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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 مقدمه:  

 خالصه ي داستان دگرديسي 

جان اسميت، بيست و پنج ساله، عينکي، با چشمان سبز، قد بلند، موهاي بلوند و صورتي نسبتاً الغر. پدر و مادرش سال ها پيش  

از دنيا رفته اند و او مدت ها تنها زندگي کرده. پس از اتمام دانشگاه هنر، براي گذراندن تعطيالت به ديدار برادر بزرگ ترش که  

مي رود. برادر مرموزي که زياد محل سکونتش را تغيير مي دهد، با همسايه هايش قاطي نمي شود و در    بسيار کم او را مي بيند،

خانه از سالح هاي نقره اي نگهداري مي کند. جان دوست دارد مناظر اطراف خانه برادرش را نقاشي کند؛ حتا در شب. برادرش او  

د. جان تصميم مي گيرد برادرش را ترک کند اما پيش از اينکار مي  را از اين کار منع مي کند و شب در را برويش قفل مي کن 

خواهد تابلواش را تمام کند. شب هنگام از پنجره خارج مي شود. در حال نقاشي سر و صدايي مي شنود. به سمت محل سر و صدا  

يرد. سپس او را پشت بوته اي  مي رود. با مرد عجيبي برخورد مي کند که عده اي در تعقيب اويند. مرد گلوي جان را گاز مي گ

پنهان مي کند و خود کشته مي شود. جان سالنه سالنه به خانه برادرش باز مي گردد. فردا صبح، در ابتدا فکر مي کند کابوس  

ديده است اما دو سوراخ ناسور روي شاهرگ گردنش توجه اش را به خود جلب مي کند. زن برادرش، کِيت، متوجه سوراخ ها مي  

مردي به نام پروفسور اندرسون که بوي ناخوشايندي مي دهد به ديدار برادرش مي آيد و در خلوت با بيل اسميت سخن  شود. پير

مي گويد. بيل متوجه سوراخ هاي روي گردن جان مي شود و به شدت او را مؤاخذه مي کند. جان عصباني مي شود و پس از  

پيدايش نکند، آپاتمان جديدي مي گيرد اما اوضاع برايش عوض شده   درگيري منزل برادرش را ترک مي کند. براي اينکه بيل 

است. مرتب کابوس مرد سياهپوشي را مي بيند، چه در خواب و چه در بيداري. ديد چشم هايش بهتر مي شود به طوري که کم  

د و درک کند که افراد عادي  کم ديگر احتياجي به عينک ندارد. تمام حواسش هر روز قوي تر مي شوند. مي تواند چيزهايي را ببين

از درک آن عاجزند. زن همسايه اش آدرس روانپزشکي را به او مي دهد. جان به ديدار روانپزشک که دختر جواني به نام ماريا  

جانسون است مي رود. ماريا داروهايي را تجويز مي کند. جان به آپارتمانش بازمي گردد. ميلي به خوردن غذا ندارد. داروهايش را  

ه زور مي خورد و به خواب عميقي فرو مي رود. شب هنگام، مرد سياهپوش او را به خانه زن همسايه اش هدايت مي کند. زن  ب

همسايه بيدار مي شود. چراغ خواب کنار دستش را روشن مي کند و نور آن را به سمت جان مي گيرد. صورت جان به شدت مي  

http://www.romankade.com/
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د. فردا صبح، وقتي ماريا جانسون به محل کارش يعني بيمارستان اعصاب مي  سوزد و از طبقه هجدهم به پايين پرتاب مي شو

رود، متوجه مي شود مردي که ديروز به دفترش مراجعه کرده، در بيمارستان است، به طوري که از طبقه هجدهم افتاده، اما  

نمي کنند. تنها ماريا جانسون پس   صدمه نديده است. جان را در بيمارستان اعصاب بستري مي کنند. پزشکان حرف هايش را باور 

از انجام تحقيقاتي متوجه غير عادي بودن وضعيت او مي شود. جان با راهنمايي مرد سياهپوش نگهبانان شب بيمارستان را مي  

کشد و فرار مي کند. هر دو نگهبان در سردخانه تبديل به خون آشام مي شوند و دکتر ويلسون مسئول تشريح اجساد را مي  

بيل محل جان را پيدا مي کند و پيش از آنکه پليس او را بيابد، جان را با خودش مي برد. در شب کريسمس، جشني در  کشند. 

منزل بيل بر پا مي شود. پروفسور اندرسون و چند نفر از همکارانش با نام هاي اَلِکس کندي، سانتياگو سانچز و هوگو سانچز در  

ه آن ها مدت ها در تعقيب خون آشام ها بوده اند و موفق شده اند تا آخرين نفر  جشن شرکت مي کنند. جان متوجه مي شود ک 

آن ها را که همان مردي است که گلوي جان را گاز گرفته از ميان بردارند. اَلکس کندي متوجه خون آشام بودن جان مي شود.  

نچز سوگند مي خورد که از قاتل برادرش انتقام  جان از معرکه مي گريزد. سانتياگو سانچز هنگام فرار او کشته مي شود. هوگو سا

بگيرد. بيل از پروفسور اندرسون مي خواهد تا راهي براي درمان برادرش پيدا کند اما پروفسور اندرسون مي گويد که جان ديگر  

قدس وقت داريم.  فرد سابق نيست و بايد کشته شود. او به بيل مي گويد: ما فقط تا ساعت دوازده شب چهارم ماه مه، عيد جورج م

زماني که دوازدهين زنگ ساعت در اون شب مخوف به صدا در بياد، برادر تو به يه خون آشام واقعي تبديل مي شه و تو خيلي  

بهتر از من مي دوني که از بين بردن يه خون آشام واقعي چقدر سخته. جان که توسط سانتياگو زخمي شده است، به منزل ماريا  

ري جراح جواني به نام پاتريک، جان را از شهر خارج مي کند و در ويالي خانوادگي اش در بيرونِ شهر او را  مي رود. ماريا با يا

مورد درمان قرار مي دهد. زخم جان به طور غير طبيعي خيلي زود التيام مي يابد. پاتريک متوجه حاالت عجيب جان، غذا  

شب مي شود و از ماريا مي خواهد که جان را تحويل پليس دهند.  نخوردنش، دندان هاي غير طبيعي اش و راه رفتن هايش در 

ماريا مخالفت مي کند. پاتريک اتومبيل ماريا را برمي دارد و او را در ويالي دور افتاده با جان تنها مي گذارد. ماريا دست و پاي  

ا هيچ راهي پيدا نمي کند تا از ويالي برف  جان را به تخت مي بندد و در صََددِ پيدا کردن راهي براي خروج از ويال برمي آيد ام

گرفته بگريزد. پروفسور اندرسون و يارانش جاي جان اسميت را پيدا مي کنند. نيمه شب به ويال هجوم مي آورند. دور تا دور جان  

چز اسلحه به  که به تخت بسته شده است، قرار مي گيرند. جان از بيل کمک مي خواهد اما بيل رويش را برمي گرداند. هوگو سان

دست روبروي جان مي ايستد. ماريا خود را جلو مي اندازد تا جلوي مرگ جان را بگيرد. گلوله به ماريا برخورد مي کند. در همين  

لحظه زنگ ساعت دوازده شب به صدا در مي آيد. نيروي غير طبيعي وجود جان را در بر مي گيرد. با قدرت طناب ها را پاره مي  

مي دارد و مي گريزد. جان مي خواهد گلوي ماريا را گاز بگيرد تا با تبديلش به خون آشام از مرگش جلوگيري   کند. ماريا را بر

کند اما ماريا با دست جلوي دهان جان را مي گيرد. تصميم ماريا روشن است. او مرگ را به زندگي در آن حالت ترجيح مي دهد.  

رد. يک به يک ياران پروفسور اندرسون از جمله اَلکس کندي و هوگو سانچز را از پا  جان تصميم مي گيرد از قاتلين ماريا انتقام بگي

درمي آورد. سرانجام به سراغ خود پروفسور اندرسون مي رود. پروفسور اندرسون اسراري مربوط به سال ها پيش را براي جان فاش  

هلسينگ مدت ها در تعقيب خون آشام ها بوده اند.   مي کند. جان در مي يابد که پدر و پدر بزرگش به همراهي فردي به نام ون 

ناگهان پروفسور اندرسون به جان حمله مي کند. جان متوجه مي شود که پروفسور اندرسون خود ون هلسينگ است که براي  

ق مي  دست يابي به زندگي جاودان، با تزريق خونِ دراکوال به رگش خود را تبديل به خون آشام کرده است. جان به سختي موف
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شود پروفسور اندرسون را از ميان بردارد. باالخره جان به سراغ برادرش بيل مي رود. به راحتي بيل را مغلوب مي کند اما در  

آخرين لحظه دختر برادش جوليا خودش را روي پدر مي اندازد. جان که جوليا را دوست دارد نمي تواند به دختر بچه صدمه بزند.  

ي کند، شمشير نقره اي اَش که بر زمين افتاده را بر مي دارد و در سينه ي جان فرو مي کند. پنجره مي  بيل از موقعيت استفاده م

شکند و جان به پايين پرتاب مي شود. آتشي غير طبيعي، مثل اينکه از بدنش بيرون زده باشد، از نوک انگشتانش بيرون مي آيد.  

جان در حال سوختن است. صداي غير انساني ضجه اش هر لحظه  صداي جيغ وحشتناکي به گوش مي رسد. موجودي در درون 

شديدتر مي شود. آتش از نوک انگشتان جان به جلو مي آيد، تمام بدنش را فرا مي گيرد، به قلبش ختم و سپس خاموش مي  

 شود.

 و اينک... ادامه ي ماجرا. 

 داستان مرد دو چهره 

 

نس آژير کشان در حالي که سرعت چرخ هايش باعث پخش آب روي زمين  در ميله اي دو لنگه به صورت خودکار باز شد. آمبوال

به اطراف مي شد، وارد گرديد. پس از طي مسافتي، آمبوالنس به طور ناگهاني ترمز کرد و جلوي درهاي شيشه اي متوقف شد.  

ت آمبوالنس دويدند. يکي  چندين زن و مرد در حالي که تخت چرخ داري را همراه خود مي کشيدند از درها خارج شدند و به سم

از آن ها پايش روي آب ليز خورد اما تعادلش را حفظ کرد. زني که جلوتر از ديگران بود، درِ عقب آمبوالنس را باز کرد. لباس هاي  

سفيدش کامالً خيس شده بودند. آب از روي موهاي طاليي اش به زمين مي چکيد. زن گفت: خيلي خُب، آروم بلندش کنين.  

دان دو طرف برانکارد را گرفتند و آن را روي تخت گذاشتند. يکي از مردها کيسه ي سرمي که به دست جوان خون آلود  زنان و مر

روي برانکارد وصل بود را باال نگاه داشت و همراه ديگران شروع به دويدن نمود. نگاهش از شمشيري که به صورت عمودي در  

لباس هاي کامالً سياه و پوست کامالً سفيد عبور کرد و روي مو هاي بلوند متوقف    قفسه ي سينه ي جوان بلند باال فرو رفته بود،

 گرديد.  

پشت سر آمبوالنس اتومبيل فورد تيره اي متوقف شد. مرد دوکاره اي با قد متوسط، چشمان سبز و موهاي بلوند از آن خارج  

ومبيل تنها گذاشت. دختر بچه با نگاه خود مرد را که آرام  گرديد. مرد در را روي دختر بچه اي با اندام ظريف بست و او را در ات

پشت سر تخت چرخدار حرکت مي کرد، دنبال نمود. هنگام راه رفتن نوک باراني مرد به آب هاي روان روي زمين برخورد مي  

 کرد. 

ردند. مرد باراني پوش از  چند در پشت سر هم باز شد. پرستارها در حالي که تخت حامل برانکارد را مي کشيدند از درها عبور ک

آن ها پيروي کرد تا جلوي آخرين در رسيد. يکي از پرستارها دستش را جلوي مرد گرفت و گفت: لطفاً همينجا منتظر بمونين.  

مرد باراني پوش به باالي آخرين در نگاه کرد. آنجا نوشته شده بود: اتاق جراحي. مرد روي نيمکت کنار در نشست. دقايق پشت  

گذشت. گاهي اوقات بلند مي شد و قدم مي زد. سپس دوباره روي نيمکت مي نشست: در هر حال اون برادر منه. اما...    سر هم مي
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شايد بايد مي ذاشتم مي مرد. صداي قدم هاي آهسته اي از سمت چپش شنيد. به آن سو نگريست. دختر بچه ايستاده بود. آب از  

 ي کف راهرو مي ريخت.روي دنباله ي موهاي قهوي اش روي موزاييک ها

 مگه نگفتم تو ماشين بمون.  _

دختر بچه دستپاچه برگشت. مرد دوباره به فکر فرو رفت: چه کار بايد مي کردم؟ نمي تونستم بذارم بميره. اونم جلوي روي جوليا.  

 جوليا رو نديدي؟!   اما... اما اگه... نه نه، حتماً اون حالت رفته. ولي اگه...مرد سرش را با دو دست گرفت: مگه اشکاي

 اما اون فقط يه بچست. خيلي زود همه چيزو فراموش مي کرد.  _

مرد بلند شد و بي هدف شروع به راه رفتن کرد: اگه پروفسور اندرسون زنده بود، حتماً منو به خاطر اينکارم نابود مي کرد. نه تنها  

ن به آن طرف رفت. دوباره ايستاد: چکار بايد بکنم؟ چکار بايد منو، بلکه تموم خونوادمو نابود مي کرد. چند بار از اين طرف سال

بکنم؟ خداي من. اي کاش روزنه اي برام باز شه. صداي رعد و برق افکار مرد را پاره نمود. به ساعتش نگاه کرد: اوه خداي من،  

د تاس فربه اي که آنجا ايستاده  چهار ساعت گذشته. چقدر زود گذشت. در اتاق جراحي باز شد. مرد به آستانه ي در نگريست. مر

 بود، يکي از دستکش هاي خون آلودش را درآورد. 

 چي شد دکتر اِگزاويا؟ چه کار کردين؟  _

 آقاي اسميت، مي شه لطفاً بشينين. _

 راحتم. لطفاً شما هم راحت باشين. من آدم قوي اي هستم. _

اخت و مِن مِن کنان گفت: خُب... راستِش... ما موفق شديم... دکتر اِگزاويا به مرد باراني پوش نزديک شد. سرش را پايين اند 

 شمشيرو خارج کنيم... اما... صدمه ي شديدي به قلبش... وارد شده... بهتره براش دعا کنين... فِک... فکر نمي کنم زنده بمونه. 

 با وضعي که برادر من داره، هيچي غير ممکن نيست. _

 *** 

و آن ها که جايشان نشده بود، ايستاده بودند. صداي همهمه ي افراد شنيده مي شد. دوربين   عکاس ها و خبرنگارها بعضي نشسته

هاي فيلبرداري روي سه پايه هاي ثابت در اطراف وجود داشت. درِ گوشه ي سالن باز شد. چند مرد به همراه يک زن وارد شدند. 

وشيده بودند. آن ها در حالي که نور فلش دوربين ها  همه ي آن ها کت و شلوار سورمه اي، پيراهن سفيد و کراوات قرمز پ

چشمانشان را مي آزرد به طرف جايگاه مخصوصي که روبروي خبرنگارها قرار داشت، حرکت کردند و روي صندلي هاي پشت  

ا به  جايگاه نشستند. عکاس ها جلوتر آمدند. مرد جوان مو مشکي چهار شانه که روي صندلي وسط جايگاه نشسته بود، دهانش ر

ميکروفون نزديک کرد و گفت: خواهش مي کنم اجازه بدين جلسه رو شروع کنيم. عکاس ها يکي يکي از محل دور شدند. مرد  
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جوان عينک روي چشمش را اندکي جا به جا کرد و گفت: خُب، شروع مي کنيم. تمام خبرنگارها دستشان را باال بردند. مرد جوان  

خبرنگارها گرفت. خبرنگار از جايش بلند شد: آقاي ميلر، آيا هنوز فروش خارق العاده ي  انگشت اشاره اش را به سمت يکي از 

 کاستروپيل ادامه داره؟ 

بله و هر روز بيشتر مي شه. کاستروپيل دارويي براي تمام درد هاست. چه کسي مي تونه از اون چشم پوشي کنه؟ پيشنهاد مي   _

 کنم حتماً خودتونم امتحان کنين.

نگار ديگري اشاره کرد. خبرنگار از جايش بلند شد و گفت: آيا اين درسته که افراد زيادي تاکنون توسط کاستروپيل  ميلر به خبر

 درمان شدن، در حالي که بيماري هاي متفاوتي داشتن؟ 

پيل در  بله، اطالعات شما کامالً درسته. بايد اضافه کنم که شرکت اندرسون چند انستيتوي جديد جهت توليد بيشتر کاسترو _

 دست احداث داره. متأسفانه انستيتوهاي فعلي جوابگوي نياز جهان نيست. 

حضار شروع به دست زدن کردند. ناگهان صداي بلنِد زنانه اي از گوشه ي سالن گفت: آيا اين درسته که قاتل باني شرکت  

ن انجام نگرفته؟ سرهاي حضار به  اندرسون توسط خود اين شرکت مخفي شده و تاکنون هيچ اقدام قانوني براي محاکمه ي او 

طرف زن جوان مو طاليي برگشت. يکي از مردان پشت جايگاه سر خود را به گوِش مرد کنارِ دستش نزديک کرد و گفت: کدوم  

ي  احمقي مارگارت آدامزو اينجا را داده؟ چند لحظه ميلر با دهان باز به مارگارت آدامز نگاه کرد. سرانجام گفت: آيا شما دليلي برا

ادعاي خودتون دارين؟ مارگارت آدامز پاسخ ميلر را با سؤال ديگري داد: آيا اين درسته که افراد زيادي تاکنون پس از استفاده ي  

 کاستروپيل به انواع عجيب جنون مبتال شدن و دکترا هنوز نتونستن دليل اين مسئله رو پيدا کنن؟ 

نه خانم آدامز شما مثل هميشه فقط قصد اخالل در جلسه رو دارين. مأمورين  ولي شما هنوز ادعاي اولتونو ثابت نکردين. متأسفا _

 امنيتي ما شما رو به بيرون هدايت مي کنن.

چند نفر که در اطراف سالن ايستاده بودند، به طرف مارگارت آدامز حرکت کردند. تمام آن ها کت و شلوار سبز به تن داشتند.  

ارگارت آدامز را به بيرون هدايت کنند اما او فرياد مي کشيد و در مقابلشان مقاومت مي  مأمورين امنيتي سعي کردند با آرامش م

 کرد: اين نقض جدي قانون مطبوعات آزاده. شما نمي تونين اينکارو با من بکنين. مأمورين امنيتي مجبور به خشونت شدند.

 کنم.  احمق کثافت دَِستو به من نزن. مطمئن باشين دروغاتونو برا همه رو مي _

مأمورين امنيتي به زور مارگارت آدامز را از سالن خارج کردند. پس از خروج او چالز ميلر با لحن آرامي گفت: لطفاً بشينين تا  

جلسه رو ادامه بديم. من از همه بابت حضور اين اخالل گر عذر مي خوام. خبرنگارها که بعضي بلند شده و بعضي ديگر روي  

 دوباره نشستند.  صندلي نيم خيز شده بودند، 

 *** 
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 چالز ميلر و همکارانش در حال خروج از سالن کنفرانس بودند. يکي از آن ها گفت: کي اونو به اينجا را داده؟ 

 بايد روي ورود و خروج افراد دقت بيشتري بشه.  _

 اصالً معلوم نيست ما براي چي داريم به مأموراي امنيتيمون حقوق مي ديم!  _

 سؤال اصلي اينه که مارگارت آدامز اين اطالعاتو چجوري به دست آورده.  _

 سر ها به طرف صدا برگشت. ميلر جلو دويد و گفت: آقاي سايکوروس، من واقعاً متأسفم.

طمئن بشي که آدامز بيشتر از اين چيزي نمي فهمه. افشاگري اون وجهه ي جهاني  تأسف... ولي اين کافي نيست چالز. بهتره م _

 شرکت رو از بين مي بره.  

 ميلر سرش را پايين انداخت: بله قربان. هر چي شما بگين. ترتيبشو مي دم. 

 حتماً اينکارو بکن و اگه کم آوردي به مارکوس مي گم کمکت کنه.   _

 ارانش پريد.رنگ از رخسار چالز ميلر و همک   

 *** 

زن ميانسال مو قهوه اي پايش را روي ترمز فشار داد. شورلت سياهرنگ ايستاد. از درون اتاقک کنار ميله ي راهبند پيرمردي که  

لباس و کاله نقابدار بنفش رنگ پوشيده بود، سرش را بيرون آورد و گفت: چي مي خواين؟ اينجا يه بيمارستان خصوصيه و االنم  

 نيس. زن ميانسال سرش را از پنجره ي اتومبيل بيرون آورد و گفت: مي خوام با مدير اينجا صحبت کنم.ساعت مالقات 

 نمي شه.   _

دختر نوجوان مو قهوه اي که روي صندلي کنار زن ميانسال نشسته بود، از ماشين پياده شد و به سمت اتاقک نگهباني رفت. وقتي  

زد و گفت: عموي من رئيس بازرسي بيمارستان هاي کل ايالته. مي خواي بگم از کار  به اتاقک رسيد، ايستاد. دستش را به کمرش 

بيکارت کنه؟ پيرمرد اندکي پس کشيد. چند لحظه به فکر فرو رفت. سپس با يک دست سرش را خاراند و با دست ديگر دکمه اي  

گفت: عالئمو دنبال کنين. خودتون دفتر مديرو   را که جلوي رويش بود فشار داد. آن گاه سرش را از پنجره ي اتاقک بيرون آورد و 

پيدا مي کنين. ميله ي راهبند باال رفت. دختر بچه دوباره به درون شورلت بازگشت و در آن را محکم بست. شورلت آهسته شروع  

ل پاسخ داد:  به حرکت کرد. کمي که از اتاقک نگهباني دور شدند، دخترِ ظريف بشکني زد و گفت: خوب گولش زدم نه؟ زن ميانسا

آره. تو دختر مني. هميشه به داد مادرمي رسي. شورلت سياهرنگ چند کوچه را رد کرد. کوچه ها ميان محوطه ي بيمارستان 

کشيده شده بودند. در اطرافشان زنان و مردان که همگي لباس يکدست کِرِم روشن به تن داشتند، بعضي روي چمن يا نيمکت 

ده نشسته و بعضي ديگر ايستاده بودند. ناگهان مرد ميانسالِ الغرِ قد بلندي که موهاي سرش  هاي کنار محوطه هاي چمنکاري ش 
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از ته تراشيده شده بود، جلوي شورلت پريد و دستانش را از دو طرف باز کرد. زن ميانسال مو قهوه اي به سرعت پايش را روي  

زن ميانسال سرش را از پنجره شورلت بيرون آورد و  ترمز گذاشت. سر دختر نوجوان به شيشه ي جلوي شورلت برخورد کرد.  

فرياد کشيد: هِي عوضي چه کار داري مي کني؟ زن سياهپوستي که برخالف ديگران لباسش يکدست سفيد بود، کنار مرد مو  

بلند   تراشيده آمد و گفت: سايمون، چه کار داري مي کني؟ بيا کنار بذار خانم رد شه. سايمون کنار نرفت. در عوض با صداي

شروع به سخن گفتن نمود: شياطين ما را گول زدند. اي گنهکاران بهراسيد. بهراسيد از روز جزا. بهراسيد از آن روز که آخر الزمان  

فرا رسد. بهراسيد... زن سياهپوست دست سايمون را گرفت و سعي کرد او را کنار بکشد ولي حريفش نمي شد: آه اي آفريدگان  

ايمانان. بهراسيد از آن روز که عذاب فرود آيد... زن سياهپوست سوتي را از جيبش در آورد و چند بار در  زميني. اي غافالن. بي 

آن دميد. تعداد زيادي از افراد کِرِم پوش دور آن صحنه جمع شده بودند. دو مرد قوي هيکل سفيد پوش آن ها را کنار زدند. آن  

دو مرد او را به سمت ساختمان دو طبقه ي سمت چپ کشيدند. سايمون ها سايمون را گرفتند. سايمون بدنش را رها کرد.  

پاهايش را در هوا تکان مي داد. مرد سفيد پوش ديگري به دو مرد اول ملحق شد. سايمون دست و پا مي زد و فرياد مي کشيد.  

ي بر احوال زمينيان. اي ناآگاهان  مردها او را روي زمين مي کشيدند: آن گاه که آسمان سوراخ گردد و وکيل تاريکي فرود آيد، وا

بهراسيد از آن روز، بهراسيد. زن ميانسال رو به دخترش کرد و پرسيد: چيزيت که نشد عزيزم؟ دختر نوجوان با دست سرش را  

گرفته بود و با چشمان از حدقه در آمده ي قهوه اي رنگ به سمت چپ خود مي نگريست: نه مامان، بهتره بريم. زن ميانسال 

را روي پدال گاز فِشُرد. شورلت تيره با شتاب به حرکت درآمد و چند کوچه آن طرف تر، ناگهان همزمان با بلند شدن پايش 

صداي ويژ مانند ترمز متوقف شد. زن ميانسال سرش را از پنجره بيرون آورد و به نوشته ي جلوي ساختمان نگريست. آنجا نوشته  

ون. زن و دختر از اتومبيل پياده شدند، نشانه هاي روي ديوار را دنبال کردند تا به دري  شده بود: مديريت بيمارستان اعصاب آلمِنت

قهوه اي رنگ رسيدند. زن در زد. صداي زنانه اي از پشت در گفت: بفرمايين. زن ميانسال و دخترش وارد اتاق شدند. دختر ظريف  

ي عينکي اي با قد متوسط و موهاي سياهِ از دو طرف صورت شانه   اما مادرش فربه بود. پشت تنها ميز اتاق، زن تقريباً پنجاه ساله

مديريت بيمارستان، دکتر سوزان  "شده، نشسته بود. کت و شلوار تيره به تن داشت. روي قاب عکس پشت سرش نوشته شده بود: 

بله لطفاً. بعد از مدت ها   دکتر واچالوفسکي از زن ميانسال پرسيد: مي تونم کمکتون کنم؟ زن ميانسال پاسخ داد:  "واچالوفسکي

 تالش باالخره موفق شدم محل برادر شوهرمو پيدا کنم. اسمش جان اسميته. قيافه ي دکتر واچالوفسکي ناگهان تغيير کرد.  

 يکي از بيماراي شما. _

 اوه بله آقاي اسميت. هِه هِه. _

 مي شه ببينمش؟  _

 ا... اِه... خيلي دلم مي خواست خواستتونو بر آورده کنم ام _

 اما چي؟  _

 متأسفانه وضعيت ايشون کمي بحرانيه. پزشکشون توصيه کردن که مالقاتي نداشته باشن. _
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 الاقل مي شه از دور ببينمش؟ _

 اِه...  _

 چند لحظه سکوت حکم فرما شد. سرانجام زن ميانسال گفت: نمي خواين جواب منو بدين دکتر؟ 

 آقاي اسميت موضوعو در ميون بذارم.   شما منو غافلگير کردين. اجازه بدين با پزشک _

 لطفاً هر چه زود تر اينکارو بکنين. ما منتظر مي شيم.  _

 ولي متأسفانه دکتر بورجِسکي االن اينجا نيستن. لطفاً شماره تماستونو بدين تا بعداً با شما هماهنگي بشه. _

قصد دارين به هر قيمتي شده مانع مالقات ما  زن ميانسال چند لحظه به دکتر واچالوفسکي زُل زد: فکر مي کنم دکتر شما 

 بشين؟!

 چه طور چنين سوءِتفاهمي براتون پيش اومده؟  _

 از رفتارتون کامالً مشخصه.  _

 در هر حال خانمه...  _

 اسميت. _

 خُب خانم اسميت که نمي دونم چه کاريه آقاي اسميت مي شين، نمي تونين االن با بيمار مالقات کنين.  _

صداي خانم اسميت بلند شد: اين کار شما کامالً غير قانونيه. اگه فکر مي کنين مي تونين منو دَک کنين، کامالً اشتبا فرض  

در جريان قرار بدم و براتون دردسر درست کنم. قيافه ي دکتر   کردين. من مي تونم با يه تلفن سازمان نظام پزشکي رو 

واچولوفسکي تغيير کرد. دختر نوجوان جل تر آمد: ما همينجا منتظر مي مونيم تا نتيجه ي کارو ببينيم. دکتر واچولوفسکي  

لطفاً کيف منو بيار. دختر    لبخند زد: الاقل اول نسبتتونو با آقاب اسميت ثابت کنين. زن ميانسال  رو به دخترش کرد: عزيزم،

خارج شد. پس از چند لحظه برگشت و کيف قهوه اي روشني را به مادرش داد. خانم اسميت درون کيفش را گشت. پس از مدتي  

جستجو کارت سفيد رنگي را در آورد و به دکتر واچالوفسکي داد. دکتر واچولوفسکي چند بار کارت را اين بر و آن بر کرد و  

 نگريست: درسته که فاميلي شما با بيمار يکيه، اما فکر مي کنم اين نمي تونه دليل نسبت نزديک باشه.سرسري به آن 

 منم فکر مي کنم شما به دليلي قصد دارين هر طور شده اجازه ي مالقات به ما ندين! _
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حالي که پشتش به خانم   دکتر واچولوفسکي از پشت ميزش بيرون آمد و لب پنجره رفت. آن گاه روبروي پنجره ايستاد و در 

اسميت بود گفت: واقعيت اينه که... شخصي که آقاي اسميتو اينجا بستري کردن و هزينه هاشونو مي پردازن، اصرار فراواني  

 داشتن... خُب ايشون نمي خواستن آقاي اسميت بخاطر گذشتشون با کسي رابطه داشته باشن.

ز کدوم گذشته صحبت مي کنين؟ اصالً اين فردي که ازش صحبت مي کنين  بخشيد مي شه بيشتر توضيح بدين. شما دقيقاً ا _

 کيه؟ 

دکتر واچالوفسکي برگشت و روبروي خانم اسميت قرار گرفت: توضيح زيادي راجع به اين موضوع ندادن. در هر حال ايشون  

 هستن که هزينه هاي بيمار رو متقبل شدن.

ول يه نفرو چند سال از چشم خانوادش مخفي کردين و حتا حاال هم با هر  واقعاً که! شما دارين به من مي گين به خاطر پ _

 ترفندي شده سعي مي کنين اونو از ما دور نگه دارين؟! 

 من واقعاً متأسفم خانم اسميت... اما شما بايد ما رو درک... _

 ل مي تونه از پس شما بر بياد. خانم اسميت وسط حرف دکتر واچالوفسکي پريد: تنها چيزي که من درک مي کنم اينه که يه وکي

 اوه خانم اسميت... اِنقدر...  _

 بسيار خُب، ما مي ريم و مطمئن باشين تو دادگاه همديگرو مي بينيم.  _

 خانم اسميت پشتش را به دکتر واچالوفسکي کرد و به طرف در به راه افتاد. دخترش نيز از او تبعيت کرد. 

 يه لحظه صبر کنين خانم.  _

 رگشت و به دکتر واچالوفسکي نگريست.خانم اسميت ب

 بسيار خُب، فقط خيلي کوتاه لطفاً. _

دکتر واچالوفسکي به سمت ميزش رفت. تلفن را روي آيفن گذاشت. انگشت سبابه اش چند بار دکمه هاي تلفن را لمس کرد.  

 پس از چند بار بوق خورن صداي مردانه اي از آن طرف خط گفت: بله دکتر. 

 لطفاً بياي اينجا.  هنري... مي شه _

 بله خانم.  _
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چند لحظه بعد، مرد جوان سياهپوستي که سرش را از ته تراشيده و لباس سفيد آستين کوتاهي به تن داشت، وارد اتاق شد. با  

چشمان درشتي که در صورت الغرش داشت، نگاهي گذرا به خانم اسميت و دخترش انداخت. سپس رو به دکتر واچالوفسکي  

 اري داشتين؟ گفت: با من ک

 . 47زحمت بکش و اين خانمو ببر به مالقات بيمار   _

قيافه ي هنري تغيير کرد: مطمئنين خانم؟ دکتر واچالوفسکي نگاه تندي به هنري انداخت. هنري گفت: بسيار خُب، هر جور شما  

اه دخترش پشت سر هنري  بخواين. خانم اسميت رو به دکتر واچالوفسکي کرد و خيلي سرد و جدي گفت: متشکرم. سپس به همر

 به راه افتاد. 

 فراموش نکنيد خيلي کوتاه.  _

خانم اسميت يک لحظه سرش را به طرف دکتر واچالوفسکي برگرداند و آن را تکان داد؛ سپس از اتاق خارج شد. دکتر  

زش بازگشت.  واچالوفسکي پشت سر آن ها حرکت کرد و تا دم در رفت. چند لحظه دم در ايستاد. سپس دوباره به سمت مي

 انگشتانش روي دکمه هاي تلفن به حرکت درآمد. پس از چند بار بوق خوردن، صدايي از آن طرف خط گفت: بله.  

 ببخشين که مزاحمتون شدم، متأسفانه اتفاق ناجوري رخ داده.  _

 *** 

ه ي در نگريست. مرد قد بلند  پسر کوچک ظريف با موهاي بلوند و صورت استخواني، آرام سرش را از اتاق بيرون آورد و به آستان

چهار شانه اي با موهاي قهوه اي روشن آنجا ايستاده بود. کت و شلوار قهوه اي، کراوات گُل مَن گُلي و پيراهن روشن به تن داشت.  

روي   مرد رو به پسر بزرگ تري که او هم موهايش بلوند بود و روبروي مرد ايستاده بود، کرد و گفت: بيل پسرم. مرد دو دستش را

شانه هاي بيل گذاشت: برادر کوچکترتو به تو ميسپارم. اون به اندازه ي تو قوي نيست. مأموريت ايندفعه خيلي سخته. اگه... اگه...  

 اگه يه وقت من برنگشتم...

 خواهش مي کنم اين حرفو نزنين پدر.   _

 مرد پيشاني بيل را بوسيد: در هر حال خيلي مراقب خودتون باشين.

 چي شد که پدرت ديگه برنگشت جان؟ _

مرد بلند قامت با چشمان سبز، پوست روشن، موهاي نامرتب بلوند و صورتِ نسبتاً الغر به ناگاه سرش را بلند کرد. مردي با اندام  

اه با يقه هاي بلند که کامالً به بدنش چسبيده بود از گردن تا نوک پاهاي مرد را  کشيده و قد بلند روبرويش ايستاده بود. ردايي سي

در بر گرفته بود. صورتي فوق العاده سفيد داشت و گوش هاي نوک تيزش به مانند حيوانات بود. چشمان سرخگون و دندان هاي  
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پوش پرسيد: بعد از حادثه ي اون شب، فکر  نوک تيز سپيدش در صورت استخوانيش نمايش برتري داشتند. جان رو به مرد سياه

کردم از بين رفتي. من اشتباه مي کردم. تو اين چند سال خيلي کم پيدات مي شد اما تازگي ها هر روز مي بينمت! چرا مرتب به  

 سراغم مياي؟ چرا منو رها نمي کني که تو بدبختيم بميرم؟

جان، سرنوشتت هنوز تو رو رها نکرده. وظيفه اي که به عهدته بايد به    آيا واقعاً فکر مي کني برا اين گنداب ساخته شدي؟ نه  _

 سرانجام برسه. 

انگار بعد از اون حادثه فقط ناتوان شدي بودي و دنبال موقعيتي مي گشتي که دوباره از اعماق وجودم بلند شي! چه حوادث   _

 شومي در شرفِ وقوعه؟ اينکه اين اواخر زياد پيدات ميشه اتفاقي نيست؟ 

 در زندگي هيچ چيز اتفاقي نيست. _

 جان برگشت و پشت به مرد سياهپوش نشست: بهتره از اينجا بري. يه نفر ديگرو براي پيشبرد هدفات پيدا کن.

 تو نمي توني منو در نظر نگيري. مطمئن باش باالخره مجبور خواهي شد خودت به سمت من بياي. _

دستش قرار داشت، برداشت و به سمت مرد سياهپوش پرتاب کرد: برو گمشو  جان به سرعت ليوان آبي  را که روي ميز کنار 

کثافت لعنتي. ليوان به آيينه ي روبروي جان برخورد کرد و شکست. جان بلند شد و به اطراف نگريست. مرد سياهپوش محو شده  

. کنار آيينه ايستاد. تنها  بود. جان به سمت آيينه حرکت کرد. تکه هاي شيشه ي خورد شده زير دم پايي اش صدا مي کرد

تصويري که درون خطوط کج و مووج آينه ي شکسته ديده مي شد، تصوير خودش بود. دستش را روي تصوير صورتش در آيينه  

گذاشت. به صورتش نگريست که تفاوتي با چند سال پيش نداشت! چشمانش را بست. در اتاق به صدا در آمد. چشمانش را گشود.  

نعکاس نور به دورن فضاي تاريک پريد. جان دستش را حائل صورتش نمود و چند بار چشمانش را باز و بسته  در آرام باز شد. ا

کرد. زن ميانسالي با قد متوسط، چشمها و موهاي قهوه اي و اندامي که به مرور فربه شده بود، بر آستانه ي در ظاهر گرديد. کت و  

اهنگي داشت پوشيده بود. در کنارش دختر نوجواني که بسيار به او شباهت  شلوار قهوه اي رنگي که با موهاي نيمه بلندش هم

داشت اما داراي اندامي ظريف بود، ايستاده بود. دختر شلوار جين، کفش اسپورت و تک پوش صورتي چسبان به تن داشت.  

ريست. آن دو نيز توان سخن  موهاي قهوه اي يش را پشت سرش دُمب اسبي کرده بود. جان چند لحظه حيران به دو تازه وارد نگ 

 گفتن نداشتند. سرانجام جان مِن مِن کنان گفت: اوه... خداي من... کِيت. نکنه دارم خواب مي بينم؟ 

 نه خواب نمي بيني. ما اينجاييم.   _

رف  جان و کيت ناگهان با سرعت به سمت هم پرواز کردند و يکديگر را در آغوش کشيدند. پس از چند لحظه که گرم هر دو، ط

مقابل را سخت فشردند، خيلي آرام در حالي که هنوز بازوانشان به يکديگر وصل بود، از هم فاصله گرفتند. نگاه جان به سمت  

دختر بچه منحرف شد: بگو ببينم... تو... تو جوليا هستي؟ جوليا در حالي که اشک در چشمانش جمع شده بود گفت: بله عمو  

يت جدا شد و جوليا را در آغوش گرفت. اينبار نيز آن دو به مدت طوالني در حالي که  جان. خيلي وقت گذشته نه؟ جان از ک
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چشمانشان بسته بود، يکديگر را فشردند. وقتي سرانجام از هم جدا شدند، جان گفت: تو خيلي عوض شدي. ديگه از اون دختر  

 بچه ي شيطون خبري نيست و يه خانم واقعي جاشو گرفته. 

 شما... انگار اصالً هيچ فرقي نکردين. آره. ولي برعکس...  _

جان سرش را پايين انداخت. کيت به جوليا چشم غره رفت. پس از چند لحظه، جان دوباره سرش را بلند کرد و به جوليا گفت:  

 بگو ببينم، تو االن چند سالته؟

 شونزده سال. _

 هفت سال! يعني به اين زودي هفت سال گذشت؟! _

 دت سعي مي کرد ما تو رو فراموش کنيم. کيت گفت: بيل تمام اين م

 بله. از برادر عزيزم بيش از اينم انتظار نمي رفت. راستي چطور موفق شدين منو پيدا کنين؟!  _

 خيلي سخت. آره، واقعاً سخت بود.  _

 و برادر عزيزم... اون چي؟  _

 کيت سرش را پايين انداخت: بهتره راجع به اون ازمن نپرسي.

 *** 

تاه روي زمين دراز کشيده بود و سعي مي کرد اندام نحيفش از پشت علف ها نمايان نباشد. آرام زاويه ي  مرد جوان قد کو 

دوربينش را تنظيم کرد. سريع و پشت سر هم شروع کرد به عکس گرفتن. کارش که تمام شد، درازکِش به عقب رفت. هنگام اين  

داشت و دوباره روي موهاي قرمز رنگش قرار داد. مدتي همينطور آرام به  کار کاله نقابدارش از سرش افتاد. خيلي آرام کالهش را بر 

عقب مي رفت تا به سراشيبي تپه رسيد. برخاست. يک لحظه به شلوار رپِ لي اش نگريست که کامالً گلي شده بود. با قدم هاي  

مبيل دستکاري شده و پايين آمده  بي صدا شيب تپه را پيمود و به جاده رسيد. وارد اتومبيل سفيد بي صندوقي شد. شاسي اتو

بود. اتومبيل را روشن کرد. حدود ده دقيقه رانندگي کرد. ضبط اتومبيل را روشن نمود. موسيقي راک به شدت از بلندگوهاي عقب  

اتومبيل بيرون جهيد. هر چه پيش تر مي رفت، ازدحام خيابان ها بيشتر مي شد. به يکي از کوچه هاي فرعي پيچيد و وارد  

ينگ تاريک آسمانخراشي شد. اتومبيل را پارک کرد و خارج شد. دکمه ي آسانسور را زد. پس از چند لحظه آسانسور چند  پارک

طبقه پايين آمد. در آن با صداي دينگ مانندي باز شد. وارد شد. دکمه ي طبقه ي چهاردهم را فشارداد. در آسانسور دوباره با  

هرو را پيمود. وارد آخرين اتاق سمت چپ شد. در را باز کرد. مارگارت آدامز در سالن  صداي دينگ باز شد. مرد خارج شد. طول را

مقابلش روي صندلي نشسته بود و به تلوزيون نگاه مي کرد. تلوزيون در حال پخش تبليغ پر سر و صدايي بود:کاستروپيل. دارويي  



 مرد دوچهره 

14 
 

ي سفيد رنگي را نشان داد: خُب، اگر... اگر سر درد داريد،  براي تمام دردها. مرد داخل صفحه ي تلوزيون دستش را باال آورد و قوط

يا سوءِ هاضمه، يا حتا سرطان، اگر مريضيتون عاديه، يا دکترا جوابتون کردن... دوربين کامالً به چهره مرد نزديک شد:کافيه  

ي رويش را برداشت و با  امتحان کنين. از امتحان کردن چيزي رو از دست نمي دين. فقط يکبار. مارگارت آدامز کنترل جلو 

انگشت روي دکمه ي آن فشار داد. تلوزيون خاموش شد: مي بيني چطور مردمو گول مي زنن؟ مارگارت آدامز برگشت و به پشت  

 سرش نگاه کرد: خُب چي برام آوردي؟ 

 همسر و دختر بيل اسميت باالخره اونو پيدا کردن.  _

 واقعاً روالن!  _

 مارگارت آدامز داد: همه چي تو اين دوربين ثبت شده. خودت مي توني ببيني.   روالن جلو رفت و دوربينش را به

 *** 

در سفيد رنگ ويال باز شد. کيت اسميت و دخترش وارد شدند. کيت روي مبل قهوه اي نشست و سرش را در دست گرفت. جوليا  

ت. ليوان را به دست مادرش داد. کيت  به سمت چپ رفت و وارد آشپزخانه شد. پس از چند لحظه به همراه يک ليوان آب بازگش

به دخترش نگاه کرد و گفت: متشکرم.کيت لب به ليوان برد اما هنوز اولين جرعه را ننوشيده بود که در دوباره باز شد. همسرش 

:  بيل اسميت وارد گرديد. با عجله مستقيم به سمت کيت رفت و نعره کشيد: مگه نگفتم بايد جان رو فراموش کني! جوليا گفت

پدر خواهش مي کنم... کيت دستش را باال آورد. جوليا جمله اش را نيمه تمام گذاشت. کيت رو به او گفت: مي شه لطفاً ما رو  

تنها بذاري. چهره ي جوليا در هم رفت. سپس آنجا را ترک کرد و به طبقه ي باال رفت. بيل که صورتش کامالً سرخ شده بود،  

رم بهت اخطار مي کنم. تو نمي دوني وارد چه بازي خطرناکي شدي. کيت بلند شد و رو به  دوباره رو به همسرش نعره زد: دا

همسرش قرار گرفت. ليوان آب از دستش به زمين افتاد و شکست: توقع داشتي منم مِثِ خودت جان رو رها کنم! کيت با دو  

يل خودش را از دست کيت رهاند و عقب رفت: تو نمي  دست بازوان بيل را گرفت: بيل... بيل... به خودت بيا. اون تنها برادرته. ب

دوني تو چه بازي خطرناکي هستي. آدم هايي که پشت اين مسئله هستن، هيچ احساسي درونشون وجود نداره. بيل به سمت در  

ير. الاقل  رفت. در آستانه ي در ايستاد. به سمت کيت برگشت و انگشت اشاره ي فربه اش را به سمت او گرفت: از جان فاصله بگ 

 بخاطر جوليا هم که شده اين کار رو بکن. بيل خارج شد و پشت سرش محکم در را به هم کوبيد.

 *** 

 جان... جان... _

 جان اسميت برگشت.

 اوه خداي من، اين غير ممکنه!  _
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 در دنيا هيچ چيز غير ممکن نيست جان.  _

 اما... اما... من... من تو رو کشتم. _

آره جان؛ سرم رو با تبر قطع کردي. هِه... اون تبر رو از دوران قديم نگه داشته بودم. خيلي قديم جان. هيچ وقت ازش خوشم  _

 نمي يومد... 

خواست بندازمش  پروفسور اندرسون نزديک تر رفت و کنار جان نشست: اما نمي دونم چرا نگهش داشته بودم. هميشه دلم مي 

دور. هر وقت چشمم بِهِش مي اُفتاد، يه حس بدي بهم دست مي داد؛ ولي انگار يه چيزي تو وجودم نمي ذاشت از دستش خالص  

 شم. پروفسور اندرسون شانه هاي پَت و پَهنش را باال انداخت. 

خياالته؟ شايد به خاطر اين داروي جديدي يه  پس تو االنم مردي. خداي من... اصالً مرده به نظر نمي ياي! شايدم همه ي اينا  _

 که دکتر بورجِسکي برام نوشته؟! 

 شايدم من االن اينجام که يه چيزايي رو به يادت بيارم جان. اين که تو واقعاً چي هستي. _

حو شد.  جان دستش را بلند کرد و سعي کرد صورت پروفسور اندرسون را لمس کند. پروفسور اندرسون خنده ي مُمتدي کرد و م

صدايش در گوش جان پيچيد. دست جان چند لحظه در هوا ماند. جان سرش را تکان داد. به اطرافش نگريست. در اتاق تنها بود.  

اتاقي بي پنجره، با چراغ هاي خاموش. در به صدا در آمد. جان بي صدا به در نگريست. يکبار ديگر در به صدا در آمد. باز هم جان  

باز شد. سر زن جواني با موهاي طاليي و پوست سفيِد روشن از پشت در پديدار شد. موهايش نه کامالً کوتاه  پاسخي نداد. در آرام 

و نه کامالً بلند بودند. لباس سفيد دکمه داري که آخرين دکمه اش باز بود و دامن چسبان مشکي به تن داشت. جان مبهوت به او  

ر را پشت سرش بست. قدي متوسط و اندامي باريک داشت.گفت: آقاي  مي نگريست و سخني نمي گفت. زن به داخل آمد و د

اسميت؟ جان پاسخي نداد. سرش را از انعکاس نور که از در به داخل مي آمد، مي دزديد. زن در را بست و جلو آمد. دست  

رت آدامز نگريست:  راستش را به سمت جان اسميت گرفت: من مارگارت آدامز هستم. جان چند لحظه به دست جلو آمده ي مارگا

تو هم خيالي هستي؟ مارگات آدامز لبخند زد. دستش را پس کشيد. چند قدم برگشت و روي صندلي جلوي ميز کمد داري که  

رويش آيينه اي قدي قرار داشت، نشست: نه آقاي اسميت. بِهِتون قول مي دم که من واقعي يم. واقعيه واقعي. اومدم تا شما رو هم  

 گردونم.   به دنياي واقعي بر

 *** 

 ببينم آقاي اسميت، اِه... مي تونم جان صدات کنم؟ تا حاال چيزي راجع به خون آشام ها شنيديد؟ _

 خون آشام. منظورتون اينه که من داستان زياد مي خونم، نه؟!  _

 گريست.مارگارت آدامز مستقيم به صورت جان اسميت زُل زد. جان مبهوت به چشم هاي سبز روشن و مژه هاي بور او ن
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 داستان! درست شنيدم جان؟ _

چند لحظه مارگارت آدامز و جان اسميت به يکديگر زُل زدند. سپس مارگارت پوشه اي را از کيفش در آورد و به دست جان داد:  

ولي  اين مدارک راجع به پُر فروش ترين داروي قرنه. اسمش کاستروپيله. نمي دونم شما اينجا تا چه حد از اوضاع بيرون مطلعيد 

... خب فقط بخونيدش. مارگارت پوشه را به دست جان داد: خُب بهتره قبل از اينکه مدير اينجا از حضور من مطلع بشه و  

کارمنداشو مؤاخذه کنه من برم. مارگارت بلند شد و دم در رفت. در را باز کرد. ايستاد و به پشت سرش نگاه کرد: داروي  

ي شه. شرکتي که بانيش توسط شما... مارگارت يک لحظه سکوت کرد: خُب، فقط  کاستروپيل توسط شرکت اندرسون ساخته م

 بخونيدش.

 *** 

چالز ميلر چند بار در زد و سپس وارد اتاق شد. اتاق نيمه تاريک بود و چهره ي مردي که روي صندلي جلوي تنها ميز بزرگ اتاق،  

چالز به مبل هاي راحتي جلوي ميز نگاه کرد اما ننشست.   پشت به چالز ميلر و رو به پنجره نشسته بود، درست ديده نمي شد.

 مرد از چالز پرسيد: باز چي شده چالز؟ 

 مارگارت آدامز.  _

 مارگارت آدامز چي چالز؟  _

 اون محل جان اسميتو پيدا کرده.  _

 اون داره خيلي زياده روي مي کنه. مطمئن شو که ديگه چنين اتفاقي نمي يُفته.  _

 چشم قربان.  _

 

 *** 

 مارگارت.  _

 مارگارت آدامز برگشت و به پشت سرش نگريست: خُب چي شد روالن؟ چه کار کردي؟  

 نتونستم ببينمش. _

 نتونستي! چرا؟! مگه رشوه اي که به پرستاره داديم کافي... _
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 نه! منظورم اين نبود. _

 پس چي؟  _

 شرکت اندرسون چند نفر رو گذاشته تا از اونجا مراقبت کنن. _

مارگارت سرش را پايين انداخت: بايد فکرشو مي کردم. جان اسميت از اولم تحت نظر بود. خُب... مارگارت دوباره سرش را بلند  

 کرد و به صورت کم و مکي روالن چشم دوخت: بايد يه کاريش بکنيم. 

  *** 

فرِ کوتاه روي نيمکت نشسته بود. چند بار به اطراف نگريست. به ساعتش نگاه کرد. بلند شد، کت و شلوار   مرد قد بلند با موهاي 

 رسمي طوسي رنگش را مرتب کرد و دوباره راست نشست اما هنوز چند ثانيه نگذشته بود که دوباره سرش پايين افتاد.  

 آقاي بارگارين. _

راي زنِ مقابلش نگريست. نگاهش از روي موهاي سياه، صورت سبزه و لباس سفيد  مرد سرش را بلند کرد و به چشمان سياهِ گي

 زن و بازوانِ او که سيني اي را در دست داشت، عبور کرد و روي دامن سفيد و کفش پاشنه بلند متوقف شد: بله. 

 فکر کردم حتماً خسته شدين. از صبح همين طور اينجا نشستين. يه نوشيدني براتون آوردم.  _

سيني را جلوي بارگارين گرفت. بارگارين به ليوان کمر باريک که نوشيدني از درونش چشمک مي زد نگريست: خيلي متشکرم  زن 

اما ما حق نداريم موقع مأموريت چيزي بخوريم. زن چشمک زد: مأموريت! اما غير از من و شما کسي اينجا نيست که متوجه بشه.  

زد. بارگارين ليوان را برداشت و يک جرعه از آن نوشيد. زن سيني را کنار گرفت: اگه    بارگارين به صورت زن زُل زد. زن لبخند 

خواستين منو بيبينين، تو قسمت پرستارام. اسمم آنجليناست. زن از بارگارين دور شد. بارگارين با نگاهش او را تعقيب کرد. همان  

رد. چشم هايش کمي سنگين شدند. سعي کرد آن ها را  طور که به زن مي نگريست، يک جرعه ي ديگر نوشيد. احساس آرامش ک

 باز نگه دارد اما خيلي سخت بود. 

 *** 

 جان... جان... _

 اوه خداي من ماريا. _

جان چند لحظه با چشمان باز به زنِ جوانِ قد بلنِد مو مشکي که روبرويش ايستاده بود نگريست. سپس به ناگاه از جا برخاست و  

سر جايش ايستاده بود و عکس العملي نشان نمي داد. جان همان طور که بازوان زن را در دست  زن را گرفت. زن   يدست ها
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گفت: تو... تو...  جان ناگاه از زن فاصله گرفت و پشتش را به او کرد: حتماً دوباره دارم    تداشت و از نزديک به صورت او مي نگريس

ي او را گرفت و جان را به سمت خود برگرداند: من به نظرت خواب   خواب مي بينم. ماريا به سمت جان رفت. با دست راست شانه

مي يام؟ ماريا همان طور که با دست راست جان را گرفته بود، با دست چپ دست جان را گرفت و بر صورت خود نهاد. جان همان  

نه. تو رؤيايي. وقتي مردي... تو   طور که دستش روي صورت ماريا بود، چشم هايش را بست. ناگاه دوباره از ماريا فاصله گرفت: نه 

 اون دشت... تو... تو... تو آغوش خود من مردي. اين روزا فرق رؤيا و واقعيت برام مشکل شده.   

 رؤيا و واقعيت جان. حقيقت مهمه. فقط همين. و حقيقت اينه که من مي تونم تا ابد در کنارت باشم.  _

 اريا دست راستش را روي سينه ي جان گذاشت: ما مي تونيم تا ابد با هم باشيم. به جان نزديک شد: تا هر وقت که بخواي. م ماريا

 تا ابد. _

صورتش را به صورت جان نزديک کرد: آره. تا فراسوي تمام حقايق هستي. جان ماريا را هل داد و از خود دور کرد: تو کي   ماريا

جان انگشت اشاره اش را به سمت ماريا گرفت و فرياد   هستي؟ ماريا دوباره به سمت جان حرکت کرد: من... من کي يَم جان!

ايستاد. دستش را روي سينه اش گذاشت: چي داري مي گي؟! مگه نمي بيني! من   جايشکشيد: از من فاصله بگير .ماريا سر 

 ماريام. مارياي تو. 

 نه نه. تو ماريا نيستي. اين حرف ها، حرف هاي اون نيست. _

چشم هايش را بست. پس از چند لحظه، به سرعت سرش را باال آورد و با صدايي متفاوت گفت:   سرش را پايين انداخت و ماريا

تصميم با خودته جان. مي توني هر چي مي خواي داشته باشي... قيافه ي ماريا تغيير کرد و مرد سياهپوش از پس سيماي او  

 تا ابد بموني. وشي، نمايان شد :يا اينکه در جهنمي که االن ت

 ي رؤيا ها رو به تسخير خودت در بياري... مي تون _

برگشت و به دنبال منبع صدا به پشت سرش نگريست. پروفسور اندرسون از پشت سر او جلو آمد، از کنارش گذشت و پهلوي   جان

هم   مرد سياهپوش ايستاد: يا واقعيتاتي رو که با تو سازگاري ندارند تحمل کني. پروفسور اندرسون و مرد سياهپوش هر دو با 

. حقيقت اون چيزيه که تو باور داري. واقعيت درون توست نه بيرون. در اتاق به سرعت  يگفتند: حقيقت اون چيزيه که تو مي خوا 

باز شد و مارگارت آدامز وارد گرديد. جان اسميت به اطرافش نگريست. مرد سياهپوش، پروفسور اندرسون، ماريا، همه محو شده  

جلوي جان ايستاد. جان چند بار چشم هايش را   رگارت سمت جان آمد و گفت: وقت زيادي نداريم. مابودند. مارگارت به سرعت به  

باز و بسته کرد و به او نگريست. مارگارت با صداي بلند تري گفت: آقاي اسميت، ميفهمين من چي دارم مي گم؟ جان برگشت و  

علوم بود. مارگارت صورت جان را با دو دست گرفت و به  به در نيمه باز نگريست. محوطه ي چمن کاري بيمارستان از آنجا م

سمت خودش برگرداند: آقاي اسميت. جان به سرعت دستان مارگارت را پس زد و از او فاصله گرفت: تو هم خيالي هستي؟  

وراي شرکت  مارگارت دستش را به کمرش زد: هوم. متأسفانه ما وقت زيادي نداريم که با اين چرنديات تلف کنيم. نمي دونم مأم
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تا ازتون بخوام همين االن با من اينجا رو ترک کنين. جان يکبار ديگر خيلي سريع به    اينجااندرسون کِي سر مي رسن. اومدم 

 آستانه ي در نگاه انداخت. سپس دوباره به مارگارت نگريست: شما دقيقاً کي هستين؟ 

 چيزايي رو که بهتون دادم خوندين؟ _

 آره.   _

ش را باال برد: خُب. جان چند لحظه سکوت کرد. سرانجام گفت: اصل مطالب راجع به دارويي به نام... اگه اشتباه  ابروهاي مارگارت

 نکنم اسمش کاستروپيل بود. 

 درسته.  _

خب، اين کاستروپيل دقيقاً چيه؟ اون مدارک ادعا مي کرد که اين دارو مي تونه تأثيرات خارق العاده و همچنين بسيار مخربي   _

 روي انسان بذاره.  

 خوندين که اين دارو توسط شرکت اندسون درست مي شه؟ _

 بله.  _

 شرکتي که بانيش توسط شما کشته شده.  _

ست راستش را تا نزديک گوشش باال آورد: اين چرنديات رو تحويل من ندين. من قبالً از تمام  پشتش را به مارگارت کرد و د جان

 اتهامات تبرئه شدم.

 ما فکر مي کنيم داروي کاستروپيل از خونِ خون آشام ها تهيه مي شه.  _

بز رنگ جان نگريست. يک  به سرعت برگشت. مارگارت ابروهايش را باال برد و در همان حالت چند ثانيه راست در چشمان س  جان

لحظه به نظرش آمد که در پس رنگ سبز، تأللوئي سرخگون مي بيند. ماريا چشم هايش را دو بار باز و بسته کرد. جان پس از  

و گفت: هِه... خون آشام... جان پشت به مارگارت کرد: خُب توقع بيش از اينم    دچند لحظه که ميخکوب شده بود، پوزخند ز 

 اينجا ديوونه خونست ديگه.  نداشتم. باالخره

 من با شما شوخي نکردم آقاي اسميت. _

دوباره برگشت: پس چرا منو دست ميندازين؟! اين چيزا هَمَش يه مُش افسانه ست. مارگارت آدامز به صورت جان زُل زد و   جان

ار رسمي طوسي رنگ به تن  بار ديگر راست در چشمان او نگريست: افسانه آقاي اسميت؟! ناگهان سه مرد که همگي کت و شو

داشتند، وارد شدند. يکي از آن ها که جلو تر از ديگران بود، با قدم هاي سريع به سمت مارگارت رفت و گفت: خانم آدامز، شما به  
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...  صورت غير قانوني به اينجا واردشدين. جان بُهت زده به مردها نگريست. مارگارت رو به مردي که جلوتر از ديگران بود گفت: هِه

مارگارت را گرفت: تو اداره ي پليس همه چي معلوم مي شه. شما  ي غير قانوني. مگه اينجا يه مکان نظاميه؟! مرد جلو رفت و بازو

بايد همين االن با ما بياين. مارگارت بازويش را از دست مرد بيرون کشيد و چند قدم از او فاصله گرفت. سپس موبايلش را در  

گذاشت. مرد به سرعت به سمت   شره منم با وکيلم يه تماس داشته باشم. مارگارت موبايل را روي گوش آورد: خيلي خُب، پس بهت

او آمد و موبايل را از دستش قاپيد. مارگارت فرياد زد: هِي... چکار داري مي کني؟ مرد موبايل را در جيب کتش گذاشت و گفت:  

ا گرفتند. مارگارت شروع کرد به داد کشيدن و دست و پا زدن. مرد  ببرينش. دو مرد ديگر به سمت مارگارت حرکت کردند و او ر

گفت: ساکت باش. تو اداره ي پليس معلوم ميشه که وقتي داشتي مأمور ما رو بيهوش مي کردي، از وکيلت اجازه گرفته بودي   ولا

دستش را به ديوار کنار در گرفت.  يا نه. دو مرد مارگارت را به سمت در بردند و مرد اول پشت سر آن ها حرکت نمود. مارگارت 

: وقتشه که به واقعيت برگردي و از اين زندان تصنعي خودتو رها کني. مردها دست  گفترويش را به سمت جان برگرداند و 

د مارگارت را به زور رها کردند و او را با خود بردند. جان چند لحظه ايستاد و به آستانه ي در نگريست. سرانجام با خود گفت: شاي

 واقعاً وقتش رسيده باشه. 

 *** 

اسميت از ميان کوچه اي که ميان آسمانخراش ها قرار داشت، با قدم هاي کوتاه آهسته به سمت آسمانخراش روبرويش مي   جان

رفت. کت و شلوار يک دست سياه چسباني به تن داشت. کوچه خلوت و نيمه تاريک بود. نور المپ هاي خيابان تشعشع ضعيفي  

خيابان، چاله هاي کوچک آب وجود داشت. به آسمانخراش رسيد. سرش را   کثيفِ حاکم مي افکند. در چند جاي کفِ  به تاريکي 

بلند کرد و به باال نگريست. پس از چند لحظه، سرش را پايين آورد. کف دو دستش را جلو آورد و به بدنه ي تيره و ناصاف 

به بدنه ي آسمانخراش  يشس همان طور که همچنان کف دست هاآسمانخراش چسباند. دو دستش را به جلو فشار داد. سپ 

چسبيده بود، آن ها را باز تر کرد. آن گاه شروع کرد به باال رفتن از ديوار آسمانخراش. به مانند کرم بدنش کامالً به ديوار چسبيده  

دکي سرش را باال آورد و از گوشه ي پنجره  بود وآرام باال مي رفت. هشت طبقه باال رفت. زير يکي از پنجره ها رسيد. خيلي آرام ان

به داخل نگريست. يک لحظه نور چشمش را زد. پلک هايش را به شدت به هم فشرد و به زور آن ها را گشود. دو مرد در سالن  

  آپارتمان، در دو سوي ميزي کوتاه نشسته بودند. مسلسل سبک سياهرنگي با لوله ي کوتاه روي ميز قرار داشت. مرد سمت چپ

بود، با چهره اي آفتاب سوخته، اندامي عظالني، سبيل و موهاي قهوه اي رنگ گفت:   پوشيده که کتي روشن روي تک پوشي سياه 

نگران نباش، به زودي همه ي اين ماجراها تموم مي شه. مرد کوتاه قامت ترِ سمت راست که کت و شوار آبي روشنِ رنگ و رو  

! تا حاال چند نفر از ما رو کشته؟ نفر بعدي کيه؟ تو يا  اشمو فرياد کشيد: چه طور نگران نب رفته اي پوشيده بود، ناگاه از جا جست

من؟ مرد سمت چپ گفت: بشين مايکل. نگران... مرد سمت راست به وسط حرف مرد سمت چپ پريد: بشينم! چطوري؟ مثل  

موهاي   روي راست پاسخي نداد. دست راستش را اينکه تو يکي اصالً... مرد سمت چپ فرياد کشيد: گفتم بشين مايکل. مرد سمت 

قرمزش کشيد. چند لحظه ايستاد. سپس به ناگاه نشست. دو دستش را روي صورتش کشيد. پوست سرخ و سفيدش زير دستش  

 کشيده مي شد.
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وي ميز  به باال پريد. پنجره شکست. خرده شيشه ها به اطراف پخش شد. مرد مو قرمز سمت راست به سرعت مسلسل را از ر  جان

برداشت اما پيش از آنکه فرصت کند جان را هدف قرار دهد، جان به او رسيده بود. با يک دست، دست مسلح مرد مو قرمز و با  

کرد. چند گلوله به سمت زمين شليک شد. گلوي مرد مو قرمز شکاف عميقي    لند دست ديگر گردن او را گرفت و از زمين ب

کرد و به سمت مرد ديگر رفت. مرد مو قرمز به زمين افتاد و غلط زد. مرد سمت چپ به   برداشت و دو پاره شد. جان او را رها

: کجا مي خواي بري هوگو؟ ما خيلي با هم  گرفتسمت در دويده بود. پيش از آنکه بتواند آن را باز کند، جان ما بين او و در قرار 

ت. به سمت مسلسل بر زمين افتاده شروع به دويدن کرد.  کار داريم. هوگو سانچز دو قدم عقب رفت. دستپاچه به اطراف نگريس

مرگ   وياين بار هم جان با سرعت بيشتر خود بين او و مسلسل قرار گرفت. جان گفت: هيچ راه فراري وجود نداره. بايد جوابگ 

زد: آره جان، من اونو  ماريا باشي. هوگو سانچز يک گام به عقب برداشت و ايستاد. گفت: ماريا آره. هِه... هوگو سانچز پوزخند 

 کشتم. اما تو چي؟! تو تا حاال چند نفرو کشتي؟! فکر کردي از ما بهتري؟!  

اسميت از خواب پريد. به شدت نفس نفس مي زد. صورتش غرق عرق بود. بلند شد و نشست. با دو دست صورتش را گرفت.   جان

 خيس شده بود. بلند شد و به سمت در رفت. زير  دست راستش را روي پيشاني اش کشيد. به دستش نگاه کرد. دستش کامالً

. روي تخت نشست. چند دقيقه همانطور که سرش را در دست گرفته  برگشتچانه اش را گرفته بود. دوباره به سمت تخت خواب 

طه ي  بود، همانجا نشست. سرانجام بلند شد و به سمت در رفت. خيلي آرام گوشه ي در را باز کرد و به بيرون نگريست. محو

بيمارستان تاريک و کامالً خلوت بود. تنها يک نفر روي نيمکت زير پايه ي چراغِ کنارِ محوطه نشسته بود. مرد جواني بود با  

موهاي کوتاه و قد متوسط. خودش را کامالً در کت باراني تنش پوشانده بود. جان خيلي آرام در را باز کرد و بيرون رفت. با قدم  

. د وار اتاق به سمت چپ رفت. مرد روي نيمکت نيمخيز شد. جان بر جا ايستاد و خودش را به ديوار چسبانهاي آهسته از کنار دي

نوک کفشش را به درون تاريکي کنار ديوار کشيد. مرد از روي نيمکت بلند شد و به تاريکي نگريست. چند بار سرش را اين وَر و  

د داخل اتاقتون. جان از جايش تکان نخورد. مرد به سمتش آمد. جان از  آن وَر کرد. سرانجام گفت: آقاي اسميت، لطفاً برگردي

تاريکي بيرون آمد و ايستاد. مرد به نزديک جان رسيد و ايستاد. گفت: آقاي اسميت. لطفاً برگرديد. جان گفت: نمي تونم. مرد  

و شد و ديگر تکان نخورد. خون از سرش  ناگهان جان را گرفت و او را کشيد. جان با دست محکم به سر مرد زد. مرد روي زمين ول 

 شده بود، اکنون دوباره داشت برمي گشت.  ورجاري شد. جان به دست خود نگريست. قدرتي که سال ها از او د

 *** 

 واقعاً که چالز! نمي تونستي چند تا مأمور با تجربه تر رو براي اين کار بذاري؟!  _

 من واقعاً متأسفم قربان.  _

 ه زود تر جان اسميتو پيدا کني.   تأسف! بهتره هر چ _

 ما داريم تمام سعيمونو مي کنيم جناب سايکوروس. _
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 سعي!   _

يک لحظه ساکت شد: هر چي سعي مي کنم کمتر از مارکوس استفاده کنم نمي شه. انگار فقط اونه که مي تونه کارها   سايکوروس 

 رو درست انجام بده. مارکوس رو بفرست تا اونو پيدا کنه. 

 قربان، هر چي شما بخواين.بله   _

ميلر به طرف در به حرکت در آمد. دم در ايستاد. برگشت و گفت: ولي قربان... مارکوس يه قاتل بالفطرست. سايکوروس فرياد   چالز

 کشيد: من ازت خواستم اظهار نظر کني چالز؟ چالز ميلر سرش را پايين انداخت: ببخشيد قربان. چالز ميلر از اتاق خارج شد.

 *** 

ي کاله نقابدار را پايين و يقه ي کت آبي رنگ را باال داده بود. سعي مي کرد چهره ي خود را حتاالمقدور پنهان کند. زير   لبه 

چشمي به مردم مي نگريست. مردم عوض شده بودند. شهر عوض شده بود. کوچه ها و مغازه ها ديگر آشنا نبودند. نمي دانست به  

ه کسي مي تواند اعتماد کند. گيج و سر در گم بود. از خود مي پرسيد که آيا کارش درست بوده؟  کدام سو برود. نمي دانست به چ

شايد زن برادرش مي توانست به او کمک کند؛ اما خود برادرش چه؟! او حتا آدرسي نداشت. باجه ي تلفن توجه اش را جلب کرد.  

ر متفاوت با گذشته بود. در باجه را باز کرد. چند ثانيه مردد  فکري به ذهنش رسيد. به طرف باجه ي تلفن رفت. باجه اي که بسيا

ايستاد. سرانجام گوشي را برداشت و چند شماره را به سرعت گرفت. از پشت خط صداي زنانه اي گفت: راهنماي گوياي تلفن.  

 بفرماييد. جان اسميت پاسخ داد: مي خواستم تلفن شخصي به نام مارگارت آدامز رو بدونم. 

 *** 

 مطمئني که مي ياد.   تو _

بِيکِر مرتب دست هايش را به هم مي ماليد و به آن هو مي کرد. دو دستش را به سمت سرش برد و کاله پشمي را بيشتر   روالن

پايين کشيد. چند قدم آن طرف تر از او مارگارت آدامز ايستاده بود. کت تيره ي چسبان بلندي به تن داشت و زيپ آن را تا آخر  

بود. صداي بوق ممتدي به گوش رسيد. سر روالن و مارگارت به سمت قايق بزرگي که در رودخانه ي روبرو آرام به  باال کشيده 

پيش مي رفت، برگشت. روالن گفت: ديگه واقعاً داره سردم ميشه. الاقل کاشکي چند تا ولگرد اينجا بودن تا کنار آتيش اونا  

شه. چه بدبختي اي. مارگارت گفت: ميشه يه مقدار   ميخونمونام پيداشون ن خودمونو گرم مي کرديم؛ اما تو اين سرما حتا بي 

کمتر حرف بزني. اينجوري نمي تونم اطرافو درست تحت نظر داشته باشم. روالن کامالً به مارگارت نزديک شد: مارگارت، آيا تا  

شب کار درستيه؟ روالن   موقعالقات باهاش تو اين  حاال به اين فکر کردي... اگه اين مرد واقعاً اون موجودي باشه که ميگن... آيا م 

هر دو دستش را از هم باز کرد. مارگارت نگاهي به او انداخت اما بي آنکه پاسخي بدهد دوباره نگاهش را دزديد و به سمت ديگري  

خزدار مشکي اش را  برد. ناگهان گفت: نگاه کن. يه نفر داره از اون سمت مياد. روالن دست کش دست چپش را در آورد. زيپ کت 

. کلت اتوماتيک کوچکي را در آورد و آن را مسلح نمود. مارگارت نهيب زد: اونو بذار کنار. مي خواي هنوز  د يتا نيمه پايين کش
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هيچي نشده اعتمادشو از دست بديم. روالن کلت را پشت شلوارش جا داد و کت کوتاهش را روي آن کشيد. شخصي با کاله  

پيش مي آمد و حِين اين کار مرتب به اطراف نگاه مي کرد. گاهي هم بر مي گشت و   ام ي آبي، قدم زنان، آرنقابدار و کت پالستيک

پشت سرش را از نظر مي گذراند. مارگارت و روالن منتظر ماندند تا مرد نزديک شود. مرد در چند قدمي آن دو ايستاد و براي بار  

پوست روشن، موهاي بلوند کوتاه و صورت الغر   ز،سبچندم به اطراف نگاه کرد. اکنون مارگارت و روالن مي توانستند چشمان 

جان اسميت را در زير کاله نقابدار روشن تشخيص دهند. مارگارت گفت: خيلي خوش اومدي. ديگه کم کم داشتيم از اومدنت نا  

 اميد مي شديم.  

 بهتون گفتم که مي يام.  _

 خيلي خُب...  _

چند گام به سمت جان برداشت. جان ناگاه دستش را از جيبش در آورد و کف آن را به سمت مارگارت گرفت: همونجايي   مارگارت

که هستي بمون. مارگارت بر جا متوقف شد. جان گفت: من هنوز نمي دونم شما کي هستين. مارگارت سرش پايين انداخت و  

ما آدماي خوبي هستيم. جان گفت: خوب! مارگارت گفت: آره... واقعاً    خنديد. سپس دوباره سرش را باال آورد: مطمئن باش که

خوب. ما کسايي هستيم که مي خوايم جلوي کارهاي بزرگ ترين تبهکاران جهان رو بگيريم. کساني که مي خوان کل نثل بشر رو  

 بخاطر سود شخصي از بين ببرن. جان گفت: بيشتر توضيح بده. 

 رو کامل خوندي؟  مدارکي رو که بهت دادم، اونا _

 پاسخ داد: آره. مارگارت ادامه داد: بهت گفتم که داروي کاستروپيل رو از خونِ خون آشام مي سازن.  جان

 منم بهتون گفتم که به اين چيزا اعتقاد ندارم.  _

مارگارت سرش را   دوباره سرش را پايين انداخت و خنديد: بسيار خُب آقاي اسميت، شما مي تونين تا قيامت انکار کنين.  مارگارت

باال آورد و با لحن جدي تري ادامه داد: اما ما همه چيزو درباره ي شما مي دونيم. ما االن مدت هاست که شما رو تحت نظر  

. اينبار جان سرش را پايين انداخت و خنديد: حدس مي زدم. شما هم قصد استفاده از منو  ينداريم. شما مدرک زنده ي ما هست

گارت ناگاه با چند گام سريع به جان نزديک شد: فکر مي کردم اسنادي رو که بهتون دام کامالً مطالعه کردين.  دارين نه کمک. مار

و تمام نقاط جهان پخش ميشه. درسته که اين دارو مي تونه خيلي   يقاداروي کاستروپيل االن داره با حجم زياد در اروپا، آسيا، آفر

که در نثل بشر به جا مي ذاره خيلي وحشتناک تره. مارگارت کامالً به نزديک جان رسيده  از آالم مردم رو کاهش بده، اما عوارضي 

بود: شما بايد به ما کمک کنين تا جلوي اين واقعه رو بگيريم. جان چند لحظه سرش را پايين انداخت و به فکر فرو رفت: اما من  

لند کرد و در حالي که آن ها را در هوا تکان مي داد گفت:  هنوزم نمي تونم حرف هاي شما رو باور کنم. مارگارت دو دستش را ب

. جان دوباره  هکافيه به ما اعتماد کنين و با ما بياين. با ديدن فيلم مطالبي که براتون گفتم، حقيقت کامالً براتون مشخص ميش

سريع از مارگارت دور شد.  چند لحظه سرش را پايين انداخت: بسيار خُب. روش فکر مي کنم. جان ناگاه برگشت و با قدم هاي 
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مارگارت فرياد کشيد: آقاي اسميت، آقاي اسميت خواهش مي کنم صبر کنين. شما بايد با ما بيايد. جان جواب مارگارت را نداد؛  

در عوض بر سرعت قدم هايش افزود. مارگارت دوباره فرياد کشيد: آقاي اسميت، خواهش مي کنم ما رو مجبور نکنين. جان  

رگارت دو انگشت سبابه و اشاره ي هر دو دستش را به دهان برد و خيلي بلند سوت کشيد. صداي ويژ کوتاهي به گوش  نايستاد. ما

کرد. مي خواست به زمين بخورد اما تعادلش را حفظ   حساس رسيد. يک لحظه جان فرو رفتن جسم نوک تيزي را در بدن خود ا

کثر توان خود شروع به فرياد کشيدن کرد: بزنش زاک. بزنش. هر چي داري  کرد و به سرعت شروع به دويدن نمود. مارگارت با حدا

روش حروم کن. صداي چند ويژ پي در پي ديگر به گوش رسيد. جان همانطور که مي دويد برخورد اشياع نوک تيز را به بدن  

همچنان به بدنش برخورد مي   خود حس مي کرد. سرانجام تلو تلو خوران بر زمين افتاد و چشمانش سياهي رفت. اشياع نوک تيز 

 کرد. صداي فرياد هاي مارگارت را همچنان مي شنيد: ادامه بده. اون هيچيش نمي شه. 

اسميت کامالً روي زمين بي حرکت شده بود. مارگارت و روالن به سمت او دويدند. روالن کُلتش را از پشت شلوارش دَرآورد.   جان

يستاد. اسلحه را با دو دست جلوي رويش نگاه داشته بود. مارگارت جلوتر رفت. روالن  آن دو به جان رسيدند. روالن در دو قدمي ا

دست چپش را روي گردن جان   ي جلوي جان بر زمين نشست. دو انگشت سبابه و اشاره  رگارتگفت: بهتره مواظب باشي. ما

روالن. کامالً بيهوش شده. مارگارت و   گذاشت. روالن فرياد کشيد: مواظب باش مارگارت. مارگارت از جا برخاست: نگران نباش 

دوربين داري در دست مرد بود. مرد در دو    تفنگروالن به روبرو و مرد غول پيکري که به سمت آن ها مي دويد، نگريستند.  

ه.  قدمي آن طرف جان ايستاد و اسلحه را به سمت او آماده نگاه داشت. مارگارت گفت: نگران نباش زاک. اون کامالً از هوش رفت 

عاديه.   فرادزاک گفت: اگه بميره چي؟ خيلي گلوله ي بيهوشي به هِش زدم. مارگارت گفت: مقاومت اين مرد خيلي باالتر از ا

 چيزيش نمي شه. کارت خوب بود. مارگارت سرش را به سمت روالن برگرداند و گفت: برو ماشينو بيار. 

 *** 

ه شده بود. چندين نفر دور او را گرفته بودند. سياه و کبود. نمي  مي کرد خودش را رها کند اما دو دستش به تخت بست سعي

 توانست اندام و چهره هايشان را درست ببيند. همهمه از هر سو شنيده مي شد و تا عمق وجودش رسوخ مي کرد.  

 قاتل.  _

 بي رحم.  _

 هيوال. _

 بايد کشته بشه.  _

 بايد کشته بشه.  _
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اما گويي هر آن زمختي طناب را بر مچ دست هايش بيشتر مي شد. فرياد کشيد:   خواست گوش هايش را با دو دست بگيرد مي

رهام کنين. رهام کنين. يکي از اشباح اطراف آرام از تاريکي بيرون آمد. چهره اش آرام آرام روشن شد. هوگو سانچز بود. دست به  

مه مي کردند: بکشش... بکشش... فرياد کشيد: نه...  . تمام اشباح اطرافش يک صدا زمزدرآوردزير کت قهوه اي رنگ برد و کلتش را 

نه... هوگو سانچز دست مسلحش را خيلي آرام باال آورد و روبروي صورتش گرفت. گويي صداها به جاي اشباح اطراف، از خود  

صداي آن همه  گناهم. گلنگدن کلت به حرکت در آمد.  ي سرش بيرون مي آمدند: بکشش... بکشش... فرياد کشيد: نه... نه... من ب

جا پيچيد. گلوله آرام، گويي در هوا شناور باشد، با صدايي ويژ مانند از لوله ي کلت به سمتش به حرکت دَرآمد. فردي با موهاي  

به او بود. فرد دو دستش را از   رو سياه بلند، در لباس کامالً سفيد، از تاريکي بيرون آمد و ما بين او و گلوله قرار گرفت. پشت فرد 

رف باز کرد. پشت فرد شکاف برداشت و خون از آن فواره کشيد. فرد برگشت و رويش افتاد. ماريا بود. گفت: جان... جان...  دو ط

جان اسميت با چشمان از حدقه درآمده به ماريا مي نگريست. خون از کنار دهان ماريا جاري بود. مرتب زمزمه مي کرد: جان...  

ياهي از اطراف جلو آمد و هوگو سانچز، تخت و ماريا را در بر گرفت. به نظرش آمد که در  جان... اين تو بودي که منو کشتي. س 

خلعي سياهرنگ به پرواز در آمده است. خلع او را باال برد و ناگاه محکم بر جسمي سفت و سنگين فرود آورد. افتاده بود. دست ها  

 و پاهايش از دو طرف باز بودند. 

به سختي نفس نفس مي زد. محيط اطراف آرام آرام برايش روشن مي شد. هنوز به سختي   اسميت چشم هايش را گشود. جان

نفس نفس مي زد. ديواره اي که به نظرش آهني پر از سوراخ هاي ريز مي آمد، باالي سرش قرار داشت. آب دهانش را قورت داد.  

ه بود. با دست عرق پيشاني اش را پاک کرد.  اتاق اطرافش را در بر گرفت  لبلند شد و روي تخت نشست. آهن سوراخ سوراخ ک 

سعي کرد بر خودش مسلط شود و يادش بيايد کجاست. صدايي از سمت چپش شنيد. برگشت و به آن سو نگريست. مارگارت  

آبي قرار داشت در   ان آدامز دري را که آن هم از آهن سوراخ سوراخ تشکيل شده بود، باز کرد. پيش دستي اي که رويش ليو

د. وقتي راه مي رفت، صداي تَق تَق از کفش پاشنه بلندش در مي آمد. به سمت جان اسميت رفت و ليوان را جلوي  دستش بو

رويش گرفت. گفت: بيا. جان بدون اينکه تکان بخورد، با چشمان گشاد به صورت مارگارت مي نگريست. مارگارت چند لحظه صبر  

ش را باال برد. کمي عقب رفت و پيش دستي را روي ميز فلزي کوچکي که پشت  نگرفت. مارگارت ابروي نازک اکرد اما جان ليوان ر

ميله هاي انتهاي تخت قرار داشت، گذاشت. سپس به سمت جان برگشت و گفت: من واقعاً متأسفم جان، اما نمي تونستم بذارم تو  

ت مارگارت نگريست. آب دهانش را قورت  سرش را بلند کرد و به صور انبري. تو يکي از مهم ترين مدارکي هستي که ما داريم. ج

 داد: من مدرکتونم نه. ناگاه جان به سمت مارگارت هجوم آورد و او را به در بسته چسباند. 

 بينگ. ويژو ويژ... ويژو ويژ... ويژو ويژ...  _

رون است يا درون  اسميت محکم با دو دست گوش هايش را گرفت و بر زمين افتاد. نمي دانست اين صداهاي ناهنجار از بي جان

سرش. مارگارت با دست محکم به در کوبيد و فرياد کشيد: زاک... زاک... خاموشش کن. صداها خاموش شدند. جان همچنان بر  

فرياد کشيد: چکار داري مي کني؟ صدايي که گويي از ديواره ي اتاق بيرون مي آمد،   گارتزمين افتاده بود و آه و ناله مي کرد. مار

به تو حمله کرد. مارگارت گفت: ديگه اين کارو نکن. مارگارت باالي سر جان رفت و ايستاد. خم شد و صورتش را   پاسخ داد: اون 
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پايين آورد. گفت: حالت خوبه؟ مارگارت زير بازوي جان را گرفت و او را کنار تخت نشاند. گفت: گوش هاي تو، مي تونه امواج  

ادر به شنيدنش نيستند. به همين خاطره که اين طوري به صدايي که ديگران  بسيار کوتاهي رو درک کنه که ديگر انسان ها ق

از جا   مارگارتاصالً نميشنون، عکس العمل نشون مي دي. من واقعاً متأسفم. جان همچنان با دست راست سرش را گرفته بود. 

جان دستش را از روي سرش   برخاست، ليوان آب را از پيش دستي برداشت و جلوي جان گرفت: خواهش مي کنم اينو بخور.

برداشت و ليوان را گرفت. همانطور که او قُلُپ قُلُپ آب مي نوشيد، مارگارت به او مي نگريست: شگفت آوره! جان ليوان را از دهان  

و به مارگارت نگريست. گفت: چي چي انقدر برات عجيبه؟ مارگارت پاسخ داد: آب خوردنت جان. آب   کرد گرفت. چند لحظه صبر 

 دنت. خور

 *** 

اتاق باز شد و مارگارت آدامز وارد گرديد. گفت: خُب جان، درست خونديش. جان اسميت که دست در زير سرخوابيده بود، بلند   در

شد و نشست. چند لحظه سرش را پايين انداخت و به فکر فرو رفت. به سمت چپ خم شد و از روي ميز فلزي کوچک پايين  

مايه هاي کاغذايي يند که تو آسايشگاه بهم دادي. همش در مورد داروي   مون ينام تو هتخت، بسته اي کاغذ را برادشت: ا

کاستروپيل و عوارضي يه که مي تونه رو انسان بذاره. جان سرسري به کاغذها نگريست و سپس آن ها را رها کرد. بسته ي کاغذ 

انداخت و چشمانش را از   پايينن سرش را روي زمين پخش شد. مارگارت دستش را به کمرش زد و به صورت جان زل زد. جا

نگاه مارگارت دزديد. مارگارت خم شد و کاغذها را يکي يکي از زمين جمع کرد. کنار جان نشست. بسته ي کاغذ را چند بار به  

زانوهايش کوبيد و مرتب کرد. گفت: پس از مرگ پروفسور اَنِدرسون شخصي به نام سايکوروس رياست تشکيالت اونو به دست  

در پرده اي از ابهامه اما احتماالً از ياران قديمي پروفسور اندرسون بوده که نقشي محوري در تشکيالتي که بنيانش   يتش گرفته. هو

به سال ها قبل برمي گرده داشته. پروفسور اندرسون سال ها در مورد خون آشام ها تحقيق... جان وسط حرف مارگارت پريد:  

اعتقاد ندارم. مارگارت يک لحظه ساکت شد. از داخل جيبِ جلوي پيراهن چسبان سفيد   اتاين خراف  قَبلَنَم بهتون گفتم که من به

رنگش عکس تا شده اي را درآورد. عکس را باز کرد و جلوي جان گرفت: اين عکس توئه جان. البته مربوط به چند سال پيش. 

سال هر فردي تغييراتي در وجودش پيدا مي شه   ند  پس از چنگاه کني. من که چندان فرقي نمي بينم. معموالً نهيکافيه به يه آي

و پيري يه جوري خودشو نشون مي ده. بعضي ها چاق تر مي شن. بعضي هام موهاي اطراف شققيقشون سفيد ميشه يا چين و  

جان؟!   چروک رو صورتشون به وجود مي ياد. خالصه يه تغييري پيدا مي شه و حيات به سمت نيستي پيش مي ره. اما تو چي

کرد. مارگارت عکس را تا کرد و در جيب نهاد: مي بيني که ما اطالعات زيادي   ي سرش را پايين انداخته بود و به زمين نگاه م نجا

راجع به گذشته ي تو داريم. مارگارت به جان نگاه کرد. جان پاسخي نداد. پس از چند لحظه مارگارت گفت: پروفسور اندرسون به  

بوده و موفق به توليد داروهاي بسيار نادر و مرموزي ميشه. پس از کشته شدنش، سايکوروس   دهها پي بر خواص خونِ خون آشام

دست به توليد انبوه تعدادي از اين داروها مي زنه و از ميون اون ها کاستروپيل بيشتر از همه معروف مي شه. جان سرش را باال  

؟ توي اين اسناد هم اشاره شده که خيلي ها پس از خوردن کاستروپيل  آورد و رو به مارگارت گفت: خب اين چه ايرادي داره

بهبودي حاصل کردن. آدمايي که بيماري هاي خيلي وخيم داشتن. مارگارت سرش را به سمت سقف گرفت: فيلمو نشون بده.  

تبليغ مرد    راهر شد. دديوار روبروي جان و مارگارت روشن شد. موِسقي شروع به نواختن کرد و تبليغي در مورد کاستروپيل ظ



 مرد دوچهره 

27 
 

جواني کاستروپيل را به زن جواني تعارف مي کرد؛ سپس آن دو دست در دست در ميان هاله ي نور ناپديد مي شدند. ناگهان 

تصوير عوض شد. صدها نفر با هيجان عجيبي از خياباني عريض عبور کردند و ناگاه همه با هم به صفي تشکيل شده از مأمورين  

و کاله محافظ بودند، حمله بردند. مارگارت رو به جان کرد: مي بيني که هيچ کدوم از اين آدما    مح به باتوپليس که همگي مسل

کمترين ترسي ندارن. مارگارت رويش را به طرف تصوير برگرداند. تصوير عوض شد. در تصوير بعدي دوربين از روي چندين نفر  

ديوانه ها به تنِ شان بود، با اين وجود فرياد مي   مخصوص جليقه ي  که در اتاقک هاي کنار هم قرار داشتند عبور مي کرد.

کشيدند و خود را به در و ديوار مي کوبيدند. چهره ي بعضي از آن ها کامالً کبود شده بود. يک نفر از آن ها بر زمين افتاده بود و  

کوبيد. مارگارت از جا بلند شد:    ميبه ديوار  کف از دهانش بيرون مي آمد؛ مع ذلک همچنان دست و پا مي زد و غلط زنان خود را 

بهتره تا آخرشو ببيني. متأسفانه من کارهاي ديگه اي هم دارم. مارگارت به سمت در رفت. رو به باال گفت: درو باز کن. در با  

 ا مي ذاره. صدايي تيک مانند باز شد. مارگارت پيش از خروج برگشت و رو به جان گفت: اين ها عوارضيه که کاستروپيل به ج 

 *** 

تيره که با پوششي قهوه اي رنگ پوشانده شده بود و در ميان ديواره اي سفيد قرار داشت، باز شد. جان اسميت و مارگارت   دري 

آدامز از آن خارج شدند. جان به اطراف نگاه کرد. ده ها نفر پشت صندلي هايي که روبرويشان کامپيوتر و ديگر دستگاه هاي  

نشسته بودند. بعضي از آن ها هِدفون بر گوش داشتند. تعدادي ايستاده بودند و با هم   عريضاشت، در داالني الکترونيکي قرار د

صحبت مي کردند. يکي از افراد ايستاده که مردي غول پيکر بود، از جمعي که با آن ها صحبت مي کرد عذر خواست و از آن ها  

بود با اندامي عضالني و چشماني ريز که در صورت   يکريست. مردي غول پجدا شد. به سمت مارگارت و جان آمد. جان به او نگر

گوشتالويش فرو رفته بودند. موهاي مشکي اش را پشت سرش بسته بود. کتي تيره و بلند که تا نزديک زمين کشيده مي شد 

ن دست داد. گفت: مارگارت ميشه يه  پوشيده بود. مارگارت او را به جان معرفي کرد: جان، اين زاک ايستِرينه. زاک ايستِرين با جا

لحظه بياي. زاک مارگارت را کشيد و به گوشه اي برد. آرام به او گفت: مارگارت تو مطمئيني؟ اکثر بچه ها اعتقاد دارن که نمي  

ه انسان  شه به اين موجود اعتماد کرد. مارگارت گفت: اون قول داده با ما همکاري... زاک وسط حرف مارگارت پريد: اِه... اون ک

اگه من مطمئن بودم که ظاهرش واقعيه بازم بهش اعتماد نمي کردم. مارگارت سرش را پايين انداخت. با دست چپ   ازهنيست. ت

شروع کرد به خاراندن زير چانه اش. پس از چند لحظه سرش را بلند کرد و گفت: چاره اي نداريم. من همکاريه اونو مي خوام.  

باال برد و دوباره پايين آورد: آه خداي من. مثل هميشه لجبازي. هر کار دوست   دکير دو دستش را انريسکشو بايد بپذيريم. زاک ه 

داري بکن. فقط حساب جون بقيه رو هم داشته باش. زاک از مارگارت دور شد. مارگارت به سمت جان که باالي يکي از کامپيوتر  

به طور مداوم تشکيالت اندرسون رو تحت نظر   مکرد، برگشت. گفت: ما سعي مي کني ي ها ايستاده بود و به صفحه ي آن نگاه م

داشته باشيم. افراد زيادي رو در نقاط مختلف جهان داريم. اونا هر چيز جالبي رو که به دست بيارن به اين مکان منتقل مي کنن.  

کرد. مارگارت   هبرد. جان به صفحه ي کامپيوتر نگامارگارت دست جان را گرفت: بيا. مارگارت جان را باالي کامپيوتر ديگري 

توضيح داد: اين ها مراکز پخش کاستروپيل هستن. محققين شرکت اندرسون مي دونن که اين دارو چه عوارضي داره، اما نه تنها  

ين موضوعو نمي  توليدشو متوقف نمي کنن، بلکه اونو افزايش هم مي دن. جان پرسيد: يعني غير از شما، پليس، دولت، هيچ کس ا

زد: چرا جان، خيلي ها اين موضوعو مي دونن. جان پرسيد: پس چرا کاري نمي کنن؟ مارگارت چشم از   زخند دونه؟! مارگارت پو
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صفحه ي کامپيوتر گرفت و مستقيم به صورت جان نگاه کرد. جان هم راست ايستاد و به ماگارت چشم دوخت. ماگارت گفت:  

اندرسون سرمايه گذاري هاي خيلي سنگين در سياست  ور مدت ها قبل، در زمان رياست پروفسشرکت اندرسون، خُب، اونا از  

کردن. خيلي از نماينده هاي مجلس با سرمايه ي اون ها پول تبليغات انتخاباتي شونو جور کردن و تونستن به قدرت برسن. اونا  

ا مي گن رئيس جمهور بدون اجازه ي اونا آبم نمي خوره. جان  همه جا آدم دارن. تو ارتش... تو پليس... تو دادگاه ها. بعضي ها حت

گفت: به همين سادگي! مارگارت خنديد: جان جان. پول و قدرت، اينا چيزاي خيلي کثيفي يَن. خيلي کثيف. اِنقدر کثيف که به  

ثل ما رو کامالً به سمت  خاطرش انسان ها دست به هر کاري ميزنن. حتا اگر اون کار روندن بشر به پرتگاهي باشه که ممکنه ن

 بده.  ق تغيير سو

 تغيير. اون تغيير چيه.  _

تغييري که در ژن انسان به وجود مي ياد. تغييري خيلي وحشتناک. اما بعضي ها به خاطر به دست آوردن کنترل جهان، حتا  _

 حاضرن اونو هم بپذيرن. 

نمي تونم باور کنم که همه فقط به خاطر پول دست به يه   از ماگارت فاصله گرفت و پشتش را به او کرد: منو ببخش. اما من  جان

چنين کار وحشتناکي بزنن. ماگارت گفت: پول. نه جان پول فقط يه وسيله ست. هدف اصلي چيز ديگه ايه. جان سرش را  

تن کنترل کل  به صورت او نگاه کرد. مارگارت ادامه داد: هدف اصلي به دست گرف شتبرگرداند و همانطور که پشت به مارگارت دا

 جهانه.

 *** 

ميلر با سرعت پله ها را رد مي کرد. تعدادي پرونده زير بغلش بود. به در مورد نظرش رسيد. ايستاد تا نفسش تازه شود.   چالز

کراوات قرمز رنگش را مرتب کرد. کت و شلوار سورمه اي رنگش را کشيد تا کامالً راست شود. صدايش را صاف کرد. در زد.  

را گشود و وارد شد. سالن مقابلش تاريک تر از راهرو ي بيرون بود. با قدم هاي بلند از   در بيا تو. چالز خيلي آرام صدايي گفت: 

ميان چند مبل راحتي گذشت و ايستاد. مرد نسبتاً فربه اي پشت تنها ميز چوبيِ سالن نشسته بود. رويش به پنجره و پشتش به  

: بله جناب سايکروس. سايکروس برگشت. دستش را دراز  درو آوردي؟ چالز پاسخ دا چالز ميلر بود. گفت: گزارش عملکرد شرکت

کرد و در آن سوي ميز چراغ مطالعه را روشن نمود. نور بر چهره اش تابيد. يک لحظه چشمان سبز رنگش را بست و دوباره باز  

رفتند، پرپشت   يبودند اما هر چه پيشتر منمود. موهايي خاکستري داشت که در مقابل نور برق مي زد. در جلو تنک و کم پشت 

تر و ضخيم تر مي شدند. قد متوسط و صورتي گوشتالو داشت. دست چروکيده اش را به سمت چالز ميلر دراز کرد. چالز ميلر  

رِيم  خيلي راست چند قدم جلو آمد. اندکي خم شد و پرونده ها را به سايکروس داد. سايکروس کشوي ميز را باز کرد. عينکي با فِ

چشم زد. يک به يک برگه ها را ورق مي زد و مي خواند: بد نيست. خوبه که باالخره يه کارو هم مي توني   به تيره را در آورد و 

درست انجام بدي! چالز نفس راحتي کشيد. گفت: قربان. سايکروس همانطور سرش را پايين انداخته بود. چند لحظه گذشت.  

کرد. چند لحظه    يگفت: قربان. سايکروس ساکت به او نگاه م  بارهميلر چشم دوخت. چالز دو سرش را بلند کرد و به صورت چالز
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گذشت. چالز گفت: همون قدر که مردم ديگر کشور ها از کاستروپيل استفاده مي کنن، مردم خودمونم دارن اينکارو مي کنن.  

: هر جنگي تلفاتي هم  دصحيحيه؟ سايکروس پاسخ داسايکروس گفت: خُب. چند ثانيه سکوت برقرار شد. چالز گفت: آيا اين کار 

 داره که بدونش پيروزي غير ممکنه. 

 *** 

 مي بيني چقدر خودشو به مارگارت نزديک کرده؟  _

 مارگارت داره اشتباه مي کنه. من مطمئنم که اون داره همه ي ما رو گول مي زنه.  _

ايستِرين و روالن بِيکِر در فضاي باز، زير تشعشع کمرنگي از مهتاب که به سختي از پشت تکه اي ابر بيرون مي آمد، ايستاده   زاک

ش را از جان و مارگارت گرفت و رو به زاک گفت: نمي شد يه  بودند و به جان اسميت و مارگارت آدامز نگاه مي کردند. روالن نگاه

زاک به سمت راست چرخيد و رو به روالن کرد. نگاهش را پايين آورد و لباس هايش را از ديده   ي؟ لباس جمع و جور تر بپوش 

 گذراند: مگه اينا چشه؟ 

 چشه!  _

لباس تنگ و کوتاه بپوشي. اون کت بلندي که تو  به لباس هاي خودش اشاره کرد و گفت: تو يه همچين جاهايي بايد  روالن

پوشيدي عاقبت يه روز کار دَِست مي ده. زاک گردنش را کمي به چپ و راست برد و عضالتش را کش داد: به جاي اينکه نگران  

کارش مي    پشتش را به زاک کرد: برو بابا. فکر کرده هيکل گنده همه جا به روالن من باشي، بهتره نگران خودت باشي کوچولو.  

خوره. روالن در حالي که زير لب زمزمه مي کرد از زاک دور شد و به سمت جان و مارگارت رفت. مارگارت که آرام مشغول  

و گفت: گفتم مواظب اون وَر باشين.   رفتصحبت با جان بود و گاهي اوقات مي خنديد، وقتي او را ديد، قيافه اي جدي به خود گ 

شرکت اندرسون اِنقَدر که از اين انبارا داره، نيرو نداره. هيشکي مواظب اينجا نيست. مارگارت گفت:   روالن پاسخ داد: نگران نباش. 

اگه يه نفر ديگه اين حرفو مي زد تعجب نمي کردم. اما تو که خوب مي دوني با چه آدم هاي خطرناکي روبرو... مارگارت صحبتش  

گرداند و به روبرو نگاه کرد. جوان سياهپوستي با قد متوسط، سبيل نازک  را قطع کرد. سرش را که به سمت روالن کج شده بود، بر 

و کالهي بر سر به آن ها نزديک شد و گفت: مارگارت، راهو باز کرديم، بهتره بريم. مارگارت گفت: خيلي خُب آبراهام. سپس  

ت و سپس به سمت ديگران حرکت کرد.  . دستش را بلند کرد. با اشاره ي او زاک چند بار به اطراف نگريسرخيد اندکي به راست چ

همه با هم پشت سر جوان سياهپوست به راه افتادند. جوان سياهپوست از سوراخي که در ديوار ايجاد شده بود وارد شد و بقيه از  

. روالن به اطراف نگريست و سوت ممتدي زد: واي خداي من اين قدر  وارد او تبعيت کردند. يک به يک اندکي خم شدند و سپس  

دارو از مصرف يه قاره هم بيشتره. مارگارت اخم کرد و به روالن توپيد: روالن. روالن دست هايش را باال آورد و گفت: خب مگه  

نيست. مارگارت چراغ قوه اي را جيبش   جاچيه؟ مارگارت گفت: بهتره صداتو بياري پايين. روالن گفت: خيلي خب بابا. هيشکي اين 

سپس جلو افتاد و ديگران پشت َسرَش به راه افتادند. همين طور که از ميان کانتينرها عبور مي   خارج کرد و آن را روشن نمود.
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چرا به   ره،کردند، جان مرتب به اطراف نگاه مي کرد. از مارگارت پرسيد: اگه شرکت اندرسون مي دونه کاستروپيل چه ضررهايي دا

 کنت دراکوال رو شنيدي؟ جان ايستاد. ديگران هم ايستادند.  ي حاال افسانه مردم خودمونم از اينا مي ده؟ مارگارت پاسخ داد: آيا تا 

 کنت دراکوال.  _

به جان نگاه کرد: آره. يادم بنداز حتماً يه روز برات تعريف... صدايي از پشت سر شنيده شد. همه به آن سو برگشتند.   مارگارت

کمري اش را در آورد. فردي سوت زنان به سمت آنان مي   آبراهام زيپ کت اسپورتش را اندکي پايين کشيد و سريع اسلحه ي

مي شد و آن را مخفي مي داشت. کت بلندي پوشيده بود که تا روي زانوهايش امتداد   ده آمد. کاله شاپواش تا روي صورتش کشي

ن. فرد ايستاد. دو  مي يافت. کمي که جلوتر آمد، مشخص شد که زانوهايش برهنه اند. آبراهام فرياد زد: همونجايي که هستي بمو

باال آورد: من مي دونستم حتماً به اين انبارَم مي ياين.   هادستش را در حالي که کفِ آن ها به سمتِ آبراهام بود، تا امتداد شانه 

.  آرام سرش را باال آورد. مارگارت نور چراغ قوه را بر چهره اش انداخت. آبراهام فرياد زد: کثافت و به سرعت شروع به شليک کرد

و پا به مانند يوز پلنگ به    دستموجود جا خالي داد. خيلي سريع روي کانتينري که در سمت چپ بود رفت و در حالي که چهار 

صورت افقي روي کانتينر مي دويد، تا نزديک آبراهام آمد و روي او پريد. ديگران پا به فرار گذاشتند. صداي فرياد آبراهام بلند شد.  

.  بودش نگاه کرد. سر موجود کامالً روي گردن آبراهام که چهار دست و پا نقش زمين بود، خم شده جان برگشت و به پشت سر 

کاله شاپو کاري را که او انجام مي داد از ديده مخفي مي کرد. دُمِ نازک و درازي از زير کتش بيرون آمده و در هوا تاب مي خورد.  

و به جان فرياد کشيد: چکار داري مي کني؟! بيا. جان شروع به دويدن کرد و  مارگارت که چند گام جلو تر از جان بود، ايستاد و ر

رفت. صدايي از سمت راستش شنيد. به آن سو نگاه کرد. زاک بود. به شدت نفس نفس مي زد. صورتش   تينرهاپشت يکي از کان

کجاييد؟ عزيزان من کجاييد؟  کامالً عرق کرده بود. آرام مي گفت: خودشه. خودشه. صدايي بلند از پشت جان و زاک آمد:

هايي هستين! رسم مردونگي اين بود که واي مي سادين   دمدوستتون با وجود سياهي خيلي خوشمزه بود. شما ديگه چه جور آ

کمکش مي کردين. خيلي خُب بذار. موجود ناگهان باالي کانتينر پريد: آهان. پس شما دو تا اينجا قايم شدين؟! جان و زاک شروع  

جان دراز کرد و   تن کردند. کت زاک زير پايش گير کرد و به زمين خورد. موجود رويش پريد. زاک دستش را به سمبه دويد 

فرياد کشيد: کمک. کمک. جان يک لحظه ايستاد و به او نگاه کرد. موجود داشت با دندان گلويش را پاره مي کرد. زاک همچنان  

لف شروع به دويدن کرد. صداي ويش ماننِد ممتدي شنيد. سرش را به  فرياد مي کشيد و کمک مي خواست. جان به سمت مخا

باز شده بود و نور مهتاب از آن سو به داخل مي تابيد. به آن سمت دويد. حدسش درست بود. در   دريسمت صدا برگرداند. گويي 

رو به جان گفت: زود باش بيا. جان  انبار بود. بيرون رفت. مارگارت و روالن داشتند به سمت راست مي دويدند. مارگات ايستاد و  

 يک لحظه ايستاد. سپس به سمت چپ شروع به دويدن کرد.  

 *** 

اسميت آرام آرام از تپه پايين مي رفت. وقتي آفتاب مستقيم از ميان برگ درختان بر صورتش مي افتاد، دستش را جلوي   جان

ي شد. به تنها ويالي دو طبقه ي پايين تپه رسيد. دور  چشمانش مي گرفت. هر چه پايين تر مي رفت، ازدحام درخت ها کمتر م

آبيِ تيره به نظر مي رسيدند، پوشانده بود. چند لحظه ايستاد. زنگ در را فشار داد. صداي   ن تا دور ويال را پنجره هايي که از بيرو
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ان زُل زد. پس از چند لحظه،  زنانه اي گفت: چند دقيقه صبر کن، االن مي يام. در سفيد رنگ باز شد. کيت اسميت متعجب به ج

ناگهان جان را در آغوش کشيد: خداي من، غير قابل باوره! چشمانش را بست. در گوش جان زمزه کرد: چجوري تونستي پيدامون  

 کني؟ 

 مارگارت آدامز. اون تمام آدرس هاي شما رو داشت.   _

. به جان اشاره کرد تا وارد شود. جان گفت: اونو  از جان جدا شد: مارگارت آدامز... اون ديگه کيه؟ کيت کنار ايستاد کيت

نميشناسي! اون خيلي خوب شماها رو ميشناخت. کيت در را بست: بيل ما رو به اين ويالي دور افتاده آورد تا تو نتوني ما رو پيدا  

ز هال کوچک پشت در که با  برد: از برادر عزيزم بيش از اينم انتظار نمي رفت. کيت جان را ا باالکني. جان ابروهاي بلوندش را 

کاغذ ديواري روشن گلدار پوشانده شده بود، رد کرد و به آشپزخانه برد. آب پرتقال درست کرد و به دست جان داد. جان لب به  

 ليوان برد اما با شنيدن صداي در، آن را برداشت.  

 مامان.   _

سريع به طرف جان پريد: عمو جان. جان جوليا را محکم در  وارد آشپزخانه شد. چند لحظه مبهوت بر جا ايستاد. با حرکتي  جوليا

آغوش گرفت و او را از زمين بلند کرد. چشمانش را بست و چند بار چرخ زد. سپس جوليا را آرام بر زمين گذاشت. کيت مي  

ا. جوليا رو به  کردي؟ جان لبخند به لب پاسخ داد: هنوز عموتو خوب نشناختي  پيدامونخنديد. جوليا ذوق زده پرسيد: چطوري 

 کيت کرد و پرسيد: عمو اينجا مي مونه نه؟ کيت آرام گفت: آره عزيزم. حتماً مي مونه. 

 *** 

سفيد رنگِ سالن نشسته و تلوزيون نگاه مي کردند. دست راست جان روي   يشده بود. جان و جوليا روي مبل چند نفره   شب

ده بود. دست هايش روي زانو هايش قرار داشت و چانه اش روي  شانه ي جوليا بود. جوليا زانوهايش را داخل شکمش جمع کر 

آرام به آن دو نزديک شد و گفت: خُب مي دوني... جان به کيت نگاه کرد.   ت دست هايش. هر دو لباس راحتي به تن داشتند. کي

اما... بهتره بيل رو قبل از   تلوزيون مي نگريست. کيت گفت: بهتره بري طبقه ي باال. من واقعاً متأسفم  يجوليا همچنان به صفحه  

  ي. جان آه کشيد. آرام دستش را از روي شانه  بازمديدنت يه کم آماده کنم. جوليا بدون اينکه چشم از تلوزيون بردارد گفت: آخ 

بدون   د،يدوم رس   يبه طبقه   ي داد. وقت يم   نتيپله ها را ز ي چوب يباال رفت. نرده ها يسنگ  ي جوليا برداشت. بلند شد و از پله ها

. چند دقيقه بعد صداي زنگ را شنيد. صداي باز شدن در از طبقه ي باال به سختي  ستاديآنکه چراغ ها را روشن کند به انتظار ا

شنيده مي شد. همچنين صداي صحبت کيت و بيل اما به تدريج صداي آن دو باال رفت. چنان سريع سر يکديگر داد مي کشيدند  

با وجود تُنِ باال باز هم جان درست درک نمي کرد چه مي گويند. ناگهان صداي هر دو قطع شد. چند و سخن مي گفتند که 

را شنيد که آرام از روي پله هاي سنگي باال مي آمد. صاحب صدا چند لحظه بعد هويدا شد. به نظر   ييلحظه بعد جان صداي پا

بودند و اين بيل را در نظر جان کوتاه تر جلوه مي داد. موهاي   جان قيافه ي بيل بسيار تغيير کرده بود. اندامش فربه تر شده

بود اما هر چه پيشتر مي رفت، موها پرپشت تر و ضخيم تر مي   شتسرش تنک و کم پ ي بلوندش خاکستري براق شده بودند. جلو
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ش به مرور چروکيده  شدند. عينکي با فريم مشکي به چشم داشت و اين صورت گوشتالويش را گوشتالوتر نشان مي داد. دستان

 کرديم.  ميشده بودند. بيل گفت: سالم جان. بازم تو منو پيدا کردي! درست مثل بچگي هامون که قايم موشک بازي 

 *** 

حدود چهل نفر، دور قبري که در زمين کنده شده بود، حلقه زده بودند. اکثراً لباس سياه به تن داشتند. آفتاب مستقيم   جمعيتي

بعضي هاشان عرق کرده بودند. بعضي هاشان خودشان را باد مي زدند. زني نزديک ترين از ديگران، درست   بر آن ها مي تابيد.

مي گريست. تورِ سياه چهره اش را پوشانده بود. باالي سرش کشيش، کتاب به دست دعا مي   مکنار قبر چمباتمه زده بود و آرا

رون قبر بودند. دورتر از ديگران، با فاصله، دو پسر ايستاده بودند. يکي  خواند و کمي جلوتر دو کارگر مشغول بازگرداندن خاک به د

ظريف. قدش تا شانه ي پسر دوم بود. پسر دوم هم موهايش   دامي کودکي بود با موهاي بلوند، صورت استخواني، پوست روشن و ان

ه به تن داشتند. پسر کوچک تر با صدايي  بلوند بود اما اندامي قوي تر و صورتي گوشتالوتر داشت. هر دو کت و شلوار رسمي تير 

بغض کرده که به سختي شنيده مي شد گفت: مامان ديگه بر نمي گرده نه؟ پسر دوم محکم پاسخ داد: نه. پسر کوچک تر گفت:  

  مثل بابا. اونم ديگه بر نگشت. حاال من هيشکي رو ندارم. پسر بزرگ تر جلوي پاي پسر کوچک تر بر زمين نشست. شروع کرد به

بستن بنِد کفشِ اسپورتِ پاي راست پسر کوچک تر. وقتي کارش تمام شد، دست راستش را روي گونه ي سمت چپ پسر کوچک  

نباش جان. من خودم هميشه مراقبتم. گونه ي جان اسميت، درست در همان جايي که بيل دستش را   ران تر گذاشت و گفت: نگ 

دت آن بيشتر شد تا اينکه از خواب پريد. دو مرد او را محکم گرفتند و از  گذاشته بود، شروع به درد گرفتن کرد و به سرعت ش 

گرم شروع کرد به جهيدن. فضا تاريک بود و چهره و اندام   ون تخت پايين کشيدند. مرد سوم محکم با مشت به دماغش کوبيد. خ

زمين بخورد اما مردها نگذاشتند. او را  مردها درست ديده نمي شد. هر سه مرد جان را از اتاق به بيرون هُل دادند. مي خواست 

جان. مي خواست دستش را   ت پايين بردند. نور زرد رنگ تعداد زيادي المپ، پاشيد توي صور يکشيدند و از راه پله به طبقه  

گرفته  جلوي صورتش بگيرد اما مردها نگذاشتند. دوباره تالش کرد. دو مرد ديگر به کمک مردهاي اول آمدند. در حالي که جان را 

بودند، او را به زور روي صندلي نشاندند. محکم دستانش را گرفتند، به پشت صندلي بردند و بستند. دو مرد ديگر مي خواستند  

را ببندند. يکي از آن ها را به لگد به آن سو پرتاب کرد. مردي از پشت چانه اش را گرفت و به سمت باال کشيد. مرداني   يشپاها

ه پايه هاي صندلي بستند. خون همچنان از بيني جان به بيرون مي جهيد. روبرويش، آن طرف سالن،  ديگر محکم پاهايش را ب 

کِيت و جوليا به صندلي بسته شده بودند. دور تا دور سالن را مردان کت و شلوار پوشيده، پوشانده بودند. کيت مرتب فرياد مي  

رد. کيت به بيل التماس مي کرد. جان متعجب به بيل نگريست که  کشيد و التماس مي کرد. جان دنباله ي نگاه کيت را دنبال ک

کنار مرد چهار شانه عينکي قد بلندي ايستاده بود. کيت فرياد مي کشيد و به بيل التماس مي کرد اما بيل بي تفاوت مشغول  

ي به يکي از مردان کرد. او  سخن گفتن با مرد جوانِ چهار شانه بود. وقتي حرف هايش تمام شد، مرد چهار شانه با چشم اشاره ا

دارين مي کنين؟!   رهم همان اشاره را به ديگران تحويل داد. سه مرد ناگهان بيل را گرفتند. بيل متعجب فرياد کشيد: هِي، چکا

در  مرد چهار شانه پاسخ داد: متأسفم بيل، اما رئيس ديگه با هات کاري نداره. بيل با يک حرکت ناگهاني خود را رَهاند و به سمت  

دويد. هنوز چند قدم بيشتر دور نشده بود، که او را گرفتند. يک نفر با مشت به شکمش کوبيد. بيل روي زمين ولو شد. با يک  

دست شکمش را گرفت. دست ديگرش روي زمين بود و دهانش کامالً باز. آب از کنار دهانش به مانند يک خط تا زمين امتداد  
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بيل کوبيد. صورت بيل به زمين برخورد کرد. کيت و جوليا هر دو به سمت مردان جيغ مي  مي يافت. مرد ديگري با لگد به پشت 

به او سيلي زد. کيت يک لحظه ساکت شد. سپس آب دهانش را به   وکشيدند و ناسزا مي گفتند. مردي به سمت کيت رفت  

ار شانه او را مخاطب قرار داد و از تکرار  صورت مرد انداخت. مرد که عينک آفتابي بر چشم داشت، دستش را بلند کرد اما مرد چه

زير بغل بيل را گرفتند و او را از   مردسيلي بازداشت. مرد چهار شانه رو به مرداني که اطراف بيل بودند، کرد و گفت: ببرينش. دو 

کردم. مرد چهار   زمين بلند کردند. بيل در حالي که آب و خون از دهانش جاري بود گفت: لعنتي، اين من بودم که شما رو خبر 

جمع و   وشانه پاسخ داد: همه ي ما واقعاً از باليي که سر تو مي ياد متأسفيم بيل، اما کسي که حتا نمي تونه خونواده ي خودش 

جور کنه، به درد شرکت نمي خوره. مرد چهار شانه سرش را به سمت راست که در قرار داشت تکان داد. ديگر مردان با اشاره ي  

سمت در بردند. بيل سعي در مقاومت کرد اما بارِ ديگر با مشت و لگد او را ساکت کردند. کيت همچنان فرياد مي  او بيل را به 

مي گريست اما جان سرش را پايين انداخته، مبهوت و ساکت بود. بيل را بيرون بردند. صداي چند   ولياکشيد و ناسزا مي گفت. ج

کيت و جوليا هر سه سرشان را باال آورده بودند. با چشمان کامالً باز، مبهوت  شليک پياپي به گوش رسيد. فضا ساکت شد. جان،  

به مانند مجسمه، گويي واقعيتي که رخ داده بود را باور نداشتند. چند لحظه سکوتي سنگين بر فضا حاکم شد. کيت خيلي آرام  

هم صدا شد و فرياد کشيد: پدر... پدر... اشک هاي جوليا  گفت: بيل و دوباره بلندتر و هر بار بلندتر تکرار کرد، بيل. جوليا هم با او 

ديگر مردان را با نگاه، يک به يک از نظر مي    کهدوباره به حرکت در آمدند. مرد چهار شانه، وسط سالن آمد و ايستاد. در حالي 

خدمت کرده بود. مرد چهار شانه  گذراند گفت: بيل از بهترين افراد شرکت اندرسون بود. سال ها در راه هدفي که گام برمي داريم، 

شديم اونو از بين   بور به کيت و جوليا نگاه کرد و ادامه داد: متأسفانه، سدي ما بين بيل و اهدافِ مقدسش قرار گرفت و ما مج

. بيل  ببريم. مرد چهار شانه، نگاهش را از روي کيت و جوليا برداشت و به ديگر مردان نگاه کرد: اما هرگز اونو از ياد نمي بريم

اسميت تا ابد در قلب ما جا خواهد داشت. يک دقيقه به خاطرش سکوت مي کنيم. مردان کت و شلوار پوشيده، سرها را پايين  

انداختند و سکوت اختيار کردند. يک دقيقه گذشت. تنها صداي گريه ي جوليا و کيت که ديگر ناسزا نمي گفتند به گوش مي  

انگار که در دنياي ديگر قرار دارد، چون مجسمه بر صندلي ميخکوب شده بود. سپس مرد  رسيد و در تمام اين مدت جان ساکت، 

و نگاهش را به سمت خود آورد: خاطره ي بيل هميشه بين ما زنده   گرفتچهار شانه باالي سرش آمد. با دست چانه ي جان را  

داده. نسل به نسل و پدر به پسر. آيا تو واقعاً برادر  خواهد بود. نبايد يادمون بره که اون در گذشته چه خدماتي براي شرکت انجام  

قدم فاصله گرفت. به نظر مي رسيد، گويي در   د بيلي؟! مرد چهارشانه با تنفر چانه جان را رها کرد. پشتش را به جان کرد و چن

گفت: آقاي  حال فرو خوردن خشم خود است. پس از چند لحظه به سمت جان برگشت. مدتي همينطور به جان مي نگريست. 

اسميت، من چالز ميلر هستم. چاز ميلر عينکش را از چشم برداشت و در جيب کتش نهاد. خم شد و صورتش را در امتداد صورت  

داد. چشمان شرابي اش راست بر چشمان سبز جان خيره شدند: اوه... وضع دماغتون واقعاً خيلي ناجوره. چالز راست    قرارجان 

ردان که کيف به دست تاکنون کنار ايستاده بود، اشاره کرد. خودش کنار ايستاد تا مرد جلو بيايد و به  ايستاد و با سر به يکي از م

به نظر مي رسيد، با سري که از جلو کامالً تاس بود و اندامي کوچک و ريزنقش. انتهاي   لهدماغ جان رسيدگي کند. پنجاه سا

ه هاي سفيد و سياه در آن مخلوط بودند، بلند بود. کنار جان زانو  پيشاني اش ماه گرفتگي وجود داشت. موهاي پشت سرش که رگ

با دماغ جان. لحظاتي بعد خون دماغ جان کامالً بند   فتنزد. کيفش را باز کرد و با وسايل پزشکي درون آن شروع کرد به وَر ر 

رم ورنون. ورنون کنار رفت و گوشه ي  آمده بود. مرد ريز نقش از جا برخاست و با سر به چالز اشاره کرد. چالز گفت: خيلي متشک
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ما چندان هم آدم هاي   ه سالن ايستاد. چالز دوباره به جان که درون بيني اش پنبه قرار داشت، نزديک شد و گفت: مي بيني ک

به  بدي نيستيم. خُب... حاال که حالت بهتر شد... بهتره آدرس مارگارت آدامز و دوستاش رو به ما بدي. جان چيزي نگفت. ساکت 

مانند مجسمه خيره در چشمان چالز نگاه مي کرد. چالز اين بار با لحن محکم تري گفت: نشنيدي چي گفتم؟! ناگهان جان آب  

کرد و بر صورت چالز انداخت. همه ي مردان که دور تا دور اتاق ايستاده بودند، مبهوت به چالز نگريستند. چالز   ع دهانش را جم

آرام دستمالي از جيبش خارج نمود و صورتش را پاک کرد. آن گاه آرام، با قدم هاي کوتاه در   ميلر يک لحظه ايستاد. سپس خيلي

. وقتي به جوليا رسيد، ايستاد و چند لحظه به صورت او نگريست. دستش را آرام  رفتحالي که لبخند بر لب داشت به سمت جوليا 

. چالز به سمت جان برگشت و گفت: بسيار خُب آقاي اسميت...  بر سر جوليا کشيد و او را نوازش کرد. جوليا سرش را کنار کشيد 

به ديگر مردان گفت: همگي بيرون و سپس در امتداد   و حاال که اينطور مي خواين... ما هم مطابق ميل شما رفتار مي کنيم. چالز ر

 در و با صداي بلند تري ادامه داد: مارکوس. 

از ميان مردها که خارج مي شدند، وارد شد. همه سعي مي کردند، نگاهشان با او  کِرِم رنگ بر سر داشت،   يحالي که کاله شاپو در

تالقي نکند و خودشان را هنگام عبور از کنارش دور نگاه مي داشتند. کت قهوه اي کمرنگي که دکمه نداشت پوشيده بود. دو بند  

د مي يافت، به هم مي پيوست. با ديدنش، ترس تمام  لبه ي کت را که تا روي زانوهاي برهنه امتدا  دوکه به هم گره خورده بودند،  

اندام جان را به لرزش واداشت و موي بر اندامش راست گرديد. مارکوس خيلي آرام، گويي با پاهاي سه انگشتي اش در هوا راه مي  

فکر کنم، شايد يادت  قبالً افتخار آشنايي داشتيم. اوه آره بذار   نمرفت، با قدم هاي بي صدا به جان نزديک شد و گفت: فکر ک

بياد... تو اون انبار... اون جايي که من اون دوستاي کذايي تو به دَرَک واصل کردم. هِه هِه. حاال هم... آدرس بقيشونو مي خوام.  

مسلط شود: به همين خيال باش. من   دش صدايي تو دماغي و فوق العاده زير داشت. جان سرش را تکان داد. سعي کرد بر خو 

 مي گم پس فطرت.هيچي بهت ن

 که هيچي نمي گي نه!  _

کريهي بر صورت پوسته پوسته ي مارکوس نقش بست. پوستش قهوه اي روشن، مايل به زرد اُکر بود. با قدم هاي بي صدا،   لبخند 

در حالي که دمش پشت سرش در هوا تاب مي خورد، از جان فاصله گرفت و به سمت جوليا رفت. با هر قدم که به جوليا نزديک  

بر او مسلط مي گشت. کيت، غرق در عرق و   شتر يو ب شتر ياز خود دور کند، دوباره ب دتر مي شد، اضطرابي که جان سعي کرده بو 

با چشماني که داشت از حدقه بيرون مي زد، رو به مارکوس فرياد کشيد: هِي عوضي، چکار داري مي کني؟ از دختر من فاصله  

  ايستاد. چشمان جوليا داشت از حدقه  جوليابگير. مارکوس بي توجه به فريادهاي کيت که هر لحظه بلندتر مي شد، باالي سر 

بيرون مي زد و اندامش آشکارا مي لرزيد. مارکوس دستش را روي سر جوليا گذاشت. دستش داراي پنج انگشت و بسيار به دست  

انسان شبيه بود اما ناخن نداشت. سرش را به سمت جان برگرداند و گفت: مطمئني که هيچي نمي گي؟ پنجه هاي مخفي  

 سر جوليا را پوشاندند.مارکوس به مانند گربه ساالن بيرون زدند و روي 

روبروي جان ايستاده بود و از روي حرف هاي او ياداشت بر مي داشت. پشت سرش مارکوس ايستاده بود. لبخند کريهي بر   ورنون 

لب داشت. در سمت راستش، با فاصله، چالز ميلر ايستاده بود. سعي مي کرد به مارکوس نگاه نکند. کار ورنون تمام شد. برگشت.  
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داد و به چالز انداخت. سرش را باال و پايين برد. چالز بدون اينکه به مارکوس نگاه کند،   عبور به سرعت از روي مارکوس نگاهش را 

خطاب به او گفت: اين کار تمومه. مارکوس لبخند به لب پاسخ داد: خيلي خُب. حاال بهتره ما رو تنها بذارين. چالز گفت: هنوز نه.  

تونم خودمو نگه دارم. در هر حال، جان رو هنوز داريم. مارکوس   ميمارکوس گفت: من ديگه ن  اول بايد آدرس ها رو چک کرد.

سرش را به سمت چالز برگرداند. لبخند از چهره اش محو شد: گفتم تنهامون بذارين. همينکه نگاه مارکوس با چالز اتالق کرد،  

در نيمه باز نگرست. سپس   به و سريع خارج شد. چالز   يک لحظه لرزش اندامش را در برگرفت. ورنون ناگهان به سمت در رفت

برگشت و به سمت در رفت. جان به سمت او فرياد کشيد: هِي، شماها قول دادين. چکار... صداي جان اسميت ساکت شد. 

ل  مارکوس با دست، دو سمت دهانش را گرفته بود. چهره اش را به سمت خود برگرداند. نگاه جان و نگاه مارکوس در هم قف

بود. انگشت اشاره اش را روي بيني اش گذاشت و گفت: هيس... جان وحشت زده، به مارکوس مي   رد شدند. چشمان مارکوس ز

نگريست. صداي بسته شدن در، در کل سالن انعکاس يافت. مارکوس دستش را از روي صورت جان برداشت. با قدم هاي آهسته،  

به سمت جوليا خيز برداشت. کيت فرياد کشيد.   وي اش بود. ناگاه برگشت  عقب عقب رفت. انگشت اشاره اش همچنان روي بين

جوليا جيغ کشيد. مارکوس، ابتدا خيلي آرام و سپس به سرعت دو بند کتش را از هم باز کرد. پوست بدنش پوسته پوسته و ريش  

بي مو بود.   الًاز سر برداشت. سرش کام  ريش بود. اعضاي بدنش تقرباً مثل انسان بودند. دست ها و پاهايش نازک بودند. کالهش را

جوليا مبهوت به او مي نگريست. کيت پي در پي فرياد مي زد و مي گريست. مارکوس دستش را آرام، به مانند نوازش کردن از  

  روي سمت چپ سر جوليا عبور داد و به سمت راست رسيد. ناگاه سر جوليا را به سمت چپ برد و گلويش را گاز گرفت. همانطور

مي نوشيد، پشتش آرام شکاف برداشت و دو بال خفاش مانند ظاهر شد. جوليا تقال کرد. تکان تکان   ا که مارکوس خون جوليا ر

خورد. صدايش انگار در ميانه ي گلو گير کرده بود و بيرون نمي آمد. دقيقه اي بعد، چشمانش کامالً کبود شده بود و فروغ  

 زندگي، ديگر در آن ديده نمي شد.

جان کامالً تار شده بود. تار و بي روح. تمام فضا را مه آلود مي ديد. درست نمي ديد که مارکوس، پس از جوليا با کيت   انچشم

چه مي کند. درست نمي ديد که مارکوس از روي کيت بلند مي شود و آرام به سمتش مي آيد. درست نمي شنيد، که مارکوس با  

ا مي شکافت و گوشش را مي آزرد. مارکوس از او فاصله گرفت اما چهره اي که پس از  ر ااو چه مي گويد. اصواتي نامفهوم، فض

رفتن مارکوس ديد، برخالف چهره ي مارکوس، برخالف تمام دنياي اطرافش، کامالً واضح بود. مرد سياهپوش بود که به سمتش  

. صورت مرد سياهپوش، در امتداد صورت جان  تيگرف مي آمد: تو از من فاصله گرفتي. تو نيرويي رو که بهش نياز داشتي، ناديده 

قرار گرفت. چشمان پر نفوذش، تا اعماق روح جان رسوخ نمود: تو فقط بخواه... تا من قدرتي رو که نياز داري، دوباره بهت بر  

 گردونم. 

تمام اندام جان داشت ورم  جان حيرت کرد.  يدر را باز کرد و دوباره وارد سالن شد. روبروي جان ايستاد. از ديدن قيافه    مارکوس 

مي کرد. طناب ها پاره شدند. جان روي مارکوس پريد. مارکوس روي زمين ولو شد. فرياد کشيد. چند مرد به سرعت وارد اتاق  

بود، سرش را به سمت آن ها برگرداند و نعره زد. مردها با ديدن دندان هاي بلند و تيز   رکوس شدند. جان، همان طور که روي ما

لحظه جا خوردند اما سريع اسلحه ها ي کمري شان را در آوردند و رو به جان شليک کردند. جان به سمت يکي از  جان، يک  

و پشت سر هم شروع به تيراندازي کردند اما   آمدند پنجره ها پريد. پنجره شکست و جان خارج شد. مردها لب پنجره ي شکسته 
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ز نظر ناپديد شد. مردان لب پنجره آمده متعجب به آن صحنه مي نگريستند. جان با سرعتي غير قابل باور طول تپه را پيمود و ا

 کردند.   هآسمان غريد. مردان نگاهِشان را از انتهاي افق، جايي که جان ناپديد شده بود، برداشتند و به آسمان نگا

 *** 

ي کردند، حس نمي کرد. سرمايي را که  مي باريد اما او آن را حس نمي کرد. قطره هايي را که از روي سر و صورتش عبور م باران

تا مغز استخوانش رسوخ مي کرد، حس نمي کرد. سکوتي نامفهوم، پوچ، وجودش را در برگرفته بود. سردتر از فضاي بيرون. سردتر  

ش  . نامفهوم تر از تمام هستي. قدم از پي قدم پيش مي رفت. ايستاد. چاله ي آبِ زير پايد از هر چيز که در تصورش مي گنجي

چلپ کرد. خيلي آرام سرش را باال آورد و به روبرو نگريست. از بيرون وياليي روستايي به نظر مي رسيد. مردي، باراني پوش، کز  

دست به زير باراني برد اما پيش از آنکه بتواند از مسلسل  گاهکرده در خود، دم در ايستاده بود. تازه متوجه حضور جان شد. نا

ان با يک حرکت او را خالص کرده بود. نمي دانست که چطور مي تواند بدين سرعت بدود و مردي را  سبک خود استفاده کند، ج

. آب بر دستانش مي  نگريستکه حداقل ده متر با او فاصله داشت، پيش از آنکه بتواند تکان بخورد، بکشد. به دستان غرق خونش 

يين رفت. داالن عريض و درازِ روبرويش ديگر مثل گذشته پر جنب و  باريد و خون را پاک مي کرد. آرام در را گشود. از پله ها پا

. خون، ديوارها را پوشانده  د يچک ي جوش نبود. فغان مرگ همه جا را در بر گرفته بود. آخرين پله را رد کرد. آب از سر و بدنش م

افتاده بود. گويي حتا فرصت نکرده   . بعضي از اجساد، هنوز پشت کامپيوترها قرار داشتند. سرشان روي ميز جلوي کامپيوتربود

بودند از جا برخيزند. بيق... به صدا توجه نکرد. بيق... بيق... ناگهان به سمت صدا برگشت. تمام محيط اطراف را با يک حرکت  

ترها روشن  . بيق... بيق... صدا دوباره شنيده شد و دوباره. آرام به سمتش رفت. يکي از کامپيوبودسريع از نظر گذراند. هيچ کس ن

بود. صفحه اش روشن و تاريک شد. کلماتي روي آن ظاهر شدند. جان سرش را پايين تر آورد. آدرس محلي بود. زير آن نوشته  

 شده بود، مارگارت. 

 *** 

آدامز در آپارتمان را باز کرد تا جان اسميت وارد شود. پس از ورود جان، سرش را بيرون برد و با احتياط به اطراف   مارگارت

گريست. جان بدون آنکه به اطراف بنگرد، در حالي که سرش پايين بود، به طرف يکي از مبل ها رفت و روي آن نشست. بهت ن

موها و لباس هايش به زمين مي ريخت. مارگارت حوله ي خشکي را به سمت جان   روي زده به نظر مي رسيد. آب چلپ چلپ از 

ارت را نمي ديد. مارگارت کنار جان روي مبل نشست. چند لحظه به سکوت  گرفت. جان سرش را بلند نکرد. گويي اصالً مارگ

گذشت. ناگهان جان گفت: ميشه چراغ ها رو خاموش کني؟ مارگارت بي آنکه سوالي بپرسد، چراغ هاي اصلي خانه را خاموش کرد  

را جلوي روي او گرفت. جان    و تنها المپ کوچکي با نور کمرنگ سفيد را روشن گذاشت. سپس دوباره کنار جان نشست و حوله

چند لحظه به حوله نگاه کرد. آن گاه با اکره آن را گرفت و سرش را خشک کرد. بدون آنکه به مارگارت نگاه کند پرسيد: يادته  

به کنت دراکوال ازت پرسيدم؟ مارگارت سرش را تکان داد. جان گفت: مي خوام داستانشو بشنوم. مارگارت گفت: فکر نمي   اجعر

الن وقت مناسبي باشه. من مي دونم که چي به َسرِ... ناگهان جان سرش را به سمت مارگارت چرخاند و فرياد کشيد: همين  کنم ا

االن. مارگارت سرش را عقب برد. چند لحظه مبهوت به جان نگريست. سپس سرش را پايين انداخت: افسانه هاي زيادي وجود  
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ت نيافتني مي زيست. راجع به مردي که همه ازش مي ترسيدن. راجع به  داره. راجع به مرد خون آشامي که در قصري دس 

مخفي شده... قدرتيه که مي    فاتشخصي که هيچ دوستي نداشت. اما چيزي که هيج جا بهش اشاره نشده... چيزي که در پس خرا

نه از صاحب قدرت تبعيت کنن.  تونه... که مي تونه مردم رو سحر کنه... جوري... مارگارت به جان نگاه کرد: جوري که کورکورا

جوري که هيچ سؤالي نکنن. جوري... مارگارت سرش را پايين انداخت و چند لحظه سکوت کرد. سپس زمزمه مانند، انگار داشت  

يه که در اون    ييحرف مي زد ادامه داد: مردم فکر مي کنن که اين چيزها همه افسانه ست. اما... اما... خُب اين نيرو دش با خو

ا وجود داره. در واقع... هدف شرکت اندرسون... برخالف اون چيزي که خيلي ها فکر مي کنن... سود مالي نيست. مارگارت  قرص ه

کرد. صورت جان را که به او نگاه نمي کرد با دو دست گرفت و به سمت خود برگرداند.    بلند دوباره سکوت کرد. به ناگاه سرش را 

. مارگارت گفت: اون ها مي خوان همه رو مسحور خودشون کنند... طوري که کورکورانه از  جان و مارگارت به يکديگر خيره شدند 

طوريه... اين طوريه که شرکت اندرسون... مي تونه   ندستورات شرکت پيروري کنن... درست مثل طرفداران کنت دراکوال... اي

 مالک تمام دنيا بشه. 

 *** 

اسميت، چشم در چشم، خيره با خشم به هوگو سانچز مي نگريست. هوگو ادامه داد: تو هيچ فرقي با ماها نداري. حتا ماريا...   جان

گلوله اي که سينه ي اونو شکافت، قرار بود نصيب تو بشه. معشوقه ي بيچارت... ديگر نمي توانست تحمل کند. ناگاه روي هوگو  

و شد. جان به مانند گربه اي بزرگ، روي سينه اش نشسته بود و راست با چشمان قرمز رنگ  پريد. هوگو کف سالن آپارتمان ول

خشمگينش به او مي نگريست. هوگو را در زير دستان توانمندش مي ديد که کامالً خود را باخته است. ترس را در چشمان مشکي  

را هم کشته بود، چقدر از مرگ مي هراسد. مي   ش ادراش مي خواند. مي توانست ببيند که مرد زير دستش، مردي که قبالً بر

توانست تنها با يک حرکت او را خالص کند. گفت: دهن کثيفتو به نام اون آغشته نکن. هوگو کامالً مبهوت مانده بود و توان پاسخ  

د. سرانجام هوگو با  دادن نداشت. جان با دهان باز که دندان هاي تيز بلند در آن خود نمائي مي کردند، روي سينه اش نشسته بو 

 صداي آرام و لرزان گفت: چي مي خواي؟  

 پروفسور اندرسون.   هي نشوني  _

 اين طوري که من نمي تونم اونو بهت بدم.  _

چند لحظه به فکر فرو رفت. سعي کرد خودش را آرام کند. خشمِ ديوانه وار سراپاي وجودش را در بر گرفته بود اما مي   جان

خود دور کند. براي نابودي بزرگ ترين دشمنش، به اطالعات اين مرد احتياج داشت؛ و تازه انسان حقير،   توانست لحظاتي آن را از

دهد. آرام از روي هوگو برخاست. هوگو همانطور، روي زمين ولو بود. جان نعره زد: بلند    جامچه کاري مي توانست در مقابلش ان

فت و با خشونت او را بلند کرد. هوگو ايستاد. لباس هايش را تکاند. يک آن  شو. مي گم بلند شو کثافت لعنتي. پيراهن هوگو را گر

بود، چشم دوخت. به سمت چپ حرکت کرد. نقاشي اي   تادهزير چشمي به جسد محتضر دوست گلو شکافته اش که روي زمين اف

قِ پشتِ نقاشي. چند بار به چپ و  را که روي ديوار بود برداشت و به زمين گذاشت. شروع کرد به پيچاندن رمز روي درِ گاوصندو
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آنگاه به راست، پيچِ رمزِ رويي گاوصندوق را تکان داد. جان با دقت او را تحت نظر داشت. ناگاه صداي چندين شليک از پشت  

سرش شنيد. به سرعت برگشت و به پشت سرش نگاه کرد. صداي گلوله ها پشت سر هم شنيده مي شد اما منبعش مشخص نبود.  

ا پي در پي در طول اتاق عوض مي شد و به ناگاه متوقف گرديد. سراسيمه و متعجب به سمت هوگو و گاوصندوق  مسير صداه

دردناکي روي زمين نشست. انگار اسيد روي صورتش پاشيده بودند. صورت دردناک و ورم کرده   ريادبرگشت که ناگاه... همراه با ف

صداي هوگو را شنيد که خندان پشت سرش راه مي رفت: چي فکر کردي!  اش را با دو دست گرفت. پي در پي فرياد مي کشيد. 

نقطه ضعفي نداري؟ چيز آتشيني که چون اسيد   چخيلي به خودت غره شدي. فکر کردي حاال که داراي چنين قدرتي هستي، هي

مين افتاد. مايع سوزان  مذاب صورتش را لمس کرده بود، اين بار گردن و پشت سرش را در بر گرفت. نعره کشيد و به پشت روي ز

خيلي   ندرسوناز ميان لباس هاي سياهش عبور مي کرد و پوستش را مي سوزاند. هوگو همچنان مي خنديد: هِه... هِه... پروفسور ا

سعي کرد علت اين موضوعو کشف کنه... اما اين يکي از موارديه که حتا مردي مثل اون هم نتونسته ازش سر در بياره. دوباره مايع  

ان روي جان ريخت و فرياد او را بلند نمود. سعي کرد هر طور شده چشمانش را باز کند و حريفش را بيابد. با دردِ فراوان الي  سوز

باز کرد. تاريک روشن مي توانست اندام هوگو را تشخيص دهد که دور او مي چرخد و از درون شيشه ي کوچکي   راپلک هايش 

ءِ نوک تيزِ براقِ بلندي در دست چپش بود. گفت: واقعاً  که در دست راست دارد، قطره قطره مايعي را روي تنش مي ريزد. شي 

چند تا دعا روش بخونن، بتونه به چنين سالح مؤثري عليه خون آشام ها   ي عجيبه که چيز ساده اي مثل آب، هِه، هِه، فقط وقت

تبديل بشه! دوباره چند قطره را روي جان ريخت و اشک او را درآورد. گفت: خُب ديگه... بازي با آب مقدس بسه... بهتره ديگه اين  

ارد بلندي که در دست داشت به سمت او  بازيه مسخره رو تموم کنيم. هوگو شيشه آب مقدس را به سمت جان پرتاب کرد و با ک

  ي آمد. کارد را با دو دست محکم گرفت و دستانش را به هوا برد. فرياد کشيد: برو پيش مارياي عزيزت... کثافت لعنت... کلمه 

بود او را   دهماريا تا عمق وجود جان رسوخ کرد. اين مرد، او همان کسي بود که ماريا را کشته بود. ماريا، تنها کسي که سعي نکر 

بکشد. تنها کسي که مي خواست به او کمک کند. تنها کسي که به مانند ديگران، به خاطر حادثه اي که برايش پيش آمده بود، او  

را پيشاپيش محکوم نکرده بود. تنها کسي... ناگاه به سرعت از جا برخاست. با دستِ راست، کاردِ قمه مانندي را که با شتاب به  

هوا گرفت. دستش زخم عميقي برداشت اما درد واقعي از زخم نبود. بدنه ي کارد تمام دستش را سوزاند و   درسمتش مي آمد، 

ارتعاش آن تا عمق وجودش را در برگرفت. کارد، نقره بود. قبالً هم برخورد درد آور آن با جسمش را تجربه کرده بود اما زماني  

لنگ هوگو را گرفت و او را روي دست بلند کرد. با سرعتي مافوق قدرت   ر زيبراي فکر کردن به اين موضوع نداشت. با دست چپ 

بشري، لب پنجره رفت و هوگو را رها نمود. در حالي که لب پنجره ي شکسته ايستاده بود، به مردي مي نگريست که کارد به  

پارک است، متوقف مي شود.   ينايدست، با فريادي هولناک، هشت طبقه پايين مي رود و ناگاه روي اتومبيلي که در خيابان پ

صداي آژير اتومبيل کوچه اي را که بسيار شلوغ بود، در بر گرفت. مردمي که شب هنگام، در اثر صداي شليک هاي پي در پي  

گلوله به خيابان ريخته بودند، او را با انگشت به هم نشان مي دادند. فارغ التحصيل هنري که حاال به يک هيوال تبديل شده بود.  

آرامي که حاال به راحتي آدم مي کشت. آژير پي در پي چندين اتومبيل پليس، کوچه را فرا گرفت و صداي دزدگير اتومبيلي    دمر

را که هوگو سانچز روي آن مرده بود، در خود حل نمود. چندين و چند بار به اطراف نگريست. هيچ راه فراري نبود. نه از دست  

نابودي هيواليي قدرتمند بودند. نه از دست گروهي که قرن ها بود، هيوالهايي چون او را   ل باپليس. نه از دست مردمي که به دن

دنبال مي کردند. نه از دست برادري که خود جزءِ آن گروه بود؛ بلکه از دست نيرويي که او را در برگرفته و تمام اجزاي وجوديش  
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چند لحظه پيش کامالً چاک خورده بود، اکنون کامالً سالم بود.   تارا در خود حل کرده بود. به دستش هايش نگاه کرد. دستي که  

صورتش را با کف دست لمس نمود. هيچ اثري از زخم ها و ورم هاي آب مقدس نبود. گويي هيچ نيرويي در جهان بر او، و اما نه  

را با دو دست گرفت. فرياد   رش او، بلکه موجوي که در درونش رشد کرده و اکنون مالک الرقاب جسم او بود، فائق نمي آمد. س 

کشيد. بلند و بلندتر. ديگر صداي آژير پليس را نمي شنيد. ديگر صداي همهمه ي مردم پايين را نمي شنيد. تنها صداي نعره ي  

خودش بود، که تا ماوراء وجودش را در بر مي گرفت و او را در خود ذوب مي کرد. نور المپ ها ضعيف شدند. تاريکي او را فرا  

 ناکجا آباد، تاريکي اي که معلوم نبود از کجا آمده است، فرو رفت.   ي. در خالءئفتگر

اسميت از خواب پريد. صورتش خيس عرق بود. به سختي نفس نفس مي زد. نسيم سبک سردي به آرامي مي وزيد. دستِ   جان

ا روي سرش گذاشت. آرام  چپش را از پشت سر، روي تخت گذاشت. بستر کنارش خالي بود. نشست. چند لحظه دو دستش ر

ي چراغ ها خاموش بودند. مسير باد را دنبال کرد. وارد سالن    مهبرخاست. زيرپيراهني و شورت بلند سفيد رنگ به تن داشت. ه

شد. پنجره باز بود. بر جا ميخکوب شد. مارکوس لب پنجره ايستاده بود. دو بال خفاش مانند، پشت سرش در اهتزاز بودند.  

. خون چکه چکه، از  دند اس سفيِد خواب، بيهوش روي دستانش قرار داشت. دست ها و پاهاي مارگارت آويزان بومارگارت در لب

شاهرگ گردنش به زمين مي ريخت. جان نعره کشيد و به سمت مارکوس هجوم آورد. بال هاي مارکوس به حرکت دَرآمدند. او در  

کرد. مارکوس نيز به جان نگاه   ي نجره آمد. مبهوت به مارکوس نگاه مهوا معلق شد و چند متر از پنجره فاصله گرفت. جان لب پ

نگاه هايشان در هم قفل شد. آن گاه لبان مارکوس، خيلي آرام، در ابتدا کَم و سپس کامالً از هم باز شدند و   حظه مي کرد. چند ل

ا با نعره هاي رُعب انگيزش که فضا را  لبخند کريهي شکل گرفت. سپس پشتش را به جان کرد، در آسمان به پرواز درآمد و جان ر

 به لرزش در مي آورد، تنها گذاشت.

 *** 

کمرنگ خورشيِد در حال غروب از پنجره سالن به داخل راه مي يافت و بر مردان و زنان جوان که دورتادور روي صندلي   تشعشع

دمونو از دست بديم. اين چيزيه که اونا منتظرِشَن.  نشسته بودند، مي تابيد. روالن بيکر وسط سالن ايستاده بود: ما نبايد اتحاد خو

. خطاب به روالن گفت: اونا مارگارتو گرفتن. معلوم نيست اصالً زنده باشه يا نه. چطور مي توني  برخاستمرد جواني از کنارِ سالن 

ردند. جان اسميت که  اِنقدر راحت حرف بزني؟! همهمه از حضار برخاست. چند نفر از ميان جمع بلند شدند و محل را ترک ک

را بلند کرد و به آنان که در حال ترک محل بودند، نگريست.   سرش سرش را پايين انداخته، آرام در گوشه ي سالن نشسته بود، 

يک لحظه دوباره سرش را پايين انداخت و به فکر فرو رفت. دستانش را جلوي سينه اش به هم متصل کرده بود. کت اسپورت  

کشيد. آرام با قدم   پاييناي زرد و سياه به تن داشت. از جا برخاست. نقابِ کالهَش را بيشتر روي صورتش سفيد رنگي با نواره

هاي آهسته به سمت در رفت و خارج شد. چند نفر از اشخاصي که خارج شده بودند، روي چمن هاي اطراف سالن ايستاده بودند  

اشت. با هر گام سرعتش بيشتر مي شد. صدايي از پشت سرش گفت:  و با هم بحث مي کردند. به خلوت ترين سمت ممکن گام برد

. جان برگشت. يک لحظه خيره به روالن بيکر نگريست. پوزخند زد. روالن جدي گفت: شوخي نمي کنم.  داريمما به تو احتياج  

موهايش را سرخ تر نشان    مثل هميشه لباس اسپورت بر تن داشت اما کاله بر سر نگذاشته بود. نورِ خورشيِد در حال غروب، رنگِ
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کمي رو در روي او ايستاد. بازوهاي جان را از دو سو با کفِ دست   ارمي داد. چند گام به سمت جان برداشت. با فاصله ي بسي

هايش گرفت: من اولش به تو اعتماد نداشتم. روالن همانطور که بازوهاي جان را گرفته بود، سرش را پايين انداخت: فکر مي  

کرد و راست در چشمان جان   لند ستش چند بارم به مارگارت گفته بودم که تو غير قابل اعتمادي. روالن سرش را بکردم... را

نگريست: اما حاال... در چنين موقعيتي که همه چي در حال از دست رفتنه... خُب... خُب فکر مي کنم به کمک هر کسي واقعاً نياز  

 مبرم داريم. جان اسميت به فکر فرو رفت. 

* ** 

و زنان جوان دورتادور ميز ايستاده بودند. سعي مي کردند کامالً به ميز بچسبند تا بهتر بتوانند روي ميز را ببينند. فضاي   مردان 

انبار نيمه تاريک بود. تنها نور داخل از چراغ مطالعه ي روي ميز مُنتَشَع مي شد. کورسويي از روشنايي از پنجره اي شکسته در  

. روالن بيکر انگشت اشاره ي الغرش را بر نقشه اي که روي ميز پهن بود گذاشت و گفت: زير زمين  يافتمي سقف به داخل راه 

شرکت محل بسيار اسرار آميزيه. به نظر مي رسه شرکت اندرسون کارهاي تحقيقاتي اصليش رو اونجا انجام مي ده. زن جواني با  

داريم؟ روالن پاسخ داد: مي دونيم که اونجا از هفت سالن بسيار وسيع   جااون موهاي شرابي آويزان پرسيد: ما چه اطالعاتي راجع به 

که روي هم و زير پارکينگ شرکت قرار داره تشکيل مي شه. فقط افراد رده باال و متخصصين اصلي شرکت حق ورود به قسمت  

ي شرکت رو با قيمت گزافي از   قشه ت نزيرزمين رو دارن. به نظر مي ياد اونجا محل درست کردن کاستروپيل باشه. مارگارت تونس

يکي از مهندس هاي شرکت سازنده به دست بياره اما متأسفانه شرکت اندرسون پس از تکميل کارهاي بنيادي ساختمون، تموم  

کارهاي داخلي رو خودش انجام مي ده و نمي ذاره اطالعات بيشتري به بيرون دَرز کنه. مرد ريز نقشي از ميان جمع پرسيد: 

مون دقيقاً چند طبقه ست؟ روالن پاسخ داد: بدون احتساب سالن هاي زيرزمين و پارکينگ چند طبقه، پنجاه طبقه. هر  ساخت

کدوم از اين طبقه ها از قسمت هاي مختلف تشکيل مي شن. باالترين طبقه به رئيس شرکت اختصاص داره. ورود افراد عادي  

بسيار کمي هستند که هويت واقعي رئيس شرکت رو مي دونن. زن   دادتع شرکت به اونجا هم مثل سالن هاي زيرزمين ممنوعه. 

مو شرابي پرسيد: حتا ما؟ روالن پاسخ داد: حتا ما کيريستينا. مارگارت خيلي تالش کرد هويت اونو مشخص کنه اما موفق نشد.  

مي کنن و حق دخالت   پيرويزش اون مرديه که سياست هاي شرکت رو مشخص مي کنه و در اداره ي امور بي رقيبه. بقيه فقط ا

در تصميم گيري ها رو ندارن. مارگارت حدس مي زد که احتماالً پس از مرگ پروفسور اندرسون... روالن يک لحظه زير چشمي  

نگاهي به جان اسميت که دورتر از ديگران روي زمينِ خاک آلود نشسته و پشت به ديوارِ انبار داشت انداخت: نزاعي داخلي درون  

گيره و اين مرد موفق مي شه تمام رقبا رو از ميون برداره. البته خيلي از رقاباي اصلي اون قبالً از بين رفته بودن.   مي در شرکت 

روالن دوباره زيرچشمي به جان نگاه کرد: شرکت اندرسون در سال هاي اخير بيشتر ساختمون ها و زمين هاي اطراف رو  

تبديل کرده. روالن همه ي حاضرين غير از جان را با نگاهي سريع از نظر   تروپيل کاس خريداري و سپس اون ها رو به انبار هاي 

گذراند و گفت: حاال ما به قلب دشمنمون حمله مي کنيم. بايد اذعان کنم که اين عمليات خيلي خطرناکه. هر کس نمي خوا  

 بياد... همين االن کنار بکشه. 

 *** 
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آن به چند صد متر مي رسيد، ايستاده بودند. نورِ سفيِد کمرنگ از هزاران المپِ  بيکر و جان اسميت در سالني که طول   روالن

. کف سالن، روي پايه هاي سفيد رنگ، صدها کپسول در رديف هاي  د يتاب  يم  رونيکوچک که در سقف بلند تعبيه شده بود به ب

فرو رفته باشند، درازکِش خوابيده بودند. لوله   موازي کنار هم قرار داشتند. صدها مرد و زن، درون کپسول ها، گويي به خواب ابدي 

هايي درون دماغ هايشان قرار داشت. لوله هاي باريک تر ديگري به رگ هاي اصلي بدنشان وصل بود و چندين لوله ي باريک تر،  

گريست و گفت:  در چندين نقطه ي بدنشان فرو رفته بود. مايعي تيره درون لوله ها جريان داشت. روالن با تعجب به لوله ها ن

خداي من اينا ديگه چي ين؟ چند لحظه سکوت برقرار شد. سپس جان گفت: خون آشامن. روالن همچنان متعجب به جان  

  جواني،نگريست: پس يعني... يعني شرکت اندرسون کاستروپيل رو اينجوري درست مي کنه؟! جان گفت: احتماالً. مردِ دورگه ي 

د، به سمت آن دو آمد. رنگ صورتش بين سياه و سفيد بود. وقتي به جان و روالن رسيد،  در حالي که سعي مي کرد بي صدا بدو

ايستاد. دو دستش را روي زانوهايش گذاشت و نفسش را تازه کرد. گفت: تموم شد. روالن رو به او پرسيد: همه ي بمب ها رو  

ايد بريم. روالن و استوارت به سمت چپ حرکت  سرش را تکان داد. روالن گفت: ديگه ب وارتدقيق تنظيم کردين استوارت؟ است

کردند. چند قدم که دور شدند، ايستادند. هر دو برگشتند و متعجب به جان که سر جايش ايستاده و به کپسول روبرويش زل زده  

در آهني چند    بود، نگاه کردند. روالن رو به جان با صداي پايين گفت: چکار داري مي کني، بيا ديگه. صداي زنگي در فضا پيچيد.

متري، در منتها عليه سمتِ راستِ سالن روي ريل حرکت مي کرد. آرام آرام در حالي که چراغ قرمز رنگ روي آن مرتب روشن و  

کپسول ها   پشتخاموش مي شد، کنار رفت. نورِ چراغ هاي سقف پر رنگ تر شد. روالن، استوارت و جان، هر سه خيلي سريع 

ردند. صداي قدم هايي در سالن پيچيد. گاهي اوقات مي ايستاد و لحظاتي بعد دوباره به حرکت  خزيدند و سرشان را پايين آو 

درمي آمد. جلوتر که آمد، روالن، استوارت و جان توانستند او را ببينند. مردي بود با سري از جلو کامالً تاس و اندامي ريز نقش.  

بود. دستگاه الکترونيکي   دهيند، بلند بود. روپوش سفيد پوش موهاي پشت سرش که رگه هاي سفيد و سياه در آن مخلوط بود

کوچکِ نازکي در دست داشت. کنار هر رديف از کپسول ها که مي رسيد، مي ايستاد. به صفحه اي شيشه اي که روي پايه اي  

مي ماند، با دست   الکترونيکي را که به کامپيوتري دستي  تگاهسفيد رنگ، جلوي هر رديف متصل بود، نگاه مي کرد. آن گاه دس 

راست جلوي رويش نگه مي داشت و با انگشتان دست چپ روي دکمه هاي دستگاه فشار مي داد و چيزي تايپ مي کرد. جلوتر  

که آمد، ماه گرفتگي انتهاي پيشاني اش مشخص شد. ناگاه جان از مخفيگاهِ خود بيرون آمد و به سمتش جهيد. مرد سرش را بلند  

اما پيش از آنکه فرصت فرار پيدا کند، جان روي او پريده بود. دستگاه الکترونيکي روي موزاييک هاي کف   کرد و به جان نگاه کرد 

سالن افتاد و شکست. مرد تاق باز، از پشت به زمين افتاده بود و جان رويش نشسته بود. روالن و استوارت سراسيمه به جان  

: اين عوضي يکي از اونايي يه که خونواده ي منو کشتن. اسمش ورنونه.  گفت: چکار داري مي کني؟ جان فرياد زد النرسيدند. رو

دوباره صداي زنگ به صدا درآمد. در ريلي باز شد. جان، روالن و استوارت به در نگاه کردند. مارکوس وارد شد. با قدم هاي آرام  

او گرفت. مارکوس همچنان بي تفاوت   برد، کلت کمري اش را در آورد و به سمت رش جلو مي آمد. استوارت، دست به پشت شلوا

کلت را محکم در دست فشرد. درِ ريلي به انتهاي خود رسيد و بسته نشد. مارکوس در چند قدمي   يجلو مي آمد. استوارت قبضه  

  ي . سپس رو به جان که خشمگين به او مدکر  يجان، ورنون، روالن و استوارت ايستاد. چند لحظه بي تفاوت به آن ها نگاه م 

گفت: هِه... دوباره همديگرو ديديم نه. جان ناگاه با فرياد به سمت مارکوس هجوم آورد اما پيش از آنکه به او برسد،   ست،ينگر

متأسفانه من   مارکوس به پرواز درآمده بود. روي هوا بلند شد و کنار در فرود آمد. جان دوباره به سمتش دويد. مارکوس لبخند زد: 
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اين بار قصد ندارم باهات مبارزه کنم. حريف تو کس ديگه ايه. مارکوس از جلوي در کنار رفت. کف دست راستش را باز نمود و به  

در اشاره کرد. با ديدن شخصي که وارد شد، جان بر جا ايستاد. روالن و استوارت هم متعجب به در مي نگريستند. مارگارت در  

چسباني به تن داشت، جلوي در ايستاده بود. لباس صورتي و يک دست بود و از روي شانه ها تا قوزک   کيلحالي که لباس پو

پايش را در بر مي گرفت. جان در حالي که به تته پته افتاده بود گفت: مار... گا... رت. مارکوس با لبخند گفت: متأسفانه اين  

خودت مي فهمي. مارکوس به مارگارت اشاره کرد. ناگاه مارگارت به   االحمارگارت اوني نيست که تو ميشناختي. اون عوض شده. 

سمت جان هجوم آورد و مي خواست روي او بپرد. جان جا خالي داد. مارگارت به مانند گربه، چهار دست و پا کف سالن موضع  

گفت: اميدوارم خوش   کوس رگرفت. صدايي خيش مانند از خود درآورد. دندان هاي تيز و يک دستش را به نمايش گذاشت. ما

بگذره. آن گاه با دست محکم به دکمه اي که کنار در قرار داشت کوبيد. صداي زنگ خطر متناوب کل سالن را فرا گرفت. روالن و  

استوارت هر دو در سمت مخالف در پا به فرار گذاشتند. ورنون چند لحظه مبهوت، نيم خيز روي زمين بود. سپس او هم در همان  

فرار گذاشت. مارکوس به پرواز درآمد و از در خارج شد. صورت جان به سمت او برگشت اما با شنيدن صدايي، خيلي   هبجهت پا 

سريع دوباره به روبرو نگاه کرد که به زمين افتاد. مارگارت روي سينه ي جان نشست. جان او را هل داد. مارگارت به آن سو پرتاب  

يک لحظه در حالي که بدنش خم بود و دست راستش روي زمين، به او نگريست.  ان جشد. دوباره صداي خيش مانند درآورد. 

سپس به سمت بيرون در شروع به دويدن کرد. به اطراف نگاه کرد. مارکوس پرواز کنان، در راهرو عريض و بلند مقابل دور مي  

پريده بود. جان در حالي که دراز کش روي  شد. جان متعجب به او نگاه مي کرد که با سر به زمين خورد. مارگارت از پشت رويش 

زمين بود، به سرعت برگشت. رو به مارگارت فرياد کشيد: تو چِت شده؟ مارگارت به جاي پاسخ مي خواست گلوي جان را گاز  

خيش  بگيرد. جان او را کنار زد. مارگارت دوباره پرتاب شد و مانند گربه روي زمين موضع گرفت. دهانش را باز کرد. صداي خيش 

مرتب از سمت او شنيده مي شد. جان با احتياط چند گام به چپ برداشت. مارگارت با نگاهش او را دنبال مي کرد. صداي دويدن  

چندين نفر از سمت چپ به گوش رسيد. هر دو به آن سو نگاه کردند. چندين مرد کت و شلوار پوشيده، در پانزده متري آن طرف  

کمري يشان را درآوردند و به سمت جان نشانه رفتند. يکي از آن ها   ي سبز بود. کلت ها نمتوقف شدند. رنگ کت و شلوارشا

گفت: تسليم شو. جان به سمت راست فرار کرد. مردها به سمت او آتش گشودند. مارگارت با چند قدم سريع، چهار دست و پا به  

مردها به مارگارت شليک کردند. مارگارت روي دومين   سمت مردها رفت و روي اولين نفرشان پريد. با دندان گلويش را پاره کرد.

نفر پريد. مرداني که عقب تر بودند پا به فرار گذاشتند. جان به سمت در ريلي مي دويد. نرسيده به در ايستاد. آنسوي در هم  

درِ ريلي، درهاي  مردان کت و شلوار پوشيده ي مسلح ايستاده بودند. سريع به چپ و راست نگاه کرد. در هر دو سمت، کنارِ  

در را پيچاند    ي کوچک کِرِم رنگ قرار داشت. جان به سمت درِ چپ رفت. صداي چند شليک فضا را پر کرد. جان سريع دستگيره 

و وارد شد. مقابلش راه پله و کنار راه پله آسانسور قرار داشت. به سمت آسانسور رفت. به محض اينکه دکمه ي آن را فشار داد،  

. وارد شد و بي اختيار اولين دکمه ي طبقه اي را که دم دستش مي رسيد، چند بار فشرد. در آسانسور شروع کرد  د آسانسور باز ش 

به بسته شدن اما پيش از آنکه به انتها برسد، دست مسلحي ميان در قرار گرفت و مانع بسته شدن آن شد. جان سريع دست مرد  

به هوا رفت. صداي شکسته شدن دستش بلند شد. جان با کف پاي راست به   دکت و شلوار پوشيده را گرفت و پيچاند. فرياد مر 

طبقات را فشار داد. مرد به عقب پرتاب شد و به مرد ديگري برخورد کرد. در   يسينه مرد زد و با دست چپ دوباره دکمه ها 

دستش را جلوي چشمانش گرفت.    وآسانسور بسته شد و شروع به باال رفتن کرد. سرعتش از آسانسورهاي عادي بيشتر بود. جان د 
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نگاهش از دو دست خون آلود عبور کرد و به بدنش افتاد. چند جاي بدنش در اثر گلوله سوراخ شده بود اما جراحت ها به سرعت  

در حال ترميم بودند. آسانسور همزمان با صداي دينگ مانند ايستاد. در آسانسور باز شد. نگاه جان به مارکوس افتاد که با دست  

استوارت را گرفته و از زمين بلند کرده بود. لبخند کريهي بر لب داشت. استوارت داشت خفه مي شد. با دو دست،   ي گلو است،ر

دست مارکوس را گرفته بود و سعي مي کرد دست او را از گردنش جدا کند اما نمي شد. پاهايش در هوا تکان مي خوردند و به  

جا ايستاده بود. جان به طرف مارکوس هجوم آورد. مارکوس استوارت را رها کرد. جان  مارکوس لگد مي زد. مارکوس استوار بر 

روي او پريد. شيشه شکست. هر دو به بيرون پرتاب شدند. بال هاي مارکوس باز شدند. جان به او چسبيده بود. مارکوس با دست،  

نکرد. در آخرين لحظه ساقِ پاي مارکوس را گرفت.   هارمحکم به سر جان زد. جان روي بدن مارکوس لغزيد و پايين رفت اما او را 

مارکوس به سمت باال به پرواز درآمد. با پاي آزادش مرتب به سر جان مي کوبيد. جان پاي مارکوس را رها نمي کرد. مقابلِشان  

مي رسيدند.  ر شرکت عظيم و مدور اندرسون قرار داشت که دورتادورش را شيشه پوشانده بود. شيشه ها در شب تيره به نظ

مارکوس باال رفت. باال و باالتر. از سقف ساختمان اندرسون رد شد. مرتب با جان درگير بود و سعي مي کرد او را از خودش جدا  

کند. سرانجام موفق شد. جان از باال روي سقف شرکت اندسون افتاد. چند بار غلت زد. بلند شد و به باال نگاه کرد. مارکوس بال  

خفاشي عظيم الجثه دور مي شد. وقتي صداي بال زدنش ديگر شنيده نمي شد، سکوت همه جا را فرا گرفت. جان   د زنان به مانن

به اطراف نگاه کرد. به سمت لبه ي سقف رفت. شرکت اندرسون از تمام آسمانخراش هاي اطراف بلندتر بود. جان به پايين نگاه 

را درست ببيند. آرام از لبه ي سقف پايين رفت. يک آن ليز خورد اما   يز چکرد. با بينائي اي مافوق قدرت بشر مي توانست همه 

ساختمان را گرفته بود، بدنش را عقب برد و محکم به شيشه کوبيد. شيشه   ي خودش را نگه داشت. در حالي که با دستانش بدنه 

نور اما خلوت بود. دستش را حائل   رشکست و جان به داخل پرتاب شد. در آخرين طبقه ي ساختمان قرار داشت. راهرو مقابلش پ

بودند. با احتياط جلو رفت. از کنارِ   وارهاي چشمانش کرد. چندين درِ بسته ي کرم رنگ در راهرو قرار داشت. درها پر رنگ تر از د

که   ودند ب چند در عبور کرد. به آخر راهرو رسيد. دو درِ متصل که بزرگ تر از ديگران بودند مقابلش قرار داشت. تنها درهايي 

بااليشان چيزي نوشته شده بود. رياست شرکت اندرسون. جان چند لحظه بر جا ايستاد و به نوشته نگريست. دستش آرام به  

 سمت در رفت. چند ثانيه دستگيره در را در دست نگاه داشت، سپس به ناگاه در را گشود و وارد شد.

 خوش اومدي جان اسميت.  _

ريست. اتاق تاريک بود اما چشمان جان به خوبي مي توانست فرد مقابلش را تشخيص دهد.  به منظره ي مقابلش مي نگ  مبهوت

 همانطور بر جا ميخکوب شده بود. در آرام پشت سرش بسته شد.

 بيل... اين تويي؟  _

 نه. ديگه بيل اسميتي وجود نداره. من سايکروس هستم.  _

متصل بود. رياست شرکت اندرسون، جنابِ سايکروس. جان چند بار   به نوشته ي جلوي ميزِ پهن نگاه کرد. اِتيکِت به ميز  جان

 سرش را تکان داد: نه نه. حتماً دوباره دارم کابوس مي بينم. بايد بلند شم. اين نمي تونه واقعيت داشته باشه!  
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 هرچيزي که مي بيني واقعيت داره.  _

يي اي که به داخل مي آمد از پنجره ي چند متري پشت  مستقيم به فردي که پشت ميز نشسته بود، نگاه کرد. تنها روشنا جان

ميز بود. جان يک گام به جلو برداشت: اما تو مردي. خودم ديدم. يعني... جان سرش را پايين آورد و يک لحظه چشمانش را بست.  

االن فقط سايکروسه که  مي توني زنده باشي؟! فرد مقابلش گفت: بيل اسميت واقعنم مرده.  ر سپس دوباره به روبرو نگاه کرد: چطو

زِنَدست. مدت ها من و بيل در يک جسم زندگي مي کرديم. در محيط کار... من سايکروس بودم. رئيس بي احساس و قدرتمند  

 شرکت اندرسون. به خونه که مي رفتم... تبديل به بيل اسميت مي شدم.  

 اما... _

فرزندت کشته بشن... اونَم درست جلوي چشمات؟! سايکروس گفت:  گامي ديگر جلو رفت: تو... تو اجازه دادي همسر و تنها  جان

وقتي هدف بزرگي داشته باشي، گاهي اوقات بايد همه چيزتو براش فدا کني. جان چند گام جلو رفت و جلوي ميز قرار گرفت:  

م هاي جان نگاه کرد:  هدف... اصالً معلوم هست چي داري ميگي؟ سايکروس از پشت ميز بلند شد و راست ايستاد. مستقيم به چش

آري هدف. بزرگ ترين هدفي که يه انسان مي تونه داشته باشه. بزرگ ترين کاري که تا حاال يه نفر در کل تاريخ انجام داده.  

جامعه اي يکپارچه و... جان وسط حرف سايکروس  ادتغيير نسل بشر. تبديل انسان ها به موجوداتي قدرتمندتر و توانمندتر. ايج

الي که سرش را پايين اندخته بود و مدام آن را تکان مي داد گفت: چي داري ميگي؟! چي داري ميگي؟! تو اجازه دادي  پريد. در ح

بودن.   م اعضاي خونوادت درست مقابل چشمات توسط اون موجود کثيف کشته بشن. سايکروس گفت: اون ها سد راه من و هدف

ر چيزي که سد راه سايکروس بود و اونو به دنياي سابق ربط مي داد از بين  بايد اون ها مي مردن تا سايکروس کامل بشه. بايد ه

مي رفت. بايد بيل اسميت و همه ي موجوديتش از بين مي رفت. جان مستقيم به چشم هاي سايکروس نگاه کرد. آرام گفت: اما  

فت: تو با بقيه خونواده ي بيل  سکوت ميان جان و سايکروس حائل شد. سرانجام سايکروس گ  انيهمن هنوز زنده هستم. چند ث

اسميت فرق داري. تو قوي هستي. نيرويي در درونت وجود داره که تو رو به جلو مي رونه. نيرويي که تمام نسل بشر به هِش  

احتياج داره. تو مي توني جانشين من باشي. سايکروس دستش را به سمت جان دراز کرد: به من بپيوند و در هدف بزرگي که  

من باش. تبديل انسان ها به موجوداتي قدرتمند که بدون هيچ سؤالي از فرامين رهبرشون اطاعت خواهند کرد. جان   دارم ياور

چند لحظه مبهوت به کف دست سايکروس نگريست. سپس چشمانش را بست. دو دستش را مشت شده روي ميز گذاشت و  

رت سايکروس نگاه کرد. سايکروس دستش را پس کشيد.  پايين انداخت: نه. جان سرش را بلند کرد و خشمگين به صو  راسرش 

جان دستانش را از ميز بلند کرد. دست راستش آرام باال رفت و در امتداد صورتِ سايکروس قرار گرفت. سايکروس چشمانش را 

باز کرد و لبخند  پايين افتاد: نه... من... نمي کشمت. سايکروس چشمانش را  شبست. دست جان چند ثانيه در هوا ماند. ناگاه دست

زد: مي دونستم که اينکارو نمي کني. تو کسي هستي که بايد راه منو ادامه بدي. جان سرش را چند بار به چپ و راست تکان داد:  

عظيم نابود ميشه. سايکروس که تا آن   ساختمونهرگز. جان برگشت و پشت به سايکروس کرد: بهتره از اينجا بري. به زودي اين 

وقر صحبت مي کرد، ناگهان تمرکزش را از دست داد. مضطرب و عصباني شروع به سخن گفتن کرد: چي؟ چي  لحظه آرام و م

داري ميگي؟ جان به سمت در به حرکت درآمد: ساختمون بمب گذاري شده. به زودي همه جا به آتيش کشيده ميشه. اگه جاي  
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ن کرد: کجا بمب گذاري شده؟ تو نمي دوني داري چيکار مي  زودتر اينجا رو ترک مي کردم. سايکروس شروع به فرياد زد دم تو بو 

کني. نتيجه ي سال ها تحقيق در اين ساختمون قرار داره. اگه اينجا از ميون بره، بازساري اونچه از بين ميره غير ممکنه. جان در  

نين فرصتي رو به دست نمي  : از اينجا برو. سايکروس نعره کشيد: نسل بشر ديگه هرگز چتحالي که خارج مي شد بي تفاوت گف

ياره. دنياي متحد، يکپارچه و قدرتمند ديگه... جان رفته بود. سايکروس چند لحظه مبهوت به فضاي خالي اي که لحظاتي پيش  

جان در آن قرار داشت نگريست. روي صندلي نشست. عرق پيشاني اش را گرفته بود: اگه... اگه اين ساختمون از بين بره... تمام  

و آرزوهام... ديگه اصالً دليلي برا زنده موندن ندارم. گوشي تلفن را برداشت. با عجله و خيلي سريع شروع به صحبت کردن  اميدها 

تکرار کرد. صداي انفجاري    اکرد. گوشي را گذاشت. دوباره آن را برداشت و صحبت کرد. دوباره گوشي را گذاشت. چند بار اينکار ر

د، فضا را پر کرد. سايکروس، عرق کرده و صامت گوشي تلفن را در دست داشت. مثل مجسمه  که به نظر چندان نزديک نمي رسي

گويي توان حرکت نداشت. دومين انفجار و اينبار نزديک تر. ساختمان لرزيد. سومين انفجار. سايکروس گوشي تلفن را سر جايش  

وباره روي صندلي نشست. چهارمين انفجار. سايکروس از  شد. آرام و موقر کراوات و لباس هايش را مرتب کرد و د  بلند قرار داد. 

جايش تکان نخورد. ساختمان بيشتر لرزيد. پنجمين انفجار. سايکروس همچنان بر جايش نشسته بود. ششمين انفجار. هفتمين.  

ود.  مي شدند. آسمانخراش شرکت اندرسون در حال پايين آمدن ب فجر هشتمين. نهمين... بمب ها يکي بعد از ديگري من 

 سايکروس همچنان بر صندلي رياست شرکت اندرسون نشسته بود. آرام و موقر. نشست و نشست... تا ساختمان کامالً ويران شد.  

 *** 

در ماوراي دريا پنهان مي شد. آخرين انوار متشتِع، موج هاي آرام دريا را سرخگون نشان مي داد. دسته هاي مرغ هاي   خورشيد 

خود جدا شد. بال زنان بر سکوي مشرف بر دريا نشست. به زمين   ياز مي کردند. يکي از مرغ ها از دسته  دريايي بر فراز امواج پرو

نوک زد. چند گام جلوتر رفت. دوباره به زمين نوک زد. باز هم جلو رفت و به زمين نوک زد. ناگاه سرش را بلند کرد و به تنها  

ست. به سرعت بال هايش را گشود و به پرواز درآمد. کمي که باال رفت،  فردي که روي نيمکت پيچ شده بر زمين نشسته بود نگري 

نگاه مي کرد. حدود يک دقيقه مسحور به مرغ مي   رياييسرعتش کم شد و شتاب پروازش آرام گرفت. جان اسميت به مرغ د

اي قدم ها را نمي  نگريست. صداي قدم هايي از سمت راستش آمد اما جان همچنان به مرغ چشم دوخته بود گويي اصالً صد 

رو روي   درسونشنيد. قدم ها نزديک و نزديک تر آمدند و کنار جان ايستادند. روالن بيکر گفت: ما اطالعاتمون راجع به شرکت ان

اينترنت گذوشتيم. جان پاسخ نداد. با ولع به پرواز مرغ نگاه مي کرد. روالن پس از چند ثانيه سکوت ادامه داد: بعد از مرگ  

کت مقدار زيادي از قدرتشو از دست داده. سايکروس تنها کسي بود که مي تونست همه ي مسئولينو ساکت نگه  سايکروس شر

به مرغ نگاه مي کرد. روالن ادامه داد: پليس تحقيقاتشو راجع به شرکت شروع کرده. ما مي خوايم   ن داره. روالن سکوت کرد. جا

اطالعاتمونو همه جا پخش کنيم تا مسئولين رده باالي شرکت و همدستاشون نتونن از چنگ قانون فرار کنن. روالن سکوت کرد.  

تو نمي خواي به ما کمک کني؟ صورت جان به سرعت به سمت روالن    وقتي باز هم جان پاسخ نداد، مِن مِن کنان گفت: تو... تو... 

برگشت. روالن ناخودآگاه يک گام عقب رفت. نگاه جان دوباره به روبرو منحرف شد. به افق نگريست. جايي که موج بلندي با  

 آخرين شعاع خورشيد تالقي مي کرد. 
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