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پیش گفتار

*  *  *

 زاده شده است و در لندن زندگی می کند. او داستان ھای١٩۵٧آنتونی ھورو ـ ویتز در سال 

بسیاری در زمینه ھای افسانه ای، سناریو و فیلم نامه ھای تلویزیونی و ھم چنین رمان ھای

فکاھی و خنده داری، برای نوجوانان نوشته است. ھورو ـ ویتز برای کتاب شاھین مالت جایزه رمان

 از آن خود کرده است.١٩٨٨پلیسی جوانان را در سال 

* * *

این کتاب از روی برگردان فرانسوی« آنیک لو گویا» به زبان پارسی درآمده است. نام آن را 

می توان دشمن شماره دو خلق یا مردم و یاھمگان ترجمه کرد که در ھر صورت به روز و روزگار

کنونی ما ایرانیان می خورد. زیرا ما یک دشمن شماره یک داشتیم که عمر و جایش را به دشمن

شماره دو مردم داده است. آز آن جایی که این فرد دوم، خود دشمن بشریت و ایران است، برای رد

گم کردن، پیوسته دشمن، دشمن می کند و مردم ایران را دشمن خود می انگارد. نزدیکی و

ھمسانی دیگر این داستان نوجوانان به وضعیت کنونی ما در ایران در آن است که پلیس یک نوجوان

بی پناه و دور از پدر و مادرش را از مدرسه بیرون می کشد و برای رسیدن به اھداف خود، او را

قربانی کرده و به زندان فرستاده و ھم سلول دشمن شماره یک می کند و نتیجه آن می شود که

شاگرد دبیرستانی بیگناه به دشمن شماره دو خلق تبدیل می شود. چه بیگناھانی از کالس ھای

مدرسه ای و دانشگاھی به بیرون کشیده و روانه زندان ھا نمی شوند؟!

در برگردان این داستان تا آن جایی که برایم شدنی بود، واژه ھای ساده و روان پارسی به جای واژه

ھای روشنفکرانه غربی و آخوند پسند عربی به کار برده ام. 

در این برگردان، مانند کارھای دیگرم، دین و توھومات را از قلم و مغز خود جدا و دور نگاه داشته ام. از

دیدگاه من، جدایی دولت از ادیان را باید از جدایی و رھایی خود آدمی از دین آغاز کرد.

اندیشه و پندارمان، گفتارمان و رفتار و کردارمان باید جدا از ادیان باشد.

انور میرستاری
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بخش اول

ديكته زبان فرانسه

در ھمان نخستین ھنگام برخورد، از "نوئل ھاروى سن- ژان پالیس" بدم آمد. ھمه آموزگاران زبان

فرانسه، يه چیزيشون مى شه. اگه از تجربیات شخصى خودم بگم، آن ھا ھمه از دم يا داراى شوره

سر، يا دھان بدبو و يا نام ھاى مسخره اند. آقاى پالیس، ايشان، ھر سه اين خصلت ھا را يك جا با

ھم داشتند. و اگر شما به آن ھا قد كوتاه يك متر و ھفتاد سانتى، شكم خیكى پر از آبجو، صداى

نكره و يال گردنش را ھم بیافزایید، در می یابید كه ھرگز شانس بردن كنكور زيبائى را نداشت؛ حاال

كه آقاى جھان شدن پیشكشش.

سه ماھى مى شد كه در مدرسه ما تدريس مى كرد. البته اگه بتوان اسم كارھاى تمسخر آمیز و

حرف ھاى نیش دارى كه فقط از اون ساخته بود، تدريس گذاشت.

او دستش را مثل چوب كوچك يك رھبر اركستر، در ھوا تكان داده و فكر می كرد كه ھمه ما را تحت

فرمانش دارد. ولى براى من دستش در ھوا بیشتر به چوب بلند پاروى نانوايی ھاى سنگگى شبیه

بود تا چوب رھبر اركستر. حرف ھايش برايم پشیزى ارزش نداشت، از گوشى وارد و از گوشى ديگر

خارج مى شدند، بدون اين كه در مسیر خود كوچكترين اثرى بگذارند.

روز اول را به ياد مى آرم كه با چه ابھتى وارد كالس درس ما شد. او قدم نمى زد بلكه پاھايش را

چنان به جلو پرتاب مى كرد كه انگار يادش مى رفت كه آنھا به لگن كمرش وصل شده اند. اول

پاھايش مى آمدند، بعدش ھم بقیه اعضاى بدنش تالش مى كردند تا خودشان را به آن ھا برسانند.

در ھمان روز اول، اسمش را قبل از ھر چیز بر روى تخته سیاه نوشت. البته فقط آخرين تیكه اش را.

"ـ گفت: "اسم من پالیس است. تلفظ كنید: پ، ا، ل، ى ، س.

ست. ھنوز سى اھمه بچه ھا بزودى پى بردند كه بد آورده ايم و قرعه بدشانسى بنام ما خورده

ثانیه اى از ورودش به كالس نگذشته بود كه در حال نوشتن، تلفظ نمودن و ھجى كردن اسمش بود.

به ھم ديگر می گفتیم كه اگه ھمین طورى پیش بره كار به جائى خواھد رسید كه ما را وادار كنه تا

اسمش را روى اونیفرم ھايمان گلدوزى كنیم!

 ھمه كارھا در جھت بدتر شدن به پیش رفت. او در توھین كردن به افراد وخرداز اين لحظه به بعد

كردن شخصیت آن ھا كوچكترين ابائى به خود راه نمى داد.

اگه كسى كلمه اى را بد ھجى مى كرد، وادارش می ساخت تا آن را پنجاه مرتبه بنويسد. اگه شما

جمله اى را بد تلفظ مى كرديد، مجبورتان مى كرد تا زبانتان را شكنجه كنید. و بالفاصله بعدش او بود

كه شكنجه تان مى كرد.

گوشمالى دادن از تخصص ھايش بود. با وى دستور زبان فرانسه به كابوس تبديل شده بود.

چند ماھى بعد از آمدن آقاى پالیس، ديگه نقشه فرانسه را بدون جارى شدن اشك از چشمانم،
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نمى توانستم نگاه كنم. در بعد از ظھر سه شنبه اى، در ثلث آخر، اوضاع من واقعا در ھم بر ھم

شد. معلم داشت به ما ديكته مى گفت. خودم را به جلو خم كردم تا چیزى را در گوشى به رفیقم

بگويم . قصد خاصى نداشتم.

فقط مى خواستم بدانم كه براى يك ديكته فرانسه گفتن، بايد لزوما يك ديكتاتور بود. بدبختانه، رفیق

ھم كالسى ام بى موقع  زد زير خنده. آقاى پالیس آن را شنید. كله اش را فورا بر روى پاشنه گردن

به طرف ما چنان چرخاند كه طنین صداش از گوشش خارج مى شد.

يقه مرا چسبید و گفت: بله، "سمپل" ؟

- با لبخندى معصومانه جواب دادم: بله آقا معلم؟

- آيا چیزى است كه من بايد بدانم؟ چیزى كه براى ھمه ما خنده دار باشد؟

او خود را به طرف من پرت كرده، گوش چپ مرا بین انگشتان شست و سبابه اش به طور محكم

گرفت.

- راستى " سمپل " فعل خنديدن را در زبان فرانسه چگونه صرف مى كنیم؟

با ابرو ھاى در ھم كشیده، گفتم: نمى دانم آقا معلم. 

- خنديدن، فعل بى قاعده خنديدن. مى خندم، می خندى، مى خندد…  " سمپل! " فكر مى كنم كه

بھتره شما، پس از تعطیل شدن كالس، به عنوان تنبیه در مدرسه بمانید. چون شما خنديدن را

خیلى دوست داريد، برايم  مصدر، انواع گذشته ھا، حال اخبارى، امرى، آينده و حال التزامى فعل

خنديدن را خواھید نوشت. شیر فھم شدى؟

-آقاى دبیر، ولى...

- " سمپل"، اعتراض مى كنى؟

- نه، آقا معلم.

ھیچ كس به آقاى پالیس اعتراض نمى كرد. مگر اين كه كسى مى خواست بقیه روزش را در

مدرسه صرف نوشتن مصدر، گذشته ساده و حالت ھاى شرطى فعل اعتراض كردن، بگذراند.

در يك بعد از ظھر خوب  آفتابى، خودم را در كالسى سوت و كور، تك و تنھا يافته و با آخرين مشتقات

فعل "خنديدن" ور مى رفتم.

آونگ يك ساعت ديوارى در باالى در، با سر و صدايى نوسان مى كرد. ساعت چھار و ربع، ھنوز آينده

فعل خنديدن را تمام نكرده بودم كه آينده خودم با باز شدن در به روى " بويل" و" سناپ" به ھیچ وجه

روشن نبود.

اصال انتظار ديدنشان را نداشتم.

" سناپ" رئیس اداره آگاھى اسكاتلند يارد و"بويل" دستیار نا لوطى او، آدمى بد تركیب و غیر قابل

تحمل بود.
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يقه مرا چسبید و گفت: بله، "سمپل" ؟

- با لبخندى معصومانه جواب دادم: بله آقا معلم؟

- آيا چیزى است كه من بايد بدانم؟ چیزى كه براى ھمه ما خنده دار باشد؟

او خود را به طرف من پرت كرده، گوش چپ مرا بین انگشتان شست و سبابه اش به طور محكم

گرفت.

- راستى " سمپل " فعل خنديدن را در زبان فرانسه چگونه صرف مى كنیم؟

با ابرو ھاى در ھم كشیده، گفتم: نمى دانم آقا معلم. 

- خنديدن، فعل بى قاعده خنديدن. مى خندم، می خندى، مى خندد…  " سمپل! " فكر مى كنم كه

بھتره شما، پس از تعطیل شدن كالس، به عنوان تنبیه در مدرسه بمانید. چون شما خنديدن را

خیلى دوست داريد، برايم  مصدر، انواع گذشته ھا، حال اخبارى، امرى، آينده و حال التزامى فعل

خنديدن را خواھید نوشت. شیر فھم شدى؟

-آقاى دبیر، ولى...

- " سمپل"، اعتراض مى كنى؟

- نه، آقا معلم.

ھیچ كس به آقاى پالیس اعتراض نمى كرد. مگر اين كه كسى مى خواست بقیه روزش را در

مدرسه صرف نوشتن مصدر، گذشته ساده و حالت ھاى شرطى فعل اعتراض كردن، بگذراند.

در يك بعد از ظھر خوب  آفتابى، خودم را در كالسى سوت و كور، تك و تنھا يافته و با آخرين مشتقات

فعل "خنديدن" ور مى رفتم.

آونگ يك ساعت ديوارى در باالى در، با سر و صدايى نوسان مى كرد. ساعت چھار و ربع، ھنوز آينده

فعل خنديدن را تمام نكرده بودم كه آينده خودم با باز شدن در به روى " بويل" و" سناپ" به ھیچ وجه

روشن نبود.

اصال انتظار ديدنشان را نداشتم.

" سناپ" رئیس اداره آگاھى اسكاتلند يارد و"بويل" دستیار نا لوطى او، آدمى بد تركیب و غیر قابل

تحمل بود.

" سناپ" تل بزرگى از گوشت آدمى بود كه ھر آن امكان داشت لباسش را بتركاند. يك آدم خیكى به

تمام معنا. پوستش سرخ و چشمانش باريك بود. در كنار يك خوك ملبس، براى تشخیص آن دو از ھم

ديگر، مى بايستى صبر مى كردى تا يكى از آن ھا صداى خوك در بیاورد تا فرقشان را در يابى.



"بويل" چنان ھیبتى داشت كه مرا دقیقا به ياد كالفى از موھاى سیاه كه در جمجمه اى كاشته و

آرايش شده باشد، مى انداخت. باال تنه اش به شدت پشمالوى در ھم بر ھم بود. "بويل" كه ريخت

مشت زن ھا را داشت (مشت زن يا سگ؟ كامال مطمئن نیستم)، از خشونت لذت مى برد و كیف

مى كرد. از من بدش مى آمد. من فقط سیزده ساله بودم. ولى انگاركه سوگند خورده بود تا نگذارد

من به چھارده ساله ھا برسم.

"سناپ" زير لب زمزمه كرد: خوب، خوب، خوب. مثل اين كه دوباره ھم ديگر را مالقات مى كنیم.

- مى گويم: نیشگونم بگیريد تا يقین كنم كه خواب نمى بینم.

چشمان "بويل" برق مى زند. پايى را به جلو گذاشته و مى گويد: باشه نیشگونت خواھم گرفت.

- سناپ وى را متوقف كرده و گفت: حاال نه! بويل.

- اما اوگفت...

- اين يك تصوير بود.

بويل در حالى كه سعى مى كرد تصوير را تصور كند، سرش را خاراند. سناپ در گوشه میز ادارى

نشسته و دفتر تكالیفى را باز كرد:

- اين چیه؟

جواب دادم: فرانسه

در حالى كه او دفتر را بر سر جايش گذاشته و مى خواست سیگارى را روشن كند، چنین جمع

بندى كرد:

آه بله، در واقع بنظر من خرچنگ قورباغه است. ببینم حالت چطوره؟

در جواب گفتم: شما اينجا چه مى كنید؟

پیشاپیش احساس مى كردم كه  آن ھا براى احوال پرسى و یا برای با خبر شدن از سالمتى من

نیامده اند. وقتى اين دو نفر، اطالعاتى در مورد كسانى مى خواستند، معنايش آن بود كه افراد

مذكور تحت تعقیب ھستند.

- آمديم تا ترا ببینیم.

- خوب حاال مرا ديديد. اگر اجازه فرمائید...

دستم را به طرف كیفم دراز كردم.

- نه به اين زودى، بچه جون.

در حالی كه سناپ سیگارش را روى يك زير سیگارى تكان مى داد، مرا گرفته و گفت: نه به اين

زودى بچه جون. در حقیقت بويل و من فكر مى كنیم كه به كمك تو نیاز داريم.

- به كمك من؟

سناپ لبش را گازگرفت. به آشكارا ديده مى شد كه تقاضاى او از من برايش سخت بود و من دركش

مى كردم. آخه من در مقابل وى كه داراى كاله گنده اسكاتلنديارد بود، بچه اى بیش نبودم. به غبغب

شغلى آقا بر خورده بود. بويل دسیسه گر اخمو، پشتش را به ديوار تكیه داده بود. او قصدش اذيت و

آزار من بود.

"بويل" چنان ھیبتى داشت كه مرا دقیقا به ياد كالفى از موھاى سیاه كه در جمجمه اى كاشته و

آرايش شده باشد، مى انداخت. باال تنه اش به شدت پشمالوى در ھم بر ھم بود. "بويل" كه ريخت

مشت زن ھا را داشت (مشت زن يا سگ؟ كامال مطمئن نیستم)، از خشونت لذت مى برد و كیف

مى كرد. از من بدش مى آمد. من فقط سیزده ساله بودم. ولى انگاركه سوگند خورده بود تا نگذارد

من به چھارده ساله ھا برسم.

"سناپ" زير لب زمزمه كرد: خوب، خوب، خوب. مثل اين كه دوباره ھم ديگر را مالقات مى كنیم.

- مى گويم: نیشگونم بگیريد تا يقین كنم كه خواب نمى بینم.

چشمان "بويل" برق مى زند. پايى را به جلو گذاشته و مى گويد: باشه نیشگونت خواھم گرفت.

- سناپ وى را متوقف كرده و گفت: حاال نه! بويل.

- اما اوگفت...

- اين يك تصوير بود.

بويل در حالى كه سعى مى كرد تصوير را تصور كند، سرش را خاراند. سناپ در گوشه میز ادارى

نشسته و دفتر تكالیفى را باز كرد:

- اين چیه؟

جواب دادم: فرانسه

در حالى كه او دفتر را بر سر جايش گذاشته و مى خواست سیگارى را روشن كند، چنین جمع

بندى كرد:

آه بله، در واقع بنظر من خرچنگ قورباغه است. ببینم حالت چطوره؟

در جواب گفتم: شما اينجا چه مى كنید؟

پیشاپیش احساس مى كردم كه  آن ھا براى احوال پرسى و یا برای با خبر شدن از سالمتى من

نیامده اند. وقتى اين دو نفر، اطالعاتى در مورد كسانى مى خواستند، معنايش آن بود كه افراد

مذكور تحت تعقیب ھستند.

- آمديم تا ترا ببینیم.

- خوب حاال مرا ديديد. اگر اجازه فرمائید...

دستم را به طرف كیفم دراز كردم.

- نه به اين زودى، بچه جون.

در حالی كه سناپ سیگارش را روى يك زير سیگارى تكان مى داد، مرا گرفته و گفت: نه به اين

زودى بچه جون. در حقیقت بويل و من فكر مى كنیم كه به كمك تو نیاز داريم.

- به كمك من؟

سناپ لبش را گازگرفت. به آشكارا ديده مى شد كه تقاضاى او از من برايش سخت بود و من دركش

مى كردم. آخه من در مقابل وى كه داراى كاله گنده اسكاتلنديارد بود، بچه اى بیش نبودم. به غبغب

شغلى آقا بر خورده بود. بويل دسیسه گر اخمو، پشتش را به ديوار تكیه داده بود. او قصدش اذيت و

آزار من بود.



سناپ پرسید: آيا تو ژان پاور را مى شناسى؟

- نه، آيا بايد بشناسمش؟

- آخه در آوريل گذشته، وقتى روانه زندانش مى ساختند، روزنامه ھا در صفحات اولشان، خیلى از

آن حرف مى زدند. پانزده سال برايش بريدند. 

- مسخره است.

- آره، در حالى كه سناپ يك حلقه دود را فوت مى كرد، گفت: مخصوصا كه پانزده ساله اى ھم بیش

نیست. مطبوعات وى را دشمن شماره يك مردم نامیدند. حداقل براى يك بار ھم كه شده آن ھا غلو

نكردند.

- يعنى...؟

ا آتش زد. در سن ھشت سالگى اولین بارى كه براى يك دزدى دست بهاو باغچه طفولیت خود ر

اسلحه برد، به خاطر چھار بسته شكالت مارس و يك تن يخ بود. در سیزده سالگى، پاور به رھبرى

خطرناك ترين باند لندن رسید. نام اين باند تیر و كمان بود...

 کارھای اينى لوله اره اى و غیره استفاده مى كردند.خوش مزه بود، براى اينكه آن ھا از تفنگ ھا

ژان پاور ديگه ضايع بود و گندش را ھم در آورده بود. واقعا فاسد به نام بود. حتى براى تراشیدن لوله

تفنگ ھايش، اره را ھم دزديده بود.

مدت زيادى سكوت كاملى حكمفرما شد. پرسیدم اين حرف ھا چه ربطى به من دارد؟

در واقع ھیچ عالقه اى به دانستنش نداشتم، ولى از سكوت زيادى متنفر بودم.

سناپ در ادامه حرف ھايش گفت: ما در سال گذشته ژان پاور را دستگیر كرديم. او را در حال ارتكاب

جرم و در حال تالش براى دزديدن يك پالتو پوست گران قیمت زنانه از فروشگاه بزرگ ھارولد، غافل

گیر ساختیم.

وقتى ژان اجناس خريد مى كند، آدم بايد خیلى خوشحال باشد كه وى مغازه و ويترين ھا را برايش

مى گذارد.

- پس شما آن را دستگیر كرديد، حاال ديگه چه مى خواھید؟

در حالى كه سناپ سیگارش را به طرف زير سیگارى دراز مى كرد، جواب داد: ما آن فردى را 

مى خواھیم كه ژان معموال پالتوھاى پوست را به وى می فروشد.

كمى صداى جیرجیر آمد. شايد از طرف بويل بود.

بويل ادامه داد: فانس. مردى كه تمام اجناس دزدى شده را خريد و سپس در انگلیس و يا تقريبا در

سرتاسر اروپا آبشان كرد.

- "نیك" مى بینی؟ خالف كارى، دم و دستگاه و موسسه بزرگى است. دزدى، جیب برى، باال

كشیدن اموال...

ھمه ساله، كوھى از كاال ھا تبخیر مى شوند. پالتو پوستین، جا شمعى نقره اى، ويسكى

اسكاتلندى، دستگاه صوتى "ھاى- فى" ژاپنى، ھمه دزديده مى شوند.

- مى خواھید بگوئید... مثل يك تاجر؟

سناپ پرسید: آيا تو ژان پاور را مى شناسى؟

- نه، آيا بايد بشناسمش؟

- آخه در آوريل گذشته، وقتى روانه زندانش مى ساختند، روزنامه ھا در صفحات اولشان، خیلى از

آن حرف مى زدند. پانزده سال برايش بريدند. 

- مسخره است.

- آره، در حالى كه سناپ يك حلقه دود را فوت مى كرد، گفت: مخصوصا كه پانزده ساله اى ھم بیش

نیست. مطبوعات وى را دشمن شماره يك مردم نامیدند. حداقل براى يك بار ھم كه شده آن ھا غلو

نكردند.

- يعنى...؟

ا آتش زد. در سن ھشت سالگى اولین بارى كه براى يك دزدى دست بهاو باغچه طفولیت خود ر

اسلحه برد، به خاطر چھار بسته شكالت مارس و يك تن يخ بود. در سیزده سالگى، پاور به رھبرى

خطرناك ترين باند لندن رسید. نام اين باند تیر و كمان بود...

 کارھای اينى لوله اره اى و غیره استفاده مى كردند.خوش مزه بود، براى اينكه آن ھا از تفنگ ھا

ژان پاور ديگه ضايع بود و گندش را ھم در آورده بود. واقعا فاسد به نام بود. حتى براى تراشیدن لوله

تفنگ ھايش، اره را ھم دزديده بود.

مدت زيادى سكوت كاملى حكمفرما شد. پرسیدم اين حرف ھا چه ربطى به من دارد؟

در واقع ھیچ عالقه اى به دانستنش نداشتم، ولى از سكوت زيادى متنفر بودم.

سناپ در ادامه حرف ھايش گفت: ما در سال گذشته ژان پاور را دستگیر كرديم. او را در حال ارتكاب

جرم و در حال تالش براى دزديدن يك پالتو پوست گران قیمت زنانه از فروشگاه بزرگ ھارولد، غافل

گیر ساختیم.

وقتى ژان اجناس خريد مى كند، آدم بايد خیلى خوشحال باشد كه وى مغازه و ويترين ھا را برايش

مى گذارد.

- پس شما آن را دستگیر كرديد، حاال ديگه چه مى خواھید؟

در حالى كه سناپ سیگارش را به طرف زير سیگارى دراز مى كرد، جواب داد: ما آن فردى را 

مى خواھیم كه ژان معموال پالتوھاى پوست را به وى می فروشد.

كمى صداى جیرجیر آمد. شايد از طرف بويل بود.

بويل ادامه داد: فانس. مردى كه تمام اجناس دزدى شده را خريد و سپس در انگلیس و يا تقريبا در

سرتاسر اروپا آبشان كرد.

- "نیك" مى بینی؟ خالف كارى، دم و دستگاه و موسسه بزرگى است. دزدى، جیب برى، باال

كشیدن اموال...

ھمه ساله، كوھى از كاال ھا تبخیر مى شوند. پالتو پوستین، جا شمعى نقره اى، ويسكى

اسكاتلندى، دستگاه صوتى "ھاى- فى" ژاپنى، ھمه دزديده مى شوند.

- مى خواھید بگوئید... مثل يك تاجر؟



- كامال صحیح است. اين مرد مى تواند يك تاجر، يك بانكدار، و يا ھر كس ديگرى باشد. او خودش را

آلوده نكرده و دست به سیاه و سفید نمى زند. ولى عامل اصلى تماس با ھمه باندھاى اروپاى

شرقى مى باشد. اگر ما دست روى آن بگذاريم، روزگار تمام دزدان سیاه خواھد شد و ھمه شان به

تله خواھند افتاد. تصور كن كه چه چیزھايى را برايمان تعريف خواھد كرد. ولى وى يك مرد نامرئى

است. نمى دانم چه ھیبتى دارد و شبیه چه چیزى است. نمى دانم كجا زندگى مى كند. او براى

ما نامى بیش نیست: فانس.

بايد او را دستگیر كنیم.

در حالى كه صداى بويل در اتاق مى پیچد، تكرار مى كند: بايد آن را دستگیر كنیم.

- بله موضوع را گرفتم. چرخى به طرف سناپ زده و گفتم: چرا از ژان پاور نمى پرسید؟

سناپ دومین سیگارش را روشن كرد.

- ما از وى پرسیديم. حتى به وى پیشنھاد كرديم در ازاى يك اسم، جرمش را تا نصف آن تقلیل

خواھیم داد. اما او خل است. آن را رد كرد. 

- زير لب گفتم: رمز آبرو و شرف و حیثیت ولگردان در ھمین است.

- چى دارى مى گى؟ اگر الزم باشد پاور مادر بزرگش را خواھد فروخت. كما اينكه آن را فروخته. حاال

او در يك معدن نمك عربستان سعودى كار مى كند. ولى آن را به يك پلیس نخواھد فروخت. او از

پلیس متنفر است. ھرگز كلمه اى به ما نخواھد گفت. اما احتمال دارد تا نامى را كه به دنبالش

ھستیم، براى كسى كه بشناسد و به وى اعتماد كند، به زبان آورد. فردى كه دوست صمیمى او

باشد...

- با غرش گفتم: به كجا مى خواھید برسید؟

كم كم احساس بدى به من دست مى داد. در واقع از زمانى كه آن ھا وارد كالس شده بودند، اين

احساس ناراحتى را داشتم. اوضاع شبیه يك بازى پازلى بود كه داشت تكه تكه درست مى شد.

نقش من ھم يواش يواش مشخص تر مى گرديد.

سناپ در ادامه حرف ھايش گفت كه ژان پاور پانزده ساله، براى زندان خیلى جوان است. و در عین

حال براى يك مركز تاديبى معمولى نوجوانان ھم خیلى خطرناك مى باشد. بدين جھت وى را به

يكى از مراكز خاص، با مراقبت ھاى ويژه اطراف لندن فرستاده اند. "استرانج- دى- ھال" براى جوانان

بزه كار در نظر گرفته شده است. ھیچ كدام باالى ھجده سال نبوده، ولى ھمه شان از دم، جنايت

كاران سر سختى ھستند. ما مايلیم تا تو به آنجا بروى.

- ھى، يك دقیقه! من جانى نیستم. من حتى سرسخت و خشن ھم نیستم. من آدم نرم و با

احساسى ھستم. من اسباب بازى ھاى عروسكى كرك دار و كتاب ھاى مصور را دوست دارم.

آدمى ھستم...

سناپ حرف مرا بريده و مى گويد: ما بر تو اسم تازه اى خواھیم گذاشت، با مشخصات تازه.

تو، ھم اتاقى ژان پاور خواھى شد. به محض اين كه چیزى را كه ما به دنبال كشفش ھستیم،

فھمیدى؛ ترا در خواھیم آورد. و به مدرسه و درس و مشق خود باز خواھى گشت. حتى زود تر از
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آنچه كه فكرش را بكنى.

مى توان گفت كه به نوعى، از زندانى به زندانى ديگر! حتى اگر مى توانستم با اين كار، سه ماه

تمام از مدرسه غیبت كنم، باز ھم ھر گز به آن تن نمى دادم. سناپ، ژان پاور را خل حساب 

مى كرد. ولى خودش با اين نقشه احمقانه اش به مراتب خل تر از او بود.

ـ گفتم: خالصه كنیم. شما مى خواھید تحت مراقبت ھاى ويژه خودتان، مرا با شاگرد آل كاپون در 

محله اى از حومه لندن زندانى كنید. بنا به درخواست شما، من بايد با وى خود را قاطى كرده و طرح

دوستى بريزم. البته ترجیحا قبل ازاينكه او خرخره  مرا بجود، من بايد كشف كنم كه اين فانس

معروف كیه، تا شما او را دستگیر كنید.

- سناپ خنديد وگفت: دقیقا. و حاال نظرت در اين باره چیست؟

- رك و پوست كنده: نه! به ھیچ قیمتى! شما مثل اينكه عقل از سرتان پريده، سناپ! براى يك

میلیون لیره ھم كه شده، نه!

- ببینم، آيا آنرا رد مى كنى؟

كیف مدرسه ام را جمع و جور كرده و از جايم بلند شدم. آقاى پالیس و افعال بى قاعده اش 

مى توانستند در انتظار بمانند. فقط تنھا چیزى كه مى خواستم، خروج از آنجا بود. ولى بويل از جا

پريده و جلو راه عبورم را سد كرد. قیافه اش حالتى را داشت كه مى توانست قطارى را متوقف

سازد.

"غرغر كنان گفت: اجازه بدھید تا سر عقلش بیارم رئیس."

- نه. بويل...

- اما...

- او تصمیمش را گرفته.

سناپ از جا برخاست. به نظرم رسید كه بويل به نقطه انفجارخود رسیده است. ولى وقتى دستم را

به طرف دستگیره درب دراز كردم، سعى نكرد جلويم را بگیرد.

" سناپ زير لب گفت: ھر وقت میل داشتى يه زنگى به من بزن.

- در جوابش گفتم: روی من زياد حساب نكنید. "

آن ھا را به حال خود رھا كرده و به خونه برگشتم، بدون اينكه ھیچ وقت، چیزى در این باره به كسى

بگویم. ھرچه را كه در مورد فكر احمقانه اشان به نظرم آمده بود، به آن ھا گفته بودم. مى توانستند

بروند و يك گیج ديگرى را گیر بیارند. صادقانه بايد بگويم كه فكر مى كردم كه ھمین كار را ھم خواھند

كرد. ولى خوب، زھى خیال باطل!
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بخش دوم

طوطى بنفش

شما بايد از خود بپرسید كه پسر رعنائى چون من، در مقابل اين دو نفر(بويل و سناپ) نا مرد و

عوضى چه كار مى توانست بكند؟ اين قصه سر دراز داره، در حقیقت قصه مثنوى ھفتاد منى است

كه آن را در كتابى به نام " شاھین مالتى" ذكر كرده ام.

ھمه چیز به خاطر برادر بزرگم ھربرت ( حاال اين بماند كه او نام ديگرى را بر خود نھاده بود)، شروع

شد. مدت زمان زيادى بود كه ھمه اش مى خواست گار آگاه خصوصى شود. پس از تصمیم ناگھانى

پدر و مادرم مبنى بر مھاجرت به استرالیا، او براى خود دفتزى را در محله "فولھام"  لندن گشوده و

نام " تیم دياموند" را بر خود نھاد. زيرا فكر مى كرد كه براى تجارت اين طورى بھتره.

تابلوی سر در حجره، چنین به چشم مى خورد:

" تیم دياموند و شركا - كارآگاه خصوصى".

يك سیاھى بر تابلو سايه مى افكند: ھربرت زياد با ھوش نبود.

اين تنھا چیزى است كه بتوان گفت. آيا ضرب المثل معروف قديمى را مى شناسید كه مى گويد:

كودن مثل پاھاى خود؟ خوب با ھربرت ھم مثل يك پاى كودن، نمى توانستید يك قدم به جلو بگذاريد.

ھربرت و من به ھمراه يك مرد كوچولوى بلیويائى، دو قاتل آلمانى، يك تمساح اھلى و يك قوطى

شكالت مالتى كه دارایی بزرگى به چشم مى آمد، زندگى پر تالتم خود را آغاز كرديم.

در اين رابطه بود كه فرصت آشنائى با سناپ و بويل به من دست داد. اما برخورد با تمساح بیشتر از

آشنائى با آنھا برايم سرگرم كننده بود. به ھر حال اين كار مال شش ماه پیش بود.

اغلب اوقات در جیب ھاى ھربرت و من شپش مى پريد، و اگر ھم گاھى شندر غازى گیرمان 

مى آمد، فورى خرجش مى كرديم.

شكالت ھاى مالتى درآمد خوبى برايمان داشتند. ولى تمام آن را در تعطیالت زمستانى و اسكى

بازى و براى شكستن پاى يكى توسط ھربرت، حیف و میل كرديم.

امرى كه عجیب و غريب بود و با عقل ناقص من جور در نمى آمد، اين بود كه اگر ھربرت پاى خودش

را مى شكست نه پاى يك اسكى باز ديگر را، بیمه تامین اجتماعى تا آخرين دينار ھزينه معالجه آن

را مى پرداخت! 

ته مانده پولمان ھم براى خريد فرش و مبلمان نو و لوازم خانگى رفت. و از آن پس، ديگه آس و پاس

بوديم.

موقع نھار به خانه رسیدم. غذاى آن روز ما طبق برنامه قبلى، چند لقمه لوبیا بود. غذائى كه روزھاى

شنبه و يكشنبه گذشته ھم از آن خورده بوديم. لوبیا بر روى تكه اى نان.
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شكالت مالتى كه دارایی بزرگى به چشم مى آمد، زندگى پر تالتم خود را آغاز كرديم.

در اين رابطه بود كه فرصت آشنائى با سناپ و بويل به من دست داد. اما برخورد با تمساح بیشتر از

آشنائى با آنھا برايم سرگرم كننده بود. به ھر حال اين كار مال شش ماه پیش بود.

اغلب اوقات در جیب ھاى ھربرت و من شپش مى پريد، و اگر ھم گاھى شندر غازى گیرمان 

مى آمد، فورى خرجش مى كرديم.

شكالت ھاى مالتى درآمد خوبى برايمان داشتند. ولى تمام آن را در تعطیالت زمستانى و اسكى

بازى و براى شكستن پاى يكى توسط ھربرت، حیف و میل كرديم.

امرى كه عجیب و غريب بود و با عقل ناقص من جور در نمى آمد، اين بود كه اگر ھربرت پاى خودش

را مى شكست نه پاى يك اسكى باز ديگر را، بیمه تامین اجتماعى تا آخرين دينار ھزينه معالجه آن

را مى پرداخت! 

ته مانده پولمان ھم براى خريد فرش و مبلمان نو و لوازم خانگى رفت. و از آن پس، ديگه آس و پاس

بوديم.

موقع نھار به خانه رسیدم. غذاى آن روز ما طبق برنامه قبلى، چند لقمه لوبیا بود. غذائى كه روزھاى

شنبه و يكشنبه گذشته ھم از آن خورده بوديم. لوبیا بر روى تكه اى نان.

به ھربرت پیشنھاد كردم، در دوشنبه اى كه مى آيد، براى تنوع ھم كه شده، این بار، نان را بر روى



لوبیا بمالیم…

ھنوز شانزده قوطى لوبیا در كمدمان باقى بود. زمانى كه ھمه نان ھا ته بكشند چه خواھیم كرد؟ 

احتماال با توجه به اينكه دور ھمه اين نان ھا شروع به سبز شدن و كپك زدن كرده اند، ما را زود تر از

زمان پیش بینى شده ترك خواھند كرد.

دو نامه در ورودى خانه در انتظارم بود.

يكیش از كتابخانه محله مان بود: يادم رفته بود تا كتابى را پس بدھم. جريمه سه ماه دیر کرد، بیش

تر از قیمت خريد كتاب برايم آب خواھد خورد. اسم كتاب: چگونه مى توانید از اوقات بیكاريتان، پول در

بیاوريد. صد البته كه چنین نبود.

نامه دوم از استرالیا پست شده بود.

صداى فس فس كردن ھربرت در آشپز خانه به گوش مى رسید. صدايش به اندازه صداى جوشش

يك كترى و يا يك زود پز، ماليم و موزون بود. نمى دانم به چه دلیل عالقه اى به ديدنش نداشتم. بنا

بر اين نامه را به اتاقم برده، كیف و كتابم را روى زمین و خودم را روى تخت پرت كردم. سپس شروع

به خواندن نامه ام نمودم.

نیكى عزيز:

قبل از اينكه با پاپا به خانه يكى از دوستانمان براى كباب خورى برويم، چند كلمه اى برايت مى

نويسم. آقائى كه ما را دعوت كرده با پدرت در يك جا كار مى كند. او درب فروش است. بدين خاطر ما

سه درب به اتاقمان اضافه كرده ايم. چیزى كه احمقانه است. زيرا آن ھا به ھیچ جائى باز نمى

شوند. ولى تو پدرت را مى شناسى، او كشته و مرده درب است. امیدوارم كه حالت خوب باشد.

دلم برايت خیلى تنگ شده و آرزو مى كنم که ترا در بین خودمان ببینم. حتم دارم كه از استرالیا

ت خواھد آمد. ھمیشه (به جز شب ھا) در تمام مدت، خورشید مى درخشد و ھمه آدم ھا، باخوش

حال و با معرفتند.

امیدوارم يادت نرفته باشد كه ھفته اى يك بار لباس زيرت را عوض كنى. با نامه بعدى برايت سه عدد

شورت با جیب كانگرويى استرالیائى خواھم فرستاد. ولى از حاال جاى آن ھا را آماده و مرتب كن.

دوست دارم كه به ديدن شما، تو و ھربرت، بیايم. ولى بچه كوچولوى تازه خیلى وقتم را مى گیرد.

. تصمیم گرفتیم كه او را " دورا "  صدايش كنیم

مواظب خودت باش!

مى بوسمت، مامان.

نامه مرا مايوس كرد. مادرم بچه دار شده بود. خواھرى كه ھرگز نديده بودمش. بعد از اين، مادرم

ديگر غم و غصه مرا نخواھد خورد. او زندگى تازه اى را شروع كرده بود. و از ھمه بدتر اينكه برايم يك

لوبیا بمالیم…

ھنوز شانزده قوطى لوبیا در كمدمان باقى بود. زمانى كه ھمه نان ھا ته بكشند چه خواھیم كرد؟ 

احتماال با توجه به اينكه دور ھمه اين نان ھا شروع به سبز شدن و كپك زدن كرده اند، ما را زود تر از

زمان پیش بینى شده ترك خواھند كرد.

دو نامه در ورودى خانه در انتظارم بود.

يكیش از كتابخانه محله مان بود: يادم رفته بود تا كتابى را پس بدھم. جريمه سه ماه دیر کرد، بیش

تر از قیمت خريد كتاب برايم آب خواھد خورد. اسم كتاب: چگونه مى توانید از اوقات بیكاريتان، پول در

بیاوريد. صد البته كه چنین نبود.

نامه دوم از استرالیا پست شده بود.

صداى فس فس كردن ھربرت در آشپز خانه به گوش مى رسید. صدايش به اندازه صداى جوشش

يك كترى و يا يك زود پز، ماليم و موزون بود. نمى دانم به چه دلیل عالقه اى به ديدنش نداشتم. بنا

بر اين نامه را به اتاقم برده، كیف و كتابم را روى زمین و خودم را روى تخت پرت كردم. سپس شروع

به خواندن نامه ام نمودم.

نیكى عزيز:

قبل از اينكه با پاپا به خانه يكى از دوستانمان براى كباب خورى برويم، چند كلمه اى برايت مى

نويسم. آقائى كه ما را دعوت كرده با پدرت در يك جا كار مى كند. او درب فروش است. بدين خاطر ما

سه درب به اتاقمان اضافه كرده ايم. چیزى كه احمقانه است. زيرا آن ھا به ھیچ جائى باز نمى

شوند. ولى تو پدرت را مى شناسى، او كشته و مرده درب است. امیدوارم كه حالت خوب باشد.

دلم برايت خیلى تنگ شده و آرزو مى كنم که ترا در بین خودمان ببینم. حتم دارم كه از استرالیا

ت خواھد آمد. ھمیشه (به جز شب ھا) در تمام مدت، خورشید مى درخشد و ھمه آدم ھا، باخوش

حال و با معرفتند.

امیدوارم يادت نرفته باشد كه ھفته اى يك بار لباس زيرت را عوض كنى. با نامه بعدى برايت سه عدد

شورت با جیب كانگرويى استرالیائى خواھم فرستاد. ولى از حاال جاى آن ھا را آماده و مرتب كن.

دوست دارم كه به ديدن شما، تو و ھربرت، بیايم. ولى بچه كوچولوى تازه خیلى وقتم را مى گیرد.

. تصمیم گرفتیم كه او را " دورا "  صدايش كنیم

مواظب خودت باش!

مى بوسمت، مامان.

نامه مرا مايوس كرد. مادرم بچه دار شده بود. خواھرى كه ھرگز نديده بودمش. بعد از اين، مادرم

ديگر غم و غصه مرا نخواھد خورد. او زندگى تازه اى را شروع كرده بود. و از ھمه بدتر اينكه برايم يك



صنار و شاھى ھم نفرستاده بود. سه تا شورت! اگر بخت با من خیلى يارى كند، آن ھا را می توانم

با يك قوطى كنسرو لوبیاى ديگرى تعويض كنم.

براى " دورا " خیلى غمگین بودم. اگر مى توانست ذره اى تصور كند كه چه چیزى در انتظارش

است، يقینا سريع به پرورشگاه خود بر مى گشت.

آھاى، والدين من آدم ھاى بدجنسى نبودند. ولى خودتان مى دانید كه چطوريند.

موھات را شانه كن! دندانھايت را بشوى! راست وايستا! با دھان پر حرف نزن!...

در زندگى من بیشتر از آئین نامه راھنمايى و رانندگى، قاعده و قانون وجود داشت. و حتى 

نمى توانستنم بدون ياد آورى و رجوع به پاراگراف سه فصل پنج قانون تعلیم و تربیت كودكان سرفه

كنم. زمانى كه آن ھا تصمیم گرفتند به استرالیا مھاجرت كنند، از دستشان در رفتم تا بیام با ھربرت

زندگى كنم. يك انتخاب تاسف بار!

نامه را در يكى از كشوھاى میزم سر داده و به طبقه ھمكف آمدم. آپارتمان را يك بوى عجیب و

غريبى فرا گرفته بود. ھمه بوھا به جز بوى لوبیا برايم بیگانه بودند. حتى قبل از تشخیص بو، آب از

لب و لوچه ھاى دھانم شروع به ريزش كرد. براى استشمام ھوايى تازه، در روى پله ھا ایستادم.

پیاز سرخ كرده! به سوى آشپزخانه ھجوم بردم. ھربرت با يك پیش بند سرخ كه به كمرش گره زده

بود، سر پا ايستاده و چیزى را در ماھى تابه اى تكان مى داد. نگاھى به روى میز انداختم. دو ساك

گنده فروشگاه بزرگ زنجیره اى، لبالب پر از تنقالت و شرينى جاتى بودند كه اگر گرسنگى در طى

شب ھاى متمادى مانع خوابم نمى شد، در روياھاى خود مى ديدم. بیسكوئیت، كیك، كالباس، تخم

مرغ، سیب، پرتقال...

پرسیدم چى شده؟ ... نه، بگذار خودم حدس بزنم. آيا تو در بلیت بخت آزمائى برنده شده اى؟ آيا از

كمك ھاى جھانى صلیب سرخ بھره مند گشته اى؟ آيا يك بورس دولتى در يافت كرده اى؟

در حین ھجوم بردن به طرف سیبى گفتم: اين يك معجزه است.

ھربرت آه سردى كشیده و گفت: نه، معجزه اى در كار نیست. كارى گیر آورده ام.

- خوب، پس واقعا معجزه شده. مى خواھى بگى كه كسى به تو پولى پرداخت كرده، و يا...؟

ھربرت در حالى كه به طرف اجاق مى چرخید گفت: از امروز به طور رسمى براى پیدا كردن طوطى

بنفش استخدام شده ام. استیك خود را چگونه مى خواھى؟ خام وخونین، نیم پخته يا كامال پخته؟

ـ جواب دادم خیلى بزرگ و غول آسا باشد.

ده دقیقه بعد بر سر میز غذا خورى نشسته و داشتیم غذاى يك ھفته را در يك وعده مى لونبانديم.

روز ھائى مى شه كه دلم براى داداش بزرگم ھربرت، واقعا مى سوزه.

گیريم كه او نمى توانست يك جدول تقاطع كلمات را حل كند، جنايت كه نكرده بود. گیريم كه او نمى

توانست بند كفش ھايش را ببندد و يا از تاريكى مى ترسید، ولى سه سالى بود كه با ھم داشتیم

زندگى مى كرديم. وضعیت مى توانست بدتر از اين ھا ھم باشد. در حقیقت اين چیزى بود كه

داشت اتفاق مى افتاد. بدون آنكه من ھنوز در جريانش باشم.

"ھربرت در حالی كه به دسر شكالتى حمله ور شده بود، 

صنار و شاھى ھم نفرستاده بود. سه تا شورت! اگر بخت با من خیلى يارى كند، آن ھا را می توانم

با يك قوطى كنسرو لوبیاى ديگرى تعويض كنم.

براى " دورا " خیلى غمگین بودم. اگر مى توانست ذره اى تصور كند كه چه چیزى در انتظارش

است، يقینا سريع به پرورشگاه خود بر مى گشت.

آھاى، والدين من آدم ھاى بدجنسى نبودند. ولى خودتان مى دانید كه چطوريند.

موھات را شانه كن! دندانھايت را بشوى! راست وايستا! با دھان پر حرف نزن!...

در زندگى من بیشتر از آئین نامه راھنمايى و رانندگى، قاعده و قانون وجود داشت. و حتى 

نمى توانستنم بدون ياد آورى و رجوع به پاراگراف سه فصل پنج قانون تعلیم و تربیت كودكان سرفه

كنم. زمانى كه آن ھا تصمیم گرفتند به استرالیا مھاجرت كنند، از دستشان در رفتم تا بیام با ھربرت

زندگى كنم. يك انتخاب تاسف بار!

نامه را در يكى از كشوھاى میزم سر داده و به طبقه ھمكف آمدم. آپارتمان را يك بوى عجیب و

غريبى فرا گرفته بود. ھمه بوھا به جز بوى لوبیا برايم بیگانه بودند. حتى قبل از تشخیص بو، آب از

لب و لوچه ھاى دھانم شروع به ريزش كرد. براى استشمام ھوايى تازه، در روى پله ھا ایستادم.

پیاز سرخ كرده! به سوى آشپزخانه ھجوم بردم. ھربرت با يك پیش بند سرخ كه به كمرش گره زده

بود، سر پا ايستاده و چیزى را در ماھى تابه اى تكان مى داد. نگاھى به روى میز انداختم. دو ساك

گنده فروشگاه بزرگ زنجیره اى، لبالب پر از تنقالت و شرينى جاتى بودند كه اگر گرسنگى در طى

شب ھاى متمادى مانع خوابم نمى شد، در روياھاى خود مى ديدم. بیسكوئیت، كیك، كالباس، تخم

مرغ، سیب، پرتقال...

پرسیدم چى شده؟ ... نه، بگذار خودم حدس بزنم. آيا تو در بلیت بخت آزمائى برنده شده اى؟ آيا از

كمك ھاى جھانى صلیب سرخ بھره مند گشته اى؟ آيا يك بورس دولتى در يافت كرده اى؟

در حین ھجوم بردن به طرف سیبى گفتم: اين يك معجزه است.

ھربرت آه سردى كشیده و گفت: نه، معجزه اى در كار نیست. كارى گیر آورده ام.

- خوب، پس واقعا معجزه شده. مى خواھى بگى كه كسى به تو پولى پرداخت كرده، و يا...؟

ھربرت در حالى كه به طرف اجاق مى چرخید گفت: از امروز به طور رسمى براى پیدا كردن طوطى

بنفش استخدام شده ام. استیك خود را چگونه مى خواھى؟ خام وخونین، نیم پخته يا كامال پخته؟

ـ جواب دادم خیلى بزرگ و غول آسا باشد.

ده دقیقه بعد بر سر میز غذا خورى نشسته و داشتیم غذاى يك ھفته را در يك وعده مى لونبانديم.

روز ھائى مى شه كه دلم براى داداش بزرگم ھربرت، واقعا مى سوزه.

گیريم كه او نمى توانست يك جدول تقاطع كلمات را حل كند، جنايت كه نكرده بود. گیريم كه او نمى

توانست بند كفش ھايش را ببندد و يا از تاريكى مى ترسید، ولى سه سالى بود كه با ھم داشتیم

زندگى مى كرديم. وضعیت مى توانست بدتر از اين ھا ھم باشد. در حقیقت اين چیزى بود كه

داشت اتفاق مى افتاد. بدون آنكه من ھنوز در جريانش باشم.

"ھربرت در حالی كه به دسر شكالتى حمله ور شده بود، 



ـ گفت: از استرالیا چه خبر؟

ـ خبر مھمى نیست.

ـ مامان برايمان پول فرستاد؟

ـ نه، ولى او چند تا شورت برايم خواھد فرستاد. 

ـ ھربرت سرش را تكان داد و گفت: چند تا شورت؟ اون ھم ديگه زياده روى مى كنه. 

ـ آخرين لقمه شیرينى را در دھانم قورت داده، زمزمه كنان زير لب گفتم: مى خواھى بگى كه اون

زيادى غلو مى كنه؟ خوب، "تیم"، حاال به من بگو ببینم داستان اين طوطیه چیه؟

ـ بايد پیدايش كنم. گم شده. 

ـ از يك باغ وحش در رفته؟

ـ ھربرت خنده كنان: نه، از يك موزه. آن يك پرنده نیست، بلكه يك گلدونه.

او بشقابش را به كنارى ھل داده و دفترچه يادداشتى را از جیبش در آورد. ابروانش در ھم كشیده

شده و لبانش كمى جمع و جور شدند. ھر وقت مى خواست كه شبیه كارآگاه ھاى خصوصى

باشد، اين افه را مى آمد. راستى فكر مى كرد كه كدام يك از ما در اشتباھیم؟ در ھر صورت، من

يكى كه نبودم.

ھربرت در ادامه حرف ھايش مى گويد اين يك گلدان "مینگ" است. با سى سانتیمتر بلندى، سفید

و آبى و با يك طوطى بنفش صدفى بر رويش. آن را در قرن پانزدھم، براى " چنگ ـ ھوا"، امپراطور

چین ساخته اند.

ـ چنگ كى؟ 

ـ نه، چنگ ـ ھوآ. يك پھلوان پنبه چینى... اووو... نه، مى خواستم بگويم يك سردار داناى چینى.

خالصه يك فرد مھم و كت و كلفت. اون بود كه دستور ساختن اين گلدون را داد.

ـ چیز با ارزشیه؟

ن شراب بر روى لباسشھربرت در حالى كه خودش را بر روى صندلیش ول مى كرد، باعث پاشید 

شد.

ـ او گفت: شوخى مى كنى! مثل گنج قارونه. روى كلماتم تاكید 

مى كنم: گنح قارون. آن در نوع خود، تنھا گلدون موجود جھان است. میلیون ھا مى ارزه. از ھفتاد

سال پیش در موزه بريتانیا به نمايش گذاشته شده است. يك ھفته پیش تصمیم گرفتند تا آن را براى

تر و تمیز كردن به نزد تعمیر كارى ببرند. ولى ھر گز به مقصدش نرسید. سر ساعت نه و چھل و پنج

دقیقه در وانت موزه گذاشته شد.

ـ و وقتى كه كامیونت رسید...

ـ وانت ھر گز نرسید. آن ھم ربوده شد.

راننده براى بنزين زدن، در پمپ بنزين "كام دن" توقف كرد. او برای پرداخت بھاى بنزين، وارد فروشگاه

پمپ بنزين شد. اما وقتى كه از آنجا خارج گرديد، وانت آب شده و رفته بود زمین.

ـ با گلدون در داخلش.

ـ گفت: از استرالیا چه خبر؟

ـ خبر مھمى نیست.

ـ مامان برايمان پول فرستاد؟

ـ نه، ولى او چند تا شورت برايم خواھد فرستاد. 

ـ ھربرت سرش را تكان داد و گفت: چند تا شورت؟ اون ھم ديگه زياده روى مى كنه. 

ـ آخرين لقمه شیرينى را در دھانم قورت داده، زمزمه كنان زير لب گفتم: مى خواھى بگى كه اون

زيادى غلو مى كنه؟ خوب، "تیم"، حاال به من بگو ببینم داستان اين طوطیه چیه؟

ـ بايد پیدايش كنم. گم شده. 

ـ از يك باغ وحش در رفته؟

ـ ھربرت خنده كنان: نه، از يك موزه. آن يك پرنده نیست، بلكه يك گلدونه.

او بشقابش را به كنارى ھل داده و دفترچه يادداشتى را از جیبش در آورد. ابروانش در ھم كشیده

شده و لبانش كمى جمع و جور شدند. ھر وقت مى خواست كه شبیه كارآگاه ھاى خصوصى

باشد، اين افه را مى آمد. راستى فكر مى كرد كه كدام يك از ما در اشتباھیم؟ در ھر صورت، من

يكى كه نبودم.

ھربرت در ادامه حرف ھايش مى گويد اين يك گلدان "مینگ" است. با سى سانتیمتر بلندى، سفید

و آبى و با يك طوطى بنفش صدفى بر رويش. آن را در قرن پانزدھم، براى " چنگ ـ ھوا"، امپراطور

چین ساخته اند.

ـ چنگ كى؟ 

ـ نه، چنگ ـ ھوآ. يك پھلوان پنبه چینى... اووو... نه، مى خواستم بگويم يك سردار داناى چینى.

خالصه يك فرد مھم و كت و كلفت. اون بود كه دستور ساختن اين گلدون را داد.

ـ چیز با ارزشیه؟

ن شراب بر روى لباسشھربرت در حالى كه خودش را بر روى صندلیش ول مى كرد، باعث پاشید 

شد.

ـ او گفت: شوخى مى كنى! مثل گنج قارونه. روى كلماتم تاكید 

مى كنم: گنح قارون. آن در نوع خود، تنھا گلدون موجود جھان است. میلیون ھا مى ارزه. از ھفتاد

سال پیش در موزه بريتانیا به نمايش گذاشته شده است. يك ھفته پیش تصمیم گرفتند تا آن را براى

تر و تمیز كردن به نزد تعمیر كارى ببرند. ولى ھر گز به مقصدش نرسید. سر ساعت نه و چھل و پنج

دقیقه در وانت موزه گذاشته شد.

ـ و وقتى كه كامیونت رسید...

ـ وانت ھر گز نرسید. آن ھم ربوده شد.

راننده براى بنزين زدن، در پمپ بنزين "كام دن" توقف كرد. او برای پرداخت بھاى بنزين، وارد فروشگاه

پمپ بنزين شد. اما وقتى كه از آنجا خارج گرديد، وانت آب شده و رفته بود زمین.

ـ با گلدون در داخلش.



ـ دقیقا.

ـ پرسیدم: چرا مسولین موزه به پیش پلیس نرفتند؟ چرا تو؟

ـ نیك، آن ھا اصال دوست ندارند پلیس را از اين امر آگاه سازند.

ھربرت با گوشه چشمش، نگاھى عاقل اندر سفیه بر من انداخته و گفت: مى فھمى، نمى توان

ھیچ قیمتى بر روى اين مینگ سلطنتى گذاشت. موزه مى خواھد آن را باز يابد، ولى نه به ھر

قیمتى. به ھیچوجه نبايد با سر و صدا و مفتضحانه باشد كه بعدش، بى آبرويى بار بیاره.

اين كاريه كه فقط از " تیم دياموند " ساخته است.

در حالى كه مفتول ھاى بى ارزشى را در كله ام مجسم مى كنم، مى گويم: 

چطورى آنان ترا كشف كرده اند؟ 

ـ خوب ... ھى ...

او آشكارا ترجیح مى داد تا از جواب دادن به سوال من طفره رود. 

باالخره او چنین اعتراف كرد: در حقیقت، ھى... خاله مورين مرا به آن ھا سفارش كرده.

ـ خاله مورين؟ ھمانى كه يك لگن خاصره پالستیكى داره؟ 

ـ ھربرت اخمو كنان و با ادا و اطوار در آوردن گفت: بله.

ـ در مورد " شرلوك ھلمس" و يا "مايك ھامر" شديدا ترديد كرده و به خود مى گويم كه حتما

سفارش آنان را ھم خاله ھايشان كرده بودند. 

ھربرت تصريح كرد كه خاله مورين يكى از محافظین را مى شناسد. در ھر صورت... من مرد میدان

ام. اگر آن ھا گلدونشون را مى خواھند، آن را برايشون پیدا خواھم كرد. تا موفق نشوم، ولش نكرده

و از پاى نخواھم نشست. 

ـ مخصوصا مواظب باش و گلدون را ول نكن. 

ھربرت براى خودش پیاله اى شراب مى ريزد. در حالیكه ھاله اى از خجالت بر من مستولى گشته،

چشمانم را پايین مى اندازم. با او يك كمى خشك و خشن برخورد كردم. از ھمه اين ھا كه بگذريم،

چند لحظه پیش، او بھترين غذاى ھفته ام را به من تقديم کرده بود. اين امر سبب شد تا به موضوع

اصلى بپردازم.

ـ ھربرت، آنان چقدر به تو مى پردازند؟ 

غنچه خنده بر لبانش گل انداخت: 

ـ صد پوند در اول، باضافه ده پوند در روز براى ھزينه.

ـ ده پوند؟ 

ـ خوب، آخه... اين كار برايم ھزينه داره. 

ـ عالیه. 

شش دانگ حواسم در جاى ديگه بود. به گلدون ديگه فكر نمى كردم. 

از طرف مدرسه يك گردش علمى به قصد رفتن به صومعه " وبرن"، و قلعه محل نگھدارى حیوانات

وحشى، پبش بینى شده بود. من زياد ھم كشته و مرده بناھايى كه با سالن ھاى پى در پى

ـ دقیقا.

ـ پرسیدم: چرا مسولین موزه به پیش پلیس نرفتند؟ چرا تو؟

ـ نیك، آن ھا اصال دوست ندارند پلیس را از اين امر آگاه سازند.

ھربرت با گوشه چشمش، نگاھى عاقل اندر سفیه بر من انداخته و گفت: مى فھمى، نمى توان

ھیچ قیمتى بر روى اين مینگ سلطنتى گذاشت. موزه مى خواھد آن را باز يابد، ولى نه به ھر

قیمتى. به ھیچوجه نبايد با سر و صدا و مفتضحانه باشد كه بعدش، بى آبرويى بار بیاره.

اين كاريه كه فقط از " تیم دياموند " ساخته است.

در حالى كه مفتول ھاى بى ارزشى را در كله ام مجسم مى كنم، مى گويم: 

چطورى آنان ترا كشف كرده اند؟ 

ـ خوب ... ھى ...

او آشكارا ترجیح مى داد تا از جواب دادن به سوال من طفره رود. 

باالخره او چنین اعتراف كرد: در حقیقت، ھى... خاله مورين مرا به آن ھا سفارش كرده.

ـ خاله مورين؟ ھمانى كه يك لگن خاصره پالستیكى داره؟ 

ـ ھربرت اخمو كنان و با ادا و اطوار در آوردن گفت: بله.

ـ در مورد " شرلوك ھلمس" و يا "مايك ھامر" شديدا ترديد كرده و به خود مى گويم كه حتما

سفارش آنان را ھم خاله ھايشان كرده بودند. 

ھربرت تصريح كرد كه خاله مورين يكى از محافظین را مى شناسد. در ھر صورت... من مرد میدان

ام. اگر آن ھا گلدونشون را مى خواھند، آن را برايشون پیدا خواھم كرد. تا موفق نشوم، ولش نكرده

و از پاى نخواھم نشست. 

ـ مخصوصا مواظب باش و گلدون را ول نكن. 

ھربرت براى خودش پیاله اى شراب مى ريزد. در حالیكه ھاله اى از خجالت بر من مستولى گشته،

چشمانم را پايین مى اندازم. با او يك كمى خشك و خشن برخورد كردم. از ھمه اين ھا كه بگذريم،

چند لحظه پیش، او بھترين غذاى ھفته ام را به من تقديم کرده بود. اين امر سبب شد تا به موضوع

اصلى بپردازم.

ـ ھربرت، آنان چقدر به تو مى پردازند؟ 

غنچه خنده بر لبانش گل انداخت: 

ـ صد پوند در اول، باضافه ده پوند در روز براى ھزينه.

ـ ده پوند؟ 

ـ خوب، آخه... اين كار برايم ھزينه داره. 

ـ عالیه. 

شش دانگ حواسم در جاى ديگه بود. به گلدون ديگه فكر نمى كردم. 

از طرف مدرسه يك گردش علمى به قصد رفتن به صومعه " وبرن"، و قلعه محل نگھدارى حیوانات

وحشى، پبش بینى شده بود. من زياد ھم كشته و مرده بناھايى كه با سالن ھاى پى در پى



حاوی اسلحه و یا غرفه ھايى با تابلوھاى تصاوير گرد و خاكى كه توسط ھنرمندان گرد و غبار گرفته

نقاشى شده اند، نبودم؛ ولى جنگل ویژه نگھدارى حیوانات برايم جذبه داشت. مى توانستم خود را

 در حال پرتاب كردن نون قندى به شیرھا و خنداندن زرافه ھا تصور كنم.

تنھا مسئله فقط سھیم شدن شاگردان در ھزينه ھا بود. نفرى سه پوند. دفعات قبل، به خاطر

مشگالت مالى، نتوانسته بودم از "ھام تون كورت" و رصد خانه گرينويچ ديدن كنم. شاگردان

ھمكالسى ام يواش يواش شروع كرده بودند كه مرا در زمره فقراى جامعه بشمار آرند. آن ھا حتى

جمع آورى اعانه اى را برايم سازمان داده بودند. با اينكه كمى ناراحت كننده بود ولى توجھشان به

اين كار قابل تحسین بود. 

در تمامى طول ھفته دلم نمى آمد تا از ھربرت تقاضاى قرضى كنم. آخه با اين كارم او را ياد بدبختى

ھاى خودش انداخته و اشكش را در مى آوردم و من ھم كه از گريه مردان متنفرم. 

البته صد پوند به عنوان شروع كار و ده پوند بابت ھزينه ھاى روزانه...

پچ پچ كنان گفتم: تیم

- بله

 پوند به من قرض بدھى؟ ۵- حاال كه مبلغى پول به دست آورده اى، آيا فكر مى كنى كه بتونى 

ـ پنج پوند؟

ـ براى رفتن به وبرن، تو بخوبى مى دانى...

ـ پس از لحظه اى تامل، دھان به شكوائیه گشوده و گفت: و لیكن آنچه كه مى خواھى، برابره با

نصف ھزينه ھاى يك روز من.

ـ در اين حالت، تو مى توانى تا ظھر بخوابى.

منطق و برھان من كوچكترين اثرى در روى وى نگذاشته و بى تفاوت ماند. بايد راه ديگرى را مى

آزمودم.

مى گويم: اين ھم جزئى از تعلیم و تربیت من است. مامان و بابا چه فكرى خواھند كرد؟ آينده من

مطرحه.

ھربرت ھیج وقعى به حرف ھاى تحريك آمیز و شانتاژھاى من نگذاشت. گرچه رد كردنشان برايش،

ھمچین آسون ھم نبود. 

آھى كشیده و گفت: خیلى خوب، باشه. ولى در عوض ظرف ھا را تو مى شورى.

او يك اسكناس پنج پوندى را بر روى میز پرتاب كرد. ھمانند قرقى آن را در ھوا زدم. مدت ھا بود كه

رنگ پول تفريبا از يادم رفته بود.

در حال فرو كردن اسكناس در جیب پیراھنم، گفتم: مرسى سرور من. حاال بگو ببینم، از كى كارت را

براى يافتن گلدان بنفشه اى شروع مى كنى؟ 

ـ ھربرت جام شرابش را بلند كرده و گفت: فردا. در نظر دارم براى دیدن مسئول پمپ بنزين " كام

دن" به آنجا سرى بزنم.

ـ و بعد؟

حاوی اسلحه و یا غرفه ھايى با تابلوھاى تصاوير گرد و خاكى كه توسط ھنرمندان گرد و غبار گرفته

نقاشى شده اند، نبودم؛ ولى جنگل ویژه نگھدارى حیوانات برايم جذبه داشت. مى توانستم خود را

 در حال پرتاب كردن نون قندى به شیرھا و خنداندن زرافه ھا تصور كنم.

تنھا مسئله فقط سھیم شدن شاگردان در ھزينه ھا بود. نفرى سه پوند. دفعات قبل، به خاطر

مشگالت مالى، نتوانسته بودم از "ھام تون كورت" و رصد خانه گرينويچ ديدن كنم. شاگردان

ھمكالسى ام يواش يواش شروع كرده بودند كه مرا در زمره فقراى جامعه بشمار آرند. آن ھا حتى

جمع آورى اعانه اى را برايم سازمان داده بودند. با اينكه كمى ناراحت كننده بود ولى توجھشان به

اين كار قابل تحسین بود. 

در تمامى طول ھفته دلم نمى آمد تا از ھربرت تقاضاى قرضى كنم. آخه با اين كارم او را ياد بدبختى

ھاى خودش انداخته و اشكش را در مى آوردم و من ھم كه از گريه مردان متنفرم. 

البته صد پوند به عنوان شروع كار و ده پوند بابت ھزينه ھاى روزانه...

پچ پچ كنان گفتم: تیم

- بله

 پوند به من قرض بدھى؟ ۵- حاال كه مبلغى پول به دست آورده اى، آيا فكر مى كنى كه بتونى 

ـ پنج پوند؟

ـ براى رفتن به وبرن، تو بخوبى مى دانى...

ـ پس از لحظه اى تامل، دھان به شكوائیه گشوده و گفت: و لیكن آنچه كه مى خواھى، برابره با

نصف ھزينه ھاى يك روز من.

ـ در اين حالت، تو مى توانى تا ظھر بخوابى.

منطق و برھان من كوچكترين اثرى در روى وى نگذاشته و بى تفاوت ماند. بايد راه ديگرى را مى

آزمودم.

مى گويم: اين ھم جزئى از تعلیم و تربیت من است. مامان و بابا چه فكرى خواھند كرد؟ آينده من

مطرحه.

ھربرت ھیج وقعى به حرف ھاى تحريك آمیز و شانتاژھاى من نگذاشت. گرچه رد كردنشان برايش،

ھمچین آسون ھم نبود. 

آھى كشیده و گفت: خیلى خوب، باشه. ولى در عوض ظرف ھا را تو مى شورى.

او يك اسكناس پنج پوندى را بر روى میز پرتاب كرد. ھمانند قرقى آن را در ھوا زدم. مدت ھا بود كه

رنگ پول تفريبا از يادم رفته بود.

در حال فرو كردن اسكناس در جیب پیراھنم، گفتم: مرسى سرور من. حاال بگو ببینم، از كى كارت را

براى يافتن گلدان بنفشه اى شروع مى كنى؟ 

ـ ھربرت جام شرابش را بلند كرده و گفت: فردا. در نظر دارم براى دیدن مسئول پمپ بنزين " كام

دن" به آنجا سرى بزنم.

ـ و بعد؟



ـ سعى خواھم كرد تا ھر چه در اين مورد در چنته اش داره، تخلیه كنم. 

ھربرت با يک ژست ھنرپیشگى، پیاله شرابش را باال انداخته و تا آخرين جرعه آنرا سر كشید. ولى

گويا در گلويش گیر كرد، چون قیافه اش عین يك خرچنگ شده بود. ثانیه اى بعد، به طرف توالت

ھجوم برد.

با توجه به اين ھمه ھیجانات، فراموش كردم كه با وى در باره سناپ و بويل صحبت كنم. در حقیقت،

اين دو پلیس را كم و بیش از ياد برده بودم.

ـ سعى خواھم كرد تا ھر چه در اين مورد در چنته اش داره، تخلیه كنم. 

ھربرت با يک ژست ھنرپیشگى، پیاله شرابش را باال انداخته و تا آخرين جرعه آنرا سر كشید. ولى

گويا در گلويش گیر كرد، چون قیافه اش عین يك خرچنگ شده بود. ثانیه اى بعد، به طرف توالت

ھجوم برد.

با توجه به اين ھمه ھیجانات، فراموش كردم كه با وى در باره سناپ و بويل صحبت كنم. در حقیقت،

اين دو پلیس را كم و بیش از ياد برده بودم.



بحش سوم 

صومعه وبرن

چند روز بعد، خودم را در بزرگراه شمال انگلیس مى ديدم كه با سرعت ھفتاد كیلومتر در ساعت، در

 شاگرد و٣٨جھت دير وبرن، در نھايت آرامش در كنار ديگران روانم. در اتوبوس چھل سرنشین بوديم، 

دو معلم. نور چشم عزيز من، جناب آقاى پالیس، يكى از آن دو بود. ديگرى پیر پسرى بود كه " سنل

گرو"  نام داشت.

او درس تاريخ مى داد و از زمان ھاى خیلى قديم، كه بايد متعلق به آن دوران ھم باشد، صحبت 

مى كرد. به گمانم وى در تمام وقايعى كه برايمان تعريف مى كرد، شخصا، خودش حضور داشته

است.

به محض اينكه بسته ھاى كوچك غذاھاى ما را دادند، چنان حمله اى به آن ھا نموديم كه قبل از

از پاكت ھاى خالى چیپس، كاغذھاى آبرسیدن به بزرگراه بازشان كرديم. در اين زمان، كف اتوبوس 

نبات چوبى و سوخته ھاى نان پر شد. راننده به حدى ناراحت بود كه انگار يك اتوموبیل نعش كشى

را مى راند.

جايى را در ته اتوبوس، براى خود دست و پا كرده بودم. از شیشه عقب، براى ماشین ھاى پشت

سرى ادا و اطوار در می آوردیم و منتظر بوديم تا ببینیم كه كدام ھايشان به ھم مى خورند. دير

وبرن، تقريبا در فاصله يك ساعتى لندن قرار داشت. "سنل گرو" پانزده دقیقه اول را به توضیح

مختصرى از تاريخ آن داد. اين سخن رانى را پالیس به فرانسه ترجمه مى كرد. احدى گوش 

نمى داد. خورشید داشت مى درخشید.

اگر ما مى خواستیم  درس تاريخ گوش بدھیم، در مدرسه مان مى مانديم. 

سرانجام اتوبوس اتوبان را ترك كرده و پس از گذشتن از بى راھه ھاى مختلف روستايى، وارد ملك

مطلقه وبرن شد. تابلويى از يك طرف مسیر ارك وبرن و از طرف ديگر راه منطقه حیوانات وحشى

حمايت شده را نشان مى داد. طبیعتا، اتوبوس راھش را به سمت قصر كج كرد.

با جنب و جوش خوردن بر روى صندلى خود، احساس كردم كه چیزى رانم را سوراخ مى كند. كسى

تیر و كمانى پالستیكى با ارزشى را جا گذاشته بود كه در میان صندلى و پشتى آن گیر كرده بود.

بدون ذره اى تامل و بى درنگ، آت را در جیبم گذاشتم. موقع پیاده شدن از اتوبوس در مقصد، تنھا

چیزى كه داشتم، فقط عبارت بود از ھمین سنگ انداز و دو كتاب جیبى كه با ته مانده اى از

اسكناس پنج پوندى ھربرت خريده بودم. اتوبوس وارد پاركینك شده و جیرجیركنان ايستاد. وقتى كه

آقاى پالیس با بلند كردن دست خود عالمت داد كه مى توانیم پیاده شويم، ھمه مان به سمت درب

اتوبوس ھجوم برديم. 

او شروع كرد به داد زدن: "آقايان ..."

بحش سوم 

صومعه وبرن

چند روز بعد، خودم را در بزرگراه شمال انگلیس مى ديدم كه با سرعت ھفتاد كیلومتر در ساعت، در

 شاگرد و٣٨جھت دير وبرن، در نھايت آرامش در كنار ديگران روانم. در اتوبوس چھل سرنشین بوديم، 

دو معلم. نور چشم عزيز من، جناب آقاى پالیس، يكى از آن دو بود. ديگرى پیر پسرى بود كه " سنل

گرو"  نام داشت.

او درس تاريخ مى داد و از زمان ھاى خیلى قديم، كه بايد متعلق به آن دوران ھم باشد، صحبت 

مى كرد. به گمانم وى در تمام وقايعى كه برايمان تعريف مى كرد، شخصا، خودش حضور داشته

است.

به محض اينكه بسته ھاى كوچك غذاھاى ما را دادند، چنان حمله اى به آن ھا نموديم كه قبل از

از پاكت ھاى خالى چیپس، كاغذھاى آبرسیدن به بزرگراه بازشان كرديم. در اين زمان، كف اتوبوس 

نبات چوبى و سوخته ھاى نان پر شد. راننده به حدى ناراحت بود كه انگار يك اتوموبیل نعش كشى

را مى راند.

جايى را در ته اتوبوس، براى خود دست و پا كرده بودم. از شیشه عقب، براى ماشین ھاى پشت

سرى ادا و اطوار در می آوردیم و منتظر بوديم تا ببینیم كه كدام ھايشان به ھم مى خورند. دير

وبرن، تقريبا در فاصله يك ساعتى لندن قرار داشت. "سنل گرو" پانزده دقیقه اول را به توضیح

مختصرى از تاريخ آن داد. اين سخن رانى را پالیس به فرانسه ترجمه مى كرد. احدى گوش 

نمى داد. خورشید داشت مى درخشید.

اگر ما مى خواستیم  درس تاريخ گوش بدھیم، در مدرسه مان مى مانديم. 

سرانجام اتوبوس اتوبان را ترك كرده و پس از گذشتن از بى راھه ھاى مختلف روستايى، وارد ملك

مطلقه وبرن شد. تابلويى از يك طرف مسیر ارك وبرن و از طرف ديگر راه منطقه حیوانات وحشى

حمايت شده را نشان مى داد. طبیعتا، اتوبوس راھش را به سمت قصر كج كرد.

با جنب و جوش خوردن بر روى صندلى خود، احساس كردم كه چیزى رانم را سوراخ مى كند. كسى

تیر و كمانى پالستیكى با ارزشى را جا گذاشته بود كه در میان صندلى و پشتى آن گیر كرده بود.

بدون ذره اى تامل و بى درنگ، آت را در جیبم گذاشتم. موقع پیاده شدن از اتوبوس در مقصد، تنھا

چیزى كه داشتم، فقط عبارت بود از ھمین سنگ انداز و دو كتاب جیبى كه با ته مانده اى از

اسكناس پنج پوندى ھربرت خريده بودم. اتوبوس وارد پاركینك شده و جیرجیركنان ايستاد. وقتى كه

آقاى پالیس با بلند كردن دست خود عالمت داد كه مى توانیم پیاده شويم، ھمه مان به سمت درب

اتوبوس ھجوم برديم. 

او شروع كرد به داد زدن: "آقايان ..."



دور و برم را ھر چى نگاه كردم، به جز سى و ھشت نفر الت و لوت ھیچ اثرى از آقايان نديدم. 

"پالیس ادامه داد: آقايان مى توانم به شما يادآورى كنم كه اينجا يك ناحیه تاريخى است. دير وبرن

يك كاخ است، نه يك پارك تفريحى. از طرفى، آقاى لرد" تاويس توك" و بانوى اعظم ھنوز در آنجا

سكونت دارند.

بنابرين، اگر ببینم كه از كسى كوچكترين كار زشت و ناروايى سر بزند و يا كسى خل بازى در بیارد،

خودم شخصا حسابش را رسیده و به سزاى اعمالش خواھم رساند.

پالیس جدى بودن حرف ھايش را عمال با يك حركت سريع بلند كردن دست و كله معلق ساختن

يكى از ھم كالسى ھا بنام "سنگتون"، در بین دو ستون عمارت به ثبوت رسانید.

وى اضافه كرد: "در حین تماشاى موزه كسى حق آدامس جويدن را نداره. " 

سپس مانند گله رام شده، به آرامى از اتوبوس پیاده شديم. چنین به نظر مى رسید كه حتى"سنل

گرو" پیر ھم از پالیس يك كمكى مى ترسد. ما دو به دو به رديف و پشت سر ھم به راه خود ادامه

داده و از جلوى رستورانى گذشته به میله "عبور و مرور غیر مجاز، ممنوع! " رسیديم.

تابلويى در كنار گیشه با اين مضمون  نصب شده بود: 

نمايشگاه استثنايى

ياقوت ھاى سرخ فام " وبرن"

سالن ھاى با شكوه نمايش

يكى از بجه ھا پرسید: ببخشید آقا، يك ياقوت سرخ فام چیه؟

" سنل گرو" كه نگاھى قھر آمیز به پالیس انداخته بود، زير لب زمزمه كرده و گفت: نوعى جواھر

آالت زينتى. سنگ درشتى كه معموال سرخ رنگ بوده و شبیه لعل مى باشد و ... 

پالیس پارس كنان گفت: ساكت!

"سنل گرو" نعره اى زد. 

"سنگتون" كه سعى مى كرد آدامسى را در دھانش جابجا كند، سرفه خفه كننده اى به وى دست

داد.

پالیس خودش را به جلو پرتاب كرد.  

ما مثل ديوانه ھاى كوچولو كیف مى كرديم. دسته ما از درى كه در بغل كاخ بود، وارد آن شد. در

واقع ورودى مخصوص تداركات به توريست ھا اختصاص داده شده بود. با توجه به فصل تعطیالت

تابستانى، محل پر غلغله بود. آمريكايى ھا، آلمانى ھا، ژاپنى ھا...از ھمه ملیت ھا براى اعالم يك

جنگ جھانى. چه اتفاق عجیبى، وروديه مستقیما ما را به يك محوطه اى كه مخصوص خريد اشیاى

يادگارى بود، ھدايت مى كرد. در آن جا چیزھاى سنتى و قديمى مثل حوله چائى، دستكش قورى از

پوست مصنوعى، قمقمه بزك شده را مى شد ديد. حتى براى فروش ھم، تعدادى قمقمه در آن جا

وجود داشت.

به فكر خريد كارت پستالى براى ھربرت افتاده، در مقابلشان مكثى كرده و شروع به ورانداز كردنشان

نمودم. او به اين چیز ھا خیلى اھمیت مى داد و كارت ھا ھم دونه اى ھشت پنس بیشتر نبودند.

دور و برم را ھر چى نگاه كردم، به جز سى و ھشت نفر الت و لوت ھیچ اثرى از آقايان نديدم. 

"پالیس ادامه داد: آقايان مى توانم به شما يادآورى كنم كه اينجا يك ناحیه تاريخى است. دير وبرن

يك كاخ است، نه يك پارك تفريحى. از طرفى، آقاى لرد" تاويس توك" و بانوى اعظم ھنوز در آنجا

سكونت دارند.

بنابرين، اگر ببینم كه از كسى كوچكترين كار زشت و ناروايى سر بزند و يا كسى خل بازى در بیارد،

خودم شخصا حسابش را رسیده و به سزاى اعمالش خواھم رساند.

پالیس جدى بودن حرف ھايش را عمال با يك حركت سريع بلند كردن دست و كله معلق ساختن

يكى از ھم كالسى ھا بنام "سنگتون"، در بین دو ستون عمارت به ثبوت رسانید.

وى اضافه كرد: "در حین تماشاى موزه كسى حق آدامس جويدن را نداره. " 

سپس مانند گله رام شده، به آرامى از اتوبوس پیاده شديم. چنین به نظر مى رسید كه حتى"سنل

گرو" پیر ھم از پالیس يك كمكى مى ترسد. ما دو به دو به رديف و پشت سر ھم به راه خود ادامه

داده و از جلوى رستورانى گذشته به میله "عبور و مرور غیر مجاز، ممنوع! " رسیديم.

تابلويى در كنار گیشه با اين مضمون  نصب شده بود: 

نمايشگاه استثنايى
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" سنل گرو" كه نگاھى قھر آمیز به پالیس انداخته بود، زير لب زمزمه كرده و گفت: نوعى جواھر

آالت زينتى. سنگ درشتى كه معموال سرخ رنگ بوده و شبیه لعل مى باشد و ... 

پالیس پارس كنان گفت: ساكت!

"سنل گرو" نعره اى زد. 

"سنگتون" كه سعى مى كرد آدامسى را در دھانش جابجا كند، سرفه خفه كننده اى به وى دست

داد.

پالیس خودش را به جلو پرتاب كرد.  

ما مثل ديوانه ھاى كوچولو كیف مى كرديم. دسته ما از درى كه در بغل كاخ بود، وارد آن شد. در

واقع ورودى مخصوص تداركات به توريست ھا اختصاص داده شده بود. با توجه به فصل تعطیالت

تابستانى، محل پر غلغله بود. آمريكايى ھا، آلمانى ھا، ژاپنى ھا...از ھمه ملیت ھا براى اعالم يك
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به فكر خريد كارت پستالى براى ھربرت افتاده، در مقابلشان مكثى كرده و شروع به ورانداز كردنشان

نمودم. او به اين چیز ھا خیلى اھمیت مى داد و كارت ھا ھم دونه اى ھشت پنس بیشتر نبودند.



پالیس داد زد: "از اين طرف! ".

سپس گروه بسمت چپ پیچید.

براى شرح و توصیف كاخ موزه، فرد زياد قابلى نیستم. شخصا فكر مى كنم كه اگر آدم يك قصر را

ببیند، انگار كه ھمشون را ديده است. حتى اگر در دنیا فقط يك ارك وجود داشته باشد، براى ديدنش

ھیچ عجله اى نخواھم كرد. كاغذ ديوارى ھا، تابلوھا، شمعدانى ھا، میزھاى لوكس زيبا ھستند، به

شرطى كه در اتاق پذيرايى خود آدمى باشند. راستش، تعقیب كردن يك ريسمان قرمز رنگ، براى

تحسین نمودن آن ھا با دھان باز،آن چیزى نبود كه به دنبالش مى گشتم. مثال فنجانى كه سه قرن

پیش مورد استفاده كنت "سوت ھوم تاون" بوده، امروزه به چه درد ما مى خورد؟ كتابخانه برايم

كسل كننده بود. راه پله ھاى قفسى شكل، مرا به دھن دره وا داشته و اتاق پذيرايى زنان، زننده

بود.

حتى نمى توانید تصور كنید كه چه چیزھايى در آنجا انباشته شده بودند. تابلوھاى نقاشى، آئینه

ھا، آونگ ھاى برنز...

حتما اين آدم ھا، ھر چیزى را كه در دورانشان ساخته مى شد،

مى خريدند. با رسیدن به اتاق ملكه ويكتوريا، میل داشتم خودم را بر روى تختخوابش پرت كنم،

حتى اگر صاحب كاخ ھم آن جا باشد، ھر چه بادا باد!

ه كه بیش تر از ھمه لج مرا در مى آورد، اين بود كه پالیس و سنل گرو چه لذتى از تمامى اوضاعآنچ

و احوال موجود مى بردند! آن ھا به ھمه سالن ھا سرك مى كشیدند. سنل گرو در باره موضوعاتى،

به طور گنگ من و من مى كرد و پالیس نظر ما را در مورد موضوعات ديگرى جويا مى شد. اطالعاتش

تعجب مرا بر مى انگیخت. با ھمه اين حرف ھا، ھیچ كدام از موضوعاتى كه او از آن ھا سخن 

مى گفت، كوچكترين ربطى به زبان فرانسه نداشت. بدون اينكه بدانم، بى خبر از ھمه چى، دم به

دم و قدم به قدم به كابوسى وحشتناك نزديك مى شدم. پالیس اشتباه می كرد. با توجه به آنچه

كه انتظارم را مى كشید، وبرن يك پارك سرگرمى و تفريحى بود. تعدادى از زنان عھد عتیق، پیش

روى ما، سالن ھاى موزه را زير نظر داشته و از آن جا مواظبت مى كردند. آنان بر روى صندلى ھايى

عتیقه تر از خود نشسته بودند. اين زنان كه در زمره نگھبانان موزه بودند، بدون كوچكترين ترديدى، به

تصاوير روى جعبه ھاى شكالت شباھت زيادى داشتند. نیمى از آنان در حال بافتن چیزى بودند. بقیه

ھم با لبخند ھاى معصومانه اى بر لب و با چشمانى در پشت عینك ھاى ته استكانى، چشمك 

مى زدند. با اين وصف، وقتى كه گروه ما وارد سالن بزرگ شد، متوجه حضور دو نگھبان ملبس به

اونیفرم شدم كه نزديك دم در، بر سر پست خويش بودند. يكى از آن ھا، مرا در حین عبورم ھلى

داد، بى آنكه پوزشى بخواھد. تاالر از لحاظ بزرگى، شبیه سالن ھاى ديگر كاخ بود.

سالنى كه با مبلمان آبى، ديوارھاى پوشیده از كاغذ ديوارى ھاى آبى، بطور كلى مزين به رنگ آبى

بود. فقط اشیای معرف و يادآور نگھبانان سابق، آبى نبوده و به رنگ قرمز شاد بودند. آن ھا دوازده تا

بودند كه  در وسط سالن و در پشت ويترينى برق مى زدند. ياقوت ھاى سرخ وبرن.

آن ھا قشنگ بودند و بی شك به اندازه بادام ھم وزن خود ارزش داشتند. 

پالیس داد زد: "از اين طرف! ".

سپس گروه بسمت چپ پیچید.

براى شرح و توصیف كاخ موزه، فرد زياد قابلى نیستم. شخصا فكر مى كنم كه اگر آدم يك قصر را
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مى زدند. با اين وصف، وقتى كه گروه ما وارد سالن بزرگ شد، متوجه حضور دو نگھبان ملبس به

اونیفرم شدم كه نزديك دم در، بر سر پست خويش بودند. يكى از آن ھا، مرا در حین عبورم ھلى

داد، بى آنكه پوزشى بخواھد. تاالر از لحاظ بزرگى، شبیه سالن ھاى ديگر كاخ بود.

سالنى كه با مبلمان آبى، ديوارھاى پوشیده از كاغذ ديوارى ھاى آبى، بطور كلى مزين به رنگ آبى

بود. فقط اشیای معرف و يادآور نگھبانان سابق، آبى نبوده و به رنگ قرمز شاد بودند. آن ھا دوازده تا

بودند كه  در وسط سالن و در پشت ويترينى برق مى زدند. ياقوت ھاى سرخ وبرن.

آن ھا قشنگ بودند و بی شك به اندازه بادام ھم وزن خود ارزش داشتند. 



توك"، ھمه اين جواھرات را ازصداى سنل گرو را مى شنیدم كه مى گفت: مى گويند كه لرد "تاويس

زير شیروانى خود پیدا كرده است.

تو دلم گفتم: خوشا به حال لرد! ما از زير شیروانى خود، به غیر از پشگل و فضله موش، چیز ديگرى

پیدا نكرديم.

سنل گرو در ادامه حرف ھايش گفت: بچه ھا! آن ھا عالى نیستند؟

پالیس كه داشت راه را نشان مى داد، فرياد زد: از اين طرف!

ھمه به سويش ھجوم برده و پايش را لگد كردند. قدم ھايم را تندتر كردم. آخرين نفر بودم و ديگر

كسى در پشت سرم قرار نداشت. عجیب بود!

به راحتى مى توان گفت كه شايد تا آن لحظه، حدود كم و بیش بیست نفرى جھانگرد، ھمزمان با ما

مشغول تماشاى موزه بودند. ولى انگار كه ھمه شان در يك آن، آب شده و در زمین فرو رفتند. حتى

يك نفرشان ھم نبود. راھم را بسوى درب ادامه دادم. در اين ھنگام، صداى مھیب و گوشخراش

شكستن شیشه اى شنیده شد. زنگ خطرى به صدا در آمد. يھو و به طور ناخود آگاه  سرم را

برگرداندم. باور كردنى نبود. ويترين حاوى دوازده عتیقه سرخى را كه تا چند لحظه پیش داشتم

تماشا مى كردم، خرد و خمیر شده بود و يازده تا از آن ھا در آن جا در بین خرده شیشه ھا پرت و پال

و ولو شده بودند. با اين كه به غیر از نگھبانان كس ديگرى در سالن وجود نداشت، ولى با اين وجود،

فردى يكى از اشیای گران قیمت موروثى موزه وبرن را بلند كرده بود.

مى دانستم كه كار من نبوده و كار نگھبانان ھم نمى توانست باشد. آژير ھم چنان شنیده مى شد.

پس در اين صورت كار...

"خوب، بچه جون عیبى نداره، ھمان طورى كه ھستى بمون..."

دو نگھبان به سمت من مى آمدند. شیشه خرده ھا در زير پايشان له مى شدند. از روى شانه ام

نگاھى به اطرافم انداختم. تمام رفقاى ھم كالسى ام دم در تجمع كرده و مرا ورانداز مى كردند.

پالیس كه پشت سر آن ھا گیر كرده بود، داد زد:  چى شده؟

مدتى طول كشید تا وى توانست براى خود راه عبورى از میان بچه ھا پیدا كرده و در كنارم سبز

شود. در گردنم باد فوتش را احساس مى كردم. نزديك بود با نفس بد بويش، گردنم را لكه دار سازد.

"نگھبان با دراز نمودن دست ھايش به سوى من، غر غر كنان گفت: پسر جان، آن را به ما بر گردان.

نمى توانى با آن از اينجا در برى. "

او چنان با احتیاط كامل به من نزديك مى شد كه انگار با آدم خطرناكى طرف است.

دندان ھايم را از روى عصبانیت بر ھم  فشرده و گفتم: در رفتن با چى؟ 

به نظر مى آمد كه صدايم در دماغم پیچ خورده و در جلوى چشمانم غیبش مى زد. 

پالیس ويترين خراب شده را بررسى مى كرد.

" آه سمپل ... "

او لرزيد.

"ولى من نه ... من ... "
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وسط حرف ھايم دستان خود را در جیب ھايم فرو كردم. مى خواستم به آن ھا ثابت كنم كه جیب

ھايم خالى اند و آنان در اشتباه محض به سر مى برند. اما قبل از اين كه بتوانم كلمه اى بر زبان

جارى كنم، انگشتانم به يك چیز سرد و گرد خورد. آن را از جیبم در آوردم. در زير نور مى درخشید.

پالیس گفت: سمپل!

حرف "سین" را چنان محكم تلفظ كرد كه انگار مارى داشت فس فس مى كرد.

من من كنان گفتم: يك دقیقه صبر كنید...

ولى واضح بود كه ھیچ كسى حاضر نبود تا لحظه اى درنگ كند. اگر پالیس مرا نمى گرفت، نگھبانان

اين كار را مى كردند. زنگ آژير خطر ھم چنان به زوزه ھاى خود ادامه مى داد و حاال صداى داد و

فرياد ھايى را از راھروھا مى شنیدم. نیم ثانیه اى گذشت. ھمین قدر برايم كافى بود تا در يك

چشم به ھم زدن و بى اراده، تصمیم به برگشت به عقب بگیرم. اين يك توطئه بود. حرف ديگرى به

جز اين، در اين مورد نمى شد گفت. كسى اين جواھر را يواشكى در جیب من سر داده بود. اما

كى؟

نگھبانى را كه در دم در ورودى مرا ھل داده بود به ياد آوردم. ھمان نگھبان بود كه يواش يواش به من

نزديك مى شد. ھیچ كس آن را باور نمى كرد، ولى صد در صد كار خودش بود. او مثل شاخ شمشاد

در سالن ايستاده بود. ھمان طورى كه گفتم، تصمیم غیر ارادى بود. گوھر را در ته جیبم قايم كرده و

بر روى پاشنه خود چرخیده و زدم به چاك.

نگھبان، با داد و فرياد، چیزھايى رادر پشت سرم مى گفت. پالیس دستانش را دراز نمود. نمى دانم

چگونه از چنگ وى در رفته و با امید به اين كه ھیچ كدام از رفقايم سعى نخواھند كرد تا مرا بگیرند،

به دنبال مفرى از میان آنان بر آمده و خود را به جمع شان زدم. حسابم اشتباه نبود و از كارم

پشیمان نشدم. آن ھا حتى، آن چه را كه فكرش به ذھنم خطور نكرده بود، انجام دادند:

آنان در جلوى درب تجمع نموده، راه عبور پالیس و دو نگھبان را كه در پى من مى دويدند، بستند.

براى تازه كردن نفسى، در جلوى پنجره اى مكثى كردم. در ھمان دم، سر و صداى آژير در ھمه جا

طنین انداخته، شش اتوموبیل پلیس با چراغ ھاى آبى رنگ مخصوص بر بااليشان راه ورودى را طى

كرده و در جلوى ايوان كاخ موزه، ترمزھاى محكم و شديدى نمودند. غیر ممكنه. چگونه خودشان را با

اين سرعت رساندند؟ دلم مانند باد كنكى تركیده، مچاله و پالسیده شد. گیريم كه آن يك توطئه بود،

اما چه كسى اين دو نگھبان را جلو زد؟ اين يك عملیات سازمان دھى شده در ابعادى بسیار بزرگ و

گسترده بود.

پالیس تقريبا توانسته بود تا از سد ھم ده ھا پلیس براى محاصره ساختمان گسیل شده بودند.

كالسانم بگذرد. ديگر زمان مطرح نبود. ھمه چى واقعا به ھم ريخته بود. حتى اگر موفق مى شدم از

ساختمان موزه در بروم، به كجا مى توانستم پناه ببرم؟ ولى در آن لحظه بدان نمى انديشیدم. فقط

مى خواستم از آن جا خارج شوم. پاسخ اين قبیل پرسش ھا را به بعد موكول كردم. برگشتم.

در"سالن غذا خورى با شكوه" بودم. دو جینى از دوك ھا و دوشس ھا كه از ديوارھا آويزان بودند،

نگاه ھاى اتھام كننده اى را به من دوخته بودند. در وسط سالن، میزى براى ھشت نفر چیده شده

وسط حرف ھايم دستان خود را در جیب ھايم فرو كردم. مى خواستم به آن ھا ثابت كنم كه جیب

ھايم خالى اند و آنان در اشتباه محض به سر مى برند. اما قبل از اين كه بتوانم كلمه اى بر زبان

جارى كنم، انگشتانم به يك چیز سرد و گرد خورد. آن را از جیبم در آوردم. در زير نور مى درخشید.

پالیس گفت: سمپل!

حرف "سین" را چنان محكم تلفظ كرد كه انگار مارى داشت فس فس مى كرد.

من من كنان گفتم: يك دقیقه صبر كنید...

ولى واضح بود كه ھیچ كسى حاضر نبود تا لحظه اى درنگ كند. اگر پالیس مرا نمى گرفت، نگھبانان

اين كار را مى كردند. زنگ آژير خطر ھم چنان به زوزه ھاى خود ادامه مى داد و حاال صداى داد و

فرياد ھايى را از راھروھا مى شنیدم. نیم ثانیه اى گذشت. ھمین قدر برايم كافى بود تا در يك

چشم به ھم زدن و بى اراده، تصمیم به برگشت به عقب بگیرم. اين يك توطئه بود. حرف ديگرى به

جز اين، در اين مورد نمى شد گفت. كسى اين جواھر را يواشكى در جیب من سر داده بود. اما

كى؟

نگھبانى را كه در دم در ورودى مرا ھل داده بود به ياد آوردم. ھمان نگھبان بود كه يواش يواش به من

نزديك مى شد. ھیچ كس آن را باور نمى كرد، ولى صد در صد كار خودش بود. او مثل شاخ شمشاد

در سالن ايستاده بود. ھمان طورى كه گفتم، تصمیم غیر ارادى بود. گوھر را در ته جیبم قايم كرده و

بر روى پاشنه خود چرخیده و زدم به چاك.

نگھبان، با داد و فرياد، چیزھايى رادر پشت سرم مى گفت. پالیس دستانش را دراز نمود. نمى دانم

چگونه از چنگ وى در رفته و با امید به اين كه ھیچ كدام از رفقايم سعى نخواھند كرد تا مرا بگیرند،

به دنبال مفرى از میان آنان بر آمده و خود را به جمع شان زدم. حسابم اشتباه نبود و از كارم

پشیمان نشدم. آن ھا حتى، آن چه را كه فكرش به ذھنم خطور نكرده بود، انجام دادند:

آنان در جلوى درب تجمع نموده، راه عبور پالیس و دو نگھبان را كه در پى من مى دويدند، بستند.

براى تازه كردن نفسى، در جلوى پنجره اى مكثى كردم. در ھمان دم، سر و صداى آژير در ھمه جا

طنین انداخته، شش اتوموبیل پلیس با چراغ ھاى آبى رنگ مخصوص بر بااليشان راه ورودى را طى

كرده و در جلوى ايوان كاخ موزه، ترمزھاى محكم و شديدى نمودند. غیر ممكنه. چگونه خودشان را با

اين سرعت رساندند؟ دلم مانند باد كنكى تركیده، مچاله و پالسیده شد. گیريم كه آن يك توطئه بود،

اما چه كسى اين دو نگھبان را جلو زد؟ اين يك عملیات سازمان دھى شده در ابعادى بسیار بزرگ و

گسترده بود.

پالیس تقريبا توانسته بود تا از سد ھم ده ھا پلیس براى محاصره ساختمان گسیل شده بودند.

كالسانم بگذرد. ديگر زمان مطرح نبود. ھمه چى واقعا به ھم ريخته بود. حتى اگر موفق مى شدم از

ساختمان موزه در بروم، به كجا مى توانستم پناه ببرم؟ ولى در آن لحظه بدان نمى انديشیدم. فقط

مى خواستم از آن جا خارج شوم. پاسخ اين قبیل پرسش ھا را به بعد موكول كردم. برگشتم.

در"سالن غذا خورى با شكوه" بودم. دو جینى از دوك ھا و دوشس ھا كه از ديوارھا آويزان بودند،

نگاه ھاى اتھام كننده اى را به من دوخته بودند. در وسط سالن، میزى براى ھشت نفر چیده شده



بود. ھشت مھمانى كه ھرگز نمى آمدند. چینى ھاى ظريف، ظروف نقره اى، لیوان ھاى بلورين

براى تحسین برانگیزى و جلب توجه توريست ھا، بر روى میز چیده شده بودند. درى را در طرف ديگر

تاالر ديده و به سويش شتافتم. ولى دو گام بیشتر نرفته بودم كه يكى از اين خانم ھاى نگھبان

عتیقه نشان، كه در اثر سر و صداى زنگ خطر و داد و فريادھا بیدار شده بود، براى جلوگیری از گذر

من، بر سر راھم سبز شد. وى يك جلیقه قرمز رنگ نیمه كاره بافته شده اى بر روى دو میله كاموا

بافى در دست داشت. شصت و چند ساله به نظر مى آمد. كت و دامن بر تن داشت. موھايش

فرفرى و لپ ھايش مانند دو دكمه گرد و سرخ، بزك كرده بودند.

پالیس در پشت سرم زوزه مى كشید: " دستگیرش كنید!"

لبان پیر زن از عصبانیت گرد شده بودند. به نظرش، البد من يك الت بى سر و پايى بودم.

وى اخطار مى كرد: "آھاى! بى تربیت نخراشیده! نتراشیده پست!

بازوانش را تكانید. جلیقه قرمز از دستش بر زمین افتاد. فورا دو میله كاموابافى را مانند دو چاقوى

نوك تیز، در باالى سرش به طرفم گرفت.

براى سومین بار تكرار كرده و گفت: "بى نزاكت كثیف! "

با چشمان براق، آماده حمله ور شدن گشت. ھر دومان ھم زمان به سوى ھم ھجوم برديم.

يك ثانیه بعد، شوك وارد شد. 

ھیچ قصد و غرض عمدى و از قبل پیش بینى شده اى بر ضدش نداشتم. در ھر حال، نمى دانستم

چه دارم مى كنم. ناگفته نماند كه با میله ھايش داشت مرا مى كشت. از جونم مى بايست دفاع

مى كردم. درست لحظه اى كه وى خواست مرا مورد ضرب قرار دھد، شیرجه رفتم. با رفتارى كامال

ديوانه وار، شانه ام مانند يك توپ راگبى در شكمش فرو رفت.

در اثر جھشى كه برداشته بود، با دامن سنتى چارخانه اى ايرلنديش و جوراب ھاى نايلونى و میل

ھاى كاموا بافى فوالدين كشنده اش، داشت سقوط آزاد مى كرد. او بر روى میز فرود آمده و به

ھمراه صداى گوش خراش و وحشتناك شكستن بشقاب ھا و خرد شدن لیوان ھا و پرتاب قاشق ھا

و چاقو ھا، تا ته میز قل خورد. رويه پولیش خورده میز به سر خوردن اين خانم يارى مى كرد. مانند

موشكى، فشفشه وار، به طرف ديگر سر خورده و به ديوار اصابت نمود و سرانجام در زير شمايل

يكى از اجداد لرد، در خالئى بزرگ ناپديد شد. ديگه نفھمبدم مسابقه پرشش را در چه وضعیتى به

پايان رساند، چون كه قبل از آن لحظه، من زده بودم به چاك. 

بعدش ھم، خودم را در اتاق كوچكى كه به كتابخانه اى مى مانست، يافتم.

سومین نگھبان خود را از روى صندلیش كند تا خويشتن را به من رساند. با گذاشتن دستانم بر روى

سینه اش، به عقب ھلش دادم. پشتش به قفسه اى خورده و در میان بھمن عظیمى از كتاب ھا

 پلیسى از ته راھروىناپديد شد. راھروى درازى به سمت چپ ادامه مى يافت. وقتى كه سر و كله

روبرويم پیدا شد. به محض ديدنم، خیزشى به سويم برداشت. در يك آن، فكر جیم فنگ شدن از

ھمین راھروى چپ به سرم زد. بدون اينكه پشت سرم را نگاھى بیاندازم، در پاشنه ام تفى كرده و

پا به فرار گذاشتم. از محل باريكه اى كه خوابگاه بود، گذشته و از يك سالن خیلى بزرگ ديگرى سر

بود. ھشت مھمانى كه ھرگز نمى آمدند. چینى ھاى ظريف، ظروف نقره اى، لیوان ھاى بلورين

براى تحسین برانگیزى و جلب توجه توريست ھا، بر روى میز چیده شده بودند. درى را در طرف ديگر

تاالر ديده و به سويش شتافتم. ولى دو گام بیشتر نرفته بودم كه يكى از اين خانم ھاى نگھبان

عتیقه نشان، كه در اثر سر و صداى زنگ خطر و داد و فريادھا بیدار شده بود، براى جلوگیری از گذر

من، بر سر راھم سبز شد. وى يك جلیقه قرمز رنگ نیمه كاره بافته شده اى بر روى دو میله كاموا

بافى در دست داشت. شصت و چند ساله به نظر مى آمد. كت و دامن بر تن داشت. موھايش

فرفرى و لپ ھايش مانند دو دكمه گرد و سرخ، بزك كرده بودند.

پالیس در پشت سرم زوزه مى كشید: " دستگیرش كنید!"

لبان پیر زن از عصبانیت گرد شده بودند. به نظرش، البد من يك الت بى سر و پايى بودم.

وى اخطار مى كرد: "آھاى! بى تربیت نخراشیده! نتراشیده پست!

بازوانش را تكانید. جلیقه قرمز از دستش بر زمین افتاد. فورا دو میله كاموابافى را مانند دو چاقوى

نوك تیز، در باالى سرش به طرفم گرفت.

براى سومین بار تكرار كرده و گفت: "بى نزاكت كثیف! "

با چشمان براق، آماده حمله ور شدن گشت. ھر دومان ھم زمان به سوى ھم ھجوم برديم.

يك ثانیه بعد، شوك وارد شد. 

ھیچ قصد و غرض عمدى و از قبل پیش بینى شده اى بر ضدش نداشتم. در ھر حال، نمى دانستم

چه دارم مى كنم. ناگفته نماند كه با میله ھايش داشت مرا مى كشت. از جونم مى بايست دفاع

مى كردم. درست لحظه اى كه وى خواست مرا مورد ضرب قرار دھد، شیرجه رفتم. با رفتارى كامال

ديوانه وار، شانه ام مانند يك توپ راگبى در شكمش فرو رفت.

در اثر جھشى كه برداشته بود، با دامن سنتى چارخانه اى ايرلنديش و جوراب ھاى نايلونى و میل

ھاى كاموا بافى فوالدين كشنده اش، داشت سقوط آزاد مى كرد. او بر روى میز فرود آمده و به

ھمراه صداى گوش خراش و وحشتناك شكستن بشقاب ھا و خرد شدن لیوان ھا و پرتاب قاشق ھا

و چاقو ھا، تا ته میز قل خورد. رويه پولیش خورده میز به سر خوردن اين خانم يارى مى كرد. مانند

موشكى، فشفشه وار، به طرف ديگر سر خورده و به ديوار اصابت نمود و سرانجام در زير شمايل

يكى از اجداد لرد، در خالئى بزرگ ناپديد شد. ديگه نفھمبدم مسابقه پرشش را در چه وضعیتى به

پايان رساند، چون كه قبل از آن لحظه، من زده بودم به چاك. 

بعدش ھم، خودم را در اتاق كوچكى كه به كتابخانه اى مى مانست، يافتم.

سومین نگھبان خود را از روى صندلیش كند تا خويشتن را به من رساند. با گذاشتن دستانم بر روى

سینه اش، به عقب ھلش دادم. پشتش به قفسه اى خورده و در میان بھمن عظیمى از كتاب ھا

 پلیسى از ته راھروىناپديد شد. راھروى درازى به سمت چپ ادامه مى يافت. وقتى كه سر و كله

روبرويم پیدا شد. به محض ديدنم، خیزشى به سويم برداشت. در يك آن، فكر جیم فنگ شدن از

ھمین راھروى چپ به سرم زد. بدون اينكه پشت سرم را نگاھى بیاندازم، در پاشنه ام تفى كرده و

پا به فرار گذاشتم. از محل باريكه اى كه خوابگاه بود، گذشته و از يك سالن خیلى بزرگ ديگرى سر



در آوردم. نوارى قرمز راه عبور و مرور را بسته بود. از رويش پريده و به مسابقه ام ادامه دادم. نگاھى

به پشت سرم انداختم. بازوى دستم به يك مجسمه نیم تنه مرمرين خورده و آن را از جايش كند و بر

زمین انداخت. در آن جا احدى به چشم نمى خورد. در واقع از دید خودم تمامى توريست ھا و پلیس

ھا و آژيرھاى خطر را پشت سر گذاشته و از ھمه آن ھا فاصله گرفته بودم. درجايى كه قرار داشتم،

ھمه چیز آرام بود. با سگى روبروى ھم ايستاده بوديم. سگ كوتولوى پشمالويى كه داراى گوش

ھاى دراز آويزان بود و قدى كمتر از پانزده سانتیمتر داشت. با نوك پايم ضربه اى را حواله اش كردم.

اون در ھوا پريد.

در اين ھنگام، پى بردم كه وارد منطقه خصوصى كاخ شده ام. ورود به آن جا، براى ھمگان ممنوع

بود. جايى كه كم و بیش گل و گشاد بود و بیش تر از بخش موزه، شاداب و دل باز به نظر مى آمد.

در اين جا اشیا و مايحتاج روزمره و روزنامه ھا و كتاب ھاى جیبى بر روى ھم چیده شده، در میان

اشیاى نفیس به چشم مى خوردند. كسى كالھى را بر سر مجسمه اى گذاشته بود. يك جفت

جوراب در نزد يك صندلى جا گذاشته شده بود.

"از اين طرف برويم! ..."

اين صدا از دور بگوشم رسید. گام ھايم را تندتر برداشتم. احتماال به حريم كسى تجاوز كرده بودم. و

اگر زود تر به خود نمى جنبیدم، تاخیرى در تجاوز به حريم خود من صورت نمى گرفت.

در راھرويى به دنبال مفرى مى گشتم. درى باز شد و صداى پايى در آن جا طنین انداخت. يكى

نزديك مى شد. در جلوى اولین درب توقفى كرده و واردش شدم. 

" اين جا چه مى كنید؟ "

به سرعت عقب گرد كردم. وارد حمامى شده بودم كه سراسر ديوارھا از سنگ مرمر و شیرھاى آب

از مس براق بودند. در آن جا من تنھا نبودم. مرد خپلو با لپ ھاى سرخ، در میان كف ھاى صابون، تا

گردنش، در وانى فرو رفته بود و كتابى به نام " خانه ھاى مسكونى و كاخ ھا" را مطالعه می نمود.

وى از پشت عینك بزرگى با شیشه ھاى مربعى پوشیده از بخار آب مرا ورانداز مى كرد.

"پرسیدم: شما كى ھستید؟ "

ـ من لرد ھستم.

ـ لرد وبرن خفته در وان؟

ـ قرچ كنان گفت: نه، لرد تاويستوك"

بھش خنديدم.

"از اين جا خارج شويد! "

خارج شدم.

راھرو در منتھى الیه خود با يك درب پنجره اى به بالكن باريكى باز مى گشت كه تا دورا دور

ساختمان ادامه داشت. بخت ھنوز يارم بود. ھیچ كسى در آن حول و حوش ديده نمى شد. نرده ھا

را دو دستى چسبیده و به سرعت باال رفتم. براى لحظه اى معلق ماندم. سپس ھمه چى را رھا

ساختم. سقوط طوالنى و درازى بود.
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يك شیب چمنى ادامه مسابقه سقوط آزادم را متوقف ساخت. ران پاھايم شكستند. اين حداقل

چیزى بود كه در آن لحظه به مغزم خطور كرد. با بلند كردن خود از زمین، دیدم كه مى توانم بر روى

پاھايم بايستم.

مچ پاھايم پیچ خورده بودند و شلوارم پاره شده بود ولى در عوض در بیرون محوطه موزه بودم. لنگان 

لنگان خودم را به پشت عمارت رسانده و از روى يك دروازه آھنى پريدم. اين راه به ھمان جايى ختم

مى شد كه بازديد از ھمان جا شروع شده بود. ده ھا نفر كه اغلبشان توريست بودند، در جلوى

باجه ورودى، مثل مور و ملخ در ھم مى لولیدند. البته چند تا مامور پلیس ھم در بین آنان ديده 

مى شدند. يك دفعه سه نفر از آن ھا به داخل ساختمان ھجوم بردند. براى مخفى شدن، از اين

فرصت طاليى بدست آمده استفاده كرده و دويدم و خود را در بین جمعیت جا کردم. باز ھم يك بار

ديگر شانس آوردم. 

پلیس ھا مى دانستند كه يك دزد در موزه وبرن وجود داره، ولى آنان نمى دانستند كه اين دزد، یک

پسر بچه سیزده ساله است. وقتى كه عقب عقب مى رفتم تا دويده و از روى مانع بپرم، دو تن از

آن ھا را ديدم كه با شتاب از جلويم گذشتند. وقتى به پاركینگ رسیدم، تازه متوجه شدم كه نمى

دانم به كجا مى خواھم بروم. در اتوبوس ھم كه نمى توانستم سوار شده و منتظر بقیه بمانم تا به

مدرسه برگردم. با توجه به وضعیت مچ پاھايم، بايد فكر دويدن را ھم از سرم بیرون مى كردم. مزارع

اطراف ھموار و لخت بودند. مامورين مى توانستند از كیلومترھا راه دور ھم به حسابم برسند.

از ھمه بدتر اين بود كه پلیس ھا داشتند از ساختمان خارج مى شدند. احتماال، آنان مسیر فرار مرا

كشف كرده بودند و ديگه مى دانستند كه از آن به بعد دنبال چه كسى مى گردند.

دست به ھر كارى كه زده بودم، جرمم را سنگین تر كرده بود. از ھمه اين حرف ھا كه تا به حال

بگذريم، آرزو مى كردم تا بتوانم توجیھى براى وجود جواھر در جیبم بیابم. حتى اگر براى آنان قانع

كننده نبود و به حرف ھاى من باور نمى كردند، مى توانستم بھانه بیاورم كه اين يك شوخى

مسخره يكى از شاگردان است و يا ادعا كنم كه آن را در راه امر خیرى انجام دادم.

اما من يك خانم پیرى را ھم محكم ھل داده و بشقاب ھا و لیوان ھاى گران قیمت را ريز ريز كرده

بودم و لرد ھم نمى بايست از مالقات ما به ھیچ وجه خوشحال شده باشد. خالصه مثل خر در گل

فرو مانده بودم و كوچك ترين راه حلى براى خروج از اين مخمصه به ذھنم نمى رسید. در كمال

نومیدى دور و برم را نگاه مى كردم. اتوموبیل ھا رديف و مرتب پارك شده بودند. خانواده ھايى كه به

سمت موزه روان بودند، علت اين ھمھمه و شلوغ پلوغى را جويا بودند. پلیسى با سرعت زياد به

من نزديك مى شد. جز پاھايم، روى ھیچ چیز ديگرى نمى توانستم حساب كنم كه آن ھا ھم مرا

يارى نمى کردند. مچ پاھايم عین كیسه بوكس شده بودند. ھیچ جايى براى پناه بردن و ھیچ وسیله

اى براى رفتن نداشتم.

در اين لحظه وانت لندرورى را ديدم كه در ته یک رديف پارك شده بود و كسى در دور و برش نبود.

مطمئنا درھايش بسته بودند، ولى یک يدك کش با چادر پوشیده ای به پشتش بسته شده بود.

چادر كامال بسته نشده بود. متوجه وجود جاى خالى در داخل آن شدم. بدون اينكه به خود زحمت
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فكر كردن را بدھم، از پشت ماشین باال رفته و به زير چادر خزيدم و خود را در آن جا كردم. يدك پر از

گونى ھاى حاوى دانه بود.البد صاحب آن يا برزگر بود و يا در آشپزخانه يك مجتمع گیاه خوارى كار

مى كرد. درست به اندازه نیازم، فضاى خالى وجود داشت. خود را از ديده ھا پوشاندم. قلبم از

جايش كنده می شد. لحظه حساسى بود. صداى پاھايشان را بر روى شن ھا مى شنیدم. 

يكى گفت: شما آنرا ديديد؟ 

ـ نه.

ـ سیزده ساله. بد ھیبت و خطرناك ...

ـ از آن ور برويم ...

دو دقیقه بعد، صداى پاھاى ديگرى آمد. زن و مردى با صداى آرامى با ھم صحبت مى كردند. درھاى

لندرور باز شده و سپس تلنگرى خورد. موتورش روشن شد. اتوموبیل پس از لرزشى به آرامى تكان

خورده و از جا كنده شد و مرا به گونى ھا چسباند. حركت كرديم!

فكر كردم كه حتما پلیس تور گذاشته و ھمه ماشین ھايى را كه از محوطه خارج می شوند،

بازرسى خواھد كرد. ولى ھیچ كس جلوى ما را نگرفت. لندرور سرعتى در حدود پانزده كیلومتر در

ساعت داشت. چادر جلوی ديد را گرفته بود. جرات نگاه انداختن به بیرون را نداشتم. آرزو مى كردم

كه لندرور مرا به جاى خیلى دور، ترجیحا به نیوزلند ببرد. بنا به برآورد و حساب و كتاب من، آن چنان

طولى نخواھد كشید كه وارد بزرگراه خواھیم شد. و از آن به بعد ـ حداقل براى مدتى ـ نجات خواھم

يافت.

اما اتوموبیل به سمت بزرگراه نمى رفت. انگار كه راننده عجله نمى كرد. بعد از ده دقیقه، ما

ھمچنان با سرعت حلزونى به راه خود ادامه مى داديم. با باال آمدن خورشید، كم كم در زير چادر

گرمم مى شد. به سختى مى توانستم نفس بكشم. محتاطانه، گوشه چادر را به كنارى زده و با

ترس و لرز نگاھى به بیرون انداختم.

يك راه بندان! فقط ھمین يكى را كم داشتیم! بد بختى كه باز آيد...

حداقل شش اتوموبیل در پشت سر ما بودند. از تعداد چند تايى ديگر كه در جلويمان بودند، خبر

نداشتم. جاده در امتداد يك حصار فلزى خیلى بلندى ادامه مى يافت كه خود آن ھم در داخل حصار

كوتاه ترى  قرار داشت. از اين ديوار ھا كه بگذريم تا جائى كه چشم كار مى كرد، مزرعه و درخت

ديده مى شد. لندرور با گذشتن از روى نرده اى به سكسكه افتاد. من ھم ھمین طور. از ترس اين

كه مبادا ديده شوم، خودم را در زير چادر بیش تر جمع و جور كردم.

حركت، توقف، حركت، توقف. به نظر مى آمد كه ھیچ جائى نمى رفتیم ولى براى رسیدن به آن جا،

بى نھايت وقت صرف كرده بوديم.

دوباره بیرون را وراندازى كردم و درست در ھمین موقع توانستم يك اخطاريه را بر روى تابلويى بخوانم

كه نوشته بود: "لطفا آنتن راديو خود را پائین بیاوريد".

پايین آوردن آنتن راديو؟ كه چى ؟ اين راه به كجا مى رود؟

به زير پل ناكجا آباد؟
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دوباره لندرور ايستاد. شھامت نگاه كردن را نداشتم، ولى صداھا را مى شنیدم.

"زنى پرسید: آيا در ماشین تان حیوانى داريد؟

ـ راننده در پاسخ گفت: نه.

ـ بفرمايید.

ـ متشكرم.

بنابرين ما حیوانى حمل نمى كرديم. خوب شد كه فھمیديم، ولى چه ربطى داشت؟ 

مگه ما در كجا بوديم؟ 

نفسم بند آمده بود. اتوموبیل، خودش را در زير آفتابى كه موقع  بیشترين فرشش بر روى زمین بود،

به زحمت به جلو مى كشید. چیزى از روى چادر چكه مى كرد. لحظه اى فكر كردم كه گريه 

مى كنم. اگر ھم اين كار را مى كردم، تعجب آور نبود. ولى نه، اين اشك چشم نبود، بلكه قطرات

عرق بود. تصمیم گرفتم كه در اولین فرصت در بروم. سوار لندرور شدن اشتباه بود. بقیه راه را با پاى

پیاده ادامه خواھم داد.

يك ربع ساعتى گذشت تا بتوانم شانس خود را بیازمایم. آن قدر توقف و حركت كرده بوديم كه ديگه

شمردن دفعات صرف نظر كرده بودم. كمترين شناختى از موقعیت فعلى مان نداشتم. تنھا  ازخیر

مى دانستم كه كاخ را ترك كرده ام. احتیاط را به كنارى گذاشته، باالى گونى ھا رفتم و سرم را از

چادر بیرون آوردم، بدون اين كه كوچكترين نگاھى به اطرافم بیاندازم، خودم را در روى چمن ھا پرت

كردم. به مچ پاھايم فشار آمد. توجھى بھش نكرده و شروع به دويدن نمودم. پیش از آنكه مكثى

كرده و بدانم در كجا قرار دارم، حدود دويست متر يك نفسه دويدم .

من در يك كشتزار بودم، ولى در كشتزارى مسدود و محصور. ديوارى دورادور مزرعه را مى پوشاند

كه بر روى آن سیم ھاى خاردار مانند ديوار زندان كشیده شده بود. لندرور در بین اتوموبیل ھاى ديگر

پارك شده بود. در وھله اول به نظرم آمد كه بايد محلى براى پیك نیك باشد. ولى چه كسى دل و

دماغ پیك نیك كردن در چنین مكانى را داره؟ مزرعه اى لخت و خشن چون بیابان برھوت، با انبوھى

از علف ھاى در ھم بر ھم و چاله چوله. در گوشه و كنار و در اين جا و اون جا، به طور پراكنده چند

درخت سبز به چشم مى خوردند.

جاده اى را كه پس از مانع طى كرده بوديم، ھمه اش مارپیچ بود. ماشین ھاى ديگر را ديد مى زدم.

علي رغم وجود گرماى زياد، ھمه شان با پنجره ھاى بسته رانندگى مى كردند. ھمه سرنشینان در

حالي كه با دستانشان مرا نشان مى دادند، چیزھايى را به ھمديگر مى گفتند. به قیافه شان اصال

نمى خورد كه مى خواھند مرا به پیك نیكى دعوت كنند. به عالوه، بلندگويى وز وز كنان، صدايى را

در فضاى مزرعه پخش نموده و چیزى را به طور اورژانس اعالم مى كرد.

صدا زوزه كشان مى گفت: سوار ماشین شويد! سوار ماشین شويد!

در ھمان لحظه، غرغرى خشمگین و خصمانه دلم را ھرى ريخت و موھاى گردنم سیخ سیخ شده و

به صورت كالفى از سوزن ھاى ته گرد در يك جا سوزنى، در آمدند. با يك چشم برھم زدن، بر

گشتم.
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شیر خوش ھیكلى با تانى به سوى من مى آمد. ھنوزھم نمى دانم چه كارى توانستم بكنم كه

شلوارم را خیس نكردم. به چشمانم باور نداشتم. بر روى بار يدكى لندرورى كه مرا مستقیم تا

منطقه حفاظت شده حیوانات وحشى آورده بود، دراز كشیده بودم.

بقیه، بعد از ويزيت وبرن چه كار داشتند مى كردند؟

تنھا كار عاقالنه را در اين ديدم كه از پشت اتوموبیل، درست به وسط حوزه قدرت شیران بپرم. اى

كاش حداقل می توانستم خودم را به زرافه ھا برسانم. زرافه ھا گیاه خوارند. اين شیر آشكارا نشان

مى داد كه گیاه خوار نیست.

آقا شیره به من زل زده بود و با پوزه اى باز، نعره می كشید. بركت ديدارش، دم به دم از ھر چه

نزديك تر نصیبم مى شد.

شیر براى خودش يك ھیواليى داشت. فقط با موھاى يالش مى شد بیش از بیست كیسه چايى

دوخت. اما، اين يال شیر نبود كه مرا شیفته خويش ساخته بود. بلكه دندان ھاى ريز كامال تیز بچگانه

اش كه به طور وحشتناكى در زير آفتاب برق مى زدند، مرا سراسیمه كرده بودند. و از ترس چشمان

قھوه ايش كه به من دوخته شده بودند و از خشم زياد مى درخشیدند، از ولع وى به غذا، خود را زرد

كرده و رنگم را باخته بودم.

زندگى يك شیر در يك محیط بسته حفاظت شده، نبايد زياد ھم فرح بخش باشد. اگر خودتان را به

جاى آن ھا بگذاريد، مى بینید كه تمام روزتان در حالى سپرى مى شود كه غذاى شما در قوطى

ھاى فلزى در مقابل چشمانتان، در جاده رژه مى روند. به عبارتى مى توان گفت كه آن ھا مواد

خوراكى بسته بندى شده شما ھستند.

بنابر اين، غذايى از قوطى خود خارج شده بود. و شیر از جان من به خودش مايه گذاشته و جشن

كوچكى را داشت ترتیب مى داد.

يك جیپ سیاه و سرخ از البالى كشتزار ھا به طرف من مى آمد. به خود گفتم: ولى تا اون برسه،

واسه من خیلى دير خواھد شد.

پا به فرار گذاشتن بى فايده است. اتوموبیل ھاى ديگر خیلى دور بودند و پاھاى من ھم يخ زده

بودند. يخ زده بودند ولى ھنوز به زمین نچسبیده بودند. شیر از نو نعره اى كرد و آماده يورش شد.

بی کس و بى سالح بودم.

بى سالح؟... 

يھو به ياد تیرو كمانى افتادم كه در اتوبوس پیدا كرده بودم. دستم به ته جیبم رفت و آنرا بیرون

كشید.

فقط كافى بود سنگى يا چیزى براى پرتاب پیدا كنم. ھر چه بادا باد. در جلوى ديدم ھیچ اثرى از

سنگ و منگ نبود. فقط گیاه بود و تركه ھاى كوچولوى چوب. شیر يك قدم ديگر به جلو گذاشت.

سنگ كه ھیچى، يه ريگى ھم نبود. در اين لحظه ياقوت سرخ در مغزم تداعى شد.

به طور ناخود آگاه، آن را از جیبم در آوردم. قرمز و براق، باندازه يك توپ پینگ ـ پنگ بود. نعره ھاى

شیر به شیھه تبديل شده بودند. با اين وجود كه دستانم لرزش سرسام آورى داشتند، موفق شدم
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تا سنگ اندازم را شارژ كرده و الستیكش را كش دھم. شیر جستى زد و من ھم در ھمان حین

پرتاب كردم. عربده ھاى شیر، با آن دك و پوزه گنده و بازش، قطع نمى شدند. ياقوت سرخ اوج

برداشت. خود را به كنارى پرت كردم. ياقوت در میان پوزه ھاى حیوان درنده ناپديد شد. بر روى زمین،

به دور خود غلطى خورده و سرم را بلند كردم. شیر فقط يك متر كم داشت تا مرا درست و حسابى

به قاپد. داشت به پشت مى خوابید. براى يك آن، ياد "سنگ تون" كه خودش را با آدامسى خفه

ساخت، چون برق از خاطرم گذشت.

ياقوت سرخ در چاله شريان ھا نشست. پنجه ھاى شیر به آرامى تكان مى خوردند. او نفس مى زد

و فرياد كوچكى مى كرد كه به ناله گربه اى مى مانست. به زحمت توانستم مجددا بر روى پاھايم

بايستم.

درست در لحظه اى كه جیپ مى رسید، سه شیر ديگرى را مى ديدم كه حداقل براى خواباندن

حس كنجكاوی شان ھم كه شده، از تپه اى پائین مى آمدند. نگھبانى كه بر روى صندلیش سرپا

ايستاده بود، لوله تفنگ مسلح به يك آمپول بیھوشى را به سوى شیر نشانه رفته بود. او آتش كرد.

 ھدف نخورد. نشانه گیريش چندان خوب نبود. سوزش شديد فرو كردن سوزنى در يكىاما تیرش به

از كفل ھايم را حس كرده و دنیا بر سرم چرخید. از ھوش رفتم . اما قبل از بیھوشى و به خواب فرو

رفتن، فھمیدم كه نگھبان تیرش به خطا نرفته است. او مرا نشان كرده بود! البد از نظر وى، من

خطرناك تر از شیر بودم.
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بخش چھارم

قضاوت نادرست

مرا باالخره به دزدى، حمله كردن به ديگران، تجاوز به حريم، خسارت به اموال عمومی و بیرحمى

نسبت به حیوانات محكوم ساختند. البته بد نیست بدانید كه شیر زنده ماند. براى در آوردن ياقوت

سرخ از بدنش، مدت شش ساعت بر روى میز اتاق عمل بود. در اوايل پنجمین ساعت به ھوش

آمده بود، ولى پزشك جراح براى كارھاى پس از عمل، با مشكالتى مواجه شده بود.

براى محاكمه، به دادگاه جنايى" اولد بیلى"، بخش سه فرستاده شدم. ھنوز ھم آن را به خوبى به

ياد دارم.

سالن خیلى كوچك تر از آن بود كه تصورش را مى كردم. داراى ديوارھاى گچى بود و منفذى شیشه

اى در سقفش داشت. آن جا در یک نگاه، ھم به يك بقعه و ھم به يك سالن بازى اسكواش شبیه

بود.

ھیئت قضات ـ شامل دوازده نفر از " شھروندان عادل و درست كار" ـ  در رديف اول و در يك طرف

سالن نشسته بودند. شايد آن ھا آدم ھاى درستى بودند، اما اغلب اوقات، انگار که درست تازه از

خواب بیدار شده بودند.

منشى و دستیاران قاضى و وكال در وسط سالن، مثل دسته ھاى زنبور در ھم لولیده و موج 

مى زدند. ھمه شان لباس ھاى سیاھى بر تن داشتند و پاپیون ھاى سفیدى زده بودند. اين لباس

ھا، آنان را به شكل جعبه ھاى كادوئى مراسم خاك سپارى ـ غربیان ـ شبیه ساخته بودند. 

صد البته، خود من در درون يكى از آن جعبه ھاى راست راستكى قرار داشتم كه با وجود دو پلیس

در طرفینم، كامال بسته بندى و كادو پیچى شده بودم. چون جعبه برايم خیلى بلند بود، صندوقى را

در زير پاھايم سر دادند.

به آنان عالمت دادم كه نمى خواھم در جعبه گذاشته شوم. ولى كى گوش مى داد؟ كسى به

حرف خنده دار من توجھى نكرد.

امكان نداشت كه دادستان عمومى به من نگاھى بیاندازد و دندان ھايش را به ھم نفشارد و لبانش

را گاز نگیرد.

اما قاضى بسیار پیر تر از آن بود كه دندانى براى فشردن داشته باشد. در ھر حال او به آشكارا

نشان مى داد كه ترجیح مى دھد، اى كاش فرد متھم مورد محاكمه اش، ھر كس ديگرى به غیر از

من می شد تا وى را حسابى در منگنه گذاشته و سرش را بر سندان عدالت بكوبد.

اما چند كلمه اى در باره وكیلم: ريزش عرقش قطع نمى شد. دم به دم با دستمالى صورتش را

خشك مى كرد. اين مرد وقتی كه پرونده اى را مى ديد، تشخیص مى داد كه راه نجاتى ھست يا

نه؟
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محل مخصوص نشستن تماشاچیان كه در باالى طرف من قرار داشت، غلغله بود و از تراكم جمعیت

جای سوزن انداختن نبود. دستگیرى من مزين صفحات اول روزنامه ھاى سراسر كشور شده و از

جمله  خبرھاى دست اول آن ھا به شمار مى رفت. خبرنگاران با توجه به ممنوعیت فیلمبردارى و

عكاسى از صحن دادگاه ، در حال ترسیم اوضاع صحن دادگاه و كشیدن كروكى قیافه ھا در

دفاترشان بودند.

نمى فھمیدم اين نوشته ھاى خبرنگاران، براى چه كسانى مى توانست جالب باشد. از طرفى،

تشريفات و روند خود دادگاه برايم به اندازه امتحان جبر در يك بعد از ظھر مرطوبى، جالب بود. چیزى

را آدم در يك دقیقه مى گفت و ھمه قضات آن را يك ساعت كش داده و نظراتشان را در موردش

اعالم مى كردند.

آنان بدون اينكه بطور كتبى مدارك و داليل الزم ھواشناسى ملى كشور را داشته باشند و سه دلیل

محكم براى حمايت از ديد خود ارائه دھند، نمى توانستند بگويند: روز بخیر.

كارھاى دادگاه با رسیدن شاھدين و شھادت آنان يكى پس از ديگرى، به پیش مى رفت. اول از

ھمه، بانوى پیر وبرن در صحن حاضر شد. وى ھم چنان در لباس چھارخانه اى ايرلنديش بود. او با يك

باند مخصوص شكسته بندى بر گردن و يك جفت عصا آمده بود. تمامى وقايع را، از سیر تا پیاز شرح

داده و گفت كه چگونه بھش حمله ور شدم و به روى میز غذاخورى پرتابش كردم؛ اما وى به عمد

فراموش كرد بگويد كه آن ھم میله ھاى كاموابافى را در ھوا تكان می داد و مى خواست آن ھا را

حواله من کند.

وكیل مدافع پرسید: پس از اينكه به روى میز پرتاب شديد، چه اتفاقى افتاد؟

ـ يكى از اربابان قديمى بر رويم افتاد.

ـ منظورتان از اين حرف، " لرد تاويستوك" است؟

ـ نه. يك تابلو. تابلو نقاشى شده يكى از اربابان.

جوابش موجب خنده شديد حضار شد. قاضى چكش خود را بر روى میز كوبید و من خواستم داد زده

و بگويم:

" به خانم عصا به دست فروخته شد! " (مثل حراجى ھا ـ م) ولى محض احتیاط سكوت اختیار كردم.

وكیلم با يك حالت ھاج و واج و با صداى آرامى گفت: سئوال ديگرى نیست.

دو مامور امنیتى و يك نگھبان منطقه حیوانات وحشى محافظت شده نیز مورد خطاب رئیس دادگاه

قرار گرفتند.

ھر سه شان قصه مشابھى را تعريف كردند: مرا در حین ارتكاب جرم آشكار، غافلگیر كرده و به تله

انداختند. اما من پا به فرار گذاشته و نزديك بود، شیرى را بكشم كه دستگیرم نمودند.

خوشبختانه شیر را براى اداى شھادت، به دادگاه نخواسته بودند.

حضور" نوئل ھاروى سن ژان پالیس" به عنوان آخرين شاھد در آن جا، برايم تعجب آور بود! او به

پشت تريبون مخصوص شھادت رفته و شكم خیكیش را به آن فشرد و سوگند ياد كرد تا چیزى جز

حقیقت را نگويد. عجیب تر از آن، مطالب و محتوى شھادتش بود. تصور مى كردم كه وى از فرصت

محل مخصوص نشستن تماشاچیان كه در باالى طرف من قرار داشت، غلغله بود و از تراكم جمعیت

جای سوزن انداختن نبود. دستگیرى من مزين صفحات اول روزنامه ھاى سراسر كشور شده و از

جمله  خبرھاى دست اول آن ھا به شمار مى رفت. خبرنگاران با توجه به ممنوعیت فیلمبردارى و

عكاسى از صحن دادگاه ، در حال ترسیم اوضاع صحن دادگاه و كشیدن كروكى قیافه ھا در

دفاترشان بودند.

نمى فھمیدم اين نوشته ھاى خبرنگاران، براى چه كسانى مى توانست جالب باشد. از طرفى،

تشريفات و روند خود دادگاه برايم به اندازه امتحان جبر در يك بعد از ظھر مرطوبى، جالب بود. چیزى

را آدم در يك دقیقه مى گفت و ھمه قضات آن را يك ساعت كش داده و نظراتشان را در موردش

اعالم مى كردند.

آنان بدون اينكه بطور كتبى مدارك و داليل الزم ھواشناسى ملى كشور را داشته باشند و سه دلیل

محكم براى حمايت از ديد خود ارائه دھند، نمى توانستند بگويند: روز بخیر.

كارھاى دادگاه با رسیدن شاھدين و شھادت آنان يكى پس از ديگرى، به پیش مى رفت. اول از

ھمه، بانوى پیر وبرن در صحن حاضر شد. وى ھم چنان در لباس چھارخانه اى ايرلنديش بود. او با يك

باند مخصوص شكسته بندى بر گردن و يك جفت عصا آمده بود. تمامى وقايع را، از سیر تا پیاز شرح

داده و گفت كه چگونه بھش حمله ور شدم و به روى میز غذاخورى پرتابش كردم؛ اما وى به عمد

فراموش كرد بگويد كه آن ھم میله ھاى كاموابافى را در ھوا تكان می داد و مى خواست آن ھا را

حواله من کند.

وكیل مدافع پرسید: پس از اينكه به روى میز پرتاب شديد، چه اتفاقى افتاد؟

ـ يكى از اربابان قديمى بر رويم افتاد.

ـ منظورتان از اين حرف، " لرد تاويستوك" است؟

ـ نه. يك تابلو. تابلو نقاشى شده يكى از اربابان.

جوابش موجب خنده شديد حضار شد. قاضى چكش خود را بر روى میز كوبید و من خواستم داد زده

و بگويم:

" به خانم عصا به دست فروخته شد! " (مثل حراجى ھا ـ م) ولى محض احتیاط سكوت اختیار كردم.

وكیلم با يك حالت ھاج و واج و با صداى آرامى گفت: سئوال ديگرى نیست.

دو مامور امنیتى و يك نگھبان منطقه حیوانات وحشى محافظت شده نیز مورد خطاب رئیس دادگاه

قرار گرفتند.

ھر سه شان قصه مشابھى را تعريف كردند: مرا در حین ارتكاب جرم آشكار، غافلگیر كرده و به تله

انداختند. اما من پا به فرار گذاشته و نزديك بود، شیرى را بكشم كه دستگیرم نمودند.

خوشبختانه شیر را براى اداى شھادت، به دادگاه نخواسته بودند.

حضور" نوئل ھاروى سن ژان پالیس" به عنوان آخرين شاھد در آن جا، برايم تعجب آور بود! او به

پشت تريبون مخصوص شھادت رفته و شكم خیكیش را به آن فشرد و سوگند ياد كرد تا چیزى جز

حقیقت را نگويد. عجیب تر از آن، مطالب و محتوى شھادتش بود. تصور مى كردم كه وى از فرصت



استفاده كرده و پرونده مرا سنگین تر خواھد كرد.

پالیس مرد عاقل و حكیمى بود. او مرا پسرى با پشت كار، با ھوش و درست كار معرفى كرد و گفت

از اينكه چنین جنايتى را مرتكب شده ام، يكه خورده است.

متاسفانه، با گفتن اينكه ھیچ جاى شك و شبھه اى در مجرمیت من نیست، بر روى ھمه حرف

ھاى زيبايى كه زده بود، قلم بطالن كشید. ولى از ھمه اين ھا كه بگذريم، آن چه كه برايم با ارزش

بود، توجھى بود كه وى نسبت به من نموده، قدم رنجه فرموده و تا آنجا آمده بود.

آيا اين طورى نیست؟

بعد نوبت شھادت ھاى دفاعى رسید.

وكیل ام كه مردى الغر، نحیف و داراى پوست تیره اى بود، " گارود" نام داشت. او از يك وكیل مبرز و

پايه يك دادگسترى، فرسنگ ھا فاصله داشت.

قبل از شروع محكمه، از وى سئوال كرده بودم كه تا چه حدى بر روى آزادى من حساب مى كند؟

با اينكه او معموال زياد نمى خنديد و به قدرى آرام و كم حرف بود كه آدم فكر مى كرد دورا دور لبانش

را تار عنكبوت گرفته است. اما با اين وجود، از اين پرسش من، خنده اش گرفته بود.

قھقھه اى سر داده و گفت: آزادى شما؟ نمى توانم شما را آزاد كنم. مدارك سنگینى علیه شما

وجود دارند. به سنگینى و محكمى بتون آرمه!

ـ ولى ھمه اين ھا پاپوش و تله است.

ـ پس از خشك كردن عرق جبین خويش گفت: شايد، اما با ھمه اين حرف ھا، تو به يك خانم پیر

حمله ور شده اى. اگر خیلى ھنر كنم، در نھايت مى توانم قاضى را متقاعد كنم كه شما بچه

مھربان و خوبى ھستید. البته معلومه كه اين كار، ھم چین ھا ھم كه تو فكرش را مى كنى آسان

نخواھد بود. به ھر حال، چون اين اولین تخلف شماست، ممكنه او دلش به رحم بیايد.

ـ دل رحم تا چه نسبتى؟

ـ گارود با باال انداختن شانه ھايش جواب داد: شش ماه.

ـ زندان؟ ولى من نمى توانم به زندان بروم. من بی گناھم.

ـ البته! شما بی گناھید، مگر اين كه عكس آن ثابت شده و شما گناه كار شناخته شويد.

در نتیجه، گارود ھمه برنامه ھايش را طورى ترتیب داده بود تا ثابت كند كه علی رغم ظاھر قضايا،

پسرى مھربان و خوب ھستم.

او بدين منظور، چندين نفر را در نقش معلم اخالق، به عنوان شاھد به محكمه فرا خوانده بود.

از بخت بد من، او ھمه بدھا را دست چین كرده بود.

خاله "مورين" با آن لگن خاصره مصنوعیش، اولین كسى بود كه در صحن حاضر شد. سال ھا بود كه

نديده بودمش. با وضعیتى كه او در دادگاه ظاھر شد، با ضريب اطمینان زيادى مى شد شرط بندى

نمود كه وى به زودى عمرش را به شما خواھد بخشید. خاله جون برخورد درستى با گارود كرد. 

او برايش از عیادت ھايى كه در بیمارستان از وى به عمل مى آوردم و از دسته گل ھايى كه برايش

مى بردم صحبت كرد، بدون اين كه حرفى از اين مسئله به میان آورد كه آن ھا را از كنار تخت

استفاده كرده و پرونده مرا سنگین تر خواھد كرد.

پالیس مرد عاقل و حكیمى بود. او مرا پسرى با پشت كار، با ھوش و درست كار معرفى كرد و گفت

از اينكه چنین جنايتى را مرتكب شده ام، يكه خورده است.

متاسفانه، با گفتن اينكه ھیچ جاى شك و شبھه اى در مجرمیت من نیست، بر روى ھمه حرف

ھاى زيبايى كه زده بود، قلم بطالن كشید. ولى از ھمه اين ھا كه بگذريم، آن چه كه برايم با ارزش

بود، توجھى بود كه وى نسبت به من نموده، قدم رنجه فرموده و تا آنجا آمده بود.

آيا اين طورى نیست؟

بعد نوبت شھادت ھاى دفاعى رسید.

وكیل ام كه مردى الغر، نحیف و داراى پوست تیره اى بود، " گارود" نام داشت. او از يك وكیل مبرز و

پايه يك دادگسترى، فرسنگ ھا فاصله داشت.

قبل از شروع محكمه، از وى سئوال كرده بودم كه تا چه حدى بر روى آزادى من حساب مى كند؟

با اينكه او معموال زياد نمى خنديد و به قدرى آرام و كم حرف بود كه آدم فكر مى كرد دورا دور لبانش

را تار عنكبوت گرفته است. اما با اين وجود، از اين پرسش من، خنده اش گرفته بود.

قھقھه اى سر داده و گفت: آزادى شما؟ نمى توانم شما را آزاد كنم. مدارك سنگینى علیه شما

وجود دارند. به سنگینى و محكمى بتون آرمه!

ـ ولى ھمه اين ھا پاپوش و تله است.

ـ پس از خشك كردن عرق جبین خويش گفت: شايد، اما با ھمه اين حرف ھا، تو به يك خانم پیر

حمله ور شده اى. اگر خیلى ھنر كنم، در نھايت مى توانم قاضى را متقاعد كنم كه شما بچه

مھربان و خوبى ھستید. البته معلومه كه اين كار، ھم چین ھا ھم كه تو فكرش را مى كنى آسان

نخواھد بود. به ھر حال، چون اين اولین تخلف شماست، ممكنه او دلش به رحم بیايد.

ـ دل رحم تا چه نسبتى؟

ـ گارود با باال انداختن شانه ھايش جواب داد: شش ماه.

ـ زندان؟ ولى من نمى توانم به زندان بروم. من بی گناھم.

ـ البته! شما بی گناھید، مگر اين كه عكس آن ثابت شده و شما گناه كار شناخته شويد.

در نتیجه، گارود ھمه برنامه ھايش را طورى ترتیب داده بود تا ثابت كند كه علی رغم ظاھر قضايا،

پسرى مھربان و خوب ھستم.

او بدين منظور، چندين نفر را در نقش معلم اخالق، به عنوان شاھد به محكمه فرا خوانده بود.

از بخت بد من، او ھمه بدھا را دست چین كرده بود.

خاله "مورين" با آن لگن خاصره مصنوعیش، اولین كسى بود كه در صحن حاضر شد. سال ھا بود كه

نديده بودمش. با وضعیتى كه او در دادگاه ظاھر شد، با ضريب اطمینان زيادى مى شد شرط بندى

نمود كه وى به زودى عمرش را به شما خواھد بخشید. خاله جون برخورد درستى با گارود كرد. 

او برايش از عیادت ھايى كه در بیمارستان از وى به عمل مى آوردم و از دسته گل ھايى كه برايش

مى بردم صحبت كرد، بدون اين كه حرفى از اين مسئله به میان آورد كه آن ھا را از كنار تخت



ھمسايه بغلى، كش مى رفتم!

ولى او با سئواالت ضد حمله اى كه بر وى شد، كنترل خود را از دست داده و از كوره به در رفت. 

بر سر وكیل مدعى العموم داد زده و گفت: با من اين چنین حرف نزنید! شما بايد به پیرى من احترام

بگذاريد! من در دوران جنگ جھانى دوم، بدبختی ھا كشیده ام. من بر روى بمب رفته ام.

ـ دادستان پرسید: منظورتان مین است؟

ـ وقت نداشتم تا وارسى كرده و ببینم مین بود يا بمب. در ھر صورت يك چیز را در گوشتان فرو كنید

كه "نیك" كوچولوى من آزارش به احد الناسى نخواھد رسید. 

ـ دادستان: اعتراض دارم!

ـ به حرف ھاى من اعتراض نكنید! اگر به من توھین كنید، خواھید ديد كه با چه كسى طرفید.

ـ خاله مورين در حالی كه حركاتى با دست و قیافه به حرف ھايش قاطى مى كرد، كوتاه آمد. 

يك صداى خشكى به گوش رسید و لحظه اى بعد، او پاى مصنوعى خود را درآورده و در جلوى قاضى

باال گرفت. 

من اخم كردم. ھمھمه اى در دادگاه بر پا شد. روزنامه نگاران مى خنديدند.

خاله مورين در حالى كه توسط يك خانم پلیس به بیرون سالن برده مى شد، از فرط عصبانیت نزديك

بود كه دندان ھاى مصنوعیش را از دست بدھد.

وكیل من با كشیدن يك نفس عمیق، در جايش بر روى صندلى نشست. آوازه شغلى وى با سر

افكندگى و باال بردن پرچم سفید به عالمت تسلیم، از سالن رخت بر بست.

از اين به بعد ديگه بدتر از آن چه كه تا به حال روى داده بود، نمى توانست اتفاقى روى دھد. حداقل

اين چیزى بود كه بھش باور داشتم.

منشى دادگاه، آقاى"ھربرت تیموتى سمپل" را براى اداى شھادت به پشت تريبون فرا خواند و برادر

بزرگم ظاھر شد.

او به خاطر احترام به دادگاه و براى حفظ آبرو، كت و شلوار بر تن داشت و كراوات سیاھى ھم زده

بود. آيا او آن ھا را اتفاقى برگزيده بود يا اينكه چیزھايى را مى دانست كه من خبر نداشتم؟ 

از مدت زمانى كه بازداشت شده بودم، ھربرت بیش از يك بار به مالقاتم نیامده بود. پلیس شاھكار

مرا به وى توضیح داده بود كه نتیجه اش گفتگوى زير بین من و او بود:

ـ ھربرت گفت: نمى توانم آن را باور كنم.

ـ گفتم: كار من نیست.

ـ ھربرت گفت: نمى توانم به حرف ھاى تو باور كنم.

ـ مى خواھى بگى كه تو نمى توانى باور كنى كه مقصرم، يا نمى توانى باور كنى كه مقصر نیستم؟

ھربرت شروع به كوچك كردن چشمانش و جويدن گوشه ھاى بلیت اتوبوسش نمود.

االن، او داشت خودش را در پشت تريبون جمع و جور مى كرد ولى ھم چنان گیج و ھاج و واج مانده

بود.

نگھش در نگھم گره خورده و خنديد. مثل برگ بیدى مى لرزيد. ھر بیننده اى با ديدنش فكر مى كرد

ھمسايه بغلى، كش مى رفتم!

ولى او با سئواالت ضد حمله اى كه بر وى شد، كنترل خود را از دست داده و از كوره به در رفت. 

بر سر وكیل مدعى العموم داد زده و گفت: با من اين چنین حرف نزنید! شما بايد به پیرى من احترام

بگذاريد! من در دوران جنگ جھانى دوم، بدبختی ھا كشیده ام. من بر روى بمب رفته ام.

ـ دادستان پرسید: منظورتان مین است؟

ـ وقت نداشتم تا وارسى كرده و ببینم مین بود يا بمب. در ھر صورت يك چیز را در گوشتان فرو كنید

كه "نیك" كوچولوى من آزارش به احد الناسى نخواھد رسید. 

ـ دادستان: اعتراض دارم!

ـ به حرف ھاى من اعتراض نكنید! اگر به من توھین كنید، خواھید ديد كه با چه كسى طرفید.

ـ خاله مورين در حالی كه حركاتى با دست و قیافه به حرف ھايش قاطى مى كرد، كوتاه آمد. 

يك صداى خشكى به گوش رسید و لحظه اى بعد، او پاى مصنوعى خود را درآورده و در جلوى قاضى

باال گرفت. 

من اخم كردم. ھمھمه اى در دادگاه بر پا شد. روزنامه نگاران مى خنديدند.

خاله مورين در حالى كه توسط يك خانم پلیس به بیرون سالن برده مى شد، از فرط عصبانیت نزديك

بود كه دندان ھاى مصنوعیش را از دست بدھد.

وكیل من با كشیدن يك نفس عمیق، در جايش بر روى صندلى نشست. آوازه شغلى وى با سر

افكندگى و باال بردن پرچم سفید به عالمت تسلیم، از سالن رخت بر بست.

از اين به بعد ديگه بدتر از آن چه كه تا به حال روى داده بود، نمى توانست اتفاقى روى دھد. حداقل

اين چیزى بود كه بھش باور داشتم.

منشى دادگاه، آقاى"ھربرت تیموتى سمپل" را براى اداى شھادت به پشت تريبون فرا خواند و برادر

بزرگم ظاھر شد.

او به خاطر احترام به دادگاه و براى حفظ آبرو، كت و شلوار بر تن داشت و كراوات سیاھى ھم زده

بود. آيا او آن ھا را اتفاقى برگزيده بود يا اينكه چیزھايى را مى دانست كه من خبر نداشتم؟ 

از مدت زمانى كه بازداشت شده بودم، ھربرت بیش از يك بار به مالقاتم نیامده بود. پلیس شاھكار

مرا به وى توضیح داده بود كه نتیجه اش گفتگوى زير بین من و او بود:

ـ ھربرت گفت: نمى توانم آن را باور كنم.

ـ گفتم: كار من نیست.

ـ ھربرت گفت: نمى توانم به حرف ھاى تو باور كنم.

ـ مى خواھى بگى كه تو نمى توانى باور كنى كه مقصرم، يا نمى توانى باور كنى كه مقصر نیستم؟

ھربرت شروع به كوچك كردن چشمانش و جويدن گوشه ھاى بلیت اتوبوسش نمود.

االن، او داشت خودش را در پشت تريبون جمع و جور مى كرد ولى ھم چنان گیج و ھاج و واج مانده

بود.

نگھش در نگھم گره خورده و خنديد. مثل برگ بیدى مى لرزيد. ھر بیننده اى با ديدنش فكر مى كرد



كه گناه كار و مجرم دادگاه، او مى باشد.

منشى دادگاه كتاب انجیل را به وى داد. ھربرت آن را گرفته و سعى كرد با فشار زياد در جیبش قرار

دھد. منشى كتاب را از دستش قاپید. از يك بزن بزن ديگه وحشتم گرفت. اما قاضى به موقع پا در

میانى كرده و طرز استعمال انجیل را توضیح داد. ھربرت سرخ شد.

او عذرخواھى كرد و گفت: "متاسفم، حضرت شوكت عالى"

ابروھاى قاضى در ھم كشیده شدند.

شما مى توانید مرا "عالى جناب" خالى صدا كنید.

ـ ھربرت با كمى اضطراب كه ھنوز برايش باقى مانده بود، زير لب گفت: آه، بله... متاسفم واال

حضرتا...

منشى براى اين كه براى دومین بار او را متوجه سازد، بھش نزديك شد.

او شروع كرد: سوگند ياد مى كنم كه حقیقت را بگويم.

ھربرت صريح در جوابش گفت: چه بھتر.

ـ منشى در حالى كه چشمانش را به آسمان دوخته بود، گفت: نه من، شما!

ـ  قاضى مداخله كرد و گفت: آقاى سمپل! فقط كلمات را تكرار بفرمائید. باالخره منشى موفق شد

تا به وى قسم را بخوراند. گارود به سمت جايگاه شاھدين روان شد.

او ھمانند سالخورده ھا گام بر مى داشت. ھربرت لبخندى به وى زد. گارود شروع كرد: شما ھربرت

تیموتى سمپل ھستید؟

ـ ھربرت جا خورده و گفت: من؟

ـ قاضى تاكید كرد: آيا شما ھربرت تیموتى سمپل ھستید؟

ـ ھربرت جواب داد: آه، اوه ... بله، البته، حضرت اقدس عالى.

ـ گارود آھى از نھاد برآورد و گفت: آيا شما مى توانید چند كلمه اى در مورد برادرتان، برايمان بگوئید؟

ـ خوب، حدود يك متر و نیم قد داره، قھوه اى و خیلى الغره، ...

وكیلم تلنگرى خورد. فكر كردم كه االنه دچار سكته قلبى بشه. لپ ھايش گود شد و كاله گیسش از

طرفین آويزان شده بود.

او سكسكه اى كرده و گفت: آقاى سمپل! ما مايلیم از شما ياد بگیريم كه اون چگونه آدمى است؟

ھربرت براى لحظه اى به فكر فرو رفت.

قاضى حولش كرد و گفت: به سئوال جواب دھید.

ـ ھربرت در جواب گفت: چشم، حتما، حضرت عالى مرتبه بلند پايه. نیك پسر خوبیه.

منظورم اينه كه مثل ھمه برادران كوچك... او فقط يك ايراد داره: واقعا آدم بى نظم و شلخته ايه،

كتاب ھايش را در آشپزخانه مى اندازه و...

ـ گارود كه تا اينجا پیكار را باخته بود، بادى به غبغب انداخته و گفت: آشپزخانه شما به درد ما 

نمى خوره.

آن چه كه ما مى خواھیم بدانیم آنست كه امروز با ديدن برادرتان، آيا فكر مى كنید كه او قادر است

كه گناه كار و مجرم دادگاه، او مى باشد.

منشى دادگاه كتاب انجیل را به وى داد. ھربرت آن را گرفته و سعى كرد با فشار زياد در جیبش قرار

دھد. منشى كتاب را از دستش قاپید. از يك بزن بزن ديگه وحشتم گرفت. اما قاضى به موقع پا در

میانى كرده و طرز استعمال انجیل را توضیح داد. ھربرت سرخ شد.

او عذرخواھى كرد و گفت: "متاسفم، حضرت شوكت عالى"

ابروھاى قاضى در ھم كشیده شدند.

شما مى توانید مرا "عالى جناب" خالى صدا كنید.

ـ ھربرت با كمى اضطراب كه ھنوز برايش باقى مانده بود، زير لب گفت: آه، بله... متاسفم واال

حضرتا...

منشى براى اين كه براى دومین بار او را متوجه سازد، بھش نزديك شد.

او شروع كرد: سوگند ياد مى كنم كه حقیقت را بگويم.

ھربرت صريح در جوابش گفت: چه بھتر.

ـ منشى در حالى كه چشمانش را به آسمان دوخته بود، گفت: نه من، شما!

ـ  قاضى مداخله كرد و گفت: آقاى سمپل! فقط كلمات را تكرار بفرمائید. باالخره منشى موفق شد

تا به وى قسم را بخوراند. گارود به سمت جايگاه شاھدين روان شد.

او ھمانند سالخورده ھا گام بر مى داشت. ھربرت لبخندى به وى زد. گارود شروع كرد: شما ھربرت

تیموتى سمپل ھستید؟

ـ ھربرت جا خورده و گفت: من؟

ـ قاضى تاكید كرد: آيا شما ھربرت تیموتى سمپل ھستید؟

ـ ھربرت جواب داد: آه، اوه ... بله، البته، حضرت اقدس عالى.

ـ گارود آھى از نھاد برآورد و گفت: آيا شما مى توانید چند كلمه اى در مورد برادرتان، برايمان بگوئید؟

ـ خوب، حدود يك متر و نیم قد داره، قھوه اى و خیلى الغره، ...

وكیلم تلنگرى خورد. فكر كردم كه االنه دچار سكته قلبى بشه. لپ ھايش گود شد و كاله گیسش از

طرفین آويزان شده بود.

او سكسكه اى كرده و گفت: آقاى سمپل! ما مايلیم از شما ياد بگیريم كه اون چگونه آدمى است؟

ھربرت براى لحظه اى به فكر فرو رفت.

قاضى حولش كرد و گفت: به سئوال جواب دھید.

ـ ھربرت در جواب گفت: چشم، حتما، حضرت عالى مرتبه بلند پايه. نیك پسر خوبیه.

منظورم اينه كه مثل ھمه برادران كوچك... او فقط يك ايراد داره: واقعا آدم بى نظم و شلخته ايه،

كتاب ھايش را در آشپزخانه مى اندازه و...

ـ گارود كه تا اينجا پیكار را باخته بود، بادى به غبغب انداخته و گفت: آشپزخانه شما به درد ما 

نمى خوره.

آن چه كه ما مى خواھیم بدانیم آنست كه امروز با ديدن برادرتان، آيا فكر مى كنید كه او قادر است



به طور حیوانى به خانم مسنى حمله ور شده و يك ياقوت با ارزشى را بدزدد؟

ھربرت لبخند ملیحى به من زد و سرش را به عنوان تايید تكاند. بله، صد در صد.

گارود دھان باز مانده و سئوال بعدى را بلعیده و با صدايى شكسته و گنگ گفت: شما نمى توانید

اين طورى جواب دھید. آن برادر شماست!

ـ ولى شما از من خواستید كه من"حقیقت را، تمام حقیقت را، و نه چیزى جز حقیقت را" بگويم.

دوباره در دادگاه ھمھمه باال گرفت. قاضى باز ھم چكش خود را كوبید. 

ھربرت به حساب ( بانكى ـ مترجم) من رسیده و بھره و جايزه اش را ھم رويش گذاشت.

با شھادت وى، قاضى بیشترين قرار ممكن را در باره من صادر خواھد كرد. 

ولى تصمیم وى ھر چه باشد، در مقايسه با حكمى كه من مى خواستم در مورد ھربرت صادر كنم،

نا چیز بود. گارود در جاى خود نیمه خیز ماند.

آھى كشیده و گفت ديگر سئوالى ندارم.

ھربرت پرسید: پس اين بدان معناست كه مى توانم جايگاه شاھد را ترك كنم؟

كسى كوشش نكرد كه جلوى كارش را بگیرد. دادگاه ديگه كم و بیش تمام شده بود.

ھیئت منصفه در چھل و پنج ثانیه به شور خود پايان داده و تصمیمش را گرفت: مجرم، صد البته.

سپس نوبت اعالم حكم دادگاه شد. پلیسى مرا از جايم بلند كرد.

قاضى نگاھى به من انداخت.

نیكوال داويد سمپل، شما در پنج مورد مجرم شناخته شديد. حاال، اين تكلیف من است كه قضاوت

كنم. جناياتى را كه مرتكب شده ايد، واقعا ناخوشايندند. با جرات مى توانم بگويم كه شما يك جانى

واقعا نا خوشايندى ھستید. شما يك چیز ھنرى را كه متعلق به آثار ملى كشور ھست، ربوده ايد.

شما با سالوسى تمام به يك خانم سال خورده و يك شیر حمله كرده ايد. شما ھزاران تومان ضرر

مالى رسانده ايد.

آخه ھمه اين كارھا براى چى؟ 

بى شك مى خواستى اين پول ھا را براى خريد ديسك ھاى موسیقى راك و يا نوار فیلم ھاى بزن

بھادر و مخوف حیف و میل كرده و يا چسب مايعى خريده و در گوشه اى خلوت كرده و پكى زده و آب

دماغت را باال كشیده و نعشه شوى. 

خود قاضى ھم دماغش را باال كشید. وى انگشتانش را بسته و مفاصلشان را به صدا در آورده و

بعدش چنین ادامه داد: يك جامعه بايد سعى كند تا خودش را از شر افرادى چون شما خالص كند. 

اگر شما سن زيادى داشتید، جرمتان جدى تر از اين ھا مى شد. در حال حاضر، دادگاه شما را به

ھیژده ماه زندان محكوم مى كند. 

"صداى چكش".

"اعالم پايان دادگاه".

از آن لحظه به بعد، ھمه چیز به تندى گذشت. 

دو پلیس مرا از پله ھا پائین بردند. به دست ھايم دستبند داشتم. يك راھرو ما را به سمت درى

به طور حیوانى به خانم مسنى حمله ور شده و يك ياقوت با ارزشى را بدزدد؟

ھربرت لبخند ملیحى به من زد و سرش را به عنوان تايید تكاند. بله، صد در صد.

گارود دھان باز مانده و سئوال بعدى را بلعیده و با صدايى شكسته و گنگ گفت: شما نمى توانید

اين طورى جواب دھید. آن برادر شماست!

ـ ولى شما از من خواستید كه من"حقیقت را، تمام حقیقت را، و نه چیزى جز حقیقت را" بگويم.

دوباره در دادگاه ھمھمه باال گرفت. قاضى باز ھم چكش خود را كوبید. 

ھربرت به حساب ( بانكى ـ مترجم) من رسیده و بھره و جايزه اش را ھم رويش گذاشت.

با شھادت وى، قاضى بیشترين قرار ممكن را در باره من صادر خواھد كرد. 

ولى تصمیم وى ھر چه باشد، در مقايسه با حكمى كه من مى خواستم در مورد ھربرت صادر كنم،

نا چیز بود. گارود در جاى خود نیمه خیز ماند.

آھى كشیده و گفت ديگر سئوالى ندارم.

ھربرت پرسید: پس اين بدان معناست كه مى توانم جايگاه شاھد را ترك كنم؟

كسى كوشش نكرد كه جلوى كارش را بگیرد. دادگاه ديگه كم و بیش تمام شده بود.

ھیئت منصفه در چھل و پنج ثانیه به شور خود پايان داده و تصمیمش را گرفت: مجرم، صد البته.

سپس نوبت اعالم حكم دادگاه شد. پلیسى مرا از جايم بلند كرد.

قاضى نگاھى به من انداخت.

نیكوال داويد سمپل، شما در پنج مورد مجرم شناخته شديد. حاال، اين تكلیف من است كه قضاوت

كنم. جناياتى را كه مرتكب شده ايد، واقعا ناخوشايندند. با جرات مى توانم بگويم كه شما يك جانى

واقعا نا خوشايندى ھستید. شما يك چیز ھنرى را كه متعلق به آثار ملى كشور ھست، ربوده ايد.

شما با سالوسى تمام به يك خانم سال خورده و يك شیر حمله كرده ايد. شما ھزاران تومان ضرر

مالى رسانده ايد.

آخه ھمه اين كارھا براى چى؟ 

بى شك مى خواستى اين پول ھا را براى خريد ديسك ھاى موسیقى راك و يا نوار فیلم ھاى بزن

بھادر و مخوف حیف و میل كرده و يا چسب مايعى خريده و در گوشه اى خلوت كرده و پكى زده و آب

دماغت را باال كشیده و نعشه شوى. 

خود قاضى ھم دماغش را باال كشید. وى انگشتانش را بسته و مفاصلشان را به صدا در آورده و

بعدش چنین ادامه داد: يك جامعه بايد سعى كند تا خودش را از شر افرادى چون شما خالص كند. 

اگر شما سن زيادى داشتید، جرمتان جدى تر از اين ھا مى شد. در حال حاضر، دادگاه شما را به

ھیژده ماه زندان محكوم مى كند. 

"صداى چكش".

"اعالم پايان دادگاه".

از آن لحظه به بعد، ھمه چیز به تندى گذشت. 

دو پلیس مرا از پله ھا پائین بردند. به دست ھايم دستبند داشتم. يك راھرو ما را به سمت درى



ھدايت كرد كه به يك پاركینگ زيرزمینى، جايى كه ماشین مخصوص منتظر بود، باز مى شد.

يكى از پلیس ھا به من امر كرد: "برو باال!"

موقع به دادگاه آمدن، ھنوز " نیك" و يا "فرزندم" بودم. از اين پس ديگر اسمى نداشتم. دستى از

پشت مرا به پائین فشار داد. در تمام طول زندگى ام، ھر گز پشتم تا اين حد خم نشده بود.

احساس مى كردم كه محصور و محدودم كرده اند.

زير لب گفتم: من بي گناھم.

پلیس ھا محل سگ ھم به من نمى گذاشتند. 

دو نفرشان با من سوار شدند. يك پنجره كوچكى با نرده ھاى آھنى وجود داشت. شیشه مات،

مانند اشكى كه در چشم باشد، مناظر را گنگ و تار مى كرد. كامیونت ما از زيرزمین بیرون آمد.

ساختمان دادگسترى "اولد بايلى" " ھول بورن ..." لندن در پشت سر ما ناپديد شد. پلیس ھا حتى

يك كلمه اى ھم نمى گفتند. يكى از آن دو، روزنامه اى را داشت 

مى خواند. قیافه اى كه متعلق به خود من بود، در صفحه اولش به رويم لبخند مى زد. 

حال، ديگر نمى خنديدم. ريزش باران نم نمك شروع شده بود. قطرات باران، مثل دانه ھاى شن، بر

روى ورقه فلزى سقف كامیونت، پیانويى را مى نواخت. صندلیم را تغییر حالت دادم. دستبند در

گوشتم فرو رفت.

ما به طرف شرق مى رانديم. مسافتمان حدود يك ساعت به درازا كشید. سپس ماشین زندان

آھسته كرد. دروازه اى در پشت سرمان بسته شد. كامیونت ايستاد. ما رسیده بوديم. ساختمان

زندان، با آن آجرھاى به رنگ زنگ زده اش و سقف سنگى خاكستري اش، كه در دوران ملكه ويكتوريا

ساخته شده بود، واقعا وحشتناك به نظر مى آمد.

زندان كه مربعى شكل بود، دورا دورش را ديوارھاى بلندى گرفته بود. در ھر گوشه اش يك برج

ديدبانى وجود داشت. ديدبان ھا از طريق پل ھاى ھوايى فلزى به ساختمان اصلى وصل مى شدند

كه اين پل ھا قادر بودند به طور خودكار باال و پائین روند. يك اتاقك شیشه اى در كنار درب بود كه

مركز بازرسى اصلى به شمار مى رفت. 

مرا از يك درب جانبى به داخل زندان ھدايت نمودند. ناگھان احساس كردم كه وارد سیاره ديگرى

شده ام.

تمامى صداھاى كوچه ھا، حتى صداى جريان بادھا خفه شدند. فضاى آن جا بوى عرق و روغن

ماشین مى داد. درب با صداى خشكى دوباره بسته شد. 

پلیس ھا مرا تا يك پیشخوان، جايى كه نگھبانى در لباس اونیفرمى منتظرم بود، اسكورتم كردند. 

نگھبان پرسید: سمپل؟

مامورى جواب داد: كامال خودشه. 

ـ بسیار عالى...

دو مامور آنجا را ترك كردند. 

به من دستور داده شد تا جیب ھايم را خالى كنم. تمام اموالم از جمله ساعتم را ضبط كرده و در

ھدايت كرد كه به يك پاركینگ زيرزمینى، جايى كه ماشین مخصوص منتظر بود، باز مى شد.

يكى از پلیس ھا به من امر كرد: "برو باال!"

موقع به دادگاه آمدن، ھنوز " نیك" و يا "فرزندم" بودم. از اين پس ديگر اسمى نداشتم. دستى از

پشت مرا به پائین فشار داد. در تمام طول زندگى ام، ھر گز پشتم تا اين حد خم نشده بود.

احساس مى كردم كه محصور و محدودم كرده اند.

زير لب گفتم: من بي گناھم.

پلیس ھا محل سگ ھم به من نمى گذاشتند. 

دو نفرشان با من سوار شدند. يك پنجره كوچكى با نرده ھاى آھنى وجود داشت. شیشه مات،

مانند اشكى كه در چشم باشد، مناظر را گنگ و تار مى كرد. كامیونت ما از زيرزمین بیرون آمد.

ساختمان دادگسترى "اولد بايلى" " ھول بورن ..." لندن در پشت سر ما ناپديد شد. پلیس ھا حتى

يك كلمه اى ھم نمى گفتند. يكى از آن دو، روزنامه اى را داشت 

مى خواند. قیافه اى كه متعلق به خود من بود، در صفحه اولش به رويم لبخند مى زد. 

حال، ديگر نمى خنديدم. ريزش باران نم نمك شروع شده بود. قطرات باران، مثل دانه ھاى شن، بر

روى ورقه فلزى سقف كامیونت، پیانويى را مى نواخت. صندلیم را تغییر حالت دادم. دستبند در

گوشتم فرو رفت.

ما به طرف شرق مى رانديم. مسافتمان حدود يك ساعت به درازا كشید. سپس ماشین زندان

آھسته كرد. دروازه اى در پشت سرمان بسته شد. كامیونت ايستاد. ما رسیده بوديم. ساختمان

زندان، با آن آجرھاى به رنگ زنگ زده اش و سقف سنگى خاكستري اش، كه در دوران ملكه ويكتوريا

ساخته شده بود، واقعا وحشتناك به نظر مى آمد.

زندان كه مربعى شكل بود، دورا دورش را ديوارھاى بلندى گرفته بود. در ھر گوشه اش يك برج

ديدبانى وجود داشت. ديدبان ھا از طريق پل ھاى ھوايى فلزى به ساختمان اصلى وصل مى شدند

كه اين پل ھا قادر بودند به طور خودكار باال و پائین روند. يك اتاقك شیشه اى در كنار درب بود كه

مركز بازرسى اصلى به شمار مى رفت. 

مرا از يك درب جانبى به داخل زندان ھدايت نمودند. ناگھان احساس كردم كه وارد سیاره ديگرى

شده ام.

تمامى صداھاى كوچه ھا، حتى صداى جريان بادھا خفه شدند. فضاى آن جا بوى عرق و روغن

ماشین مى داد. درب با صداى خشكى دوباره بسته شد. 

پلیس ھا مرا تا يك پیشخوان، جايى كه نگھبانى در لباس اونیفرمى منتظرم بود، اسكورتم كردند. 

نگھبان پرسید: سمپل؟

مامورى جواب داد: كامال خودشه. 

ـ بسیار عالى...

دو مامور آنجا را ترك كردند. 

به من دستور داده شد تا جیب ھايم را خالى كنم. تمام اموالم از جمله ساعتم را ضبط كرده و در



كارتنى كه به نام من بود، گذاشتند. نگھبان از اسامى ھمه آن ھا بر روى يك صفحه كاغذ، صورت

بردارى كرد. 

دو پوند پول خرد، يك خودنويس، يك بسته چیپس باز شده، يك الستیك، يك پنجه خرگوش شانس

آور (با ريشخندى افزود: و ظاھرا بى خاصیت)...

او از من خواست تا زير ورقه اى را امضا كرده و سپس لخت شوم. لباس ھايم به بقیه وسايلم در

كارتن ملحق شدند. بعدش، او به من يك دست كت و شلوار آبى كه رنگ و رويش كامال رفته بود، به

ھمراه يك پیراھن سفید و يك جفت پوتین داد.

ـ نگھبان گفت: حاال برو يك دوش بگیر.

ـ اين كار را ھمین امروز صبح انجام داده ام.

ـ ھر چه كه به تو مى گويند، انجامش بده!

يك دوش گرفتم. معاينه پزشكى شدم. با ھمه جايم ور رفتند، ذره ذره بدنم را وارسى كردند و

آمپولى به من زده شد. موھاى سرم را تراشیدند. سرانجام اجازه دادند تا لباس بپوشم. 

پیراھن خیلى تنگ و كوچك و پوتین ھا خیلى گشاد و بزرگ بودند، ولى در اينجا كسى توجھى به مد

نداشت. سر و كله نگھبان دومى پیدا شد. يك حلقه زنجیر مملو از كلید از يك طرف كمرش تا زانويش

اويزان بود. 

!٩۵۴۴۶به من گفت: از اين طرف، 

 از قبل بر روى سینه كت من دوخته شده بود. آن شماره من بود. ٩۵۴۴۶

نگھبان مرا پیش مدير برد. مردى میان سال با موھاى خاكسترى بر پشت میزى كه آن ھم عمرى

ازش گذشته بود، نشسته بود. عكسى از ملكه خانم، زينت بخش ديوار پشت سرش بود. در آن جا

ھمه چیز حتى نعلبكى ھا ھم نرده اى بودند. 

نگھبان به من گفت: وقتى با رئیس حرف مى زنى، از جايت بلند شو، پاھات را از ھم باز كن و

دستانت را بر پشتت بگذار!

اطاعت كردم.

ريیس خودنويسش را به كنارى نھاده و نگاه خسته اش را به من انداخت. نگاھش، نگاه عاقل اندر

سفیه بود. او شروع به صحبت نمود. حتما عین ھمین حرف ھا را صدھا بار تكرار كرده بود.

! شما به خاطر اداى دين خود به جامعه در اين جا ھستید. شما بر سر دو راھى،٩۵۴۴۶شروع كرد:

آسان و دشوار ھستید. اگر شما تسلیم قواعد شده و ھیچ بى نظمى به وجود نیاورىد...

صدايش در گلو خفه شده و به تحلیل رفت. ديگر چیزى را گوش نمى دادم. 

از زمان ورودم به زندان، ديگر ھیچ اعتقاد راستین به چیزى نداشتم. ھمچنان صداى چفت شدن درب

را در پشت سرم مى شنیدم. صداى قاضى از جايى دور مى آمد كه به طور مداوم و خستگى ناپذير

 ماه ..." ١٨ ماه زندان، ١٨مانند پژواكى، ھى تكرار مى كرد: "... محكوم به 

 ساله خواھم شد. پیرمردى!١۵ ماه! زمانى كه از اين جا آزاد مى شوم، ١٨

ديگه ھیچ وقت شغلى گیرم نخواھد آمد. لقمه نانى كه از گلويم پائین خواھد رفت، از سر صدقه

كارتنى كه به نام من بود، گذاشتند. نگھبان از اسامى ھمه آن ھا بر روى يك صفحه كاغذ، صورت

بردارى كرد. 

دو پوند پول خرد، يك خودنويس، يك بسته چیپس باز شده، يك الستیك، يك پنجه خرگوش شانس

آور (با ريشخندى افزود: و ظاھرا بى خاصیت)...

او از من خواست تا زير ورقه اى را امضا كرده و سپس لخت شوم. لباس ھايم به بقیه وسايلم در

كارتن ملحق شدند. بعدش، او به من يك دست كت و شلوار آبى كه رنگ و رويش كامال رفته بود، به

ھمراه يك پیراھن سفید و يك جفت پوتین داد.

ـ نگھبان گفت: حاال برو يك دوش بگیر.

ـ اين كار را ھمین امروز صبح انجام داده ام.

ـ ھر چه كه به تو مى گويند، انجامش بده!

يك دوش گرفتم. معاينه پزشكى شدم. با ھمه جايم ور رفتند، ذره ذره بدنم را وارسى كردند و

آمپولى به من زده شد. موھاى سرم را تراشیدند. سرانجام اجازه دادند تا لباس بپوشم. 

پیراھن خیلى تنگ و كوچك و پوتین ھا خیلى گشاد و بزرگ بودند، ولى در اينجا كسى توجھى به مد

نداشت. سر و كله نگھبان دومى پیدا شد. يك حلقه زنجیر مملو از كلید از يك طرف كمرش تا زانويش

اويزان بود. 

!٩۵۴۴۶به من گفت: از اين طرف، 

 از قبل بر روى سینه كت من دوخته شده بود. آن شماره من بود. ٩۵۴۴۶

نگھبان مرا پیش مدير برد. مردى میان سال با موھاى خاكسترى بر پشت میزى كه آن ھم عمرى

ازش گذشته بود، نشسته بود. عكسى از ملكه خانم، زينت بخش ديوار پشت سرش بود. در آن جا

ھمه چیز حتى نعلبكى ھا ھم نرده اى بودند. 

نگھبان به من گفت: وقتى با رئیس حرف مى زنى، از جايت بلند شو، پاھات را از ھم باز كن و

دستانت را بر پشتت بگذار!

اطاعت كردم.

ريیس خودنويسش را به كنارى نھاده و نگاه خسته اش را به من انداخت. نگاھش، نگاه عاقل اندر

سفیه بود. او شروع به صحبت نمود. حتما عین ھمین حرف ھا را صدھا بار تكرار كرده بود.

! شما به خاطر اداى دين خود به جامعه در اين جا ھستید. شما بر سر دو راھى،٩۵۴۴۶شروع كرد:

آسان و دشوار ھستید. اگر شما تسلیم قواعد شده و ھیچ بى نظمى به وجود نیاورىد...

صدايش در گلو خفه شده و به تحلیل رفت. ديگر چیزى را گوش نمى دادم. 

از زمان ورودم به زندان، ديگر ھیچ اعتقاد راستین به چیزى نداشتم. ھمچنان صداى چفت شدن درب

را در پشت سرم مى شنیدم. صداى قاضى از جايى دور مى آمد كه به طور مداوم و خستگى ناپذير

 ماه ..." ١٨ ماه زندان، ١٨مانند پژواكى، ھى تكرار مى كرد: "... محكوم به 

 ساله خواھم شد. پیرمردى!١۵ ماه! زمانى كه از اين جا آزاد مى شوم، ١٨

ديگه ھیچ وقت شغلى گیرم نخواھد آمد. لقمه نانى كه از گلويم پائین خواھد رفت، از سر صدقه



 قسمت از سريال تلويزيونى "٧٢ ماه! دو جام جھانى فوتبال و ١٨بنیادھاى نیكوكارى خواھد بود. 

تقديس" را نخواھم ديد و تحصیالتم ! به درود كنكور، به درود. ھیژده ماه! اگر بخواھم ھر روز يك خط

تیره بر روى ديوار بكشم، سراسر ديوار خط خطى خواھد شد. 

غرق در افكار گنگ خود بودم كه موعظه خوانى ھاى مدير زندان تمام شد و مرا به بند فرستاد.

ديگه بى خیال شدم و به زحمت متوجه سلول ھاى زيادى در دو طرف كريدور مى شدم.

ديگه بى خیال شدم و به زحمت متوجه شوخى ھاى تحقیرآمیز و بد دھنى ھاى چندش آور زندانیان

مى شدم. 

ديگه بى خیال شدم و به زحمت متوجه پیراھنم مى شدم كه مثل يك قیچى آھن برى زير بغلم را

سوراخ كرده و مى بريد و يا پوتین ھايم در اثر گل و گشادى زياد، پاھايم را بشدت مى زدند و پاشنه

ھايم داشتند تاول مى بستند.

وقتى به خود آمدم كه زندانبان مرا به كمك بازوانش به داخل سلولى ھل داده و درب را در پشت سر

من بست. سلول تقريبا دو در چھار بود. شايد چند مترى بیش تر. ديوارھاى آجرى لخت، پنجره ھاى

فسقلى، دو صندلى با يك میز، يك تشك، يك سطل و يك تخت دو طبقه.

فردى بر روى تخت طبقه پايینى پیدايش شده و خنده مذبوحانه اى به من زد. 

او گفت: به "سترنج ـ دى ـ ھال" خوش آمدى، موم! نام من ژان پاور است.

 قسمت از سريال تلويزيونى "٧٢ ماه! دو جام جھانى فوتبال و ١٨بنیادھاى نیكوكارى خواھد بود. 

تقديس" را نخواھم ديد و تحصیالتم ! به درود كنكور، به درود. ھیژده ماه! اگر بخواھم ھر روز يك خط

تیره بر روى ديوار بكشم، سراسر ديوار خط خطى خواھد شد. 

غرق در افكار گنگ خود بودم كه موعظه خوانى ھاى مدير زندان تمام شد و مرا به بند فرستاد.

ديگه بى خیال شدم و به زحمت متوجه سلول ھاى زيادى در دو طرف كريدور مى شدم.

ديگه بى خیال شدم و به زحمت متوجه شوخى ھاى تحقیرآمیز و بد دھنى ھاى چندش آور زندانیان

مى شدم. 

ديگه بى خیال شدم و به زحمت متوجه پیراھنم مى شدم كه مثل يك قیچى آھن برى زير بغلم را

سوراخ كرده و مى بريد و يا پوتین ھايم در اثر گل و گشادى زياد، پاھايم را بشدت مى زدند و پاشنه

ھايم داشتند تاول مى بستند.

وقتى به خود آمدم كه زندانبان مرا به كمك بازوانش به داخل سلولى ھل داده و درب را در پشت سر

من بست. سلول تقريبا دو در چھار بود. شايد چند مترى بیش تر. ديوارھاى آجرى لخت، پنجره ھاى

فسقلى، دو صندلى با يك میز، يك تشك، يك سطل و يك تخت دو طبقه.

فردى بر روى تخت طبقه پايینى پیدايش شده و خنده مذبوحانه اى به من زد. 

او گفت: به "سترنج ـ دى ـ ھال" خوش آمدى، موم! نام من ژان پاور است.



بخش پنجم 

ژان پاور

"به سترنج ـ دى ـ ھال خوش آمدى: موم! نام من ژان پاور است. " 

اين كلمات با لحن دوستانه اى بر لبانش جارى نشدند. لحن صدايش سرد، تمسخرآمیز و آمیخته به

لھجه ايرلندى بود. ھم سلولى من بر لبه تخت چوبى خود چمباتمه اى زده و شروع به پیچیدن

پاپیروسى نمود. 

با مشاھده اش احساس كردم كه آب گلويم خشكید. در زندگى روزمره ام به الت و لوت ھاى زيادى

بر خورده بودم، ولى اين يكى اعجوبه اى ديگر بود.

با اينكه دو سال از من بیشتر داشت، اما ھم قد بوديم. او چاقالو و توپول به نظر مى آمد. چشمان

ماغ كوتاه زين اسبى لبه برگشته اى داشت. داراى لبانى باريك بود كه تابى به بیرونخیلى ريز و د

خورده و قیافه اش را خشمگین ساخته بودند. موھاى روغن مالیده اش مانند ورقه اى به پشت

سرش چسبیده و بشكل خط مارپیچى در آمده بودند كه تا باالى پیشانیش ادامه داشتند. پوستش،

رنگ پريده و به میت مى مانست. شايد به خاطر نديدن آفتاب به مدت زياد بود و شايد ھم مرده بود

ولى كسى جرات گفتن آن را به وى نداشت. 

مخوف ترين چیزى كه در باره خصوصیاتش مى توان گفت، آن بود كه سنش را به آسانى نمى شد

تشخیص داد. مى دانستم كه پانزده ساله است. با توجه به سنش، داراى كله اى بچگانه، گونه

ھاى ورآمده، دندان ھاى عالى بود كه ابروان بلند قابل شانه كردنیش را بايد به آن ھا افزود. وقتى

كه مى خنديد(مثل اكنون)، شبیه پیر مردان مى شد. ھم چون پیرمردى كه كشتن را دوست داشته

باشد. 

از خود مى پرسیدم، چقدر از اين خنده ھا با پیرمردان در زير آوارھا به خاك سپرده شده و فراموش

گشته اند؟

ژان پاور، دشمن شماره يك خلق، به نظر مى آمد كه مسقیما از كابوسى به در آمده است. 

گفتم: سالم. نام من سمپل است. 

ـ در حالى كه با گوشه زبانش برگه سیگارش را براى به ھم چسباندن، خیس مى كرد با قیافه

اخمويى گفت: سمپل، ھان؟ واسه چى افتادى توى حلوف دونى؟

ـ در جوابش به طور كوتاه گفتم: دزدى جواھر. ياقوت وبرن.

ـ با نگاھى عامرانه و يك حالت كامال رضايت بخشى گفت: ھان، بلـــــه؟ حاال كه تو مى گى، يادم

مى آد كه چیزھايى در موردش در روزنامجات خوندم.

چھره اش دوباره در ھم رفت و گفت: موم! مواظب باش تا دست از پا خطا نكنى! حواست باشه كه

در اين زندون، منم كه رئیسه. و تو آن چه را كه من مى گم، يا انجامش مى دى و يا ھم كه ديگه

بخش پنجم 

ژان پاور

"به سترنج ـ دى ـ ھال خوش آمدى: موم! نام من ژان پاور است. " 

اين كلمات با لحن دوستانه اى بر لبانش جارى نشدند. لحن صدايش سرد، تمسخرآمیز و آمیخته به

لھجه ايرلندى بود. ھم سلولى من بر لبه تخت چوبى خود چمباتمه اى زده و شروع به پیچیدن

پاپیروسى نمود. 

با مشاھده اش احساس كردم كه آب گلويم خشكید. در زندگى روزمره ام به الت و لوت ھاى زيادى

بر خورده بودم، ولى اين يكى اعجوبه اى ديگر بود.

با اينكه دو سال از من بیشتر داشت، اما ھم قد بوديم. او چاقالو و توپول به نظر مى آمد. چشمان

ماغ كوتاه زين اسبى لبه برگشته اى داشت. داراى لبانى باريك بود كه تابى به بیرونخیلى ريز و د

خورده و قیافه اش را خشمگین ساخته بودند. موھاى روغن مالیده اش مانند ورقه اى به پشت

سرش چسبیده و بشكل خط مارپیچى در آمده بودند كه تا باالى پیشانیش ادامه داشتند. پوستش،

رنگ پريده و به میت مى مانست. شايد به خاطر نديدن آفتاب به مدت زياد بود و شايد ھم مرده بود

ولى كسى جرات گفتن آن را به وى نداشت. 

مخوف ترين چیزى كه در باره خصوصیاتش مى توان گفت، آن بود كه سنش را به آسانى نمى شد

تشخیص داد. مى دانستم كه پانزده ساله است. با توجه به سنش، داراى كله اى بچگانه، گونه

ھاى ورآمده، دندان ھاى عالى بود كه ابروان بلند قابل شانه كردنیش را بايد به آن ھا افزود. وقتى

كه مى خنديد(مثل اكنون)، شبیه پیر مردان مى شد. ھم چون پیرمردى كه كشتن را دوست داشته

باشد. 

از خود مى پرسیدم، چقدر از اين خنده ھا با پیرمردان در زير آوارھا به خاك سپرده شده و فراموش

گشته اند؟

ژان پاور، دشمن شماره يك خلق، به نظر مى آمد كه مسقیما از كابوسى به در آمده است. 

گفتم: سالم. نام من سمپل است. 

ـ در حالى كه با گوشه زبانش برگه سیگارش را براى به ھم چسباندن، خیس مى كرد با قیافه

اخمويى گفت: سمپل، ھان؟ واسه چى افتادى توى حلوف دونى؟

ـ در جوابش به طور كوتاه گفتم: دزدى جواھر. ياقوت وبرن.

ـ با نگاھى عامرانه و يك حالت كامال رضايت بخشى گفت: ھان، بلـــــه؟ حاال كه تو مى گى، يادم

مى آد كه چیزھايى در موردش در روزنامجات خوندم.

چھره اش دوباره در ھم رفت و گفت: موم! مواظب باش تا دست از پا خطا نكنى! حواست باشه كه

در اين زندون، منم كه رئیسه. و تو آن چه را كه من مى گم، يا انجامش مى دى و يا ھم كه ديگه



براى ھمیشه ھیچ كارى را انجام نخواھى داد.

ـ بله قربان، البته. زياد سخت نگیر بى خیال.

چه جواب ديگرى مى شد داد؟ ژان پاور چنان به سرش زده بود كه اگر كسى خطش را نمى خواند،

طولى نمى كشید كه تن آش و الشش در راھرو غل مى خورد.

چند قلم خرت و پرت خودم را بر روى تخت خواب بااليى پرت كردم. 

از او پرسیدم: چه باليى بر سر آخرين ھم اتاقیت آمده؟ 

قیافه ژان از البالى اخم ھايش گل انداخته و لبخندى زد. 

من و او با ھم ایاغ و جور نبوديم، در نتیجه يك روز غروب از پنجره به بیرون پريد. 

ـ بعد از اين كه نگاھى سريع به پنجره انداختم، گفتم: ولى پشت پنجره میله ھاى آھنى قرار دارند!

ـ در حالى كه پاپیروسش را بر گوشه لب مى گذاشت، گفت: آره. ولى اون تیكه تیكه پريد. من ھم

يك دست يارى به وى دادم. مى فھمى چه دارم مى گم؟ اگه تو ھم احتیاج به كمك داشتى، كافیه

كه لب تر كنى.

ـ ترا از قبل خبر خواھم كرد.

طنین زنگى پیچیده و درب سلول گشوده شد. مچ دستم را باال كردم، ولى به يادم افتاد كه ديگه

ساعتى ندارم. در پشت سر پاور به بیرون آمدم. از تمامى سلول ھاى چپ و راست طبقات اول و

دوم كريدور، نوجوانان بیرون مى ريختند. ھمه شان اونیفرم ھايى مانند مال من بر تن داشتند. ھیچ

كدامشان بیشتر از شانزده سال نداشتند. ھیچ كس نمى خنديد. 

آن ھا حدود سیصد نفر مى شدند. ما سیصد نفر بوديم. از آن زمان به بعد، تا ھیژده ماه آينده، من

ھم يكى از آنان به حساب مى آمدم. بايد اين وضع را پذيرفته و بدان عادت مى كردم.

درى به يك سالن بزرگ غذاخورى باز مى شد. در سالن دو رديف میز چیده شده بود و در گوشه اى

از آن سكويى قرار داشت كه در آن جا نگھبانى مسلح، مسئولیت مراقبت ما را به عھده داشت. 

تابلويى با حروف بزرگ، بدين مضمون بر ديوار نصب شده بود: 

حرف زدن در حین غذا خورى براى زندانیان ممنوع! 

دقايقى بعد، براى اولین بار غذاى زندان را مزمزه كردم. مزمزه كردن كه چه عرض كنم، اصال مزه اى

نداشت.

ما ھمه مان به رديف از جلوى میز مسطحی گذشتیم و به طور سلف سرويس چیزى شبیه آب

گوشت بى آب، سیب زمینى آب پز له شده، كلم، آلو و خامه انگلیسى به ھر كدام ما دادند. اگر

كسى چشم بسته، آن ھا را مى خورد، محال بود تفاوت مزه شان را از ھم تشخیص دھد. 

ترجیح مى دادم تا فكرش را ھم نكنم كه عمر چه حیوانى در آب گوشت من به پايان رسیده است.

تنھا چیزى كه مى توانم بگويم، آن بود كه غذا پر چربى بود و از گوشت، زياد خبرى نبود.

كوچكترين جیكی از كسى در نمى آمد. به مدت ده دقیقه، تنھا صدا، فقط صداى خوردن قاشق و

چنگال به بشقاب ھاى چدنى بود. دست به ھیچى نزدم. اشتھايم را در دادگاه "اولد بايلى" جا

گذاشته بودم. آالن، اون البد خواب مى بیند كه بر روى میزى نشسته و يك ھمبرگر بزرگى را 

براى ھمیشه ھیچ كارى را انجام نخواھى داد.

ـ بله قربان، البته. زياد سخت نگیر بى خیال.

چه جواب ديگرى مى شد داد؟ ژان پاور چنان به سرش زده بود كه اگر كسى خطش را نمى خواند،

طولى نمى كشید كه تن آش و الشش در راھرو غل مى خورد.

چند قلم خرت و پرت خودم را بر روى تخت خواب بااليى پرت كردم. 

از او پرسیدم: چه باليى بر سر آخرين ھم اتاقیت آمده؟ 

قیافه ژان از البالى اخم ھايش گل انداخته و لبخندى زد. 

من و او با ھم ایاغ و جور نبوديم، در نتیجه يك روز غروب از پنجره به بیرون پريد. 

ـ بعد از اين كه نگاھى سريع به پنجره انداختم، گفتم: ولى پشت پنجره میله ھاى آھنى قرار دارند!

ـ در حالى كه پاپیروسش را بر گوشه لب مى گذاشت، گفت: آره. ولى اون تیكه تیكه پريد. من ھم

يك دست يارى به وى دادم. مى فھمى چه دارم مى گم؟ اگه تو ھم احتیاج به كمك داشتى، كافیه

كه لب تر كنى.

ـ ترا از قبل خبر خواھم كرد.

طنین زنگى پیچیده و درب سلول گشوده شد. مچ دستم را باال كردم، ولى به يادم افتاد كه ديگه

ساعتى ندارم. در پشت سر پاور به بیرون آمدم. از تمامى سلول ھاى چپ و راست طبقات اول و

دوم كريدور، نوجوانان بیرون مى ريختند. ھمه شان اونیفرم ھايى مانند مال من بر تن داشتند. ھیچ

كدامشان بیشتر از شانزده سال نداشتند. ھیچ كس نمى خنديد. 

آن ھا حدود سیصد نفر مى شدند. ما سیصد نفر بوديم. از آن زمان به بعد، تا ھیژده ماه آينده، من

ھم يكى از آنان به حساب مى آمدم. بايد اين وضع را پذيرفته و بدان عادت مى كردم.

درى به يك سالن بزرگ غذاخورى باز مى شد. در سالن دو رديف میز چیده شده بود و در گوشه اى

از آن سكويى قرار داشت كه در آن جا نگھبانى مسلح، مسئولیت مراقبت ما را به عھده داشت. 

تابلويى با حروف بزرگ، بدين مضمون بر ديوار نصب شده بود: 

حرف زدن در حین غذا خورى براى زندانیان ممنوع! 

دقايقى بعد، براى اولین بار غذاى زندان را مزمزه كردم. مزمزه كردن كه چه عرض كنم، اصال مزه اى

نداشت.

ما ھمه مان به رديف از جلوى میز مسطحی گذشتیم و به طور سلف سرويس چیزى شبیه آب

گوشت بى آب، سیب زمینى آب پز له شده، كلم، آلو و خامه انگلیسى به ھر كدام ما دادند. اگر

كسى چشم بسته، آن ھا را مى خورد، محال بود تفاوت مزه شان را از ھم تشخیص دھد. 

ترجیح مى دادم تا فكرش را ھم نكنم كه عمر چه حیوانى در آب گوشت من به پايان رسیده است.

تنھا چیزى كه مى توانم بگويم، آن بود كه غذا پر چربى بود و از گوشت، زياد خبرى نبود.

كوچكترين جیكی از كسى در نمى آمد. به مدت ده دقیقه، تنھا صدا، فقط صداى خوردن قاشق و

چنگال به بشقاب ھاى چدنى بود. دست به ھیچى نزدم. اشتھايم را در دادگاه "اولد بايلى" جا

گذاشته بودم. آالن، اون البد خواب مى بیند كه بر روى میزى نشسته و يك ھمبرگر بزرگى را 



مى خورد. 

تك زنگ ديگرى شنیده شد و ھر كسى سینى خود را برده و بر روى میز مسطح دراز گذاشت.

سینى ام را تازه در آن جا قرار داده بودم كه بلندگويى خش خش كنان و با صداى گوش خراش اعالم

كرد:

 ، سمپل، به سالن مالقات! "٩۵۴۴۶" 

پاور در پشت سرم قرار داشت. 

ـ  خوبه ديگه داشم. ھنوز نیومده، مالقاتى دارى. 

نگھبانى مرا از طول راھرو گذرانده و از پله ھايى باال برد و سپس وارد يك اتاقى كرد. 

سناپ، رئیس بازرسان رو به من كرده و گفت: 

بیا، باالخره سر از جايى در آوردى كه ما از تو مى خواستیم.

فكر مى كردم كه او را دير يا زود خواھم ديد. او قبال از من خواسته بود تا ھم اتاقى ژان پاور شوم و

در مقابل جواب منفى من، تاكتیكش را عوض كرده بود. با پیش آمدن مسئله گردش علمى ما به

وبرن، سناپ دسیسه كرده و برايم توطئه اى را چیده بود. وى عمدا توريست ھاى ديگر را از سالن

ياقوت سرخ فام بیرون كرده بود تا من در آن جا تنھا باشم. يكى از افرادش، يواشكى جواھر را در

جیب من گذاشته و يكى ديگر ويترين را شكانده بود. در میان دستانش، يك اسباب بازى بیشتر

نبودم. يا بھتر است بگويم در میان دست بندانش!

فعال، در حال حاضر او آن جا بود و در كنار میزى نشسته و داشت سیگارى را دود مى كرد. بويل در

ته دلش، با يك حالت تحقیر آمیز و خنده آورى مرا ورانداز مى كرد، انگار كه يك لطیفه خوش مزه اى

را شنیده باشد. البد اين جوك خوشمزه اش ھم من بودم. 

خوب، آنان تاوان اين كارشان را پس داده و برايشان خیلى گران تمام خواھد شد.

آيا به راستى، آنان چنین مى پنداشتند كه من تسلیم امیال و ساخت و پاخت ھايشان خواھم 

شد؟ 

سناپ بفرمايى زد و گفت: بنشین.

ـ زير لب گفتم: سناپ، شما آدم خیلى سخاوتمندى ھستید. در حقیقت، او را به يك اسم ديگرى

خطاب كردم، كه اگر آن را به شما بگويم، انتشاراتى ھر گز چاپش نخواھد كرد. 

سناپ تاكید كرد: پسرم يك صندلى بردار! دركت مى كنم و بھت حق مى دم تا كمى بغض كنى.

ولى...

داد زدم: بغض؟ منظورتان از كلمه بغض چیست؟ به ھیژده ماه زندان محكومم كرده اند. ھژده ماه! 

حتى نمى دانم چگونه خواھم توانست دوباره ھژده دقیقه زندگى كنم. ھم سلولیم آدم ديوانه و كله

پوكى است. مى دانید چه باليى بر سر قبلى من آمده؟ اون يكى، ديگه بغض نكرده بود، قیمه قیمه

شد! 

سناپ منتظر شد تا حرف ھايم تمام بشه و از دوباره به من عالمت داد: بنشین! 

بويل بدون اين كه خنده ھايش قطع شوند، كله اش را تكاند. من ھم نشستم. 

مى خورد. 

تك زنگ ديگرى شنیده شد و ھر كسى سینى خود را برده و بر روى میز مسطح دراز گذاشت.

سینى ام را تازه در آن جا قرار داده بودم كه بلندگويى خش خش كنان و با صداى گوش خراش اعالم

كرد:

 ، سمپل، به سالن مالقات! "٩۵۴۴۶" 

پاور در پشت سرم قرار داشت. 

ـ  خوبه ديگه داشم. ھنوز نیومده، مالقاتى دارى. 

نگھبانى مرا از طول راھرو گذرانده و از پله ھايى باال برد و سپس وارد يك اتاقى كرد. 

سناپ، رئیس بازرسان رو به من كرده و گفت: 

بیا، باالخره سر از جايى در آوردى كه ما از تو مى خواستیم.

فكر مى كردم كه او را دير يا زود خواھم ديد. او قبال از من خواسته بود تا ھم اتاقى ژان پاور شوم و

در مقابل جواب منفى من، تاكتیكش را عوض كرده بود. با پیش آمدن مسئله گردش علمى ما به

وبرن، سناپ دسیسه كرده و برايم توطئه اى را چیده بود. وى عمدا توريست ھاى ديگر را از سالن

ياقوت سرخ فام بیرون كرده بود تا من در آن جا تنھا باشم. يكى از افرادش، يواشكى جواھر را در

جیب من گذاشته و يكى ديگر ويترين را شكانده بود. در میان دستانش، يك اسباب بازى بیشتر

نبودم. يا بھتر است بگويم در میان دست بندانش!

فعال، در حال حاضر او آن جا بود و در كنار میزى نشسته و داشت سیگارى را دود مى كرد. بويل در

ته دلش، با يك حالت تحقیر آمیز و خنده آورى مرا ورانداز مى كرد، انگار كه يك لطیفه خوش مزه اى

را شنیده باشد. البد اين جوك خوشمزه اش ھم من بودم. 

خوب، آنان تاوان اين كارشان را پس داده و برايشان خیلى گران تمام خواھد شد.

آيا به راستى، آنان چنین مى پنداشتند كه من تسلیم امیال و ساخت و پاخت ھايشان خواھم 

شد؟ 

سناپ بفرمايى زد و گفت: بنشین.

ـ زير لب گفتم: سناپ، شما آدم خیلى سخاوتمندى ھستید. در حقیقت، او را به يك اسم ديگرى

خطاب كردم، كه اگر آن را به شما بگويم، انتشاراتى ھر گز چاپش نخواھد كرد. 

سناپ تاكید كرد: پسرم يك صندلى بردار! دركت مى كنم و بھت حق مى دم تا كمى بغض كنى.

ولى...

داد زدم: بغض؟ منظورتان از كلمه بغض چیست؟ به ھیژده ماه زندان محكومم كرده اند. ھژده ماه! 

حتى نمى دانم چگونه خواھم توانست دوباره ھژده دقیقه زندگى كنم. ھم سلولیم آدم ديوانه و كله

پوكى است. مى دانید چه باليى بر سر قبلى من آمده؟ اون يكى، ديگه بغض نكرده بود، قیمه قیمه

شد! 

سناپ منتظر شد تا حرف ھايم تمام بشه و از دوباره به من عالمت داد: بنشین! 

بويل بدون اين كه خنده ھايش قطع شوند، كله اش را تكاند. من ھم نشستم. 



سناپ گفت: كارى دارم كه بايد انجامش دھم. 

ـ بويل تكرار كرد: كارى.

ـ  بى شك، پاور تنھا شانسى است كه ما را تا به فانس مى رساند. قبال به تو توضیح داده ام كه

چرا بايد آن را پیدايش كنم. 

ـ آھى كشیده و گفتم: من ھم قبال به شما جواب داده ام كه نه. آيا مى توانید كسى ديگر را براى

اين كارتان تور كنید؟

ـ كس ديگرى نبود. پسرم، جز تو كسى نمى توانست باشد. تو سیزده سال دارى و زرنگ ھستى.

تو زرنگیت را در ماجراى "فوكون مالت" ثابت كردى. به عالوه، ما وقت زيادى نداريم. 

ـ وقت؟ من يكى كامال وقت دارم. يك سال و نیم...

ـ سناپ با بلند كردن سرش، حرفم را بريده و گفت: فكر مى كنم كه نه. به تازگى آخرين گزارش

روانشناس را در مورد رفتار پاور دريافت كرده ام.

ـ روانشناس چه میگه؟

ـ اون ھیچى نمى گه. اونا از وارد شدن در سلول پاور خیلى مى ترسند. اونا جرات نزديك شدن به

وى را ندارن. اون آدم خشنیه. گرايشات آدم كشى داره. 

ـ متوجه اين موضوع شده بودم. 

ـ اگر الزم تشخیص دھد، در ھر آن مى تواند دست به چنین كارى بزند. اگر بويى از اوضاع ببرد، ديگه

ھرگز نخواھم توانست چیزى ازش بیرون بكشم. او خودش را تاقچه باال گذاشته و نم پس نخواھد

داد، و...

ـ با تندى در جوابش گفتم: من درد شما را نمى فھمم. كسى جلوى شما را نگرفته، خودتان با بويل

به كارتان ادامه دھید.

باالخره موفق شدم خنده را از لبان بويل بپرانم. او با دستان باز، به سوى من قدم به پیش گداشت. 

سناپ جلويش را گرفته و گفت: نه بويل.

ـ مى كشمش... 

ـ نه!

ـ خواھم گفت كه اون تصادف كرد. خواھم گفت كه براى فرار از دست من، خودش را كشت. 

ـ سناپ به وى گوشزد كرده و گفت: اون االن در زندونه آ، بويل!

بويل كه از لحاظ منطق كم آورده بود، در جاى خويش خفه خون گرفت.

گفتم: كارآگاه سناپ، شما داشتید از گرايشات آدم كشى صحبت مى فرموديد.

سناپ قبل از اين كه دو باره به طرفم بچرخد، نگاھى سرد و سیاه به معاونش انداخت.

نیك، تو بايد تا آنجا كه ممكنه، پاور را وادارش كنى حرف بزنه! فقط يك اسم. اين كل چیزيست كه

مى خوام.

ـ و اگه من رد كردم چى؟ 

 روز٣٠ ماه و ١٧ـ  سناپ شانه ھايش را باال انداخته و نفسى تازه كرد و گفت: خوب، در اين صورت 

سناپ گفت: كارى دارم كه بايد انجامش دھم. 

ـ بويل تكرار كرد: كارى.

ـ  بى شك، پاور تنھا شانسى است كه ما را تا به فانس مى رساند. قبال به تو توضیح داده ام كه

چرا بايد آن را پیدايش كنم. 

ـ آھى كشیده و گفتم: من ھم قبال به شما جواب داده ام كه نه. آيا مى توانید كسى ديگر را براى

اين كارتان تور كنید؟

ـ كس ديگرى نبود. پسرم، جز تو كسى نمى توانست باشد. تو سیزده سال دارى و زرنگ ھستى.

تو زرنگیت را در ماجراى "فوكون مالت" ثابت كردى. به عالوه، ما وقت زيادى نداريم. 

ـ وقت؟ من يكى كامال وقت دارم. يك سال و نیم...

ـ سناپ با بلند كردن سرش، حرفم را بريده و گفت: فكر مى كنم كه نه. به تازگى آخرين گزارش

روانشناس را در مورد رفتار پاور دريافت كرده ام.

ـ روانشناس چه میگه؟

ـ اون ھیچى نمى گه. اونا از وارد شدن در سلول پاور خیلى مى ترسند. اونا جرات نزديك شدن به

وى را ندارن. اون آدم خشنیه. گرايشات آدم كشى داره. 

ـ متوجه اين موضوع شده بودم. 

ـ اگر الزم تشخیص دھد، در ھر آن مى تواند دست به چنین كارى بزند. اگر بويى از اوضاع ببرد، ديگه

ھرگز نخواھم توانست چیزى ازش بیرون بكشم. او خودش را تاقچه باال گذاشته و نم پس نخواھد

داد، و...

ـ با تندى در جوابش گفتم: من درد شما را نمى فھمم. كسى جلوى شما را نگرفته، خودتان با بويل

به كارتان ادامه دھید.

باالخره موفق شدم خنده را از لبان بويل بپرانم. او با دستان باز، به سوى من قدم به پیش گداشت. 

سناپ جلويش را گرفته و گفت: نه بويل.

ـ مى كشمش... 

ـ نه!

ـ خواھم گفت كه اون تصادف كرد. خواھم گفت كه براى فرار از دست من، خودش را كشت. 

ـ سناپ به وى گوشزد كرده و گفت: اون االن در زندونه آ، بويل!

بويل كه از لحاظ منطق كم آورده بود، در جاى خويش خفه خون گرفت.

گفتم: كارآگاه سناپ، شما داشتید از گرايشات آدم كشى صحبت مى فرموديد.

سناپ قبل از اين كه دو باره به طرفم بچرخد، نگاھى سرد و سیاه به معاونش انداخت.

نیك، تو بايد تا آنجا كه ممكنه، پاور را وادارش كنى حرف بزنه! فقط يك اسم. اين كل چیزيست كه

مى خوام.

ـ و اگه من رد كردم چى؟ 

 روز٣٠ ماه و ١٧ـ  سناپ شانه ھايش را باال انداخته و نفسى تازه كرد و گفت: خوب، در اين صورت 



ديگر ھم در اين زندان خواھى ماند.

ـ يك دقیفه صبر كنید...

ـ سناپ حرف ھايم را قطع كرده و گفت: نه، تو، تو يك دقیقه صبر كن. پسر جان، فقط دو نفر در اين

دنیا مى دانند كه تو به لعل وبرن دستبرد نزده اى، بويل و من.

ـ پاسداران امنیتى چى؟ 

ـ تو ھر گز آنان را پیدا نخواھى كرد. اين مايیم كه ترا روانه اين جا ساختیم. ما تنھا كسانى ھستیم

كه مى توانیم ترا از اين جا در بیاريم. اما تو، ھمكارى با ما را، رد مى كنى...

سناپ جمله اش را ناتمام گذاشت. دوست داشتم تمام كننده آن، من باشم. 

آه كشان از جايم برخاسته و گفتم: "فانس".

نفس عمیقى از نھاد برآوردم. سناپ مرا ھالو گیر آورده بود. خودش ھم آن را خوب مى دانست. 

ـ خودت را به پاور نزديك كن! 

ـ خودمو بھش نزديك كنم؟ بیشتر از آن چه كه ھست؟ در اين صورت در تخت خوابش خواھم افتاد.

باشه، شما برنده اين. آنچه را كه مى خواھید بدانید، كشفش خواھم كرد. ولى امان از روزى كه

شما، مرا ار اين جا بیرون نیاوريد...

سناپ خنده كنان، حرف ھاى مرا قطع نمود: آرام باش.

دستش را در جیبش فرو برده و بسته اى شكالت درآورد و بر روى میز پرت كرد.

ـ بیا، فرزندم. بويل و من براى تو خريده ايم. از نوع شكالت ھاى سیاھه كه در زير دندان قرچ قروچ

كرده و مزه مى ده. 

ـ آه كنان گفته ھايش را تصحیح نمودم: شكالت سیاه آسیاب شده. 

پاور منتظر بازگشت من به سلولمان بود. او داشت يك نخ سیگار جديدى را مى پیچید. او آن ھا را

نمى كشید، فقط دوست داشت بپیچاند. 

ـ پرسید: خوب، كى بود؟ 

جواب اين سوال را از پیش آماده كرده بودم. 

جواب دادم: آژان ھا. گویا پیرزنه را بیش از آن چه فكر مى كردم، لت و پارش كرده ام خطر اين وجود

داره كه مخش از كار بیافته. 

ـ مخش باطله و از دور خارج؟ 

ـ ھى... كجاى كارى؟ خودش باطله و از رده خارجه. 

الزم بود كه ھر چه زودتر زبان التى بچه ھاى چاله میدونى را ياد بگیرم.

قبل از اينكه حرف تازه اى زده باشم، در كنار میز نشسته و شانه ھايم را باال انداختم و با قیافه اى

حق به جانب گفتم: فكر مى كنم كه اون مى خواد مرا بترسونه.

اين اولین دروغ من بود. احساس مى كردم كه ژان پاور مانند سگى كه به خون بو 

مى برد، به اون پى برده بود. نگاھش را با كنجكاوى به من دوخته بود. پلك ھايش 

مى زدند. ولى چیزى به من نگفت. در آن لحظه چیزى نگفت. اندكى بعد خاموشى زده شد. كسى

ديگر ھم در اين زندان خواھى ماند.

ـ يك دقیفه صبر كنید...
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"شب خوش" برايم آرزو نكرد. كسى نیامد تا رختخوابم را آماده كرده و لحافى به رويم بكشد.  ھمین

بود و بس.

اولین شب من در "استرنج ـ دى ـ ھال" ! 

لباس ھايم را از تنم به در آورده، به تخت طبقه باال خزيده و لحاف زبر و نا ھموارى را به ھمراه مالفه

اى كه از آن ھم زبر تر بود، به رويم كشیدم. بالش مانند يك كارتن، سفت و سخت، بود. ماه به

صورت بدر و كامل در آمده بود. مھتابش از پنجره وارد مى شد. مربعى از نور ماه كه توسط میله ھاى

سیاه پنجره به مستطیل ھاى كوچكتر تقسیم شده بودند، بر روى قسمت باالى ديوار نشسته بود. 

ھواپیمايى در دور دست ھا، در آسمان قرقر مى كرد. به مدت يك ساعت، بدون اين كه كوچكترين

جنبى بخورم، خوابم نبرد. براى در آمدن از اين مخمصه يك راه بیشتر نداشتم. نقشه را ھر چه زودتر

پیاده مى كردم، به ھمان اندازه ھم راحت تر بودم. 

ناسزا گويان به سناپ، چشمانم را گشوده و يواشكى گفتم: پاور؟

ـ با صدايى خواب آلود، غر و غرى كرد: ھا.

ـ مى خواستم بدونم... مى دونى، تو برايم خیلى قابل احترامى. تمام روزنامه ھايى را كه از تو 

مى نوشتند، خوانده ام. ھمیشه دوست داشتم در باند تو بازى كنم.

ـ راستى؟

غیر ممكن بود فھمید كه آيا او حرف ھايم را باور داشت. صدايش سرد و بى تفاوت بود. قبل از اين

كه ادامه بدھم، آب گلويم را بلعیدم:

مى دونى... وقتى كه اين جواھر را مى دزديدم، يك تیر و كمان در جیبم داشتم. مثل بچه ھاى باند

"تیر و كمان ھا".  تو. دسته

ـ ما ھر گز دسته تیر و كمان نداشته ايم.

ـ البته، پاور. ولى من امكان آن را نداشتم كه تفنگى براى خود تھیه كنم. بدين دلیل بود كه سعى

كردم تا جواھر را بدزدم... به يارى تو در اين راه موفق مى شدم. مى توانستیم ياقوت را بفروشیم.

آن به اندازه يك پاكت خوشگل پول مى ارزيد. تنھا مسئله آن بود كه نمى دانستم به كى بايد

بفروشمش... تو می دانستى به چه كسى بايد آن را فروخت؟

سكوتى طوالنى حاكم شد. متوجه بلند شدن وى از روى تختش نشدم و ھیچ صدايى را نشنیدم.

ولى با اين حال، ثانیه اى بعد، او سر پا ايستاده و كله اش كامال بغل كله من بود. ماه در چشمانش

مى رقصید.

به من گفت: گوش كن سمپل! من ترا نمى شناسم، و به آن ھايى كه نمى شناسم شك و ترديد 

مى كنم. شايد آدم درستى باشى. ولى واى به روزت كه اگه نباشى. آن وقت ديگه كارت تمومه و

خفه ات خواھم كرد. آيا خر فھم شدی و دوزاريت افتاد؟ 

او داشت مرا ورانداز مى كرد. در سايه روشن، قیافه او را كه به بچه ھاى ساده و معصوم دسته كر

كلیسا مى مانست، مى توانستم ببینم. بچه ساده دسته كرى كه ترجیح مى داد كلیسا را به آتش

بكشاند تا اين كه در گروه كر آن بخواند. 
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ـ نظر مرا مى خواى؟ بى خیال شده و خودت را به خريت بزن!

ـ خريت؟ 

ـ آره. خفه خون بگیر!

ناپديد شد. بر روى شكم غلتى زده و چرخى زدم و چشمانم را بستم. ولى قبل از اين كه به حواب

روم، خورشید خانم از خونه اش بیرون زده بود.

ـ نظر مرا مى خواى؟ بى خیال شده و خودت را به خريت بزن!
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روم، خورشید خانم از خونه اش بیرون زده بود.



بخش ششم 

اندرون...

سه ھفته بعد از اقامتم در سترنج ـ دى ـ ھال، به لطف ھربرت، چشام به يك كیك روشن شد.

چیزھايى مانند تخم مرغ، آرد، شكر را با خرده اى از زنجبیل سر ھم بندى كرده و بوسیله يك مته

برقى به ھم بافته بود. سوراخ كن را درست در وسط كیك چپانده بود. تصور مى كنم كه اين تفسیر

خاص خودش، از يك فرار بزرگ بود. او بى خودى خودش را به زحمت انداخته بود. قايم كردن سوراخ

كنى در داخل يك كیك، فكر بدى نیست، ولى مى بايستی آن را بعد از پخته شدن كیك در آن قرار

مى داد. يقینا موقع در آوردنش از اجاق، معلوم نبود كه آيا اين كیك است كه مته برقى را پوشانده و

يا برعكس، اين مته برقى است كه كیك را نگھداشته. از آن گذشته، اون نیازى به يك پريز برقى

داشت. 

اين تقريبا تنھا سرگرمى من در طى ماه اول زندانى شدنم بود. توسط افرادى كه داراى خشن ترين

و درشت ترين بازوان كشور بودند، احاطه شده بودم. افرادى كه قادر بودند با يك چشم به ھم زدن،

آدم را به راحتى دو شقه و سر به نیست كنند. 

منظورم از اين حرف ھا فقط و فقط نگھبانان ھستند. زندانیان در مجموع، به غیر از درگیرى من با يك

جیب بر، آدم ھاى درستى بودند. البته، معلومه كه ھیچ پولى در جیب نداشتم، اما با اين حال او

جیبم را زد.

از زندگى خود در يك سلول در بسته، چه بگويم؟ اگر شوك سخت و سنگین وارده را به كنارى نھیم،

ھمه اش بالھاى عجیب و غريب و رنگارنگى بودند كه بر سرم مى آمدند. اين زندان، در نوع خودش،

در سراسر انگلیس لنگه نداشت. در ھمین جا راست و پوست كنده، در برابر شما اعتراف مى كنم

كه اصال و ابدا از آنجا خوشم نمى آمد.

بیدار باش ساعت شش صبح.

دوش آب نیم گرم، كه آن ھم اغلب اوقات ياروھا يادشان مى رفت درجه آب گرم را كمكى بچرخانند،

يخ يخ بود. 

صبحانه: يك فنجان چايى، دو اليه نان ماشینى با يك اليه ديزى كوبیده شده.

بعدش: كار تا ھنگام نیمروز.

در زندان دو كارگاه وجود داشت:

اولى ساك ھاى دستى اداره پست را درست مى كرد. 

دومى، ھمانى كه من ھم تويش بودم، عروسك ھايى براى یک سازمان امور خیريه مى ساخت. 

تعداد عروسك ھايى را كه ساخته ام، بايد راحت بیش از صد تا باشد. در آخر ھفته اول، ديگه 

نمى توانستم نگاه عروسكان ساخت خودم را تحمل كنم. اگر زمانى بر حسب اتفاق، عروسكى به
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بیدار باش ساعت شش صبح.

دوش آب نیم گرم، كه آن ھم اغلب اوقات ياروھا يادشان مى رفت درجه آب گرم را كمكى بچرخانند،

يخ يخ بود. 

صبحانه: يك فنجان چايى، دو اليه نان ماشینى با يك اليه ديزى كوبیده شده.

بعدش: كار تا ھنگام نیمروز.

در زندان دو كارگاه وجود داشت:

اولى ساك ھاى دستى اداره پست را درست مى كرد. 

دومى، ھمانى كه من ھم تويش بودم، عروسك ھايى براى یک سازمان امور خیريه مى ساخت. 

تعداد عروسك ھايى را كه ساخته ام، بايد راحت بیش از صد تا باشد. در آخر ھفته اول، ديگه 

نمى توانستم نگاه عروسكان ساخت خودم را تحمل كنم. اگر زمانى بر حسب اتفاق، عروسكى به



شما ھديه كردند كه دو كاسه زانوانش شكسته بود و بر رويش يك عالمت اختصارى با سه حرف

درشت "ن، د، س" نوشته شده باشد، بدانید از كجا مى آيد.

خوردن نھار در ظھر: قار و قور و شكم درد، نیم ساعت بعد از آن شروع مى شد. پس از نھار به ما

اجازه مى دادند تا دو ساعت ورزش كنیم. ورزش در "سترنج ـ دى ـ ھال" مورد تشويق بود. اما نه ھر

ورزشى.

به عنوان مثال، چوگان بازى از زمان آخرين بازى تیم جوانان در فینال بین زندانیان در اسكانديناوى، از

لیست بازى ھا حذف شده بود. 

از آن به بعد، ما فقط مجاز بوديم به دور حیاط بدويم. گاھى اوقات، براى اينكه شكل و ترکیب بدنمان

را حفظ كرده و پت و پھن نشويم، زندانبانان ما را وادار به انجام مشق ھاى نظامى سنگینى 

مى كردند. 

مثال، مبارزه چھار به چھار ترتیب داده مى شد يا با گام ھاى ژيمناستیكى، به مدت دو ساعت قدم

مى زديم. بازى ھايى مانند فوتبال ھم كه خیلى  پر تماشاچى ھستند، وجود داشتند. 

فقط يك بار توانستم از اين نوع مسابقات را تماشا كنم. يك دبیرستان لندن، به نام "وست مینستر

باراتو"، تیم نوجوانان خويش را براى يك ديدار "دوستانه"، به مسابقه گسیل داشته بود. 

اين حرف مصطلح ما نبود، بلكه خود آنان تكرار مى كردند. وقتى كه آن ھا از اتوبوس پیاده 

مى شدند، فضا واقعا دوستانه بود. داور سخنرانى زيبا و غرايى را در باب محاسن و فوايد ورزش ايراد

نمود و سوت آغاز بازى را به صدا در آورد. ھیچ كس ورود جام به صحنه را نديد. ھنوز اوايل شروع

بازى بود. 

در دو دقیقه اول بازى، يكى از بازيكنان ما در دايره وسط، با بازيكن گوش چپ تیم مقابل، كتك كارى

كرد. 

در نیمه اول، ما اعصاب بازيكنان نوك حمله حريف را خط خطى و خرد كرده و روحیه شان را ضعیف

نمودیم، بازيكنان پشت حمله شان را به عقب تر رانديم. كاپیتان ما سعى كرد تا با دروازه بان آنان

گاوبندى كند. سپس توپى را كش رفت. شش بر صفر، ما برديم. 

البته ناگفته نماند كه اين نتیجه بازى نبود، بلكه تعداد بازيكنانى بود كه زخمى شده و با برانكار از

زمین بیرون برده شدند. 

پس از ورزش بدنى، نوبت اداى روشنفكر بازى در آوردن مى شد. تا آن جائی كه حافظه ام يارى 

مى كند و به ياد دارم، سترنج ـ دى ـ ھال تنھا جايى بود كه در كالس، گچ ھا به تخته سیاه بسته

شده بودند و معلم با سگ ھايى معروف به سگ گله آلمانى به كالس مى آمد. احتماال سگ ھا

تعلیم يافته تر از اغلب شاگردان بودند. 

ما را پس از كالس، تا موقع شام در سلول ھايمان حبس مى كردند. غذاخورى در ساعت شش و

نیم تمام مى شد. دوباره تا ساعت ده شب كه موقع خاموشى بود، حبس مى گشتیم. 

اين بود يك روز يك زندانى. اگر پیش بینى...

براى كسب بلیت سريع السیر خروج از آنجا، ھم چنان به كار خود در رابطه با نزديكى به ژان پاور

شما ھديه كردند كه دو كاسه زانوانش شكسته بود و بر رويش يك عالمت اختصارى با سه حرف

درشت "ن، د، س" نوشته شده باشد، بدانید از كجا مى آيد.

خوردن نھار در ظھر: قار و قور و شكم درد، نیم ساعت بعد از آن شروع مى شد. پس از نھار به ما

اجازه مى دادند تا دو ساعت ورزش كنیم. ورزش در "سترنج ـ دى ـ ھال" مورد تشويق بود. اما نه ھر

ورزشى.

به عنوان مثال، چوگان بازى از زمان آخرين بازى تیم جوانان در فینال بین زندانیان در اسكانديناوى، از

لیست بازى ھا حذف شده بود. 

از آن به بعد، ما فقط مجاز بوديم به دور حیاط بدويم. گاھى اوقات، براى اينكه شكل و ترکیب بدنمان

را حفظ كرده و پت و پھن نشويم، زندانبانان ما را وادار به انجام مشق ھاى نظامى سنگینى 

مى كردند. 

مثال، مبارزه چھار به چھار ترتیب داده مى شد يا با گام ھاى ژيمناستیكى، به مدت دو ساعت قدم

مى زديم. بازى ھايى مانند فوتبال ھم كه خیلى  پر تماشاچى ھستند، وجود داشتند. 

فقط يك بار توانستم از اين نوع مسابقات را تماشا كنم. يك دبیرستان لندن، به نام "وست مینستر

باراتو"، تیم نوجوانان خويش را براى يك ديدار "دوستانه"، به مسابقه گسیل داشته بود. 

اين حرف مصطلح ما نبود، بلكه خود آنان تكرار مى كردند. وقتى كه آن ھا از اتوبوس پیاده 

مى شدند، فضا واقعا دوستانه بود. داور سخنرانى زيبا و غرايى را در باب محاسن و فوايد ورزش ايراد

نمود و سوت آغاز بازى را به صدا در آورد. ھیچ كس ورود جام به صحنه را نديد. ھنوز اوايل شروع

بازى بود. 

در دو دقیقه اول بازى، يكى از بازيكنان ما در دايره وسط، با بازيكن گوش چپ تیم مقابل، كتك كارى

كرد. 

در نیمه اول، ما اعصاب بازيكنان نوك حمله حريف را خط خطى و خرد كرده و روحیه شان را ضعیف

نمودیم، بازيكنان پشت حمله شان را به عقب تر رانديم. كاپیتان ما سعى كرد تا با دروازه بان آنان

گاوبندى كند. سپس توپى را كش رفت. شش بر صفر، ما برديم. 

البته ناگفته نماند كه اين نتیجه بازى نبود، بلكه تعداد بازيكنانى بود كه زخمى شده و با برانكار از

زمین بیرون برده شدند. 

پس از ورزش بدنى، نوبت اداى روشنفكر بازى در آوردن مى شد. تا آن جائی كه حافظه ام يارى 

مى كند و به ياد دارم، سترنج ـ دى ـ ھال تنھا جايى بود كه در كالس، گچ ھا به تخته سیاه بسته

شده بودند و معلم با سگ ھايى معروف به سگ گله آلمانى به كالس مى آمد. احتماال سگ ھا

تعلیم يافته تر از اغلب شاگردان بودند. 

ما را پس از كالس، تا موقع شام در سلول ھايمان حبس مى كردند. غذاخورى در ساعت شش و

نیم تمام مى شد. دوباره تا ساعت ده شب كه موقع خاموشى بود، حبس مى گشتیم. 

اين بود يك روز يك زندانى. اگر پیش بینى...

براى كسب بلیت سريع السیر خروج از آنجا، ھم چنان به كار خود در رابطه با نزديكى به ژان پاور



ادامه مى دادم. حتما فكر خواھید كرد كه چھار ھفته زيستن در يك سلول، براى رسیدن به ھدف،

برايم كافى بود. ولى، خوب، شما كامال در اشتباه خواھید بود. ژان پاور ھمان قدر شكاك بود كه

مارى در يك كارگاه تولیدى ساك دستى. با اين تفاوت كه وى دو برابر بیش تر از مار، سمى و

زھرآگین بود. نقش آدم قوى و با استقامتى را بازى مى كردم كه مى خواھد از برادر بزرگش حرفه

اى را ياد بگیرد. 

كل چیزى كه مى خواستم، فقط مشخصات يك نفر يعنى"فانس" بود. ولى آن چه كه نصیبم 

مى شد، به غیر از ريشخند چیز ديگری نبود. وى لب از لب نمى گشود و از الم تا كام صحبت 

نمى كرد. از ھمه بدتر، ژان پاور اصال دم به تله نمى داد و ھمه اش از بحث اصلى در مى رفت. او از

يك بیمارى مزمن میگرن رنج مى برد. او  قادر بود تا يك كتاب خوب و سالم را (به جاى ورق زدن مثل

يك بچه آدم) مچاله كند. يك دفعه در گوشه اى كز كرده و سرش را در میان دستانش گرفته و غرق

عرق شده و به خود مى پیچید و زوزه مى كشید. 

يك بار سعى كردم به وى آسپرينى بدھم، ولى او حتى صداى مرا نمى شنويد. در آن موقع بود كه

اسرارش را كشف كردم: درسته كه مادر بزرگش را به معدنچیان فروخته بود، اما او عاشق مادرش

بود. 

ھر وقت كه از درد مى نالید، آن را صدا مى زد. 

ساعت ھا بعد، پس از آن كه سر دردھايش تسكین مى يافتند، چون ھمچنان مادرش را در كنارش

كنجى چمباتمه زده و انگشت شست خود را مى مكید. در آن وقت ھا بود كه به منظور نمى ديد، در

سناپ پى مى بردم. 

پاور به يك پیراھن تازه اى احنیاج داشت. بھتر است كه گفته شود به يك نیم تنه زنانه اى نیاز داشت

كه دگمه ھايش بر روى آستین ھاى از پشت تا شده اش، بسته مى شوند. 

او چند ھفته بعد، باز ھم بايد سلولش را با يكى از سلول ھاى ديوار به ديوار تعویض مى كرد. 

نمى  دانستم كه  آيا اين تغییر و تحول، اجبارا، شامل حال من ھم خواھد گشت؟

روزى ھمه چى عوض شد. 

فكر مى كنم يك روز سه شنبه بود. البته در زندان ھمه روزھا شبیه ھم اند و در واقع احتیاجى به

نام گذارى ندارند. نوبت نظافت بیگارى من بود. كف زمین آشپزخانه، سالن غذاخورى و دو كريدور را

شسته و تمیز كرده بودم. ولى ھم چنان داراى لكه ھاى چربى و كثافت بودند.

در سترنج ـ دى ـ ھال ھیچ وقت نمى شد از شر كثافات خالص شد. فقط مى توانستیم آن ھا را

كمى جا به جا كنیم. 

داشت غروب مى شد. وقتى كه زندانبان به طرفم مى آمد، فكر مى كردم كه كارھايم تمام شده

است. 

او "والش" نام داشت. اما، ما او را به خاطر داشتن صورتى باريك، دماغى نوك تیز و سبیلى كوتاه،

چنگك صدايش مى زديم. او از من خوشش نمى آمد. البته از ھیچ كس خوشش نمى آمد. 

، تمام شد؟ ٩۵۴۴۶ـ از من پرسید: 

ادامه مى دادم. حتما فكر خواھید كرد كه چھار ھفته زيستن در يك سلول، براى رسیدن به ھدف،

برايم كافى بود. ولى، خوب، شما كامال در اشتباه خواھید بود. ژان پاور ھمان قدر شكاك بود كه

مارى در يك كارگاه تولیدى ساك دستى. با اين تفاوت كه وى دو برابر بیش تر از مار، سمى و

زھرآگین بود. نقش آدم قوى و با استقامتى را بازى مى كردم كه مى خواھد از برادر بزرگش حرفه

اى را ياد بگیرد. 

كل چیزى كه مى خواستم، فقط مشخصات يك نفر يعنى"فانس" بود. ولى آن چه كه نصیبم 

مى شد، به غیر از ريشخند چیز ديگری نبود. وى لب از لب نمى گشود و از الم تا كام صحبت 

نمى كرد. از ھمه بدتر، ژان پاور اصال دم به تله نمى داد و ھمه اش از بحث اصلى در مى رفت. او از

يك بیمارى مزمن میگرن رنج مى برد. او  قادر بود تا يك كتاب خوب و سالم را (به جاى ورق زدن مثل

يك بچه آدم) مچاله كند. يك دفعه در گوشه اى كز كرده و سرش را در میان دستانش گرفته و غرق

عرق شده و به خود مى پیچید و زوزه مى كشید. 

يك بار سعى كردم به وى آسپرينى بدھم، ولى او حتى صداى مرا نمى شنويد. در آن موقع بود كه

اسرارش را كشف كردم: درسته كه مادر بزرگش را به معدنچیان فروخته بود، اما او عاشق مادرش

بود. 

ھر وقت كه از درد مى نالید، آن را صدا مى زد. 

ساعت ھا بعد، پس از آن كه سر دردھايش تسكین مى يافتند، چون ھمچنان مادرش را در كنارش

كنجى چمباتمه زده و انگشت شست خود را مى مكید. در آن وقت ھا بود كه به منظور نمى ديد، در

سناپ پى مى بردم. 

پاور به يك پیراھن تازه اى احنیاج داشت. بھتر است كه گفته شود به يك نیم تنه زنانه اى نیاز داشت

كه دگمه ھايش بر روى آستین ھاى از پشت تا شده اش، بسته مى شوند. 

او چند ھفته بعد، باز ھم بايد سلولش را با يكى از سلول ھاى ديوار به ديوار تعویض مى كرد. 

نمى  دانستم كه  آيا اين تغییر و تحول، اجبارا، شامل حال من ھم خواھد گشت؟

روزى ھمه چى عوض شد. 

فكر مى كنم يك روز سه شنبه بود. البته در زندان ھمه روزھا شبیه ھم اند و در واقع احتیاجى به

نام گذارى ندارند. نوبت نظافت بیگارى من بود. كف زمین آشپزخانه، سالن غذاخورى و دو كريدور را

شسته و تمیز كرده بودم. ولى ھم چنان داراى لكه ھاى چربى و كثافت بودند.

در سترنج ـ دى ـ ھال ھیچ وقت نمى شد از شر كثافات خالص شد. فقط مى توانستیم آن ھا را

كمى جا به جا كنیم. 

داشت غروب مى شد. وقتى كه زندانبان به طرفم مى آمد، فكر مى كردم كه كارھايم تمام شده

است. 

او "والش" نام داشت. اما، ما او را به خاطر داشتن صورتى باريك، دماغى نوك تیز و سبیلى كوتاه،

چنگك صدايش مى زديم. او از من خوشش نمى آمد. البته از ھیچ كس خوشش نمى آمد. 

، تمام شد؟ ٩۵۴۴۶ـ از من پرسید: 



 صدا نمى كنید؟٩۵۴ـ با تبسمى در جوابش گفتم: بله آقاى والش. چرا مرا بطور ساده و خودمانى

اين طورى بیشتر صمیمانه تر خواھد بود.

؟٩۵۴۴۶او مرا برانداز كرده و گوشه چشم چپش را پرانده و گفت: مزه مى پرانى، 

ـ ابدا، آقاى والش.

ـ برو دوش ھا را پاك كن، تا اونا برق بزنند. 

ـ ولى آقاى والش...

، اعتراض مى كنى؟٩۵۴۴۶ـ 

قاى والش.ـ نه آ

زندانبانان و آموزگاران نكات مشترك زيادى با ھم دارند.

وقتى كه از حیاط به سمت دوش ھا، واقع در ھم كف ساختمانى ديگر رد مى شدم، ساعت 

مى بايست در حول و حوش چھار و نیم مى شد. در اين ھنگام، ھمه زندانیان يا در كالس درس و يا

در سلول ھاى خويش بودند. نگھبانان در برج ديدبانى، واقع در باالى سرم، مراقب من بوده و لوله

ھاى تفنگشان را چنان به سويم گرفته بودند كه انگار بچه ھا مجسمه اردك ھا را در مسابقه

تیراندازى "جمعه بازار خمام" ، نشانه رفته اند، تا در صورت موفقیت يك ماھى سرخ كوچك جايزه

بگیرند. 

در دل خود گفتم: سمپل را سر به نیست كرده و مثل "بچه ھاى خمام"، يك ماھى سرخ نوروزى

جايزه بگیريد!

به برج مراقبت تلفن شد. لحظه اى بعد، صداى باز شدن درى در بخش دوش ھاى حمام بگوش

رسید. ھواپیمايى از بلندى خیلى زيادى، در آسمان گذشت. ھواپیماھا تنھا چیزھاى خارج از

محدوده زندان بودند كه مى ديديم. اعلب افراد، به غیر از ھمسايه ديوار به ديوار من كه يك مطالعه "

تجربى" در مورد راه ھاى ھوايى انجام داده بود، ترجیح مى دادند كه آن را ھم نگاه نكنند. اون

ھمسايه از تجربیات خوشش مى آمد. و ھمین ھم دلیل حضورش در اينجا بود. 

او مدرسه اش را به خاكستر تبديل كرده بود، البته فقط بعد از قطع نمودن زنگ خطر در اتاق دبیران.

ه بر روى تختشتكنیسین ماھرى بود. انواع ھواپیماھا را از روى صدايشان مى شناخت. در حالى ك

دراز كشیده و چشمانش را به سقف مى دوخت، آن ھا را شمارش مى كرد: 

ـ چھار و بیست و دو دقیقه: «ترى ـ استار» از شركت "كا ـ ال ـ ام" به مقصد آمستردام.

 از شركت ھواپیمايى سنگاپور به قصد كشور مزبور.٧۴٧ـ چھار و سى دقیقه: 

ـ چھار و سى و نه دقیقه: كنكورد بیريتیش اير ويز به مقصد نیويورك...

بی چاره! كله اش پر از ھواپیما بود. تا يك سال، كامال در ھپروت پرواز خواھد كرد.

وارد ساختمان دوش ھاى حمام شدم. درب به يك سالن چھارگوش مربعى شكل سفید رنگى

گشوده مى شد كه بر ديوارھاى آن قالب ھاى رخت آويز قرار داشتند و نیمكت ھايى ھم براى لباس

گذاشتن بر روى آن ھا در وسط راھرویی بودند كه تا ته، در دو طرفش كابین ھاى دوش فلزى قرار

داشتند. كابین ھا پرده نداشتند.
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در سترنج ـ دى ـ ھال ھمه با ھم ندار بودند و امكان ھیچ حريم خصوصى و حجب و حیا وجود

نداشت يا شايد ھم كسى پرده ھا را كش رفته بود. آب دوش ھا به سه شیر بزرگ وابسته بودند

كه در نیمه ھاى لوله ھاى در ھم لولیده اى با دستگاه ھاى تنظیم مقدار آب و میزان دماى آن، نصب

شده بودند. 

لوله ھاى مذكور، در يكى از كنج ھاى رخت كن كار گذاشته شده بودند.

اين سیستم مى بايست در زمان نصب خويش، يعنى در دوران ملكه ويكتوريا و به عبارتى ديگر در

عھد دقیانوس، عمرش را كرده و از دور خارج مى شد.

فكر مى كردم كه در آن جا تنھايم و غیر از من، كس ديگرى وجود نداره. ولى بیش از دو قدم به جلو

نگذاشته بودم كه صدايى به گوشم رسید. يك صداى يواش و تھديد آمیز. سطل و پارچه نظافت را

آھسته بر زمین گذاشته و به طرف راھرو رفتم. 

در طنین صدا كه گنگ بود و ھنوز به خوبى تشخیص داده نمى شد، حرف مزخرفى را شنیدم. قرار

نبود كسى در زير دوش باشد. اگر در اين موقع بعد از ظھرى، كسانى در آنجا بودند كه با ھم در

گوشى حرف مى زدند، براى دوش گرفتن و شستن خودشان نبود. 

راھروى مركزى را خاموش كرده و در پشت اولین كابین نزديك شیرھا قايم شدم. از آنجا ديد خوبى

داشتم. لپ ھايم را به كابین چسبانده و نگاھى به روبرويم انداختم. آنچه را كه ديدم، خیلى بدتر از

آن بود كه خیالش را مى كردم. آخه آدم در سترنج ـ دى ـ ھال، ھرگز به چیزھاى خوب فكر نمى كنه.

ژان پاور به ديوارى در ته اونجا، لم داده بود. با وجود ضعف نور، به آشکارا مى شد ديد كه وى را كتك 

زده اند. او مانند عروسكى كه زوارش در رفته باشد، نشسته بود. او تا به حال روى قوى تر از خود

نشاشیده بود. از دماغش خون مى آمد و براى يك بار ھم كه شده، موھايش ژولیده بودند. 

سه تا پسر ديگه در جلويش سیخ وایستاده بودند. با توجه به اينكه پشتشان به من بود، ولى زود 

شناختم شان. گلويم خشك شده بود. بزرگترين آن ھا "مارك بالن" نام داشت. برايش، به خاطر

سرقت مسلحانه، سه سال بريده بودند. با كتف ھای قوز كرده و باسن صندوقى و خنده ھاى

چندش آورش، كله شق ترين و كج و كوله ترين فرد بند ما بود. ولى با ھمه اين اوضاع، او به طور

عجیبى داراى حسن جمال و زيبايى يك مانكن را داشت.

چنین به نظر مى رسید كه وى را از يك فروشگاه مد، از جايش كنده اند تا به اين روز افتاده است. او

ھمه جاى بدنش داراى چین و چروك و مچاله بود. فرد ديگرى كه نام او ھم مارك بود، او را ھمراھى

مى كرد. 

"مارك دارت". دو سال براى گربه دزدى. 

او جز گربه، چیز ديگرى نمى خواست. قد كوتاه، موھاى چرب، چاقالوى شكمو كه شكمش ھمیشه

ابو عطا مى نواخت. از نصف حرف ھاى آن نمى شد سر در آورد. بیش تر اوقات، آدم ترجیح مى داد

كه از نصف بقیه ھم سر در نیاره و از خیرش بگذره. 

نمى دانستم چه عاملى باعث گرفتار شدن سومین دزد در زندان شده بود. وى يك اسم عجیب و

غريب سختى داشت:"زكى حمال". او بلوند و كثیف بود. مى گفتند كه دندان پزشك خودش را
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كشته است. اگر من ھم دندان ھايى مثل او داشتم، دندان پزشك خود را مى كشتم. 

"بالن" گفت: ژان، نمى خواھى داد زده و كمك بخواھى؟ شايد نگھبان صدايت را بشنود. 

ـ پاور در حالى كه خون تف مى كرد، غريده و گفت: به كمك ھیچ كسى نیازى ندارم. 

"زكى حمال" سوتكى زده و گفت: كارش تمامه. ھمین االن تمومش كن بره پى كارش. 

ـ پاور ريشخندى زده و گفت: آره داش ام، زود باش! 

"بالن"، آيا مشکل دارى؟ جر بزه اش را دارى؟ چرا زرد كرده اى؟ قاه، قاه، قاه. 

بالن يك گام كنار تر رفت. داشتم به چشمانم شك مى كردم. تقريبا تمامى زندانیان سترنج ـ دى ـ

ھال، ھمیشه براى خود سالح ھاى مختلفى به خصوص چاقو مى ساختند. چاقوى خاصى كه به آن

"سورين" مى گفتند. 

اما بالن، ار آن بھترش را داشت: يك رولوری كه به سوى پاور نشانه رفته بود. 

ـ خم به ابروى خود آورده و گفت: ژان، االن اون مال تو خواھد شد. ولى نه به اين زودى. بنا به

حساب و كتاب من، ھنوز دو دقیقه وقت دارى...

دو دقیقه. با سرعت برق، مغزم را به كار انداختم. بعد از دو دقیقه چه اتفاقى خواھد افتاد؟ 

يقینا... ساعت چھار و سی و نه دقیقه، كنكورد بريتیش ايرويز به مقصد نیويورك خواھد گذشت. پر

سر و صدا ترين ھواپیما. ھر وقت كه بعد از ظھر ھا، از باالى سرمان مى گذشت، حتى نمى

توانستیم صداى خودمان را بشنويم. با عبور از آن جا، صداى انفجار گلوله را در خود خفه خواھد

ساخت. بھترين پوشش بود. تنھا با يك بار شلیك، ژان پاور از پاى در خواھد آمد. 

ھر شرايط ديگرى غیر از حاال بود، فورى سرم را پايین انداخته و فلنگ را مى بستم. برايم كوچك ترين

اھمیتى نداشت تا بدانم چرا فردى را مى كشند. كارى به اين كارھا نداشتم. ولى اين دفعه كامال

فرق مى كرد و آن ھم اين كه مسئله مرگ و زندگى پاور در میان بود. اگه او را مى كشتند، كار من

زار بود. آيا يك زمانى سناپ بشنود كه پاور اسرارش را با خودش به گور برده، به خود زحمت آن را

خواھد داد تا براى خروج من از زندان، كارى بكند؟ من كه شك داشتم. در اين صورت، مى بايست

ھفده ماه ديگر در زندان مى ماندم و تا آخر عمر ، با سو ء پیشینه ام مى زيستم. راه چاره ديگرى

نداشتم. من مى بايست پاور را از مھلكه به در مى بردم و آن ھم صحیح و سالم.

بدون اينكه بدانم به دنبال چى ام، نگاھى به دور و برم انداختم. آيا معجزه شده و نگھبانى

مسلسلش را در آنجا فراموش كرده و جا گذاشته بود؟ اگر اين طور بود، ديگر معجزه معنى نداشت.

تنھا چیزى كه در آنجا موجود بود، عبارت از يك بند كفش پاره پوره و يك حوله كھنه حمام كه در يك

چاله پر از آب افتاده بود. 

"بالن" تكرار كرد: دو دقیقه، ژان. آيا مى خواھى آخرين آرزوھايت و اشھد خودت را بگويى؟ 

ـ آره. امیدوارم كه بى رحمانه، در بدترين شرايط بمیريد. 

اين حرف ھاى ژان پاور بود كه تف كنان، بر زبانش جارى بودند. اگر راديويى از وى مى پرسید كه چه

آھنگى را دوست دارد در آن لحظه بشنود، يقینا سرود مرك را انتخاب مى كرد. 

به ھر حال آن حوله، فكرى را به سرم انداخت. تصمیم گرفتم كه در سكوت محض، جابه جا شده و

كشته است. اگر من ھم دندان ھايى مثل او داشتم، دندان پزشك خود را مى كشتم. 

"بالن" گفت: ژان، نمى خواھى داد زده و كمك بخواھى؟ شايد نگھبان صدايت را بشنود. 

ـ پاور در حالى كه خون تف مى كرد، غريده و گفت: به كمك ھیچ كسى نیازى ندارم. 

"زكى حمال" سوتكى زده و گفت: كارش تمامه. ھمین االن تمومش كن بره پى كارش. 

ـ پاور ريشخندى زده و گفت: آره داش ام، زود باش! 

"بالن"، آيا مشکل دارى؟ جر بزه اش را دارى؟ چرا زرد كرده اى؟ قاه، قاه، قاه. 

بالن يك گام كنار تر رفت. داشتم به چشمانم شك مى كردم. تقريبا تمامى زندانیان سترنج ـ دى ـ

ھال، ھمیشه براى خود سالح ھاى مختلفى به خصوص چاقو مى ساختند. چاقوى خاصى كه به آن

"سورين" مى گفتند. 

اما بالن، ار آن بھترش را داشت: يك رولوری كه به سوى پاور نشانه رفته بود. 

ـ خم به ابروى خود آورده و گفت: ژان، االن اون مال تو خواھد شد. ولى نه به اين زودى. بنا به

حساب و كتاب من، ھنوز دو دقیقه وقت دارى...

دو دقیقه. با سرعت برق، مغزم را به كار انداختم. بعد از دو دقیقه چه اتفاقى خواھد افتاد؟ 

يقینا... ساعت چھار و سی و نه دقیقه، كنكورد بريتیش ايرويز به مقصد نیويورك خواھد گذشت. پر

سر و صدا ترين ھواپیما. ھر وقت كه بعد از ظھر ھا، از باالى سرمان مى گذشت، حتى نمى

توانستیم صداى خودمان را بشنويم. با عبور از آن جا، صداى انفجار گلوله را در خود خفه خواھد

ساخت. بھترين پوشش بود. تنھا با يك بار شلیك، ژان پاور از پاى در خواھد آمد. 

ھر شرايط ديگرى غیر از حاال بود، فورى سرم را پايین انداخته و فلنگ را مى بستم. برايم كوچك ترين

اھمیتى نداشت تا بدانم چرا فردى را مى كشند. كارى به اين كارھا نداشتم. ولى اين دفعه كامال

فرق مى كرد و آن ھم اين كه مسئله مرگ و زندگى پاور در میان بود. اگه او را مى كشتند، كار من

زار بود. آيا يك زمانى سناپ بشنود كه پاور اسرارش را با خودش به گور برده، به خود زحمت آن را

خواھد داد تا براى خروج من از زندان، كارى بكند؟ من كه شك داشتم. در اين صورت، مى بايست

ھفده ماه ديگر در زندان مى ماندم و تا آخر عمر ، با سو ء پیشینه ام مى زيستم. راه چاره ديگرى

نداشتم. من مى بايست پاور را از مھلكه به در مى بردم و آن ھم صحیح و سالم.

بدون اينكه بدانم به دنبال چى ام، نگاھى به دور و برم انداختم. آيا معجزه شده و نگھبانى

مسلسلش را در آنجا فراموش كرده و جا گذاشته بود؟ اگر اين طور بود، ديگر معجزه معنى نداشت.

تنھا چیزى كه در آنجا موجود بود، عبارت از يك بند كفش پاره پوره و يك حوله كھنه حمام كه در يك

چاله پر از آب افتاده بود. 

"بالن" تكرار كرد: دو دقیقه، ژان. آيا مى خواھى آخرين آرزوھايت و اشھد خودت را بگويى؟ 

ـ آره. امیدوارم كه بى رحمانه، در بدترين شرايط بمیريد. 

اين حرف ھاى ژان پاور بود كه تف كنان، بر زبانش جارى بودند. اگر راديويى از وى مى پرسید كه چه

آھنگى را دوست دارد در آن لحظه بشنود، يقینا سرود مرك را انتخاب مى كرد. 

به ھر حال آن حوله، فكرى را به سرم انداخت. تصمیم گرفتم كه در سكوت محض، جابه جا شده و



بروم وضعیت لوله كشى عھد دقیانوس دوش ھا را وارسى كنم:

سه تا شیر آب وجود داشت. يكى براى آب گرم، ديگرى براى آب سرد و سومى براى تنظیم فشار.

يك میله مدرج مخصوص اندازه گیرى میزان آب موجود در لوله ھا و يك دستگاه فشار سنج با سه

گوش قرمز كوچكى واقع در صفحه اش.

مطمئن بودم كه ھرگز درجه اين فشار سنج تا حد اكثر به باال برده نشده است، زيرا در آن صورت كل

دستگاه، تا به حال منفجر شده بود. بايد آن را يك امتحانى مى كردم، اين طور نیست؟

شیر را گرفتم. فلز سرد و مرطوب بود. براى اين كه جر جر نكند، آن را به اندازه يك چھارم دور، به

سمت راست چرخانیدم. صداى ارتعاش دارى ايجاد شد. لوله به سكسكه افتاد و آب مانند كسى كه

نمى تواند غذايش را ھضم كند و آروغ مى زند، شروع به قلپ قلپ كردن نمود.

ـ "دورت" كه گوش ھايش را تیز كرده بود، گفت: اين چیه ديگه؟ 

ـ "بالن" در جوابش گفت: ھیچى. فقط صداى آب در شبكه لوله كشى است. 

نفس ام را در قفس سینه حبس كرده و شیر را ھم چنان مى چرخاندم. دو دور كامل چرخاندم و

ديگه بیش از اين نمى شد. كامال باز شد. حاال، تمامى لوله ھا قار و قور و قلپ قلپ مى كردند.

درجه فشار را بررسى نمودم. سوزنى كه درجه را نشان مى داد، مانند چوب كوچكى در دست رھبر

اركسترى، مى جنبید. ھنوز ھیچى نشده، اون به حالت عمودى خود رسیده و داشت در قسمت

راست نود درجه نوسان مى كرد.

دورت مجددا با نگرانى پرسید: آيا مطمئنى كه چیزى نیست؟ 

صدايش يكنواخت و غمگین بود.

بالن گفت: به تو پیشنھاد مى كنم كه اگر شك دارى، خودت برو از نزديك ته و توى قضیه را در آر!

ناگھان پاور وارد گفتگو شده و گفت: پرسشی از شما دارم.

آيا پاور از وجود من در آن جا بويى برده بود؟ 

شايد ھم مرا ديده بود. او تنھا كسى در بین آن جمع بود كه رو به ديوار بود. قصدش از اين سئوال ھر

چه بود ، براى پرت كردن حواس آن ھا مى توانستند  كلك جالبى باشد. وگر نه مرا پیدا می كردند و

دخل ھر دومان را با ھم در می آوردند، در صورتى كه ھیچ كداممان راضى به اين كار نبوديم. 

ـ بالن گفت: خوب، چیه؟

ـ پاور پرسید: كى اين قصه ھا را بافته و برايتان فرستاده؟ ھم چنین دوست دارم بدانم كه كى اين

روولور را برايتان رد كرده؟

ـ بالن در جواب گفت: سئوال خوبیه. نظر خودت در اين مورد چیه؟ جوابش را بھت مى گم. اين فرد

"اد اعظم" مى باشد. 

ـ "اد اعظم" ؟

ـ آره. به نظر او موقع آن رسیده كه اثر شما براى ھمیشه، از روى زمین پاك شود... منظورم را از اين

حرف مى فھمى؟ 

ـ پاور زير لب گفت: كار روزگار را مى بینى؟ اد اعظم…

بروم وضعیت لوله كشى عھد دقیانوس دوش ھا را وارسى كنم:

سه تا شیر آب وجود داشت. يكى براى آب گرم، ديگرى براى آب سرد و سومى براى تنظیم فشار.

يك میله مدرج مخصوص اندازه گیرى میزان آب موجود در لوله ھا و يك دستگاه فشار سنج با سه

گوش قرمز كوچكى واقع در صفحه اش.

مطمئن بودم كه ھرگز درجه اين فشار سنج تا حد اكثر به باال برده نشده است، زيرا در آن صورت كل

دستگاه، تا به حال منفجر شده بود. بايد آن را يك امتحانى مى كردم، اين طور نیست؟

شیر را گرفتم. فلز سرد و مرطوب بود. براى اين كه جر جر نكند، آن را به اندازه يك چھارم دور، به

سمت راست چرخانیدم. صداى ارتعاش دارى ايجاد شد. لوله به سكسكه افتاد و آب مانند كسى كه

نمى تواند غذايش را ھضم كند و آروغ مى زند، شروع به قلپ قلپ كردن نمود.

ـ "دورت" كه گوش ھايش را تیز كرده بود، گفت: اين چیه ديگه؟ 

ـ "بالن" در جوابش گفت: ھیچى. فقط صداى آب در شبكه لوله كشى است. 

نفس ام را در قفس سینه حبس كرده و شیر را ھم چنان مى چرخاندم. دو دور كامل چرخاندم و

ديگه بیش از اين نمى شد. كامال باز شد. حاال، تمامى لوله ھا قار و قور و قلپ قلپ مى كردند.

درجه فشار را بررسى نمودم. سوزنى كه درجه را نشان مى داد، مانند چوب كوچكى در دست رھبر

اركسترى، مى جنبید. ھنوز ھیچى نشده، اون به حالت عمودى خود رسیده و داشت در قسمت

راست نود درجه نوسان مى كرد.

دورت مجددا با نگرانى پرسید: آيا مطمئنى كه چیزى نیست؟ 

صدايش يكنواخت و غمگین بود.

بالن گفت: به تو پیشنھاد مى كنم كه اگر شك دارى، خودت برو از نزديك ته و توى قضیه را در آر!

ناگھان پاور وارد گفتگو شده و گفت: پرسشی از شما دارم.

آيا پاور از وجود من در آن جا بويى برده بود؟ 

شايد ھم مرا ديده بود. او تنھا كسى در بین آن جمع بود كه رو به ديوار بود. قصدش از اين سئوال ھر

چه بود ، براى پرت كردن حواس آن ھا مى توانستند  كلك جالبى باشد. وگر نه مرا پیدا می كردند و

دخل ھر دومان را با ھم در می آوردند، در صورتى كه ھیچ كداممان راضى به اين كار نبوديم. 

ـ بالن گفت: خوب، چیه؟

ـ پاور پرسید: كى اين قصه ھا را بافته و برايتان فرستاده؟ ھم چنین دوست دارم بدانم كه كى اين

روولور را برايتان رد كرده؟

ـ بالن در جواب گفت: سئوال خوبیه. نظر خودت در اين مورد چیه؟ جوابش را بھت مى گم. اين فرد

"اد اعظم" مى باشد. 

ـ "اد اعظم" ؟

ـ آره. به نظر او موقع آن رسیده كه اثر شما براى ھمیشه، از روى زمین پاك شود... منظورم را از اين

حرف مى فھمى؟ 

ـ پاور زير لب گفت: كار روزگار را مى بینى؟ اد اعظم…



ـ دورت دوباره رشته كالم را بدست گرفته و گفت: بالن، گوش كن...

ولى ديگه چیزى نگفت. 

در اين زمان صداى ديگرى برخاسته بود كه بلند تر از صداى قلپ قلپ آب در لوله ھا بود. انگار كه

نوعى صدايى نعره كشان، از دور به گوش مى رسید كه لحظه به لحظه بیش تر پخش مى شد. 

كنكورد چھار و سى و نه دقیقه درست در سر ساعت از آن جا گذشت و مھلت ژان پاور به سر آمد و

اجل مرگش رسیده بود. 

ـ بالن گفت: خوب، ديگه وقتشه. ژان اشھد خودت را بخوان!

حوله خیس را براى چسباندن به شیر آب داغ به سرعت برداشتم. گرماى فلز گداخته را از ماوراى

پارچه احساس مى كردم. ھمیشه آب ولرم از دوش ھاى ما چكه مى كرد، ولى اين دفعه مى

جوشید. میزان درجه فشار را وارسى كردم. عقربه بر روى سه گوش قرمز، يعنى باالترين سطح

درجه خود رسیده بود. اکنون صداى غرغر ھواپیما به يك نعره واقعى تبديل شده بود. در ھر آن،

احتمال احتراق و انفجار مى رفت.

شیر آب داغ را به كمك حوله، دو دستى محكم گرفته و آن را با نھايت سرعتى كه ممكن بود، تا ته

باز كردم. ھمه اين كارھا ھمزمان صورت گرفت. 

آب در حین جريان در لوله ھا، سوت مى كشید و ھمه دوش ھا كار مى كردند. آب در ھمه جھات

فوران مى كرد. لوله ھا بشدت ارتعاش داشتند. مثل اينكه آن ھا در پى از جاكندن ديوارھا بودند.

بخار غلیظى مانند مھی كه ناگھان فرا مى گیرد و چشم چشم را نمى بیند، در ھمه جاى سالن

پخش شده و آنجا را فرا گرفته بود. 

بالن شروع كرد: اين ديگه چیه...؟ 

در اين دم، يكى از دوش ھا منفجر شد. قظعات لوله و دستگاه برقى گرماسنج متصل به آن ھا،

مانند گلوله ھاى توپ ھاى جنگى، سالن را در مى نورديدند. آب و بخار حاصل از آن، مانند "گامیش

گلى سرعین"، در حال غلیان و فوران بود. 

كنكورد، درست از باالى سرمان گذشت. تمامى ساختمان لرزيد. بعدش ھم گلوله رولورى شلیك

شد. صدايش را به زحمت شنیدم. دوش دوم ھم تركید. مقاومت در مقابل شدت زياد فشار باالى آب

بى ثمر بود. 

زكى حمال زوزه اى كشید. صورتش در میان توده اى از بخار سفید محو گشت. 

سر خود را با حوله محكم پیچانده و در زير ھاله اى از بخار، سینه خیز مى رفتم. عمال نه چیزى 

مى ديدم و نه چیزى مى شنیدم. لوله ھاى آب بى وقفه به ديواره ھاى دوش پرتاب مى شدند. 

سه دوش ديگر ھم منفحر شدند. صداى شديد فش فش پاشیدن آب جوش را در پشت سر خود 

می شنیدم. 

داد زدم: ژان! 

حوله صدايم را خفه مى ساخت. ھیچ جوابى نگرفتم. به خود گفتم كه نكند بالن وقت گیر آورده و

باليى به سرش آورد و يا سر به نیستش كرد. سپس صداى گنگ مشتى را شنیدم كه داشت

ـ دورت دوباره رشته كالم را بدست گرفته و گفت: بالن، گوش كن...

ولى ديگه چیزى نگفت. 

در اين زمان صداى ديگرى برخاسته بود كه بلند تر از صداى قلپ قلپ آب در لوله ھا بود. انگار كه

نوعى صدايى نعره كشان، از دور به گوش مى رسید كه لحظه به لحظه بیش تر پخش مى شد. 

كنكورد چھار و سى و نه دقیقه درست در سر ساعت از آن جا گذشت و مھلت ژان پاور به سر آمد و

اجل مرگش رسیده بود. 

ـ بالن گفت: خوب، ديگه وقتشه. ژان اشھد خودت را بخوان!

حوله خیس را براى چسباندن به شیر آب داغ به سرعت برداشتم. گرماى فلز گداخته را از ماوراى

پارچه احساس مى كردم. ھمیشه آب ولرم از دوش ھاى ما چكه مى كرد، ولى اين دفعه مى

جوشید. میزان درجه فشار را وارسى كردم. عقربه بر روى سه گوش قرمز، يعنى باالترين سطح

درجه خود رسیده بود. اکنون صداى غرغر ھواپیما به يك نعره واقعى تبديل شده بود. در ھر آن،

احتمال احتراق و انفجار مى رفت.

شیر آب داغ را به كمك حوله، دو دستى محكم گرفته و آن را با نھايت سرعتى كه ممكن بود، تا ته

باز كردم. ھمه اين كارھا ھمزمان صورت گرفت. 

آب در حین جريان در لوله ھا، سوت مى كشید و ھمه دوش ھا كار مى كردند. آب در ھمه جھات

فوران مى كرد. لوله ھا بشدت ارتعاش داشتند. مثل اينكه آن ھا در پى از جاكندن ديوارھا بودند.

بخار غلیظى مانند مھی كه ناگھان فرا مى گیرد و چشم چشم را نمى بیند، در ھمه جاى سالن

پخش شده و آنجا را فرا گرفته بود. 

بالن شروع كرد: اين ديگه چیه...؟ 

در اين دم، يكى از دوش ھا منفجر شد. قظعات لوله و دستگاه برقى گرماسنج متصل به آن ھا،

مانند گلوله ھاى توپ ھاى جنگى، سالن را در مى نورديدند. آب و بخار حاصل از آن، مانند "گامیش

گلى سرعین"، در حال غلیان و فوران بود. 

كنكورد، درست از باالى سرمان گذشت. تمامى ساختمان لرزيد. بعدش ھم گلوله رولورى شلیك

شد. صدايش را به زحمت شنیدم. دوش دوم ھم تركید. مقاومت در مقابل شدت زياد فشار باالى آب

بى ثمر بود. 

زكى حمال زوزه اى كشید. صورتش در میان توده اى از بخار سفید محو گشت. 

سر خود را با حوله محكم پیچانده و در زير ھاله اى از بخار، سینه خیز مى رفتم. عمال نه چیزى 

مى ديدم و نه چیزى مى شنیدم. لوله ھاى آب بى وقفه به ديواره ھاى دوش پرتاب مى شدند. 

سه دوش ديگر ھم منفحر شدند. صداى شديد فش فش پاشیدن آب جوش را در پشت سر خود 

می شنیدم. 

داد زدم: ژان! 

حوله صدايم را خفه مى ساخت. ھیچ جوابى نگرفتم. به خود گفتم كه نكند بالن وقت گیر آورده و

باليى به سرش آورد و يا سر به نیستش كرد. سپس صداى گنگ مشتى را شنیدم كه داشت



صورتى را له مى كرد. 

نیمرخى، براى خرد شدن در يكى از كابین ھا و افتادن در جايى نه چندان دور از من، مه را دريد. 

بالن بود. بدون رولور و بر روى كف دستانش دمر افتاد. 

نبمرخ دومى، چار دست و پا در بین بخار ھويدا گشت. اين يكى ديگه خود پاور بود. بنظر مى رسید

كه از مھلكه، بطور معجزه آسايى، جان سالم به در برده است. 

به من گفت: "مومو"، كارت با حال بود. 

چشمانش برق مى زدند. داشت مى خنديد. چیزى در جوابش پیدا نمى كردم. او آشكارا نشان 

مى داد كه از خوشحالى در پوستش نمى گنجد. 

ھمه چیز با ھمان سرعتى كه شروع شده بود، پايان يافت. 

كنكورد دور شد. صداى گوش خراش و كركننده ماوراى صوتیش ھم ھمین طور. ديگر لوله ھاى تاب

خورده و خم گشته و يا شكسته، آرام گرفته و دنج شده بودند. فشار پائین افتاده بود. آب كه ديگر

سرد شده بود، بر روى كف سیمانى زمین چكه مى كرد. 

"دورت" در میان توده ھاى بخار، در گوشه اى نعره كشیده و مى نالید. بالن و حمال بى ھوش و

كرخت شده بودند. قیافه و ھیكل شان به سختى تشخیص داده مى شد. من و پاور تا دم در چار

دست و پا رفته و در آن جا به پا خاستیم. نمى دانم كه چگونه توانستم حواس خودم را جمع و جور

كرده و به نظرم برسد تا سطل و پارچه ھاى نظافت را از روى زمین برداشته و پارچه اى را به طرف

ژان دراز كنم. ما از حیاط عبور كرديم. نگھبانان سعى نكردند تا جلوى ما را گرفته و توقف مان سازند. 

بعد ھا فھمیدم كه بالن و دورت به خاطر خراب كارى در دوش ھا، گوشمالى داده شده اند. به ھر

كدامشان يك ماه انفرادى داده شد و از ھمه حقوقشان محرومشان ساختند.

زكى حمال به بخش تادیبی زندان فرستاده شد. او گر چه قبال ھا ھم ھمچین خوشگل نبود، ولى

بعد از برنامه بخار دوش، تنھا شانسى كه در زندگى مى توانست داشته باشد، فقط استخدام

شدن در فیلم ھاى ترسناكى بود كه احتیاج به قیافه ھاى وحشتناك دارند. 

من و ژان را به خاطر نقش داشتن در اين جريان، سین جین كردند. ولى ما خودمان را به آن راه زديم.

بالن در وضعیتى نبود تا بتواند وقايع را شرح دھد. 

آن روز غروب، در سلول، پاور از من پرسید: چرا وى را نجات دادم؟ 

با قیافه اى حق به جانب، شانه ھايم را باال انداخته و گفتم: 

دلیلش را قبال به تو گفته ام. واسه اين كه از تو خوشم مى آد. نمى تونستم بذارم تا اين نامردھاى

پست، بدن ترا سوراخ سوراخ كنند. 

پاور از جايش برخاسته و دستش را به سويم دراز كرد. آن را گرفتم. وقتى كه دستم را رھا كرد،

خوشبختانه پنج انگشتم، ھنوز در سر جايشان بودند. 

"تو خیلى با حالى، جیگر طاليى من! تو خیلى با حالى." 

اين ديگه شیوه اى بود كه نھايت محبت و تشكر كردن وى را مى رساند. ھمین برايم كافى بود.

آسوده گرفتم خوابیدم. او مرا به عنوان رفیق صمیمى خود پذيرفته بود. اين دقیقا ھمان چیزى بود كه

صورتى را له مى كرد. 

نیمرخى، براى خرد شدن در يكى از كابین ھا و افتادن در جايى نه چندان دور از من، مه را دريد. 

بالن بود. بدون رولور و بر روى كف دستانش دمر افتاد. 

نبمرخ دومى، چار دست و پا در بین بخار ھويدا گشت. اين يكى ديگه خود پاور بود. بنظر مى رسید

كه از مھلكه، بطور معجزه آسايى، جان سالم به در برده است. 

به من گفت: "مومو"، كارت با حال بود. 

چشمانش برق مى زدند. داشت مى خنديد. چیزى در جوابش پیدا نمى كردم. او آشكارا نشان 

مى داد كه از خوشحالى در پوستش نمى گنجد. 

ھمه چیز با ھمان سرعتى كه شروع شده بود، پايان يافت. 

كنكورد دور شد. صداى گوش خراش و كركننده ماوراى صوتیش ھم ھمین طور. ديگر لوله ھاى تاب

خورده و خم گشته و يا شكسته، آرام گرفته و دنج شده بودند. فشار پائین افتاده بود. آب كه ديگر

سرد شده بود، بر روى كف سیمانى زمین چكه مى كرد. 

"دورت" در میان توده ھاى بخار، در گوشه اى نعره كشیده و مى نالید. بالن و حمال بى ھوش و

كرخت شده بودند. قیافه و ھیكل شان به سختى تشخیص داده مى شد. من و پاور تا دم در چار

دست و پا رفته و در آن جا به پا خاستیم. نمى دانم كه چگونه توانستم حواس خودم را جمع و جور

كرده و به نظرم برسد تا سطل و پارچه ھاى نظافت را از روى زمین برداشته و پارچه اى را به طرف

ژان دراز كنم. ما از حیاط عبور كرديم. نگھبانان سعى نكردند تا جلوى ما را گرفته و توقف مان سازند. 

بعد ھا فھمیدم كه بالن و دورت به خاطر خراب كارى در دوش ھا، گوشمالى داده شده اند. به ھر

كدامشان يك ماه انفرادى داده شد و از ھمه حقوقشان محرومشان ساختند.

زكى حمال به بخش تادیبی زندان فرستاده شد. او گر چه قبال ھا ھم ھمچین خوشگل نبود، ولى

بعد از برنامه بخار دوش، تنھا شانسى كه در زندگى مى توانست داشته باشد، فقط استخدام

شدن در فیلم ھاى ترسناكى بود كه احتیاج به قیافه ھاى وحشتناك دارند. 

من و ژان را به خاطر نقش داشتن در اين جريان، سین جین كردند. ولى ما خودمان را به آن راه زديم.

بالن در وضعیتى نبود تا بتواند وقايع را شرح دھد. 

آن روز غروب، در سلول، پاور از من پرسید: چرا وى را نجات دادم؟ 

با قیافه اى حق به جانب، شانه ھايم را باال انداخته و گفتم: 

دلیلش را قبال به تو گفته ام. واسه اين كه از تو خوشم مى آد. نمى تونستم بذارم تا اين نامردھاى

پست، بدن ترا سوراخ سوراخ كنند. 

پاور از جايش برخاسته و دستش را به سويم دراز كرد. آن را گرفتم. وقتى كه دستم را رھا كرد،

خوشبختانه پنج انگشتم، ھنوز در سر جايشان بودند. 

"تو خیلى با حالى، جیگر طاليى من! تو خیلى با حالى." 

اين ديگه شیوه اى بود كه نھايت محبت و تشكر كردن وى را مى رساند. ھمین برايم كافى بود.

آسوده گرفتم خوابیدم. او مرا به عنوان رفیق صمیمى خود پذيرفته بود. اين دقیقا ھمان چیزى بود كه



سناپ خوابش را مى ديد. 

به زودى سترنج ـ دى ـ ھال را ترك خواھم نمود. فقط مانده بود كه تاريخ آن اعالم گردد. 

عمال فقط مانده بود كه تاريخ آزاديم روشن شود. ولى با اين وجود، مسايل آن طور ھم كه من پیش

بینى شان مى كردم، به پیش نرفتند. ديگه به اين اوضاع  خو گرفته بودم.

سناپ خوابش را مى ديد. 

به زودى سترنج ـ دى ـ ھال را ترك خواھم نمود. فقط مانده بود كه تاريخ آن اعالم گردد. 

عمال فقط مانده بود كه تاريخ آزاديم روشن شود. ولى با اين وجود، مسايل آن طور ھم كه من پیش

بینى شان مى كردم، به پیش نرفتند. ديگه به اين اوضاع  خو گرفته بودم.



بخش ھفتم

پیش به سوى رھايى!

فرداى  روز در گیرى معروف در محوطه دوش، پاور نامه اى را دريافت نمود. ما معموال دو بار در ھفته

نامه دريافت مى كرديم. مدير زندان آن ھا را خوانده و سانسور مى كرد. اگر از جمله اى بدش 

مى آمد، خیلى راحت مثل آب خوردن، قیچى اش را به كار مى انداخت. در چنین شرايطى بود كه

تیكه ھاى يكى از نامه ھاى ھربرت به دستم رسید. نامه با كلمات "نیك عزيزم" شروع و با "تیم برادر

بزرگ تو" تمام شده بود. بین اين دو، به غیر از سوراخ سوراخ، خبر ديگرى نبود. به استثنناى كلمه

"طوطى" كه در ته پاكت به طور چروكیده به چشم مى خورد. ھمین يك كلمه به خوبى به من

فھماند كه ھربرت به تجسس و كارآگاه بازى خود براى يافتن گلدان مینگ ھنوز ادامه مى دھد. مگر

اين كه معجزه اى رخ داده و در اين فاصله آن را پیدا كرده باشد. اما نامه دريافتى پاور سالم و دست

نخورده بود. با متمركز شدن روى تك تك كلمات، آن را سه بار خواند. 

بعدش به مدت يك ساعت در سلول، به دور خود چرخید. ديگه مى دانستم كه نبايد ھیچ سئوالى را

از وى بكنم.

اگر پاور مى خواست مرا در جريان امرى قرار دھد، خودش اين كار را مى كرد. باالخره خودش بر سر

میز برگشت. 

ـ وى گفت: از اين جا بیرون خواھم رفت.

ـ با يك خنگى خاصى تكرار كردم: خروج از اين جا، ژان؟ چطورى؟

ـ اينو بخون.

او نامه را در كف دستم گذاشت.

ژان، 

عزيزم، خبر ھا بدند. پاپا در اتاق مراقبت ھاى ويژه (سى سى يو) بیمارستان بسترى شده است.

عمل جراحى ديگرى توصیه مى شود. بیمارستان كینگستون آماده اين كار است. ولى آخرين عمل

، چندان موفق نبود. ھمه نگرانند. كارولین و الیويه ديروز در "اديمبورگ" ازدواج كردند. الیويه عینكپاپا

ساز است. او مھارت خاصى در كارھاى چشمى دارد. 

ديگه خبر مھمى وجود نداره، مواظب خودت باش. 

قربانت

مام

بخش ھفتم

پیش به سوى رھايى!

فرداى  روز در گیرى معروف در محوطه دوش، پاور نامه اى را دريافت نمود. ما معموال دو بار در ھفته

نامه دريافت مى كرديم. مدير زندان آن ھا را خوانده و سانسور مى كرد. اگر از جمله اى بدش 

مى آمد، خیلى راحت مثل آب خوردن، قیچى اش را به كار مى انداخت. در چنین شرايطى بود كه

تیكه ھاى يكى از نامه ھاى ھربرت به دستم رسید. نامه با كلمات "نیك عزيزم" شروع و با "تیم برادر

بزرگ تو" تمام شده بود. بین اين دو، به غیر از سوراخ سوراخ، خبر ديگرى نبود. به استثنناى كلمه

"طوطى" كه در ته پاكت به طور چروكیده به چشم مى خورد. ھمین يك كلمه به خوبى به من

فھماند كه ھربرت به تجسس و كارآگاه بازى خود براى يافتن گلدان مینگ ھنوز ادامه مى دھد. مگر

اين كه معجزه اى رخ داده و در اين فاصله آن را پیدا كرده باشد. اما نامه دريافتى پاور سالم و دست

نخورده بود. با متمركز شدن روى تك تك كلمات، آن را سه بار خواند. 

بعدش به مدت يك ساعت در سلول، به دور خود چرخید. ديگه مى دانستم كه نبايد ھیچ سئوالى را

از وى بكنم.

اگر پاور مى خواست مرا در جريان امرى قرار دھد، خودش اين كار را مى كرد. باالخره خودش بر سر

میز برگشت. 

ـ وى گفت: از اين جا بیرون خواھم رفت.

ـ با يك خنگى خاصى تكرار كردم: خروج از اين جا، ژان؟ چطورى؟

ـ اينو بخون.

او نامه را در كف دستم گذاشت.

ژان، 

عزيزم، خبر ھا بدند. پاپا در اتاق مراقبت ھاى ويژه (سى سى يو) بیمارستان بسترى شده است.

عمل جراحى ديگرى توصیه مى شود. بیمارستان كینگستون آماده اين كار است. ولى آخرين عمل

، چندان موفق نبود. ھمه نگرانند. كارولین و الیويه ديروز در "اديمبورگ" ازدواج كردند. الیويه عینكپاپا

ساز است. او مھارت خاصى در كارھاى چشمى دارد. 

ديگه خبر مھمى وجود نداره، مواظب خودت باش. 

قربانت

مام



چشمانم را از روى نامه برداشتم. پاور مرا ورانداز مى كرد و عكس العمل ام را در زير نظر داشت.

ـ تو بايد براى بابا بزرگ ناراحت شده باشى، ولى نمى فھمم... 

ـ در حالى كه پاور نامه را بر روى میز پھن مى كرد، گفت: بابابزرگ من ده سال پیش عمرش را داده

به شما!

تو از ھیچى سر در نمى آرى. بین مامان جون و من يك رمز وجود داره. 

بدون اينكه بتوانم از نامه كوچكترين سرى در بیارم، براى چندمین بار خواندمش. 

پاور انگشت نشان خود را در روى نامه گذاشت و گفت: چكیده نامه آن است كه "اد بزرگ" قدرت را

داره  قبضه مى كنه. ھر چه زودتر بیا! 

ـ زير لب گفتم: "اد اعظم" 

شب قبل اين نام را شنیده بودم. ھمان كسى بود كه بالن و ھمدستان الت و لوتش را فرستاده بود

تا دخل پاور را در بیارند. 

ـ پاور گفت: تو اگر لندن را به چھار ناحیه شمال، جنوب، خاور و باختر قسمت بكنى، ھر كدامش

توسط يك گردن كلفتى اداره مى شود. اين نوعى ساخت و پاخت و يا توافق دوستانه است. تا قبل

از اين كه مرا به اين جا بچپونند، بخش خاورى را تحت كنترل خود داشتم. از آن تاريخ به بعد، مامان

جونم عھده دار اين مسئولیت مى باشد. مامان من بین ھمه مادران، مثل آس، تك است. يك رھبر

اعظم بنام "اد" منطقه جنوب را اداره می کند. تا قبل از اين كه اشتھايش وا شه، ھمه چى به

خوبى پیش مى رفت. چندى است كه فكر مى كند مى تواند به كیك قسمت من كه فعال از دور

خارج شده ام، چنگ اندازى نمايد.  به این دلیل بود كه مى خواست به ھمین سادگى از شر من

براى ھمیشه خالص شود و مرا سر به نیست كند. در نتیجه، بالن و ديگر نوچه ھايش را فرستاد تا

كلك مرا بكنند. حاال ھم، مامان را آسوده نمى گذارند.

پاور حرف ھايش را قطع كرد. براى من تعجب آور بود كه مى ديدم قطرات اشكى بر روى گونه ھاى

گرد و زرد بچگانه معصومش جارى است. 

دوباره حرفش را از سر گرفت و گفت: تو "ننه" را نمى شناسى. او مثل يك ناخن گنده و قديمى زبر

است.

او يك آدم كش ماھرى است. آشپزيش حرف نداره! ھیچ كس نمى تونه مثل ننه من، موساكا

درست كنه. دلمه بادمجون كامال داغى كه اليش پر از گوشت چرخ كرده مى باشد و حسابى روغن

مالى شده و پنیرى بر رويش قرار دارد. او يكى از آن ھا را در ماه فوريه گذشته، برايم به اين جا

فرستاد. 

ـ موساكاى ویژه روز عشاق؟ 

ـ دقیقا. ولى او يك زن سال خورده است. قادر نیست به تنھايى در مقابل اد اعظم قد علم كرده و از

خودش دفاع كند. او به من نیازمند مى باشد. البته نامه اش اين را مى رساند.

ژان از جايش بلند شد و خودش را به دم در رساند. گوشش را براى لحظه اى به در چسبانده،

سپس، راضى به سر میز باز گشت. 

چشمانم را از روى نامه برداشتم. پاور مرا ورانداز مى كرد و عكس العمل ام را در زير نظر داشت.

ـ تو بايد براى بابا بزرگ ناراحت شده باشى، ولى نمى فھمم... 

ـ در حالى كه پاور نامه را بر روى میز پھن مى كرد، گفت: بابابزرگ من ده سال پیش عمرش را داده

به شما!

تو از ھیچى سر در نمى آرى. بین مامان جون و من يك رمز وجود داره. 

بدون اينكه بتوانم از نامه كوچكترين سرى در بیارم، براى چندمین بار خواندمش. 

پاور انگشت نشان خود را در روى نامه گذاشت و گفت: چكیده نامه آن است كه "اد بزرگ" قدرت را

داره  قبضه مى كنه. ھر چه زودتر بیا! 

ـ زير لب گفتم: "اد اعظم" 

شب قبل اين نام را شنیده بودم. ھمان كسى بود كه بالن و ھمدستان الت و لوتش را فرستاده بود

تا دخل پاور را در بیارند. 

ـ پاور گفت: تو اگر لندن را به چھار ناحیه شمال، جنوب، خاور و باختر قسمت بكنى، ھر كدامش

توسط يك گردن كلفتى اداره مى شود. اين نوعى ساخت و پاخت و يا توافق دوستانه است. تا قبل

از اين كه مرا به اين جا بچپونند، بخش خاورى را تحت كنترل خود داشتم. از آن تاريخ به بعد، مامان

جونم عھده دار اين مسئولیت مى باشد. مامان من بین ھمه مادران، مثل آس، تك است. يك رھبر

اعظم بنام "اد" منطقه جنوب را اداره می کند. تا قبل از اين كه اشتھايش وا شه، ھمه چى به

خوبى پیش مى رفت. چندى است كه فكر مى كند مى تواند به كیك قسمت من كه فعال از دور

خارج شده ام، چنگ اندازى نمايد.  به این دلیل بود كه مى خواست به ھمین سادگى از شر من

براى ھمیشه خالص شود و مرا سر به نیست كند. در نتیجه، بالن و ديگر نوچه ھايش را فرستاد تا

كلك مرا بكنند. حاال ھم، مامان را آسوده نمى گذارند.

پاور حرف ھايش را قطع كرد. براى من تعجب آور بود كه مى ديدم قطرات اشكى بر روى گونه ھاى

گرد و زرد بچگانه معصومش جارى است. 

دوباره حرفش را از سر گرفت و گفت: تو "ننه" را نمى شناسى. او مثل يك ناخن گنده و قديمى زبر

است.

او يك آدم كش ماھرى است. آشپزيش حرف نداره! ھیچ كس نمى تونه مثل ننه من، موساكا

درست كنه. دلمه بادمجون كامال داغى كه اليش پر از گوشت چرخ كرده مى باشد و حسابى روغن

مالى شده و پنیرى بر رويش قرار دارد. او يكى از آن ھا را در ماه فوريه گذشته، برايم به اين جا

فرستاد. 

ـ موساكاى ویژه روز عشاق؟ 

ـ دقیقا. ولى او يك زن سال خورده است. قادر نیست به تنھايى در مقابل اد اعظم قد علم كرده و از

خودش دفاع كند. او به من نیازمند مى باشد. البته نامه اش اين را مى رساند.

ژان از جايش بلند شد و خودش را به دم در رساند. گوشش را براى لحظه اى به در چسبانده،

سپس، راضى به سر میز باز گشت. 



ـ با صدايى آھسته گفت: از اين جا در خواھم رفت و تو ھم با من خواھى آمد. 

ـ در جوابش گفتم: يا ابولھول! چه وحشتناك! 

صادقانه و اما در عین حال ھراسان، بدان مى انديشیدم.

ـ با ھم به چاك خواھیم زد.

ـ كى؟ چطورى؟

ـ موم، بذار تا در باره اش فكر كنم. 

ھمین و تمام. ديگه ھیچ حرفى بین ما رد و بدل نشد.

يك ھفته ديگر گذشت. پنجاه و خورده اى عروسك ديگر به بقیه افزودم و مثل ھمیشه در اين ھفته

نیز ظرف ھا را شسته، زمین را تمیز كردم. به دور خود چرخیده و در كالس به خواب رفتم. فھمیدم

كه زكى حمال با شرط و شروطى آزاد شده و در حالى كه نیمه اى از قیافه خود را در بیمارستان جا

گذاشته، از آن جا مرخص شده است. 

در طى اين روزھا، ديگه كمتر پیش مى آمد كه پاور دندان ھايش را به ھم فشار دھد. دو بار وكیلش

به دیدارش آمد. ولى در ھر دو بارى كه از اتاق مالقات برمى گشت، خنده اى مكارانه بر لبان داشت

و نگرانى از نگاه ھايش مى باريد.

مطمئنا، آن ھا از راه و چاه ھاى قضايى صحبت نكرده بودند.

تكه ديگرى از پازل سرنوشت من در صبح جمعه اى، شش ھفته پس از رسیدن به سترنج ـ دى ـ

ھال، در جاى خود گذاشته شد.

روز ھاى جمعه دو بار، صبح و بعد از ظھر، ساعات مالقات وجود داشت.

يك روز دختر خانمى به مالقات پاور آمد، كه مى گفت دختر خاله اش است. اگر آن خانم دختر خاله

او بود، پس من ھم البد "سیمون تامپالر" بودم. 

پاور با گونه ھاى سرخ به سلول برگشت. او نه تنھا برانگیخته، بلكه خشمناك ھم بود. 

براى نزديك شدن به من، آن قدر صبر كرد تا مطمئن شود كه كسى گوش نمى كند. سپس

يواشكى در گوشم گفت:

شروع شد، امشب مى زنیم به چاك. 

ـ امشب؟

ـ كامال درسته، موم. اما يك مشکلى وجود داره.

در حالى كه دست مشت كرده خود را بر كف دست ديگرش مى كوبید، غرش كنان گفت: "نیل

ناتان".

ـ آن ديگه كیه؟

ـ راننده فرار من. او بیمار است. مسمومیت غذايى. ترا با دستان خود كامال مسموم خواھم ساخت.

ـ نمى شه صبر كنیم تا او بھبود يابد؟ 

ـ صبر كردن غیر ممكن است. ھمه چى برنامه ريزى شده است. بايد امشب در رفت. راستى، تو به

من گفتى كه برادرت امروز بعد از ظھر به ديدنت مى آيد. 

ـ با صدايى آھسته گفت: از اين جا در خواھم رفت و تو ھم با من خواھى آمد. 

ـ در جوابش گفتم: يا ابولھول! چه وحشتناك! 

صادقانه و اما در عین حال ھراسان، بدان مى انديشیدم.

ـ با ھم به چاك خواھیم زد.

ـ كى؟ چطورى؟

ـ موم، بذار تا در باره اش فكر كنم. 

ھمین و تمام. ديگه ھیچ حرفى بین ما رد و بدل نشد.

يك ھفته ديگر گذشت. پنجاه و خورده اى عروسك ديگر به بقیه افزودم و مثل ھمیشه در اين ھفته

نیز ظرف ھا را شسته، زمین را تمیز كردم. به دور خود چرخیده و در كالس به خواب رفتم. فھمیدم

كه زكى حمال با شرط و شروطى آزاد شده و در حالى كه نیمه اى از قیافه خود را در بیمارستان جا

گذاشته، از آن جا مرخص شده است. 

در طى اين روزھا، ديگه كمتر پیش مى آمد كه پاور دندان ھايش را به ھم فشار دھد. دو بار وكیلش

به دیدارش آمد. ولى در ھر دو بارى كه از اتاق مالقات برمى گشت، خنده اى مكارانه بر لبان داشت

و نگرانى از نگاه ھايش مى باريد.

مطمئنا، آن ھا از راه و چاه ھاى قضايى صحبت نكرده بودند.

تكه ديگرى از پازل سرنوشت من در صبح جمعه اى، شش ھفته پس از رسیدن به سترنج ـ دى ـ

ھال، در جاى خود گذاشته شد.

روز ھاى جمعه دو بار، صبح و بعد از ظھر، ساعات مالقات وجود داشت.

يك روز دختر خانمى به مالقات پاور آمد، كه مى گفت دختر خاله اش است. اگر آن خانم دختر خاله

او بود، پس من ھم البد "سیمون تامپالر" بودم. 

پاور با گونه ھاى سرخ به سلول برگشت. او نه تنھا برانگیخته، بلكه خشمناك ھم بود. 

براى نزديك شدن به من، آن قدر صبر كرد تا مطمئن شود كه كسى گوش نمى كند. سپس

يواشكى در گوشم گفت:

شروع شد، امشب مى زنیم به چاك. 

ـ امشب؟

ـ كامال درسته، موم. اما يك مشکلى وجود داره.

در حالى كه دست مشت كرده خود را بر كف دست ديگرش مى كوبید، غرش كنان گفت: "نیل

ناتان".

ـ آن ديگه كیه؟

ـ راننده فرار من. او بیمار است. مسمومیت غذايى. ترا با دستان خود كامال مسموم خواھم ساخت.

ـ نمى شه صبر كنیم تا او بھبود يابد؟ 

ـ صبر كردن غیر ممكن است. ھمه چى برنامه ريزى شده است. بايد امشب در رفت. راستى، تو به

من گفتى كه برادرت امروز بعد از ظھر به ديدنت مى آيد. 



ـ در واقع، آره.

ـ  پاور پرسید: او رانندگى بلده؟ 

ـ بلى، اما...

ـ پاور در حالى كه مشتش را در داخل دست ديگرش رھا مى ساخت، خنديد و گفت: در اين صورت،

عالیه.

بھش بگو كه در ساعت يازده غروب امروز، در سالن شماره دو "ھیدرو" حاضر باشد.

ـ با تعجب گفتم: در فرودگاه "ھیدرو"؟ سوار ھواپیما خواھیم شد؟

ـ پاور خنديد و گفت: خواھى ديد. كامال مطمئن شو كه او بر سر قرارش باشه.

ـ ولى، ژان، ھربرت ھم چین ھم كه تو فكر مى كنى...

بیش تر از اين نتوانستم، بگم. خنده از لبان ھربرت بّ طور ناگھانى رخت بر بسته و دوباره از چھره

اش جنون مى باريد.

او غريد و گفت: اون برادرته و بلده رانندگى كنه. ما را ھمین بس. موم، نزار از پاى درآم. روى تو

حساب مى كنم.

مى توانستم بھش بگويم كه ھربرت دست و پا چلوفتیه. مى توانستم بھش بگويم كه او امتحان

گواھی نامه رانندگى خودش را در دفعه ششم، باالخره بزور قبول شد و در پنجمین بار، ممتحن را با

ماشین زير گرفته بود. مى توانستم اضافه كنم كه برادرم زيادى ترسوست و حتى دل و جرأت عبور از

خط زرد را ھم ندارد، و حاال رانندگى براى فرارى دادن چند زندانى جانى كه جاى خود داره و

پیشكشش. ولى پاور روى من حساب باز كرده بود. اگر با او يك و دو مى كردم، كارم زار و حسابم

پاك بود. 

به وى قول دادم كه از برادرم چنین تقاضايى را بكنم. 

ـ پاور حرف ھايش را در میان خنده ھايش، اين گونه به پايان رساند: خوبه، موم. از او خیلى دوستانه

اين كار را بخواه و بھش بگو كه اگه يه زمانى قبول نكرد، ماشین بعدى كه سوارش خواھد شد، يك

اتوموبیل نعش كش خواھد بود. 

سالن مالقات اصلى زندان، جايى تنگ و دراز با دو قسمت مشابه ھم بود. يك رديف میز، شبیه به

میز پینگ ـ پنگ به دنبال ھم چیده شده بودند. تورھايى از نرده ھاى فلزى كشیده شده بودند. اتاق

مالقات دو درب داشت: يكى براى زندانیان، ديگرى براى مالقاتى ھا. زندانیان در يك لبه میز و مالقات

كننده ھا در لبه ديگر آن مى نشستند.

عبور از روى نرده ھا به ھر دلیلى ممنوع بود. دست دادن قدغن بود. دو نگھبان، سالن را به طور دائم

زير نظر داشتند و مكالمات را گوش مى دادند.

مشكلى داشتم: چطورى به ھربرت مى توانستم بگويم كه ساعت يازده شب در فرودگاه ھیدرو

حاضر شود، بدون اينكه دلیلش را به وى توضیح دھم؟ 

مى دانستم كه در اين صورت او بر سر موضوع با من بحث كرده و با صداى بلندى ھم صحبت خواھد

كرد. بنابرين اگر نگھبانان ھم بگو مگوى ما را بشنوند، كار ما ديگه زار خواھد شد. 

ـ در واقع، آره.

ـ  پاور پرسید: او رانندگى بلده؟ 

ـ بلى، اما...

ـ پاور در حالى كه مشتش را در داخل دست ديگرش رھا مى ساخت، خنديد و گفت: در اين صورت،

عالیه.

بھش بگو كه در ساعت يازده غروب امروز، در سالن شماره دو "ھیدرو" حاضر باشد.

ـ با تعجب گفتم: در فرودگاه "ھیدرو"؟ سوار ھواپیما خواھیم شد؟

ـ پاور خنديد و گفت: خواھى ديد. كامال مطمئن شو كه او بر سر قرارش باشه.

ـ ولى، ژان، ھربرت ھم چین ھم كه تو فكر مى كنى...

بیش تر از اين نتوانستم، بگم. خنده از لبان ھربرت بّ طور ناگھانى رخت بر بسته و دوباره از چھره

اش جنون مى باريد.

او غريد و گفت: اون برادرته و بلده رانندگى كنه. ما را ھمین بس. موم، نزار از پاى درآم. روى تو

حساب مى كنم.

مى توانستم بھش بگويم كه ھربرت دست و پا چلوفتیه. مى توانستم بھش بگويم كه او امتحان

گواھی نامه رانندگى خودش را در دفعه ششم، باالخره بزور قبول شد و در پنجمین بار، ممتحن را با

ماشین زير گرفته بود. مى توانستم اضافه كنم كه برادرم زيادى ترسوست و حتى دل و جرأت عبور از

خط زرد را ھم ندارد، و حاال رانندگى براى فرارى دادن چند زندانى جانى كه جاى خود داره و

پیشكشش. ولى پاور روى من حساب باز كرده بود. اگر با او يك و دو مى كردم، كارم زار و حسابم

پاك بود. 

به وى قول دادم كه از برادرم چنین تقاضايى را بكنم. 

ـ پاور حرف ھايش را در میان خنده ھايش، اين گونه به پايان رساند: خوبه، موم. از او خیلى دوستانه

اين كار را بخواه و بھش بگو كه اگه يه زمانى قبول نكرد، ماشین بعدى كه سوارش خواھد شد، يك

اتوموبیل نعش كش خواھد بود. 

سالن مالقات اصلى زندان، جايى تنگ و دراز با دو قسمت مشابه ھم بود. يك رديف میز، شبیه به

میز پینگ ـ پنگ به دنبال ھم چیده شده بودند. تورھايى از نرده ھاى فلزى كشیده شده بودند. اتاق

مالقات دو درب داشت: يكى براى زندانیان، ديگرى براى مالقاتى ھا. زندانیان در يك لبه میز و مالقات

كننده ھا در لبه ديگر آن مى نشستند.

عبور از روى نرده ھا به ھر دلیلى ممنوع بود. دست دادن قدغن بود. دو نگھبان، سالن را به طور دائم

زير نظر داشتند و مكالمات را گوش مى دادند.

مشكلى داشتم: چطورى به ھربرت مى توانستم بگويم كه ساعت يازده شب در فرودگاه ھیدرو

حاضر شود، بدون اينكه دلیلش را به وى توضیح دھم؟ 

مى دانستم كه در اين صورت او بر سر موضوع با من بحث كرده و با صداى بلندى ھم صحبت خواھد

كرد. بنابرين اگر نگھبانان ھم بگو مگوى ما را بشنوند، كار ما ديگه زار خواھد شد. 



وقتى وارد سالن مالقات گشتم، ھربرت در آن جا نشسته بود. اين اولین ديدارمان بود. با دھان باز،

مرا نظاره مى كرد. ھر گز او را ا بدين حد ھاج و واج و مبھوت نديده بودم. البد با ديدن لباس اونیفرم

آبى زندان و شماره نوشته شده بر روى سینه ام، اين حالت به او دست داده بود. 

مگر انتظار داشت مرا در چه لباسى ببیند؟ در لباس اشرافیت و شاپويى بلند با دم كالغى بر آن؟ 

بر جاى خود نشستم. مدتى سكوت در بین ما حاكم شد. ھیچ كدام مان نتوانستیم يك كلمه اى را

بر زبان آريم. ھربرت گره كراوات و يقه پیراھنش را باز كرد. 

ـ نفسى كشیده و گفت: در اين جا، آدم احساس مى كنه كه در زندونه و دلش مى گیره.

ـ بھش يادآورى كردم: ھربرت، اينجا زندونه آ. 

ـ آ، بله... بله، درسته. چطورى تو؟

ـ خوبم.

ـ خوب... از ھمه گذشته، ديگه برايت بیش تر از ھفده ماه نمانده. اگه كمى شانس بیارى، آن ھا ترا

به خاطر رفتار خوبت، كمى زود تر از موعد مقرر آزاد خواھند ساخت. رفتارت چطوريه؟

ـ در جوابش گفتم:خوب.

ـ خوبه.

سكوت سنگینى دوباره حاكم شد. واضح بود كه ھربرت حرفى براى گفتن نداشت. او تا به امروز

ھیچ وقت برادرى در زندان نداشته و از بى گناھى من بى اطالع بود. او از جیبش يك بسته آدامس

را در آورد و يكى ھم به من تعارف كرد. 

يكى از نگھبانان شروع كرد به غر زدن كه رد و بدل كردن غذا از روى میز غدغن مى باشد. 

ھربرت پرسید: از زير میز چطور؟ 

ـ ھر طورى عبور دادن، ممنوع! 

ھربرت شانه ھايش را باال انداخته و آدامسى را براى لومبوندن، به طرف دھانش پرتاب كرد.

نتوانست به ھدف بزند و به چشمش خورد. خون خونم را داشت مى خورد.

پرسیدم: بابا و مامان چطورند؟ 

ـ ھربرت در پاسخ گفت: به آن ھا در استرالیا تلفن كردم. از شنیدن خبر تو ناراحت شده و جا

خوردند. مامان تاراحتى عصبى گرفته و بابا ترا از فرزندى خويش طرد كرده است.

دوباره يك سكوت طوالنى ديگر. به اين گویند، پاكى و تقدس خانوادگى!

ھربرت با انداختن نگاھى به ساعت خود، من و منى كرد و گفت: وقت زيادى ندارم.

ـ از اين ھا گذشته، ھربرت، ھواپیماھا؟ ھم چنان از تماشاى آن ھا لذت مى برى؟

وقتى وارد سالن مالقات گشتم، ھربرت در آن جا نشسته بود. اين اولین ديدارمان بود. با دھان باز،

مرا نظاره مى كرد. ھر گز او را ا بدين حد ھاج و واج و مبھوت نديده بودم. البد با ديدن لباس اونیفرم

آبى زندان و شماره نوشته شده بر روى سینه ام، اين حالت به او دست داده بود. 

مگر انتظار داشت مرا در چه لباسى ببیند؟ در لباس اشرافیت و شاپويى بلند با دم كالغى بر آن؟ 

بر جاى خود نشستم. مدتى سكوت در بین ما حاكم شد. ھیچ كدام مان نتوانستیم يك كلمه اى را

بر زبان آريم. ھربرت گره كراوات و يقه پیراھنش را باز كرد. 

ـ نفسى كشیده و گفت: در اين جا، آدم احساس مى كنه كه در زندونه و دلش مى گیره.

ـ بھش يادآورى كردم: ھربرت، اينجا زندونه آ. 

ـ آ، بله... بله، درسته. چطورى تو؟

ـ خوبم.

ـ خوب... از ھمه گذشته، ديگه برايت بیش تر از ھفده ماه نمانده. اگه كمى شانس بیارى، آن ھا ترا

به خاطر رفتار خوبت، كمى زود تر از موعد مقرر آزاد خواھند ساخت. رفتارت چطوريه؟

ـ در جوابش گفتم:خوب.

ـ خوبه.

سكوت سنگینى دوباره حاكم شد. واضح بود كه ھربرت حرفى براى گفتن نداشت. او تا به امروز

ھیچ وقت برادرى در زندان نداشته و از بى گناھى من بى اطالع بود. او از جیبش يك بسته آدامس

را در آورد و يكى ھم به من تعارف كرد. 

يكى از نگھبانان شروع كرد به غر زدن كه رد و بدل كردن غذا از روى میز غدغن مى باشد. 

ھربرت پرسید: از زير میز چطور؟ 

ـ ھر طورى عبور دادن، ممنوع! 

ھربرت شانه ھايش را باال انداخته و آدامسى را براى لومبوندن، به طرف دھانش پرتاب كرد.

نتوانست به ھدف بزند و به چشمش خورد. خون خونم را داشت مى خورد.

پرسیدم: بابا و مامان چطورند؟ 

ـ ھربرت در پاسخ گفت: به آن ھا در استرالیا تلفن كردم. از شنیدن خبر تو ناراحت شده و جا

خوردند. مامان تاراحتى عصبى گرفته و بابا ترا از فرزندى خويش طرد كرده است.

دوباره يك سكوت طوالنى ديگر. به اين گویند، پاكى و تقدس خانوادگى!

ھربرت با انداختن نگاھى به ساعت خود، من و منى كرد و گفت: وقت زيادى ندارم.

ـ از اين ھا گذشته، ھربرت، ھواپیماھا؟ ھم چنان از تماشاى آن ھا لذت مى برى؟



ـ او دھانش از تعجب وا مانده و نگاھى به من انداخت و گفت: كدام ھواپیماھا؟

يكى از پاسداران به ما گوش مى داد و حس كنجكاويش تحريك شده بود. لبخندى تحويلش دادم.

گفتم: البته. بله ديگه، اين طوريه. بعضى ھا عبور و مرور ترن ھا را تماشا مى كنند، برادر من ھم

ھواپیماھا را نگاه مى كند. 

ـ ھربرت شروع كرد: اما...

ـ آيا اين روز ھا، جمبوجت ھاى قشنگى ديده اى؟ 

نیشم بیش از حد باز شد. پاسدار رويش را برگرداند. چشمكى به ھربرت زدم. آيا قرار نیست تو

امشب ساعت يازده به فرودگاه ھیدرو بروى؟ با چشمكى ديگر و با حالتى خشمناك، اضافه كردم:

سالن شماره دو، نه؟ 

ـ ھربرت با اضطراب پرسید: نیك، چشمت چیزيش شده؟ 

با خنده اى گفتم: آره، درسته. آيا برايت امكان داره كه ساعت يازده امشب، در سالن پرواز شماره

دو فرودگاه ھیدرو، سرمه اى برايم بخرى؟ 

ـ ولى، نیك...

چه كار ديگرى مى توانستم بكنم؟ پاھايم را از زير میز دراز كرده و لگد محكمى بھش زدم. خیلى

شديد.

ھربرت جیغى كشید. دو پاسدار حاضر در سالن، ھجوم آوردند.

يكى از آن ھا پرسید: چى شد؟ 

. ٧۴٧در جواب گفتم: چیزى نبود. فقط برادرم مى خواست مرا به راه راست ھدايت كند. يك پرواز 

 ...٧۴٧مى دانید... يك بوئینگ

ـ ھربرت غرغر كنان گفت: پايم...

ـ بله، پايش، با سرعت حرف ھايش را ادامه دادم. او پايش درد مى كند و مى ترسد كه امشب

براى مشاھده ھواپیماھا نتواند به فرودگاه ھیدرو برود.

حاال ديگه ھمه ما را ديد مى زدند. دو نگھبان سرشان را تكان دادند. يكى از آنان اعالم داشت: وقت

مالقات تمامه.

از جاى خود بلند شده، اتاق مالقات را به دنبال ديگر زندانیان و در زير نگاه ھاى ثابت ھربرت كه

متفكرانه غوزك پايش را مى خاراند، ترك كردم. واقعا پايش را به درد آوردم. ولى آيا او پیغام مرا

گرفت؟ 

زمان در يك زندان به كندى مى گذرد. آن روز بعد از ظھر مثل فردى كه در آخرين لحظات زندگیش، بر

ـ او دھانش از تعجب وا مانده و نگاھى به من انداخت و گفت: كدام ھواپیماھا؟

يكى از پاسداران به ما گوش مى داد و حس كنجكاويش تحريك شده بود. لبخندى تحويلش دادم.

گفتم: البته. بله ديگه، اين طوريه. بعضى ھا عبور و مرور ترن ھا را تماشا مى كنند، برادر من ھم

ھواپیماھا را نگاه مى كند. 

ـ ھربرت شروع كرد: اما...

ـ آيا اين روز ھا، جمبوجت ھاى قشنگى ديده اى؟ 

نیشم بیش از حد باز شد. پاسدار رويش را برگرداند. چشمكى به ھربرت زدم. آيا قرار نیست تو

امشب ساعت يازده به فرودگاه ھیدرو بروى؟ با چشمكى ديگر و با حالتى خشمناك، اضافه كردم:

سالن شماره دو، نه؟ 

ـ ھربرت با اضطراب پرسید: نیك، چشمت چیزيش شده؟ 

با خنده اى گفتم: آره، درسته. آيا برايت امكان داره كه ساعت يازده امشب، در سالن پرواز شماره

دو فرودگاه ھیدرو، سرمه اى برايم بخرى؟ 

ـ ولى، نیك...

چه كار ديگرى مى توانستم بكنم؟ پاھايم را از زير میز دراز كرده و لگد محكمى بھش زدم. خیلى

شديد.

ھربرت جیغى كشید. دو پاسدار حاضر در سالن، ھجوم آوردند.

يكى از آن ھا پرسید: چى شد؟ 

. ٧۴٧در جواب گفتم: چیزى نبود. فقط برادرم مى خواست مرا به راه راست ھدايت كند. يك پرواز 

 ...٧۴٧مى دانید... يك بوئینگ

ـ ھربرت غرغر كنان گفت: پايم...

ـ بله، پايش، با سرعت حرف ھايش را ادامه دادم. او پايش درد مى كند و مى ترسد كه امشب

براى مشاھده ھواپیماھا نتواند به فرودگاه ھیدرو برود.

حاال ديگه ھمه ما را ديد مى زدند. دو نگھبان سرشان را تكان دادند. يكى از آنان اعالم داشت: وقت

مالقات تمامه.

از جاى خود بلند شده، اتاق مالقات را به دنبال ديگر زندانیان و در زير نگاه ھاى ثابت ھربرت كه

متفكرانه غوزك پايش را مى خاراند، ترك كردم. واقعا پايش را به درد آوردم. ولى آيا او پیغام مرا

گرفت؟ 

زمان در يك زندان به كندى مى گذرد. آن روز بعد از ظھر مثل فردى كه در آخرين لحظات زندگیش، بر



بسترش با مرگ دست و پنجه نرم مى كند، مى گذشت. 

باالخره خورشید در پشت ديوارھاى زندان ناپديد شد و غروب رسید. از زمانى كه از اتاق مالقات

برگشته بودم، ژان پاور ھیچ دم نزده بود. من به او توضیح دادم كه ھربرت پیام را گرفت و بر سر قرار

خواھد آمد.

در جواب گفت: باشه موم. نیمه شب جیم فنگ شده و مى زنیم به چاك.

پاور بدون اين كه لبانش را بجنباند، حرف مى زد. او با اين كارش مرا بر آن وا مى داشت تا چنین

پندارم كه مى تواند كلمات را، مثل دلقك ھا، به خوبى از شكمش در بیاورد. 

با آدمى چون ھربرت، ديگر نیازى به عروسك ھاى خیمه شب بازى نبود. 

اين سئوال كه "آيا ھربرت به ھیدرو خواھد رفت؟ "، رھايم نمى كرد. اگر نیايد، چه اتفاقى خواھد

افتاد؟ فقط  سعى مى كردم اين سئوال را كمتر از خود بكنم. تن خود را، دراز كشیده و خونین، در

حیاط زندان مجسم مى كردم. اگر پاسداران ھم مرا نكشند، پاور اين كار را خواھد كرد. 

وقت شام رسید. قادر به بلعیدن يك لقمه ھم نشدم.

سپس ھمه به سلول ھاى خود رفتند. پاور چرتكى زد. من در حالى كه بر روى تشكم دراز كشیده 

بودم، در ذھنم وصیتم را مى نوشتم: ھربرت وارث كتاب ھا، ديسك ھا و كلكسیون تمبرھايم خواھد

شد. سناپ و بويل، شورت ھاى جیب كانگوريى ام را تصاحب خواھند كرد.

نیمه شب مى زنیم به چاك. با توجه به اين كه ما ساعت نداريم، پاور چگونه زمان را خواھد فھمید؟

او چه نقشه اى را طرح ريزى كرده است.

چھار درب، ما را ار دروازه اصلى جدا مى كرد. از ديوارھا باال رفتن، ما را به جايى نخواھند رساند. زيرا

به حدى بلند بودند كه پريدن از آن ھا به سوى ديگر میسر نبود. تازه نبايد از وجود نگھبانان در برج

ھاى مراقبت غافل شد . 

ھواپیمايى قار قور كنان گذشت. پاور چشم ھايش را گشود. او الم از كام صحبت نمى كرد. او

خودش را لوله پیچ كرده و شروع به گشتن زير تشكش نمود. لحظه اى بعد در تاريكى سر پا ايستاده

بود. مھتاب سردى صورتش را مى لیسید. چشمانش سیاه و رنگ پوستش پريده بود. رولورى كه

درمیان دستان پاور قرار داشت، در زير مھتاب به خوبى نمايان بود. ھمان رولورى بود كه در ساختمان

دوش ھاى حمام ديده بودم. 

پاور پانرده ساله اى بیش نبود، ولى از بعضى لحاظ، مدت ھا مى شد كه مرده بود. او مانند تصاوير

فراموش شده فیلم ھاى سیاه و سفید كانگسترھا بود. 

او به طرف من چرخید و گفت: نیمه شبه، وقت رفتنه.
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ھواپیمايى قار قور كنان گذشت. پاور چشم ھايش را گشود. او الم از كام صحبت نمى كرد. او
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بود. مھتاب سردى صورتش را مى لیسید. چشمانش سیاه و رنگ پوستش پريده بود. رولورى كه
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بخش ھشتم 

از آن سوى ديوار

ـ ژان، چه بايد كرد؟

ـ بخواب زمین، دستانت را بر روى شكم گذاشته و شروع كن به نعره كشیدن!

يك نیم ثانیه اى مكث كردم. درست مدت زمانى كه ژان الزم داشت تا بر گشته و در البالى دندان

ھاى به ھم فشرده بگويد: زود باش! 

آن وقت، خود را مثل گلوله در ھم پیچیده و چنان وانمود كردم كه مثال مى خواھم باال بیارم. چیزى

كه از واقعیت، ھم چین ھم دور نبود. ھمیشه در اثر ترس، حالت تھوع به من دست مى داد. در آن

لحظه مى ترسیدم كه روحیه ام را ببازم.

اما در رابطه با پاور: مدت زمانى بود كه روحیه اش را باخته بود. مى دانستم كه چه كارى مى خواھد

انجام دھد.

مكى زده و با مشت ھايش، چكش وار شروع به كوبیدن به درب نمود. صدا در تماماو به من چش

جھات طنین انداخت. گام ھاى سنگینى راھروھا را در مى نورديد.

پاور داد زد: ايست!

زندانى ديگرى اعتراض كرده و گفت: ايست!

كلیدى در قفل مى چرخید و صدايش با آھنگ غرش من، موزون بود. پاور يك قدم عقب رفت.

در آنشب، نوبت كشیك "والش" بود. نیمرخ وى را در كادر چھارخانه مستطیلى شكل نور زرد روزنه

درب ديدم.

 چى شده؟ ٠٠۶۶۶ـ 

ـ پاور در جواب گفت: مومه. اون مريضه.

بعد از قضیه دوش ھا، والش ديگه به ما اعتمادى نداشت. لحظه اى فكر كردم كه او باز خواھد

گشت. نعره گوش خراش ديگرى كشیده و شروع به لرزيدن كردم. فیلمى كه بازى كردم، اگر چه

برايم جايزه اسكار را به ارمغان نیاورد، ولى در عوض والش را متقاعد ساخت. 

پاسبان از پاور گذشته و يه راست به سوى من آمد و در مقابلم سیخ واستاد. پاور در حالى كه در

پشت سر وى، عقب عقب بسمت درب مى رفت، به من عالمت داد. پیغام واضح بود. من 
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مى بايست توجه والش را به خود جلب كرده و سرگرمش مى ساختم. 

زير لبى گفتم: مريضم... آنچه كه خورده بودم...

ـ از كى تو مريضى؟

 .۶٢۴٢۶ـ  از ساعت شش مثل 

؟ ۶٢۴٢۶ـ 

ـ بله... او ھم مريضه، خیلى زياد. 

ـ چرا زياد؟

.۴٢۶٢٨ـ مريضى زياد به خاطر خوردن. مثل 

، اون ھم به خاطر خوردن، شديدا مريضه؟۴٢۶٢٨ـ 

 خیلى مريضه. ۶٢۴٢۶  زيادى مى خوره. ولى ۴٢۶٢٨ـ نه. 

نمى دانم كه آيا والش از ھمه حرف ھايى كه بارش كردم، توانست كلمه اى بفھمد. 

در ھر صورت، خود من ھم مطمئن نیستم كه آيا چیزى از حرف ھاى خودم سر در آورده باشم.

در طى زمانى كه حواس نگھبان را به خود جلب كرده بودم، پاور وقت آن را نداشت كه نگاھى به

راھرو انداخته تا يقین كند كه آن جا خلوت مى باشد. سپس او به تندى به طرف والش جلو آمد و

لوله رولور خود را در پشت گردن وى خواباند. صدايش از خوشحالى زياد مثل صداى گربه شده بود.

البته مانند يك گربه وحشى. 

پاور با صداى آرام و در گوشى گفت:

"والش الفوئین"! اگه جنب بخورى، ديوارھا را از مخ تو بزك خواھم كرد. 

ـ والش با رنگ پريده، دستانش را باال برد، ايست كرد و گفت: پاور! ديوانه شده اى؟ 

ـ البته كه ديوانه ام. اين ھمان چیزى است كه پزشكان ھم مى گويند. ولى والش، من ديوانه و

دلباخته اين زندان نیستم. و به ھمین دلیل، تو وسايل اياب و ذھاب و بلیت خروج مرا فراھم خواھى

نمود. 

پاور در حالى كه درب را به من نشان مى داد، رو به من كرد و گفت: موم، برو يك نگاھى بیانداز.

من رفتم. راھرو تنگ و باريك بنظر مى آمد كه تا بى نھايت كشیده شده بود. المپ ھاى زرد، رنگ

پريده، به زمین يك حالت بركه نور را مى داد.

ـ ژان راه باز است. 

ـ پاور با ھل دادن پاسدار تصمیم به رفتنمان گرفت. والش! حواست باشه، با كوچك ترين حركتى
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ـ البته كه ديوانه ام. اين ھمان چیزى است كه پزشكان ھم مى گويند. ولى والش، من ديوانه و

دلباخته اين زندان نیستم. و به ھمین دلیل، تو وسايل اياب و ذھاب و بلیت خروج مرا فراھم خواھى
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پوستت را سوراخ سوراخ مى كنم. 

وارد راھرو شديم. زندان ھم براى خودش، عالم عجیب و غريبى دارد. آدم خیلى زود به زندانى شدن

عادت مى كنه.

راه رفتن در راھرو، آن ھم در اواسط شب، برايم تعجب آور بود. تقريبا سكوت مطلق حاكم بود به

عبارتى ديگر، سكوت حضور فیزيكى داشت. تصور مى كردم كه سايه ھا دراز مى شوند تا مرا دربر

بگیرند. ھمه چیز برايم خیلى بزرگ به نظر مى آمد. اگر به من چاقو مى زدند، ھیچ خونى بیرون

نمى آمد و عرق از موھايم بر پیشانى ام روان بود. دلم مى خواست برگردم.

میل داشتم بسته شدن درب سلول را در پشت سر خود بشنوم. داشتم به اين قضیه پى مى بردم

كه خوكچه ھندى مان، در طى شب كريسمس با خارج شدن از قفس خود، چه احساسى داشت.

چھار درب، ما را از نرده ھاى اصلى جدا مى كردند. زمانى متوجه فرار ما شدند كه داشتیم به در

چھارم ھجوم مى برديم. والش سه درب اول را به راحتى باز كرد. اما وقتى كه كلید را در قفل آخرى

مى چرخاند، آژير شروع به زوزه كشیدن كرد و ھمه كارھا خراب شد. در آن جا پله ھايى بودند كه نه

تنھا به باال، بلكه به خارج منتھى مى شدند. اين پله ھا را طى كرديم. ھواى صاف و تازه بیرون،

مانند يك سیلى به صورتم نواخته شد. صداى زوزه ھاى آژير در ھمه گوشه و كنار، شب را سوراخ 

مى كرد. يكى پروژكتورى را روشن نمود. حلقه اى از نور، كف حیاط را در نورديده و دوباره بر روى

امتداد ديوار، آجر به آجر به باال رفت. سپس خوشه نور گريبان ما را گرفت. براى لحظه اى كامال كور

شدم. احساس كردم كه تعادلم را دارم از دست مى دھم. پشت خود را مانند يك صفحه به ديوار

چسباندم. پاور به موقع به دادم رسید. 

درب چھارم، ما را به ناكجاآباد ھدايت مى كرد. ما بر روى يك سكوى مسطح كوچكى قرار داشتیم.

اين سكوى حدودا ده متر از سطح زمین ارتفاع داشت و ھمسطح ديوارى بود كه زندان را در بر گرفته

بود. از مشخصات ديگر سكوى آن بود كه درست در برابر يكى از برج ھاى ديده بانى قرار داشت.

نیمرخ پاسداران را از پشت پرده اى از نور مى ديدم. آن ھا چیزى را به طرف ما نشانه رفته بودند.

چیزى بلند و نازك. البته نبايد اشتباه كرد، آن يك تلسكوپ نبود. بلكه يك تفنگ واقعى شكار مرغابى

بود. منتظر انفجار و ترقه اى بودم كه مى بايست به ماجراجويى ما پايان مى داد. 

اما انفجارى در كار نبود. ابدا. آژيرھا خفه خون گرفتند و سكوت ناگھانى حاكم شد. حاال صداى

افرادى را كه فرياد مى زدند، مى شد شنید. يك جین از نگھبانان از حیاط گذشته و سعى نمودند تا

در تاريكى خود را استتار كنند. به پاور نگاه مى كردم. 

آيا او نقشه اى، راه عالجى براى برون رفت از اين النه زنبورى داشت؟ او ھربرت را به فرودگاه روانه

ساخته بود. 

در حالى كه منتظر ھويدا گشتن ھلیكوپترى در باالى سرمان بودم، چشمانم را به آسمان دوخته

پوستت را سوراخ سوراخ مى كنم. 

وارد راھرو شديم. زندان ھم براى خودش، عالم عجیب و غريبى دارد. آدم خیلى زود به زندانى شدن

عادت مى كنه.

راه رفتن در راھرو، آن ھم در اواسط شب، برايم تعجب آور بود. تقريبا سكوت مطلق حاكم بود به

عبارتى ديگر، سكوت حضور فیزيكى داشت. تصور مى كردم كه سايه ھا دراز مى شوند تا مرا دربر

بگیرند. ھمه چیز برايم خیلى بزرگ به نظر مى آمد. اگر به من چاقو مى زدند، ھیچ خونى بیرون

نمى آمد و عرق از موھايم بر پیشانى ام روان بود. دلم مى خواست برگردم.

میل داشتم بسته شدن درب سلول را در پشت سر خود بشنوم. داشتم به اين قضیه پى مى بردم

كه خوكچه ھندى مان، در طى شب كريسمس با خارج شدن از قفس خود، چه احساسى داشت.

چھار درب، ما را از نرده ھاى اصلى جدا مى كردند. زمانى متوجه فرار ما شدند كه داشتیم به در

چھارم ھجوم مى برديم. والش سه درب اول را به راحتى باز كرد. اما وقتى كه كلید را در قفل آخرى

مى چرخاند، آژير شروع به زوزه كشیدن كرد و ھمه كارھا خراب شد. در آن جا پله ھايى بودند كه نه

تنھا به باال، بلكه به خارج منتھى مى شدند. اين پله ھا را طى كرديم. ھواى صاف و تازه بیرون،

مانند يك سیلى به صورتم نواخته شد. صداى زوزه ھاى آژير در ھمه گوشه و كنار، شب را سوراخ 

مى كرد. يكى پروژكتورى را روشن نمود. حلقه اى از نور، كف حیاط را در نورديده و دوباره بر روى

امتداد ديوار، آجر به آجر به باال رفت. سپس خوشه نور گريبان ما را گرفت. براى لحظه اى كامال كور

شدم. احساس كردم كه تعادلم را دارم از دست مى دھم. پشت خود را مانند يك صفحه به ديوار

چسباندم. پاور به موقع به دادم رسید. 

درب چھارم، ما را به ناكجاآباد ھدايت مى كرد. ما بر روى يك سكوى مسطح كوچكى قرار داشتیم.

اين سكوى حدودا ده متر از سطح زمین ارتفاع داشت و ھمسطح ديوارى بود كه زندان را در بر گرفته

بود. از مشخصات ديگر سكوى آن بود كه درست در برابر يكى از برج ھاى ديده بانى قرار داشت.

نیمرخ پاسداران را از پشت پرده اى از نور مى ديدم. آن ھا چیزى را به طرف ما نشانه رفته بودند.

چیزى بلند و نازك. البته نبايد اشتباه كرد، آن يك تلسكوپ نبود. بلكه يك تفنگ واقعى شكار مرغابى

بود. منتظر انفجار و ترقه اى بودم كه مى بايست به ماجراجويى ما پايان مى داد. 

اما انفجارى در كار نبود. ابدا. آژيرھا خفه خون گرفتند و سكوت ناگھانى حاكم شد. حاال صداى

افرادى را كه فرياد مى زدند، مى شد شنید. يك جین از نگھبانان از حیاط گذشته و سعى نمودند تا

در تاريكى خود را استتار كنند. به پاور نگاه مى كردم. 

آيا او نقشه اى، راه عالجى براى برون رفت از اين النه زنبورى داشت؟ او ھربرت را به فرودگاه روانه

ساخته بود. 

در حالى كه منتظر ھويدا گشتن ھلیكوپترى در باالى سرمان بودم، چشمانم را به آسمان دوخته



بودم. اما كار بیھوده اى بود. پاور به يك راننده نیاز داشت نه به يك خلبان. باالخره چى؟

ـ پاور فرياد زد: به من گوش دھید! اگر به آنچه كه مى گويم عمل كنید، ھیچ كس زخمى نخواھد

شد. 

ـ پاور، سالحت را بر زمین گذاشته و خودت را تسلیم كن! نمى دانم چه كسى اين فرياد را زد. اين

تنھا صدايى بود كه از دل شب بیرون زد. 

پاور در جواب گفت: من چیزى براى از دست دادن ندارم. اما اگر شما از من فرمان نبريد، اين والش

است كه صدمه خواھد ديد. 

پاور، والش را به لبه سكوى ھل داد. او مى دانست چه مى كند. اگر يكى دست از پا خطا كرده و

تیراندازى مى كرد، والش افتاده بود. 

پاور بار ديگر داد زد: مانع "ايست" جلوى دروازه را كنار بزنید! ھر چه زودتر! اين مانع را فراموش كرده

بودم. ھر برج مراقبتى با يك پل متحرك كه بطور خودكار مى توانست باال و پائین برود، به زندان وصل

مى شد. درست به ھمین دلیل بود كه پاور به جاى اين كه ما را به حیاط ببرد، با نقشه از قبل آماده

شده اى، به اينجا آورده بود.

اما آيا آن ھا از وى اطاعت خواھند كرد؟ جواب طول زيادى نكشید. صداى مھیبى شنیده شد و چیز

مستطیل شكلى تا نزديكى ما به كنارى رفت. تا زمانى كه پاور، والش را در دستانش به عنوان

گروگان داشت، بازى را به پیش مى برد. 

مانع از سر راه برداشته شد و راه برج ديدبانى، از آن به بعد باز بود. به پاور نگاه كردم. نیشش تا

بناگوش باز بود، مانند بچه اى كه وارد محل دنیاى بازى كودكان مى شود. وى دو محافظ برج مراقبت

را مورد خطاب قرار داد و گفت: 

خیلى خوب! سالح ھايتان را بر زمین گذاشته و جلو بیائید. خیلى آرام. حماقت نكنید!

پاسداران اطاعت كردند. يك دقیقه بعد، ھمه ما پنج نفر، بر روى سكوى تنگ و باريك بوديم. 

ـ نگھبانى به پاور چنین خاطر نشان ساخت: پاور، تو ھر گز نخواھى توانست اينطورى خودت را از

زندان در ببرى. 

ـ نه بابا! پس مرا خوب نگاه كن. به پیش! موم...

برايم جاى خوشحالى بود كه ھنوز فردى، حضور مرا به خاطر داشت. 

آخه تا به حال به نظر مى رسید كه ھیچ كس متوجه نیست كه من ھم در حال فرار ھستم. با

گرفتن والش در بین ما دو تا، من و پاور، يواش يواش به سمت برج ديدبانى روان گشتیم. 

پاور،  فرمانده كل قوا، فرمان داد: دروازه را باز كن!

والش دسته اھرمى را به پائین آورده و مانع به كنارى رفت و راه باز شد. 

بودم. اما كار بیھوده اى بود. پاور به يك راننده نیاز داشت نه به يك خلبان. باالخره چى؟

ـ پاور فرياد زد: به من گوش دھید! اگر به آنچه كه مى گويم عمل كنید، ھیچ كس زخمى نخواھد

شد. 

ـ پاور، سالحت را بر زمین گذاشته و خودت را تسلیم كن! نمى دانم چه كسى اين فرياد را زد. اين

تنھا صدايى بود كه از دل شب بیرون زد. 

پاور در جواب گفت: من چیزى براى از دست دادن ندارم. اما اگر شما از من فرمان نبريد، اين والش

است كه صدمه خواھد ديد. 

پاور، والش را به لبه سكوى ھل داد. او مى دانست چه مى كند. اگر يكى دست از پا خطا كرده و

تیراندازى مى كرد، والش افتاده بود. 

پاور بار ديگر داد زد: مانع "ايست" جلوى دروازه را كنار بزنید! ھر چه زودتر! اين مانع را فراموش كرده

بودم. ھر برج مراقبتى با يك پل متحرك كه بطور خودكار مى توانست باال و پائین برود، به زندان وصل

مى شد. درست به ھمین دلیل بود كه پاور به جاى اين كه ما را به حیاط ببرد، با نقشه از قبل آماده

شده اى، به اينجا آورده بود.

اما آيا آن ھا از وى اطاعت خواھند كرد؟ جواب طول زيادى نكشید. صداى مھیبى شنیده شد و چیز

مستطیل شكلى تا نزديكى ما به كنارى رفت. تا زمانى كه پاور، والش را در دستانش به عنوان

گروگان داشت، بازى را به پیش مى برد. 

مانع از سر راه برداشته شد و راه برج ديدبانى، از آن به بعد باز بود. به پاور نگاه كردم. نیشش تا

بناگوش باز بود، مانند بچه اى كه وارد محل دنیاى بازى كودكان مى شود. وى دو محافظ برج مراقبت

را مورد خطاب قرار داد و گفت: 

خیلى خوب! سالح ھايتان را بر زمین گذاشته و جلو بیائید. خیلى آرام. حماقت نكنید!

پاسداران اطاعت كردند. يك دقیقه بعد، ھمه ما پنج نفر، بر روى سكوى تنگ و باريك بوديم. 

ـ نگھبانى به پاور چنین خاطر نشان ساخت: پاور، تو ھر گز نخواھى توانست اينطورى خودت را از

زندان در ببرى. 

ـ نه بابا! پس مرا خوب نگاه كن. به پیش! موم...

برايم جاى خوشحالى بود كه ھنوز فردى، حضور مرا به خاطر داشت. 

آخه تا به حال به نظر مى رسید كه ھیچ كس متوجه نیست كه من ھم در حال فرار ھستم. با

گرفتن والش در بین ما دو تا، من و پاور، يواش يواش به سمت برج ديدبانى روان گشتیم. 

پاور،  فرمانده كل قوا، فرمان داد: دروازه را باز كن!

والش دسته اھرمى را به پائین آورده و مانع به كنارى رفت و راه باز شد. 



پس از آن، ما در برج مراقبت، درست در كنار حصار اصلى بوديم. در آن جا پنجره اى بود كه به بیرون

باز مى شد. ولى ما ھمچنان در داخل زندان بوديم. پرتاب خويش از پنجره، در صورت خوش بیارى،

حداقل به شكستن يك پا ختم مى شد. ديوار حدود ده متر و اندى بلندى داشت و جاده اى كه زندان

را احاطه کرده بود، سیمانى و سفت بود. 

صداى والش كه داشت مى گفت، پاور! از اين قسمت تو نخواھى توانست فرار كرده و جان سالم به

در برى، در افكارم طنین انداخته بود.

ـ در حالى كه پاور بطرف من مى چرخید، ريشخندى زده و گفت: ھان، تو اين طورى فكر مى كنى؟

موم، يك نگاھى به دور و بر بیانداز. ببین آيا چیزى مى بینى؟ سرم را از پنجره بیرون آوردم. راستش

در آنجا چیزى را مشاھده كردم. چیزى كه ھر گز نديده بودم. آن نه يك اتوموبیل بود و نه يك كامیون.

 مترى زمین به جلو مى آمد. آن دستگاه بوسیله5يك جعبه مستطیلى درازى كه به فاصله تقريبى 

بازوھاى ھیدرولیكى كه درست بر روى چرخ ھا قرار داشت، باال آمده بود. چھار تشك با تسمه ھاى

 كیلومتر در ساعت در جھت٢۵محكم بر روى سقفش بسته شده بودند. دستگاه با سرعت حدودا 

ما مى راند. 

ـ گفتم: ژان، آن رسید،  بدون آن كه حتى بدانم منظورم از به كار بردن كلمه "آن" چیست. 

پاور با خنده تمسخرآمیزى گفت: اين ھم يك ھديه كوچكى از طرف من، به رسم يادگارى. او رولور را

از طرف لوله اش گرفته و يھو قسمت قنداقش را بر مالج والش فرود آورد كه او ھم بال درنگ نقش بر

زمین شد.

وقتى ديدم كه وى ھنوز نفس مى كشد، كمى راحت شدم. ھیچ وقت وى را دوست نداشتم، ولى

به ھر حال او يك زندانبانى مثل بقیه بود كه فقط كارش را انجام می داد و به قولى انجام وظیفه مى

نمود. 

دو باره به جلوى پنجره آمدم. ماشین نزديك تر مى شد.

پرسیدم: مى پريم؟

ـ پاور خنديد و گفت: دقیقا، موم. زدى درست به خال. قربون آدم چیز فھم.

ـ با اشاره به والش، در جواب پاور گفتم: تو ھم ھمین طور. 

خودمان را تا لبه پنجره باال كشیديم. ھیچ صدايى از زندان به گوش نمى رسید. يقینا نه كسى 

مى توانست ما را ببیند و نه كسى مى توانست حتى خواب آن چه را كه در حال انجام دادنش

بوديم، ببیند. 

ماشین مزبور، بدون اين كه از سرعتش بكاھد، راھش را به سمت ما كج كرد. از نزديك، به نظر 

مى رسید كه خیلى تندتر از آن چه كه فكرش را مى كردم، به جلو مى آید. به آشكارا معلوم بود كه

پس از آن، ما در برج مراقبت، درست در كنار حصار اصلى بوديم. در آن جا پنجره اى بود كه به بیرون

باز مى شد. ولى ما ھمچنان در داخل زندان بوديم. پرتاب خويش از پنجره، در صورت خوش بیارى،

حداقل به شكستن يك پا ختم مى شد. ديوار حدود ده متر و اندى بلندى داشت و جاده اى كه زندان

را احاطه کرده بود، سیمانى و سفت بود. 

صداى والش كه داشت مى گفت، پاور! از اين قسمت تو نخواھى توانست فرار كرده و جان سالم به

در برى، در افكارم طنین انداخته بود.

ـ در حالى كه پاور بطرف من مى چرخید، ريشخندى زده و گفت: ھان، تو اين طورى فكر مى كنى؟

موم، يك نگاھى به دور و بر بیانداز. ببین آيا چیزى مى بینى؟ سرم را از پنجره بیرون آوردم. راستش

در آنجا چیزى را مشاھده كردم. چیزى كه ھر گز نديده بودم. آن نه يك اتوموبیل بود و نه يك كامیون.

 مترى زمین به جلو مى آمد. آن دستگاه بوسیله5يك جعبه مستطیلى درازى كه به فاصله تقريبى 

بازوھاى ھیدرولیكى كه درست بر روى چرخ ھا قرار داشت، باال آمده بود. چھار تشك با تسمه ھاى

 كیلومتر در ساعت در جھت٢۵محكم بر روى سقفش بسته شده بودند. دستگاه با سرعت حدودا 

ما مى راند. 

ـ گفتم: ژان، آن رسید،  بدون آن كه حتى بدانم منظورم از به كار بردن كلمه "آن" چیست. 

پاور با خنده تمسخرآمیزى گفت: اين ھم يك ھديه كوچكى از طرف من، به رسم يادگارى. او رولور را

از طرف لوله اش گرفته و يھو قسمت قنداقش را بر مالج والش فرود آورد كه او ھم بال درنگ نقش بر

زمین شد.

وقتى ديدم كه وى ھنوز نفس مى كشد، كمى راحت شدم. ھیچ وقت وى را دوست نداشتم، ولى

به ھر حال او يك زندانبانى مثل بقیه بود كه فقط كارش را انجام می داد و به قولى انجام وظیفه مى

نمود. 

دو باره به جلوى پنجره آمدم. ماشین نزديك تر مى شد.

پرسیدم: مى پريم؟

ـ پاور خنديد و گفت: دقیقا، موم. زدى درست به خال. قربون آدم چیز فھم.

ـ با اشاره به والش، در جواب پاور گفتم: تو ھم ھمین طور. 

خودمان را تا لبه پنجره باال كشیديم. ھیچ صدايى از زندان به گوش نمى رسید. يقینا نه كسى 

مى توانست ما را ببیند و نه كسى مى توانست حتى خواب آن چه را كه در حال انجام دادنش

بوديم، ببیند. 

ماشین مزبور، بدون اين كه از سرعتش بكاھد، راھش را به سمت ما كج كرد. از نزديك، به نظر 

مى رسید كه خیلى تندتر از آن چه كه فكرش را مى كردم، به جلو مى آید. به آشكارا معلوم بود كه



دست به فرمان راننده اش، چندان خوب نبود. وسیله نقلیه در تمام جھات، چپ و راست 

مى رفت. الستیك ھايش به كنار جدول خیابان كشیده مى شد. مسیرش را ناگھان تغییر داد. فكر

كردم كه با اين وضع، ما را جا خواھد گذاشت. اما دوباره خودش را به ما نزديك ساخت.

پاور فرياد برآورد: حاال! 

من پريدم.

سقوط آزادم، به نظرم خیلى طوالنى آمد. دوست داشتم مدت زمان بیشترى را در ھوا باشم. مثل

رفتن آلیس به سرزمین عجايب و يا قالیچه حضرت سلیمان. موتور ماشین غرغر مى كرد. باالخره

تشك را لمس نموده و بر رويش غلت خوردم. به دنبال جايى مى گشتم تا آن را گرفته و خودم را بال

ابكشم. فرود آمدن من سريع و با يك چشم به ھم زدن صورت گرفت. ھیچ استخوان و مستخوانى از

من نشكست. ولى در اثر اين سقوط آزاد، حتما چندين فنر و كمك فنر وسیله نقلیه شكسته شدند.

پاور كه در كنار من بود، گفت: داخل شو!

ماشین به طور كج و معوج و زيگزاگ به راه خود ادامه مى داد. راننده اش يك قھرمان نترس و شجاع

مسابقات اتوموبیل رانى نبود. ھر كارش با ديگران تفاوت داشت. ھر آن احتمال اين خطر وجود داشت

كه بیافتیم و گردنمان قطع شود. در حالى كه موھايم در ھوا پرت و پال شده بودند، سراسر طول

سقف رآ تا ته آن طى كرده و خودم را تا جايى كه يك سوراخ چھارگوشى در آن جا ديده مى شد،

باال كشیدم. 

روشنايى ھاى خیابان ھا را مى ديدم. دوباره چرخ ھاى ماشین به روى پیاده رو رفته و سطل زباله

اى در ھوا به پرواز در آمد. دندان ھايم را به ھم فشرده و سقف را محكم گرفتم و خويشتن را در خال

رھا ساختم. براى لحظه اى معلق ماندم. جاده در زيرم رژه مى رفت. سپس تالش نمودم تا بدنم را

طورى میزان كنم كه بتوانم از سوراخ سر بخورم. دستانى قوى مرا گرفتند.

كسى مرا از داخل كشیده و چھار دست و پا پائین آمدم. چشمك زنان از جاى خود برخاستم.

درست در آن زمان بود كه فھمیدم با چه نوع ماشینى داريم فرار مى كنیم. اگر تا به حال به

فرودگاھى رفته باشید، مى توانید صحنه را بھتر براى خودتان مجسم كنید. يك اتوبوس معمولى

فرودگاھى را تصور كنید كه تعداد زيادى صندلى و نئون داشته باشد. سپس آن را بر روى بازوھاى

فلزى گذاشته و در بین چرخ ھا و شاسى قرار داده باشند. وقتى از ھواپیمايى بیرون   مى شويد،

مى بینید كه بیش از چھار متر در باالى رمین قرار داريد. با اين نوع از ماشین ھا، ديگر نیازى به پلكان

ھواپیمايى براى پائین آمدن نداريد.

اتوبوس به طور راننده اين دستگاه، پس از پھلو گرفتن در كنار ھواپیما، دگمه اى را فشار داده و اتاق

خود کار تا ھم سطح درب ھواپیما باال مى رود. پس ار آن كه مسافران وارد مى شوند، پائین آمده و

به حالت قبلى خود، به سطح چرخ ھا بر گشته و شما را تا درب ورودى فرودگاه مى برد. به شرطى

دست به فرمان راننده اش، چندان خوب نبود. وسیله نقلیه در تمام جھات، چپ و راست 

مى رفت. الستیك ھايش به كنار جدول خیابان كشیده مى شد. مسیرش را ناگھان تغییر داد. فكر

كردم كه با اين وضع، ما را جا خواھد گذاشت. اما دوباره خودش را به ما نزديك ساخت.

پاور فرياد برآورد: حاال! 

من پريدم.

سقوط آزادم، به نظرم خیلى طوالنى آمد. دوست داشتم مدت زمان بیشترى را در ھوا باشم. مثل

رفتن آلیس به سرزمین عجايب و يا قالیچه حضرت سلیمان. موتور ماشین غرغر مى كرد. باالخره

تشك را لمس نموده و بر رويش غلت خوردم. به دنبال جايى مى گشتم تا آن را گرفته و خودم را بال

ابكشم. فرود آمدن من سريع و با يك چشم به ھم زدن صورت گرفت. ھیچ استخوان و مستخوانى از

من نشكست. ولى در اثر اين سقوط آزاد، حتما چندين فنر و كمك فنر وسیله نقلیه شكسته شدند.

پاور كه در كنار من بود، گفت: داخل شو!

ماشین به طور كج و معوج و زيگزاگ به راه خود ادامه مى داد. راننده اش يك قھرمان نترس و شجاع

مسابقات اتوموبیل رانى نبود. ھر كارش با ديگران تفاوت داشت. ھر آن احتمال اين خطر وجود داشت

كه بیافتیم و گردنمان قطع شود. در حالى كه موھايم در ھوا پرت و پال شده بودند، سراسر طول

سقف رآ تا ته آن طى كرده و خودم را تا جايى كه يك سوراخ چھارگوشى در آن جا ديده مى شد،

باال كشیدم. 

روشنايى ھاى خیابان ھا را مى ديدم. دوباره چرخ ھاى ماشین به روى پیاده رو رفته و سطل زباله

اى در ھوا به پرواز در آمد. دندان ھايم را به ھم فشرده و سقف را محكم گرفتم و خويشتن را در خال

رھا ساختم. براى لحظه اى معلق ماندم. جاده در زيرم رژه مى رفت. سپس تالش نمودم تا بدنم را

طورى میزان كنم كه بتوانم از سوراخ سر بخورم. دستانى قوى مرا گرفتند.

كسى مرا از داخل كشیده و چھار دست و پا پائین آمدم. چشمك زنان از جاى خود برخاستم.

درست در آن زمان بود كه فھمیدم با چه نوع ماشینى داريم فرار مى كنیم. اگر تا به حال به

فرودگاھى رفته باشید، مى توانید صحنه را بھتر براى خودتان مجسم كنید. يك اتوبوس معمولى

فرودگاھى را تصور كنید كه تعداد زيادى صندلى و نئون داشته باشد. سپس آن را بر روى بازوھاى

فلزى گذاشته و در بین چرخ ھا و شاسى قرار داده باشند. وقتى از ھواپیمايى بیرون   مى شويد،

مى بینید كه بیش از چھار متر در باالى رمین قرار داريد. با اين نوع از ماشین ھا، ديگر نیازى به پلكان

ھواپیمايى براى پائین آمدن نداريد.

اتوبوس به طور راننده اين دستگاه، پس از پھلو گرفتن در كنار ھواپیما، دگمه اى را فشار داده و اتاق

خود کار تا ھم سطح درب ھواپیما باال مى رود. پس ار آن كه مسافران وارد مى شوند، پائین آمده و

به حالت قبلى خود، به سطح چرخ ھا بر گشته و شما را تا درب ورودى فرودگاه مى برد. به شرطى



مى توان به ھمه اين مراحل فائق شد و باالخره پائین آمد كه نام راننده "ھربرت تیم سمپل" نباشد. 

و لیكن راننده ما ھربرت بود. او را در قسمت جلوى اتوبوس، در داخل اتاقكى مى ديدم كه دور و برش

پر از دم و دستگاه و دگمه ھاى رنگارنگ و جور واجور بود. در ھر دور فرمان، او صداھاى عجیب و

غريبى از خود در مى آورد. دماغش را كشیده و آخ و اوخ مى كرد.

صدايى در پشت سرم مى گفت: ژان، پسرم!

به عقب چرخیدم. پاور در پشت سرم وارد اتوبوس شده و حاال در روبروى مردى كه ما را از مھلكه

نجات داده بود، ايستاده بودم. ولى او يك مرد نبود، بلكه يك زن بود! براى شناختنش نیازى به

پرسیدن اسمش نداشتم.

مادر پاور.  مادر ژان.

در نگاه اول، او مانند ھمه مادران ديگر بود. حدود پنجاه ساله مى نمود. او دامن سیاه بلندى به

ھمراه پیراھنى با دگمه ھاى گل گلى تا زير چانه اش، بر تن داشت. قسمتى از موھاى

خاكستريش توسط شاپويى مخملى سیاه و بزرگ پوشیده شده بود. يك خط ماتیك قرمز ساده، بر

لبان باريكش، تنھا آرايش وى را شامل مى شد. گوشواره ھاى طاليى به گوش ھاى خود آويخته و 

سینه اش را با يك سنگ زينتى قرمزى به عنوان گل سینه، آذين بندى كرده بود. 

اما بر خالف ديگر مادران، "نه نه پاور" داراى يك مسلسل به ھمراه حمايلى كمرى پر از خشاب بود.

ھر چه بیش تر بھش نگاه مى كردم، كمتر از وى خوشم مى آمد.

چشمانش مانند چشمان ژان، شبیه دو سوراخى بود كه گلوله اى بر در يخچالى بر جاى گذاشته

باشد. وقتى كه من از تغییر آب و ھوا صحبت مى كنم، از توفان ھا و عجايب غیر منتظره حرف 

مى زنم. پوستش آن چنان چروكیده بود كه انگار از استخوانش آويزان بود. وقتى كه مى خنديد،

امرى كه به ندرت اتفاق مى افتاد، دندان ھاى زردش به بیرون مى زدند. دندان ھايى كه بر روى ھم

طورى نامنظم چیده شده بودند كه آدم را به ياد عبور متروھاى زير زمینى در سر ساعت تعیین شده

مى انداختند. 

ـ او پرسید: چطورى ژان؟ 

"ننه پاور" مثل پسرش حرف مى زد، اما با يك صدايى كلفت تر.

ـ خوبم ننه، از ديدنت خوشنودم. 

ـ با انداختن نیمچه نگاھى به من، دوباره پرسید: اين یارو، دوستته؟ 

ـ آره ننه. نیك! بیا تا ترا معرفى كنم. 

ـ نه، حاال وقتش نیست. بايد در رفت ژان.

مى توان به ھمه اين مراحل فائق شد و باالخره پائین آمد كه نام راننده "ھربرت تیم سمپل" نباشد. 

و لیكن راننده ما ھربرت بود. او را در قسمت جلوى اتوبوس، در داخل اتاقكى مى ديدم كه دور و برش

پر از دم و دستگاه و دگمه ھاى رنگارنگ و جور واجور بود. در ھر دور فرمان، او صداھاى عجیب و

غريبى از خود در مى آورد. دماغش را كشیده و آخ و اوخ مى كرد.

صدايى در پشت سرم مى گفت: ژان، پسرم!

به عقب چرخیدم. پاور در پشت سرم وارد اتوبوس شده و حاال در روبروى مردى كه ما را از مھلكه

نجات داده بود، ايستاده بودم. ولى او يك مرد نبود، بلكه يك زن بود! براى شناختنش نیازى به

پرسیدن اسمش نداشتم.

مادر پاور.  مادر ژان.

در نگاه اول، او مانند ھمه مادران ديگر بود. حدود پنجاه ساله مى نمود. او دامن سیاه بلندى به

ھمراه پیراھنى با دگمه ھاى گل گلى تا زير چانه اش، بر تن داشت. قسمتى از موھاى

خاكستريش توسط شاپويى مخملى سیاه و بزرگ پوشیده شده بود. يك خط ماتیك قرمز ساده، بر

لبان باريكش، تنھا آرايش وى را شامل مى شد. گوشواره ھاى طاليى به گوش ھاى خود آويخته و 

سینه اش را با يك سنگ زينتى قرمزى به عنوان گل سینه، آذين بندى كرده بود. 

اما بر خالف ديگر مادران، "نه نه پاور" داراى يك مسلسل به ھمراه حمايلى كمرى پر از خشاب بود.

ھر چه بیش تر بھش نگاه مى كردم، كمتر از وى خوشم مى آمد.

چشمانش مانند چشمان ژان، شبیه دو سوراخى بود كه گلوله اى بر در يخچالى بر جاى گذاشته

باشد. وقتى كه من از تغییر آب و ھوا صحبت مى كنم، از توفان ھا و عجايب غیر منتظره حرف 

مى زنم. پوستش آن چنان چروكیده بود كه انگار از استخوانش آويزان بود. وقتى كه مى خنديد،

امرى كه به ندرت اتفاق مى افتاد، دندان ھاى زردش به بیرون مى زدند. دندان ھايى كه بر روى ھم

طورى نامنظم چیده شده بودند كه آدم را به ياد عبور متروھاى زير زمینى در سر ساعت تعیین شده

مى انداختند. 

ـ او پرسید: چطورى ژان؟ 

"ننه پاور" مثل پسرش حرف مى زد، اما با يك صدايى كلفت تر.

ـ خوبم ننه، از ديدنت خوشنودم. 

ـ با انداختن نیمچه نگاھى به من، دوباره پرسید: اين یارو، دوستته؟ 

ـ آره ننه. نیك! بیا تا ترا معرفى كنم. 

ـ نه، حاال وقتش نیست. بايد در رفت ژان.



صداى ننه پاور مانع از آن نبود كه صداى زوزه ھاى آژير پلیس را نشنوم. از شیشه عقب اتوبوس،

چراغى را كه از دور عالمت مى داد، مى ديدم. 

ھربرت خرناسه اى كشید. ما فقط با سرعت سى كیلومتر در ساعت مى رانديم. با اين سرعت،

چندان طولى نخواھد كشید كه پلیس ما را بگیرد.

ننه پاور به من امر كرد: تو برو به برادرت كمك كن. من آن ھا را به عقب خواھم راند. 

او مسلسل خود را خشاب گذارى كرد و ب سمت عقب اتوبوس رفت. 

پاور با نگرانى پرسید: آيا "نیل"  دست به خرابكارى زده و باليى بر سر اتوبوس آورده؟ 

ننه اش، خیال وى را از اين امر راحت ساخت و گفت: بى شك، ژان. جاى گلوله ھا در شیشه ھا،

بدنه تیكه تیكه شده در قسمت عقبى و موتور بى جان، آن را به خوبى نشان مى دھند.

او مرا مورد خطاب قرار داده و گفت: افسوس كه راننده اش ھم بى جان نشد! بھش بگو كه بر پدال

سرعت بیش تر فشار دھد. 

من و پاور به جلوى اتوبوس دويديم. ھربرت رنگش پريده بود. چشمانش از حدقه در آمده و دستانش

بر روى فرمان منقبض شده بودند، به طورى كه فكر مى كردى مى خواھد آن را از جايش بكند.

با ديدن من داد زد: نیك...!

ـ نه حاال، ھربرت!

ـ پاور گفت: آيا تو مى تونى اين المذھب لعنتى را پائین بیارى؟ 

ما ھمچنان در ارتفاع چھار مترى زمین يعنى بلند تر از يك اتوبوس سلطنتى قرار داشتیم. اما با اين

تفاوت كه مال ما، فاقد طبقه ھمكف بود. 

ـ ھربرت غرغر كنان گفت: نمى دانم چطورى كار مى كنه. 

ـ به تو توضیح ندادند؟ 

ـ چرا، ولى فراموشش كرده ام. 

ـ ننه پاور از عقب ماشین داد زد: در چھار راه بعدى، بپیچ به چپ!

ھربرت پدال را فشرده و فرمان را تا ته به چپ چرخاند. ماشین با دورى كه برداشته بود، مانند اسبى

كه بر روى پاھايش بلند شده باشد، بطور وحشتناكی، براى لحظه اى دو چرخش از زمین كنده شده

و بر روى دو چرخ ديگر راه رفت. 

فكر كردم كه به زودى واژگون خواھیم شد. اما به طور معجزه آسايى، اتوبوس تعادلش را باز يافت. 

ـ ننه پاور فرياد زد: دستگاه را پائین بیارين!

صداى ننه پاور مانع از آن نبود كه صداى زوزه ھاى آژير پلیس را نشنوم. از شیشه عقب اتوبوس،

چراغى را كه از دور عالمت مى داد، مى ديدم. 

ھربرت خرناسه اى كشید. ما فقط با سرعت سى كیلومتر در ساعت مى رانديم. با اين سرعت،

چندان طولى نخواھد كشید كه پلیس ما را بگیرد.

ننه پاور به من امر كرد: تو برو به برادرت كمك كن. من آن ھا را به عقب خواھم راند. 

او مسلسل خود را خشاب گذارى كرد و ب سمت عقب اتوبوس رفت. 

پاور با نگرانى پرسید: آيا "نیل"  دست به خرابكارى زده و باليى بر سر اتوبوس آورده؟ 

ننه اش، خیال وى را از اين امر راحت ساخت و گفت: بى شك، ژان. جاى گلوله ھا در شیشه ھا،

بدنه تیكه تیكه شده در قسمت عقبى و موتور بى جان، آن را به خوبى نشان مى دھند.

او مرا مورد خطاب قرار داده و گفت: افسوس كه راننده اش ھم بى جان نشد! بھش بگو كه بر پدال

سرعت بیش تر فشار دھد. 

من و پاور به جلوى اتوبوس دويديم. ھربرت رنگش پريده بود. چشمانش از حدقه در آمده و دستانش

بر روى فرمان منقبض شده بودند، به طورى كه فكر مى كردى مى خواھد آن را از جايش بكند.

با ديدن من داد زد: نیك...!

ـ نه حاال، ھربرت!

ـ پاور گفت: آيا تو مى تونى اين المذھب لعنتى را پائین بیارى؟ 

ما ھمچنان در ارتفاع چھار مترى زمین يعنى بلند تر از يك اتوبوس سلطنتى قرار داشتیم. اما با اين

تفاوت كه مال ما، فاقد طبقه ھمكف بود. 

ـ ھربرت غرغر كنان گفت: نمى دانم چطورى كار مى كنه. 

ـ به تو توضیح ندادند؟ 

ـ چرا، ولى فراموشش كرده ام. 

ـ ننه پاور از عقب ماشین داد زد: در چھار راه بعدى، بپیچ به چپ!

ھربرت پدال را فشرده و فرمان را تا ته به چپ چرخاند. ماشین با دورى كه برداشته بود، مانند اسبى

كه بر روى پاھايش بلند شده باشد، بطور وحشتناكی، براى لحظه اى دو چرخش از زمین كنده شده

و بر روى دو چرخ ديگر راه رفت. 

فكر كردم كه به زودى واژگون خواھیم شد. اما به طور معجزه آسايى، اتوبوس تعادلش را باز يافت. 

ـ ننه پاور فرياد زد: دستگاه را پائین بیارين!



ـ جیغ كشان گفتم: اتوبوس را بیار پائین!

در حالی كه به دور خود مى چرخیديم، ناگھان تابلوى قرمز و مثلثى شكل راھنمايى رانندگى را

ديدم كه بر رويش نوشته بود: " پل، حداکثرارتفاع سه متر! " 

ھربرت ھم به نوبه خود، آن را مشاھده كرده بود. او پايش را از روى گاز برداشت و اتوبوس يك دفعه

آھسته كرد. صداى آتش بار مسلسلى از پشت به گوش رسید. 

ـ ننه پاور داد زد: سريع تر! 

او مسلسل خويش را مانند يك دسته گلى در آغوش گرفته بود. اما ما ھر گز نديده بوديم كه از

دسته گلى، دودى برخیزد. در دور دست ھا، اولین ماشین پلیس را ديدم كه سر و كله اش از سر

پیچى پیدا شد. با توجه به اين كه موتور ما نیمه جون شده بود، او پیروزمندانه به پیش مى آمد.

چھار اتوموبیل ديگر در پشت سرش، به راه خودشان ادامه مى دادند. 

ـ ھربرت پرسید: چه كارى از دستم ساخته است؟ 

ـ پاور در جوابش گفت: به راه خودت ادامه بده! زود تر!

ھربرت داشت جواب مى داد، اما حرف ھايش با صداى ژان در ھم پیچید و به پژواك تبديل شد. او 

مثل كبوتران "قوق ـ قوق" شكوه آمیزى كرده و پدال گاز را به ته چسباند. اتوبوس به جلو پريد.

دوباره صداى رگبار مسلسل شنیده شد. جاده باريك بود و در دو طرف آن، نرده ھاى فلزى قرار

داشتند.

بیش از يك راه اجبارى در پیش روى خود نداشتیم كه آن ھم  فقط مستقیم به جلو راندن بود. اما

مسئله مھمى كه وجود داشت آن بود كه مى بايست از زير پلى مى گذشتیم.

ما در چند قدمى يك پل مدورى قرار داشتیم كه وزن راه آھنى را تحمل مى كرد. به جايى رسیده

بوديم كه ديگه مى توانستم ريل ھاى راه آھن را ببینم. حتى آن ھا را از باال مى ديدم.

با سرعتى كه ما مى رانديم، بیش از سى ثانیه اى به برخورد ما با پل مذكور نمانده بود و شايد ھم

كمتر. زيرا كه بخش نشیمن اتوبوس در حال برخورد به ديواره آجرى پل بود. ترجیح مى دادم كه ديگر

بقیه اوضاع را در ذھنم تصور نكنم. 

پاور براى پیوستن به مادرش، به سوىش دويد. البد مى خواست او را متوجه موضوع سازد. من در

نزد ھربرت مانده و تالش كردم تا تعادلم را در ھنگام لحظه تصادم، حفظ نمايم. ھربرت، حتى سعى

نمى کرد تا اتاق اتوبوس را به پائین بیاورد. او خیلى بیش از حد زھره ترك شده بود و شھامت رھا

ساختن فرمان را نداشت. در اوج نومیدى، نگاھى به روى صفحه داشبورد انداختم. اين ھمه دگمه

ھاى ريز و درشت براى چى بودند؟ 

ننه پاور براى راحت شدن از شر پاسداران، مجددا آتش گشود و اين بار، وى به ھدفش درست زد.

ـ جیغ كشان گفتم: اتوبوس را بیار پائین!

در حالی كه به دور خود مى چرخیديم، ناگھان تابلوى قرمز و مثلثى شكل راھنمايى رانندگى را

ديدم كه بر رويش نوشته بود: " پل، حداکثرارتفاع سه متر! " 

ھربرت ھم به نوبه خود، آن را مشاھده كرده بود. او پايش را از روى گاز برداشت و اتوبوس يك دفعه

آھسته كرد. صداى آتش بار مسلسلى از پشت به گوش رسید. 

ـ ننه پاور داد زد: سريع تر! 

او مسلسل خويش را مانند يك دسته گلى در آغوش گرفته بود. اما ما ھر گز نديده بوديم كه از

دسته گلى، دودى برخیزد. در دور دست ھا، اولین ماشین پلیس را ديدم كه سر و كله اش از سر

پیچى پیدا شد. با توجه به اين كه موتور ما نیمه جون شده بود، او پیروزمندانه به پیش مى آمد.

چھار اتوموبیل ديگر در پشت سرش، به راه خودشان ادامه مى دادند. 

ـ ھربرت پرسید: چه كارى از دستم ساخته است؟ 

ـ پاور در جوابش گفت: به راه خودت ادامه بده! زود تر!

ھربرت داشت جواب مى داد، اما حرف ھايش با صداى ژان در ھم پیچید و به پژواك تبديل شد. او 

مثل كبوتران "قوق ـ قوق" شكوه آمیزى كرده و پدال گاز را به ته چسباند. اتوبوس به جلو پريد.

دوباره صداى رگبار مسلسل شنیده شد. جاده باريك بود و در دو طرف آن، نرده ھاى فلزى قرار

داشتند.

بیش از يك راه اجبارى در پیش روى خود نداشتیم كه آن ھم  فقط مستقیم به جلو راندن بود. اما

مسئله مھمى كه وجود داشت آن بود كه مى بايست از زير پلى مى گذشتیم.

ما در چند قدمى يك پل مدورى قرار داشتیم كه وزن راه آھنى را تحمل مى كرد. به جايى رسیده

بوديم كه ديگه مى توانستم ريل ھاى راه آھن را ببینم. حتى آن ھا را از باال مى ديدم.

با سرعتى كه ما مى رانديم، بیش از سى ثانیه اى به برخورد ما با پل مذكور نمانده بود و شايد ھم

كمتر. زيرا كه بخش نشیمن اتوبوس در حال برخورد به ديواره آجرى پل بود. ترجیح مى دادم كه ديگر

بقیه اوضاع را در ذھنم تصور نكنم. 

پاور براى پیوستن به مادرش، به سوىش دويد. البد مى خواست او را متوجه موضوع سازد. من در

نزد ھربرت مانده و تالش كردم تا تعادلم را در ھنگام لحظه تصادم، حفظ نمايم. ھربرت، حتى سعى

نمى کرد تا اتاق اتوبوس را به پائین بیاورد. او خیلى بیش از حد زھره ترك شده بود و شھامت رھا

ساختن فرمان را نداشت. در اوج نومیدى، نگاھى به روى صفحه داشبورد انداختم. اين ھمه دگمه

ھاى ريز و درشت براى چى بودند؟ 

ننه پاور براى راحت شدن از شر پاسداران، مجددا آتش گشود و اين بار، وى به ھدفش درست زد.



آژير پلیس به طور يك دفعه اى خفه خون گرفت. صداى خراشیده شدن الستیكى، توام با صداى

ناھنجار اصابت فلزاتى بر ھم بگوش رسید كه بالفاصله با صداى گوشخراش انفجارى در ھم آمیخته

شد. روشنايى قرمزى بر روى پل راه آھن منعكس گشت. بیش از بیست ثانیه اى به تصادم نمانده

بود. 

دستانم در روى داشبورد، بر روى ھمه دگمه ھاى موجود در مقابل شوفر، به طور بى وقفه و

سرسام آورى فشار مى دادند.

در نتیجه اين كارھايم چراغ ھا را خاموش، درب ھا را باز و بسته، تنظیم آئینه ھاى بغل را به ھم زده

و آنتن راديو را پائین آورده بودم. ولى اتاق اتوبوس ھم چنان از جايش تكان نخورده و پائین نمى آمد.

پاور با رولورى كه از زندان كش رفته بود، در قسمت عقب، تیراندازى مى كرد. مادر و پسر مثل خر

كیف مى كردند. ماشین دوم پلیس، جانشین اولى شده بود. پلیس ھا ھم آتش گشوده بودند. يك

دگمه ديگرى را فشار دادم. جا سیگارى از جايش پريد. بیش از ده ثانیه به پايان كارمان نمانده بود.

اکنون نوبت آئینه ھاى بغل رسیده بود كه پل ھمه آن ھا را تا مى كرد. ھربرت چیزھايى را زير زبانى

بلغور مى كرد. حتما داشت اشھد خود را مى خواند. دستم را دوباره پائین انداختم. در اين اثنا،

دستم برحسب اتفاق به دگمه سیاھى كه در گوشه اى قرار داشت، اصابت كرد. بال فاصله صداى

سوتى را در زير پاھايم شنیدم. بازوھاى ئیدرولیك تكان مى خوردند. اتاق اتوبوس، مثل پايان گردش

چرخ فلك در يك شھر بازى، شروع به فرود آمدن نمود. 

راستى آيا به موقع پائین خواھد آمد؟ آخه چند ثانیه اى بیش نمانده بود.

ـ داد زدم: ھربرت، ترمز كن! 

ما ديگر به پل رسیده بوديم.

اتوبوس، لب به لب و درست به اندازه پل، از زير آن گذشت. صحبت از چند سانتیمتر بود. تشك ھا

ھم مقاومتى نكردند. صداى آن ھا را مى شنیدم كه از لنت ھاى خود جدا شده و در درازاى سقف

اتوبوس لیز مى خوردند. بعدش ھم،  آن ھا در پشت ماشین ما و درست بر روى اولین ماشین

پلیس، در روى جاده افتادند. راننده براى جلوگیرى از بر خورد با آن ھا، فرمان را پیچانده و به روى

پیاده رو رفت. وى نرده فلزى كنار جاده را شكافت و رفت به يك تیر چراغ برق اصابت كرد. 

ننه پاور خنده كوچكى زد. 

ـ ژان پاور مرا مورد خطاب قرار داد و گفت: موم، چه كار زيبايى!

اما كار تمام نشده بود. دو اتوموبیل پلیس را از بین برده بوديم. ھنوز سه تا از آن ھا باقى مانده بودند

كه داشتند خودشان را به ما مى رساندند. 

ننه پاور آن ھا را با رگبارى از گلوله ھا، مثل آب پاشى، سوراخ سوراخ نمود. شیشه جلوى يكى از آن

ھا منفجر شد. دو تا از ماشین ھا خودشان را به جلو كشیده و سومى از پشت ما را مى پائید.

آژير پلیس به طور يك دفعه اى خفه خون گرفت. صداى خراشیده شدن الستیكى، توام با صداى

ناھنجار اصابت فلزاتى بر ھم بگوش رسید كه بالفاصله با صداى گوشخراش انفجارى در ھم آمیخته

شد. روشنايى قرمزى بر روى پل راه آھن منعكس گشت. بیش از بیست ثانیه اى به تصادم نمانده

بود. 

دستانم در روى داشبورد، بر روى ھمه دگمه ھاى موجود در مقابل شوفر، به طور بى وقفه و

سرسام آورى فشار مى دادند.

در نتیجه اين كارھايم چراغ ھا را خاموش، درب ھا را باز و بسته، تنظیم آئینه ھاى بغل را به ھم زده

و آنتن راديو را پائین آورده بودم. ولى اتاق اتوبوس ھم چنان از جايش تكان نخورده و پائین نمى آمد.

پاور با رولورى كه از زندان كش رفته بود، در قسمت عقب، تیراندازى مى كرد. مادر و پسر مثل خر

كیف مى كردند. ماشین دوم پلیس، جانشین اولى شده بود. پلیس ھا ھم آتش گشوده بودند. يك

دگمه ديگرى را فشار دادم. جا سیگارى از جايش پريد. بیش از ده ثانیه به پايان كارمان نمانده بود.

اکنون نوبت آئینه ھاى بغل رسیده بود كه پل ھمه آن ھا را تا مى كرد. ھربرت چیزھايى را زير زبانى

بلغور مى كرد. حتما داشت اشھد خود را مى خواند. دستم را دوباره پائین انداختم. در اين اثنا،

دستم برحسب اتفاق به دگمه سیاھى كه در گوشه اى قرار داشت، اصابت كرد. بال فاصله صداى

سوتى را در زير پاھايم شنیدم. بازوھاى ئیدرولیك تكان مى خوردند. اتاق اتوبوس، مثل پايان گردش

چرخ فلك در يك شھر بازى، شروع به فرود آمدن نمود. 

راستى آيا به موقع پائین خواھد آمد؟ آخه چند ثانیه اى بیش نمانده بود.

ـ داد زدم: ھربرت، ترمز كن! 

ما ديگر به پل رسیده بوديم.

اتوبوس، لب به لب و درست به اندازه پل، از زير آن گذشت. صحبت از چند سانتیمتر بود. تشك ھا

ھم مقاومتى نكردند. صداى آن ھا را مى شنیدم كه از لنت ھاى خود جدا شده و در درازاى سقف

اتوبوس لیز مى خوردند. بعدش ھم،  آن ھا در پشت ماشین ما و درست بر روى اولین ماشین

پلیس، در روى جاده افتادند. راننده براى جلوگیرى از بر خورد با آن ھا، فرمان را پیچانده و به روى

پیاده رو رفت. وى نرده فلزى كنار جاده را شكافت و رفت به يك تیر چراغ برق اصابت كرد. 

ننه پاور خنده كوچكى زد. 

ـ ژان پاور مرا مورد خطاب قرار داد و گفت: موم، چه كار زيبايى!

اما كار تمام نشده بود. دو اتوموبیل پلیس را از بین برده بوديم. ھنوز سه تا از آن ھا باقى مانده بودند

كه داشتند خودشان را به ما مى رساندند. 

ننه پاور آن ھا را با رگبارى از گلوله ھا، مثل آب پاشى، سوراخ سوراخ نمود. شیشه جلوى يكى از آن

ھا منفجر شد. دو تا از ماشین ھا خودشان را به جلو كشیده و سومى از پشت ما را مى پائید.



جاده داشت پھن تر مى شد. دو اتوموبیلى كه در صف اول پلیس ھا بودند، از ھم جدا شدند تا ما را

در محاصره خود داشته باشند. مثل يك ساندويچ ما را دور كرده بودند.

ھربرت من من كنان گفت: نیك... 

در آن موقع از شب، تردد زياد نبود. ولى با اين حال كامیونى از طرف روبرو ظاھر شد. به اتفاق دو

ماشین پلیس كه شانه به شانه ما را اسكورت مى كردند، تمامى جاده را اشغال كرده بوديم. يكى

بايد از سر راه كنار مى رفت. و آن كامیون بود. در آخرين ثانیه، با نور بااليى كه چشمانم را كور 

مى كرد و با بوق ھاى گوش خراش، فرمان را به سمت كنار چرخانده و از جاده منحرف شد و به طور

زيگزاگ در مزرعه به راه خود ادامه داد. از پخش و پال شدن تعدادى تخم مرغ بر روى شیشه جلوى

ماشین، فھمیدم كه بار كامیون تخم مرغ بود. 

در حالى كه بوق كامیون اتصالى پبدا كرده بود و قطع نمى شد، به كنده درختى اصابت كرد و چرخى

به دور خود زد و سرانجام آتش گرفت. ما يك املت عظیمى را كه شامل تقريبا پنجاه ھزار تخم مرغ

مى شد، درست كرده بوديم.

عدش با سرعت صد كیلومتر در ساعت مى تاختیم. اتوموبیل ھاى ديگرى كه در جلويمان بودند، در 

نھايت امكانشان و در اسرع وقت، بدون داشتن ھم و غم عواقب بعدى، خود را به كنار مى كشیدند

و راه را براى ما باز مى كردند. در ھر صورت، ھنوز مشكلى در كار نبود. از اين به بعد، ما در ھم

سطح جاده مى رانديم و دو اتوموبیل پلیس دو طرف ما را گرفته بودند. آنان چنان به ما نزديك بودند

كه تقريبا ھم ديگر را لمس مى كرديم. پلیس ھا شیشه ھايشان را پائین كشیده بودند. لوله ھاى

دو مسلسلى كه ھر كدامشان از يك طرف بسوى ما نشانه رفته بودند، پديدار شد. من و ھربرت

بیش تر از عقبى ھا در تیررس قرار داشتیم و دم به دم احتمال آن مى رفت كه بیش تر از يك آبكش،

سوراخ سوراخ شويم. سومین ماشین پلیس كه درست در پشت سرمان قرار داشت، مانع يواش

كردنمان مى شد و ما نمى توانستیم از سرعت خود بكاھیم. در نتیجه با حد اكثر سرعت 

در يك كلمه خالصه كنم: ما حسابى گیر افتاده بوديم.  مى رانديم.

داشتم پلیسى كه مرا نشانه رفته بود، نگاه مى كردم. انگشت وى روى ماشه اسلحه اش بود.

براى لحظه اى نگاه ھايمان در ھم گره خوردند. ما در يك كابوس حقیقى گیر كرده بوديم. 

ھیچ كارى از دستم ساخته نبود.

ھیچى؟ 

در آخرين ثانیه، دستم را روى دگمه اھرم باال و پائین برنده كوبیدم. اين كار من درست وقتى صورت

گرفت كه دو پاسدار شروع به شلیك كردند. ناگھان اتاق اتوبوس، دوباره باال رفت. 

گلوله ھا در زير ما سوت كشیدند. 

تیرانداز طرف راست، ماشین طرف چپ را زد و تیرانداز طرف چپ، الستیك چرخ ماشین طرف راست

جاده داشت پھن تر مى شد. دو اتوموبیلى كه در صف اول پلیس ھا بودند، از ھم جدا شدند تا ما را

در محاصره خود داشته باشند. مثل يك ساندويچ ما را دور كرده بودند.

ھربرت من من كنان گفت: نیك... 

در آن موقع از شب، تردد زياد نبود. ولى با اين حال كامیونى از طرف روبرو ظاھر شد. به اتفاق دو

ماشین پلیس كه شانه به شانه ما را اسكورت مى كردند، تمامى جاده را اشغال كرده بوديم. يكى

بايد از سر راه كنار مى رفت. و آن كامیون بود. در آخرين ثانیه، با نور بااليى كه چشمانم را كور 

مى كرد و با بوق ھاى گوش خراش، فرمان را به سمت كنار چرخانده و از جاده منحرف شد و به طور

زيگزاگ در مزرعه به راه خود ادامه داد. از پخش و پال شدن تعدادى تخم مرغ بر روى شیشه جلوى

ماشین، فھمیدم كه بار كامیون تخم مرغ بود. 

در حالى كه بوق كامیون اتصالى پبدا كرده بود و قطع نمى شد، به كنده درختى اصابت كرد و چرخى

به دور خود زد و سرانجام آتش گرفت. ما يك املت عظیمى را كه شامل تقريبا پنجاه ھزار تخم مرغ

مى شد، درست كرده بوديم.

عدش با سرعت صد كیلومتر در ساعت مى تاختیم. اتوموبیل ھاى ديگرى كه در جلويمان بودند، در 

نھايت امكانشان و در اسرع وقت، بدون داشتن ھم و غم عواقب بعدى، خود را به كنار مى كشیدند

و راه را براى ما باز مى كردند. در ھر صورت، ھنوز مشكلى در كار نبود. از اين به بعد، ما در ھم

سطح جاده مى رانديم و دو اتوموبیل پلیس دو طرف ما را گرفته بودند. آنان چنان به ما نزديك بودند

كه تقريبا ھم ديگر را لمس مى كرديم. پلیس ھا شیشه ھايشان را پائین كشیده بودند. لوله ھاى

دو مسلسلى كه ھر كدامشان از يك طرف بسوى ما نشانه رفته بودند، پديدار شد. من و ھربرت

بیش تر از عقبى ھا در تیررس قرار داشتیم و دم به دم احتمال آن مى رفت كه بیش تر از يك آبكش،

سوراخ سوراخ شويم. سومین ماشین پلیس كه درست در پشت سرمان قرار داشت، مانع يواش

كردنمان مى شد و ما نمى توانستیم از سرعت خود بكاھیم. در نتیجه با حد اكثر سرعت 

در يك كلمه خالصه كنم: ما حسابى گیر افتاده بوديم.  مى رانديم.

داشتم پلیسى كه مرا نشانه رفته بود، نگاه مى كردم. انگشت وى روى ماشه اسلحه اش بود.

براى لحظه اى نگاه ھايمان در ھم گره خوردند. ما در يك كابوس حقیقى گیر كرده بوديم. 

ھیچ كارى از دستم ساخته نبود.

ھیچى؟ 

در آخرين ثانیه، دستم را روى دگمه اھرم باال و پائین برنده كوبیدم. اين كار من درست وقتى صورت

گرفت كه دو پاسدار شروع به شلیك كردند. ناگھان اتاق اتوبوس، دوباره باال رفت. 

گلوله ھا در زير ما سوت كشیدند. 

تیرانداز طرف راست، ماشین طرف چپ را زد و تیرانداز طرف چپ، الستیك چرخ ماشین طرف راست



ما را پنچر ساخت. 

ھر دو ماشین يھو جاده را ترك كردند.

تا آن وقت چھار تا از ماشین ھاى گشت و تعقیب از دور مسابقه خارج شده بودند و تنھا يكی شان

ھنوز باقى مانده بود. 

چون دگمه سیستم ئیدرولیك را مى بايست خیلى شديد مى چرخاندم و من اين كار را نكرده بودم،

متاسفانه يك جريان برق ضعیف تولید شد. در نتیجه به زحمت و با سرعت كم به ھمان سطح باال

رسیديم كه از آنجا پائین آمده بوديم. 

اتوبوس مانند اسباب بازى ديو فنرى، با حركات متشنج و سرسام گرفته اى، ھم چنان به راه خود

ادامه مى داد. 

ـ پاور فرياد زد: چى شده؟

ـ ھربرت پاسخ داد: سیستم خراب شده. 

او اين جمله را به سادگى گفت. او ھر گز يك بال و بدبیارى را تا به اين حد، ساده و به ھیچ 

نمى گرفت.

از داشبورد اتوبوس آتش به بیرون زده و بوى سوختگى كائوچو مى آمد. ستونى از دود در ھوا بلند

شده بود.

آن قدر محكم تكان مى خورديم كه معده ام از جايش كنده مى شد و داشتم باال مى آوردم.

در اين زمان، پنجمین و آخرين ماشین پلیس براى سبقت گرفتن از ما بر سرعت خود افزود. شايد

راننده اش مى خواست راه را بر ما ببندد. ننه پاور خشاب پر از فشنگ ديگرى را از نو در مسلسل

خود گذاشت. سپس براى بھتر و دقیق تر شلیك كردن، جايش را عوض كرد.

ژان به دنبالش رفت. داشبورد ھم چنان در حال سوختن بود. موتور با زوزه ھايش، به ما التماس 

مى كرد كه خاموشش كنیم. بازوى ئیدرولیكى به لرزش افتاده و ديوانه وار پمپاژ كنان، باال و پائین 

مى رفت و جرينگ جرينگ مى كرد. داشتم فكر مى كردم كه بیش از چند دقیقه به وقت خرابى

كامل ماشین و يا انفجارش نمانده است. 

اين دقايق خیلى زود گذشت.

در ثانیه اول، ما در باال بوديم. در ثانیه بعدى، به ھم سطح ماشین پلیس كه در حال سبقت گرفتن از

ما بود، پائین آمديم. 

ننه پاور مسلسل را در دست گرفت. تازه در آن موقع بود كه دو سرنشین اتوموبیل پلیس را شناختم.

زوزه كشان گفتم: نه!

ما را پنچر ساخت. 

ھر دو ماشین يھو جاده را ترك كردند.

تا آن وقت چھار تا از ماشین ھاى گشت و تعقیب از دور مسابقه خارج شده بودند و تنھا يكی شان

ھنوز باقى مانده بود. 

چون دگمه سیستم ئیدرولیك را مى بايست خیلى شديد مى چرخاندم و من اين كار را نكرده بودم،

متاسفانه يك جريان برق ضعیف تولید شد. در نتیجه به زحمت و با سرعت كم به ھمان سطح باال

رسیديم كه از آنجا پائین آمده بوديم. 

اتوبوس مانند اسباب بازى ديو فنرى، با حركات متشنج و سرسام گرفته اى، ھم چنان به راه خود

ادامه مى داد. 

ـ پاور فرياد زد: چى شده؟

ـ ھربرت پاسخ داد: سیستم خراب شده. 

او اين جمله را به سادگى گفت. او ھر گز يك بال و بدبیارى را تا به اين حد، ساده و به ھیچ 

نمى گرفت.

از داشبورد اتوبوس آتش به بیرون زده و بوى سوختگى كائوچو مى آمد. ستونى از دود در ھوا بلند

شده بود.

آن قدر محكم تكان مى خورديم كه معده ام از جايش كنده مى شد و داشتم باال مى آوردم.

در اين زمان، پنجمین و آخرين ماشین پلیس براى سبقت گرفتن از ما بر سرعت خود افزود. شايد

راننده اش مى خواست راه را بر ما ببندد. ننه پاور خشاب پر از فشنگ ديگرى را از نو در مسلسل

خود گذاشت. سپس براى بھتر و دقیق تر شلیك كردن، جايش را عوض كرد.

ژان به دنبالش رفت. داشبورد ھم چنان در حال سوختن بود. موتور با زوزه ھايش، به ما التماس 

مى كرد كه خاموشش كنیم. بازوى ئیدرولیكى به لرزش افتاده و ديوانه وار پمپاژ كنان، باال و پائین 

مى رفت و جرينگ جرينگ مى كرد. داشتم فكر مى كردم كه بیش از چند دقیقه به وقت خرابى

كامل ماشین و يا انفجارش نمانده است. 

اين دقايق خیلى زود گذشت.
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زوزه كشان گفتم: نه!



آن دو، سناپ و بويل بودند. 

اصال به خواب ھم نمى ديدم كه آن ھا در آن جا باشند. آيا در ھنگام فرار ما از زندان، در آن جا ھم

بودند و يا اين كه كامال بر حسب اتفاق، بر سر راه ما قرار گرفته بودند؟ 

در ھر صورت خودشان بودند. حتى مى توانم سوگند ياد كنم كه درست قبل از اين كه ننه پاور آتش

كند، سناپ را ديدم كه به من چشمك زد. فرياد من در بین ھیاھو و سر و صداى گلوله ھا محو شد.

شیشه ھاى ماشین سناپ را ديدم كه ھزار تیكه شدند. الستیك ھاى چرخ ھاى ماشینش تركیده و

به شكل تیكه ھاى پاره و باريك در آمدند. آينه ھاى بغل و دستگیره ھاى درھا را ديدم كه در سیاھى

شب داشتند نا پديد مى شدند. اتوموبیل جلويى ما، به طور ديوانه وار از جاده منحرف شد و سر و

ته گشته و رو به جھت مخالف ايستاد. چرخ ھايش به پیاده رو گیر كردند. در اثر اين جست ناگھانى،

ماشین به يك كیوسك تلفن خورد و واژگون شد. چند ثانیه بعد، چون بمبى تركید.

مردند. سناپ و بويل مردند. بايد معجزه اى مى شد تا از آن جا مى توانستند جان سالم به در ببرند.

آنان تنھا افرادى در دنیا بودند كه از بى گناھى من آگاه بودند. تنھا شانس من براى برون رفت از اين

گاودونى بودند كه آن ھا ھم مردند. ای بخشکی شانس! مى بايست برای شان گريه مى كردم، اما

وقت اين كار را نداشتم. 

بر سر راه مان به مارپیچ تندى رسیديم. ھربرت فرياد كشید. چشمانم را بلند كردم. او به طور

نومیدانه از فرمان آويزان بود. ما با سرعت زيادى مى رانديم. او كنترل اتوبوس را از دست داده بود.

ننه پاور مسلسل خود را رھا ساخت. 

ژان فحشى داد. اتوبوس كه در پائین ترين سطح ممكنه خود بود، جاده را ترك كرده و از بین چپرھا رد

شده و راه خود را به سمت ساختمانى ادامه داد. ھربرت حتى مجال ترمز نمودن را پیدا نكرد. 

ماشین ما با سرعت صد كیلومتر در ساعت به جلو ساختمان برخورد كرد. اگر بخواھم محل برخورد را

دقیقا مشخص كنم، بايد بگويم كه قسمت پائین ماشین بود. دلیل اين امر ھم آن بود كه بازوان

ئیدرولیك، ار نو ما را بلند كرده بودند. چرخ ھا، موتور، شاسى در برخورد با آجرھاى ديواره له و لورده

شدند. اما بخش اتاق اتوبوس كه در ارتفاع بیش از چھار مترى زمین قرار داشت، ھم سطح طبقه

اول ساختمان قرار گرفته بود. طبقه اى كه يك درگاه شیشه اى پت و پھن داشت. 

شدت تصادم به حدى بود كه اتاق اتوبوس را از بازوان ئیدرولیكى و بدنه اش كند. در حالى كه باك

بنزين اتوبوس آتش گرفته بود و موتور داشت منفجر مى شد، اتاقك اتوبوس جدا شده، در قالب

چارچوب پنجره طبقه اول قرار گرفت و سپس وارد ساختمان شد. سالن بزرگ ادارى طبقه اول مثل

يك كوير برھوت خالى بود. در نتیجه ھیچ چیزى در آنجا وجود نداشت تا بتواند جلوى حركت ما را

بگیرد. 

اتاق نشیمن اتوبوس، در سايه نیروى جھشى و در اثر شتابى كه بر داشته بود، طبقه اول را از اين

سر تا به آن سر، طى كرده و با صداى كر كننده اى، پنجره ھا را شكست و از قسمت ديگر
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ساختمان خارج شد. 

زير لب من من كنان گفتم: "تمام شد". اين دفعه خواھیم مرد. 

ساختمان مشرف به رودخانه "تمیز" بود. اتوبوس به جاى اين كه با صداى وحشتناكى به زمین

بخورد، با صداى مھیب "شاااالااپ"، انگار كه در دريا فرود آمد. زمانى كه جرات نمودم تا چشم ھايم

را گشوده و دور و برم را نگاه كنم، به آرامى بر روى رودخانه شناور بوديم. ما ضربه خورده، زخمى،

خسته، كوفته و اما زنده بوديم. 

فرار ما از زندان، در روى سطح آب، ادامه داشت.

حتما سراسر شھر را ايست ھاى بازرسى و تله گذاشته بودند. ولى كسى به عقلش نمى رسید تا

پلیس دريايى را آگاه سازد. 

آزاد بودم. در آن سوى ديوار. اما سناپ و بويل مرده بودند. چه آينده اى در انتظارم بود؟ 
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بخش نھم 

ياوه ھاى واپینگ

شما نمى توانید تصور كنید كه رودخانه "تمیز"، تا چه حد در نجات زندگى و جان من نقش داشته

است.

پیش ترا، ھنگامی كه "شاھین مالتى" را دنبال مى كردم، مرا در كنار آن رودخانه اسیر كرده و 

می خواستند تا در آن غرقم سازند. 

پس اگر روزى با يك قايق كوچولويى در آن گردش مى كنید، خوب نگاه كنید كه آيا پسرى را با شلوار

جین در آن نمى بینید كه سرش در آب گل آلود فرو رفته و در كمال نا امیدى و به طور سرگردان،

دست و پا مى زند.

احتماال آن فرد، من خواھم بود. 

رودخانه ما را تا "واپینگ" برد. خوشبختانه، جريان آب در جھت مطلوب بود و گر نه ما لندن را با

گذشتن از "ويندسور"، در جھت "سرزمین گال" ترك مى كرديم. 

در ھر حال، مسیرى طوالنى بود. پل "واكس ھال"، پارلمان، "سامرست ھاوس"، "تئاتر" و بعدش

ھم، با گذشتن از يك پیچ، "برج لندن" و "اسكله سن ـ كاترين"... 

به مقصد رسیديم. 

سپیدى پگاه داشت مى زد. محله ھاى زيبا و توريستى را در پشت سر خودمان گذاشته بوديم. يا

به سخنی دیگر، آن ھا، ما را از خود رانده بودند.

ما وارد محله شرقى لندن، قلب امپراتورى جنايات ژان شديم كه با نور خجالت زده سپیده دم، از ما

استقبال كرد. 

ھمه چیز خاكسترى بود: آسمان، رودخانه، الشه ھاى در ھم لولیده قايق ھاى كھنه اى كه در طول

ساحل رودخانه در حال جزر و مد بودند.

ساحل جنوبى رودخانه "تمیز" طوالنى و ھموار بود كه در اين جا و آن جاىی جرثقیلى، تانكر بنزينى و

يا در دور دست ھا، ناقوس كلیسايى در گوشه اى پرت شده به چشم مى خوردند.

"بلم ـ اتوبوس نشان" ما به اسكله اى، در ساحل شمالى رودخانه، در بین دو انبار بزرگ كاال نزديك

 سالى مى شد كه انبارھا رھا شده بودند.۶٠ و ۵٠شد. ھیچ موجود زنده اى در آنجا نبود. راحت
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الشه يك بلم در چند مترى ما در برابر تالطم ھا و امواج آرام رودخانه تمیز، به مقاومت خويش ادامه

مى داد. علي رغم لرزش شديد اتوبوس، ما بايد خودمان را از آن كنده و پايمان را بر روى زمین 

مى گذاشتیم. ننه پاور مى خواست اتوبوس را سوراخ سوراخ کند، اما اين كار میسر نبود. سرانجام

آنرا در جھت جريان آب و به طرف مصب رودخانه ھل داده و رھايش ساختیم، تا بلكه به سوى درياى

شمال برود. 

ـ پرسیدم: حاال كجا مى رويم؟

ـ ننه پاور پاسخ داد: خانه ما.

لبانش با تشنج زيادى مى لرزيد. يا سردش بود و يا از من خوشش نمى آمد و شايد ھم ھر دو.

ـ زير لب گفتم: مناطق شرق لندن. فكر مى كردم اولین جايى را كه پلیس به دنبال ما خواھد گشت،

ھمان جا خواھد بود.

ـ در حالى كه ژان محكم و با صداى بلندى بر پشتم مى كوبید، با رضايت خاطر گفت: دقیقا برعكس.

مسلما پر واضح است آخرين نكته اى كه به سر پلیس خواھد زد تا آنجا را درپی ما جستجوى کند،

اين جاست.

ھربرت پله را بسته و ما به سرعت صحنه را به قصد داخل شدن در انبارھاى خیابان واپینگ ترك

كرديم.

اگر اين وضع خیابان اصلیش باشد، واى به حال كوچه پس كوچه ھاى دور و برش. حاال ببین اونا ديگه

چى چیند. در آن جا به جز الشه ھاى تار عنكبوتى جراثقال ھا و داربست ھاى بي شمار زنگ زده،

چیز ديگرى به چشم نمى خورد. نیمه ھايى از ساختمان ھا در حال ريختن و نیمه ھاى ديگرشان در

حال ساخته شدن. تشخیص اين دو حالت بنا ھا از يكديگر، كار سخت و دشوارى بود. تكه پاره ھاى

كج و معوج و وصله شده ورقه ھاى آھن پاره، تمامى سوراخ ھا را كه مملو از آفیش ھاى پوسیده و

پاره و پوره بودند، پر كرده بود. پیاده رويى وجود نداشت. معلوم نبود كه جاده به كجا ختم می شود و

جوى آب كوچك كناريش، از كجا شروع شده است. 

حدود پنجاه مترى، تا سر كوچه اى كه به سمت چپ مى پیچید و با مانعى ورود بدان بسته بود، در

بین آت آشغال راه رفتیم.

بر روى مانع، تابلويى قرمز و سفید نصب شده بود كه عبارت زير را بر روى آن مى شد خواند: 

"كوچه تعطیل است".

راه عبور توسط قطعاتى از داربست ھاى خم شده كه آوارھا و كاه گل ھا و گچ ھاى در حال ريزش

قسمتى از ديوارى را نگه داشته بودند، مسدود شده بود. ننه پاور در جلوى خانه چھارم ايستاد و

شروع به گشتن در كیف دستی نمود. بقچه اى را از آن در آورده و كلیدى را در قفل انداخت. 

الشه يك بلم در چند مترى ما در برابر تالطم ھا و امواج آرام رودخانه تمیز، به مقاومت خويش ادامه

مى داد. علي رغم لرزش شديد اتوبوس، ما بايد خودمان را از آن كنده و پايمان را بر روى زمین 

مى گذاشتیم. ننه پاور مى خواست اتوبوس را سوراخ سوراخ کند، اما اين كار میسر نبود. سرانجام

آنرا در جھت جريان آب و به طرف مصب رودخانه ھل داده و رھايش ساختیم، تا بلكه به سوى درياى

شمال برود. 

ـ پرسیدم: حاال كجا مى رويم؟

ـ ننه پاور پاسخ داد: خانه ما.

لبانش با تشنج زيادى مى لرزيد. يا سردش بود و يا از من خوشش نمى آمد و شايد ھم ھر دو.

ـ زير لب گفتم: مناطق شرق لندن. فكر مى كردم اولین جايى را كه پلیس به دنبال ما خواھد گشت،

ھمان جا خواھد بود.

ـ در حالى كه ژان محكم و با صداى بلندى بر پشتم مى كوبید، با رضايت خاطر گفت: دقیقا برعكس.

مسلما پر واضح است آخرين نكته اى كه به سر پلیس خواھد زد تا آنجا را درپی ما جستجوى کند،

اين جاست.

ھربرت پله را بسته و ما به سرعت صحنه را به قصد داخل شدن در انبارھاى خیابان واپینگ ترك

كرديم.

اگر اين وضع خیابان اصلیش باشد، واى به حال كوچه پس كوچه ھاى دور و برش. حاال ببین اونا ديگه

چى چیند. در آن جا به جز الشه ھاى تار عنكبوتى جراثقال ھا و داربست ھاى بي شمار زنگ زده،

چیز ديگرى به چشم نمى خورد. نیمه ھايى از ساختمان ھا در حال ريختن و نیمه ھاى ديگرشان در

حال ساخته شدن. تشخیص اين دو حالت بنا ھا از يكديگر، كار سخت و دشوارى بود. تكه پاره ھاى

كج و معوج و وصله شده ورقه ھاى آھن پاره، تمامى سوراخ ھا را كه مملو از آفیش ھاى پوسیده و

پاره و پوره بودند، پر كرده بود. پیاده رويى وجود نداشت. معلوم نبود كه جاده به كجا ختم می شود و

جوى آب كوچك كناريش، از كجا شروع شده است. 

حدود پنجاه مترى، تا سر كوچه اى كه به سمت چپ مى پیچید و با مانعى ورود بدان بسته بود، در

بین آت آشغال راه رفتیم.

بر روى مانع، تابلويى قرمز و سفید نصب شده بود كه عبارت زير را بر روى آن مى شد خواند: 

"كوچه تعطیل است".

راه عبور توسط قطعاتى از داربست ھاى خم شده كه آوارھا و كاه گل ھا و گچ ھاى در حال ريزش

قسمتى از ديوارى را نگه داشته بودند، مسدود شده بود. ننه پاور در جلوى خانه چھارم ايستاد و

شروع به گشتن در كیف دستی نمود. بقچه اى را از آن در آورده و كلیدى را در قفل انداخت. 



درب گشوده شد. و ما به "خانه خود" رسیديم.

ژان پاور به سوراخ سنبه اى نیاز داشت تا در آن جا خودش را براى مدتى مخفى سازد و سرانجام

سوراخ واقعى دلخواھش را پیدا كرد. خانه داراى دو طبقه بود، اما طبقه دومش مخروبه اى بیش

نبود. طبقه ھمكف شامل اتاقى بزرگ با يك نیمكت، میز و صندلى، تلويزيون و ھم چنین داراى

آشپزخانه اى باز از نوع مدل آمريكايى بود. البته، آشپزخانه به خاطر ريزش ديوارھايش، خود به خود

به صورت مدل باز آمريكايى در آمده بود. در آن جا دو درب وجود داشت كه يكى به توالت و دومى به

اتاق باز مى شد. دو اتاق خواب ديگر و يك حمام در طبقه اول بود. ناگفته نماند كه حمام را از البالى

سوراخ سقف مى ديديم.

ـ در زير لب گفتم: باز گشت به آشیانه خويش چه خوبه!

ـ ننه پاور گفت: ما در امان ھستیم.

ـ از شنیدن اين حرف چنان  جا خوردم كه محكم بر شومینه كوبیدم و تكه اى از آن كنده شد و گفتم:

در امان؟

ـ ژان وسط حرف ھاى من پريده و گفت: 

منظور ننه جون از اين حرف آن است كه پلیس در تعقیب ما به اين جا نخواھد آمد. 

ـ ھمسايه ھا چى؟ 

ـ ننه پاور صدايش را در گلو كلفت كرده و گفت: ھمسايه اى در كار نیست. ھمه خانه ھا متروكه اند.

ـ در جواب گفتم: سنگر بندى شده، محكوم به فنا، اعدام. 

ـ ژان به طرف مادرش چرخید: مامان، آن را خوب مرتب و منظم كرده اى. 

تصور مى كنم كه ننه پاور سنگ تمام گذاشته بود تا خانه جاى راحتى باشد. گل ھاى تازه اى بر

روى میز و بالش ھاى پشتى دست دوزى شده اى بر روى نیمكت ھا موجود بودند. يك قالى گرد بر

كف زمین فرش شده بود. چند تابلو بر ديوارھا و پرده ھايى بر پنجره ھا آويزان بودند. ھمه اين اشیا،

آدمى را به ياد "تى تانیك" مى انداختند كه انگار بعد از غرق شدن، نقره آالتش را برق بیاندازند.

جايى شوم بود. پوسیدگى، رطوبت، كپك زدگى ھا، كرم ھاى چوبى... محیطى ايده آل براى يك

مھندس نقشه بردار. ھمه چى با يك عطسه به ھوا خواھد رفت. 

درب اتاق باز گشته و سر و كله تازه واردى پیدا شد. او الغر و تقريبا ھم سن و سال ژان بود. چھره

اش به قدرى جوش داشت كه مى شد بر روى صورتش كبريتى را كشید و به راحتى روشن نمود. او

كسى جز"نیل ناتان" نمى توانست باشد. "نیل" ناخن ھايش را داشت مى جويد. او خودش را بیش

تر و حتى بیرحمانه تر از انگشتانش مى جويد. اگر ھمین طورى پیش مى رفت، پس از مدت

كوتاھى مى شد وى را باز مانده اى از يك عضو بدن لقب داد.

درب گشوده شد. و ما به "خانه خود" رسیديم.

ژان پاور به سوراخ سنبه اى نیاز داشت تا در آن جا خودش را براى مدتى مخفى سازد و سرانجام

سوراخ واقعى دلخواھش را پیدا كرد. خانه داراى دو طبقه بود، اما طبقه دومش مخروبه اى بیش

نبود. طبقه ھمكف شامل اتاقى بزرگ با يك نیمكت، میز و صندلى، تلويزيون و ھم چنین داراى

آشپزخانه اى باز از نوع مدل آمريكايى بود. البته، آشپزخانه به خاطر ريزش ديوارھايش، خود به خود

به صورت مدل باز آمريكايى در آمده بود. در آن جا دو درب وجود داشت كه يكى به توالت و دومى به

اتاق باز مى شد. دو اتاق خواب ديگر و يك حمام در طبقه اول بود. ناگفته نماند كه حمام را از البالى

سوراخ سقف مى ديديم.

ـ در زير لب گفتم: باز گشت به آشیانه خويش چه خوبه!

ـ ننه پاور گفت: ما در امان ھستیم.

ـ از شنیدن اين حرف چنان  جا خوردم كه محكم بر شومینه كوبیدم و تكه اى از آن كنده شد و گفتم:

در امان؟

ـ ژان وسط حرف ھاى من پريده و گفت: 

منظور ننه جون از اين حرف آن است كه پلیس در تعقیب ما به اين جا نخواھد آمد. 

ـ ھمسايه ھا چى؟ 

ـ ننه پاور صدايش را در گلو كلفت كرده و گفت: ھمسايه اى در كار نیست. ھمه خانه ھا متروكه اند.

ـ در جواب گفتم: سنگر بندى شده، محكوم به فنا، اعدام. 

ـ ژان به طرف مادرش چرخید: مامان، آن را خوب مرتب و منظم كرده اى. 

تصور مى كنم كه ننه پاور سنگ تمام گذاشته بود تا خانه جاى راحتى باشد. گل ھاى تازه اى بر

روى میز و بالش ھاى پشتى دست دوزى شده اى بر روى نیمكت ھا موجود بودند. يك قالى گرد بر

كف زمین فرش شده بود. چند تابلو بر ديوارھا و پرده ھايى بر پنجره ھا آويزان بودند. ھمه اين اشیا،

آدمى را به ياد "تى تانیك" مى انداختند كه انگار بعد از غرق شدن، نقره آالتش را برق بیاندازند.

جايى شوم بود. پوسیدگى، رطوبت، كپك زدگى ھا، كرم ھاى چوبى... محیطى ايده آل براى يك

مھندس نقشه بردار. ھمه چى با يك عطسه به ھوا خواھد رفت. 

درب اتاق باز گشته و سر و كله تازه واردى پیدا شد. او الغر و تقريبا ھم سن و سال ژان بود. چھره

اش به قدرى جوش داشت كه مى شد بر روى صورتش كبريتى را كشید و به راحتى روشن نمود. او

كسى جز"نیل ناتان" نمى توانست باشد. "نیل" ناخن ھايش را داشت مى جويد. او خودش را بیش

تر و حتى بیرحمانه تر از انگشتانش مى جويد. اگر ھمین طورى پیش مى رفت، پس از مدت

كوتاھى مى شد وى را باز مانده اى از يك عضو بدن لقب داد.



ـ با خنده اى عصبى گفت: خوب، ژان، موفق شدى. 

ـ در حالى كه پاور به سوى او به جلو مى رفت، در جوابش گفت: البته كه موفق شدم. ولى نه از

سر سالمتى آدمى كله تخم مرغى مثل تو.

ـ "نیل" در حالى كه ھم چنان مشغول جويدن انگشت شست خويش بود، مويه كنان و با عجز و

زارى گفت: 

ژان، متاسفم. من بیمار بودم. قادر به رانندگى نبودم، ولى برايت ماشین تھیه كردم. آرى من اين كار

را كردم...

ـ ژان با حواله مشتى بر شكم وى، او را به دو نیمه اى كه بر روى ھم تا شده باشند، خم نموده و با

لبخندى گفت: خوب بود. حاال برايمون صبحانه اى درست كن. و كارى كن كه قھوه غلیظ و خوب

باشد.

ھربرت كه در كنار درب ناظر صحنه بود، ھیچ كلمه اى بر لب نیاورد. بى شك، اين بھترين كارى بود

كه مى توانست انجام دھد. او كشان كشان به سمت میز رفته و تمام سنگینى خود را محكم بر

روى يك صندلى در كنار آن ول كرد. محكمى اين كار او چنان بود كه يك تكه ديگر شومینه از جايش

كنده شد. 

ـ غرغر كنان گفت: من از اون سر در نمى آرم. 

ـ ننه پاور پرسید: ژان، اين بچه، كیه؟ 

او مسلسل خود را در گوشه اتاق چنان عادى بر زمین گذاشت كه انگار پس از بازگشت از يك گردش

و قدم زنى در يك پارك، عصايش را بر ديوار تكیه مى داد. 

ـ ننه پاور افزود: من با او بنا به قرار قبلى، در فرودگاه آشنا گشتم. اما موفق نشدم حتى يك كلمه

درست و حسابى از زير زبانش بیرون بكشم. او برايم از يك واقعه... مشاھده ھواپیماھا و يا از

چیزھايى كه در ھمین مايه ھا بودند، حرف مى زد كه ھیچى سر در نیاوردم.

ژان كه داشت براى خودش سیگارى را مى پیچید، از خنده روده بر شده بود. 

ـ ننه، ھنوز دوستم "نیك" را به تو معرفى نكرده ام. در زندان، او بود كه جانم را نجات داد. اون يكى

ديگر، برادر بزرگش است بنام ھربرت.

ـ ننه پاور با يك حالت مشكوكى تكرار كرده و گفت: ھربرت؟ شغل شما چیست، ھربرت؟ 

ـ برادرم ھربرت در پاسخ گفت: من کارآگاه خصوصى ھستم.

يك سكوت طوالنى و سنگینى حاكم شد.

بشقاب "نیل ناتان" از دستش بى اختیار افتاد. ژان سرش را به طرف ھربرت برگرداند. 

ـ با خنده اى عصبى گفت: خوب، ژان، موفق شدى. 

ـ در حالى كه پاور به سوى او به جلو مى رفت، در جوابش گفت: البته كه موفق شدم. ولى نه از

سر سالمتى آدمى كله تخم مرغى مثل تو.

ـ "نیل" در حالى كه ھم چنان مشغول جويدن انگشت شست خويش بود، مويه كنان و با عجز و

زارى گفت: 

ژان، متاسفم. من بیمار بودم. قادر به رانندگى نبودم، ولى برايت ماشین تھیه كردم. آرى من اين كار

را كردم...

ـ ژان با حواله مشتى بر شكم وى، او را به دو نیمه اى كه بر روى ھم تا شده باشند، خم نموده و با

لبخندى گفت: خوب بود. حاال برايمون صبحانه اى درست كن. و كارى كن كه قھوه غلیظ و خوب

باشد.

ھربرت كه در كنار درب ناظر صحنه بود، ھیچ كلمه اى بر لب نیاورد. بى شك، اين بھترين كارى بود

كه مى توانست انجام دھد. او كشان كشان به سمت میز رفته و تمام سنگینى خود را محكم بر

روى يك صندلى در كنار آن ول كرد. محكمى اين كار او چنان بود كه يك تكه ديگر شومینه از جايش

كنده شد. 

ـ غرغر كنان گفت: من از اون سر در نمى آرم. 

ـ ننه پاور پرسید: ژان، اين بچه، كیه؟ 

او مسلسل خود را در گوشه اتاق چنان عادى بر زمین گذاشت كه انگار پس از بازگشت از يك گردش

و قدم زنى در يك پارك، عصايش را بر ديوار تكیه مى داد. 

ـ ننه پاور افزود: من با او بنا به قرار قبلى، در فرودگاه آشنا گشتم. اما موفق نشدم حتى يك كلمه

درست و حسابى از زير زبانش بیرون بكشم. او برايم از يك واقعه... مشاھده ھواپیماھا و يا از

چیزھايى كه در ھمین مايه ھا بودند، حرف مى زد كه ھیچى سر در نیاوردم.

ژان كه داشت براى خودش سیگارى را مى پیچید، از خنده روده بر شده بود. 

ـ ننه، ھنوز دوستم "نیك" را به تو معرفى نكرده ام. در زندان، او بود كه جانم را نجات داد. اون يكى

ديگر، برادر بزرگش است بنام ھربرت.

ـ ننه پاور با يك حالت مشكوكى تكرار كرده و گفت: ھربرت؟ شغل شما چیست، ھربرت؟ 

ـ برادرم ھربرت در پاسخ گفت: من کارآگاه خصوصى ھستم.

يك سكوت طوالنى و سنگینى حاكم شد.

بشقاب "نیل ناتان" از دستش بى اختیار افتاد. ژان سرش را به طرف ھربرت برگرداند. 



جو و فضای موجود را مى شد با چاقو بريد. اما اگر چاقو را به دست من مى دادند، با كمال میل

ھربرت را دريده و تكه تكه اش مى كردم. او چرا اين طورى به آنان پاسخ داد؟ چرا خودش را يك جراح

و متخصص اعصاب، يك حسابدار عالى، پستچى و چیزى غیر از آن كه گفت، معرفى نكرد؟ 

بنا به نظر سناپ، ژان از پاسداران و پلیس ھا نفرت داشت. او حتما در ته دلش، از کارآگاھان

خصوصى ھم خوشش نمى آمد.

ـ پاور ابروانش را در ھم كشیده و گفت: ھان، يك کارآگاه؟

ـ به سرعت خودم را به میان معركه انداخته و گفتم: دقیقا. کارآگاه ھربرت در مورد...(نیل در آن لحظه

شیر آب را براى پر كردن كترى باز نمود.)... او در مورد آب کارآگاھى مى كند!

ـ ننه پاور پرسید: در باره آب چه چیزى را مى توان کارآگاھى كرد؟

ـ جواب دادم: انواع چیزھا. در صد میزان كلر، باكترى ھا، ئیدروژن، ...

ـ ئیدروژن؟ 

ـ بله، شما خوب مى دانید. فرمول آب معرف حضورتان مى باشد. ھربرت بايد مطمئن شود كه به

اندازه كافى ئیدروژن وجود دارد. او براى اداره خدمات آبرسانى "تمیز" كار مى كند.

ـ ننه پاور با تكان دادن كله اش، غرغر كنان گفت: فھمیدم. پس بگو چرا اين قدر پخمه است. 

يخ ھا آب شدند. بھتره كه گفته شود آب ھا از آسیاب افتادند. نیل میز را چید و ھمه بر سر میز

نشسته و صبحانه اى را كه مركب از ساندويچ ژامبون، قھوه سیاه، كرن ـ فلكس و ماست با آناناس

بود، نوش جان مى كرديم. كرن ـ فلكس و ماست با آناناس بنا به پیشنھاد ننه پاور تھیه شده بودند. 

مادر ژان، بدون مسلسل، شبیه ديگر مادران بود. با اين حال، وى را با مسلسل ترجیح مى دادم. او

رو به پسرش كرده و وى را مورد خطاب خويش قرار داد و پرسید: 

ژان من، عزيز مامان، زياد سر حال به نظر نمى رسى، در زندان، خوب غذا مى خوردى؟ 

ـ البته ننه.

ـ میوه ھم ھمین طور؟ بیا يك قوطى ماست آناناسى را بگیر و بخور!

ـ باشه ننه...

ـ مى خواى كه مامان بره، برايت شكر بیاره؟

ـ آه، ننه...

ـ نیل در حالى كه يك قاشق ماست را قورت مى داد، وسط حرف ھا پريد و گفت: ژان، ماست برايت

خوبه. 

بھتر بود كه نیل خفه خون مى گرفت. 

جو و فضای موجود را مى شد با چاقو بريد. اما اگر چاقو را به دست من مى دادند، با كمال میل

ھربرت را دريده و تكه تكه اش مى كردم. او چرا اين طورى به آنان پاسخ داد؟ چرا خودش را يك جراح

و متخصص اعصاب، يك حسابدار عالى، پستچى و چیزى غیر از آن كه گفت، معرفى نكرد؟ 

بنا به نظر سناپ، ژان از پاسداران و پلیس ھا نفرت داشت. او حتما در ته دلش، از کارآگاھان

خصوصى ھم خوشش نمى آمد.

ـ پاور ابروانش را در ھم كشیده و گفت: ھان، يك کارآگاه؟

ـ به سرعت خودم را به میان معركه انداخته و گفتم: دقیقا. کارآگاه ھربرت در مورد...(نیل در آن لحظه

شیر آب را براى پر كردن كترى باز نمود.)... او در مورد آب کارآگاھى مى كند!

ـ ننه پاور پرسید: در باره آب چه چیزى را مى توان کارآگاھى كرد؟

ـ جواب دادم: انواع چیزھا. در صد میزان كلر، باكترى ھا، ئیدروژن، ...

ـ ئیدروژن؟ 

ـ بله، شما خوب مى دانید. فرمول آب معرف حضورتان مى باشد. ھربرت بايد مطمئن شود كه به

اندازه كافى ئیدروژن وجود دارد. او براى اداره خدمات آبرسانى "تمیز" كار مى كند.

ـ ننه پاور با تكان دادن كله اش، غرغر كنان گفت: فھمیدم. پس بگو چرا اين قدر پخمه است. 

يخ ھا آب شدند. بھتره كه گفته شود آب ھا از آسیاب افتادند. نیل میز را چید و ھمه بر سر میز

نشسته و صبحانه اى را كه مركب از ساندويچ ژامبون، قھوه سیاه، كرن ـ فلكس و ماست با آناناس

بود، نوش جان مى كرديم. كرن ـ فلكس و ماست با آناناس بنا به پیشنھاد ننه پاور تھیه شده بودند. 

مادر ژان، بدون مسلسل، شبیه ديگر مادران بود. با اين حال، وى را با مسلسل ترجیح مى دادم. او

رو به پسرش كرده و وى را مورد خطاب خويش قرار داد و پرسید: 

ژان من، عزيز مامان، زياد سر حال به نظر نمى رسى، در زندان، خوب غذا مى خوردى؟ 

ـ البته ننه.

ـ میوه ھم ھمین طور؟ بیا يك قوطى ماست آناناسى را بگیر و بخور!

ـ باشه ننه...

ـ مى خواى كه مامان بره، برايت شكر بیاره؟

ـ آه، ننه...

ـ نیل در حالى كه يك قاشق ماست را قورت مى داد، وسط حرف ھا پريد و گفت: ژان، ماست برايت

خوبه. 

بھتر بود كه نیل خفه خون مى گرفت. 



ژان ماست را برداشته و بر صورت نیل كوبید. ماست آناناسى از لب و لوچه اش چكیده و بر روى

پیراھنش مى ريخت.

ننه پاور ابروھایش را باال انداخت، اما ھیچى نگفت.  

ھربرت نفسى كشیده و يك كاسه از كرن ـ فلكس ھاى ريز براى خودش ريخت. او ھم سر حال نبود.

به نظر مى آمد كه اعصاب اون ھم، خط خطى شده باشد. 

بد عنقى ژان، با روشن کردن تلويزيون و خوردن قھوه اى سپرى شد. اخبار بامدادى داشت تازه

شروع مى شد. 

اولین تصويرى كه بر صفحه صدا و سیما ظاھر گشت، مال خودش بود. پلیس اين عكس را چند ماه

پیش، از وى گرفته بود.

"... يك فرار گستاخانه و جسورانه از زندان استرنج ـ دى ـ ھال، در شب گذشته. پاور كه محكومیت

پانزده ساله اش را بخاطر سرقت مسلحانه مى گذراند، به نقل از پلیس، فردى نامرئى و بسیار

خطرناك مى باشد. توصیه مى شود كه به وى نزديك نشويد..."

عكس پاور از صفحه محو شد و جايش را به كله گوينده تلويزيون داد كه چشمانش را مسقیما در

سیماى خسته او دوخته بود. پاور با دھن درگى، دست و پنجه نرم مى كرد.

"... در اين فرار، به ھمراه پاور يك مجرم سیزده ساله، به نام نیكوال سمپل..."

يك دفعه عكس من بر سیماى تلويزيون پیدا شد. ھمان عكسى كه در روزنامه ھا چاپ شده بود.

"... جوان، ساده لوح، بشاش..."

ھر گز نمى توانید تصور كنید كه گوينده چه خزعبالت و حرف ھاى وحشتناكى را در باره ام مى گفت.

" ... سمپل كه يك ماه پیش براى دستبرد زدن به ياقوت سرخ فام وبرن دستگیر شد، در حین

دستگیرى دست به خشونت زد. بنا به روايت پلیس، او داراى شخصیتى خشن بوده و فرد سنگدلى

مى باشد. در واقع اگر ژان پاور را دشمن شماره يك خلق در نظر بگیريم، بى شك نیكوال سمپل

دشمن شماره دو مى باشد. پلیس در تعقیب برادر بزرگ وى، ھربرت سمپل است كه احتماال

خواھد توانست در روشن شدن پرونده و رديابى، فرد موثرى باشد..."

ژان تلويزيون را خاموش كرد. 

ھربرت در مقابل صدا و سیما، در جاى خود میخكوب شده و طورى به صفحه خالى آن خیره شده بود

كه گويى ھمین االن گوينده از آن به بیرون پريده و به او حمله ور خواھد شد. با ھمان حالت گفت:

آن ھا در تعقیب من ھستند. 

ـ ژان لبخند زنان، مرا ديدى زد و گفت: مسلما، آن ھا در پى تو ھستند. ھى، موم! دشمن شماره

! مدارج را زود طى نموده اى!٢

ژان ماست را برداشته و بر صورت نیل كوبید. ماست آناناسى از لب و لوچه اش چكیده و بر روى

پیراھنش مى ريخت.

ننه پاور ابروھایش را باال انداخت، اما ھیچى نگفت.  

ھربرت نفسى كشیده و يك كاسه از كرن ـ فلكس ھاى ريز براى خودش ريخت. او ھم سر حال نبود.

به نظر مى آمد كه اعصاب اون ھم، خط خطى شده باشد. 

بد عنقى ژان، با روشن کردن تلويزيون و خوردن قھوه اى سپرى شد. اخبار بامدادى داشت تازه

شروع مى شد. 

اولین تصويرى كه بر صفحه صدا و سیما ظاھر گشت، مال خودش بود. پلیس اين عكس را چند ماه

پیش، از وى گرفته بود.

"... يك فرار گستاخانه و جسورانه از زندان استرنج ـ دى ـ ھال، در شب گذشته. پاور كه محكومیت

پانزده ساله اش را بخاطر سرقت مسلحانه مى گذراند، به نقل از پلیس، فردى نامرئى و بسیار

خطرناك مى باشد. توصیه مى شود كه به وى نزديك نشويد..."

عكس پاور از صفحه محو شد و جايش را به كله گوينده تلويزيون داد كه چشمانش را مسقیما در

سیماى خسته او دوخته بود. پاور با دھن درگى، دست و پنجه نرم مى كرد.

"... در اين فرار، به ھمراه پاور يك مجرم سیزده ساله، به نام نیكوال سمپل..."

يك دفعه عكس من بر سیماى تلويزيون پیدا شد. ھمان عكسى كه در روزنامه ھا چاپ شده بود.

"... جوان، ساده لوح، بشاش..."

ھر گز نمى توانید تصور كنید كه گوينده چه خزعبالت و حرف ھاى وحشتناكى را در باره ام مى گفت.

" ... سمپل كه يك ماه پیش براى دستبرد زدن به ياقوت سرخ فام وبرن دستگیر شد، در حین

دستگیرى دست به خشونت زد. بنا به روايت پلیس، او داراى شخصیتى خشن بوده و فرد سنگدلى

مى باشد. در واقع اگر ژان پاور را دشمن شماره يك خلق در نظر بگیريم، بى شك نیكوال سمپل

دشمن شماره دو مى باشد. پلیس در تعقیب برادر بزرگ وى، ھربرت سمپل است كه احتماال

خواھد توانست در روشن شدن پرونده و رديابى، فرد موثرى باشد..."

ژان تلويزيون را خاموش كرد. 

ھربرت در مقابل صدا و سیما، در جاى خود میخكوب شده و طورى به صفحه خالى آن خیره شده بود

كه گويى ھمین االن گوينده از آن به بیرون پريده و به او حمله ور خواھد شد. با ھمان حالت گفت:

آن ھا در تعقیب من ھستند. 

ـ ژان لبخند زنان، مرا ديدى زد و گفت: مسلما، آن ھا در پى تو ھستند. ھى، موم! دشمن شماره

! مدارج را زود طى نموده اى!٢



ـ در حالى كه تالش كردم يك حالت بشاشى به خود بگیرم، در جوابش گفتم: بله. حاال چه اتفاقى

خواھد افتاد؟

ـ نخست ھمه مان برويم، يك كمى بخوابیم. چیزى كه بھش نیاز داريم. مگه نه، ننه؟ 

ـ ژان، حق با توست.

 خواھم ديد. نیل،۴ـ در اين فاصله، نیل رفته و بچه ھا را جمع و جور خواھد كرد. آن ھا را در ساعت

خیلى خوب مى شه كه در موقع برگشت، يك قوطى بیسكويت و يا چیز ديگرى را با خودت بیارى.

ـ باشه ژان. 

 خلق! موم از آن خوشم مى آد.٢ـ ژان لبخند زنان، بر شانه ام كوبید و گفت: عالى، دشمن شماره 

اون بھت خوب مى آد. 

باالخره با ھربرت خلوت كرديم. ما يك اتاق مشترك در طبقه اول داشتیم كه تقريبا به ھمان اندازه

اتاق نشیمن راحت بود.

دو تخت كج و معوج چسبیده به ھم، يك صندلى سه پايه و يك جالباسى بى در و پیكر. پنجره اتاق

رو به كارگاه ساختمان سازى پشت خانه بود. شیشه ھايش به قدرى كثیف بودند كه به زحمت مى

شد از وراى آن ھا چیزى را ديد. 

براى مدتى طوالنى، ھیچ كدام از ما حرفى نزد. ھربرت خسته و كوفته به نظر مى آمد. چھره اش

پوشیده از گرد و خاك و موھايش آشفته و به ھم ریخته بودند. 

ـ سرانجام وى به حرف آمد و پرسید: نیك، چگونه توانستى اين كار را بكنى؟ 

برادر تنى من! ابتدا سرقت جواھرات... و حاال اين ...

اين ... ژان پاور يك ديوانه جانى است. به عبارتى ديگر مى خواھم بگويم كه جانى ديوانه اى است.

و مادرش! تو آخه چگونه توانستى اين چنین عمل كنى؟ پلیس در تعقیب من مى باشد. و وقتى كه

مرا پیدا كنند، كارم ديگه تمامه و جھان به آخر خواھد رسید. آنان مرا دستگیر خواھند كرد و من ھیچ

وقت نخواھم توانست طوطى بنفش را پیدا كنم. ديگر ھر گز نخواھم توانست كارى بكنم. نیك، آن ھا

حداقل بیست سال زندان برايم، خواھند بريد. بیست سال! شوخى نیست... خودم را تسلیم

خواھم ساخت. خودم را يا در اختیار دادگسترى قرار خواھم داد و يا ھم به زير اتوبوسى خواھم

انداخت... نمى دانم چه سرنوشتى در انتظارم است؟ 

براى نشستن در كنارش، صبر كردم تا كمى آرام گیرد. 

گوش بده ھربرت! من بى گناھم. من ياقوت سرخ را ندزديده ام.

ـ اما، نیك، قاضى...

ـ در حالى كه تالش كردم يك حالت بشاشى به خود بگیرم، در جوابش گفتم: بله. حاال چه اتفاقى

خواھد افتاد؟

ـ نخست ھمه مان برويم، يك كمى بخوابیم. چیزى كه بھش نیاز داريم. مگه نه، ننه؟ 

ـ ژان، حق با توست.

 خواھم ديد. نیل،۴ـ در اين فاصله، نیل رفته و بچه ھا را جمع و جور خواھد كرد. آن ھا را در ساعت

خیلى خوب مى شه كه در موقع برگشت، يك قوطى بیسكويت و يا چیز ديگرى را با خودت بیارى.

ـ باشه ژان. 

 خلق! موم از آن خوشم مى آد.٢ـ ژان لبخند زنان، بر شانه ام كوبید و گفت: عالى، دشمن شماره 

اون بھت خوب مى آد. 

باالخره با ھربرت خلوت كرديم. ما يك اتاق مشترك در طبقه اول داشتیم كه تقريبا به ھمان اندازه

اتاق نشیمن راحت بود.

دو تخت كج و معوج چسبیده به ھم، يك صندلى سه پايه و يك جالباسى بى در و پیكر. پنجره اتاق

رو به كارگاه ساختمان سازى پشت خانه بود. شیشه ھايش به قدرى كثیف بودند كه به زحمت مى

شد از وراى آن ھا چیزى را ديد. 

براى مدتى طوالنى، ھیچ كدام از ما حرفى نزد. ھربرت خسته و كوفته به نظر مى آمد. چھره اش

پوشیده از گرد و خاك و موھايش آشفته و به ھم ریخته بودند. 

ـ سرانجام وى به حرف آمد و پرسید: نیك، چگونه توانستى اين كار را بكنى؟ 

برادر تنى من! ابتدا سرقت جواھرات... و حاال اين ...

اين ... ژان پاور يك ديوانه جانى است. به عبارتى ديگر مى خواھم بگويم كه جانى ديوانه اى است.

و مادرش! تو آخه چگونه توانستى اين چنین عمل كنى؟ پلیس در تعقیب من مى باشد. و وقتى كه

مرا پیدا كنند، كارم ديگه تمامه و جھان به آخر خواھد رسید. آنان مرا دستگیر خواھند كرد و من ھیچ

وقت نخواھم توانست طوطى بنفش را پیدا كنم. ديگر ھر گز نخواھم توانست كارى بكنم. نیك، آن ھا

حداقل بیست سال زندان برايم، خواھند بريد. بیست سال! شوخى نیست... خودم را تسلیم

خواھم ساخت. خودم را يا در اختیار دادگسترى قرار خواھم داد و يا ھم به زير اتوبوسى خواھم

انداخت... نمى دانم چه سرنوشتى در انتظارم است؟ 

براى نشستن در كنارش، صبر كردم تا كمى آرام گیرد. 

گوش بده ھربرت! من بى گناھم. من ياقوت سرخ را ندزديده ام.

ـ اما، نیك، قاضى...



ـ ھربرت، ھمه آن ھا پاپوش و ساختگى بود. در آن موقع متوجه موضوع نشدم، ولى آن را بايستى

حدس مى زدم...

با آرامش خاطر، ھمه داستان را از سیر تا پیاز و از اول تا آخر، برايش تعريف كردم. 

ديدار سناپ و بويل، فانس، وبرن، ژان پاور... ھمه چیز را به زبان ساده، برايش توضیح دادم. ھمه اين

حرف ھا بیست دقیقه طول كشید و در تمام اين مدت، ھربرت در جاى خودش خشكش زده بود و

جنب نمى خورد. او دو دستى تشك را محكم گرفته بود، اما مطمئن نبودم كه حرف ھاى مرا جدى

گرفته باشد. وقتى كه صحبت ام تمام شد، ھربرت در حالى كه سرش را مى خاراند، داشت مرا از

سر تا پا  ورانداز مى كرد. 

ـ مى خواھى بگى كه... تو ھیچ كارى نكرده اى؟

ـ ھربرت، زبانم مو درآورد تا ھمین را به تو بگويم.

ـ سناپ و بويل، تنھا افراديند كه در جريان كارھاى تو ھستند؟ اما آن ھا...

ـ بله. آن ھا چشیدند. 

ـ چى چى را چشیدند؟ 

ـ ھیچى را. آن ھا مردند. آن ھا در يك تصادف اتوموبیل غزل... را خوانده و شربت...

ـ آه! و حاال چه بايد كرد؟

ـ در حال برخاستن از جايم، گفتم اعتراف مى كنم كه نمى دانم. خیال مى كنم كه ما بايد سرنخ

فانس اسرار آمیز را كه ھمه به دنبالش ھستند، پیدا كنیم. اگر ھم پلیس ما را گرفت، اين كار ما 

مى تواند براى معامله كردن با آن به دردمان بخورد. اما فعال بايد تو ژان و ننه پاور را متقاعد سازى كه

آدم بى سر و پا و ولگردى ھستى. اگر آن ھا كشف كنند كه تو كارآگاه خصوصى ھستى، حساب ما

ساخته است.

ـ در رابطه با حسابمان، تو به من بدھكار نیستى...

ـ ھربرت، آن ھا ما را خواھند كشت. واقعا ما را مى كشند! تو بايد تالش كنى تا خودت را به صورت

گانگستر در بیارى. بايد مثل يك گانگستر عمل كرد. بايد گانگستر بود. تو بايد ھر چه زودتر اين كار را

شروع كنى.

ھربرت جستى زد و از جايش برخاست، شانه ھايش را پھن كرد، سینه اش را پر از ھوا ساخته و

بازوانش را دراز نمود. سپس در حالى كه سرش را به عقب انداخته و دھانش كج شده بود، با خنده

مھیبى تركید. او غرغر كنان گفت: آلكاپون، من ھستم .

ـ مى خواھى بگويى، آلكا ـ سلتزر. 
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ديدار سناپ و بويل، فانس، وبرن، ژان پاور... ھمه چیز را به زبان ساده، برايش توضیح دادم. ھمه اين

حرف ھا بیست دقیقه طول كشید و در تمام اين مدت، ھربرت در جاى خودش خشكش زده بود و

جنب نمى خورد. او دو دستى تشك را محكم گرفته بود، اما مطمئن نبودم كه حرف ھاى مرا جدى

گرفته باشد. وقتى كه صحبت ام تمام شد، ھربرت در حالى كه سرش را مى خاراند، داشت مرا از
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ـ ھربرت، زبانم مو درآورد تا ھمین را به تو بگويم.

ـ سناپ و بويل، تنھا افراديند كه در جريان كارھاى تو ھستند؟ اما آن ھا...

ـ بله. آن ھا چشیدند. 

ـ چى چى را چشیدند؟ 

ـ ھیچى را. آن ھا مردند. آن ھا در يك تصادف اتوموبیل غزل... را خوانده و شربت...

ـ آه! و حاال چه بايد كرد؟

ـ در حال برخاستن از جايم، گفتم اعتراف مى كنم كه نمى دانم. خیال مى كنم كه ما بايد سرنخ

فانس اسرار آمیز را كه ھمه به دنبالش ھستند، پیدا كنیم. اگر ھم پلیس ما را گرفت، اين كار ما 

مى تواند براى معامله كردن با آن به دردمان بخورد. اما فعال بايد تو ژان و ننه پاور را متقاعد سازى كه

آدم بى سر و پا و ولگردى ھستى. اگر آن ھا كشف كنند كه تو كارآگاه خصوصى ھستى، حساب ما

ساخته است.

ـ در رابطه با حسابمان، تو به من بدھكار نیستى...

ـ ھربرت، آن ھا ما را خواھند كشت. واقعا ما را مى كشند! تو بايد تالش كنى تا خودت را به صورت

گانگستر در بیارى. بايد مثل يك گانگستر عمل كرد. بايد گانگستر بود. تو بايد ھر چه زودتر اين كار را

شروع كنى.

ھربرت جستى زد و از جايش برخاست، شانه ھايش را پھن كرد، سینه اش را پر از ھوا ساخته و

بازوانش را دراز نمود. سپس در حالى كه سرش را به عقب انداخته و دھانش كج شده بود، با خنده

مھیبى تركید. او غرغر كنان گفت: آلكاپون، من ھستم .

ـ مى خواھى بگويى، آلكا ـ سلتزر. 



ولى او صداى مرا نشنید.

وى را به حال خودش رھا كردم تا برود دوشى بگیرد. دلم مى خواست قبل از خوابیدن، خودم را

بشورم. در آن ھنگام از روز، شانس براى اولین بار به من لبخندى زد. زمانى كه شیر آب را باز كرده

بودم و نخ آب قھوه اى مانندى را كه از آن تف كنان ريزش مى كرد، تماشا مى كردم، صداى باز شدن

درب اتاقى را در پائین شنیدم. بى درنگ شیر را بستم. قبال به شما گفته بودم كه از طريق

سوراخى واقع در سقف سالن مى شد حمام را ديد زد. ھمین سوراخ باعث شد تا از مكالمات ژان و

مادرش خشكم زند. آن ھا فكر مى كردند كه تنھايند و كسى صدايشان را نمى شنود. 

ـ ننه پاور پرسید: میگرن تو بھتر شده، ژان؟ 

ـ آره، ننه، تو برايم آرام بخشى.  

ـ آيا وقتى كه ھمه اعضاى باند اينجا باشند، سر حال خواھى بود؟

ـ سر حال كامل.

ـ ژان، تو بايد به آن ھا نشان بدھى كه چه كسى ارباب ھمه است. با "اد اعظم" كه سعى مى كند

اين ور ھا پايش را باز كند...

ـ ننه، براى اد اعظم نقشه دارم. 

براى اين كه بتوانم از سوراخ ديدى بزنم، روى زانوانم، كمى خم شدم. زاويه ديدم به پشت ژان ختم

مى شد. خوبی اش اين بود كه ننه پاور را نمى ديدم، زيرا اگر من او را مى ديدم، او ھم 

مى توانست مرا ببیند.

ـ ژان در ادامه حرف ھايش گفت: ابتدا ما كارى و يا حمله اى خواھیم كرد. كارى كه واقعا مھم

باشد...

تو داستان مرا مى دونى كه چگونه دوباره شروع به كار مى كنم. 

شايد از "بانك انگلیس"، و يا جواھرات سلطنتى... ھنوز نمى دانم. بعدش ھم به حساب اد اعظم

خواھم رسید. 

ـ ژان، تو به اسلحه احتیاج خواھى داشت. 

ـ يقینا،ننه. براى ھمین است كه پیش از نشست مى خواھم بروم، فانس را ببینم. 

گوش ھايم را تیز كردم. شنیدن اين حرف ھا بیش تر به روياھا مى ماند تا واقعیت. جواب ننه پاور،

فراتر از انتظارم بود.

ـ پنه لوپ؟ (زن پاكدامن، با وفاى الیسه در كتاب ھرودت مورخ يونان باستان ـ مترجم)

ـ دقیقا. براى اعالن جنگ، برايش جنگ افزار كافى خواھم خريد.

ولى او صداى مرا نشنید.

وى را به حال خودش رھا كردم تا برود دوشى بگیرد. دلم مى خواست قبل از خوابیدن، خودم را

بشورم. در آن ھنگام از روز، شانس براى اولین بار به من لبخندى زد. زمانى كه شیر آب را باز كرده

بودم و نخ آب قھوه اى مانندى را كه از آن تف كنان ريزش مى كرد، تماشا مى كردم، صداى باز شدن

درب اتاقى را در پائین شنیدم. بى درنگ شیر را بستم. قبال به شما گفته بودم كه از طريق

سوراخى واقع در سقف سالن مى شد حمام را ديد زد. ھمین سوراخ باعث شد تا از مكالمات ژان و

مادرش خشكم زند. آن ھا فكر مى كردند كه تنھايند و كسى صدايشان را نمى شنود. 

ـ ننه پاور پرسید: میگرن تو بھتر شده، ژان؟ 

ـ آره، ننه، تو برايم آرام بخشى.  

ـ آيا وقتى كه ھمه اعضاى باند اينجا باشند، سر حال خواھى بود؟

ـ سر حال كامل.

ـ ژان، تو بايد به آن ھا نشان بدھى كه چه كسى ارباب ھمه است. با "اد اعظم" كه سعى مى كند

اين ور ھا پايش را باز كند...

ـ ننه، براى اد اعظم نقشه دارم. 

براى اين كه بتوانم از سوراخ ديدى بزنم، روى زانوانم، كمى خم شدم. زاويه ديدم به پشت ژان ختم

مى شد. خوبی اش اين بود كه ننه پاور را نمى ديدم، زيرا اگر من او را مى ديدم، او ھم 

مى توانست مرا ببیند.

ـ ژان در ادامه حرف ھايش گفت: ابتدا ما كارى و يا حمله اى خواھیم كرد. كارى كه واقعا مھم
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تو داستان مرا مى دونى كه چگونه دوباره شروع به كار مى كنم. 
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ـ ژان، در حال حاضر، تو بايد كمى بخوابى. نمى خواھم كه پسرم با چشم ھاى پف كرده به جنگ

برود.

ـ ننه، تو نسبت به من خیلى لطف دارى. 

ـ ژان جون، من دوستت دارم.

پس از آن، آن ھا به اتاق شان رفتند و من ديگر نتوانستم چیزى بشنوم. وقتى بلند شدم تا به اتاقم

بروم، احساس كردم كه حالم بھتر از ھمیشه مى باشد. شايد سناپ و بويل مرده بودند و پلیس در

تعقیبم بود، ولى باالخره چیزكى در باره فانس دستگیرم شده بود. او مرد نبوده و بلكه يك زن بود و

اين زن "پنه لوپ" نام داشت.

 

ـ ژان، در حال حاضر، تو بايد كمى بخوابى. نمى خواھم كه پسرم با چشم ھاى پف كرده به جنگ
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بروم، احساس كردم كه حالم بھتر از ھمیشه مى باشد. شايد سناپ و بويل مرده بودند و پلیس در
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بخش دھم 

ناپديدى

شش ساعت بعد، درست ھنگام نھار، ھربرت مرا بیدار كرد. چشمانم را باز كرده و دوباره بستم.

نفس عمیقى كشیده و مجددا آنھا را گشودم. صدايى مثل خوك از خودم در آوردم. آرى خواب نما

نشده بودم و آن چه را كه مى ديدم، كامال واقعیت داشت. اما با اين وجود نمى توانستم باورش

كنم. 

از ھربرت خواسته بودم كه اداى گانگسترھا را در بیاره. او مفھوم حرف مرا خوب نگرفته و ظاھر خود

را به شكل گانگسترھا در آورده  بود. يك كت و شلوار خاكسترى چارخونه اى مدل قديمى با دگمه

ھايى بر روى لنگه ھاى شلوارش، يك پیراھن سفید، پوشیده و يك كراوات باريك زده بود و براى

سنگ تمام گذاشتن يك شاپو ھم بر سرداشت. شاپو از نوع نرم و با لبه اى از پارچه اطلسى بود كه

تا باالى چشمانش را مى پوشانید. شاپو را به قدرى پائین كشیده بود كه به سختى مى ديد.

دستمالى از جیب روى سینه اش به بیرون زده بود. او فقط يك مسلسل در جلد چرمى خشك، كم

داشت. 

 لبانش گفت: بر پا، جوجه! منم، "ھرى" كبیر. ـ با گوشه

ـ آھى كشیده و گفتم: آ، نه، ھربرت. از كدوم لونه اى اين لباس ھا را كش رفته اى؟ 

ـ از رخت آويز. آن جا پر از لباس اندازه توست، ھى پاشو! وقت غذاست. 

اما تا دھانم را باز كردم كه به وى آن را گوشزد كنم، او از اتاق بیرون رفته بود. به سرعت، يكى از

پیراھن ھاى تمیز واقع در رخت كن را پوشیدم. اما شلوار و كفش زندانم را نگھداشتم. نگھداشتن

كفش ھا فكر بسیار عالى بود، اما در آن موقع نمى دانستم كه ھمین كفش ھا روزى جانم را نجات

خواھند داد. به ھر حال اين كفش ھا نبودند كه ضمن پائین آمدن از پله ھا، حواس مرا به خود

مشغول ساخته بودند، بلكه داشتم به خود مى گفتم كه ژان پاور و مادرش در باره لباس ھاى

ھربرت چه فكرى خواھند كرد؟

وقتى كه به پیش شان رفتم، ھم چنان شوكه شده بودند. ژان و نیل يخ شان زده بود. چنگال ھای

شان به ھمراه اسپاگتى دست پخت ننه پاور، در ھوا ثابت مانده و ماكارونى ھا در فضاى آزاد و در

جلوى دھان شان، نوسان مى كردند. 

ـ ھربرت گفت: خوش مى گذره، ژان؟ چه خوب بود كه يك گپى مى زديم.

بخش دھم 

ناپديدى

شش ساعت بعد، درست ھنگام نھار، ھربرت مرا بیدار كرد. چشمانم را باز كرده و دوباره بستم.

نفس عمیقى كشیده و مجددا آنھا را گشودم. صدايى مثل خوك از خودم در آوردم. آرى خواب نما

نشده بودم و آن چه را كه مى ديدم، كامال واقعیت داشت. اما با اين وجود نمى توانستم باورش

كنم. 

از ھربرت خواسته بودم كه اداى گانگسترھا را در بیاره. او مفھوم حرف مرا خوب نگرفته و ظاھر خود

را به شكل گانگسترھا در آورده  بود. يك كت و شلوار خاكسترى چارخونه اى مدل قديمى با دگمه

ھايى بر روى لنگه ھاى شلوارش، يك پیراھن سفید، پوشیده و يك كراوات باريك زده بود و براى

سنگ تمام گذاشتن يك شاپو ھم بر سرداشت. شاپو از نوع نرم و با لبه اى از پارچه اطلسى بود كه

تا باالى چشمانش را مى پوشانید. شاپو را به قدرى پائین كشیده بود كه به سختى مى ديد.

دستمالى از جیب روى سینه اش به بیرون زده بود. او فقط يك مسلسل در جلد چرمى خشك، كم

داشت. 

 لبانش گفت: بر پا، جوجه! منم، "ھرى" كبیر. ـ با گوشه

ـ آھى كشیده و گفتم: آ، نه، ھربرت. از كدوم لونه اى اين لباس ھا را كش رفته اى؟ 

ـ از رخت آويز. آن جا پر از لباس اندازه توست، ھى پاشو! وقت غذاست. 

اما تا دھانم را باز كردم كه به وى آن را گوشزد كنم، او از اتاق بیرون رفته بود. به سرعت، يكى از

پیراھن ھاى تمیز واقع در رخت كن را پوشیدم. اما شلوار و كفش زندانم را نگھداشتم. نگھداشتن

كفش ھا فكر بسیار عالى بود، اما در آن موقع نمى دانستم كه ھمین كفش ھا روزى جانم را نجات

خواھند داد. به ھر حال اين كفش ھا نبودند كه ضمن پائین آمدن از پله ھا، حواس مرا به خود

مشغول ساخته بودند، بلكه داشتم به خود مى گفتم كه ژان پاور و مادرش در باره لباس ھاى

ھربرت چه فكرى خواھند كرد؟

وقتى كه به پیش شان رفتم، ھم چنان شوكه شده بودند. ژان و نیل يخ شان زده بود. چنگال ھای

شان به ھمراه اسپاگتى دست پخت ننه پاور، در ھوا ثابت مانده و ماكارونى ھا در فضاى آزاد و در

جلوى دھان شان، نوسان مى كردند. 

ـ ھربرت گفت: خوش مى گذره، ژان؟ چه خوب بود كه يك گپى مى زديم.



ـ رشته كالم را به دست گرفته و چنین شروع كردم: ھربرت، من فكر نمى كنم كه...

ھمین كه اين چند كلمه از دھانم در آمد، ھربرت يك دفعه يقه ام را گرفته و چنان به طرف خودش

كشید كه نزديك بود پیراھنم را پاره كند. 

او غرغركنان گفت: مرا "ھرى كبیر" صدا كن، بى عرضه! 

چشمكى به من زده و ولم كرد. محكم بر روى يك صندلى افتادم. 

ـ ژان با دلواپسى پرسید: حال داداش خوبه؟ 

ـ در جوابش گفتم: آره.

براى يك دفعه ھم كه شده، يك نفس كوتاه راحتى كشیدم.

ـ نیل به من تعارفى كرده و گفت: اسپاگتى مى خواى؟ 

ـ نه سپاسگزارم. گرسنه نیستم. 

ھنوز ھم نمى دانم كه چگونه توانستم از خوردن آن غذا، خود دارى نمايم.

ھیچ كسى حرف نمى زد. فقط گه گاھى، غرغر ھربرت سكوت را به ھم مى زد. سرانجام ژان

چنگال خود را انداخت. وى رو به من كرد و گفت: من بايد به بیرون بروم. موم، تو مطمئنى كه حال

داداشت خوبه؟ 

ـ مطمئن، ژان. او فقط يك كمى ھیجان زده شده است. 

ـ تو از وى به خوبى مواظبت كن!

ـ ژان، نگران مباش! 

او از جايش برخاست و صورت مامانش را با شست دستش نوازش داد. 

ـ مامانش گفت: ژان، به موقع براى جلسه برگرد!

ـ ھربرت بلندتر تكرار كرد: آره، ژان، سر موقع در اين جا باش! 

نگاه ھاى ژان يخ زدند. ولى او خون سرديش را حفظ كرد. 

او قول داد كه تا دو ساعت ديگر بر گردد.

ـ تا بازگشت من، ھیچ كسى از اين جا خارج نشود، فھمیديد؟ 

از فرصت به دست آمده در اثر رفتن ژان به اتاقش براى پیدا كردن پالتويى، استفاده كرده و بازوى

ھربرت را گرفته و به طرف طبقه اول كشیدم. 

ننه پاور ما را در حین باال رفتن از پله ھا، با چشمان بد ريخت و شكاك خود ديد. در ھر صورت، حتى

زمانى كه شكاك ھم نبود، چشمانش بد ريخت بودند. 

ـ رشته كالم را به دست گرفته و چنین شروع كردم: ھربرت، من فكر نمى كنم كه...

ھمین كه اين چند كلمه از دھانم در آمد، ھربرت يك دفعه يقه ام را گرفته و چنان به طرف خودش

كشید كه نزديك بود پیراھنم را پاره كند. 

او غرغركنان گفت: مرا "ھرى كبیر" صدا كن، بى عرضه! 

چشمكى به من زده و ولم كرد. محكم بر روى يك صندلى افتادم. 

ـ ژان با دلواپسى پرسید: حال داداش خوبه؟ 

ـ در جوابش گفتم: آره.

براى يك دفعه ھم كه شده، يك نفس كوتاه راحتى كشیدم.

ـ نیل به من تعارفى كرده و گفت: اسپاگتى مى خواى؟ 

ـ نه سپاسگزارم. گرسنه نیستم. 

ھنوز ھم نمى دانم كه چگونه توانستم از خوردن آن غذا، خود دارى نمايم.

ھیچ كسى حرف نمى زد. فقط گه گاھى، غرغر ھربرت سكوت را به ھم مى زد. سرانجام ژان

چنگال خود را انداخت. وى رو به من كرد و گفت: من بايد به بیرون بروم. موم، تو مطمئنى كه حال

داداشت خوبه؟ 

ـ مطمئن، ژان. او فقط يك كمى ھیجان زده شده است. 

ـ تو از وى به خوبى مواظبت كن!

ـ ژان، نگران مباش! 

او از جايش برخاست و صورت مامانش را با شست دستش نوازش داد. 

ـ مامانش گفت: ژان، به موقع براى جلسه برگرد!

ـ ھربرت بلندتر تكرار كرد: آره، ژان، سر موقع در اين جا باش! 

نگاه ھاى ژان يخ زدند. ولى او خون سرديش را حفظ كرد. 

او قول داد كه تا دو ساعت ديگر بر گردد.

ـ تا بازگشت من، ھیچ كسى از اين جا خارج نشود، فھمیديد؟ 

از فرصت به دست آمده در اثر رفتن ژان به اتاقش براى پیدا كردن پالتويى، استفاده كرده و بازوى

ھربرت را گرفته و به طرف طبقه اول كشیدم. 

ننه پاور ما را در حین باال رفتن از پله ھا، با چشمان بد ريخت و شكاك خود ديد. در ھر صورت، حتى

زمانى كه شكاك ھم نبود، چشمانش بد ريخت بودند. 



موفق شدم تا ھربرت را به اتاقمان ببرم. 

بھش گفتم: تو ديوانه شده اى؟ 

ـ ھربرت قیافه معصومانه اى به خود گرفت و گفت: و لیكن، نیك... تو به من گفتى...

ـ آره درسته كه من بھت گفتم رل يك گانگستر را بازى كن. اما اين به آن معنى نبود كه... آھى

كشیدم. بحث كردن بى ثمر بود. مخصوصا كه وقت آن را  ھم نداشتم. به پنجره نزديك شده و بازش

كردم. 

ـ ھربرت متعجب شد و پرسید: چه كار مى كنى؟ 

ـ به بیرون مى روم. ژان با فانس قرار داره. قصد دارم او را تعقیب نمايم. 

ـ چطورى آن را مى دانى؟ 

ـ در حالى كه لنگه پايم را از روى لبه پنجره به بیرون مى گذاشتم، گفتم: بعدا آن را بھت خواھم

گفت. جاى مرا تا بازگشتم، پر كن!

ـ به آن ھا چه بگويم؟  

ـ كه خوابیده ام.

ـ اگر آن ھا متوجه غیبت تو شدند، چى؟ 

ـ نمى دانم. به آن ھا بگو كه رفته سیگار بخره. 

ـ ھربرت پچ پچ كنان گفت: ولى نیك، تو كه اصال دودى نیستى. 

. هـ خوب، پس بگو كه رفته شكالت مدل سیگارى بخر

خودم را به باالى لبه پنجره رسانده، دنبال راه چاره اى براى پائین آمدن بودم. كار چندان سختى

نبود. اوال پنجره ارتفاع زيادى از زمین نداشت، دوما قلوه سنگ ھايى به عنوان گیره، تا نیمه ھاى

ديوار وجود داشت. خودم را سر دادم. مثل گربه، چھار دست و پا آرام به روى زمین افتادم. در

حقیقت روى يك گربه پائین آمدم. گربه ناراحت شد و ناله كنان، با تمام سرعت خود، در بین سر و

صداى زياد قوطى ھاى كنسرو و شیشه ھاى شكسته، در رفت. 

واى آبرويم رفت! شايد ژان پاور از آن سوى رودخانه تمیز، صداى مرا شنید. براى لحظه اى، خودم را

جمع و جور كرده و به طور مچاله ای، چمباتمه زدم. نفس كوتاھى كشیدم. در اين فكر بودم كه آيا

كسى خواھد آمد تا ببیند اين ھمه ولوله براى چه بود؟ 

اگر كسى مرا در آن جا مى ديد، مى توانستم چنین توجیه كنم كه از روى تخت به اين جا افتاده ام.

اما ھیچ كس به سراغم نیامد. ھنوز شانس با من بود و تركم نكرده بود. يقینا بر روى يك گربه سیاه

افتاده بودم. بى خود نیست كه مى گويند گربه سیاه شانس مى آره. 

موفق شدم تا ھربرت را به اتاقمان ببرم. 

بھش گفتم: تو ديوانه شده اى؟ 

ـ ھربرت قیافه معصومانه اى به خود گرفت و گفت: و لیكن، نیك... تو به من گفتى...

ـ آره درسته كه من بھت گفتم رل يك گانگستر را بازى كن. اما اين به آن معنى نبود كه... آھى

كشیدم. بحث كردن بى ثمر بود. مخصوصا كه وقت آن را  ھم نداشتم. به پنجره نزديك شده و بازش

كردم. 

ـ ھربرت متعجب شد و پرسید: چه كار مى كنى؟ 

ـ به بیرون مى روم. ژان با فانس قرار داره. قصد دارم او را تعقیب نمايم. 

ـ چطورى آن را مى دانى؟ 

ـ در حالى كه لنگه پايم را از روى لبه پنجره به بیرون مى گذاشتم، گفتم: بعدا آن را بھت خواھم

گفت. جاى مرا تا بازگشتم، پر كن!

ـ به آن ھا چه بگويم؟  

ـ كه خوابیده ام.

ـ اگر آن ھا متوجه غیبت تو شدند، چى؟ 

ـ نمى دانم. به آن ھا بگو كه رفته سیگار بخره. 

ـ ھربرت پچ پچ كنان گفت: ولى نیك، تو كه اصال دودى نیستى. 

. هـ خوب، پس بگو كه رفته شكالت مدل سیگارى بخر

خودم را به باالى لبه پنجره رسانده، دنبال راه چاره اى براى پائین آمدن بودم. كار چندان سختى

نبود. اوال پنجره ارتفاع زيادى از زمین نداشت، دوما قلوه سنگ ھايى به عنوان گیره، تا نیمه ھاى

ديوار وجود داشت. خودم را سر دادم. مثل گربه، چھار دست و پا آرام به روى زمین افتادم. در

حقیقت روى يك گربه پائین آمدم. گربه ناراحت شد و ناله كنان، با تمام سرعت خود، در بین سر و

صداى زياد قوطى ھاى كنسرو و شیشه ھاى شكسته، در رفت. 

واى آبرويم رفت! شايد ژان پاور از آن سوى رودخانه تمیز، صداى مرا شنید. براى لحظه اى، خودم را

جمع و جور كرده و به طور مچاله ای، چمباتمه زدم. نفس كوتاھى كشیدم. در اين فكر بودم كه آيا

كسى خواھد آمد تا ببیند اين ھمه ولوله براى چه بود؟ 

اگر كسى مرا در آن جا مى ديد، مى توانستم چنین توجیه كنم كه از روى تخت به اين جا افتاده ام.

اما ھیچ كس به سراغم نیامد. ھنوز شانس با من بود و تركم نكرده بود. يقینا بر روى يك گربه سیاه

افتاده بودم. بى خود نیست كه مى گويند گربه سیاه شانس مى آره. 



بايد مواظب راه رفتن خودم بر روى آجرھايى كه بر سر راه ريخته شده بودند، مى شدم. بنابر اين

نبايد زيادى راه مى رفتم. فورا ساختمان را دور زدم. در طرف ديگر، درى باز و بسته شد. 

ـ به امید ديدار ننه. 

ـ ژان جونم، مواظب خودت باش!

لحظه اى كه به ته راه باريكه رسیدم، ژان داشت گام ھاى بلندى را در جھت رودخانه برمى داشت.

براى اين كه او متوجه حضور من در آن جا نشود، زور زدم تا در حد ممكن، خودم را مثل يك قالى به

ديوار به چسبانم. آن قدر با ديوار يكى شده بودم كه انگار شانه ھايم را به آجر ھاى ديوار میخ كرده

بودند. كارى كردم تا او از من جلو بیافتد. سپس لنگان لنگان، دنبالش كردم. 

او به خیابان "واپینگ" رسید و به طور مورب به دست راست پیچید. قبل از اينكه بدوم، صبر كردم تا او

در گوشه اى ديگر پیچید. كوچه ھا ھمه در آن روز شنبه خلوت بودند. با توجه به اين كه عكس مرا

تلويزيون ھا پخش كرده و مطبوعات چاپ نموده بودند، خلوتى كوچه ھا از اين لحاظ  بنفع من بود.

طبیعى است كه دوست نداشتم یک رھگذر مرا شناسايى كند و در صدد دستگیرى من بیايد. ولى

از طرف ديگر، اين موضوع، كار تعقیب ژان را برايم سخت تر كرده بود و احتمال داشت كه متوجه من

شود. اگر زمانى او به عقب بر مى گشت، ھیچ ازدحام جمعیتى نبود كه در بین آن ھا خود را قايم

كنم. 

به غیر از چند اتوموبیل كه در كنار كوچه پارك شده بودند و ساختمان ھاى فرسوده و زنگ زده، ھیچ

پناه ديگرى را نمى توانستم در صورت نیاز، براى خود مجسم كنم. خوشبختانه، ژان ھیچ وقت

برنگشت تا پشت سرش را نگاه كند. ظاھرا حواسش خیلى مشغول بود. از طرف ديگه، ژان به من

اعتماد كافى داشت. ھیچ دلیلى وجود نداشت تا فكر كند كه تحت تعقیب است. 

درست موقعى به سر كوچه رسیدم كه او وارد ايستگاه مترو مى شد. ايستگاه واپینگ، بر روى خط

سیر سراسرى مترو. چه بايد كرد؟ براى خريد بلیت مترو، پولى در جیب نداشتم و خطر اين مى رفت

كه كسى مرا شناسايى كند. 

ولى اين مسئله ممكن بود براى ژان ھم اتفاق بیافتد. راجع به اين موضوع، ھر چه بیش تر فكر 

مى كردم، گیج تر مى شدم. دشمن شماره يك نمى توانست مثل افراد معمولى، خیلى راحت

سوار مترو شده و باالى شھر برود و دوباره برگردد.

افكارم در مورد وى از اين حد فراتر نرفت. آن ھمه راه را براى اين طى نكرده بودم كه بعدش ھم به

در ايستگاه مترو قرار مالقات داشته سادگى، ژان را به حال خودش رھا كنم. نكنه ژان با "پنه لوپ"

باشد؟  نكنه خروجى ديگرى به طرف رودخانه تمیز باشد؟ گیشه اى در سمت راست وجود داشت،

ولى ھیچ كس در آن نبود. راھى كه به سكو منتھى مى شد، سرازيرى بود و از طرف مقابل گیشه

مى گذشت. براى دور بودن از چشم كنترلچى ھاى احتمالى مترو، با تر دستى زياد، مانند نخ كردن

سوزنى، از جلوى گیشه گذشتم. 

بايد مواظب راه رفتن خودم بر روى آجرھايى كه بر سر راه ريخته شده بودند، مى شدم. بنابر اين

نبايد زيادى راه مى رفتم. فورا ساختمان را دور زدم. در طرف ديگر، درى باز و بسته شد. 

ـ به امید ديدار ننه. 

ـ ژان جونم، مواظب خودت باش!

لحظه اى كه به ته راه باريكه رسیدم، ژان داشت گام ھاى بلندى را در جھت رودخانه برمى داشت.

براى اين كه او متوجه حضور من در آن جا نشود، زور زدم تا در حد ممكن، خودم را مثل يك قالى به

ديوار به چسبانم. آن قدر با ديوار يكى شده بودم كه انگار شانه ھايم را به آجر ھاى ديوار میخ كرده

بودند. كارى كردم تا او از من جلو بیافتد. سپس لنگان لنگان، دنبالش كردم. 

او به خیابان "واپینگ" رسید و به طور مورب به دست راست پیچید. قبل از اينكه بدوم، صبر كردم تا او

در گوشه اى ديگر پیچید. كوچه ھا ھمه در آن روز شنبه خلوت بودند. با توجه به اين كه عكس مرا

تلويزيون ھا پخش كرده و مطبوعات چاپ نموده بودند، خلوتى كوچه ھا از اين لحاظ  بنفع من بود.

طبیعى است كه دوست نداشتم یک رھگذر مرا شناسايى كند و در صدد دستگیرى من بیايد. ولى

از طرف ديگر، اين موضوع، كار تعقیب ژان را برايم سخت تر كرده بود و احتمال داشت كه متوجه من

شود. اگر زمانى او به عقب بر مى گشت، ھیچ ازدحام جمعیتى نبود كه در بین آن ھا خود را قايم

كنم. 

به غیر از چند اتوموبیل كه در كنار كوچه پارك شده بودند و ساختمان ھاى فرسوده و زنگ زده، ھیچ

پناه ديگرى را نمى توانستم در صورت نیاز، براى خود مجسم كنم. خوشبختانه، ژان ھیچ وقت

برنگشت تا پشت سرش را نگاه كند. ظاھرا حواسش خیلى مشغول بود. از طرف ديگه، ژان به من

اعتماد كافى داشت. ھیچ دلیلى وجود نداشت تا فكر كند كه تحت تعقیب است. 

درست موقعى به سر كوچه رسیدم كه او وارد ايستگاه مترو مى شد. ايستگاه واپینگ، بر روى خط

سیر سراسرى مترو. چه بايد كرد؟ براى خريد بلیت مترو، پولى در جیب نداشتم و خطر اين مى رفت

كه كسى مرا شناسايى كند. 

ولى اين مسئله ممكن بود براى ژان ھم اتفاق بیافتد. راجع به اين موضوع، ھر چه بیش تر فكر 

مى كردم، گیج تر مى شدم. دشمن شماره يك نمى توانست مثل افراد معمولى، خیلى راحت

سوار مترو شده و باالى شھر برود و دوباره برگردد.

افكارم در مورد وى از اين حد فراتر نرفت. آن ھمه راه را براى اين طى نكرده بودم كه بعدش ھم به

در ايستگاه مترو قرار مالقات داشته سادگى، ژان را به حال خودش رھا كنم. نكنه ژان با "پنه لوپ"

باشد؟  نكنه خروجى ديگرى به طرف رودخانه تمیز باشد؟ گیشه اى در سمت راست وجود داشت،

ولى ھیچ كس در آن نبود. راھى كه به سكو منتھى مى شد، سرازيرى بود و از طرف مقابل گیشه

مى گذشت. براى دور بودن از چشم كنترلچى ھاى احتمالى مترو، با تر دستى زياد، مانند نخ كردن

سوزنى، از جلوى گیشه گذشتم. 



صداى گام ھاى ژان از دور به گوش مى رسید. پله ھايى، در تاريكى، به زير زمینى مى رفتند. دو

آسانسور ھم در آن جا موجود بودند. فكر وارد شدن در يكى از آن دو، از سرم گذشت. اما به خود

گفتم كه اين كار باعث می شود يا ژان را جلو بزنم و يا اگر عقب گرد کرد، گمش كنم. بنابر اين بھتر

ديدم که از پله ھا به پائین بروم. 

پلكان سیمانى داراى پله ھايى با شیب تند بود كه به دور محورى پیچیده و پائین مى رفت. به

طورى كه آدم فكر مى كرد چاه عمیقى در بین پله ھا قرار دارد. 

رنگ ھاى سفید ديواره، پف كرده و در حال كنده شدن بودند. ھوا سرد و نمناك با بوى نفوذى

رودخانه به ھم راه بود. در حالى كه ھمه قسمت ھاى ايستگاه، يادگار عھد بوق بودند، آسانسورھا

در میان چاھى مدرن با رنگ قرمز شاد، به آرامى باال و پائین مى رفتند. حركت آن ھا، شبیه به

كپسول ھاى فضانوردى بود.

براى لحظه كوتاھى، ژان پاور را از باال ديدم. او به سمت سكويى كه به جنوب مى رفت، روانه بود.

پس او قصد داشت مركز لندن را به سوى "روتر ھیت" و "نیو كروس" ترك كند. 

از ترس اين كه مبادا وقتى مترو مى رسد، ژان مرا قال بگذارد و براى اين كه ردش را گم نكنم،

بیست پله آخرى را چھار تا يكى می كردم. ولى ھیچ مترويى نیامد. در پائین پله ھا نفسى تازه

كردم، خودم را به ديوار چسبانده و سپس راھم را كمى به سمت سكوى مترو كج كرده و محتاطانه

نگاھى به اطراف انداختم. 

ژان پاور بخار شده و در ھوا محو گشته بود. 

در روى سكوى، گام به جلو گذاشتم. دو رديف از چراغ ھاى نئون، نورى سرد و خشن را بر آن جا

مى تابانیدند. 

در نزديكى آن جا، تونل مسیر "روتر ھید" سیاه و بى انتھا بود. تاريكى در چند مترى نه چندان دور،

ريل ھاى براق مترو را در خود مى بلعید. يك صفحه تلويزيونى، براى استفاده رانندگان مترو، در

نزديكى تونل از سقف آويزان بود. وقتى به آن جا رسیدم، تصوير لرزان چیز مبھمى را نشان مى داد. 

ايستگاه مترو سوت و كور بود و به غیر از من، احدالناسى در آن جا نبود. نه مسافرى، نه متروئى، نه

كارمند و كارگرى... ھیچى. 

بر روى سكو به راه خود ادامه دادم. يك سقف گنبدى با آجرھاى لختش سراسر ايستگاه را پوشانده

بود و يك سقف سرپوشیده ديگرى، لبه ھاى بیرونى آن جا را از آسمان جدا مى كرد. تنھا صدايى كه

شنیده مى شد، صداى قطرات آبى بود كه از لوله تھويه مى چكید. اين قطرات بر روى انبوھى از

علف ھاى ھرزى كه بطور معجزه آسايى ھنوز سبز بودند و عمودى از ديواره ھا درآمده بودند، مى

چكیدند. موش گنده اى بر روى ريل ھا، اين سو و آن سو كرد و در زير سكو غیبش زد. ھیچ رد پايى

از پاور نبود. در صورتى كه در آن جا ھیچ راه در رويى وجود نداشت. او به احتمال زياد در ھمان حول و

صداى گام ھاى ژان از دور به گوش مى رسید. پله ھايى، در تاريكى، به زير زمینى مى رفتند. دو

آسانسور ھم در آن جا موجود بودند. فكر وارد شدن در يكى از آن دو، از سرم گذشت. اما به خود

گفتم كه اين كار باعث می شود يا ژان را جلو بزنم و يا اگر عقب گرد کرد، گمش كنم. بنابر اين بھتر

ديدم که از پله ھا به پائین بروم. 

پلكان سیمانى داراى پله ھايى با شیب تند بود كه به دور محورى پیچیده و پائین مى رفت. به

طورى كه آدم فكر مى كرد چاه عمیقى در بین پله ھا قرار دارد. 

رنگ ھاى سفید ديواره، پف كرده و در حال كنده شدن بودند. ھوا سرد و نمناك با بوى نفوذى

رودخانه به ھم راه بود. در حالى كه ھمه قسمت ھاى ايستگاه، يادگار عھد بوق بودند، آسانسورھا

در میان چاھى مدرن با رنگ قرمز شاد، به آرامى باال و پائین مى رفتند. حركت آن ھا، شبیه به

كپسول ھاى فضانوردى بود.

براى لحظه كوتاھى، ژان پاور را از باال ديدم. او به سمت سكويى كه به جنوب مى رفت، روانه بود.

پس او قصد داشت مركز لندن را به سوى "روتر ھیت" و "نیو كروس" ترك كند. 

از ترس اين كه مبادا وقتى مترو مى رسد، ژان مرا قال بگذارد و براى اين كه ردش را گم نكنم،

بیست پله آخرى را چھار تا يكى می كردم. ولى ھیچ مترويى نیامد. در پائین پله ھا نفسى تازه

كردم، خودم را به ديوار چسبانده و سپس راھم را كمى به سمت سكوى مترو كج كرده و محتاطانه

نگاھى به اطراف انداختم. 

ژان پاور بخار شده و در ھوا محو گشته بود. 

در روى سكوى، گام به جلو گذاشتم. دو رديف از چراغ ھاى نئون، نورى سرد و خشن را بر آن جا

مى تابانیدند. 

در نزديكى آن جا، تونل مسیر "روتر ھید" سیاه و بى انتھا بود. تاريكى در چند مترى نه چندان دور،

ريل ھاى براق مترو را در خود مى بلعید. يك صفحه تلويزيونى، براى استفاده رانندگان مترو، در

نزديكى تونل از سقف آويزان بود. وقتى به آن جا رسیدم، تصوير لرزان چیز مبھمى را نشان مى داد. 

ايستگاه مترو سوت و كور بود و به غیر از من، احدالناسى در آن جا نبود. نه مسافرى، نه متروئى، نه

كارمند و كارگرى... ھیچى. 

بر روى سكو به راه خود ادامه دادم. يك سقف گنبدى با آجرھاى لختش سراسر ايستگاه را پوشانده

بود و يك سقف سرپوشیده ديگرى، لبه ھاى بیرونى آن جا را از آسمان جدا مى كرد. تنھا صدايى كه

شنیده مى شد، صداى قطرات آبى بود كه از لوله تھويه مى چكید. اين قطرات بر روى انبوھى از

علف ھاى ھرزى كه بطور معجزه آسايى ھنوز سبز بودند و عمودى از ديواره ھا درآمده بودند، مى

چكیدند. موش گنده اى بر روى ريل ھا، اين سو و آن سو كرد و در زير سكو غیبش زد. ھیچ رد پايى

از پاور نبود. در صورتى كه در آن جا ھیچ راه در رويى وجود نداشت. او به احتمال زياد در ھمان حول و



حوش بود. 

به انتھاى سكو رسیدم و درست ھنگامى كه چرخى زدم، يك غرغر خفیفى به گوشم رسید. چند

لحظه بعد، سر و كله يك دستگاه مترو در تونل پیدا شد. 

براى قايم كردن چھره ام، رو به ديوار نموده و شروع به خواندن نوشته اى كردم كه تاريخ ساخت

محل را توضیح مى داد. در عین حال، ھم زمان با اين كار، از باالى شانه ام، گوشه نگاھم را به طرف

مترو انداختم تا ببینم آيا پاور سوارش مى شود يا نه؟

دو مسافر از آن پیاده شدند و به طرف خروجى رفتند. ھیچ كسى سوار نشد. درھاى مترو دوباره

بسته شدند. سوتى نواخته شد و قطار به راه خود ادامه داد. نقشه تونل را در مقابل چشمان خود

داشتم. نوشته ھا نشان مى دادند اين ايستگاه قديمى ترين زير زمین لندن مى باشد كه توسط

 ساخته شده است. حتما مردم آن١٨۴٣ و ١٨٢۵مھندسى به نام "مارك برانل" در بین سال ھاى 

دوران از اين محل براى عبور با پاى پیاده و قدم زنى و يا براى عبور با درشكه، استفاده مى كردند.

اما آيا در عصر ما ھم، قدم زدن در آن ممكن بود؟ 

به سمت در ورودى تونل بازگشتم. ھنوز صداى قار قار مترو از دور به گوش مى رسید. نمى دانم چرا

به فكرم نرسید كه پاور مى تواند ھمان جاھا باشد!

آن جا خیلى تاريك و خطرناك بود. كافى بود كه يكى قدمى خطا كند تا بر روى ريل ھاى برقى،

جزغاله و برشته شود. تازه اين بماند كه خود ترن ھا ھم در تاريكى به سوى آدمى مى آمدند. به

خود گفتم كه بايد ديوانه بود تا از آن جا به روى ريل ھای واقع در پائین رفت. درسته كه ژان پاور

ديوانه بود، ولى يقینا فانس و يا خود من ديوانه نبوديم. 

داشتم ديگر بر مى گشتم كه درست در ورودى تونل، پس از چند پله، درى نظرم را به خود جلب

كرد. در آن جا يك تنگه عبور به ھمراه سطل ھاى آتش نشانى و يك جعبه عتیقه اى فیوزھا و سپس

درى بلوطى رنگ وجود داشت. 

در صورت نبودن كسى در آن پیرامون، بد نبود كه سركى به آن جا مى كشیدم. براى رسیدن به

درب، سرم را مواظب شدم تا به تابلويى كه بر رويش نوشته شده بود: "عبور از اين مرز به بعد

ممنوع"، نخورد. در ابتدا فكر كردم كه بسته است، بى خودى به عقب و جلو ھلش دادم. سپس

متوجه شدم كه درب، مدل كشويى مى باشد. بنابر اين، چوب شیار پشت در را سر دادم. كلید برق

را پیدا كرده و چراغ را روشن نمودم. 

چه انتظار عبث و بیھوده اى!

درب به اتاقكى خالى باز مى شد كه فقط شامل دو دستگاه تلفن، چند تكه كاغذ پاره پوره بود. ھم

چنین داراى گرد و خاكى بود كه به راحتى قدمت پنجاه ساله داشت. به نظر مى آمد كه يك طرف

اتاق به محل نگھدارى لوازم مورد نیاز اختصاص داشت و طرف ديگر آن با كاشى كارى سفید، داراى

حوش بود. 
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يك دستشويى بود كه چكه مى كرد. 

كارى به اين ندارم كه پاور، قبل از من در آن جا بوده يا نه. اما مسلما او ديگر در آن جا نبود. اتاق به

ھیچ جايى باز نمى شد. چراغ را خاموش كردم. نمى دانم پاور چطورى و با چه ترفندى، با يك زرنگى

قابل تحسین، مرا قال گذاشته بود.

مى بايست قبل از اين كه متوجه غیبت كبرى من شوند، به خانه بر مى گشتم. چاره اى جز اين

نبود. دوباره با آسانسور باال رفته و دوان دوان، بدون اين كه كسى مرا ببیند، ايستگاه مترو را ترك

كردم.

راستى پاور كجا ناپديد شد؟ او نه سوار مترو شد و نه پیاده از تونل عبور كرد. ھیچ سوراخ سنبه اى

براى قايم شدن وجود نداشت و يا ھیچ راه خروجى، ھم نبود. 

حسابم درست از آب در نیامد. فكر مى كردم كه او مرا به فانس خواھد رساند. تیرم به سنگ خورده

و به بن بست رسیده بودم. ديوانه وار و بى ھدف، لگدى به يك پاكت خالى سیگارى كوبیده و با

دستانى در جیب، در خیابان به راه افتادم. اگر از وى تا بدين حد نا امید نشده بودم، مطمئنا حواسم

را بیش تر از اين ھا جمع مى كردم. به ياد مى آورم كه صداى رسیدن ماشینى را شنیدم، اما كوچك

ترين توجه اى بدان ننموده و اھمیتى بھش ندادم. مى بايست وقتى كه يواش مى كرد، يك كارى

كرده و از خود عكس العملى نشان مى دادم. اما متاسفانه زمانى به سويش برگشتم كه صداى باز

شدن درش را شنیدم. افسوس كه ديگه كار از كار گذشته بود.

يكى از پشت سرم پريده و مرا از زمین بلند كرد. فرياد كنان خود را به زمین انداختم. مشتى در چانه

ام نواخته شد. بى ھیچ مقاومتى، خود را ول كردم. 

آن ھا مرا به داخل اتومبیل ھل داده و به سرعت از آن جا دور شديم. 

سرم مى چرخید. به نظر مى رسید كه نصف دندان ھايم در وضعیتى بودند كه به نصف ديگر بدرود

مى گفتند. 

فكر مى كردم كه آن ھا پلیس اند. بعدھا فھمیدم كه زھى خیال باطل! نه تنھا اين چنین نبود، بلكه

از آن ھم بدتر بود.
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مبخش يازدھ

اد اعظم

اتومبیل داراى سه سرنشین بود. دو نفرشان مرا در صندلى عقب، در میان خود گرفته بودند و نفر

سوم رانندگى مى كرد. در قسمت داشبورد عقب، يكى از اين سگ ھاى عروسكى قرار داشت كه

به تناسب اوضاع، سرش را پس و پیش تكان مى داد. اما پس از دقت الزم متوجه شدم كه سر سگ

نبود كه عقب و جلو مى كرد، زيرا كه سر آن بى چاره را از جا كنده بودند. 

از روى ھمین يكى مى شد به آسانى فھمید كه آدم ربايان من از چه قماشى بودند. مشابه آنان را

در نمايش ھاى "اتاق وحشت" مى توان ديد، آن ھم از نوع ترسناك ترين شان كه در میان بقیه چیز

ھاى مخوف، نظر ھمه را به خود جلب مى كنند.

راننده يك پانك بود. او داراى موھاى سبز از ته تراشیده بود. دو میخ در گوش ھايش فرو كرده بود.

عنكبوت درشتى بر روى  پشت گردنش خال كوبى شده بود. آدامس مى جويد. اين كار را چنان

انجام مى داد كه در ھر حركتى، دھانش طورى مى پچید كه گويى مى خواھد از بقیه اعضاى بدنش

جدا گردد.

بنا به موقعیتى كه داشتم، فقط مى توانستم اين ھا را از او ببینم. وانگھى، عالقه اى ھم به ديدن

چیزھايى بیشتر از آن را در باره اش نداشتم.

دو فرد ديگر كه سى و چند ساله مى نمودند، مى توانستند دو برادر يا شاید ھم دو خواھر باشند.

آنان چیزى بین اين دو بودند!

گونه ھاى بد تراشیده، بازوان قوى، شكمى خیكى، مانند ھمه آبجو خوران و سرى تاس كه حاكى از

خصلت ھاى مردانه شان بود. اما كیف ھاى دستى و پیراھن ھاى گلى منگلى شان، شك مرا بر 

مى انگیختند. يكى از آن دو، چند جاى زخم به طور خط خطى بر چھره اش داشت كه تا نزديكى

چشمانش ادامه داشتند. گر چه او كامال سعى كرده بود تا آن را با پودر بپوشاند، ولى كافى نبود.

شايد بھتر بود كه يك گونى بزرگ سیب زمینى را بر سرش مى كشید. مطمئنا، اين طورى بیش تر

مى توانست، سیماى كريه اش را از ديدگان ديگران پوشیده نگه دارد. 

در حدود پنج دقیقه طول كشید تا از رودخانه تمیز گذشته و به سمت شرق برويم. در اين مدت، ھمه

خاموش بودند. 

خواستم در جاى خود، يك تكانى بخورم كه يكى از اين نره غول ھا با زانوى دستش ضربه اى را
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حواله دنده ھاى بغلم كرد. 

ـ آرام باش، بچه خوشگل! با چنان صدايى اين كلمات را غريد كه گويى از اعماق زانوانش باال 

مى آمدند. 

ـ پرسیدم: كجا مى رويم؟ براى كى كار مى كنید؟ 

ـ به زودى ھمه چیز را خواھى دانست.

پانك خنده تمسخرآمیزى كرد. عنكبوت بزرگ سمى در پشت گردنش مى رقصید. دندان ھايم را به

ھم مى فشردم. اين دفعه اولى نبود كه مرا مى بردند تا "با ماشین گشتى بزنم". اما كم كم به

سرم مى زد كه اگر ھیچ كارى نكنم، اين بار مى تواند آخرين بارم باشد. اين غیر عادالنه بود. براى

مرگ، ھنوز خیلى جوان بودم و كشته شدن به دست مردانى كه خود را به شكل زن در آورده بودند،

افت داشت. پدر و مادرم چه خواھند گفت؟ 

از لحظه اى كه اتومبیل براى چراغ قرمزى آھسته كرد، وارد عملیات خود شدم. فكر مى كردم كه

برنامه ام را مو به مو و ثانیه به ثانیه، كامال تنظیم نموده ام. 

تردد سنگین بود. يكى از اين افراد عوضى از پنجره بیرون را ديد مى زد. ديگرى ابروھايش در ھم فرو

رفته بودند. 

"دستگیره در را گرفته و درب را باز كردم و قبل از اينكه آن ھا به خود بیایند و عكس العملى نشان

دھند، به بیرون بپرم. " اين چارچوب كلى طرح من بود. 

اما، آن ھا را دست كم گرفته بودم. خم شدم. دستم دراز شد. از بیست سانتیمتر پیش تر نرفت.

يكى از اون گردن كلفت ھا مشت مالم داد. براى جلب نظر كردن سرنشینان ديگر اتومبیل ھا، 

مى خواستم فرياد بكشم. ولى پیش از آنكه دھانم را بگشايم، ضربه مھلكى بر پشت گردنم فرود

آمد. فكر مى كنم كه با يك كیف دستى بود. اتومبیل به جلو پريد. به ياد سگى كه سر نداشت

افتادم و حالت تھوع به من دست داد.  

وقتى به ھوش آمدم كه خود را در پشت میله ھايى يافتم. اما نه میله ھاى زندان. آن جا شبیه به

اتاقى در يك خانه نبود، بلكه محلى عادى با فضايى تنگ و دراز بود. جايى كه به سختى مى شد

حدس زد كه جاى زندگى است. اگر از درد شديد ناشى از ضربه سرم و تلخى دھانم بگذريم، حالم

در مجموع خوب بود. 

از بیرون صدايى آمد. صداى مھیبى كه در فضا پخش شد. ابتدا يك لرزش و سپس صداى گوش

خراش آھن آالت شنیده شد. اين امر به من كمك كرد تا سريعا بفھمم در كجا ھستم. من 

مى بايست مى توانستم حدس بزنم كه آن جا كجاست. جايى كه ديواره اى چوبى ساده داشت و

داراى نرده ھايى بود و راھروش به ھمان تنگى زندان من با پنجره ھايى مربع شكل بر سقف و

درھاى تو در تو و تاشو بود. آن يك واگون پستى ترنى بود. ولى ترنى كه از كار افتاده و از دور خارج
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شده بود. كجا؟ ايستگاه ويكتوريا؟ 

حدود دو ساعت در جاى خود به طور نشسته ماندم. ھوا گرگ و میش بود. سر آمدن روشنايى روز را

از پشت پرده ھايى كه حايلى بین من و بیرون شده بودند، تماشا مى كردم. ھر آن، انتظار لرزش

حركت قطار را مى كشیدم. اما شپشى ھم نمى پريد. از گرسنگى شكمم قار و قور مى كرد.  بعد

از صبحانه، ديگر چیزى به لب نزده بودم. يواش يواش آرزو مى كردم كه اى كاش نگھبان قطار را 

مى ديدم كه با ساندويچ ھايى در دست، با بسته بندى و آرم مخصوص شركت راه آھن، وارد 

مى شود. اما در اين لحظه به جاى ساندويچ، درب راھرو در جلوى پاى پانك باز شد.

او ھمچنان كه آدامسش را مى لونبوند، به تمسخر من ادامه مى داد. سنجاقى را كه در سوراخ

دماغش فرو كرده بود، فقط براى زيبايى و دكوراسیون نبود. بلكه قیافه اكبیرى و درب و داغونش را با

آن جمع و جور كرده و به ھم دوخته بود. 

با ديدن قیافه اين بابا، آدم خیال مى كرد كه ھمین االنه كه قیمه قیمه اش كند. رنگ پوستش مثل

آھك بود. قیافه نحس و وحشتناكش براى تبلیغات مبارزه با مواد مخدر خوب بود. قیافه اى كه چون

آھك مرده، ترك ترك شده بود. شما بايد تبلیغات ھولناك علیه مواد مخدر را ديده باشید. ولى آشكار

بود كه اين يارو از اين جور چیزھا بى خبر است. او دسته كلیدى را از جیبش درآورد و قفل را باز كرد و

در را گشود. يھو از جايم پريدم.

ـ بھش گفتم: اگر آمده ايد بلیت مترو مرا كنترل كنید، بلیتى ندارم. 

خنده خنیاگرانه اى نمود. 

ـ تاكید كردم: شما بلديد حرف بزنید؟ 

بدون اين كه كلمه اى بر زبان آرد، راھى را كه از آنجا آمده بود، با يك عالمت سر نشانم داد. براى

رفتن به واگون مورد نظرش، به دنبال وى روان گشتم. از روى واگون ھاى بغلى، يكى پس از ديگرى

گذشتیم. ھیچ كدام ار واگون ھا شیشه نداشتند. در مسیر گاراژى كه شبیه به يك كارگاه آھنگرى

بود، به پیش مى رفتیم. 

تل بزرگى از چوب، جلوى ديد را تقريبا گرفته بود. در ضمن كالف ھاى سیم خاردار و پیت ھاى روغن

موتور ھم در آنجا به چشم مى خوردند. حیاط كارگاه محوطه اى بسته و خلوت بود.

ھمه كوپه ھاى واگون دوم، ويژه خواب بودند. از كنار پنج كوپه گذشتیم. درب آخرى باز بود. يك تخت

تنھايى را در آنجا ديدم. يقینا براى نگھدارى و استفاده از اين تخت، بقیه تخت ھاى كوپه را كنده و از

جاى خود در آورده بودند. يك فرش كركى و يك كمد كھنه در زير پنجره قرار داشتند. يك لوستر ھم از

سقف آويزان بود. 

اين ھا به ھیچ وجه چیزھايى نبودند كه شركت راه آھن در آن جا گذاشته باشد. اين يكى را ديگر

مطمئن بودم و اين تنھا چیزى بود كه به درستی اش يقین داشتم. 
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از طريق درب ضخیمى وارد واگون سوم شديم. اين درب، وصله كامال ناجورى براى يك ترن بود. پانك

قبل از باز كردن درب، چند ضربه اى بر آن زد. ما وارد شديم. 

موسیقى كالسیك! اين اولین چیزى بود كه به گوشم خورد. قطعه اى از باخ  و يا ويوالدى، از يك

رادیو پخش استريو، به طور خیلى گنگ و در ھم بر ھم شنیده مى شد. سراسر داخل كوپه با يك

معمارى جالب و با شكوھى آذين بندى شده بود. 

ديوارھاى پوشیده از ابريشم، پرده ھاى دو جداره ابريشمى، چلچراغ ھاى آويزان ...

به نظر مى رسید كه ھمه اشیاى منقول موجود در آن جا را مستقیما از كاخ وبرن آورده اند. در ته آن

جا، شومینه اى با آتش مصنوعى وجود داشت كه به طور تصنعى برق مى زد. يك"بار" در كنار درب

قرار داشت. كتاب ھا مثل گره ھاى يك قالى در ھم فرو رفته و یا چون ديواره اى بر روى ھم تا باال

چیده شده بودند. 

كه در اتوموبیل بودند، بر روى يك صندلى راحتى، نشسته بودند. يكى از آن ھادو "ا ـ وا ـ خواھرى" 

رمان رز را مى خواند و ديگرى چیزى مى بافت. دو نفر ديگر ھم جاھايى را اشغال كرده بودند.

يكى از آن دو، خانمى بود كه پیراھنى از ساتن بر تن داشت. اين پیراھن در بعضى از جاھاى خانم،

كامال چسبان وخیلى قشنگ بود و بھش خوب مى آمد، اما در بعضى از قسمت ھاى بدنش، زيادى

چسبان بود. به طورى كه بعضى از اعضايش، حسابى از بیرون نمايان بود. موھاى "مادام" چنان

بلوند روشن بود كه آدم فكر مى كرد ھمین االن از يك قوطى رنگ بیرون آمده است. 

نفر دوم، يك مرد بود. به زودى متوجه شدم كه او بايد رئیس گروه باشد. او كه مردى در حدود پنجاه

ساله مى نمود، يك لباس بلند خانگى خیلى شیكى با آسترى ابريشمى پوشیده بود. يك دستمال

بزرگ روسرى مانندى بر سر داشت. موھايش آن چنان سفید بودند كه به خود گفتم شايد روزى به

طور ناگھانى از چیزى، بدجورى ترسیده است. شايد ھم خیلى غم و غصه دار بود. رنگ چشمانش

ھم رفته بود. او به چوب سیگاری بلندش كه سیگارى برسرش داشت، پوك ھاى محكمى زده و نم

نمك كوكتل مارتینى خويش را نوش جان مى كرد.

ـ او گفت: شب به خیر. من اد اعظم ھستم.

ـ بالفاصله در جوابش گفتم: من شما را ھم چین عظیم نمى بینم. 

ـ يكى از اين "خواھرك ھا"، ھمانى كه مرا كتك زده بود، چشمانش را از روى كتابش بلند كرده و

گفت:

آدم با اد اعظم اين چنین صحبت نمى كنه، بچه جان! 

ـ چرا كه نه؟ من "اد...ب" ندارم. 

پانك پفى از خنده زد.

از طريق درب ضخیمى وارد واگون سوم شديم. اين درب، وصله كامال ناجورى براى يك ترن بود. پانك

قبل از باز كردن درب، چند ضربه اى بر آن زد. ما وارد شديم. 

موسیقى كالسیك! اين اولین چیزى بود كه به گوشم خورد. قطعه اى از باخ  و يا ويوالدى، از يك

رادیو پخش استريو، به طور خیلى گنگ و در ھم بر ھم شنیده مى شد. سراسر داخل كوپه با يك

معمارى جالب و با شكوھى آذين بندى شده بود. 

ديوارھاى پوشیده از ابريشم، پرده ھاى دو جداره ابريشمى، چلچراغ ھاى آويزان ...

به نظر مى رسید كه ھمه اشیاى منقول موجود در آن جا را مستقیما از كاخ وبرن آورده اند. در ته آن

جا، شومینه اى با آتش مصنوعى وجود داشت كه به طور تصنعى برق مى زد. يك"بار" در كنار درب

قرار داشت. كتاب ھا مثل گره ھاى يك قالى در ھم فرو رفته و یا چون ديواره اى بر روى ھم تا باال

چیده شده بودند. 

كه در اتوموبیل بودند، بر روى يك صندلى راحتى، نشسته بودند. يكى از آن ھادو "ا ـ وا ـ خواھرى" 

رمان رز را مى خواند و ديگرى چیزى مى بافت. دو نفر ديگر ھم جاھايى را اشغال كرده بودند.

يكى از آن دو، خانمى بود كه پیراھنى از ساتن بر تن داشت. اين پیراھن در بعضى از جاھاى خانم،

كامال چسبان وخیلى قشنگ بود و بھش خوب مى آمد، اما در بعضى از قسمت ھاى بدنش، زيادى

چسبان بود. به طورى كه بعضى از اعضايش، حسابى از بیرون نمايان بود. موھاى "مادام" چنان

بلوند روشن بود كه آدم فكر مى كرد ھمین االن از يك قوطى رنگ بیرون آمده است. 

نفر دوم، يك مرد بود. به زودى متوجه شدم كه او بايد رئیس گروه باشد. او كه مردى در حدود پنجاه

ساله مى نمود، يك لباس بلند خانگى خیلى شیكى با آسترى ابريشمى پوشیده بود. يك دستمال

بزرگ روسرى مانندى بر سر داشت. موھايش آن چنان سفید بودند كه به خود گفتم شايد روزى به

طور ناگھانى از چیزى، بدجورى ترسیده است. شايد ھم خیلى غم و غصه دار بود. رنگ چشمانش

ھم رفته بود. او به چوب سیگاری بلندش كه سیگارى برسرش داشت، پوك ھاى محكمى زده و نم

نمك كوكتل مارتینى خويش را نوش جان مى كرد.

ـ او گفت: شب به خیر. من اد اعظم ھستم.

ـ بالفاصله در جوابش گفتم: من شما را ھم چین عظیم نمى بینم. 

ـ يكى از اين "خواھرك ھا"، ھمانى كه مرا كتك زده بود، چشمانش را از روى كتابش بلند كرده و

گفت:

آدم با اد اعظم اين چنین صحبت نمى كنه، بچه جان! 

ـ چرا كه نه؟ من "اد...ب" ندارم. 

پانك پفى از خنده زد.



ـ اد بزرگ خاكستر سیگارش را تكان داده و با يك صداى آرام و خسته اى كه تقريبا به زمزمه اى 

مى مانست، گفت: "ناقال نیچوال سمپل"، از آشنايى با شما خوشبختم. از اشتیاق ديدارتان داشتم

دق مرگ مى شدم.

ـ گفتم: افسوس كه قبل از آشنايى با من نمرديد.

بدون آن كه توجھى به حرف ھاى من داشته باشد، در ادامه حرف ھايش گفت: بر و بچه ھا را

فرستاده بودم تا به ژان برسند. اما او شانس آورد و از دست آن ھا قصر در رفت. بر عكس وى، تو

آدم كم شانسى ھستى. 

ـ اد براى انداختن يك دانه زيتون در كوكتلش، سیگارش را بر زمین گذاشت و سپس افزود: پاور را

 ايشان چه٢بعدا، به موقع به چنگش خواھیم آورد. مسئله فعلى ما اين است كه بدانیم با شماره 

بايد كرد؟

ـ پیشنھاد كردم: چرا به وى يك ساندويچ و يا نوشابه اى تعارف نمى كنید؟ 

ـ اد اعظم با جنباندن سرش گفت: حرفش را ھم نزن. ببین! من كارى كردم كه يك رولور به داخل

"استرنج ـ دى ـ ھال" برسد. قرار بود سه نفر از آدم ھاى من،  ژان را به ھالكت برسانند. اما تو

خودت را وارد گود كردى. يكى از آن ھا، به نام "زكى حمال" سوخت. حاال، ديگه حتى ننه اش ھم،

او را نمى تواند تشخیص دھد. و تو تصورش را بكن كه در واقع  ننه اون، آبجى منه. زكى خواھر زاده

منه.

خبر ناگوار اينكه وضع خیلى وخیم بود. دايى اد ديگه لبخند نمى زد. چشمانش مجددا رنگین شده

بودند. رنگ قرمز، رنگ خون. 

ـ حرف ھايش را از سر گرفت: مايلم بدانم كه پاور در كدام سوراخ موش، خودش را قايم كرده؟ من

اين سئوال را از تو مى كنم، اما يقینا، تو بدان پاسخ نخواھى داد. 

ـ زير لب گفتم: نمى دانم. ما مى توانیم به يك توافقى برسیم...

ـ فكر نمى كنم. تنھا توافق ممكن، تشییع جنازه تو خواھد بود. تو بايد بھش فكر كنى. 

او از جايش بلند شد تا به من نزديك تر شود. لحظه اى به كله ام زد كه بھش حمله ور شوم. براى

مثال دلم مى خواست يك چراغ المپاى قديمى را كه در كنارى قرار داشت، برداشته و بر مالجش

كوبیده و جمجمه اش و المپا را خرد و خمیر كنم. اما فورى از اين كار چشم پوشى كردم. آخه پانك

عوضى، درست در پشت سرم ايستاده بود و دو"ا وا ـ خواھر"، سرعت عكس العمل خويش را، قبال

به من نشان داده بودند.

ـ اد بزرگ چنین ادامه داد: ژان پاور را گیر خواھیم آورد. بخش ھاى جنوب و شرق لندن، به من تعلق

خواھند داشت. اگه قرار باشه كه بچه ھا دستور تیر بدھند، دنیا به كجا خواھد رفت؟ از بچه ھاى

الت و ول خوشم نمى آيد. سمپل، از تو خوشم نمى آد. او قیافه حق به جانبى گرفته و در حالى كه

ـ اد بزرگ خاكستر سیگارش را تكان داده و با يك صداى آرام و خسته اى كه تقريبا به زمزمه اى 

مى مانست، گفت: "ناقال نیچوال سمپل"، از آشنايى با شما خوشبختم. از اشتیاق ديدارتان داشتم

دق مرگ مى شدم.

ـ گفتم: افسوس كه قبل از آشنايى با من نمرديد.

بدون آن كه توجھى به حرف ھاى من داشته باشد، در ادامه حرف ھايش گفت: بر و بچه ھا را

فرستاده بودم تا به ژان برسند. اما او شانس آورد و از دست آن ھا قصر در رفت. بر عكس وى، تو

آدم كم شانسى ھستى. 

ـ اد براى انداختن يك دانه زيتون در كوكتلش، سیگارش را بر زمین گذاشت و سپس افزود: پاور را

 ايشان چه٢بعدا، به موقع به چنگش خواھیم آورد. مسئله فعلى ما اين است كه بدانیم با شماره 

بايد كرد؟

ـ پیشنھاد كردم: چرا به وى يك ساندويچ و يا نوشابه اى تعارف نمى كنید؟ 

ـ اد اعظم با جنباندن سرش گفت: حرفش را ھم نزن. ببین! من كارى كردم كه يك رولور به داخل

"استرنج ـ دى ـ ھال" برسد. قرار بود سه نفر از آدم ھاى من،  ژان را به ھالكت برسانند. اما تو

خودت را وارد گود كردى. يكى از آن ھا، به نام "زكى حمال" سوخت. حاال، ديگه حتى ننه اش ھم،

او را نمى تواند تشخیص دھد. و تو تصورش را بكن كه در واقع  ننه اون، آبجى منه. زكى خواھر زاده

منه.

خبر ناگوار اينكه وضع خیلى وخیم بود. دايى اد ديگه لبخند نمى زد. چشمانش مجددا رنگین شده

بودند. رنگ قرمز، رنگ خون. 

ـ حرف ھايش را از سر گرفت: مايلم بدانم كه پاور در كدام سوراخ موش، خودش را قايم كرده؟ من

اين سئوال را از تو مى كنم، اما يقینا، تو بدان پاسخ نخواھى داد. 

ـ زير لب گفتم: نمى دانم. ما مى توانیم به يك توافقى برسیم...

ـ فكر نمى كنم. تنھا توافق ممكن، تشییع جنازه تو خواھد بود. تو بايد بھش فكر كنى. 

او از جايش بلند شد تا به من نزديك تر شود. لحظه اى به كله ام زد كه بھش حمله ور شوم. براى

مثال دلم مى خواست يك چراغ المپاى قديمى را كه در كنارى قرار داشت، برداشته و بر مالجش

كوبیده و جمجمه اش و المپا را خرد و خمیر كنم. اما فورى از اين كار چشم پوشى كردم. آخه پانك

عوضى، درست در پشت سرم ايستاده بود و دو"ا وا ـ خواھر"، سرعت عكس العمل خويش را، قبال

به من نشان داده بودند.

ـ اد بزرگ چنین ادامه داد: ژان پاور را گیر خواھیم آورد. بخش ھاى جنوب و شرق لندن، به من تعلق

خواھند داشت. اگه قرار باشه كه بچه ھا دستور تیر بدھند، دنیا به كجا خواھد رفت؟ از بچه ھاى

الت و ول خوشم نمى آيد. سمپل، از تو خوشم نمى آد. او قیافه حق به جانبى گرفته و در حالى كه



به سمت پنجره گام برمى داشت، به موعظه خوانیش چنین ادامه داد: و بدين خاطر ھم، تو بايد از

بین بروى. اين جا مخفى گاه منه. با اين كه اين جا در چند قدمى ايستگاه معروف "كالفام" واقع

است، اما پلیس اين جا را نمى شناسه. البته ھیچ كس ديگه اى ھم، اين جا را نمى شناسه. ده

ساله كه اين واگون ھا را به اين محل آورده و تغییراتى در آن ھا داده ام. درسته كه كارگاه متروكه

شده، ولى در عوض ما در كنار مھم ترين گره گاه و پر ترددترين نقطه راه آھن كشور قرار داريم. 

ـ پرسیدم: اين حرف ھا چه ربطى به من دارند؟

ـ فكر مى كردم كه تو مايلى بدانى در كجا خواھى مرد. و چه گونه...؟

او نگاھى به ساعت مچى خود انداخته و چند تا توك كوچولويى با انگشتانش بر روى صفحه آن زد.

پانك،  مرا از پشت گرفت. 

ـ اد اعظم فرمان داد: ببرش و ترتیبش را با دستان خودت بده. شما دو تا، "اسكارفاس" و "توتسى"،

او را ھمراھى كنید!

بدرود، شمپل! "زكى" را به خاطر بسپار. مرا ياد دار! برايت مرگ زيبايى را آرزو مى كنم. 

مرا از واگون خارج كردند. واگونى كه از لحاظ صدايى ايزوله شده بود. به محض اين كه پايمان را از آن

جا به بیرون گذاشتیم، صداى غرغر ترن ھا و جیرينگ جیرينگ ريل ھا سكوت شب را مى شكست.

باران شروع شده بود. ابتدا نم نمك مى آمد، زمانى كه مرا به زور از میان كارگاه كشان كشان 

مى بردند، تندتر و تند تر شده و باالخره مثل ريسمان مى باريد. در طى چند ثانیه، ھر چھار تاى ما را

تا استخوان خیس كرد. باران مانع آن مى شد كه اطراف خود را به خوبى تشخیص دھم. فقط از دور،

نورھاى ايستگاه كالفام به چشم مى خوردند. قدم ھاى ما بر روى شنزارھا، ايجاد سر و صدا 

مى كرد. ما در مجموع تقريبا از روى شش، ھفت خط راه آھن گذشتیم. يك قطار سريع السیر مثل

برق از جلوى ما رد شد. نور پنجره ھا اثرى زرد رنگ از خود داشتند. مسلما، در تاريكى شب و با

سرعتى كه قطار مى رفت، ھیچ مسافرى نمى توانست ما را ببیند. ناگھان پانك مرا ھل داد. من

تعادل خود را از دست داده و افتادم.

اسكارفاس و توتسى دست و پاھايم را گرفتند. تا به خود جنبیده و بدانم كه چه باليى دارند به سرم

مى آورند، مرا با طنابى به ريل ھاى دو طرف راه آھن بستند. از چابكى و تردستى آن ھا در اين كار،

گوشى دستم آمد كه در حرفه خود آدم ھاى خبره اى بوده و به احتمال زياد تمريناتى در اين زمینه

ھا داشته اند. 

كل اين عملیات بیشتر از يك دقیقه وقت آن ھا را نگرفت. وقتى كه از جايشان برخاستند تا بروند، من

مانند يك مرغ كبابى به سیخ كشیده شده، بسته بندى شده بودم. دستانم به يك ريل در يك طرف و

پاھايم به ريل مقابل در طرف ديگر، بسته شده بودند. گردنم بر روى پوالد يخ زده قرار گرفته بود. تنم

در میان دو ريل، چون خمیر له می شد و تاب برمى داشت. 

به سمت پنجره گام برمى داشت، به موعظه خوانیش چنین ادامه داد: و بدين خاطر ھم، تو بايد از

بین بروى. اين جا مخفى گاه منه. با اين كه اين جا در چند قدمى ايستگاه معروف "كالفام" واقع

است، اما پلیس اين جا را نمى شناسه. البته ھیچ كس ديگه اى ھم، اين جا را نمى شناسه. ده

ساله كه اين واگون ھا را به اين محل آورده و تغییراتى در آن ھا داده ام. درسته كه كارگاه متروكه

شده، ولى در عوض ما در كنار مھم ترين گره گاه و پر ترددترين نقطه راه آھن كشور قرار داريم. 

ـ پرسیدم: اين حرف ھا چه ربطى به من دارند؟

ـ فكر مى كردم كه تو مايلى بدانى در كجا خواھى مرد. و چه گونه...؟

او نگاھى به ساعت مچى خود انداخته و چند تا توك كوچولويى با انگشتانش بر روى صفحه آن زد.

پانك،  مرا از پشت گرفت. 

ـ اد اعظم فرمان داد: ببرش و ترتیبش را با دستان خودت بده. شما دو تا، "اسكارفاس" و "توتسى"،

او را ھمراھى كنید!

بدرود، شمپل! "زكى" را به خاطر بسپار. مرا ياد دار! برايت مرگ زيبايى را آرزو مى كنم. 
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آن كه توتسى صدايش مى زدند، در كنارم زانو زد. موھاى خیسش ريختش را پوشانیده و بزك مزك

ھايش به ھم خورده و از صورتش مى چكیدند. اما او با ھمه اين اوضاع مى خنديد. 

توتسى گفت: تنھا يك قطار از اين جا رد خواھد شد، كه آن ھم دقیقا بعد از ده دقیقه مى باشد. تا

ايستگاه واترلو، در ھیچ ايستگاھى توقفى ندارد. در نتیجه براى تو ھم توقف نخواھد كرد. 

ـ صبر كنید... 

توتسى دستمالى را در دھانم تپاند. تالش كردم تا آن را از دھانم بیرون بیاندازم. اما او سرم را طناب

پیچ كرده و با گره بست.

ـ او نفسى كشیده و گفت: 

بچه خوشگل! بیاد داشته باش كه ھنوز ده دقیقه مانده. ده دقیقه بعد با ديدن تو، دل آدم به ھم

خواھد خورد. 

پانك براى آخرين بار خنده زھر آگینى كرد. توتسى از جايش بلند شد و پیراھنش را تر و تمیز و مرتب

كرد. سپس با اسكارفاس دست در دست و بازو به بازو، از آن جا دور شدند. تك و تنھا، با دست و

پاھاى بسته به ريل ھاى آھن و با دھان بسته ماندم. چنان باران شديدى مى بارید كه ھرگز سابقه

نداشت. 
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بخش دوازدھم

ماوراى ريل ھاى آھن

روزى كتابى خواھم نوشت. اسمش را "شرايط حساس" نوشته "ن . سمپل" خواھم گذاشت. اما

انتظار نداشته باشید كه در آن فصلى با تیتر"چگونه يكى مى تواند، در زير باران سیل آسا و در

شرايطى كه قطارى با سرعت صد و پنجاه كیلومتر در ساعت به وى نزديك مى شود، دست و پاھاى

بسته خودش را از ريل ھا رھا سازد"، نوشته شود. نه، اين فصل از كتاب وجود نخواھد داشت. چون

رك و پوست كنده به عرضتان برسانم كه چنین چیزى غیر ممكن است.

بعد از رفتن توتسى، اسپايك و اسكارفاس، بالفاصله سعى كردم تا پاھايم را تكانى بدھم. اما موفق

نشدم انگشتانم را بجنبانم. سپس تالش کردم تا دستانم را در زير طناب ھا لیز داده و در بیاورم. آن

ھا خیلى محكم بسته شده بودند و ھیچ شانسى براى به در بردن خويش از آن جا نداشتم.

ريسمان ھا پوستم را خراشیده و گردش جريان خونم را بند مى آوردند. باران شديد كارھا را بدتر 

مى كرد و مرا كور مى ساخت. نمى گذاشت تا بتوان چیزی و جایی را دید. چه كار باید کرد؟ امرى

كه زياد ھم اھمیت نداشت. چرا كه عمال، ھیچ غلطى نمى كردم و كارى براى انجام وجود نداشت. 

ناگھان صداى كركننده اى شنیده شد. سرم را درست به موقع برای دیدن ترن خیلى بزرگى كه در

. خودم را نسبت به آن، مانند موشى در مقابل كوھى  چرخاندم شد،میان بارندگى ظاھر مى

مى ديدم. البته موش آب كشیده. پارچه اى كه به دھانم تپانده شده بود، فريادھايم را در گلويم خفه

مى ساخت. راننده قطار را ديدم كه در باال ايستاده و سیگار مى كشید. تمام اعضاى بدنم كه در

انتظار له شدن در زير چرخ ھاى ترن بودند، شیار شیار می شد و رد چرخ ھا را احساس مى كرد. به

نظرم یک وردی را زیر لب گفتم.من اعتقادى به خدا ندارم، با توجه به اتفاقاتى كه مرتب، يكى پس از

گىان گفت كه خدا ھم اعتقادى به من نداشت. به ھر حال، زندديگرى، برايم مى افتاد، مى تو

سالم و با شرف بھتر از توبه و ندامت است...

ترن تقريبا در باالى سرم بود. آدم از سر و صداى ريل ھا و آھن آالت، زھر ترك مى شد. لكوموتیو در

يك آن از كنارم گذشت. يكى در جايى، در نقش سوزن بان، مسیر ھا را دستكارى كرده بود.

قطار بر روى خط ھايى موازى با ريل ھايى كه من به آن ھا بسته شده بودم، به راه خودش ادامه

چرخ ھايش از يكى دو مترى كله من گذشتند. گر چه ديدن اين اوضاع، برايم ناگوار و نامطبوعداد. 

بود، ولى در ھر صورت، بھتر از آن بود كه از رويم رد مى شد. خود را مديون و مرھون قطعات زير

سازى راه آھن و ريل ھا دانستم. 
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قطار درازى بود. آخرين واگون دور شد. در جايى دور دست، چراغ قرمزى، جاى خود را به سبز داد.

دو باره سر و صداى ديگرى از نو خبر از تغییر و تعويض مسیر قطارى را مى داد. ريل ھايى آماده 

مى شدند تا قطار بعدى را در مسیر پیش بینى شده اى ھدايت كنند. كبوترى كه در آن وقت شب

به تنھايى پرواز مى كرد، از باالى سرم گذشت. ابرھا در آسمان به راه خود ادامه مى دادند.

ناگھان به لرزش افتادم. احساس عجیبى بود. احساسى كه از شروع اين اوضاع به من دست داده

بود و بى اختیار مى لرزيدم. كمى بعد متوجه شدم كه تنھا من نیستم كه مى لرزم، بلكه ريل ھا

ھم ھمین طور. آن ھا ھم ارتعاش و لرزش برداشته بودند. لرزش آن ھا در ابتدا يواش ولى بعدا

خیلى شديد شد. ھیچ چیزى نمى شنیدم. ھیچ چیزى نمى ديدم. اما مى دانستم كه قطارى در

حال نزديك شدن است. اين دفعه در روى ريل ھاى مربوط به من به پیش مى آمد. فكر مى كنم كه

در آن لحظات، حالت جنون به من دست داده بود. ديوانه وار تالش مى كردم تا خود را از قید و بند

طناب ھا رھا سازم. بدنم را باال آورده و دست و پاھايم را بر روى طناب ھا مى كوبیدم. كار بیھوده اى

بود. با اين كارھا به جز زخمى كردن پاھا و پاره پاره كردن شلوارم، چیز ديگرى نمى كردم. به خود

فشار مى آوردم تا آدم منطقى باشم. براى خود تكرار مى كردم كه باالخره زياد ھم مھم نیست و

دنیا كه به آخر نرسیده. چیزھاى خیلى بدتر از اين ھا در زندگى وجود داره كه در مقايسه با آن ھا،

زير قطار رفتن چیز ناقابلى مى باشد. براى مثال... 

ھیچ مثالى را پیدا نمى كردم.

داشتم ديوانه و عاصى مى شدم. به محض اين كه صوت سوتى از دور شنیده مى شد، از جايم 

مى پريدم. صداىش مانند چراغ قرمزى كه دورش را با چیز سپیدى پوشانده باشند، شب را سوراخ

مى كرد. 

به نظرم، قطار در فاصله كمتر از دو كیلومترى من قرار داشت، ولى با اين حال، ھنوز فرصت داشتم تا

در حدود دو دقیقه زنده بمانم.

با خود گفتم " اين جا آرامگاه ابدى تكه ھاى ريز ريز و صد پاره "نیك سمپل"، نو جوان ناكام سیزده 

ساله و ھفت ماھه و دو دقیقه مى باشد." 

سپس مردى ظاھر شد. البته من فكر كردم كه او يك مرد است. نفھمیدم از كجا سبز شد. او باالى

سرم ايستاده بود. به نظرم كله اش از پاھايش، كیلومترھا فاصله داشت. سرش را با كاله كاپشن

خود پوشانده بود. شدت باران نگذاشت تا قیافه اش را تشخیص دھم. 

گفتم: م م م م ، ن  گ گ گ گ.

با يك كھنه اى در دھان، واقعا سخت است كه آدم  بتواند منظورش را برساند.

ناشناس بر رويم خم شد. در يك آن فكر كردم كه مى خواھد چاقويش را در شكمم فرو كند تا قبل از

رسیدن قطار جگرم را دريده و كار راتمام كند. 
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بود و بى اختیار مى لرزيدم. كمى بعد متوجه شدم كه تنھا من نیستم كه مى لرزم، بلكه ريل ھا

ھم ھمین طور. آن ھا ھم ارتعاش و لرزش برداشته بودند. لرزش آن ھا در ابتدا يواش ولى بعدا

خیلى شديد شد. ھیچ چیزى نمى شنیدم. ھیچ چیزى نمى ديدم. اما مى دانستم كه قطارى در

حال نزديك شدن است. اين دفعه در روى ريل ھاى مربوط به من به پیش مى آمد. فكر مى كنم كه

در آن لحظات، حالت جنون به من دست داده بود. ديوانه وار تالش مى كردم تا خود را از قید و بند

طناب ھا رھا سازم. بدنم را باال آورده و دست و پاھايم را بر روى طناب ھا مى كوبیدم. كار بیھوده اى

بود. با اين كارھا به جز زخمى كردن پاھا و پاره پاره كردن شلوارم، چیز ديگرى نمى كردم. به خود

فشار مى آوردم تا آدم منطقى باشم. براى خود تكرار مى كردم كه باالخره زياد ھم مھم نیست و

دنیا كه به آخر نرسیده. چیزھاى خیلى بدتر از اين ھا در زندگى وجود داره كه در مقايسه با آن ھا،

زير قطار رفتن چیز ناقابلى مى باشد. براى مثال... 

ھیچ مثالى را پیدا نمى كردم.

داشتم ديوانه و عاصى مى شدم. به محض اين كه صوت سوتى از دور شنیده مى شد، از جايم 

مى پريدم. صداىش مانند چراغ قرمزى كه دورش را با چیز سپیدى پوشانده باشند، شب را سوراخ

مى كرد. 

به نظرم، قطار در فاصله كمتر از دو كیلومترى من قرار داشت، ولى با اين حال، ھنوز فرصت داشتم تا

در حدود دو دقیقه زنده بمانم.

با خود گفتم " اين جا آرامگاه ابدى تكه ھاى ريز ريز و صد پاره "نیك سمپل"، نو جوان ناكام سیزده 

ساله و ھفت ماھه و دو دقیقه مى باشد." 

سپس مردى ظاھر شد. البته من فكر كردم كه او يك مرد است. نفھمیدم از كجا سبز شد. او باالى

سرم ايستاده بود. به نظرم كله اش از پاھايش، كیلومترھا فاصله داشت. سرش را با كاله كاپشن

خود پوشانده بود. شدت باران نگذاشت تا قیافه اش را تشخیص دھم. 

گفتم: م م م م ، ن  گ گ گ گ.

با يك كھنه اى در دھان، واقعا سخت است كه آدم  بتواند منظورش را برساند.

ناشناس بر رويم خم شد. در يك آن فكر كردم كه مى خواھد چاقويش را در شكمم فرو كند تا قبل از

رسیدن قطار جگرم را دريده و كار راتمام كند. 



او به جاى اين كار، طناب ھايى را كه مچ ھاى دستانم را به ھم بسته بودند، بريد! بر جاى خود

نشسته و پارچه را از دھانم در آوردم. ريل ھا به طور خیلى وحشتناكى، بیش تر و بیش تر 

مى لرزيدند. مثل اينكه برق فشار قوى به آن ھا وصل كرده بودند. 

مرد ناشناس چاقوى خود را ول كرد.  بدون اينكه كلمه اى بر زبان آرد، از آن جا دور شد. در عین حال

كه فرد برايم كامال ناشناخته بود، اما در ته دلم احساس مى كردم كه مى شناسمش. ھیكل و قد و

قامتش، شانه ھاى پھنش، موھايش با مشى روشن كه از زير كاله كاپشنش به بیرون زده بودند،

كل چیزھايى بودند كه ديدم.

تا به خود آيم، غیبش زده بود. 

فرياد زدم: " برگرديد!" 

او جوابى نداد و من ھم ساكت شدم. 

خبر بزرگ آزادى من در مغز كوچك "اد بزرگ" نخواھد گنجید. زيرا كه باور نخواھد كرد. به ھر حال وقت

پرچانگى و اين حرف ھا نبود. ترن داشت از دور پیدا مى شد. نور تك چراغ، در وسط لكوموتیو، مانند

تك چشم آدم ھاى افسانه اى يونان باستان مى درخشید. 

چاقو را بر داشته و به جان طناب ھايى كه پاھايم را بسته بودند، افتادم. اما دستان كرخ و خوابیده

ام، ديگه از من تبعیت نمى كردند. چاقو از طناب رد شده و پايم را بريد. 

ترن در فاصله بیش تر از ده دوازده مترى من نبود. غرش آن گوش ھايم را پر ساخته بود. ريسمان ھا

را يكى پس از ديگرى مى بريدم. ترن نعره اى كرد. آزاد بودم. خود را از میان ريل ھاى خط سیر قطار

به كنارى پرتاب كردم. به قول پزشكان امروزى، اگر يك ثانیه بیشتر تاخیر مى كردم، براى ھمیشه

غزل زندگى را خوانده بودم.

چو ـ چو ـ چو ، چو ـ چو ـ چو ، چو ـ چو ـ چو...

آيا اين ھا صداى چرخ ھاى ترن بر روى ريل ھاى آھنى بودند، و يا كه صداى طپش قلب من؟ در

حالتى كه دمر دراز كشیده و به زمین چنگ مى انداختم، صدايى غیر از اين به گوشم نمى رسید. 

قطار در بین من و ناجى اسرار آمیزم، به راه خودش ادامه داد. زمانى كه آخرين كوپه گذشت و راه باز

شد، مرد ناشناس ناپديد شده بود. 

او كى بود؟ چرا نماند تا از وى تشكر كنم؟ 

چار شونه و موھاى روشن! ھیچ كدام از افراد اد اعظم داراى چنین عالئمى نبودند. ولى از طرف

ديگه، غیر از آن ھا، ھیچ كس ديگرى از وجود من در آن جا خبرى نداشت. 

از جاى خود برخاسته و قبل از اينكه تعادل خود را باز يابم، تلوتلويى خوردم. حالم زياد خوش نبود و

خود را كامال میزان میزان احساس نمى كردم. در واقع بايد بگويم كه ھیچ چیزى را احساس 

او به جاى اين كار، طناب ھايى را كه مچ ھاى دستانم را به ھم بسته بودند، بريد! بر جاى خود

نشسته و پارچه را از دھانم در آوردم. ريل ھا به طور خیلى وحشتناكى، بیش تر و بیش تر 

مى لرزيدند. مثل اينكه برق فشار قوى به آن ھا وصل كرده بودند. 

مرد ناشناس چاقوى خود را ول كرد.  بدون اينكه كلمه اى بر زبان آرد، از آن جا دور شد. در عین حال

كه فرد برايم كامال ناشناخته بود، اما در ته دلم احساس مى كردم كه مى شناسمش. ھیكل و قد و

قامتش، شانه ھاى پھنش، موھايش با مشى روشن كه از زير كاله كاپشنش به بیرون زده بودند،

كل چیزھايى بودند كه ديدم.

تا به خود آيم، غیبش زده بود. 

فرياد زدم: " برگرديد!" 

او جوابى نداد و من ھم ساكت شدم. 

خبر بزرگ آزادى من در مغز كوچك "اد بزرگ" نخواھد گنجید. زيرا كه باور نخواھد كرد. به ھر حال وقت

پرچانگى و اين حرف ھا نبود. ترن داشت از دور پیدا مى شد. نور تك چراغ، در وسط لكوموتیو، مانند

تك چشم آدم ھاى افسانه اى يونان باستان مى درخشید. 

چاقو را بر داشته و به جان طناب ھايى كه پاھايم را بسته بودند، افتادم. اما دستان كرخ و خوابیده

ام، ديگه از من تبعیت نمى كردند. چاقو از طناب رد شده و پايم را بريد. 

ترن در فاصله بیش تر از ده دوازده مترى من نبود. غرش آن گوش ھايم را پر ساخته بود. ريسمان ھا

را يكى پس از ديگرى مى بريدم. ترن نعره اى كرد. آزاد بودم. خود را از میان ريل ھاى خط سیر قطار

به كنارى پرتاب كردم. به قول پزشكان امروزى، اگر يك ثانیه بیشتر تاخیر مى كردم، براى ھمیشه

غزل زندگى را خوانده بودم.

چو ـ چو ـ چو ، چو ـ چو ـ چو ، چو ـ چو ـ چو...

آيا اين ھا صداى چرخ ھاى ترن بر روى ريل ھاى آھنى بودند، و يا كه صداى طپش قلب من؟ در

حالتى كه دمر دراز كشیده و به زمین چنگ مى انداختم، صدايى غیر از اين به گوشم نمى رسید. 

قطار در بین من و ناجى اسرار آمیزم، به راه خودش ادامه داد. زمانى كه آخرين كوپه گذشت و راه باز

شد، مرد ناشناس ناپديد شده بود. 

او كى بود؟ چرا نماند تا از وى تشكر كنم؟ 

چار شونه و موھاى روشن! ھیچ كدام از افراد اد اعظم داراى چنین عالئمى نبودند. ولى از طرف

ديگه، غیر از آن ھا، ھیچ كس ديگرى از وجود من در آن جا خبرى نداشت. 

از جاى خود برخاسته و قبل از اينكه تعادل خود را باز يابم، تلوتلويى خوردم. حالم زياد خوش نبود و

خود را كامال میزان میزان احساس نمى كردم. در واقع بايد بگويم كه ھیچ چیزى را احساس 



نمى كردم. حتى انگشتانم را. شلوارم پاره پوره شده و پاھايم در اثر زخم ھايى كه برداشته بودند،

خط خطى شده بودند. ھمه جاى بدنم كبود و خیس بود. ولى بايد اقرار كنم كه اگر آزاد نشده بودم،

وضع و اوضاعم به مراتب خیلى بد تر از اين ھا مى بود. 

آخه اين چه كسى بود كه مرا نجات داد؟ چگونه مرا پیدا كرد؟ قصد آن را نداشتم كه براى يافتن

پاسخ اين سئواالت، در میان ريل ھاى آھن ايستگاه كالفام، بر روى مسیر ترن ھا بمانم. 

ھمه چى بعدا روشن خواھد شد. در حال حاضر بايد از آن جا فرار كنم. مسايل من غیر قابل حل

بودند. اگر به واپینگ بر مى گشتم، بايد علت غیبت خود را به ژان و مادرش توضیح مى دادم. از اينكه

ھربرت به مدت دوازده ساعت در كنار آن ھا بود، رعشه بر اندامم مى انداخت. قاعدتا آن دو، در اين

مدت بوھايى بايد برده باشند. 

حتما مى بايست اعتمادشان را دوباره جلب مى کردم. بنابراين بھترين راه حل براى ظاھر شدن در

آن جا، ماندن در اطراف يكى از راه ھاى گاراژ آھنگرى متروكه بود. از آن گذشته، در ھر صورت با اد

اعظم بايد تصفیه حساب مى كردم. 

منجمد، خسته و كوفته، خیس و گرسنه، مانند فردى بودم كه درد از ھمه جايش مى باريد. اگر اد

بزرگ را از دور خارج مى ساختم، ژان نمى توانست به من جواب رد بدھد. يك نقشه كوچولويى براى

عملى ساختن اين عقیده ام داشتم. 

دوباره به سمت كارگاه، به جايگاه پیت ھاى آتش زا آمدم. وقتى كه مرا براى بستن به ريل ھاى آھن

مى بردند،  اين محل را ديده بودم.

ده پیت حلبى در آن جا قرار داشت كه بر رويشان با خط قرمز نوشته شده بود: "خطر ـ آتش زا"

دو كلمه مذكور تنھا كلماتى بودند كه در آن لحظه، بیش از ھر چیز ديگرى به درد من مى خوردند. آن

ھا آدم ھاى نامردى بودند. وقتش بود كه به ايشان يك درس خوب و درد آورى داده شود. 

از واگون اد اعظم ھیچ روشنايى به بیرون نمى آمد. به چه چیزى بايد شك مى كردند؟ اد اعظم

خودش به من توضیح داده بود كه پلیس از مخفى گاه او خبر ندارد. او حتى در خوابش ھم تصور

نمى كرد كه من به ديدارش رفته باشم. حتما توتسى، اسپیك و اسكار فاس در واگون جنبى واگون

اد اعظم در حال چرت زدن بودند و او ھم در آرامش كامل در رخت خواب خفته بود. البته نه براى مدت

زيادى...

باران ماليم تر مى شد، اما ابر ھاى سنگین ھم چنان ماه را از ديدگان زمینیان پوشانده بودند. برای

اين كه ھیچ سر و صدايى صورت نگیرد، با احتیاط زياد از واگون ھا دور شدم تا دوباره به پیش پیت ھا

بروم. با ضربه كوچولويى كه بر رويشان زدم، فھمیدم كه ھمه شان پر ھستند. ھر كدام از پیت ھا با

يك در فلزى بسته شده بود. ابتدا اين درھا مقاومت مى كردند. بى شك، اين گیر كردن آن ھا به

خاطر زنگ زدگى شان بود. ولى به كمك چاقو موفق شدم تا بازشان كنم. بوى تند بنزين در دماغم

نمى كردم. حتى انگشتانم را. شلوارم پاره پوره شده و پاھايم در اثر زخم ھايى كه برداشته بودند،

خط خطى شده بودند. ھمه جاى بدنم كبود و خیس بود. ولى بايد اقرار كنم كه اگر آزاد نشده بودم،

وضع و اوضاعم به مراتب خیلى بد تر از اين ھا مى بود. 

آخه اين چه كسى بود كه مرا نجات داد؟ چگونه مرا پیدا كرد؟ قصد آن را نداشتم كه براى يافتن

پاسخ اين سئواالت، در میان ريل ھاى آھن ايستگاه كالفام، بر روى مسیر ترن ھا بمانم. 

ھمه چى بعدا روشن خواھد شد. در حال حاضر بايد از آن جا فرار كنم. مسايل من غیر قابل حل

بودند. اگر به واپینگ بر مى گشتم، بايد علت غیبت خود را به ژان و مادرش توضیح مى دادم. از اينكه

ھربرت به مدت دوازده ساعت در كنار آن ھا بود، رعشه بر اندامم مى انداخت. قاعدتا آن دو، در اين

مدت بوھايى بايد برده باشند. 

حتما مى بايست اعتمادشان را دوباره جلب مى کردم. بنابراين بھترين راه حل براى ظاھر شدن در

آن جا، ماندن در اطراف يكى از راه ھاى گاراژ آھنگرى متروكه بود. از آن گذشته، در ھر صورت با اد

اعظم بايد تصفیه حساب مى كردم. 

منجمد، خسته و كوفته، خیس و گرسنه، مانند فردى بودم كه درد از ھمه جايش مى باريد. اگر اد

بزرگ را از دور خارج مى ساختم، ژان نمى توانست به من جواب رد بدھد. يك نقشه كوچولويى براى

عملى ساختن اين عقیده ام داشتم. 

دوباره به سمت كارگاه، به جايگاه پیت ھاى آتش زا آمدم. وقتى كه مرا براى بستن به ريل ھاى آھن

مى بردند،  اين محل را ديده بودم.

ده پیت حلبى در آن جا قرار داشت كه بر رويشان با خط قرمز نوشته شده بود: "خطر ـ آتش زا"

دو كلمه مذكور تنھا كلماتى بودند كه در آن لحظه، بیش از ھر چیز ديگرى به درد من مى خوردند. آن

ھا آدم ھاى نامردى بودند. وقتش بود كه به ايشان يك درس خوب و درد آورى داده شود. 

از واگون اد اعظم ھیچ روشنايى به بیرون نمى آمد. به چه چیزى بايد شك مى كردند؟ اد اعظم

خودش به من توضیح داده بود كه پلیس از مخفى گاه او خبر ندارد. او حتى در خوابش ھم تصور

نمى كرد كه من به ديدارش رفته باشم. حتما توتسى، اسپیك و اسكار فاس در واگون جنبى واگون
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اين كه ھیچ سر و صدايى صورت نگیرد، با احتیاط زياد از واگون ھا دور شدم تا دوباره به پیش پیت ھا

بروم. با ضربه كوچولويى كه بر رويشان زدم، فھمیدم كه ھمه شان پر ھستند. ھر كدام از پیت ھا با
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پیچید. پیت ھا آنقدر سنگین بودند كه فكر بلند كردن و جابجايى آن ھا غیر قابل تصور بود تا چه رسد

به عمل جابجايى. اما با اين حال، تمام زورم را زدم تا يكى از آن ھا را ازجايش تكانى دھم. نتوانستم

نگھش دارم و در نتیجه با يك صداى خیلى زيادى از دستم افتاد. دو دقیقه اى طول كشید تا دوباره

حالم بر سر جايش آمد و توانستم به كارھايم ادامه دھم. ھیچ گونه حركت و عكس العملى در داخل

واگون صورت نگرفت. اولین پیت را در روى زمین آن قدر قل دادم تا در زير اولین چرخ ھاى واگون گیر

كرد. اين ھمان واگونى بود كه به صورت سالن در آمده و داراى لوسترھا و مبلمان و بار بود. مايعى

كه نمى دانم  نفت و يا چیز ديگرى بود، از پیت بر روى زمین مى ريخت. 

دقت مى كردم تا خودم را نفت مالى نكنم. اما وقتى كه داشتم آخرين پیت را در جاى مطلوب قرار

مى دادم، مانند فردى كه در پمپ بنزين شلوغى كار مى كند، لباسم آلوده شد. چھار تا از پیت ھا را

باز كرده و سه تا از آن ھا را از میان كارگاه قل دادم. غیر از صداى شن ھا و قلپ قلپ مواد

سوختنى، ھیچ سر و صداى ديگرى ايجاد نمى كردم. پنج دقیقه بعد، يك درياچه مینیاتورى در اطراف

مخفى گاه اد اعظم تشكیل شده بود. و نفت ھم چنان از پیت ھا مى ريخت. 

دستانم را با شلوارم پاك كردم، کارى كه آن ھا را بیش تر كثیف كرد. سپس به سراغ  پیت چھارم

آمدم. اين يكى را در جھت خالف و به سوى ريل ھا ھل دادم. با وجود اينكه بلند كردن و گذاشتن آن

بر روى ريل، كار حضرت فیل بود، ولى به ھر حال موفق شدم. به نظر مى آمد كه يك تن وزن دارد.

بعدش ديگه كارم آسان شد. زيرا لبه ھای پیت طورى بود كه خیلى راحت با ريل چفت شده و كامال

بر رويش خوابید. 

بدين روش، پیت بدون كوچكترين زحمتى غلطیده و جلو مى رفت. يك شیب سرازيرى كه چندان ھم

تند نبود، به طرف كالفام ادامه داشت. ديگر ھیچ تشويش و نگرانى بابت سوزن بانى و تغییر و تحول

مسیر قطارھا نداشتم. كافى بود تا يك دست كوچكى به پیت بزنم تا خودش تا ته برود. در طى

مسیر، نفت از پیت ريزش مى كرد. 

حاال مى توانید صحنه را در جلوى چشمان خودتان مجسم نمائید:

استخرى از مواد آتش افروز در زير واگون مخفى گاه آقاى اد اعظم. 

به عالوه، ھمین مواد آتش زا، از آن جا تا خود ايستگاه بر روى يك مسیر طوالنى، پخش شده بود. 

معموال بر روى بسته ھاى منفجره آتش بازى ھا و ترقه ھاى جشن ھا می توان اين جمله را ديد:

كاغذ آبى فیلتر را روشن كرده و فورى سنگر بگیريد. 

من ھم آن چه در سر مى پروراندم، طرح و نقشه يك جشن آتش بازى بود. با اين طرح اد كبیر در

سنگر ابدى خواھد خوابید. 

به خاطر گذشتن پاسى از شب، درھاى ايستگاه كالفام بسته بودند. بر روى سكوى بیرونى تك و

تنھا بودم. چھارمین بشكه تقريبا نیمه خالى بود. آخرين قطراتش را تا يك باجه تلفن پخش كردم.
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بشکه را در آن جا گذاشته و به دنبال گیر آوردن كبريتى رفتم.

وارد باجه تلفنى شده و شماره تلفن اطالعات مركزى را گرفتم. از تلفنچى خواستم كه ارتباط مرا با

اداره پلیس داير كند. صداى تقه اى آمد، سپس سكوت شد و باالخره صدايى شنیده شد. 

ـ اين جا اداره پلیس است. شما از كجا تلفن مى كنید؟ 

ـ گفتم:  گوش بدھید. آيا از دستگیرى اد اعظم، احساس مسرت خواھید كرد؟

سئوال من با يك مكث طوالنى طرف مقابل مواجه شد. به آسانى مى شد به جو مغشوش حاكم آن

طرف سیم تلفن پى برد. تلفن يك تقه ديگرى خورد. شايد آن ھا سعى مى كردند تا موقعیت مرا

شناسايى كنند. به خود مى گفتم بگذار ھر كارى كه دلشان مى خواھد بكنند. كارشان كوچك ترين

اھمیتى برايم نداشت. وقتى آن ھا برسند، خواھند ديد كه مدت زيادى است من آن جا را ترك كرده

ام و به قول قديمى ھا " زمین تره و بچه نیست!"

ـ صداى ديگرى پرسید: الو، شما ھم چنان در آن جا ھستید؟ 

ـ گفتم: من مى توانم جاى اد اعظم را به شما بگويم. البته اگر برايتان جالبه. 

ـ شما كى ھستید؟ 

ـ در جوابش با ھمان حال سرما خوردگى خود و عطسه كنان گفتم: اين مھم نیست. مى خواھید،

آره يا نه؟

ـ البته كه آن را مى خواھیم. 

اين صداى دومى بود. آن ھا حتما تلفن را در حین مكالمات، به جاى ديگرى وصل كرده بودند. 

ـ او كجاست؟ 

ـ  او داراى سه واگون از دور خارج شده، بر سر راه گاراژ، در اطراف كالفام مى باشد. درست در جنب

كارگاه نوسازى. 

ـ در آن منطقه كارگاه ھاى زيادى وجود دارد، چه طورى بفھمیم كدامیك از آن ھا مد نظر شماست؟

جوابى ندادم. گوشى را به زير بغل گذاشته، چوب كبريت را بر روى گوگرد قوطى كشیدم. با توجه به

بخار بنزينى كه فضاى فشرده آن جا را پر ساخته بود، از منفجر شدن ھمه پیت ھا در يك آن و ھم

زمان واھمه داشتم.

كبريت روشن را بر روى اسكله انداختم. مواد نفتى شعله ور شد. شعله اى كه به نوعى از حیوانات

افسانه اى مى مانست كه پرھايش آتش گرفته باشند. آتش سوزى مستقیم به سوى قلمرو اد

اعظم جلو رفته و دل شب را مى سوزاند.

ـ صدا در تلفن اصرار مى كرد: چگونه او را پیدا كنیم؟ 

ـ قبل از اين كه گوشى را بر سر جايش بگذارم، در جوابش گفتم: خیلى راحت، مثل آب خوردن.
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بخش سیزدھم

ناكجا آباد 

ايستگاه كالفام را چنان ترك كردم كه آب از آب تكان نخورد. يواش تر از آن ديگه امكان نداشت. خیس

و آلوده به نفت بودم. مى بايست با اين سر و صورت از میان كل جمعیت لندن مى گذشتم. و تازه

شايد با رسیدن به واپینگ كشته مى شدم. به غیر از اين ھیچ مشغله فكرى ديگرى نداشتم. روز

روشن كامال شروع شده بود. خودم را در زير سايه اى نگه داشتم تا دو اتوموبیل پلیس كه با سرعت

زياد و آژير كشان مى آمدند، از كنارم رد شوند. شايد ديدن پلیس موجب شد تا به خود بگويم كه چه

نیازى به بازگشت به پیش ژان پاور و باندش دارم؟ حتى اگر آن ھا سر نخى از فانس برايم داشته

باشند، به چه دردم خواھد خورد؟ 

سناپ و بويل مرده بودند. ديگرچه كسى داستان مرا باور خواھد كرد؟ حتى متقاعد ساختن ھربرت

كه برادرم مى باشد و قاعدتا بھتر از ھر شخص ديگرى مرا مى شناسد، كار خیلى سختى بود تا

چه رسد به ديگران. 

ولى شاید كسى مالقات من با دو پلیس را در مدرسه ديده باشد. سناپ سر بازرس و دستیار

خشنش از آن كسانى نبودند كه فردى آن ھا را ببیند و بعدش ھم بتواند به سادگى فراموششان

كند. اگر مى توانستم ثابت كنم كه آنان قبل از واقعه وبرن به ديدن من آمدند، بقیه داستان زندگى

ام مقبول و تمامى مسائلم قابل حل بود. 

فقط يك مشكل وجود داشت: چه كسى مى توانست آنان را ديده باشد؟ آنان در بعد از ظھر يك روز

پنجشنبه، در ساعتى كه ھمه مدرسه را ترك كرده بودند، به سراغ من آمدند. بى شك، سناپ

مخصوصا آن زمان خلوت و سوت و كور را براى ديدن من برگزيده بود. 

به خود گفتم كه باالخره كسى يافت مى شود كه در آن موقع ديرش شده بود و ھنوز در مدرسه

حضور داشت. 

به ياد دارم كه قیافه اش به خوبى نشان مى داد كه با خیال راحت در نوئل ھاروى سن ژان پالیس.

اتاق معلمان نشسته بود و مرا مى پائید تا جیم فنگ نشوم. سالن معلمان درست بین درب ورودى

اصلى و كالس من قرار داشت. 

به نظرم آمد كه اگر كسى مى توانست شاھد ماجراى ما باشد، آن شخص فقط پالیس بود. 

نمى دانم چگونه، اما به طور كامال اتفاقى، نشانى منزل معلم زبان فرانسه خود را مى دانستم.

روزى انشايم دير تمام شد. ايشان به من گفت كه مي توانم پس از پایان، آن را برده و در خانه اش

بخش سیزدھم
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به وى تحويل دھم.

او در آپارتمانى در حوالى " كینكزـ رود"، در محله اى كه ناكجا آباد نامیده مى شد، مى نشست. 

با خود گفتم كه مى توانم فورا به آن جا بروم. برايم پیاده رفتن تا پیش او، از رفتن به واپینگ آسان تر

بود. اگر در خانه اش باشد كه نور علی نور مى شود.

بنابرين با دقت زياد و از طريق نقاط تاريك به راه افتادم. گرچه، رھگذران از روى بوى لباس ھايم بیش

تر مى توانستد، متوجه من شوند تا از ديدن من. در صورت لزوم مى توانستم ادعا كنم كه توسط يك

آدم مست الكلى مورد تھاجم قرار گرفته ام. بايد در ھمین جا اعتراف كنم كه در ويترين مغازه اى، به

طور گذرا قیافه ام را ديدم. ولى خود را نشناختم. مى توانستم خود را در تابلويى از اعالنات، به جاى

پوسترھايى كه علیه كشتار بچه ھا تبلیغ مى كنند، قرار بدھم. داراى موھاى ژولیده، زير چشمانى

سیاه و لباسى ژنده بودم. الغر مردنى به نظر مى رسیدم. 

اد اعظم مسئول بخش اعظم وضعیت كنونى من بود، اما در آن لحظه خاص، وضعیت وى بى برو

برگرد خیلى بدتر از من بود. 

 را كه تا پل "با ترس ـ بريج" در كنار رودخانه تمیز امتداد مى يافت، پیاده ادامه۴٩مسیر اتوبوس خط 

دادم.  باالخره باران پس از مدت ھا قطع شد. در آن لحظات، بھبودى آب و ھوا ديگر ھیچ اھمیتى

برايم نداشت. كار پر خطرى كه در پیش روى داشتم، عبور از روى رودخانه بود. زيرا روى پل محوطه

اى كامال روشن و باز و قابل ديد ھمگان بود. تعداد زيادى از اتوموبیل ھاى افراد شب زنده دار، در آن

جا در رفت و آمد بودند. با گذشتن ھر اتوموبیلى، پاھايم مى لرزيد و سعى مى كردم تا حد امكان،

صورتم را از ديدگان سرنشینان آن ھا بپوشانم. 

.١۴اگر يك گشت پلیس از آن طرف ھا مى گذشت، در جا شما مى توانستید بگوئید: بدرود فصل

باالخره قبل از اين كه شناسايى شوم، موفق شدم وارد منطقه چلسى شده و به اندازه زيادى از آن

جا دور گردم. وقتى كه به چھار راه "كینگز ـ رود" رسیدم، براى جھت يابى مكثى كردم. در روى پیاده

روى آن جا، دو پلیس در جلوى عمارت بانك "وست ـ مینستر" كشیك مى دادند. در ابتدا آن ھا اصال

به روى خود نیاوردند كه كسى را ديده اند. اما چندى نگذشت كه مرا چون افراد مسلح و جانى

تبھكار، در زير نظر گرفتند.

من ھم زير چشمى آنان را زير نظر داشتم. يكى از آن دو با آرنج دستش به سینه ديگرى زده و

كلماتى را به داخل كت خودش گفت. او يك مكالمه واقعى با زير بغلش انجام داد. البد بى سیمى را

در زير كتش مخفى كرده بود. پلیس تقاضاى كمك مى كرد. بدون اينكه به روى خود بیارم، انگار نه

انگار كه آن ھا را ديده ام، بطور خیلى عادى، به دست چپ پیچیده و وارد خیابان "كینگز ـ رود" شدم

و راه خويش را بسوى ناكجا آباد ادامه دادم. براى دانستن اين كه آيا دو پاسدار در تعقیب من

ھستند، نیازى به برگشتن و پشت سر نگاه كردن نداشتم. ولى با اين حال، بدم نمى آمد كه به

بازى كمدى خود ادامه دھم. مثل بقیه پسر بچه ھاى ھم سن و سال خود، پسر بچه معصوم و

به وى تحويل دھم.
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بیگناھى بودم كه در آن وقت شب داشتم كمى ھوا مى خوردم. 

در ته دل مى گفتم: ھوا خورى در آن ساعت و با لباس ھاى ژنده و پاره پوره و آن ھم آغشته به بوى

بنزين؟

جل ال خالقین!

آقاى آژان ھیچ چیز عجیب و غريبى وجود نداره. من ھمیشه اين طورى لباس مى پوشم. 

در ته خیابان دو باره پیچیده و خود را براى لحظه اى از ديد آن ھا پوشاندم. سپس شروع كردم به

و!دويدن. االن ندو پس كى بد

ديگه خیلى دير شده بود. درست زمانى كه شروع به دويدن نمودم، متوجه يك اتوموبیل گشتى

پلیس شدم كه با سرعت سرسام آورى به طرفم مى آمد. پاسداران سر نشین گشت ھم مرا

ديدند. آنان چراغ گردون آبى رنگ باالى اتوموبیل را كه  مخصوص موارد اضطرارى و خطرناك است

روشن نموده و آژير كشان براى سد كردن راه عبور من، در وسط خیابان ايستادند. با نیروى خارق

العاده اى كه تا آن زمان در خود سراغ نداشتم، مجددا به سمت چپ پیچیده و از جلوى كافه اى

مى خواست دور بزند،گذشتم و وارد كوچه تنگى شدم. وقتى ماشین پلیس براى دنبال كردن من 

سرعتش چنان زياد بود كه صداى الستیك ھايش در فضا پیچیدند. اولین كوچه دست راست"آن الين"

نام داشت. ھمان كوچه اى كه آقاى پالیس در آن زندگى مى كرد. سبد بزرگى در جلوى كارگاه

ساختمانى كه در حال ساخت بود، قرار داشت. بدون اين كه بدانم سبد حاوى چه محتوياتى است و

بدون كمترين اتالف وقت، به توى آن شیرجه رفته و در داخلش چپیدم.

ماشین پلیس وارد كوچه "آن الين" شد و مستقیم به راه خود ادامه داد. حتما آژيرش خیلى ھا را از

خواب پراند. براى بلند كردن سرم، آن قدر صبر كردم كه ماشین از ديده ناپديد شد. سبد عالوه بر اين

كه داراى سنگ و كلوخ و آت آشغال مصالح ساختمانى بود، فردى ته مانده حدود يك دوجین غذاى

بوگندوى را در آن ريخته بود. لباسم قبال خیلى بوھاى خوبى مى داد و حاال ھم كه كلى از بوھاى

گند آشغال ھاى ديگرى به آن اضافه شد. گل بود و به سبزه ھم آراسته شد!

به ھر حال وقت ھم و غم وضعیت ظاھرى خود را نداشتم. "آن الين" كوچه بن بستى بود و در ھر آن

ممكن بود كه پلیس، سر و ته كرده و برگردد. به قايم كردن خود بیش تر از وضع ظاھر فكر مى كردم.

ھنوز چند قدمى بیش برنداشته بودم كه نور چراغ ھاى ماشین، مرا میخ كوب كرد. ماشین پلیس

دور زد و برگشت. با سرعت كمى مى راند. نگاھى به دور و برم انداختم. در گوشه و كنار كوچه،

جايى براى  مخفى كردن وجود نداشت تا در آن جا از دست پلیس در امان باشم. ھیچى در دو طرف

كوچه نبود. اما كمى دور تر چرا! در جايى نه چندان دور، ماشینى در پشت پیاده رو پارك شده بود.

خیزشى برداشته بر روى كاپوتش پريدم. سپس  به روى سقفش رفته و از آن جا ھم سعى كردم تا

خود را به پشت بام محلى كه شبیه به يك پاركینگ بود، باال بكشم. رد پاھايم بر روى اتوموبیل

معلوم بودند، اما خوشبختانه كسى متوجه شان نشد خودم را بر روى شكم پرتاب نمودم. ماشین

بیگناھى بودم كه در آن وقت شب داشتم كمى ھوا مى خوردم. 

در ته دل مى گفتم: ھوا خورى در آن ساعت و با لباس ھاى ژنده و پاره پوره و آن ھم آغشته به بوى

بنزين؟

جل ال خالقین!

آقاى آژان ھیچ چیز عجیب و غريبى وجود نداره. من ھمیشه اين طورى لباس مى پوشم. 

در ته خیابان دو باره پیچیده و خود را براى لحظه اى از ديد آن ھا پوشاندم. سپس شروع كردم به

و!دويدن. االن ندو پس كى بد

ديگه خیلى دير شده بود. درست زمانى كه شروع به دويدن نمودم، متوجه يك اتوموبیل گشتى

پلیس شدم كه با سرعت سرسام آورى به طرفم مى آمد. پاسداران سر نشین گشت ھم مرا

ديدند. آنان چراغ گردون آبى رنگ باالى اتوموبیل را كه  مخصوص موارد اضطرارى و خطرناك است

روشن نموده و آژير كشان براى سد كردن راه عبور من، در وسط خیابان ايستادند. با نیروى خارق
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سرعتش چنان زياد بود كه صداى الستیك ھايش در فضا پیچیدند. اولین كوچه دست راست"آن الين"

نام داشت. ھمان كوچه اى كه آقاى پالیس در آن زندگى مى كرد. سبد بزرگى در جلوى كارگاه

ساختمانى كه در حال ساخت بود، قرار داشت. بدون اين كه بدانم سبد حاوى چه محتوياتى است و

بدون كمترين اتالف وقت، به توى آن شیرجه رفته و در داخلش چپیدم.

ماشین پلیس وارد كوچه "آن الين" شد و مستقیم به راه خود ادامه داد. حتما آژيرش خیلى ھا را از

خواب پراند. براى بلند كردن سرم، آن قدر صبر كردم كه ماشین از ديده ناپديد شد. سبد عالوه بر اين

كه داراى سنگ و كلوخ و آت آشغال مصالح ساختمانى بود، فردى ته مانده حدود يك دوجین غذاى

بوگندوى را در آن ريخته بود. لباسم قبال خیلى بوھاى خوبى مى داد و حاال ھم كه كلى از بوھاى

گند آشغال ھاى ديگرى به آن اضافه شد. گل بود و به سبزه ھم آراسته شد!

به ھر حال وقت ھم و غم وضعیت ظاھرى خود را نداشتم. "آن الين" كوچه بن بستى بود و در ھر آن

ممكن بود كه پلیس، سر و ته كرده و برگردد. به قايم كردن خود بیش تر از وضع ظاھر فكر مى كردم.

ھنوز چند قدمى بیش برنداشته بودم كه نور چراغ ھاى ماشین، مرا میخ كوب كرد. ماشین پلیس

دور زد و برگشت. با سرعت كمى مى راند. نگاھى به دور و برم انداختم. در گوشه و كنار كوچه،

جايى براى  مخفى كردن وجود نداشت تا در آن جا از دست پلیس در امان باشم. ھیچى در دو طرف

كوچه نبود. اما كمى دور تر چرا! در جايى نه چندان دور، ماشینى در پشت پیاده رو پارك شده بود.

خیزشى برداشته بر روى كاپوتش پريدم. سپس  به روى سقفش رفته و از آن جا ھم سعى كردم تا

خود را به پشت بام محلى كه شبیه به يك پاركینگ بود، باال بكشم. رد پاھايم بر روى اتوموبیل

معلوم بودند، اما خوشبختانه كسى متوجه شان نشد خودم را بر روى شكم پرتاب نمودم. ماشین



گشت ايستاد. 

زندگى كردن پالیس در محله چلسى، دلیلى بر ثروتمند بودنش نبود. او در يك خانه سازمانى واقع در

مى نشست. ساختمانى دراز كه رو به "كینگزـ رود" و پشت به "آن ـ الين" بود،

سراسر ساختمان دو طبقه اى و داراى آپارتمان ھايى از دم يك شكل و يك نواخت بود. ھمه پنجره

ھا داراى شیشه ھاى دودى و پرده ھاى تورى بودند. از سقف باالى درھاى ورودى ھمه آن آپارتمان

ھا، گلدان ھايى آويزان بودند. درھايشان به طرف باغچه كوچك مربعى شكلى باز مى شدند كه از

ماشین ھاى اسباب بازى كودكان و كارتن ھاى وسايل كھنه و از دور خارج گشته، انباشته بودند. 

آپارتمان ھا بر روى يك رديف سراسرى بوتیك ھا بنا شده بودند. پشت بامى كه بر رويش دراز كشیده

بودم، بام دكه پشتى يكى از اين بوتیك ھا را مى پوشاند. در باالى سرم لبه سفید رنگ نردبانى قرار

داشت. اگر باال پريده و آن را مى گرفتم، ھم سطح آپارتمان ھا مى شدم. به عبارتى ديگر، آپارتمان

ھا در باالى سرم و ماشین گشت پاسداران در زير پاھايم بودند. بین آن دو گیر كرده بودم. صداى گام

ھاى دوان دوانى را شنیدم كه از راه رسیدند. جراتى به خرج داده و تك چشمى نگاھى كرده و

نیمرخ دو پلیس اولی را ديدم. آنان در كنار ماشین ھم قطاران خويش ايستاده بودند. 

ـ ھیچ اثر و نشانى از وى نیست؟

ـ نه، او حتما راه را برگشته.

ـ آيا مطمئن ايد كه خودش بود؟ 

ـ بى شك. يك آدم بى سر و پاى كثیف كوچك...

موقع اعتراض كردن نبود. به خصوص كه داشتند دور مى زدند تا برگشته و بروند. اما در آن ھنگام يك

اتفاق وحشتناكى رخ داد. چراغى در باالى سرم روشن شد. نور چراغ كل پشت بام را در بر گرفت.

من درھاله اى از نور سه بر(مثلثى شكل) قرار گرفتم. بعدش ھم درى گشوده شد و مردى بر روى

بالكن آمد و خم شد تا پلیس ھا را صدا كند.

ـ او با صداى بلند گفت: چى شده؟ چى خبره؟

اين صدا را به خوبى مى شناختم. برگشتم تا نگاھش كنم. پالیس در ايوان ايستاده بود. لباس خواب

يكدست آبى رنگى بر تن داشت. با خم شدن وى به سوى پاسبانان، من درست در میدان ديدش

قرار داشتم. او نمى توانست مرا نديده باشد. او مرا ديد. اما انگار نه انگار كه مرا ديده و خم به ابرو

نیاورد. با اين وجود، به لرزش افتادم. آخه كافى بود كه لب تر كرده و كلمه اى بر زبان مى راند، كارم

ديگه تمام بود. در كمال نومیدى، انگشت خود را بر لبانم گذاشته و نگاھم را بطور جدى به او دوختم.

يكى از پاسبانان به او گفت:ما در جستجوى فردى ھستیم . يك پسر جوان...

پالیس به تندى در جوابش گفت: آيا اين ھمه علم شنگه و بل بشو، براى ھمینه؟

گشت ايستاد. 
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ھا، گلدان ھايى آويزان بودند. درھايشان به طرف باغچه كوچك مربعى شكلى باز مى شدند كه از

ماشین ھاى اسباب بازى كودكان و كارتن ھاى وسايل كھنه و از دور خارج گشته، انباشته بودند. 

آپارتمان ھا بر روى يك رديف سراسرى بوتیك ھا بنا شده بودند. پشت بامى كه بر رويش دراز كشیده
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ـ ھیچ اثر و نشانى از وى نیست؟

ـ نه، او حتما راه را برگشته.

ـ آيا مطمئن ايد كه خودش بود؟ 

ـ بى شك. يك آدم بى سر و پاى كثیف كوچك...

موقع اعتراض كردن نبود. به خصوص كه داشتند دور مى زدند تا برگشته و بروند. اما در آن ھنگام يك

اتفاق وحشتناكى رخ داد. چراغى در باالى سرم روشن شد. نور چراغ كل پشت بام را در بر گرفت.

من درھاله اى از نور سه بر(مثلثى شكل) قرار گرفتم. بعدش ھم درى گشوده شد و مردى بر روى

بالكن آمد و خم شد تا پلیس ھا را صدا كند.

ـ او با صداى بلند گفت: چى شده؟ چى خبره؟

اين صدا را به خوبى مى شناختم. برگشتم تا نگاھش كنم. پالیس در ايوان ايستاده بود. لباس خواب

يكدست آبى رنگى بر تن داشت. با خم شدن وى به سوى پاسبانان، من درست در میدان ديدش

قرار داشتم. او نمى توانست مرا نديده باشد. او مرا ديد. اما انگار نه انگار كه مرا ديده و خم به ابرو

نیاورد. با اين وجود، به لرزش افتادم. آخه كافى بود كه لب تر كرده و كلمه اى بر زبان مى راند، كارم

ديگه تمام بود. در كمال نومیدى، انگشت خود را بر لبانم گذاشته و نگاھم را بطور جدى به او دوختم.

يكى از پاسبانان به او گفت:ما در جستجوى فردى ھستیم . يك پسر جوان...

پالیس به تندى در جوابش گفت: آيا اين ھمه علم شنگه و بل بشو، براى ھمینه؟



نفسى كشیدم. براى لحظه اى ھم كه شده نجات يافته بودم. 

پاسبان دوباره  گفت: آقا، اون خطرناكه.

پالیس غرش كنان گفت: من ھم ھمین طور. وقتى كسى در وسط شب مرا بیدار 

مى كند، من ھم خطرناك مى شوم. آن طورى كه از وضع و اوضاع پیداست، آن كسى را كه به

دنبالش ھستید در اين دور و ورا نیست. پس به شما پیشنھاد مى كنم كه زحمت را كم كرده و

تشريف ببرید در جاى دورترى، يكى ديگر را از خواب بپرانید. 

يك عذر خواھى كوچكى صورت گرفت و ماشین گشت پلیس دور شد. دو پلیسى كه در جلوى بانك

پاسدارى مى دادند و به من مشكوك شده بودند، با پاى پیاده، براى بر گشتن به خیابان "كینگز ـ

رود"، از زير محلى كه در آنجا مخفى شده بودم، گذشتند. پالیس به طرف من چرخید. 

با لحنى ناباورانه گفت: اين شمائید، سمپل؟ 

ـ در حالى كه از جاى خود بر مى خاستم گفتم: بله، آقا. خیلى سپاسگزارم آقاى پالیس.

ـ بھتره قبل از اين كه كسى متوجه شما شود، بیائید باال. 

از روى نرده كنار پله ھا پريده و خود را به ايوان رساندم. 

ـ دوباره تكرار كردم: سپاس، سپاس كه مرا لو نداديد.

ـ پالیس لبخندى زده و گفت: دلیل خوبى براى اين كار خود داشتم. 

ـ داد زدم: من بى گناھم. من ھیچ كارى نكرده ام. در حقیقت از ابتدا، من براى پلیس كار مى كردم.

در حال حاضر نیز... فقط... توضیحش كمى سخت است. 

ـ بھترين كارى كه االن بايد بكنید، آن است كه ھر چه زودتر وارد شويد. 

به دنبال پالیس داخل آپارتمان شدم. منزل وى درست ھمان طورى بود كه آدم از خانه يك معلم زبان

فرانسه انتظار داره. از شیر مرغ تا جون آدمیزاد در آنجا پیدا مى شد. از برج ايفل مینیاتورى شده بر

روى شومینه گرفته تا كتاب ھايى كه بر روى میز، طبقه طبقه چیده شده بودند. كارھاى كالسیك

فرانسوى، ھنرھاى زيبا و كارھاى دستى، انواع كتاب ھاى درسى به چشم مى خوردند. 

حتى يك تابلو اعالنات، نظیر تابلو اعالنات اتاق معلمان، در آنجا وجود داشت كه ھمه نوع اطالعات بر

روى آن با پونز نصب شده بود:

برنامه ھاى تئاترى، برنامه روزانه و غیره. 

پالیس آدم بانظم و ترتیبى بود، اما ثروتمند و پولدار نبود. موكت خانه اش چند رنگى و مبل ھايش

دست دوم بودند. او تنھا مى زيست. امرى كه به خوبى عیان بود و نیازى به پرسیدن نداشت. 

ـ پالیس گفت: بفرمائید بنشینید. االن يك چايى دبش برايتان دم مى كنم. 

نفسى كشیدم. براى لحظه اى ھم كه شده نجات يافته بودم. 

پاسبان دوباره  گفت: آقا، اون خطرناكه.

پالیس غرش كنان گفت: من ھم ھمین طور. وقتى كسى در وسط شب مرا بیدار 

مى كند، من ھم خطرناك مى شوم. آن طورى كه از وضع و اوضاع پیداست، آن كسى را كه به

دنبالش ھستید در اين دور و ورا نیست. پس به شما پیشنھاد مى كنم كه زحمت را كم كرده و

تشريف ببرید در جاى دورترى، يكى ديگر را از خواب بپرانید. 

يك عذر خواھى كوچكى صورت گرفت و ماشین گشت پلیس دور شد. دو پلیسى كه در جلوى بانك

پاسدارى مى دادند و به من مشكوك شده بودند، با پاى پیاده، براى بر گشتن به خیابان "كینگز ـ

رود"، از زير محلى كه در آنجا مخفى شده بودم، گذشتند. پالیس به طرف من چرخید. 

با لحنى ناباورانه گفت: اين شمائید، سمپل؟ 

ـ در حالى كه از جاى خود بر مى خاستم گفتم: بله، آقا. خیلى سپاسگزارم آقاى پالیس.

ـ بھتره قبل از اين كه كسى متوجه شما شود، بیائید باال. 

از روى نرده كنار پله ھا پريده و خود را به ايوان رساندم. 

ـ دوباره تكرار كردم: سپاس، سپاس كه مرا لو نداديد.

ـ پالیس لبخندى زده و گفت: دلیل خوبى براى اين كار خود داشتم. 

ـ داد زدم: من بى گناھم. من ھیچ كارى نكرده ام. در حقیقت از ابتدا، من براى پلیس كار مى كردم.

در حال حاضر نیز... فقط... توضیحش كمى سخت است. 

ـ بھترين كارى كه االن بايد بكنید، آن است كه ھر چه زودتر وارد شويد. 

به دنبال پالیس داخل آپارتمان شدم. منزل وى درست ھمان طورى بود كه آدم از خانه يك معلم زبان

فرانسه انتظار داره. از شیر مرغ تا جون آدمیزاد در آنجا پیدا مى شد. از برج ايفل مینیاتورى شده بر

روى شومینه گرفته تا كتاب ھايى كه بر روى میز، طبقه طبقه چیده شده بودند. كارھاى كالسیك

فرانسوى، ھنرھاى زيبا و كارھاى دستى، انواع كتاب ھاى درسى به چشم مى خوردند. 

حتى يك تابلو اعالنات، نظیر تابلو اعالنات اتاق معلمان، در آنجا وجود داشت كه ھمه نوع اطالعات بر

روى آن با پونز نصب شده بود:

برنامه ھاى تئاترى، برنامه روزانه و غیره. 

پالیس آدم بانظم و ترتیبى بود، اما ثروتمند و پولدار نبود. موكت خانه اش چند رنگى و مبل ھايش

دست دوم بودند. او تنھا مى زيست. امرى كه به خوبى عیان بود و نیازى به پرسیدن نداشت. 

ـ پالیس گفت: بفرمائید بنشینید. االن يك چايى دبش برايتان دم مى كنم. 



ـ در حالى كه در كنار میز مى نشستم، در جوابش گفتم: سپاس، آقا. باز ھم از شما سپاسگزارم

كه مرا تحويل پاسداران نداديد. راستى آقا، چرا شما اين كار را نكرديد؟ شما فرموديد كه يك دلیل

خوبى براى اين كارتان داشتید...

ـ پالیس به عالمت رضا گفت: دقیقا. من ھر گز باور نكردم كه شما مسئول واقعى دزدى ياقوت سرخ

فام بوده باشید، سمپل. ھر چند كه شما در زبان فرانسه كمى ضعیف بوديد و اغلب اوقات حواس

پرتى داشتید، ولى با ھمه اين داليل، ھمیشه ھضم اين مسئله برايم سخت بود كه شما مرتكب

چنین جنايت وحشتناكى شده باشید. 

پالیس براى تھیه چايى به آشپزخانه رفت. در اين اثنا چند تا از دفاتر تمرين ھا را ورق زدم. خط ھاى

قرمز كشیده شده در زير كلمات و ياد داشت ھا و تذكرھاى نیش دار و تمسخر آمیز آن ھا مرا بیش

تر به ياد پالیسى مى انداخت كه مى شناختم. آن چه را كه مى ديدم، با قبل فرق داشت. اگر شما

ھم ھر معلمى را در پیژامه اى آبى و گیوه اى پاشنه در رفته قرار دھید، چیز ديگرى از آب در خواھد

آمد. 

پالیس با دو فنجان چايى و يك بشقاب بیسكويت كه بر روى ھم قشنگ و مرتب چیده شده بودند، از

آشپزخانه برگشت. يك بوى ناخوشايندى از اتاق به مشام مى رسید. بوى خود من بود. او در كمال

رعايت ادب، آن را به رويم نیاورد. 

افكارم را داشتم مرور مى كردم. به خود گفتم: روزگار غريبى است، نازنین! در عرض چند ھفته،

قربانى توطئه اى شده و روانه زندان گشته بودم. بعدش ھم از بند گريخته و در يك فرار جنون آمیزى

در دل لندن شركت كرده بودم. سپس توسط آدم ربايان، دزدیده  و به ريل ھاى راه آھن بسته شدم.

و سر انجام پس از اين ھمه وقايع ناگوار، در حالى كه پاسى از شب گذشته بود، در آپارتمان معلم

زبان فرانسه ام نشسته بودم و يك چايى قند پھلو ھم در جلويم قرار داشت! 

بقیه كارھايى كه اتفاق افتاده بودند، حاال به مانند. باور كردن ھمین چند قلم دسته گلى كه به آب

داده بودم، برايم سخت بود.

پالیس پیشنھاد كرد كه سرگذشتم را برايش تعريف كنم.

ـ خوب، داشتید مى گفتید كه براى پلیس كار مى كرديد...

ـ بله، آقا معلم. درست به ھمین دلیله كه به ديدن شما آمده ام. آيا به ياد داريد، روزى برای يك

شوخى كه در كالس كردم، مرا تنبیه نموده و مجبور ساختید فعل "خنديدن" را در تمام زمان ھا صرف

كنم؟ 

ـ بله، به خوبى به خاطر دارم. ھمچنین به ياد دارم كه شما ھنوز آن را به من تحويل نداده ايد،

سمپل. 

ـ امشب آن را تمام خواھم كرد، آقا. 

ـ در حالى كه در كنار میز مى نشستم، در جوابش گفتم: سپاس، آقا. باز ھم از شما سپاسگزارم

كه مرا تحويل پاسداران نداديد. راستى آقا، چرا شما اين كار را نكرديد؟ شما فرموديد كه يك دلیل

خوبى براى اين كارتان داشتید...

ـ پالیس به عالمت رضا گفت: دقیقا. من ھر گز باور نكردم كه شما مسئول واقعى دزدى ياقوت سرخ

فام بوده باشید، سمپل. ھر چند كه شما در زبان فرانسه كمى ضعیف بوديد و اغلب اوقات حواس

پرتى داشتید، ولى با ھمه اين داليل، ھمیشه ھضم اين مسئله برايم سخت بود كه شما مرتكب

چنین جنايت وحشتناكى شده باشید. 

پالیس براى تھیه چايى به آشپزخانه رفت. در اين اثنا چند تا از دفاتر تمرين ھا را ورق زدم. خط ھاى

قرمز كشیده شده در زير كلمات و ياد داشت ھا و تذكرھاى نیش دار و تمسخر آمیز آن ھا مرا بیش

تر به ياد پالیسى مى انداخت كه مى شناختم. آن چه را كه مى ديدم، با قبل فرق داشت. اگر شما

ھم ھر معلمى را در پیژامه اى آبى و گیوه اى پاشنه در رفته قرار دھید، چیز ديگرى از آب در خواھد

آمد. 

پالیس با دو فنجان چايى و يك بشقاب بیسكويت كه بر روى ھم قشنگ و مرتب چیده شده بودند، از

آشپزخانه برگشت. يك بوى ناخوشايندى از اتاق به مشام مى رسید. بوى خود من بود. او در كمال

رعايت ادب، آن را به رويم نیاورد. 

افكارم را داشتم مرور مى كردم. به خود گفتم: روزگار غريبى است، نازنین! در عرض چند ھفته،

قربانى توطئه اى شده و روانه زندان گشته بودم. بعدش ھم از بند گريخته و در يك فرار جنون آمیزى

در دل لندن شركت كرده بودم. سپس توسط آدم ربايان، دزدیده  و به ريل ھاى راه آھن بسته شدم.

و سر انجام پس از اين ھمه وقايع ناگوار، در حالى كه پاسى از شب گذشته بود، در آپارتمان معلم

زبان فرانسه ام نشسته بودم و يك چايى قند پھلو ھم در جلويم قرار داشت! 

بقیه كارھايى كه اتفاق افتاده بودند، حاال به مانند. باور كردن ھمین چند قلم دسته گلى كه به آب

داده بودم، برايم سخت بود.

پالیس پیشنھاد كرد كه سرگذشتم را برايش تعريف كنم.

ـ خوب، داشتید مى گفتید كه براى پلیس كار مى كرديد...

ـ بله، آقا معلم. درست به ھمین دلیله كه به ديدن شما آمده ام. آيا به ياد داريد، روزى برای يك

شوخى كه در كالس كردم، مرا تنبیه نموده و مجبور ساختید فعل "خنديدن" را در تمام زمان ھا صرف

كنم؟ 

ـ بله، به خوبى به خاطر دارم. ھمچنین به ياد دارم كه شما ھنوز آن را به من تحويل نداده ايد،

سمپل. 

ـ امشب آن را تمام خواھم كرد، آقا. 



ـ نه، مى توانى ان را بعدا، در سر فرصت انجام دھى. به حرف ھايت ادامه بده...

ـ خوب ديگه، آن ھا ھمان روز آمدند. برايم سئوال بود كه آيا شما آن ھا را ديديد يا نه؟ 

بعد از ظھر يك روز پنجشنبه اى بود. سناپ و بويل، دو مرد تنومند و بد ريخت...

ـ پالیس سرش را تكاند و گفت: نه. آن روز مدرسه را كمى زودتر ترك كردم. با "گوژپشت" به كتاب

خانه رفتم.

ـ او چى؟ شايد او آن ھا را ديده باشد. 

ـ دارم از يك كتاب برايت حرف مى زنم، سمپل. 

ـ آھان، فھمیدم. 

پس آن طور كه معلومه، خربزه بر آب است. پالیس ھیچى را نديده بود. و بعدش ھم شروع كردم به

تعريف كردن تمام وقایعى كه رخ داده بود. از سیر تا پیاز و از اول تا آخر ھمه چى را گفتم. در طى

زمانى كه حرف مى زدم، او براى يك بار ھم كه شده حرف ھاى مرا قطع نكرد. نمى دانستم كه آيا

به حرف ھاى من باور داره يا نه؟ وقتى كه نقل سرگذشتم تمام شد، چايى يخ كرده بود. 

ـ پالیس زير لب يواشكى گفت: اين زن پاكدامن... آيا شما سعى خواھید كرد تا او را پیدا كنید؟

ـ بله.

ـ فكر مى كنم كه اگر پیدايش بكنید، گرفتارى ھايتان حل خواھد شد. 

ـ با صدايى كه در گلويم شكست،  گفتم: كو گوش شنوا كه به حرف ھايم باور كند؟ 

ـ وقتى كه پالیس از جايش بلند مى شد، گفت: سمپل، من يكى، حرف ھاى شما را باور مى كنم.

البته چرايش را نمى دانم. اين يك قصه واقعى است.

ـ بیش تر يك تصفیه حساب واقعیه تا قصه واقعى.

ـ يك داستان خارق العاده. ولى با اين وجود، باورتان مى كنم. سئوال اين جاست كه مى خواھم

بدانم، در اين وسط، من چه كمكى مى توانم به شما بكنم؟ 

اين سئوال جوابى نداشت. اگر پالیس، سناپ را در روز مالقات من با وى نديده بود، پس با آمدنم به

اين جا وقت خود را تلف كرده بودم. 

ـ مى روم.

ـ تا فردا صبح صبر كن! در حال حاضر، شما به يك حمام گرم و رختخواب نرم براى خوابیدن نیاز داريد.

من يك اتاق پذيرايى دارم. شما را فردا با ماشین خودم به واپینگ مى رسانم. به نظرم شما بیشتر

کوشش كنید برادرتان را ببینید تا اين پاور... اين طورى بھتر خواھد بود.

ـ شايد ھم االن براى ديدن برادرم، ديگر دير شده باشد. 

ـ نه، مى توانى ان را بعدا، در سر فرصت انجام دھى. به حرف ھايت ادامه بده...

ـ خوب ديگه، آن ھا ھمان روز آمدند. برايم سئوال بود كه آيا شما آن ھا را ديديد يا نه؟ 

بعد از ظھر يك روز پنجشنبه اى بود. سناپ و بويل، دو مرد تنومند و بد ريخت...

ـ پالیس سرش را تكاند و گفت: نه. آن روز مدرسه را كمى زودتر ترك كردم. با "گوژپشت" به كتاب

خانه رفتم.

ـ او چى؟ شايد او آن ھا را ديده باشد. 

ـ دارم از يك كتاب برايت حرف مى زنم، سمپل. 

ـ آھان، فھمیدم. 

پس آن طور كه معلومه، خربزه بر آب است. پالیس ھیچى را نديده بود. و بعدش ھم شروع كردم به

تعريف كردن تمام وقایعى كه رخ داده بود. از سیر تا پیاز و از اول تا آخر ھمه چى را گفتم. در طى

زمانى كه حرف مى زدم، او براى يك بار ھم كه شده حرف ھاى مرا قطع نكرد. نمى دانستم كه آيا

به حرف ھاى من باور داره يا نه؟ وقتى كه نقل سرگذشتم تمام شد، چايى يخ كرده بود. 

ـ پالیس زير لب يواشكى گفت: اين زن پاكدامن... آيا شما سعى خواھید كرد تا او را پیدا كنید؟

ـ بله.

ـ فكر مى كنم كه اگر پیدايش بكنید، گرفتارى ھايتان حل خواھد شد. 

ـ با صدايى كه در گلويم شكست،  گفتم: كو گوش شنوا كه به حرف ھايم باور كند؟ 

ـ وقتى كه پالیس از جايش بلند مى شد، گفت: سمپل، من يكى، حرف ھاى شما را باور مى كنم.

البته چرايش را نمى دانم. اين يك قصه واقعى است.

ـ بیش تر يك تصفیه حساب واقعیه تا قصه واقعى.

ـ يك داستان خارق العاده. ولى با اين وجود، باورتان مى كنم. سئوال اين جاست كه مى خواھم

بدانم، در اين وسط، من چه كمكى مى توانم به شما بكنم؟ 

اين سئوال جوابى نداشت. اگر پالیس، سناپ را در روز مالقات من با وى نديده بود، پس با آمدنم به

اين جا وقت خود را تلف كرده بودم. 

ـ مى روم.

ـ تا فردا صبح صبر كن! در حال حاضر، شما به يك حمام گرم و رختخواب نرم براى خوابیدن نیاز داريد.

من يك اتاق پذيرايى دارم. شما را فردا با ماشین خودم به واپینگ مى رسانم. به نظرم شما بیشتر

کوشش كنید برادرتان را ببینید تا اين پاور... اين طورى بھتر خواھد بود.

ـ شايد ھم االن براى ديدن برادرم، ديگر دير شده باشد. 



ـ دوست من، شما راه ديگرى نداريد.

به ناچار بقیه شب را در اتاق پذيرايى كه به اندازه يك كمد و فقط اسمش اتاق پذيرايى بود، گذراندم.

آن جا قدرى يادآور سلولم در زندان بود. فقط با اين تفاوت كه درش قفل نشده بود. به خواب عمیقى

فرو رفته و ھفت پادشاه به خواب ديدم. اما چه پادشاھان مخوفى!

خواب ديدم كه ھربرت خودش را به شكل ولگردان در آورده است. خواب ژان پاور را نیز ديدم كه

گاھى مثل يك شیر و گاھى مثل يك ترن سريع السیر بود. در عالم رويا به نظرم آمد كه  صداى زنگ

درى را شنیدم و كسى يواشكى حرف مى زند. اما يك دفعه اى،  صدا تبديل به صداى قاضى شد

كه نتیجه قضاوتش را قرائت مى كرد. خودم را در كنار ننه پاور بر روى صندلى الكتريكى ديدم. او

داشت خودش را آماده مى كرد تا شوك الكتريكى را بر وى وارد كنند. سپس ديدم كه دستانش از

بدنش كنده شده و افتادند و در پايان يك صاعقه برق در آن جا جريان پیدا كرد و سراسر وجودش را در

بر گرفت.

از خواب پريده و چشمانم را گشودم. آفتاب از پنجره وارد شده و با روشنايى اش بیدارم كرد. بالش را

دو تكه ساخته بودم.

ـ دوست من، شما راه ديگرى نداريد.

به ناچار بقیه شب را در اتاق پذيرايى كه به اندازه يك كمد و فقط اسمش اتاق پذيرايى بود، گذراندم.

آن جا قدرى يادآور سلولم در زندان بود. فقط با اين تفاوت كه درش قفل نشده بود. به خواب عمیقى

فرو رفته و ھفت پادشاه به خواب ديدم. اما چه پادشاھان مخوفى!

خواب ديدم كه ھربرت خودش را به شكل ولگردان در آورده است. خواب ژان پاور را نیز ديدم كه

گاھى مثل يك شیر و گاھى مثل يك ترن سريع السیر بود. در عالم رويا به نظرم آمد كه  صداى زنگ

درى را شنیدم و كسى يواشكى حرف مى زند. اما يك دفعه اى،  صدا تبديل به صداى قاضى شد

كه نتیجه قضاوتش را قرائت مى كرد. خودم را در كنار ننه پاور بر روى صندلى الكتريكى ديدم. او

داشت خودش را آماده مى كرد تا شوك الكتريكى را بر وى وارد كنند. سپس ديدم كه دستانش از

بدنش كنده شده و افتادند و در پايان يك صاعقه برق در آن جا جريان پیدا كرد و سراسر وجودش را در
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از خواب پريده و چشمانم را گشودم. آفتاب از پنجره وارد شده و با روشنايى اش بیدارم كرد. بالش را

دو تكه ساخته بودم.



بخش چھاردھم

درگاه دوزخ

پالیس پس از صبحانه، مرا با ماشینش به محله واپینگ رساند. از ترس اين كه مبادا او را با من

ببینند، عصبى و نگران به نظر مى رسید. چیزى كه قابل درك بود. اگر او را با من مى گرفتند، تنھا

مدرسه اى كه به عنوان معلم، شايد استخدامش مى كرد، فقط مى توانست يك مركز تاديبى

باشد. بدين خاطر، او از من خواست تا بر روى صندلى عقب اتوموبیل فرانسویش که یک پژوى

قديمی بود، دراز كشیده و حتى يك كلمه ھم در طى تمامى مسیر بر زبان نیاورم. او مى خواست

كامال وانمود كند كه در ماشینش تنھا است. 

بايد قبول كنم كه در باره او بد قضاوت مى كردم. او مى توانست ھر زمانى كه دلش مى خواست

پلیس را خبر كند و مرا تحويل دھد و از خود سلب مسئولیت نمايد. اما، او نه تنھا اين كار را نكرد،

بلكه از يك فروشگاه زنجیره اى واقع در نزد خانه اش، لباسى ھم برايم خريد تا بپوشم. فقط جوراب

ھاى زندان را نگھداشتم. بقیه را از سر دولت آقاى پالیس نو نوار شدم. 

روز يكشنبه بود. واپینگ از شب پیش ھم خلوت تر بود. آرايش محله در سايه باران ديشب به ھم

خورده بود. به خاطر نبودن جوى كنار خیابان، كوچه ھا نمى دانستند از دست اين ھمه آب ھايى كه

در چاله ھاى پھن و گنده راكد مانده اند، چه كار كنند. بركه ھاى آب با تالطم خود، آئینه وار، تالطم

آسمان را منعكس مى ساختند. 

پالیس در نزديكى ايستگاه مترو ايستاد و من از ماشین پیاده شدم. شروع كردم به گفتن: سپاس

جناب آقاى پالیس...

از ته دل جواب داد و گفت: خیر پیش سمپل. 

در حالى كه عجله داشت تا ھر چه زود تر به چاك زده و به دنیاى شیرين خودش كه ھمانا فرش

رنگارنگ و كتاب ھاى دستور زبان فرانسه بودند، باز گردد، گفت امیدوارم كه برايت ھمه چى به

خوبى به پیش رود. در صورت نیاز، مى توانید روى من حساب كنید. 

ـ حتما، اين كار را خواھم كرد. 

پالیس حركت نمود. چرخ ھاى ماشینش تمام گل و الى و لجن ھاى آب موجود را بر روى لباس تازه

ام پاشید. نفسى تازه كردم. در آن حول و حوش ھیچ اثرى از ديار و بشرى نبود. زمان برخورد با ژان

پاور فرا رسیده بود. بايد اعتماد وى را جلب كرده و به وى نشان مى دادم كه ھم چنان بھش وفا
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دارم. 

 ساعتى مى شد كه او با ژان تنھا مانده بود. در٢۴بزرگترين نگرانى من به خاطر ھربرت بود. مدت

 دقیقه ھم، براى نگرانى من كافى بود. آن ھا حتما او را سئوال پیچ كرده بودند. ٢۴حالى كه 

آيا او جواب ھايى كه به آنان داده بود، درست و حسابى بودند؟ اگر يك جواب را عوضى مى داد،

جايش مى توانست در بزرگترين گورستان باشد. 

حق با پالیس بود. من راه ديگه اى نداشتم. اگر بر نمى گشتم، ھربرت نابود مى شد. 

خیابان واپینگ را تا سر پیچ، جايى كه منزل خانواده پاور در آنجا سر از زمین در مى آورد (يا بھتر

است گفته شود جايى كه در زمین فرو مى رفت.)، طى كردم. ھمه چیز آرام به نظر مى رسید. با

اين وجود، يك احساس عجیب و غريبى داشتم كه مرا رھا نمى كرد. شايد بتوان اسمش را زنگ

خطر و يا حس ششم گذاشت. به ھر حال من نمى دانم نامش را چه بگذارم. اين احساس من،

شايد ناشى از سكوت زيادى آن جا بود يا شايد ھم بدون اين كه خود متوجه باشم، چیزى را ديده و

يا شنیده بودم. 

در جلوى در ورودى ايستادم. انگشتم را باال بردم تا دگمه زنگ را فشار دھم. اما از اين كار منصرف

شدم.

پاورھا انتظار ھیچ مھمانى را نداشتند. به خود گفتم كه پاور قبل از اين كه در را باز كند، آن را با ده

ھا گلوله غربال خواھد كرد. بنابر اين، به عقب برگشته و به سمت پنجره رفتم تا نگاھى به اندرون

بیاندازم. 

آيا ھمه آن ھا خوابیده بودند؟ ساعت يازده بود. حتى اگر آن ھا تصمیم گرفته بودند تا دير وقتى از روز

بخوابند، الاقل مى بايستى نیل ناتان را به عنوان كشیك مى گذاشتند. شايد احتیاط بیش از حد

من، بى مورد بود و بیھوده غلو مى كردم. ھمه چیز در واپینگ آرام بود. زيرا كه واپینگ ھمیشه آرام

بود. داشتم وارد خانه مى شدم. حتما در كانون خانواده، استقبال گرمى از من به عمل خواھد آمد.

اگر ھم واقعا از دستم عصبانى شده باشند، يك كمى تنبیه خواھم شد. اما براى فردى چون من كه

آن ھمه باليا بر سرش آمده بود، تحمل يك تنبیه كوچولو كارى نداشت. وانگھى برايشان، خبر ھاى

خوبى از اد اعظم و باندش داشتم. 

در نتیجه، دوباره به دم در برگشته و انگشتم را به طرف دگمه زنگ بردم. در آن موقع بود كه آن را

ديدم.

در اين جا، رنگ ھا بودند كه به دادم رسیده و نجاتم دادند. 

محله واپینگ داراى رنگى خاكسترى يك نواخت بود كه لكه ھايى قھوه اى و سیاه، به طور پراكنده،

در اين جا و آن جا داشت. چشمان آدمى فورى به اين رنگ عادت كرده و ھیچ نور تندى در كار نبود تا

چشم را بزند.
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اما آن چه را كه ديدم، يك رنگ زرد روشن داشت و  عبارت از يك قطعه پالستیكى، به درازاى تقريبى

يك سانتى متر بود كه در آستانه در ورودى، جا گذاشته شده بود. بر روى زانويم خم شدم تا آن را

بردارم. دو سیم مسى در داخلش وجود داشت. يك تكه سیم برق بود. وجود قطعه مذكور در آن جا،

برايم سئوال برانگیز بود. چشمانم مجددا به زنگ دوخته شده و در جاى خود خشكم زد. ناگھان به

يادم افتاد كه وقتى ما به اين خانه رسیديم، اصال زنگى در كار نبود. پس زنگ را تازه نصب كرده

بودند. آن را مخصوصا براى من گذاشته بودند. يك دفعه به سرم زد كه به ايستگاه برگشته و مترو

سوار شده و تا ته خط بروم و در آنجا با آرامش خاطر و بى ھیچ دغدغه اى منتظر بمانم. اما با خود

گفتم كه شايد ھنوز ھربرت در داخل خانه باشد. تصمیم خود را عوض كردم. 

خانه را دورى زدم تا از ھمان راھى كه بیرون رفته بودم، واردش شوم. براى اين كار ابتدا از میان آت

آشغال ھا گذشتم، سپس از پنجره اتاقم، بايد وارد مى شدم. اما باال رفتن از ديوار، خیلى مشكل تر

از پائین پريدن است. به زحمت به لبه پنجره رسیدم. وقتى که موفق شدم خودم را باال بكشم، تازه

ديدم كه پنجره بسته است. خواستم از آرنجم براى شكستنش استفاده كنم. اگر ژان و مادرش

ھمچنان در خواب باشند، با سر و صداى من بیدار خواھند شد. ولى معتقد نبودم كه آنان در خانه

باشند. فكر مى كردم كه خیلى وقت پیش از اين ھا، به چاك زده اند. 

يك تكه كوچك پالستیك زرد...

در حالى كه با عجله از اتاق مى گذشتم، متوجه شدم كه رختخواب ھربرت ھنوز گرم است. غیر از

ھربرت، ھمه چیزھا در جاى خود منظم و مرتب بودند. وقتى كه وارد راھرو شدم، ھیچ كسى ديده

نشد. اما در پله ھا صداى فرياد خفه اى شنیده مى شد. در روى اولین پله مكثى كردم. بیشتر از دو

دقیقه طول كشید تا جرات كردم حركتى بكنم.

ھربرت با پیژامه اى بر تن، بر روى يك صندلى نشسته بود. دست و پاھا و دھانش بسته بودند. يك

نامرد و نالوطى، شاپوى گانگسترى خیس ھربرت را بر سرش چپانده بود. نگاه ھاى ھربرت به ماده

اى كه بر روى میزى در چند قدمى وى قرار داشت، به طور ثابت دوخته شده بودند. يك ساعت

كوكى "وال ديسنى" با عكس "میكى" در آن جا بود. میكى دستكش سفیدى بر دستانش داشت و

 بود. كار میكى ھمین بود و بس. او مسئول١١ دقیقه به٧با دستى وقت را نشان مى داد. ساعت

كارھاى ديگر نبود. 

شش بسته دينامیت به ساعت وصل بود و يك سیم زرد تا دم در ادامه داشت. 

يك بمب ساعتى! 

 تنظیم شده بود. اما كافى بود كه كسى زنگ در را فشار مى داد تا زودتر از١١اون براى ساعت

موعد پیش بینى شده منفجر شود. در اين صورت تكه بزرگ میكى، ھربرت و من تكه ھاى گوش

ھايمان مى شد. 

سريع دست به کار شدم. ھربرت از گوشه چشمش، مرا ديد. او غرغركنان، پاھايش را تكانى داد.
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پارچه را از دھانش درآوردم. 

ـ سالم ھربرت. 

ـ برادرم فرياد زد: نیك! مرا از اين جا در بیار! نجات! يك كارى بكن! پلیس را خبر كن! اداره مین يابى را

با خبر ساز! تو كجا بودى؟ چطورى راضى شدى تا اين ھمه باليا را بر سرم بیارى؟ 

از لجم، يك لحظه سعى كردم پارچه را دوباره در دھانش فرو كنم. بايد ھر چه زودتر آستین ھا را باال

زده و دست به كار مى شدم. شنیدن داد و قال ھاى ھربرت، ھیچ كمكى به من نمى كرد. وقت

زيادى براى آزاد كردنش نداشتم. 

بريدن مفتول ھاى آھنى كه پاور از آن ھا استفاده كرده بود، بسیار دشوار بود. ساعت رومیزى،

 را نشان مى داد. فقط براى باز كردن پاھاى ھربرت، به زمانى بیش از شش١١شش دقیقه به 

دقیقه نیاز داشتم. در وضعیتى كه قرار داشت، پاھاى كرخت شده و به خواب رفته اش، ھیچ كمكى

نمى توانستند به وى بكنند.

ھربرت دوباره شروع كرد: اين از گند كارى ھاى توست. من ھر گز نبايد براى فرار از زندان، به تو كمك

مى كردم. اين عادالنه نیست. من ھیچ وقت در زندگى ام، آزارم حتى به مورچه اى نرسیده است.

بايد به پند و اندرزھاى مامان گوش مى كردم...

ـ ھربرت، اگه خفه خون نگیرى و دھنت را نبندى، ھمین طورى و در ھمین وضعیت، ترا در اين جا

ولت مى كنم.

دھانش ھمان جور باز ماند. 

ـ جربزه اين كار را نخواھى داشت. 

ـ تحريكم نكن!

به میز نزديك تر شدم تا بمب را وارسى كنم. سیستم خیلى پیچیده تر از آن بود كه در ابتدا فكرش را

مى كردم. 

عالوه بر سیم زرد، دو كابل ديگر وجود داشت. يكى قرمز و ديگرى آبى بودند. از طريق يك نوع قوطى

مدرج پالستیكى سیاه، دينامیت را به ساعت كوكى وصل مى كردند. يك پیچ و مھره ساده و

فسقلى، در اين قوطى را مى بست. در كنار، يك كپسول شیشه اى قرار داشت. كپسولى شبیه

به كپسول ھاى مواد حشره كش. ھمه آن ھا با يك نوار چسب ويژه سیم برق، دورا دور، باند پیچى

شده بودند.

ـ ھربرت نعره كنان گفت: دارى چه كار مى كنى؟

ـ مى خواھم چاشنى آن را خالى كنم. 

ـ به تو باور ندارم. 

پارچه را از دھانش درآوردم. 

ـ سالم ھربرت. 

ـ برادرم فرياد زد: نیك! مرا از اين جا در بیار! نجات! يك كارى بكن! پلیس را خبر كن! اداره مین يابى را

با خبر ساز! تو كجا بودى؟ چطورى راضى شدى تا اين ھمه باليا را بر سرم بیارى؟ 

از لجم، يك لحظه سعى كردم پارچه را دوباره در دھانش فرو كنم. بايد ھر چه زودتر آستین ھا را باال

زده و دست به كار مى شدم. شنیدن داد و قال ھاى ھربرت، ھیچ كمكى به من نمى كرد. وقت

زيادى براى آزاد كردنش نداشتم. 

بريدن مفتول ھاى آھنى كه پاور از آن ھا استفاده كرده بود، بسیار دشوار بود. ساعت رومیزى،

 را نشان مى داد. فقط براى باز كردن پاھاى ھربرت، به زمانى بیش از شش١١شش دقیقه به 

دقیقه نیاز داشتم. در وضعیتى كه قرار داشت، پاھاى كرخت شده و به خواب رفته اش، ھیچ كمكى

نمى توانستند به وى بكنند.

ھربرت دوباره شروع كرد: اين از گند كارى ھاى توست. من ھر گز نبايد براى فرار از زندان، به تو كمك

مى كردم. اين عادالنه نیست. من ھیچ وقت در زندگى ام، آزارم حتى به مورچه اى نرسیده است.

بايد به پند و اندرزھاى مامان گوش مى كردم...

ـ ھربرت، اگه خفه خون نگیرى و دھنت را نبندى، ھمین طورى و در ھمین وضعیت، ترا در اين جا

ولت مى كنم.

دھانش ھمان جور باز ماند. 

ـ جربزه اين كار را نخواھى داشت. 

ـ تحريكم نكن!

به میز نزديك تر شدم تا بمب را وارسى كنم. سیستم خیلى پیچیده تر از آن بود كه در ابتدا فكرش را

مى كردم. 

عالوه بر سیم زرد، دو كابل ديگر وجود داشت. يكى قرمز و ديگرى آبى بودند. از طريق يك نوع قوطى

مدرج پالستیكى سیاه، دينامیت را به ساعت كوكى وصل مى كردند. يك پیچ و مھره ساده و

فسقلى، در اين قوطى را مى بست. در كنار، يك كپسول شیشه اى قرار داشت. كپسولى شبیه

به كپسول ھاى مواد حشره كش. ھمه آن ھا با يك نوار چسب ويژه سیم برق، دورا دور، باند پیچى

شده بودند.

ـ ھربرت نعره كنان گفت: دارى چه كار مى كنى؟

ـ مى خواھم چاشنى آن را خالى كنم. 

ـ به تو باور ندارم. 



ـ در حالى كه كله ام را تكان مى دادم، در جوابش گفتم: خودم ھم به خودم باور ندارم. 

ھربرت آرام شد. دستم را بلند كرده و دينامیت را لمس كردم. انگشتانم چنان مى لرزيدند كه 

نمى توانستم آن ھا را از ھمديگر تشخیص دھم. 

ھیچى نپريد.

پنج دقیقه به يازده.

تالش كردم تا تمام معلوماتى را كه در باره "بمب آالت" داشتم، مرورى كنم. متاسفانه اين چیزى

نبود كه در مدرسه آموخته مى شد. اما به ھر حال، در اين مورد كتاب ھايى خوانده و يا فیلم ھايى

را ديده بودم.

، ساعت زنگ خواھد زد. يك اتصال برق صورت خواھد گرفت كه بى شك چاشنى١١سر ساعت

كپسول شیشه اى را فعال خواھد ساخت. 

فشار دادن دگمه زنگ درب باعث خواھد شد تا ھمین مراحل طى شوند، فقط كمى زود تر از موعد

پیش بینى شده. 

چگونه مى شد چاشنى دستگاه را خنثى كرد؟ 

بمب مذكور از نوع بمب ھاى موجى نبود، زيرا بر خورد دست من، موجب ھیچ عكس العمل آن نشد.

مى توانستم يكى از سیم ھا را قطع كنم، ولى نمى دانستم كدامین را؟ بايد ريسك بزرگى مى

كردم. آيا بايد عقربه ھاى ساعت را تغییر داد؟ با وجود اين كه بطور آشكار، دست زدن به آن مساوى

با مرگ بود، ولى تنھا راه ممكن و مسلم بود. 

چشمانم از جعبه اى كه بر سر راه زنگ درب و بمب گذاشته شده بود و با يك پیچ كوچولويى درش

بسته شده بود، كنده نمى شد. شايد عالج كار و كلید معما در آن جعبه بود. شايد رمز موفقیت در

آن بود كه جريان برق را قطع كرده و ھمه اين دستگاه را خنثى ساخته و از دور خارج نمود. 

چاقويم را در "ناكجاآباد" جا گذاشته بودم. به يك پیچ گوشتى و يا به يك تیغه دھان باريك نیاز داشتم.

بلند شدم. 

ـ ھربرت با نگرانى پرسید: كجا مى روى؟ 

ـ به آشپزخانه. 

ـ به آشپزخانه؟ نیك، االن وقت يك فنجان چايى خوردن نیست.

ـ تحويلش نگرفته و محلش نگذاشتم. چند لحظه بعد با يك چاقوى سبزى خردكنى برگشتم. آن

چیزى نبود كه دلم مى خواست ولى در ھر حال نوك تیز بود. يك دقیقه ديگر گذشت. بیشتر از چھار

دقیقه از وقت، باقى نمانده بود. 
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ھم چنان دستانم مى لرزيد. لحظه اى پاھايم را در زمین محكم كردم تا بتوانم بر خودم بیشتر مسلط

شوم. 

سه دقیقه به يازده. 

نوك چاقو را در سوراخ باالى جعبه سیاه فرو كردم. لبه چاقو به يكى از سیم ھا رسید. قلبم از جايش

تكان خورد و يك پشتك وارويى زد و در شكمم شیرجه رفت. قطرات درشت عرق، چون دانه ھاى

مرواريد از سر و صورتم مى چكیدند. كوشیدم تا تمركز اعصاب پیدا كرده و مجددا چاقو را در سوراخ

فرو كنم. تیغه چاقو در روى پیچ قرار گرفت. آن را پیچاندم. پیچ تكان نخورد. يك دفعه ديگر با نیروى

بیشترى سعى كردم. اين دفعه، پیچ تسلیم شد. آگر پیچ، يك پیچ ھرزى باشد، چه خاكى بر سرم

خواھم ريخت؟ ديگر بازگشت به عقب خیلى دير بود. چاقو سه دور چرخید. پیچ باز شد و با يك

صداى كوچكى بر روى میز افتاد. 

ھربرت فرياد كشید. 

چاقو را بر زمین گذاشته، در جعبه كوچولو را در بین انگشتان شست و سبابه خود برداشتم. به نظرم

انگشتانم ھر گز تا به اين حد درشت و يا ناقابل نرسیده بودند.

نمى دانستم چقدر از وقت گذشته است. جرات نگاه كردن به ساعت را نداشتم. باال خره انگشتانم

پريز دو شاخه اى را بر روى پالستیك سیاه يافته و سر آن را با بیش ترين احتیاط برداشتم. مواظب

بودم كه سیمى يا فنرى، اتصالی بر قرار نكند. ھیچى نبود. سر جعبه دو شاخه برق را برداشتم و

عرق چشمانم را پاك كردم. تا آن لحظه ھمه چیز به خوبى پیش مى رفت. 

در باره وجود جريان برق درست فكر كرده بودم. جعبه اسرار آمیز، داراى يك سیم و يك دگمه قطع و

وصل معمولى با سه مرحله مختلف بود. در آن لحظه دگمه در وسط بود. مى توانستم آن را به

راست و يا به چپ چرخانده و فشار دھم. آره، ولى به كدام طرف؟

اگر انتخاب بدى مى كردم، كار ما تمام بود. نگاھى به ساعت انداختم. كمتر از يك دقیقه براى

تصمیم گیرى من مانده بود. 

ـ فرياد زدم: ھربرت، چپ يا راست؟ 

ـ چپ يا راست چیه؟ 

ـ فقط بگو، چپ يا راست؟ 

ـ چپ. 

ـ چپ؟ 

ـ مى خواھم بگويم:... راست.

ـ راست؟
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ـ نه... چپ. چپ!

دگمه را به طرف راست قشار دادم. صداى زنگ بر خاست. ھربرت زوزه اى كشید. اما ساعت به تیك

ـ تاك خود ادامه داد. میكى موس لبخندى حواله ام كرد. آخرين بازمانده ھاى نیرويم، ته كشیده و

تحلیل رفته بود. 

باز كردن بند ھاى دست و پاى ھربرت، يك ساعت از وقتم را گرفت. لرزش دستانم، ھنور قطع نشده

بود. سرانجام او از جايش بلند شد. نگاھى به بمب انداخت. به طبقه باال رفت تا لباس ھايش را

بپوشد. خودم را بر روى صندلى وى ول كردم. موفقیت خودم را نمى توانستم باور كنم. ھربرت در

طبقه باال مشغول كارھايش بود. نفس عمیقى كشیدم. او حتى يك تشكر خشك و خالى ھم از من

نكرد.
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بخش پانزدھم 

زن پاك دامن 

ننه پاور مقدارى مواد غذايى در آشپزخانه بر جاى گذاشته بود. ھربرت كمى خوردنى تھیه كرد. نان

ھايى را كه توست كرده بود، سوخته بودند. تخم مرغ ھاى آب پزش مثل سنگ سفت شده بودند.

ولى من خیلى بیش تر از آن گرسنه بودم كه ناز و نوز كرده و دماغم را باال بكشم. 

جاى تعجب است كه خطر اشتھاى آدم را وا كند. در عرض بیست و چھار ساعت، نزديك بود كه دو

بار بمیرم. ولى معده ام ھم چنان مى خواست اين واقعه را جشن بگیرد و شكمم داشت ابوعطا 

مى نواخت. سه فنجان قھوه را پشت سر ھم باال كشیده و نصف پاكت بیسكويتى را بدون اين كه

حتى نگاھى بھش بیاندازم، قورت دادم. اگر بازى ھم چنان بدين شیوه ادامه پیدا مى كرد، يا به آدم

ھاى پرخور مبدل مى گشتم و يا ھم مرگ به سراغم مى آمد.

تمام حوادثى كه بعد از فرارم از اين خانه به سرم آمده بود، از سیر تا پیاز، از برخوردم با اد اعظم

گرفته تا گذراندن شب با پالیس را براى ھربرت تعريف كردم. به اين فكر افتاديم كه به معلم من تلفن

بزنیم. اما ظاھرا موقع مناسبى براى اين كار نبود.

ـ ھربرت پرسید: نیك، آن كیه؟

ـ كى؟ 

ـ فردى كه ترا از روى ريل ھاى آھن رھانید.

ـ شانه ھايم را باال انداخته و گفتم: كوچكترين ايده اى در اين باره ندارم. احساس مى كردم كه با

وى در يك جايى برخوردى داشته ام. اما با بارندگى شديدى كه شر شر كنان مى ريخت، شناختنش

برايم كار بسیار دشوارى بود. حتى نمى دانم كه او چگونه مرا در آن جا پیدا كرده بود. و يا ھنوز 

نمى دانم كه مرد بود يا زن. در وسط ناكجاآباد بودم. ھیچ كسى از حضور من در آن جا آگاھى

نداشت. كار مرموز آن بابا، غیر قابل توضیح و توصیف است. 

داستان ھربرت خیلى بیشتر از مال من واضح و قابل فھم بود. بدون كوچك ترين سئوالى از وى، 

مى شد تا به كنه قضیه پى برد. آن طورى كه اوضاع نشان مى داد، نتوانسته بود بیش از ده دقیقه

در برابر ژان پاور مقاومت كند.

تقريبا كل داستان از اين قرار بود: ژان پس از بازگشت خويش، متوجه غیبت من شده و ھربرت را در
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منگنه گذاشته و سین جیم كرده بود. 

از قديم گفته اند كه شك دانه اى است كه زود جوانه مى زند و در مورد سرگذشت ما، ھربرت به آن

كود داده و به موقع آبیارى كرده بود. 

ژان وى را از جلسه باند خويش كه در بعد از ظھر ھمان روز برگزار شد،  بیرون كرده بود. از قرار معلوم

در موقع شام، نیل ناتان چنان فضاى سردى را بر آن جا حاكم كرده بود كه انگار در بین آنان خاك مرده

پاشیده باشند. ژان براى پیش گیرى از خطرات احتمالى، دستور داده بود تا دست و پاى ھربرت را

بسته و پارچه اى را در دھانش فرو كنند. بقیه داستان را از اين به بعد، خودم به خوبى مى دانستم.

ـ آيا ژان چیزى گفت؟

ـ ھربرت زير لبى گفت: از كارى كه كرد، به ھیچ وجه خوشم نیامد.

ـ در اين كه او كار بدى كرد، جاى شكى نیست. اما آيا او چیزى گفت كه به ما كمك كند تا ردش را

گرفته و بدانیم به كجا رفته؟ 

ـ ھربرت دمى به فكر فرو رفت. سپس گفت كه ژان، درست قبل از رفتنش، مزه اى پراند. آن مردك

كه نیل ناتان نام داشت، وقتى بمب را كار مى گذاشت، گفت كه آن بمب ما را در ھوا پودر خواھد

كرد. 

پاور ھم در جوابش گفت: عالیه. وقتى كه داداشش بر گردد، ما در زير زمین خواھیم بود. 

ـ زير زمین؟ چیز ديگرى ھم گفت؟ 

ـ آره. او از اسكلت چیزى صحبت مى كرد. اما راستش را بخواھى، نفھمیدم از چى حرف مى زند. 

به ھر حال گفتش كه آرزو مى كند در موقع انفجار بمب، صداى آن را به وضوح بشنود. 

ھربرت حرف ھايش را با اين جمله تمام کرد: فكر كنم كه عقل ژان پاور كمكى پارسنگ مى بره!

مى گفتند كه گويا عقل ھیتلر ھم كمكى پارسنگ بر مى داشت. علیرغم ھمه حرف ھاى گنگ

ھربرت، آن چه را كه مى خواستم، از البالى آن ھا بیرون كشیدم.

اگر پاور آرزوى شنیدن صداى انفجار بمب را داشت، پس او مى خواست در ھمان حول و حوش و 

نزديكى ھا باشد.

از طرف ديگر رفتن به"زير زمین" مى توانست به طور خیلى ساده، به معنى مخفى شدن باشد.

ولى مى توانست معناى ديگرى ھم داشته باشد. آن چه را كه ژان پاور گفته بود بیشتر به يك راز و

معما مى ماند.
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كرد. 

پاور ھم در جوابش گفت: عالیه. وقتى كه داداشش بر گردد، ما در زير زمین خواھیم بود. 

ـ زير زمین؟ چیز ديگرى ھم گفت؟ 

ـ آره. او از اسكلت چیزى صحبت مى كرد. اما راستش را بخواھى، نفھمیدم از چى حرف مى زند. 

به ھر حال گفتش كه آرزو مى كند در موقع انفجار بمب، صداى آن را به وضوح بشنود. 

ھربرت حرف ھايش را با اين جمله تمام کرد: فكر كنم كه عقل ژان پاور كمكى پارسنگ مى بره!

مى گفتند كه گويا عقل ھیتلر ھم كمكى پارسنگ بر مى داشت. علیرغم ھمه حرف ھاى گنگ

ھربرت، آن چه را كه مى خواستم، از البالى آن ھا بیرون كشیدم.

اگر پاور آرزوى شنیدن صداى انفجار بمب را داشت، پس او مى خواست در ھمان حول و حوش و 

نزديكى ھا باشد.

از طرف ديگر رفتن به"زير زمین" مى توانست به طور خیلى ساده، به معنى مخفى شدن باشد.

ولى مى توانست معناى ديگرى ھم داشته باشد. آن چه را كه ژان پاور گفته بود بیشتر به يك راز و

معما مى ماند.

بدون اين كه تعبیر و تفسیرى از اوضاع موجود بكنم، ھربرت از روى سیماى من افكارم را خواند. زيرا

او  ناگھان از روى صندلیش باال پريد.



ـ امیدوارم كه به سرت نزده باشد كه بخواھى تعقیبش كنى.

ـ ھربرت، راه و چاره ديگرى ندارم.

ـ چرا به خانه خويش نرفته و سعى نكنیم تا ھمه اين داستان ھا و بدبختى ھا را فراموش بكنیم؟ 

ـ به وى يادآور شدم كه پلیس در تعقیب ماست.

ـ از طرف خودت حرف بزن و ما را جمع نبند!

ـ ھربرت تو ھم ھمین طور، تو ھم تحت پیگرد قرار دارى. به ياد داشته باش كه تو به من براى فرار از

زندان كمك كرده اى. 

خانه را ترك كرديم. ھربرت لباس خیلى ساده اى بر تن داشت و من ھم آنچه را كه پالیس ھديه

كرده بود، پوشیده بودم. واپینگ مثل ھمیشه سوت و كور بود. اگر تك و توك رھگذرى ھم داشت،

كوچك ترين توجھى به ما نمى كردند. يك كوله پشتى کوچکی را در جا لباسى پیدا كرده بودم. براى

آن كه وانمود كنم من ھم مانند ديگر بچه ھاى ھم سن و سال خويش ھستم، كوله را بر پشتم

انداخته بودم. این چیزی بود که من به ھربرت توضیح دادم. 

البته ھمه حقیقت را به او نگفتم. مى دانستم بمب خنثى شده كه دگمه فرمان چاشنى اش در

قسمت راست آن گیر کرده بود، ديگر بى خطر است. آن را برداشته و يواشكى در كوله پشتى جا

كردم، بدون اين كه كلمه اى در باره اش با او صحبت كنم. ھیچ كسى به آن مشكوك نمى شد. آن

مى توانست روزى روزگارى به درد بخورد. 

بقیه روز را به دور خود چرخیديم. نور ھوا ضعیف تر شد، ما ھم ھمین طور. ھیچى پیدا نكرديم.

خانواده پاور براى مخفى شدن، يقینا بھترين و امن ترين جا را برگزيده بودند. آنان حتما در يكى از

ساختمان ھاى متروكه، در بناھاى در دست ساخت و يا در خانه ھاى نیمه تمام و يا حتى در كاروان

ھاى توريستى رھا شده، قايم شده بودند.

ـ زير لب يواشكى گفتم: اى كاش سناپ كشته نشده بود. 

در نزديكى خیابان واپینگ، براى استراحت كوچكى، بر روى پرچینى نشستیم. كفش ھاى زندانم،

پايم را مى زدند. 

ـ ھربرت گفت: فكر مى كردم كه تو سناپ را دوست ندارى.

ـ درسته، ولى او تنھا كسى بود كه مى توانستیم به پیشش برويم. با توجه به آگاھى وى از

حقیقت، مى توانست به ما كمك كند.

چند لحظه اى من و ھربرت ساكت بوديم تا اين كه ابروھاى برادرم در ھم رفته و گفت: برايم جاى

سئوال است كه ژان پاور از اسكلت چه چیزى حرف مى زد؟

ـ چطور؟

ـ امیدوارم كه به سرت نزده باشد كه بخواھى تعقیبش كنى.

ـ ھربرت، راه و چاره ديگرى ندارم.

ـ چرا به خانه خويش نرفته و سعى نكنیم تا ھمه اين داستان ھا و بدبختى ھا را فراموش بكنیم؟ 

ـ به وى يادآور شدم كه پلیس در تعقیب ماست.

ـ از طرف خودت حرف بزن و ما را جمع نبند!

ـ ھربرت تو ھم ھمین طور، تو ھم تحت پیگرد قرار دارى. به ياد داشته باش كه تو به من براى فرار از

زندان كمك كرده اى. 

خانه را ترك كرديم. ھربرت لباس خیلى ساده اى بر تن داشت و من ھم آنچه را كه پالیس ھديه

كرده بود، پوشیده بودم. واپینگ مثل ھمیشه سوت و كور بود. اگر تك و توك رھگذرى ھم داشت،

كوچك ترين توجھى به ما نمى كردند. يك كوله پشتى کوچکی را در جا لباسى پیدا كرده بودم. براى

آن كه وانمود كنم من ھم مانند ديگر بچه ھاى ھم سن و سال خويش ھستم، كوله را بر پشتم

انداخته بودم. این چیزی بود که من به ھربرت توضیح دادم. 

البته ھمه حقیقت را به او نگفتم. مى دانستم بمب خنثى شده كه دگمه فرمان چاشنى اش در

قسمت راست آن گیر کرده بود، ديگر بى خطر است. آن را برداشته و يواشكى در كوله پشتى جا

كردم، بدون اين كه كلمه اى در باره اش با او صحبت كنم. ھیچ كسى به آن مشكوك نمى شد. آن

مى توانست روزى روزگارى به درد بخورد. 

بقیه روز را به دور خود چرخیديم. نور ھوا ضعیف تر شد، ما ھم ھمین طور. ھیچى پیدا نكرديم.

خانواده پاور براى مخفى شدن، يقینا بھترين و امن ترين جا را برگزيده بودند. آنان حتما در يكى از

ساختمان ھاى متروكه، در بناھاى در دست ساخت و يا در خانه ھاى نیمه تمام و يا حتى در كاروان

ھاى توريستى رھا شده، قايم شده بودند.

ـ زير لب يواشكى گفتم: اى كاش سناپ كشته نشده بود. 

در نزديكى خیابان واپینگ، براى استراحت كوچكى، بر روى پرچینى نشستیم. كفش ھاى زندانم،

پايم را مى زدند. 

ـ ھربرت گفت: فكر مى كردم كه تو سناپ را دوست ندارى.

ـ درسته، ولى او تنھا كسى بود كه مى توانستیم به پیشش برويم. با توجه به آگاھى وى از

حقیقت، مى توانست به ما كمك كند.

چند لحظه اى من و ھربرت ساكت بوديم تا اين كه ابروھاى برادرم در ھم رفته و گفت: برايم جاى

سئوال است كه ژان پاور از اسكلت چه چیزى حرف مى زد؟

ـ چطور؟



ـ آره به تو گفتم و تو به خوبى در جريان ھستى كه با گوش ھاى خودم شنیدم كه او از اسكلت

چیزى صحبت مى كرد. اما اسكلت چى؟ و كى؟ 

ـ ھربرت، مطمئنى كه درست شنیده اى؟ 

ـ آره بابا، اسكلت...

يھو حقیقتى مثل برق، به سرعت در وجودم جرقه زد. احساس كردم كه چقدر كودن بودم و حرف به

اين سادگى و روشنى را نمى فھمیدم. 

اسكلت نه، بلكه اسكله!

ما در يك دقیقه اى رودخانه تمیز بوديم. 

با يك جھش ناگھانى از جايم برخاستم و كوله را به پشتم انداختم. براى لحظه اى محتوى كوله را

كامال از ياد بردم. 

چقدر بد مى شد كه اگر درست در زمانى كه سر نخى از آن ھا پیدا كرده بودم، به ھوا مى رفتم.

ـ ھربرت پرسید: كجا مى رويم؟

ـ به روى اسكله.

مسیرى را كه در سحرگاه فرارمان از زندان آمده بوديم، در خالف جھت راه افتاديم. از راه باريكه اى

واقع در بین دو انبار، گذشتیم تا به اسكله رسیديم. در آن جا توقف كوتاھى كرده و نگاھى به  دور و

بر انداختم. تا آن جا كه بیاد مى آوردم، در روزى كه وارد محله مى شديم، واپینگ از يك منظره بسیار

زيبايى برخوردار بود. 

ھربرت در حالى كه سرش را مى خاراند، به من ملحق شد.

ـ او گفت: چه كار مى كنى نیك؟

ـ اسكله، ھربرت. حرف خانواده پاورھا در باره اسكلت چیزى و يا كسى نبود. بلكه آنان در مورد

اسكله گفتگو مى كردند و تو اشتباھى اسكلت شنیدى. آن ھا بايد در ھمین گوشه و كنارھا، در

جايى پنھان شده باشند.

خوب، چه چیزھايى در مقابل ديدگانمان قرار داشتند؟

در نخستین نیم نگاه، فقط: انبار ھاى بزرگ، اسكله ھاى "ھانرى شاه" در يك طرف و اسكله "سن ـ

ژان" در طرف ديگر. جر ثقیل ھايى كه چون ملخ ھاى گنده در كنار رودخانه به روى آن خم شده بودند

و از مالت و مواد بنايى از جمله سیمان تغذيه مى كردند. كمى دورتر، ساختمان ھاى نو ساز و

اسكله ھايى كه آب ھاى خاكسترى ـ نقره اى پاى آن ھا را مى لیسیدند. و باالخره يك لنج رھا

شده كه مشغول جذر و مد خويش در كنار اسكله بود.

ـ آره به تو گفتم و تو به خوبى در جريان ھستى كه با گوش ھاى خودم شنیدم كه او از اسكلت

چیزى صحبت مى كرد. اما اسكلت چى؟ و كى؟ 

ـ ھربرت، مطمئنى كه درست شنیده اى؟ 

ـ آره بابا، اسكلت...

يھو حقیقتى مثل برق، به سرعت در وجودم جرقه زد. احساس كردم كه چقدر كودن بودم و حرف به

اين سادگى و روشنى را نمى فھمیدم. 

اسكلت نه، بلكه اسكله!

ما در يك دقیقه اى رودخانه تمیز بوديم. 

با يك جھش ناگھانى از جايم برخاستم و كوله را به پشتم انداختم. براى لحظه اى محتوى كوله را

كامال از ياد بردم. 

چقدر بد مى شد كه اگر درست در زمانى كه سر نخى از آن ھا پیدا كرده بودم، به ھوا مى رفتم.

ـ ھربرت پرسید: كجا مى رويم؟

ـ به روى اسكله.

مسیرى را كه در سحرگاه فرارمان از زندان آمده بوديم، در خالف جھت راه افتاديم. از راه باريكه اى

واقع در بین دو انبار، گذشتیم تا به اسكله رسیديم. در آن جا توقف كوتاھى كرده و نگاھى به  دور و

بر انداختم. تا آن جا كه بیاد مى آوردم، در روزى كه وارد محله مى شديم، واپینگ از يك منظره بسیار

زيبايى برخوردار بود. 

ھربرت در حالى كه سرش را مى خاراند، به من ملحق شد.

ـ او گفت: چه كار مى كنى نیك؟

ـ اسكله، ھربرت. حرف خانواده پاورھا در باره اسكلت چیزى و يا كسى نبود. بلكه آنان در مورد

اسكله گفتگو مى كردند و تو اشتباھى اسكلت شنیدى. آن ھا بايد در ھمین گوشه و كنارھا، در

جايى پنھان شده باشند.

خوب، چه چیزھايى در مقابل ديدگانمان قرار داشتند؟

در نخستین نیم نگاه، فقط: انبار ھاى بزرگ، اسكله ھاى "ھانرى شاه" در يك طرف و اسكله "سن ـ

ژان" در طرف ديگر. جر ثقیل ھايى كه چون ملخ ھاى گنده در كنار رودخانه به روى آن خم شده بودند

و از مالت و مواد بنايى از جمله سیمان تغذيه مى كردند. كمى دورتر، ساختمان ھاى نو ساز و

اسكله ھايى كه آب ھاى خاكسترى ـ نقره اى پاى آن ھا را مى لیسیدند. و باالخره يك لنج رھا

شده كه مشغول جذر و مد خويش در كنار اسكله بود.



لنج كمى عجیب و غريب به چشم مى آمد. در ھمان نگاه اولیه، متوجه غیر عادى بودن آن شدم.

نمى دانم چرا با دقت زيادى به آن خیره شدم. آرى به نظرم، اين لنج يك چیزش بود. اما باز 

نمى دانم چرا با يك چشم به ھم زدن، غیر عادى بودنش از يادم رفت. 

با اين كه داشت غروب مى شد و فاصله ديد كمتر مى گشت، حروف نوشته شده بر بدنه لنج، قابل

خواندن بود. اگر حواسم زياده از حد پرت نبود و در جاھاى ديگر سیر نمى كرد، در ھمان نگاه اول

متوجه اوضاع مى شدم. اين لنج ھم، مانند لنج ھاى ديگر نامى براى خود داشت و نامش"زن پاك

دامن" بود. 

مانند ارشمیدس، ولى خطاب به خود گفتم: يافتم! يافتم! زن پاك دامن.

ـ ھربرت ھم به نوبه خود متوجه قضیه شد و گفت: آن زمانى كه پاور مى گفت 

مى خواھد به ديدن بانوى پاك دامن برود...

ـ سرم را به عالمت رضا تكان داده و گفتم: او از يك كشتى حرف مى زد كه نامش زن پاك دامن  بود،

نه از يك زنى پارسا و نجیب. حتما مذاكرات وى با فانس در اين جا صورت گرفته است. 

ـ اما تو مى گفتى كه او را در ايستگاه مترو تعقیب مى نمودى.

ـ دقیقا. او يقینا پى برده بود كه توسط كسى تعقیب مى گردد. به ھمین دلیل ھم، مسیرش را تغییر

داده بود تا مرا دست به سر كرده و از شرم خالص شود. 

ـ ھربرت پرسید: اكنون چه بايد كرد؟

ـ حاال؟ ما لنج را از نزديك بررسى خواھیم كرد. 

گفتن اين حرف خیلى آسان بود، اما عملى ساختنش چیز ديگرى بود. وروديه اسكله با يك دروازه

بزرگى كه در قسمت بااليش داراى سیم ھاى خار دار بود، مسدود گشته بود. ھیچ راھى براى عبور

از باالى آن و يا براى گذشتن از کنار ھاى آن وجود نداشت. برايمان يك راه بیش تر نمانده بود.

خوشبختانه ھوا لطیف و ماليم بود. 

وقتى نقشه اى را كه در سر مى پروراندم به آقا ھربرت گفتم، داداش جونم به ھوا رفت و دود از کله

اش بلند شد و گفت: شوخى ات گرفته! 

ـ در حالي كه مشغول باز كردن دگمه ھاى پیراھنم شدم، به وى گفتم: تو مجبور نیستى با من

بیايى.

ـ حتما راه حل ديگرى ھم موجوده...

ـ بگو، كدام راه؟

ـ ھربرت در فكر فرو رفت. سپس او ھم شروع به باز نمودن كمر بند خويش كرد.

لنج كمى عجیب و غريب به چشم مى آمد. در ھمان نگاه اولیه، متوجه غیر عادى بودن آن شدم.

نمى دانم چرا با دقت زيادى به آن خیره شدم. آرى به نظرم، اين لنج يك چیزش بود. اما باز 

نمى دانم چرا با يك چشم به ھم زدن، غیر عادى بودنش از يادم رفت. 

با اين كه داشت غروب مى شد و فاصله ديد كمتر مى گشت، حروف نوشته شده بر بدنه لنج، قابل

خواندن بود. اگر حواسم زياده از حد پرت نبود و در جاھاى ديگر سیر نمى كرد، در ھمان نگاه اول

متوجه اوضاع مى شدم. اين لنج ھم، مانند لنج ھاى ديگر نامى براى خود داشت و نامش"زن پاك

دامن" بود. 

مانند ارشمیدس، ولى خطاب به خود گفتم: يافتم! يافتم! زن پاك دامن.

ـ ھربرت ھم به نوبه خود متوجه قضیه شد و گفت: آن زمانى كه پاور مى گفت 

مى خواھد به ديدن بانوى پاك دامن برود...

ـ سرم را به عالمت رضا تكان داده و گفتم: او از يك كشتى حرف مى زد كه نامش زن پاك دامن  بود،

نه از يك زنى پارسا و نجیب. حتما مذاكرات وى با فانس در اين جا صورت گرفته است. 

ـ اما تو مى گفتى كه او را در ايستگاه مترو تعقیب مى نمودى.

ـ دقیقا. او يقینا پى برده بود كه توسط كسى تعقیب مى گردد. به ھمین دلیل ھم، مسیرش را تغییر

داده بود تا مرا دست به سر كرده و از شرم خالص شود. 

ـ ھربرت پرسید: اكنون چه بايد كرد؟

ـ حاال؟ ما لنج را از نزديك بررسى خواھیم كرد. 

گفتن اين حرف خیلى آسان بود، اما عملى ساختنش چیز ديگرى بود. وروديه اسكله با يك دروازه

بزرگى كه در قسمت بااليش داراى سیم ھاى خار دار بود، مسدود گشته بود. ھیچ راھى براى عبور

از باالى آن و يا براى گذشتن از کنار ھاى آن وجود نداشت. برايمان يك راه بیش تر نمانده بود.

خوشبختانه ھوا لطیف و ماليم بود. 

وقتى نقشه اى را كه در سر مى پروراندم به آقا ھربرت گفتم، داداش جونم به ھوا رفت و دود از کله

اش بلند شد و گفت: شوخى ات گرفته! 

ـ در حالي كه مشغول باز كردن دگمه ھاى پیراھنم شدم، به وى گفتم: تو مجبور نیستى با من

بیايى.

ـ حتما راه حل ديگرى ھم موجوده...

ـ بگو، كدام راه؟

ـ ھربرت در فكر فرو رفت. سپس او ھم شروع به باز نمودن كمر بند خويش كرد.



ـ با تعجب گفتم: جدا تو مى خواھى مرا ھمراھى كنى؟

ـ بايد يك نفر مواظب تو باشه.

لباس ھايمان را به ھمراه كوله پشتى بر روى اسكله انداخته و با يك شورت تنھا، يواشكى در آب

رودخانه فرو رفتیم. با آن كه روز آرامى بود، اما در عمل رودخانه تمیز عكس آن را نشان مى داد. آب

به شدت يخ بود. ھنوز تا زانو در آب فرو نرفته بودم كه ديگر انگشتان پاھايم مال من نبودند. جريان

آب، تند و در خالف جھت ما بود. ھربرت در پى من، مثل يك سگ دست و پا مى زد. 

انگاری اين كار را مى كرد تا سگان به وى حمله ور نشوند! 

آب نه تنھا در حدود صفر درجه بود، بلكه خیلى ھم كثیف بود. انواع آت آشغال در جلوى دماغم به

حالت شناور، رژه مى رفتند. سعى كردم ھر چه سريع تر شنا كنم. اما اگر سه گام به پیش مى

رفتم، آب مرا دو گام به عقب پس مى زد. خوشبختانه از لنج زياد دور نبوديم. ولى به ھر حال قبل از

خارج شدن از آب، مى بايست حداقل پنج دقیقه اى در آب مى مانديم. به ھیچ وجه كار آسانى نبود.

عرشه "پاكدامن" خیلى باال بود. سنگینى وزن ما ھیچ لنگرى بر آن وارد نساخت. براى باال رفتن و

رسیدن به روى عرشه، ھربرت به من يارى رساند و مرا از پائین رو به باال ھل داد. امرى كه باعث

شد تا خودش در آب بیش تر فرو رفته و سريعا در زير آب ناپديد شود. بعدش نوبت من بود تا براى باال

كشیدن وى، دستم را به سويش دراز كنم. او نفس زنان، پشت سر ھم سرفه مى كرد. يك ماھى

مرده در پشت گوشش گیر كرده بود.

در لحظه اى كه به روى كشتى مى رفتم، دقیقا نمى دانستم كه به دنبال چه چیزى ھستم. به ھر

حال ھر ھدفى كه در كله ام بود، مطمئنا گیر انداختن ژان پاور نبود. بلكه تنھا چیزى كه در اين میان

مى توانست گیرم بیآيد، به احتمال زياد مبتال شدن به بیمارى ذات الريه بود. وقتى كه وارد كشتى

شديم،  متوجه شديم كه حضور ما در آن جا فقط و فقط وقت تلف كردن است.

كشتى خالى و داراى يك كابین خیلى بزرگ، شبیه به مجموعه اى از صندوق ھاى چوبى با پنجره

ھاى باريك بود. اين كابین داراى دری پھن بود كه به عرشه باز مى شد. سكان و ھندل ھاى موتور

كه قديم ھا در بیرون قرار داشتند و سال ھا بود كه به موزه ھا سپرده شده بودند، ھنوز در اين

كشتى وجود داشتند. 

پاكدامن جز الشه اى زنگ زده، چیز ديگرى نبود. 

يك چیز مسكونى كه به خوبى تشخیص داده نمى شد و به اندازه يك اتوبوس بود، بر روى رودخانه

تمیز شناور بود. 

ھربرت در گوشه اى ايستاده و مى لرزيد. ماھى مرده اى كه در پشت گوشش گیر كرده بود، وى را

زل زده و چپ چپ نگاه مى كرد. 

ـ در حالى كه دندان ھاى ھربرت مثل چكش، بريده بريده به ھم مى خوردند و صداى ريتم پايكوبى

ـ با تعجب گفتم: جدا تو مى خواھى مرا ھمراھى كنى؟

ـ بايد يك نفر مواظب تو باشه.

لباس ھايمان را به ھمراه كوله پشتى بر روى اسكله انداخته و با يك شورت تنھا، يواشكى در آب

رودخانه فرو رفتیم. با آن كه روز آرامى بود، اما در عمل رودخانه تمیز عكس آن را نشان مى داد. آب

به شدت يخ بود. ھنوز تا زانو در آب فرو نرفته بودم كه ديگر انگشتان پاھايم مال من نبودند. جريان

آب، تند و در خالف جھت ما بود. ھربرت در پى من، مثل يك سگ دست و پا مى زد. 

انگاری اين كار را مى كرد تا سگان به وى حمله ور نشوند! 

آب نه تنھا در حدود صفر درجه بود، بلكه خیلى ھم كثیف بود. انواع آت آشغال در جلوى دماغم به

حالت شناور، رژه مى رفتند. سعى كردم ھر چه سريع تر شنا كنم. اما اگر سه گام به پیش مى

رفتم، آب مرا دو گام به عقب پس مى زد. خوشبختانه از لنج زياد دور نبوديم. ولى به ھر حال قبل از

خارج شدن از آب، مى بايست حداقل پنج دقیقه اى در آب مى مانديم. به ھیچ وجه كار آسانى نبود.

عرشه "پاكدامن" خیلى باال بود. سنگینى وزن ما ھیچ لنگرى بر آن وارد نساخت. براى باال رفتن و

رسیدن به روى عرشه، ھربرت به من يارى رساند و مرا از پائین رو به باال ھل داد. امرى كه باعث

شد تا خودش در آب بیش تر فرو رفته و سريعا در زير آب ناپديد شود. بعدش نوبت من بود تا براى باال

كشیدن وى، دستم را به سويش دراز كنم. او نفس زنان، پشت سر ھم سرفه مى كرد. يك ماھى

مرده در پشت گوشش گیر كرده بود.

در لحظه اى كه به روى كشتى مى رفتم، دقیقا نمى دانستم كه به دنبال چه چیزى ھستم. به ھر

حال ھر ھدفى كه در كله ام بود، مطمئنا گیر انداختن ژان پاور نبود. بلكه تنھا چیزى كه در اين میان

مى توانست گیرم بیآيد، به احتمال زياد مبتال شدن به بیمارى ذات الريه بود. وقتى كه وارد كشتى

شديم،  متوجه شديم كه حضور ما در آن جا فقط و فقط وقت تلف كردن است.

كشتى خالى و داراى يك كابین خیلى بزرگ، شبیه به مجموعه اى از صندوق ھاى چوبى با پنجره

ھاى باريك بود. اين كابین داراى دری پھن بود كه به عرشه باز مى شد. سكان و ھندل ھاى موتور

كه قديم ھا در بیرون قرار داشتند و سال ھا بود كه به موزه ھا سپرده شده بودند، ھنوز در اين

كشتى وجود داشتند. 

پاكدامن جز الشه اى زنگ زده، چیز ديگرى نبود. 

يك چیز مسكونى كه به خوبى تشخیص داده نمى شد و به اندازه يك اتوبوس بود، بر روى رودخانه

تمیز شناور بود. 

ھربرت در گوشه اى ايستاده و مى لرزيد. ماھى مرده اى كه در پشت گوشش گیر كرده بود، وى را

زل زده و چپ چپ نگاه مى كرد. 

ـ در حالى كه دندان ھاى ھربرت مثل چكش، بريده بريده به ھم مى خوردند و صداى ريتم پايكوبى



رقص ھاى اسپانیولى را داشتند، به من پرخاش كرده و گفت: چرا بايد ھمیشه به حرف ھاى تو

گوش كنم؟

ـ حرفش را بريده و گفتم: يك دقیقه صبر كن! 

چیز بى اھمیتى كه مسلما ارزش آن را نداشت تا برايش خودمان را به آب بزنیم، بر روى زمین افتاده

بود. با وجود اين، خم شدم تا آن را بردارم. يك تكه كاغذ سفید مستطیلى شكل بود كه در وسط

خود، رد يك تا حوردگى داشت.

ـ ھربرت پرسید: آن چیه؟

ـ در جوابش گفتم: يك تكه كاغذ سفید مستطیلى شكل نا قابل كه از وسط تا خورده. يك برگ براى

سیگار كشیدن. 

آن كاغذ را فورى شناختم. پاور در زندان و در طى روز، با آن نوع كاغذ و دستگاه "پیچستون"، سیگار

خود را درست كرده و قدرى سرطان به ھمراه دود وارد بدنش مى كرد. 

ـ در ادامه صحبتم گفتم: پاور از اين جا رد شده. 

ـ شايد، اما حاال ديگه اين جا نیست.

ـ نه. ولى شايد دوباره بیايد. 

ـ نیك...

ـ باشه، برويم.

مجددا به روى عرشه رفتیم. ھمه اش يك احساس عجیب و غريبى داشتم. 

پھلو گرفتن پاكدامن، زياد ھم عادى به نظر نمى رسید. بوى چیزھاى مشكوكى مى آمد و حال اين

ھربرت چطورى مرا نگاه مى كرد، بماند.  كه

نیمه شب بود و ما در واپینگ به سر مى برديم. ھربرت و من، خودمان را در يك ساختمان نیمه كاره

چپانده بوديم. اين ساختمان درست در روبروى دروازه اى قرار داشت كه به اسكله اى باز مى شد

که پاكدامن در آن جا باال و پائین مى كرد. شش ساعتى مى شد كه ما در آن جا بوديم. شش

ساعتى كه شش سال بر ما گذشت. 

قبل از پوشیدن لباس ھايمان، نتوانستیم خود را خشك كنیم. لباس ھا ھم مرطوب و چسبان بودند.

ما يخ زده و خسته و كوفته بوديم. تنھا ماشینى كه از آن جا گذشت، يك ساعت پیش بود و آن ھم

يك تاكسى خالى بود كه احتماال به خانه اش بر مى گشت. 

ھوا تاريك و غیر مھتابى بود. تنھا نورى كه به چشم مى خورد، نورى بود كه از يك تیر چراغ برقى

واقع در چند مترى مى آمد. روشنايى ضعیف آن، توسط پنجره لنج منعكس مى شد. 

رقص ھاى اسپانیولى را داشتند، به من پرخاش كرده و گفت: چرا بايد ھمیشه به حرف ھاى تو

گوش كنم؟

ـ حرفش را بريده و گفتم: يك دقیقه صبر كن! 

چیز بى اھمیتى كه مسلما ارزش آن را نداشت تا برايش خودمان را به آب بزنیم، بر روى زمین افتاده

بود. با وجود اين، خم شدم تا آن را بردارم. يك تكه كاغذ سفید مستطیلى شكل بود كه در وسط

خود، رد يك تا حوردگى داشت.

ـ ھربرت پرسید: آن چیه؟

ـ در جوابش گفتم: يك تكه كاغذ سفید مستطیلى شكل نا قابل كه از وسط تا خورده. يك برگ براى

سیگار كشیدن. 

آن كاغذ را فورى شناختم. پاور در زندان و در طى روز، با آن نوع كاغذ و دستگاه "پیچستون"، سیگار

خود را درست كرده و قدرى سرطان به ھمراه دود وارد بدنش مى كرد. 

ـ در ادامه صحبتم گفتم: پاور از اين جا رد شده. 

ـ شايد، اما حاال ديگه اين جا نیست.

ـ نه. ولى شايد دوباره بیايد. 

ـ نیك...

ـ باشه، برويم.

مجددا به روى عرشه رفتیم. ھمه اش يك احساس عجیب و غريبى داشتم. 

پھلو گرفتن پاكدامن، زياد ھم عادى به نظر نمى رسید. بوى چیزھاى مشكوكى مى آمد و حال اين

ھربرت چطورى مرا نگاه مى كرد، بماند.  كه

نیمه شب بود و ما در واپینگ به سر مى برديم. ھربرت و من، خودمان را در يك ساختمان نیمه كاره

چپانده بوديم. اين ساختمان درست در روبروى دروازه اى قرار داشت كه به اسكله اى باز مى شد

که پاكدامن در آن جا باال و پائین مى كرد. شش ساعتى مى شد كه ما در آن جا بوديم. شش

ساعتى كه شش سال بر ما گذشت. 

قبل از پوشیدن لباس ھايمان، نتوانستیم خود را خشك كنیم. لباس ھا ھم مرطوب و چسبان بودند.

ما يخ زده و خسته و كوفته بوديم. تنھا ماشینى كه از آن جا گذشت، يك ساعت پیش بود و آن ھم

يك تاكسى خالى بود كه احتماال به خانه اش بر مى گشت. 

ھوا تاريك و غیر مھتابى بود. تنھا نورى كه به چشم مى خورد، نورى بود كه از يك تیر چراغ برقى

واقع در چند مترى مى آمد. روشنايى ضعیف آن، توسط پنجره لنج منعكس مى شد. 



توى دلم به خود گفتم: آخه ما در اين جا، بر روى يك اسكله خلوت و در كنار رودخانه اى سوت و كور

و در يك محله برھوت و خالى چه كار مى كنیم؟ 

جوابى براى سئوالم نمى يافتم. ولى با اين حال، در ته دلم مطمئن بودم كه كلید رمز ھمه اسرار،

اين اسكله لعنتى است. ھنوز بر اين عقیده بودم كه: چون پاور در آن جا بوده، پس مى تواند دوباره

بیايد. فانس ھم با او خواھد بود.

ـ ھربرت با يك صداى خواب آلود، دندان ھايش را به ھم سائیده و گفت: نیك ...؟

فكر مى كردم كه او خوابیده. 

ـ بله ھربرت، چیه؟

ـ آيا سترنج ـ دى ـ ھال واقعا تا به اين حد بد و ناگوار بود؟ 

ـ وحشتناك.

ـ بدتر از اين جا؟

بايد كامال قبول كرد كه نظرش درست بود. با تسلیم خود به پلیس، الاقل از يك سلول كوچك راحت و

لباس خشك برخوردار شده و چیزى براى خوردن گیرمان می آمد. اما اين راه حل، يك مشكل بزرگى

بر سر راه خود داشت: احتمال اين خطر بود كه نوجوان وارد زندان شده و پیر و سال خورده از آن جا

بیرون بیاییم.

"شايد..."

وقتى كه آن اتفاق افتاد، داشتم چیزى مى گفتم. آن قدر غیر منتظره بود كه فكر كردم خواب 

مى بینم. تازه ھربرت ھم ھمان چیز را ديده بود. او از بازوانم آويزان شد. چراغى در داخل لنج روشن

گشت. 

لحظه اى بعد، نیمرخى بر روى عرشه پديدار گشت. مردى درب كابین داخلى را باز كرده بود و در

جھت ما به طرف دروازه مى آمد.

ـ زير لب گفتم: از كجا مى آيد؟

ـ ھربرت گفت: او بايد شنا كنان آمده باشد.

ـ او خیس نیست.

ـ پس در اين صورت با يك قايق ديگرى آمده، نه؟

ـ تو چیزى شنیدى؟ 

ھربرت سرش را به عالمت منفى تكان داد. در اين فاصله زمانى، مرد ناشناس به نرده ھاى دروازه

رسیده و آن را با  كلید خیلى بزرگى گشود. او شلوار و پیراھن تیره اى بر تن داشت. كوچه را از باال
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تا پائین و از اول تا آخر وارسى کرد تا مطمئن شود كه راه باز است و مانعى در كار نیست، سپس به

سوى لنج بازگشت. 

ـ ھربرت آھى كشید و گفت: اين يكى ديگه غیر ممكنه...

ـ ھیس!

صداى غور غور ماشینى شنیده شد و بعدش ھم سر و كله كامیونى بر روى اسكله پیدا شد. چرخ

ھاى كامیون بر روى سنگ ريزه ھا جرينگ جرينگ مى كردند. فكر كردم كه اون به راھش ادامه

خواھد داد. اما ايستاد  و سپس تا يك مترى نرده ھا عقب عقب رفت. از نوع كامیون ھاى ويژه

اسباب كشى بود. پشت كامیون، مثل يك پرده متالیك، خود به خود به كنارى رفت. دو نفر از آن

بیرون آمدند و به سوی پاكدامن راھى شدند. 

مرد اولى، يعنى ھمانى كه لباس كدر بر تن داشت، با سه نفر ديگر به آنان پیوستند. ھر كدامشان

صندوقى را حمل مى كردند. آنان وقتى از لنج بیرون آمدند، حالت و قیافه شان طورى بود كه آدم

خیال مى كرد، تمام غروب را در آن جا گدرانده اند. در صورتى كه مى دانستم، اين طورى نبود.

ما وقتى كشتى را كشف كرديم، خالى بود و از آن موقع به بعد ھم، چشمانمان را از رويش

برنداشته بوديم. پس اين مردان و يا اين صندوق ھا از كجا در مى آمدند؟ 

تازه اين شروع كار بود. پنج مرد، بین پاكدامن و كامیون، مرتب در رفت و آمد بودند و ھر دفعه ھم يك

چیزى را بار مى كردند. نخست كارتن ھا، سپس يك سرى پالتو و وسايل صوتى استريو و ده ھا

كارتن ديگر و باالخره تابلوھا. ھمه اين كاالھا بیش از دو برابر كابینى كه از آن خارج می ىشدند،

حجم داشتند. 

مردان يك تريلى بزرگ مخصوص اسباب كشى را، از باری که از كشتى خالى می کردند، پر نمودند.

راننده تريلى و كمك راننده اش راه افتادند. كامیون دومى جايشان را گرفت. ھمان داستان از نو تكرار

شد. اين بار سه میز قديمى، شش صندلى، دو تخت قالى لوله شده، چھار مجسمه سرپا به

كامیون حمل شد. براى آذين بندى ھمه آن ھا، فقط جاى يك تاج كم بود كه آن ھم با گذاشتن يك

پیانوى گرانبھا پر شد. اما پیانو مجبور شد براى تشريف بردن، منتظر كامیون سوم شود. 

اگر با چیزھايى كه داشت اتفاق مى افتاد، سر و کله يك اركستر سمفونى نود نفرى ھم در آن جا

پیدا مى شد، تعجب نمى كردم. 

براى دومین بار، ھربرت يواشكى در زير لب گفت: اين غیر ممكنه.

بايد اقرار كنم كه حق با او بود. واقعا غیر قابل تصور و غیر ممكن بود.

شما حتما از اين قبیل شعبده بازى ھا را بر روى صحنه نمايش ديده ايد: شعبده باز، يك شاپوى

خالى را به شما نشان می دھد، سپس از آن خرگوش در مى آورد! حاال مجسم كنید كه شخص

شعبده باز به جاى خرگوش، يك فیل گنده از آن در بیاره، آن وقت در باره اش بیش تر تامل خواھید

تا پائین و از اول تا آخر وارسى کرد تا مطمئن شود كه راه باز است و مانعى در كار نیست، سپس به

سوى لنج بازگشت. 

ـ ھربرت آھى كشید و گفت: اين يكى ديگه غیر ممكنه...

ـ ھیس!

صداى غور غور ماشینى شنیده شد و بعدش ھم سر و كله كامیونى بر روى اسكله پیدا شد. چرخ

ھاى كامیون بر روى سنگ ريزه ھا جرينگ جرينگ مى كردند. فكر كردم كه اون به راھش ادامه

خواھد داد. اما ايستاد  و سپس تا يك مترى نرده ھا عقب عقب رفت. از نوع كامیون ھاى ويژه

اسباب كشى بود. پشت كامیون، مثل يك پرده متالیك، خود به خود به كنارى رفت. دو نفر از آن

بیرون آمدند و به سوی پاكدامن راھى شدند. 

مرد اولى، يعنى ھمانى كه لباس كدر بر تن داشت، با سه نفر ديگر به آنان پیوستند. ھر كدامشان

صندوقى را حمل مى كردند. آنان وقتى از لنج بیرون آمدند، حالت و قیافه شان طورى بود كه آدم

خیال مى كرد، تمام غروب را در آن جا گدرانده اند. در صورتى كه مى دانستم، اين طورى نبود.

ما وقتى كشتى را كشف كرديم، خالى بود و از آن موقع به بعد ھم، چشمانمان را از رويش

برنداشته بوديم. پس اين مردان و يا اين صندوق ھا از كجا در مى آمدند؟ 

تازه اين شروع كار بود. پنج مرد، بین پاكدامن و كامیون، مرتب در رفت و آمد بودند و ھر دفعه ھم يك

چیزى را بار مى كردند. نخست كارتن ھا، سپس يك سرى پالتو و وسايل صوتى استريو و ده ھا

كارتن ديگر و باالخره تابلوھا. ھمه اين كاالھا بیش از دو برابر كابینى كه از آن خارج می ىشدند،

حجم داشتند. 

مردان يك تريلى بزرگ مخصوص اسباب كشى را، از باری که از كشتى خالى می کردند، پر نمودند.

راننده تريلى و كمك راننده اش راه افتادند. كامیون دومى جايشان را گرفت. ھمان داستان از نو تكرار

شد. اين بار سه میز قديمى، شش صندلى، دو تخت قالى لوله شده، چھار مجسمه سرپا به

كامیون حمل شد. براى آذين بندى ھمه آن ھا، فقط جاى يك تاج كم بود كه آن ھم با گذاشتن يك

پیانوى گرانبھا پر شد. اما پیانو مجبور شد براى تشريف بردن، منتظر كامیون سوم شود. 

اگر با چیزھايى كه داشت اتفاق مى افتاد، سر و کله يك اركستر سمفونى نود نفرى ھم در آن جا

پیدا مى شد، تعجب نمى كردم. 

براى دومین بار، ھربرت يواشكى در زير لب گفت: اين غیر ممكنه.

بايد اقرار كنم كه حق با او بود. واقعا غیر قابل تصور و غیر ممكن بود.

شما حتما از اين قبیل شعبده بازى ھا را بر روى صحنه نمايش ديده ايد: شعبده باز، يك شاپوى

خالى را به شما نشان می دھد، سپس از آن خرگوش در مى آورد! حاال مجسم كنید كه شخص

شعبده باز به جاى خرگوش، يك فیل گنده از آن در بیاره، آن وقت در باره اش بیش تر تامل خواھید



كرد.

تمامى اين عملیات، در حدود نیم ساعت به درازا كشید. بعد از رفتن كامیون سوم، مرد تیره پوش

نرده ھا را بست و به لنج بازگشت. نور خاموش شد و ھمه چیز به حالت اول خود در آمد.

من و ھربرت براى مدت زيادى، ھیچ كدام از ما، ھیچ حرفى نزدیم و جیك مان ھم در نیامد. عاقبت،

ھربرت سكوت را شكست. 

ـ نیك، در وارسى كشتى، چگونه اين ھمه اشیا از ديدگان تو پوشیده و پنھان ماند و آن ھا را نديدى؟

ـ آب در گلويم خشك شد: پنھان؟ به تو خاطر نشان مى كنم كه جناب عالى ھم در آن جا تشريف

داشتید و ديديد كه كشتى كامال خالى بود. بايد كور بود تا اين ھمه اجناس را نديد! ھربرت... تو واقعا

فكر مى كنى كه تمامى اين كاالھا در لنج بودند؟ البد در زير كاغذ سیگارى كه پیدا كرديم؟

چشمانم را بستم تا بتوانم فكر كنم.

ابتدا: پاكدامن... 

من از اولش به آن مشكوك بودم. و حاال مى فھمم كه چرا لنج بر روى آب لنگر نمى خورد. 

در بامداد روزى كه ما به واپینگ رسیديم، متوجه الشه زنگ زده لنج شدم. علیرغم صداى شاالپ ـ

شلوپ آب رودخانه بر بدنه اش، از جايش كوچك ترين تكانى نمى خورد. انگار كه اصال شناور نبود. 

سپس: ژان پاور... 

او را در ھنگام رفتن به "ديدار پاكدامن دنبال كرده بودم. 

االن مى فھمم كه پاكدامن كى بود! پس ژان به سوى سكوى مترو نرفته بود. شايد كه...

ـ بريم! ھربرت.

ـ كجا؟

ـ با خنده اى گفتمش: حدس بزن. ايستگاه متروى واپینگ.

كرد.

تمامى اين عملیات، در حدود نیم ساعت به درازا كشید. بعد از رفتن كامیون سوم، مرد تیره پوش

نرده ھا را بست و به لنج بازگشت. نور خاموش شد و ھمه چیز به حالت اول خود در آمد.

من و ھربرت براى مدت زيادى، ھیچ كدام از ما، ھیچ حرفى نزدیم و جیك مان ھم در نیامد. عاقبت،

ھربرت سكوت را شكست. 

ـ نیك، در وارسى كشتى، چگونه اين ھمه اشیا از ديدگان تو پوشیده و پنھان ماند و آن ھا را نديدى؟

ـ آب در گلويم خشك شد: پنھان؟ به تو خاطر نشان مى كنم كه جناب عالى ھم در آن جا تشريف

داشتید و ديديد كه كشتى كامال خالى بود. بايد كور بود تا اين ھمه اجناس را نديد! ھربرت... تو واقعا

فكر مى كنى كه تمامى اين كاالھا در لنج بودند؟ البد در زير كاغذ سیگارى كه پیدا كرديم؟

چشمانم را بستم تا بتوانم فكر كنم.

ابتدا: پاكدامن... 

من از اولش به آن مشكوك بودم. و حاال مى فھمم كه چرا لنج بر روى آب لنگر نمى خورد. 

در بامداد روزى كه ما به واپینگ رسیديم، متوجه الشه زنگ زده لنج شدم. علیرغم صداى شاالپ ـ

شلوپ آب رودخانه بر بدنه اش، از جايش كوچك ترين تكانى نمى خورد. انگار كه اصال شناور نبود. 

سپس: ژان پاور... 

او را در ھنگام رفتن به "ديدار پاكدامن دنبال كرده بودم. 

االن مى فھمم كه پاكدامن كى بود! پس ژان به سوى سكوى مترو نرفته بود. شايد كه...

ـ بريم! ھربرت.

ـ كجا؟

ـ با خنده اى گفتمش: حدس بزن. ايستگاه متروى واپینگ.



بخش شانزدھم 

زير زمین

خط ھاى زير زمینى مترو در طى شب ھا بسته مى شدند، ولى اين دفعه براى يك بار ھم كه شده

بخت و اقبال يار ما بود. درھاى ورودى ايستگاه، به خاطر سوپورھا و نظافتچى ھا باز و چراغ ھا

روشن بودند. آنان كوچك ترين باكى از دزدان نداشتند. آخه چیزى براى دزديده شدن نداشتند.

سارقین چه چیزشان را مى خواستند بدزدند؟ دستگاه ھاى كنترل بلیت ھا را؟

با احتیاط تمام و با ھوشیارى زياد، يواشكى خودمان را در گوشه اى جا كرديم تا مبادا كارمندى

ھوس كرده و دستگیرى ما به سرش بزند. 

به زور موفق شدم تا جلوى درستكارى ھربرت را كه در آن دم گل كرده بود، بگیرم و از خريد بلیت

جلوگیری کنم. به سمت پله ھاى برقى روان شديم. به روى سكويى رسیديم كه دفعه پیش پاور را

در آن جا گم كرده بودم. چنان سكوتى بر آن جا حاكم بود كه گويى خاك مرده پاشیده باشند. مثل

يك گورستان ساكت بود. از آن گذشته، طاق ھاى آجرى ايستگاه، خود به خود يادآور گورھاى آماده و

دھان باز كرده گورستان ھا بودند. آن جا تنھا يك تابوت دراز سى مترى كم داشت تا صحنه تئاتر

تكمیل گردد. 

به ھمراه ھربرت تا ته مترو رفته و تاريكى تونل را بر رسى كرديم. حداقل تا پنج بامداد، ھیچ مترويى

در كار نخواھد بود. و به اين نتیجه رسیدم كه تا آن موقع در ريل ھاى آھن، جريان برق وجود نخواھد

داشت. 

اگرحساب ھايم اشتباه از آب در مى آمد، فداى يك شوك الكتريكى و يا به معنى واقعى كلمه،

فدايى مى شدم. 

بايد حق با من باشد. تونل از زير رودخانه  تمیز رد مى شد. اون بايد در يك جايى، راھى داشته

باشد كه برود به ...

راستى راه به چى؟ كوچك ترين چیزى از آن چه كه در ته طرف نقطه مقابلم درانتظارم بود به مغزم

خطور نمى كرد. 

ھربرت پچ پچ كنان گفت: نیك، به نظرم امشب از اين پس، ديگر ھیچ مترويى كار نمى كند.

منو باش كه خیال مى كردم ھمه چى را برايش توضیح داده ام!

ـ ھربرت، ما نیامده ايم كه سوار مترو شويم.

بخش شانزدھم 

زير زمین

خط ھاى زير زمینى مترو در طى شب ھا بسته مى شدند، ولى اين دفعه براى يك بار ھم كه شده
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سارقین چه چیزشان را مى خواستند بدزدند؟ دستگاه ھاى كنترل بلیت ھا را؟
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جلوگیری کنم. به سمت پله ھاى برقى روان شديم. به روى سكويى رسیديم كه دفعه پیش پاور را

در آن جا گم كرده بودم. چنان سكوتى بر آن جا حاكم بود كه گويى خاك مرده پاشیده باشند. مثل

يك گورستان ساكت بود. از آن گذشته، طاق ھاى آجرى ايستگاه، خود به خود يادآور گورھاى آماده و

دھان باز كرده گورستان ھا بودند. آن جا تنھا يك تابوت دراز سى مترى كم داشت تا صحنه تئاتر

تكمیل گردد. 

به ھمراه ھربرت تا ته مترو رفته و تاريكى تونل را بر رسى كرديم. حداقل تا پنج بامداد، ھیچ مترويى

در كار نخواھد بود. و به اين نتیجه رسیدم كه تا آن موقع در ريل ھاى آھن، جريان برق وجود نخواھد

داشت. 

اگرحساب ھايم اشتباه از آب در مى آمد، فداى يك شوك الكتريكى و يا به معنى واقعى كلمه،

فدايى مى شدم. 

بايد حق با من باشد. تونل از زير رودخانه  تمیز رد مى شد. اون بايد در يك جايى، راھى داشته

باشد كه برود به ...

راستى راه به چى؟ كوچك ترين چیزى از آن چه كه در ته طرف نقطه مقابلم درانتظارم بود به مغزم

خطور نمى كرد. 

ھربرت پچ پچ كنان گفت: نیك، به نظرم امشب از اين پس، ديگر ھیچ مترويى كار نمى كند.

منو باش كه خیال مى كردم ھمه چى را برايش توضیح داده ام!

ـ ھربرت، ما نیامده ايم كه سوار مترو شويم.



ـ پس اگر مى خواھى سوار اتوبوس شوى...

ـ ما قدم زنان، پیاده خواھیم رفت!

ـ از آن پائین؟

ھربرت با چشمانى كامال از حدقه در آمده و با دھانى باز به گشادى تونل، مرا ورانداز كرد و افزود. 

ـ كارى نداره، خواھى ديد.

چراغ ھا نیز گويى براى خاموش شدن خودشان، ھمان لحظه را بر گزيده بودند. تاريكى مطلق و مات

چون يك چنگك، در يك چشم بر ھم زدن، چشمانم را از جايشان كند. بعدش ھم صداى جرينگ

جرينگ بسته شدن نرده ھاى در ورودى اصلى را شنیديم. از آن به بعد ديگرھیچ خبرى نشد. نه يك

صدايى و نه يك روشنايى. از خودم نیشگونى گرفتم تا مطمئن شوم كه زنده ام. 

ـ ھربرت با صداى لرزانى گفت: اين تو بودى كه مى گفتى آسونه، نه؟

ـ تكان نخور...

اگر در آن تاريكى مطلق، موقعیت خودم را به طور اتفاقى نمى دانستم، دو سه قدمى كه 

برمى داشتم، از روى سكو كله پا مى شدم. دستانم را دراز نموده و ديوار را پیدا كردم. سپس با

قدم ھاى آھسته به تونل نزديك تر شدم. به ياد آوردم كه در آن جا سه پله براى پائین رفتن وجود

داشت. با پاى خود، اولین پله را يافته و به پائین رفتم. شانه ام به يكى از سطل ھاى آتش نشانى

كه به ديوارى آويزان شده بود، خورد و صدايش در فضا پیچید. 

ـ ھربرت به آرامى پرسید: آن جا كیه؟ 

ـ فقط منم.

ـ كجا میرى؟ 

ـ غرغركنان گفتم: كاخ باكینگام، پیش ملكه الیزابت! 

ـ پس از مكث كوتاھى پرسید: مطمئنى كه مسیر را درست میرى و راه درست از آن وره؟

بھترين كار اين بود كه ھیچ توجھى بھش نكنم. به يك درب كشويى رسیديم. موفق شدم تا آن را به

كنارى زده و راه را باز كنم. دستم را به ھمه جاى ديوار مى مالیدم تا كلید برق را پیدا كنم. انگشت

شستم به آن خورده و چراغى روشن شد. ھربرت ھم، در میان آت و آشغال ھا به من پیوست. اتاق

ھمان طورى بود كه قبال ديده بودم و به ياد داشتم: تلفن ھا، گرد و غبارات، خرت و پرت ھا و يك شیر

آب.

اما اين دفعه، عالوه بر ھمه اين ھا، يك چیز ديگرى ھم بود. فردى، شايد يكى از كاركنان، چراغ قوه

اى را فراموش كرده و در روى زمین جا گذاشته بود. آن را بر داشته و روشنش كردم. باترى ھايش

تازه بودند. 

ـ پس اگر مى خواھى سوار اتوبوس شوى...

ـ ما قدم زنان، پیاده خواھیم رفت!
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چراغ ھا نیز گويى براى خاموش شدن خودشان، ھمان لحظه را بر گزيده بودند. تاريكى مطلق و مات
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جرينگ بسته شدن نرده ھاى در ورودى اصلى را شنیديم. از آن به بعد ديگرھیچ خبرى نشد. نه يك

صدايى و نه يك روشنايى. از خودم نیشگونى گرفتم تا مطمئن شوم كه زنده ام. 

ـ ھربرت با صداى لرزانى گفت: اين تو بودى كه مى گفتى آسونه، نه؟

ـ تكان نخور...

اگر در آن تاريكى مطلق، موقعیت خودم را به طور اتفاقى نمى دانستم، دو سه قدمى كه 

برمى داشتم، از روى سكو كله پا مى شدم. دستانم را دراز نموده و ديوار را پیدا كردم. سپس با

قدم ھاى آھسته به تونل نزديك تر شدم. به ياد آوردم كه در آن جا سه پله براى پائین رفتن وجود

داشت. با پاى خود، اولین پله را يافته و به پائین رفتم. شانه ام به يكى از سطل ھاى آتش نشانى

كه به ديوارى آويزان شده بود، خورد و صدايش در فضا پیچید. 

ـ ھربرت به آرامى پرسید: آن جا كیه؟ 

ـ فقط منم.

ـ كجا میرى؟ 

ـ غرغركنان گفتم: كاخ باكینگام، پیش ملكه الیزابت! 

ـ پس از مكث كوتاھى پرسید: مطمئنى كه مسیر را درست میرى و راه درست از آن وره؟

بھترين كار اين بود كه ھیچ توجھى بھش نكنم. به يك درب كشويى رسیديم. موفق شدم تا آن را به

كنارى زده و راه را باز كنم. دستم را به ھمه جاى ديوار مى مالیدم تا كلید برق را پیدا كنم. انگشت

شستم به آن خورده و چراغى روشن شد. ھربرت ھم، در میان آت و آشغال ھا به من پیوست. اتاق

ھمان طورى بود كه قبال ديده بودم و به ياد داشتم: تلفن ھا، گرد و غبارات، خرت و پرت ھا و يك شیر
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اما اين دفعه، عالوه بر ھمه اين ھا، يك چیز ديگرى ھم بود. فردى، شايد يكى از كاركنان، چراغ قوه
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ـ گفتم: فعال شانس با ماست. قبل از اين كه پشیمان شده و به ما پشت نمايد، از اين جا برويم. 

ـ ھربرت مرا جلو زده و جلويم را گرفت و گفت: يك لحظه صبر كن!

ـ چیه؟

ـ تشنه ام.

در اين ھنگام اتفاقى افتاد كه از ھمه كارھاى ديگر آن شب مان، حیرت آورتر و مات كننده تر بود.

حتى مى توان گفت، ماوراى مات و مبھوت. واقعا شگفت آور و حیرت انگیز! از آن عجیب تر آن كه

ھربرت با ھجوم خود به سمت درب خروجى، در سر راھش مرا نقش زمین كرد. 

داستان از اين قراره كه ھربرت به شیر آب نزديك شد. آن را چرخاند. كوچك ترين قطره اى از آن

نچكید. با حالت عصبى، چند مشتى بر آن كوبید. شیر آب در ديوار چرخید. يك صدايى آمد. ناگھان

تكه اى از ديوار نا پديد شد. ديوار دھان باز كرد و يك سوراخ گشادى وا شد. پله اى ديده شد كه به

پائین مى رفت. از تعجب زياد، در جاى خود، خشکم زد. 

ھربرت به عقب پريد. 

ـ خطاب به او گفتم: يافتى؟

ـ آره. ولى چى را؟ 

ـ جواب را. ببین در آن روزى كه در تعقیب ژان پاور بودم، چگونه غیبش زد؟ ھیچ درب ورودى و يا

خروجى در تونل وجود نداشت. جز اين يكى كه در اين اتاق وجود داشته.

ـ ھربرت پچ پچ كنان گفت: يك راه سرى!

ـ و تو با چرخاندن شیر آب، رمز آن را كشف كردى. حرف ندارى تو!

ھربرت تبسمى كرده و"تیم دياموند ـ كارآگاه خصوصى" براى لحظه اى ھم كه شده با "من منه

قربان" و با تعريف و تمجید از خود، ظاھر شد. 

ـ او بادى به غبغب انداخت و گفت: بچه جون، تو مى تونى به من افتخار كنى. بھت گفته بودم كه از

تو مواظبت خواھم كرد. 

چراغ قوه دستى را روشن نموده و به سمت راه حركت كردم.

گفتم: برويم!

"تیم دياموند" در ھمان لحظه و به سرعت نور، بخار شد و به ھوا رفت.

ـ ھربرت مويه كنان گفت: نیك، به داخل آن نرويم!

اول من وارد شدم. احتماال درب داراى دستگاه خودکار بسته شدن بود. زيرا پس از چند قدمى كه از

آن دور شده بوديم، در پشت سرمان به طور خودکار بسته شد. اين كار درب، از جھاتى كار مرا سبك

ـ گفتم: فعال شانس با ماست. قبل از اين كه پشیمان شده و به ما پشت نمايد، از اين جا برويم. 

ـ ھربرت مرا جلو زده و جلويم را گرفت و گفت: يك لحظه صبر كن!

ـ چیه؟

ـ تشنه ام.

در اين ھنگام اتفاقى افتاد كه از ھمه كارھاى ديگر آن شب مان، حیرت آورتر و مات كننده تر بود.

حتى مى توان گفت، ماوراى مات و مبھوت. واقعا شگفت آور و حیرت انگیز! از آن عجیب تر آن كه

ھربرت با ھجوم خود به سمت درب خروجى، در سر راھش مرا نقش زمین كرد. 

داستان از اين قراره كه ھربرت به شیر آب نزديك شد. آن را چرخاند. كوچك ترين قطره اى از آن

نچكید. با حالت عصبى، چند مشتى بر آن كوبید. شیر آب در ديوار چرخید. يك صدايى آمد. ناگھان

تكه اى از ديوار نا پديد شد. ديوار دھان باز كرد و يك سوراخ گشادى وا شد. پله اى ديده شد كه به

پائین مى رفت. از تعجب زياد، در جاى خود، خشکم زد. 

ھربرت به عقب پريد. 

ـ خطاب به او گفتم: يافتى؟

ـ آره. ولى چى را؟ 

ـ جواب را. ببین در آن روزى كه در تعقیب ژان پاور بودم، چگونه غیبش زد؟ ھیچ درب ورودى و يا

خروجى در تونل وجود نداشت. جز اين يكى كه در اين اتاق وجود داشته.

ـ ھربرت پچ پچ كنان گفت: يك راه سرى!

ـ و تو با چرخاندن شیر آب، رمز آن را كشف كردى. حرف ندارى تو!

ھربرت تبسمى كرده و"تیم دياموند ـ كارآگاه خصوصى" براى لحظه اى ھم كه شده با "من منه

قربان" و با تعريف و تمجید از خود، ظاھر شد. 

ـ او بادى به غبغب انداخت و گفت: بچه جون، تو مى تونى به من افتخار كنى. بھت گفته بودم كه از

تو مواظبت خواھم كرد. 

چراغ قوه دستى را روشن نموده و به سمت راه حركت كردم.

گفتم: برويم!

"تیم دياموند" در ھمان لحظه و به سرعت نور، بخار شد و به ھوا رفت.

ـ ھربرت مويه كنان گفت: نیك، به داخل آن نرويم!

اول من وارد شدم. احتماال درب داراى دستگاه خودکار بسته شدن بود. زيرا پس از چند قدمى كه از

آن دور شده بوديم، در پشت سرمان به طور خودکار بسته شد. اين كار درب، از جھاتى كار مرا سبك



تر كرد. چون امكانش بود كه در ھر آن ھربرت عقب گرد كرده و راه آمده را برگردد. در آن صورت مجبور

بودم به تبعیت از وى، من ھم برگردم. به كمك نور چراغ قوه، از پله ھا پائین رفتیم. پله ھا كه از

ھمان اولشان ھم تنگ و باريك بودند، رفته رفته از آن ھم باريك تر مى شدند. به راه خود ادامه

داديم. احساس مى كردم كه در داخل يك لوله خمیر دندان پیشروى مى كنم. ھر چقدرى كه بیش

تر پیش تر مى رفتیم، به ھمان نسبت ديوارھا تنگ تر مى شدند. گويى كه آن ھا مرا در خود 

مى فشردند. 

به خود گفتم، وقتى از اين جا به بیرون بیائیم، چه چیزى دستگیرمان خواھد شد؟ ھوا نمناك 

مى شد. رطوبت به قدرى زياد بود كه احساس مى كردم در روى پوستم نشسته و كم كم در

دماغم فرو مى رود. بوى رودخانه در فضا پیچیده بود. ناگھان نورى از راھى دور به چشم خورد. نور

عجیب و غريبى كه به رنگ آبى مى زد و در زير طاقى پاره پاره مى شد. چراغ دستى را فورا

خاموش كردم و به طرف ھربرت برگشتم تا وى را از اين موضوع آگاه سازم. نیم ثانیه اى دير شده

بود. صداى كر كننده انفجارى در فضا طنین انداخت. صدا چنان مھیب و ترسناك بود كه يك آن فكر

كردم، بمب توی كوله پشتى من ترکید. شانه ھايم را يواش يواش تكان دادم. آن ھا ھنوز به من

وفادار مانده و به بازوانم متصل بودند.

باالخره فھمیدم. مسئله خیلى ساده تر از اين حرف ھا بود. ھربرت عطسه اى كرده بود.

ـ آھى از نھادم در آورده و گفتم: ھربرت!

ـ برادرم پوزش خواست و گفت: متاسفم. "فچغ مى چونم چه شلما خولده ام".

ـ خوبه. نوش جان كن، اما بى سر و صدا!

ـ باسه لیگ.

ھربرت بر روى پاشنه ھايش راه مى رفت. من به آخرين پله پائینى رسیده و از زير طاق رد شدم.

راھرويى كه در جلويمان بود، بر خالف پلكان كه انگارى توسط دزدان قرن نوزدھم سوراخ سوراخ شده

بود، از تازگى مى درخشید. آن جا داراى ديوارھاى كاشى كارى شده سفید رنگ بود. چراغ ھاى

دراز نئون به سقف سفت شده بودند. كف زمین سیمانى و لخت بود. تا خواستم به پیش روم، در ته

راھرو درى باز شد. ھربرت را محكم بغل كرده و وى را به زير طاق فشار دادم.

ـ صدايى شنیده شد كه گفت: چیه ژان؟

ـ  ژان گفت: ننه، فكر كردم كه صداى كسى را شنیدم.

ـ چى؟ 

ـ نمى دانم. يكى عطسه اى كرد.

ـ بى خیال ژان. خواب نما شده اى.

تر كرد. چون امكانش بود كه در ھر آن ھربرت عقب گرد كرده و راه آمده را برگردد. در آن صورت مجبور

بودم به تبعیت از وى، من ھم برگردم. به كمك نور چراغ قوه، از پله ھا پائین رفتیم. پله ھا كه از

ھمان اولشان ھم تنگ و باريك بودند، رفته رفته از آن ھم باريك تر مى شدند. به راه خود ادامه

داديم. احساس مى كردم كه در داخل يك لوله خمیر دندان پیشروى مى كنم. ھر چقدرى كه بیش

تر پیش تر مى رفتیم، به ھمان نسبت ديوارھا تنگ تر مى شدند. گويى كه آن ھا مرا در خود 

مى فشردند. 

به خود گفتم، وقتى از اين جا به بیرون بیائیم، چه چیزى دستگیرمان خواھد شد؟ ھوا نمناك 

مى شد. رطوبت به قدرى زياد بود كه احساس مى كردم در روى پوستم نشسته و كم كم در

دماغم فرو مى رود. بوى رودخانه در فضا پیچیده بود. ناگھان نورى از راھى دور به چشم خورد. نور

عجیب و غريبى كه به رنگ آبى مى زد و در زير طاقى پاره پاره مى شد. چراغ دستى را فورا

خاموش كردم و به طرف ھربرت برگشتم تا وى را از اين موضوع آگاه سازم. نیم ثانیه اى دير شده

بود. صداى كر كننده انفجارى در فضا طنین انداخت. صدا چنان مھیب و ترسناك بود كه يك آن فكر

كردم، بمب توی كوله پشتى من ترکید. شانه ھايم را يواش يواش تكان دادم. آن ھا ھنوز به من

وفادار مانده و به بازوانم متصل بودند.

باالخره فھمیدم. مسئله خیلى ساده تر از اين حرف ھا بود. ھربرت عطسه اى كرده بود.

ـ آھى از نھادم در آورده و گفتم: ھربرت!

ـ برادرم پوزش خواست و گفت: متاسفم. "فچغ مى چونم چه شلما خولده ام".

ـ خوبه. نوش جان كن، اما بى سر و صدا!

ـ باسه لیگ.

ھربرت بر روى پاشنه ھايش راه مى رفت. من به آخرين پله پائینى رسیده و از زير طاق رد شدم.

راھرويى كه در جلويمان بود، بر خالف پلكان كه انگارى توسط دزدان قرن نوزدھم سوراخ سوراخ شده

بود، از تازگى مى درخشید. آن جا داراى ديوارھاى كاشى كارى شده سفید رنگ بود. چراغ ھاى

دراز نئون به سقف سفت شده بودند. كف زمین سیمانى و لخت بود. تا خواستم به پیش روم، در ته

راھرو درى باز شد. ھربرت را محكم بغل كرده و وى را به زير طاق فشار دادم.

ـ صدايى شنیده شد كه گفت: چیه ژان؟

ـ  ژان گفت: ننه، فكر كردم كه صداى كسى را شنیدم.

ـ چى؟ 

ـ نمى دانم. يكى عطسه اى كرد.

ـ بى خیال ژان. خواب نما شده اى.



ـ اين جورى فكر مى كنى، ننه؟

ـ البته. ژان جون. بیا "جین ـ شكالت" خودت را بخور و تمامش كن.

در بسته شد. نفسى تازه كردم. حاال ديگه، حداقل مى دانستم كه ژان پاور و مامانش در كجا

زندگى مى كنند. درى كه در ته راھرو قرار داشت، حتما به اتاق ھاى مسكونى راه داشت. شانس

آورديم كه بازش نكرديم، واال قیمه قیمه شده بودیم و بزرگ ترين تكه مان گوشمان مى شد. 

راھروى ديگرى به سمت دست راست مى رفت. ما واردش شديم. حدود پنجاه مترى ادامه داشت.

نئون آبى سايه ھاى آبى رنگى را در زير پاھايمان مى انداخت. 

اين زيرزمین جاى عجیب و غريبى بود. جايى كه از طرفى شبیه به يك بیمارستان بود و از طرفی

ديگر شباھت زيادى به مترويى داشت كه در زيرش واقع بود. الزم به گفتار نیست كه ھیچ پنجره اى

در آن جا وجود نداشت.

صداى غور غور گنگى شنیده مى شد كه شايد مربوط به سیستم تھويه ھوا بود. راستى اين

زيرزمین شاخه به شاخه و پیچ در پیچ، تا كجاھا مى رفت؟ ھمین پیچ در پیچ بودن ھا، تا چه حد

مسائل را پیچیده تر كرده بودند؟

پاسخ دادن به اين پرسش ھا در آن موقع، كار آسانى نبود.

ھم چنین تشريح آن چه كه لحظاتى پیش، در ته راھرو كشف كرده بوديم، غیر ممكن نبود. 

اين داالن نه تنھا بزرگ بود، بلكه در واقعیت بزرگتر از آنى بود كه در مخیالت عقل ناقص من 

مى گنجید. بايد صادقانه اذعان كنم كه تخیالت من، ھمیشه از مرحله پرت بوده اند.

ديوارھاى موزائیكى سفید رنگ تمام شدند. به درود بیمارستان! به درود ايستگاه مترو! 

ما در حال تماشاى موزه شگفت آورى بوديم كه داراى يك سالن وسیع با طاق ھايى در كناره ھاى

سقف و ستون ھايى به سبك كالسیك بود. پايه ھا سنگینى وزن سقف گنبدى و سنگ ھا و آجرھا

را تحمل مى كردند. 

آن جا شبیه به غار و انبار گنج افسانه اى على بابا بود. احتماال انبار مركزى و محل نگاه دارى غنايم

فانس بود. تابلوھا، ديوارھا را پوشانده بودند. بعضى ھا آويزان و بعضى ھاى ديگر فقط به ديوار تكیه

داده شده بودند. 

با اين كه ھم چین ھم كشته و مرده نقاشى نبوده و از آن زياد سر در نمى آوردم، اما يك تابلو از

پیكاسو و دو تابلو از رامبراند را بالدرنگ شناختم. 

 در شھر اليدن زائیده شده است. وى يكى از نوابغ قرن١۶٠۵(رامبراند نقاش و گراور ساز ماھر ھلندى كه در سال 

ھفدھم می باشد. تابلوھاى بسیارى از او به يادگار مانده است. رامبراند به سبك كالسیك كار مى كرد و در رنگ آمیزى

و طراحى قدرت خارق العاده اى داشت. زمینه تابلو ھاى او تیره است و در آن ھا ھمیشه يك كانون نور ديده مى شود

كه از آن جا روشنايى ساطع است.

ـ اين جورى فكر مى كنى، ننه؟

ـ البته. ژان جون. بیا "جین ـ شكالت" خودت را بخور و تمامش كن.

در بسته شد. نفسى تازه كردم. حاال ديگه، حداقل مى دانستم كه ژان پاور و مامانش در كجا

زندگى مى كنند. درى كه در ته راھرو قرار داشت، حتما به اتاق ھاى مسكونى راه داشت. شانس

آورديم كه بازش نكرديم، واال قیمه قیمه شده بودیم و بزرگ ترين تكه مان گوشمان مى شد. 

راھروى ديگرى به سمت دست راست مى رفت. ما واردش شديم. حدود پنجاه مترى ادامه داشت.

نئون آبى سايه ھاى آبى رنگى را در زير پاھايمان مى انداخت. 

اين زيرزمین جاى عجیب و غريبى بود. جايى كه از طرفى شبیه به يك بیمارستان بود و از طرفی

ديگر شباھت زيادى به مترويى داشت كه در زيرش واقع بود. الزم به گفتار نیست كه ھیچ پنجره اى

در آن جا وجود نداشت.

صداى غور غور گنگى شنیده مى شد كه شايد مربوط به سیستم تھويه ھوا بود. راستى اين

زيرزمین شاخه به شاخه و پیچ در پیچ، تا كجاھا مى رفت؟ ھمین پیچ در پیچ بودن ھا، تا چه حد

مسائل را پیچیده تر كرده بودند؟

پاسخ دادن به اين پرسش ھا در آن موقع، كار آسانى نبود.

ھم چنین تشريح آن چه كه لحظاتى پیش، در ته راھرو كشف كرده بوديم، غیر ممكن نبود. 

اين داالن نه تنھا بزرگ بود، بلكه در واقعیت بزرگتر از آنى بود كه در مخیالت عقل ناقص من 

مى گنجید. بايد صادقانه اذعان كنم كه تخیالت من، ھمیشه از مرحله پرت بوده اند.

ديوارھاى موزائیكى سفید رنگ تمام شدند. به درود بیمارستان! به درود ايستگاه مترو! 

ما در حال تماشاى موزه شگفت آورى بوديم كه داراى يك سالن وسیع با طاق ھايى در كناره ھاى

سقف و ستون ھايى به سبك كالسیك بود. پايه ھا سنگینى وزن سقف گنبدى و سنگ ھا و آجرھا

را تحمل مى كردند. 

آن جا شبیه به غار و انبار گنج افسانه اى على بابا بود. احتماال انبار مركزى و محل نگاه دارى غنايم

فانس بود. تابلوھا، ديوارھا را پوشانده بودند. بعضى ھا آويزان و بعضى ھاى ديگر فقط به ديوار تكیه

داده شده بودند. 

با اين كه ھم چین ھم كشته و مرده نقاشى نبوده و از آن زياد سر در نمى آوردم، اما يك تابلو از

پیكاسو و دو تابلو از رامبراند را بالدرنگ شناختم. 

 در شھر اليدن زائیده شده است. وى يكى از نوابغ قرن١۶٠۵(رامبراند نقاش و گراور ساز ماھر ھلندى كه در سال 

ھفدھم می باشد. تابلوھاى بسیارى از او به يادگار مانده است. رامبراند به سبك كالسیك كار مى كرد و در رنگ آمیزى

و طراحى قدرت خارق العاده اى داشت. زمینه تابلو ھاى او تیره است و در آن ھا ھمیشه يك كانون نور ديده مى شود

كه از آن جا روشنايى ساطع است.



 سالگى در اوج شھرت درگذشت. از شاه كارھاى او طوبیا و۶٣رامبراند در آثار خود به طبیعت حیات مى بخشد. وى در  

 فرھنگ فارسى دكتر۵٧۵سامرى، زوار امائوس، درس تشريح و خانواده را بايد نام برد. نقل از صفحه  خانواده اش،

محمد معین ـ مترجم )

مجسمه ھاى عتیقه اى و گرانبھا، بر روى ھم به طور در ھم و بر ھم انباشته شده بودند. لوسترھا

از سقف گنبدى آويزان گشته بودند. نقاب ھاى مشرقى و مینیاتورى ھا در بین ستون ھا به چشم

مى خوردند. صندوق ھاى چوبى كنده كارى شده،  ماالمال از جواھرآالت طاليى و نقره اى بودند.

ما از جلوى كوھى از ويديو و دستگاھاى صوتى راديوـ ضبط ـ پخش گذشتیم. در آن جا به قدرى

پالتوھاى پوست خز وجود داشت كه يك نسل كامل فرضى را از بدو تولد تا مرگش، بس مى آمد. به

اندازه اى ظروف نقره اى بود كه از پس نیاز ھتل ھاى زنجیره اى بر مى آمد. 

شما اگر تمام خانه ھاى لندن و ھمه مغازه ھا و ھمه موزه ھاى آن را مى چاپیديد، 

نمى توانستید نیمى از آن چه را كه در برابر ديدگان ما پخش و پال بودند، در يك جا گردآورى كنید. 

آن چه را كه به دنبالش بوديم، بھش رسیده و كشفش كرده بوديم. تا آن جايى كه به من مربوط 

مى شد، به ھدفم رسیده بودم. حاال ديگه مى توانستیم پلیس را آگاه ساخته و ھمه آن چیزھايى

را كه به دنبالشان بودند، به ايشان تحويل دھیم: فانس، پاور و غنايم حاصله از تمام دست برد ھاى

انجام شده در دو سال گذشته. 

اکنون تنھا كارى كه مى بايست مى كرديم، بیرون آمدن از آن جا بود. كار به ھمین سادگى بود. اما

بديھى است كه ھیچ چیز در زندگى من ساده نبود. ھر زمان كه كارھا بر وفق مراد به پیش 

مى رفت، سر و كله يك مشكلى پیدا مى شد. 

اين دفعه مشكل ام در قالب ھربرت ظاھر شد. ما تقريبا نصف غار را طى كرده بوديم كه او يك فرياد

عجیبى كشید كه انگار در حال خفه شدن است و سپس شروع به دويدن نمود. فكر كردم كه دوباره

عطسه اش گرفته است، اما او يك شیئى را از روى میزى برداشته و آن را بلند كرد و در جلوى

روشنايى گرفت. 

يك گلدان با بلندى تقريبى سى سانتیمتر، به رنگ آبى روشن، با نوعى پرنده نقاشى شده بر بدنه

اش.

ـ ھربرت با صدايى لرزان و زمزمه كنان گفت: "بافتم"،" ياختم"، "بیدا دردم"! من آنرا "بیدا دردم"،

"ياختم"! 

ـ چى را پیدا كردى؟ چى را يافتى؟ 

ـ "دودى" دزديده شده را. 

ـ ھربرت در حالى كه سعى مى كرد تا لوله ھاى دماغ گرفته اش را باز كند، تكرار كرد: "دودى"...

ـ طوطى؟

 سالگى در اوج شھرت درگذشت. از شاه كارھاى او طوبیا و۶٣رامبراند در آثار خود به طبیعت حیات مى بخشد. وى در  

 فرھنگ فارسى دكتر۵٧۵سامرى، زوار امائوس، درس تشريح و خانواده را بايد نام برد. نقل از صفحه  خانواده اش،

محمد معین ـ مترجم )

مجسمه ھاى عتیقه اى و گرانبھا، بر روى ھم به طور در ھم و بر ھم انباشته شده بودند. لوسترھا

از سقف گنبدى آويزان گشته بودند. نقاب ھاى مشرقى و مینیاتورى ھا در بین ستون ھا به چشم

مى خوردند. صندوق ھاى چوبى كنده كارى شده،  ماالمال از جواھرآالت طاليى و نقره اى بودند.

ما از جلوى كوھى از ويديو و دستگاھاى صوتى راديوـ ضبط ـ پخش گذشتیم. در آن جا به قدرى

پالتوھاى پوست خز وجود داشت كه يك نسل كامل فرضى را از بدو تولد تا مرگش، بس مى آمد. به

اندازه اى ظروف نقره اى بود كه از پس نیاز ھتل ھاى زنجیره اى بر مى آمد. 

شما اگر تمام خانه ھاى لندن و ھمه مغازه ھا و ھمه موزه ھاى آن را مى چاپیديد، 

نمى توانستید نیمى از آن چه را كه در برابر ديدگان ما پخش و پال بودند، در يك جا گردآورى كنید. 

آن چه را كه به دنبالش بوديم، بھش رسیده و كشفش كرده بوديم. تا آن جايى كه به من مربوط 

مى شد، به ھدفم رسیده بودم. حاال ديگه مى توانستیم پلیس را آگاه ساخته و ھمه آن چیزھايى

را كه به دنبالشان بودند، به ايشان تحويل دھیم: فانس، پاور و غنايم حاصله از تمام دست برد ھاى

انجام شده در دو سال گذشته. 

اکنون تنھا كارى كه مى بايست مى كرديم، بیرون آمدن از آن جا بود. كار به ھمین سادگى بود. اما

بديھى است كه ھیچ چیز در زندگى من ساده نبود. ھر زمان كه كارھا بر وفق مراد به پیش 

مى رفت، سر و كله يك مشكلى پیدا مى شد. 

اين دفعه مشكل ام در قالب ھربرت ظاھر شد. ما تقريبا نصف غار را طى كرده بوديم كه او يك فرياد

عجیبى كشید كه انگار در حال خفه شدن است و سپس شروع به دويدن نمود. فكر كردم كه دوباره

عطسه اش گرفته است، اما او يك شیئى را از روى میزى برداشته و آن را بلند كرد و در جلوى

روشنايى گرفت. 

يك گلدان با بلندى تقريبى سى سانتیمتر، به رنگ آبى روشن، با نوعى پرنده نقاشى شده بر بدنه

اش.

ـ ھربرت با صدايى لرزان و زمزمه كنان گفت: "بافتم"،" ياختم"، "بیدا دردم"! من آنرا "بیدا دردم"،

"ياختم"! 

ـ چى را پیدا كردى؟ چى را يافتى؟ 

ـ "دودى" دزديده شده را. 

ـ ھربرت در حالى كه سعى مى كرد تا لوله ھاى دماغ گرفته اش را باز كند، تكرار كرد: "دودى"...

ـ طوطى؟



ـ گلدان مینگ را به ياد بیار! 

آرى خودش بود. گلدان مینگ ربوده شده از موزه بريتیش، از اين جا سر در آورده و در دستان فانس

بود. او به دنبال فرصت مناسبى مى گشت تا آن را بفروشد. 

ديگه حرفى براى گفتن نداشتم. ھربرت مانند يك پسر بچه اى كه در مقابل اسباب بازى تازه اى قرار

گرفته باشد، شاد و شنگول بود. براى اولین بار در حرفه كارآگاھى اش، يك تحقیقى را با موفقیت به

پیش برده بود. اما زمان، زمان شادباش گویی نبود.

ـ در ھمین اثنا،  صدايى فرياد برآورد: دستا باال! 

سريع برگشتم. نیل ناتان در آن جا، در میان انوار آبى نئون ھايى كه چھره چركین و پر از جوش اش

را شبیه به خورشید ساخته بودند، سر پا ايستاده بود. البته اين دستان او بودند كه توجه خاص مرا

به خود جلب كرده بودند نه شكل و شمايل و سیمايش. زيرا رولورى در دست داشت كه به طرفم

نشانه رفته بود.

ـ در حالى كه دستانم را باال مى كردم، به آرامى گفتم: گوش كن نیل. شايد ما بتوانیم با ھم كنار

بیائیم. 

ـ نه، سمپل. كنار بى كنار. تو ديگه حسابى پخته شده اى.

او راست مى گفت. من مثل يك گوشت كبابى پخته و بريان شده بودم و ھربرت ھم سبزى ھاى

زينت بخش دور قاب چین آن بود. ھمه اين مكافات ھا در اثر ندانم كارى و بچه بازى ھای ھربرت بود.

ژان پاور صداى عطسه كردن كسى را شنیده بود. علی رغم حرف ھاى تسكین دھنده مادرش، او

دلش طاقت نیاورده بود و براى اين كه جاى ھیچ شك و شبھه اى در کارنباشد، نیل را فرستاده بود

تا سر و گوشى آب دھد. ھربرت به خاطر پريدگى ھاى لبه ھاى گلدانش، آن را با طمطراق و ظرافت

خاصى به پیش ما آورد. 

به امید اين كه شايد يك سیخ آتش بر ھمزن سیمین و يا چیز ديگرى پیدا كنم كه به عنوان سالح

سرد به دردم خورد، نگاھى سريع به دور و بر خود انداختم. اما چیزى نیافتم. در ھر صورت، نیل مرا

در چنگ خويش داشت. اگر سر از پا خطا مى كردم، قبل از اين كه وقت كنم تا پلك ھايم را بجنبانم،

او پوستم را چنان آبكش مى كرد كه به درد ھیچ دباغ خانه اى نمى خورد. كافى بود كه او ژان را

صدا مى زد و آن وقت، ديگر فورا كارمان تمام مى شد.

ھربرت براى بار دوم ناگھان چنان عطسه بلندى كرد، كه نیل به طور غیر ارادى برگشت. امانش

ندادم و به رويش پريدم. با يك دست گلويش را گرفته و با دست ديگر، اسلحه اش را از دستش

قاپیدم. در چند ثانیه اول، در ھمین حالت مانديم. به دو رقاص ديوانه اى 

مى مانستیم كه داشتیم تانگو مى رقصیديم. او سعى مى نمود تا داد و فرياد راه بیاندازد. اما دستم

چنان خفه اش مى ساخت كه ھیچ سر و صدايى از گلويش به بیرون نمى زد. او را با خود بر روى

ـ گلدان مینگ را به ياد بیار! 

آرى خودش بود. گلدان مینگ ربوده شده از موزه بريتیش، از اين جا سر در آورده و در دستان فانس

بود. او به دنبال فرصت مناسبى مى گشت تا آن را بفروشد. 

ديگه حرفى براى گفتن نداشتم. ھربرت مانند يك پسر بچه اى كه در مقابل اسباب بازى تازه اى قرار

گرفته باشد، شاد و شنگول بود. براى اولین بار در حرفه كارآگاھى اش، يك تحقیقى را با موفقیت به

پیش برده بود. اما زمان، زمان شادباش گویی نبود.

ـ در ھمین اثنا،  صدايى فرياد برآورد: دستا باال! 

سريع برگشتم. نیل ناتان در آن جا، در میان انوار آبى نئون ھايى كه چھره چركین و پر از جوش اش

را شبیه به خورشید ساخته بودند، سر پا ايستاده بود. البته اين دستان او بودند كه توجه خاص مرا

به خود جلب كرده بودند نه شكل و شمايل و سیمايش. زيرا رولورى در دست داشت كه به طرفم

نشانه رفته بود.

ـ در حالى كه دستانم را باال مى كردم، به آرامى گفتم: گوش كن نیل. شايد ما بتوانیم با ھم كنار

بیائیم. 

ـ نه، سمپل. كنار بى كنار. تو ديگه حسابى پخته شده اى.

او راست مى گفت. من مثل يك گوشت كبابى پخته و بريان شده بودم و ھربرت ھم سبزى ھاى

زينت بخش دور قاب چین آن بود. ھمه اين مكافات ھا در اثر ندانم كارى و بچه بازى ھای ھربرت بود.

ژان پاور صداى عطسه كردن كسى را شنیده بود. علی رغم حرف ھاى تسكین دھنده مادرش، او

دلش طاقت نیاورده بود و براى اين كه جاى ھیچ شك و شبھه اى در کارنباشد، نیل را فرستاده بود

تا سر و گوشى آب دھد. ھربرت به خاطر پريدگى ھاى لبه ھاى گلدانش، آن را با طمطراق و ظرافت

خاصى به پیش ما آورد. 

به امید اين كه شايد يك سیخ آتش بر ھمزن سیمین و يا چیز ديگرى پیدا كنم كه به عنوان سالح

سرد به دردم خورد، نگاھى سريع به دور و بر خود انداختم. اما چیزى نیافتم. در ھر صورت، نیل مرا

در چنگ خويش داشت. اگر سر از پا خطا مى كردم، قبل از اين كه وقت كنم تا پلك ھايم را بجنبانم،

او پوستم را چنان آبكش مى كرد كه به درد ھیچ دباغ خانه اى نمى خورد. كافى بود كه او ژان را

صدا مى زد و آن وقت، ديگر فورا كارمان تمام مى شد.

ھربرت براى بار دوم ناگھان چنان عطسه بلندى كرد، كه نیل به طور غیر ارادى برگشت. امانش

ندادم و به رويش پريدم. با يك دست گلويش را گرفته و با دست ديگر، اسلحه اش را از دستش

قاپیدم. در چند ثانیه اول، در ھمین حالت مانديم. به دو رقاص ديوانه اى 

مى مانستیم كه داشتیم تانگو مى رقصیديم. او سعى مى نمود تا داد و فرياد راه بیاندازد. اما دستم

چنان خفه اش مى ساخت كه ھیچ سر و صدايى از گلويش به بیرون نمى زد. او را با خود بر روى



پاشنه ھاى پایمان چرخاندم. حاال رو در روى ھربرت قرار داشتم كه از جايش جم نمى حورد. او ھم

چنان گلدان گرانبھايش را به خود مى فشرد.

ـ نفس نفس زنان گفتم: ھربرت! بزنش!

نیل بزرگتر از من بود. او شروع كرد تا نیرويش را براى در رفتن از دست من به كار گیرد. براى او چند

ثانیه اى بیش نمانده بود تا بر من چیره گردد. رولور در بین ما دونفر، سرگردان و در نوسان بود. نیل

زور مى زد تا آن را از چنگال من در آورد. با تمام وجودم، آخرين زورم را به كار بسته بودم. لوله سالح

رو به ما بود. 

ـ تكرار كردم: بزنش! با گلدان بزن!

ھربرت پیش آمد. او گلدان را دو دستى گرفته بود. آن را باالى سر نیل برد. منتظر بودم تا آن را چنان

بر فرق سر نیل به كوبد كه شاھد ھزار تكه شدنش باشم. اما او چنین كارى را نكرد. دستانش 

مى لرزيدند. از قیافه زجر كشیده و رنجورش به آسانى مى شد خواند كه در اندرونش غوغايى به

پاست و با خود كشتى مى گیرد. 

ـ او با عجز و ناتوانى گفت: نمى توانم. نمى توانم نیك!

تیرى در رفت. از بیخ گوشم رد شد و گرمايش را بر گونه ھايم لمس نمودم. براى اصابت كردن به

من، فقط چند میلى متر به خطا رفت. گلوله به آئینه اى كه در پشت سرم به ديوارى آويزان بود،

خورد و خردش كرد. 

طنین صدايش گوش آدمى را كر مى ساخت. صداى در رفتن تیر در انبار زير زمینى چنان پژواك

عظیمى را تولید كرده بود كه يقینا در كنار رودخانه ھم شنیده شد. 

اين بار ديگر ھیچ روزنه امیدى نبود. آن را به خوبى مى دانستم.

بازتاب صداى ناشى از شلیك تیر ھنوز در كله ام مى پیچید كه سر و صداى باز و بسته شدن

درھايى را به ھمراه ھیاھو و فرياد كسانى كه در راھروھا بى ھدف مى دويدند، شنیدم. 

نیل از دستم در رفته و دو باره رولور را به سويم نشانه رفت. تكان نخوردم. ده ھا اسلحه ديگر ھم به

سويم نشانه رفته بودند. 

از ھر طرفى اسلحه مى باريد. مردانى كه قبال ھر گز نديده بودمشان. ھمه لباس بیرون بر تن

داشتند. احتماال يا با لباس بیرون خوابیده بودند يا ھم كه اصال نخوابیده بودند. در ھر صورت مسئله

من در آن لحظه، حل اين معما نبود. 

نیل گلويش را مالش مى داد. از چشمانش خون و مرگ مى باريد. از او ھرگونه درخواستى، ولو

ناچیز، در آن دم که مصمم تر از ھر زمان ديگرى به خونم تشنه بود، كار بیھوده اى به نظر مى رسید.

ـ ھربرت شروع به نق نق زدن افتاده و در حالى كه دماغش را باال مى كشید گفت: "نیگ" 

پاشنه ھاى پایمان چرخاندم. حاال رو در روى ھربرت قرار داشتم كه از جايش جم نمى حورد. او ھم

چنان گلدان گرانبھايش را به خود مى فشرد.

ـ نفس نفس زنان گفتم: ھربرت! بزنش!

نیل بزرگتر از من بود. او شروع كرد تا نیرويش را براى در رفتن از دست من به كار گیرد. براى او چند

ثانیه اى بیش نمانده بود تا بر من چیره گردد. رولور در بین ما دونفر، سرگردان و در نوسان بود. نیل

زور مى زد تا آن را از چنگال من در آورد. با تمام وجودم، آخرين زورم را به كار بسته بودم. لوله سالح

رو به ما بود. 

ـ تكرار كردم: بزنش! با گلدان بزن!

ھربرت پیش آمد. او گلدان را دو دستى گرفته بود. آن را باالى سر نیل برد. منتظر بودم تا آن را چنان

بر فرق سر نیل به كوبد كه شاھد ھزار تكه شدنش باشم. اما او چنین كارى را نكرد. دستانش 

مى لرزيدند. از قیافه زجر كشیده و رنجورش به آسانى مى شد خواند كه در اندرونش غوغايى به

پاست و با خود كشتى مى گیرد. 

ـ او با عجز و ناتوانى گفت: نمى توانم. نمى توانم نیك!

تیرى در رفت. از بیخ گوشم رد شد و گرمايش را بر گونه ھايم لمس نمودم. براى اصابت كردن به

من، فقط چند میلى متر به خطا رفت. گلوله به آئینه اى كه در پشت سرم به ديوارى آويزان بود،

خورد و خردش كرد. 

طنین صدايش گوش آدمى را كر مى ساخت. صداى در رفتن تیر در انبار زير زمینى چنان پژواك

عظیمى را تولید كرده بود كه يقینا در كنار رودخانه ھم شنیده شد. 

اين بار ديگر ھیچ روزنه امیدى نبود. آن را به خوبى مى دانستم.

بازتاب صداى ناشى از شلیك تیر ھنوز در كله ام مى پیچید كه سر و صداى باز و بسته شدن

درھايى را به ھمراه ھیاھو و فرياد كسانى كه در راھروھا بى ھدف مى دويدند، شنیدم. 

نیل از دستم در رفته و دو باره رولور را به سويم نشانه رفت. تكان نخوردم. ده ھا اسلحه ديگر ھم به

سويم نشانه رفته بودند. 

از ھر طرفى اسلحه مى باريد. مردانى كه قبال ھر گز نديده بودمشان. ھمه لباس بیرون بر تن

داشتند. احتماال يا با لباس بیرون خوابیده بودند يا ھم كه اصال نخوابیده بودند. در ھر صورت مسئله

من در آن لحظه، حل اين معما نبود. 

نیل گلويش را مالش مى داد. از چشمانش خون و مرگ مى باريد. از او ھرگونه درخواستى، ولو

ناچیز، در آن دم که مصمم تر از ھر زمان ديگرى به خونم تشنه بود، كار بیھوده اى به نظر مى رسید.

ـ ھربرت شروع به نق نق زدن افتاده و در حالى كه دماغش را باال مى كشید گفت: "نیگ" 



نمى دوانستم... نمى دوانشتم با "دودى" ذزيذه" شذه.

ـ آفرين ھربرت، سد آفرين، ھزار و يك سد آفرين! شايد از آن طوطى دزديده شده تو، به عنوان ظرفى

براى نگه داشتن خاكستر جسد تو استفاده كنند.

اين حرفم زياد درست نبود، ولى حال حرف ھاى درست زدن را ھم نداشتم. 

ھربرت قبل از اين كه گلدان را بر روى میز قرار دھد، به ته آن نگاھى انداخت.

با پیدا شدن سر و كله پاور و مادرش، جامعه ولگردان و الت و لوت ھا، براى لحظه اى آرام شد. مادر

و پسر، ھر دو، لباس خانه بر تن داشتند. ننه پاور موھايش را فرلوله (بى گوودى) بسته بود. از

ديدنش در آن وضع خنده ام گرفت. اما از ترس اين كه مبادا اين آخرين فعالیت من در روى زمین

باشد، جلوى خود را گرفتم. 

ـ پاور با ريشخندى گفت: باالخره مرا پیدا كردى! خائن، موش فاسد و گنديده، بو گندو! 

ـ با صدايى آرام گفتم: ژان، تو مرا ول كردى. 

ـ البته كه ترا ول كردم. من ترا دوست خود مى پنداشتم، غافل از اين كه در تمام اين مدت، تو براى

پلیس كار مى كردى!

پاور از شدت عصبانیت مى لرزيد. رنگش مثل میت، كبود شده بود. جنون از چشمانش مى باريد. 

ـ به حرف ھايش چنین ادامه داد: از پلیس ھا نفرت دارم. اگر به حرف دلم گوش 

مى دادم، ترا بايد االن در جا مى كشتم. اما مى دانى كه عجله كار شیطان است. 

ـ ننه پاور با رافت و عطوفت و مھر مادرانه و با تعجب پرسید: چرا؟

ـ ژان قبل از چرخش به طرف نیل، در پاسخ مادرش گفت: واسه اين كه فانس مى خواھد او را ببیند.

سپس او افزود، تو خوبى؟

ـ نیل كه دل و دماغش بر سر جايش نبود، گفت: خوبم، ژان. آنان را گلدون به دست گیر انداختم.

صدايش از ته چاه مى آمد، انگار كه به ته گلويش چسبیده بود.  

ـ گلدان؟ آھان...

ـ ژان خودش را خونسرد نشان داد و گفت: مى خواھم كه دست و پاى آن ھا بسته شده و در جايى

حبس گردند. فردا فانس در اينجا خواھد بود. آن موقع دخلشان را در آورده و سر به نیست شان

خواھیم كرد. 

به محض اين كه نیل دستش را به عالمت فرمان باال برد، چھار تن از اين الت ھاى بى سر و پا، به

سوى ما قدم به پیش گذاشتند. 

به خود حتى زحمت دھن به دھن شدن با آن ھا را ندادم. آنان ما را تا داالنی كه به يك راھروى تنگ
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به خود حتى زحمت دھن به دھن شدن با آن ھا را ندادم. آنان ما را تا داالنی كه به يك راھروى تنگ



و باريكى ختم مى شد، ھل دادند.

جايى كه در يك طرفش دسته اى از ماشین آالت، از قبیل سیستم ھاى دستگاه تھويه و ژنراتورھاى

برقى در کنار ھم قرار داشتند. در طرف ديگرش، يك دروازه آھنى را دیدم كه پشتش داراى يك فضاى

خالى بود. نرده ھاى اين دروازه خیلى عادى بودند، كما اينكه نظیرشان را در ھمه پاركینگ ھاى زير

زمینى مى توان ديد.

در مقابل در ديگرى توقف كرديم. نیل آن را باز كرد و من و ھربرت را به داخل دخمه اى تپاندند. يكى

از مردان طنابى را درآورد. پنج دقیقه بعد، مانند سوسیس ھاى بسته بندى شده، طناب پیچى شده

بوديم: 

مچ پاھا، زانوان، مچ دستان، بازوان...

نیل ھیچ جايى را از ياد نبرد.

آنان ما را طورى رو به ديوار نشاندند كه يك لحظه راحت و آسوده اى نداشته باشیم.

مردان رفتند و ژان پاور وارد شد. او لباس الجوردى بر تن داشت و خنده رضايت بخشى بر لب داشت.

ـ ژان...

قصد داشتم روزھاى زندگى مشتركمان در استرنج ـ دى ـ ھال را به يادش آورم. بھش بگويم كه

چگونه در آن زمان با ھم رفیق شديم. و چگونه جانش را از مرگ حتمى نجات دادم. اما اين حرف ھا

در كت اش فرو نرفت و كوچك ترين اثرى در ذوب شدن يخ ھايش نداشت. زيرا اين بابا، يخ در خونش

رفته بود. 

ـ حرف ھاى مرا قطع كرد و گفت: سمپل، نفست را پس انداز كن! وقتى كه فانس اين جا باشد، تو

احتیاج به نفس كشیدن خواھى داشت. 

ـ پرسیدم: فانس كیه؟ 

دانستن آن نمى توانست كوچك ترين كمكى به من كند. فقط داشتم از روى كنجكاوى مى پرسیدم.

ـ پاور شكلكى در آورد و گفت: به زودى كشفش خواھى كرد.

ـ بھش گفتم: ببین، جاى خیلى خوبى را براى سكونت بر گزيده ايد. 

ـ برايم توضیح داد و گفت: در اين لحظه، تو سدھا متر در زير رودخانه تمیز قرار دارى. رود خانه درست

از باالى سرت مى گذرد. 

ـ آيا فانس آن را ساخته؟

ـ نه بابا. يك نفر به نام برانل، حدود سد سال پیش. كسى به جز فانس از وجود اين جا خبر نداشت.

در واقع دو تونل وجود دارد و اين، يكى از آن دوتاست. در ابتدا، اين يكى ساخته شد. اما پس از

و باريكى ختم مى شد، ھل دادند.
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ـ ژان...

قصد داشتم روزھاى زندگى مشتركمان در استرنج ـ دى ـ ھال را به يادش آورم. بھش بگويم كه

چگونه در آن زمان با ھم رفیق شديم. و چگونه جانش را از مرگ حتمى نجات دادم. اما اين حرف ھا

در كت اش فرو نرفت و كوچك ترين اثرى در ذوب شدن يخ ھايش نداشت. زيرا اين بابا، يخ در خونش

رفته بود. 

ـ حرف ھاى مرا قطع كرد و گفت: سمپل، نفست را پس انداز كن! وقتى كه فانس اين جا باشد، تو

احتیاج به نفس كشیدن خواھى داشت. 

ـ پرسیدم: فانس كیه؟ 

دانستن آن نمى توانست كوچك ترين كمكى به من كند. فقط داشتم از روى كنجكاوى مى پرسیدم.
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ـ بھش گفتم: ببین، جاى خیلى خوبى را براى سكونت بر گزيده ايد. 

ـ برايم توضیح داد و گفت: در اين لحظه، تو سدھا متر در زير رودخانه تمیز قرار دارى. رود خانه درست

از باالى سرت مى گذرد. 

ـ آيا فانس آن را ساخته؟

ـ نه بابا. يك نفر به نام برانل، حدود سد سال پیش. كسى به جز فانس از وجود اين جا خبر نداشت.

در واقع دو تونل وجود دارد و اين، يكى از آن دوتاست. در ابتدا، اين يكى ساخته شد. اما پس از



ساختنش با مشكالت و موانع  زيادى روبرو شدند. مشكالت ترشحات آب آھك و تشكیل شیارھايى،

در زمره ھمان مسائل بودند. در نتیجه برانل، تونل ديگرى را كه ھمانند اولى بود، كمى دورتر کند.

فانس دخمه اولیه و متروكه را كشف كرده و آن را تر و تمیز و آماده بھره بردارى نمود.

پاور با خنده اى زھرآگین در ادامه حرف ھايش گفت: مثل اينكه دارم وقتم را الكى تلف مى كنم.

ھمه چیز را فردا با فانس خواھى فھمید.

پاور خم شد و چانه مرا با يك دست آھنین گرفت. انگشتانش در گوشتم فرو رفتند. او حرف ھايش را

در میان خنده ھاى غیظ آمیزى چنین ادامه داد: 

ـ جیگر جون! فانس از تو به طور حسابى پذيرايى خواھد كرد. در ضمن، او به من ھم اجازه خواھد

داد تا يك كمى براى خودم تفريح كرده و سر گرم شوم. سمپل باليى بر سرت خواھم آورد كه از

آشنايى با من پشیمان شوى. وقتى كه كارم با تو تمام شود، حتى از متولد شدن خودت ھم بي زار

خواھى شد. 

ـ با عصبانیت به او اعتراض كرده و گفتم: تو؟ يعنى تو تا اين حد...؟ پاور تو مثل يك بچه آدم زاده

نشده اى. تو از شكم يك كوسه به دنیا آمده اى. 

اى كاش عصبانیتم را مى خوردم. مشت پاور چنان به دھانم خورد كه انگار مى خواست آن را به توى

گلويم بیاندازد. 

ـ سمپل بھت قول مى دھم که به اندازه يك بطرى پالستیكى آب، له و كوچكت خواھم كرد. آن كه

بتواند در مقابل ژان پاور قد علم كرده و بخواھد مقاومت كند، ھنوز از شكم مادرش زاده نشده است.

او بر روى پاشنه ھايش چرخیده و با گام ھاى درشت، آن جا را ترك كرد. درب در پشت سرش چفت

شد. كلیدى در قفل وارد شده و جا كلیدى صداى چرخش كلید در آن قفل را اعالم كرد و سپس

سكوت حكم فرما گشت.

مغزم داشت سوت مى كشید. احساس مى كردم كه در اثر ضربه جانانه پاور، خون در كله ام لخته

شده است. اما به ھر حال مى بايست او را عصبانى كرده و لجش را در مى آوردم تا حواسش را

پرت نمايم. 

آره موفق شدم تا او چیز مھمى را از ياد ببرد: كوله پشتى.

آنان كوله پشتى را به زور از روى شانه ھايم كنده و در گوشه اتاق انداخته بودند. ھیچ کدامشان به

عقلش نرسید تا آن را وارسى كرده و يك نیمچه نگاھى به محتوياتش بیاندازد. در نتیجه كوله در آنجا

ماند. با بمبى در داخلش. 
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در میان خنده ھاى غیظ آمیزى چنین ادامه داد: 
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داد تا يك كمى براى خودم تفريح كرده و سر گرم شوم. سمپل باليى بر سرت خواھم آورد كه از

آشنايى با من پشیمان شوى. وقتى كه كارم با تو تمام شود، حتى از متولد شدن خودت ھم بي زار

خواھى شد. 

ـ با عصبانیت به او اعتراض كرده و گفتم: تو؟ يعنى تو تا اين حد...؟ پاور تو مثل يك بچه آدم زاده

نشده اى. تو از شكم يك كوسه به دنیا آمده اى. 

اى كاش عصبانیتم را مى خوردم. مشت پاور چنان به دھانم خورد كه انگار مى خواست آن را به توى

گلويم بیاندازد. 

ـ سمپل بھت قول مى دھم که به اندازه يك بطرى پالستیكى آب، له و كوچكت خواھم كرد. آن كه

بتواند در مقابل ژان پاور قد علم كرده و بخواھد مقاومت كند، ھنوز از شكم مادرش زاده نشده است.

او بر روى پاشنه ھايش چرخیده و با گام ھاى درشت، آن جا را ترك كرد. درب در پشت سرش چفت

شد. كلیدى در قفل وارد شده و جا كلیدى صداى چرخش كلید در آن قفل را اعالم كرد و سپس

سكوت حكم فرما گشت.

مغزم داشت سوت مى كشید. احساس مى كردم كه در اثر ضربه جانانه پاور، خون در كله ام لخته

شده است. اما به ھر حال مى بايست او را عصبانى كرده و لجش را در مى آوردم تا حواسش را

پرت نمايم. 

آره موفق شدم تا او چیز مھمى را از ياد ببرد: كوله پشتى.

آنان كوله پشتى را به زور از روى شانه ھايم كنده و در گوشه اتاق انداخته بودند. ھیچ کدامشان به

عقلش نرسید تا آن را وارسى كرده و يك نیمچه نگاھى به محتوياتش بیاندازد. در نتیجه كوله در آنجا

ماند. با بمبى در داخلش. 



بخش ھفدھم 

در زير آب

آخرين بارى كه دست و پاى مرا در جاى محفوظى محكم بسته بودند، در حضور فردى به نام "لوران

باركاردى" بود. او دستیار و آتش بیار معركه و يا بچه مرشد يك شعبده بازى بود كه تخصص اش

تردستى در فرار از زندان بود. 

ما دو تايى در آن موقع براى لحظاتى تنھا مانديم و او به من يكى دو تا از فنون و رموز شعبده بازى را

ياد داد. البته ادعا ندارم كه استعداد شعبده باز ماھرى چون "ھندى" را دارم. اما با اين وجود، چند

تايى از نخ و ريسمان ھا را مى شناختم. مثال وقتى كه نیل و نوچه ھايش مرا مى بستند، بنا به

تجربه اى كه داشتم، دقت كردم تا ماھیچه ھاى بازوانم را تا حد اكثر ممكن باد كنم. پس از اين كه

اوباشان رفتند، آن ھا را شل كردم. اين كار من گر چه ھم چین كار شاقى نبود، ولى برايم جالب و

سرگرم كننده بود. قضیه به ھمین ختم نمى شد. با اين كه پس از حمام گرفتن در رودخانه تمیز، كم

و بیش خشك شده بودم، اما ھم چنان بر روى پوستم يك اليه اى از مواد نفتى، يا روغن كشتى ھا

باقى مانده بود. ھمان طورى كه قبال به شما گفته ام، رودخانه خیلى آلوده بود. اين بار، برای یک

دفعه ھم که شده، آلودگى آن كامال به سود من بود.

در اثر پوسته اى از گريس و روغن موتورى  كه سراسر پوست بدنم را پوشانده بود، بدنم لیز شده

بود. اين كار باعث مى شد تا در بین طناب ھايى كه به دور دست و پاھايم پیچیده شده بودند،

خیلى راحت تكان بخورم. اما به ھمین آسانی ھا ھم كه تعريف می كنم، نبود. احتیاج به زمان

داشتم. 

ھربرت خاموش بود و ھیچى نمى گفت. از اين كارش كامال راضى بودم.

از طرفى، ھمه اين بالھا را كه به سرمان آمده بود، از چشم او مى ديدم. او با عطسه معروفش و

آن گلدان گرانبھاى كذائیش، دستمان را در حنا گذاشته بود. از طرفى ھم، دلم برايش مى سوخت.

او چنان قیافه غمگین و نومیدانه اى داشت كه ھر بیننده اى را به ياد مرغ غمناكى مى انداخت كه

دقايقى قبل از سر بريده شدن در يك عروسى و يا يك عزا دارد. 

ـ بھش گفتم: ھربرت، ناراحت نشو! به زودى از اين جاى دوزخى بیرون خواھیم رفت. 

در حال دست و پا زدن و ور رفتن با ريسمان ھا بودم و اين دست و آن دست مى كردم تا اين كه

ديدم يكى از طناب ھا از مچ دستم سر خورده و نزديك به باز شدن است. بدون اين كه انگشت

شست خود را بشكنم، با احتیاط تمام، دستم را از البالى طناب ھا در آورده و آزادش ساختم. 

بخش ھفدھم 

در زير آب

آخرين بارى كه دست و پاى مرا در جاى محفوظى محكم بسته بودند، در حضور فردى به نام "لوران
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تردستى در فرار از زندان بود. 

ما دو تايى در آن موقع براى لحظاتى تنھا مانديم و او به من يكى دو تا از فنون و رموز شعبده بازى را

ياد داد. البته ادعا ندارم كه استعداد شعبده باز ماھرى چون "ھندى" را دارم. اما با اين وجود، چند

تايى از نخ و ريسمان ھا را مى شناختم. مثال وقتى كه نیل و نوچه ھايش مرا مى بستند، بنا به

تجربه اى كه داشتم، دقت كردم تا ماھیچه ھاى بازوانم را تا حد اكثر ممكن باد كنم. پس از اين كه

اوباشان رفتند، آن ھا را شل كردم. اين كار من گر چه ھم چین كار شاقى نبود، ولى برايم جالب و

سرگرم كننده بود. قضیه به ھمین ختم نمى شد. با اين كه پس از حمام گرفتن در رودخانه تمیز، كم

و بیش خشك شده بودم، اما ھم چنان بر روى پوستم يك اليه اى از مواد نفتى، يا روغن كشتى ھا

باقى مانده بود. ھمان طورى كه قبال به شما گفته ام، رودخانه خیلى آلوده بود. اين بار، برای یک

دفعه ھم که شده، آلودگى آن كامال به سود من بود.

در اثر پوسته اى از گريس و روغن موتورى  كه سراسر پوست بدنم را پوشانده بود، بدنم لیز شده

بود. اين كار باعث مى شد تا در بین طناب ھايى كه به دور دست و پاھايم پیچیده شده بودند،

خیلى راحت تكان بخورم. اما به ھمین آسانی ھا ھم كه تعريف می كنم، نبود. احتیاج به زمان

داشتم. 

ھربرت خاموش بود و ھیچى نمى گفت. از اين كارش كامال راضى بودم.

از طرفى، ھمه اين بالھا را كه به سرمان آمده بود، از چشم او مى ديدم. او با عطسه معروفش و

آن گلدان گرانبھاى كذائیش، دستمان را در حنا گذاشته بود. از طرفى ھم، دلم برايش مى سوخت.

او چنان قیافه غمگین و نومیدانه اى داشت كه ھر بیننده اى را به ياد مرغ غمناكى مى انداخت كه

دقايقى قبل از سر بريده شدن در يك عروسى و يا يك عزا دارد. 

ـ بھش گفتم: ھربرت، ناراحت نشو! به زودى از اين جاى دوزخى بیرون خواھیم رفت. 

در حال دست و پا زدن و ور رفتن با ريسمان ھا بودم و اين دست و آن دست مى كردم تا اين كه

ديدم يكى از طناب ھا از مچ دستم سر خورده و نزديك به باز شدن است. بدون اين كه انگشت

شست خود را بشكنم، با احتیاط تمام، دستم را از البالى طناب ھا در آورده و آزادش ساختم. 



ـ ھربرت در حالى كه اين پا و آن پا  می کرد و مرا ديد مى زد، اھى كشید و گفت: چى شد؟ حتى

اگر بسته ھم نباشیم، درب سد راھمان است. با كلیدى كه دو بار در داخل قفلش چرخیده، بسته

شده است. حاال اين بماند كه دزدان و ولگردان مسلح در آن سوى درب در انتظار ما ھستند و از آن

ھا حرفى به میان نمى آورم. 

اين كار بیھوده است. ھیچ امیدى نیست. كارمان تمامه. 

"من می دانم که ما موفق نمی شویم..."

ـ اين ھا حرف ھاى بسیار دلنشین و شنیدنى در آن لحظه بودند. حرف ھاى ھمیشگى آقا ھربرت

خوشبین!

بايد اذعان كنم، آن طورى كه وضع و اوضاع به خوبى نشان مى داد، حق با او بود. پانزده دقیقه از

مبارزاتمان علیه بند و بست ھا گذشته بود. تنھا جايى از اعضاى ھربرت كه ھنوز باز شده بود، فقط

دماغش بود كه ريزش آب آن باز نمى ايستاد و ھمه اش عطسه مى كرد. 

اما سماجتى نكردم. حق انتخاب نداشتم. ھربرت رو به ديوار چمباتمه زده و به خواب رفت. 

وقت گذشت. چقدر، نمى دانم. نه ساعتى در كار بود و نه پنجره اى. فقط يك المپ لخت در میان

شب مى سوخت. شايد ساعت يك بود و شايد ھم بیشتر. درست وقتى كه در اثر تحلیل رفتن

انرژى، خواستم بقیه كارھا را ول كنم، ناگھان دست چپم آزاد شد. 

خون در زير پوستم جمع شده و آن چنان سرخ شده بود كه به يك ماھى خون آلود در بساط ماھى

فروشان دوره گرد غیر مجاز مى مانست. اما انگشتانم مى توانستند بجنبند. اوضاع بر وفق مراد بود

و كار ھا به خوبى به پیش مى رفتند. بعدا ھم، خیلى سريع تر به پیش رفتند. ابتدا پاى چپ و

سپس پاى راست خود را آزاد ساختم. پس از آن كه باالخره توانستم خودم را كامال برھانم، خود را

چون آبى احساس مى كردم كه از فواره اى فوران كرده و از منفذى به بیرون مى جھد. آرى، موفق

شده بودم. البته نه سد در سد و تمام و كمال. ھنوز سدھاى زيادى چون گشودن درب چفت و قفل

شده و باند مسلح در پیش روى ما بودند. 

اتاق را وارسى کردم. تنگ و دراز بود. تقريبا كم و بیش ھمان اندازه سلول ام در زندان استرنج ـ دى ـ

ھال را داشت. در دومى را در طرف ديگر مشاھده كردم كه در نگاه اول، فكر كردم كه يك گنجه

است.

با گشودن آن متوجه شدم كه به يك راھروى كوچك چند مترى راه دارد كه آن راھرو موازى اتاق ما

بوده و به ديوار ديگرى ختم مى شد. ھیچ راه مفر و در رويى وجود نداشت. اما ھمان داالن مرا به

فكر واداشت. فھمیدم كه چه بايد بكنم. 

ھربرت را بیدار كرده و در حین باز كردن ريسمان ھايش، نقشه ام را برايش توضیح دادم.

سرماخوردگى او به اوج خود رسیده بود.

ـ ھربرت در حالى كه اين پا و آن پا  می کرد و مرا ديد مى زد، اھى كشید و گفت: چى شد؟ حتى
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"من می دانم که ما موفق نمی شویم..."

ـ اين ھا حرف ھاى بسیار دلنشین و شنیدنى در آن لحظه بودند. حرف ھاى ھمیشگى آقا ھربرت
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بايد اذعان كنم، آن طورى كه وضع و اوضاع به خوبى نشان مى داد، حق با او بود. پانزده دقیقه از
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ـ با ھمان حال وخیم خودش، تو دماغى چنین بیان داشت:

" تو ديوونه ددى و عقل از درت بريده. منو دوباده ببند. من منتدر فاند مى مونم. " 

فھمیدن حرف ھايش خیلى برايم دشوار بود. از آن گذشته، شنیدن تن صدايش برايم درد آور بود. 

ـ در جوابش گفتم: نه، ھربرت. فانس داراى ھر شخصیتى كه مى خواھد باشد، آخرين نفرى است

كه دوست دارم ببینمش. با توجه به گنگ بودن حرف ھاى پاور در مورد جنسیت فانس، اضافه كردم

كه چه مرد باشد و چه زن.

ـ ننیگ...

ـ ننیگ؟

ـ نه، نه نیگ 

حرفش را ھم  نزن، ھربرت.

ـ درحالى كه با انگشت شستم سقف را نشان مى دادم، گفتم: به محض اين كه در باز شد، بايد

زود عكس العمل نشان داد. بايد خودمان را به آن باالى تونل برسانیم.

ـ انجیرى...

ـ نه ھیچ خوردنى در كار نیست. 

ـ "نیك، تو يك ديوانه انجیرى ھددى." 

حاال دست و پاى ھربرت ھم ديگه باز شده بودند. بھش كمك كردم تا از جايش بلند شود. بعدش به

حال خودش گذاشتم تا مچ دست و پايش را مالش داده و دماغش را پاك كند. جالب بود كه نفھمیدم

چگونه، با يك چشم بر ھم زدن، توانست ھمه اين كارھا را ھم زمان انجام دھد. كوله پشتى را

برداشته و بازش نمودم. ھربرت با ديدن بمب در داخل آن، در جاى خود يخ زد. نمى دانم چه عاملى

موجب تعجب بیش تر او شده بود، طرح من و يا حمل نارنجك با خود در طى تمام روز؟

دست میكى موس بر روى عدد يازده كادر ساعت رو میزى بود. كمى آن را به عقب زدم. سپس

دگمه تماس را گرفتم. باور كنید كه براى فشار دادن آن وقت زيادى را گذاشتم. چگونه مى توانستم

يقین كنم كه در آن لحظه بمب منفجر نشود؟ اما عطسه جديد ھربرت تنھا انفجارى بود كه شنیده

شد. او زمان خوبى را براى اين كارش برگزيده بود. بمب را برده و درست در پشت درب گذاشتم. 

ـ ھربرت دو باره تكرار كرد: تو يك ديوانه زنجیرى ھستى. 

ـ اين تنھا خروجى است. انفجار، شكم درب را سوراخ خواھد ساخت. اما مطمئن باش كه ديوارھا

محكم اند و به جز درب به ھیچ جاى ديگرى، كوچك ترين گزندى نخواھد رسید. 

ـ و ما؟

ـ با ھمان حال وخیم خودش، تو دماغى چنین بیان داشت:

" تو ديوونه ددى و عقل از درت بريده. منو دوباده ببند. من منتدر فاند مى مونم. " 

فھمیدن حرف ھايش خیلى برايم دشوار بود. از آن گذشته، شنیدن تن صدايش برايم درد آور بود. 

ـ در جوابش گفتم: نه، ھربرت. فانس داراى ھر شخصیتى كه مى خواھد باشد، آخرين نفرى است

كه دوست دارم ببینمش. با توجه به گنگ بودن حرف ھاى پاور در مورد جنسیت فانس، اضافه كردم

كه چه مرد باشد و چه زن.

ـ ننیگ...

ـ ننیگ؟

ـ نه، نه نیگ 

حرفش را ھم  نزن، ھربرت.

ـ درحالى كه با انگشت شستم سقف را نشان مى دادم، گفتم: به محض اين كه در باز شد، بايد

زود عكس العمل نشان داد. بايد خودمان را به آن باالى تونل برسانیم.

ـ انجیرى...

ـ نه ھیچ خوردنى در كار نیست. 

ـ "نیك، تو يك ديوانه انجیرى ھددى." 

حاال دست و پاى ھربرت ھم ديگه باز شده بودند. بھش كمك كردم تا از جايش بلند شود. بعدش به

حال خودش گذاشتم تا مچ دست و پايش را مالش داده و دماغش را پاك كند. جالب بود كه نفھمیدم

چگونه، با يك چشم بر ھم زدن، توانست ھمه اين كارھا را ھم زمان انجام دھد. كوله پشتى را

برداشته و بازش نمودم. ھربرت با ديدن بمب در داخل آن، در جاى خود يخ زد. نمى دانم چه عاملى

موجب تعجب بیش تر او شده بود، طرح من و يا حمل نارنجك با خود در طى تمام روز؟

دست میكى موس بر روى عدد يازده كادر ساعت رو میزى بود. كمى آن را به عقب زدم. سپس

دگمه تماس را گرفتم. باور كنید كه براى فشار دادن آن وقت زيادى را گذاشتم. چگونه مى توانستم

يقین كنم كه در آن لحظه بمب منفجر نشود؟ اما عطسه جديد ھربرت تنھا انفجارى بود كه شنیده

شد. او زمان خوبى را براى اين كارش برگزيده بود. بمب را برده و درست در پشت درب گذاشتم. 

ـ ھربرت دو باره تكرار كرد: تو يك ديوانه زنجیرى ھستى. 

ـ اين تنھا خروجى است. انفجار، شكم درب را سوراخ خواھد ساخت. اما مطمئن باش كه ديوارھا

محكم اند و به جز درب به ھیچ جاى ديگرى، كوچك ترين گزندى نخواھد رسید. 

ـ و ما؟



ـ ما داخل آن جا خواھیم شد. 

مراد از آن جا، راھرو بود. آخرين نگاه را به بمب انداختم. آرزو مى كردم در كارى كه مشغولش بودم،

مرتكب اشتباه جبران ناپذيرى نشده باشم. ما بنا به گفته ژان پاور، در زير رودخانه تمیز بوديم. شايد

دانستن اين مطلب خالى از عريضه نباشد كه نمى دانستم اگر سقف داالنى كه ما در آن محبوس

بوديم سوراخ مى شد، ابتدا در آب غرق مى شديم و بعد در زير آوارھا له مى گشتیم و يا بر عكس؟

ھر دوى اين حالت به نابود شدن در زير شكنجه و يا آبكش شدن با گلوله، پس از رسیدن فانس،

برترى داشت. 

از ھمه اين حرف ھا كه بگذريم، به كارم ايمان داشتم. سمت و سوى نیروى انفجار به طرف بیرون

خواھد بود. انفجار، درب و شايد چند تا آئینه را فوت خواھد كرد. ھربرت و من از آشفته بازارى و در

ھم بر ھمى استفاده می کنیم و در می رويم. ھر چه بیش تر فكر مى كردم، از نقشه ام بیش تر

كیف مى كردم. ولى با اين حال ترجیح مى دادم كه ديگر زيادى نیانديشم. 

ھربرت را به ته داالن كشیدم و ھر دو رو به ديوار در انتظار نشستیم. در بدترين وضعیت بوديم. فكر

مى كردم كه بیش از دو دقیقه از وقت شنیدن طپش قلبمان نمانده است. ھر دقیقه برايم يك

ساعت مى گذشت. 

ـ شروع كردم: ھربرت...

مى خواستم بھش بگويم كه چه برادر نازنینی است و چقدر خاطرش را مى خوام. گر چه اين حرف

ھا حقیقت نداشتند ولى جمالتى بودند كه او دوست داشت از زبان من بشنود. اما ھربرت چیزى را

نمى شنید. او انگشتانش را طورى در گوش ھايش فرو كرده بود كه در وسط مغزش به ھم رسیده

بودند. چشمانش بسته بودند. 

زير لبى گفتم: خوب. پس اين يكى را گوش بده...

صدا كر كننده بود. نه تنھا قوى بود، بلكه پرده ھاى گوش مرا تقريبا پاره كرد. ابرى از گرد و غبار در

دھلیزى كه در آن به سر مى برديم، به ھوا خاست. ابرى كه پايانى نداشت. روشنايى چراغ ھاى

موجود، لرزيده و خاموش گشتند. اما پس از لحظه اى دوباره با نور ضعیفى روشن شدند. پژواك

ناشى از انفجار، كم كم آرام شد. صداى ريزش آوار ھا مى آمد و از آن بدتر اين كه صداى ريزش آب

ھم شنیده مى شد. با نشست گرد و خاك در چشمانم که تا اعماق گلويم نفوذ كرده بود، از جايم

برخاسته و ھربرت را نگاه كردم. موج انفجار، پیراھن او را دو تكه كرده بود. خوشبختانه، خودش دو

تكه نشده بود.

بی چاره برادرم موجى شده بود.

پارچه پیراھن سابقش، از وى مثل يك پرده تیکه پاره  آويزان شده بود. موھايش ژولیده و درھم و

برھم گشته بودند، منظورم فقط موھاى سرش نیست، بلكه ريش و پشم و يال ھاى سینه اش ھم

ـ ما داخل آن جا خواھیم شد. 

مراد از آن جا، راھرو بود. آخرين نگاه را به بمب انداختم. آرزو مى كردم در كارى كه مشغولش بودم،

مرتكب اشتباه جبران ناپذيرى نشده باشم. ما بنا به گفته ژان پاور، در زير رودخانه تمیز بوديم. شايد

دانستن اين مطلب خالى از عريضه نباشد كه نمى دانستم اگر سقف داالنى كه ما در آن محبوس

بوديم سوراخ مى شد، ابتدا در آب غرق مى شديم و بعد در زير آوارھا له مى گشتیم و يا بر عكس؟

ھر دوى اين حالت به نابود شدن در زير شكنجه و يا آبكش شدن با گلوله، پس از رسیدن فانس،

برترى داشت. 

از ھمه اين حرف ھا كه بگذريم، به كارم ايمان داشتم. سمت و سوى نیروى انفجار به طرف بیرون

خواھد بود. انفجار، درب و شايد چند تا آئینه را فوت خواھد كرد. ھربرت و من از آشفته بازارى و در

ھم بر ھمى استفاده می کنیم و در می رويم. ھر چه بیش تر فكر مى كردم، از نقشه ام بیش تر

كیف مى كردم. ولى با اين حال ترجیح مى دادم كه ديگر زيادى نیانديشم. 

ھربرت را به ته داالن كشیدم و ھر دو رو به ديوار در انتظار نشستیم. در بدترين وضعیت بوديم. فكر

مى كردم كه بیش از دو دقیقه از وقت شنیدن طپش قلبمان نمانده است. ھر دقیقه برايم يك

ساعت مى گذشت. 

ـ شروع كردم: ھربرت...

مى خواستم بھش بگويم كه چه برادر نازنینی است و چقدر خاطرش را مى خوام. گر چه اين حرف

ھا حقیقت نداشتند ولى جمالتى بودند كه او دوست داشت از زبان من بشنود. اما ھربرت چیزى را

نمى شنید. او انگشتانش را طورى در گوش ھايش فرو كرده بود كه در وسط مغزش به ھم رسیده

بودند. چشمانش بسته بودند. 

زير لبى گفتم: خوب. پس اين يكى را گوش بده...

صدا كر كننده بود. نه تنھا قوى بود، بلكه پرده ھاى گوش مرا تقريبا پاره كرد. ابرى از گرد و غبار در

دھلیزى كه در آن به سر مى برديم، به ھوا خاست. ابرى كه پايانى نداشت. روشنايى چراغ ھاى

موجود، لرزيده و خاموش گشتند. اما پس از لحظه اى دوباره با نور ضعیفى روشن شدند. پژواك

ناشى از انفجار، كم كم آرام شد. صداى ريزش آوار ھا مى آمد و از آن بدتر اين كه صداى ريزش آب

ھم شنیده مى شد. با نشست گرد و خاك در چشمانم که تا اعماق گلويم نفوذ كرده بود، از جايم

برخاسته و ھربرت را نگاه كردم. موج انفجار، پیراھن او را دو تكه كرده بود. خوشبختانه، خودش دو

تكه نشده بود.

بی چاره برادرم موجى شده بود.

پارچه پیراھن سابقش، از وى مثل يك پرده تیکه پاره  آويزان شده بود. موھايش ژولیده و درھم و

برھم گشته بودند، منظورم فقط موھاى سرش نیست، بلكه ريش و پشم و يال ھاى سینه اش ھم



ھمین طور بودند.

ـ بانگى برآوردم: برويم!

صوت فريادم مانند قارقار آقا كالغى بود كه صابونى را دزديده و در حال قورت دادن، درگلويش گیر

كرده باشد. ديگه از اين به بعد، نیازى به رعايت كردن سكوت نبود. از دور افراد جیغ و داد مى زدند.

دستگاه سیستم ھواكش با صداى وحشتناكى در بیخ گوش ما كار مى كرد. صداى دندانه ھاى

پروانه ھا شنیده مى شد و دريچه ھايش بر روى ھم خراشیده شده و زوزه مى كشیدند. چراغ ھا

دوباره به سكسكه افتاده بودند. در راھرو تلوتلو كنان به دنبال راه بازگشت به ھلفدونى خودمان

بودم. بھتر است گفته شود، 

مى خواستم به آن چه كه از سلولمان بر جاى مانده بود، برگردم. چون كه بمب نه تنھا درب را از بین

برده بود، بلكه كل ديوار را نیز نابود ساخته بود. چشمانم را بلند كردم. در سقف درزى لعنتى، به

شكل زيگزاگ وا شده بود. آب از البالى آن مانند يك پارچه نازكى گذشته و زمین سیمانى تركیده را

سیل فرا مى گرفت. درست ھمزمان با نگاه من به شكاف مزبور، ريزش آب گسترده تر و سنگین تر

شد. در اين میان، آجرى كنده شده و از زير گوش ھربرت در رفت. 

برادرم را محكم بغل کرده و با سرعت زيادى مستقیم به جلو بردم. در بیرون يك بل بشویی بود که

نبین و نپرس. ھمان چیزى كه آرزويش را داشتم. تشخیص دود آتش و  گرد و خاك ناشى از انفجار در

ھوا كار آسانى نبود. به ھر حال دود بود و يا گرد و غبار، تفاوت چندانى در نتیجه نداشت. زير پا را

نمى شد ديد. بعضى از ماشین آالت آتش گرفته بودند. كپسول ھاى آتش نشانى در اثر شدت دود

موجود، داشتند به كار مى افتادند. سیستم ھاى باد بزن برقى لرزيده و به نفس نفس افتاده بودند و

سرانجام از كار كردن، سر باز زده و خموش گشتند. جريان برق، در نقاط مختلف اتصالى پیدا کرده و

موجب تولید كانون ھاى آتش سوزى شد. فضا حال و ھواى جشن ھاى روزھاى آتش بازى را

داشت. شعله سرخی بلند شد. در پشت سر ما، ريزش آب بیش تر مى شد. وقتى كه براى يافتن

مسیر درست خویش، چند لحظه اى اين پا و آن پا نموديم، آب تا پاشنه ما رسید. 

آب در پشت سر و آتش در مقابل و دود در ھمه جا! 

میكى موس مثل يك شیر درنده، غريده بود. جايى كه مى خواستم بروم، از قبل در كله ام نشان

كرده بودم. جاى بسى خوشبختى بود كه ھنوز كله ام كار مى كرد. قصد داشتم از روى در نرده اى

كه شبیه به در گاراژی بود، بپرم. آن درب درست در روبروى ما واقع بود. پیش از آن كه بتوانم مجددا

ھربرت را بگیرم، در يك آن از دست من جھیده و دوان دوان به سمت راست پیچید. دود ھا وى را در

خود بلعیدند.

ـ ھربرت! 

ـ در حالى كه بلند بلند داد مى زد، در جوابم گفت: طوطى بنفش! من نمى توانم آن را در اين جا

گذاشته و بروم. 

ھمین طور بودند.

ـ بانگى برآوردم: برويم!

صوت فريادم مانند قارقار آقا كالغى بود كه صابونى را دزديده و در حال قورت دادن، درگلويش گیر

كرده باشد. ديگه از اين به بعد، نیازى به رعايت كردن سكوت نبود. از دور افراد جیغ و داد مى زدند.

دستگاه سیستم ھواكش با صداى وحشتناكى در بیخ گوش ما كار مى كرد. صداى دندانه ھاى

پروانه ھا شنیده مى شد و دريچه ھايش بر روى ھم خراشیده شده و زوزه مى كشیدند. چراغ ھا

دوباره به سكسكه افتاده بودند. در راھرو تلوتلو كنان به دنبال راه بازگشت به ھلفدونى خودمان

بودم. بھتر است گفته شود، 

مى خواستم به آن چه كه از سلولمان بر جاى مانده بود، برگردم. چون كه بمب نه تنھا درب را از بین

برده بود، بلكه كل ديوار را نیز نابود ساخته بود. چشمانم را بلند كردم. در سقف درزى لعنتى، به
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كه شبیه به در گاراژی بود، بپرم. آن درب درست در روبروى ما واقع بود. پیش از آن كه بتوانم مجددا
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گذاشته و بروم. 



اين ديگه باوركردنى نبود! من ھر دومان را از سلول بیرون آورده بودم. ما مى توانستیم دوباره به روى

زمین پا بگذاريم. جھنم ترك برداشته و در حال پاره پاره شدن و نابودى بود. اما ھیھات! ھربرت ھم

چنان در پى گلدان مینگ لب پريده خويش بود. لحظه اى خواستم او را به حال خودش رھا سازم،

لیکن قبول اين كار، برايم بس دشوار بود. آخه اون برادر من بود و من مى بايست از او مواظبت مى

كردم. اما با ھمه اين تفاصیل، اگر كسى او را نكشد و بتواند از اين جا جان سالم به در ببرد، به

محض خروج از اين مخمصه و در اولین فرصت مناسب، خودم كلكش را كنده و دخلش را در خواھم

آورد. 

در میان دود و آب، به دنبال وى به راھم ادامه داد . ھمه اين كارھا، حد اقل يك دستاورد مثبتى

داشت و آن ھم اين كه انفجار، سرماخوردگى ھربرت را بھبود بخشیده و آب دماغش را خشكانده

بود. 

دود اليه كلفتى چون يك پرده تشكیل داده بود. اما پرده اى كه پس از طى چند متر، يك مرتبه كامال

پاره مى شد. من در داالن اصلى بودم. در آن جا وضع چندان ھم وخیم به نظر نمى رسید. انفجار

بمب، چینى آالت ظريف و گرانبھا و شیشه ھا را شكانده بود. امواج آب در اطراف فرش ھاى با ارزش

ايرانى و قالیچه ھا، شروع شده بودند. ولى غار ھم چنان سرپا بود و چراغ ھايش ھنوز كار 

مى كردند. 

ناگھان فرد مسلسل بدستى را ديدم و در ھمان حین، داداش ھربرت در پشت ستونى غیبش زد.

نیل ناتان بود. او بر روى پاشنه پايش چرخیده و من به گوشه اى با كله شیرجه زدم. سرم در اثر اين

شیرجه در چنگى كه در آنجا قرار داشت، فرو رفت. تارھاى چنگ يك صداى نامعجونى از خود در

آوردند. صداى ناھنجار چنگ با صداى تیرھايى كه از بیخ گوشم، سوت زنان رد مى شدند و نزديك

بودند تا جمجمه مرا سوراخ سوراخ سازند، در ھم آمیخته مى شد. يك تصوير رامبرند كه توسط

خودش ترسیم شده بود و در تابلويى در باالى سرم به ديوار آويزان بود، با ده ھا چشم چشمى كه

در آن ايجاد كرده بودند، خود را غمگین و ملول ديد مى زد. 

نیل خودش را جلو انداخت. سرم را پائین انداخته و سینه خیز در جستجوى يك اسلحه به سوراخ و

سنبه ھا سر مى كشیدم، ھر چه كه مى خواست باشد، چه سرد و چه گرم. اگر ھر دو نوعش گیر

مى آوردم، ديگه چه بھتر!

ـ بكشش! بكشش! ھر دوشان را بكش!

ژان پاور بود. او وارد میدان شد. قیافه اش نشان مى داد كه خوشحال نیست. صداى ھیستريك و

جنون وارش به صداى بچه اى مى ماند كه پدر و مادرش را در يك درگیرى از دست داده باشد.

مسلما دستگاه تھويه ھوا تنھا چیزى نبود كه آسیب ديده بود. آشفته بازارى و ھرج و مرج زيادى

حكم فرما بود. 
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اغلب اوقات جوينده، يابنده است. آ ن چه را كه به دنبالش مى گشتم، يافتم. 

نیل ناتان درست زمانى به باالى سرم رسید كه من سالحى را براى خود پیدا كرده بودم. اسلحه

من، احتماال يك تكه شكسته يكى از كاالھاى يك مغازه عتیقه فروشى بود. و آن عبارت از يك سالح

جنگى قرون وسطايى بود،

يعنى نوعى تیر و كمانى كه پیكان فلزيش داراى چھار لبه برنده بود. آرزوى ھر سالحى را داشتم به 

غیر از اين يكى. ولى خوب، لنگه كفشى در بیابان نعمت است و نبايد كفران نعمت مى كردم. ھمین

سالح ھم مى توانست كارم را راه بیاندازد. امكان استفاده از آن نیز وجود داشت. نیل داشت با

احتیاط تمام نزديك مى شد. تیر را تا آخرين حدى كه ممكن بود، به طرف خود كشیدم. در پشت يك

میز مرمرين زانو زده و منتظر ماندم تا نیل در تیر رس قرار گیرد. او را ناگھان در جلوى خود ديدم. لوله

مسلسلش را مشت كرد. تیر را رھا ساختم. كمان يھو پريد. نیل ناتان ھم ھمین طور. تیر در دل او

فرو نشست. او ھمزمان با تلنگرى كه به پشت مى خورد،  شلیك نمود. اما ديگر برايش دير شده

بود و تفنگش سقف را نشانه رفته بود. لوسترى منفجر شد. منگوله ھاى كريستالى آن كمانه كرده

و به سوى ديوارھاى جانبى پرتاب شدند. نیل فرش بر زمین شده و ديگر ھم تكان نخورد. به خود

گفتم كه منبعد، جوش ھاى صورتش، او را آزار نخواھند داد. كمان را زمین گذاشتم. ھنوز موقع تشكر

از خود نرسیده بود. ژان پاور گام به گام نزديك تر مى آمد. مادرش ھم به وى ملحق شد.

ـ او گفت: ژان جون، مواظب خودت باش!

ـ ژان گفت: غصه اش را نخور ننه. اين خبرچین كثیف كوچولو را گیر خواھم انداخت...

بقیه جمله اش نا مفھوم بود. پشت ستونى شیرجه رفتم و بدو بدو از گالرى زدم به بیرون. ژان را

مشاھده نمودم. او رولورى در دست داشت. شش مرد وى را ھمراھى مى كردند. آنان در روى يك

خطى به جلو آمده و محل را بررسى و پاكسازى مى كردند. بقیه افراد رفته بودند تا مشغول خاموش

ساختن آتش سوزى شوند. ننه پاور كه ھم چنان پیژامه بر تن داشت و بیگوودى بسته بود، در پشت

سر ھمه راه مى رفت.

ھربرت شانس آورد كه من زودتر از تبھكاران پیدایش كردم. او چنان غرق تماشاى طوطى بنفش بود

كه انگار خريدارى به كاالى دلخواه خود در يك فروشگاه شیك نگاه مى كند. باور كردنى نبود. آيا او

حالیش نبود كه ما در تونل زير زمینى، در چنگال بی رحم ترين باند الشخورانى گیر كرده ايم كه 

مى خواھند پوست كله ما را بكنند؟ در پیش خودم فكر مى كردم كه بعضى وقت ھا ھربرت ھم مثل

ژان پاور كله پوك و ديوانه است، ولى به نوعى ديگر. آن روز يكى از ھمان اوقات بود. 

ـ با صداى آرامى گفتم: ھربرت! مطمئنى كه ديگر چیز میزى فراموش نكرده اى؟ 

ـ در حالى كه گلدان را به خود مى فشرد، گفت: مطمئن، نیك.

ھربرت مى خنديد. برايش آن گلدان خیلى ارزش داشت. 
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ھربرت شانس آورد كه من زودتر از تبھكاران پیدایش كردم. او چنان غرق تماشاى طوطى بنفش بود

كه انگار خريدارى به كاالى دلخواه خود در يك فروشگاه شیك نگاه مى كند. باور كردنى نبود. آيا او

حالیش نبود كه ما در تونل زير زمینى، در چنگال بی رحم ترين باند الشخورانى گیر كرده ايم كه 

مى خواھند پوست كله ما را بكنند؟ در پیش خودم فكر مى كردم كه بعضى وقت ھا ھربرت ھم مثل

ژان پاور كله پوك و ديوانه است، ولى به نوعى ديگر. آن روز يكى از ھمان اوقات بود. 

ـ با صداى آرامى گفتم: ھربرت! مطمئنى كه ديگر چیز میزى فراموش نكرده اى؟ 

ـ در حالى كه گلدان را به خود مى فشرد، گفت: مطمئن، نیك.

ھربرت مى خنديد. برايش آن گلدان خیلى ارزش داشت. 



ـ پس اگر حاال برويم، ناراحت نمى شوى؟ 

ـ شما به ھیچ جا نخواھید رفت!

ژان پاور در چند قدمى ما ايستاده بود. او مرا نمى ديد، اما ھربرت را نشانه رفته بود. او حاال ديگر، ھر

دوى ما را در چنگ خود داشت. شش مرد مسلح، دور ما را به شكل يك نیم دايره گرفته بودند. آدم را

ياد جوخه ھاى اعدام مى انداختند. گر چه از جوخه ھاى مرگ، چیزى كم نداشتند. 

ـ پاور كه قیافه اش از زيادى خشم و كین، برگشته بود، با ريشخندى گفت: تو االن به يك میوه

رسیده مى مانى. ترا فورا با گلوله اى نفله كرده و به درك واصل خواھم كرد. البته اين بار اشتباه

قبلى ام را مرتكب نخواھم شد. ھمین االن از شرت رھا مى شوم. و آن ھم با چه لذتى! 

او اسلحه اش را باال برد.

با وجود اين كه مى دانستم اجلم رسیده، اما ھم چنان برايم سخت بود، قبول كنم كه به اين

سرعت به سراغم بیايد. 

در ضمن، انتظار نوع ديگرى از مرگ را داشتم.

گلوله اى شلیك شد.

اما نه از رولور ژان!

بلكه از ته راھرو بود.

رولور ژان از دستش افتاد.

شش مرد شش لول بند، فورى سر خود را  به سوى محل شلیك برگرداندند. 

چشمان من ھم، ھمین طور.

سر بازجو سناپ از سرويس اسكاتلند يارد، در ته غرفه ايستاده بود. او زنده و مسلح بود. بیست و

اندى پلیس، در لباس نظامى وى را ھمراھى مى كردند. 

ـ سناپ گفت: پاور تمام شد. دستانت را باالى سرت گذاشته و به پیش بیا! تو در محاصره ھستى.

تو ديگر ھیچ شانسى ندارى. 

در ھمان لحظه بام آلونك ريخت. 

به نظرم ريزش سقف آن جا، دير يا زود بايد اتفاق مى افتاد. 

پاور گفته بود كه تونل از ھمان روز اول ساخت، ايراد داشت. اما با وجود اين، فانس آن جا را به عنوان

پايگاه ستاد مركزى خويش برگزيده بود. 

ايراد وارد بر آن جا، ھمان داستان معروف آھكى بودن زمینش بود. 

ـ پس اگر حاال برويم، ناراحت نمى شوى؟ 

ـ شما به ھیچ جا نخواھید رفت!

ژان پاور در چند قدمى ما ايستاده بود. او مرا نمى ديد، اما ھربرت را نشانه رفته بود. او حاال ديگر، ھر

دوى ما را در چنگ خود داشت. شش مرد مسلح، دور ما را به شكل يك نیم دايره گرفته بودند. آدم را

ياد جوخه ھاى اعدام مى انداختند. گر چه از جوخه ھاى مرگ، چیزى كم نداشتند. 

ـ پاور كه قیافه اش از زيادى خشم و كین، برگشته بود، با ريشخندى گفت: تو االن به يك میوه

رسیده مى مانى. ترا فورا با گلوله اى نفله كرده و به درك واصل خواھم كرد. البته اين بار اشتباه

قبلى ام را مرتكب نخواھم شد. ھمین االن از شرت رھا مى شوم. و آن ھم با چه لذتى! 

او اسلحه اش را باال برد.

با وجود اين كه مى دانستم اجلم رسیده، اما ھم چنان برايم سخت بود، قبول كنم كه به اين

سرعت به سراغم بیايد. 

در ضمن، انتظار نوع ديگرى از مرگ را داشتم.

گلوله اى شلیك شد.

اما نه از رولور ژان!

بلكه از ته راھرو بود.

رولور ژان از دستش افتاد.

شش مرد شش لول بند، فورى سر خود را  به سوى محل شلیك برگرداندند. 

چشمان من ھم، ھمین طور.

سر بازجو سناپ از سرويس اسكاتلند يارد، در ته غرفه ايستاده بود. او زنده و مسلح بود. بیست و

اندى پلیس، در لباس نظامى وى را ھمراھى مى كردند. 

ـ سناپ گفت: پاور تمام شد. دستانت را باالى سرت گذاشته و به پیش بیا! تو در محاصره ھستى.

تو ديگر ھیچ شانسى ندارى. 

در ھمان لحظه بام آلونك ريخت. 

به نظرم ريزش سقف آن جا، دير يا زود بايد اتفاق مى افتاد. 

پاور گفته بود كه تونل از ھمان روز اول ساخت، ايراد داشت. اما با وجود اين، فانس آن جا را به عنوان

پايگاه ستاد مركزى خويش برگزيده بود. 

ايراد وارد بر آن جا، ھمان داستان معروف آھكى بودن زمینش بود. 



آرى دلیل ھر چه كه مى خواست باشد، كافى بود كه درز كوچكى در سقف تونل ايجاد گردد تا آن جا

به گردابى با دھانه گشاد و باالخره به درياچه اى تبديل گردد. انفجار بمب عامل و بھانه اى براى اين

كار شد. 

زلزله اى تمام ساختمان را لرزاند. سپس چندين تن از آجر و سنگ ھاى بلوك سیمانى بر سر و كول

پاور باريدن گرفت و وى در زير خروارھا آوار مدفون گشت. 

وقت آن را نداشتم تا ببینم، بر سر شش قداره بند ديگر كه شركاى جرم پاور بودند، چه باليى آمد.

زيرا ثانیه اى بعد، آب رودخانه تمیز از شكاف وارده، گرداب شديدى را موجب شده بود.

اگر در كنارى نبودم، بى شك من ھم جا به جا جان به جان آفرين مى سپردم. فقط تنھا كارى كه

كردم، به تندى خود را به عقب انداختم. آخرين صحنه اى كه از آن جا به ياد دارم، ھربرت بود كه از

گلدان بنفشه اى خود آويزان شده بود.

سپس توسط جريان آب تند و كف آلود، پاھايم از زمین كنده شد و با آن به حركت در آمدم. يكى

جیغى زد. يك قطعه ديگر از سقف جدا شد. ستونى به نوسان درآمد و بر روى پیانويى افتاد و آن را

به براده ھاى ريزى مبدل ساخت. كوران آب، تلويزيون ھا و ضبط صوت ھا را با سرعت زيادى مى برد.

ھمه آن ھا بر روى آب شناور بودند. صداى آب در گوشم پیچیده بود. داشتم غرق مى شدم. اين بار،

ديگه واقعا كارم تمام بود. 

"باز گشت ھمه به سوى آب است، از آب بر آمديم و برآب شديم."

با خود مى گفتم كه اگر دستم رسد بر چرخ گردون، ازو پرسم كه چرا ا ز آسمون دو تا سنگ 

مى آيد، در خوردن بر سر من با ھم مسابقه مى گذارند؟ در حالى كه غرق در افكار مغشوش

خويش بودم، دستى غیبى مرا گرفته و در آب، بلندم كرد. دستان نجات بخش سناپ بود. او كه به

اتفاق ديگر پلیس ھا از در نرده اى وارد شده بودند، دست به دست ھم داده و تا پیش من، يك

زنجیره گوشتى تشكیل داده بودند.

ضربه مھلك اولیه گذشت. از شدت جريان آب كاسته شد و سر انجام پايان يافت. سطح آب راحت به

يك متر و ھشتاد مى رسید. 

با خود گفتم: البد آدم ھای "تايتانیك" با ھمه پالتوھاى پوستى و جواھر آالتشان كه در آب يخى

شناور بودند، چیزى مشابه وضعیت كنونى ما را داشتند. و اجساد...

جسد ژان پاور، دمر بر روى آب، از مسیر اصلى كوران آب خارج گشت.

ستون ديگرى ترك خورده و دو شاخه شد. در نتیجه نتوانست در زير فشار دوام بیاورد. ھمه قطعات

ديگر ھم ريختند. 

ـ فرياد مى زدم: ھربرت! 

آرى دلیل ھر چه كه مى خواست باشد، كافى بود كه درز كوچكى در سقف تونل ايجاد گردد تا آن جا

به گردابى با دھانه گشاد و باالخره به درياچه اى تبديل گردد. انفجار بمب عامل و بھانه اى براى اين

كار شد. 

زلزله اى تمام ساختمان را لرزاند. سپس چندين تن از آجر و سنگ ھاى بلوك سیمانى بر سر و كول

پاور باريدن گرفت و وى در زير خروارھا آوار مدفون گشت. 

وقت آن را نداشتم تا ببینم، بر سر شش قداره بند ديگر كه شركاى جرم پاور بودند، چه باليى آمد.

زيرا ثانیه اى بعد، آب رودخانه تمیز از شكاف وارده، گرداب شديدى را موجب شده بود.

اگر در كنارى نبودم، بى شك من ھم جا به جا جان به جان آفرين مى سپردم. فقط تنھا كارى كه

كردم، به تندى خود را به عقب انداختم. آخرين صحنه اى كه از آن جا به ياد دارم، ھربرت بود كه از

گلدان بنفشه اى خود آويزان شده بود.

سپس توسط جريان آب تند و كف آلود، پاھايم از زمین كنده شد و با آن به حركت در آمدم. يكى

جیغى زد. يك قطعه ديگر از سقف جدا شد. ستونى به نوسان درآمد و بر روى پیانويى افتاد و آن را

به براده ھاى ريزى مبدل ساخت. كوران آب، تلويزيون ھا و ضبط صوت ھا را با سرعت زيادى مى برد.

ھمه آن ھا بر روى آب شناور بودند. صداى آب در گوشم پیچیده بود. داشتم غرق مى شدم. اين بار،

ديگه واقعا كارم تمام بود. 

"باز گشت ھمه به سوى آب است، از آب بر آمديم و برآب شديم."

با خود مى گفتم كه اگر دستم رسد بر چرخ گردون، ازو پرسم كه چرا ا ز آسمون دو تا سنگ 

مى آيد، در خوردن بر سر من با ھم مسابقه مى گذارند؟ در حالى كه غرق در افكار مغشوش

خويش بودم، دستى غیبى مرا گرفته و در آب، بلندم كرد. دستان نجات بخش سناپ بود. او كه به

اتفاق ديگر پلیس ھا از در نرده اى وارد شده بودند، دست به دست ھم داده و تا پیش من، يك

زنجیره گوشتى تشكیل داده بودند.

ضربه مھلك اولیه گذشت. از شدت جريان آب كاسته شد و سر انجام پايان يافت. سطح آب راحت به

يك متر و ھشتاد مى رسید. 

با خود گفتم: البد آدم ھای "تايتانیك" با ھمه پالتوھاى پوستى و جواھر آالتشان كه در آب يخى

شناور بودند، چیزى مشابه وضعیت كنونى ما را داشتند. و اجساد...

جسد ژان پاور، دمر بر روى آب، از مسیر اصلى كوران آب خارج گشت.

ستون ديگرى ترك خورده و دو شاخه شد. در نتیجه نتوانست در زير فشار دوام بیاورد. ھمه قطعات

ديگر ھم ريختند. 

ـ فرياد مى زدم: ھربرت! 



آخه برادرم ھنوز در آن جا بود. او داشت يك دستى به طرفم شنا مى كرد. برايم غیر قابل تصور بود.

نه تنھا او زنده بود، بلكه گلدان مینگ خود را ھم رھا نساخته بود. با وجود اين ھمه بدبختى ھا،

انفجار، سیالب، ھنوز گلدان صحیح و سالم بود. 

سناپ با صداى بلند گفت: از اين طرف، پسرم!

ھربرت را محكم چسبیدم. پلیس ما را تا دم در نرده ھا در آب كشید. اما خطر ھنوز رفع نشده بود.

چند ثانیه اى نگذشته بود كه آوار و بقاياى زير زمین كامال  فرو ريخت. ديواره اى كه ھم چنان در زير

فشارھاى وارده از سوى آب مقاومت مى كرد، آماده ريزش مى شد. 

با اين كه آتش سوزى مھار شده بود، ولى دود ھنوز در سطح آبى كه مملو از آوار بود، به شكل

امواج دورانى بیرون مى زد. 

به قدرى خسته و كوفته بودم كه ناى ھیچ حركتى را نداشتم. خود را به دست سناپ سپردم تا مرا

از آب بیرون بكشد.

نمى توانستم باور كنم كه آن ھا ھنوز زنده اند. ھم چنین نمى فھمیدم كه آنان چگونه مرا پیدا كرده

اند. براى روشن شدن ھمه اين معماھا مى بايست دست نگه مى داشتم. دو تن ديگر از پلیس ھا،

مشغول من شده و مرا در روى زمین خشكى گذاشتند. ھربرت دوباره به من ملحق شد. او ھم

چنان طوطى بنفش را با خود داشت. 

ما خودمان را بر روى سكويى چوبى كه در ارتفاع سى سانتیمترى باالى سطح آب نگه داشته شده

بود، انداختیم. سكو در پشت نرده ھاى آھنىنی قرار داشت كه دقايقى پیش توسط سناپ بسته

شده بود. من، ھربرت، سناپ و بیست پلیس بر روى سكو بوديم و ھنوز ھم جاى خالى داشت. يك

جعبه كوچك با دو دگمه بر ديوار سفت شده بود. يكى قرمز و ديگرى سبز.

ـ سناپ يواشكى گفت: امیدوارم كه كار كنند. 

او دگمه سبز را فشار داد. 

در آن لحظه، طنین صداى شرشر باران شديدى كه مى ريخت، پیچید. ولى سكو با اين كارھا كارى

نداشت و به حركت در آمده و در تاريكى باال رفت. در حدود سى ثانیه ھیچى نديدم. باور كنید كه

احساس مى كردم دل و روده ام از جايشان كنده شده اند. سپس روشنايى را ديدم.

واضح بود كه سكو و نرده ھاى دورش، مرا به ياد يك گاراژ زير زمینى مى انداختند. فقط با اين تفاوت

ساده  كه اين سكو به شكل  يك آسانسور خیلى بزرگى بود.

سر انجام سر و كله روشنايى رنگ پريده بامدادى پیدا شد. من با چشمان نیمه باز به دور و بر خود

نگاه مى كردم. از خنده زيادى، تقريبا در حال غش كردن بودم. باالبر ما را در داخل يك چیز لوله

مانندى تا ھم سطح زمین باال برد. در آن موقع بود كه فھمیدم ما از كجا سر درآورده ايم. از ابتداى

امر مى بايست آن را حدس مى زدم. 

آخه برادرم ھنوز در آن جا بود. او داشت يك دستى به طرفم شنا مى كرد. برايم غیر قابل تصور بود.

نه تنھا او زنده بود، بلكه گلدان مینگ خود را ھم رھا نساخته بود. با وجود اين ھمه بدبختى ھا،

انفجار، سیالب، ھنوز گلدان صحیح و سالم بود. 

سناپ با صداى بلند گفت: از اين طرف، پسرم!

ھربرت را محكم چسبیدم. پلیس ما را تا دم در نرده ھا در آب كشید. اما خطر ھنوز رفع نشده بود.

چند ثانیه اى نگذشته بود كه آوار و بقاياى زير زمین كامال  فرو ريخت. ديواره اى كه ھم چنان در زير

فشارھاى وارده از سوى آب مقاومت مى كرد، آماده ريزش مى شد. 

با اين كه آتش سوزى مھار شده بود، ولى دود ھنوز در سطح آبى كه مملو از آوار بود، به شكل

امواج دورانى بیرون مى زد. 

به قدرى خسته و كوفته بودم كه ناى ھیچ حركتى را نداشتم. خود را به دست سناپ سپردم تا مرا

از آب بیرون بكشد.

نمى توانستم باور كنم كه آن ھا ھنوز زنده اند. ھم چنین نمى فھمیدم كه آنان چگونه مرا پیدا كرده

اند. براى روشن شدن ھمه اين معماھا مى بايست دست نگه مى داشتم. دو تن ديگر از پلیس ھا،

مشغول من شده و مرا در روى زمین خشكى گذاشتند. ھربرت دوباره به من ملحق شد. او ھم

چنان طوطى بنفش را با خود داشت. 

ما خودمان را بر روى سكويى چوبى كه در ارتفاع سى سانتیمترى باالى سطح آب نگه داشته شده

بود، انداختیم. سكو در پشت نرده ھاى آھنىنی قرار داشت كه دقايقى پیش توسط سناپ بسته

شده بود. من، ھربرت، سناپ و بیست پلیس بر روى سكو بوديم و ھنوز ھم جاى خالى داشت. يك

جعبه كوچك با دو دگمه بر ديوار سفت شده بود. يكى قرمز و ديگرى سبز.

ـ سناپ يواشكى گفت: امیدوارم كه كار كنند. 

او دگمه سبز را فشار داد. 

در آن لحظه، طنین صداى شرشر باران شديدى كه مى ريخت، پیچید. ولى سكو با اين كارھا كارى

نداشت و به حركت در آمده و در تاريكى باال رفت. در حدود سى ثانیه ھیچى نديدم. باور كنید كه

احساس مى كردم دل و روده ام از جايشان كنده شده اند. سپس روشنايى را ديدم.

واضح بود كه سكو و نرده ھاى دورش، مرا به ياد يك گاراژ زير زمینى مى انداختند. فقط با اين تفاوت

ساده  كه اين سكو به شكل  يك آسانسور خیلى بزرگى بود.

سر انجام سر و كله روشنايى رنگ پريده بامدادى پیدا شد. من با چشمان نیمه باز به دور و بر خود

نگاه مى كردم. از خنده زيادى، تقريبا در حال غش كردن بودم. باالبر ما را در داخل يك چیز لوله

مانندى تا ھم سطح زمین باال برد. در آن موقع بود كه فھمیدم ما از كجا سر درآورده ايم. از ابتداى

امر مى بايست آن را حدس مى زدم. 



ما در داخل پاكدامن بوديم. 

ـ خوب، سناپ. ھر چه در چنته داريد، بیرون بريزيد. چگونه شما ھنوز زنده ايد؟ و چگونه دوباره مرا

پیدا كرديد؟ ھمه وقايع را برايم از اول تا آخر تعريف كنید. 

در روى نیمكتى در كنار رودخانه، در پتويى پیچیده و با استكانى از چايى داغ در دست نشسته

بودم. طوطى بنفش در كارتونى در كنارم بود. ساعت ھشت بامداد بود. براى يك بار ھم كه شده،

فعالیت ھاى زيادى در محله واپینگ جريان داشت. در ھر گوشه اى اتوبوس ھاى پلیس به چشم

مى خوردند. 

يك دكه سیار براى پخش ساندويچ ژامبون و چايى در آن جا مستقر بود. دو آمبوالنس ھم وجود

داشت. ھربرت كه شوك و ضربه روحى فراوانى خورده بود، در يكى از آن ھا بھبودى خويش را باز

يافت. من حالم كامال خوب بود. 

کرانه ھای تمیز از رژه ارتشیان و رفت و آمدشان، مانند تجمع مورچگان موج مى زد. آنان به

ماھیگیران بیش تر شباھت داشتند تا به پلیس. از يك ساعت پیش ھمه اشیاى قیمتى، از زير زمین

به روى زمین آورده مى شدند. سپس بالفاصله، براى شناسايى حمل مى شدند. فقط كاالھا نبودند

كه در حلقه زنجیره اى رديف ھاى گوناگون پلیس قرار داشتند، تا آن وقت جسد ھفت نفر از باند را

بدست آورده بودند. ھمه آنان مى خواستند از راه پله اى كه به ايستگاه مترو ختم مى شد، در روند.

ننه پاور آخرين نفرى بود كه رنگ باخته و ھاج و واج ظاھر شد. موقع خروجش از زندان، سن مادر

بزرگ مادرش را خواھد داشت! او به طور عجیبى ترحم مرا نسبت به خودش برانگیخت. ھمیشه

ھمه تالش ھايش براى نگه داشتن ھواى پسرش بود. او نمى خواست كوچك ترين گزندى به

پسرش برسد. آن چه را كه او براى پسرش انجام مى داد، مادرم ھرگز يك سر سوزن آن را در

سراسر زنگى من، برايم انجام نداده بود.

فقط سر دسته باند، فانس، در رفته بود. و اين خیلى مھم بود. او در آن موقع حساس و تاريخى در

زير زمین نبود. گیر انداختن وى سخت شده بود. نوار ویژه منع عبور و مرور افراد عادى، كه توسط

پلیس براى كنترل تردد ھمه افراد، در وروديه مكان مزبور كشیده شده بود، موجب تراكم و ازدحام

خبرنگاران و عكاسان در آن نقطه شده بود. پلیس ھاى دريايى، رودخانه را مى گشتند و ھلى كوپتر

ھا در باالى سرمان جوالن مى دادند. 

سرتا سر شھر توسط برنامه ھاى خبرى بامدادى راديو و تلويزيون ھا از آن آگاه شده بودند. فانس

احتماال در حال پرواز به ريو دو ژانیرو پايتخت برزيل بود. 

ـ سناپ پرسید: دوست دارى كه از كجا شروع كنیم؟

يواشكى گفتم: به عنوان مثال، از آن جايى كه علیه من دسیسه چینى نموديد.

دقايقى پیش، سناپ جان مرا از مرگى حتمى نجات داده بود، ولى ھنوز ما با ھم كمى خرده حساب

ما در داخل پاكدامن بوديم. 

ـ خوب، سناپ. ھر چه در چنته داريد، بیرون بريزيد. چگونه شما ھنوز زنده ايد؟ و چگونه دوباره مرا

پیدا كرديد؟ ھمه وقايع را برايم از اول تا آخر تعريف كنید. 

در روى نیمكتى در كنار رودخانه، در پتويى پیچیده و با استكانى از چايى داغ در دست نشسته

بودم. طوطى بنفش در كارتونى در كنارم بود. ساعت ھشت بامداد بود. براى يك بار ھم كه شده،

فعالیت ھاى زيادى در محله واپینگ جريان داشت. در ھر گوشه اى اتوبوس ھاى پلیس به چشم

مى خوردند. 

يك دكه سیار براى پخش ساندويچ ژامبون و چايى در آن جا مستقر بود. دو آمبوالنس ھم وجود

داشت. ھربرت كه شوك و ضربه روحى فراوانى خورده بود، در يكى از آن ھا بھبودى خويش را باز

يافت. من حالم كامال خوب بود. 

کرانه ھای تمیز از رژه ارتشیان و رفت و آمدشان، مانند تجمع مورچگان موج مى زد. آنان به

ماھیگیران بیش تر شباھت داشتند تا به پلیس. از يك ساعت پیش ھمه اشیاى قیمتى، از زير زمین

به روى زمین آورده مى شدند. سپس بالفاصله، براى شناسايى حمل مى شدند. فقط كاالھا نبودند

كه در حلقه زنجیره اى رديف ھاى گوناگون پلیس قرار داشتند، تا آن وقت جسد ھفت نفر از باند را

بدست آورده بودند. ھمه آنان مى خواستند از راه پله اى كه به ايستگاه مترو ختم مى شد، در روند.

ننه پاور آخرين نفرى بود كه رنگ باخته و ھاج و واج ظاھر شد. موقع خروجش از زندان، سن مادر

بزرگ مادرش را خواھد داشت! او به طور عجیبى ترحم مرا نسبت به خودش برانگیخت. ھمیشه

ھمه تالش ھايش براى نگه داشتن ھواى پسرش بود. او نمى خواست كوچك ترين گزندى به

پسرش برسد. آن چه را كه او براى پسرش انجام مى داد، مادرم ھرگز يك سر سوزن آن را در

سراسر زنگى من، برايم انجام نداده بود.

فقط سر دسته باند، فانس، در رفته بود. و اين خیلى مھم بود. او در آن موقع حساس و تاريخى در

زير زمین نبود. گیر انداختن وى سخت شده بود. نوار ویژه منع عبور و مرور افراد عادى، كه توسط

پلیس براى كنترل تردد ھمه افراد، در وروديه مكان مزبور كشیده شده بود، موجب تراكم و ازدحام

خبرنگاران و عكاسان در آن نقطه شده بود. پلیس ھاى دريايى، رودخانه را مى گشتند و ھلى كوپتر

ھا در باالى سرمان جوالن مى دادند. 

سرتا سر شھر توسط برنامه ھاى خبرى بامدادى راديو و تلويزيون ھا از آن آگاه شده بودند. فانس

احتماال در حال پرواز به ريو دو ژانیرو پايتخت برزيل بود. 

ـ سناپ پرسید: دوست دارى كه از كجا شروع كنیم؟

يواشكى گفتم: به عنوان مثال، از آن جايى كه علیه من دسیسه چینى نموديد.

دقايقى پیش، سناپ جان مرا از مرگى حتمى نجات داده بود، ولى ھنوز ما با ھم كمى خرده حساب



داشتیم و با ھم تصفیه حساب نكرده بوديم. اگر او در سر راھم قرار نمى گرفت، در مدرسه ام

آسوده و دنج و خوشبخت بودم. گرچه در خانه اى قديمى و کوچک زندگى مى نمودم، ولى با اين

وجود، آدم خوشبختى بودم. 

كارآگاه سناپ به خودش زحمت نداد تا حتى الكى ھم كه شده، يك معذرت خواھى خشك و خالى

از من بنمايد. او بدون اين كه خم به ابرو بیاورد، با خونسردى گفت: مجبور بودم ترا در تله بیاندازم و

گر نه تو آدمى نبودى كه دم به تله بدھى و به ھیچ صراطى مستقیم نبودى. 

ـ اين يك تله ساده اى نبود، بلكه يك جنايت بود. 

ـ نه، اين يك كار پلیسى بود. پسرم، خودت را ناراحت نكن. بار تمامى جرم ھايى را كه مرتكب شده

اى، از رويت برداشته  شده است. تو تبرئه خواھى شد. در ضمن يادآورى كنم كه تمام تالش خود را

به كار مى بردم تا تو ھمیشه در امن و امان باشى و به نحو احسن از تو مواظبت به عمل آيد. من

ھر گز از تو دور نبودم و ولت نكرده بودم. 

ـ در حالى كه چايى را قورت مى دادم، من من كنان گفتم: در اثر كدام معجزه اى سر و كله تان در

اين جا پیدا شد؟ و چطورى شد كه در اين جا سبز شديد؟ 

چای شیرين داغی بود. نمى توانستم در مورد سناپ، از صفات خوب و پسنديده اى استفاده كنم.

سناپ در پاسخ سئوال من چنین جواب داد: يك میكروفون مخفى در تو جا سازى شده بود. توسط

رادارى، گام به گام و لحظه به لحظه، ترا تحت نظر داشتم. 

ـ يك میكرو؟ در كجا؟ 

ـ در كفش ھايت. كفش ھاى زندانت. ھر پاشنه ات مجھز به فرستنده خیلى قوى ھستند. 

ـ پس... آن شب، در روى ريل ھاى ايستگاه كالفام، شما بوديد كه نجاتم داديد؟ 

ـ سناپ با تكان سرش گفت: دقیقا. من عملیات ربوده شدن تو توسط باند اد اعظم را از نزديك و

مستقیما در زير نظر داشتم. ما ترا دنبال مى كرديم و ھواى ترا داشتیم. وقتى كه آن ھا ترا در روى

ريل ھا ول كردند، اين من بودم كه به نجات تو آمدم. 

ـ ممنونم براى ھیچى.

ـ سناپ در ادامه حرف ھايش گفت: ديشب ھم ھمین طور شد. ما ترا رديابى كرده و به موقعیت تو

در زير رودخانه پى برديم. من تصور كردم كه فانس را پیدا كرده اى. به ھمین دلیل بود كه ما روانه آن

جا شديم تا ترا پیدا كنیم.

ـ چشم نخورى! صبر ايوب را داشتى. كمى اسفند دود...

ـ ما منتظر فانس بوديم.

ـ مى فھمم. خوب، گويا تنھا فردى است كه در رفته. 

داشتیم و با ھم تصفیه حساب نكرده بوديم. اگر او در سر راھم قرار نمى گرفت، در مدرسه ام

آسوده و دنج و خوشبخت بودم. گرچه در خانه اى قديمى و کوچک زندگى مى نمودم، ولى با اين

وجود، آدم خوشبختى بودم. 

كارآگاه سناپ به خودش زحمت نداد تا حتى الكى ھم كه شده، يك معذرت خواھى خشك و خالى

از من بنمايد. او بدون اين كه خم به ابرو بیاورد، با خونسردى گفت: مجبور بودم ترا در تله بیاندازم و

گر نه تو آدمى نبودى كه دم به تله بدھى و به ھیچ صراطى مستقیم نبودى. 

ـ اين يك تله ساده اى نبود، بلكه يك جنايت بود. 

ـ نه، اين يك كار پلیسى بود. پسرم، خودت را ناراحت نكن. بار تمامى جرم ھايى را كه مرتكب شده

اى، از رويت برداشته  شده است. تو تبرئه خواھى شد. در ضمن يادآورى كنم كه تمام تالش خود را

به كار مى بردم تا تو ھمیشه در امن و امان باشى و به نحو احسن از تو مواظبت به عمل آيد. من

ھر گز از تو دور نبودم و ولت نكرده بودم. 

ـ در حالى كه چايى را قورت مى دادم، من من كنان گفتم: در اثر كدام معجزه اى سر و كله تان در

اين جا پیدا شد؟ و چطورى شد كه در اين جا سبز شديد؟ 

چای شیرين داغی بود. نمى توانستم در مورد سناپ، از صفات خوب و پسنديده اى استفاده كنم.

سناپ در پاسخ سئوال من چنین جواب داد: يك میكروفون مخفى در تو جا سازى شده بود. توسط

رادارى، گام به گام و لحظه به لحظه، ترا تحت نظر داشتم. 

ـ يك میكرو؟ در كجا؟ 

ـ در كفش ھايت. كفش ھاى زندانت. ھر پاشنه ات مجھز به فرستنده خیلى قوى ھستند. 

ـ پس... آن شب، در روى ريل ھاى ايستگاه كالفام، شما بوديد كه نجاتم داديد؟ 

ـ سناپ با تكان سرش گفت: دقیقا. من عملیات ربوده شدن تو توسط باند اد اعظم را از نزديك و

مستقیما در زير نظر داشتم. ما ترا دنبال مى كرديم و ھواى ترا داشتیم. وقتى كه آن ھا ترا در روى

ريل ھا ول كردند، اين من بودم كه به نجات تو آمدم. 

ـ ممنونم براى ھیچى.

ـ سناپ در ادامه حرف ھايش گفت: ديشب ھم ھمین طور شد. ما ترا رديابى كرده و به موقعیت تو

در زير رودخانه پى برديم. من تصور كردم كه فانس را پیدا كرده اى. به ھمین دلیل بود كه ما روانه آن

جا شديم تا ترا پیدا كنیم.

ـ چشم نخورى! صبر ايوب را داشتى. كمى اسفند دود...

ـ ما منتظر فانس بوديم.

ـ مى فھمم. خوب، گويا تنھا فردى است كه در رفته. 



ـ ناراحت نشو، پسرم. تشكیالتش متالشى شد. باالخره يكى از ھم دستانش به زودى لب به

سخن خواھد گشود، خواھى ديد. طولى نخواھد كشید كه وى را به چنگ خواھیم آورد. 

ـ ھم زمان با تمام كردن چايى خود گفتم: بھتر. حداقل، ديگر نیازى به وجود من نخواھید داشت. 

پس از سى و شش ساعت، اين اولین نوشیدنى گرمى بود كه مى خوردم. 

ـ راستى شما چگونه توانستید از آن مھلكه جان سالم به در ببريد؟ من شما را در داخل ماشین

ديدم كه ...

سناپ سكوتى كرده و يھو مسئله خیلى مھم شد. 

ما نزديك بود به ھمه چى دست پیدا كنیم. اصال فكرش را نمى كرديم كه پاور از استرنج ـ دى ـ ھال

فرار كند. حتى خوابش را ھم نمى ديديم. بنابرين وقتى كه فھمیديم او با تو در رفته، آمديم تا ببینیم

كه آيا مى توانیم كارى بكنیم. سپس، زمانى كه با كیوسك تلفن تصادم نموديم... 

سناپ حرفش را قطع كرد تا نفسى تازه كند.

ـ و بعدش؟ 

ـ او ادامه داد: من شانس آوردم. من در صندلى پشتى ماشین بودم. در باز شد و من درست چند

ثانیه قبل از انفجار به بیرون پرتاب شدم. راننده ھم موفق شد تا از آن بیرون بیايد. ما بعدش

برگشتیم تا بويل را پیدا كنیم.

ـ او مرد؟ 

ـ نه در بیمارستانه. سوختگى از درجه سوم.

ـ آقاى كارآگاه! دلمو سوزوندى. برايش دسته گلى را ارسال خواھم كرد. 

ـ اين نھايت مھربانى ترا مى رساند.

ـ آره ، برايش گل "ختمى" و يا گل "میمون" خواھم فرستاد.

شايد كمى خشن بودم. ولى امیدوارم كه حداقل شما ديگر مرا درك كنید. 

برايم پاپوشى درست كردند و در تله ام انداختند. محاكمه ام نموده و در گوشه زندانى پرتابم كردند.

ھم چنین تھديد و ارعاب و تعقیبم كردند و به رگبارم بستند. ربوده شدن، میخكوبى شدن، بسته

شدن در روى ريل ھاى آھن، به نوعى دينامیت گذارى شدن، تھديد دوباره به قیمه قیمه شدن، تا

نیمه جان غرق شدن در آب، ھمه و ھمه، داستان ھا و باليايى بودند كه در اثر ناتوانى و بى

عرضگى دو پلیس مبنى بر دستگیرى يك ياروى متھم، بر من تحمیل شد و ھیچ انتخاب ديگرى را

برايم نگذاشتند. از تمامى اين امور، چه چیزى عايد من شد؟ به جز اين كه مى بايستی  پس از

بازگشت دوباره به مدرسه، تكالیف عقب افتاده ام را انجام بدھم؟ 

ـ ناراحت نشو، پسرم. تشكیالتش متالشى شد. باالخره يكى از ھم دستانش به زودى لب به

سخن خواھد گشود، خواھى ديد. طولى نخواھد كشید كه وى را به چنگ خواھیم آورد. 

ـ ھم زمان با تمام كردن چايى خود گفتم: بھتر. حداقل، ديگر نیازى به وجود من نخواھید داشت. 

پس از سى و شش ساعت، اين اولین نوشیدنى گرمى بود كه مى خوردم. 

ـ راستى شما چگونه توانستید از آن مھلكه جان سالم به در ببريد؟ من شما را در داخل ماشین

ديدم كه ...

سناپ سكوتى كرده و يھو مسئله خیلى مھم شد. 

ما نزديك بود به ھمه چى دست پیدا كنیم. اصال فكرش را نمى كرديم كه پاور از استرنج ـ دى ـ ھال

فرار كند. حتى خوابش را ھم نمى ديديم. بنابرين وقتى كه فھمیديم او با تو در رفته، آمديم تا ببینیم

كه آيا مى توانیم كارى بكنیم. سپس، زمانى كه با كیوسك تلفن تصادم نموديم... 

سناپ حرفش را قطع كرد تا نفسى تازه كند.

ـ و بعدش؟ 

ـ او ادامه داد: من شانس آوردم. من در صندلى پشتى ماشین بودم. در باز شد و من درست چند

ثانیه قبل از انفجار به بیرون پرتاب شدم. راننده ھم موفق شد تا از آن بیرون بیايد. ما بعدش

برگشتیم تا بويل را پیدا كنیم.

ـ او مرد؟ 

ـ نه در بیمارستانه. سوختگى از درجه سوم.

ـ آقاى كارآگاه! دلمو سوزوندى. برايش دسته گلى را ارسال خواھم كرد. 

ـ اين نھايت مھربانى ترا مى رساند.

ـ آره ، برايش گل "ختمى" و يا گل "میمون" خواھم فرستاد.

شايد كمى خشن بودم. ولى امیدوارم كه حداقل شما ديگر مرا درك كنید. 

برايم پاپوشى درست كردند و در تله ام انداختند. محاكمه ام نموده و در گوشه زندانى پرتابم كردند.

ھم چنین تھديد و ارعاب و تعقیبم كردند و به رگبارم بستند. ربوده شدن، میخكوبى شدن، بسته

شدن در روى ريل ھاى آھن، به نوعى دينامیت گذارى شدن، تھديد دوباره به قیمه قیمه شدن، تا

نیمه جان غرق شدن در آب، ھمه و ھمه، داستان ھا و باليايى بودند كه در اثر ناتوانى و بى

عرضگى دو پلیس مبنى بر دستگیرى يك ياروى متھم، بر من تحمیل شد و ھیچ انتخاب ديگرى را

برايم نگذاشتند. از تمامى اين امور، چه چیزى عايد من شد؟ به جز اين كه مى بايستی  پس از

بازگشت دوباره به مدرسه، تكالیف عقب افتاده ام را انجام بدھم؟ 



ـ سناپ به من قوت قلب داده و گفت: برايت آن قدرھا ھم بد نخواھد شد. كمپانى ھاى بیمه، براى

اجناس پیدا شده، جبران خسارات خواھند كرد و پلیس بھاى كارھايت را مى پردازد. 

ـ با لحن شديدى گفتم: نه، نه، ممنون. به اندازه كافى حرف ھاى الزم را كه در مورد پلیس بريتانیا

زده مى شود، شنیده ام. پلیس انگلیس، در نوع خود به عنوان بھترين، شھرت جھانى دارد. اگر اين،

بھترين دنیا باشد، حاال ببین كه ديگه "ك. گ. ب. " چگونه عمل مى كند؟  

سپس ھر دوى ما ساكت شديم تا فعالیت ھايى را كه در دور و بر ما صورت مى گرفت، تماشا كنیم.

دھان دره اى كردم. از خستگى و كوفتگى داشتم مى مردم. تنھا چیزى كه در آن لحظه خوابش را

مى ديدم، يك تختخواب و يك خواب درست و حسابى بود. البته اين بماند كه يك لونه سگ ھم گیرم

مى آمد، خوب بود. 

ھربرت با سر و وضع بشاشى به ما پیوست. يكى به وى يك پلوور قرض داده بود. ظاھرا وضعش از

من بھتر بود. در واقع، او كامال به حالت عادى خودش برگشته بود. يعنى به حالت منفى بافى و

تكرار مداوم: 

"من مى دانم كه نمى شه... " و يا "من مى دانستم كه ما موفق نمى شويم..."

ـ او خندان به من گفت: درود، نیك!

ـ بھترى، ھربرت؟ 

ـ او حرفم را تصحیح كرد و گفت: تیم. اين عملیات از مھم ترين اقدامات تیم دياموند مى باشد. اين

كارھا مرا معروف خواھند ساخت. مردى كه ژان پاور را گیر انداخت! 

ـ پرسیدم: پس من چى؟ 

ـ تو در اين كار از ھیچ كمكى، نسبت به من دريغ نكردى، كوچولوى عزيز! براى ھمین است كه در

نظر دارم بخشى از پولى را كه بابت كارم، گیرم خواھد آمد، به تو بدھم.

برادرم در حالى كه بر شانه ام مى كوبید، به من قول داد از پنج پوندى كه بھش بدھكار بودم، چشم

پوشى كند. 

ـ او اضافه كرد: موزه بريتانیا، در ازاى پیدا كردن طوطى بنفش، دست و دلبازى زيادى به خرج داده و

پول خوبى به من پرداخت خواھد كرد. راستى، گلدون من كو؟

ھمان طوريكه به صحبت ھايش ادامه مى داد، بر روى نیمكت نشست. اما او چنان در حال و ھواى

خويش و سر مست از تكبر و غرور بود كه توجه اى نكرد، چه كار مى كند و يا در كجا مى نشیند. 

در كارتن مستطیلى شكل، درست قالب شد. كارتن تا شد. چیزى در تويش ترك برداشت. تمام رنگ

ھاى قیافه ھربرت پريدند. 

طوطى بنفش كه از "كام دان" به سرقت رفته بود، به واپینگ انتقال داده شده بود. با اين كه از يك

ـ سناپ به من قوت قلب داده و گفت: برايت آن قدرھا ھم بد نخواھد شد. كمپانى ھاى بیمه، براى

اجناس پیدا شده، جبران خسارات خواھند كرد و پلیس بھاى كارھايت را مى پردازد. 

ـ با لحن شديدى گفتم: نه، نه، ممنون. به اندازه كافى حرف ھاى الزم را كه در مورد پلیس بريتانیا

زده مى شود، شنیده ام. پلیس انگلیس، در نوع خود به عنوان بھترين، شھرت جھانى دارد. اگر اين،

بھترين دنیا باشد، حاال ببین كه ديگه "ك. گ. ب. " چگونه عمل مى كند؟  

سپس ھر دوى ما ساكت شديم تا فعالیت ھايى را كه در دور و بر ما صورت مى گرفت، تماشا كنیم.

دھان دره اى كردم. از خستگى و كوفتگى داشتم مى مردم. تنھا چیزى كه در آن لحظه خوابش را

مى ديدم، يك تختخواب و يك خواب درست و حسابى بود. البته اين بماند كه يك لونه سگ ھم گیرم

مى آمد، خوب بود. 

ھربرت با سر و وضع بشاشى به ما پیوست. يكى به وى يك پلوور قرض داده بود. ظاھرا وضعش از

من بھتر بود. در واقع، او كامال به حالت عادى خودش برگشته بود. يعنى به حالت منفى بافى و

تكرار مداوم: 

"من مى دانم كه نمى شه... " و يا "من مى دانستم كه ما موفق نمى شويم..."

ـ او خندان به من گفت: درود، نیك!

ـ بھترى، ھربرت؟ 

ـ او حرفم را تصحیح كرد و گفت: تیم. اين عملیات از مھم ترين اقدامات تیم دياموند مى باشد. اين

كارھا مرا معروف خواھند ساخت. مردى كه ژان پاور را گیر انداخت! 

ـ پرسیدم: پس من چى؟ 

ـ تو در اين كار از ھیچ كمكى، نسبت به من دريغ نكردى، كوچولوى عزيز! براى ھمین است كه در

نظر دارم بخشى از پولى را كه بابت كارم، گیرم خواھد آمد، به تو بدھم.

برادرم در حالى كه بر شانه ام مى كوبید، به من قول داد از پنج پوندى كه بھش بدھكار بودم، چشم

پوشى كند. 

ـ او اضافه كرد: موزه بريتانیا، در ازاى پیدا كردن طوطى بنفش، دست و دلبازى زيادى به خرج داده و

پول خوبى به من پرداخت خواھد كرد. راستى، گلدون من كو؟

ھمان طوريكه به صحبت ھايش ادامه مى داد، بر روى نیمكت نشست. اما او چنان در حال و ھواى

خويش و سر مست از تكبر و غرور بود كه توجه اى نكرد، چه كار مى كند و يا در كجا مى نشیند. 

در كارتن مستطیلى شكل، درست قالب شد. كارتن تا شد. چیزى در تويش ترك برداشت. تمام رنگ

ھاى قیافه ھربرت پريدند. 

طوطى بنفش كه از "كام دان" به سرقت رفته بود، به واپینگ انتقال داده شده بود. با اين كه از يك



انفجار و يك سیالب جان سالم بدر برده بود، اما نتوانست در مقابل سنگینى ھربرت دوام بیاورد.

آرى، به ھمین سادگى بود و ھربرت بر رويش نشسته بود.

انفجار و يك سیالب جان سالم بدر برده بود، اما نتوانست در مقابل سنگینى ھربرت دوام بیاورد.

آرى، به ھمین سادگى بود و ھربرت بر رويش نشسته بود.



بخش ھژدھم 

ترجمه فرانسوى

ھمان طورى كه قصه ما با درس فرانسه شروع شده بود، ھمان طور ھم با درس فرانسه و در يك

بعد از ظھر داغ پايان پافت. 

"يك روز يكشنبه اى، ھوا به شدت گرم بود. آنتوان و فیلیپ در باغ بودند و پدرشان در روى صندلى

باغچه خوابیده بود. فردى از آن طرف فانس (چپر) صدا زد. مادر بزرگ بود. 

ازى كنید؟"او می پرسید: آيا مى خواھید فوتبال ب

تمرين باال در روى تخته سیاه به انگلیسى نوشته شده بود. ما مى بايستى با صداى بلند آن را به

فرانسه ترجمه مى كرديم. 

پالیس نام شاگردى را بر زبان مى آورد و قربانى بدبخت از جايش بر مى خاست و در حالى كه مورد

تحقیر و تمسخر وى واقع مى شد، جمالت را مى خواند. تا زمانى كه به نقطه پايانى تمرين نرسیده

بوديم، حق نشستن نداشتیم. 

چرا تمرينات ترجمه فرانسه تا بدين حد احمقانه بودند؟ 

براى ترجمه مطلبى از زبان مادری به زبانى ديگر، آدم غرق عرق مى شد، و آب و خون از او چكه

مى كرد. وقتى تمام مى كرد، تازه متوجه مى شد كه به اين ھمه درد سرش نمى ارزيد. 

از خوش شانسى، آن تمرين را شب قبل، در خانه خوانده و ياد گرفته بودم. اگر پالیس از من سئوال

مى كرد، مى توانستم گلیم خود را از آب بیرون كشیده و از پس آن بر آيم. 

آقاى دبیر، "سینگتون" را صدا زد. 

ـ ب، ب، ... صبح يكشنبه اى بود و ... ب، ب... ھوا ولرم بود.

ـ احمقك! ھوا گرم بود.

چند روزى از حادثه نجات ما از پاكدامن مى گذشت. تیترھاى درشت اخبار مربوط به آن، جاى خود را

نخست از صفحات اول روزنامجات، به تفاسیرى در آن باره در صفحات دوم داده و باالخره یواش یواش

به چند سطر با حروف ريز در صفحات سوم كوچ می كردند. در واقع مطبوعات بیش تر از آنچه كه 

مى دانستند، مى نوشتند. اوال، آنان به ھیچ وجه از نقش من و ھربرت حرفى به میان نمى آوردند. 

نمى دانم بر طبق چه فرمانى، سناپ آن ھا را در زير نظر داشت. او به من مى گفت كه به نفع تو
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تحقیر و تمسخر وى واقع مى شد، جمالت را مى خواند. تا زمانى كه به نقطه پايانى تمرين نرسیده

بوديم، حق نشستن نداشتیم. 

چرا تمرينات ترجمه فرانسه تا بدين حد احمقانه بودند؟ 

براى ترجمه مطلبى از زبان مادری به زبانى ديگر، آدم غرق عرق مى شد، و آب و خون از او چكه

مى كرد. وقتى تمام مى كرد، تازه متوجه مى شد كه به اين ھمه درد سرش نمى ارزيد. 

از خوش شانسى، آن تمرين را شب قبل، در خانه خوانده و ياد گرفته بودم. اگر پالیس از من سئوال

مى كرد، مى توانستم گلیم خود را از آب بیرون كشیده و از پس آن بر آيم. 

آقاى دبیر، "سینگتون" را صدا زد. 

ـ ب، ب، ... صبح يكشنبه اى بود و ... ب، ب... ھوا ولرم بود.

ـ احمقك! ھوا گرم بود.

چند روزى از حادثه نجات ما از پاكدامن مى گذشت. تیترھاى درشت اخبار مربوط به آن، جاى خود را

نخست از صفحات اول روزنامجات، به تفاسیرى در آن باره در صفحات دوم داده و باالخره یواش یواش

به چند سطر با حروف ريز در صفحات سوم كوچ می كردند. در واقع مطبوعات بیش تر از آنچه كه 

مى دانستند، مى نوشتند. اوال، آنان به ھیچ وجه از نقش من و ھربرت حرفى به میان نمى آوردند. 

نمى دانم بر طبق چه فرمانى، سناپ آن ھا را در زير نظر داشت. او به من مى گفت كه به نفع تو



است كه خودت را در گیر آن ھا نكنى. به نظر من ھم، اين طورى براى ھمه بھتر بود. افكار عمومى

بريتانیا در مورد پلیسى كه يك بچه مدرسه اى را به عنوان شانتاژ به كار گرفته بود، چه خواھد بود؟

بى شك  كار، كار انگلیسی ھا نبود. 

سینگتون، بفرمائید بنشینید. عالى جناب!

ـ من، آقا ؟ 

ـ بله، شما عالى جناب. 

ـ آنتوان و فیلیپ در مزرعه بودند، آقا. 

با ھمه اين اوضاع و احوال، باالخره به من حق چھار سطر در بعضى از روزنامه ھاى سراسرى كشور

داده شد. آن ھا مى گفتند بنا به مداركی كه جديدا به دست آمده است به روشنی و آشكارا نشان

می دھند که من از استرنج ـ دى ـ ھال آزاد شده ام. به زبانى ديگر، بی گناه شناخته شده ام. اما

سناپ و مسئولین دست اندر كار ترجیح مى دادند كه نام من زياد بر سر زبان ھا نیافتد.

آقاى پالیس، "ھاپ كینز" را صدا زد.

ـ پدر آنان در يك صندلى راحتى خوابیده بود. 

ـ عالیه.

ـ ناگفته نماند كه بازگشت من به مدرسه، توجه ھمه را به سوى من جلب كرده بود. 

مدير مدرسه در اجتماع شاگردان، يك سخن رانى كوتاه غرايى در باره من كرد. ھر كسى چیز خنده

دارى را تعريف مى كرد. اما جاى بسى تعجب است كه ملت ھا حافظه تاريخى ندارند و زود ھمه

چیز را فراموش مى كنند! پس از چند روز، ھمه چیز به حالت عادى خود برگشت و آب ھا از آسیاب

افتادند. البته به غیر از تكالیف عقب افتاده من. به اندازه يك شاگرد كودن، درس و مشق عقب افتاده

داشتم. من ديگه قھرمان نبودم. مطمئن نبودم كه حتى روزى اين كاره بوده ام. 

پالیس ھم عوض نشده بود. ھم چنان به خودش وفادار مانده بود. او ھنوز ھم دوست داشت ھمه

اش مزه پرانده و گوش بچه ھا را بكشد. او مى خواست آن شبى را كه با ھم بوديم فراموش كند.

به ھمین دلیل كمتر اتفاق مى افتاد كه پس از زمان بازگشتم به مدرسه، دو كلمه اى با من حرف

بزند. 

نه اسمش را پیش كسى برده بودم و نه از كمكى كه به من كرده بود با احدى حرفى زده بودم. آخه

پیش خودم فرض مى كردم كه او دوست داره اين حرف ھا سرى بمانند. ولى در ھر صورت رسمش

اين بود كه حداقل مى توانست بگويد، از اين كه مرا دوباره زنده مى بیند، خوشحال است. 

ـ سمپل! 

او مرا صدا زد. از جايم پريدم. ھواى كالس گرم و خفه كننده بود. آفتاب مرا در بر گرفته بود. برايم
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ـ بله، شما عالى جناب. 

ـ آنتوان و فیلیپ در مزرعه بودند، آقا. 
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داده شد. آن ھا مى گفتند بنا به مداركی كه جديدا به دست آمده است به روشنی و آشكارا نشان
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آقاى پالیس، "ھاپ كینز" را صدا زد.

ـ پدر آنان در يك صندلى راحتى خوابیده بود. 

ـ عالیه.

ـ ناگفته نماند كه بازگشت من به مدرسه، توجه ھمه را به سوى من جلب كرده بود. 
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دارى را تعريف مى كرد. اما جاى بسى تعجب است كه ملت ھا حافظه تاريخى ندارند و زود ھمه

چیز را فراموش مى كنند! پس از چند روز، ھمه چیز به حالت عادى خود برگشت و آب ھا از آسیاب

افتادند. البته به غیر از تكالیف عقب افتاده من. به اندازه يك شاگرد كودن، درس و مشق عقب افتاده

داشتم. من ديگه قھرمان نبودم. مطمئن نبودم كه حتى روزى اين كاره بوده ام. 

پالیس ھم عوض نشده بود. ھم چنان به خودش وفادار مانده بود. او ھنوز ھم دوست داشت ھمه

اش مزه پرانده و گوش بچه ھا را بكشد. او مى خواست آن شبى را كه با ھم بوديم فراموش كند.

به ھمین دلیل كمتر اتفاق مى افتاد كه پس از زمان بازگشتم به مدرسه، دو كلمه اى با من حرف

بزند. 

نه اسمش را پیش كسى برده بودم و نه از كمكى كه به من كرده بود با احدى حرفى زده بودم. آخه

پیش خودم فرض مى كردم كه او دوست داره اين حرف ھا سرى بمانند. ولى در ھر صورت رسمش

اين بود كه حداقل مى توانست بگويد، از اين كه مرا دوباره زنده مى بیند، خوشحال است. 

ـ سمپل! 

او مرا صدا زد. از جايم پريدم. ھواى كالس گرم و خفه كننده بود. آفتاب مرا در بر گرفته بود. برايم



مشكل بود تا بر روى نوشته ھاى تخته سیاه متمركز شوم. 

 "Sombody called them from the other side of the fence.  " ... خوب

كسى در آن سوى چپرى و يا ديواری بوريايى، يك كارى مى كرد.

ـ با صداى بلند گفتم: كسى آن ھا را از آن سوى چپر صدا زد.

ـ درست. خوبه، سمپل. حاال شما، "باكینگام"! جمله بعدى.

نشستم. 

در كله ام پتك مى كوبیدند. عرق ھايى به درشتى دانه ھاى مرواريد، بر پیشانى ام لمس 

مى كردم. فكر كردم كه مريض شده ام. اما نه، مسئله چیز ديگرى بود. صداھاى اطرافیانم برايم

گنگ بودند. به خود زور زدم تا چشمانم را باال كرده و به تابلو زل زنم. چیزى به من ضربه اى، شوكى

وارد ساخته بود. يك اشتباه؟ نه. 

 "Sombody called them from the other side of the fence.  "

كسى آن ھا را از آن سوى چپر صدا زد.

چپر! فانس! خود ھمان كلمه بود. حتى خود من ھم، چند ثانیه پیش آن را به زبان آوردم. 

.فانس! چپر! خودش بود

پالیس ( دیواری از نی بوریایى)، فانس( چپری از درختچه ھا).

نه، كار بیھوده اى بود. يك اتفاق ساده بود. به معلم فرانسه نگاه مى كردم. او داشت با شاگرد

ديگرى حرف مى زد، اما نگاھش رو به من بود. ناگھان لبخند ترسناكى گوشه ھاى لبانش را به لرزه

. چپر)در آورد و آن گاه ھمه چیز روشن شد. پالیس و پالیساد (بورى و بوريایی). فانس (

نمى توانست فرد ديگرى باشد. 

در اولین برخوردم با سناپ، گفته بود كه فانس مى تواند در پشت يك چھره معمولى قايم شده

باشد. مثال كارمند بانكى و يا تاجرى باشد. چرا يك دبیر نباشد؟ چه پوششى بھتر از بعد از ظھرھاى

آزاد و تعطیالت طوالنى؟ ناگھان دو زاريم افتاد كه حتما سناپ از ھمان اول كار به وى مشكوك بوده

است. از فكر كردن به اين فكر، در جاى خودم خشكم زد. اگر اين طورى نبود، پس چرا مرا براى اين

كار لعنتى برگزید؟ او البد حدس مى زد كه پاور در تدارك فرار از استرنج ـ دى ـ ھال مى باشد.

امیدوار بود كه من ھم با وى فرار خواھم كرد و درست به ھمین دلیل بود كه در شب فرار ما، او در

محل حضور داشت. در ھر صورت، گر چه شكیات من داشتد موجب مرگم مى شدند، اما آن ھا به

خوبى ثابت مى كردند كه از ھمان ابتدا حق با سناپ بوده است. 

پالیس (چپر)...

بازى پازل ما، تكه تكه تكمیل مى شد. 
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از ھمان ابتداى شروع برنامه در وبرن، شناخت معلم فرانسه من از اشیاى ھنرى و عتیقه جات

موجود موزه، مرا تعجب زده كرده بود. شما از بز دزدى كه از بز دزدان، بز مى دزدد، چه انتظارى

داريد؟ در خانه اش ھم كتاب ھاى فراوان ھنرى، توجه مرا به خود جلب كردند. اين ھا تكالیف خود او

 بودند.

با پناه بردن به خانه او، خودم را كامال در اختیار وى گذاشته بودم. براى اولین بار نسبت به ھربرت

صادق نبودم. اين او نبود كه اسرار ما را در پیش پاور بروز داده بود. بلكه اين من بودم كه پته مان را

روى آب ريخته و بند را آب داده بودم. از سیر تا پیاز را براى پالیس تعريف كرده بودم. بدون آن كه به

وى فرصت الزم را بدھم تا چھره واقعى خودش را نشان دھد. او ھنگامى كه مرا از دست پلیس

نجات مى داد، گفت كه دلیلى براى اين كارش داشت و دلیلش اين بود كه مرا از خودش 

مى دانست. 

مى توانستم با بستن دھانم او را به حرف زدن تحريك کنم. بعدش، او ھمه چیز را برايم تعريف 

مى كرد. اما مثل يك آدم نادان، دلم را برايش سفره ساخته، تمام راز دلم را در كف دستش گذاشته

بودم. 

اگر او پس از پیاده كردن من در واپینگ، محل را زود ترك کرد، ھیچ جاى كوچك ترين تعجبى نیست. 

او از وجود بمب خبر داشت، زيرا كه آن شب به پاور تلفن زده بود. 

ھمین فكر در كله ام فرو رفت و طنین آن در مغزم رسوب كرد. من باعث شده بودم تا ھربرت بی

چاره را از رختخوابش بیرون كشند. پالیس تمام كارھا را در كمال خون سردى سازمان دھى كرده

بود. او علم يقین داشت كه آن آخرين مسافرت من است. البته مسافرت افقى!

او با اين باور بود كه مرا به آن جا رساند. 

من مى بايستى در زير زمین مترو ھم، آن را حدس مى زدم. پاور به من مارك ھمكارى با پلیس را

زد. او چگونه آن را فھمیده بود؟ مسلما از طريق برادرم نبود. در اين صورت فقط يك نفر بیش تر نمانده

بود كه در جريان ھمه كارھا قرار داشت. پالیس...

صداى تاالپ و تولوپ كتاب ھا و میز و نیمكت ھاى شاگردان، مرا به زمان حال باز گردانید. نگاھى به

ساعت ديوارى انداختم. ساعت سه و نیم بود و پايان آخرين زنگ درس. ھنوز زنگ نخورده، بچه ھا در

راھروھا مى دويدند. دبیرستان داشت خلوت مى شد.

پالیس چه نقشه اى داشت؟ آيا مى دانست كه مى دانم؟ با دقت تمام او را در زير نظر داشتم. رفته

رفته بر شك من نسبت به وى افزوده مى شد. 

او با اين جمله به من اعالم جنگ داده بود. او مى دانست كه پیكار را باخته و میدان را بايد ترك كند.

اما مى خواست مرا ھم با خود در باتالقى كه فرو مى رفت، ببرد. 

ـ بدون اين كه روى سخنش به سوی كسى باشد، گفت: اين ھم براى امروز. متاسفانه در ھفته

از ھمان ابتداى شروع برنامه در وبرن، شناخت معلم فرانسه من از اشیاى ھنرى و عتیقه جات

موجود موزه، مرا تعجب زده كرده بود. شما از بز دزدى كه از بز دزدان، بز مى دزدد، چه انتظارى

داريد؟ در خانه اش ھم كتاب ھاى فراوان ھنرى، توجه مرا به خود جلب كردند. اين ھا تكالیف خود او

 بودند.

با پناه بردن به خانه او، خودم را كامال در اختیار وى گذاشته بودم. براى اولین بار نسبت به ھربرت

صادق نبودم. اين او نبود كه اسرار ما را در پیش پاور بروز داده بود. بلكه اين من بودم كه پته مان را

روى آب ريخته و بند را آب داده بودم. از سیر تا پیاز را براى پالیس تعريف كرده بودم. بدون آن كه به

وى فرصت الزم را بدھم تا چھره واقعى خودش را نشان دھد. او ھنگامى كه مرا از دست پلیس

نجات مى داد، گفت كه دلیلى براى اين كارش داشت و دلیلش اين بود كه مرا از خودش 

مى دانست. 

مى توانستم با بستن دھانم او را به حرف زدن تحريك کنم. بعدش، او ھمه چیز را برايم تعريف 

مى كرد. اما مثل يك آدم نادان، دلم را برايش سفره ساخته، تمام راز دلم را در كف دستش گذاشته

بودم. 

اگر او پس از پیاده كردن من در واپینگ، محل را زود ترك کرد، ھیچ جاى كوچك ترين تعجبى نیست. 

او از وجود بمب خبر داشت، زيرا كه آن شب به پاور تلفن زده بود. 

ھمین فكر در كله ام فرو رفت و طنین آن در مغزم رسوب كرد. من باعث شده بودم تا ھربرت بی

چاره را از رختخوابش بیرون كشند. پالیس تمام كارھا را در كمال خون سردى سازمان دھى كرده

بود. او علم يقین داشت كه آن آخرين مسافرت من است. البته مسافرت افقى!

او با اين باور بود كه مرا به آن جا رساند. 

من مى بايستى در زير زمین مترو ھم، آن را حدس مى زدم. پاور به من مارك ھمكارى با پلیس را

زد. او چگونه آن را فھمیده بود؟ مسلما از طريق برادرم نبود. در اين صورت فقط يك نفر بیش تر نمانده

بود كه در جريان ھمه كارھا قرار داشت. پالیس...

صداى تاالپ و تولوپ كتاب ھا و میز و نیمكت ھاى شاگردان، مرا به زمان حال باز گردانید. نگاھى به

ساعت ديوارى انداختم. ساعت سه و نیم بود و پايان آخرين زنگ درس. ھنوز زنگ نخورده، بچه ھا در

راھروھا مى دويدند. دبیرستان داشت خلوت مى شد.

پالیس چه نقشه اى داشت؟ آيا مى دانست كه مى دانم؟ با دقت تمام او را در زير نظر داشتم. رفته

رفته بر شك من نسبت به وى افزوده مى شد. 

او با اين جمله به من اعالم جنگ داده بود. او مى دانست كه پیكار را باخته و میدان را بايد ترك كند.

اما مى خواست مرا ھم با خود در باتالقى كه فرو مى رفت، ببرد. 

ـ بدون اين كه روى سخنش به سوی كسى باشد، گفت: اين ھم براى امروز. متاسفانه در ھفته



آينده، در خدمت شما نخواھم بود. در حقیقت به مرخصى خواھم رفت. مرخصى دراز مدت. بر

نخواھم گشت. 

يك پچ پچ مايوس كننده اى در كالس پیچید. البته واضح بود كه ھمه اخم كردن ھا براى ظاھر سازى

بود.

مى دانستم كه اگر او از باالى صخره اى ھم پرت مى شد، ھیچ كسى ككش ھم نمى گزيد. 

ـ پالیس دوباره حرف ھايش را از سر گرفت: به غیر از سمپل، ھمه مى توانند بروند. 

جمله اش مانند ساطورى بر سرم فرود آمد. انگشتانم بر روى میزم خشك شدند. ھم كالسى ھايم

بلند شدند و به طرف درب كالس راه افتادند. پالیس دستش را در زير كتش سر داد. اين كارش، يك

حركت عادى بود. اما براى من جاى ھیچ گونه شكى نبود كه او چیزى را در آن جا پنھان ساخته

است. 

ـ با خود گفتم، چه بايد كرد؟ يا چه نبايد كرد؟ اگر به سمت درب فرار كنم، او بدون اين كه كوچك ترين

ھم و غمى، از مجروح ساختن ديگر بی گناھان داشته باشد، به سوى من آتش خواھد گشود. و اگر

ھم تنھا باشم، ھیچ شانسى براى زنده ماندن نخواھم داشت. فردا دوباره اسم من بر سر زبان ھا

افتاده و در روزنامه ھا چاپ خواھد شد...

اما اين دفعه در صفحه تسلیت.

ھنوز كامال نا امید نشده بودم. پالیس كم و بیش نقاب از چھره اش بر گرفته بود.

او مى دانست كه من مى دانم.

ولى آيا به راستى، او مى دانست كه من مى دانم كه او مى داند كه من مى دانم؟ 

شايد فھم اين مطلب برايتان كمى گیج كننده باشد، اما براى من واضح و آشكار بود. 

از جاى خود بلند شده و با قیافه اى معصومانه تا جلوى میزش رفتم. بر روى میزی در بین من و او،

كوھى از دفاتر تمرينات بچه ھا چیده شده بود. دستم را بر رويشان گذاشتم. بیش از ھفت ھشت

نفرى از شاگردان در كالس باقى نمانده بودند كه ھمه شان در دم درب ازدحام كرده بودند.

ـ پرسیدم: آقاى دبیر، مى خواھید در باره ترجمه متن با من صحبت كنید؟ 

ـ نه، سمپل. 

رعشه اى بر وى وارد شد. بى شك او پیش خودش فكر مى كرد كه من خیلى احمق تر از آنى

ھستم كه او فكرش را مى كرد. اين دقیقا ھمان چیزى بود كه مى خواستم. 

ـ در ادامه حرف ھايم گفتم: آقا، من ھمه تكالیفى را كه داده بوديد، انجام داده و تمام كرده ام. 

ـ براى اين ھم نیست، سمپل.

آينده، در خدمت شما نخواھم بود. در حقیقت به مرخصى خواھم رفت. مرخصى دراز مدت. بر

نخواھم گشت. 

يك پچ پچ مايوس كننده اى در كالس پیچید. البته واضح بود كه ھمه اخم كردن ھا براى ظاھر سازى

بود.

مى دانستم كه اگر او از باالى صخره اى ھم پرت مى شد، ھیچ كسى ككش ھم نمى گزيد. 

ـ پالیس دوباره حرف ھايش را از سر گرفت: به غیر از سمپل، ھمه مى توانند بروند. 

جمله اش مانند ساطورى بر سرم فرود آمد. انگشتانم بر روى میزم خشك شدند. ھم كالسى ھايم

بلند شدند و به طرف درب كالس راه افتادند. پالیس دستش را در زير كتش سر داد. اين كارش، يك

حركت عادى بود. اما براى من جاى ھیچ گونه شكى نبود كه او چیزى را در آن جا پنھان ساخته

است. 

ـ با خود گفتم، چه بايد كرد؟ يا چه نبايد كرد؟ اگر به سمت درب فرار كنم، او بدون اين كه كوچك ترين

ھم و غمى، از مجروح ساختن ديگر بی گناھان داشته باشد، به سوى من آتش خواھد گشود. و اگر

ھم تنھا باشم، ھیچ شانسى براى زنده ماندن نخواھم داشت. فردا دوباره اسم من بر سر زبان ھا

افتاده و در روزنامه ھا چاپ خواھد شد...

اما اين دفعه در صفحه تسلیت.

ھنوز كامال نا امید نشده بودم. پالیس كم و بیش نقاب از چھره اش بر گرفته بود.

او مى دانست كه من مى دانم.

ولى آيا به راستى، او مى دانست كه من مى دانم كه او مى داند كه من مى دانم؟ 

شايد فھم اين مطلب برايتان كمى گیج كننده باشد، اما براى من واضح و آشكار بود. 

از جاى خود بلند شده و با قیافه اى معصومانه تا جلوى میزش رفتم. بر روى میزی در بین من و او،

كوھى از دفاتر تمرينات بچه ھا چیده شده بود. دستم را بر رويشان گذاشتم. بیش از ھفت ھشت

نفرى از شاگردان در كالس باقى نمانده بودند كه ھمه شان در دم درب ازدحام كرده بودند.

ـ پرسیدم: آقاى دبیر، مى خواھید در باره ترجمه متن با من صحبت كنید؟ 

ـ نه، سمپل. 

رعشه اى بر وى وارد شد. بى شك او پیش خودش فكر مى كرد كه من خیلى احمق تر از آنى

ھستم كه او فكرش را مى كرد. اين دقیقا ھمان چیزى بود كه مى خواستم. 

ـ در ادامه حرف ھايم گفتم: آقا، من ھمه تكالیفى را كه داده بوديد، انجام داده و تمام كرده ام. 

ـ براى اين ھم نیست، سمپل.



با وانمود كردن خاراندن دماغم، نیم نگاھى به طور زير چشمى به طرف درب انداختم تا از باز بودنش

براى در رفتن مطمئن گردم. 

ـ پس براى چیه، آقاى پالیس؟ 

ھم زمان با گفتن اين جمله، دستانم را به جلو انداختم. پالیس داشت اسلحه اى را در مى آورد. اما

غافلگیرش ساختم. چشم تان روز بد نبیند، دفترھاى انباشته شده بر روى میز بودند كه چند تا چند

تا بر سر و صورتش مى باريدند. اين كار من باعث شد تا تعادلش را ار دست بدھد.

قبل از اين كه بتواند دوباره بر سرپايش بايستد. خودم را پرت كردم و به دم در رسیدم. اما او فورا

عكس العمل نشان داد. درست در لحظه اى كه از در خارج مى شدم، گلوله اى با صداى زيادى

چارچوب درب را در ھم شكست. 

در بیرون كالس بودم، ولى ھنوز نجات نیافته بودم. ھیچ كسى صداى شلیك تیر را نشنید. ھیچ

كسى، حتى شك ھم نمى برد كه چه اتفاقى داره مى افتد. نگاھى به چپ و راست خود انداختم. 

شاگردان زيادى پشت درب اصلى بودند. آنان داشتند نم نمك از مدرسه خارج مى شدند. تراكم

شديد شاگردان، خروج از آن جا را برايم غیر ممكن ساخته بود.

در سرسراى مدرسه، با سرعت زيادى در جھت مخالف، به زیگزاگ و مار پیچ دويدم. 

وقتى كه به سر نبش رسیدم، سرم به يك كپسول آتش نشانى خورد. دومین تیر به كپسول اصابت

كرده و صداى فلزى، از بر خورد آن دو شنیده شد. نبش سرسرا را پیچیده و با "سنل گرو" كه از

كالسى بیرون مى آمد، كله به كله شديم. 

ـ معلم تاريخ با تعجب گفت: سمپل!

پالیس دوباره شلیك كرد. تیر قبل از اين كه وارد كتف سنل گرو شود، كتاب ھای شش جلدى تاريخ

قرون وسطى را سوراخ نمود. وى آھى از نھاد برآورد و فرش زمین شد. از رويش پريده و به دویدنم

ادامه دادم. به پله ھا رسیده و آن ھا را چھار تا يكى كردم. وقتى پايم را به طبقه اول گذاشتم، قاب

عكس دسته جمعى تیم چوگان مدرسه در باالى شانه ام، بر روى ديوار تركید.

به ترتیب به طبقات دوم و سوم رسیدم. سئوالى در كله ام پیدا شده بود كه بد جورى آزارم مى داد،

پس سناپ در كدام جھنم دره بود؟ 

اگر او واقعا به پالیس مشكوك بود، مى بايست در ھمین دور و برا مى پلكید. شايد ھم، آقاى سر

بازرس، به ھمان اندازه نابودى فانس، خواھان مرگ من ھم بود. آخرين طبقه دبیرستان به آزمايشگاه

ھاى زيست شناسى و فیزيك اختصاص داشت. كالس ھا ھمه تعطیل و سالن ھا خلوت بودند. ھیچ

راه خروجى وجود نداشت و ھیچ شاھدى در كار نبود. پالیس به خوبى از اين موضوع آگاه بود. او به

تانى و با گام ھاى سنگین، پله ھا را باال مى آمد. از درى كه در دو جھت باز و بسته مى شد،

گذشته و بر روى نوك انگشتان پاھايم، يواشكى وارد آزمايشگاه زيست شناسى شدم. يك موش

با وانمود كردن خاراندن دماغم، نیم نگاھى به طور زير چشمى به طرف درب انداختم تا از باز بودنش

براى در رفتن مطمئن گردم. 

ـ پس براى چیه، آقاى پالیس؟ 

ھم زمان با گفتن اين جمله، دستانم را به جلو انداختم. پالیس داشت اسلحه اى را در مى آورد. اما

غافلگیرش ساختم. چشم تان روز بد نبیند، دفترھاى انباشته شده بر روى میز بودند كه چند تا چند

تا بر سر و صورتش مى باريدند. اين كار من باعث شد تا تعادلش را ار دست بدھد.

قبل از اين كه بتواند دوباره بر سرپايش بايستد. خودم را پرت كردم و به دم در رسیدم. اما او فورا

عكس العمل نشان داد. درست در لحظه اى كه از در خارج مى شدم، گلوله اى با صداى زيادى

چارچوب درب را در ھم شكست. 

در بیرون كالس بودم، ولى ھنوز نجات نیافته بودم. ھیچ كسى صداى شلیك تیر را نشنید. ھیچ

كسى، حتى شك ھم نمى برد كه چه اتفاقى داره مى افتد. نگاھى به چپ و راست خود انداختم. 

شاگردان زيادى پشت درب اصلى بودند. آنان داشتند نم نمك از مدرسه خارج مى شدند. تراكم

شديد شاگردان، خروج از آن جا را برايم غیر ممكن ساخته بود.

در سرسراى مدرسه، با سرعت زيادى در جھت مخالف، به زیگزاگ و مار پیچ دويدم. 

وقتى كه به سر نبش رسیدم، سرم به يك كپسول آتش نشانى خورد. دومین تیر به كپسول اصابت

كرده و صداى فلزى، از بر خورد آن دو شنیده شد. نبش سرسرا را پیچیده و با "سنل گرو" كه از

كالسى بیرون مى آمد، كله به كله شديم. 

ـ معلم تاريخ با تعجب گفت: سمپل!

پالیس دوباره شلیك كرد. تیر قبل از اين كه وارد كتف سنل گرو شود، كتاب ھای شش جلدى تاريخ
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آزمايشگاھى، از وراى يك تنگ شیشه اى مرا نگاه می كرد. اسكلتى در كنار يك اجاق گاز

آزمايشگاھى اخم كرده بود. پالیس مرا نشانه رفته بود. دوباره يك تیر خفیفى در رفت كه جمجمه

اسكلت را درست از میان دو حدقه چشم سوراخ كرد. به پشت پیشخوان شیرجه زدم و مثل سگ و

گربه، چھار دست و پا به پیش رفتم. میز كار،  تقريبا تمام درازى سالن را اشغال كرده بود. 

من از يك طرف میز و پالیس از طرف ديگر آن، به جلو مى رفتیم. 

صداى پايش را مى شنیدم، اما خودش را نمى ديدم. شھامت نگاه كردن را نداشتم. قفسه ھايى در

زير میزھاى پیشخوان بودند كه فاصله زيادى از كف زمین نداشتند. شیشه ھاى كوچكى مملو از

مايعات رنگین، در اين قفسه ھا به رديف چیده شده بودند. يكى از آن ھا را برداشته و درش را باز

نمودم. بوى تندش چشمانم را پر از اشك كرد. حتما خواھید گفت، بو ھمان قدر به چشم ربط دارد

كه بعضى چیزھا به شقیقه. 

پالیس ايستاد. او با تندى و خشم و كین نفس مى كشید. بر طبق حساب و كتاب و برآورد من، او

مى بايست در آن سوى پیش خوان و در فاصله اى نه چندان دور از من مى بود. بلند شدم. او

درست در نقطه روبروى من قرار داشت. شلیك كرد. من شیشه را به سويش پرتاب نمودم. قبل از

اين كه چون عكسى به ديوار به چسبم، تیرش بازويم را شكافت. شیشه ام به صورتش خورده و

شكسته شد. تمام مايع محتوى آن، به صورتش پخش شد. 

پالیس زوزه اى كشید ودستانش را روى چشمانش گذاشت. دود نازكى از البالى انگشتانش

متصاعد شد. 

با دست ديگرم، زخم خود را فشار داده و تلو تلو خوران از آزمايشگاه بیرون آمدم. درب ديگرى درست

در روبروى باز شد. ھم چنان كه بازوى زخمى ام را مى فشردم، دوان دوان از آن درب گذشتم. از پله

ھايى كه نمى دانستم سر از كجا در مى آورند، باال رفتم. تا آن جايى كه ممكن بود، ھدف من ايجاد

ھر چه بیش تر فاصله بین خود و پالیس بود. از كم و كیف ماده اى كه به رويش پرتاب كرده بودم،

اطالعى نداشتم. 

آيا اسید سولفوريك بود؟ آيا بد تر از آن...

پله ھا مرا به پشت بام ھدايت كردند. جاى زياد دورى نمى توانستم بروم. آن جا يك تراس ھموارى

به اندازه يك زمین كوچك تنیسى بود كه ھر طرف تورش در حدود بیست متر مى شد. 

در اين لحظه يك روزنه امیدى باز شد. صداى زيبا و نجات بخش آژير پلیس را شنیدم. به پائین نگاه

كرده و اولین دسته اتوموبیل ھاى گشتى را كه با سرعت زيادى به سوى دبیرستان مى آمدند،

مشاھده نمودم. 

ھنوز افراد زيادى در حیاط مدرسه بودند. پلیس ھاى مسلح زيادى، در دورادور ساختمان داشتند

سنگر مى گرفتند. بر تعدادشان رفته رفته افزوده مى شد. ھمیشه سناپ در اين جور كارھاى خیر با
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تاخیر مى رسید. اين بار ھم باالخره تشريف آوردند. حضور ايشان دير و زود داشت، اما سوخت و ... 

ـ سمپل...

پالیس در مقابل پلیس ايستاده بود. او آخرين تالش ھاى مذبوحانه اش را مى كرد تا سالحش را به

سويم نشانه رود. او در يك حالت وحشتناكى بود. آثار و بقاياى ناشى از اسید سوختگى، سیمايش

را مانند گورخرى، خط خطى كرده بود. يك چشمش بسته و ديگرى پر از خون ثابت مانده بود و باز و

بسته نمى شد. آدم فكر مى كرد كه نصف موھايش سوخته و از جايشان كنده شده اند. 

ـ پالیس نفس زنان گفت: تو ھمه چى مرا ويران كردى. ثمره تالش تمام زندگى ام را، تشكیالت ام

را...

ـ پالیس، شما باختید. براى شما، اين جا ديگه ته خط است. 

آرى. اما سمپل، فراموش نكن كه به ته خط با ھم خواھیم رسید. حداقل، اين طورى دلم را خوش

خواھم كرد. 

پالیس ماشه را كشید. 

ھیچ اتفاقى نیفتاد. او تا به اين جا شش تیر شلیك كرده بود. خشاب ھفت تیر نداشت. 

پالیس فرياد كشیده و حمله ور شد. او مثل يك گاونر وحشى به من ھجوم آورد. خود را مانند گاو

بازھاى اسپانیولى،  به كنارى پرت كردم. گاو ما نتوانست خودش را كنترل كند. از روى لبه بام پرت

شد. بدون اين كه لحظه اى فريادھايش بریده شوند، با یک سقوط آزاد به پائین افتاد. سپس فريادش

بند آمد. 

به لبه بام رفتم تا نگاھى به وى بیاندازم. صحنه زشت و دل خراشى بود. پالیس پايان خونینى

داشت. ولى مسئول ھمه اين بدبختى ھايش، خودش بود. 

فانس (چپر)، پالیس (بوريا) بر روى يك چپری پخت و ولو شده بود.

دقایقی بعد، در حالى كه دست راستم بى حس و از تنم آويزان بود، با پیراھنى خون آلود از مدرسه

خارج شدم. 

مى خواستند مرا در روى برانكارى حمل كنند. اما من مخالفت كردم. رفتن با پاھاى خودم را بر آن

برترى مى دادم.

از وبرن تا اسرنج- دىـ ھال، تا به حال حوادث اجازه نداده بودند تا دمى، مزه زندگى را بچشم.

ولى از ھمه اين ھا كه بگذريم، ھنوز زنده بودم و كم و بیش تمام اعضاى بدنم را با خود داشتم. بقیه

چیزھا زياد مھم نبود و جز كارھاى فرعى به حساب مى آمدند.

اگر اجازه ندھیم سوارمان شوند، زندگى آن قدرھا ھم بد نیست. علیرغم داليل بي شمارى كه براى

آه و ناله كردن و زر زدن وجود دارند، مى توان از تجربیات و دستاوردھاى مثبت بشريت پند گرفت و آن
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ـ سمپل...

پالیس در مقابل پلیس ايستاده بود. او آخرين تالش ھاى مذبوحانه اش را مى كرد تا سالحش را به

سويم نشانه رود. او در يك حالت وحشتناكى بود. آثار و بقاياى ناشى از اسید سوختگى، سیمايش

را مانند گورخرى، خط خطى كرده بود. يك چشمش بسته و ديگرى پر از خون ثابت مانده بود و باز و

بسته نمى شد. آدم فكر مى كرد كه نصف موھايش سوخته و از جايشان كنده شده اند. 

ـ پالیس نفس زنان گفت: تو ھمه چى مرا ويران كردى. ثمره تالش تمام زندگى ام را، تشكیالت ام

را...

ـ پالیس، شما باختید. براى شما، اين جا ديگه ته خط است. 

آرى. اما سمپل، فراموش نكن كه به ته خط با ھم خواھیم رسید. حداقل، اين طورى دلم را خوش

خواھم كرد. 

پالیس ماشه را كشید. 

ھیچ اتفاقى نیفتاد. او تا به اين جا شش تیر شلیك كرده بود. خشاب ھفت تیر نداشت. 

پالیس فرياد كشیده و حمله ور شد. او مثل يك گاونر وحشى به من ھجوم آورد. خود را مانند گاو

بازھاى اسپانیولى،  به كنارى پرت كردم. گاو ما نتوانست خودش را كنترل كند. از روى لبه بام پرت

شد. بدون اين كه لحظه اى فريادھايش بریده شوند، با یک سقوط آزاد به پائین افتاد. سپس فريادش

بند آمد. 

به لبه بام رفتم تا نگاھى به وى بیاندازم. صحنه زشت و دل خراشى بود. پالیس پايان خونینى

داشت. ولى مسئول ھمه اين بدبختى ھايش، خودش بود. 

فانس (چپر)، پالیس (بوريا) بر روى يك چپری پخت و ولو شده بود.

دقایقی بعد، در حالى كه دست راستم بى حس و از تنم آويزان بود، با پیراھنى خون آلود از مدرسه

خارج شدم. 

مى خواستند مرا در روى برانكارى حمل كنند. اما من مخالفت كردم. رفتن با پاھاى خودم را بر آن

برترى مى دادم.

از وبرن تا اسرنج- دىـ ھال، تا به حال حوادث اجازه نداده بودند تا دمى، مزه زندگى را بچشم.

ولى از ھمه اين ھا كه بگذريم، ھنوز زنده بودم و كم و بیش تمام اعضاى بدنم را با خود داشتم. بقیه

چیزھا زياد مھم نبود و جز كارھاى فرعى به حساب مى آمدند.

اگر اجازه ندھیم سوارمان شوند، زندگى آن قدرھا ھم بد نیست. علیرغم داليل بي شمارى كه براى

آه و ناله كردن و زر زدن وجود دارند، مى توان از تجربیات و دستاوردھاى مثبت بشريت پند گرفت و آن
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