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گلـــوی ما دوخته شـــده بود، مغز  هیـــوال بیشـــتر از یـــک زبان با ما فاصله نداشـــت، چشـــم هایش به 
کنده بود از ولعش بـــرای ما. تهی ها زاده  خشـــک و چروکیـــده اش پر بود از خواب وخیـــال قتل. هوا آ
شده اند تا با حرص و ولع دنبال روح عجیب و غریب ها باشند، و این جا ما مثل سفره ی غذا مقابلش 
کنار پایم شـــجاعانه موضع خودش  که یک لقمه ی چپش می شـــد  دیســـون۱ 

َ
چیده شـــده بودیم: ا

کرده بود،  کرده بـــود؛ ِاما به من تکیـــه  کـــرده بـــود، دمش را در حالـــت تمرکز و توجه ســـیخ  را حفـــظ 
کبریت نبود، پشت  هایمان  که درســـت می کرد بزرگ تر از شعله ی  گیج بود و شـــعله ای  هنوز از ضربه 
را بـــه باجه ی تلفن درب  و داغان چســـبانده بودیم. آن ســـوی حلقه ی تســـلیم ناپذیرمان، ایســـتگاه 
کلوپی شـــبانه بود. از لوله های ترکیده دوْد صفیرکشـــان به شـــکل  مترو شـــبیه پیامد بمب گذاری در 
گردن شکســـته از  الیه های شـــبح مانند بیرون می زد. صفحه های نمایِش خرد شـــده از جا در آمده و 
ســـقف آویـــزان بودند و تاب می خوردند. دریایی از خرده شیشـــه تا خط آهن پخش شـــده بود، و در 
گیر  گوی دیسکویی به بزرگی یک جریب.  چشمک دیوانه وار چراغ  خطرهای قرمز می درخشید مثل 
1. Addison
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که یک سمتش قرص و محکم و سمت دیگرش تا ساق پا خرده شیشه بود،  افتاده بودیم، دیواری 
ـ و با وجود این هیچ  کردن ما بودـ  که  تنها غریزه ی طبیعی اش تکه تکه  دو  قـــدم دورتـــر  از موجودی 
کند. انگار به زمین میخکوب شده بود، مثل مست ها یا خوابگردها  کم  حرکتی نمی کرد تا فاصله را 
که مسحور  روی پاشـــنه هایش تلوتلو می خورد، ســـر مرگبارش خمیده و زبان هایش انبوهی مار بود 

کرده بودم. و خوابشان 
کجــا، فلوریدا. فعاًل  قصد  کرده بــودم. جیکوب پورتمن، هیچ کاره ای اهل نا کار را  مــن. مــن این 
که از خواب  کابوس هایی  که ترکیبی بود از تجمع سیاهی و  نداشت ما را بُکشد ــ این مایه ی هراس 
که به هیچ وجه مردد  کار را نکند. با واژه هایــی  ـ چون من خواســته بــودم این  بچه   هــا درو شــده بودـ 
گفتــه بودم،  گفتــه بودم، بــرو عقب.  کند.  گردنــم بــاز  کــه زبانــش را از دور  گفتــه بــودم  نبودنــد بــه او 
که هرگز نمی دانستم دهان انسان قادر به تولیدش باشد ــ و  بایست ــ به زبانی متشکل از صداهایی 
کرد.  به شکل معجزه آسایی ایستاده بود، چشم هایش مرا به مبارزه می طلبید اما جسمش اطاعت 
کرده بودم. ولی خوابیده ها بیدار می شوند و طلسم ها  کرده بودم، طلسمش  کابوس را رام  به نحوی 
کنم تهــی در پِس ظاهر  باطــل، به خصوص طلســم های شانســی و اتفاقی، و می توانســتم احســاس 

آرامش در جوش و خروش است.
َادیســون با دماغش به ســاق پایم سیخونک زد. »چشم سفیدهای بیشتری توی راهند و دارند 

می آن. این جونور می ذاره رد بشیم؟«
گم  گورش رو  گیــج و منگ بود. »بهش بگو بره  گفــت: »دوباره باهاش حرف بزن.« صدایش  ِامــا 

کنه.«
گشتم، اما می گریختند. »نمی دونم چه جوری بگم.« کلمات  دنبال 

گفتی. انگار شیطون رفته بود تو جلدت.« که  گفت: »یک دقیقه پیش  َادیسون 
کلمات بــه زبانم آمده بودند،  یــک دقیقــه  پیش، قبل از این که بدانم قادر به انجامش هســتم، 
کنی با دست  که سعی  که دوباره می خواستمشان، مثل این بود  گفته شوند. حاال  منتظر بودند تا 

که یکی را لمس می کردم، ُسر می خورد و از دستم در می رفت. خالی ماهی بگیری. هر بار 
داد زدم: »دور شو!«

کــردم، توی  کلمــات بــه زبــان خودمــان بیــان شــد. تهــی از جایش جــم نخــورد. پشــتم را قرص 
کردم. چشم های مرکب فامش خیره شدم، و دوباره سعی 
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کن! از این جا برو!  ولمون 
کرد امــا چون مجســمه ای  کــج  کنجکاو  دوبــاره بــه زبــان خودمــان. تهــی ســرش را مثــل ســگی 

بی حرکت ماند.
َادیسون پرسید: »رفته؟«

گفتــم: »هنــوز  بقیــه نمی توانســتند بــا اطمینــان بگوینــد؛ فقــط مــن می توانســتم ببینمــش. 
اون جاست. نمی دونم مشکل چیه.«

احساس حماقت می کردم و خیط شده بودم. استعدادم به این سرعت از بین رفته بود؟
که باهاشــون حرف حســاب بزنی.«  کــن. به هر حــال، تهی ها جوری نیســتند  گفــت: »ولش  ِامــا 
کند، اما ِفس خاموش شد. انگار تقال رمقش را  کرد شــعله ای روشن  کرد و ســعی  یک دســتش را دراز 

کله پا می شد. کردم وگرنه  کمرش تنگ تر  گرفت. حلقه ی دستم را دور 
گفت: »نیروت رو نگه دار، چوب کبریت جان. مطمئنم بهش احتیاج پیدا می کنیم.«  َادیسون 
که تا  گر مجبور شــم با دســِت ســرد هم باهاش می جنگم. تنها مســأله ی مهم اینه  گفت: »ا ِاما 

کنیم.« دیر نشده بقیه رو پیدا 
که در ریل ها  بقیه. هنوز هم تصویرشــان جلوی چشــمم بود، ســایه ی باقیمانده از تصویرشان 
کثیــف  شــده بــود؛ قــدرت بران ویــن2 حریــف  محــو می شــد: لباس هــای فاخــر هــوراس۱ افتضــاح و 
کرد تا  ج اســتفاده  ج و مر گیج بود؛ هیو4 از هر ک3 از انفجــار  تفنگ هــای چشم ســفیدها نمی شــد؛ اینا
گرفتند  کفش هــای ســنگین اولیــو5 را درآورد و او را بفرســتد برود توی هــوا؛ اولیو را از پاشــنه ی پایش 
گریه می کردند، به ضرب و  کشــیدند پایین. همه شــان از ترس  و قبل از این که از دستشــان در برود 
کم مانده بود  کردنش  که برای پیدا  کردندشان، و رفتند. با زمان بافی رفتند  زور اســلحه ســوار قطار 
کشتن بدهیم، حاال شتابان در دل لندن می رفتند، به سوی سرنوشتی بدتر از مرگ.  خودمان را به 
کاول6 به مخفیگاه  که ســربازان  گذشــته اســت. همان لحظه ای  کار  کار از  کردم، دیگر  با خودم فکر 
کــه برادر بدذاِت خانــم پرگرین8 را با  گذشــت. همان شــبی  کار  کار از  یخــی خانــم رن7 هجوم آوردند 
کردم به هر قیمتی شــده  گذشــت. امــا با خودم عهــد  کار  کار از  گرفتیــم  زمان بــاف عزیزمــان اشــتباه 
گــر به معنای  ـ حتی ا گر شــده فقط جسدشــان را ـ  کنیــم، حتی ا دوســتانمان و زمان بافمــان را پیــدا 

کشته ها بود. اضافه شدن جسدمان به پشته ی 
1. Horace  |  2. Bronwyn  |  3. Enoch  |  4. Hugh  |  5. Olive  |  6. Caul  |  7. Wren  |  8. Peregrine
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پــس، بنابرایــن: جایــی در تاریکِی چشــمک زن راهی برای فــرار به خیابان وجود داشــت. دری، 
کنار دیوار انتهایی. اما چطور خودمان را به آن جا برسانیم؟ راه پله ای، پله برقی ای، دورتر 

کنار! گم  شو برو  کردم، و سر تهی داد زدم، از سر راهمون  آخرین تالشم را 
کرد امــا از جایش جــم نخــورد. فایده ای  گاو ُخرُخــر  خــب، البتــه بــه زبــان خودمــان. تهی مثــل 

کلمات از ذهنم رفته بود. نداشت. 
گــوش نمــی ده، پــس دورش می زنیــم، امیــدوارم همین طــور  گفتــم: »نقشــه ی ب. بــه حرفــم 

بی حرکت بمونه.«
کجا؟« گفت: »دورش بزنیم بریم  ِاما 

ـ  کنیمـ  بــرای این کــه از تهــی فاصلــه بگیریــم، مجبــور بودیــم از الی تل های خرده شیشــه راه بــاز 
امــا شیشه شکســته ها ســاق های برهنــه ی ِامــا را می برید و پنجه  هــای َادیســون را پاره پــاره می کرد. 
کنم، امــا این طــوری باز هم ِامــا باقی  گرفتــم: می توانســتم ســگ را بغــل  گزینه  هــای دیگــر را در نظــر 
ـ  کنمـ  کنم و توی چشم های جانور فرو  می ماند. می توانســتم یک تکه شیشــه ی شمشیرمانند پیدا 
گر موفق نمی شدم با اولین ضربه بکشمش،  کارم آمده بود ــ ولی ا گذشــته خوب به  که در  شــیوه ای 
به طــور حتــم از خــواب خلســه می پرید و درعــوض او ما را می کشــت. تنها راه دیگــر فاصله ی اندک و 
بــدون خرده شیشــه  ی میــان تهی و دیــوار بود. اما باریک بود ــــ عرضش یک پا، یا شــاید یک و نیم پا 
گر پشــتمان را به دیوار می چســباندیم، باز هم به زور رد می شــدیم. نگران بودم این قدر  بود. حتی ا
کرده بشکند.  که او را مهار  نزدیکی به تهی، یا از آن بدتر، تماس فیزیکِی اتفاقی، خلسه ی نیم بندی 
کنیم، به نظر می رســید تنها  که نمی توانســتیم بال دربیاوریم و از باالی ســرش پرواز  اما از آن جایی 

گزینه مان همین باشد.
کمی راه بیای؟ یا الاقل لنگ لنگان بیای؟« از ِاما پرسیدم: »می تونی 

کرد، تا ســنگینی اش را روی پاهایش  کمرم شــل  کرد و حلقه ی دســتش را دور  زانوهایش را قفل 
بیازماید. »می تونم بلنگم بیام.«

کنارش رد می شیم، پشت به دیوار، از شکافی  که می خوایم بکنیم اینه: یواشکی از  کاری  »پس 
کنیم...« گر احتیاط  که اون جاست. فضاش زیاد نیست، اما ا

کجا بــود و عقب عقب توی باجه ی تلفن رفت. »فکــر می کنی باید خیلی  َادیســون دیــد منظورم 
بهش نزدیک بشیم؟«
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»احتمااًل نه.«
گر بیدار بشه چی، وقتی داریم...؟« »ا

گهانــی ای نکنید ــــ هرکاری  گفتم: »نمی شــه. فقط هیــچ حرکت نا کــردم و  تظاهــر بــه اطمینــان 
می کنید بکنید، فقط لمسش نکنید.«

کنه.« گفت: »االن دیگه چشم ما تویی. پرنده خودش حفظمون  َادیسون 
گذاشتم. پای کشان دو  کردم و توی جیبم  کف زمین تکه ای شیشه ی بلند و مناسب انتخاب  از 
کاشــی های سرد چســباندیم و آرام آرام سمت تهی رفتیم.  قدم به طرف دیوار رفتیم، پشــتمان را به 
نگاهــش دنبالمــان می کــرد، و به من دوخته شــده بود. چند قــدِم خزنده و یــک ورِی دیگر و با بوی 
کرد و ِاما با دســت  که اشــک به چشــمانم آورد. َادیســون ســرفه  گندی چنان متعفن احاطه شــدیم 

گرفت. جلوی بینی اش را 
کم دیگه.« صدایم از آرامِش زورکی تیز و زیر شــده بود. شیشــه را از توی جیبم  گفتم: »فقط یک 
گرفتم، و قدمی دیگر برداشــتم، و بعد قدمی دیگر. آن قدر نزدیک  در آوردم، نــوک تیــزش را به بیرون 
کنم. صدای قلبش را می شــنیدم  که دســتم را دراز می کردم می توانســتم تهی را لمس  شــده بودیم 
که برمی داشتیم ضربانش تندتر می شد. در مقابلم تقال  که به قفسه ی سینه می کوبید، با هر قدمی 
می کرد، با تک تک یاخته های عصبی اش تالش می کرد تا اختیارش را از دست های ناشی ام درآورد. 
گفتم، تکان نخور. کلمات را به زبان خودمان لب زدم. تو مال منی. من هدایتت می کنم. تکان نخور.
کردم و به دیوار چســباندم، بعد  ســینه ام را دادم تو، تک تک مهره های ســتون فقراتم را صاف 

یک وری و خرچنگی رفتم تا از فاصله ی باریک میان تهی و دیوار رد شوم.
تکان نخور، تکان نخور.

کــردم، نفس تهی تندتر شــد،  کــن، آرام ُســر بخور. نفســم را حبس  آرام ُســر بخــور، این پــا و آن پــا 
خیس و همراه با خس خس، مه ســیاه مشــمئزکننده ای از ســوراخ های بینی اش می شــکفت. البد 
میــل شــدیدش بــه بلعیدنمان عــذاب آور بــود. و همین طور میل شــدید من به فرار، امــا نادیده اش 

گرفتم؛ چنین حرکتی از صید سر می زد، نه از صیاد.
تکان نخور. تکان نخور.

کنــارش رد می شــدیم. شــانه اش یک تــار مو با  چنــد قــدم دیگــر، چنــد ده ســانتیمتر دیگــر، و از 
سینه ام فاصله داشت.




