانند نمي چيزي  هم مادربزرگ و پدربزرگ.  بگويد
 . »     دانند

  جهنمي  بچه آن ، سوسماري  سر سگ آن قيافه.  شود مي منقبض شكمم  عضالت
 .      آيد مي چشمم  جلو برق مثل وحشتناكشان  ارباب و

 .    شدند كشته آنها ـ

 پرد  مي  باال  طوري  چپش چشم  آويزان پلك.  شود مي گشاد اي  ـ  بيل هاي  چشم
  ؟  گويي نمي كه وري  دري : « گويد مي هيجانزده.   اند بسته كش آن به انگار كه
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  اين  كي داني مي ـ. »    نيست وري  دري  ، نه: « شود مي گرفته صدايم لحن»   
 .     بودم آنجا من ـ   ؟ كرد را كار

 .      بله ـ»    ؟  شدند  كشته وقتي: «  دهد مي  قورت را  دهانش آب اي  ـ بيل

     ؟  كردي  فرار چطور تو ـ

  كه گيرم  مي تصميم و  ، كنم تعريف برايش  چطور را قضيه كه كنم  مي فكر
 .     بگويم را حقيقت

 .      كردم فرار جادو كمك به من.  كشتند را آنها شياطين ـ

  وقتي  و... »  شوخي يك اين اگر: « گويد مي و كشد مي هم  در را هايش اخم
 .      بله ـ»     داند؟ مي  درويش. «   شود  مي ساكت ، بيند مي را من قيافه

     ؟  كند مي باور را هايت حرف او ـ

 خودم  از  را  ماجرا  اين  من  كه  كنند  مي  فكر  ديگران.    كند  مي  باور  او  فقط  اما.    بله  ـ
 .     ام ساخته

 خرخر باشد نداشته اهميتي هيچ برايش ديگران نظر انگار كه حالتي با اي  ـ بيل
 :  گويد مي و كند مي

  ها عكس  به. »  كنم مي باور  هم من ، كند مي باور را تو حرف درويش اگر «
  عجيبي   كلمات  و  كند  مي   ورجه  ورجه   كنان  لخ  لخ  و  عجيب  حالتي  با  ،  كند   مي  پشت
  براي   گردي  اين: «  پرسم  مي.    آورم  نمي  در  سر  كارش   از .      كند  مي  زمزمه  لب   زير  را
 »     ؟  بود چي

  لبخند  ها مرده كه شود مي  باعث.  است درويش  وردهاي  از يكي: « گويد مي
  اينكه  علت .  كنيم شاد را  ها مرده  كه است  مهم خيلي  گويد مي  درويش.  بزنند
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. »     خنداند مي  را ها مرده درويش كه است همين ندارد  كاري  خانه  اين با كسي
 ! »     است ندچر : « گويم مي  بلند صداي  با

 اين كه هاست سال  من اما.  شايد: « گويد مي و كند مي باز  را نيشش اي  ـ بيل
  كار   اين  ديگر  چرا  حاال .    نكرده  اذيتم  كسي  هم   وقت   هيچ  و  ام   كرده   اجرا   را  طلسم 

 »     ؟  بيندازم خطر  به را خودم و نكنم را

   

  و  خوريم  مي هشتبر  ذرت و ليواني كوكاي  ، باشيم نشسته سينما در اينكه مثل
 .     كنيم مي تماشا  را وي  تي ام  شبكه ، اينچ  55  تلويزيون در

  مي  افتخار با  ، است گذاشته چپش پاي  روي  را  دور راه از كنترل كه ،  اي  ـ بيل
  اصرار  قدر آن من اما ، شد نمي راضي درويش.  بود من فكر تلويزيون: « گويد
  مي   برآورده  را  هايت  خواسته  هميشه  : «پرسم  مي. »      خريد  يكي  باالخره  تا  كردم
 »     كند؟

  مادربزرگم   و  پدربزرگ  توانم   مي  من  ،  نه: «  دهد  مي  جواب  و  كشد  مي  آه  اي   ـ  بيل
  او .  آيد نمي راه توي  راحتي اين به درويش اما ، بچرخانم انگشت يك با را

  اگر  حتي ـ است خوبي فكر كه كردم متقاعدش من چون ،  خريد را تلويزيون
 . »      كنند مي استفاده آن  از خوب هايش مهمان ، نكند استفاده آن زا خودش

 »      ؟ نه ، نزديكيد هم  به خيلي درويش و تو: « گويم مي

  شهر به جديد بچه يك ـ  هلمز شرلوك ،  كن خالي را ميدان: « گويد مي اي  ـ بيل
 .     چرخند مي حدقه در هايش چشم كه خندد مي دل ته  از چنان و! »  آمده

  فاصله   شما  بين...    ندارم  دوست  يعني...    خواهم  نمي   من: «  گويم  مي  رنجيدگي  اب
 . »     چيزها جور اين از...  يا بيندازم
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.   تواني نمي ، بكني كه هم كاري  هر: « دهد مي جواب راضي خود از اي  قيافه با
  با  اي  ـ بيل. »    است عمويم او!  توانم مي: « گويم مي تدافعي  حالت به»   
  مي  خيره  او به  مبهوت و گيج ! »    است من باباي  او  ؟  چي: « گويد  مي  دهنخ

 .    شوم

  تو .    گفتم  مي  را  اين  نبايد: «  گويد  مي  لبي  زير.    آيد  مي  نظر  به  شرمنده  اي   ـ  بيل
 ...      يعني...  اما...  نه  ـ»     گويي؟ مي  ، گويي نمي او به كه

 .     گيرد مي  نفسم

     ؟  شناسي ينم را  پدرت گفتي كه تو ـ

  نبوغ  ب فهميدنش اما.  شناسم نمي رسمي طور به.  شناسم نمي: « گويد مي
 .   ندارد نياز اي  العاده فوق

 اين و كرد نمي  دعوت  اش خانه به مرا او ، نداشتيم فاميلي رابطه هم با ما اگر
  رابطه  اين ، نبودند مجبور اگر هم مادربزرگ و پدربزرگ.  آمد نمي من دل پي قدر
.   است منطقي اين.  باشد من باباي  بايد  او ، صورت هر در ؛ كردند  نمي تحمل را
     ؟ اي  پرسيده خودش از را  اين وقت  هيچ ـ»   

  همين  ما ؟ كنم خرابش چرا: « گويد مي و دهد مي تكان را  سرش فوري  اي  ـ بيل
  براي  او است ممكن ،  بشود علني حقيقت اگر.  داريم خوبي رابطه هم  با طوري 
 »      خواهي؟  نمي  را اين تو: « پرسم مي. »     كند اقدام  من قانوني ستيپر سر

  درويش   پيش  من  اگر: «  گويد  مي  موضوع  اين  تاييد  ضمن  و  اندازد  مي  باال  شانه
 هر  ميتوانم  هم  باز.    شود  نمي  تنگ  خيلي  مادربزرگم  و  پدربزرگ  براي  دلم  ،  بيايم
  درخواست  قضيه در  درويش اگر اما.  ببينم را آنها و بروم م، دارم دوست وقت
  آنها  است ممكن ،  بگيرد را من  سرپرستي حق  نتواند  و بخورد شكست قانوني

  به كسي كه  وقتي تا ـ بشود درويش و  من ديدار  مانع قانون كه كنند درخواست 
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  خانه  به مرا يا ، بيايد من ديدن  به تواند مي او ،  هست كي واقعا او نگويد من
  همه  است ممكن ، كنم عمل احمقانه قضيه درباره من اگر اما.  كند دعوت  اش
 كمي برايم.  كنم مي فكر موضوع به و خارانم مي را سرم. »    بشود خراب چيز

  بزند  كلك طوري  اين كه نيست آدمي چنين درويش ، من نظر به ـ است پيچيده
  را  رشعم بيشتر اي  ـ بيل.  ام رسيده او به تازه من اما.  بياورد در اطوار و ادا و

 .     زند مي  حرف چي درباره كه داند مي نظرم به. گذرانده عمويم نزديك

 . »     عموييم پسر ما ـ باشد داشته حقيقت  قضيه اگر ـ پس: « گويم مي

  ،   تازه. «    زند  مي  من  به  سيخونكي. »    آرره : «  گويد  مي  و  خندد  مي  كركر  اي   ـ  بيل
 گريدي   ،  نبند  دل  اينجا  به  ادي يز  پس.    هستم  او  قانوني  وارث  من  ،  حساب  اين  با
! »     شوي  مي اخراج اينجا از  تو ،  كند ردش من به را آن پيرمرد كه همين چون. 
 !     روشن  چشمم ـ

 .     كوبم  مي اي  ـ بيل سر  توي  را ذرت هاي  دانه آخرين و خندم مي

  پخش  مبل روي  و زمين كف را آنها و تكاند  مي سرش روي  از  را ها ذرت  اي  ـ بيل
 ! »    كن جمعشان!  هي: « زند مي فرياد بعد.   كند مي

  خودت  خانه. كن جمعشان تو:« گويم مي و كنم مي باز را نيشم كوله و كج
  راه  در و دود مي من دنبال باال  طبقه در اتاقم تا او .  خنديم مي  دو هر...»   است
 .     پاشد مي سرم روي   ذرت مشت چند ،
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    هفتم فصل

 »     جنگل درون هاي  الشه «

.   اي  ـ بيل و درويش ميان شطرنج دست چند.  روزانه كارهاي .  هميشه مثل
  ،  است من از بهتر خيلي او بازي .  است داده ياد اي  ـ بيل به را بازي  اين درويش
 بايد  آنكه  از  بيشتر  من  ،  خاطر  همين  به  و  شود  مي  پرت  حواسش  گهگاهي  اگرچه

  جلو  وقتي .  اي  ـ بيل  با روي  پياده.  تلويزيون تماشاي .  دهم مي  شكست  را او  ،
  شطرنج  اي  دوره مسابقات ميخكوب يا ايم ننشسته تلويزيون بزرگ صفحه
 .     گرديم مي اطراف هاي  مزرعه و ها زمين در يا كنيم مي بازي  فوتبال ، نيستيم

  دار  مغازه به را من اي  ـ بيل.  شناسند مي مرا همه ويل شري  كار توي  ديگر حاال
   زنك  خاله و ها

  وقتي .  اند  پذيرفته  ديگري   بچه  هر  مثل  را  من  هم  آنها.    است  كرده  معرفي  ده  هاي 
  من  از درويش درباره. گذرانند مي من با را روز  تمام آيم، مي  ده  به خريد براي 
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  از . دارم  احساسي چه عمارت آن مورد در كه بدانند خواهند مي و كنند مي سوال
 مرا  كنند مي سعي و گويند مي ها قصه برايم ، ساختمان آن خونين شتهذگ

 .   بترسانند

! سختگير  زوج  يك.    برد  مي  هم  اسپلين  مادربزرگ   و   پدربزرگ  ديدن   به  مرا  اي   ـ  بيل
  هميشه  اي  خانه ساكن و ، كننده  كسل هاي  لباس ،  تند زبان ،  تنگ هاي  چشم
 .  تاريك نيمه و دلگير

  اينكه   از  كند   مي  ياد   گذشته  از  مدام  ،  ته   و   سر  بي   هايي  حرف  اب  اسپلين  پدربزرگ
  شكلي  به هم اسپلين مادربزرگ.  افتاد رونق  از و شد نابود چطور ويل شري  كار

  و   ،  كند  مي  تعارف  بيسكوييت  و  چاي   ،  پلكد  مي  طرف  آن  و  طرف  اين  نامحسوس
  يت كويبيس خرده من فرش روي  ، داري  جرئت اگر كه ميگويد من به نگاهش با

 .   بريز

 خوبي هاي  حرف كدام هيچ كه ، دارند زيادي  هاي  گفتني درويش مورد در دو هر
 .     نيستند

 .     كند مي  زندگي آنجا تنهايي كه نيست درست

 .    است بزرگ زيادي  نفر يك براي  اي  خانه چنان

 !    كند ازدواج او  با شود نمي حاضر  كس هيچ اما ـ كرد مي  ازدواج بايد او

 .      بگو ما به ، زد سر  ازش ناجوري  كار اگر

  مي  و  زند  مي  لبخند  خواهي  عذر  حالت  به  اي   ـ  بيل  ،  آييم  مي  بيرون  آنجا  از  وقتي
  خاصي  رفتار كه دانم مي ماما ،  دارم دوست  را مادربزرگم و پدربزرگ من: « گويد
 . »     برم نمي آنجا زياد را تو. دارند 
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 سكوت در اما ، اندازم  مي باال شانه ، ندارد  اهميتي برايم مسئله انگار كه طوري 
  آنها  با چطور  خودش دانم نمي .  است گرفته  تصميمي چنين كه  متشكرم او  از
  ،   بودم  ها  اسپلين  مثل  بدعنق   پيرمرد  و  پيرزن  تا  دو  گرفتار  من  اگر.    آيد  مي  كنار
 مكنمي  فكر  موضوع  به  دوباره  وقتي   ،  چند  هر!  بودم  كرده   فرار  خانه  از  پيش  ها  سال
  آن  از  بهتر باشد داشته اخم بد  مادربزرگ و  پدربزرگ آدم  كه  آيد مي نظرم به ،

  كنارم  هنوز...  مامان و بابا كه وقتي.  باشد نداشته مادر و پدر اصال كه است
 من.  داشتند ايرادهايي هم  آنها.  كردم مي  گله دستشان از خيلي من ، بودند
 ديگر   ،  بودند  زنده...    اآلن  اگر  اما.    دارند  هايي  ايراد  ها  آدم  همه  كه  كردم  مي  فكر
 .     نداشتم آنها  از شكايتي هيچ

  الس  لرد و آرتري  ، وين خاطره.  رود نمي بيرون من فكر از وقت  هيچ كشتار آن
  مي   خواب  از  و  كشم  مي  جيغ  ها  شب   از   خيلي .    است   گرفته  خودش  چنگار  در   مرا
  وحشتزده  هايي چشم با ، بمكو مي طرف آن و طرف اين به را هايم دست ، پرم
 تختم  زير  ،  اتاقم  داخل  شياطين  آن   كه  كنم   مي  تصور  و   ،  كنم  مي   نگاه  سو  هر  به
 .     خراشند مي  را ديوارها و اند گنجه توي  يا

  كنارم  درويش ، شوم  مي هشيار و آيم مي بيرون هايم كابوس از وقتي  هميشه
  مي  دستم  به  گرم  التكش  ليوان  يك  ،  نشيند  مي  من  تخت  پايين  او.    است  حاضر
  هيچ .  كنم خشك را صورتم عرق تا آورد مي  برايم حوله  يك يا ،  بخورم كه  دهد
  آرام  من  كه همين.    ام  ديده خوابي چه كه پرسد نمي  يا زند  نمي حرف زياد وقت
 .     رود مي بيرون اتاقم از  ، گيرم مي

  خواهد   مي  شويدر  نظرم  به.    ايم  نزده  حرف  هنوز  شيطاني  موجودات  آن  درباره  ما
  بگذارم   پا  تاريكي  دنياي   به   دوباره  كه  ندارم  تمايلي   من  اما  ،  كند  شروع  را  بحث  اين
  قرار  ها  پله پايين ميز روي  ، باز را كتابي يا گذارد  مي اتاقم در  را  هايي كتاب او . 
  دوري  آنها از ابتدا.  جادوست و شياطين و هيوالها جور اين درباره كه دهد مي
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  تماشا   را  هايشان   عكس  ،  خوانم  مي   را  هايشان  قسمت  از   بعضي  ،  د عب   اما.  كنم  مي
  مي  آن اسرار جذب ، دارم"  ديگر"  قلمرو اين از كه وحشتي وجود با و ، كنم مي
 .     شوم

  بعضي  به.  نيست ام ديده من كه شياطيني از تصويري  هيچ ، ها كتاب اين در
 يا الس لرد به هم آنها اما.  زنم مي سر هم خانه در وجود هاي  المعارف دايره از

 .     اند نكرده اشاره او دستياران از كدام هيچ

   

  صداي   ،  بيرون  از.    ام  خريده  ويل  در  كه  دهم  مي  گوش  هايي  دي   سي  به.    جمعه
  طبقه   او  ـ  نيست  درويش   اين  اما.    شود  مي  نزديك  كه  شنوم  مي  را  سيكلتي  موتور
 .   است اش مطالعه اتاق داخل باال

 مي  پايين  موتورش  از  كه  را  سوار  موتور  و  روم  مي  پنجره  طرف  به  پا  و  دست  چهار
  از   را  ايمني  كاله  وقتي.    چرمي  سياه   لباس  با  دختري .    كنم  مي  تماشا  يواشكي   آيد

  دست  دختر.  ريزد مي  هايش  شانه روي  بورش و  بلند موهاي  ، دارد  برمي سرش
 !   واي  اي  .  كشد مي را آنها نرمش حالت به و  برد مي باال را هايش

  جلويي  در او.  رسم نمي درويش پاي  به اما ، آيم مي پايين ها پله از برق مثل
  مي   فرياد  درويش  بعد.    بينم  مي  را  شادي   لبخند  نظر  يك  من  و  كند  مي  باز  را  خانه
 »     ؟ نزدي  زنگ چرا.   نداشتم را ديدنت انتظار ، ديگر روز چند تا!  ميرآ: « زند

  جواب   وقت  هيچ  شما: «  گويد  مي  و  رسد  مي  درويش   به  در  چوب  چهار  توي   دختر
  نخودي   درويش»      ؟  شده  چيزي . «    شود  مي   خيره  درويش   چهره  به. »    دهيد  نمي
 . »     نيست بدي  چيز: « خندد مي

  مي   مرا  ،   درويش   شانه  روي   از »    چطوره؟   جديدتان  مستأجر  حال: «  گويد  مي  دختر
  من  طرف به بلند هاي  قدم  با. »  سمر پ  مي خودش از.   نيست مهم  ، اوه. «  بيند
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 كه   جايي  تا. «  زند  مي  لبخند. »    فليم  ميرآ: «  كند  مي  معرفي  را  خودش  و  آيد  مي
  ؟   درسته ،  نگفته تو به چيزي  من  درباره كه  دانم مي ، شناسم مي  را  درويش من
    « 

 !    آيد مي خوشم  زدنش حرف خودماني لحن از.  دهم  مي تكان سر ساكت

.    است  من  نزديك  دوستان  از  يكي  دختر  ميرآ  ـ  گريدي   گروبز: «  يدوگ  مي  درويش
  كرده   عمل  خودش  برنامه  طبق   او  كه  است  اين  منظورم.    زند  مي   سر  اينجا  هميشه

  است   پرت  حواس: «  گويد  مي  و  خندد  مي  ميرآ. »      بودم  كرده  فراموش  من  اما  ،
 .      است  شده  باز نمزبا انگار. »  ها وقت   بعضي: « گويم مي  لبي زير»     ؟ نه ،

 جنگ ضد شعاري  با پيراهني ، كت زير.  كند مي باز را چرمش كت زيپ ميرآ
 .   است پوشيده

 .      بياورد در را هايش پوتين تا نشيند مي ها  پله روي  و  آورد مي در را كتش

. »     است خودت خانه كن فكر ، باش راحت: « گويد مي معذب حالتي با درويش
 لبخند  و  كند  مي  نگاه  من  به»    نيستم؟  راحت  هميشه  مگر: «  دده  مي  جواب  ميرآ
 .      زند مي

  رود  مي آشپزخانه به ميرآ.  شوم  مي سرخ  نشاني آتش ماشين مثل ،  خجالت از
 .     بخورد نوشيدني يك تا

: «  گويم مي اخم با. »    اي  شده  كتري  مثل: « گويد مي و خندد  مي درويش 
 !     زند مي بيرون بخار ، هايت گوش از ـ»     ؟ چيست منظورتان

: «  زند مي فرياد آشپزخانه  از ميرآ ، برسد ذهنم به مناسبي جواب آنكه از قبل
  گروبز   ،  كنيم  جمعش  تا  كني  كمك  بيايي  شود   مي.    ريختم  زمين   روي   را  شير!  واي 
 .      روم مي آشپزخانه به ، بگويم چيزي  آنكه بي»    ؟
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 خيلي ! آميز اسرار فليم ميرآ ، آه: « گويد مي مانند چيتا لبخندي با اي  ـ بيل
 همين .    زند   مي  حرف  خودماني  خيلي : «  گويم  مي  غرولند  با»      ؟  نه   ،  است  آتشي
  انگار   كه  بود  شده  داغ  طوري   من  هاي   گونه   اما.    گرفت  گرم  من  با  ،  رسيد  راه  از  كه
 ! »     بودم خورده سيلي تا چند جا در

  درويش .  خوريم مي بستني شير هم سر پشت و ايم نشسته آشپزخانه توي  ما
 .    بزند  دوري  كه است برده بيرون را ميرآ ،

  انگار.    ميزند  حرف  طوري   همين  هم  من  با  او .    نكن  را  فكرش: «  گويد  مي  اي   ـ  بيل
 . »     كند دستپاچه را ديگران  كه آيد  مي خوشش

  درباره . «    كنم  مي  سرفه  ،  بعد. »    است  بلد   خوب  هم  را  كارش: «  گويم  مي  لبي  زير
 »     ؟  داني مي چيزي  اش

  و   عجيب  جاهاي   هم   هميشه.    رود   مي  سفر  خيلي  ميرآ .    نه: «  گويد  مي   اي   ـ  بيل
 .   رود  مي غريب

  دوستانشان   و   درويش  با  را  تعطيالت   هم  ها  وقت  بعضي .    آيد  مي   اينجا  هم   گاهي
  هوايش   هم  يخيل.    دارد  اعتماد  او  به  خيلي  درويش  اما.  روند  مي  سواري   موتور  به
 ياد   ورد  هم  او  به  احتماال .    كند  مي  آموزي   كار  درويش  پيش  كنم  مي  فكر.    دارد  را
 . »      دهد مي

   

  در .  است پوشيده سفيدي  لباس.  شوم مي بيدار ميرآ صداي  با ، صبح.  شنبه
 و  كند  مي  سوال  من  از  درويش  با  زندگي  درباره  ،  خورم  مي  را  ام  صبحانه  كه  مدتي
 كسل  جهنم مثل: « گويد مي خودش.  است چطور ويل شري  كار در زندگي اينكه
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  بردارم  او  از  چشم  توانم   مي   سختي   به  كه  زند   مي  حرف  طوري »    ؟   نه   ،  است  كننده
 .     كنم  نگاه ام برشته نان و صبحانه نيمروي  به و

 اي ـ بيل با دوستانه خيلي ميرآ.  ببيند را ميرآ كه است آمده زود صبح اي  ـ بيل
 .     كند مي توجه او به و زند مي حرف

     ؟ است خوب اوضاع!  بيلي ، اي   شده بزرگ چه ـ

 براي هم اي  ـ بيل و من  و روند مي مطالعه اتاق به ميرآ و درويش ، مدتي از بعد
 گرديم مي شفتري  لرد مدفون گنج دنبال.  رويم مي خانه نزديك جنگ به گردش
    . 

  مي  و زند مي سيخونك اي  مرده و پير وطبل هاي  ريشه به پا پنجه با اي  ـ بيل
 تا مانيم مي منتظر.  زنيم نمي حرفي كس  هيچ به ، كنيم پيدايش اگر: « گويد
  آن  پنهاني ، بعد.  بشود بيشتر كارها اينجور  درباره مان تجربه و بشويم تر بزرگ
 .   كنيم مي  قسمت پنجاه ـ پنجاه را پولش و فروشيم مي را

 »     ؟  موافقي

  بردارم را  ها پول همه  خودم  و بكشم  را تو من هم  شايد: « گويم  مي  يمسخرگ  با
 خاطرات دفترچه يك  من.  كني نمي  را كار اين تو: « گويد مي  جدي  خيلي. »   
  قضيه  از و كنند مي پيدا را  آن اسپلين پدربزرگ و  مادربزرگ ، بميرم اگر.  دارم 
 . »      شود  مي  برمال  چيز  همه  و  تا  چهار  دوتا  دو  خالصه  و  ،  شوند  مي  خبردار  ما  گنج

 »     ؟  نه ، اي  كرده را چيز همه فكر: « گويم  مي  و خندم مي

  درويش   از  را  اين.    باشد   طوري   اين  كارم  كه  كنم  مي  سعي: «  گويد  مي  رويي   پر  با
 به را ظرفيتم كه زند مي نق  من به هميشه او.  شطرنج بازي  از و ام گرفته ياد

 . »     كنم  استفاده رشتبي مغزم از و برسانم حداكثر
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 همين هم من باباي  و مامان ؟ چيه شطرنج  و درويش قضيه اين: « پرسم مي
 . »     بود  شطرنج زندگيشان مسئله ترين مهم انگار كه  طوري  ، بودند  طور

  شما  پدري  اقوام ميان اما ، دانم نمي چيزي مامانت از من: « گويد مي اي  ـ بيل
  شطرنج  استاد طايفه اين از نفر هشت يا تهف.  است خانوادگي سنت يك اين
 هاي  باز شطرنج به  اغلب ، زند مي حرف اجدادش درباره درويش وقتي.  اند بوده
 ارزيابي  شطرنج   در  شان   توانايي  با  را  ها  آدم  حتي  او.    كند  مي  اشاره  خانواده  بزرگ
 تري خد  درباره  ،  كردم  سوال  او  از  هايش  فاميل  از  يكي  درباره  دفعه  يك  من.  كند  مي
  چه  كه بدانم خواستم مي و  بود جالب عكسش ـ مرده پيش سال سي حدود كه
  نبوده   خوب  خيلي  شطرنجش  كه  گفت  و  كرد  خرخر  فقط  درويش.    بوده  آدمي  جور
 . »     گفت دختر آن  درباره كه بود چيزي  تنها اين. 

  ما .  اند نكرده دفن خا درخت پاي  را گنج  كه رسد مي نتيجه اين به اي  ـ بيل
 مي  ديگر جاهاي  به گنج دنبال به  و داريم برمي را  ـ بيل يك و تبر يك ـ  لمانايوس
 .     باشد آنجا گنج  دارد احتمال كه رويم

 »     ؟  آيي مي گنج دنبال بار يك وقت  چند تو: « پرسم مي

  روزها و است  داغ هوا  كه  ، ها تابستان.  دارد  بستگي  هوا به : « دهد مي جواب
  ماهي   فقط  شايد  ها  زمستان  اما  ؛  بيايم  ماه   در  بار  چهار  يا  سه  است  ممكن  بلندند، 
 .»    بار يك

  شده  متوجه»  نداري؟ ديگري  دوست هيچ: « پرسم مي بايستي در رو بي خيلي
  مربوط  مدرسه به قضيه اينكه مگر ، زند نمي حرف زياد ديگر هاي  بچه از كه ام

  وقت  هيچ.  د ار گذ مي وقت كلي درويش و من ديدن  براي  هم  هميشه  و ، باشد
 .      دارد عجله ديگري  دوست ديدن براي  يا آيد نمي  كه گويد نمي
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 بيرون را آنها اما ،  هستند هايم همكالسي.  نه زياد: « دهد مي جواب صادقانه
 .   بينم نمي زياد مدرسه

  مدام  و دارند  نگاه خانه توي  را  من كه دارند  دوست اسپلين مادربزرگ و پدربزرگ
 .   باشند مراقبم

  ،  بروم بيرون  درويش با كه  دارم  دوست من اما.  است  همين مشكل از قسمتي
 كه  كنم مي احساس ها وقت خيلي.  است مشكل ديگر قسمت يك هم اين كه
 . »     نيست خوب ديگران با شدن دوست براي  كارم و  هستم عجيبي آدم

  دوست   حت ار   خيلي  كه  من  با: «  گويم  مي  و  اندازم   مي   يادش  را  اولمان   روز   مالقات
 . »     شدي 

 غريب  و  عجيب  آدم  يك.    متفاوت.    غريبه  يك.    خودمي  مثل  تو  ،  آخر: «  گويد  مي
 . »    آييم مي كنار هم با كه هستيم غريب  و عجيب دو هر ما. 

  آدم كه  ام نكرده فكر  وقت هيچ ـ بيايم نظر به  طور  اين كه نيستم  مطمئن من
 من: «  بزنم  فرياد  و  بكوبم  زمين  به  پا  كه  است  بچگانه  اما  ـ  باشم  غريبي  و  عجيب
  دورتر  اعماق به اي  ـ بيل دنبال و گذرم مي موضوع از پس! »  نيستم عادي  غير
 .      روم مي جنگل

   

  بشود  كه گرديم مي درختي از  خالي نقطه دنبال.  بوته و درخت از انبوهي  وسط
  حفاري .    دارد  نرمي  خاك   كه  بينم  مي  را   مسيري   ،   سنگ  تكه  دو  بين .    كند   را  زمين
 حيواني  النه  شايد.    آنجاست  سوراخي  انگار.    كنم  مي  شروع  را  خاك  ريختن  كنار  و

 ...     يعني ، شايد اما ، باشد

 !     ش ش هيش  ـ»    ـ بايد اين  نظرم به: « گويم مي
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 .     شوم مي ساكت

  شود   مي  خم.    سكوت  ـ  دهد  مي  فشار  هايش   لب   روي   را  هايش  انگشت  اي   ـ  بيل
  تند   قلبم.    نيست  بازي   قضيه  كه  فهمم  مي  اش  قيافه  از.    شوم  مي  خم  هم  من.  
  پيش  شب آن  ، اتاق آن  لحظه  يك .  گيرم مي  محكم را تبر دسته .  زند مي تر

   كند مي  نفوذ وجودم  در وحشت كم كم.  شود   مي ظاهر چشمم

    . 

  ديد  را  ما  اگر.    كنم  مي  حس   را  بويش: «  گويد  مي  مانند  زمزمه  صدايي  با  اي   ـ  بيل
.   كنيم غافلگيرش خنده براي  خواستيم مي  انگار  كه  كن وانمود طوري  و  بخند ،

 . »     كنم خبرت تا بمان پايين  همان ، نديد را ما اگر

  همه  با و دهد نمي  جواب سوالم به اي  ـ بيل»  ؟ كيه او: « گويم مي آهسته
 .     كند مي تمركز بيشه طرف آن هاي   درخت روي   حواسش

 زير و ميكنم شنا كه وقتي مثل.  ثانيه سي.  ثانيه بيست.  گذرد مي ثانيه ده
  اگر  ـ كنم مي فكر.  شمارم مي  خودم  پيش را ها ثانيه ، ميدارم  نگه  را نفسم  آب
     ؟ بجنگم و بايستم يا كنم  فرار بايد ، باشند آنها

 هاي   جوراب  ،  سبك  هاي   كفش  با.    پا  تا  دو...    يك  و  هفتاد  ،   هفتاد  ،  نه  و  شصت
!  است  درويش كه  اين.  گيرم مي  را ام  خنده  جلو.  سبز به  مايل زرد يزش ور

 يادم كه  گويم مي خودم به . شود  مي  آرام  قلبم  ضربان و رود  مي  بين از وحشتم
   مشت يك ، ترساند طوري  اين مرا اينكه خاطر به ،  بعدا باشد

 .     بزنم اي  ـ بيل به جانانه

 درخت طرف به و گذرد مي ها بوته هانبو از سنگين هاي  قدم  با درويش وقتي
  كه جايي تا ،  بعد.  آورد مي پايين را سرش  اي  ـ  بيل ،  رود  مي  ديگر  سمتي هاي 
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  چشم  درويش به و شود مي بلند سرپا ، كند مي  حركت آرام است ممكن برايش
 .      است  شده دور ما  از حاال كه دوزد مي

  اي  ـ  بيل»  ؟ بود چي يهقض: « پرسم مي و تكانم مي را لباسم ، ايستم مي من
     ؟  چرا ـ. »    برويم دنبالش بيا: « گويد مي

  هايش   دنده  به  اي   سقلمه  ،  كنم  مي  باز  را  نيشم  شيطنت  با.    زند  مي  سرم  به  فكري 
  رود  مي كسي ديدن به او كني نمي فكر كه تو: « پرسم مي دفعه اين و زنم مي
 »      ؟ هان ،

 اعتماد  من به فقط!  نباش احمق : « گويد مي و كند مي نگاهم خشم با اي  ـ بيل
 سرخپوست  ردگيرهاي   مثل  ،  بدهم  را  جوابش  بتوانم  آنكه  از  قبل  و»    باشد؟  ،  كن
 لك و لك ، تر عقب قدم چند هم من.  رود مي درويش پاي  رد دنبال يواشكي ،

 .    اندازد مي فكر  به را من كارش.  روم  مي او دنبال كنان

 .      شود مي ختم كجا به و خورد مي دردي  چه به احمقانه بازي  اين دانم نمي

   

  دارد   برنمي  شكارش  از  چشم   اي   ـ   بيل.    درويش  سر  پشت   درست.    بعد   دقيقه   چند
  مي   حركت   تصوري   قابل  غير  كاري   پنهان  با.    نبيند  را  او  شكار  كه  است  مراقب  اما  ،

  چلفتي  پا و دست پاسباني مثل او سر پشت خودم كه كنم مي احساس.  كند
 .     هستم

  حبس  سينه در را نفسش اي  ـ بيل.  شود مي خم و ايستد  مي حركت از درويش
  تواني  مي :« گويد مي آهسته  و كشد مي خودش كنار مرا گردد، برمي  كند، مي

 »     ببيني؟
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 تا  ام انداخته چروك هايم چشم دور كه طور همان و كنم مي خرخر جوابش در
 : گويم مي ببينم بهتر

  شود  مي  بلند وقتي  ـ. »    نيست همراهش  كسي.  بينم مي را ش ا شانه و سر «
 .    كن نگاه هايش دست  به ،

  ـ  ايستد مي راست عمويم ، بعد لحظه چند.  كنم مي عمل اي  ـ بيل دستور طبق 
  بهتر را  آن ، گردد برمي  چپ  سمت به وقتي .  دارد  دست در خشك  و سرخ چيزي 
 .     شده  دريده كه است روباهي الشه ـ بينم مي

.   اندازد مي كيسه توي  را روباه.  آورد مي بيرون پالستيكي اي  كيسه درويش
 .     افتد  مي راه به و كند مي  برانداز را اطرافش  هاي  زمين

  روباه   درويش  كه  رود  مي  جايي  همان   به   بعد   و   ماند  مي  منتظر  دقيقه   دو   اي   ـ  بيل
 .   بود كرده پيدا را

 .     شود  مي ديده آنجا هم  جانور روده دل و خز از هاي  تكه و  است خوني زمين

 تا آورد مي باال را آن بعد و كند مي فرو خون چاله يك  درون را اي  تركه اي  ـ بيل
 .     كند  بررسي را خون حالت

 .      باشد شده كشته زود  صبح امروز يا گذشته شب  بايد روباه.   نشده دلمه هنوز  ـ

 ! »     بزرگي مسئله چه ـ مرده روباه يك ؟  چي  كه ، خب: « پرسم مي بهتزده

 را  اين  مثل  ديگري   چيزهاي   درويش  كه  ام  ديده  من: «  گويد  مي  آهسته  اي   ـ  بيل
 آنجا   كليد  درويش.    است  دهكده  طرف  آن  سوزي   زباله  دستگاه  يك.  كند  مي  جمع
.  سوزاند  مي   را  آنها  نيست،  اطراف  آن   كسي  وقتي  و  ميبرد  آنجا  را   اجساد  او .دارد   را
 . »     زباله دفع  روش  ترين بهداشتي«  :گويم مي»   
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  طبيعت   در  دخالت  به  درويش: «  گويد  مي   و  كند  مي  مخالفت  من  نظر  با  اي   ـ  بيل
 هاي   جانور  و  غذاست  چرخه  از  جزئي  جانورها  الشه  كه  گويد  مي   او.    ندارد  اعتقادي 
  براي   اينكه  مگر  ـ  بگذاريم  خودشان  حال  به   كنيم  مي  پيدا  كه  جا  همان  بايد  را  مرده
  چيه براي  بحث همه اين: « پرسم مي بداخالقي  با. »    كنند  مزاحمت  ايجاد مردم
 »     ؟

  بعد  و  ، كند  مي فكر  و  شود مي  خيره جنگل كف  به او .  دهد نمي  جواب  اي  ـ بيل
! » بيا دنبالم: « گويد  مي تندي  با.  كند مي اشاره من به و گردد برمي سرعت به
  او  دنبال سرعت به  اينكه از  غير ندارم  گري يد چاره  هم من.  دود مي ناگهان و

 .     بروم

   

 كشم  مي  دراز  زمين  روي .    ظهر  از  بعد  زيباي   آفتاب.    نهر  يك  كنار  درختي  بي  زمين
  بيرون   بوته  يك  زير  از   را  سياهي   و  بزرگ  كيسه  اي   ـ  بيل  تا  برم  مي  لذت  آفتاب  از  و

 .     بكشد

  مي  سعي. »  ام كرده جمع هشتگذ ماه سه در را چيزها اين من: « گويد مي او
  از تا دو درويش كه  ديدم آن از پيش ماه يك. «  كند باز را كيسه باالي  گره كند
  آنها  او  از  قبل و برگردم  ها الشه دنبال خودم كه كردم  فكر و  برداشت را  ها الشه 
 . »     كنم جمع را

  خالي  زمين روي  را  آن محتويات و زند مي چنگ را كيسه ته ، كند مي باز را گره
  به  را حالم  تعفن بوي .  كنند  مي پرواز  هوا در  ها  مگس از بزرگي دسته.  كند  مي
 .     زند  مي هم

 ...!     بوي  چه ـ



 
 

www.cafewriters.xyz Page 121 

  اشك  هايم چشم از. پوشانم مي دستي دو را دهانم و بيني.  گيرد مي ام سرفه
 .     ريزد مي

  بزرگ  اي  تركه با  او.  بينم مي  اي  ـ بيل پي جلو گوشت هاي   تكه و  استخوان كلي
 هاي   الشه  تك   تك  به  كه  طور   همان  و  كند  مي   جدا   يكديگر  از   را   آنها  احتياط  با   و  ،
.  قو  يك. تيغي جوجه يك. گوركن يك: « گويد مي ، كند مي اشاره فاسد حال در
 »     ـ يك

 كثافتكاري  جور چه ديگر اين: « گويم مي و كنم مي قطع را  حرفش عصبانيت با
 »     ـ بيهوش را آدم  گند بوي  آن ؟  است

 بايد كه كنم مي احساس چرا دانستم نمي من: « گويد مي ماليمت با اي  ـ بيل
  آورد   مي  باال  را  سرش  ،   بعد.    شود  مي  خيره  گنديده   اجساد   به. »    دارم  نگه  را  اينها
 .»      بدهم نشان تو به را آنها اينكه براي  ـ دانم مي حاال. «  كند  مي نگاه من به و

  اگر.    است   ميان  در   ناجوري   خيلي   قضيه  انگار .    كنم  مي   نگاه  خيره   او  ه ب  ،  ترديد  با
  اين  خاطر به حتي و ـ فهميدم مي من ، بگذارد سرم به سر خواست  مي اي  ـ بيل

  در .  بينم نمي داري  خنده چيز هيچ  نگاهش در اما.   كردم مي  تشكر او از   شوخي
 .     كنم نمي  حس اي  وحشيانه شادي  هيچ  هم لحنش

 اما  ،  تو شخص به حتما نه: « دهد مي ادامه و كن مي نگاه ها الشه به دوباره
  نكشيد   طول  خيلي.    بدهم  نشان  يكي  به   را  اينها  كه   خواست  مي  وجودم  از  قسمتي

 خيلي  را  من  تو  ،  اي   ـ  بيل: «  گويم  مي  لبي  زير. »      برسد  راه  از  مناسب  آدم  آن  تا
 . »    بيا جلوتر: « گويد  مي. »    ترساني مي

 دسته.  بينم مي زمين روي  پايش كنار را بيل ، بعد.  كنم مي ارزيابي را لحنش
  او  از كوتاهي فاصله در.  شود مي نزديك او به  قدم چند.  گيرم مي محكم را تبر
 .    ايستم مي جايم سر
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 . »     كن نگاهشان: « گويد مي و كند مي اشاره مرده هاي  جانور به

  دست   و  سر.    است  شده  دريده   هم  اينها  بدن  ،  در ك  پيدا  درويش  كه  روباهي  مثل
  مي  چشمم جلو بابا تصوير دوباره.  است شده له و جويده يا نيست پايشان و
 .     بود آويزان سقف از كه آيد

  بشوم  دور  او از تا گردانم برمي را رويم. »  خورد مي  هم به حالم دارد: « نالم مي
    . 

 دل  ببين. «    كند  مي   مكث. »    اند  نكشته  ها  نحيوا  را  اينها: «  گويد  مي  اي   ـ  بيل
  دندانه   دندانه  شكمشان  روي   هاي   بريدگي  ـ  شده   كشيده  بيرون  چطور  شان  روده  و

 هاي  دندان شبيه هم اينها روي  گاز جاي  و.  باال به بدنشان وسط از اما ، است
 .   شناسم مي من كه نيست شكارچي  جانوران از كدام هيچ

  به  ، بود تر بزرگ و  تر پهن ها دندان جاي  ،  بود خرس يا گرگ  يك كار اين اگر
 . »    آنها  آرواره اندازه

 . »    نيست خرس يا گرگ ها طرف اين: « گويم مي اخم با

  هم  را ـ وحشي سگ يك يا ـ گرگ يا خرس يك وجود بودم مجبور  اما.  دانم مي ـ
 براي من.  كنم بررسي  تر دقيق  جزئيات با را ها جسد بتوانم تا بگيرم نظر در

 .     نكردم عجله گيري  نتيجه

  بگو   من  به   را  آن  پس.    داشته  دليلي  اينجا  به  تو  آمدن   اما: «  گويم  مي  ناراحتي  با
 »      ؟  است جانوري  چه كار اين كني مي فكر. 

  را  ها  دندان جاي  اما.  نيستم مطمئن: « گويد مي آرام  لحن همان  با اي  ـ بيل
  كرده  بررسي  اينترنتي هاي  سايت  و شناسي زيست  هاي  كتاب بهترين اطالعات
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 اينها به بيشتري  شباهت هايش دندان جاي  كه جانوري .  فهميدم  باالخره و ام
 »     ـ نخستي حيوان يك دارد

! است  كنگ  كينگ  كار  اين  كه  نگو: «  گويم  مي  و  كنم  مي  قطع  را  حرفش  هيجانزده
  سكوتي . »    آدم يك  كار يا: « كند مي تمام طوري  اين را من  حرف اي  ـ بيل»   
 .     هولناك و سرد

   

  درويش  كه نيستم مطمئن.  برد مي اتاق به مرا اي  ـ بيل.  درويش مطالعه اتاق
.  باشد خانه نبايد كه دهد مي نشان اين و نيست بيرون موتورش اما ، كجاست
 .     نيست هم ميرآ موتور

  مي  درويش.  باشيم اينجا نبايد ما : « گويم مي  آهسته  صدايي و ،  اضطراب  با
 . »     شود مي محافظت جادو با  اتاق اين از  كه گفت

  را  هايش  دست ،  رود  مي من از جلوتر او . »  دانم  مي: «  دهد مي جواب اي  ـ بيل
  زباني  چه   به  اورادش  دانم  نمي.    خواند  مي   ورد  بلند   صداي   با  مدام  و  است  كرده  باز

  و   چرخد  مي   ،   خواند  مي   ورد   كه  طور  همان.    اند   طوالني   و  آهنگين  آنها  اما  ،  است
 .     گيرد مي تمركز بسته هاي  چشم با

  اي  گرفته  صداي  با.  كند  مي باز را هايش چشم و  ايستد  مي حركت  از  اي  ـ بيل
    ؟ مطمئني ـ. »    است امن: « گويد مي

  طلسم  كه بار يك وقت هرچند.  داد يادم را  طلسم اين پيش ها سال درويش ـ
  يكي  اين  احتماال.    كند  مي  تجديد  هم  را  طلسم  اين  ،  دهد  مي  ييرغت   را  خانه  هاي 
 اي  كرده پيدا را گرفتن ياد آمادگي كند فكر وقتي كه است  هايي طلسم اولين از
 .     دهد  مي يادت ،
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  او  بدون  ام داده قول درويش به اينكه خاطر به  خصوص به ،  دارم بدي  احساس
 هم خودم ديگر حاال و گرفت را اي  ـ ليب جلو شود نمي اما.  نيايم اتاق اين به

 .     برگردم كه آنم از كنجكاوتر

 دنبال: « پرسم مي و روم مي كتاب هاي  قفسه از يكي طرف به ، اي  ـ بيل دنبال
 اينجا به يكراست او ، برگشتيم جنگل وسط   باز محوطه از وقتي»   گردي؟ مي چي
 .     نزد حرفي حيواناتش الشه   مجموعه درباره ديگر و آمد

 مي پايين درويش  كامپيوتر باالي  قفسه از را بزرگي عنوان بدون  كتاب اي  ـ بيل
 :  گويد مي و آورد 

 .    كند نمي بازش اما ، گذارد  مي ميز روي  را كتاب. »  اين دنبال «

  همه . »    كشتند را  تو  خواهر  و  مادر  و  پدر   شيطاني  موجودات: «  گويد  مي  لبي  زير
  يك.  جادوييم از  پر  دنيايي در  ما. «  كند مي  نگاهم  دقت با.  زند  مي يخ وجودم
 از ما.  نيستيم معمولي ما اما ، بخندد من فكر به است ممكن معمولي آدم

 . »     باشد يادت اين.  جادوگر گاراده بارتالوميو اعقاب از ، هاييم گريدي 

.   است دستنويس.  دارد رنگي شيري  چروكيده كاغذهاي .  كند مي باز را كتاب
 خرچنگ  خطي  با  ـ  نيستند  خوانا  حروف  اما  ،  بخوانم  را  آن  از  خط  چند  كنم  مي  سعي
 .     پيچ در پيچ و  قورباغه

 اي   ـ  بيل»      است؟  قديمي  هاي   زبان  آن  از  يكي  ،  يوناني  ،  التين  اين: «  پرسم  مي
     ؟ است رمز به ـ. »    است انگليسي: « ميگويد

  خواندن   طلسم  درويش.    رمز  جور  يك: «  گويد  مي  و  زند  مي  اي   نيمه  و  نصف  لبخند
  كشف  بدون  اما ،   اند  شده نوشته معمولي شكل  به كلمات .  كرده  اعمال رويش را
  بخوانيم را اينها توانيم نمي طلسم آن
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    . « 

 با.    كشد  مي  صفحه  باالي   عنوان  روي   را   انگشتش  يك  و  گردد  برمي  اول  صفحه  به
 . »     قرون طي  ليكانتروپي: « خواند مي  دار آهنگ  صدايي

 چطور را اين بشكني را طلسم تواني نمي اگر: « گويم مي و كنم مي بحث او با
 اين   درويش  ،  موقع  يك: «  گويد  مي  و  كند  مي  نگاهم  شيطنت  با»      ؟  خواني  مي
 »     ؟  داني مي را "  ليكانتروپي"  معني تو.   خوانده برايم را

 نما گرگ هاي  آدم هاي  فيلم!  مدان مي كه است معلوم: « گويم مي رنجيدگي با
  قسمت  درويش: « گويد مي و دهد مي تكان سر اي  ـ بيل! »    ام ديده زياد را

  گرگ  هاي  افسانه و ها رفتار درباره  آنها همه .  خوانده  برايم را كتاب اين از هايي
  درباره هايش كتاب از كلي ـ است نمايي گرگ موضوع عاشق  او.  بودند نماها
 . »     هاست تارفر  تغيير همين

  كند  مي مرور را ها  صفحه ، رود  مي كتاب انتهاي   بخش سراغ به اي  ـ بيل ناگهان
  پيدا  گردد مي دنبالش كه را چيزي .  ميزند  ورق سرعت به ار  ديگر صفحه چند و
 سال  يك   من: «  گويد  مي  آرامي  به  و  گذارد  مي  عكسي  روي   را   انگشتش.    كند  مي
 فكر  اش درباره ديگر آن از بعد.  كردم كشف را اين پيش اي  خرده و سال يك يا

  ،  ميكند جمع را ها حيوان جسد درويش ديدم كه پيش ماه چند اما.  كردم نمي
 كه زماني هم هميشه و...  كردم پيدا را ديگري  پاره تكه هاي  جسد هم خودم و

 ... »     بود ماه شدن كامل نزديك

  مي  اي  نتيجه چه  چيزها اين ز ا تو كه  شود نمي باورم: « گويم مي غرولند با
  برمي   طوري   را  كتاب  و. »    باشد  يادت  شياطين  آن: «  گويد  مي. »      بگيري   خواهي
 .     ببينم آن  در را صورتي تصوير  من كه گرداند
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 به  اش چهره.  الغر.  آشفته حالتي با.  ساله هفده يا شانزده شايد ، جواني پسر
  ، تيز ها دندان  ، درشت  آرواره ، مو پر ـ است  آمده در عجيبي و عادي  غير شكل
  مي  طول لحظه چند اما ،  دارد وجود اش قيافه در  آشنا چيزي .  زرد هاي  چشم
  قيافه   از  يكي  ـ  آورم  مي  ياد  به  ناگهان  ،   بعد .    چيست  آن  كه  شوم  متوجه  تا  كشد
  عكس  نزديك  كه همان . بودم  ديده  تابلوها تاالر در  كه  آورم  مي ياد به را  هايي
 .    بود  آويزان تر گ و بابا

  پيش   سال  هشت  يا  هفت  ،   زاده  عمه  يك   ،  گروركي  استيون: «  گويد  مي  اي   ـ  بيل
  كوچك خيلي موقع آن  اما.  بودم  ديده  را  او بار يك: « گويم  مي  آهسته. »   مرد
 دندانهايي  يا  موها  چنين  كه  است  يادم  فقط .    نيست  يادم  ازش  زيادي   چيز.    بودم

 . »      نداشت

  اي  صفحه  به وقتي.  زند مي ورق قبلي هاي  صفحه  طرف به را ابكت اي  ـ بيل
  كند   مي  مكث  ،  دارد  را  تاالر  در   شده  قاب  هاي   چهره  از  ديگر  يكي   عكس  كه  ميرسد

 .      است جوان دختر يك يكي اين. 

.  سوزي   آتش  توي   احتماال  ـ  مرد  كه  بود  ساله  ده.  رينولدز  كيم:«  گويد  مي  اي   ـ  بيل
  مي   آن  اول  هاي   صفحه  به  تقريبا  تا  زند  مي  ورق  عقب  طرف  به   را  كتاب  دوباره»    
  مثل  كه كند  مي مكث پشمالو العاده فوق مردي  از ناقصي  مدادي  طرح  روي . رسد 
  به  هايي دندان.  است ايستاده پا و دست  چهار روي  ـ گرگ يك يا ـ سگ يك

 .     وحشي و رنگ زرد هايي چشم  و كشيده سري .   پنجه.  تيغ برندگي

 .     است شده خشك دهانم. »   نيست آدم اين: « گويم مي لبي زير

.   بوده  يا ـ هست  كه  كنم مي  فكر من: « گويد  مي  و كند مي رد را حرفم  اي  ـ بيل
  پسرهاي  از يكي ـ گاراده  آبراهام تصوير با را آن  اما ، باشم مطمئن توان  نمي

 . »     درننف يك  آنها كه خورم مي  قسم و ام كرده مقايسه ـ پير بارتالوميوي 
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 كنان  خس خس.  بندم مي آهسته را كتاب و برم مي جلو را لرزانم هاي  دست
 . »     آوردي  اينجا را من چرا كه بگو برايم حاال: « گويم مي

 بترسانم را تو كه گويم نمي را اين من: « كند مي شروع را توضيحاتش اي  ـ بيل
  درباره   كه  بودي   صادق  قدر  نآ  تو  اما.    بگويم  نبايد  را  اين  هم  ديگر  كس  هيچ  به.  
: گويم  مي  تشر  با»     ـ  كه  كنم  فكر  پس.    زدي   حرف من  با  شيطاني  موجودات  آن
 ! »    بگو فقط« 

  مي  فكر من.  باشد: « گويد مي و بگيرد آرام  تا كشد مي عميقي نفس اي  ـ بيل
 كنم مي فكر من.  بودند كرده تغيير جوري  يك كتاب توي  هاي  آدم آن كه كنم
 شايد  يا صدها از  وضع اين و ، است ارثي ما خانواده در ليكانتروپي  هقضي كه

  هم   ـ  من  پدر  ـ  تو  عموي   كه  كنم  مي  فكر  من.    بوده  طور  همين  پيش  سال  هزارها
 .    دارد را مشكل همين

 . »   نماست گرگ يك درويش كه  كنم مي فكر من «
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 »     نظريه«    هشتم فصل

 . »     اي  ديوانه تو «

  مي دنبالم اي  ـ بيل.  روم مي اصلي تاالر به و  آيم مي پايين ها پله از عجله با
 .    برسد من به تا دود

  نظر  به منطقي: « گويد مي  اصرار با و گيرد مي را راهم سر ، افتد مي  جلو من از
  اينكه .  بودند شده شقه و د وسط از ها حيوان اينكه .  ها دندان  جاي .  آيد  مي
  بشود  خالص شواهد دست از خواهد مي  ـ سوزاند مي و كند مي جمع را ها الشه
    « . 

  مسيرم  به و زنم مي كنار راهم سر از را  او! » ديوانه: « گويم مي خشم با دوباره
  حاال  ـ است پدرت درويش كه گفتي پيش  وقت چند همين. «  دهم مي ادامه
  هم   به  ربطي  چه  اينها: «  گويد  مي  اي   ـ  بيل! »      نماست  گر گ  او  كه  كني  مي  فكر
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 تغيير ، شود مي كامل ماه وقتي فقط ، اند معمولي هاي  آدم نماها گرگ ؟ دارند
 . »     كنند مي

  مي  باز شدت به را جلويي  در! »  زني مي حرف ها ديوانه مثل تو: « زنم مي فرياد
.   است يكم و بيست قرن االن . «  گذارم مي پا خانه از بيرون روشني به و كنم
 به ديگر چيزهاي  حاال.  هست اي  ان دي  آزمايش.  دارد دوربين جا همه پليس
.    بياورد دوام هم  هفته يك تواند نمي نمايي گرگ هيچ ، امروز دنياي  توي .  كنار
    « 

  مي   ،  باشد  داشته  را  آدم  يك  زرنگي  اگر: «  گويد  مي  و  كند  مي  رد  را  حرفم  اي   ـ  بيل
  به  حسابي من  ، اخير ماه  چند اين توي  ؟  باشد  ،  بشود  تمام حرفم بگذار !  دانتو

 . »     ام فهميده  را ماجرا بيشتر.  ام كرده فكر قضيه

  خودم  را به همچنان كه  خواهد  مي دلم بيشتر.  ايستم مي جايم سر ،  بيزاري  با
  بخش  اما.  ندهم گوش اي  ـ بيل هاي  ديوانگي از كلمه يك به  حتي ديگر و بروم

 .     بداند بيشتر كه خواهد  مي و  است  شده ماجرا جذب وجودم از كوچكي

 »    ـ يا سربي هاي   گلوله درباره اگر اما.  بده ادامه: «  گويم مي خشم با

 خواهم  مي  من  كني  مي  فكر  تو: «  گويد  مي  و  پرد  مي  حرفم  توي  ناگهان  اي   ـ  بيل
 ! »     است من  پدر او  ؟ بكشمش

  طرف  اين سالنه سالنه ،  كند مي  تشريح برايم را اش  نظريه كه همچنان اي  ـ بيل
   مي طرف آن و

 .      پلكم مي كنارش ، هدف بي هم  من.  رود

  مي  نما گرگ  هم آدم آن ، بگيرد گاز را  كسي نما گرگ يك اگر ،  ها فيلم  توي  ـ
 هم اين طي را خانواده يك اعضاي  از نفر ها ده كه كنم نمي فكر من اما.  شود
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  از  كه باشد مربوط هايشان ژن به بايد اين.  باشند گرفته گاز ها نما گرگ ، قرن
 گرگ   كه  آيند  مي  دنيا  به  طوري   اقبال  بد   افراد  اين.    رسد  مي  ها  بچه  به  مادر  و  پدر
  زود  خيلي تغييراتشان كه است دليل همين به كنم مي فكر من.  شوند مي نما
 پنجاه  تا چهل درويش.  شود مي شروع ـ هستند نوجوان يا بچه وقتي يعني ـ

 .   است ساله

 .     كرده زندگي وضع اين با كه است سال ها ده كنم مي فكر   باشد، نما گرگ اگر

  ،  بودند اگر.  نيستند وحشي هاي  قاتل نماها گرگ: « دهد مي ادامه  اي  ـ بيل
  هاي  روزنامه من.  بود كشته  را  منطقه اين هاي  آدم  از  كلي بايد حاال تا درويش 

 به حوالي اين در كس هيچ ، ها سال اين در ـ ام زده ورق را كتابخانه يميدق
 . »     نشده كشته درنده جانور يك دست

 قرباني  كشتن  براي   شايد: «  گويم  مي  و  شوم  مي  وارد  بحثش  در  ،  معذب  حالتي  با
 . »      رود مي پرتي جاي  به هايش

 چند اين اما.  ام كرده رفك هم اين به من: « گويد مي صادقانه و جدي  اي  ـ بيل
 مي كامل ماه كه را هايي شب نديدم ، ام برنداشته او از چشم كه گذشته ماه
  ايم   ديده  را  او  محلي  هاي   كشتار  از  بعضي  ما  ،  تازه.    بگذراند  اينجا  از  بيرون  ،  شود
  ،   بكشد و كند شكار را خانه نزديك هاي   حيوان او اگر.   شده قصابي هاي  حيوان ـ

  درويش  اما.  بكشد را آنها و برود اينجا هاي  آدم شكار به كه ندارد دليلي ديگر
 قاتل   او   كنم  فكر  كه  داشت  وجود  كوچك  خيلي  احتمال  يك  حتي  اگر.    نيست  قاتل
  مي  پوزخند با. »    گفتم مي پليس به را قضيه ـ زدم نمي حرف تو با ، است
 »      ؟ دادي  مي لو را بابايت تو «: گويم

  اجازه  نبايد ما.  بودم  مجبور ، كشت  مي  آدم اگر: « گويد ي م  آهسته  اي  ـ بيل
 . »     بگردند ول  خودشان براي  آزادانه ها قاتل كه بدهيم
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  و   اصلي عمارت ميان آهني اي  كركره از اي  ورقه.  شويم مي نزديك ها اصطبل به
  رويم   مي   آهني  ورقه  آن  طرف  به  همچنان  ما.    است  افتاده  زمين  روي   ،   ها  اصطبل

  چند   كه  بوده  كوچك  اي   ميوه  باغ  قبال  اينجا  ،  نداريم  رفتن  براي   بهتري   جاي   چون  ،
  كنده  از يكي روي  اي  ـ بيل.  است باقي هنوز اش  شده قطع هاي  درخت از كنده
  مي  سيخونك آهني كركره  به  ، پايم با .  ديگر اي  كنده  روي  من و  نشيند مي  ها
 .     كنم مي بررسي را شواهد ،"   ذهنم"   در و زنم

 را  ها  حيوان  او.    است  وجدان  با  نماي   گرگ   يك  درويش  كه  كني  مي  فكر  تو  پس  ـ
   نه كشد مي

 .      را ها آدم

  آن   كه   كني   مي  قبول  تو   است؟  سخت  قدر  اين  كردنش  باور: «  پرسد  مي   اي   ـ  بيل
 »     ؟ نباشند نماها گرگ چرا پس ـ  اند حقيقي شياطين

  چون  ،  دارم باور را شيطاني موجودات آن من: « دهم مي جواب  خشكي لحن با
  ،  اند شيطاني آنها كه مطمئنم روزم  شبانه هاي  لحظه  همه   در  و .   ام ديده  را آنها

  هاي  هيوال به را ها آدم تبديل كه بخواهي من از اگر.  ابد تا بدكارند و شرورند
  بتوانم  شايد ـ شود مي گرگ شبيه اعمالشان كه موجوداتي به ـ كنم باور وحشي

  و پشمالو نمايي گرگ  شكل به ها شب معمولي آدم يك كه شود نمي مباور  اما. 
  پيدا  را خودش معمولي شكل دوباره ، بعد روز و بيايد در زرد هاي  چشم با درنده
 تغيير او كه نگفتم وقت هيچ من: « دهد مي جواب فوري  اي  ـ بيل. »    كند
.   جسمي  شرايط تا كن مي فكر روحي  وضعيت  يك  به بيشتر من.  ميدهد  شكل
    گويند؟  مي چي شان  درباره ها كتاب ـ»   
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 بدجوري  ها بعضي.  باشد  متفاوت تواند مي تغيير اين ، مختلف هاي  آدم در ـ
  توانند  مي ، درويش مثل ، بقيه.  كنند مي تغيير كلي  به و شوند مي دچارش
 .     باشند داشته را كارهايشان اختيار

  باز را  دهانت كه بار هر!  نمايي گرگ جاتر د: « گويم مي  و خنده  به زنم  مي  پقي
 . »     شود مي تر احمقانه قضيه ، كني مي

. »    باشد: «  گويد  مي  و  دهد  مي  بيرون  را  دهانش  هواي   عصبي  حالتي  با  اي   ـ  بيل
  كردم   مي  فكر  من.    كن   فكر  داري   دوست  طور  هر. «    افتد  مي  پايين  هايش   شانه
  من مدام كه است قرار اگر اما  باشم، كرده لطفي تو به موضوع اين گفتن با كه
 »     ـ من ،  بيندازي  دست را

 به ها حرف اين با كه كردي  فكر چطور حاال: « گويم مي و پرم مي حرفش توي 
 »     ؟  كني مي لطف من

  دفعه . «  برود كه گردد برمي . »  كنم نمي  زندگي  اينجا من: « گويد مي اي  ـ بيل
  مادربزرگم  و  پدربزرگ  كنار  ،  ويل  توي    رختخوابم،  توي   من  ،  بشود  كامل  ماه  كه  ديگر
 . »      درويش با ...  خانه توي  تنها...  اينجايي تنهايي تو اما.  است امن جايم ،

   

  جنون .  است ديوانگي.  بخندم  موضوع به  ك  كنم مي  سعي.  بعد  ساعت  چند
 .     بكنم را فكرش نبايد حتي.  محض

 ...     اين وجود با

 نماها  گرگ  وجود  چرا  ،  كنند  مي  حمله  سو  همه  از  شيطاني  موجودات  كه  دنيايي  در
 هاي جانور دنبال را جنگل بايد درويش چرا كه فهمم نمي من و ؟ نباشد ممكن



 
 

www.cafewriters.xyz Page 133 

 كتاب آن داخل هاي  چهره از بعضي چرا و ، بسوزاند پنهاني را آنها و بگردد مرده
 .     تابلوهاست تاالر تصويرهاي  از بعضي شبيه  درست

  نماهاست  گرگ درباره كتاب آن مكه ا شنيده اي  ـ بيل از فقط من ، ديگر فطر  از
  اي  ـ  بيل سر به سر ،  كتاب آن مورد در  شايد.  دارد عجيبي طبعي  شوخ   درويش. 

  تابلوها  آن و كتاب هاي  عكس ميان شباهت خودش شايد حتي.  باشد گذاشته
  عقل با ،  نماها  گرگ رد مو در اي  ـ  بيل نظريه  از بيشتر اين.  باشد كرده درست را

 .    است تر منطقي خيلي.   آيد مي در جور

 ...     اين وجود با

   

   

  به   ،  شود  مي  خانه  وارد  وقتي.    گردد  برمي  درويش  ،  آفتاب  غروب   از  پيش   درست
   روم مي استقبالش

    . 

    رفتيد؟ خاصي جاي  ـ

  هاي  ارهنك رنگ خاكستري موهاي . »  كردم سواري  كمي فقط: « دهد مي جواب
 .     كند مي مرتب را سرش

 »      كجاست؟ ميرآ: « پرسم مي

  مدام   اما  ،   ماند  مي  اينجا  بيشتر  كمي   يا  ديگر  هفته   يك  تا.    بگردد   مزارع  تو  رفته   ـ
 .     خانه رفت ـ   كجاست؟  بيلي.  است طرف آن و طرف اين
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. »    ندبي مي تلويزيون اآلن  كردم  مي فكر: « كند مي مكث كه  است  حمام  راه در
 . »      داشت كار: «  گويم مي دروغكي

  را  اش  قيافه.  كند مي دنبال را او اختيار بي من نگاه.  رود مي حمام به درويش
 مي  طبيعي غير چيزي  دنبال ـ سرش باالي  ، اش  آرواره تركيب ؛ گيرم مي نظر زير
 .     گردم

   

  شود  مي ديده رهابا پشت  از كوتاه هايي لحظه  در  فقط ماه.  انبوه ابرهاي .  شب
 .    است   شده كامل چهارمش سه ـ

  او  كه  سرخپوست زناني درباره مستندي  برنامه ـ بينم مي  تلويزيون ،  درويش با
 .   شناسد مي را آنها

  درمان  براي  بدن طبيعي  هاي  انرژي  از ها سرخپوست استفاده ، برنامه موضوع
 !     زه ـ ا  ـ ا ـ ا ـ يا ـ  خمـ.   هاست بيماري 

  پرت  درويش  حواس انگار.  كنيم مي بازي  شطرنج دست يك ،  برنامه اين از بعد
  كمتر  خيلي .    كند  مي   بازي   شل  خيلي(    ؟   كنم  مي  تصور  طور   اين  من  نكند )    است
 .   دهد مي نشان حرارت هميشه از

  سخت   را  بردش  و  زنم  مي  را   او  اصلي   هاي   مهره  از   تا  دو  من  اما   ،   برد  مي  را  بازي   او
 .     كنم مي

  مي   نگاهي  ساعتش  به  و  كند  مي  خرخر.    دهد  مي  قوس  و  كش  تنش  به  شدروي
 .      اندازد

     ؟ ماني مي بيدار  وقت دير تا تو.   بخوابم زودتر خواهم  مي.   ام خسته من ـ
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 خيلي هم من ، نه: « دهم مي جواب ، ام گرفته پايين را  سرم كه طور همان
 . »     بخوابم كه روم  مي  ديگر.  ام خسته

  به  را خودش  كه آلودي  خواب آدم مثل نه ـ  رود مي باال ها پله از بدو وبد وقتي 
 .     كنم مي  نگاهش  يواشكي ـ  كشاند مي رختخواب

.  كنم مي بازي  خودم با ، هدف بي.  چينم مي جايشان سر را شطرنج هاي  مهره
  ،  وزد  مي خانه بيرون كه  نسيمي ترين كوچك با ،  آرامش از  پر سكوت اين در

 .     شود مي بلند جير جير صداي 

 مي مكث اتاقم، در  پشت.  روم مي باال طبقه به.  كنم مي رها كاره نيمه را بازي 
 .    است  احمقانه. كنم

  احساس  ، بيندازم چشم كه جايي هر ، برود پيش طور همين اوضاع بگذارم اگر
  اجازه  نبايد.  كنم زندگي ـ خانه يك توي  ـ درويش با مجبورم من.  كنم مي خطر
 .     بگيرد قرار ما بين اي  مسخره فكر چنين كه همدب

  لحظه  يك.  درويش اتاق .  روم مي  دوم طبقه  به  و  گردم برمي  ها پله طرف به
  بيل   هاي   حرف  همه  دارم  تصميم  ـ  كنم  مرتب  ذهنم   در   را  قضيه  تا  مانم  مي   بيرون

.   رديگ مي  ام  خنده  ، كنم  مي فكر ناباورش قيافه به  وقتي .  بگويم او  به  را  اي  ـ
 .     شوم مي  وارد  و زنم مي در  به تقه تا دو ، بعد

 ...    بايد اما  ، شوم مي مزاحم كه متاسفم ـ

 .     زند مي خشكم

 .     نيست اتاق داخل كسي
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 هاي  خواب اتاق.  ها توالت و ها حمام.  مطالعه اتاق.  ام گشته را خانه همه
 .  همكف طبقه.  ديگر

 هايش بطري  هاي  رديف ميان تا است رفته سرداب به شايد كه كردم فكر حتي
 مجموعه  و بزند قدم

 .     زدم   سر هم آنجا به و  ، كند تحسين را اش

 .    نيست اينجا او اما

   

 و مرده هاي  حيوان آن به.  دهم مي گوش باد صداي  به.  نشينم مي تختم روي 
 .     ترسم مي خوابيدن از.  كنم مي فكر نماها گرگ به مربوط هاي  فيلم

   

  خوابم  بايد ،  ترس وجود با.  است زود صبح.  كنم  مي باز را  هايم چشم ناگهان
 رنگ  خاكستري  روز.  آيم مي  بيرون رختخواب از و زنم  مي  غلت .  باشد  برده

 .     اند كرده  تاريك را آسمان ابرها.  است دلگيري 

 تخم  بوي .    مور  مي  آشپزخانه  به  و  آيم  مي  پايين  ها  پله  از  ،  سنگين  هايي  قدم  با
  كشد  مي  طول  لحظه يك .  آيد مي زمزمه صداي  و ،  كرده  سرخ سوسيس و مرغ
 .      زند  مي لبخند.  بشود ورودم متوجه تا

 .     اي  شده بيدار زود ـ

 .     نخوابيدم خوب خيلي ـ

 براي  من ـ»    مرغ؟ تخم خوري؟ مي سوسيس ؟ اي  گرسنه: « پرسد مي درويش
    .  كنم  مي برشته نان خودم
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 ها  نان  تا  منتظرم  ،  او  به  پشت.    گذارم  مي  توستر  داخل  و  دارم  برمي  نان  برش  دو
 .    شوند برشته

 نكردم  پيدايتان  اما  ،  ببينم  را  شما  كه  باال  آمدم  ديشب  من: «  گويم  مي  معصومانه
 »    بوديد؟ رفته كجا. 

.   بخورم  چيزي  دهكده پاتوق رفتم! آهان: « گويد مي  بعد.  كوتاه بسيار مكثي
  را  كره . »    نكردم  خبرت كه متاسفم .  كرد  مي سواري  موتور  كه ديدم هم  را ميرآ
 .     دارم  برمي

     رفتيد؟ موتور با.   ندارد اشكالي ـ

 .     نشنيدم را صدايش اصال ـ گويد مي دروغ كه فهمم مي ،  آره بگويد اگر

 . »     كنم نمي سواري  موتور  ها وقت  جور اين.   رفتم پياده ، نه: « گويد مي

  سوسيس  به  درويش حواس  همه.  زنم مي  لبخند  و گيرم مي فاصله توستر از
  دهانم .  بودم شده نگران همه آن ديشب كه شود نمي باورم.  است كردن سرخ
 .   بگويم برايش را اي  ـ بيل هاي  حرف و ديروز ماجراي  تا كنم مي باز را

 .     بندم مي را دهانم ، بعد

  هايش  ناخن به من نگاه .  دارد برمي مرغ تخم يك  راستش دست با درويش 
 سرخي هاي  لكه و  اند دندانه دندانه و چرك اما ـ نيستند بلند.  شود مي دوخته
 .     است زيرشان

 .      است  خورده ديشب كه باشد چيزي  يا آهن   زنگ  ، رنگ شايد

 .     باشد خون است ممكن يا

 .      زده  بهت.  مبهوت.  خيره
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 .     اندازد مي باال را ها نان توستر  اهدستگ ، سرم پشت

 .     بكشم جيغ كه است نمانده چيزي 

   

  مي  ، برسد س  درويش اگر.  كشم مي بيرون  لباسشويي ماشين  از را ها لباس
 .     ام گذاشته جا پول هايم جيب  از يكي توي  كه گويم

  رنگ   آبي  جين  پيراهن  ـ  باالخره .    شلوارها.    ها  پيراهن.    ها  جوراب.    ها  شلواري   زير
  همان .  دارد عقاب شكل به كوچكي نشان چپ سمت اي  سينه جيب روي  كه ،

 .    بود  پوشيده ديشب  درويش كه پيراهني

  ، سيگار  بوي  از  اما  ،  دهد  مي  عرق  گند بوي .  ميدهم  حركت ام  بيني  جلو را  آن
 چند  پيراهن  اين  با  كه  آيد  نمي   نظر  به.    نيست  خبري   خاصي  خوراكي  يا  نوشيدني
 .     گرفت مي خوراكي و سيگار بوي  وگرنه ،  باشد گذرانده پاتوق در  را ساعت

   

  شدن  ناپديد درباره و  بزنم زنگ اي  ـ بيل  به خواهم  مي .  ام  نشسته تلفن كنار
     ـ ولي.   بزنم حرف او با پيراهنش نداشتن بو و خون  قضيه ،  درويش

 .     باشد رفته  پاتوق به ، گفت مي خودش كه طور همان  است ممكن

  كرده   عوض  رفتن  بيرون  از  قبل  ديدم  تنش  بار  آخرين  ديشب  كه  را  پيراهني  شايد
 .     باشد

 .     باشند توانند مي چيزي  هر هايش ناخن زير هاي  لكه

  نمي فكر وقت هيچ من ، بود نكرده پر مزخرفات اين با را من مغز اي  ـ بيل اگر
  او .  نبود اولش  بار اينكه.  بود  رفته بيرون خانه از خبر بي درويش  چرا كه كردم
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 كاري  او به من كه دارد انتظار هم مقابل در و ، دهد مي آزادي  من به خيلي
 .     ندارد هم مشكوكي چيز هيچ قضيه اين.   باشم نداشته

  دهكده  توي  را ميرآ واقعا ؟ رود  مي كجا كند؟ مي كار چه تنهايي ، بيرون آن اما
  جايي  ويل در كه او)  نيامد؟ خانه به همراهش  ميرآ چرا ، اگرديده  ؟ است ديده
  كه  پيراهني چرا ، است كرده عوض را لباسش رفتن بيرون از قبل اگر و(  ندارد
  لباسشويي ماشين توي  چركش هاي  لباس بقيه با حاال بوده تنش پاتوق توي 

     ؟ نيست

   

  هم   دور  اي ر ب  پاتوق  تايي  چند  ،  ده  داخل.    بره  و  شير  پاتوق  بيرون.    ويل  شري   كار
  درويش   ببينم  و  بزنم   سر  آنها  همه   به  خواهم   مي .    دارد   وجود  زدن   گپ  و   نشستن
 .     نه يا است بوده اينجا ديشب

  مرا  و  كرده  گم  را  ساعتش   درويش :  كنم  تعريف  مردم  براي   خواهم  مي  كه  اي   قصه
 كدام توي  ديشب كه آيد نمي يادش.  است نيفتاده اينجا آن ببينم تا فرستاده
 .    ميزنم سر  آنها همه به من ، خاطر همين به .  است بوده رستوران يا پاتوق

 چيزي  درويش به من هاي  جو و پرس  درباره  يكي است  ممكن ـ  شوم مي منصرف
 .     بگويد

 بي   قدر  آن.    آيم  مي  خانه  طرف  به  و  گردم  برمي  بره  و  شير  پاتوق  جلو  از  ،  سر  آخر
  مدرك  درويش غيبت بهانه درباره بتوانم كه نيستم جرئت و دل پر يا مالحظه
 .     نه هنوز.  كنم جمع

   



 
 

www.cafewriters.xyz Page 140 

 كه بپرسم ازش خواستم مي.  آمد اينجا ظهر از بعد ميرآ.  خانه در تنها.  شب
 نمي و بود كنارم درويش ،اما نه يا است گذشته خوش سواري  موتور ، ديشب
  ش ويدر .  رفتند بيرون پيش ساعت چند  آنها.  كنم رو خيلي را دستم خواستم

  نمانم بيدار شان برگشتن براي  و روند مي ويل به كه گفت من به

  بدك  چيپس كه گفتم هم من.  نه يا بگيرند برايم چيزي  خواه  مي كه پرسيد. 
 .     نيست

  آنكه   از  قبل  ؟  چي  باشند  نما  گرگ  دو  هر  ميرآ  و  درويش  اگر  ـ   احمقانه  واقعا  فكري 
 .     گذارم مي كنار را آن ، بگيرد  شكل ذهنم در كامل  طور به فكر اين

 اينجا از.  آجري  بخش  در.  عمارت انتهاي  نزديك اضافي هاي  اتاق از يكي داخل
  به  خوبي  خيلي انداز چشم هم تاالر  طرف آن  اتاق .  ديد شود مي  خوب  را جاده
  را  صدايي  هر تا گذارم مي  باز  را پنجره.  دارد پشت  آن  هاي  اصطبل  و  عقبي حياط
 .     مبشنو ميشود بلند كه

  گپ  مشغول كه ببينم  را ميرآ و  درويش اميدوارم.  ام چسبيده جلويي پنجره به
  خاتمه   اي   ـ  بيل  هاي   حرف  به   هميشه  براي   دارم   خيال.    گردند  برمي   دهكده  از  زدن
 يا است بوده من ترساندن براي  مهوع نقشه يك فقط اين كه  دانم نمي.  بدهم
 خيالم  ، عوض در  اما ـ شوم مي انيعصب  جنون حد تا ، باشد طور اين اگر.  نه

 .    شود  مي راحت

    * * * 

  از  ـ مانندي  زنگ  صداي  ناگهان.  شوند مي  بسته  هايم پلك.  شب نيمه از بعد
 .     آورد مي  بيرون گيجي نيمه  از را من ـ خانه پشت

  يواشكي  و برم مي باال اتاق باز پنجره لبه  از را  سرم.  پرم مي عقبي اتاق طرف به
  تقريبا  كه ماه.  نيستند صبح گرفتگي و سياهي  به ابرها.  كنم  مي نگاه را بيرون
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  شدن   جا  به  جا  اگرچه  ،   است  كرده  روشن  را  حياط  هاي   قسمت  بيشتر  ،   شده  كامل
 .     آورد مي وجود به را هايي سايه گاهي ، ابرها

  درخت   هاي   كنده  كه  جايي  همان  ،  اند  آهني  كركره  تكه  آن  نزديك   ميرآ  و  درويش
 .    دارند ارر ق

  روشن   نيمه  هايي  سايه  ،  سرشان  پشت.    بكشند  كنار  را  آهني  ورقه  كنند  مي  سعي
  دوزم   مي  چشم  آن  به.    خورد   مي  وول  بزرگي   جانور  انگار.    شود  مي  ديده   زمين  روي 
 .      افتد مي رويش   مستقيم ماه نور و روند مي كنار ابرها  ، بعد  لحظه چند. 

 .      اند زده بند پوزه دهانش به و  اند تهسب طناب با را پاهايش.   گوزن يك

 بينم مي بزرگ چوبي در لنگه دو.  اند كشيده كنار را آهني ورقه ميرآ و درويش
 زنجيري  و قفل و.  اند شده نصب بتون درون ،  درخت هاي  كنده حلقه وسط كه

  قفل   با  ،  آورد   مي  بيرون  كليدي   جيبش  از  ،  شود  مي   خم  قفل  روي   درويش.    كلفت 
 مي باال را در هاي  لنگه و اندازد مي كنار را زنجير ، كند مي باز  را آن و رود مي ور

 .     كند  مي باز را آنها و كشد

 روي  و كند مي بلند را گوزن درويش.  اند  شده كشيده زمين زير به كه هايي پله
  به  توجه بي درويش.  كند  مي تقال شدت  به حيوان.  اندازد مي  هايش شانه
  رود  مي دنبالش هم ميرآ.  رود  مي پايين ها پله از ، حيوان ي اه زدن پا و  دست
  سرش   پشت  را  در  هاي   لنگه   تا  كند  مي  مكث  كمي   ،   رود  مي  پايين  كه  پله  چند   او.  

 .     ببندد

  درون  هاي  در لنگه به من.  پوشانند مي  را صورتش و لغزند مي ماه روي  ابرها
 .  ام  مانده خيره زمين

 .    ام شده ميخكوب جايم سر  حركت، بي. هپريد رنگ  صورتي با و ساكت



 
 

www.cafewriters.xyz Page 142 

   

  فكر   آن .    جوم  مي  را  هايم  ناخن.    بيايند  بيرون  آنجا  از   ميرآ  و   درويش  كه  منتظرم
  سعي  چي؟ باشند نما گرگ آنها دو هر اگر ـ آيد  مي سراغم به  دوباره وار  ديوانه
 تقويت  را  ام  روحيه  ،  بود  داده  من  به  ورودم  موقع  كه  اطميناني  يادآوري   با  كنم  مي
  هم هنوز  وعده اين كه دانم نمي. »  رسد نمي تو به آسيبي هيچ اينجا«  ـ كنم
 .     نه يا است باقي خود قوت به

 .     ساعت نيم.  دقيقه پانزده.  دقيقه  ده.  گذرند مي ها دقيقه

 فرقي   ديگر  مواقع  با  شان   قيافه  ،  بردند  مي  پايين  را  گوزن  وقتي  آنها ـ   كنم  مي  فكر
 موي  نه.   نداشت

  زوزه هم  ماه طرف  به.  بود  معمولي هم هايشان  لباس.  تيز هاي  دندان  نه.  زياد
 .   كشيدند نمي

  به  نبايد هايش  دست  پس ، بيندازد  جا  قفل سوراخ در را كليد توانست درويش 
 .     نبود نماها گرگ مثل آنها رفتار نه و  ظاهر نه.   باشد درآمده حيوان پنجه شكل

  كله  و  سر...  كه گذرد مي  ساعت  يك حدود.  دقيقه پنجاه . دقيقه پنج و چهل
 .     شود مي پيدا شان

 !    آشپزخانه از ـ زمين كف درهاي  لنگه آن از نه اما

  برمي  را زنجير درويش.  چوبي درهاي  لنگه طرف به ـ روند مي بيرون خانه از آنها
 با   دو   هر.    زند  مي  لفق   آن  به  ،  بعد   و  گذراند  مي   در   بزرگ  هاي   حلقه   از   را   آن  ،  دارد

  را  ورودي  آن و گردانند برمي  در هاي  لنگه  روي  سرجايش را آهني ورقه  ، احتياط
  به  جا از مانده جا به شيارهاي  روي  را پاهايشان.  كنند مي پنهان نظر از دوباره
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.  كنند مي پاك را هايشان دست.  ببرند بين از را آن رد تا كشند  مي آهن جايي
 .     گردند برمي خانه به دو هر  ، بعد و  اندازد مي اطراف به هي نگا دوباره درويش

 ـ  روم مي اتاقم به فوري  و بندم مي را پنجره من ، شوند مي خانه وارد كه همين
 .    ببينند اينجا  را من خواهم نمي

 .      لرزم مي و روم  مي ها مالفه و پتو زير ، دارم تن به كه لباسي و كفش همان با

 .     ها پله طرف از  پاهايي صداي 

  ،   آمد  اتاقم  به  درويش  اگر  تا  زنم  مي  خواب   به  را  خودم  و  بندم  مي  را  هايم  چشم
 آنها  از  يكي  كه   ،  شنوم   مي  همچنان  را  پاها  صداي   اما .    ام  بوده  بيدار   نشود  متوجه
 .     رود  مي ـ مطالعه اتاق طرف  به ـ باال  طبقه به

  رختخواب   از  ،  رسد  نمي  گوش  به  يصداي   ديگر  وقتي.    مانم  مي  منتظر  دقيقه  چند
 .   آيم مي بيرون

  برمي  پشتي  اتاق  به  دزدكي ،  بعد .  پوشم مي  پيژامه و  آورم  مي  در را هايم لباس
 گردي خواب مشكل كه كنم مي وانمود ، شوند حضورم متوجه حاال اگر. )  گردم
 . (      دارم

  و  درويش.  بياورم در سر معما اين از دارم سعي.  كنم مي برانداز را آهني ورقه
  بايد  پس.  آمدند باال خانه داخل اما ، رفتند پايين ها پله از پشتي حياط در ميرآ
   باشد داشته مخفي  راهرو يك عمارت اين

    . 

  اهميت .    سرداب  ـ   گيرد  مي   شكل   ذهنم  در  واضح  خيلي   جواب.    سريع   اي   محاسبه
  با  هاي  بطري  رخاط به  درويش.  است قضيه  ظاهر  ، درويش براي  ها بطري  آن
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 براي  ، دارد نگه دور  سرداب از را من خواهد  مي كه نيست اش عتيقه و ارزش
 .     است  كرده پنهان آنها زير كه است چيزي  از محافظت

   

  مي .  ام چسبانده سينه به را زانوهايم.  است ممكن غير خوابيدن.  تختخواب
  در  محكم ام برداشته رهاوادي از يكي روي  از كه را رنگي اي  نقره تبر دسته.  لرزم
 .    كنم استفاده آن  از  نشوم  مجبور كه كنم  مي دعا.  دارم دست

   

 تبر دسته روي  هايم  انگشت.  شوند مي بسته هايم چشم ، سحر از  بعد كمي
 .     شوند مي شل

  اما  ، بكشم جيغ ميكنم سعي .  پرد مي اتاق داخل ميرآ.  شود مي باز در ناگهان
 .     آيد  نمي در جيكم ، كنم مي كه كاري  هر  و است شده ضمنقب  و  خشك گلويم

 محتويات درباره .  برد مي فرو پاكت داخل را دستش.  دارد دست در پاكتي ميرآ
 باال را تبر ميكنم سعي .  كنم مي تصور را وحشتناكي چيز جور  همه ، پاكت آن

  بيرون كتاپ محتويات از مشتي  ميرآ.  است  كرده گير ها مالفه  به  اما ،  بياورم
  و  كشم مي عقب را خودم ، ناگهاني حركتي با.  ريزد مي من طرف به و آورد مي
   روم فرو آن داخل من و كند باز  دهان سرم پشت ديوار كه كنم مي آرزو

    . 

  ،  سريع و  زنان نفس نفس.  خورد  مي صورتم توي  صاف ها چيز آن از تايي چند
  فهمم  مي  چون ،  زند مي برق چشمم تعجب  شدت از ، بعد و زنم مي كنار را آنها
     ـ كند مي پرت طرفم به ه ك چيزي 

 !  است چيپس
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 »      سرداب«    نهم فصل

 كركر درويش دوباره ، صبحانه سر.  خندند مي دارند هنوز ميرآ و درويش.  صبح
  همه  انگار كه دبو شده طوري  ات قيافه!  ات قيافه: « گويد مي و خندد مي

 ! »    بودند ريخته سرت هم با جهنم هاي  شيطان

 .     دارد غريبي و عجيب   طبعي شوخ من عموي  ،  ام گفته هم قبال  كه طور همان

  ،  برند مي لذت و زنند مي حرف كوچكشان شوخي از ميرآ و درويش كه مدتي در
 مي  نگاه  ام  هصبحان  به  و  ام  انداخته  پايين  را  سرم  فقط  ،  گويم  نمي  چيز  هيچ  من
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  داند  نمي او.  بودم ترسيده طور  آن من چرا كه  شود نمي متوجه درويش .  كنم
  نماست  گرگ يك او  كنم مي خيال ن كه داند نيم ، ام  ديده گوزن با را او من كه
  اگر   كه  دارم  شك.    كنم  مي  فكر  اينترنت  طريق   از  تير  هفت  يك  خريد  به  اينكه  و  ،

 .     بخندد طوري  اين توانست مي هم باز  ،  دانست مي را اينها

    * * * 

  ساعت  يك تا دقيقه پنج و چهل حدود ، زود صبح معموال درويش.  خانه در تنها
 .      دارم وقت  كافي اندازه  به ، تجسسي ماموريتي سريع اجراي  براي .  دود مي

  مي  در  روي  را دستم وقتي.  بروم  سرداب به  تا دوم مي پايين ها پله از عجله  با
 زمين  زير داخل هميشه هيوالها ، ترسناك هاي  فيلم در .  كنم مي مكث  ، گذارم 
 ترس تسليم نبايد من.  نيست فيلم اين اما.  كنند مي كمين جاهايي چنين و

  پنجه  و دست براي  واقعي هاي  ترس همه  اين كه وقتي نه ـ شوم تخيلي هاي 
 .      دارم آنها با كردن نرم

  ساعتم   به.    گذارم   مي  باز  را  در .    روم  مي  پايين  سرداب  هاي   پله  از  ،   صدا  و  سر  بي
  خودم  به ساعت نيم.  گذرد  مي دقيقه هفت  درويش  رفتن از ـ  اندازم مي  نگاهي
 .     نه هم بيشتر ثانيه كي حتي  ، دهم مي  وقت

  چراغي  و روم مي جلو پاكشان.  است  تاريك و  سرد.  كنم مي مكث ها پله پايين
 كامل  دور  يك.    گذرانم  مي  نظر  از  را  بطري   هاي   قفسه.    شود  مي  روشن  سرم  باالي 
 مثل پاهايم كه كنم  مي احساس.  است شده  عادي  غير قلبم ضربان.  چرخم مي

 در كه تبري  ، سرداب چراغ نور در.  اند شده ـ ـنگين نـ نـ سنـ ـ فيل يك پاهاي 
 .     آيد  مي نظر به  فايده بي و كوچك زيادي  دارم چپ دست

 را زمين كف و روم  مي ها قفسه ميان راهرو ترين نزديك به پاورچين پاورچين
  بتون  درون يكديگر كنار ، مختلف اشكال در ، سنگ هاي  قطعه ـ كنم مي بررسي
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 از يكي به تبرم دسته با ، شوم مي خم ، كنم مي مكث گاهي. اند گرفته جاي 
 .     دهم مي گوش ام ضربه  صداي  انعكاس به و  زنم مي تقه ها سنگ

  بعد  راهرو .  روم مي  چپ سمت به ، مسير انتهاي  در.  ثابت و محكم.  چيز هيچ
 .     چهارم  ،  بعد و  سوم راهرو بعد  ، كنم مي بررسي را

  ،  زنم مي تقه كه جا هر.  نيست عادي  غير ها سنگ تخته از كدام هيچ ظاهر
  يك  و سالم نيز ها سنگ تخته ميان بتون .  است عادي  ام ضربه صداي  انعكاس
 .     شود نمي  ديده مخفي دري  از نشاني هيچ .  است پارچه

   

  دقيقه  سي  از دقيقه بيست .  بودم كرده شروع را كارم كه گردم  برمي جايي به
  مي   عرق  ،  برسد  دماغش  به  نيمسوز  زغال  بوي   كه  خوكي  مثل.   است  گذشته  وقتم
 آن  شايد.  باشم  كرده  اشتباه  سرداب  مورد  در  شايد  كه  كنم  مي  فكر  كم  كم.    ريزم
  خواهم  نمي هنوز اما.  باشد كف هم طبقه  هاي  اتاق از  يكي در مخفي ي ورود
 .      شوم تسليم

  يا ترك دنبال به.  هاست ديوار متوجه حواسم  همه  حاال.  گردم  مي را اتاق دور
  مي  ديوارها خشن و  سخت سانگ تخته روي  را هايم انگشت ، احتمالي شكافي
 .     كشم

  ـ باشد داشته طول متر سه شايد و تس ا سقف بلندي  به كه  ـ بطري  قفسه هر
  مخفي  ورودي  تواند مي قفسه ـ شوم  مي  اميدوار.  پوشاند  مي  را ديوار از  بخشي

 تنها ، آورم مي بيرون را ها بطري  از تا دو وقتي اما!  باشد كرده پنهان نظر از را
 هاي رديف از ديگر بطري  چند.  است سنگي ديوار بينم مي آنها پشت كه چيزي 
 .     بينم نمي عادي  غير  نشانه هيچ اما ، آورم مي بيرون را ديگر
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  مي  خيره سرم باالي  سقف به .  است كردن  تلف وقت  اين.  گذرد مي دقيقه دو
  قفسه  همه آن ـ درويش  كتاب هاي  قفسه از يكي پشت ورودي  آن شايد.  شوم
     ... را  راهم و كنم شروع اصلي تاالر از را كارم بايد.  باشد شده پنهان ـ

  را  سرداب كه افتم مي راه دوباره وقتي.  شود مي دور ذهنم از ناتمام ، فكر اين
  سرم  ،  شوم  مي  خيره  لكه  طرف  به.    بينم  مي  زمين  كف  را  سياهي  لكه  ،  كنم  ترك
  مي  در بسته نيمه حالت به را هايم چشم و نگيرد را نور جلو تا كشم مي كنار را

 .     بشود بهتر ديدم تا آورم

 جاي  يك  شك بدون.  است مانده دور نظر از  كه  رنگي كم مانند رهداينيم لكه
 .     پاست

  مي   نگه  تميز  واقعا  را  اينجا  درويش  ـ  نيست   سرداب  در  زيادي   پاهاي   جاي   چند  هر
 پا جاي  اين كه چيزي .  ام كرده  كشف كه  نيست پايي جاي  اولين اين اما ـ  دارد
  قسمت  و ، هاست بطري  رديف به پشت كه است اين كند مي متمايز بقيه از را

 .     است پنهان ها بطري  زير آن پاشنه

 !    كردم پيدايش

   

  نبود   وقت.    برود  بيرون  درويش  كه  منتظرم.    ام  عصبي.    كنم  مي  تماشا  تلويزيون
  باال  يكراست  ،  شدم پا جاي  متوجه كه همين.  كن بررسي را ها  بطري  رديف آن

  آن  اما ، آمد  بعد دقيقه  چند درويش.  بستم  سرم پشت را در  احتياط با و  آمدم
  سرخي   روشن  هاي   لكه  تا  بودم  زده  صورتم  به  سرد  آب  و  بودم  اتاقم  در  من  موقع
 .     كنم محو بود آمده وجود به پوستم روي  ، سرداب هيجان  از كه را
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 اتاق در را وقتش بيشتر ، هميشه مثل ، برگشته خانه به كه وقتي از درويش
  براي .    است  گذرانده  اينترنت  در  زني  گشت  و   زدن  تلفن  ،  دنخوان   كتاب  به  مطالعه
 .   قرارم بي خيلي  ،  سرداب به برگشتن

 .     كند مي ام ديوانه ، بكنم را كار اين اآلن  توانم نمي اينكه

  درويش  خواهم  نمي ـ هستم خانه جلويي در مواظب حواسم و  هوش همه  با
  مي باز طوري  را در ،  روم مي توالت وقتي حتي .  نشوم متوجه من و بزند بيرون
 .    بشنوم را پايش صداي  ، آمد پايين ها پله از  او اگر كه گذارم 

  كه   شوم  مي  مجبور  باالخره   او.    صبورم   من   اما.    ام  نرسيده   موفقيتي  به  كه  حاال  تا
 .    كند زنداني   باال آن را خودش تواند نمي كه ابد تا.  برود بيرون

   

 .    است نرفته  بيرون هنوز درويش.  شود  مي شب

 .     دارد اي  برنامه چه  شب براي  كه پرسم مي سرسري  خيلي ،  وقتمان دير شام سر

  هم  امشب كه كردم فكر: « گويد مي و كند مي باز را نيشش خجوالنه حالتي با
 .   بزنم پاتوق به سري 

    « 

    ؟ بينيد مي را ميرآ ـ

:  پرسم  مي    داند؟  مي  كي  ،  ميرآ  غريب  و  عجيب  كارهاي   با.    نه  هم  شايد  ،  شايد  ـ
 »     دارد؟  لطفي چه ده توي  خوردن نوشيدني« 

  آنها من  ـ. »    ببينم آنجا خواهم  مي را  دوستانم از  تا چند: « گويد مي خنده با
    ؟ شناسم مي را
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  يك  به.  اند قديمي دوستان از ، نه: « گويد مي آهسته بعد و كند مي مكث
 .  رويم  مي رسمي مهماني

 . »     برويم سينما به اي  ـ بيل و تو با شايد  بعد اما. هستند  اينجا روزي  چند هاآن 

 ، بيايد نظر به هوا به سر و خودماني كه كند مي سعي خيلي ، زدن حرف موقع
 ديگر شب چند تا اينكه خاطر به ـ فهمم مي را هايش حرف واقعي معني من اما
  ،  بماند  بيرون  وقت دير تا ها  شب بايد ، بگذرد و  بشود كامل ماه  كه وقتي تا ،

 .    كند مي خواهي عذر

   

 توي  را سرش ، رفتن موقع.  رود مي بيرون  خانه از درويش 21:48 ساعت سر
  لبخند  آرام ، جوابش در.  نمانم منتظرش كه گويد مي خنده با و آورد مي اتاقم
  وشيدهپن  قشنگي  كفش  ،  است  نكرده  عوض   را  لباسش  چرا  كه  گويم  نمي  و  زنم  مي
  كه  كارهايي همه ت است نزده عرق ضد خودش به ، نكرده مرتب را موهايش ،

  خودش  به را ديگران نظر خواست  مي و رفت مي  رسمي مهماني يك  به واقعا اگر
 .     داد مي انجام  بايد ، كند جلب

 !    بگيرد ياد چيزها خيلي كاري  مخفي درباره بايد عمو

   

 اين.    بدهم   انجام  روشن  روز  را  كار  اين  دادم  مي  حترجي.    ترديد.    سرداب  در   پشت
 بايد  كي  و  ماند  مي  بيرون  كي  تا  درويش  دانم  نمي  اينكه  ،  رفتن  پايين  شب  وقت
 منتظر صبح تا كه كنم مي فكر.  نيست خوب هيچ ، باشم برگشتنش منتظر
   برود بيرون اش صبحگاهي ورزش و نرمش براي  او تا بمانم

 .      دارم خطر بي  و مطمئن وقت ربع سه  قطع طور به كه  دانم مي طوري  آن. 
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 وجود  با  صبح  است  ممكن.    ام  خسته.    ام  نخوابيده  اصال  تقريبا  اخير  شب  دو  اما
  باشد   رفته  دست  از  فرصت  كه  بشوم  بيدار  دير  قدر  آن  و  بمانم  خواب  ،  ساعت  زنگ
    . 

 .     روم مي پايين و گيرم مي محكم را تبر دسته ، عميق   نفس يك با

   

 بطري   از  يكي  وقتي  اما.    است  يكپارچه  و  محكم  ها  بطري   رديف  طرف  دو  هر  ديوار
"   آجرهاي "  به و برم مي  فرو بطري  آن خالي جاي  در را دستم ، دارم  برمي را ها

 صداي  با.  شنوم  مي گرفته و  خفه را صدا  انعكاس ،  زنم  مي  تقه  رديف  اين پشت
 .     دهم مي هلش و گيرم مي را قفسه لبه ، كشم  مي نفس خرخر

 .      خورد نمي تكان

  تكان   هيچ  ـ  كنم  مي  امتحانش  ديگر  طرف  از.   كند  نمي  فرقي  ـ  دهم  مي  هل  بيشتر
  از را چوبي قفسه.  كجاست از مشكل ببينم تا آيم مي عقب كمي.   خورد نمي
 اين  طرف  دو.    بينم  مي  نازكي  جداره  ،  پايين  تا  قفسه  وسط.    كنم  مي  نگاه  نزديك
  چند  اندازه به ـ كمي.  كنم جدا هم از را آنها كنم مي سعي و گيرم يم  را جداره

 .      شوند مي ثابت جايشان سر محكم ،  بعد و  خورند مي تكان ـ ميليمتر

  فقط.    است  فلزي   جداره  همان  كار  كليد  كه  كنم  مي  فكر.    نيست  زدن  زور  كار  چاره
 .    كنم استفاده آن  از  چطور كه بفهمم بايد

  بي .  كشم  مي ها  بطري  از يكي باالي  را هايم انگشت.  كنم مي بررسي  را قفسه 
 مي حل راه دنبال  به همچنان ذهنم در و چرخانم مي راست و چپ به بطري  هدف
 .     گردم
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  بيندازم   نگاهي  قفسه  هاي   كناره  به  دوباره  تا  روم  مي  چپ  سمت  به  قدم  يك  وقتي
  ياز  يك .  ماند مي خيره هايم  انگشت روي   نگاهم و  شوم مي متوقف لحظه يك ،

  دهم  مي هل جايش سر  دوباره را آن  ،  بعد  و  كشم  مي  بيرون نيمه  تا را  ها بطري 
  ،  بعد كشم مي باال را آن و پيچانم مي و گيرم مي را بطري  باالي  ، زنان لبخند. 

 مطمئنم اما ، كنند مي حركت جايشان سر راحت ها بطري  همه.  آن كنار بطري 
  مي  آنها از يكي به ، كنم امتحان يكي يكي را قفسه روي  هاي  بطري  همه اگر كه
 .     دارد  فرق بقيه با كه رسم

  كه   زنم   مي   حدس  چه   اگر  ،   كنم  مي   شروع  چپ   سمت  پايين  رديف  از .    اصولي  كار
 ها  بطري .    باشد  قفسه   وسطي  هاي   رديف  در  ،  باالتر  جايي  بايد  اهرم  يا  وسيله  آن
 و  كشم  مي  بيرون  ،  چرخانم  مي  را  آنها.    مكن  مي  امتحان  يكي  يكي  و  ترتيب  به  را

  مي  جا همه انگشتم اثر ، طوري  اين.  گذارم مي جايشان سر ، اول حالت مثل
 .     كنم مي  فكر يكي اين به بعدا اما  ـ پوشيدم مي  دستكش بايد ـ ماند

  طرف  به بعد رديف حاال .  بينم مي  راست سمت  تا را رديف اين هاي  بطري  همه 
 ...     بعدي  رديف.  چپ طرف  به آن  از  بعد رديف.   راست به باالتر.  چپ

    * * * 

  رسم   مي   نتيجه  به  زودي   به   اينكه   از  اضطراب  با .    گذرند  مي   دقايق .    آيم  مي  باالتر
  بطري .  كشم  مي محكم زيادي  را ها بطري  از  يكي .  كنم مي زياد را  كارم سرعت ،
 آنكه  از قبل و شوم يم  خم فوري .  افتد مي پايين و آيد مي بيرون جايش از

  انگشت   با  را  بطري .    گيرم  مي   هوا   در  را  آن  ،  شود   تكه   هزار  و  بخورد   زمين  به  بطري 
 بيشتري   دقت   و  احتياط  با  را  كارم  ،  آن   از  بعد   و  گذارم  مي   جايش  سر  ،   لرزان  هايي
 .     دهم مي ادامه
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  ارم د كم كم.  راست سمت ، آخر به مانده  رديف چهار. گذرم مي وسط رديف از
   دست از را اميدم

 فكر ها قفسه وسط ورودي  كردن باز براي  ديگري  راه به كنم مي سعي.  ميدهم
  است  ممكن كه ام شده عصبي قدر آن اما ، است احمقانه كه دانم مي.  كنم
     ـ اآلن همين

 چيز همه.  خورد نمي تكان اما ، چرخانم مي را آن.  راست سمت  از هفتم بطري 
 .   شود مي متوقف

 هاي  بطري  با.  كنم مي برانداز را بطري  و كشم مي باال را خودم.  گيرد مي نفسم
  تر محكم را  آن.  است چسبيده  جايش سر محكم فقط ، ندارد فرقي هيچ ، ديگر
  نمي   حركت  اصال  اما.    است  نكرده  گير  جايي  به  كه  شوم  مطمئن  تا  دهم  مي  تكان
 .     كند

 .     آيد  نمي بيرون ـ شمبك  بيرون جايش از را بطري  كنم مي سعي

  ماند  مي خيره بطري  در پنبه چوب روي  نگاهم.  كنم مي نگاهش دوباره ، اخم با
 .  شود مي  باز نيشم. 

  دهم   مي  فشار  آرام  و  گذارم  مي  پنبه  چوب  روي   را  راستم  دست  اشاره  انگشت  سر
    . 

 طري ب  قفسه   نيمه  دو .    بلند  كليك   صداي   يك .    رود   مي  فرو  بطري   درون   پنبه  چوب
  آن كف كه شود مي نمايان تاريكي راهرو و ، شوند مي دور  هم  از و لغزند مي ها

 .  دارد پايين طرف به  ماليمي شيب

 اصطبل  طرف  به  ـ  كنم   مي  بررسي  ذهنم  در   را  آن  جغرافيايي  موقعيت  ،  سريع  خيلي
 .      رود مي  ساختمان پشت هاي 
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  از .    روم  مي  جلو  قدم   يك.    كنم  مي  شروع  را  كارم  ،  بشود  مانعم  ترس  آنكه  از  قبل
 .     روم  مي پيش.  گذرم مي  ورودي  درگاه

   

 صداي  با  ها  بطري   قفسه  ميان  ورودي   كه  ام  نرفته  جلو  قدم  نه  يا  هشت  از  بيشتر
  قلبم .  ام مطلق  تاريكي در حاال.  شود مي بسته سرم پشت ماليمي خش خش
 شايد  تا كنم مي دراز طرفين به را هايم دست.  بيايد در جايش از  خواهد  مي

  شدت  از تا مانده ثانيه صدم چند فقط.  كنم حس را حقيقي چيزي  ، كم دست
 ...     كه بيايم  در پا از كلي به ترس

  قدر  آن اما ،  است ضعيفي  و مات  نور.  شوند  مي روشن سرم باالي  هاي  چراغ ... 
 .     كند روشن  را دربسته و تنگ داالن آن كه هست

 هايم لب روي  رمقي بي لبخند.  بلعند مي  را نور هايم مچش.  گيرد مي آرام قلبم
  موقع  كه فكر اين در ـ كنم امتحانش تا گردم برمي قفسه  طرف  به.  نشيند  مي

  فشار  را آن.  چپ سمت ديوار روي  اي  دكمه.  روم بيرون آنجا از چطور برگشتن
  راه   و  روند  مي  كنار  دوباره  قفسه  نيمه  دو  و  شوند  مي  خاموش  ها  چراغ.    دهم  مي
 .      شود مي باز

  دوباره   ،  بعد.    شود  بسته  ها  قفسه  ورودي   تا  مانم  مي  منتظر  و  روم  مي  سرداب  به
  شوند   مي  بسته  ها  قفسه  وقتي  بار  اين.    روم  مي  داالن  داخل  و  كنم  مي  باز  را  آن
  بعد  لحظه چند.  روم  مي فرو داالن  موقت تاريكي در  و  دهم مي  ادامه  راهم  به  ،
  آسودگي   با  و  اندازم  مي   باال  به  كوله  و  كج  نگاهي  ،  شوند  مي  وشن ر  ها  چراغ  وقتي  ،

 .     دهم  مي تكان نور طرف به را دستم خيال

 !    خونسرد  آقاي  ـ گريدي  گروبز
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  از  آن شيب ، بيشتر كمي يا متر بيست از بعد.  است مستقيم مسيري  داالن
.   بلند سقفي با باريك مسيري .  شود مي مسطح پايم زير زمين و رود مي بين
  پوشيده  شن از نازكي اليه با هم زمين كف.  است پوشانده خزه را ديوارها روي 
 چند ، نباشد قرن چند تونل اين عمر اگر كه دهند مي نشان ها خزه.  است شده
 .     هست  ساله ده

  حلقه  ، دستگيره جاي  به كه شود مي ختم رنگي تيره و ضخيم چوبي در به تونل
 .   دارد  بزرگي طاليي

  اتاق  در درويش اگر.  شنوم نمي صدايي هيچ اما ، چسبانم مي در به را گوشم
 كه كنم دعا بايد فقط.  است ممكن خغير كردنش غافلگير ، باشد در اين پشت
 .     برود پيش خوب اوضاع

 صداي  با در.  كشم مي محكم را آن.  گيرم مي دست به را  طاليي و بزرگ حلقه
 .      شوم مي اردو.   شود مي باز غيژ غيژ

   

  چوبي  هاي  ستون روي  سقف.  ها بطري  سرداب اندازه به كم دست ، بزرگ اتاقي
  المپ   هيچ  ـ  سوزند   مي  ديوارها  روي   مشعل  چند.    است  گرفته  قرار   محكمي   و  قطور
 .      آيد مي بدي  بوي .   ندارد وجود برقي

  باالي .    اندازم  مي  نگاهي  اطراف  به  و  گذارم  مي  باز  را  در  ،  روم  مي  اتاق  داخل  وقتي
  سقف  ارتفاع  به  تقريبا .    است  گرفته  جا  قفسي  ،  راست  سمت  ديوار  نزديك  ،  اتاق
  درون   گوشه  چهار  از  قفس.    اند  گرفته  قرار  هم  تنگ  كه  باريكي  هاي   ميله  با  است
 .     است  شده پيچ زمين

  مي پا و دست رمق  بي خيلي و  است بسته پا و دست هنوز.  گوزن  قفس داخل
 .     است همين  از بد بوي  آن.   است افتاده خودش فضوالت ي رو.   زند
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 كوچك  ميز  سه  ،  مخفي  اتاق  اين  در.    گيرم  مي  فاصله  قفس  از  اما  ،  روم  مي  جلو
  كتاب   از  پر  آنها  روي .    است  شده   كاري   كنده  ،  آدم   شكل  به  ها  ميز  پايه.    دارد  قرار
.   است زده بيرون آنها از يكي زير از نيز شطرنج  اي  صفحه از اي  نيمه.  است
 .     شدن روشن براي  آماده  هاي   شمع.   كاغذ هاي  ورقه.  خودكار

.   نيست  خبري  ، اسلحه  از .  است  افتاده زنجير و طناب هاي  حلقه  ، اي  گوشه در
 اما ، باشد شمشير و تبر بايد هم اينجا ، خانه داخل مثل كه  كردم مي فكر من
 .     نيست اينجا هم  چوبدستي يك حتي

  گنج  حس لحظه يك ؛  كنم مي باز را درش عجله با! است گنج حتما ـ  وقصند يك
 شفتري   لرد  اي   افسانه  گنج  همان  اين  يعني.    كند  مي  غلبه  ديگرم  حواس  به  جويي
     ؟  است

  شده لوله هاي  طومار و قديمي  هاي  كتاب  از پر ـ خورد  مي ذوقم توي  حسابي
  سكه   يك   شايد  ؛  ببينم  را   وقصند  كف  تا  زنم  مي  كنار  ا   هار   كتاب  و  كاغذها .    است
 .     شوم مي بلند جايم از خالي دست اما.  بشود پيدا طال تكه يك يا

  روي  كاسه  يك .  شوم  مي  نزديك  قفس به دفعه اين.  زنم مي  گشتي  اتاق دور 
  كدام  هيچ كه دارد قفل دو قفس در.  است آب براي  گمانم به ـ بينم مي زمين
 .     نيست اي  دريچه هيچ  هم قفس درون به اغذ  كردن وارد  براي .  نيستند بسته

  مي  معلوم  كار  اين  با  اما  ،  كنم  آزاد  و  ببرم  بيرون  آنجا  از  را  گوزن   كه  كنم  مي  فكر
  و  دم  اين وجود از من كه بداند  درويش  خواهم نمي.  ام  بوده اينجا من كه شود

    .   كند مي كار چه من با ، بفهمد اگر  كه نيستم مطمئن.   دارم خبر دستگاه

  شمع  و گرفته غبار هاي كتاب از پر آنها از تا دو روي .  كنم مي بررسي را ميزها
 كامال هم را ميزها دور هاي  صندلي.  اند  نشده روشن وقت هيچ كه است هايي
  بازند  آنها از بعضي ،  است كمتر ديگر ميز روي  هاي  كتاب.  اند داده هل ميز زير
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  اين   صندلي.    اند  سوخته  نيمه  تا  دو  هر  كه  است  ميز  روي   هم   بزرگ  شمع  تا  دو  ،
 .     است شده كشيده عقب ميز

.   چرخم مي ميز دور  ،  بزنم دست چيزي  به  آنكه بدون.  روم مي سوم ميز سراغ
  نيفتد   اتفاقي  يا  نشود   فعال  جادويي  طلسمي  احتماال  تا  نزنم  هم   به  را  چيزي   مراقبم
    . 

 بتوانم تا كردم مي جور قصه يك و زدم مي زنگ بايد!  بود اينجا اي  ـ بيل كاش
  ـ  بشوم مطمئن خودم آنكه از قبل تا خواستم نمي اما.  دارم نگهش اينجا شب
 كه  اينجا تا.  بكشم قضيه اين به را او پاي  ـ نيستم مطمئن هم هنوز چند هر
  يا   باشد  نما  گرگ  موجود   يك  درويش  بدهد  نشان  كه  ندارد   وجود  چيزي   ،  بينم  مي
 .     كند استفاده مخفيگاه اين از  ،  گوزن كردن اسير از تر شرورانه كاري  براي 

  مي   بعد.    كشم  مي  عقب  كمي  را  صندلي.    بشوم  رو  به  رو  ها  طلسم  با  كه  مجبورم
 .     گذارم مي ميز روي  را دستم ، احتياط با و نشينم

 .     افتد  نمي اتفاقي هيچ

  روشن   را  شمع  مندار   جرئت  اما  ،  است  ميز  روي   كبريت  تا  چند.  است  كم  اينجا  نور
   ممكن ـ كنم

  شمع  كه بشود متوجه يا بفهمد را بويش ، آيد مي اينجا وقتي درويش است
 .      است شده قبل  از تر كوتاه و سوخته

.    ندارد   مفهومي  هيچ  برايم  كلماتش   اما  ،   خوانم   مي  را  ها   كتاب  از   يكي   باز  صفحه
  هاي  طلسم با ، درويش  مطالعه  اتاق هاي  كتاب مثل حتما ،  باشد  انگليسي اگر

  شود مي محافظت آنها  از خواندن مخصوص

    . 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 158 

  همان  الي  را انگشتم يك البته ـ روم  مي  جلو  صفحه چند و زنم  مي  ورق را كتاب
.   بياورم اول حالت به را  كتاب دوباره بعد  تا گذارم  مي  بود باز  قبال كه اي  صفحه

  كتاب .    دارد  وجود  يجادوي   يا  رياضي  نمودار  چند  چه  اگر  ،  نيست  خبري   ،  عكس  از
 روم  مي  ديگر  هاي   كتاب  سراغ  و  گذارم  مي  باز  ،  بود  قبال  كه  اي   صفحه  همان  در  را
    . 

  دست  ـ زنم مي داد!  شود مي ظاهر صورتم جلو گرگي افتاده بيرون هاي  آرواره
  صندلي  روي   از   كه  است   نمانده  چيزي   و  ـ   كنم  دفاع  خودم   از  تا  آورم  مي   باال  را  هايم
    ـ بيفتم پايين

  حالتي   با  ،  است  دستم  توي   كتاب  زير  كتاب   جلد  فقط  آن  كه  فهمم  مي  وقتي  ،  بعد
 .   خندم مي عصبي

  ـ  افتادن وحشت به عكس  يك  از طوري  اين.  كنم كنترل را احساساتم است الزم 
 !     است مسخره  خيلي كه جدي  جدي 

  مي باز دارد  گرگ عكس جلدش روي  كه را كتابي و  گذارم مي كنار را رويي كتاب
 مدادي  هاي  طرح  و  عكس يكي اين اما  ،  اند  نامفهوم هم كتاب اين  كلمات.  كنم
 .      است گرگ نيمه ـ  انسان نيمه  موجوداتي تصوير آنها بيشتر ـ دارد زيادي 

  خشن  ها نقاشي .  ميكنم نگاه را ها تصوير و  ها عكس  ، اضطراب پر سكوتي  در
 پايين نيمه اما ، است طبيعي كامال بدنشان بااليي نيمه كه مردهايي ـ ترند

  معمولي  هاي  آدم مثل بدنشان كه هايي زن ؛ است گرگ بدن  شكل به بدنشان
 مو  با  تنشان  همه  كه  هايي  بچه  ؛  است  بدقيافه  گرگي  شكل  به  سرشان  اما  ،  است

 تيز و دار كنگره آنها نيش هاي  دندان و دارند كشيده هاي  لب ، شده پوشيده
  خشونت  ها نقاشي به نسبت اگرچه ، ترند كننده ناراحت ها  عكس اما.  است
  در   عجيبي   هاي   ناهنجاري   كه   هستند   هايي   آدم  تصوير  آنها  بيشتر.    دارند   كمتري 
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  دندان  ، افتاده شكل از هايي صورت با ، پشمالو اغلب ؛ شود مي ديده ظاهرشان
 .      كشيده و باريك هاي  چشم و تيز هاي 

 حقيقي  آنها  كه  است   اين  ،  است  كننده  راحتنا  اندازه  اين  تا  ديدنشان  اينكه  علت
 .     اند

  ها  عكس اما ، باشند هنرمند يك قوي  تخيالت حاصل است ممكن ها نقاشي
 تحريف  و ها عكس دستكاري  دوره اين در كه دانم مي من البته.  اند واقعي
 شوخ حاصل ها عكس اين كه كنم نمي  فكر اما ، است اي  ساده كار واقعيت
  علمي   هاي   كتاب  هواي   و  حا  و  ظاهر  ،  كتاب   اين.    باشد   كاسيع  شركت  يك  طبعي
  مثل و كدرند ها رنگ اما ، اند رنگي هايش عكس از بعضي چه اگر ـ دارد را كهن
  عكس   اين  كه  كسي  كنم  نمي  گمان  من.    اند  لكه  لكه  ،  قديمي  خيلي  هاي   عكس
 خبر با ديجيتالي شيوه به  عكس ترميم فني اطالعات از  است كرده جمع را ها
 .      باشد بوده

 نگاه  دقيق  و طوالني خيلي را هايشان قيافه من اينكه با ، كتاب داخل موجودات
 اينجا  ها  گاراده  يا  ها  گريدي   از  تصويري   هم  اگر.    آيند  نمي  نظر  به  آشنا  ،  كنم  مي
   دهم نمي تشخيص را آن من ، باشد

    . 

.   دارم برمي دارد رارق ميز راست طرف در كه را ديگري  كتاب و بندم مي را كتاب
  گرگ  شكل به اي  مرده هيوالهاي  از گالسه هايي عكس با ، است جديد يكي اين
  نوشته .  است شده كشيده بيرون آن محتويات و دريده شكمشان  كه انسان ـ

  نوعي  ـ  است   كتابي  جور   چه   اين  كه  دانم  مي  اما  ،  بخوانم  توانم  نمي   را  كتاب  هاي 
 كرده تحقيق  مانند گرگ الخلقه  عجيب  هاي  آدم  ره دربا يكي.   شكافي كالبد مباني
 .      است  رسانده چاپ  به را هايش يافته و
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  آنها آيا كه  پرسيدم مي و رفتم مي آزمايشگاهي به اگر كه كنم مي  تصور وقتي 
  لرزم   مي  ،  افتاد  مي  اتفاقي  چه  ،  نه  يا  دارند   نماها  گرگ  شكافي  كالبد  درباره  كتابي
 !    شود مي باز نيشم و

  افتد   مي  حجمي  كم  كتاب  به  چشمم  ،  گذارم  مي  كنار  را  شكافي  كالبد  كتاب  تيوق
  چروكيده  رنگ  اي   قهوه  چرمي  پوشه  با  را   آنها  و  اند  شده  كنده  نيمه  هايش  صفحه.  
  ارباب  آن سرخ هاي  چشم به نگاهم و  كنم مي باز را آن.  اند بسته هم به اي 

 .     الس  لرد ـ ماند مي خيره شيطاني

  اين .  دهد مي فشار و گيرد مي را گلويم يكي انگار.  زنند مي  يخ هايم انگشت
  جزئيات .  داد نشانم آسايشگاه  در من مالقات موقع  درويش  كه نيست تصويري 

.   دهد مي نشان را شيطاني موجود آن سر فقط.  است تر دقيق خيلي يكي اين
  مي  دازبران  را اش قلنبه قلنبه و سرخ پوست هاي  چين ، وحشتناكي شيفتگي با

  چشم  خصوص به.  خاكستري  تيز هاي  دندان ، كوچك دهان ، طاس سر ، كنم
  به  اي  لكه فقط انگار  ، ام گفته هم قبال كه طور همان ـ اند عجيب خيلي هايش
 .     دارند مردمك و تيره سرخ  رنگ

 ببينم  را  پوشه  هاي   عكس  بقيه  تا  بزنم  ورق  را  صفحه  آن  خواهم  مي  لرزان  تني  با
 .    كند مي ميخكوب سرجايم را من وحشتناك اي  زمزمه ــ   ــ كه

 ...     گروبيچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچ...   سالم ـ

  مي  چشم شده  نقاشي صورت  به  و كنم مي رها را ورقه  آن !  است  خودش  صداي 
   حالتي با كه دوزم

 .      كند مي نگاه من به خيره ـ تصور قابل غير و مانند كابوس
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  هاي  لب حتي. »  كن آزادم: « كند مي زمزمه صفحه لداخ شيطاني هيوالي  آن
.    شوند  مي  باريك  شكافي  اندازه  به  هايش  چشم  و  خورند  مي  تكان  اندكي  نازكش
 .     كند مي  باز را نيشش تصوير. »    ام تو  رنج...  تشنه من« 

 مي خودم نجات براي  كنان هق  هق .  بندم مي محكم را پوشه ، كشم مي جيغ
 از  لحظه يك شيطاني ارباب ، وار ديوانه دويدن آن در كه نم ك مي تصور و دوم
    دهم فصل.    دارد نمي بر من از چشم و نيست جدا من

     »روز   ترين طوالني«

  انگشت .  لرزم مي.  كنم مي هق  هق .  ام شده  گلوله تخت باالي .  تختخوابم
  بيرون   به  نگاهي  هايم   انگشت  الي   از  ،  مدام   ؛  ام  گذاشته  هايم  چشم  روي   را  هايم
  برسند  راه از هايش نوچه و شيطاني ارباب  آن كه منتظرم لحظه  هر  و اندازم  مي
    . 

   

.   ايستد  مي  حركت از  تقريبا قلبم.  ها پله  از  پاهايي  صداي .  بعد  ساعت  چند
 .   زنم  مي نفس نفس

  دعا .    گرت  ،  بابا  ،  مامان  ـ  افتم  مي  كشتار  آن  ياد  به.    شوند  مي   گشاد  هايم  چشم
 تيغه باشد بهتر شايد.  بكشم زجر خواهم نمي.  بشود تمام سريع كه مكن مي
 ...     شيطاني موجوداتش  آن  آنكه از قبل و بگذارم گلويم روي  را تبر

 !     درويش ـ  سوت صداي 

  مي  من  اتاق  طرف  به   بعد  ،  شود  مي  متوقف  پاها   صداي .    نالم  مي   آسوده   خيال  با
 .     كشم مي باال چانه تا را آنها  و روم  مي ها مالفه و پتو زير فوري .  آيد
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  گروبز   ،  خوبي : «  پرسد  مي.    آورد  مي  اتاق  توي   را  سرش  و  كند  مي  باز  را  در  درويش 
  ـ . »    ام  ديده  د خواب يك  فقط ، بله: « دهم مي  جواب  ضعيفي صداي  با»    ؟
 .    بمانم كنارت توانم مي  من ، بخواهي اگر

 .     خوبم واقعا.   خوبم ، نه ـ

 .     بينمت مي صبح ، پس ـ

 .     خير به شب ـ

  را  آن و بدوم  در طرف  به خواهم مي.  گذارد  مي باز نيمه را  در ، رود  مي  وقتي 
  وين  كه ترسم مي ـ بيايم بيرون رختخواب از كه ندارم جرئت اما ، ببندم محكم

 خودشان دنياي  به مرا و بگيرند را پايم مچ ، باشند منتظرم تخت زير آرتري  و
 .     شندبك

   

 پرتو با و  آيد مي باال  خورشيد باالخره اما ، بشود سحر تا كشد مي طول قرن يك
 .     برد مي بين از و  سوزاند مي را من هاي  ترس پاكش هاي 

  م   تعقيب  غرب  طرف  به  را   شب  هاي   سايه  و  شود   مي  ظاهر  افق   در  خورشيد   وقتي
  مي  باز را آن و روم مي پنجره طرف به ، آيم مي پايين تخت از آهسته ، يكند
  احساس  ، بلعم مي آب مثل را آن.  است خوشايند اما ، سرد صبح هواي .  كنم
 .      گيرم مي آرام  و دهم مي تكان را خودم ، كنم مي سبكي

     ؟ كردم خيال را آن فقط من يا زد حرف من با تصوير آن واقعا يعني

 عصبي زيادي  من اما.  بود واقعي كنم مي فكر.  دانم نمي هم خودم ، راستش
 ممكن هم اين.  دادم مي نشان واكنش بايد آنچه از بيش چيزي  هر به.  بودم
 .    باشد بوده توهم يك اش همه  كه است
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  را   آنها   من.    بود  نماها  گرگ  آن  تصوير  ،   داشت   حقيقت   قطع  طور  به   كه  چيزي   اما
 .    نكردم تصور

 الس   لرد  راز.    كنم  متمركز  رويشان  را  حواسم  بايد  من  كه  هستند  چيزي   همان  آنها
 را  نما  گرگ  يك  وجود  مدارك  تا  رفتم  سرداب  به  من.    گذاشت  بعد  براي   شود  مي  را

 .     كردم پيدا كه دارم  باور و.  كنم پيدا

 .     كنم خبر را كار اين فن  اهل  كه است وقتش

 ...     صدا را اسپلين اي   ـ بيل شود مي ـ

   

  هميشه   از  تر  عبوس  اسپلين  مادربزرگ.    زنم  مي  زنگ  است،  خواب  درويش  وقتي
  دقيقه  سه و بيست و هفت ساعت اآلن: « گويد مي تندي  با.  دهد مي جواب
 ! »     بودم خواب هم  من و است خواب  هنوز  او!  است

 قبل  خواهم مي من.  است مهم خيلي.  كنم مي خواهش: « گويم مي آرامي به
 . »     بزنم حرف  او با برود، مدرسه  به اي   ـ بيل آنكه از

  او  به بعد  تا بدهي من به را پيغامت تواني مي : « گويد مي و كند مي فين فين
 . »     بزنم حرف خودش با  بايد من ، نه: « كنم مي   اصرار. »     بگويم

  را  آلود خواب اسپلين جناب كه رود مي  باالخره اما ، ميكند غرولند  ديگر كمي
 .      كند بيدار

  نفعت  به : « گويد مي و  كشد  مي  خميازه  تلفن  پاي  ي ا ـ بيل ،  بعد  دقيقه  يك
 . »     باشد ميان در زندگي و  مرگ قضيه كه است

  بعد   و  روي   مي  مدرسه  به  كن  وانمود.    اينجا  بيايي  بايد  تو: «  گويم  مي  مقدمه  بي
  طرف   اين  ؟  اي   داده   دست  از  را  عقلت  ؟  چي: «  گويد  مي  كنان  غرغر. »      اينجا  بيا
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  بشوم   جيم  مدرسه   از.    شود   مي  خبردار  مادربزرگ  ،  ببرم  دماغم  تو  را  دستم  من  ها
 »     ـ و

 تنها درويش با اينجا خواهم نمي.  است كامل ماه امشب: « گويم مي آهسته
 . »     بمانم

 .     بيني مي خودت.  بيا ـ»    شده؟ چي : «  گويد  مي اي  ـ بيل.  محتاطانه مكثي

  مطمئنم .  گذارم مي سرجايش را گوشي ، بپرسد ديگري چيز بتواند آنكه از قبل
  شك  تا بگويم چي درويش  به دانم نمي.  كشاند مي اينجا را او كنجكاويش كه
 .    ماند مي اينجا شب  اي  ـ بيل چرا كه نكند

   

  چشم و انداخته كولش روي  را اش مدرسه كيف.  رسد مي راه از 9:17 ساعت سر
  زند  مي  برق  عرق  شدت  از  هشسيا  موهاي .    است  كرده  جمع  ظن  سوء  با  را  چپش

 .     باشد دويده بايد ـ

  نگه  باز برايش را آن پيشخدمت يك مثل من كه ـ خانه جلو  بزرگ در از وقتي
  مادربزرگ   وگرنه  ،  بيايم  زودتر  توانستم  نمي: «  گويد  مي  ،  شود  مي  وارد  ـ  ام  داشته
  كجاست   يشدرو. «    اندازد  مي  اطراف  به  نگاهي  ،  كارآگاه  يك  مثل. »    كرد  مي  شك
 »     ؟

  مدرسه از  عملي  كار يك تا آيي  مي اينجا  تو گفتم او  به.  اش  مطالعه اتاق توي  ـ
 .    دهي انجام من با را

 »    كرد؟ باور : « پرسد مي  غرولند با اي  ـ بيل

 .    داريم خبر ماجرايش از ما كه داند  نمي او.   نكند باور كه نداشت دليلي ـ
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 داري   قبول  ديگر  پس : «  گويد  مي  و  كند  مي  نگاهم  راضي  خود  از  حالتي  با  اي   ـ  بيل
 »      ؟ است  درست من حرف كه

 .     برم  مي آشپزخانه به را او ، دادن جواب از قبل

 .     دارم قبول ،  بله ـ

     ؟  كرد عوض  را نظرت چي!   هوررا ـ

  ديدم  را مخفيگاهش: « گويم مي لبي  زير.  نشيند مي هم اي  ـ بيل.  نشينم مي
 مخفي   زمين  زير  و  سرداب  كشف  و  گوزن  درباره  و  دهم  مي  ادامه  را  هايم  حرف. »  

  اين  ـ زنم نمي حرفي الس لرد به مربوط قسمت  از فقط)  دهم مي توضيح برايش
 . (        است  شخصي

  درويش كه كند قانعم  تا آورد مي دليل برايم  همچنان اي  ـ  بيل.  10:15 ساعت
 .      ندارد خطري  هيچ

  او !    است  خودش  براي   قفس   ؟  بيني  نمي: «  گويد  مي   تلخي   اوقات  و   عصبانيت  با
  امشب.    انداخته  آنجا  را  گوزن   ،  خاطر  همين   به.    است   خبر  با   رفتارش   تغييرات   از

 مي را حيوان ، كرد تغيير حالش وقتي و كند مي زنداني قفس توي  را خودش
  چطوري : « سمپر  مي . »     ماند مي قفس توي  ، پايين همان  صبح فردا تا و خورد
 »     ؟  آيد مي بيرون

  احتماال  و دارد  خبر درويش بيماري  از  او .  باشد  اينجا همين خاطر به بايد .  ميرآ ـ
 .      كند كمكش كه آيد  مي ماه هر

  شده   كامل  ماه  وقت  هر  كه  گويي  مي  تو  ،  كن  فكر: «  گويم  مي  اصرار  با  جوابش  در
 »     ديگر؟ يكي يا بوده؟ هم ميرآ هميشه .  اي  داشته نظر زير را درويش ،
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  هميشه  نه  ،   نه  ،  خوب : «  گويد  مي   و  خورد  مي  وول  جايش  سر  ناراحتي  با  اي   ـ  بيل
 »      ؟ آيد  مي بيرون چطوري  پس: « گويم مي  و پرم مي حرفش وسط»    ـ اما ،

  دستش  دم جايي را كليد بايد: « گويد مي بعد.  كند مي فكر لحظه يك اي  ـ بيل
 . »      آيد مي بيرون  خودش ، شود مي   تمام قضيه كه هم  وقتي.   كند آويزان

  نكند  استفاده  كليد  از   ،  است   حالت  آن  دچار  وقتي   كه  شود  مي   باعث  چي  ،  خوب  ـ
  تو : « گويد مي و چرخاند مي حدقه در را هايش چشم اي  ـ بيل    نيايد؟ بيرون و

 »      كند؟ استفاده كليد از   بتواند گرگ يك كه  اي  شنيده  وقت هيچ

 .     آورد را گوزن كه شبي  ، كرد استفاده آن  از ديگر شب يك وا ـ

  تو .  بود نكرده تغيير پس: « گويد مي و  ميكند اشاره نكته همين به  اي  ـ بيل
  سعي  كه طور همان و ايستد مي. »  آمد  مي نظر به هميشه مثل او كه گفتي
  مي  طرف آن و طرف اين آشپزخانه توي  ، بدهد توضيح برايم را افكارش كند مي
 .     رود

 و ـ بشود كامل ماه  آنكه از پيش كمي.  باشد طوري  اين بايد قضيه: « گويد مي
 كنم  نمي فكر من.  ريزد مي هم به درويش هاي  هورمون ـ  آن از بعد شب چند
  دليل   همين  به.    ندارد  را  كارهايش  همه  اختيار  اما  ،  كند  تغيير  بدني  نظر  از  او  كه
 .    كند مي شكار را  ها حيوان و  زند مي پرسه جنگل توي  هم

  نمي   را  كسي  او.    نكند  حمله  ها  آدم  به  كه  هست  انسان  قدر  آن  او  ،  اين  وجود  با
 .     كشد

  شود  مي  ظاهر  درونش هيوالي .    كند مي   فرق اوضاع  ،  است كامل ماه كه  شبي  «
 كه بدهد تن خطر اين به تواند نمي او.  گيرد مي دست به را چيز همه اختيار و
  ـ  بشود قتل مرتكب است ممكن طوري  اين.  بگذارد آزاد را  هيواليي ودوج آن

 .      بكشد برسد دستش به كه را جانداري  هر يا...   ها آدم ، ها  حيوان است ممكن
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  خودش   او. «    زند  مي  بشكن  هيجانزده  اي   ـ  بيل. »    كند  مي  زنجير  را  خودش  پس  «
  كه  دارد  وجود زنده وانحي يك آنجا است مطمئن و كند مي زنداني قفس  توي  را

  ماند  مي  جا  همان  را  شب  همه  ،   پس.  بخورد   و  كند   پاره  تكه  را   آن  درونش  هيوالي 
  اين  وقتي ، صبح.  شود مي  وحشي و كند مي تغيير حالتش ،  كشد مي زوزه  ،

  آنجا  از   معمولي   آدم  يك  مثل  و   كند  مي  آزاد  را  خودش   ،   روند  مي  بين  از  ها  حالت
 . »      آيد مي بيرون

  من: «  دهد  مي  ادامه  اي   دوستانه  لبخند  با  و  دارد  برمي  دست  رفتن  راه  از  اي   ـ  بيل
.   ديدم  نمي را او اآلن مثل وقت  هيچ اما ، ام كرده تحسين را درويش هميشه 
 .    آيد مي كنار خودش بدبختي با درويش

  براي   ،  باشد  الزم  وقتي  و  گيرد  مي  پيش  را  معمولي  زندگي  يك  ،  تواند  مي  وقت  هر
  سختي   و  تنهايي  ،  كند  مي  زنداني  را  خودش  درونش  هيوالي   برابر  در  دنيا  از  حفاظت

  داري  ديگر.  دار نگه دست: « گويم مي آميزي  كنايه لحن با... »    تحمل را ها
 كنان  پرخاش  و  گردد   برمي  من  طرف  به  خشم  با  اي   ـ  بيل. »      آوري   مي  در   را  اشكم
  است  بازي  مسخره براي  فقط ضيهق اگر كردي؟  صدا را من چي  براي : « گويد مي
 ! »   بروم اينجا از  آمدم كه سرعتي همان به توانم مي ،من

  خواستم  تو از من.  نكردم مسخره را چيزي  من: « گويم مي مفهوم نا صدايي با
  ترسم  مي من. «  شوم مي خيره او به شرمندگي با. »  بيايي اينجا كمك براي  كه
 ... »     يايدب من سراغ  و بشود عوض امشب  اگر. 

  از  جلوگيري  براي  قفس .  كند  نمي را كار  اين او : « گويد مي اطمينان با  اي  ـ بيل
   است اتفاق همين

    . « 
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 نيستم مطمئن من  ولي ، شايد: « گويم مي و ميدهم تكان سر تاييد نشانه به
  خانه   شب  دو  يكي  بشود  شايد  كه  كردم  فكر.    بيندازم   خطر  به  را  خودم   بخواهم  كه
  تا: «  گويد  مي  و  كند   مي  نگاهم  تعجب  با  اي   ـ  بيل... »      تا  بمانم  تو  پيش  ،  شما
  كه  كنم نمي فكر.  اند نمانده مان خانه شب من هاي  دوست از كدام  هيچ حاال

  خواب   از  زود  صبح  امروز  كه  حاال  خصوص  به  ـ  بيايد  خوششان  مادربزرگ  و  پدربزرگ
  مي  من  ـ دارم  بهتر فكر يك  من اما. «  زند مي برق صورتش . »  كردي  بيدارشان 

 ! »    مانم  مي اينجا شب و آيم

 »      ؟ دارد اي  فايده چه كار اين: « گويم مي اخم با

 تپل  تو  از  من: «  گويد  مي  ،  كشد  مي  دست   شكمش  به  كه  طور   همان  و  خندد  مي
  مي   نظر  به  تر  خوشمزه  چون   ،   آيد  مي  من   سراغ  اول  ،  بشود  آزاد   نما  گرگ  اگر.    ترم
 . »     بروي  در اينجا از  كه كني مي پيدا فرصت هم تو طوري  اين.  آيم

 . »     اي  ديوانه تو: « گويم مي و دهم  مي بيرون ام بيني از  را هوا ، عصبانيت با

  گريدي  از هم من ، باشد چي هر.  ام ديوانه كه البته: « دهد مي جواب لبخند با
 ! »     هستم ها

   

  مورد در شنگش و  شوخ  ادعاهاي  وجود با اي  ـ بيل.  تشويش پر و طوالني  روزي 
  نظر بعضي از.  است عصبي من اندازه به ، ندارد وجود ترسيدن براي  چيزي  اينكه
  دچار بار  دو يكي و  آيد مي نظر  به پريده رنگ خيلي  ـ است من از  بدتر حتي ، ها

  چند  كه است ناجوري  چيزهاي  خاطر بجه اين گويد مي خودش.  شود مي تهوع
 .      است اعصابش از ها حالت تغيير اين كه مطمئنم من  اما ، خورده  يراخ  روز

: «  گويم مي ، آيد مي بيرون توالت از  و خورد مي هم به حالش كه بار آخرين
 فكر ، آوري  مي باال مدام كه طوري  اين.  بروي  خودتان خانه كه باشد بهتر شايد
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  هم  خيلي: « گويد مي و دزن مي رمقي بي لبخند. »    بخورد درد به بودنت نكنم
 . »     بدهم  فراري  را نما گرگ استفراغم با بتوانم  شايد.  نباش مطمئن

 ! »     ام نديده چيزي  چنين وقت هيچ ها فيلم  توي  من:« خندم مي

  سر   مادربزرگش  و  پدربزرگ  به  تا  برود  خانه  به  شود  مي  مجبور  اي   ـ  بيل  ظهر  از  بعد
  مختصر  غذاي  يك: « گويد مي  او.  است شتهبرگ  مدرسه از  كه كند  وانمود و بزند
  گويم  مي مادربزرگ به بعد  و ، رسم  مي هايم مشق  و  درس به كمي  ،  خورم مي
 شب موجودات هاي  عادت روي  بايد و است طبيعت درباره ام  مدرسه تحقيق  كه
 . »     كنم كار زي 

 . »     نيست واقعيت از دور خيلي: « گويم مي  و آورم  مي در شكلك

   

 .      است درويش ـ زند  مي تقه در به يكي.  تنها.  خودم تاقا در

 .     خانه  رفت مي بايد ـ   ؟  كجاست اي  ـ بيل ـ

 .     كردم هوس دفعه يك.  كردم مي  درست اي  تابه كيك داشتم ـ شد حيف ـ

  قبل  اما.  بماند اينجا شب تا گردد برمي اي  ـ بيل  بگويم كه كنم مي  باز  را دهانم
. »     باشم  بيرون  وقت  دير  تا  شب  مجبورم  من: «  گويد  مي  او  ،  بزنم  حرفي  آنكه  از
     ؟ ا ـ

  قديمي   هاي   دوست  از  تا  چند  ديدن  به  دوباره  است  قرار.    برم  مي  مهماني  را  ميرآ  ـ
 .  برويم مان

     ؟ راحتي  تنهايي تو.  گردم برنمي شب احتماال

 .     ميدهم تكان سر ، بگويم چيزي  آنكه بدون
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 . »     كنم مي  خبرت حتما ، رفتن از قبل: « دده  مي قول

   

 صدا را اي  ـ بيل كه  كنم مي خواهش او از و زنم مي زنگ اسپلين مادربزرگ به
 .     بزند

. »     خورد مي غذا دارد.  آمده مدرسه از تازه اي  ـ بيل: « گويد مي اعتنا بي و سرد
 .      است مهم ـ

  تلفن  پاي   را  اي   ـ  بيل   اما. »    است   مهم  چيز  همه  امروز   انگار: «  گويد  مي  غرولند  با
 .      زند  مي صدا

  را  تو درويش نگذار و شو  وارد پشتي  در  از  ، گردي  برمي  وقتي: « گويم مي او به
 »     چرا؟: « پرسد مي. »    ببيند

 اينجا من كه كند مي فكر او.  رود مي بيرون شب كه گفت من به اآلن همين ـ
 .    تنهايم

     ؟ چي كه خوب ـ

  درويش   اگر.    نشود  بدتر  اوضاعمان  تا  ببيند  را  چيز  همه  نگذار: «  گويم  مي  تشر  با
  اگر .  واقعي دردسر يك ـ داريم دردسر امشب ، كنيم مي فكر ما كه باشد هماني
  حمله   اگر  طوري   اين.    گردد  نمي  تو  دنبال  ،  بشود  آزاد  وقتي  ،  اينجايي  تو  كه  نداند
  كار  در اي  حمله: « گويد مي اصرار با اي  ـ بيل   . » ماست نفع به اوضاع ، كند

     باشد؟ ، بيا پشتي در از اما ـ  شايد ـ. »    نيست

  باشد : « گويد مي شده  تسليم و لبي زير لحني  با اي  ـ بيل بعد .  مكث لحظه يك
    « . 
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 پنهان من اتاق داخل.  نبيند را او  درويش تا آيد  مي خانه به  يواشكي  اي  ـ بيل
  ـ  نيست  زياد مواردش كه  ـ  زنيم مي حرف وقتي .  بنديم مي را اتاق در .  د شو مي

 خودم  با  مدام  اخير  شب  چند  كه  را  تبري   دسته  من.    آوريم  مي  پايين  را  صدايمان
 اما ، خطريم در ما كه ندارد باور هنوز اي  ـ بيل.  ام گرفته محكم ، ام داشته
  كنار  ، تخت روي  ،  ام آورده اتاق به پايين طبقه  از  من كه را كوتاهي  شمشير
 .     است گذاشته دستش

 اخير  ساعت  دو  در.    لرزد  مي  و  پريده  رنگش  ؛  است  كرده  پيدا  ترسناكي  ي   قيافه  او
  واقعا  ـ  نيست عصبي  كه  فهمم مي حاال .  است خورده هم به حالش  بار سه ،

 .      است مريض

  آهسته   ،  كشد  مي  هورت  را  گرم  شير  ليوان  و  پيچد  مي  خودش  دور  را  ها  پتو  وقتي
 . »    بماني رختخواب در بايد تو: « گويم مي

  است  بد خيلي حالم: « گويد مي غرولند با.  ريزد مي اشك هايش  چشم از مدام
  دهد   مي  تكان  محكم  را  سرش    ؟  بروي   اينجا  از  خواهي  مي  ـ. »      ميرم  مي  دارم  ـ

    . 

 قاتل  درويش كه كنم ثابت تا ببينم تو با  را قضيه اين خواهم مي.  نه  صبح تا ـ
 .     نيست

     ـ اگر اما ـ

  از ! » آيد مي دارد: « گويد مي آهسته و كند مي ساكتم ، سريع حركت يك با
  خودش با هم را  ها پتو و  خالي ليوان  ـ پرد مي پايين و  زند  مي  جست تخت روي 
  كند مي حبس سينه در  را نفسش و خوابد مي زمين روي  صاف ـ كشد مي پايين
  .   
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  كه كنم مي وانمود و كنم مي باز فكاهي اي  مجله ، نشينم مي تخت روي  من
 .    ام  مطالعه مشغول

 .     شود مي  وارد و ميزند در درويش ، بعد  لحظه چند

     ؟ بخوري  شام آيي مي ـ

 .     نيستم  گرسنه خيلي امشب .   متشكرم نه ـ

  استفراغ   بوي   اينجا: «  گويد  مي  و  ،  اندازد  مي   چين  دماغش  به  ،  كشد  مي  بو  را  هوا
  به  كنم فكر.  آوردم باال  من ، آره : « گويم مي و  خندم مي خجوالنه . »    آيد مي
  گذارد   مي  من  پيشاني  روي   را  دستش  پشت   و  آيد  مي  جلو. »      باشد  غذايم  خاطر
    . 

 .     گفتي مي من به بايد ـ

 ...     بيند مي را ناسپلي اي  ـ بيل ، بشود خم جلو به ديگر متر  سانتي چند فقط اگر

 .      رود مي عقب   و. »   نداري  تب: «  گويد مي  درويش

 .     است غذايم مال ، گفتم كه طور همان.   ندارم كه البته ـ

 .     باشد همين   فقط اميدوارم ـ

  بيرون  به نگاهي پنجره  از بعد ، كند مي نگاه ساعتش به.  آيد  مي نظر به  نگران
 تو  كه  نيستم  اينجا  من  ،  بخورد  هم  به  حالت  هم   ازب  اگر: «  گويد   مي  و  اندازد  مي
 . »     بگذراني ويل توي  را امشب كه باشد بهتر شايد.  برسانم دكتر به را

     ؟ مطمئني  ـ. »      است خوب من حال.   شود نمي چيزي :« گويم مي فوري 

.   ام نبوده خوبي اين به وقت هيچ: « گويم مي شادي  لبخند با و خورم مي قسم
 ...      م هوم ـ»   
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 .     كند مي قبول را حرفم اما ، آيد  نمي نظر به خوشحال

     ؟  بياورم چيزي  برايت آشپزخانه  از خواهي مي ـ

 .     خورم  مي  سبك غذاي   يك و روم مي پايين  بعدا.   متشكرم ، نه ـ

 .     بينمت مي صبح ، پس ـ

  برود  بيرون او تا  نمما مي لب بر لبخند قدر آن و. »  فردا تا: «  گويم مي لبخند با
    . 

 . »     بيرون بيايي تواني مي حاال! ف اوف : « گويم مي ، شود  مي رفع  خطر وقتي

  ،   بعد.    دارد   لب  بر  رمقي  بي  لبخند.    آيد  مي   باال  تخت  پشت  از   وحشتزده  اي   ـ  بيل
 .      دود مي توالت  طرف به و زند مي چنگ شكمش به ، شود  مي  سفيد  صورتش

  توانست مي ديگري  شب هر.  كشم مي  آه و  گيرم مي  انآسم طرف  به را سرم
     امشب؟ چرا  اما ،  بشود بد حالش

    * * * 

 ! »    رفتم من: « شنوم مي راهرو از بلندي  صداي .  آيد   مي باال ماه .  شب

 يكديگر به فوري   اي   ـ بيل و من! »  خداحافظ: « زنم مي فرياد جوابش در هم من
  حياط طرف به  كه اتاقي ـ  رويم مي  پشتي اتاق به  هم  با دو هر  ،  كنيم مي  نگاه
  رنگي  تكه چند هاي  شيشه كه ، پنجره قاب از را خودمان و ـ  دارد ديد خانه پشت
   كند مي كار چه درويش ببينيم تا  كشيم مي باال  ، دارد

    . 

  مي  زمين زير توي  يكراست  كه  بندم مي  شرط: « گويد مي اطمينان با اي  ـ بيل
 . »      اميدوارم: « گويم مي جوابش در و كشم  مي آه. »    رود
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  آهني  كركره  ورقه  طرف  به و آيد  مي  بيرون ساختمان از  درويش ،  بعد  لحظه  چند
 كنار   را  ها   زنجير  قفل   ،  دارد   برمي   را   آن  دقت  با.    هاست  اصطبل  نزديك   كه  رود  مي
  دوباره  ار  آهني  ورقه درويش وقتي  اما ـ زند  مي لبخند  رندانه اي  ـ  بيل.  گذارد مي
  برمي  درويش.  شود مي محو لبخندش ، گرداند برمي ورودي  در هاي  لنگه روي 
 .      رود مي جنگل طرف به و گردد

 »    ؟ كنيم كار چه حاال: «  پرسم مي آهسته

 .      كند تمام را حرفش ندارد جرئت اما... »   كه رود مي حتما: «  گويد مي اي  ـ بيل

 خودش  حال  به  را  او  ،  دارد  وجود  راه  دو: «  يمگو  مي  گرفته  و  عصبي  صدايي  با  من
 . »     كنيم تعقيبش  يا ـ بگذاريم

  آنجا  اگر ؟  بروي  دنبالش  جنگل توي  خواهي مي  تو: « پرسد  مي  ترديد با  اي  ـ بيل
 ... »     ببيند را ما و كند تغيير حالش

 داشته را چيزي  چه انتظار بايد كه دانيم مي كم دست ما: گويم مي تندي  با
 خبر ديگر كس هيچ. «  كنم مي سنگين و سبك را تبرم. »  ايم آماده و ، شيمبا

 ... »     بكشد را يكي و برود بگذاريم اگر.  ست موجودي  جور چه او كه ندارد

 دلخوري با بعد اما ، چرخاند مي حدقه در را هايش چشم ، اعتراض براي  اي  ـ بيل
 . »      رويم مي  دنبالش: « گويد مي

  كند   مي  مكث  تاالر  توي   اي  ـ  بيل  ،  پايين  طبقه.    رويم  مي  پايين  ها  پله  از  عجله  با
  وقتي .  بردارد ، بودم  داده دستش قبال آنكه از تر بلند و تر تيز شمشيري  تا

 يكي  ،  دارد  برمي  هم  را  ديوار  روي   هاي   چاقو  از  تا  دو  ،  است  سالح   انتخاب  مشغول
  كاري   محكم  براي : «  گويد  مي   و  دهد   مي  من  به  را   يكي  آن  و  بندد   مي  كمرش  به  را

    « . 
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 . »     آيد مي خوشم فكرت از: «  گويم مي و زنم مي لبخند ، لرزان تني با

  تعقيب   را  نمايي  گرگ  تا  افتيم  مي  راه  ـ  وار  ديوانه  و  شجاعانه  عصبي،  حالتي  با  ـ  بعد
 . كنيم

   

   

   

    يازدهم فصل

 !»     اوووووووووووووو «

 جنگل   وارد .    زنيم  مي   دور   را   ها  انباري   دوال  دوال.    آييم  مي   بيرون  خانه  از  يواشكي
  شب . دهد مي  نشان را  راه اي  ـ  بيل و ، كنيم  مي حركت احتياط با.  شويم مي

  خيلي  پوشانند مي را ـ  كننده نگران و ـ  كامل ماه جلو  كه  ابرهايي.  است  روشني
  ،   كردن   كمين  براي .    اس  تاريك  جا  همه   ،   درختان  انبوه   پوشش  زير  اما.    اند   اندك 
 .     دارد وجود زيادي  جاهاي 

: « پرسم مي آهسته ، شود مي خم جلو به و ايستد مي حركت از اي  ـ بيل وقتي
 »     ؟ رفته  طرف كدام از

  آن  از: « دهد مي جواب و  كند مي اشاره چپ سمت  به اي  ـ  بيل ،  بعد لحظه چند
     ؟ داني مي كجا از ـ. »   راه

 .      زند  مي زمين به هايش  انگشت  با و. »  پاها رد: « گويد مي
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  و  چين هايم چشم به »  ؟ اي  شده  واتا هايا طور  اين حاال تا كي  از: « پرسم مي
  فكر »    ؟   مطمئني  حاال. «    ببينم  پايي  جاي   هيچ   توانم   نمي  كاما  ،  اندازم  مي  چروك
 .    كند منحرف اصلي  مسير از مرا عمد  به نكند كه كنم مي

 . »     رسد مي ويل  به ، برود راه اين از اگر.   ندارم شك: «  يدگو مي اي  ـ بيل

  ـ  را تعقيب ،  كلمه يك  حتي گفتن بدون دو هر  ،  بعد.  كنم مي نگاهش ساكت
 .     گيريم مي  سر از ـ بيشتر اضطراري  و قبل از تر سريع

   

  بوته  روي  از.  دهيم مي  جاخالي ، درختان آويزان  هاي  شاخه برابر در.  دويم مي
 .   پريم مي ها

 .     گيرم مي  را فريادم جلو .  دوم مي  طرفش به.  ايستد مي اي  ـ بيل ناگهان

 چشم تاريكي به. »    است ايستاده.  بينمش مي:« گويد مي  آرامي به اي  ـ بيل
 .     بينم نمي چيز هيچ  ـ دوزم مي

     ؟ كجاست ـ

 من .  شود  مي خم بعد . »  آنجا: « گويد مي  و  كند مي اشاره طرفي به اي  ـ بيل
 تا ،  بدويم اگر.  جنگليم  حاشيه در ما. «  زنم  مي  چمباتمه زمين روي  كنارش هم

 . »    است   راه دقيقه يك  فقط ويل كارشري 

 »      كند؟ حمله كسي به دهكده توي  خواهد  مي كني  مي فكر: « پرسم مي

  دليل  اما .  شود  نمي باورم : « گويد  مي و  گرداند برمي را سرش ترديد با اي  ـ بيل
 »     ـ شايد.  بينم نمي اينجا به آمدنش براي  ديگري 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 177 

  سكندري  ها بوته ميان.  گيرد مي را دهانش جلو دستي دو و گردد برمي ناگهان
.   دهند  مي  صدا  خش  خش پايش زير ها برگ .  شكنند  مي ها  شاخه.  خورد مي
    .   آورد مي باال  برگ و شاخ از اي  توده روي  و افتد  مي  زمين روي  او

 تبرم  دسته.  شود مي جلب رويم پيش هاي  درخت  طرف به اي  ـ بيل از من نگاه
 سر  اين كه دارم انتظار.  گيرد مي درد دستم كه دهم مي فشار  محكم قدر آن را
 .     بيايد دنبالمان او و  برسد درويش گوش به صداها و

  كند مي احتاستر  بزرگي بوته سايه در.  آيد مي من كنار خوران تلو تلو اي  ـ بيل
  اش  چانه روي   ، است آورده باال كه چيزهايي از بعضي.  كشد مي  نفس سنگين. 

. »   بيايم توانم نمي  ديگر: « گويد مي گرفته  صدايي و  ناراحتي با.  اند چسبيده
 مي  بدنش همه  و است شده دورگه و خشن صدايش

 .      لرزد

  اما  ، كنم  مي اندازشبر  ، تاريكي در»  ؟  است بد حالت چقدر  واقعا: « پرسم مي
 .     شود مي ديده صورتش  حاشيه خصوص فقط

 مي   گوش  حرفت  به  بايد.    است  گند  خيلي: «  گويد  مي  خشكي  لحن  با  و  خندد  مي
 . »     دارم احتياج دكتر به من.   خوابيدم مي خانه رفتم  مي و ـ كردم

  دور  خيلي اينجا از تان خانه : « گويم مي و كنم مي  اشاره  شان  خانه مسير به
 . »    ببرم آنجا را تو توانم مي من.  نيست

    ؟  چي  درويش پس ـ

 »     ؟ گفتي كه است  جايي همان هنوز:« پرسم مي

 مي چشم جلو به و نشيند مي زانو سر ، زند مي كنار را سرش باالي  بوته اي  ـ بيل
 . »     آنجاست هنوز: «  گويد مي  بعد .   سكوت فقط  ، لحظه چند تا.   دوزد
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  برمي  بعد و رسانم مي تان خانه به را تو من: « گويم مي و گيرم مي را تصميمم
 ردش  من  مثل  تواني  نمي  تو  اما: «  گويد  مي  اعتراض  حالت  به   اي   ـ  بيل. »      گردم
 . »     داري  احتياج من به تو.  بگيري  را

 داري   اآلن  كه  حالي  با  تو.    آيم  برمي  پسش  از: «  گويم  مي  و  كنم  مي  رد  را  حرفش
  پيش  دقيقه  چند  صداي  و سر  او كه آورديم شانس  خيلي .   دردسري  باعث  ط فق ،
 . »     است  فايده بي بودنت طوري  اين.  نشنيد را تو

  ،  گريدي  گروبز: « دهد مي جواب و خندد مي كركر ، اي  دورگه صداي  با اي  ـ بيل
 ! »     اي   شده  بايستي در رو بي چه

  زودتر  هرچه ، بيا: « گويم مي  لبي زير و  برم  مي جلو او  به كمك  براي  را دستم
 . »     برسانم او به را خودم  و برگردم توانم مي  زودتر من ، برويم

  تلو   و   گيرد  مي  را  من  پيراهنم  آستين  ،   لحظه  چند  از  بعد  اما  ،   دارد  ترديد  اي   ـ  بيل
  صورتش  كه طوري  ـ شود  مي خم ، زمين  طرف به.   شود مي بلند سرپا خوران تلو
 . »      متاسفم: « گويد مي كنان من من شرمندگي با و ـ بينم نمي را

.   كنم  مي حلقه دورش را  بازويم يك . »  نباش احمق : « دهم مي  جواب  لبخند با
 . »     برويم بيا ـ  حاال.  كنم دنبالش اينجا تا توانستم نمي تو بدون من« 

   

.    است ردهك سد را راهمان درويش اما ، است رويمان به رو درست اي ـ بيل خانه
  سكندري  جنگل ميان تر طوالني مسيري  از و زنيم مي دور را  او ، دليل همين به
 كنيم  مي  پيدا  سراشيبي  يك  پايين  را  جايي  باالخره  تا  رويم  مي  پيش  و  خوريم  مي
 .     بيند  نمي را ما آنجا او ، بياوريم شانس اگر كه

 »     ؟ بدويم يا برويم راه: « پرسم مي
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  تنش  و است شده بريده بريده هايش نفس ـ  دهد نمي جواب هبالفاصل اي  ـ بيل
  بلند ...  صدا و سر...  بدويم اگر.  برويم راه : « گويد مي و كشد مي آه.  لرزد مي
 . »     شود مي

  در  و  ـ  افتد  مي زمين  روي   ،  كنم ولش   اگر  كه كنم مي  فكر ـ  گيرم مي  محكم  را او
 .     افتيم مي راه  ، است شده   روشن كامال ، ماه نور  با كه درخت از خالي مسيري 

  منقبض   فشرده   فنري   مثل  شكمم  ،  آييم  مي  بيرون  جنگل  درختان  پوشش  از   وقتي 
 هيچ به نگاهم خواهم نمي و ميكنم حركت  جلو به  رو.  زند مي پيچ و  شود مي

 درختان ميان و اندازم مي چشم اطراف به چپ گوشه از مدام اما ، بيفتد چيزي 
 .     گردم مي درويش  عمو از اي  نشانه دنبال

 »      ؟ بيني مي را او: «  گويم مي بسته نيم دهاني با و  آهسته

 .     گرداند برنمي را رويش اما ، كند مي خرخر فقط جوابم در اي  ـ بيل

 تاريك  ها  خانه  پشتي  حياط.    شويم  مي  نزديك  ويل  كارشري   حاشيه  هاي   خانه  به
 بينيم  مي   را   ها  چراغ  روشني  ،   خواب  اي ه  اتاق  و  ها  آشپزخانه  پنجره  از   اما.    است
  تكان  دست  او.    آيد  مي  طرفمان  به  سوار  موتور  زني  ،  جنگل  با  موازي   مسيري   در.  
  مي راست سمت به زن ، بعد.  دهم مي تكان دست برايش هم من.  دهد مي
 تغيير   ،  دست   حركت  با  است  خواسته  مي  فقط  او  كه  شوم  مي  متوجه  من  و  پيچد

 .      بدهد اننش ما به را مسيرش

  اهالي  بيشتر كه دارد وجود اي  جاده ،  ها خانه  پشت.  رسيم مي  ها  خانه به
 به  و  گيريم  مي  پيش  را  جاده  همين  ما.    كنند  مي  پارك  آن  كار  را  هايشان  ماشين
 و  بگويم  چي  اسپلين  مادربزرگ  به  كه  دانم  نمي.    رويم  مي  ها  اسپلين  خانه  طرف
 برگشته خانه به حالي چه با اش نوه كه كند گاليه و بزند زنگ درويش به او اگر
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 دكتر  پيش  يكراست را  اي   ـ  بيل  كه  باشد  بهتر  شايد.    افتد  مي   اتفاقي  چه  ،  است
     ــ كه مطمئنم اما ، است  وقت دير.  ببرم

  سختي  به.  افتد مي زمين روي  و كند مي خس خس دردناك شكلي به اي  ـ بيل
  مي ناله زخمي حيواني مثل و اندازد  مي چنگ خيابان سنگفرش به ،  زند  مي  عق 
 .     كند

  صورتش   به  خواهم  مي»    ؟  شده  چي: «  زنم  مي  فرياد  و  افتم  مي   زمين  روي   كنارش
.    كند  مي  خرخر  و  زند   مي  كنار   خشونت  با  را  هايم  دست   او  اما.    بيندازم   به  نگاهي
 !     عقب  برو ـ گروبز ـ »    ــ من خواهي مي ؟  گويي  مي چي  ؟ اي  ـ بيل« 

  خيره  و  شوم  مي بلند جايم از لرزان و آهسته!  رو  به رو  از  درست  ، خشن دايي ص
 .     كنم مي نگاه

 !    درويش

   

 گذشتن  براي .  است ايستاده اي  ـ بيل خانه پشت باغچه در و ما بين من عموي 
  دست  در.  است كرده روشن را صورتش ماه نور.  ندارد وجود راهي ، او برابر از

  خشم  از هايش چشم .  دارد جلدي  زير هاي  تزريق  ويژه لندي ب  سرنگ ، راستش
  نگاهي. »    ميرآ: «  گويد  مي   و   كند  مي  نگاه   من  سر  پشت  اي   نقطه   به.    زند   مي  برق
  سرپوشيده  وانتي پشت از ميرآ ، مكث لحظه يك از بعد.  اندازم مي عقب به

 اگر ـ تماف مي اولم آميز جنون فكر ياد به.  رود  مي  گيج سرم .  آيد مي بيرون
 .     آيد مي من طرف به  درويش    ؟  چي باشند نما گرگ آنها دو هر

 .      دهم مي هشدار او به تبرم با و! »  وايستا: « گويم مي مانند ناله صداي  با
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.  گروبز ، كنار برو: « گويد مي دوباره ، كند كم را هايش قدم سرعت اينكه بدون
  باش   مراقب: «  گويد  مي  ميرآ  به  بعد. »    افتد  مي  دارد  اتفاقي  چه  كه  داني  نمي  تو
 . »     نرو نزديكش زيادي   اما ، كند فرار  نگذار. 

  هايم   اشك  ،  ترس  از» .    هستيد  چي  شما  دانم  مي  من: «  گويم  مي  كنان  هق   هق 
 ... »     بياييد جلوتر قدم يك اگر. «    شوند مي جاري 

 اما ، ببيني مهصد تو خواهم نمي من.  نكن دخالت: « گويد مي تشر با درويش
 »     ــ خودم ، نروي  كنار اگر

  پرده .  كنم مي  حمله او  به  تبرم با من.  شود مي وارد من دسترسي  محدوده به
  درويش.  برم مي باال زيادي  را دستم ـ بگيرم هدف درست كه گذارد نمي اشك
  وقتي .   دهم مي انجام ديگري  كور حمله من.   دهد مي جاخالي و گويد مي ناسزا
 مي جاخالي تبر تيغه  از  ، آيد  مي تر نزديك  و زند مي  چرخي او  ، كنم مي حمله
  مي  ضربه  ـ است گرفته را تبر كه ـ من راست بازوي  به چپش دست با و  ، دهد
 .    زند

  تبر  طرف  به.    افتد  مي  زمين  روي   تبر  و  شود  مي  حس  بي  پايين  به  آرنج  از  دستم
 .    دارم برمي خيز ،

  كوبيده ماشيني به  من.  اندازد مي كنار مرا و گيرد مي را ام يقه  پشت درويش
   از قبل  و شوم مي

  دور  را چپش بازوي .  رساند مي من به را خودش او ، بايستم سرپا دوباره آنكه
 .      دهد مي فشار و  كند مي حلقه گردنم

 ! »     درويش: «  زند مي فرياد ميرآ
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  براي  كه من به ابخط ، بعد. »  نيست چيزي : « گويد مي زنان نفس نفس او
 جبه  يك  در ما دو هر!  بگير آرام: « گويد مي ، زنم  مي پا و دست  دوستم نجات
 . »     ايم

!   هستي چي تو دانم مي من!  كن ولم: « گويم مي و ميكشم نفس سختي به
  گرگ  صداي  شبيه.  حيواني صدايي .  رسد مي  گوش  به خفيف خرخري    » ــ بگذار 
    . 

 .     درويش طرف از نه اما

 .     ما روي  پيش از

  گشاد  هاي  چشم با و  مانم مي ميخكوب جايم سر من .  كند مي رهايم درويش 
  اي  چهره.   غرد مي  و ايستد مي سرپا كه كنم مي نگاه هيوال  به ،  وحشت از  شده
  دور  سياهي هاي  حلقه .  برجسته هاي  گونه.  زرد هاي  چشم.  پيچيده هم  در

 .     اند افتاده بيرون وحشيانه كه  هايي نداند از پر ، باز دهاني و.  ها چشم

 انگشتاني و ، بلند هاي  ناخن ، تيره پوست  ـ  برد مي  باال را  دستش يك هيوال
 .    حيوانات چنگال شكل  به خميده

  ويل كارشري  هاي  سد  هيواليي امشب كه فهمم  مي بعد سال ميليون  يك  من و
 .     نيست درويش هيوال آن اما  ـ شكسته هم در را

 !    است اسپلين اي  ـ بيل ، نما گرگ آن
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     دوازدهم فصل

 »     خانوادگي پيوندهاي  «
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 و طبيعي غير هاي  چشم كه عرياني نفرت با او»  ؟ اي  ـ بيل: « زنم مي ضجه
.   گروبز...  منم...  اي  ـ بيل. «  كند مي نگاه  خيره من به  ، است كرده  پر را زردش
    « 

  ـ   بيل. »   شناسد نمي را تو االن : «  گويد  مي و  آيد  مي من چپ سمت  به درويش 
  به  ميرآ ، او سر پشت.   كند مي قوز دفاعي حالت به و شود مي كسي متوجه اي 

  نكن   حركت!    نه: «  زند  مي   فرياد  درويش .    رود   مي   عقب   قدم  يك   ارادي   غير  شكلي 
   »   ــ را توجهش! 

  جست  طرفش به و بيند مي را ميرآ او.  چرخد مي اي  ـ بيل سر.  است دير خيلي
 .      زند مي

  ميرآ  به را خودش جانور  ،  بعد اما.  رسد مي  گوش به ميرآ گلوي  از  فريادي  آغاز 
  روي  سختي  به آنها.  كشد  مي زمين روي  را او  كنان هيس هيس و  رساند مي
  هيوال   آن كند مي سعي او.   افتد مي يوانح بدن زير ميرآ و  آيند مي فرود زمين
  ،  گويد  مي  ناسزا ميرآ .  گيرد مي  گاز بدجوري  را ميرآ دست  جانور .  بيندازد  كنار را
  خورده  ميرآ  صورت كنار به مشت  ـ شود مي خاموش هيوال مشت با صدايش اما

 گيرد   مي  را  ميرآ  سر  طرف  دو  جانور.    شود  مي  ساكت  مدهوش  و  گيج  ميرآ.    است
  سخت  ميرآ براي  مبارزه.  كوبد  مي  خيابان سنگفرش  روي  محكم را  او  مهجمج و
 گلوي  روي  تا روند مي جلو ، درخشن مي  ماه نور در كه هايي دندان.  شود مي
 كاري  تنها و كند پاره را  او گلوي  هيوال كه است نمانده چيزي .  شوند  محكم ميرآ
  مثل و بايستم جايم سر  كه است اين آيد  برمي من از كه

 .     كنم نگاهش مبهوت ، احمق  يك

 چند   و  كند  مي  حركت  اي   ـ  بيل  سرعت  به  او.    نيست  من  درماندگي  به  درويش  اما
.   رسد مي آنها به  ،  بگيرد گاز را ميرآ گلوي  بتواند او  آنكه از پيش ثانيه صدم
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  حركتي   با  جانور  سر.    كشد  مي  عقب  محكم  را  آن  و  زند   مي  چنگ  را  اي   ـ  بيل  گوش
  مي  حمله درويش  به خشم با و كشد مي  زوزه  او.  ميشود دور  ميرآ وي گل از تند
 راستش  زانوي   با.    كوبد  مي  زمين  به  سر  با  را  جانور.    ميدهد  جاخالي  درويش.    كند
.  كند مي ميخكوب زمين به را او و زند مي ضربه هيوال بچه پشت به محكم ،

 فرو اي  ـ بيل گردن كناره در را سرنگ سوزن  سر و آورد مي باال را راستش دست
 ـ  بيل  سياهرگ  در  ،  سرنگ  درون  مايع.    دهد  مي  فشار  را  سرنگ  پيستون.    برد  مي
 .    شود مي ناپديد اي 

  مي   بيرون  را  سرنگ  درويش.    افتد  مي  خرخر  به.    شود  مي  رق  و  شق   اي   ـ  بيل  بدن
  كمك  به درويش.  ميزند پا و دست وحشيانه اي  ـ بيل.  اندازد مي كنار و كشد
 .     دارد مي نگه زمين روي   را او دستش دو هر و ها وزان

  بيشتر .    شود  مي  منقبض   دوباره  اي   ـ  بيل   بدن.    گذرند  مي  آسا  جنون   هايي  لحظه
  مي  زمين روي  بعد ـ شود  مي منقبض بدنش  ، سوم بار براي .   كند مي تقال قبل از

 .     شوند   مي شل پاهايش و ها  دست و بسته هايش  چشم ، افتد

 رود  مي  ميرآ  طرف  به  سرعت  به  بعد  و  گذارد   مي  زمين  روي   را  اي   ـ  بيل  سر  درويش
  هايش  پلك و كند مي بررسي را او  تنفس و نبض»  ؟  ميرآ: « گويد مي  لب  زير. 
 .   گرداند برمي باال طرف به را

  سراغ   به  ،  كند  مي  صاف  را  ميرآ  پاهاي   و  ها  دست.    شود  نمي  ديده  واكنشي  هيچ
  شده  درگيري  اني متوجه كسي  ببيند تا كند  مي  نگاه  طرافا  به ، رود   مي  اي  ـ بيل
  به .  نيست حوالي آن در كسي ما از غير  و است خلوت خيابان اما ـ نه يا است
 .    گردد برمي من طرف

 ! »    لعنتي احمق  ، تو: «  گويد مي خشم با
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  به  را  خودم  و لغزم مي زمين روي  بعد ،  كنم مي  نگاه  عمويم به  پرتي  حواس با
 .      سپارم مي  سرگردانم هاي  كاش

   

  مي  دستم به دستمالي بعد.  بگيرم آرام تا كنم گريه  قدر آن  گذارد مي درويش 
 تا بيا من كمك به  بعد  و كن پاك را صورتت : « گويد مي خشن  لحني  با و دهد
  فين   فين  هنوز.    كنم  مي  پاك  دستمال  با  را  هايم  اشك. »      ببريم  را  ميرآ  و  بيلي
 .     ايستم مي اام ، كنم مي

 »     ؟ نمايم گرگ من كه كردي  مي فكر تو: «  پرسد مي  درويش

 . »    بله: « دهم مي جواب مبهم صدايي با

 چيزي  هيچ. «  نشيند مي هايش لب روي  مبهمي لبخند! »  احمق : « گويد مي
  نزديك  نيمه و نصف ، وحشتناك حقيقتي به كسي كه نيست اين از تر خطرناك
  ؟  كشتي مي مرا ، تبر آن با ؟ كردي  مي  كار چه تو ، بودم نما گگر  اگر.  بشود
  مي  پليس به و كردي مي دفن جنگل توي  را جسدم ؟ كردي  مي ام قيمه قيمه
  صدايي  با»    ؟  ام برنگشته  وقت هيچ و  ام رفته بيرون زدن قدم  براي  من گفتي 
  مي  فكر ما.  دمبو  نكرده ديگر را اينجايش فكر.  دانم نمي : « گويم مي مانند ناله

 ديديم   وقتي.    كنيد  مي  زنداني  مخفي  زمين  زير  آن  توي   را  خودتان  شما  كه  كرديم
 »      ــ فكر ، رويد  مي ويل طرف به كه

  بوده  آنجا ؟ داريد خبر زمين زير آن از شما : « گويد مي  و كند  مي قطع را حرفم
  ديدم  را ها كتاب. ..  گوزن ،  قفس.  بودم من فقط ـ نبود اي  ـ بيل.  بله  ـ»    ايد؟
    . 
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  دانستم مي: « گويد مي ناراحتي با و كند  مي خارج اش بيني از را هوا درويش
 بودم گرفته كم دست را تو.  زودي  اين به نه اما ، فهمي مي را قضيه باالخره كه
 . »      گريدي  شرلوك ـ

 كهت.  بندد مي هم به را او هاي  دست بعد و اي  ـ بيل پاهاي  اول ، شود مي خم
  ، بعد.  گذارد مي بيهوش  پسرك هاي  آرواره  ميان هم را شده تا چند اي  پارچه
 برد   مي  خودش  با  را  بسته  پا  و  دست  گوزن  كه  طور  همان  و  ميكند  بلند  را  اي   ـ  بيل
 .     اندازد  مي هايش شانه  روي  را او ،

 ار  او ، ابد تا يا برد مي را اي ـ بيل گلوي  درويش كه آيد مي نظرم به لحظه يك
 »     ؟ كنيد مي  كار چه او با: « گويم مي كنان ناله.  دارد  مي  نگه قفس درون

  مي  صحبت بعدا ، موضوع اين به راجع: « گويد مي اي  گرفته صداي  با درويش
 خطر ديگر ، بگذاريمش قفس داخل وقتي.  ببريم خانه به را او بايد اول.  كنيم
. »    بينند مي را ما اينجا.   بخورد تواند مي هم  را گوزن و ، هست  آب آنجا ـ ندارد
 »     ــ اما: « بگويم كه ميكنم شرع

 نمي من!  حاال ـ بيفتيم راه بايد.  نكن تلف را وقت: « گويد مي تشر با درويش
 ! »     نماست گرگ يك اش نوه كه بدهم توضيح اسپلين مادربزرگ  براي  خواهم

  را  اي  ـ  بيل درويش.  گذارم  مي  بعد براي  را هايم سوال و ، زنم  مي  لبخند آن يك
 باز را ماشين بار قسمت  در.  بود شده قايم پشتش ميرآ كه برد مي وانتي داخل
  را  او تا رود مي ميرآ طرف به ، بعد.  چپاند مي عقب آن را اي  ـ بيل و كند مي

  ميرآ بپرسم توانم نمي كه ام  شرمنده قدر آن و وحشتزده قدر آن من.  بياورد
 زمين روي  اي  ـ بيل كه را شمشيري  ، تبرم ، كار اين جاي  به. ردهم يا است زنده

  زده  ضربه درويش كه جايي ، راستم بازوي  ـ دارم برمي را سرنگ و است انداخته
  پشت  را آنها و ـ كنم  استفاده ازش توانم مي اما ، كند مي جزجز بدجوري  ، است
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  جانور  آن  و  ميرآ وي ر را  ماشين در درويش.  گذارم  مي  نفر دو آن كنار ، ماشين
 .      گرديم برمي عمارت به و شويم مي سوار دو هر  ، بعد.   بندد مي

   

  و  است معمولي  شبي  انگار  كه  طوري  ، گويم نمي چيزي  من ، تمام  دقيقه  يك تا
  براي  و است  جاده متوجه درويش حواس همه.  رويم مي خانه به ماشين با ما
  لرزند   مي  فرمان  روي   هايش   دست .    اندر   مي   آرام   ،  است   شده  زندگيش   در  بار  يك
 جلو توانم نمي ديگر ، بعد.  كنم مي تماشايش ، كند مي عوض  را دنده وقتي. 

 گرگ اي  ـ بيل كه دانستيد مي شما: « پرسم مي فوري  و بگيرم را كردنم سوال
 »     ؟  نماست

 .     دانستم  مي كه است  معلوم ـ

     ؟ داريد خبر  كه است وقتي چند ـ

  و  زد مي پرسه جنگل توي  ، ماه  شدن كامل با كه  وقتي از .  شود  مي اهيم چند ـ
 .     دانستم مي ، كشت مي را ها حيوان

 »     ؟ دانستي مي را قضيه تو: « پرسد مي و گرداند برمي كمي را سرش

  ها  الشه شما كه بود ديده اي  ـ بيل.  گفتم  دروغ شما به ، خاطر همين به.  بله ـ
 .    اندازيد مي سوز زباله دستگاه توي  را آنها و كنيد مي جمع را

  شدم  مي   مطمئن  ،   ها  جسد   آن   بردن  بين   از  با: «  گويد  مي.    خورد   مي  جا  درويش 
 ظن  سوء  از  را  او  بتوانم  كه  بودم  اميدوارم  و  كند  نمي  پيدا  را  آنها  ديگري   كس  كه

 . »      شده خودم ضرر  به حد  از  بيش زرنگي انگار.  كنم حفظ ديگران

.   بينم مي را ميرآ  و  اي  ـ بيل.   اندازم مي  عقب به نگاهي ، صندلي پشتي االي ب از
  بيل   صورت   به.    است   زنده  او   ـ   رود  مي  پايين  و  باال  ميرآ  سينه  قفسه  كه   بينم  مي
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 تيره  پوستش  اما.    بلندي   نيش  دندان  هيچ  ،  اضافي  موي   هيچ.    ميكنم  نگاه  اي   ـ
 فرق واقعا هم هايش گونه شكل و ترند بلند هايش ناخن ، شده هميشه از تر

  شكلي   به  كه  ديدم  مي  ،  بودند  باز  اگر  هايش   چشم  و  ـ  اندك  چند  هر  ـ  است  كرده
 ...      ها دندان  آن...   دهانش و.  اند شده  زرد باورنكردني

 »     نگفتيد؟  من به چرا: « پرسم مي ماليمت با

 »     ؟  ستنما گرگ يك دوستت بهترين كه: « دهد مي جواب غرولند  با درويش

  آمادگي  من.  كردم مي باور  را حرفتان ،  داديد مي  نشان من به را شواهدش اگر ـ
  هم  اي  ـ  بيل مورد در توانستم مي  پس ـ نماييد گرگ شما كنم باور كه داشتم
 .     كنم باور را چيزي  چنين

 قضيه از تو كه بودم  اميدوار من اما.  شايد: « گويد مي و كشد مي آه درويش
  نمي  امشب  تا من.  داشتم  نگه  دور  مسئله  از  را بيل كه  طور همان ،  نيبما دور

 سرمان به هم ما گاهي .  باشد خطرناك  تواند مي چقدر تغييرات اين كه دانستم
  ماه  جور  يك فقط كه كردم مي خداخدا من.  كند مي فرق وضع اين اما ، زند  مي
 . »     بگذرد كه خفيف بيماري  يك ،  باشد زدگي

 نمي چيزي  من.  كند مي رانندگي سكوت در مدتي و ميرود فرو فكر به درويش
 .      بدهد توضيح برايم خودش تا مانم مي منتظر و گويم

 ماجرا  از  كني  مي  فكر  كه  را  چي  هر  ؟  ميداني  را  قضيه  از  چقدر: «  پرسد  مي  باالخره
 . »     بگو برايم داني مي

  گرگ   آنها  از   بعضي .    اند   شده   نفرين  ها  گريدي : «  دهم  مي   جواب  صريح   خيلي  من
 . »     است داشته ادامه وضع اين كه هاست  قرن.  شوند مي
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  خيلي  قضيه البته.  است خوب خيلي: « گويد مي و كند مي  تحسينم درويش
 خاندان  اين  كل  ـ  نكرده  درگير  را  ها  گريدي   هم  فقط  و  ،  است  قرن  چند  از  تر  طوالني
 »     ؟ داني  مي چي ديگر.  هستند درگيرش

 شما  كه  كرديم  مي  فكر  ما.    نيست  زياد: «    دهم  مي  جواب  و  اندازم  مي  باال  انهش
  ماه   وقتي  كم  دست  يا  ،  كنيد  مهارش  توانيد  مي  خودتان  اما  ،  داريد  را  بيماري   اين
 . »     كنيد مي زنداني  قفس توي  را خودتان ، شود مي كامل

  وقتي .    كند  مهار  را  ليكانتروپي  نميتواند  كس  هيچ: «  گويد  مي  آرامي   به  درويش
 ديگر ـ  آمد  پيش بيلي مورد در امشب كه  طور همان  ـ  افتد  مي  جا فرد در  بيماري 
 همين اما ، كشد مي طول ماهي چند تغييرات شدن كامل.   است گرفتار آدم آن
  نمي ظاهر ديگر آدم آن انساني بخش  ، دهد  مي نشان  را خودش گرگي رفتار  كه
 . »     شود

 ...      او ؟  است تمام  اي  ـ بيل كار هك است  اين منظورتان ـ

 .     كنم مي حس  دوشم روي  را وحشتناكي بار.  كنم تمام را حرفم توانم نمي

  ،  بود آمده كه سرعتي همان به سنگيني آن و. »  كامال نه: « گويد مي درويش
 .      شود مي برداشته دوشم روي  از

  تغييرات  اين توانيم مي ؟ بدهيم نجاتش توانيم مي  ما: « پرسم مي  هيجانزده
  يك : «  گويد  مي  و  دهد  مي  تكان  سر  مثبت  نشانه  به  درويش»      ؟  كنيم  اصالح  را

  در  كه اميدوارم حال هر در و ـ زنيم مي حرف اش درباره بعدا اما.  هست راهي
 ما كه البته ؟ چيه منظورتان: « گويم مي تندي  به. »    بياوريم شانس كار اين
 »     ــ

 همين هم تو خواهر: « گويد مي و كند مي قطع را حرفم متمالي با درويش
 ما ، بيلي نجات براي . «  شوم مي خيره او به وحشتزده. »  داشت را بيماري 
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  و .  كردند تو مادر و پدر كه كاري  همان ، كنيم معامله الس لرد با كه مجبوريم
  هم  بيلي و ـ مبخري جان به  هم را مرگ خطر آنها مثل بايد ،  بكنيم را  كار اين اگر
...   بايد...  او : « گويم مي  گرفته صدايي  با. »    بشود رو به رو خطر اين با بايد
 »      كند؟ كار چه

  بيا.  ايم رسيده خانه  به تقريبا.  نوبت به  رازها همه.  بعدا: « گويد مي درويش 
 مي برايت را چيز همه ، بعد ـ باشد نداشته خطري  تا ببريم قفس توي  را بيلي
 . »     يمگو

   

 را  ماشين درويش ـ كنيم مي توقف ، درخت هاي  كنده نزديك ، عمارت پشت
  زير   آن  در  و  بردارم  را  اي   كركره  آهني  ورقه  كه  گويد  مي  من  به  و  كند  مي  خاموش
  آورد   مي   بيرون  ماشين  پشت   از  را  بيهوش  دو   هر  خودش .    كنم  باز  را   مخفي  زمين
 .    كنم باز را در من تا

 زيرزمين   به  راه  اين  از  تو: «  پرسد  مي  ،  هستم  در  هاي   لنگه  كردن  باز  مشغول  وقتي
 »     ؟  سرداب  راه از يا رفتي

 . »      سرداب  راه از: «  گويم مي ـ اند سنگين  خيلي در هاي  لنگه  ـ زنان نفس نفس

 كني  تعريف برايم را قضيه بايد!  باهوش ميمون: « گويد مي و خندد مي نخودي 
 .   ديگر وقت  يك ـ

  مي  بلند  را اي  ـ بيل. »  برسيم آنها به  اول بايد كه داريم مهمتري  مسائل ناآل
 .     اندازد مي جلو را من ، سر اشاره با و كند

 بايد  پله  هر  روي   گذاشتن  پا  براي .    تاريكي.    تند  شيب.    رويم  مي  پايين  ها  پله  از
 .    كرد عمل احتياط با
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 »     ؟ كنم كمكتان اي  ـ بيل دنبر  براي  خواهيد مي: « پرسم مي شانه  روي  از

  ماه   نور  جلو  هيكلش.    آيد  مي  پايين  همچنان  و. »    نه: «  دهد  مي  جواب  درويش
 . »     كن  روشن شمع تا چند و برو جلو تو.  راحتم من. «  گيرد مي را

  زيرزمين   وارد.    كنم  مي  باز  و  دهم  مي  هل  را  آن.    رسم  مي  در  يك  به  ها  پله  پايين
 اين شوم مي متوجه و كنم مي برانداز  ام شده وارد آن از كه  را دري .  شوم  مي
   است  شده پوشيده مصالحي با در طرف

 قبل  دفعه كه بود خاطر همين به.  است  ديوار از قسمتي آيد مي نظر به كه
 .     بودم  نشده متوجهش

 پوشه از بتوانم كه جايي تا ـ كنم مي روشن را اصلي ميز روي  هاي  شمع وقتي
  قفس   طرف  به.    شود  مي  وارد  خوران  سكندري   درويش  ـ  گيرم  مي  صلهفا  الس  لرد
  زمين  روي  گوزن كنار را اي  ـ بيل و كند مي باز چپش پاي  با را قفس در ، رود مي
  قفل  را   قفس  در   ،   است   راحت  اي   ـ  بيل  جاي   كه   شود  مي  مطمئن  وقتي.    گذارد   مي
 .      دارد برمي را كليدش و كند مي

 حيوان  يك  مثل  او .    نشو  نزديك  قفس  به  اصال  ،  شود  مي  بيدار  وقتي: «  گويد  مي
  هم خودش به شايد ـ كوبد مي ها ميله به وحشيانه را خودش و كشد مي زوزه
  تا  دارد احتياج او كه چيزي  تنها.  بگير فاصله ازش ، اين وجود با ـ  بزند صدمه
  : « گويم مي  خشكي لحن با. »    است فرصت سوزن  سر يك ،  كند ات  تكه تكه
 . »     ماند مي يادم

 ميرآ  او.    گردد  برمي  ميرآ  با  بعد  دقيقه  چند  و  رود  مي  باال  ها  پله  از  دوباره  درويش
 .     شود  مي خيره حركتش بي و كبود قيافه به و گذارد مي زمين روي  را

 .      ترسم مي سوالم  جواب از»  ؟  چطوره حالش : « پرسم مي
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  مدتي اما. «  شود  مي كم من ترس. »  باشد خوب كنم فكر: «  گويد مي  درويش
 .   ماند مي بيهوش

 اش معاينه تا ببريمش دكتر يك پيش بايد.  كوبيد سنگفرش روي  را سرش او
  من ،  برسيم بيلي به آنكه از قبل...  آنكه  از  قبل.  نيست وقتش  اآلن  اما ـ كند
 بايد  فقط  ديگر  ،  آن   از  بعد.    نبيند  آسيب  اين  از  بيشتر  تا  برم  مي  خانه  به  را  ميرآ
 . »     برود پيش خوب كارها كه كنيم دعا

  و  اندازد مي صندلي روي  را خودش ، رود  مي ميزش پشت ، ايستد مي درويش 
 .  كشد مي عميقي  آه

 دهم مي ترجيح من اما.  بنشينم و بكشم  جلو صندلي يك كه گويد مي من به
 .     بنشينم بتوانم كه آنم از تر عصبي ـ بايستم كه

  خواهم   مي.    بدانم  بيشتر  نماها  گرگ   درباره  خواهم   مي   من: «  گويم  يم   مقدمه   بي
  اين   هم   گرت  كه  دانيد  مي  كجا  از   شما  ،  كند  مي   كار  چه  آنها  با  الس  لرد  كه  بدانم
 . »     كنيم دور اي  ـ بيل از را بدبختي اين توانيم مي  چطور  ما و داشته را مشكل

 نم اما.  هستند اي  منطقي هاي  سوال: « گويد مي و دهد مي  تكان سر درويش
  فاميلي   بيماري   يك   اين  چون   ـ  پرسي  نمي   را  آنها  ترين  بديهي  چرا  تو  كه  متعجبم
 »      ؟ شده دچارش  چطور بيلي ، شود مي منتقل ديگر نسل به نسل يك از و است

. »     دارم خبر مان خانواده با اي  ـ بيل ارتباط از من: « گويم مي خلقي كج با
 .     شود مي خيره من به ازب دهاني با درويش

     ؟ چطوري  بگويي شود مي ـ
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  ،  گفت مي خودش كه طور همان.  فهميده را قضيه اين پيش ها سال اي  ـ بل ـ
  به   اش  درباره  او.    هستيد  پدرش  شما  كه   بفهمد  تا  نبوده  الزم  اي   العاده  فوق  نبوغ
     ــ من

  كه  كند مي فكر او  ؟ چي: « زند مي فرياد و  دارد برمي خيز جلو طرف به درويش 
 »     ؟ هستم بابايش من

 »     ؟ نيستيد مگر.  البته: « دهم مي جواب اخم با

  مي  را هايش چشم و  كند مي غرغر.  دهد  مي  تكيه صندلي پشتي به درويش 
  كه  فهميدم مي بايد !  شعورم بي احمق  يك من: « گويد مي  خشم با ، بعد.  بندد
 ... »     كه ام كرده رفتار  چطور سال همه  اين  من.  آيد مي پيش چيزي  چنين

: «  دهد مي دستور دفعه اين.  دوزد مي چشم من به و كند مي صاف را گلويش
 تو اما ، آيد مي نظر به بد تكراري  فيلم يك مثل اين!  بكش جلو صندلي يك

  ببيني را فيلم اين و  بنشيني كه مجبوري 

    . « 

  پس .  بينم مي را نگاهش  ختيس اما.  بدهم  آميز كنايه جوابي  كنم مي  سعي
 روي  به رو ، بنشيند معلمش مقابل كه شاگردي  مثل و كشم مي جلو صندلي يك

 .    نشينم مي  درويش

  ،  سياستمدارانه روش ، مسئله اين توضيح براي  احتماال: « گويد مي درويش
  نمي  من ذهن  به حاضر  و حي چيزي  اآلن اما ، دارد وجود اي  دلسوزانه و  عاطفي
 ، را موضوع ، دليل همين به.  بگردم راهي چنين دنبال كه ندارم  هم وقت و رسد
.   دهم مي توضيح برايت اي  مقدمه هيچ بدون ، كند ناراحتت كه هم چقدر هر
 و ميكنم نگاه درويش به ترديد با. »    هستم عمويش ـ نيستم  بيلي پدر من
 . »    فهمم نمي: « گويم مي
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  هم ها آدم  بهترين حتي.  گروبز ،  نيست لكام كس  هيچ: « گويد مي  لبي زير
 .   كنند مي اشتباه

 تو مادر. «  كند مي  صاف را گلويش... »  ما همه.  است پيچيده  خيلي زندگي
 . »     كرد نمي هم  پنهان را قضيه اين و ، آمد نمي خوشش من از وقت هيچ

     . كند مي  ساكتم اشاره يك  با او اما»  ــ به ربطي  چه اين: « گويم مي

  مخالفتي   قضيه  اين  با  مادرت.    رفتم  كال  ديدن  به  باري   چند  ها  سال  اين  طي  من  ـ
  پيش  ها سال به كه كوتاهي  سفر مورد يك از غير ، خودش شارون  اما.  نداشت
  هميشه  كال ، دليل همين به .  گذاشت  نمي  پا ويل كارشري  به  ،  شود مي مربوط
 بار چند من.  بود آنها ميان ي جد نظر اختالف يك اين.  آمد مي اينجا تنهايي
   كه خواست  نمي او اما ، بزنم حرف شارون با موضوع  درباره كه كردم سعي

    ... 

  از  بعد  اما.    رود  مي  فرو  سكوت  در  متفكرانه  و  گذارد  مي  ناتمام  را  حرفش  درويش
  يك  اما ـ گرت و تو عاشق  و ـ  بود  مادرت عاشق  تو  پدر: « دهد  مي ادامه مدتي
  ها  سفر اين توي  اما ـ كار  براي  و تنهايي رفت،  مي سفر خيلي او . نبود قديس
 . »    ماند نمي  تنها هميشه

  از  قبل اما.  ايستم مي سرپا فوري  و شوم مي عصباني خيلي درويش حرف از
  مي  ادامه زدن حرف به سريع خيلي او ، كنم خالي  سرش را خشمم بتوانم آنكه
 .     دهد

  وقت   هيچ  شارون.    معني  بي  خيلي   و  ،   بود   كوتاه  خيلي  هم  با   آنها  پنهاني  ازدواج   ـ
 خصوصيات  من  برادر .    گفت  مي  من  به  كال  ،  بود  فهميده  اگر  ـ  نشد  خبردار  قضيه  از

  وقت  هيچ  او.  نبود هايش  ويژگي جزو وفاداري  اما ، داشت زيادي  تحسين قابل
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 اين.  باشد روراست او با توانست نمي اما ، كند ناراحت را مادرت خواست نمي
 .     نبود ذاتش توي 

  صداي  با.  است شده جمع هايم چشم در اشك  و ام كرده مشت را هايم دست
 »      ؟ گوييد مي من به را اينها چرا: « گويم مي اي  گرفته

  است  بوده احمقانه خيلي  سوالم انگار كه  طوري  ،  كند مي نگاهم  كجكي درويش 
 دنيا به اش بچه كه موقعي تا و بود ويل  اهالي از زن آن چون : « گويد مي و ،

 .    است  باردار كه  نگفت پدرت به ، آمد

  كله  زن اسپلين اميلي.  كرد رد مسئوليت اين قبول براي  را پدرت پيشنهاد او
 »     ــ كه گفت كال به  او.  كند زندگي خودش شيوه به كه بود مصمم و  بود شقي

! نگو: «  كنم  مي  تماسال! »    كن  بس: «  زنم  مي  فرياد  و  شوم  مي  ولو  صندلي  روي 
 زندگيم اول همان از من: « گويد مي من هاي  التماس به توجه  بي درويش»   
  ترسيدم  مي.  نشوم دار  بچه  وقت هيچ ، كردم ازدواج روزي  اگر كه  خوردم قسم
 را ـ خودم و ـ آنها كه بودم مصمم من.  كند گرفتار را هايم بچه بيماري  اين كه

  زندگي  كه كرد مي فكر او ـ نبود موافق  من نظر با لكا.  نكنم عذاب اين گرفتار
 .     دارد  كردن خطر ارزش

  به  نه  ـ بود ام برادرزاده او  چون ، كردم مراقبت  بيلي از من ، مرد اميلي وقتي «
 .     گروبز ،  بود بيلي پدر كال.  بود پسرم كه دليل اين

 . »   است  برادرت ـ نيست تو  عموي  پسر بيلي «
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 »    نفرين«   سيزدهم فصل

  كه   بگويم  او  به  خواهم  مي  ،  بزنم  فرياد  درويش  سر  خواهم  مي.    طوالني  سكوتي 
 دليلي  اما.  بگيرد پس را حرفش كه كنم وادارش خواهم مي  ، دروغگوست يك
  صداقتي   از  غير  ،  نگاهش  در.    بگويد  دروغ  موضوعي  چنين  درباره  او  كه  ندارد  وجود

 .     بينم نمي ديگري  چيز ، اندوهبار

  دستش  از ، است كرده پدرم  كه كاري  خاطر به لحظه يك.  دارم تهوع احساس
 تنها چون ـ خوشحالم كه ميكنم احساس ديگر اي  لحظه اما.  شوم مي ديوانه
  دست   از  را  چيزم  همه  كه  كردم  مي  فكر  ،  شيطاني  موجودات  آن  حمله  با!    نيستم
 .     دارم  برادر يك كه بينم مي  حاال اما. ام داده

  كه دانم نمي من.  است ديوانگي اين: « نالم مي ، شادي  و  خشم ميان درمانده
 . »     بيايم كنار توانم نمي يكي اين با.  بكنم بايد چه قضيه اين با

  گرت  و مادرت و پدر مرگ با تو.  تواني مي كه البته: « گويد مي تشر با درويش
 .»      است كوچكي لهمسئ اين ، ماجرا آن با مقايسه در ـ آمدي  كنار

 من...  اما: « گويم مي احساسم يا فكرم از اطمينان بي و دهم مي تكان را سرم
  مي   را  كار  اين  بايد  شما  ؟  نگفتيد  اي   ـ  بيل  به  را  اين  چرا...    كردم   مي  فكر  هميشه
.  كند زندگي ما با بيايد توانست مي او.  مادرش مرگ از بعد خصوص به ، كرديد
 »     ــ توانست مي بابا

  حقيقت  اينكه مگر!  بكند توانست نمي كاري  هيچ كال: « زند  مي فرياد درويش
  و  تند را دستش. »  شد مي اش خانواده شدن متالشي  باعث و كرد مي آشكار را

  سعي  او ، حال هر به اما. «  كشد مي كوتاهش خاكستري  موهاي  ميان ،  عصبي
  كه  آشوبي  وجود با و  آمد اينجا او ، مرد اميلي وقتي.  بدهد انجام كاري  كه كرد

 . »     بگيرد شناسنامه بيلي براي  خودش  اسم  به كرد سعي ، بشود  پا به بود ممكن
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 »     نكرد؟ را كار  اين چرا: « پرسم مي

  شوند   مي  متوسل  قانوني  مراجع  به  كه  كردند  تهديد  اسپلين  مادربزرگ  و  پدربزرگ  ـ
  است  ممكن كه دانست مي اما ، دبشو درگير آنها با دادگاه در توانست مي او. 

  بوده  زنده وقتي  اميلي  كه كنند ادعا دادگاه در توانستد مي  آنها ـ  بخورد شكست
 .      نداشت اميدي  هم او.  ببيند را او كال  كه داده نمي اجازه ،

  او  به را اي  ـ بيل كند وادارشان كه ببريد كار به  طلسمي توانستيد  نمي شما ـ
     ؟  بدهند

  وقتي .  نيستم قدرتمند  قدر آن من: « گويد مي شوخي به و نددخ مي درويش
 دخالت  بيلي  زندگي  در  من  بدهند  اجازه  كه"    كردم  متقاعد"    را  آنها  من  ،  مرد  اميلي
 . »      آمد  برمي دستم از كه بود كاري  حداكثر اين  اما ، باشم داشته

 دوست را مامان چقدر بابا كه آيد مي يادم.  كنم مي فكر بيشتر ، موضوع درباره
  فكر وقت هيچ.  آمدند مي نظر به خوشبخت هم با چقدر آنها  اينكه و ، داشت
  او   مورد  در  تصوري   چنين  هم  مامان  ،  نظرم   به  ـ  باشد  طوري   اين  بابا  كه  كردم  نمي

 .      نداشت

  اما  ، است  اي  دهنده تكان ضربه اين كه  دانم مي: « گويد مي  آرامي به درويش 
 داري  وقت عمر آخر تا تو ؟ بگذاري  كنار را قضيه فعال كه بخواهم ازت توانم مي
 چنين بيلي اما.  كني حالجي خودت براي  را موضوع ، خواهي مي چقدر هر كه

  نشويم كار به دست زود اگر.   ندارد را امكاني

    ... « 

  ـ !  برادرم  ـ بيهوش پسرك آن به نگاهم.  دهم مي  بيرون را  بلندم  و لرزان  نفس 
  است   افتاده  قفس  درون  تيره  پوستي  و  پيچيده  هم  در  هاي   دست  با  كه  افتد  مي
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  ديده  درويش ليكانتروپي هاي  كتاب در كه آورم مي ياد به را هايي آدم  عكس. 
 .     پيچيده هم در و انساني غير هايي  قيافه ـ بودم

  صحبت  بعدا ، بابا درباره.  باشد : « گويم مي و شوم  مي خم جلو  به مصمم خيلي
 . »     بگوييد برايم نماها گرگ از.  كنيم مي

   

 گويم مي مختصر برايت را قضيه ، باشد ممكن كه جايي تا: « گويد مي درويش
    « . 

  يكي .    آورد  مي  بيرون  كوكا  قوطي  تا  دو  ،  كشويي  از  و  برد  مي  ميز  زير  ا  ر  دستش
  ند ز   مي   حرف  وقتي.    كشد  مي  هورت  ولع  با  را  يكي   آن  و  دهد  مي   من  به  را  آنها  از
 .     كنم مي مزه مزه  را ام نوشابه من ،

  ،   گوييم  مي  گاراده  نفرين  آن  به  ما.    است  باستاني  مصيبت  يك  اين: «  گويد  مي
 مطالبي قضيه اين درباره كه اند بوده خانواده از كساني اولين  ها گاراده چون
 بي  آنها  از  ما  ،  باشند  داشته  را  مشكل  اين   هم  ديگر  هاي   خانواده  اگر.    اند  نوشته
  داشته  تغييرات اين  از كه شنويم مي كساني درباره اي  غريبه از گاهي.  خبريم
  شويم  مي متوجه ، كنيم مي تحقيق  آنها خانوادگي  شجره درباره  وقتي  اما ،  اند
 .     هستند خودمان از كه

 يك اين كه گويند مي اند كرده تحقيق  ليكانتروپي ژن روي  كه هايي دانشمند «
 اند  نديده  را  چيزي   چنين  طبيعت  از  ديگر  كجاس  هيچ  در  ـ  ستا   الخلقه  ناقص  ژن
 . »     كند مي عمل  طور اين چرا و آيد   مي كجا از ژن اين كه دانند نمي آنها. 

:  دهد  مي  ادامه  و  آورد  مي  بيرون  ديگر  قوطي  يك  ،  كند  مي  تمام  را  خودش  كوكاي 
 ثروتمندي   و  قوي   ،  بزرگ  خانواده  ما.    ايم  داشته  نگه  خودمان  پيش  را  راز  اين  ما«  

  كنند  مي حفظ را خانواده راز  هم  اند نشده بيماري  اين دچار كه  كساني.  هستيم
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  نيستيد   نظر  تحت  پژوهشي   موسسات  در  بيلي   و  تو  اآلن  كه  است   خاطر  همين  به.  
    « . 

 فكر   چون  و. »    نيستم  نما  گرگ  كه  من  باشم؟  نظر  تحت  بايد  من  چرا: «  پرسم  مي
 »     ؟ هستم. «  كنم مي مكث  لحظه  يك ، رسد مي ذهنم به وحشتناكي

  ها  ژن .  دانم نمي من: « ميدهد جواب ماليمت  با  او.  كند نمي  نگاهم درويش 
 خانوادگي شاخه يك افراد همه قضيه  اين گاهي.  شوند مي بارز تصادفي طور به
  سه  يا  دو  در  هم  ها  وقت  بعضي.    برد  مي   بين  از  كلي  به  را  آنها  و  كند  مي  درگير  را

  دو  هر بيلي  و گرت.  اي  خانواده  بچه سه از  يكي  تو.  ماند مي خفته طور به نسل
 به  را تو ابتالي  احتمال اين كه بگويم توانستم مي كاش.  داشتند  را بيماري  اين
 .     ندارد وجود راهي فهميدنش براي  اما ، كند  مي كمتر بيش و كم ، بيماري  اين

  شروع   سالگي  هجده  تا  ده  سنين  بين  ـ  بشوند  شروع  اگر  ـ  تغييرات  ،  حال  اين  با  «
  داده  نشان را بيماري  هم تر پايين سنين در كه اند بوده نفري  چند.  شوند مي
 . »     است نشده ديده سالگي  هجده  از بعد  كس هيچ در حاال تا اما ، اند

 قيافه ، تابلوها آن ميان كه است اين خاطر به پس: « زنم مي فرياد تعجب با
 ! »     اند شده  نما گرگ ها بچه آن  همه!  است زياد قدر آن جوان هاي 

  درمان  هيچ: « گويد مي ادامه در و ميدهد تكان سر ، گرفته حالتي با درويش
  كه   اند  محكوم  شوند  مي  دچارش  كه  آنهايي.    ندارد  وجود  برايش  اي   شده  شناخته
  بگذارند  اگر ، معمول طور به.  كنند زندگي ديوانه حيواناتي مثل را عمرشان بقيه
  چيه  منظورتان ـ . »    سال بيست  حداكثر ـ  كنند  نمي عمر خيلي ،  بمانند  زنده  كه
     ؟

  نگاهش   در  گنگي  حالت  و  ،  زند  مي  نوشابه  قوطي  كناره  به  را  هايش  ناخن  درويش
  اينكه .  است وحشتناكي مصيبت اين: « گويد مي ماليمت با.  شود مي ظاهر
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  تحمل   و  او  كردن  زنجير  ،   شود  مي  حيوان  يك  مثل  داري   دوستش  كه  كسي  ببيني
.   نكنند  تحميل خودشان به را رنج  اين كه گيرند  مي تصميم ها خيلي...  دردش
.  ميشود  تر  گرفته  اش  قيافه  و  زند  نمي  ضربه   قوطي  به  ديگر... »    والدين  از   خيلي
 . »     كنند مي معاف بدبختي اين تحمل از   را عزيزانشان آنها« 

 »      ؟ كشند مي را آنها: « پرسم  مي  و ميدهم قورت را نمدها آب وحشتزده

: «  گويد مي آرامي به ، كنم ابراز را وحشتم من آنكه از قبل و ميدهد تكان سر
  ما  خانواده در.  شوند مي قتل مرتكب ، باشند آزاد اگر.  اند درنده و وحشي آنها
 بربيايند   كار   اين  هدهع   از   نتوانند  والدين  اگر  كه  ،  ها  لمب  اسم  به  هستند   گروهي  ،
 . »     باشند صريح  خيلي بايد كه خانوادگي هاي   جالد.   دهند مي  انجام را  كار آنها ،

  وجود   راهي   مشكل  اين  براي   كه   گفتيد  شما  اما: «  آورم  مي  يادش   را  خودش  حرف
 پايان و ام ديده ها تابلو تاالر در كه چهره همه آن به كنم مي سعي. »  دارد

 .     نكنم فكر ، اند  كرده تحمل احتم كه وحشتناكي

  گفته  البته.  رسم مي موضوع همين به  دارم: « گويد مي و  كشد مي آه درويش
 . »     بودم نگفته كاش كه كني مي آرزو ، بگويم برايت را  قضيه وقتي ـ باشم

  است   افتاده  جوش  و  جنب  به  اي  ـ  بيل  ـ   قفس  طرف  از  غرشي  ،  بعد.    طوالني  مكثي
    . 

 »    ؟  شود مي بيدار كي: « پرسم مي و كنم مي  نگاهش نگراني با

  هايش  نعره  وقتي  ـ  برويم من مطالعه  اتاق  به بيا.  زودي  به: « گويد مي  درويش 
 . »      ندارد لطفي ديدنش ،  شود مي شروع

. »     باشم كنارش خواهم مي ، نه: « گويم مي لبي زير و گيرم مي را ميز لبه
 .     رود مي خودش داستان سراغ به بعد و ،  دهد مي تكان سر  توافق  به درويش
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  را بيماري  اين و  ببرند بين از  را  نمايي گرگ هاي  ژن  توانند نمي ما هاي  دانشمند  ـ
 مي كار به هم جادو ، نيست علم بيماري  اين با مبارزه راه تنها اما.  كنند درمان
 .     آيد

  كتاب ،  چپش سمت اي ه كتاب انبوه زير از و كند مي دراز ميز روي  را دستش
  مي  من به را آن و كند مي باز را كتاب.  كشد مي بيرون را قطوري  خيلي قديمي
 .      شوم مي خيره ، گاراده بارتالوميو ، خانواده جادوگر هاي   چشم به من و .  دهد

 كه كرد كار اين وقف را زندگيش از بزرگي قسمت پير بارت: « گويد مي درويش
  نجات   راه   اين  كه  بود   معتقد  او.    كند  پيدا  مصيبت  اين  از  خانواده  نجات  براي   راهي
  داد   انجام  ها  آزمايش  ،   برد  كار  به  ها  طلسم  ،  سال  ها  ده  تا.    دارد  ريشه  جادو  در  ،
  نداشت   اي   فايده  اما.    كرد   رو  و  زير  را  سري   هاي   كتاب  ،   مشكل  اين  چاره  دنبال  به  و
 نماي  گرگ يك با اما ، بدهد تغيير را معمولي آدم يك شكل توانست مي او. 

  كار  اين از ، ديگري  آدم هر مثل هم او.  بكند  كاري  نتوانست يافته شكل تغيير
 .     بود عاجز

 . »      نبود طور اين كه كرد مالقات موجودي  با ، بعد اما «

  ، بعد.  بندد مي را  آن و گيرد مي من از  را كتاب.  شود مي تيره درويش صورت
 .     كردم پيدا آن در را الس لرد تصوير من هك دارد  برمي را اي  پوشه

  كه  همانطور  من.  كند  مي نگاهم متعجب حالتي با! »  كنيد صبر: « ميزنم فرياد
  را  آن ، بودم اينجا كه قبال  من: « گويم مي  ام دوخته چشم پوشه به وحشتزده
  كردند   مي   حركت  هايش   لب   و   ها  چشم.    زد  حرف  من  با  الس  لرد   تصوير.    ام  ديده
.     « 

  نزديك   حقيقت  به  قدر  اين  تو  كه  دانستم  مي  اگر: «  گويد  مي  كنان  گاليه  درويش
 مي دري  طرف به را انگشتش. »  دادم مي هشدار تو به موردش  در ، اي  شده
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  است   امني  جاي   خانه  ،   گفتم  كه  طور   همان . «    شود   مي   باز  سرداب   داخل  كه  گيرد
.    ام  نكرده  شده  حفاظت  را  ردابس  اين  من  اما.    است  امن  هم  اطراف  هاي   زمين.  

 كنم  مي   پيدا   كار  و  سر   ديگر  قلمرويي  موجودات  با  اجبار   به  من  كه   هست   مواقعي
  تا  دو. »    شود مي  ضروري  برايم آنها  با كردن برقرار  ارتباط براي  پايگاهي وجود و
 احترام  به  آميخته  حالتي  با  و  كشد  مي  پوشه  چرمي  جلد  روي   را  هايش  انگشت  از
  نمي  دعوت بدون الس لرد: « گويد مي.  شود مي خيره آن به ، ترس و اندوه ،

  است   ممكن  معمولي  آدم  يك.    بگذرد  ما  دنياي   و  خودش  قلمرو  ميان  مرز  از  تواند
 .    نبيند عادي  غير چيز  هيچ و كند نگاه تصوير آن  به سال ها ده

  وقتي   ـ  و   اي   شده   رو   به   رو  شيطاني  موجودات  آن  با  تو.    نيستي  معمولي  تو  اما  «
  استفاده   ات  بالقوه  جادويي  هاي   قدرت  از  ـ  كردي   فرار  و  گذشتي  سگ  ورود  دريچه  از

  نمي  كتاب توي  از چند  هر ،  بزند حرف تو با  كه داشته  را توانايي اين  او.  كردي 
  كه  كند وادارت و بزند كلك تو به بود ممكن اما ، برساند آسيب تو به توانسته
 »     ؟ چيه ـ كيه او  اما: « زنم مي فرياد. »     كني احضارش

  فوق موجودات از  يكي.  است شيطاني ارباب  يك الس لرد: « گويد مي درويش 
  ما.  كنند مي زندگي خودشان جادويي قلمرو  در و  ما قلمرو حاشيه  در كه طبيعي

 با بيشترشان  كه ها  انسان  راه  سر  بر گرهايي مداخله .  گوييم مي  دموناتا آنها به
  كنند  مي تغذيه ما وجود از ـ  الس لرد مثل ـ آنها از تايي چند اما ، دندارن كاري  ما

    « . 

 .     گيرم مي زانوهايم بين محكم را آنها.  لرزند   مي هايم دست

  مي   تغذيه  ها  آدم  رنج  و  درد  از.    است  اندوه  نگهبان  الس  لرد: «  گويد  مي  درويش
  خودكشي .  است  روزانه   اي غذ  وعده  سه  مثل  او  براي   ،  ما  جنازه  تشييع  مراسم.    كند
  ترس ديدن  از او.  است  روز بين تفنني خوراكي  مثليك  برايش هم  تنها آدم  يك
  تقويت  ما در را احساسات اين ، بتواند كه وقت هر ؛ آيد مي وجد به ما اندوه و
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 تر قوي  خودش ،  آدمي هاي  ضعف بلعيدن با و  مكد مي را آن  ،  بعد و  ؛ كند  مي
 . »     شود مي

»      ؟  كند  مي  تغذيه  چطور  كند؟  مي  را  كار  اين  چطور: «  گويم  مي  نكنا  خس  خس
  ماوراء  هاي  بحث در بايد دادنش  توضيح براي : « گويد مي كنان خرخر درويش 
 به كه روحي ني جور يك او كه بگويم قدر همين.  بشويم تر عميق  الطبيعه
 .    بمكد را ها آدم  درد  تواند مي آن وسيله

  اندوه  از  الس  لرد كه  بود  ديده ـ شناخت مي را الس  لرد يرپ  بارت  ،  حال هر به  «
  بارتالوميو .  داد نمي اهميت موضوع اين به اما ـ كند مي تغذيه خانواده اعضاي 
  موجودات   كردن  دفع  به   نه  ،   داشت  عالقه  خانوادگي  نفرين  اين  بردن  بين  از  به  فقط

 دموناتا مورد در يق تحق و  مطالعه براي  را زندگيش  از  كلي  ،  بعدها اما.  شيطاني
 بارتالوميو اميد معتقدم  من.  بمانند زنده  سال هزاران توانند مي آنها .  كرد صرف
  موفقيتي  به  كار اين در وقت  هيچ  او.  كند كشف را  آنها عمر طول  راز  كه  بود اين

  اصالح  قدرت الس لرد كه كرد كشف تحقيقاتش از اي  مرحله در اما ، نرسيد
 . »      اردد را نمايي گرگ تغييرات

  ـ»      ؟  كند  درمان  را   اي   ـ  بيل  تواند  مي  او  كه  است   اين  منظورتان: «  زنم  مي  فرياد
 .      بخواهد اگر

!  كنيم  احضارش بياييد پس: « گويم مي هيجانزده  و  پرم مي باال صندلي  روي  از
 »     ــ و اينا بيايد كه كنيم صدايش اآلن همين بياييد ؟ هستيم چي منتظر ديگر

  خودخواه  و شيطاني آنها ـ دموناتا: « گويد مي و  كند مي قطع  را حرفم درويش 
  قلبي   خوش  روي   از  كدامشان  هيچ  اما  ،  است  ممكن  آنها  از  بعضي   با  معامله.    اند
  ندارند   قلب  حتي  آنها  از  بعضي  ،  داني  مي   خودت  كه  طور  همان  ـ  كنند  نمي  را  كاري 
     ؟...  چطوري  پس ـ! »   
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  را  دستورش  اما ،  ام شده  كفري  حسابي من.  بنشينم ه ك كند مي  اشاره  درويش 
 .      كنم مي اطاعت

  او  به .  كند كمك به وادار را  الس لرد تا برد  كار به  را  تالشش همه بارتالوميو ـ
  از  را روحش و جسم اختيار كه كرد پيشنهاد حتي ، كرد تهديدش ، كرد التماس

 .     بگيرد او

 »    ؟  تاس ممكن مگر: « گويم مي تحقير با

 موجودات  براي  و!  قطع طور به: « گويد مي و ميدهد تكان سر خشم با درويش
  از تر شديد خيلي تواند مي روح.  است تر باارزش ثروتي هر از اين ، شيطاني
  به تواند مي جسمم ، بدهم دست رااز روحم اختيار من اگر.  بكشد زجر جسم
  پوسته  شوم مي زامبي يك مثل توق  آن.  پايلوت اتو يك با  ـ بدهد ادامه كارش
 هيچ  و كند نمي  فكر  اما ـ  رود  مي  راه  ، كشد مي  نفس  ، خورد مي  كه  توخالي اي 

  تصور  قابل شكنجه هر من  روح ، دموناتا قلمرو در  ،  اين وجود با.  ندارد  احساسي
 !     كند مي تحمل را ـ  تصوري  قابل غير و ـ

 و جسم اختيار پيشنهاد با نستتوا مي شايد ، بود تر جوان بارتالوميو اگر «
 فقط  روح  اختيار  كه  اينجاست  مشكل  اما .    كند  وسوسه  را  او  ،  الس  لرد  به  روحش

  به  پير بارت.  باشد زنده آدم آن كه دارد ارزش شيطاني موجود يك براي  زماني تا
  منفعتي  چندان او  با معامله كه رسيد نتيجه اين به الس لرد و.  بود نزديك مرگ
 .     دندار  برايش

 او دستياران به شجاعانه ، شد الس لرد پاپي او.  بود شق  كله بارتالوميو اما «
  اما .  كردند نزديك را مرگش لحظه كه برداشت فراواني هاي  زخم و ، كرد حمله
 »      ــ  كه آورد  در سر الس  لرد بزرگ مشغولي دل  از پير بارت باالخره
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 ايستاده اي  ـ بيل.  كنند مي خفه خود در را درويش صداي  ، گلويي تو هاي  نعره
  كشد   مي  جيغ  و  ،  دهد  مي  تكان  را  آنها  ،  زند  مي  چنگ   قفس  هاي   ميله  به  ،   است
  هايش  دندان  ،  است  شده  پوشيده  آشفته  خطوط  از  پر  سياهي  نقاب  با  صورتش.  

  دهد مي تكان ديگر طرف به  طرف يك از وحشيانه را زبانش و ،  اند افتاده بيرون
 .     زنند  مي برق هايش  پلك باريك شكاف ميان از  زردش هاي  چشم. 

  قدم   قفس  طرف  به! »    اي   ـ  بيل: «  زنم  مي  فرياد  و  ايستم  مي  سرپا  ،  جست  يك  با
 .     دارم  برمي

  ـ گفتم چي كه نرود يادت.  باش آرام: « گويد مي و گيرد مي  را دستم درويش
 . »     كشد  مي را تو ، بروي  نزديكش زيادي  اگر

  ،  كشد مي را ها ميله ، زند مي فرياد كه ، مانم مي خيره اي  ـ بيل هب واج و هاج
  چشم  درويش و من از لحظه  يك  و كوبد مي  هي  ميله  به را  سرش ،  زند مي  لگد
 .     دارد  برنمي

  نه: « دهد مي جواب درويش »    شناسد؟  مي را ما اآلن: « پرسم  مي بدي  حال با
    « . 

  برمي  را رويش نفرت با و دارد برمي دست ها ميله با گرفتن كشتي از اي  ـ بيل
  سر اي  ـ  بيل.  خورد مي سكندري  ، لرزد  مي  ترس  از كه ، گوزن طرف به .  گرداند
 ميچرخد  دفاع  بي  جانور  دور.    كند  مي  باز   را  نيشش  وحشيانه  و  ايستد  مي  جايش

 ها  دندان ـ ها چنگال.  افتد مي حيوان  گردن  روي  ،  بعد.  غرد  مي  و كشد مي  بو ،
 .      خون ـ دريدن ـ

 بيا: « گويد مي آهسته  درويش. كنم مي گريه دوباره. اند خيس من هاي  گونه
 توانيم مي ما. برويم
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  توانم  نمي: « كنم مي هق  هق . »    كنيم تمام مطالعه اتاق در را بحث اين
 . »      بگذارم تنهايش

  و گرسنگي فقط آنها .  كنند نمي حس را تنهايي نماها گرگ: « گويد مي درويش
 . »     كنند مي  حس را نفرت

  مي   جلو  سرداب  در  طرف  به  را  من  اي   سقلمه  با  و  كند  مي  بلند  زمين  روي   از  را  ميرآ
  اسپلين   اين  ـ  بيل  به   وحشتزده  ،  بار  آخرين  براي .    كنم  مي  مكث  ،  در  نزديك.    اندازد 

 .    روم مي  عمويم دنبال ، عقل از پيروي  به ،  بعد.  كنم  مي نگاه ـ برادرم  ـ

    

    چهاردهم فصل

 »     مبارزه به دعوت «

  ،   دوباره.  خواباند مي  تخت روي  ،  عمارت هاي  اتاق از يكي داخل را ميرآ ،  درويش
  و  زند مي صدا را اسمش.  كند مي بررسي را او جسمي وضع ، تر دقيق  بار اين و

 مي نتيجه بي هايش تالش همه وقتي.  بشود بيدار تا دهد مي تكانش آهسته
 .   گردد برمي آب ليوان يك با و رود مي  حمام به ، ماند

 .     خورد نمي تكان ميرآ اما.  پاشد  مي  آب ميرآ  صورت به  ،  هايش انگشت با

  به  را او  جادو با توانم مي : « گويد مي و آيد  مي  كنار  اي  گرفته حالت  با درويش 
.   اند جدي  چقدر هايش  ديدگي آسيب كه  نيستم مطمئن اما ،  بياورم هوش
  خودش حال به را او  چرا: « پرسم مي. »    كند بدتر را  وضعش كارم است ممكن
 .      بماند كنم فكر ـ»     ماند؟ نمي ،  ميماند زنده كه او گذاريد؟ نمي

     ؟ نه مگر ، است بهتر چيزي  هر از برايش اين.  بخوابد  بگذاريد پس ـ
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 اتاق  از  ،  بگويد  چيزي   نكهآ  بدون  ،  بعد  و  ،  شود  مي  خيره  من  به  نگراني  با  درويش
 .    رود مي بيرون

  اتاق  به و بندم مي  او روي  را اتاق در  بعد، و ، كشم مي ميرآ روي  را پتويي من
 .     روم مي مطالعه

   

  مي  نظرم به هميشه از تر روشن و تر گرم مطالعه اتاق ، زمين زير تاريكي از بعد
 مي سينه به را زانوهايم ، كنم مي رها بزرگي چرمي صندلي روي  را خودم.  آيد

  دست  يك كنار درويش.  ميگذارم آنها بين را سرم وحشتزده و نگران و چسبانم
  اساس  بر را آن هاي  مهره كه  اش عالقه مورد شطرنج ـ است ايستاده شطرنج

  و  دارد برمي را سفيد هابيت يك .  اند كرده  درست ها حلقه ارباب هاي  شخصيت
 .     كند مي بازي  مهره آن با توجه  بي ، زدن حرف موقع

  هاي  پيچيدگي از راستي راستي وقت  هيچ تو كه كنم نمي فكر من: « گويد مي
 هيچ.  احتمال همه آن ، كمي اين به هايي مهره با.  باشد آمده خوشت شطرنج
 .   شوند نمي هم مثل عينا بازي  تا دو وقت

  تالش  را عمرت همه اما ، بگيري  ياد تواني مي ظهر از بعد يك در را بازي  قوانين
 . »     بشوي  استاد بازي  در تا كني مي

  و  وحشتناك وضع آن  با اي  ـ بيل!  جهنم به شطرنج: « زنم مي  فرياد خشم سراپا
 برود اغما توي  شايد و است بيهوش ميرآ.  شده زنجير زمين زير توي  وار ديوانه

 »     ــ بزني چهچهه  اش درباره تواني مي تو كه چيزي  تنها و. 

  اين .  كند مي بازي  شطرنج الس لرد: « كند مي قطع را حرفم آرامي به رويش د
  من .  استثناست او اما ، نيستند بازيگوش طبيعي طور به ـ دموناتا ـ موجودات
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  كه  زماني در اما ،  كرده پيدا بازي  حرص طور اين كجا يا كي او كه دانم نمي
 . »      بود  اي   تجربه  كم   البته  و  ،   ند عالقم  بازيكن  او   ،  كرد  مالقاتش  گاراده  بارتالوميو

  جواب   يك  برايش  خودم  چند  هر»    ؟  چيه  ها  حرف  اين  آخر: «  گويم  مي  غرولند  با
 .      دارم

     ؟  نشدي  شطرنجي  صفحه هيچ متوجه آنجا ، رفتي مادرت  و پدر  اتاق به وقتي ـ

  تار شبيه  ديوارهاي .  خون.  آورم مي ياد  به را  گذشته.  شود مي  ضعيف نفسم
 هاي  صفحه و پراكنده هاي  مهره ، زمين روي  و.  شيطاني موجودات.  عنكبوت
 .     مطالعه  اتاق داخل شده كنده  كنده شطرنج صفحه  و.  شطرنج  شكسته

 . »     شدم متوجه ، چرا: « گويم مي و كشم مي آه

 كند  متقاعد  را  الس  لرد  كرد  مي  تالش  بارتالوميو  وقتي: «  گويد  مي  فوري   درويش
 دستيارهاي .  كرد بازي  شطرنج او با بار چند ، ببرد بين از را خانوادگي الي ب اين تا
  ،  دليل همين به.    بشوند بارتالوميو مزاحم بازي  موقع كه نداشتند اجازه   الس لرد
  بارتالوميو   ،  زمان  مرور   به.    بود   الس  لرد  با  زدن  حرف  براي   شرايط  خطرترين  بي  اين

  ،  كند  مي  تغذيه ها آدم  اندوه از  كه ندازه ا همان به تقريبا الس لرد شد متوجه
 .     دارد  عالقه هم شطرنج به

 چند  و  كند  قطع  شيطاني  ارباب  آن  با  را  ارتباطش  كه  افتاد  فكر  اين  به  پير  بارت  «
 دموناتا قلمرو و خودش دنياي  ميان سر از دوباره وقتي.  بگيرد فاصله او از ماه

  شطرنج  او با كه بود  اين هانخوا عجيب خشونتي و شوق با الس لرد ،  گذشت
 . »     كند بازي 

.  نكرد قبول بارتالوميو اما: « دهد مي ادامه  و خندد مي خشكي حالت با درويش
  دلخور اگر موجودات اين.  است خطرناك خيلي جانوري  چنين كردن عصباني
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  مي  الس لرد.  كنند عمل نابودي  انگيز نفرت ماموران مثل توانند مي ،  بشوند
 »     ــ كه را دستياراني آن  همه ، بريزد پير بارت سر را دستيارانش همه توانست

 »     ؟  دارد هم ديگري  دستيار ، آرتري  و وين از غير او: « پرسم مي هيجانزده

  او.  هستند االنش هاي  سوگلي فقط آنها .  بله ، اوه: « دهد مي جواب درويش
  را  او ،  انداخت مي بارتالوميو جان به را  آنها اگر.  دارد  دستيارها اين از  نفر  صدها
 .     بشود  مانعش توانست نمي هم دنيا  هاي  جادو همه و كردند مي اش تكه تكه

  او  سراغ را هايش نوچه الس  لرد  ، زد دست  خطري  چنين به پير بارت وقتي  اما «
 شطرنج  بازي  به اشتياقش ، بود آمده خشم به كه اندازه همان به او.  نفرستاد
  گاليه  و زاري  و ناله با ، بارتالوميو كردن نابود جاي  به پس.  بود شده شديد هم
  او .  برد معامله اين توي  بارتالوميو ، خوب .  كند معامله به وادار را او كرد سعي
  بين   از  را  ها  گاراده  خانوادگي  مصيبت  شيطاني   ارباب  كه  زماني  تا  گفت  الس  لرد  به
 .     كند نمي بازي  ، نبرد

  قدر  اين شطرنج اما ، بود شطرنج الس لرد عشق  همه.  نگرفت را قالب ماهي «
 .    ارزيد نمي براي 

  دست   چند   كه  كرد  پيشنهاد  او .    بشود  وارد  ديگري   راه  از  كرد  سعي  پير  بارت  ،  پس
  اعضاي  از نفر چند زندگي هم الس لرد ، عوض در و كند بازي  شطرنج الس لرد با

  موافقت  آنها ، طوالني هاي  شمكشك و  ها بحث  از بعد.  بدهد نجات را خانواده
  ازاي   به .    باشد  داشته  بازي   دست  پنج  مسابقه  هر  و  بدهند  مسابقه  دور  چند  كردند
  را  ها گاراده از يكي بايد الس لرد ، شد مي  برنده بارتالوميو كه مسابقه  دور  هر

  اختيار  الس  لرد  ،  باخت   مي  را  بازي   دست  پنج  هر  بارتالوميو  اگر   اما.    داد  مي  نجات
 .     گرفت مي دست به  را او روح و سمج
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 را تعدادش ـ هفته در بازي  سه يا دو  شد، شروع ها رقابت ، ترتيب اين به و «
 متنفر  باخت  از  الس  لرد  ،  بارتالوميو  هاي   يادداشت  بنابر.    كرد  مي  معلوم  الس  لرد
.   است مغرور انگيزي  نفرت شكل به هم او ، دموناتا موجودات بيشتر مثل.  بود
  برايشان  ـ كاري  هر در ـ آدم يك به  باخت و دانند  مي آدم از برتر را خودشان هاآن 

 . »      است  بزرگي رسوايي

  ،  اين وجود با: « دهد مي ادامه و خندد مي نخودي  ، توگلويي صدايي با درويش
  شب  هر و  روز  هر  گذاشت، مي شطرنج براي  را وقتش تمام بارتالوميو.  باخت او
  مي  ياد بيشتر و كرد مي  بازي  ها ساعت ، ميشد پيدا  كه اييه حريف بهترين با

  ،   آن  از بد ـ باخت را بازي  شش ،  اول ماه سه در  او .   شد مي  بهتر بازيش  و گرفت
 پاياني وقت هيچ انگار كه ، بازي  نه و پنجاه در او.  نبود بازنده وقت هيچ ديگر

 .     شد برنده  ،  نداشت

 . »      مرد بعد و «

 درگيري و ، بود پير او: « گويد مي بعد و دهد مي تكان را ايش ه شانه درويش
  مرد   آرامش  در   البته.    بود   گرفته  را   توانش  هم  الس  لرد  هاي   دستيار  با  قبلي   هاي 
  چي  بعد: « پرسم مي.  ام شده ماجرا غرق. »    رفت دنيا از  ، بود خواب وقتي ـ

 »      شد؟

  خانواده اعضاي  از كدام هيچ.  چيز هيچ ،  طوالني  مدتي تا: « گويد مي  درويش 
  نگفت خانواده  به وقت  هيچ او .  نداشت خبر الس  لرد با بارتالوميو مسابقات از
 ،  بودند  جادوگر  و ساحر  ها  گاراده  از  نفري   چند.    بوده  آنها  نجات  باعث  خودش  كه
 اين  او ـ  كنند كشف را بارتالوميو هاي  يادداشت راز نتوانستند هم  آنها اما

 .      بود كرده دار رمز نيرومندي  هاي  طلسم با ار  ها يادداشت
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  از  يكي ـ كي مك ديوي  ، بزرگ جادوگر آن مرگ از بعد سال چهل تقريبا ، باالخره «
  از  مصيبت  همين  خاطر  به  را   اش  بچه  تا   پنج  از  تا  چهار   كه  خانواده  دور  وابستگان
  برداشت   پرده  شيطاني  راز  اين  از  و  كرد  گشايي  رمز  را  ها  يادداشت  ـ  بود  داده  دست
  راه   دوباره  را  مسابقات  و  كند  برقرار  ارتباط  الس  لرد  با  تا  شد  كار  به  دست  فوري   او.  

  او در  تازه  بيماري  كه  ـ  را  فرزندش ترين كوچك  در شده ظاهر تغييرات  تا بيندازد
 .     كند اصالح  ـ  بود كرده بروز

  او .  بود كرده رتحقي را او بارتالوميو.  نداد جواب سريع خيلي شيطاني ارباب «
 جادوگر  هم  ديوي .    بشوند  تكرار  انسان  يك   برابر  در  هايش  شكست  كه  ترسيد  مي
 اما.    نداشت اي   جاذبه  هيچ الس   لرد براي  روحش   و جسم  ،  خاطر همين به ـ نبود
  بكشند   را  الس   لرد  مقاومت  كه  گشت  ترفندي   دنبال  به   او.    بود  مبتكري   آدم  ديوي 
 . »     داد قرار تاثير تحت را او پيچيده تمايالت كه كرد پيشنهاد را اي  مبارزه و ،

  هابيت  مهره با بازي  مشغول هنوز.  رود  مي فرو سكوت در  متفكرانه درويش 
  عكسي   و  كشد  مي  بيرون  را  كشويي  ،  آزادش  دست  با.    است  دستش  توي   شطرنج

 .   آورد مي  بيرون آن داخل از را

  عكس .  گرت  و من ،  بابا ، مانما ـ  كند مي  نگاه .  دهد  مي  سر  ميز روي  را عكس 
 .    بابا تولدهاي  جشن از يكي

  بود هولناك  ديوي  حل راه : « گويد مي  درويش .  كنم مي  نگاه عكس   به خيره من
  كه  قوانيني.  نداشت عالقه ديگري  چيز هيچ به الس  لرد .  شد  مي اجرا بايد اما ،
  را  برنده كه شد مي برگزار اي  مسابقه ، قبل مثل ـ بود طوري  اين كرد پيشنهاد او
 و خوي  دوباره پسرش ، برد مي ديوي  اگر .  كرد مي مشخص بازي  دست پنج در

 الس لرد اگر اما.  شدند مي آزاد دو هر و آورد مي دست به را اش انساني زندگي
 .      كشت مي را ، اش بچه و ديوي  ، آنها دو  هر  ، شد  مي برنده
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  هم  را ديگر شرط تا چند اما آمد، خوشش خيلي ديوي  پيشنهاد از الس لرد «
 .   كرد مطرح خودش

  او  مزاحم كه گفت مي دستيارانش به ، ميكرد بازي  بارتالوميو با وقتي الس  لرد
 ديوي با بايد يكي.  بدهد  ديوي  به را امتياز اين كه  نشد حاضر  او اما.  نشوند
  رزه مبا شيطاني دستيارهاي  آن   با ، بود بازي  مشغول ديوي  وقتي  و  شد مي همراه
  حمله  ديوي  به الس لرد دستياران ، بود زنده ديوي  محافظ كه  زماني تا.  كرد مي
 و ديوي  كه داشتند اجازه آنها ، ميشد كشته محافظ آن اگر اما.  كردند نمي

 .     كنند قصابي را پسرش

  جلسه   يك  در  همه  و  همزمان  بايد  ها  بازي   كه  بود  اين  هم  ديگر  جديد  قانون  يك  «
  تبصره  و.  همراهش  و ديوي  روي  كار فشار  كردن بيشتر براي  ـ شدند مي  برگزار
  و  رفت  مي الس لرد قلمرو به بايد ، ميشد برنده ديوي  اگر كه بود  اين هم آخر
 .  جنگيد مي  او با شخصا روحش و جسم نجات براي 

    « 

 »      ؟ چي: « گويم مي  لبي زير ، فهمم نمي را ها حرف اين آخر قسمت معني چون

 انجام  دموناتا  دنياي   و  ما  دنياي   بين  فاصله  در  ها  بازي : «  دهد  مي  ضيحتو  درويش
 از هايي چيز آنجا كه باشي شده متوجه مادرت و پدر اتاق در شايد.  شود مي

 همان  بينابيني  واقعيت  اين.    داشت  وجود  الس  لرد  دنياي   از  چيزهايي  و  ما  دنياي 
  ،  شد مي برنده ديوي  اگر . داد مي مسابقه الس لرد با بايد ديوي  كه بود جايي
 ديوي اما ؛ بودند امان در دو هر محافظش و پسرش و ، شد مي درمان پسرش
 جنگيد   مي  خودش  قلمرو  در  شيطاني  ارباب  آن  با  و  رفت  مي  الس  لرد  دنبال  به  بايد
  اختيار  الس  لرد  ،  ميخورد   شكست  اگر  اما.    شد   مي  آزاد  ،   ميداد  شكست  را   او  اگر.  
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. »     گذراند مي زامبي يك مثل را عمرش بقيه او و گرفت يم  دست  به  را او روح
 . »      نبوده اي  منصفانه معامله  ، من نظر به: « ميگويم كنان خرخر

  ديوي .  بوده همين شرايط اما ، است درست: « كند مي تاييد را حرفم درويش
 .  كند قبول بود مجبور

  برادرش .  باخت وي دي: « ميدهد ادامه آرامي به بعد و كند مي مكث كمي »
  نتيجه   آنكه  از  قبل  حتي  ديوي   و  آوردند  در  پا  از  را  او  شياطين  آن.    بود  همراهش

  موجودات  آن.  شد كشته هم پسرش.    شد  كشته ، بشود معلوم  ها بازي  از يكي
  سكوتي در و گيرد مي من از را عكس. »     كردند تكه تكه را  نفر سه هر شيطاني
     . ماند مي خيره آن به سنگين

 رقابت اين مزه الس لرد.  نبود ارزش بي ديوي  فداكاري  اما: « ميدهد ادامه باز و
 هاي  قدرت كه آنهايي سراغ ـ رفت ديوي  وابستگان سراغ او.  چشيد را جديد
  جان  نجات براي  ، ديوي  مثل كه كرد پيشنهاد آنها به و  ـ  داشتند جادويي

 .     كنند مبارزه عزيزانشان

 در  هايشان  بچه  و  داشتند  بچه  دو  هر  كه  ـ  نفر  دو  اما.    نكردند  قبول  آنها  بيشتر  «
  ـ  خورد  شكست  آنها از يكي.  پذيرفتند  را  مبارزه اين ـ  بودند تغييرات  بروز  آستانه
 .   شد  پيروز يكي آن اما

  گريدي   و  ها  گاراده  از  گروهي  ،  بعد   به  زمان  آن  از  و  داد  اميد  ديگران  به  او  پيروزي 
  هم  بعضي ، شدند پيروز بعضي.  دادند تن مبارزه اين هب سال ها ده  طي ، ها

  الس  لرد  قلمرو  در  جنگ  ـ  بعدي   مرحله  در  ،  شدند  برنده  كه  كساني  بيشتر.    باختند
  و  برگشتند سالم سفر اين از  نفري  چند اما ، دادند  دست  از  را روحشان اختيار ـ

 . »     دارد وجود  كار اين در موفقيت امكان  كه كردند ثابت
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 مثل .  بندد مي آهسته  را كشو  و  گذارد مي  كشو  داخل دوباره  را  عكس ش دروي
  جلو  دارد سعي ـ كند مي پاك را هايش  چشم ، دست يك با و  زند مي پلك ، جغد
 .     بگيرد را هايش  اشك

 لرد با مادرت و پدر.  بود شده دچار گرت.  باختند را بازي  تو والدين: « گويد مي
  نفر  سه هر ، نتيجه در.  نبود خوب خيلي آنها از ييك  كار.  كردند مبارزه  الس
  از  ، گرداند برمي را رويش ، گيرد مي صدايش »    ــ كه بودم مصمم من.  مردند
: «  گويد مي دلگيري  لحن با .  مالد مي را هايش  چشم  و لرزد مي  هيجان شدت
 اري بيم اين گرفتار او هاي  بچه از كدام  هر اگر كه بوديم كرده توافق  پدرت و من
 اشتباه  او  شدن  دار   بچه  كه  كردم  مي  فكر   من.    باشم  مبارزه  در   او  همراه  من  ،  شد
 نداشتم   خيال  من.    داشتم  دوست  هم  را  هايش  بچه  ،  داشتم  دوستش  اما  ،  است
  از   اشك  سيل  كه  طور  همان   و  گيرد  مي  ام  گريه. »      بايستم  كنار  ،   نياز  موقع  كه
 »     ؟ نبوديد آنها چرا پس : «گويم مي آيد مي پايين هايم  گونه روي 

 مي تغيير دارد گرت كه نگفت من به وقت  هيچ او: « گويد مي كنان خس خس
  با  هم  با و بماند  او  كنار در خودش كه  باشد كرده  متقاعد  را كال  بايد مادرت.  كند
  را   گرت   شارون،  اندازه  به  كس  هيچ  كه  مطمئنم  من.    بشوند  رو  به  رو  جانورها  آن

 خيلي  من هم بدني مبارزه براي  و بود او از بهتر من شطرنج ماا ، نداشت دوست
  مي  خبرم بايد او.  كرد مي وفا بوديم داده كه قولي به بايد كال.  بودم تر قوي 
 ... »     ميتوانستم من شايد.  كرد

  هايش   دست  و  بندد  مي  را  هايش  چشم.    بگيرد  را  اش  گريه  جلو   تواند  نمي  ديگر
 .   ميكند مشت را

  كه  آيد مي نظرم به.  ميزند ضجه و گيرد مي سقف طرف به  را ورتشص  ، بعد
 تغيير اسپلين اي  ـ بيل انگار ، شنوم مي مخفي زمين زير از را اي  زوزه صداي 
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  دهد  مي جواب عمويش  كشيده زجر صداي  به و درد برمي دست  خوردن از يافته
    . 

   

 زياد كه باشد ميآد او نميكنم فكر.  شود مي قطع درويش از زودتر من گريه
   همين  به ، كند گريه

  باالخره   كه  وقتي.    كند  كنترل  را  خودش  دوباره  و  بگيرد  آرام  آسان   تواند  نمي  دليل
  مي  پاك جينش كت آستين با را صورتش او و شود مي تمام  ها ريختن اشك
  گوييد   مي  شما: «  گويم  مي  و  ميكنم  گله   ماليمت  با  ،  توانم  مي  كه  جايي  تا  ،  كند
 اما ـ! »    نه كه البته: « دهد مي جواب فوري »    ؟ بوده مامان تقصير اين كه
 ...     بود كرده خبر را شما او جاي  به بابا اگر

  من: «  گويد  مي  و  كند  مي  انتخاب  احتياط  با  را  كلمات  ،  مكث  كمي  از  بعد  درويش
  و  منطق  اما.  بشوم انتخاب من ،  كار اين براي  كه  بود منطقي  ـ  باشم صادق بايد
  بهتر  ناشيانه حركت يك ها  وقت بعضي .  آيند نمي  در جور هم با هميشه  جادو
  كه  كردند چه واقعا آنها داند نمي كس هيچ.  دهد  مي  جواب ها اي  حرفه  كار از
 . »     افتادند گير مخمصه آن در

  از  بعد و: « دهد مي  ادامه بعد.  گيرد مي  را دماغش و آورد مي بيرون دستمالي
  را  راه اين تو پدر ،  غلط يا درست.  است نسبي چيز همه ، ها حرف اين همه

  را  گذشته توانيم نمي ما.  هست كه است همين كارش نتيجه  و كرد انتخاب
 .     كنيم تالش هدفي چنين براي  كه باشيم احمق  بايد و ، كنيم عوض

  نمي  فكر وقت هيچ من ، باشد  چي هر او انتخاب به نسبت من احساس اما «
  ، بود  ما خانواده مصيبت  اين.  نبود طور اين.  بوده مادرت تقصير ينا كه كنم
 ما  با  مصيبت  اين  در  اينكه  خاطر  به  ـ  احترام   و  مطلق   عشق   از   غير  او.    نبود  او  مال
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 ديگري  چيز هيچ سزاوار  ـ  كرد  فدا را زندگيش  مشكل  اين حل براي  و شد  همراه
 . »     نيست

 اما: « گويم مي آرامي  به.  كنم مي فكر موضوع  به و  ميدهم تكان سر آهسته 
 و ميكردند خبر را ها لمب اگر  گذاشتند، نمي كار اين سر را زندگيشان آنها اگر
  بودند   زنده   اآلن: «  گويد  مي  صريح   خيلي  درويش ... »      رفتند  نمي   الس  لرد  سراغ
 آنها .  نيايد خوشت حقيقت شنيدن از  است ممكن كه گفتم ، دليل همين به. 

 .  دانستند ـ تو زندگي و  ـ  خودشان زندگي از تر مهم  را رتگ زندگي

  و  پدر اما ، دادي  مي  دست  از  را خواهر  يك تو ، كردند  نمي دخالت  كار اين در اگر
 . »     داشتي را مادرت

  و بابا از ، وجودم از  قسمتي با.  لرزد مي ام پاييني لب.  ميكنم نگاهش ترديد با
 به   نسبت  ،  وجودم  از  ديگري   قسمت  با  و  كردند  من  اب  را  كار  اين  كه  متنفرم  مامان
 .      دانم  مي بدبختي اين مقصر را او ؛ كنم مي تنفر احساس گرت

  تند  قدر  آن: «  گويد  مي  و  دهد  مي  تكان  سر  آرام  او.    خواند  مي  را  افكارم  درويش
 .   گروبز ، نرو

 دچار مشكل اين به هم تو اگر.  كردند مي بايد كه كردند را كاري  شارون و كال
 كني مي احساس تو كه دانم مي من.  كردند مي را كار همين آنها ، بودي  شده
 به تر عميق  اگر اما.  برگردند آنها خواهي مي كه دانم مي.  اند داده فريبت
  عشقشان  و ، بودند هايي آدم جور چه آنها كه بياوري  ياد به و كني فكر موضوع

  كردند  را كار  اين چرا  آنها  كه فهمي مي  ،  بياوري  ياد به  گرت  و  خودت به نسبت  را
    « . 

  من .    كردند  دور  موضوع   از  كلي  به  مرا  اما   ،  گفتند  مي  من  به  بايد  آنها: «  نالم  مي
 »      ــ من.  كنم كمكشان توانستم مي
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 مي  نفر دو فقط.  است روشن بازي  قوانين.  نه: « گويد مي قاطعانه درويش
 اي  فايده هيچ تو به قضيه  گفتن.  كنند مبارزه دستيارانش و الس  لرد با توانند
  شدم   مي  آماده  چيزها  بدترين  براي   بايد  من: «  كنم  مي  مخالفت  او  با. »      نداشت
    « . 

  خواستند   نمي  آنها  كه   كنم  مي  فكر  من: «  دهد   مي   جواب  و  كشد   مي   آه  درويش 
.  كند مي نابود و  خورد مي درون از را آدم ، ترديد.  كنند فكر چيزها بدترين به

  ممكن  كه  بدي  هاي  اتفاق  به  ، شوند مي رو به رو  الس  لرد با كه كساني بيشتر
  را  كار  شدن  خراب  احتمال  كردن  فكر  طور  اين  چون  ؛  كنند  نمي  فكر  بدهد  رخ  است
 »     ــ اما: « گويم مي  دوباره. »     كند مي بيشتر

 ما ، گروبز«  :گويد مي و كند مي قطع را حرفم ، اي  مالحظه هيچ بدون درويش
 و تو مادر و پدر ، كار اين.  كنيم بحث و بنشينيم اينجا را شب  تمام توانيم مي
  آسان   موضوع  اين  از  گذشتن.    كند  نمي  كمكي  هم  بيلي  به.    گرداند  برنمي  را  گرت
 اين  نتواني اگر.  كني فراموش را والدينت قضيه مدتي مجبوري  تو اما ، نيست
 . »      خوري  ينم من درد به ، بكني را كار

  چه  من خواهيد مي ؟  زنيد مي حرف چي درباره ؟ شما درد به: « پرسم مي اخم با
  مي  من: « گويد مي و ميشود خم جلو به خونسردي  با درويش»    ؟ كنم كار

  وقتي   و  بايستي  من   كنار  كه  خواهم  مي.    باشي  من  همراه  مبارزه  در  تو  كه  خواهم
 . »     بجنگي آرتري   و ينو با ، زنم  مي شطرنج الس لرد با من

 .    ايستد مي حركت از دنيا
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 »     انتخاب«   پانزدهم فصل

 ! »     عيار تمام احمق  يك!  اي  ديوانه  تو: « كشم مي جيغ

 احمق  نكنم فكر اما  هستم،  چيزها خيلي من: « دهد  مي  جواب آرامي   به درويش 
 .»    باشم

  تا  دو با كه بخواهد بچه  يك از  تواند يم  ديوانه  آدم يك فقط !  هستي حتما ـ
 !    بجنگد شيطاني جانور

  شطرنج   هاي   مهره  ،  شود  مي  بلند  جايش  از  بعد  ،  كند  مي  براندازم  آرامي  به  درويش
 .      رود مي در  طرف  به و كند مي جمع  را ها حلقه ارباب

  مي  را راهش و اندازم  مي جلو  را خودم»  روي؟ مي  كجا: « زنم مي فرياد تشر با
 .     بندم

 پنج ، الس لرد كردن احضار از قبل بايد.  ميبرم زمين زير به را اينها: « گويد مي
  انجام  جداگانه شطرنج صفحه يك روي  بازي  هر ـ باشد آماده آنجا شطرنج دست
 . »    شود مي

!  كنم نمي را كار اين من ؟ گفتم چي من نشنيديد: « گويم  مي كنان خس خس
  ندارد   اشكالي  ،  گروبز: «  گويد  مي  و  كند  مي  ساكتم  ساختگي  ي لبخند  با    »ــ   نمي
  خواهش   يك  اين.   نيست   حرفي  ديگر.    كردي   رد  هم   تو.    كردم  درخواست  فقط  من.  
 »     ؟ بود خواهش : « شوم مي خيره  او به  ، ظن سوء  با.»   دستور نه ، بود

  يكي .  كنند  كمك كه  هستند هم ديگري  كسان: « گويد مي و دهد  مي تكان سر
 به من و كند مي بازي  شطرنج الس لرد با او.  است استاد تقريبا من دوستان از
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  اشاره من چپ سمت اي  ساده شطرنج صفحه  به. »  رسم مي آرتري  وين خدمت
  و  شطرنج صفحه آن من كمك  و كني لطف  كه شوم  مي  ممنونت اما. «  كند مي
 . »     بياوري  پايين را هايش مهره

     »  … بزنيد كلك من به بخواهيد اگر: « گويم مي و كنم مي باريك را هايم چشم

  سر  از را خودم.  كنم مي باور را حرفش  من و. »  نيست كار  تو كلكي: « گويد مي
  از  او دنبال و دارم برمي را هايش مهره و شطرنج صفحه ، كشم  مي كنار راهش
 .    روم مي بيرون اتاق

   

 و  روم مي پايين آهسته خيلي.  بروم اصلي رتاال به تا روم مي پايين ها پله از
  درويش   هاي   حرف  مشغول   شدت   به  فكرم.    نيفتند  زمين  روي   ها  مهره   كه  مراقبم
 .      است  شده

  از  را اين چرا  ، كند كمكتان تواند مي كه داريد دوستي  اگر: « گويم مي  لب زير
  مي فكر من.  است برادرت بيلي: « ميدهد جواب درويش»    ؟ خواستيد من
 . »     باشي شركتداشته كار اين توي  بخواهي  كه كردم

 بهترين به  كار اين براي  شما.  آيد  نمي در  جور  عقل  با اما: « گويم مي اصرار  با
 .   داريد احتياج آدم

 »     ؟ گفتيد من به چرا

 جرئت  كه  بشوم  رو   به  رو  الس  لرد  با  كسي  همراه  خواستم  مي  بيشتر: «  گويد  مي
 شيطاني موجودات آن با كه كسي ، باشد كرده ثابت خطر در ار  هايش توانايي و
  كه  شناسم مي را نفر شش فقط خودم من.  باشد مانده زنده  و شده رو به رو
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 اين تواند نمي او  ديگر االح اما.  بود آنها از يكي ميرآ.  دارند مشخصاتي چنين
     ؟  چي بقيه ـ. »    بكند را كار

 .      ندارم رسيدست اآلن آنها نفر چهار به ـ

  نمي  حرف مدتي ،  كند مي باز را در هايش آرنج با وقتي.  رسد مي سرداب در به
 من .    است   برقرار  سكوت  همچنان  ،  رويم  مي  پايين  سرداب   هاي   پله  از  وقتي.    زند

 مي  پنهان  را  مخفي  زمين  زير  ورودي   كه  رسيم  مي  اي   قفسه  به  تا  مانم  مي  منتظر
  به  و . »  تويي  ششم نفر: « گويد مي»    ؟ ششم نفر و: « پرسم مي بعد.  كند
 .      گذارد مي پا تاريكي درون

   

 به را آنها ما كه ، دارد قرار ميز سه روي  شطرنج دست پنج.  مخفي زمين زير
  جمع   رويشان  از  را  ديگر  هاي   پرت  و  خرت  و  كتاب  هاي   توده  ايم  چسبانده  يكديگر
 .   ايم گذاشته زمين  روي  ، كرده

  آنها   كه  است  مراقب  و  چيند  مي  اش  صفحه   روي   را  شطرنج  هر  هاي   مهره  درويش
  است   گوزن   الشه  جويدن   مشغول  هنوز  اي   ـ  بيل.    باشد  گذاشته  درستشان  جاي   را
 .     كشد مي  نعره كند مي تف طرف آن و طرف اين گاهي چند از هر و

 فته نگ  چيزي   درويش  ،  حاال  تا  ،  آورديم  پايين  را  اول  شطرنج  دست  دو  كه  وقتي  از
 تميز  را  ميزها  ،  آورديم  را  ها  مهره  و  ها  صفحه  ؛  ايم  كرده  كار  سكوت  در  ما.    است
  كنم  مي  نگاه  درويش  به  كه  حاالست  تازه.    داديم  قرار  يكديگر  كنار  را  آنها  و  كرديم

 .     بينم مي خودم  در را بحث سرگيري  از  جرئت ـ  هاست مهره چيدن مشغول كه ـ

  نمي  صبر چرا .  كنم  كمك خواهيد  مي من از  ا شم چرا  كه فهمم  نمي  هنوز من ـ
  را  مبارزه امشب همين نيستيد مجبور كه شما ؟ بشود خوب ميرآ حال تا كنيد
     ؟ مجبوريد  ، كنيد برگزار
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  حتي   تواند  مي  الس  لرد.    است  خطرناك  ماندن  منتظر  اما  ،  نه: «  گويد  مي  درويش
  درست  آدم  آن  ذهن آسيب ما.  بدهد  نجات  شده نما  گرگ ها  سال كه  را  كسي
 نجاتش  كه  اي   نقطه  تا  اي   ـ  بيل  فاصله  ،  منتظربمانيم  مان  كه  روزي   هر.    شود  نمي
 . »     شود مي كمتر ، ندارد ارزش ديگر

  و  پدربزرگ براي  را او غيبت توانيم مي چطور ما ، عالوه به : « كند مي اضافه
 غير راي ماج يك درگير ما ؟ بدهيم توضيح پليس و هايش معلم ، مادربزرگش

  بخواهي   اگر.    هستيم  واقعي   دنياي   از  بخشي   هنوز   خودمان  اما  ،   ايم  شده  واقعي 
  گرگ او كه  اي  انداخته قفس  در خاطر اين به  را پسري  بگويي پليس  يك براي 

 ! »     اندازند مي كجا را خودت كن فكر ـ نماست

  و  مكن  مي  تجسم  ذهنم  در  را  موضوع  ،   شود  مي  محو  فوري   كه  رمق   بي  لبخندي   با
  كار  درد  به  اصال.    ام  بچه  يك  فقط  من.    بودم  نكرده  را  فكرش: «  گويم  مي  آهسته
 . »     خورم  نمي شما

 آن با تو: « گويد مي و كند مي پاك را شاه هاي  مهره از يكي روي  غبار درويش
  در  ات بالقوه توانايي به.  كني تعريف را ماجرا تا ماندي  زنده و جنگيدي  شياطين
  شان  همه با ، كنند مي ايجاد آنها كه شرايطي  در تواني مي تو.  ي زد تلنگر جادو
 . »     باشي  بچه يك  فقط اگر حتي ــ: « كند مي اضافه  باز نيش با »ــ بجنگي

 مي بربيايد دستم از كاري  هر.  كنم كمك خواهم مي من: « گويم مي غرولند با
  ، آرتري  كه ديدم اما.  بيايد بيرون افتاده تويش كه جهنمي از اي  ـ بيل تا كنم
     » … و بود گرفته دستش توي  عروسك يك مثل را گرت

 موضوع اين با را خودت: « گويد مي و كند مي قطع را حرفم مهرباني با درويش
  اينكه  نه ، بشوي  درمان  كه اي  آمده اينجا تو.  نداري  اجباري  هيچ تو. نده  عذاب
  مي  تو از را چيزي  چنين ايدنب من.  بروي  فرو هايت كابوس در قبل از شديدتر
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  پس .    كند  نمي  تمام   را  حرفش»      …  اينكه   مگر  ،  كنم   نمي  را   كار  اين  و .    خواستم
 شانه. »    باشيد داشته نياز من به اينكه مگر …: « گويم مي او جاي به من

  كه  هست دوستي ، گفتم كه طور همان: « گويد مي و دهد مي تكان را هايش
 اين از غير چيزي  اگر.  باشي تو كه دهم مي ترجيح ماا.  كنم خبرش توانم مي

 . »     ام گفته دروغ ، بگويم

   

 و ها دست.  كنم مي تماشا را اي  ـ بيل من ، آورد مي را ها سالح درويش وقتي
  كج دهاني وبا مالد مي دست شكمش به.  اند شده سرخ گوزن خون از صورتش

 .      شود مي خيره من به زردش و ي عاد غير هاي  چشم با.   زند مي لبخند  كوله و

  مي  ياد به را آرتري  و وين وحشيانه قدرت  و سرعت.  كنم مي فكر الس لرد به
 .      شوند كشته هم  برادرم و عمو  كه ترسم مي.  آورم

 چيز كنار را آنها.  شود مي وارد شمشير يك و گرز يك ، كوچك تبري  با درويش
  هر  از  او ـ بازي  قوانين از بخشي.   گذارد مي  زمين روي   ، است قبالآورده كه  هايي
 .     كند  استفاده   تواند مي بخواهد كه سالح   چقدر

  كه  كنم مي آرزو و»  ؟ بجنگم يا كنم بازي  شطرنج  من خواهيد مي: « پرسم مي
 .     بگيرم را زبانم جلو توانستم مي كاش

  ـ  بجنگي  يدبا تو اما  ، نشو ناراحت.  ام ديده  را  تو بازي  من: « گويد مي  درويش 
 . »     كند مي خردت شطرنج  صفحه روي   الس لرد

 آرتري  و وين برابر در توانيد مي من از بهتر شما اما: « گويم مي جوابش در
  هيچ  جادو يا ها اسلحه  اين درباره  من.  تريد قوي  و تر تجربه با شما.  بايستيد
 . »     دانم نمي چيز
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.  شناسد مي را تو جادو.  دانيب چيزي  كه نيست هم الزم: « گويد مي درويش
  قدرت  از ،  شدي  رو   به رو  شيطاني هاي   جانور آن  با وقتي قبال تو.  است مهم اين

 . »     است غريزه اين.   كني مي را كار اين هم  باز ، خوب.  كردي  استفاده جادويت

 من از شما.  بكنيد را كار اين شما كه است تر منطقي اما: « ميگويم اصرار با
 . »    شايد: « دهد مي تكان سر جدي  خيلي  درويش. »    بهتريد

 شطرنج  بازي  در و جنگيد مي شما پس.  است بهتر من از دوستتان شطرنج و ـ
     ؟  است درست.  شود مي برايتان بهتري  همراه او هم

  زور به را  خودت نيست  نيازي : « گويد مي  و  كند مي  نگاهم كنجكاوي  با درويش 
  بكني  را كار اين خواهي نمي كه گفتي تو.  بدهي انجام را كار اين كه  كني راضي
 .   كردم قبول را حرفت هم من و

    « 

  شما  انگار كه است طوري  احساسم!  آيد  مي بدم خودم از ، آخر: « زنم مي فرياد
 ! »     ام كرده نااميد خودم از را

  و   توانايي   ،   باشد  نداشته  وجود   مبارزه  به  ميل  اگر.    اي   نكرده: «  گويد  مي   درويش 
 . »     خورند نمي دردي  هيچ به  بالقوه هاي  قابليت

  مبارزه  به ميل اگر حتي اما: « كنم مي اصرار ، كند قبول را حرفم اينكه اميد به
.   بدهيد  انجام را كار اني ديگري  دستيار با كه بود بهتر شما  براي  هم  باز ، داشتم
 .     گويد نمي زي چي اما ، ميدهد تكان سر  درويش   » نيست؟ طور اين

   

 را او كند مي سعي دوباره  درويش.  است خوابيده آن در بيهوش ميرآ كه اتاقي
 خودش گردن پشت به پس.  ماند مي نتيجه بي تالشش دوباره و.  كند بيدار
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  پشت .  گردد برمي اش مطالعه بهاتاق.  رود مي بيرون اتاق از و كشد  مي  دست
  نگاهي.    كشد  مي  تلفن  دفترچه  روي   را   شهاي  انگشت.    نشيند  مي  تحريرش  ميز
  بخواهي  اگر.    كنم  خبر  را  دوستم  كه  است  وقتش: «  گويد  مي  و  اندازد  مي  من  به

  كلمه  يك حتي. »    گروبز ،  است فرصت آخرين اين ، كني عوض را تصميمت 
 .      زنم نمي حرف

 .     گردد مي اي  شماره دنبال و كند مي باز  را دفترچه درويش

  در  و بروي  تواني مي  ، بخواهي  اگر.  باشد اينجا بايد پابلو ، ديگر اعتس چند تا ـ
 شياطين  آن.    اماني  در  اينجا.    بكني  را  كار   اين  حتما  كه  نيست  الزم  اما.    بماني  ويل
 .    بيايند بيرون زمين زير از توانند نمي

 فكر  ، بگيرد در است قرار كه اي  مبارزه به ، تمام شرمندگي با.  دهم نمي جواب
 .    كنم مي

  شكست  را هايش دستيار و الس لرد ، پابلو و من اگر: « دهد مي ادامه  درويش 
  من  از بايد تو ، بخورم شكست  من الس  لرد با رو  در رو جنگ  در  بعدا اما ، بدهيم
 »     ؟  چي: « گويم مي مبهم صدايي با.»    كني مراقبت

  الس  لرد با تن به تن بارزهم در من ، شطرنج بازي  از بعد اگر: « دهد مي توضيح
 باز  من.    بيند  مي  آسيب  ذهنم  و  روح  اما  ،  ماند  مي  زنده  جسمم  ،  بخورم  شكست
 نمي  ديگر.    بزنم  حرف  يا  كنم  فكر  توانم  نمي  ديگر  اما  ،  كنم  حركت  توانم  مي  هم
  كنم  تميز را خانه ،  كنم درست  غذا ،  بپردازم را ها  صورتحساب ، كنم خريد توانم
  استخدام  كارها اين  براي  را يكي يا كني پرستاري  من از شوي  مي  مجبور تو … و

 . »     كني
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  و  ها برگه: « دهد مي ادامه و  زند مي تلنگر  ميزش هاي  كشو از يكي به درويش 
  ، بانكدارها و ها وكيل تلفن شماره و ها اسم.  هستند اينجا ضروري  اطالعات
 .   اعتباري  هاي  حساب به مربوط جزئيات

  كارهاي   به  ،  ديد  صالح  كه  طور  هر  ـ  شفاهي  و  مكتوب  صورت  به  ـ  كه  ري دا  اجازه  تو
  مي  قانوني هاي  مباشر اختيار در اموال از بزرگي بخش هرچند ،  كني رسيدگي من
 . »     برسي قانوني سن به تو تا ماند

 . »     خواهم نمي را شما  پول من: « گويم مي و كن مي فين فين

  برمي   را   تلفن  گوشي. »    ماند   نمي  طور   اين   ميشه ه   احساست: «  گويد  مي   لبخند  با
  اوضاع  اگر.  ديگر چيز يك. «  گذارد  مي  جايش سر را آن.  كند مي مكث.  دارد
  ،  بسوزد برايم دلت شايد.  ندارم ربوت يك با فرقي چندان ديگر من ، بشود خراب
     » … كني خالصم وضع اين از  كه شوي   وسوسه و

 »      ــ توانم نمي من!  نيستم قاتل من!  كنم نمي اري ك چنين  من: « زنم مي فرياد

  مي  قرار  فشار  تحت وقتي ها آدم بيشتر.  تواني  مي: « كند مي قطع را حرفم
  لب  ، عصبي   حالتي با.»   كنند مي پيدا  را كارها ترين سخت انجام  توانايي  ، گيرند
  با  زمان ، وناتادم دنياي  در .   بكني را كار اين نبايد اما. «  كند مي خيس  را هايش
  كه  نفري  چند .  كشد  مي  طول  چقدر  ما نبرد كه  گفت  شود نمي .  دارد  فرق اينجا
  ها  ده تا ،  مورد يك در … سال چند …  ماه چند تا اند برگشته و كرده مبارزه او با

 .     اند داشته غيبت سال

 نشو  نااميد  من  بهبود   از.    دارد  وجود  اميد  هميشه  ،  بگذرد  زمان  كه  هم  چقدر  هر  «
  باشم  داشته الزمش دوباره روزي  است ممكن.  كن مراقبت من جسم از.  گروبز ،

    « . 
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  و  دارد برمي را گوشي ، كند مي پيدا تلفن دفترچه در خواهد مي كه را اي  شماره
 .      شود مي گرفتن  شماره مشغول

 ! »     كنيد صبر: « شوم مي كارش مانع

  مي  و  كنم  مي  خيس  را  هايم  لب  عصبي  تيحال  با  من.    كند  مي  نگاهم  اميدوارانه
 »      ؟ شود مي چي ،  بشوم نما گرگ بعدا  من و نشويد  برنده شما اگر: « گويم

 خواهند يكديگر كنار در بره و گرگ و: « گويد مي.  شود مي تر ماليم اش قيافه
 »     شود؟ مي چي : « گويم  مي اخم با. »    غنود

 انجيل از قول نقل يك اين: « گويد مي و دهد مي تكان ميز طرف به را سرش
 .   اشعيا كتاب.  است

  يك  ، چپ سمت پايين ، دوم كشوي  توي .  اند گرفته جا اين از را ها لمب اسم
 .   است سياه پوشه

  در فقط اما.  بگيرد تماس  آنها با ، شد الزم  اگر … ها لمب تلفن شماره و اسم
  وقت  ها  لمب.  اند شده وعشر تغييرات باشي مطمئن كه بكن را كار اين صورتي

  نمي  كار از  دست ديگر ، كني خبر را آنها  از يكي كه همين.  كنند نمي تلف را
 انجام را كار اين كه نخواهي ديگر و باشد شده عوض نظرت اگر حتي ـ كشند
 . »     بدهند

 . »     كند مي تغيير دارد كه دانست نمي اي  ـ  بيل ؟  بفهمم جوري  چه: « پرسم مي

: «  گويد مي بعد و گيرد مي گاز را اش پاييني لب ، متفكرانه سكوتي رد  درويش
  ، بشوي  ليكانتروپي دچار اگر.  كند نمي تغيير اوليه هشدارهاي  بدون كس هيچ
 بيلي مثل اما ، نداري  بدني تغييرات ،  كامل ماه وعده سه يا دو در كم دست
 ناخن زير اگر اما ،  ي بياور خاطر به را اتفاق اين تواني نمي تو.  شوي  مي  وحشي
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 و  شق   »  …  كردي   پيدا  را ها  حيوان  موي   هايش  دندان  الي   يا  ،  ديدي   خون  هايت
  است وقتش ديگر …. «  دهد مي ادامه خشكي لحن با را حرفش  و شود مي رق
 . »      باشي ها لمب كردن فكرخبر به كه

  را  ها دكمه و رود مي تلفن سراغ به او.  دوزم مي چشم درويش به درماندگي با
 مردي  صداي .  دارد برمي را گوشي بالفاصله تقريبا يكي ، خط ديگر طرف. زند  مي
: گويم  مي  و  كنم  مي  قطع  را  حرفش  آرامي  به»      ؟  بله: «  گويد  مي  كه  شنوم  مي
 گرفته  را  اش  شماره  تصادفي  كه  بگوييد.    است  خوب  اوضاع  بگوييد  دوستتان  به«  
     ــ  نيستي مجبور  تو ، گروبز ـ. »    ايد

  ادامه   زندگي  به  كنم  تغيير  است  ممكن  لحظه  هر  كه  خطر  اين  با  خواهم  نمي  من  ـ
 .     ام  نجنگيده اي  ـ بيل نجات براي  اينكه از گناه  احساس با يا.  بدهم

 مي فكر هم اين به اما.  است ديوانگي كار اين كه كنم مي فكر.  عميق  نفس
 .     دارد من از را انتظار همين دقيقا پدر كه كنم

 مي آرتري  و وين با من.  كنم مي را كار اين من: « گويم مي كنان خس خس
.   شود مي ظاهر هايم لب روي  گذرا و  رمق  بي  العاده فوق لبخندي . »  جنگم

 . »     هستم شما همراه من! «  اشرار  قاتل ـ گريدي  گروبز.  دروغي شجاعت
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    شانزدهم فصل

 »      احضار «

  به  است كرده جدا گوزن الشه از كه آلودي  خون پاچه با ـ بيل.  مخفي زمين زير
 بيل به توجه بي درويش.  كشد مي زوزه وار ديوانه و كوبد مي قفس هاي  ميله
  بگويد   كه  خواهد  مي   دلم .    كند  مي   وارسي  را   ها  سالح   و  شطرنج  هاي   صفحه  ،   اي   ـ

 .     كند رد   را پيشنهادم ، است ديوانگي اين بگويد ، نكنم را كار اين من

  مورد  در كه  نپرسيد من  از حتي ، مطالعه اتاق در.  گويد نمي  چيز هيچ  او اما
  وقت  يك كه گفت پابلو به و داد تكان سر بار يك فقط ، نه يا مطمئنم تصميمم
 ممتشكر «    بگويد  اينكه  بدون  ،  آمد  اينجا  يكراست  ،  بعد.    زند  مي  زنگ  او  به  ديگر
 » .     كنم  مي افتخار تو به  من«  يا»  گروبز ، كني مي خوبي كار«  يا» 

  مي   چشم  شطرنج  هاي   صفحه  به  زور  به  ،   ها  اسلحه  به  نكردن    فكر از نااميد
  ارباب  مجموعه.  دارند قرار  ميز سه روي  ، خط يك در شطرنج صفحه  پنج.  دوزم 
 كريستالي هاي  مهره  با شطرنجي ، آن  طرف يك.  است گرفته قرار وسط ها  حلقه
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 هاي  سرخپوست شبيه هايش مهره كه  دارد  قرار  شطرنجي ديگر طرف در  و
 .     دارد قرار  معمولي  شطرنج دست يك هم انتها دو از يك  هر  در.  اينكاست

 »     ايد؟ چيده طور  اين را ها شطرنج كه دارد دليلي: « پرسم مي درويش از

  را  رويش غبار و كند  مي امتحان را شمشيري  دسته. »  نه : « دهد مي  جواب
 . »     باشند  دست پنج بايد  فقط ، نيست مهم شان ترتيب. «  ميگيرد

  شود   مي  برگزار  چطور  مسابقه  كه  دهيد  توضيح  برايم: «  گويم  مي  خاصي  تاكيد  با
 مي انجام همزمان ها بازي : « گويد مي ، كند نگاهم آنكه بدون درويش. »   
 كه اي  صفحه كدام هر از مهره هر ميتوانم ، ودش مي من نوبت وقتي.  شوند
  صفحه  همان  روي  من حركت به  تواند مي الس لرد  ، بعد.  بدهم  حركت  بخواهم
 گيج  خيلي  بايد  ـ. »     كند  جا به  جا  را  ديگر  صفحه  يك  از  اي   مهره  يا  بدهد  جواب
 .     باشد كننده

  هايش  چشم و ردميگي قطور شمعي نور  جلو را تبري . »  بله: « گويد مي درويش
  است   اي   ورزيده  بازيكن  الس  لرد. «    كند  امتحان  را  آن  لبه  تيزي   تا  كند  مي  جمع  را
  حواسم   اگر .    ندارد  طبيعي  فوق  امتياز  هيچ  اما  ،   كند   مي  بازي   كه   هاست  قرن   و  ،
  ،  ندهم دست از را اعصابم كنترل و ، باشم هايم حركت مواظب و كنم جمع را

  شانسي  چه آرتري  و وين برابر در من: « پرسم يم . »    است خوب بردم شانس
 »     ؟  دارم

 را  تبر و آورد مي جلو را دستش ، بعد ـ كند مي نگاهم تفاوت بي و سر درويش
 طرف  به يكراست

 !    كند مي پرت من

  انگشت   ،  هوا  وسط  درست   ـ   كنم  مي   دراز  را   چپم  دست  ـ  چرخم  مي  ـ  فوري   واكنش
  مي   را  آن   سرعت   و   آورم  مي  پايين  را  دستم  ـ   دشون   مي   بسته  تبر  دسته  دور   هايم
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  از دفاع براي  را تبر ، شديد قلبي ضربان با و  ، دستپاچه و  وحشتزده ،  بعد ـ گيرم
 .    برم مي باال ، خودم

 .     بينم مي را عمويم باز نيش ، بعد و

  دست  در كه تبري  به بعد و ، كنم مي نگاه درويش به خيره ،  زنان نفس نفس
 . »     را شانس اين: «  گويد مي.   دارم

   

  مي  غرولند با ، گردد  مي خاصي كتاب دنبال هايش كتاب ميان درويش وقتي
 . »     گرفتم  را آن چطوري  دانم نمي هم هنوز: « گويم

  نگاهي  و  كند مي  مكث. »  جادوست  كار.  بداني  نيست  الزم : «  گويد مي  درويش 
 .    اندازد مي من به

  است  كرده تيز و تند را تو غريزي  هاي  واكنش  ، ياطينش آن با قبلي رويارويي «
 تعيين  آرتري   و  وين   را   مبارزه  سرعت  و  ضرباهنگ  بگذار.    كن  پيروي   غرايز  همان  از.  

 .    بده نشان واكنش تو.  كنند

 . »      بگذار كنار  كلي به را واقعي زندگي قوانين.  نكن فكر

  كتاب .  كند مي  پيدا  خواهد  مي كه را كتابي ،  رود  مي  هايش كتاب سراغ دوباره 
  بگذار   خودت  براي   را  نكرده   تجربه  كارهاي : «  گويد  مي.    ايستد  مي  و   كند  مي   باز  را
  هم  سعي پس.  بخواني را شيطاني موجودات آن فكر يا نقشه تواني نمي تو. 

 .     دهيد  مي نشانش ساده شما ـ. »     شو همراه كار جريان با فقط.  نكن

  انجام  تواند مي جسمت كه  كاري  از ؛ ببند را ذهنت در ماا!  نيست ساده قطعا ـ
 .     كني مي حيرت ،  بدهد
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 روي  را انگشتش ، شود مي خم آن روي  ، گذارد مي زمين روي  را كتاب درويش
  كار  چه : « پرسم مي .  كند  مي زمزمه را چيزي  آرامي  به و  دهد مي حركت كلمات 
 »     ؟ كنيد مي

  ما دنياي  ميان پنجره تا كنم استفاده  طلسم  تا چند  از بايد: « گويد مي  درويش 
  ما  ـ باشد كوچك دريچه اين كه بشوم مطمئن بايد.  بشود باز الس لرد قلمرو و

  ـ . »    بيايند اينجا او  دنبال به هم ديگر شيطاني موجودات كه  خواهيم نمي
    ؟ بيايند است ممكن

 اين از تا هستند تيفرص چنين مشتاق هميشه ، دموناتا موجودات اين. حتما ـ
   ويراني  و بگذرند مرز

 .      كنند مي استفاده باشد  فراهم برايشان كه مدخلي هر از  آنها.   بياورند بار به

  مي فكر من ؟ نيستيد حفظ را ها طلسم اين شما مگر اما: « گويم مي اخم با
 . »    ايد  كرده احضار را  او  هم قبال كه كردم

  بهتر   را  ها  طلسم  از  بعضي  اما.    بار  چندين.    ام   ه كرد: «  دهد  مي   تكان  سر  درويش 
 . »     نداريم نگه خاطرمان در كه است

  چپ  سمت ديوار طرف به.  بندد مي را  كتاب و خواند مي را اي  صفحه از بند يك
 مي  شروع  حاال: «  گويد  مي.    گذارد  مي  ديوار  روي   را  دستش دو  هر  و  رود  مي  من
.   بشود باز پنجره تا كشد مي طول ساعت نيم شايد يا دقيقه بيست  اما ، كنم
 . »     نكن پرت را من  حواس و باش آرام.  بايست ميزها نزديك

 مي  را چوبش و زنم مي ضربه آن به ـ شوم مي خم ميزي روي  ، عصبي حالتي با
  هايش   انگشت  با  و  كند  مي  زمزمه  ديوار  به  رو  را  خاصي  كلمات  درويش  و  ـ  خراشم
 .    دكش مي  آن  روي  هايي عالمت
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  درون  به  درويش .  زند  مي بيرون بخار ديوار  سخت  سنگ  از ،  دقيقه  چند  از بعد
  مي  بيرون را نفسش و  گردد برمي ، كشد مي نفس ،  شود مي  خم  بخار توده  آن
 .     دهد

  درمي   پرواز  به  زمين  زير  فضاي   در  و  پرد  مي  بيرون  دهانش  از  مانند  سايه  خفاشي
 نزديك من به كجا هيچ پرنده اگرچه ،  دهم مي  خالي جا غريزه روي  از من.  آيد

  به  درويش و  شده ناپديد خفاش بينم مي  ، كنم  مي نگاه دوباره  وقتي.  نيست
 .     است رفته  ديوار از ديگري  قسمت طرف

   

.   زند مي بيرون بخار  ، ديوارها همه از.  احضار و فراخواني مراسم دقيقه پانزده
  از  اي  خفه صداهاي  اي  ـ بيل.  است مرطوب و داغ سونا مثل زمين زير هواي 
  زند  مي   ضربه   هوا  به   آلودش   خون  و   سرخ  هاي   دست  با  و   دهد  مي  بيرون  گلويش 

  ـ  حشرات ، ها سگ ، مارها ، ها خفاش ـ  مختلفي مانند دود موجودات  درويش. 
  او  كه كنم مي تماشايش خيره همچنان.  فرستد مي بيرون  دهان از نفسش با را

  بيرون   دهانش  از  ،  است  كرده  حاضر  حاال  تا  كه  را  جانوري   رينت  بزرگ   و  گردد  برمي
 .      طبيعي اندازه  در گرگي  ـ فرستد مي

.   زند مي حرف تصوير اين به رو ، نامفهوم كلماتي و وحشيانه حالتي با اي  ـ بيل
.    نشيند مي  كرده  قوز و  رود  مي قفس   عقب  ، بعد  و  كند مي هيس هيس  آن  به

 از قبل اما ، نالد مي او ، شود مي شناور اي ـ بيل طرف به مانند سايه گرگ وقتي
 .    شود  مي محو ،  برسد قفس هاي  ميله به آلود بخار سايه  آن آنكه

  بود  آمده در شكلش به اي  ـ بيل كه اي  بيچاره جانور براي  ، بود ديگري  موقع اگر
 كنم مي احساس قلبم در كه چيزي  تنها لحظه اين در اما ، سوخت مي دلم

 .     است وحشت
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  هم  در  صورت  و بسته  هاي  چشم با ، گيرد  مي فاصله  ديوارها از  درويش  باالخره
.   است آن در الس لرد تصوير كه رود مي اي  پوشه طرف به يكراست.  رفته فرو
 .     چسباند مي اش سينه به و دارد برمي را پوشه

 شفاف  ايي ه كرم ،  درويش دهان از  و  زند مي بيرون بخار ديوارها از همچنان
  به   اينجا  از: «  گويد  مي  لبي  زير  او.    روند  مي  آن  درون  به  دوباره  و  آيند  مي  بيرون
 . »     شود مي عادي  غير و عجيب چيز همه ديگر ، بعد

 . »     شد  طاق طاقتم: « گويم  مي متشنج تقريبا و  كاره نيمه اي  خنده با

  هاي  دروازه من يوقت .  نزن فرياد ، افتاد كه اتفاقي هر: « گويد مي درويش
  مربوط  الس لرد قلمرو  به كه كنم پيدا را آني تا كنم مي جو و جست را مختلف
 تواند مي فريادي  هر.  هستيم پذير آسيب ديگري  وقت هر از بيش ، شود مي
  آخر   تواند  مي  اين  و  ـ  كند  جلب  اينجا  به   را  ديگر  اشرار  و  شيطاني  موجودات  توجه
 . »     باشد كارمان

 ختم  وحشتناكي  آخر  به  احتماال  ما  كار  ،   صورت  هر  در: «  گويم  مي  فتهگر   حالتي  با
  شيطاني  اشرار  اما.  شايد: « گويد مي  حرفم تاييد ضمن درويش. »    شود  مي

 . »     دارند وجود هم  الس لرد از تر مخوف

  آشفته   چنان  افكارم  ،  كنم  تصور  را  الس  لرد  از  تر  مخوف  چيزي   كنم  مي  سعي  وقتي
.   بدهم دست از را چيز همه اختيار است ممكن كنم مي ساس اح كه شود مي
 دنياي  و  دهد مي سر رسا بلند  فرماني ، كند  مي باز را هايش دست  درويش  ،  بعد

 .      شود مي محو اطرافم
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  و...  ها ستاره پراكندگي ...  انتها بي فضايي.  شوند مي محو  ديوارها و سقف
  سرخ  ـ نيست سياه فضا اين اما.  ندگذر  مي آسمان در برق مثل كه هايي شهاب
  را  زمين  زير ، جهنمي هاي  پرده همچون  ، سرخي  از پر انتهايي بي  آسمان.  است
 .     گيرد برمي در

  ناگهان   درويش  هاي   كتاب  از  بعضي.    رود  مي  باال  دماسنج  حد  از  بيش  محيط  دماي 
  حرارت  شدت   از اي  ـ بيل قفس  هاي  ميله.  سوزند  مي  فوري   و شوند  مي ور   شعله
 .      شوند مي ذوب ته تا زمين زير داخل هاي  شمع همه .   شوند  مي سرخ

 اما .  باشند شده ور  شعله كه دارم انتظار ـ كنم مي وارسي را موهايم و ها لباس
  ـ بيل و درويش.  سوزند نمي آنها ، كنم مي حس كه وحشتناكي گرماي  وجود با
 .     شطرنج هاي   رهمه و ها صفحه طور همين.   اند  نديده آسيب  هم اي 

 آيند مي بيرون گلويم از غار غار مثل كلمات »  سوزيم؟ نمي چرا: « زنم مي فرياد
 .     است شده خشك  تصوري  قابل غير شكل به گلويم و دهان ـ

  ،  بعد. »  ايم شده حفاظت ما: « گويد مي كنان خس خس درويش  ، جوابم در
 نمي   حرف  ديگر  ـ  دهد  مي  تكان  را  سرش  و   گذارد  مي  هايش  لب  روي   را  انگشتش

  خيره   باال  به   وقتي.    كشد   مي   صفير  سرمان  باالي   كه  كند  مي  اشاره  شهابي  به .    زند
  قابل غير و عظيم هيواليي  ـ  نيست شهاب آن  كه شوم مي متوجه ، شوم مي
 !    واقعيتي هر از فراتر ، تصور

  زير ينزم ـ گذارد مي  زمين روي  را دستش دو هر كف  و زند مي  چمباتمه درويش 
  طلسم .    است  شده  ساخته  آب  از  انگار  كه  طوري   ،  دارد  برمي  موج  او  دست  تماس

  دوباره  وقتي.    چرخد  مي  اي   دايره  مسيري   در  و  كند  مي  زمزمه  لب  زير  را  ـ  وردي   يا  ـ
 خاكستري و تيز هايش  دندان و  زرد هايش  چشم بينم مي ،  كنم مي نگاهش
 .     اند  شده
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  لب فوري  ـ آورم  مي  ياد به را  درويش اخطار  ـ بكشم جيغ تا كنم  مي باز  را دهانم
 .     چسبانم مي هم به را هايم

 بينم   مي  ،  گيرد  مي  قرار  من  روي   به  رو  دوباره  وقتي  و  چرخد  مي  همچنان  درويش
 نسوخته   هاي   كتاب  از  يكي  ،  ايستد  مي  حركت  از.    است  شده  عادي   اش  قيافه  كه
  كلماتش .  كند مي شروع را خواندن  وازآ و  كند مي باز فوري  را آن ، دارد برمي را

  شده  خوشايند و صاف  طبيعي غير شكلي به  صدايش و اند  پيچيده و  طوالني
 .     است

.    شود  مي  تاريك  ،   خواند  مي   آواز  درويش  وقتي  ،  بعد  و  درخشد  مي  سرخ  آسمان
  و  داغ سياهي در اتاق.  بينم نمي را مانند شهاب هيوالهاي  و ها ستاره ديگر

 چيزي  آخرين.    دهد  روشنايي  كمي  كه  نيست  شمعي  هيچ  ـ  رود  مي  روف  ترسناكي
  زندگيش   انگار  كه  طوري   ،  خواند  مي  آواز  بسته  هاي   چشم  با  درويش   ـ  بينم  مي  كه
 .     است  وابسته آواز اين به

   

 خرخر  و   ها  ناله  و  درويش  آواز  صداي   اگرچه  ،   كنم  مي   تنهايي  احساس  ،   تاريكي  در
  كشد  مي سوت اطرافم  در چيزي .  نيستم تنها كه هند د مي نشان اي  ـ بيل هاي 
  پس   را  آن  وحشتزده.    شود  مي  كشيده  هايم  گونه  روي   ابريشمين  و  بلند  چيزي .  
 .     نيست چيزي  ـ  زنم مي

 گيجم ،  روشنايي رفتن ميان از مثل ، ناگهاني  سكوت.  خواند نمي ديگر درويش
 .     كند مي

 كنم  پرت  را  حواسش  خواهم  نمي»    ؟  يش درو: «  گويم  مي  مانند   زمزمه  صدايي  با
 .     آنجاست هنوز او بدانم كه دارم نياز اما ،
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  مي بيخودي . »    نخور تكان.  گروبز ، است راه به رو اوضاع: « آيد مي صدايش
 . »      است تاريك: « گويم

 . »     رسد مي نيازمان  مورد روشنايي  ،  زودي  به: « گويد مي و دهد مي اطمينان

  صدايي با و كشم مي عقب را خودم.  شود مي كشيده چپم گوش به چيزي 
 . »     است اتاق توي  ، ما كنار چيزي : « گويم مي آهسته

 . »    بمان جايت سر.  نكن توجه آن  به.  بله: « گويد مي  درويش

  بلند   مانند  سوت  صداي .    كنم  مي   اطاعت  را  عمويم  دستور  اما.    نيست   آسان   برايم
  و   سر به ، كنم مي احساسش طناب ضخيم هاي  رشته لمث كه چيزي  و شود مي
  واكنش   اما  ،  مالم  مي  تنم  روي   را  ها  ضربه  اي   و  پرم  مي  جا  از.    زند  مي  ضربه  بدنم
 .     دهم نمي نشان ديگري 

  لحظه   هر  ،   گيرد  مي  را  دورم   كه   شوم   مي  كدري   رنگ  خاكستري   نور   متوجه  كم  كم
 ، ديوارها جاي  به.  كند مي روشن را آشفته زمين زير آن و شود مي تر شديد
 يكديگر  روي   طرف  هر  از  ،  اليه  اليه  كه  بينم  مي  را  مانندي   شبكه  ضخيم  هاي   رشته
  خون  به ها رشته اين از خيلي.  ندارند انتهايي هيچ گويي و اند شده كشيده
  رشته   نازكي  به  بعضي  و  دارند  را  درخت  يك   تنه  ضخامت  آنها  از   بعضي .    اند  آغشته 
     .  هستند نخ هاي 

  نمي .    است  آويزان  گرت  و  بابا  ،  مامان  شده  قطع  سرهاي   ،  ها  رشته  اين  از  يكي  از
  پشت   او .    كند  مي  بيني  پيش  را  وضع  اين  درويش  اما  ،  بگيرم  را  فريادم  جلو  توانم
  گوشت   در  من.    گيرد  مي  مرا  دهان  جلو  محكم  ،  دست   دو  هر  با  و  لغزد  مي  من  سر
  آن كنم مي سعي ، دهم مي سر شديدي  هق  هق  ، زنم مي ضجه او دست كف
 .      برگردانم آنها از را رويم  خواهم مي همزمان و بگيرم را سرها
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 آنها: «  گويد  مي  مانندي   خرخر  صداي   با  ،  است  درگير  من  با  همچنان   كه  ،  درويش
 ناپديد آنها تا كند رهايت ترس بگذار.  اند توهم آنها گروبز ، نيستند حقيقي
 . »      بشوند

  به .    كنم   فكر  درست  توانم   نمي .    زنم   مي   پا  و  دست   تر  وحشيانه  من  ،  جوابش  در
  كه  دارند  بزرگ العاده فوق هايي چشم.  شوند مي  بزرگ  سرها كه  آيد  مي  نظرم
 زبان من برايم گرت.  كند مي حركت صدا بي مامان هاي  لب و ،  دردند و غم از پر
 .     است  زنده هاي  كرم از پر زبانش ـ آورد  مي در

  انگشت  فشار و! »  كنند مي امتحانت دارند آنها: « گويد مي خشم با درويش
   لب روي  را هايش

  نمانده  چيزي  كه شده كشيده  عقب به قدر  آن گردنم.  كند مي بيشتر من هاي 
  در  تا ماند نمي كسي  ديگر ، كنند ديوانه را تو بتوانند آنها اگر. «  بشكند است
  ! كند محافظت من  از آرتري  و وين برابر

    « 

  چهره در ، كنم مي مبارزه وحشتم با.  كند مي نفوذ وجودم در شياطين آن اسم
 انحناي  ـ  شوم مي جزئي هايي اشتباه متوجه و شوم مي خيره خواهرم  و والدين
 مامان ابروهاي .  باشد بلند قدر اين نبايد گرت موهاي  ، بود ديگري  طور بابا دماغ
 .     اند پشت پر زيادي  هم

 اما ، كند مي رهايم درويش.  آورم  مي پايين را هايم دست.  لرزم  نمي ديگر
  بشوم  كار  به  دست ، گرفتم سر از  دوباره را زدن  فرياد اگر تا ماند مي  كنارم  آماده
    . 

 »    ؟  بروند آنها كه كنم كار  چه: « نالم مي
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  عقب  را خودت  و كن  نگاه آنها  به. ترسي نمي كه بده نشان:« گويد مي  درويش 
 .     است سخت  ـ. »   دنكش

 گروبز ، بكني را كار اين تواني مي تو اما .  است سخت هم من برايم.  دانم مي ـ
 .     بكني را كار اين مجبوري . 

  مي  باال را سرم.  گيرم  مي  دست به را حركاتم كنترل.  كشم مي عميقي نفس 
  مي  تاب  و  اند  آويزان  رويم  پيش  كه  كنم  مي  نگاه  سرها  آن به  ترتيب  به  و  گيرم
 .   كند مي تغيير آنها حالت.   خورند

 .     گردانم برنمي را نگاهم.  كنند مي  هيس  هيس من به نفرت با گرت و مامان

.   شوند مي  ذوب شمع  مثل ،  شوند مي كوچك  ها سر ، من خيره نگاه  فشار زير
  شده   ذوب  و  براق  گوشت.    شود  مي  حباب  از  پر  هوا.    لرزد  مي  عنكبوتي  تار  شبكه
  با سگي.  آيد مي وجود به جديد شكل سه  و كند مي تغيير ، رود  مي باال ها سر
 .     الس  لرد  ـ اربابشان و.  ناخوشايند و وحشي  بچه يك.  تمساح سر

 آن  با تا رود مي جلو و. »  شود مي شروع : « گويد مي و كشد مي آه درويش
 .    بشود رو در رو شياطين
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 »      نبرد«    فدهمه فصل

  دست   ،  اند  پوشانده  را  زمين  عنكبوتي  تار  هاي   شبكه  كه   ايستد  مي  جايي  درويش 
  انگشتانش سر از.  زند مي فرياد را نامفهوم چيزي  و كند مي باز هم از را هايش

  هايش   دست .    دهند  مي   صدا  جرق  جرق  كه  زند  مي   بيرون  رنگ   آبي  هايي  شعله  ،
  شعله .    ميكند  لمس  را  تارها  آن  از  ضخيمي  رشته  ،  بعد  و  كند  مي  نزديك  هم  به  را
 مي جرقه دستيارانش و الس لرد طرف به و رود مي باال تار از  سرعت به رنگ آبي
  به  رنگ  آبي  شعله  وقتي .    شود  نمي  ديده  الس  لرد  در   ترس  از   اي   نشانه   هيچ.    زند
  لرد   اما.    دهد  مي  صدا  هيس  هيس  و  كند   مي   ولز  و  جلز  اطرافش  در  ،   رسد  مي  او

  و زند مي ها شعله به تلپ تلپ و دهد مي تكان دست ، زند  مي لبخند فقط الس
 .    كند مي  دور را آنها

 مي  را كار اين وقتي.  برد مي باال كشيده كامال حالت به را هايش دست الس لرد
  زنند   مي  بيرون  ـ   بازو  سه  طرف  هر  از  ـ  بدنش  هاي   كناره  از  ديگر  بازوي   شش  ،  كند
 پار و  لت و زخمي گوشت هايي قلنبه كدام  هر انتهاي  در فقط ، ند ندار  انگشت. 

  هاي  دست با ـ گيرد مي را تار هاي  رشته از تا دو شيطاني ارباب .  بينم مي شده
 وين .    آيد  مي  ما  طرف  به  گروتسكي  عنكبوتي  مثل  و  ـ  را  تار  يك  ،  بدنش  طرف  هر
  دندان   آرتري   و  ندك  مي  واق  واق  وين  ـ  هستند  اربابشان  سر  پشت   درست   آرتري   و

 .    زند  مي هم  به تلق  تلق  را هايش
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 كرده فراموش را جزئياتشان از خيلي.  كنم مي برانداز را شياطين آن ، وحشتزده
  هايش   دهان از كدام  هيچ در اينكه ، آرتري  دست كف كوچك هاي   دهان.  بودم
  ه كاس در  كه هايي شعله زنندگي ، سرش روي  قرار بي هاي  سوسك ، ندارد زبان
  دراز   پوزه  ،  وين  رحم  بي  نگاه  و  ريز  هاي   چشم .    سوزند  مي  هايش  چشم  خالي  هاي 
  شبيه كه  پوستش براقي ،  هايش دندان بين گوشت  اي  ه تكه  ،  مانندش چرم و

  ـ الس لرد و.  دارد پنجه جاي  به كه اي  زنانه هاي  دست و ، است سگ پوست
  چشم  ،  است كرده ينخون لكه لكه را آن زخم و بريدگي هزاران كه سرخي پوست
   و تيره سرخ هاي 

  فيش مار اي  توده ، قلب جاي  به آن درون كه اش سينه روي  سوراخ ، عجيبش
 .     اند  كرده پر كن فيش

 مي مكث آنجا.  آيند مي پايين مانند تار رشته آن انتهاي  تا شيطاني موجودات
  خورند  مي  بتا  باريك  اي   رشته  از  آويزان  ،  مو  درخت  روي   هايي  خفاش  مثل  و  كنند
 يكديگر  به  را  هايش  دست  و  آنهاست  پاي  زير  ،  يخ  اي   قطعه  سردي   به  ،  درويش.  
 .     فشرد مي

  غمگين   دارم  خاطر  به  كه   چيزي   از  صدايش. »    درويش   ،  سالم: «  گويد  مي   الس   لرد
 . »     شكست به محكوم  دوست ، بينم  مي را تو دوباره كه خوشحالم. «  است تر

 روي  وين. »  خوشحالم تو ديدن از هم  من: « دهد مي جواب  محكم درويش
  و  تفاوتي  بي با ،  فقط  درويش  اما ،  بترساند را  او  كند مي  سعي  و پرد مي  درويش 
 .     كشد مي باال را دماغش ، تحقير

.   بيچاره گريدي  گروبيچ ،  ترم جوان  دوست و: « گويد مي  و  ميكشد  آه  الس  لرد
  هنوز  تو اندوه. «  كند مي نگاهم رهخي ، آميزش اسرار و سرخ  هاي  چشم با» 

  از  و  دارد برمي چين صورتش. »  است خوشمزه ، خاطر همين به.  است شديد
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 و انساني غير زبان با.  زند مي بيرون خون اش گونه دو هر روي  هاي  بريدگي
  بيا . «  كند مي  دراز  طرفم به  را  دستش يك ،  بعد  و  زند  مي  ليس  را  خون ، درازش
 نه   ،  گرفت  جشن  بايد  را  بدبختي.    كنم  تغذيه  دردت  از  تا  بيا.    چگروبي  ،  من  پيش
 ، باش من مال.  بود خواهي رنج امپراتور تو ، من دنياي  در .  كرد تحمل اينكه
 . »     بپذير را ات واقعي سرنوشت و كن  رها را احمقانه كشمكش اين.  گروبيچ

  مي  راست.  كنم مي نگاهش تحقير با ، عمدي  هيچ بدون كه شوم مي متوجه
  به  تو: « زنم  مي فرياد و  كنم مي  نگاه خيره شيطاني  ارباب به  مستقيم ، ايستم
 ! »    اي  كوله و كج سگ ماچه يك پسر كه  برس خودت بدبختي

  مي  ور ور ، نامفهوم و خشمگين ، آرتري  و وين.  ريزد مي فرو الس لرد گستاخي
 .     خندد مي درويش.  كنند

  برق  هايش چشم. »  دهي  مي را اهانت اين تاوان تو« :  كشد مي نعره الس لرد
 .      آيد مي جوش  به خونش و زنند مي

 ببريم اگر.  ببازيم ما كه صورتي در فقط: « گويد مي و خندد مي نخودي  درويش
 . »     بزني دست  او  به تواني نمي تو ،

  طنين   فضا  در   صدايش. »    بريد  نمي  شما  ،  درويش  اما  ،   اوه: «  گويد  مي  الس  لرد
 بارتالوميو ياد به را من تو ـ بود اميدي  كاش. «  است اندوه از پر ، اندازد مي

 شما ـ بپذيري  را حقيقت  بايد اما.  نادر العاده فوق آدم  يك ، اندازي  مي گاراده
 . »     خورد نمي اي  مبارزه چنين درد به و است ضعيف پسره.   ميريد مي امشب

  دارد  سعي او.  نده  گوش هايش حرف به: « دهد مي هشدار من به درويش
 . »     بداني بازنده  را خودت ، كار شروع از  قبل كه كند وادارت 
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  اما . »    گيرد  نمي  اش   حقه  ـ  دارد  قصدي   چه  دانم  مي : «  گويم  مي  و   كنم  مي  غرغر
.   دارد وجود اندوهي ، صدايش و نگاه در .  نيستم مغرور قدر اين خودم درون در

     ؟ شكستيم به  محكوم ما يعني ؟ گويد  مي راست يعني

  به  را  خودت اآلن همين.  گروبيچ ، فرصت آخرين: « گويد مي وار زمزمه الس  لرد
 خوشايند  اما  ،   نيست  فوري   مرگت.    بشوي   خالص   عذاب   و  وحشت  از  تا  بسپار  من
 او .  بود پذيرفته را من پيشنهاد كاش كه كرد مي آرزو كار آخر  مادرت.  شود مي

 . »     بود دير خيلي ديگر اما ، كند خدمت من به كه  كرد مي التماس

 كثافتي  به چيز هيچ براي  مامان.  كنم نمي باور را حرفت: « گويم مي آرامي  به
 ! »     زندگيش براي  حتي ـ كرد  نمي التماس تو مثل

  سومي   به.   دوم اهانت: « گويد مي لب زير.  شود  مي باريك الس لرد هاي  چشم
 هاي  اطوار و ادا اين. «  گرداند برمي درويش  طرف به را رويش . »  رسي نمي

 تو.  كنم بازي  شطرنج كه ام آمده من.  برد مي سر را من حوصله ها آدم توخالي
    ؟ بله ـ»    ؟ حاضري 

 .     ميكنم را كار اين من ـ    ؟  زند مي شطرنج من با كي ـ

  مي و كند انپنه را كوچكش لبخند تا گذارد  مي دهانش روي  را دستش  الس  لرد
 مي خيال من.  كنم مي تعجب ؟ بجنگد آرتري  و وين با است قرار پسره : « گويد
  محك  من با را قدرتش خواهد  مي  كه است  راي  خود باز شطرنج آن  گروبيچ كردم
 ... »     من وحشي دستيارهاي  با جنگ به  او فرستادن اما.  بزند

  ندارد اطمينان طنين يشصدا اما. »  است درست گروبز كار: «  گويد مي درويش
    . 

  مبارزه يك در كه دادم مي ترجيح من.    باشد: « گويد مي و  كشد مي آه الس لرد
  اي  نتيجه به ، كنيد بازي  ما نفع به شما كه باشد قرار اگر اما  ، كنم شركت ناب
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 كارتان  فوري  و بازيد مي فوري  خيلي ،  بردي  هيچ بدون  اينكه از غير ، رسيد نمي
 . »    شود  مي تمام

  روي  به رو درست و كشد مي پايين عنكبوتي تار شبكه از  را خودش الس لرد
  كف  گوشت بريده بريده هاي  رشته كه طوري  ، ماند مي معلق  هوا در ، درويش
  هايش   دنده  دور  را  بازوهايش  از  تا  شش.    كند  نمي  پيدا  تماس زمين  با  پاهايش

 و  چكد مي خون ،  بدنش از.  گذارد مي آزاد را اش بااليي بازوي دو و پيچد مي
  كه  گداخته آهن مثل ، رسند  مي زمين كف هاي  سنگ به خون  هاي  قطره وقتي
 .      كنند مي ولز و  جلز ،  برود فرو آب در

  ان  به الس لرد.  كند  مي اشاره شطرنج هاي  صفحه به و ايستد مي كنار درويش
  مي   باز   را  هايش   لب   است  ممكن   برايش  كه   شكلي   بهترين  با  و   خورد  مي   سر  طرف
 .    بزند واقعي و گرم لبخندي  تا كند

.   كشد مي  شطرنج هاي  مهره  از  بعضي  روي  را  انگشتانش  و چرخد مي  ميزها دور 
  حالتي  با و ، كنند مي تف ، خورند مي وول عنكبوتي تار شبكه روي  آرتري  و وين
 .      دخراشن  مي  را  تار  ابريشمين  هاي   رشته  ،  صبري   بي  با  و  ،  مبارزه  و  خون  به  تشنه

  برادرت   از  بيشتر  كه  كني   ثابت  اميدوارم: «  گويد  مي  توزانه  كينه  لحني   با  الس  لرد
 بود   تمام  كارش  ،   بعد  به  چهارم  حركت  از  او.    درويش  ،  داري   را  من  با  مقابله  ارزش
  ،  كنم مي فكر كه تر عميق .  آمد  در پا  از آساني آن به كه بود آور شرم خيلي. 
 . »     گروبيچ مثل درست ـ ببازد داشت آرزو قلبا شخود او كه آيد  مي نظرم به

  مشت  را  هايم  دست  و  روم   مي   جلو   قدم  يك   ،  خشم   با! »  شو  خفه : «  زنم  مي  فرياد
 .     كنم مي

 به .كند تحريك را تو خواهد مي او. گروبز باش، آرام: « گويد مي لبي زير درويش
 . »     كن تمركز ات همبارز  روي  فقط.   بگذار باز  را ذهنت.   نكن توجه مهمالتش
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 گروبيچ اما.  است اي  عاقالنه توصيه: « گويد مي و دهد مي تكان سر الس لرد
  عرضگي  بي.    مادرش  مثل  ـ  است  خشم  آتش  از  پر  او.    كند  عمل   آن  به  تواند  نمي
 اما  ،  كند  بازي   بهتر  خيلي  توانست  مي  پدرت.    شد  پدرت  نابودي   باعث  مادرت  هاي 
  توست  نگران  كه  درويش  مثل درست ،  شد  نمي  زنش  نگران  قدر  آن  كه شرطي به
  از چطوري  ؟ گروبيچ ، گويي مي چي او  به ، بشوي  عمويت نابودي  باعث وقتي. 
 »     ــ خواهي  عذر او

  بازي  ، برود پيش طور اين اگر: « گويد مي و كند  مي مداخله آرامي  به  درويش 
  من . «  شود مي خيره  او به آميزي  شيطنت حالت  با الس لرد. »  است منتفي
  گروبز  و ، هم با تو و  من ، شد اب عادالنه رقابت يك اين بگذار .  زنم نمي بلوف
 . »      نيست كار در اي  مبارزه هيچ  وگرنه.  هايت برده برابر در هم

 ارزاني اين به  را بيچاره  اسپلين بيلي  تو : « گويد مي  و  زند مي  پوزخند الس  لرد
  اش  چهره حالت و. »  باشم مجبور اگر: « يدگو مي درويش»    ؟ كني مي قرباني
 .     شود  مي سخت

  مي  باال شانه ، بعد.  كند مي برانداز  را عمويم ، آور اضطراب سكوتي در الس لرد
:  گويد  مي و نشيند مي سياه هاي  مهره پشت  ، شطرنج هاي  صفحه  كنار و اندازد
  گريدي   رويش د  ،  بنشين   جايت  سر.    كنيم  نمي   بش  و  خوش  ديگر  ،  خوب  بسيار «  
 . »      شو رو  به رو كارت آخر با و ،

 چشم در قاطعانه خيلي.  گيرد مي را هايم شانه.  آيد مي من طرف به درويش
 قاطع.  بكني بايد كار چه كه داني مي تو: « گويد مي و كند مي نگاه خيره هايم
: «  ويمگ  مي  و  كنم  مي  باز  را  نيشم  ،  رمق   بي. »      مرگ  دم  تا  ـ  بجنگ  رحمانه  بي  و

 . »     باشي موفق .   خوردن آب مثل
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  كند   مي  رهايم. »    سازيم  مي  را   موفقيت  خودمان  ما  امشب: «  گويد  مي  جوابم  در
  ،  كشد مي عميق  نفس  يك ، نشيند مي.  رود مي شطرنج هاي  صفحه  طرف به و
  ي  صفحه  سربازهاي  از يكي ،  شود  مي خم جلو به تشريفاتي هيچ بدون ،  بعد

 .     برد مي جلو را آن  و رددا  برمي را وسطي

  مي  هدف مرا.  پرند مي پايين عنكبوتي تار شبكه  روي   از آرتري  و  وين ،  بالفاصله
  از  پر اطرافشان  هواي  و  كنند، مي خرخر ،  كشند مي گوشخراش هاي  جيغ ، گيرند
 .     شود مي مرگ گند بوي 

   

  را  خودم.  كند مي چه درويش اول حركت  برابر در الس لرد ببينم ندارم وقت
  انگشتان  شبيه كه ـ انگشتانش به وين.  كنم مي پرت چپ سمت به وحشيانه
  هاي  آرواره با و گذرد مي  من سر باالي  از  ،  دهد مي تاب و پيچ ـ هستند انسان
 .     گيرد مي گاز محكم را هوا   مانندش سوسمار

  دان دن و گيرد مي را گردنم ، چپش دست با.  آيد مي فرود من شانه روي  آرتري 
  زنم  مي غلت زمين روي  و كشم مي فرياد من.  كند مي فرو گوشتم در را هايش

  ،  بشود كامل من چرخش آنكه از  قبل اما.  كنم  له بدنم زير را  جهنمي بچه آن تا
 .     شود  مي  دور من از شريرانه اي  خنده با و زند  مي  جست جا از او

 موجودات خطر هم طبيعي غير حالت اين در حتي كه اي  ـ بيل ، قفس درون
 .     دهد  مي تكان را ها ميله و  كشد مي نعره ـ كند  مي حس را شيطاني

  چرخد  مي  بيرون  طرف  به   راستم  دست.    كند  مي   حمله  دوباره   و   دارد  برمي  خيز  وين
 تبري  ، دورترند متري  چند كه ، ها سالح توده ميان از.  شوند مي باز انگشتانم. 
 كنم  مي  پرت  را  آن  و  نشينم  مي  راست.    گيرد  مي  قرار  من  دست  در  و  پرد  مي  باال
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  خراش   يك  فقط.    خورد  مي  اش  پوزه  به  محكم.    برميدارد  قوس  وين  طرف  به  تبر.  
 .     كند مي متوقف جايش  سر را  او زخم همين  اما ، گذارد مي جا به

 نگاه  پايين  به .    شوم   مي  بلند  زمين  روي   از  ،  پاهايم  عضالت   از   استفاده   بدون  من
   هوا  در ـ كنم مي

.  بندم   مي  ،   است  ممكن   غير  موقعيتي   چنين  كه   فكر  اين  روي   به   را   ذهنم!  شناورم
  و  گيرد مي جاي  چپم دست  در كنان پرواز  تبري .  كنم مي دراز  را دستم  دو هر

 آنها.    روم  مي  شيطاني  موجود  دو  آن  دنبال  به.    راستم  دست  در  كوتاهي  شمشير
 .     كنند مي نگاه من به خيره و اند ايستاده ديگر يك پهلوي  به پهلو

  ،  بگيريد  را اين بياييد: « گويم مي كنان خرخر و چرخانم مي  باتون مثل را تبر
 ! »     آور چندش هاي  جانور

:  گويد  مي  من  به  اشاره  با  و  كوبد  مي  بهم  را  هايش  دست  خشكي  حالت  با  الس  لرد
 »      ؟ درويش ، اي  داده يادش تو را اين!  زيركانه شگرد يك« 

 . »     توست  نوبت.  نده برايم خبري  گزارش : « گويد مي كنان غرغر  درويش

  در  اما ، نيست  كردني باور.  افتد  مي شطرنج هاي  صفحه به  نگاهم لحظه  يك
 بازي .    است  شده  انجام  حركت  ها  ده  ،  گذشته  بازي   شروع  از  كه  ثانيه  چند  همين
 .     روند  مي پيش هم با صفحه پنج هر روي  ، ها

  چشم   به   آنكه  از  تر  سريع.    كند  مي  حمله  آرتري   ،   شود  مي  پرت  من  واسح  وقتي
  پاهاي  روي  قدرت  تمام با و  پرد مي باال ، گذارد  مي سر  پشت را اتاق عرض  ، بيايد
.   اندازد  مي چنگ زانوهايم باالي  به او اما ،  ميزنم لگد او به.  آيد مي فرود من

.   كشم مي جيغ من. روند مي  فرو من هاي  ران در  هايش  دست كف هاي  دندان
 ميله به را سرش اي  ـ بيل.  كند مي واق واق هيجانزده وين.  خندد مي آرتري 
 .     بگيرد گاز را آنها كند  مي سعي و  كوبد مي قفس هاي 
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  و  خورد مي جا وضعيت اين در من ديدن  از آرتري .  افتم مي زمين روي  من
 سوخته نيم هاي  كتاب توده به وا.  كنم مي دور لگد با را او.   لرزد مي هيجانزده
 .     كشد مي خرناس شريرانه و  كند مي پخش را آنها ،  خورد برمي

  هايش  دندان .  افتد  مي من روي  وين ، بشوم بلند جايم از  بتوانم آنكه از قبل
  ساقم  استخوان  تا  هايش  دندان.    شود  مي   قفل  ،  است   شده  دراز   كه  چپم  پاي   دور
  دريده   استخوانم  و  گوشت.    دهد  مي  تكان   راست  و  چپ  به  را   سرش.    رود  مي  فرو
 خون   چپم  پاي   انتهاي   از.    آيد  مي  در  پرواز   به  اتاق  در  پايم  مچ   و  پنجه.    شود   مي

 !    زجري   چه ـ زند مي بيرون

 من  پاي   ساق  آلود  خون  و  شده  قطع  انتهاي   طرف  به  پا  و  دست  چهار  آرتري   و  وين
  را  يكديگر ، من خون  به تشنه .  ندگير  مي خون فواره زير را صورتشان  و آيند مي
 .      بلعند مي  و كشند مي هورت را  خونم و  زنند مي كنار

  ـ  چرخند مي حدقه در هايم  چشم ـ روم  مي فرو شوك حالت  به كم كم ـ  لرزم مي
  دو   آن  ـ  كنم  نمي  حس  را  درد  ديگر  و  شوم  مي  حس  بي  ـ  چرخد  مي  سرم  دور  اتاق

  مي  دارم ـ ام خورده شكست ـ اند وردنخ مشغول كه بينم مي را شيطاني موجود
 .    ميرم

 بينم  مي  مبهم  را  چيز  همه! »    كن  استفاده  جادويت  از: «  كشد  مي  جيغ  درويش
  موقع  همين در و! »  جادو: « كشد مي فرياد دوباره.  است ايستاده پريده رنگ. 

    .   زند مي فيل يك با را درويش هاي  وزير از يكي ـ شود مي  باز الس  لرد نيش

  بعدي  حمله ـ است سرخ من خون از صورتشان ـ كنم مي نگاه شياطين به خيره
  بشوم  كار  به  دست كه  كند  مي وادارم همين.  كنم مي  تجسم را ـ  شكنجه  ـ آنها
    . 
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 و  ،  كنم  مي  پرتاب  را تبر  ،  كنم  مي  جمع  را  قوايم  همه.    دارم  دست  در  هنوز  را  تبر
  پهلو  به شيطاني جانور .  نشيند مي فرو وين دراز  و كشيده  سر وسط محكم آن
 .    افتد مي خفگي حالت به و ميشود كج

 !     ام كشته  را او  من.  كند مي سقوط اي  توده  روي .  رود مي تحليل قدرتش

  مي  متوجه اما ،  بزنم فرياد ، بلند صداي  با  خوشحالي از  كه است نمانده چيزي 
  زخم  هاي  لبه و كشد مي يرونب را تبر او .  رود مي باال وين سر از آرتري  كه شوم
.    شود  مي  بسته  خود  به  خود  زخم.    شود  مي  افروخته  بر  خون.    فشارد  مي  بهم  را

 .    است زنده  اما ، لرزد  مي و ، ايستد  مي پا سر وين

  برايم  حاال  درويش فرياد.  آيد  مي  سراغم  به اميد دوباره  بعد، و  ـ  شوم  مي نااميد
 .   كند مي پيدا معني

 من پس ، كنند درمان را هايشان زخم جادو كمك به توانند مي شياطين آن اگر
  ام  شده  قطع  پاي   به  من.    است  نيامده  جايش  سر  وين  حال  هنوز!    توانم  مي  هم
.  برگردد جايش سر كه كنم مي اراده و ، است اتاق ديگر طرف كه كنم مي اشاره
  دوباره  و  شود مي پديد نا شده   قطع پنجه ،  بعد.   افتد  نمي  اتفاقي ،  لحظه يك تا
  مخلوط   هم  با  پي  و   رگ  و  استخوان  و  گوشت.    شود  مي  ظاهر  خودم  پاي   انتهاي   در
 كرده حس پايم شدن قطع موقع كه است دردي  از شديدتر درد اين.  شوند مي
  گرفته  قرار  جايش سر دوباره پايم ، ثانيه چند از  بعد!  شود  مي درست  اما.  بودم
 .      دارد وحشتناكي درد و است

 آرام  را هايم دست ، كار اين جاي  به.  كنم نمي امتحان را پايم روي  وزن ملتح
  روم   مي  باال   ،  آهسته  حركتي  با.    كنم  مي   تصور  پرواز  حال  در  را  خود  و  كنم  مي  باز
  با  و گيرم مي قرار شياطين روي  در رو ،  برم مي باال پشت از را پايم دو هر. 

 .     زنم  مي ضربه آنها  به شمشيرم
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 پاهاي   طرف  به  و  پرد  مي  هوا  به   وين.    كند  مي   دور   را  شمشيرم  اي   ضربه  با  آرتري 
 به رو.  برسد پاهايم به دستش كه آنم از باالتر من اما.  شود  مي ور حمله من

 وين  ، شوند مي متفرق آنها.  كنم مي حمله آنها به دوباره و خندم مي شياطين
 .     گيرد مي  قرار من راست سمت آرتري  و چپ  سمت

 مثل  را  شمشيرم  دوباره.   كنم مي تعقيب را آرتري .  پيروزي   احساس.  ونخواري خ
  من  از و زند مي ضجه او.  تر نزديك اي  فاصله از بار اين ـ آورم مي پايين ساطور
 با.  خورند مي تكان مضحك حالتي با كوچكش پاهاي  و ها دست .  شود مي دور

  به  شتاب با!  است من چنگ توي  ديگر.  اندازد مي زمين روي  را  خود ، درماندگي
  كشان فرياد ، كنم مي گيري  هدف دقت به شمشيرم  با ، روم  مي  شيرجه طرفش
 ...     و ،  آورم مي پايين را آن

 !     زنم مي ضربه زمين زير ديوارهاي  روي  عنكبوتي تار هاي  رشته به... 

  باشم  زده ضربه فوالدي  اي  ميله به اينكه مثل ،  كنم مي حس را  شديد مقاومتي
  خودم   ـ  همه  از  بدتر  اما.    افتد  مي  دستم  از   شمشير.    شكنند  مي  هايم  استخوان.  
 دست   به  ماده  اين.    اند  آغشته  چسبناك  اي   ماده  به  تار  هاي   رشته!    افتم  مي  گير
  چسبيده  كش مگس كاغذ به كه ام شده مگسي مثل.  چسبد مي پاهايم و ها

 .      شوم مي رماندهد.  افتم مي گير بيشتر.   كنم مي  تقال. باشد

  مي   شيطاني  و  زننده  نگاهي  هايشان  چشم  در.    آيند  مي  من  پاي   زير  آرتري   و  وين
 ساييده يكديگر روي  ترسناكي شكل به آرتري  هاي  دست كف هاي  دندان.  بينم
  هاي  دست  با.  آيد مي نظر به هميشه از تر قلنبه  وين هاي  چشم .  شوند مي

  هم  آرتري .  آيد مي  طرفم به خيز سينه.  ردگي مي را تار رشته ،  مانندش انسان
 .     اوست سر  پشت ،  دور چندان نه اي   فاصله در
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  به  نزديك  تار رشته ميكنم سعي و ـ كنم پاره  را  تارها كه ـ  زنم  مي  پا و  دست
  تارها  اين از  كاش ـ خوانم  مي فرا را جادوييم  هاي  قدرت.  بگيرم گاز  را صورتم
 مي نزديك خبيث موجود دو آن ـ كور وحشتي.  كند نمي اثر !  شدم مي خالص
 !   شود مي  آغاز كشتار زودي  به ـ شوند

   

   

   

   

   

   

   

    هجدهم فصل

 »    برنامه تغيير «

.   آيد مي خبيثش خواهر دنبال و لولد  مي آرتري .  آيد  مي جلوتر و خزد مي وين
  ناله به و رود مي بين از كم كم من هاي  فرياد.  كنند مي خرخر  آرامي به دو هر
  تماشا  ،  ام شده  صحنه  اين جذب ، بدي  حال با.  شود مي تبديل وحشتزده اي 

 .     پذيرم مي را نوشتم سر و ميكنم

.   آيد  مي  خبيث دو  آن سر باالي  باد مثل ناگهان و ! »  نه : « زند مي نعره درويش 
  كه  ي طور ، كند مي پرتشان زمين زير ديگر طرف به و گيرد  مي را آنها گردن پس
  مي  را من هاي  دست . شود مي خم.  كنند مي برخورد  رو به  رو ديوار  به دو هر
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  را  هايش انگشت.  كند مي جدا چسبناك هاي  رشته آن از و  كشد مي مرا ، گيرد
  ـ  جادويي قدرتي گرم  هجوم.  دهد  مي فشار پشتم شكسته هاي  استخوان روي 

 .    خورند مي جوش يكديگر به ها استخوان

 قابل غير اين: « كند مي زمزمه شطرنج هاي  صفحه كنار ، جايش سر زا الس لرد
  با ... »  است جريان در هنوز كه وقتي بازي  كردن ترك.  درويش ،  است بخشش
  من   حاال.    گذاشتي  پا زير  را  ما  توافق   مورد   قوانين  تو. «    كند  مي  نچ  نچ  نارضايتي
  پسره   و  تو  سر  را  آنها  و  كنم  خبر  واهمبخ  كه  را  هايم  دستيار  از  تعداد  هر  تا  آزادم
 . »     بريزم

  به   من!    كن  صبر: «  زند  مي   فرياد  درويش  ،  شود  مي   بلند  جايش  از  الس   لرد  وقتي 
   گردم برمي بازي 

   ! « 

  ؟  دارد اي  فايده چه  ، تازه.  شده دير خيلي : « گويد مي و كشد  مي آه الس لرد
  تو .  بدهيم خاتمه سازي  ظاهر اين به  بيا.  خورد نمي كار اين درد به گروبيچ
 وجود هم ديگر هاي  رقابت و ديگر هاي  گريدي  اما.  درويش ، كردي  نااميدم
 هاي  مهره ، كند مي دراز را  بازويش هشت از تا پنج الس لرد. »  داشت خواهند
 .  كند خرد را آنها كند مي سعي و دارد برمي ها  صفحه همه از را درويش شاه

  مي   مكث  الس  لرد»      ؟  چي  ،  كند  بازي   تو  با  گروبيچ  اگر: «  زند   مي  فرياد  درويش
 . »     نبود اين ما قرار: « گويد مي ،  بعد.  كند

  همان  از بازي .  گذاريم مي  ديگر قرار يك : « گويد مي گرفته صدايي با درويش 
.   كند مي بازي  من جاي  به گروبز.  ميكند پيدا ادامه كردم رهايش  من كه جايي
  جنگم مي تو هيوالهاي  با هم من

    . « 
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 را بازي  كه من ؟ كنم موافقت پيشنهاد اين با بايد چرا من: « پرسد مي الس لرد
  ـ  اي  گرفته هايي امتياز.  نه : « گويد مي  و كند  مي اعتراض درويش .»   ام  برده
  را  شكنجه  اينكه  يا  ،  بگيري   را  ما  جان  فوري   خيلي  االن   تواني  مي  تو.    اي   نبرده  اما

  و  كني تغذيه هم او نااميدي  و اندوه  از ، بازد مي گروبز وقتي و  كني تر طوالني
 . »    ببري  لذت

  جواب  از قبل او اما ، ميزند برق الس لرد هاي  چشم ، نااميدي  و اندوه  به اشاره با
  طوري   اين  ؟   چي   نبازد  اگر : «  ميگويد  لبي  زير  انجام  سر .  كند  مي  ترديد  كمي  دادن
  تحمل را شكست تحقير  بايد جايش به و  ما  كرده فدا را قطعي پيروزي  يك من
 . »     كنم

  ضعيفي بازيكن گروبز  اما ، دارد احتمال اين: « كند  مي تاييد را  او حرف درويش 
  و  آهسته  گروبز وقتي  كه  كن فكر اين به .  است كم  خيلي ما شانس .  است
 . »     بري  مي لذتي چه ، باشد برنده تواند نمي ديگر فهمد   مي دردناك

 كني مي كاري  تو: « گويد مي.  نشيند مي الس لرد هاي  لب روي  عيفيض  لبخند
  پسره  نظر اما.  آيد مي نظر به ممكن غير تقريبا پيشنهادت برابر در مقاومت كه
 »     ؟ چيه

  مي  تكان سر ترديد با من.  گردد برمي من طرف به سوال از پر نگاهي با درويش 
 ما .  بشود تمام كار اين واهمخ مي فقط من: « ميگويم زنان نفس نفس و دهم
 »     بدهيم؟ كشش قدر اين چرا ـ بازيم مي صورت هر در

.   هست هم اميد ،  باشد زندگي كه  وقتي تا: « دهد مي  جواب آرامي  به  درويش 
  هم  بيلي و من خاطر به  ـ كني بازي  بايد كه نيست خودت خاطر به فقط اين و

 »     ؟ كني نابود را ما زندگي   مبارزه بدون خواهي مي تو.   هست
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  زوزه  قفس داخل كه اي  ـ بيل به بعد و كنم مي نگاه خيره عمويم  آرام قيافه به
 كنم مي بازي  من: « ميگويم لبي زير و دهم مي تكان سر خستگي  با.  كشد مي
 . »      هستم هم  من ، باشد موافق  كار اين با الس لرد اگر. 

  مي  فرياد.  دوزد مي چشم سال لرد به و گرداند برمي را سرش سرعت به درويش
  مي  فرار  دردسرت   بي   برد   با  يا  دهي  مي  مسابقه   بچه  اين   شجاعت  با  ؟   خوب : «  زند
 »     ؟ كني

  مي دستش انتهاي  گوشت قلنبه قلنبه هاي  اليه در را شاه هاي  مهره الس لرد
  صفحه  روي  را آنها ، لب  بر لبخند ، بعد.  كند مي فكر پيشنهاد اين به و چرخاند
  كه  كند مي اشاره اي  صندلي به. »  بيا: « گويد مي و گذارد مي جايشان سر ها

 .     بود نشسته رويش قبال درويش

 چپم پاي  درد.  ايستاند مي پاهايم روي  را من درويش.  لغزم مي زمين طرف به
  صفحه   پنج  هر  به.    روم  مي  جلو  لنگان  لنگ .    كنم  نمي  توجه  آن   به.    ميشود  شديد
  هاي   چشم  به  بعد.    سفيد  و  سياه  هاي   مهره  رديف  چند  ،  دازمان  مي   نگاهي  شطرنج
 .     كنم مي نگاه شيطاني ارباب مكار

  مي  سعي.  كنم مي پاك فكري  هر از را ذهنم .  كشم مي  نفس گرفته و نامنظم
   هايي درس همه كنم

 .     بياورم ياد به اند  داده يادم مامان و بابا كه را

 .     نشينم مي

   

 جا و ، كنم مي نگاه زمين زير دور تا دور به. طبيعي غير سكوتي.  فوري  آرامش
  حركت  بي درويش.  است شده  متوقف چيز همه كه  آيد مي  نظرم به.  خورم مي
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  زده  خشكش قفس هاي  ميله پشت اي  ـ بيل و ايستاده خبيث دو آن روي  به رو
  تصور   لقاب  كه  كند  چنان   اما  ـ  كنند  مي  حركت  آنها  كه  شوم  مي  متوجه  بعد.    است
 .     نيست

 »      شد؟  چي: «  زنم مي فرياد

 اين.  ام  كرده  جدا آنها زمان  از  را خودمان زمان قاب من: « گويد مي  الس  لرد
 . »     نشود پرت حواسمان بازي  موقع كه شود  مي باعث

  باز   هايش  انگشت  ،   آيد  مي  باال   آهسته  كه  كنم   مي  نگاه   درويش  راست   دست   به
 آرتري  و وين.  زند مي بيرون انگشتانش سر از رخيس هاي  شعله و ، شوند مي

  كشند  مي  كنار آتشين هاي  صاعقه  آن  راه  سر  از را خود  ، ها  حلزون از  تر آهسته 
    . 

  مبارزه  آن.  بيا: « گويد  مي و زند مي تقه وسطي شطرنج صفحه روي  الس لرد
 . »     باشد بازيت  به حواست.  ندارد ربطي تو به ديگر

  هايي   مهره  به  و  گردانم  برمي  خبيثش  هاي   حريف  و  درويش  از  را  نگاهم  سختي  به
  بررسي   را  افتاده  بيرون  هاي   مهره.    اند  شده  صف  به  رويم  جلو  كه   دوزم  مي  چشم
  ،  راستم دست  شطرنج صفحه آخرين در كه  شوم مي متوجه فوري  و كنم مي
  در  الس لرد كه است اي  صفحه همان اين ـ ندارد وجود برد امكان من براي  ديگر
  اميدي  چندان هم وسط صفحه بازي  به.    زد فيل يك با را درويش وزير  مهره ، آن

 .     اند رفته  بيرون صفحه  از سفيد فيل يك و  اسب  دو هر ـ نيست

  از تر زده فلك»  ؟ نه ، است كننده ناراحت: « گويد مي و كشد  مي آه الس لرد
  بابت   از  نگراني.    نبود  هميشه  خوبي  به  درويش  امشب  بازي . «    آيد  مي  نظر  به  من
 . »     نكرد  گوش اما ، دادم  هشدار  او به.  گذاشت اثر بازيش روي  تو
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  دارد  برمي  ، بود زده من راست سمت صفحه آخرين از كه را وزيري  مهره الس  لرد
 هيچ.  باش آرام اما ، گروبيچ ، توست نوبت: « گويد مي.  ميكند بازي  آن با و

  بكش  نقشه ، كشي لشكر براي .  كن وارسي حسابي را ها مهره.  نداريم اي  عجله
 . »     باش فرار هاي  راه دنبال. 

  مكث .  كنم  مي  دراز  قلعه  مهره  يك  طرف  به  را  دستم  ،  چپم  سمت  صفحه  اولين  در
: پرسم مي.  كشم مي عقب را دستم ، بزنم دست مهره به آنكه  بدون.  كنم مي
 .      البته ـ»     ؟ بدهم  ركتح توانم مي  بخواهم كه اي  صفحه هر از مهره هر« 

  ،  راستم  سمت صفحه آخرين در ، بعد.  كنم مي نگاه صفحه پنج هر به دوباره 
  به  قبال صفحه آن روي  بازي .  برم مي جلو خانه يك را آن و دارم برمي را سربازي 
  ادامه  براي  تا كنم شروع  آن با را كارم نباشد بد  شايد پس.  است رسيده باخت
 .      كند دور ممكن حركت بدترين از مرا ،  حركت اين اميدوارم . شوم آماده كار

  خيلي .  محتاطانه شروع يك ،  آه: «  گويد مي و كند مي  اشاره صفحه  به  الس لرد
 مي هدف را من شاه و برد مي جلو را اسب  يك. »  جوان گروبيچ ، است عاقالنه
  است  ممكن كم تدس اما ،  ندارد كار نهايي  نتيجه در تاثيري  هيچ  اين. «  گيرد
  جهنم  در بدبختت رفقاي  با وقتي امشب شايد.  كند محترمانه كمي را باختت
 . »     كند ايجاد خاطر آرامش كمي برايت اين ، شوي  مي  سرخ من شخصي

    * * * 

  وقتي .  كند  مي مات  مرا حركت  نه با الس  لرد ، راست سمت صفحه آخرين روي 
  مي   در  بويي  بد   سفيد  گل  شكل   به  و  شود  مي  ذوب  من  شاه  مهره  ،  برد  مي   را  بازي 
  اندازد   مي  كنار  و   كند  مي   تكه   تكه  را   آن  ،   كند   مي  جمع  را  صفحه  آن   الس  لرد.  آيد
    . 

 . »      بودند تا چهار ، بعد «
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 متوجه  حواسم  همه  كنم  مي  سعي.    خورم  مي  وول  جايم  سر  مدام.    ريزم  مي  عرق
 .   باشد  ها صفحه

 با  ي  مبارزه اين محو و افتد مي خبيثش هاي  فحري و درويش به نگاهم مدام
 .     شوم مي آهسته حركت

  مي   طوري   اين  ـ  كنم   بازي   چپم  سمت  صفحه   ترين  نزديك  روي   فقط  كنم  مي   سعي
 بازي  قاعده اين با الس لرد اما ـ كنم تمام يكي يكي و نوبت به را بازي  هر توانم
  صفحه  سراغ  به  بعد  ،  هدد  مي  انجام  صفحه  همان  روي   را  حركت  چند  او.    كند  نمي

 .     ديگر صفحه يك  بعد و رود مي ديگري 

  الس   لرد  كه  وقتي  تا  اما  ،  كنم  حركت  اي   صفحه  هر  در  آزادانه  توانم  مي  من  اگرچه
 باشم  داشته  ديگري   حركت  صفحه  آن  در  ندارم  اجازه  ،  ندهد  انجام  را  مقابل  حركت
  الس  لرد ، بعد و مده انجام حركتي وسط صفحه روي  من اگر  ، دليل همين به. 

  در  را  دومم حركت توانم نمي  من ، كند جا به  جا چپ سمت  صفحه  در  را  اي  مهره
  مهره  از يكي الس لرد تا بمانم منتظر بايد ـ دهم انجام وسط صفحه

 اين پايبند من اندازه به هم او البته.  كند جا به جا صفحه اين در را خود هاي 
  انگار كه طوري  ، اوست مراد وفق  بر اوضاع كه آيد مي نظر به اما ، است قواعد
 .     دارم محدوديتي چنين من فقط

  وقتي .  اواخر اين نه و زياد خيلي نه اما  ، ام كرده بازي  روش اين با هم قبال من
  كند  بازي   شطرنج  من   با  صفحه  چند  روي   همزمان  ميكرد  سعي  بابا  ،  بودم  تر  كوچك

  دوباره  ،  باشم داشته تمركز بازي  ندچ روي  توانم  نمي من كه ديد مي  چون  اما ،
  ،  شدم  مي تر بزرگ وقتي شايد.  شد مشغول ام  جداگانه هاي  بازي  تقويت  به

 .     بود  مانده زنده اگر ـ كرد مي امتحانم  دوباره



 
 

www.cafewriters.xyz Page 258 

 اين  با  وقتي   هم  بابا  يعني.    نكنم   فكر  گرت  و  ،  مادرم   و   پدر   به  كه   است   ممكن  غير
  بيل   االن  مثل  هم  گرت  ؟   ريخت   مي  عرق  قدر   اين   ،  داد  مي   مسابقه  شيطاني   ارباب

  احساس   اما  ،  افتد  مي   دارد   اتفاقي  چه  دانست  نمي   و   بود   شده  زمان  از   خبر  بي   اي   ـ
  قطع  ها جانور آن با مبارزه موقع هم مامان پاي  و دست يعني ؟ كرد مي خطر
     ؟  بود شده

 ، ميدهم حركت هاست جادوگر شبيه كه را قلعه مهره يك ، وسط صفحه روس
 اميد به ، كنم مي بازي  آهسته اما ، ام باخته هم را بازي  اين كه آيد مي نظر به

 .     بشوم پايم رويم پيش پيروزي  براي  راهي شايد اينكه

  سرباز  از يكي او.  شود مي كنده جا از قلبم. »  عزيزم ، اوه: « گويد مي الس لرد
  مجبورم .  گيرد مي قرار وزيرم مهره روي  در رو و زند مي فيل يك با را من هاي 
.  كند مي پذير آسيب را شاهم مهره كار اين اما ، بدهم حركت را آن االن همين
  مي  ناپديد و محو داشتم صفحه اين روي  برد به  كه اي  نيمه و نصف اميد هر
 .     شود

  سرخش  هاي  چشم در مبهمي برق! »  انگيز غم  چه : « كند مي زمزمه الس  لرد
 از  را  بازي   دقتي  بي  با  اما  ـ  است  وحشتناك  باختن  تمندانهشراف. «    شود  مي  ظاهر
 ... »      دادن دست

  مي  درست دانم مي. »  ببند را دهانت: « گويم مي آلود بغض  نيمه صدايي با
 .     آيد مي بدم ، ام  شده تسليم  مفت قدر اين  كه ، خودم از و گويد

  قلب   من.    كني  عالما  را  شكستت  حاال  همين  تواني  مي   ،   بخواهي  اگر: «  گويد  مي
 »     ــ تو  دهم مي اجازه.  سوخت مي برايت دلم ، داشتم  اگر اما ،  ندارم
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  از  را وزيرم ، خشم با.  كنم مي ساكتش و! »  ببندش گفتم: «  گويم مي خشم با
 متمركز ديگر صفحه سه روي  وسطي  صفحه از  را  افكارم ، بعد و  كنم مي  دور خطر
 .     دارد وجود آنها  در برد ي برا اميدي  اندك هنوز كه كنم مي

   

  هاي  صفحه روي  ،  عوض در اما ، دهد نمي شكستم وسطي صفحه در الس لرد
 بزرگم  هاي   مهره  ،  گيرد  مي  بازي   به  مرا  ،   دهد  مي  قرار  خطرناكي  شرايط  در  مرا  ديگر
  برمي آهسته  ، بعد و ، كنم فرار دستش از  كه  دهد مي اجازه ،  كند مي  تهديد را

 .     كند تمام را كارم تا گردد

  نفس  موقع و ، لرزند  مي  هايم انگشت ، ميكنم بازي  اشك پرده پشت از من
  كه نيست باختن خود اين.  آيد مي بيرون  گلويم از  خس خس  صداي  كشيدن
  بار  خفت شكل اين به باختن كند مي بيزارم قدر اين كه چيزي  ، متنفرم ازش
  نشنيده را هايش حرف ، زد مي حرف شكوه  با باخت درباره الس  لرد وقتي.  است
 انتخابي   در  كردن  عمل  ضعيف.    بود  چي  منظورش  كه  فهمم  مي  حاال  اما  ،  گرفتم  مي
  بشود  خبر  با  دلت  از  تا  حريف  به  دادن  اجازه  ،  شود  مي  مربوط  زندگي  و   مرگ  به  كه
  رقابت   ،  آمدن  از  بدتر  بار  ها  ميليون  اينها  ـ  مزخرف  خيلي  بازي   با  خوردن  شكست  ،

 .      است خوب نسبتا باختي و كردن

  را وزيرش مهره ديگر  بار يك الس  لرد ،  من چپ  دست  صفحه ترين نزديك روي 
  و  بدهد قرار فشار تحت را من آن با توانست مي كه حالي در ـ كشد مي عقب
  كنم   تعقيبت  توانم  مي   ابد  تا  من: «  ميگويد  لب  زير  و  ـ  بيندازد  تله  توي   را  شاهم

  اينجا. «    زند   مي  لبخند  شيطاني  رضايتي  با. »  بكنم  را  كار  اين  هم   شايد.    گروبيچ  ،
.    بدهم ادامه ابديت تا را بازي  اين توانم مي من.  رسد مي  ما به سختي به زمان
    « 
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  مي  آن كناري  خانه به را ،سربازي  چپم  سمت صفحه آخرين  روي  من ،  جوابش در
 .     تسليم و خستگي از ناشي ،  كور حركتي.  برم

 اين  كه متاسفم: « گويد مي و گذارد مي اولش جاي  سر را مهره نآ الس لرد
 .   نيست مجاز حركت

 . »     كن سعي دوباره.   گيرم مي ناديده را دفعه اين اما

  در   مستقيم  و  دارم  برمي  را  پياده  سرباز»    ؟  كني  نمي  تمامش  چرا: «  زنم  مي  فرياد
  لحظه  يك او.  چسبد مي الس  لرد چپ گونه به سرباز.  كنم مي پرت صورتش
  از  را آن بعد ـ شود مي جمع خون ، مهره اطراف ـ گذارد مي خود حال به را مهره

 .     گذارد مي جايش سر ،  صفحه روي  دوباره و كند  مي جدا صورتش

 فردا  و  امروز  قدر  اين  من  كه  باشي  ممنون  بايد  تو: «  گويد  مي  و  خندد  مي  نخودي 
  دراز  زبان با  ، بعد ،  دهد مي  فشار شا گونه  بريدگي روي  را انگشتش .»  كنم مي
 اين. «    كند  مي  پاك  آن  از  را  خون  و  زند  مي  ليس  را  انگشتش  رنگش  خاكستري   و

  داشته  ادامه  عمر  يك  اندازه  به  كه  است  سزاوار  واقعا.    است  زندگيت  بازي   آخرين
 . »     باشد

   

 برمي يمجا سر مرا الس لرد ، دارم پيشرفتي كه بار هر.  كوبم مي هاون در آب
  مخمصه   از  راحت  خيلي  ،  كند  مي  تعقيب  را  هايش   مهره  از  يكي  كه  بار  هر.    گرداند
  مي  مرتب هايم شاه  دور  را هايم مهره و گردم برمي من كه بار هر.  كند مي فرار
  يك  مثل ـ بشود اشتباه  مرتكب و بكند اقدامي و  بشود وسوسه شايد تا ـ كنم

 .     زند مي چرخ  قطف ، آميز تمسخر و   تفاوت بي ، الشخور
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 مي فرياد سرش.  بازم مي را خودم دوباره و شود مي بهتر ام روحيه لحظه هر
  تسليم  بعد اما  كنم، نمي بازي  ديگر كه گويم مي و گردانم برمي را رويم ، كشم
 .     بدهد خاتمه شكنجه اين به كه كنم مي التماس او به دوباره و شوم مي

 لبخندي  ؛ كند مي تماشايم آميز كنايه و كوچك دي لبخن با او ، ها لحظه اين در
 اين در ـ شود مي شورتر پر ، رسم مي اندوه و خشم اوج به ديگر من وقتي كه

 .     كند مي  تغذيه من اندوه  از تمام اشتياق با ، مواقع

  درويش  مبارزه تماشاي  مشغول قبل از بيشتر ،  نااميدم هدف به  رسيدن از  چون
  قدرت  به درويش زور  كه آيد مي نظرم به.  شوم مي الس لرد دستياران با

 آرتري  و وين اما ـ  اند  زخمي  هايش  دست جاي  چند اگرچه ـ چربد  مي حريفانش
 .     هستند او هاي   ضعف نقطه دنبال به و كنند مي  تعقيب را او همچنان

  چپ  ران و رساند مي درويش به را خودش كه ، كند مي اشاره آرتري  به الس لرد
  در   آهسته   حركتي  با  خون. »    وحشتناك  زخم  يك: «  گويد  مي.    گيرد  مي   ز گا  را  او
.   نشيند مي كجا ديد شود  مي را آن قطره  هر كه طوري  ، شود مي پخش  هوا

  هم   در  اش  قيافه  و  ،  دهد  مي  فشار  هم  روي   را  هايش  لب  ،  درد  شدت  از  درويش
 .      رود مي

 كه كنم فكر: « گويد  مي و دزن مي را من هاي  سرباز از يكي ميلي بي با الس لرد
  داشته  عمل ابتكار و شجاعت كه هم چقدر هر.  بيايد در پا از تو از قبل عمويت
  مي  خوشت كه تو: « گويم مي خشم  با. »     بدهد ادامه  تواند نمي ابد تا ، باشد
 اينكه  براي  ، او گردن به ها تقصير انداختن.  او شكست ديدن ؟ نه مگر ، آيد

  خيلي  هاي  موفقيت من كه گويي  مي او به بندم مي شرط. كند گناه احساس
  عذاب  ، كنند تمام را كارش  هايت برده آنكه از قبل تا ـ ام داشته  بازي  در خوبي

 . »     كند تحمل هم را گناه احساس
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  تو : « گويد مي  كنان خرخر و كند  مي ذوق  ،  ترسناك و  زشت ديوي  مثل الس  لرد
 . »     انجو گروبيچ ، خواني مي را من دست

.    گردم  برمي  بازي   به  و . »    كنم  مي  را  كار  اين  ،  بعد  به  حاال  از: «  گويم  مي  لبي  زير
.   كنم مي مكث لحظه  يك ، بدهم حركت را اسبي تا برم مي جلو را دستم وقتي
  مي   را  الس   لرد  دست  ،   بعد  به  حاال  از.    گفتم  االن  همين  كه  كنم   مي  فكر  چيزي   به

  آن  ـ  آورد  در  سر كارش  از  نشود  كه  نيست اي  چيده پي خيلي موجود  او.  خوانم
 .   كند مي تغذيه درد از شيطاني ارباب اين  ، گفت  مي درويش كه طور

 .     شود مي قوي  و گيرد مي جان ديگران بدبختي از

  ادامه : « گويد مي اي  ه كنند تشويق  لحن با و كند مي اشاره اسب به الس لرد
 را  من  وزير  هم  و  قلعه   هم  طوري   اين.    است  بهترت  هاي   حركت  از  يكي  اين.    بده

 تا بيفتم فوري  چاره يك فكر به ميشوم مجبور من ، وقت آن.  كني مي تهديد
  من  زرنگي انگار كه خندد مي طوري ! »  بكشم  بيرون مخمصه اين از را خودم

 .    كند  مي خوشحالش

 .     نيست من زرنگي مشتاق او اما

 .     است  من رنج مشتاق

  سرعت.  كنم مي فكر وار ديوانه ـ برم مي ميز زير و كشم مي عقب را دستم
  خراب  براي  كه را كاري  هر من.  رسد نمي الس  لرد پاي  به اصال من بازي  و انتقال
  اگر  اما.    ام  كرده  ،  آمد  برمي  دستم  از  هايش   نقشه  ريختن  هم   به  و  او  بازي   كردن
  و  كنم  بازي  او هاي  هيجان و احساسات با اگر ؟  چي  نباشد بازي  خود در  كار  چاره
 .     است انگل  يك او   ــ كنم مي فكر   ؟  چي كنم ضعيفش درون از

 .      كند مي تغذيه ديگران بدبختي از
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 .     برد مي لذت من هاي  ضعف از

    ــ كنم مي تماشايش

 .     شود مي تر رنگ پر او لبخند  ، شود مي تر عميق  من اندوه چه هر

  اشك  و رسد نمي من ذهن به اي  چاره هيچ ديگر كه وقتي  هايش، چشم برق
 .      شود مي جمع هايم چشم توي 

 .     نشيند مي عقب  بعد و  ، دارد حمله  موقع كه شوقي

    ــ پرسم مي  خودم از

    ؟  شود مي چي ، كنم محروم وحشيانه خرسندي  اين  از را او اگر

  كار  چه ، ببندم رويش  به ميكند تغذيه آن از كه را  آوري  ياس اندوه منبع اگر
     ؟ ميكند

  مي  فراموش را الس  لرد و ، بازي  ، شطرنج هاي  صفحه.  بندم مي را هايم چشم
.  كرد مبارزه اين وارد را من سريع چه اينكه به و كنم مي فكر  درويش به.  كنم
  را  الس  لرد  و  اي  ـ بيل موضوع ،  كند  آماده قبل از  مرا  ، اينكار براي  توانست مي  او

 اگر تا بدهد آموزش من به شطرنج بازي  و ها سالح با كار مورد  در ، يدبگو برايم
  وسط   مرا  او.    نكرد  را  كار  اين  اما.    كند  استفاده   من  از  زمينه  دو   هر  در  ،  شد  مجبور
  ـ  نكن  كاري  ـ  ساده توصيه يك  فقط ؛ دستوري  نه و تمريني نه. انداخت معركه
 .      بده نشان واكنش

  حاال  تا.  كنم مي باز  را هايم چشم فوري .  شود مي روشن برايم  موضوع ناگهان
  كار  همان اينها ـ كشيدن  نقشه ، زدن كلك ، كردن فكر!  رفتم مي اشتباه را راه

  بروم   ام  غريزه  دنبال  كه   داد  هشدار  من  به   او .    نكنم  گفت   درويش  كه   است   هايي
 طينشيا آن هاي  حمله ضد و ها حمله به ، بكند را خودش كار جادو بگذارم ،
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  روي  ها توصيه آن چرا اما ، زد  مي حرف تن به تن جنگ درباره او.  دهم جواب
    ؟ نيايد  كار به شطرنج صفحه

.   كند بررسي خيلي را ها صفحه آنكه بدون ـ آورم مي ياد به را بازي  شروع شكل
 ذهنش  در  ،  ميز  پشت   نشستن  از  قبل  او  كه  است  اين  دليلش  كردم  مي  فكر  من
 !     نداشت اي  نقشه هيچ هم شايد اما  ـ است كشيده نقشه بازي  براي 

  است   نگران  يعني  كه  گيرد  مي  خودش  به  حالتي»    گروبيچ؟: «  پرسد  مي  الس  لرد
 »     ؟  بدهي ادامه تواني  مي ؟ جوانم دوست ، خوبه حالت. « 

 .      كنم مي نگاهش خيره ، بگويم چيزي  آنكه  بدون ، معني پر و  كشدار لحظاتي

     . خندم  مي بعد

  خورد  مي جا شيطاني  ارباب! »  ميتوانم  كه  البته: « گويم مي طنيني پر صداي  با
  از  قبل كردم مي فكر داشتم ـ خواهم مي عذر ، طوالني تاخير اين خاطر به. « 
 . »     نه يا كردم خاموش را اتاقم چراغ ، بيايم اينجا آنكه

 »     چي؟: « گويد مي  و زند  مي پلك

 را چراغ ، آييم مي بيرون اتاق از وقتي كه آمد مي بدش ليخي بابا: « گويم مي
  آن   و  برم  مي  جلو  وسطي  صفحه  روي   را  وزيرم  هوا  به  سر  خيلي. »    بگذاريم  روشن
 به خود برق هاي  قبض ، كه داني مي. «  گذارم مي الس لرد  قلعه روي  به رو را

  نگاه  من هب مبهوت و خيره  الس لرد. »    توست نوبت .  شوند نمي  پرداخت خود
 حركت اين: « گويد مي لبي زير و اندازد مي  صفحه روي  را نگاهش بعد.  كند مي
 »      ؟ شدي  دستپاچه نكند.  نبود عاقالنه  اصال

 اگر : « گويد مي. »    كنم  مي كار چه دانستم مي  ، نه: « گويم مي نيشخند با
     ؟  جدي  ـ. »    بكشي عقب  را ات مهره تواني مي ، بخواهي
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 يك من اما ، نيست مجاز كار اين ، معمول  طور به: « دهد مي جواب خندلب با
 .   شوم مي قائل استثنا

 . »     كن فكر تر  عاقالنه حركت يك به.    كن فكر دوباره.  عقب برگردان را وزيرت

  خيلي : « گويم مي و  برگردد اولش جاي  به  تا كشم مي عقب خانه شش  را وزير
 حركت  قبل  حالت  مثل  درست  دوباره  را  وزير  ،  عدب   ـ  مكث  لحظه  يك. »    داري   لطف
 .      دهم مي

  و  عقب به خنده شدت  از  و برم مي عقب را سرم.  رود  مي هم  در الس لرد قيافه
 .     ميخورم تكان جلو

  صبر  كاسه  كه  كردند  مي  سفارش  تو  به  بايد: «  ميگويد  مانند  خس  خس  صدايي  با
  به  صبرت كاسه : « گويم مي خنده با همراه و  خندم مي هرهر. »     نكني لبريز مرا

 وزيرم.    بري   مي  سر   را  ام  حوصله  هم  تو.    برد  مي  سر  را  ام  حوصله  بازي   اين!    جهنم
  نيست  مهم اصال ديگر من براي  ـ بده  كشش  را بازي  خواهي مي چي  هر يا بزن را

    « . 

 »      ؟ كني اعتراف شكست  به داري  دوست: « پرسد مي افراطي شوقي با الس لرد

  ـ  وگرنه.  بدهي شكست  را من مجبوري  تو.  نچ: « گويم مي و خندم مي نخودي 
  مي  دنبالت  هم من ـ اي  كرده  حاال تا كه كاري  ،  بياوري  در  اطوار و ادا  بازي  تو اگر
  و   ها  وزير  دست  از  مرا  اينكه  از  غير  ،  دهم  نمي  تو  به  انتخابي  حق   هيچ  من.    آيم
  دوست   ،  كنم  مي  كار  چه  بعدش  كه  انيد   مي  و.    كني  خالص  هايم  فيل  و  ها  قلعه
  كه   شكلي  هر  به  ،  قطع  طور  به!    خندم  مي  قاه  قاه  اصال!    خندم  مي  كركر  ؟  من  پير

 ! »     خندم  مي دل ته از ، بتوانم

 . »     اي  داده دست از را عقلت  تو: « گويد مي مانندي  غار غار صداي  با
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  اي  داده دست از را  ات  مزهخوش غذاي  كوپن تو ، نه: « زنم مي لبخند توزانه كينه
 هيچ ديگر تو.  كنم نمي بازي  را گم در سر و غمگين قرباني يك نقش ديگر من. 

  از  ديگر اما ، بكشي مرا تواني مي تو.  كني تغذيه من وجود از تواني نمي وقت
  بيست  اندازه به اگر  حتي ؛  شود نمي نصيبت  هم لت  قطره يك حتي من كشتن

  شيطاني  لرد آرواره! »     شود نمي نصيبت چيز هم داري  نگه زنده را من زندگي تا
  درون  مارهاي  ناگهان.  درخشد  مي رنگي كم  سرخ  نور ، هايش چشم  در.   لرزد مي
  مي  دراز را دستش او  ، بعد.  روند مي باال هم كول  و سر  از وار ديوانه اش سينه
 مي جلو را اش قلعه ، دارد انگشت جاي  به كه شكلي بد و قلنبه ي زائده با ، كند
  را من كوچولوي  وزير  و ، آورد 

 .      اندازد  مي بيرون صفحه از

 .   خندم مي  و ـ كنم مي نگاه چشمش توي  راست من ،  حركت اين جواب در

   

   

   

   

   

    نوزدهم فصل

 »   ناكجا قلب به مارپيچي «

 هب من.  مات و كيش  ـ كند مي محاصره را من شاه الس لرد ، مياني صفحه روي 
  در  من كه جوشد مي  هنوز شاه مهره.  خندم  مي كركر ، شود مي ذوب كه شاهم
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  انگشت  با و نشينم مي عقب ، بعد.  برم مي جلو را اسبي ، راستم سمت صفحه
 .    زنم  مي سوت صدا بي و  كنم مي بازي  شستم

  و. »  آيد  نمي تو به  تفاوتي بي نمايش اين: « گويد مي خشكي لحن با الس لرد
 .     كند مي حمله من اسب به زي سربا با

  و  روم  مي  چپم سمت  صفحه سراغ به. »  نيست  نمايش: « گويم مي  زنان  لبخند
  اش درباره اي  ذره حتي  آنكه بدون ـ برم مي جلو دشمن قلمرو قلب تا را  اي  قلعه
 .     چيست  حريفم مقابل حركت ببينم كه كنم مكث  آن  از بعد يا كنم فكر

 تحويلم  ساختگي  لبخندي . »    گروبيچ  ،  است  مضحك  كار  ناي: «  گويد  مي  الس  لرد
  را  زندگيت ، ببازي  را بازي  اين اگر. «  كند  تشويقم ميخواهد انگار كه دهد مي
  ديگر  باخت يك پس از.  اي  داده دست از  را  بازي  تا دو  حاال تا.  اي  باخته هم
 »     ــ  عمويت  و خودت  ، وگرنه ، كني جمع را حواست مجبوري  تو.  آيي برنمي

  همه  مثل.  است اي  احمقانه چيز شطرنج: « گويم مي و پرم مي حرفش وسط
 ميگيرند   جدي   را  بازي   اين  كه   آنهايي .  است   معني  بي   و  احمقانه  هم   اين  ،   ها  بازي 
 احترام  حماقتت به كه كنم وانمود توانم نمي ديگر اما ، متاسفم.  اند احمق  هم
 شيطاني  ارباب  هاي   لب. »      بيفتد  اهدخو  مي  كه  هم  اتفاقي  هر  حاال  ـ  گذارم  مي
 مي  خشم با.  روند مي كنار تيزش و خاكستري هاي  دندان روي  از و گردند برمي
 ! »    كنم ات تكه ميليون يك و بگيرمت جا همين توانم مي من: « گويد

  گيرد   نمي  را  ام  خنده  جلو  اين  اما: «  گويم  مي  و  خندم  مي  مانندي   قل  قل  صداي   با
 چپم سمت صفحه روي  را سربازي  تا شوم مي خم جلو به»  ؟ ردي ك را حركتت. 

 .      بدهم حركت

 ! »     ام نكرده بازي  را نوبتم هنوز من! نزن دست آن  به: « زند مي فرياد



 
 

www.cafewriters.xyz Page 268 

 كافي اندازه به مزخرف كار اين براي  من! باش زود ، خوب: « گويم مي واه و آه با
 ! »     ديگر ارشك پي برود كنيم تمامش بيا.   ام كرده تلف وقت

 ناراحتي   با.    گيرد  مي  را  زبانش  جلو  اما  ،  بگويد  چيزي   خواهد  مي .    لرزد  مي  الس  لرد
 مي  را  هايم  سرباز  از  يكي  ،  من  چپ  سمت  صفحه  آخرين  در  و  زند  مي  غر  لب  زير  ،
  روي  سربازي  طرف به من ، بگذارد ميز روي  را سربازم  مهره او آنكه  از  قبل .  زند

 تا  روم  مي  عقب  ديگر  بار  يك  و  ،  شوم  مي  خم  خودم  به  نزديك  چپ  سمت  صفحه
 ، تابستان به و چرخانم مي هدف بي را آنها ، كنم نگاه را شستم هاي  انگشت
  فكر  ـ هايش نوچه و الس لرد و شطرنج از غير چيزي  هر ـ موسيقي ، تلويزيون

 .     كنم مي

    

  هر  از قبل.  است فرت ن از  پر و هم  در اش قيافه.  زند نمي لبخند ديگر الس  لرد
  عذاب كردن كشدار براي  نه اما ـ دارد كننده  خسته و طوالني هاي  مكث ، حركت
 .     ندارد اطمينان خودش به ديگر كه علت اين  به بلكه ، من

.   كنم روي  زياده خواهم نمي اما ، كنم مي  فكر خواندن آواز يا گفتن لطيفه  به
 هايي حريف با ندارد عادت او.  كند مي يعصبان  را او كافي اندازه  به ، تفاوتي بي
  او .  دهند  نمي  نشان خودشان  سرنوشت يا رقابت به اي  عالقه هيچ كه  كند بازي 
  اضطراب  از آنها در  و گذرانده  سر از را فشار  پر و  خوشايند مسابقه ها ده  و ها ده

  كه   خيالي  بي  بچه  پسر  با  داند   نمي   اما.    است  شده   قوي   و   كرده  تغذيه   حريفانش
 .    بيايد كنار چطور كشد مي خميازه دامم

  پيش  ار  پروايي بي هاي  بازي  اما ، كنم نمي  حركت  هدف بي  و بسته چشم من
 خطر به را خودم وار  ديوانه ؛ روند مي جلو هم با صفحه سه هر در كه گيرم مي
.   آيم مي  در حريف هاي  مهره محاصره به تصادفي هاي  مسير در و اندازم  مي
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 از   بيشتر  خيلي  كند  تمام  را  كارم  تا  گذارم  مي  الس  لرد  اختيار  در  كه  هايي  فرصت
  ها  فرصت اين از  تواند  نمي او اما ـ كرد مي  را تصورش حتي  او كه  است آن

  كوركورانه .  بزند را  نهايي ضربه بتواند كه  است آن از تر سراسيمه.  كند استفاده
 .     كند نمي لدنبا را كارش اما ،  زند مي را من هاي   مهره از تايي چند

 .     كنم مي شروع را او هاي   مهره زدن  من ، بعد و

 صف در را سربازها.  زنم  مي  را هايش سرباز  از تايي چند ، صفحه هر روي  ابتدا
  تصميم  بعدش  حركت   براي   تا  كند  مي  فكر  او  كه  مدتي  در  و  چينم  مي  مرتب  هاي 
 .   كنم مي بازي  آنها با ، بگيرد

  روي .  كند مي  شكار را او  هاي  اسب از  يكي  وزيرم  ،  راست سمت صفحه در  ،  بعد
  را  فيل  يك سريع خيلي  ،  آن از  بعد  و قلعه يك ابتدا ، چپ سمت صفحه  آخرين
  تقويت   را   دفاعش  صفحه  آن   روي   تا  افتد  مي   پا  و  دست   به  الس  لرد  وقتي.    ميزنم
 .      سياه فيل راه سر  درست ـ برم مي جلو  را وزيرم  ، آن كنار  صفحه روي  من ، كند

  و آورد مي جلو را فيل.  زند مي برق صورتش.  افتد مي نفس نفس به الس لرد
 .   زند مي را وزيرم

 .     شود  مي ظاهر هايش چشم در شيطاني برقي.   خندد مي هيجانزده

  باال  را دماغم ،  است گرفته  خود به رضايتمندي  قيافه  كه ، شيطاني ارباب  به  رو
 . »      كيش: « برم مي فيلش سر پشت را اسبي و كشم مي

  از  وزير به بعد  و ،  شاه  به  بعد ، زند  مي نگاه خيره ، اسب  به.  زند مي  خشكش
  مي   اش  آرواره.    دارد  قرار  پارش  و  لت  و  زخمي  دست  كف  كه  افتاده   بيرون  صفحه
:  كند مي نظر اظهار سرد بسيار اما ، مودبانه لحني با.  گيرد مي آرام بعد و ، لرزد
 . »     كانهزير  ترفند يك« 
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  برداشتي  را وزيرم  وقتي فقط من ، بخواهي را راستش: « دهم مي جواب صادقانه
  هم  شانس  ، اين مثل اي  گانه بچه هاي  بازي  در  اگرچه ـ است باز راه  كه ديدم ،

  مايه   تو: «  گويد  مي  خشم  با .    شود   مي  نفرت  از  پر  الس  لرد  قيافه. »      دارد  نقش 
 . »    هستي بازي  ننگ

 را  من.    بدهم  را  تاوانش  كه  كن  وادارم.   كن  تنبيهم  ،  خوب: « كنم  مي  تحريكش
  مي  دو به يكي كسي با كه است كوچولويي بچه مثل لحنم. »  بنشان جايم سر
.   آورد مي در خودش از هيس هيس صداي ! »    داري  را جرئتش اگر. «  كند

  برانداز قبل زا تر آشفته را آنها.  ماند مي ثابت شطرنج هاي  صفحه روي  نگاهش
 .     كند مي

 جاي   به  كه  كنم  مي  فكر  و  كنم  مي  پاك  را  چپم  دست  اشاره  انگشت  ناخن  زير  من
 .     كنم كوتاه گير ناخن با را هايم ناخن بايد قيچي

    

  تالش  شدت به الس  لرد.  ريزد مي هم بر ناگهاني بسيار ، ما ميان قدرت  توازن
  سمت  صفحه روي  من او، جواب در.  زندب را من هاي  سرباز از تا سه تا كند مي
  هدف  بي را او  شاه اسبم با ـ ام  داده دست از را وزيرم كه اي  صفحه همان ـ چپ
  از  كاري  هر و ، كد مي حمله من اسب به ،  بندد مي مرا راه او.  كنم مي دنبال

 با و  شوم نمي تسليم من اما.  براند عقب  مرا تا دهد مي انجام  بربيايد دستش
  مدتي  از بعد.  ميكنم تفريح ، بزند را اسبم تواند نمي كه ، او هاي  تالش تماشاي 

  وسط  سفيد اسب يك  ـ است افتاده تك چقدر اسبم كه افتم مي فكر اين به ،
  يك  و  فيل يك ، بفرستم كمكش  به را همدستي اينكه براي  و ـ  سياهي دريا يك
 .     برم مي  جلو را قلعه
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  كند   مي  گسيل  سفيد  مزاحم  سه  اين  كردن  ابودن  براي   را  نيروهايش  همه  الس  لرد
 و فيل و اسب كردن تعقيب مشغول طوري  و گذارد مي كنار كلي به را حمله او. 

  چند  از بعد.  هستند شخصي توهيني مسبب را آنها انگار كه  شود مي من قلعه
  و  اندازد مي دام به را من فيل ، آميز جنون  هاي  رفتن جلو و  عقب و زدن دور بار
  مي  آه! »    است من مال اين ـ بعدي  حركت با: « گويد مي وحشيانه اي  ندهخ با

 نيشم موذيانه ،  بعد. »   باشد شما با حق  كه آيد مي نظر به: « گويم مي و كشم
  آنجا  به  چطوري   كه  نيستم مطمئن  كامال.   برم مي  جلو  را سربازي  و كنم  مي باز را

 اين خاطر به و دارد فاصله صفحه انتهاي  با خانه يك فقط حاال اما ، است رسيده
  حركت   در  اما. «    كنم  عوض   بخواهم   كه  اي   مهره   هر   با  را   آن  توان   مي  من  موضوع
  نظر  به.  است فيل يك از بهتر خيلي ـ شود مي وزير يك من سرباز ، آن از بعد
 »     ؟ نيست  طور اين ، شما

 .     سرباز به دوباره بعد  و ، اسب به بعد ،  كند مي نگاه من سرباز  به خيره الس لرد

  مي  را هايش چشم.  شوند مي باز بدنش دور از اش اضافي بازوهاي  از تا دو
 .     نالد مي.  پوشاند

    

 »     مات و كيش «

 را  چپم آرنج فقط.  دهم نمي نشان خودم از هيجاني هيچ ، ميگويم را ان وقتي
 »     كنم؟ ذوب را  شاهت توانم مي  من: « پرسم مي كنجكاوي  با.  خارانم مي

  مي خيره شاه به طوري  ، من چپ سمت صفحه روي .  دهد نمي جواب الس لرد
  پيدا   برايش   نجاتي  راه  تواند  مي  ،  كند  نگاه  آن  به  كافي  اندازه  به  اگر   انگار  كه  ماند
 .     كند

     ــ  را شاهت  توانم مي پرسيدم ـ
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  خودم   من.    يدآ  مي  در  ريز  خيلي  هاي   تكه  صورت  به  و  شود  مي  متالشي  سياه  شاه
  وقتي .  بمانم امان در كريستال پرواز حال در هاي  تكه از تا كشم مي عقب را

  الس   لرد  صورت  در   شيشه   درخشان  هاي   تراشه   كه   بينم  مي  ،  كنم   مي  نگاه   دوباره 
 .     زند  مي بيرون خون  صورتش هاي  بريدگي از.   اند شده پاشيده

  و  پك  به دختري  هيچ.    برسي ات هقياف به اينها از بيشتر بايد: « گويم مي  او  به
 . »      كند نمي نگاه اين مثل زشتي پوز

 زجري  چه زودي  به حرف اين خاطر به كه  بينم مي: « گويد مي خشني صداي  با
  راهي  من ، بازنده يا برنده . «  شود مي  تر قلنبه  سرخش  هاي  چشم . »  كشي مي
 »     . بدهي پس را امشبت هاي   اهانت تاوان تو كه كنم مي پيدا

  ،  قطع طور به.  زني مي حرف چي درباره دانم نمي: « دهم مي جواب لبخند با
 توهين تواند نمي ، دهم نمي نشان عالقه  ندارم دوست كه اي  بازي  من اينكه
 . »     باشد

  دهد   مي  تكان  خشونت  با  را  سرش! »    بعدا : «  گويد  مي  كنان  خس  خس  الس  لرد
  مهره  كه اي  صفحه ـ رود مي من راست دست شطرنج صفحه سراغ! »    بعدا. « 

  جور  و جمع را افكارش ، آميز تهديد سكوتي  در و ـ اينكاهاست سبك به هايش
 .    گيرد  مي نظر در را ها مهره وضعيت  و كند مي

    

  پيش   وقفه  بي  اما  ،  آهسته.    كند  مي  حمله  من  به  شدت  به  ،  اينكاها  صفحه  روي 
 طرف صفحه نيم در و راند مي عقب مرا . بندد مي من حمله هاي  راه.  آيد مي

 .     كند  مي ميخكوبم خودم

  مهره   ،  كنم  حركت  جلو  به  توانم  نمي  وقتي.    ندارم  توجه  هيچ  خطر  افزايش  به  من
 كنار  حريف  هاي   سرباز  راه  سر  از  را  آنها.    كنم  مي  جا  به  جا  جانب  صورت  به  را  هايم
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  اندازم  مي باال شانه.  گيرد مي را من هاي  قلعه از يكي الس  لرد  وقتي.   كشم مي
  زودي  به  كه  دام اين از  و  زنند مي  جست ها مهره روي  از  هايم اسب  وقتي و ،

 .     ميخندم ،  كنند مي فرار  شود مي  بسته درش

  منفذ  از .  كشد  مي نفس  تر سنگين ، شود  مي نزديك پيروزي  به چه  هر الس  لرد
 خورد  مي  تاب  و  پيچ  شا  صندلي  روي .    زند  مي  بيرون  خونين  عرق  ،  پوستش  هاي 
    . 

  يك  ، برم مي جلو را سربازي  وقتي.  گيرم مي ناديده دارم قرار آن در كه را خطري 
 گير الس لرد دستيارهاي  ميان تنگي محدوده  در او.  است درويش به چشمم
  نگه  دور خود گلوي  از بازو  طول يك  اندازه به  اي  فاصله در را آرتري .  است  افتاده
  اما ، آيد مي نظر به خطرناك اوضاع.  جود مي را چپش پاي  وين و است داشته
 .     كنم مي تماشا را صحنه ، تمام عالقگي بي با من

  شاه سوي  به راهي.  گيرد مي را من سرباز و كند مي خرخر خرسندي  با الس لرد
 .     كنم فدا را وزيرم  كه شوم مي مجبور ، ديگر حركت چند با.   شد مي باز من

  نمي   ديگر: «  گويد  مي  و  كند  مي  اشاره  من  به  آميز  جنون  حالتي  با  يشيطان   ارباب
  انگار  كه است اين فقط دليلش: « گويم مي و زنم مي مليحي لبخند.»    خندي 
   كند مي پرت را حواست ام خنده

 كند دفاع وزيرم از تا برم مي صفحه راست قسمت به را هايم اسب از يكي و. » 
    . 

  اسبم   دوباره .    بندد  مي   را   وزيرم  نشيني  عقب  راه  و  آورد  مي   جلو  قلعه   يك   الس   لرد
 نيشش   خبيثانه.    گذارم   مي   او   قلعه  و  خودم   وزير  ين  راب   آن  و   دهم  مي  حركت  را
 .      زند مي را من اسب ، سرباز يك  با و كند مي باز را
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 مي خرخر و خنده  با توام صدايي با و زنم  مي چشمك بعد ـ كنم مي اخم من
 . »    باشي خورده گول  هم  دفعه اين كه شود نمي رمباو: « گويم

 تا بود داده حركت او كه سربازي  همان چپ سمت از را ان و دارم برمي را وزيرم
 وزير و ـ كنم مي جا به جا صفحه روي   اريب مسيري  در ، بيندازد دام به مرا اسب
 .     اندازم  مي  بيرون صفحه از را  الس لرد سياه

  مي   صدا  گرومب  گرومب  شكمش.    شود  مي  بسته  دهانش.    آيد  مي  بند  نفسش
 .     دهد

 »     ؟ تا سه يا ، حركت تا چهار با  مات و كيش: « گويم مي خشكي لحن با

 خرد  آرام پارش و  لت هاي  انگشت بين را آن و دارد برمي را  شاهش ، جوابم در
 .    كند مي

 ـ من چپ سمت صفحه آخرين سراغ و. »  دو ـ دو: « گويد مي گرفته صدايي با
 .     است  ساز سرنوشت  صفحه همان كه ، رود  مي ـ  نهايي صفحه

    

 بازي  اندوهباري  سردي  با.  دهد مي  حركت آهسته خيلي  را هايش  مهره  الس  لرد
  از  يكي  من كه بار هر.    است شده آور   مالل فالكتي  از  پوشيده صورتش ـ  كند مي
  اي  مبارزه بدون و  ،  كشد يم  هم در چهره ، اندازم مي دام به را هايش مهره

 .      كند مي  واگذار من به را بازي  ، حقيقي

 سريع   خيلي  و  ـ  شود  مي  بزرگ  ام  سينه  در  حبابي  مثل  شادي   كه  كنم  مي  احساس
  از  او است ممكن ، بدهم نشان هيجاني االن اگر.  بشود منفجر تا رود  مي پيش
 اما  ،  است مشكلي  ار ك اگرچه.  بگيرد جان حسابي دوباره و ببرد بو احساس اين
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  دهم  مي حركت غريزه روي  از و خودكار طور به را هايم مهره و مانم مي اعتنا بي
 .     پيروزي  به كردن فكر بدون ـ

  او  و  دهم مي كيش شاهش به.  ريزم مي   هم به  را  او دفاعي  خطوط  كم كم
 اما   ،  كند  مي  تهديد  را  وزيرم  ،  حركت  دو  با.    كند   مي  نشيني  عقب  انگيز  غم  خيلي
  مي  كيش شاهش به قلعه يك با دوباره و زنم مي  كنار راه سر از را او من ، بعد
 .     كند  مي فرار اجبار به او ، بار  دومين براي .  دهم

  و   اسب  دو  هر  ، وزير  بين او .   اندازم  مي گير را  او  صفحه چپ كناره  در ، بعد   كمي
  مكث . بدهد حركت را شاهش   خواهد مي .   است  افتاده گير من هاي   فيل از يكي
  مي  كنار را شاه آهسته و كشد مي عميقي آه.  كند مي نگاه  دوباره.  كند مي
 .      اندازد

 . »     مات: « گويد مي آور حزن و آهنگين لحني با

 »     ؟  مطمئني: « پرسم مي اخم با.  بودم نشده  متوجه ـ زنم  مي پلك

 روي  از خوددار و آرام اي  قيافه با و كشد مي  عقب ميز از را خودش  ، جوابم در
   شود  مي بلند  صندلي

    . 

  خورد   مي  من  به  داغ  هواي   از  موجي.    آيد  مي  فرود  سرم  بر  حقيقي   زمان  ،  ناگهان
 ، آرتري  و وين هاي  دندان خوردن هم به صداي  ، اي  ـ بيل هاي  زوزه ـ صداها. 

 شياطين  آن   با  سخت  اي   مبارزه   در  و  است  زمين  روي   عمويم.    درويش  هاي   خرخر
  دست   و   بريده  رشته  رشته  او  چپ  پاي .    خون   جا  همه .    كند  مي   نرم   پنجه  و   دست
 .     است شده جويده راستش

 .      روم مي عمويم پيش برق مثل و! »  بگير را آنها جلو : « كشم مي جيغ
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.   دهد  مي  نشانم را هايش  دندان  و گردد  برمي ، شنود  مي را من صداي  آرتري 
 گير  هايش دندان بين درويش گوشت هاي  كهت ـ كند مي باز را هايش دست
 .    بگيرد قرار من روي  در رو تا شود  مي بلند جايش  از.  است  كرده

  مي  جايش سر  خبيث موجود آن  و . »  آرتري  ،  باش آرام : « گويد  مي  الس  لرد
 . »     وين  ، كن تمامش: « دهد مي دستور بار اين.  ايستد

  به   كنجكاوي   با  و  كند   مي  متوقف  ار   درويش  دست   جويدن  سوسماري   سر  هيوالي 
 . »      بگذاريم  احترام  بازي   قوانين  به  بايد  ما.    باختم  من. «    دوزد  مي  چشم  اربابش

  سريع  و  نامفهوم شكلي به  و  زنند مي بهم را  هايشان دندان وار ديوانه شياطين
  به   رو  او.    شود  مي  تند  آرتري   چشم  هاي   كاسه  درون  هاي   شعله.    كنند  مي  ور  ور
  وين .    دهد  مي  تكان  را  سرش  مخالفت  نشانه  به  و  كند  مي  هيس  هيس  الس  لرد

 .      رود  مي درويش سراغ  به دوباره بعد  و ، بندد  مي و كند مي باز را هايش  آرواره

  را  سرتان من وگرنه ،  كنيد مي  اطاعت من از  شما: « گويد مي  آرامي به الس  لرد
 . »     كنم  مي جدا تنتان از

  درويش   بازوي   دور  را  هايش  دندان  وين  بعد،.كنند  مي  مكث  شيطاني  موجود  دو  هر
 پر را زيرزمين اي  زننده العاده فوق سرخ نور. كشد مي جيغ  درويش.كند مي قفل
  وقتي .  پوشانم  مي  هايم  دست  با  را  صورتم  و  بندم  مي  را  هايم  چشم   من.كند  مي

  وين   بدن  آلود  خون  هاي   تكه  كه  بينم  مي  ،  كنم  مي  پيدا  كردن  نگاه   جرئت  دوباره
  عنكبوتي  تار هاي  شبكه  از يكي طرف به هم آرتري .است  افتاده  عمويم  اطراف
 .    زند مي ضجه ترسناكي شكل به ،  كرده نشيني عقب

  مي   برانداز  را  او   احساسي  هيچ  بدون.رود  مي  درويش  طرف  به  و  لغزد   مي   الس   لرد
 را  ها  آن  جادو  كمك  به  و  برسد  هايش  زخم  به  تا  است  نشسته  زمين  روي   كه  كند
 .    كند پينه و وصله
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  من  اما ،  باشد كشته را نافرمان وين بايد خودش –  الس لرد از نگران و احتياط با
 .»    بردم من:«گويم مي و شوم مي نزديك عمويم به  -ندارم اطمينان او  به هنوز

  زخم  روي  از را نگاهش آنكه بدون.است رفته  فرو فكر در شدت به كه  ، درويش 
 .»    اينطور كه:«گويد مي دارد بر هايش

  بشود   زده   هيجان  و  كند  شادي   داشتم  انتظار.شوم  مي  ناراحت  خيلي  واكنشش  از
 .    باشد  سرد قدر اين كه نه -بزند پشتم و كند بغل را من ،

 !»    بدهيد نشان هيجان قدر  اين نيست الزم:«  گويم مي و كشم مي باال را دماغم

 مي محو بعد و نشيند مي لبهايش روي  رمقي بي لبخند.كند مي نگاهم درويش
  قضيه  من براي  اما.  خوشحالم  واقعا. گروبز  ، خوشحالم من:«  كشد مي آه. شود
  در  احتماال است جنگي اين و ، بجنگم الس  لرد با مجبورم حاال  من.  نشده تمام
  خوشحالم،  خيلي بيلي  و تو خاطر به  اگرچه دليل،  همين به. شوم نمي پيروز  آن
  جشن  را  موفقيت  اين  بتوانم  كه   است  آن   از  بيشتر  خودم  مورد  در  مهاي  نگراني  اما

 .»    بگيرم

 ...    ميتوانيم ما.دادم  شكست را او من!برديم زنيد؟ما مي حرف چي  درباره شما-

  است  خورده قسم الس لرد. شوم مي ساكت و آيد مي يادم مبارزه قوانين همه
 كه كسي اما -كند درمان را تروپيليكان به مبتال فرد ببازد، را شطرنج بازي  اگر كه
 .   بجنگد  او  با  آنجا  و  كند  سفر  دموناتا  دنياي   به  است  مجبور  دهد،  مي  شكست  را  او

 چشمهاي  به  نگاهم تا شوم  مي  خم !.» دادم شكست  را  او من اما:« زنم مي فرياد
 »    -بروم او با مجبورم منمكه.«بيفتد درويش

  روند   مي  الس  لرد  قلمرو  به  هميشه  ها  بازيكن.نه :«  كند  مي  قطع  را  حرفم  درويش
  عوض  هم با را جايمان  ما چون اما. ماند  مي جنگيده  دستيارها با كه  كسي  و
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  مي  الس لرد از.» بماند كي و برود كي كه بگيريم تصميم ميتوانيم ، كرديم
     »نيست؟ طور  اين:«پرسد

  مي  ظرن به اي  پيچيده مسئله:« گويد مي و دهد مي تكان سر آهسته الس لرد
 به ديگر موقع يك  من. است  بس ديگر من براي  پسره با رويي در رو اما آيد،

  پس  را من به اهانتش تاوان او ، خوردم قسم كه همانطور. رسم  مي او حساب
 .»    بشوم خالص  شرش  از كه خواهم مي فقط ، حضر حال در اما دهد، مي

 بجنگيد توانيد مين ديگر! هستيد زخمي شما اما:« گويم مي و كنم مي اعتراض
  را  كار  اين توانم مي.بدهم  شكست را او چطور  كه  ميدانم من.بروم من بگذاريد . 

 »   -من.بكنم

 در را من دست دو  هر.»نيست بحث جاي ديگر:«گويد مي صريح  و تند درويش
  شطرنج   هاي   صفحه  روي   تو .«دهد  مي   فشار  محكم   و  گيرد  مي  خودش  هاي   دست
  خيلي  خودش قلمرو در او .است ديگر چيز يك ينا اما.گروبز ،  كردي  كار عالي
  گونه   روي   اشك   ،   اختيار  بي    »باشد؟   ،  من  به   بسپارش.اينجاست  از   تر  قوي   خيلي
 .»    بدهم  دست  از  را   شما  نميخواهم  من:«  گويم  مي  كنان  هق   هق .    ريزد  مي  هايم

  به رسيدگي كار.»مدت يك براي  كم دست.مجبوري  اما:«دهد مي جواب لبخند با
  بر  الس لرد به رو. شود مي بلند جايش از اي  ناله با و كند مي تمام را هايش زخم

     »درمان؟ .«ميگردد

  به  و لغزد مي اتاق وسط.»بود نرفته يادم:« گويد مي و زند مي  نيشخند الس لرد
  اشاره  با اما كند، مي خرخر بريده بريده و ميگردد بر اي -بيل.رود مي قفس طرف
 ها ميله الي  از را بازوهايش  و آيد مي در پرواز به قفس وسط ، شيطاني ارباب
 پيچد  مي  اي -بيل  بازوهاي   دور  را  خودش  بازوهاي   از  تا  دو  الس  لرد.آورد   مي  بيرون

 پا  و  دست  كه  را  نما   گرگ  و  كند  مي  رد  ها  ميله  الي   از  هم  را  ديگرش   بازوي   شش  ،
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  بي  و وفتهك او كه  دهد مي فشار را اي -بيل بدن قدر آن.ميگيرد بر در ، ميزند
-بيل  لبهاي   روي   را  لبهايش  دهد،  مي  فشار  جلو  به  را  صورتش  بعد،. شود  مي  حركت
  را  نفسش بدهد، مصنوعي نفس او به بخواهد انگار كه طوري  و گذارد مي اي 

 .    دهد  مي بيرون سنگين خيلي

 پاهايش .ميكند مشت  محكم  را ها آن ميشوند،بعد  سيخ اي -بيل هاي  انگشت
- بيل  از  الس  لرد  ،  ثانيه  دوازده  يا  ده  از  بعد.  گيرد  مي  آرام  ،  د بع.    لرزند  مي  گهگاه
  آب و آيد مي عقب كنان سرفه الس لرد.كند مي رها را او و شود مي جدا اي 

  خورد   مي  تلو  تلو  رويپاهايش   لحظه  يك  هم   اي   ـ  بيل.  اندازد   مي  بيرون  را  دهانش
 .      شود مي زمين بر نقش  ، بعد و

 و  كند  مي  متوقف  را  درويش  اما.    بروم  طرفش  به  خواهم  مي  و  شوم  مي  نگرانش
 به  را  چيزهايي  بايد  ،  خداحافظي  از  قبل.    است  خوب  حالش.    كن  صبر: «  گويد  مي
  مي   حرف  سريع  خيلي   او.    گردانم  برمي  درويش   عمو  طرف  به  را  رويم. »  بگويم  تو
.   دهستن كجا ها تلفن شماره و اعتباري  هاي  كارت ، ها برگه كه داني مي. « زند
  خجالت ، بخواهي كمك كسي از اينكه از.  كن عمل سريع.  كن استفاده آنها از

 با  من  شرايط  از  وقتي  آنها.    ببرند  اينجا  از  را  تو  دولتي  مسئوالن  كه  نگذار  و  نكش
  اجازه .    كنند  جدا  من  از  را  تو  كه  بخواهند  و   كنند  دخالت  است  ممكن  ،  بشوند  خبر
 جدي  تهديدش ـ كرده تهديد را تو الس لرد. «  رود مي هم در صورتش. »  نده
 تو به  تواند  نمي ـ نيايي زيرزمين اين به كه وقتي  تا ـ ويل كارشري  توي .  است
  از  محافظت هاي  طلسم  كم كم.  پذيري  آسيب ديگر جاهاي  اما.  بزند آسيب
  نبايد  االن اما ـ كنند مي كمكت  كار اين در  من دوستان ـ گيري  مي ياد را خودت

 . »     بروي  بيرون ويل از

 »     ؟ نبرند اينجا از مرا كه كنم كار چه: « پرسم مي
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 شجاع .  بينداز جانشان به را ـ خودت هاي وكيل ـ من هاي  وكيل.  كن مقاومت ـ
  وقت  هيچ.  بربيايي زندگي  پس  از تنهايي تواني  مي كه كن ثابت همه  به.  باش
 .   ببرند را تو كه نده  دستشان بهانه

  خودت  عهده به كار بيشتر اما ، كند مي  كمكت ـ بشود خوب حالش اگر ـ ميرآ
 .     است

  مقابل   او.    است   رفته   زمين  زير  گوشه  به   الس  لرد  ،  زديم  مي  حرف  ما  كه   مدتي  در
  بازويش   هشت  هر  با.    است  شناور  هوا  در  عنكبوتي  تار  هاي   شبكه  از  انبوهي  توده
  هم  آرتري .  كند مي زمزمه لب  زير را نامفهوم  چيزي  و دهد مي  تكان را تارها
 .     است  زده  چمباتمه اربابش كنار ،  كرده بق  و كشانده آنجا را خودش

  در  بعد ، درخشند مي  ها شبكه ناگهان كه  كنم  مي نگاه  گوشه آن  به  همچنان
 يكديگر   دور  و  پيچند  مي  هم  در  ،  آيند  مي  در  چرخش  به  ساعت  هاي   عقربه  جهت
 به بعد ، تپد مي بيرون طرف به بار دو نبرهچ اين مياني نقطه .  زنند مي حلقه
  راه  پشتي  هاي  شبكه  هاي  اليه ميان در و شود مي كشيده عقب به نور  سرعت
  از  و است تصور قابل غير آن درازاي  كه چرخان قيفي شكل به راهي ـ كند مي باز
 .     دارد امتداد نامشخص اي  نقطه تا زمين زير

.   آورد نمي ياد به چيزي  ماجرا اين از او  . باش بيلي مراقب: « گويد مي درويش
  نمي   توصيه  من.    بدهي   توضيح   برايش  را  ماجرا   از  چقدر  كه  دارد   بستگي  خودت   به
... »   بشود شروع خودت در تغييرات اگر .  نگويي را چي يا بگويي  را چي كه كنم
 توانند مي من دوستان از يكيديگر و ميرآ : « دهد مي ادامه بعد و كند مي مكث
  ميرآ  از ، بودي  اي  مبارزه چنين طالب اگر.  كنند مبارزه الس لرد با تو نجات اي بر 

 »     ــ او تا بگير كمك
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 ديگر كه خواهم نمي  من ، نه: « گويم مي و كنم مي قطع را حرفش آرامي به
 به مصيبت اين اگر.  نيست عادالنه اين.  بگيرد قرار شرايط اين در كس هيچ
  هيچ  از اما ؛ كنم مي خبر را ها لمب  يا ، كنم مي ليمتس را  خودم ، آمد سراغم
  حالت  با  درويش . »      بشود   رو  به  رو  الس  لرد  با  من  خاطر  به  كه   خواهم  نمي  كس
  بعضي   است  ممكن  ،  بشوي   تر  بزرگ  وقتي: «  گويد  مي.    زند  مي  لبخند  انگيزي   غم
. «   ودش مي تر رنگ  كم لبخندش. »  بدهي  دست از  را شريفانه اعتقادات اين از
 . »     نشود طور  اين كه اميدوارم اما

 به كه چرخاني قيف.» گريدي  درويش است، وقتش ديگر:« گويد مي الس  لرد
  مي  سرعت به هايش  شبكه و درخشد مي سرخي نور با  است آورده وجود
  مي  فرود قيف ي  لبه روي  و ميزند جست چرخان شبكه طرف به آرتري .چرخند
  قلب  در   ،   بعد   و   چرخد  مي  بار  چند   بدنش.شود  مي   مكيده   قيف  درون   به   فوري .آيد
 .    نشود ديده ها طرف اين ديگر كه اميدوارم-ميشود پديد نا قيف

     »برويد؟ بايد حتما:« گويم مي كنان هق  هق  و ميگيرم محكم را درويش دست

  دسته  دسته تواند مي نكنم،او را كار اين اگر. بله:«دهد مي  جواب سادگي به
 .»    كند نابود را ما همه  و بياورد اينجا را افرادش

  شده  موفق ...  شما كه بدانم كجا از: « پرسم مي و دهم مي قورت را دهانم آب
  بي جسمي  مثل ، ام  مبارزه مشغول كه وقتي تا: « گويد مي»    ؟ نه يا...  ايد

  نمي  وقت  هيچ تو و شود  نمي ايجاد تغييري  ،  ببازم اگر .  هستم  اينجا احساس
  چشمك ... »    ببرم  اگر  اما.    ميرد  مي  پيري   در   من  جسم  ـ  است  شده  چي   كه   فهمي
 ! »     فهمي مي زود  خيلي ـ نباش نگران. «   زند مي

  و كشد مي عميقي نفس.  گردد برمي چرخان قيف و الس لرد طرف به درويش
  بيرون  دهانش از را هوا  عصبي  حالتي با ،  بعد .  دارد  مي  نگه سينه در را نفسش
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  مهم . نشو نااميد برگشتنم از ، گروبز ،  باشد يادت: « گويد مي لبي زير و ميدهد
  اميد  هميشه ـ بكشد طول سال ها ده اگر حتي ـ بگذرد زمان چقدر كه نيست
 . »      هست

  شما   از   من: «  گويم  مي  و  دهم   مي   قول  ،  ريزم   مي   اشك   اختيار  بي  كه   طور   همان
  مي  افتخار تو به مامانت و بابا امشب: « گويد  مي درويش. »    ميكنم مراقبت
 گذرگاه طرف به و كند مي پشت من به   بعد،. »    طور همين هم گرت.  كنند
 ، كند مي تعظيم مودبانه الس لرد ، رسد مي قيف به وقتي.  رود مي مانند قيف
  شود   مي  ور  حمله  درويش  گلوي   طرف  به   و  كند  مي  باز  را  بازويش  هشت  هر  ،  بعد
.   شود مي دور  شيطاني  ارباب  آن  دسترس از و دهد  مي جاخالي فوري  درويش. 
 تمام را من كار تواني نمي سرعت اين به تو!  قاه ـ قاه: « گويد مي خنده با بعد
 ! »     كني

  مي   و  گيرد  مي  محكم  را  شبكه  از  ضخيمي  رشته  ،  زند  مي  جست  الس  لرد  مقابل  از
  به  ابتدا ـ شود مي ناپديد قيف درون بعد و ، زند مي فرياد وحشيانه ، چرخاند
 .    هيچ  ، بعد و آيد مي در نقطه يك  صورت

  چشم  ـ كند مي نگاه  من به نظر يك.  لغزد مي چرخان ورودي  طرف به الس لرد
 آنهايي به من ، گذشته  در: « گويد مي خشم با.  تنفرند از پر و سرد هايش
 مرا  هم  و  كردي   تحقير  را  بازي   هم  تو  اما  ،  گذاشتم  مي  احترام  دادند  مي  شكستم

 »     ــ اگر  حتي و ـ گريدي  گروبيچ ، هستم مراقبت  هميشه من. 

.»  است  گروبز  من  اسم: «گويم  مي  مانندي   خرخر  صداي   با  و  كنم  مي  قطع  را  حرفش
  به  و كن گم  را گورت حاال.« كنم مي  پاك صورتم از را هايم اشك و روم  مي جلو
  كه  كن كسي خرج هم را هايت تهديد و ، عوضي كثافت برگرد، خودت دنياي 
 .»    باشد  مهم برايش
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   تكه تكه مرا و بگذارد پا زير را توافقش دارد ال يخ كه آيد مي  نظر به لحظه يك
 در را خودش  گرداند برمي من از را رويش ، كند مي غرغر خشم با ، بعد اما.  كند
.   شود مي ظاهر هوا در برقي.  اندازد مي ها شبكه شده ساخته چرخان قيف آن
  در   چرخان  قيف.    شوند   مي   محو  ها  شبكه.    شود  مي  سياه  بعد  و  ،  سرخ  دنيا  ههم
  اول  حالت با آهسته ها ديوار و  سقف.  شود مي  ناپديد زدن هم  به  چشم يك
 .     گردند برمي

 .     ميرسد آخر به چيز همه

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 

www.cafewriters.xyz Page 284 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    »رتغيي«  آخر فصل

  بعد، . بياورم  جديد  هاي   شمع  تا  روم  مي  خانه  به  فوري .شوم  مي  كار  به  دست  بهتزده
  مي  جمع راه سر از را ـ شطرنج شكسته هاي  صفحه و ها مهره_ ريزها خرده
 تميز  خيلي  را  آنها.كنم  مي  پيدا  را  ها  تراشه  و  ها  تكه  آخرين  تا.دقيق   و  منظم.كنم
  به نه ،  بازي  به نه.باشم  مشغول كاري  به  كه  دارم نياز.كنم مي  كپه ديوارها  كنار
 .   كنم نمي فكر  چيز هيچ به - درويش به نه-مبارزه

  ،  گرفت شكل جا اين دوباره  درويش جسم   ، برگشت  اول حال به  حقيقت وقتي 
 از  خالي نگاهي با و واكنشي هيچ بدون ، گنگ او.  ذهنش نه  ـ جسمش فقط اما
 .    است  تادهايس چپ سمت ديوار كنار ، احساس نوع هر
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  رفتار  و– هشياري  اي -بيل رسد،  مي آخر به كم  كم من مفصل تكاني خانه وقتي 
  با»هستم؟ كجا من:«گويد مي لبي زير.آورد مي دست به دوباره  را -اش انساني
  پر   دوباره  صدايش. شود  مي  خيره  قفس  هاي   ميله  به  و  ايستد  مي  ،  لرزان  پاهايي

 »    -كجاست؟چي م؟درويشكن مي كار چه اينجا من .«شود مي ترس از

  و  كنم مي باز را قفس  در ، آورم مي را كليد ، كنم مي ساكتش"  هيس"  يك با
  از  نبايد ديگر.ايستاده ديوار آن كنار درويش .است  راه به رو  اوضاع:«گويم مي

 .»   بترسي چيزي 

  نگاه   درويش  به  عصبي  حالتي  با  و  آيد  مي   بيرون  قفس  از  خوران  سكندري   اي -بيل
 ها شمع سوختن از  ناشي  ي  سايه در حركت بي و  عجيب شكلي  به كه  كند مي

  است   اين  آيد  مي  يادم  كه  چيزي   چيه؟آخرين  قضيه:«    پرسد  مي.    است  ايستاده
 ».   چيز هيچ ديگر بعد، – كرديم مي تعقيب  را درويش كه

 كه را چيزي  اولين ، دليل همين به.بگويم چي اي  ـ  بيل به كه  ام  نكرده  را فكرش
 .    ميگويم رسد  مي مذهن به

 من.  آورد اينجا و كرد بيهوش را تو او. بود نما گرگ درويش  ـ بود ما با حق  ـ
  كار  چه كه فهميد و شد خوب حالش وقتي. شدم گير در او با و كردم تعقيبش
  در  صورت  اين به  را  او تغييراتش  وقت  ،هيچ  امشب  تا ـ  شد  ناراحت خيلي ، كرده

  طلسم   آن   كه  گفت  و  داشت   آن  در   طلسم  يك  كه   داد  نم  به  كتابي  او.بود   نياورده
 .     بخوانم برايش را

  ـ    »طلسمي؟  جور چه:«پرسد مي و شود مي نزديك درويش به آهسته اي  ـ بيل
 .    كننده  آرام  طلسم يك

   نگه  اضطراري  مواقع براي  را آن :«گويم مي  و  كنم مي ابداع خودم از را توضيحي
  را او  ذهن و شخصيت اما ـ  بشود نما گرگ  كه رد گذا نمي طلسم اين.   بود داشته
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  بزند حرف نميتواند.متحرك  جسد يك ـ  است زامبي يك مثل حاال .  گيرد مي  هم
 تا هم شايد ـ ماند مي وضع اين در چقدر نميدانم من.  بدهد نشان واكنش يا
 .  ندارد خطري  ديگر ، بشود خوب حالش اگر اما.   بماند همينطور ابد

 .»   كندنمي تغيير ديگر

  پلك  حتي  درويش . دهد  مي تكان عمويش هاي  چشم مقابل را دستش  اي  ـ بيل
 گويد مي كنان هق  هق  و زند مي فرياد ، كند مي نگاه من به اي  ـ بيل.زند  نمي
 مردم به تا بگيرم را كارهايش  جلو خواستم مي من.  خواستم نمي را اين من:«

 !»    طوري  اين نه اما  ، نزند آسيب

  درويش .كشتيم  مي   را   او  كه   اين  مگر  ،  نبود  ديگري   راه:«  دهم  مي   جواب   آرامي   به
  قوي   و   كرده  رشد  هيوال  اما  ،  بود  كرده  مهار  درونش   در  را  هيوال  آن   ها  سال  اين  در
 .»    بياورد در پا  از را او كه بود نمانده چيزي  و بود شده تر

  تكان  سر   »ند؟ما مي طوري  اين كي تا او كه نميداني تو و :«پرسد مي اي  ـ بيل
 لبخند  اي   ـ  بيل.»      چقدر  گفت  نميشود.  سال  ده  ،  سال  يك  هفته،  يك:«دهم  مي
  خودش   با  كه  داشته  دوست  خيلي  مرا  حتما:«گويد  مي  غرور  با  و  زند  مي  رمقي   بي
 .»    باشد گذشته خود از  طور اين تواند مي پدر يك فقط.   كرده را كار اين

  هم   او  پدر  من  پدر  و  ،  او  عموي   درويش  اينكه  ـ  را  حقيقت  كه  ميكنم  باز  را  دهانم
 فايده چه اين. شوم مي ساكت اما ، بگويم او به ـ هستم برادرش من و هست
  و   مرده  پدرش  كه  را  حقيقت  اين  كم  كم  بگويم،   او  به  را  چيزي   چنين  دارد؟اگر  اي 
  به . نيست تنها كه  كند  مي  احساس طوري  اين اما.پذيرد مي  است  يتيم حاال
  آدم   كه  ست  آن  از  بهتر  ،  پدر  جاي   به  ـ  زامبي  يك  ـ  متحرك  مرده  يك  شتندا  نظرم
 .    باشد نداشته پدر اصال
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  اين  در  شكي هيچ.بود  پدرت او.  آرره:« گويم مي و ميدهم تكان سر خستگي با
  را   ديگرش  دست  و   گيرم  مي  را  درويش  هاي   دست  از  يكي.    روم   مي  جلو.»  نيست
 جا اين ديدن از ـ  برويم بيرون دره جهنم اين از بيا حاال.«سپارم مي اي  ـ بيل به

 .»    شود  مي چندشم

    

 .    روزها

  نه  و داده دست از  را اش حافظه نه. آيد مي هوش به ميرآ ، بعد روز ظهر از بعد
  بزرگ  پدر و بزرگ مادر پيش ، خانه به اي  ـ بيل وقتي. است ديده جدي  آسيب
  گريه   ،  درويش  ديدن  با.كنم  مي  تعريف  آمير   براي   را  ماجرا  همه  ،  رود  مي  اسپلين
  چشم   در  طوري .زند  مي  صدا  را  اسمش .  كند   مي  نگاهش  دلسوزي   با .  گيرد  مي   اش
 .    گردد مي است بوده قبال كه كسي دنبال انگار كه ميكند نگاه درويش هاي 

 .    اي  نتيجه هيچ

    

 .    ها  هفته

 .    بانكدارها. اجتماعي كاران مدد. وكال

 در حركت به بازي  كاغذ هاي  چرخ.گردد مي را درويش كشوهاي  ، نم همراه ميرآ
  وكالي .    ميشود  اي   حرفه  هاي   توصيه  و  قانوني  اسناد  از  غوغايي  من  دنياي .آيد   مي

 هاي  بازرسي. كنند مي پيشگيري  مسئوالن ناخوشايند هاي  دخالت از  درويش 
.   بتمراق تحت.  ها آزمايش.  بهزيستي مسئوالن و پزشكان ديدار .  معمول
  برآيم عمويم از  مراقبت و خود عهده  از توانم مي كه  كنم ثابت مجبورم

    . 
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  مي  اش آماده خواب براي  شب هر.  نيست سخت قدرها آن درويش از نگهداري 
.  پوشانم مي او به را هايش لباس ، شود  مي بيدار كه همين ها صبح و كنم

  وقتي .    دهم  مي  نشانش  را  دستشويي   راه  فقط  من  ؛  برود  توالت  تواند   مي  خودش
  هر  بعد.  خورد مي را اش صبحانه و نشيند مي ، برم مي پايين صبحانه براي  را او

  به   من  همراه  يا  ،  كند   مي  ورزش  يا  استراحت  ـ  دهد   مي  انجام  بگويم  من  كه  كاري 
  سالم   او   كه  دهيم  نشان  ديگران   به  و  بخريم  را   مان  روزانه  مايحتاج  تا  آيد  مي  ويل
 .   است حال سر و

  من  ، دليل همين به .  است تهي حسي هر از  و رنجور اي  آزاردهنده شكل به
 .     بگذرانم او با را وقتم از زيادي  قسمت كه مجبورم

 .    بيايم كنار وضع اين با توانم مي اما

    

 .     ها ماه

  درويش .  بروم  مدرسه به  كه شوم مي مجبور  من  و رسد  مي راه  از  پاييز كم كم
  نگرانش  و عصبي وضعيت اين خاطر به ، اول روز چند.   گذارم مي نهات خانه در را

  شود  مي راحت خيالم ، بيند نمي آسيبي  خانه در او فهمم مي  وقتي اما ، هستم
 .    گيرم  مي آرام و

 سال  يك  هاي   درس  شدم  مجبور. )    نشينم  مي  اي   ـ  بيل  كنار  ،  ها  كالس  بيشتر  در
  كرده  فراموش كتاب و درس از غيبت زمان ر د كه چيزهايي تا كنم تكرار دوباره  را
  آن  ياد به مرا گاهي اي  ـ بيل.  است بهتر هميشه از ما روابط. (  كنم جبران ام
  موضوع   سريع  خيلي  هميشه   من  اما  ،  اندازد   مي  زمين  زير  ماجراي   و  جنگل  در   شب
 كنم  فكر  ها  موضوع  اينجور  مورد  در  كه  ندارم   دوست  اصال  ـ  كنم  مي  عوض  را  بحث
  .   
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  مي   لذت  ـ!    مدرسه   تكاليف  از   حتي   و  ـ  جديد   هاي   بچه  با  شدن  دوست  ،  مدرسه  از
  دنيا  اين به برگشتن.  طبيعي  و آرام  ،  روزمره  دنياي  ،  است حقيقت اين.  برم

 .     است اي   العاده فوق تجربه

    

 .     سال يك

 نم.  ترند پهن هميشه از هايم شانه و.  است شده تر بلند سانتيمتر ده قدم
  ام  شده هيكلي برگرد برو بي حاال اما ـ  آمدم مي نظر به سنم از تر بزرگ هميشه

  تايي   دو  به  و  ،  ميزند  صدا"    بدنشدني  هالك"    مرا  اي   ـ  بيل!    رشدم  حال  در  هنوز  و.  
 .      گندهه و كوچكه  گويد مي هم با مان

 يا  وي .تي.ام  برنامه  ،  هم  با.    گذراند  مي  درويش  و  من  با  را  تعطيالتش  از  خيلي  او
 راه  جشن يك بايد كه گويد مي اي  ـ بيل.  كنيم مي تماشا ويدئويي هاي  فيلم
  هاي  لرد مثل توانيم مي ما گويد مي ـ  كند دعوت  را  ها بچه از  تا چند و  بيندازد
  تنبلي  كه  ـ چپش چشم  براي  چشمي يك عينك تهيه از .  كنيم رفتار قصر ساكن
  اين  وقتي.  گذارد مي اول اي  ـ بيل ه شا را خودش اسم و.  زند مي حرف ـ دارد
  البته.    گويم  نمي  چيزي   و  زنم  مي  لبخند  فقط  من  ،  كند  مي  شروع  را  ها  بافي  خيال
  هنوز   نظرم   به  اما  ،   كنيم  جمع   مهماني  يك   در  را  ها  بچه  كه   آيد  مي   خوشم   هم  من

 خيلي   شيطاني  موجودات  آن.    خودش  وقت  به  كاري   هر.    ندارم  را  كار  اين  آمادگي
 !      باشد  وحشتناك  تواند  مي  واقعا  هم  مراسم   جور   اين  برگزاري   اما  ـ  بودند  اكترسن

 هيجاني و حس هر از عاري  ، هميشه مثل.  است نكرده تغييري  هيچ درويش
  گريه   و   اخم  يا  خندد  نمي  يا  زند  نمي  لبخند  وقت   هيچ   ،  دارد  بيروح  نگاهي   ،  است
  ،  كنم مي تعريف برايش مدرسه از  ، زنم مي حرف او با هميشه من.  كند  نمي
  برايش  را  ام رياضي مشكالت  و ، كنم مي بحث تلويزيوني هاي  نمايش ي  درباره
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  بشود   معلوم  كه  دهد   نمي  نشان  خودش  از  رفتاري   وقت  هيچ  او.    دهم  مي  توضيح
  كند  رفتار  معمولي  آدم  يك  مثل  تواند  مي  كه  همين  اما  ،  فهمد  مي  مرا  هاي   حرف
  خونينش  مبارزه ميانه در  ،  دور جايي در  ،  شايد و ،  است  بخش  آرامش  برايم ،

 .     كند كمكش اين شايد  و ـ بشنود را صدايم

  از  هر.  كند كوتاه را ريشش و موها تا برم مي سلماني به را او ، بار يك ماهي
  را  او.  گيرم مي برايش  مختلف هاي  عرق  ضد.  خرم مي نو لباس برايش گاهي
  نداشته  گله  براي  اي  بهانه ،  برگشت روز يك اگر  تا دارم مي نگه محترم و  آراسته
 .     باشد

 ويل  از  ماشين  با  را  من.    است  مراقبمان.    زند  مي  سر  ما  به  بار  يك  هفته  چند  ميرآ
  كه  گويم مي او به من.  بزنيم سر تر بزرگ هاي  فروشگاه به تا برد مي بيرون
  كه  وقتي تا گويد مي او اما.  نروم بيرون  ويل كارشري  از است گفته درويش
  سفر  اين  كه  مراقبيم  دو   هر  البته.    آيد  نمي  پيش   مشكلي  ،  باشد   همراهم   خودش

  برمي آفتاب  غروب از  پيش ساعت  دو هميشه  و ندهيم طولش  ي  خيل را ها
  آيد   مي  وقتي   ميرآ.    شوند  مي   قوي   خيلي  ها   شب  شياطين  ،  دنيا  اين  در   ـ  گرديم

 .     ماند مي ما  پيش شب هميشه ،

  و  هستم تهديدش نگران .  بينم مي خواب را دستيارانش و الس دلر  اغلب  من
 زمين زير هاي  ورودي .    آورد  مي سرم  باليي چه  ، كند  پيدا فرصتي وقت هر اينكه
  ممكن  كه  جايي  تا.    بندم  مي  محكم  ،  ميخ  ها  ده  و  ضخيم  هاي   تخته  با  را  مخفي
  كتابي آنجا ترسم مي چون ، گيرم مي فاصله  هم درويش مطالعه  اتاق از  ،  باشد
 موانع از و شود وارد اتاق به كتاب آن طريق  از او و كنم پيدا الس لرد درباره
 .     بگذرد درويش دفاعي ـ جادويي

  كه  بار هر.  هستم خودم در  تغييرات شروع نگران ، شيطاني ارباب از بيشتر اما
  اين  ، مزن مي پا و  دست ـ بخوابم اگر ـ خوابم  مي نگراني با ، شود  مي كامل ماه
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  و  ، كنم مي تصور خودم پيش را چيزها بدترين ، زنم مي غلت  طرف آن و طرف
 هايم  دندان  الي   ،  كنم  مي  نگاه  را  هايم  ناخن  زير  ،  ديگري  كاري   هر  از  قبل  ها  صبح
 .     بينم مي آينه در را هايم  چشم رنگ و

.   ام شده حفظ ديگر را ـ جالد هاي  گريدي  ـ ها لمب هاي  تلفن شماره و ها اسم
  باشم   داشته  را  كار  اين  قدرت  كه  كند  خدا  ،  بزنم  زنگ  آنها  به  شوم  مجبور  روزي   اگر
    . 

    * * * 

.   ميگذرد  ماه  چهارده ، الس  لرد با ام  مبارزه  از.  كامل ماه با شبي  از  بعد ، صبح
.   كشم مي خميازه.  دهم مي قوس و كش ، بدنم به.  طراوت با و آفتابي صبحي
  آيد   مي   خوشم  رني  از.    گوسل  رني  ـ  افتم  مي  ها  بچه  ياد.    كنم  مي  فكر  مدرسه  به
 فكر.  بيند مي طوري  اين را من هم او كه كنم مي احساس.  است زبل خيلي. 
 .     نه  يا بيندازم راه را اي  ـ بيل مهماني كه است  شده  وقتش كنم مي

  مي  اآنه روي  را هايم انگشت .   است عجيب.   اند  شده چسبناك هايم گونه  انگار
 !     سرخ  و ـ شوند مي خيس هايم  انگشت.  كشم

  مدرسه .  شود مي منقبض شكمم عضالت.  زند مي تند قلبم.  شود مي داغ سرم
 هايم  ناخن  زير  نااميدانه.    پرم  مي  بيرون  رختخواب  از.     كنم  مي  فراموش  را  رني  و
 .    اند  گلي و خوني ـ كنم مي نگاه را

 .     است چسبيده هانمد دور و ها دست به هم مو تار چند

 .     تكانم مي صورتم و ها دست  از را ها مو و نالم مي

  نمانده چيزي  ـ روم مي پايين ها پله از  و  پرم مي بيرون اتاق از خوران  سكندري 
  روشن  چراغ سرم توي  انگار.  رود  مي گيج  سرم.   بشكند گردنم و بيفتم كه  است
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  آيند   مي   نظرم   در  برق  مثل  ها  تلفن  ارهشم .    آورم   مي   باال   گلو  تا  را  چيزي .    شود   مي
 .     غنود  خواهند يكديگر  كنار در بره و گرگ و. 

  را  شيرش و ذرت پوره آهسته و  است نشسته  ميز سر درويش.  آشپزخانه داخل
 دهم مي تاب و پيچ هم در را هايم دست ، چرخم مي خودم دور من.  خورد مي
  شده  نصب  ديوار به كه  ، لفنت گوشي روي  نگاهم.  زنم مي چنگ موهايم به ،

 من  بر  ناگهاني  و  سرد  باراني  مثل  آرامش.    ترسم  نمي  ديگر.  شود   مي  ثابت  ،  است
 هر ـ بكنم را كار اين االن است بهتر.  بكنم چه بايد كه دانم مي.  ريزد مي فرو
  خودم .  كنم مي خبر را ها  جالد.  بدهم دست از را جرئتم آنكه از قبل ، زودتر چه
  كند  مراقبت درويش از ديگر يكي كه دهم  مي ترتيبي.  سپارم مي ها بلم به را
   كنم مي خداحافظي دنيا اين با و. 

    . 

 .   روم   مي تلفن طرف به  ، سرنوشت قبول با

 . »     گروبز«  ـ   شنوم مي  سرم پشت را صميمانه صدايي

  را  الس لرد كه دارم انتظار  ، معلوم نا دليلي به ـ گردم برمي اكراه با و ، آهسته
  كوچك  گلدان يك ، قرمز رنگ  قوطي يك  و.  آنجاست درويش فقط اما.  ببينم
 .     است شده   رشته  رشته كه دارد  دست در پشمي روسري  يك و ، خاك

 .     كند مي  باز را نيشش و! »    اي  كرده  پيدا اي  قيافه چه: « گويد مي من عموي 

   

   پايان
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:  نويسنده« « «    شياطين با نبرد كتابهاي  سري  از» » »    الس لرد: كتاب نام
      ايراني گرگينه:  تايپ  بنفشه انتشارات:   ترجمه   شان دارن

 .  فانتزي  ژانر دوستداران  و خوانندگان همه از تشكر با

 ما وبسايت  و آثار شدن زيبا و بهتر چه  هر  باعث  شما انتقادات و پيشنهادات
 .  حق  يا.ميشود

 . 
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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

 

 رایگان راهنمایی و نظارت و نقد✅

 اثر یک نگارش ابتدای از و دهد می یاری ماش به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 می شما و شود می نقد رایگان طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا

 سطح صورت این به و کنید اصالح هارا ایراد و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک با توانید

 .باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و ببرید باال را اثرتان

 

 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
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 کافه نویسندگی انجمن در رایگان صورت به آنالین 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

 .برسانید چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش

 رایگان های مشاوره✅

 خواهیم مشاوره شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب رشنگا 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 کاغذ باالی ی هزینه پرداخت به نیازی✅

 انتشار کنار در ما اما است گزینه بهترین الکترونیک تشاران 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 نویسنده 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
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 اطمینان و اعتماد✅

 جمنان 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

 چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال با را اثرتان توانید 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 لیکک 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 انتشاراتی برای چاپ جهت را آثارتان

 .بود خواهیم شما همراه هایتان تالش رساندن
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 که کنیم می انتخاب چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 های رمان بیشتر انتشارات 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

 

 

 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 سفرنامه، خودیار، داستانی، روانشناسی، دینی،

 .دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی
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 " 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 نیمت صورت به نویسندگان کافه مجموعه در اثر گونه 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 

ID: @cafewriters_xyz    

  09928895560 
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