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خالصه:

رائیکا داناوان پلیس تازه کاِر شهر فینیکس، مأموریت پیدا می کند تا برای مراقبت از یک دختر پانزده ساله و هم چنین بررسی

جنایت ها و قتل های پی در پی، به شهر متروکه ی جروم سفر کند و در عمارتی قدیمی مستقر شود.

اما این شهر متروکه، بوی خون می دهد. بوی خون انسان هایی که توسط هیوالهای در کمین نشسته ی آن جا، به قتل رسیدند؛ اما

مشکل اساسی فقط هیوالها و خون های ریخته شده ی این شهر نیست. مشکل جدی تر، هویت اصلی صاحبان آن عمارت قدیمی

است! افرادی مرموز و مجهول که پلیس جوان را در هاله ای از ابهام قرار داده اند!

و داناوان باید پی به تمام این رازهای خونین ببرد. رازهایی که با دانستن آن ها، خودش را تقدیم شیطان خواهد کرد!

مقدمه:

جروم شهر کوچکی در ایالت آیداهو است. شهری نسبتًا کم جمعیت و متروکه، که به شهر ارواح معروف است!

شاید با پا گذاشتن در آن احساس امنیت و آرامش کنی؛ اما باید بدانی که این آرامش در خطر بزرگی نهفته است! خطری که هر

گوشه به گوشه ی این شهر را احاطه کرده است و هیچ نشانی از امنیت نیست!

به هرطرف که بنگری، می توانی ردی از موجودات ترسناک و خطرناکی را ببینی که هویت مجهولی دارند؛ اما این تنها مشکل

نیست. خون های ریخته شده و اجساد سالخی  شده، تنها مشکل نیست!

خطر بزرگ تری در این شهر کوچک در کمین نشسته است و آیا کسی پیدا می شود که بتواند دنیا را از این خطر نجات دهد؟

***



آسمون تاریک، سیاهی شب، خرناس حیوون های وحشی، هوهوی جغدها، جونورهایی که در کمین نشستن، محیطی خاموش و

مرموز، و هم چنین جاده ای خلوت و بدون هیچ انسانی!

آسمون سیاهه سیاه بود و خودنمایی ماهه نیمه کامل در دلش، مثل یک تابلوی نقاشیه طبیعی، زیبا و کمی رعب آور بود.

جاده ی عریض و ممتد کامًال خلوت بود. درواقع، تنها ماشین من بود که در اون محیط تاریک و عریض جاده در حال روندن بود.

همه چیز تاریک، مرموز و تاحدی ترسناک بود!

یعنی باید ترسید؟ هرچند جواب این سؤال واضح و روشنه؛ اما نکته ای وجود داره که باید بهش اهمیت بدم. اگه خودم رو

بی جهت بترسونم، مطمئنًا همین جاده رو برمی گردم و به سمت خونم در فینیکس می رونم. از خودم مطمئنم؛ اما این رو هم

می دونم که اگه مسیرم رو که منتهی به جروم میشه رو ادامه ندم، گروهبان خشنم سرنوشت خوبی برام رقم نمی زنه!

هرچند که از این هم مطلع هستم که جروم شهری نیست که بخواد به دلم بشینه!

به هر حال، من مشکلی با این موضوع ندارم. حتی برام اهمیت نداره که بیشتر از یک ساعته که در حال روندن از فینیکس تا

جروم هستم و محیط جاده ی تاریک، واقعًا رعب انگیزه! تنها مشکل من، اصل ماجراست.

این دلیل منطقی نیست که چون من به تازگی استخدام شدم و نمی تونم کارها رو به درستی انجام بدم، باید برای پرستاری از یه

دختر پونزده ساله که کاری درخور یه تازه کاره، به جروم برم.

زمانی که گروهبان به من گفت یکی از سهام دارهای جروم به نام ویلیام پیترسون به دنبال کسی برای مراقبت از دختر

پونزده سالش می گرده و اون و سرباز دالتون من رو انتخاب کردن، به شدت خشمگین شدم؛ اما این رو هم می دونستم که اگه

مخالفتی کنم، مستقیمًا من رو از اداره بیرون پرت می کنن!

اونا به هیچ عنوان برای تازه استخدامی هایی مثل من، احترام قائل نیستن؛ اما حداقل سربازرس دالتون برخورد بهتری داره.

نگاهی به ساعت فولکس انداختم. واقعًا ساعت یک ونیم شب، برای یه مسافرِت چندین ساعته، دیر نیست؟ خب، باید این رو از

اون ها می پرسیدم!

صدای زنگ موبایلم باعث شد نگاهم رو از جاده ی خلوت و تاریکه روبه روم بگیرم و به موبایلم که روی صندلی بـغـله راننده بود،

بدوزم. دست دراز کردم و موبایل رو برداشتم. با لمس کردن صفحه، تماس رو برقرار کردم.

- خیلی برام مبهم و عجیبه، رائیکا! تو اآلن واقعًا بیداری و داری تو یک جاده ی تاریک و ترسناک رانندگی می کنی؟

از سالم نکردن دستینی متعجب نشدم. درواقع، این عادت اون بود که بدون سالم کردن و مقدمه چینی، حرفش رو بزنه! از

همون اول دوستیمون این موضوع رو فهمیده بودم.

گفتم:

- بله ِدس، من االن بیدار هستم و دارم توی یه جاده ی تاریک و ترسناک رانندگی می کنم. کجای این برات مبهم و عجیبه؟

صداش از اون ور خط اومد:

- چون تو یک خوابالوی بی خاصیتی!

تو گلو خندیدم. زیاد خوابیدن من باعث شده بود برای دستینی یه سرگرمی ایجاد بشه و به طور مداوم این رو به شوخی بگیره

و من رو آزار بده. هرچند که من این رو واقعًا همون شوخی تلقی می کردم و جدیش نمی گرفتم.

بهش گفتم:

- باشه، ِدس. من یه خوابالوی بی خاصیتم؛ اما تو چرا این موقع شب بیداری؟

رانندگی با یه دست واقعًا برام آزار دهنده بود و از طرفی هرچه قدر با چشم هام جاده ی تاریک رو وارسی می کردم، نمی تونستم

ناحیه ی مناسبی برای توقف فولکسم ببینم؛ بنابراین با همون حالِت آزاردهنده، به انتظار جواب دستینی نشستم.

اون گفت:

- خوابم نمی برد. می تونم یه سؤال بپرسم؟

با شگفتی پرسیدم:

- تو واقعًا اجازه می خوای ِدس؟!



- عوضی  نشو!

خندیدم و گفتم:

- بگو!

گفت:

- امروز صبح وقتی اومدی پیشم و بهم گفتی سربازرست قراره تو رو برای یه مأموریت بفرسته، واقعًا برات خوش حال شدم؛

اما بعدش که گفتی چیزی شبیه یک پرستاریه، جدًا ناامید شدم.

شیشه ی ماشینم رو پایین دادم تا نسیم خنک شبانگاهی به داخل ماشین راه پیدا کنه، بعد گفتم:

- آره، از حالت چهرت کامًال مشخص بود چه قدر برام تأسف خوردی.

با لحنی آروم گفت:

- متأسفم رائیکا!

عالقه  ای به عذرخواهیش نداشتم، چیزی رو تغییر نمی داد و حرف و حالت نگاهه ترحم آمیـزش رو از یادم نمی برد. فقط

می خواستم اون ادامه ی حرفش رو بزنه.

گفتم:

- بی خیالش، ِدس.

سریعًا لحنش تغییر کرد و مثل قبل، عادی و کمی هیجان زده شد.

گفت:

- باشه. خب، بعدش خیلی کنجکاو شدم. تو اصًال جزئیات رو بهم نگفتی و فقط گفتی قراره برای مراقبت از یه دختر

پونزده ساله، بری به جروم.

- خب؟

اون گفت:

- خب من خیلی کنجکاوم رائیکا، بهم بگو. باور کن یکی از دالیلی که باعث شد بی خواب بشم، همین کنجکاویم بود!

دستم کم کم داشت رگ به رگ و خسته میشد. موبایل رو تو دستم جابه جا کردم و با دست دیگه م فرمان رو هدایت کردم.

گفتم:

- دس به نظرم تو باید سؤالت رو واضح تر بپرسی!

صداش حالت کالفگی به خودش گرفت:



- چرا باید یه بازرس پلیس، برای پرستاری از دختر یه سهامدار در جروم بره؟! این خیلی مسخره س، رائیکا! تو یه پلیسی، نه یه

پرستار یا یه ناصح برای یه نوجوون سرخود و متکبر.

من حق رو کامًال به اون می دادم. شاید من یه پلیس تازه کاری بودم که دوره ی آموزشیش به تازگی به اتمام رسیده بود و ممکن

بود در سایر کارها مبتدی و تازه کار باشم؛ اما این اصًال دلیل نمیشد که من رو برای چنین کاری به جروم بفرستن و به قول

خودشون کاریه که یه فرد مبتدی می تونه از پسش بربیاد. اما نکته ی دیگه ای هم وجود داشت!

گفتم:

- حق با توِا دستینی، تو راست میگی؛ اما یه دلیل دیگه هم داره. این به هیچ وجه معقوالنه نیست که یه پلیس برای پرستاری از

یه دختر پونزده ساله استخدام بشه. هیچ جا یه هم چین چیزی رو قبول نمی کنن. ولی باید بگم که یه دلیلی داشته که ویلیام

پیترسون از پلیس درخواست کمک کرده، نه از یه پرستار.

این حقیقت داشت. حقیقتی جزئی اما قابل توجه؛ ولی باز هم برای من چندان اهمیتی نداشت.

دستینی با کنجکاوی گفت:

- یا مسیح! رائیکا تو منو تا سره حده مرگ کنجکاو کردی! یاال بگو؛ قضیه چیه؟!

از این همه عجله ی اون به خنده افتادم. خنده ی آرومی کردم و با دیدن تابلویی که به من می گفت مسیر زیادی تا جروم نمونده،

سرعتم رو بیشتر کردم و بعد گفتم:

- گروه بانم آقای تامز می گفت اون جور که ویلیام پیترسون اظهار کرده، انگاری اونا با یه قاتل سروکار دارن!

دستینی از اون ور تلفن متعجب پرسید:

- قاتل؟! یعنی چی؟

توضیح دادم:

- اونم خوب نمی دونست منظور پیترسون چیه، چون اون با سربازرس دالتون صحبت کرده و هیچ کدوممون دقیقًا نمی دونیم

ماجرا چیه. باید برم اون جا و تمام وقایع رو از زبون خوده پیترسون بشنوم.

دستینی پرسید:

- خب تا کجا اطالع داری؟ برام بگو.

پشت خط مکث کردم. مطمئن نبودم دستینی بخواد بشنوه؛ اما، چرا باید با ندادِن اطالعات اون رو آزار می دادم؟ می دونستم که

دستینی دختری به شدت کنجکاو و فوضوله و کنجکاویش به هرچیزی مثل ترسش غلبه می کنه.

از طرفی، من هم کامًال از ماجرا مطلع نبودم؛ اما تا حدودی رو می دونستم و برای دستینی هم که اون طرف تلفن منتظر بود،

تعریف کردم:



- تامز می گفت پیترسون توضیح داده که چندین بار شاهد بوده کسی سعی داره دخترش رو بکشه! دقیقًا نمی دونم؛ اما می گفت

دوبار به دخترش توی مدرسه حمله شده. یه مرد بوده که سر تا پا سیاه  پوشیده و صورتش رو با نقاب پوشونده؛ اون قدر

موضوع جدی شده بوده که برای دختره بادیگارد گذاشتن. بعد می رسه به کشتن حیوونای دختره و گذاشتن جسدا روی تختش.

دستینی با تعجب و شگفتی گفت:

- اوه خدایا این خیلی وحشتناکه!

بعد گیج پرسید:

- حیوونا؟!

گفتم:

- انگاری دختره عاشق حیووناست.

- بعدش؟

دوباره موبایل رو تو دستم جابه جا کردم و به این فکر کردم که اگه یه کم دیگه بگذره، مفاصل دستام نابود می شن! نگه داشتنه

موبایل با گردن هم موقع رانندگی برام سخت بود.

گفتم:

- بعدش؟ خب انگار اون دختره رو تعقیب می کنه و براش عالمتای تهدیدآمیز می فرسته. مثِل... خب، نامه؟ یا شایدم سِر بریده

شده ی حیووناش! به هر حال، من نمی دونم دقیقًا چی؛ فقط اون گفته که عالمتاش تهدیدآمیزه.

دستینی متحیر گفت:

- یا خدا! پس این موضوع واقعًا جناییه!

با حالتی خشک گفتم:

- بله. و این که من هم قراره از اون دختر مثل یه بادیگارد محافظت کنم و همین که حواسم به اون یارو باشه، کار رو دشوار

می کنه!

دستینی با لحنی که انگار می خواست من رو امیدوار کنه و از نگرانیم کم کنه، گفت:

- هی دختر، حاال چرا عصبی میشی؟! به نظر من، این یه موقعیت خوب برای توئه.

بدون هیچ کنجکاوی یا حالتی، تنها فقط با لحنی عادی پرسیدم:

- چه طور؟

اون توضیح داد:



- خب، فکرش رو بکن. اگه تو با هوش و زکاوتت این معما رو حل کنی و پرونده رو موفقیت آمیز ببندی، گروهبانت و هم چنین

سربازرس چی با خودشون فکر می کنن؟ این دختِر بیست ودو ساله ی تازه کار، اولین مأموریتش رو عالی تموم کرد! خوب نیست؟

و بعد دیگه به چشم یه تازه کاِر کارخراب کُن نگات نمی کنن.

حاال دیگه نمی تونستم عادی باشم و لحنم رو هم عادی نگه دارم. حق با اون بود، کامًال حق با اون بود! این شبیه یک فرصت

عالی و فوق العاده برای من بود تا خودم رو به سربازرس دالتون، گروهبان تامز و اهالی اداره ثابت کنم. اون وقت بیشتر مورد

توجه قرار می گرفتم و وقتی متوجه می شدن من می تونم فراتر از یه تازه کار باشم، من رو برای مأموریت های مهم تری

می فرستادن. چی بهتر از این؟

خندیدم و همون طور که از هیجان سرعت ماشینم رو باال می بردم و در جاده ی تاریک و خلوت می روندم، خنده کنان گفتم:

- نظریه ی قشنگی دادی بلوندی. خیلی عالیه.

می تونستم اخم پررنگی که میون ابروهای نازکش نشسته بود رو حتی از این ور خط هم حس کنم.

اون با خشم گفت:

- رائیکا، حتی اگه درصدی احتمال داشته باشه از این مأموریت سالم برگردی، مطمئن باش موقع بازگشتت حتمًا جای یه فرش

قرمز، برات یه فرش خونین قرمز به عنوان افتخار بازگشتت پهن می کنم.

قهقه ی بلندی زدم و گفتم:

- من حسودم خب. چون که عاشق موهای بلوندت هستم بهت میگم بلوندی ِدس.

بعد با شوخ طبعی ادامه دادم:

- اوه، نکنه ناراحت میشی؟

صدای جدی دستینی از اون ور خط اومد:

- برو به مأموریتت برس بازرس داناوان.

لحنش کامًال جدی بود. من هم سعی کردم شوخی رو کنار بگذارم. لبخند رو از صورتم کنار روندم، موبایل رو محکم تر گرفتم و

جدی با صدایی خشک گفتم:

- اگه زنده موندم، برات کارت پستال می فرستم بلوندی.

و سریعًا تماس رو قطع کردم، موبایل رو روی صندلی پرت کردم و همون طور که فرمون رو دوباره دو دستی می چسبیدم، نفسم

رو بیرون دادم.

داشتم به جروم نزدیک می شدم!

***



چرا به من نگفته بودن که امالک پیترسون، بیرون از این شهر متروکه ست؟!

این سؤال، به طور مداوم تو ذهنم تکرار میشد. زمانی که به جروم رسیدم، اول به خیابون هاش نگاه کردم. خیابون  های بزرگ و

کوچه های زیادی داشت به همراه ساختمون ها و مغازه های زیاد؛ اما بیشتر ساختمون ها قدیمی بودن.

چیزی که کمی متعجبم کرد، این بود که این شهر اصًال مثل شایعات پشت سرش نبود!

شهر رو بررسی کردم و بعد با گروهبان تامز تماس گرفتم تا آدرس عمارت پیترسون رو بهم بده؛ اما وقتی اون آدرس رو داد و

گفت که امالک اون بیرون از شهره، واقعًا اون لحظه احتیاج داشتم چندین یخ تو دهنم بذارم تا شاید آتیش خشمم خاموش

بشه!

و حاال من بیرون از شهر و در جاده ای متروکه که چندین درخت هم محیطش رو احاطه کرده، در حال روندن هستم. حتی

این جا هم ساکت، خلوت و سوت وکوره! انگار هیچ انسانی این جا زندگی نمی کنه، در حالی که عمارت پیترسون همین نزدیکی     ها

بود.

باالخره بعد از مدتی، تونستم از فاصله ی خیلی خیلی دور، یک ساختمون رو ببینم. یک ساختمون غول پیکر! از مسیری درختی

عبور کردم و بعد با یک دروازه روبه رو شدم.

به دروازه ی بزرگ با نقوش برجسته ی روش نگاه کردم. نقش های ساده؛ اما شیکی داشت و جنس دروازه فلزی و تقریبًا زنگ زده

بود. نگاهم رو به باال کشیدم. یا عیسی مسیح! این قصر بود یا امالک؟!

با حیرت به ساختمون پر ابهت و بزرگ روبه روم خیره شدم و با خودم فکر کردم که ویلیام پیترسون مطمئنًا بزرگ ترین سهام دار

جرومه!

ساختمونی بزرگ و قدیمی بود که از همین جا می تونستم آجرهای پوسته پوسته ش و دیوارهای گچی ریخته شده ش رو ببینم. اما

باز هم از ابهتش کم نمی کرد. برعکس، خیلی هم ترسناک و مخفوش کرده بود.

به سمت دروازه روندم. توقف کردم و چندبار پشِت سِرهم بوق زدم تا این که چراغ اتاقک نگهبانِی کنار دروازه روشن شد. صدای

خش دار مردی رو شنیدم که داد میزد:

- خیله خب... باشه، اومدم! چه خبرته؟

دوباره بوق زدم که یک هو مردی با لباس های راحتی و دمپایی از اتاقک بیرون اومد و خمیده خمیده به طرف دروازه حرکت

کرد. دست های کوتاهش رو دراز کرد، دروازه ی زنگ      زده رو با ناله و غیژغیژکنان باز کرد و غرید:

- لعنتی اومدم دیگه!

مردی تقریبًا الغر انـدام با پوستی تیره و موهای مشکی رنگ، به سمت ماشین اومد. شیشه رو پایین دادم و خیره ی چشم های

قهوه ای رنگ و چهره ی خشن و ناآروم مرد روبه روم، گفتم:

- شب خوش آقا، من... .

اون وسط حرفم پرید و گفت:



- شب من خوش بود تا قبل از این که تو با بوق این ماشین مسخرت من رو بیدار کردی. لعنتی!

خب می تونستم به جرأت بگم که این مرد به هیچ عنوان مؤدبانه صحبت نمی کرد و قطعًا بویی از ادب هم نبرده!

تالش کردم در جواب بی ادبانه ی اون، مؤدبانه صحبت کنم:

- من واقعًا متأسفم آقا، من داناوان هستم؛ رائیکا داناوان، بازرس استخدامی آقای ویلیام پیترسون.

مرد اول با اون اخم های درهم و صورت خشنش من رو با دقت بررسی کرد، بعد با ابروهای گره خورده پرسید:

- رائیکا داناوان؟

سر تکون دادم و گفتم:

- بله. جناب پیترسون مطمئنًا در جریان هستن.

اون نگاهش رو از من برداشت و بدون هیچ حرفی مسیرش رو برگشت و از دروازه عبور کرد. بعد دروازه رو کامًال باز کرد و به

من اشاره کرد تا داخل بشم. با لبخند، سرم رو به تشکر براش تکان دادم که بدون هیچ توجه ی، راهش رو گرفت و رفت!

با خودم زمزمه کردم:

- چه بی ادب!

 و بعد ماشین رو حرکت دادم.

از دروازه ی غول پیکر عبور کردم و وارد محوطه ی بزرگی شدم. می تونستم انتهای محوطه ی بزرگ و سنگ فرش شده و باالی

دیوارها، سیم های خارداری رو ببینم که شرط می بندم برای همون عامل حفاظتیه.

محوطه ی عمارت خیلی بزرگ بود. دورتادور باغ های بزرگی بودن که درخت های پیر و گیاه هاشون همه خشک و پژمرده شده

بودن.

زمین سنگی محوطه پر از برگ های خشک بود و باغ و باغچه های اطراف پر بود از خاک و برگ و آشغال.

شاخه های درخت ها هم لخـت بودن و جوری قد علم کرده بودن که آدم وحشت می کرد از دیدن این منظره.

در مرکز محوطه یه آب نمای بزرگ قرار داشت اما کامًال خالی و لجن بسته بود! نگاهم به گاراژی اون جا افتاد و تصمیم گرفتم

ماشینم رو اون جا پارک کنم؛ اما گاراژ پر از ماشین های گرون قیمت بود.

به همین دلیل، فولکس رو گوشه ای از محوطه ی بزرگ و کنار مجسمه ی سنگی غول پیکری که شکلی عجیب از یک شیر داشت،

متوقف کردم و بعد از خاموش کردِن اون، پیاده شدم و در رو بستم. موهای مشکی رنگم رو به عقب هل دادم تا از جلوی صورتم

کنار برن و به ساختمونه عمارت بزرگه انتهای محوطه نگاه کردم.

دوروبر ساختمون رو درخت های ترسناک و لخـت احاطه کرده بودن. عمارت یه برج بلند داشت که آسمون رو شکافته بود و تا



اوج می رسید و من رو به یاد برج انیمیشن راپونزل می نداخت.

نمای عمارت کامًال از بین رفته بود و تموم آجرها تیره شده بودن و این، اون رو واقعًا ترسناک می کرد.

همون لحظه در بزرگ و نقره ای رنگش که با کنده کاری خیلی قشنگ جلوه می داد، باز شد و خانمی با انـدام الغر و کشیده و

استخوانی، با عجله سمت من قدم برداشت.

خانمه مسن که موهای تیره ای داشت و چند الخه ی سفید هم بین شون معلوم بود و اون ها رو پشتش جمع کرده و بسته بود،

جلوی من ایستاد و با لبخندی که چروک های کنار لـبش رو بیشتر می کرد گفت:

- اوه خانم داناوان! خوش آمدید.

نگاه از پوست چروک و رنگ پریده ش گرفتم و به لباسش نگاه کردم. پیراهنی ساده و آبی رنگ تا روی زانو تنش بود که روی اون

یه پیشبند سفید و کمی چروک پوشیده بود و حسی به من می گفت اون پیش خدمته. هم چنین کفش هاش کالج های ساده و

قهوه      اییه تیره  رنگی بودن که روشون گردوخاک نشسته بود.

همین ساده گرایی، پیشبند چروک، کفش های خاکی، دست های پینه بسته و همچنین اومدنش برای راهنمایی من، نشون از این بود

که اون واقعًا یه پیش خدمته.

 اون دست الغر و استخونی و پر از چروکش رو سمت من دراز کرد و گفت:

- من خانم دیکسی هستم عزیزم، رئیس مستخدمان این عمارت.

به اون لبخند زدم و دستش رو فشردم. اون گفت:

- چمدونی داری که...  .

سریعًا گفتم:

- فقط یه ساک هست که خودم میارمش.

بعد به سمت ماشین برگشتم و ساک نسبتًا کوچیکم رو از عقب ماشین درآوردم و در رو بستم. به سمت اون برگشتم که گفت:

- لطفًا دنبالم بیاید خانم داناوان.

به همراه اون حرکت کردم سمت ساختمون بزرگ عمارت و گفتم:

- رائیکا، اسمم رائیکاست.

اون همون طور که راهش رو به سمت ساختمون می گرفت و می رفت، سرش رو سمت من برگردوند و از ورای شونه ش نگاهم

کرد و با لبخند گفت:

- اسم قشنگیه، رائیکا.

همین طور که ما محوطه  رو طی می کردیم، سنگ های ریزه زیر پامون صدا می دادن و سکوت شب و اون محیط رو می شکستن.



از محوطه عبور کردیم و از پله های زیاده جلوی در ورودی باال رفتیم. خانم دیکسی دست گیره ی نقره ی بزرگ در رو گرفت و اون

رو باز کرد.

زمانی که در باز شد و من با داخل اون عمارته بزرگ مواجه شدم، موجی از ترس و پشیمونی وجودم رو دربر گرفت!

شاید بیرونه این امالک بزرگ فقط کمی مخوف باشه؛ اما داخلش من رو کامًال به یاد خونه ی ارواح می ندازه!

با خودم فکر کردم، که یعنی واقعًا اومدن به این جا کار درستی بود؟ نه این که پشیمون شده باشم؛ اما خیلی راضی هم نبودم.

این جا بی نهایت من رو می ترسوند!

به همراه خانم دیکسی پا به داخل عمارت گذاشتم و از خودم پرسیدم چه طور با وجود این همه چراغ و چلچراغ بزرگ رو سقف،

کل سالن بزرگ خونه فقط با نور کمی از چند شمع روشن شده؟

به اطراف سالن خالی نگاه کردم. دیوارها آجری بودن. آجرهای تیره مثل سلول های یه زندان.

داخل سالن هیچ چیز نبود به غیر از یک پیانوی بزرگ و چندین در، در اطراف سالن. پیانو خاک گرفته و کهنه به نظر می رسید.

انگار سال ها بود اون گوشه ی سالن دست  نخورده.

چهار دری که هرطرف سالنه آجری با کف سرامیکی بود، از جنس چوب بودن و انگار نم گرفته بودن. هم چنین یه راه پله ی بزرگ

مارپیچ در گوشه و انتهای سالن بود و طوری دور هم پیچیده بود و به باال ختم میشد، انگار کسی اون رو مثل یه رشته

اسپاگتی دور انگشتش پیچونده و فر داده. نرده هاش طوری برق می زدن انگار از طال بودن! شاید هم زیادی سابیده بودنش.

هم چنین اون قدر پله و انحنا داشت که انسان برای رسیدن به طبقه ی باال آرزو می کرد کاش بالی برای پرواز داشت!

می تونستم از بین نرده های پیچ در پیچ طبقات باال رو ببینم و به این فکر می کردم چقدر باید اون پله های مارپیچ رو باال رفت تا

به اون برج بلندی که دیده بودم رسید؟

به سالِن نیمه روشن و شمع های روشن روی میزهای گوشه وکنار سالن، نگاه انداختم و از خانم دیکسی پرسیدم:

- این جا فیوز ایرادی داره؟

خانم دیکسی که جلوتر از من و با قدم های آرومی راه می رفت، ایستاد و به سمت من برگشت و گفت:

- چه طور؟

به اطراف اشاره کردم و گفتم:

- آخه فقط با شمع کل سالن رو روشن کردین. سالن باال هم که انگار خاموشه!

اون لبخند اطمینان بخشی زد و گفت:

- جایی برای نگرانی نیست رائیکای عزیز. فیوزها هم ایرادی ندارن؛ فقط آقای پیترسون و آنجل خوابن.

پرسیدم:



- آنجل؟

جواب داد:

- دختر آقای پیترسون.

و من فهمیدم که آنجل کسیه که به خاطرش من این جا هستم!

خانم دیکسی به راه پله  ی مارپیچ با نرده های طالییش اشاره کرد و گفت:

- از این ور تشریف بیارید.

دنبالش راه افتادم و پاشنه های یک سانتی کفش های شکالتی رنگم روی سرامیک های سفید و ساده ی سالن تق تق صدا دادن و

سکوت اون جا رو به هم زدن. پشت سر اون از راه پله ی بزرگ باال رفتم.

اون قدر پیچ داشت که کم کم احساس سرگیجه وجودم رو دربر گرفت.

موقع گذر از پله ها، خیلی ناگهانی سرمایی رو تو راه پله حس کردم و پرسیدم:

- این جا آب و هوا چه طوریه خانم دیکسی؟

اون همون طور که جلوتر از من از پله ها باال می رفت و به خاطر مارپیچ راه پله به سمت چپ و راست حرکت می کرد، جوابم رو

داد:

- جروم همیشه روی هفده درجه ی سانتیگراد ثابته عزیزم. چه طور؟

شونه هام رو باال انداختم و گفتم:

- آخه یک کمی احساس سرما می کنم!

اون خندید و گفت:

- این موقع شب چیز غیرعادی ای نیست؛ اما از نظر من، با وجود چندین پکیجی که تو سالن پایین دیدم و هم چنین در و

پنجره هایی که بسته بودن، این یک کمی غیرعادی بود!

باالخره به سالن باال رسیدیم.

این طبقه هیچ لوستر یا چراغی روی سقفش نداشت؛ فقط روی دیوارهای آجریش چراغ دیواری های حباب دار نصب شده بودن و

با نورهای زردرنگه کم سوشون، فضای تاریک راهروی باریک و عریض رو روشن می کردن.

هردو طرف راهرو درهای چوبیه تیره رنگی قرار داشت و انتهای اون یه پنجره ی کوچیک رو دیوار نصب شده بود که پرده ی

زخیم آبی نفتی رنگی، اون رو پوشونده بود. درست کنار پنجره و همون انتهای راهرو، یک راه پله ی دیگه وجود داشت که به

طبقه ی سوم منتهی میشد. این راه پله ساده تر و کمی هم خاکی بود و پله هاش کمتر بودن.



با خودم فکر کردم شاید این یکی به اون برج ختم بشه. اون قدر خاک روی پله هاش نشسته بود که کامًال مشخص بود کسی

رفت وآمدی روی اون نداشته؛ وگرنه این همه گردو خاک غلیظ روشون نبود.

در حال دیدزدنه طبقه ی سومی بودم که کامًال تاریک بود و هیچی معلوم نبود که خانم دیکسی به سمت دری انتهای راهرو و

کنار پنجره رفت، اون رو باز کرد و گفت:

- این اتاق خواب توِا.

و کنار رفت تا من داخل بشم. به طرف خانم دیکسی رفتم و از بیرون اتاق سرکی کشیدم و بعد داخل شدم.

نگاهی به اتاق بزرگ و تخـت دونفره ی قدیمیش انداختم. تخـت بزرگ بود و سایه بون بلندی داشت که توری نازک و شیری رنگ

از اون آویزون شده بود. روتختی و ملحفه ای تمیز و مرتب و سفیدرنگی هم روی تـخت بود. هم چنین میزتوالتی سفیدرنگ هم

اون جا بود که روش چندین عطر و رژ دیده میشد. مطمئنًا برای من نبودن!

دوتا در هم داخل اتاق بودن که قطعًا حموم و دست شویی هستن. کمدی قدیمی و تیره رنگ هم گوشه ی اتاق وجود داشت و

دکوراسیون اتاق با یه پنجره و یه تراس کوچیک، به پایان می رسید!

از نظر من، اتاق خیلی افسرده بود! دیوارها آجری نبودن؛ اما کاغذ دیواری ای که براشون کار شده بود تیره بود و نور خیلی کمی

که از چراغ دیواری می تاپید، اتاق رو دلگیر می کرد و این دل من رو می زد.

برگشتم سمت خانم دیکسی که گفت:

- فکر نکنم به چیزی نیاز پیدا کنی؛ اما باز هم اگه چیزی الزم داشتی، می تونی من رو طبقه ی پایین پیدا کنی.

سر تکون دادم و بعد پرسیدم:

- من ِکی می تونم جناب پیترسون رو مالقات کنم؟

جوابم رو داد:

- تو فردا، لرد ویلیام رو به اتفاق دخترشون آنجل مالقات خواهی کرد.

متعجب و گیج پرسیدم:

- لرد؟

- بله، لرد ویلیام. درواقع ایشون ارباب همه ی ما هست و به همین دلیل لرد صداشون می کنیم.

همون طور که فکر می کردم؛ پس اون انگار عالوه بر یه سهام دار موفق، یه لرد هم هست! خطاب به خانم دیکسی گفتم:

- درسته! از کمکتون متشکرم.

اون لبخندی زد و از اتاق خارج شد و بعد در رو بست.



نفس عمیقی کشیدم و برگشتم.

ساک رو روی تخـت انداختم و به سمت پنجره رفتم. پرده ی زخیمه مثل راهرو رو کشیدم تا نور مهتاب داخل اتاق رو روشن

کنه؛ چون این طور که فهمیدم، به غیر از دوتا چراغ دیواری حباب دار، پریز و برقی داخل اتاق پیدا نمیشد!

بعد پرده های تراس هم جمع و درش رو باز کردم. نسیم خنک و سوزنده داخل اتاق شتافت و باعث شد بدنم بلرزه.

عقب گرد کردم و به سمت میز توالت چوبی رفتم. چوبی و قدیمی بود اما باز هم جذابیت داشت. روبه روش ایستادم و چهره م

رو بررسی کردم که پوست سفید و بینیم چه طور حاال از سرما قرمز شده بود. خال کوچک باالی ابروی سمت راستم هم به جای

رنگ مشکی همیشگیش، به قرمز قهوه ای میزد؛ انگار که کبود شده بود.

این جا واقعًا سرد بود و خبری هم از شوفاژ یا بخاری داخل اتاق نبود!

چشم های خاکستری رنگم رو از انعکاس خودم برداشتم و به سمت درهای داخل اتاق رفتم. یکی شون رو باز کردم. حموم بزرگ و

خوبی بود و یه وان بزرگ داشت که حتی میشد داخلش شنا کرد! در دیگه رو باز کردم  سرویس بهداشتیش مورد رضایتم قرار

گرفت. تمیز و بهداشتی بودن.

به سمت تخـت رفتم و زیپ ساک رو کشیدم و باز کردم. لباس های راحتیم رو درآوردم و به سمت حموم رفتم.

بعد از تعویض لباس هام و بازکردنه کش موهام، داخل اتاق برگشتم و ساک رو به همراه لباس ها داخل کمد قرار دادم و بعد از

مسواک زدن، به تخـت رفتم. گرم بود و نرم بودنش باعث شد خواب به چشم هام بیاد.

آالرم رو روی موبایلم تنظیم کردم و بعد زیر ملحفه خزیدم.

به طور حتم فردا روز بزرگی خواهد بود و من باید امشب رو خوب می خوابیدم. بنابراین چشم هام رو بستم و سعی کردم

بی توجه به صداهای اطراف، راحت بخوابم.

***
به سرعت شلوار جینم رو به همراه کتی تیره و کوتاه روی تیشرتم پوشیدم، به  همراه پوتین های مشکی رنگم و بعد موهام رو

پشت سرم بستم. جلوی آینه رفتم و به خودم نگاه کردم و بعد از رضایت از ظاهرم، از اتاق خارج شدم و به طرف راه پله ی بزرگ

حرکت کردم.

زمانی که داشتم از کنار اون راه پله ی متروکه عبور می کردم، ناخودآگاه متوقف شدم و نگاهی بهش انداختم. کاشکی دیشب از

خانم دیکسی می پرسیدم:

- اون باال چیه؟

قطعًا همون برجی که دیشب دیدمش، همونی که وسعتش تا آسمون رسیده بود.

و اگه واقعًا همون باشه، خب؛ اون جا چیه؟ تو اون برج چیه؟

این سؤال واقعا ذهنم رو مشغول کرده بود. داشتم کم کم وسوسه می شدم برم باال رو ببینم.



چند قدمی برداشتم و درست روبه روی راه پله ی متروکه و خاکی ایستادم. می تونستم به راحتی پام رو روی اولین پله ش که

درست روبه روم بود بذارم و باال برم و سر دربیارم؛ اما اگه این کار رو می کردم، رد کفش هام روی خاک ها می موند و جلب توجه

می کرد که کسی اون باال رفته. اون وقت تو دردسر می افتادم.

بنابراین به حس کنجکاویم غلبه کردم و از اون جا فاصله گرفتم.

در حالی که داشتم پله ها رو تندتند پایین می رفتم تا برای صبحانه دیر نکنم، موبایلم رو از جیب شلوار جینم بیرون آوردم تا

ببینم دستینی جواب پیامکم رو داده یا نه.

دیشب نزدیک های سحر بود که با صدای مسیج موبایلم بیدار شدم و دیدم که دستینی برام پیام فرستاده با محتوای:

- هی! رائیکا زنده ای؟ رسیدی یا نه؟ اون جا چه طوره؟

و من در جوابش فرستادم: 

- زنده م و رسیدم، این جا خوبه؛ حداقل تا جایی که فکر می کنم.

بهش نگفتم چه قدر از منطقه ی پرت و محیط عمارت و حتی خود عمارتش ترسیدم.

اون هنوز جواب نداده بود. داشتم از پله ها پایین می رفتم که متوجه ی حضور کسی پشت سرم شدم.

روی پله ها متوقف شدم و به سرعت برگشتم. به دختر زیبایی که جلوی روم بود نگاه کردم. اون با چشم های درشته تیله اییه

آبی رنگش به من زل زده بود، بدون این که حرفی بزنه. 

لبخندی روی لـبم نشوندم و موبایل رو داخل جیبم برگردوندم.

گفتم:

- آم... گمون کنم تو آنجل هستی؛ درسته؟ 

اون تقریبًا قدبلند بود؛ حدودًا تا شونه های من. موهای کوتاه قهوه ای رنگی داشت که تا زیر گردنش می رسید و چتری های بلندش

رو پیشونیش ریخته بودن و ابروهاش رو دربر گرفته بودن. گونه هاش تقریبا سرخ بودن و چنان چهره ش زیبا و رویایی بود که

می تونست به یه اثر هنری زیبا تبدیل بشه.

دستم رو سمتش دراز کردم و گفتم:

- من رائیکا هستم.

اون با صورت گرد و سفیدش، و با حالتی خشک و بی روح که از چشم هاش ساطع میشد، فقط نگاهم کرد و با صدای دخترونه و

سردش گفت:

- تو داناوانی! آره، می دونم. 

اون تنها این  رو با خشکی گفت و بعد از کنارم گذشت و از پله ها پایین رفت.



دست من همچنان تو هوا بود و داشتم با خودم فکر می کردم که چه دختر عجیبی بود! چشم های آبی رنگش انگار از سنگ بودن

و چهره ش برخالف آروم بودنش، کامًال بی روح و بی احساس به نظر  می رسید و انگار کم حرف هم بود.

دستم رو پایین انداختم و نفسم رو بیرون فوت کردم. باقی پله ها رو طی کردم و به سمت دری رفتم که خانم دیکسی امروز

موقع بیدار کردنم، گفته بود که آشپزخونست.

در بزرگ رو هل دادم و داخل آشپزخونه ی بزرگ اون جا شدم و به میز عریضی که از ابتدا تا انتهای آشپزخونه قرار داشت، نگاه

کردم. میز اون قدر بزرگ و عریض بود و صندلی در اطرافش داشت که میشد یه ارتش رو آورد و این جا غذا داد! آشپزخونه

تمامًا سفید بود. دیوارها و سرامیک های زمین. فقط کابینت های فراوون دوروبر خاکستری بودن.

آنجل رو دیدم که رو یکی از صندلی ها نشسته بود و املت فریتاتا می خورد.

باید تالشم رو می کردم که تا پایان این مأموریت باهاش دوستانه رفتار کنم. هرچند که خیلی سخته. این طور که از رفتار اون

پیدا بود، دختری کامًال خشک و سرسخته! به قول دستینی: نوجوونا سرخود و متکبرن؛ اما به هرحال من باید سعی ام رو

می کردم.

به زور، لبخندی زدم و به سمتش حرکت کردم. روی صندلی کناری اون نشستم و پرسیدم:

- پدرت کجاست؟

اما اون دقیقًا نذاشت حرف من کامل بشه و با تشر گفت:

- اون پدر من نیست!

متعجب نگاهش کردم و سعی کردم حرفش رو هضم کنم. نیست؟

گفتم:

- منظورت... .

اما مجددًا وسط حرفم، این بار صدای خانم دیکسی اومد:

- اوه رائیکا! اومدی؟ االن صبحانت رو برات میارم عزیزم.

اون داخل آشپزخونه اومد و من بهش لبخند زدم.

من تا االن فقط با سه نفر از اهالی این خونه آشنا شدم و به نظر می رسید خانم دیکسی از اون ها آروم تر و خوش برخوردتر باشه؛

اما سوالی ذهنم رو درگیر کرده بود. خانم دیکسی گفت اون رئیس مستخدم های این خونه ست؛ اما من این جا به غیر از اون

هیچ مستخدم دیگه ای نمی بینم.

خانم دیکسی نگاهی به آنجل انداخت و با لحن مهربونی گفت:

- آنجله عزیزم، مطمئنًا با خانم داناوان آشنا شدی. ایشون برای مراقبت و... .



اما آنجل با صدای بلندی وسط حرف اون پرید و گفت:

- من یک بچه که نیاز به پرستار داشته باشه نیستم!

اون این رو با خشم و صدای بلندی گفت و بعد از جاش بلند شد و با قدم های بلند و عصبی از آشپزخونه خارج شد! متعجب به

رفتنش نگاه کردم و به خانم دیکسی خیره شدم که با تأسف گفت:

- اون رفتارهاش واقعًا زننده شده!

با حالت گیجی پرسیدم:

- چه طور؟

نگاهم کرد و با ناراحتی گفت:

- عصبی شده؛ از وقتی که این تهدیدا و خطرات شروع شدن. روی روحیه و اعصابش تأثیر گذاشته و حتی دیدن اجساد

حیووناش اون رو بیشتر عصبی کرده. هرچند که قبلش هم تاحدودی دختر نرمالی نبوده؛ اما االن دوبرابر شده.

نگاهی به اطراف آشپزخونه انداختم و پرسیدم:

- جناب ویلیا نمیان؟

اون به سمتی از آشپزخونه رفت و گفت:

- االن تشریف میارن.

پرسیدم:

- آنجل برنمی گرده صبحونه بخوره؟

اون ظرفی که حاوی تخم مرغ و بیسکویت شکالتی و لیوان شیر بود رو روبه روم، روی میز گذاشت و گفت:

- اون عادت داره هر روز موقع صبحونه از آشپزخونه بزنه بیرون. خیلی سخت نگیرین.

همون موقع، صدای قدم هایی رو شنیدم و بعد مردی هیکلی و گُنده با موهای طالیی رنگی که تا شونه های پهنش می رسید و

چشم هایی به رنگ سبز، داخل آشپزخونه شد که حتم دادم لرد ویلیام باشه!

قصد داشتم برای احترام از جام بلند بشم؛ اما زمانی که مرد دیگه ای با کت وشلوار رسمی داخل شد، پشیمون شدم!

مرد دومی به مراتب خوش قیافه تر و از نظر هیکل گنده تر بود و قد بلندتری داشت. کت وشلواری به رنگ سیاه به تن داشت و

کفش های لوکسش از تمیزی برق می زدن.

به چهره ش نگاه کردم. پوستی سفید و صاف داشت و صورتی جدی که ته ریش های کمی اون رو دربر گرفته بودن و موهای

روشنی که انگار کلش رو با ژل حالت داده و به عقب فرستاده بود.



به چشم هاش نگاه کردم. چشم هاش مثل آسمون آبی رنگ بود و جذابیتی خیره کننده به اون بخشیده بود.

به دلیل گیج شدنم و این که نمی دونستم کدوم از اون ها ویلیام پیترسونه، همون جا نشستم و به مردها خیره شدم که مرد

موطالیی، اشاره ای به خانم دیکسی کرد و بعد به من خیره شد. 

خانم دیکسی به سمت من اومد و کنار گوشم گفت:

- عزیزم، ایشون لرد ویلیام هستن.

گیج نگاه از خانم دیکسی برداشتم و به مردها دوختم که مرد دومی، به سمت میز حرکت کرد و مرد موطالیی به دنبالش روونه

شد. اون انتهای میز و روبه روی صندلی ای توقف کرد، بعد با چشم های آبی رنگه زیباش به من نگاه کرد و گفت:

- شما باید خانم داناوان باشید، درسته؟

سؤالی نگاهش کردم و گفتم:

- بله من رائیکا داناوان هستم و شما؟

مرد موطالیی که پشت سر اون ایستاده بود، گفت:

- ایشون لرد ویلیام هستن خانم داناوان.

با شنیدن این حرف، مستقیم از جام بلند شدم. با حالتی خجالت زده نگاهم رو به پایین دوختم و گفتم:

- من متأسفم جناب پیترسون. راستش، نشناختم! عذر می خوام.

از کنار چشم دیدم که مرد جذاب لبخندی زد و گفت:

- مشکلی نیست خانم داناوان؛ بنشینید لطفًا.

نفسم رو بیرون فرستادم و بعد نشستم. خانم دیکسی هم به من لبخند زد و به ادامه ی کارش پشت سر ما پرداخت.

زیرچشمی لرد ویلیام رو بررسی کردم و با خودم فکر کردم که چه طور این مرد جوون که انگار نزدیک سی سال سن داره،

صاحب دختری پانزده سالست؟

لرد ویلیام سر جاش نشست و اشاره ای به مرد موطالیی کرد و گفت:

- اوتیس، تو می تونی بری؛ حاال نیازی به حضورت نیست.

و مرد موطالیی که اسمش اوتیس بود، سری تکون داد و بدون حرفی اون جا رو ترک کرد. خانم دیکسی یه ظرف بزرگی حاوی

پنکیک دوغ رو میز گذاشت و بعد با اشاره ی لرد ویلیام، اون هم از آشپزخونه خارج شد.

- خب خانم داناوان...  .



با صدای لرد ویلیام، به سمتش چرخیدم و اون ادامه داد:

- سفر چه طور بود؟

چند لحظه بدون حرفی فقط تماشاش کردم. سعی داشت مقدمه چینی کنه؟ چرا رک درباره ی جنایت های اخیر صحبت نمی کرد؟

یعنی این عادت همه  س که قبل از حرف هاشون، داستان بگن؟

با لحنی جدی گفتم:

- صدوپنجاه کیلومتر روندن اون هم در یه جاده ی تاریک و خلوت، دل و جرأت الزم داره به گمونم.

اون خندید که من بیشتر مجذوب چهره ی جذابش شدم و مجددًا با خود فکر کردم که امکان نداره چنین مردی دختری به سن

آنجل داشته باشه! وقتی می خندید صورتش از اون حالت جدی و شاید هم کمی خشن، در می اومد و گویا انسان رو مجبور

می کرد که ساعت ها بهش زل بزنه؛ بدون این که توجه داشته باشه این کار به دور از ادبه!

اون خنده ش رو تموم کرد و بعد به من نگاه کرد و با ابروهای باال انداخته ش، از من پرسید:

- و شما این شجاعت رو دارید؟

اون این رو با حالتی پرسید که انگار سعی داره جربزه ی من رو بسنجه! و خب، به اون حق می دادم. هرچند که کمی بهم بر

خورد؛ اما اون حق داشت کسی رو بسنجه که اومده تا از تک دخترش مخافظت کنه!

به همین علت، کامًال رک از اون پرسیدم:

- شما سعی دارید من رو آزمایش کنید قربان؟

او یک تای ابروش رو باال انداخت و با تکون سرش گفت:

- این طور به نظر می رسه خانم داناوان؟

- خب حتمًا باید جوابتون رو با اومدنم به این جا گرفته باشید.

هم چنان ابروهاش رو با شگفتی باال انداخته بود و پرسید:

- چه طور؟

گفتم:

- کدوم پلیس تازه کاری اونم یک زن، حاضر میشه به شهر ارواح پا بذاره؟

اون خندید و گفت:

- پس شما درباره ی شهرت این شهر می دونید. 



 شونه باال انداختم و گفتم:

- کیه که ندونه؟

لـب های به رنگ سرخش از هم باز شدن و شکل خنده گرفتن. به خودم اعتراف کردم خنده هاش دل فریب و زیباست؛ اما بعد

حیرت زده به افکارم نهیب زدم! من برای چه کاری این جام؟ کار یا دیدزدن؟

اون گفت:

- بله خب. این شهر اون قدر تحت تأثیر شایعات شده که معموالً همه باورش کردن... .

لرد ویلیام مکث کرد، و بعد مجددًا ادامه ی حرفش رو پیش گرفت:

- انگاری که واقعًا این شهر نفرین شدست. قدیمی  بودن و متروکه بودنش باعث شده ترسناک به نظر برسه و خب مسلمًا هر چیز

ترسناکی چالش برانگیزه و آدما هم دنبال چالش  هستن. به همین خاطره که توریست های زیادی میان این جا و کسب درآمد خوبی

هم شده برای اهالی این جا؛ بنابراین شایعات بیشتر می سازن و مکان هایی هم برای وحشت ساختن تا توریست ها بیان و فقط

ول خرجی کنن؛ ولی خب، مسئله ی مهمی که هست اینه که، واقعًا این جا نفرین شدست؟

به وضوح می تونستم متوجه بشم که اون به دنبال حاشیه هست! و من هم آدمی نبودم که بحث متفرقه برام جالب و قابل

تحمل باشه! من تموم این ها رو می دونستم. مسلمًا وقتی می خوام پا به شهری بذارم، باید تحقیقی هم درباره ش بکنم. و کامًال

مطلع بودم که چه شایعاتی این جا هست و این شهر، به شهر ارواح معروف شده! و خب واقعًا هم برام مهم نبود این ها واقعین

یا نه. مسلمه که فقط دروغ برای جمع کردن توریست و درآمده!

با لحنی کامًال جدی بهش گفتم:

- جناب پیترسون، اگه ممکنه... .

بین حرفم پرید و گفت:

- آقای ویلیام؛ لطفًا!

نفسم رو بیرون فرستادم و جمله م رو طبق خواسته ش صحیح کردم:

- آقای ویلیام! اگه ممکنه، لطفًا بریم سر اصله مطلب، ممکنه؟

اون دست هاش رو روی میز به هم قالب کرد و بعد گفت:

- مطلب جدیدی وجود نداره خانم داناوان.

- فقط رائیکا خواهش می کنم.

اون نگاهش رو به من دوخت و لبخندی گنگ روی لـب هاش نشست. یعنی اون از درخواست من خوش حال شد؟ حالت صورتش

طوری بود که انگار با این درخواست، یه هدیه ی گرون قیمت رو تقدیمش کردم!



اون با همون لبخند گفت:

- البته؛ رائیکا!

رائیکا رو چنان عمیق گفت که انگار موقع گفتن این کلمه، اون رو مزه مزه می کنه و از شیرینیش لـذت می بره!

نفسی عمیق کشیدم. سعی کردم تحت تأثیر هیچ چیز و هیچ کس، خصوصًا این مرد، قرار نگیرم. اون یه دختر داره و قطعًا هم

سن باالیی نسبت به من داره.

با کمی تعلل پرسیدم:

- شما اطالعاتی از مجرم در اختیار دارید آقای ویلیام؟

اون ابرویی باال انداخت و گفت:

- اطالعاتی محدود رائیکای عزیز، اون قدر اندک که گمون نکنم به کارت بیاد.

نفسم رو بیرون دادم و مجددًا پرسیدم:

- کسی با شما یا دخترتون خصومتی داره؟

- نه اون قدر عمیق که دست به چنین جنایاتی بزنه.

- به کسی مظنون نیستید؟

اون جواب داد:

- خیر، هیچ کس.

انگار همه  چیز بی فایده بود و من تقریبًا متوجه شدم که نمی تونم به راحتی مجرم رو پیدا کنم! حتی یه سرنخ، یه چیز

مشکوک، هیچی!

پرسیدم:

- یعنی هیچ سرنخی درکار نیست؟

اون با چشم های آبی رنگش مستقیم به چشم هام خیره شد و گفت:

- رائیکای عزیز! جنایات هر روز بیشتر از روز قبل میشن، چندین آدم هم کشته شده، خون ریخته شده، بعضیا مفقوداالثر شدن

و حتی چند مورد نبش قبر هم داشتیم. اون مجرم هر لحظه ممکنه آنجل رو سالخی کنه و متأسفانه ما نه سرنخی از مجرم

داریم و نه اطالعاتی و معقوالنه اینه که شما به جای سؤال و جواب کردن، زودتر از هرچیزی اقدام کنید و خودتون از مجرم

اطالعات کسب کنید.

اون این ها رو طوری به زبون آورد که انگار داره من رو سرزنش می کنه و من پشیمون از این که در اولین مأموریتم، تقریبًا گند



زدم!

باید با هوش باال و حواسی جمع خودم کاری می کردم. حتی اگه این ماجرا خطرناک تر از چیزی باشه که تصورش رو می کردم!

***
- چه طور این اتفاق افتاده؟!

من این رو با اعصابی متشنج پرسیدم و خشمگینانه از در ورودی عبور کردم و داخل سالِن عمارت شدم. خانم دیکسی که به نظر

هیجان زده و کمی هم مضطرب می رسید، پشت سر من داخل شد و گفت:

- من واقعًا متأسفم! نمی دونم چه طور چنین چیزی ممکنه رائیکای عزیز؛ اما من مطمئنم که تمام دوربین های مجهزمون سالم

هستن و هیچ نقصی ندارن!

سرجام متوقف شدم، به سمتش چرخیدم و خشمگین پرسیدم:

- پس چه طوره که هیچ فیلمی از مجرم ضبط نشده؟

اون ایستاد و نگاهش رو از من برداشت. چهره ش حالتی داشت که می گفت شرمگینه و من از این که خیلی ناگهانی بی ادب

شدم، برای خودم تأسف خوردم!

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم این بار لحنم مالیم تر باشه.

آروم گفتم:

- خانم دیکسی! شما می دونید که اوضاع خیلی قابل تعریف نیست و اون مجرم ممکنه هر جایی در کمین نشسته باشه. خب،

راهه چاره چیه؟ هیچ کاری از دستمون برنمیاد، هیچی نداریم! نه اطالعاتی، نه سرنخی، نه چیزی که بشه حدأقل تشخیص داد

اون کیه. هیچی! 

نفسم رو دم و بازدم کردم و نگاهم رو اطراف سالن خلوت عمارت که حتی تو روشنایی روز هم تقریبًا تاریک بود، گردوندم. چرا

انقدر زود اعصابم از هم متالشی شد؟ یعنی قراره هربار که به ماموریتی فرستاده میشم، این بال سرم بیاد؟ دیوونه میشم!

به خانم دیکسی نگاه کردم که هنوز هم شرمگین سرش رو پایین انداخته بود. برای بار دوم برای خودم متأسف شدم و خطاب

بهش گفتم:

- بسیارخب خانم دیکسی، من عذر می خوام! باشه؟ حاال هم اگر ممکنه، قصد دارم یه کم اطراف عمارت رو بررسی کنم.

اون باألخره سرش رو باال گرفت و من رو نگاه کرد. گفت:

- حتمًا. پس منم میرم تا گزارشه... .

سریع گفتم:

- نه خانم دیکسی! من هنوز هیچ کاری نکردم، لطفًا فعًال به لرد ویلیام چیزی نگید. بعد خودم گزارش میدم.



اول خیره نگاهم کرد و بعد سری تکون داد و به سمت پله ی بزرگ و طالییه سالن حرکت کرد. به طرف در ورودی رفتم و قبل از

اینکه از سالن خارج و داخل محوطه بشم، نگاهی گذرا به راه پله و اون قسمت برج انداختم. می دونستم که نمی تونم به اون جا

برم و پس بی خیالش شدم.

ایستادم و موبایلم رو بیرون آوردم. باالخره بعد از یک روز، دستینی جوابم رو داده بود:

- امیدوارم دوباره ببینمت.

خندیدم و نوشتم: 

- مگه قراره دیگه نبینیم؟

موبایل رو تو جیبم برگردوندم و شروع به راه رفتن کردم.

همون طور که تو محوطه ی بزرگ عمارت قدم می زدم، دست هام رو از پشت به هم دیگه قالب کردم و سرم رو پایین انداختم.

سعی داشتم با نگاهی دقیق، هر چیزی رو که تو این محوطه ی بزرگ و پر درخته رو کشف کنم.

مطمئنًا باید سرنخی از این مجرم مرموز تو این عمارت وسیع باشه. هرچند که پیدا کردنش کار دشواریه!

باوجود این که پرتوهای خورشید همه جای محوطه رو روشن کرده بودن و کامًال هم سوزاننده بودن؛ اما داخل عمارت نیمه روشن

بود. 

هم چنان در حال بررسی اطراف و قدم زدن بودم.

حسی به من می گفت، من باید از همون شب قبل به دنباِل سرنخ ها می گشتم. چون که من برای تحت تأثیر قرار دادن سربازرس و

گروهبانم، بایستی این مأموریت رو موفق آمیز و همچنین سریع تموم می کردم.

اگه این اتفاق بیفته، اون وقت همه تو اداره می فهمن که یه تازه کار هم می تونه عالی عمل کنه؛ اما افسوس که با گذشت یه روز،

من هنوز هم سرنخی پیدا نکردم!

می تونستم از داخل باغی که بودم، دربون گستاِخ دیشبی رو ببینم که داخل اتاقک نگهبانیش چمباتمه زده بود و روزنامه ای تو

دستش داشت. واقعًا اون قصد نداشت به کمک من بیاد؟

خودم در جواب سؤال خودم گفتم:

- حتی یک درصد هم احتمال نده اون مردک پیره بی ادب بیاد کمکت رائیکا!

این هم یک جواب منطقی!

روم رو سمت ساختمون عمارت برگردوندم و سرم رو باال گرفتم. به برج بلند نگاه کردم. چرا به اون جا انقدر گرایـش داشتم؟

شاید فقط کنجکاوی بود؛ کنجکاوی چیزیه که همه دارن. من فقط کنجکاو بودم اون باال چیه؟!

شیشه های پنجره ی برج چرک و سیاه بود. نوک برج به تیزی یه خنجر بود و آجرهای اطرافش نم زده بود.



یعنی کسی اون باالست؟ قطعًا نه؛ راه پله ی خاکی و بدون ردپا این رو ثابت می کرد.

نفسم رو فرو دادم و برگشتم. دست به سـینه همون جا ایستادم و به زمین عمارت که از بین درزهای سنگ هاش گیاه روییده بود

خیره شدم که چیزی از نظرم، تو پرتوی عمیق نور خورشید، روی زمین برق زد! اخمی ریز رو پیشونیم نشست و با عجله به اون

سمت باغ رفتم.

شاخه ی درخت سر راهم رو کنار زدم و به سرعت خم شدم تا اون شئ براق رو ببینم.

یه انگشتر بود! متعجب دست دراز کردم و انگشتره درشت و سنگ کاری شده که به نظر قیمت کرانی هم می داشت رو بین

انگشت هام گرفتم.

بهش زل زدم و با خودم زمزمه کردم:

- این هم از اولین سرنخ!

***

لرد ویلیام انگشتر رو از میون انگشت های کشیده و سفید رنگش، روی میز گذاشت و بعد گفت:

- خیر رائیکای عزیز! هیچ یک از اهالی این عمارت، چنین انگشتری ندارن.

روی صندلی چرم روبه رو میز کار بزرگ و از جنس چوب لرد تکونی خوردم و سعی کردم نگاه از دفتر کار بزرگ و شیک لرد

ویلیام بردارم.

چشم از پنجره ی بزرگ با ویوی منظره ی محوطه، پشت سر لرد گرفتم و رو بهش گفتم:

- شما مطمئنید؟

اوتیس مباشر و ناظر لرد ویلیام از کنار میز عریضی که مطمئنًا برای گردهمایی های کاری لرد ویلیام بود، گفت:

- همگی ما با اطمینان این رو می دونیم خانم داناوان که هیچ کس چنین انگشتری نداره.

به انگشتره روی میز خیره شدم و پرسیدم:

- به تازگی کسی به منزلتون رفت وآمد نکرده؟

لرد ویلیام عمیقًا نگاهم کرد و جوابم رو داد:

- خیر رائیکا، کسی به این جا نیومده.

نفس عمیقی کشیدم. دست به سـینه، به پشتی صندلی چرم تکیه دادم و همون طور که به دیوارهای کاغذدیواری شده و

شومینه ی مدرنه برقی داخل اتاق خیره بودم، با اطمینان گفتم:

- پس این انگشتر صددرصد متعلق به مجرمه.



لرد ویلیام تنها تای ابرویی باال انداخت و لبخندی یک َوری زد؛ اما مباشرش اوتیس، با جدیت پرسید:

- چه طور چنین نظریه ای دارید خانم داناوان؟

نگاه از گلدون های فراوون داخل اتاق با گیاه های زیادش گرفتم، بهش نگاه کردم و گفتم:

- مگه خود شما اظهار بر این نداشتی که هیچ کس به این جا رفت وآمد و نکرده؟

- بله، داشتم.

- مگه نگفتید این برای هیچ یک از اهالی این عمارت نیست؟

اوتیس ابرو باال انداخت و مجددًا جواب داد:

- بله.

صورتم رو به سمت لرد ویلیام برگردوندم که با لبخندی تحسین آمیز تماشام می کرد و انگار حرف هام رو پیش بینی کرده بود، و

بعد گفتم:

- هم چنین چه کسی اجازه میده انگشتر گرون قیمتش با بی حواسی خودش گم بشه؟

لرِد جوون با همون حالت پرسید:

- سعی داری چی بگی رائیکای عزیز؟

تکیه م رو از پشتی صندلی برداشتم و ایستادم. به سمت میز بزرگ و کنده کاری  شده ی لرد خم شدم، دست هام رو روی اون

گذاشتم و سرم رو به سمتش خم کردم و گفتم:

- حرف من اینه  که یک آدم هرگز اجازه نمیده شئ پر ارزشش با بی حواسی خودش گم بشه، همیشه حواسش به اون شئ

گرون قیمت خواهد بود؛ اما اگه وقتی برای حواس جمعی نداشته باشه چی؟ تصور کنید، اگه اون فرد اون قدر عجله برای فرار از

عمارت داشته باشه، پس حواسی براش نمی مونه که بخواد به انگشتری توجه کنه که از دستش دراومده و روی زمین افتاده،

درسته؟

لبخند رو لـب های لرد ویلیام عمیق تر شد. اون هم مثل من روی میز و به سمت من خم شد و با لبخند زیرکش گفت:

- این  طور که به نظر می رسه، یک سرنخ پیدا کردی.

لبخند روی لـب هام عمق گرفت و گفتم:

- اولین سرنخمون، جناب لرد عزیز.

***
تماسم رو با گروهبانم قطع و موبایل رو با خشونت به طرفی پرت کردم.



چرا باور نمی کرد؟ اصًال چرا براش قابل اهمیت نبود؟ به خاطر دارم، زمانی که بازرس داون تنها سرنخ کوچیکی تو ماموریتش

در مکزیکوسیتی پیدا کرده بود گروهبان اون رو کامًال تحسین کرد؛ اما حاال با وجود این که من سرنخی بزرگ تر از داون پیدا

کردم، اون فقط میگه باید بیشتر سعی کنم!

اگه تلفن رو به ویلیام می دادم چی؟ مطمئنًا گروهبان حرف های اون لرد جوون رو بیشتر از من باور می کنه.

به موبایلم روی تـخت نگاه کردم. هنوز پیامی برام از طرف دستینی نیومده بود و این عجیب بود. موبایل رو چنگ زدم و وارد

مخاطبین شدم. شماره ی اون رو وارد کردم و تماس گرفتم. بوق اول و دوم خورد. سوم و چهارم، پنجم و شیشم، هفتم و هشتم

و نهم. چرا تلفن رو جواب نمی داد؟

بوق پونزدهم خورد و اون برنداشت و باالخره اون قدر گذشت تا قطع شد.

متعجب موبایل رو روی تـخت انداختم. عجیب بود. اون همیشه زود جواب تلفن ها و پیام هام رو می داد! واقعًا همه چیز به طرز

فاجعه  آوری بد شده.

از روی تـخت بلند شدم و تو اتاق تاریکم شروع به قدم زدن کردم. انگشتر رو از روی میز برداشتم و بهش خیره شدم. می دونم

که این سرنخ کوچیک می تونه کمکم کنه؛ اما چه جوریش رو هنوز کشف نکردم.

انگشتر رو روی میز برگردوندم و به سمت تراس رفتم. درش رو باز کردم و داخل شدم.

ماه هاللی شکل تو آسمون سیاِه شب و باالی سر این عمارت مخوف معلوم بود؛ اما نورش باعث نمی شد مکان رعب آور این

عمارت، روشن بشه!

روی نرده ها خم شدم و به درخت های انبوه داخل محوطه ی عمارت خیره شدم.

تالش من بی هوده ست یا این که واقعًا گروهبان یه مرد عوضیه؟ مسلمًا گزینه ی دوم! من کارم بد نیست، و برای روز اول کارم

پیدا کردن یه سرنخ خیلی عالیه. تالشم هم به حد کافی و یا حتی بیشتر هم هست؛ اما اون مردک پیر این رو نمی پذیره و ادعا

داره باید بیشتر سعی کنم.

سعی من به جاست، اونه که تالش می کنه سعی کردن های من رو بی هوده جلوه بده!

ذهن و افکارم در حال کشمکش بودن که چشم هام حرکتی رو بین شاخه های درخت ها باغ عمارت تشخیص داد!

ابروهام درهم رفتن و من بیشتر روی نرده خم شدم. نفس هام به شماره از بین لـب های نیمه بازم بیرون می اومدن و چشم هام

فقط و فقط روی همون نقطه مکث کرده بود.

به نرده چنگ زدم و حتی بیشتر خم شدم، به طوری که نصف باالتنه م آویزون روی نرده بود.

یه چیزی اونجا بود. سایه ی بزرگی اون باال، بین شاخه های بلند درخت ها درحال حرکت بود.

چی؟ چه جوری اون باال داشت حرکت می کرد؟ شاید پرنده بود.



چشم هام رو تنگ کردم. صدای برگ های درخت می اومد و واضح بود کسی بین اون هاست.

بعد انگار کم کم اون چیز از اون باال به پایین حرکت کرد و بعد تونستم سایه ی فردی رو که پایین پرید و بین درخت ها و بوته ها

حرکت کرد، ببینم. اون کی بود؟ چیزی تو ذهنم گفت بدون شک همون مجرم معروفی که من دنبالش هستم؛ اما از کجا اومد؟

یک هویی از اون باال پرید پایین. رو درخت بود؟ چه جوری از رو درخت سردر آورده بود؟

چشم هام رو برای بهتر بینی، تنگ تر کردم. سایه روی تنه ی بزرگ درختی افتاده بود و من از حالت سایه، می تونستم حدس بزنم

که فرد مجرم خم شده و در حال وارسی کردن اطرافشه!

اون قطعًا سعی داشت طوری به داخل اتاق آنجل راه پیدا کنه!

اخمی روی پیشونیم نشست و به سرعت به طرف در دوییدم. در رو به شدت باز کردم و با قدم های بلند و تند راهرو و پله ها رو

طی کردم. تندتند پله ها رو پایین رفتم و حتی ممکن هم بود با سر روی زمین فرود بیام؛ اما هرچی که اتفاق بیفته، من اجازه

نمیدم اون مجرم عوضی به داخل اتاق آنجل راه پیدا کنه!

از پله ی آخری پایین پریدم و به طرف در ورودی دوییدم. 

تمایل داشتم لرد ویلیام رو هم خبر کنم؛ اما این رو هم می دونستم که زمان کمه!

اول قصد داشتم در ورودی رو به سرعت باز کنم و بعد با تموم توانم به اون طرف بد وئم؛ اما بعد فهمیدم با این کار اون مجرم

رو هم فرار میدم!

بنابراین آروم دستگیره رو پایین دادم. دستم رو الی در گذاشتم و بعد به آرومی در رو باز کردم. سرکی کشیدم و پام رو بیرون

گذاشتم.

از سالن خارج شدم و با قدم های تند؛ اما آهسته، به طرف ستون هایی که هردو طرف در ورودی عمارت و پله ها قرار داشتن

دوییدم. پشت یکی از ستون ها پناه گرفتم و سرکی کشیدم.

به راحتی نمی تونستم سایه رو ببینم؛ اما می دوستم که همون جاست. با قدم هایی آهسته از پشت ستون بیرون اومدم و

مخفیانه به طرف باغ حرکت کردم.

دست ها و پاهام رو چند اینچی از همدیگه باز کرده بودم تا بتونم با تمرکز بیشتری حرکت کنم. اگه می تونستم همین امشب اون

مجرم رو گیر بندازم، اون وقت بدون هیچ سرنخی و تنها تو یک روز این مأموریت به پایان می رسید و چه قدر این موضوع

شوک آور و حتی تحسین برانگیز میشد.

با هر قدمی که برمی داشتم، تنها به این مورد فکر می کردم و به وجد می اومدم که چه قدر این اتفاق می تونه به نفع من تموم

بشه.

به باغ رسیدم و بعد پشت درختی پناه گرفتم. سرم رو بیرون آوردم و سعی کردم درختی رو که اون پشتش پنهون شده بود رو

پیدا کنم. سایه ش رو نمی تونستم ببینم و حتی نمی تونستم بفهمم اون کجاست!

چند قدمی به جلو برداشتم و بوته های جلوی روم رو آروم کنار زدم. 



تو اون سیاهی شب و تاریکی عمیقی که درخت ها ایجاد کرده بودن، ابدًا می تونستم اطراف رو تشخیص بدم. اون قدر هول

شده بودم که حتی فراموش کردم چراغ قوه بیارم!

کف دستم رو به تنه ی درختی چسبوندم، قدمم رو جلو گذاشتم و بعد با حرکتم به جلو دستم رو هم برداشتم. سعی می کردم

اون رو میون درخت ها پیدا کنم؛ اما انگار ناپدید شده بود!

انگار برای لحظه ای ناامید شدم؛ چون سرجام وسط باغ و میون درخت ها توقف کردم. دست به کمر زدم و تو اون تاریکی نگاهم

رو به اطراف چرخوندم.

پس اون کجا... .

این سؤال در حال شکل گرفتن تو ذهنم بود که یک هو از پشت و توسط کسی، به جلو پرتاب شدم و به  دلیل بی اطالعی،

تلوتلویی خوردم و بعد پخش زمین و چمن ها شدم!

ناله ای کردم و تکونی خوردم که صدایی شبیه به کشیدن ضامن اسلحه رو شنیدم!

با قلبی بی قرار، به سرعت سرم رو باال گرفتم و تونستم بدن مردونه ای که غرق در تاریکی بود و اسلحه ای رو به سمتم گرفته

بود، ببینم.

مرد درست روبه روم اون هم بدون هیچ لباسی و با باالتنه ای لـخت جلوم ایستاده بود.

پشتش یه چیزی آویزون بود. نه، دو چیز آویزون بود. ولی متوجه نمی شدم اون ها چی هستن؛ فقط چیزی مثل ردای بلند بودن

و از پشتش آویزون بودن.

اون تفنگ رو جلوم گرفته بود و من رو نشونه رفته بود.

نفسم با علم به این موضوع که اون مجرم مرده و همچنین مسلح، برید!

تکونی خوردم و خودم رو عقب کشیدم که اون با صدای خراشیده  و تقریبًا گنگی که به من می فهموند به دلیل اینه که ماسکی

رو صورتش داره، گفت:

- نظر من اینه  که اگه قصد مردن داری، یک کم دیگه تکون بخور کوچولوی عوضی.

قلبم بی قرار به قفسه ی سـینه م کوبونده میشد و نفسم مقطع شده بود.

چرا؟ چرا با خودم یه سالح نیاورده بودم؟ اون بدون شک من رو همین حاال می کشت!

یعنی این بدون شروع، پایان مأموریت من و یک بازرس تازه کار بود؟ بدون شک همین طور بود؛ اما کامًال ناعادالنه!

هرگز تصور نمی کردم این قدر بی دفاع و بزدل باشم و خودم رو نفرین کردم!

قصد داشتم چشم هام رو ببندم و صحنه ی مرگم رو نبینم؛ اما همون لحظه کسی از پشت سر اون گفت:

- نظر منم اینه  که اگه قصد مردن داری، بذار اون اسلحه هم چنان دستت باشه مردکه عوضی.



و بعد اون، پشت بند اون حرف، ضربه ی محکمی به سر اون مرد زد و پخش زمینش کرد! 

به سرعت از جام بلند شدم و به اوتیس نگاه کردم. لرد ویلیام با قدم های بلندی خودش رو به ما رسوند، به طرف من اومد و با

عجله بازوم رو گرفت و من رو تقریبًا تو آغـوشش کشید و گفت:

- تو حالت خوبه رائیکا؟

سعی کردم نفس های بریده م رو منظم کنم و بعد گفتم:

- من... بله، خوبم!

اما قلبم هم چنان بی قرار و وحشت زده بود.

ویلیام با چشم های آبی رنگش خیره نگاهم کرد و من هم بین بازوهای قوی اون خیره ش شدم. بعد وقتی فهمیدم موقعیتم چیه،

سریع سرم رو پایین انداختم و اون هم دستش رو از دور بازوم جدا کرد.

اوتیس گفت:

- به موقع متوجه شدید خانم داناوان.

- شما چه طور فهمیدین؟

جواب داد داد:

- ما سایه هایی این پایین داخل باغ دیدیم، مثل درگیری و به سرعت اومدیم.

تای ابرویی باال انداختم و به مردی که پخش زمین شده بود نگاه کردم. به محض اینکه سعی کردم اون چیزهایی رو که پشتش

آویزون بودن تشخیص بدم، ویلیام به سمت مردک مجرم خم شد و جلوی دیدم رو گرفت. ماسک سیاه رنِگ صورتش رو کشید و

پاره کرد. به صورت برنزه و خراشیده ی مرد نگاه کردم و گفتم:

- یعنی تموم شد؟ گرفتیمش؟

اما دقیقًا هم زمان با سؤال من، صدایی از سمت ساختمون اومد و هرسه ی ما به اون طرف دوییدیم.

مردی سیاه پوش و درشت انـدام با زیرکیه تموم پله های ورودی جلوی در ورودی رو طی کرد و در رو به سرعت باز کرد و داخل

پرید!

اوتیس گفت:

- بعید می دونم اصله کاری رو گرفته باشیم!

لرِد جوون هم اضافه کرد:



- مثل این که تبهکار اصلیه ما اونه.

و من هم ناباور زمزمه کردم:

- اون ما رو با این مردک گول زد تا بتونه به راحتی داخل بشه!

همون موقع صدای جیغی از طبقه ی باالی ساختمون بلند شد و بعد من فریاد زدم:

- و حاال هم اون مجرم رفته سراغ آنجل!

این رو با حیرت گفتم و بدون منتظر موندن، به سرعت به  طرف در ورودی ساختمون دوییدم. می تونستم صدای قدم های سریع

اون دونفر رو درست پشت سرم بشنوم.

با عجله از پله ها باال رفتم، در نیمه باز رو به سرعت هل دادم و داخل سالن پریدم. با سرعت به طرف راه پله دوییدم و تندتند

پله ها رو طی کردم. 

همون طور که نفس نفس زنون پله ها رو طی می کردم، به این فکر افتادم که دقیقًا موقع رویارویی با اون قاتل، قراره با چه چیزی

از خودم دربرابرش محافظت کنم؟ و درست همون لحظه که پله ها تموم شد و وارد راهروی طبقه ی باال شدم، نگاهم به میزه

عسلیه کوچیکی گوشه ی راهرو افتاد که گلدونی خالی و قطعًا گرون قیمت روش بود.

بدون فکر و همین طور که می دوییدم، راهم رو کمی کج کردم. در حال دوییدن، دست دراز کردم و به گلدون چنگ انداختم و

بعد تو دستش گرفتم و قدم هام رو تندتر کردم .

نمی دونستم اتاق آنجل کجاست؛ اما طبق غریزه م که صدای جیغ رو دنبال می کرد، پیش رفتم و سمت اتاق انتهای راهرو

دوییدم.

زمانی که به در رسیدم، بی معطلی دره بسته شده رو باز کردم و محکم هلش دادم. 

به محض این که در باز شد چشم هام روی آنجل و اون مرِد سیاه پوش ثابت موند. آنجل رو از پشت گرفته بود و با دست هاش

مهارش کرده بود تا فرار نکنه و آنجل تقلی کنان سعی می کرد اون رو به کناری هل بده.

عالوه بر این که ترس و اضطراب وجودم رو پر کرده بود؛ اما خشمگین هم شدم.

اخم کردم و فریاد زدم:

- هی تو!

سر مرد با اون موهای بلندی که تا باالی گردنش بودن و از زیر نقابه صورتش بیرون ریخته بود و همچنین آنجل به طرفم

برگشت و من بالفاصله گلدون داخل دستم رو محکم به دیوار کوبوندم. گلدون شیشه ای هزارتیکه شد، روی زمین ریخت و

تیکه ای بزرگ و تیز تو دستم موند.

خشمگینانه ادامه دادم:

- اون و ولش کن!



با این که نقابی پارچه ای و سیاه رنگ صورت اون رو پوشونده بود؛ اما می تونستم حس کنم پوزخندی روی لـبش شکل گرفته!

حدأقل این طور حدس می زدم.

بعد اون با صدای بم و خراشیده ای که رگه های تمسخر درش وجود داشت، از پشت اون نقاب گفت:

- اگه نکنم؟

تکه ی تیِز گلدون رو تو دستم فشردم و از الی دندون های کلیدشده م غریدم:

- فکر کنم اون وقت دست های یکی به خون کثیفت آلوده بشه قاتل عوضی!

حاال واقعًا صدای پوزخندش رو شنیدم.

با لحن تمسخرآمیزی گفت:

- دست های کی؟ تو کوچولو؟

قبل از این که بخوام جوابش رو بدم، درست همون لحظه آنجل پاش رو باال آورد و لگد محکمی به وسط پای اون مرد زد و مرد

هم از شوک فریاد بلندی زد و آنجل رو رها کرد و خم شد.

سریع داد زدم:

- زودباش برو بیرون!

آنجل بدون نگاه  کردن به من به سرعت از کنارم گذشت و از اتاق خارج شد.

روم رو برگردوندم تا مطمئن بشم که دور می شه و به محض این که دوباره برگشتم، چیز تیزی داخل شکمم فرو رفت!

دهنم از شوک باز موند و با بهت به مرده روبه روم نگاه کردم که تیکه  ی گلدونه خونی  شده رو از شکمم بیرون کشید و روی

زمین انداخت.

حالم داشت به خاطر درد و سوزشی که تو شکمم پیچیده بود و داشت همه جای بدنم سرایت می کرد به هم می خورد و هم چنان

تو شوک بودم.

ناله ی بلندی کردم و ناخودآگاه و بدون تعادل چند قدم به عقب رفتم که مرد به سمتم اومد و گردنم رو گرفت.

گردنم رو تو دستش فشار داد و رودررو صورتم و از زیر نقابش گفت:

- حاال فکر کنم فهمیدم دست های کی قراره به خون کثیف چه کسی آلوده  بشه!

اون این رو گفت و فشار دستش رو بیشتر و بیشتر کرد.

نفسم در حال قطع شدن بود و دهنم باز برای گرفتن هوا؛ اما به هیچ وجه نمی تونستم هوا رو ببلعم.



چشم هام رو محکم بستم و لحظه ای که دیگه می تونستم مرگم رو جلوی چشم هام ببینم، دستم رو باال آوردم و بعد تیکه ی تیز

گلدون رو به شدت تو پهلوش فرو کردم.

همون لحظه دستش از دور گردنم شل شد و فریاد بلندی زد.

دهن باز کردم و وحشیانه هوا رو بلعیدم. چندبار سرفه کردم و به گردنه دردناکم دست کشیدم.

نگاهه بی جونم رو به مرد دوختم که پهلوی خونیش رو چسبیده بود و فریاد زنان به من ناسزا می گفت.

ناله ای کردم و تکیم رو به دیوار دادم و شکم خون آلودم رو چسبیدم. چشم هام رو محکم به  هم فشار دادم و سعی کردم

نفس هام رو که از درد مقطع و کشیده شده بود منظم کنم.

همون لحظه صدای لرد ویلیام رو از پشت سرم شنیدم که فریاد زد:

- اوتیس داره میره بگیرش!

چشم هام رو به سرعت باز کردم و اون قاتل رو دیدم. همون طور که زخمش رو چسبیده بود، در تراس رو باز کرده بود و روی

نرده خم شده بود تا بپره. اون دیوونه بود!

از جا پریدم و با شوک فریاد زدم:

- اون داره فرار می کنه!

و خواستم سمتش بدوئم که لرد جلوی روم ظاهر شد و شونه هام رو چسبید و همون موقع اوتیس سمت تراس دویید.

مضطرب به ویلیام نگاه کردم که گفت:

- وضعیتت بده. همین جا بمون، اوتیس می گیرش.

و سرش رو برگردوند تا پشت سرش و داخل تراس رو ببینه. من هم نفس نفس زنون و همین طور که دونه های عرق از صورتم

سرازیر شده بودن، به تراس نگاه کردم.

اوتیس داخل شد و به محض این که دست دراز کرد تا قاتل رو بگیره، مرد با یه خیز و پرش از اون جا پایین پرید، صدای بنگ

بلندی اومد و اون از دسترس خارج شد!

با چشم های گرد و دهن باز نگاه کردم که اوتیس خم شد و پایین رو بررسی کرد، بعد صاف ایستاد و سمت ما برگشت.

لرد ویلیام پرسید:

- چیشد؟

اوتیس گفت:

- افتاد روی سقف رولز رویس قربان.



من هم چنان با دهن باز تماشا می کردم. 

لرد ویلیام نفس عمیقی کشید و نفسش رو بیرون داد. بعد سر تکون داد و گفت:

- نگهبان ها رو موقع بدی مرخص کردم؛ اون دیگه فرار کرده!

و بعد سمت من چرخید. به صورتم و زخمم خیره شد. چند ثانیه به زخمه در حال خون ریزیم نگاه کرد، بعد با نگرانی سر تکون

داد و گفت:

- خدای بزرگ این خیلی بده! اوتیس.

اوتیس قدمی به جلو برداشت.

- قربان.

لرد گفت:

- سریعًا یک  دکتر خبر کن .

اوتیس انگار تردید داشت. به زخمم نگاه کرد و بعد خیره ی اربابش گفت:

- قربان! اون... .

لرد با خشونت سرش رو چرخوند و با لحن تندی گفت:

- اوتیس. گفتم، دکتر، خبر کن.

سریع دخالت کردم:

- الزم نیست.

نگاه هردوشون سمت من چرخید و لرد ویلیام سؤالی نگاهم کرد. سر تکون دادم و عقب رفتم تا دست هاش از دور شونه هام باز

بشه، بعد گفتم:

- من حالم خوبه...  .

به زخمم که خون هاش از الی انگشت هام سرازیر بود نگاه کردم و ادامه دادم:

- فقط یک زخمه و یک کم خون.

اوتیس تای ابرویی باال انداخت و گفت:

- خانم داناوان قصد دخالت ندارم؛ اما زخم و خون ریزیتون چیز دیگه ای رو نشون میدن.



نگاهش کردم و با لحن جدی ای گفتم:

- اما نشونه ها و حال من هم یک چیز متفاوت میگن. من خوبم، و این جام تا اون قاتل رو بگیرم نه این که به خاطر یه زخم از

خودم ضعف نشون بدم و از زیر کار دربرم .

لرد ویلیام به من نزدیک شد و گفت:

- من احساس مسئولیتت رو درک می کنم؛ ولی باید مداوا بشی و حدأقل برای یه روز استراحت کنی.

نگاهش کردم.

- من، خوبم!

فکر کنم لحنم کمی تند بود؛ اما به هرحال من آدمی نبودم که زود جا بزنم و برای یک زخم و خون ریزی کارم رو فراموش کنم.

خصوصًا این که این کار برام مهم بود!

مجددًا صحبت کردم و سعی کردم این بار لحنم آروم تر و مؤدبانه تر باشه:

- آقای ویلیام. باور کنید من واقعًا حالم خوبه؛ فقط کافیه زخمم بسته بشه و خون ریزی هم متوقف، همین! جدًا نیازی به نگرانی

نیست.

اون دستش رو روی شونه م گذاشت و با لحنی قدرشناسانه گفت:

- من واقعًا ازت متشکرم رائیکا به خاطر این همه تمرکز و جدیت روی کارت؛ ولی ان قدر بی خیالی در رابـطه با خودت... .

به اون نگاه می کردم و به حرف هاش گوش می دادم؛ اما زمانی که برای یه لحظه نگاهم از روی اون به زمینه پارکت شده ی اتاق

افتاد و تونستم با کمی دقت و ریزبینی چیزی ببینم، حواس و نگاهم کامًال از اون پرت شد!

اخم محوی رو پیشونیم نشست و بدون توجه به ویلیام و حرف هاش، از کنارش عبور کردم و به سمت تخـت آنجل که کنارش

اون چیز رو دیدم حرکت کردم. 

صدای لرد ویلیام از پشت سرم بلند شد:

- چی کار می کنی رائیکا؟ می خوای خون ریزیت بیشتر بشه؟

بدون توجه به حرف هاش، روی زانوم نشستم و سمت اون چیز خم شدم و آروم و با احتیاط اون چیز کوچیک رو بین ناخن هام

گرفتم و سمت صورتم آوردم. یک الخه مو! موی قهوه اییه تیره رنگی که رگه های سفیده بینش خودنمایی می کردن و توی نور

تقریبًا برق می زدن.

با دقت و تمرکز به الخه ی مو زل زده بودم که صدای لرد اومد:

- اون چیه؟

اوتیس به سمتم اومد، باالی سرم ایستاد و به مو نگاه کرد و بعد گفت:



- یک الخه مو! این چیز مهمیه خانم؟

آروم و زیرلـبی زمزمه کردم:

- شاید.

و الخه رو به سمت بینیم بردم و اون رو بو کردم. بوی شامپو، یه شامپوی خاص و آشنا! من اون رو می شناختم؛ شامپوی

مخصوص رنگ آقایون. بله،  می دونستم چیه! 

از جام بلند شدم و روبه صورت های گیج و مبهوت اون ها گفتم:

- این الخه مو می تونه یه جور سرنخ دیگه باشه.

جفت ابروهای لرد باال رفتن و اوتیس پرسید:

- یک الخه مو؟

نگاهش کردم و گفتم:

- بله. اون از یه شامپوی مخصوص رنگ استفاده کرده. جاست فورمن! شامپوی جاست فورمن. می شناسمش.

لرد پرسید:

- و این قراره چه طور به ما کمک کنه رائیکا؟

نمی دونستم چرا؛ اما هربار که اون اسمم رو به زبون می آورد، حس می کردم طور خاصی اون رو میگه و یک کمی برام عجیب؛

ولی شیرین بود! حس می کردم اون از به زبون آوردنه اسمم لـذت می بره و عجیب این بود که من هم لـذت می بردم!

سعی کردم تمرکز کنم و اون درد شکمم و هم چنین نوع به زبون آوردنه اسمم رو از زبون لرد جوون فراموش کنم. بعد براشون

توضیح دادم:

- خب، ما مطابق اسم شامپو و این که کجا و چه کسی می فروشتش به اون جا می ریم و بعد اسم و مشخصات اون رو از

فروشنده پرس وجو می کنیم و بعد، خب واضحه بعدش. خیلی راحت می تونیم گیرش بندازیم. البته باید بعدش به اداره  بریم تا

از طریق سیستم ردیابیش کنیم.

لرد ویلیام و اوتیس برای چندلحظه فقط تماشام کردن، و بعد یک هو لرد جوون بلند خندید و دست زد! از رفتار ناگهانیش

متعجب شدم و گیج نگاهش کردم. زخمم رو که انگار خون ریزیش در حال بند اومدن بود رو چسبیدم و متعجب به اوتیس نگاه

کردم که ریلکس و عادی به اربابش نگاه می کرد؛ انگار براش رفتارهای لرد ویلیام عادی بود. 

قهقه ی ویلیام تموم شد و دست هاش رو پایین آورد. به من نگاه کرد و با لحنی تحسین برانگیز گفت:

- عالیه، عالیه! 

بعد به من اشاره کرد و ادامه داد:



- به این میگن هوش، هوش یک افسر واقعی! عالیه، عالی.

نمی  تونستم دروغ بگم، اقًال به خودم! من واقعًا تا بی نهایت ذوق زده شده بودم! همیشه از همون بچگی عاشق این بودم که کسی

از من تعریف و هوش و خالقیتم رو تحسین کنه. بدون اراده ذوق زده می شدم؛ خصوصًا وقتی مادرم... .

یک هو ذهنم دست از تفکر برداشت. نه، هیچی! نمی خوام دیگه یادم بیاد. کافیه!

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم ذوق و ناراحتی ناگهانیم رو نشون ندم. فقط لبخند زدم و آروم گفتم:

- ممنونم.

اوتیس به سمت در رفت و گفت:

- من برم تا اون مکان رو شناسایی و پیدا کنم.

لرد ویلیام نگاهش کرد و گفت:

- خوبه. آنجل هنوز پیش خانم دیکسیه، بهش بگو بره به اتاق طبقه ی پایین، در دوم، این جا نیاز به مرتب  کردن داره.

اوتیس اطاعت کرد و بعد از اتاق خارج شد.

مجددًا نفس عمیق کشیدم تا دردم رو فراموش کنم و کمی زخمم رو فشردم. لرد به زخمم نگاه کرد و به طرفم اومد. روبه روم

ایستاد و بعد مقابل پاهام نشست تا زخمم رو بررسی کنه.

از این که اون جلوم زانو زده بود معذب شده بودم. خواستم من هم بشینم که دستش رو برای توقفم باال آورد و گفت:

- نه صبر کن، همون طور وایسا.

لـب هام رو محکم به هم فشردم و نفسم رو فرو دادم. شدیدًا معذب بودم.

زمانی که دست لرد ویلیام پایین لباسم رو گرفت تا باال بده، دیگه بیش از پیش معذب و وحشت زده شدم! اون لباسم رو گرفت

و آروم باال داد و همزمان نفس من هم قطع شد.

وقتی که دست سردش رو روی پوست شکمم حس کردم، چشم هام رو بستم و لـب هام رو به هم فشردم.

نمی خواستم به خودم اعتراف کنم که این تماس برام شیرین بود، متنفر بودم اعتراف کنم!

اون طوری شکمم رو لمس می کرد انگار که به جای بررسی زخمش، داشت نوازشم می کرد و این باعث میشد قلبم بی قرار بشه.

زمانی که حس کردم اون درحال پیشرویه و من هم دارم از خود بی خود می شم، به سرعت و بدون فکر دستش رو گرفتم و

گفتم:

- نه!



و سریع لباسم رو پایین دادم.

اون لحظه این قدر در شوک بودم که توجه ای به سرمای دستش تو دستم نکنم. توجه ای به این نکنم که تماس دست هامون یک

حس عجیب و جالب و کمی هم شیرین برام داشت. عجیب بود!

لرد سرش رو باال گرفت، با چشم های آبیه آسمونیش به من نگاه کرد و پرسید

- چرا؟ فقط دارم وضعیتش رو چک می کنم.

سر تکون دادم و گفتم:

- خودم می تونم. فقط کمک های اولیه الزم دارم. پنبه، محلول ضدعفونی کننده و پمد و باند. همین!

- مطمئنی تنهایی می تونی؟ خب، من فقط می خوام زخمت رو ببینم؛ شاید نیاز داشته باشه بری بیمارستان.

به سرعت گفتم:

- نه نه اصًال الزم نیست! من حالم خوب خوبه؛ جدی میگم.

اون که انگار از رفتارهای من متعجب شده بود، با نگاهی مات تماشام کرد و بعد بلند شد و گفت:

- بسیارخب. اگه این طور می خوای... .

سریع گفتم:

- بله، همین جور خوبه! ممنون.

اون متعجب نگاهم کرد. سر تکون داد و گفت:

- می خوای تا اتاقت همراهیت کنم؟

همون طور که زخم شکمم رو چسبیده بودم، به سمت در رفتم و گفتم:

- نه ممنونم، خودم می تونم. برای فردا بهتره آماده باشم تا بریم پیش فروشنده ی شامپوی جاست فورمن که اطالعات بگیریم.

انگار گیج بود و نمی دونست از رفتارهام متعجب بشه یا بخنده. فقط لبخند زد و گفت:

- باشه رائیکا، خوابای خوب ببینی! 

این بار فقط کلمه ی «رائیکا» برام عجیب نبود، بلکه کل جمله ش یه جور خاصی بود! انگار منظور خاصی داشت؛ اما واقعًا چی؟

اون فقط گفت خواب های خوب ببینم.

اوه رائیکا تو دیوونه شدی!



براش سر تکون دادم و آروم گفتم:

- هم چنین! شب بخیر.

این رو گفتم و اون رو با اون لبخند عریضش ترک کردم.

***
صبح بعد از صرف صبحونه و عوض کردن بانداژ زخمم، طبق اطالعاتی که اوتیس به دست آورده بود و هماهنگی با لرد ویلیام،

به مغازه ای که می دونستم اون قاتل از اون جا خرید کرده حرکت کردم.

اول لرد اصرار داشت همراه من بیاد یا حدأقل اوتیس و یکی از بادیگاردهاش رو همراهم بفرسته؛ اما همیشه برام این نکته قابل

اهمیت بوده؛ من مستقل هستم! بنابراین تنها به اون مغازه اومدم.

زمانی که در کثیف و قدیمی مغازه رو باز کردم و هل دادم، زنگوله ی باالی اون صدا داد و همون موقع مردی از زیر پیشخوان

بیرون اومد. مرد جوونی که خریدش تموم شده بود نایلونه نوشیدنی های الـکیش رو تو دستش جابه جا کرد و بعد از نیم نگاهی

به من، از کنارم گذشت و بیرون رفت.

مرد صاحب مغازه کامًال از زیر پیشخوان بیرون اومد. نگاهم کرد و گفت:

- می تونم کمکتون کنم؟

همون طور که اطراف رو بررسی می کردم در رو بستم . مغازه ی کوچیک و قدیمی ای بود. دیوارهای گچی رنگ ورورفته بودن و

نصفی از گچ هاشون ریخته بود. روی دیوار تنها یه ساعت ساده که خراب هم بود نصب شده بود.

به سمت پیشخوان رفتم و گفتم:

- بله، اگه ممکنه.

اون طرف پیشخوان پر از قفسه های مواد غذایی، شوینده، خوراکی، بهداشتی و غیره بود. نگاهم دقیقًا روی همون شامپوی

مدنظرم افتاد که مرد دست های بزرگ و تیره ش رو با پیشبند کثیف و تیره ای که روی پیرهن راه راهه سرمه ایش پوشیده بود

پاک کرد و روی میز گذاشت.

گفت:

- خب، بفرمایید.

نگاهش کردم. توپر بود و پوستی تیره داشت که حدس زدم به خاطر آفتاب سوختگی باشه. به عالوه ی موهای کم پشته مشکی و

چشم های قهوه اییه تیره. 

- ازتون یک سری مشخصات درمورد مردی می خواستم که شامپویی به اسم جاست فورمن رو خریداری کرده.

اون مستقیم با اون چشم های تیره و جدیش که انگار می خواستن تا ته ذهنت نفوذ کنن به من خیره شد و گفت:

- خانم روزی هزاران نفر میان و همچین شامپویی می خرن. من چه طور می تونم کمکتون کنم وقتی هیچ تصوری از چهره ش



ندارم؟ دقیق تر بگید لطفًا.

- مشکل همین جاست، آقا. منم هیچ تصویری ازش ندارم و تاحاال هم ندیدمش.

اون اخمی محو بین پیشونی عرق کرده اش نشوند که چروک هاش رو بیشتر کرد. گفت:

- نداری؟ ببینم، اصًال برای چی دنبالشی؟ کی هستی تو؟

- اینش مهم نیست؛ فقط من به مشخصات اون نیاز دارم.

چند ثانیه نگاهم کرد، بعد سرش رو تکون داد و گفت:

- نه! متأسفم، من هیچی نمی دونم. حاال هم اگه چیزی نمی خواین، روز خوش.

اون این رو گفت و به من پشت کرد و سرگرم جابه جای مواد روی قفسه شد. نفسم رو آه مانند بیرون دادم و انگشتری که پیدا

کرده بودم رو از جیبم بیرون آوردم. اون رو روی میز گذاشتم و سمت مرد هل دادم و گفتم:

- این براتون آشنا نیست؟

اون چرخید و بعد از نگاه کردن به من، به انگشتر روی میز خیره شد. چند ثانیه موشکفانه نگاهش کرد و بعد سر بلند کرد و

گفت:

- فکر کنم بشناسم.

حاال امید و حس پیروزی تمام وجودم رو پر کرده بود.

هیجان زده دست هام رو لبه ی پیشخوان گذاشتم و پرسیدم:

- جدًا؟ خب، چی می دونی؟

اون اخم محوی کرد، سرتاپام رو از نظر گذروند و با حالت خشک و جدی ای گفت:

- اصًال تو کی هستی که اطالعات می خوای؟ جاسوسی؟

با حالت عاقل اندرسفیه نگاهش کردم و بعد کارت شناساییم رو از جیبه بـغل کت کوتاهی که پوشیده بودم بیرون آوردم، بازش

کردم و اون رو دقیقًا جلوی صورتش نگه داشتم و جدی گفتم:

- بازرس داناوان از اداره ی فینیکس!

کارت رو داخل جیبم برگردوندم و خیره ی چشم های گرد و متعجبش ادامه دادم:

- دنبال یک قاتل فراری. 

اون هم چنان با چشم های متعجب و دهنی نیمه باز من رو تماشا می کرد. تای ابرویی باال انداختم و گفتم:



- اگه هنوز باور نکردی جاسوس نیستم، می تونم با افسر ارشدم تماس بگیرم و بهش اطالع بدم که یه فروشنده ی خوارباری

نمی خواد به یک بازرس پلیس کمک بکنه و باهاش هم کاری کنه. البته... .

نگاهی به اطراف و قسمت نوشیدنی ها انداختم و ادامه دادم:

- شاید به دلیل گرون فروشی هم دست گیرت کردن.

اون با نگاهی متعجب نگاهم کرد و با لحنی مضطرب پرسید:

- گرون فروشی؟

روم رو طرفش برگردوندم و نگاهش کردم. لـبم رو به پایین متمایل کردم و شونه باال انداختم و گفتم:

- اینا ده دالرن، روشون زده ده دالر؛ اما... .

نگاهم روی پیشخوان و مبلغ پولی که روش بود و می دونستم پول همون مردیه که موقع ورودم به مغازه از کنارم عبور کرد،

افتاد و ادامه دادم:

- من این جا چیزی بیشتر از ده دالر می بینم.

اون نگاهی هول هولکی به پول ها انداخت. به سرعت اون ها رو تو مشت گٌنده اش جا داد و بعد با اخم به من گفت:

- از کجا می دونی پول اون نوشابه هاست؟

لبخندی زیرکانه زدم و گفتم:

- مسلمًا فروشنده ها بعد از تحویل مبلغ کاالشون از خریدار اون رو داخل یه کشو یا گاوصندوق می ذارن، نمی ذارن رو میز بمونه.

از اون جایی که اون مردی که نوشیدنی های ده دالری خریده بود آخرین نفری بوده که از این جا بیرون رفت و تو هم اون زیر

بودی و وقت نکردی پول های حساب شده رو از رو میز برداری، پس می تونم نتیجه بگیرم اون پول ها متعلق به همون مردیه که

نوشیدنی خریده.

ثانیه ای متفکر نگاهش کردم، بعد ابرو باال انداختم و ادامه دادم:

- نوشیدنی ده دالری ای که تو دو برابرش رو حساب کردی!

این رو گفتم و به پول های داخل مشتش اشاره کردم.

حاال چشم های جدیش رنگ حیرت و شگفتی به خودش گرفته بود و دهنش کامًال باز مونده بود. از چهره ش تعجب هویدا بود.

لبخندی کج گوشه ی لـبم نشوندم، شونه باال انداختم و گفتم:

- شاید درایت باالیی دارم!

اون با همون حالت خشک و متعجب، آروم زمزمه کرد:



- تو... تو نمی تونی این کار رو کنی!

اخم محوی بین پیشونیم نشوندم، دقیق نگاهش کردم و با چشم های ریز و صدایی به دروغ متعجب، آروم و زیرلـب گفتم:

- شایدم احتکارکننده ای! 

به سرعت عکس العمل نشون داد و با عصبانیت و  شگفتی فریاد زد:

- این اراجیف رو تمومش کن!

دست به سـینه شدم و با نگاهی متفکر به روبه روم، سر تکون دادم و گفتم:

- البته فراموش نشه که نوشیدنی های الکـلی ممنوع شده.

این رو گفتم و با چشم های گرد نگاهش کردم و گفتم:

- اوه مرد! جرمت مدام داره سنگین و سنگین تر میشه!

اون با عصبانیت چشم هاش رو بست. مشتش رو محکم تر کرد و با صدایی بم و دورگه گفت:

- فقط بگو چی می خوای و گورت رو از این جا گم کن لعنتی!

لبخندی پیروزمندانه کنج لـبم نشست. نقشه م به خوبی پیش رفته بود!

دست هام رو روی میز گذاشتم، به جلو خم شدم و گفتم:

- فقط ازت می خوام اطالعاتی راجب صاحب این انگشتر بهم بدی.

این رو گفتم  و انگشتره رو میز رو بین انگشت هام گرفتم. چشم هاش رو باز کرد و به انگشتر خیره شد.

ادامه دادم:

- و هم چنین یه کپی از فیلمی که دوربین هات ضبط کردن.

و برگشتم و نگاهی به دوربین مداربسته ی باالی مغازه کردم. بعد نگاهم دوباره روی چشم های اون ثابت شد. اون هم چنان با

اخم محوی مابین پیشونیش به من خیره بود. دقیق نگاهش کردم، سرم رو جلو بردم و آروم گفتم:

- اینا حتمًا بینشون یه مکاتبه ای هسته! انگشتر، شامپو، فیلم های دوربین مداربسته. من مطمئنم و این رو هم می دونم که تو هم

مسلمًا مثل هرکس دیگه ای نمی خوای یک قاتله زنجیره ای تو شهرتون پرسه بزنه.

ابروهام رو باال دادم، سر تکون دادم و آروم ادامه دادم:

- من تنها کسی ام که می تونه اون رو بگیره؛ پس کمکم کن.



اون کمی نگاهم کرد؛ بعد گفت:

- یک دختر جوون چه طور می تونه اونا رو دست گیر کنه؟

پرسیدم:

- کیا؟

- اون موجودات رو.

گیج شده بودم و متوجه ی منظورش نمی شدم. با حالت سردرگمی پرسیدم:

- موجودات؟

اون صداش رو پایین آورد. انگار فکر می کرد اون ها همین نزدیکی هستن و صداش رو می شنون! آروم گفت:

- اونایی که باعث این خرابی ها شدن. 

- کدوم خرابی ها؟

اون با لحن تمسخرآمیزی گفت:

- تو چه طور پلیسی هستی که از هیچی خبر نداری؟

سوال کنایه آمیزش رو نادیده گرفتم و دوباره پرسیدم:

- کدوم خرابی ها؟

اون دوباره صداش رو پایین آورد.

- قتل های زنجیره ای، کشت وکشتارهای بی رحمانه و مخفیانه، نبش قبرها، کسایی که مفقوداالثر شدن و اجسادی که بعد از ماه ها

پیدا شدن.

متعجب پرسیدم:

- اونا با جسدا چیکار کردن؟

کلمه ی «اونا» رو طوری به زبون آوردم که انگار می دونستم منظور از «اون ها» دقیقًا چه کساییه؛ درحالی که واقعًا نمی دونستم.

اون «اون ها» رو «موجودات» خطاب کرد. یعنی انسان نبودن؟!

اون گفت:

- من ندیدمشون؛ اما مردم شایعه کرده بودن که سر و گردنی نداشتن؛ فقط یک تنه ی بدون سر و گردن بوده!



با شگفتی پرسیدم:

- یعنی اونا سر و گردن جسدا رو جدا کرده بودن؟! برای چی؟

اون تقریبًا غرید:

- من از کجا بدونم؟ فقط می  دونم اونا آدم خوارن.

- اونا چی هستن؟!

اون آب دهنش رو قورت داد. انگار واقعًا می ترسید و از این واقعیت وحشت کرده بود.

آروم گفت:

- نمی دونم؛ اما... .

مکث کرد. با چشم های تیره ش مستقیم به چشم هام زل زد. می تونستم ترس و وحشت رو داخل چشم هاش ببینم. ترس از اون

«موجودات»! 

جونور هایی که معلوم نبود چی هستن؛ اما انگار واقعًا ترسی عمیق تو دل مردم این شهر انداخته بودن.

اون مستقیمًا به من زل زد. صداش گویا از انتهایی ترین عمق یه چاه بیرون می اومد. مثل یه زمزمه. یه نجوای آروم. مخاطبش

من بودم؛ اما انگار داشت با خودش حرف میزد:

- انگار داره آخرالزمان فرا می رسه!

***
- ممکنه فیلم رو به دقیقه ی شونزده و سه ثانیه برگردونی؟

این رو از اوتیس درخواست کردم و اون همون طور که روی صندلی پشت میز کنفراس اتاق لرد ویلیام نشسته بود و لپ تاپ

روبه روش بود، با درخواست من سرش رو برگردوند و ثانیه ای به من نگاه کرد؛ بعد مجددًا برگشت و بدون حرفی انگشتش رو

روی تاچ  پده لپ تاپ حرکت داد و کپی فیلمه ضبط شده رو عقب زد.

همون طور که باالی سر اوتیس و پشت صندلیش ایستاده بودم، دستم رو روی صندلیش گذاشتم و یکمی روی اون و سمت

لپ تاپ خم شدم تا دقیق تر ببینم.

فکر و ذهنم هنوز درگیر صحبت هایی بود که یک ساعت پیش با اون مرده خواربار فروش داشتم. اون درباره ی یک سری

موجودات آدم خوار حرف میزد و بعد گفت آخرالزمان نزدیکه!

منظورش جدًا چی بود؟ داشتم گیج می شدم و خیلی هم کنجکاو بودم. دوست داشتم موضوع رو با اوتیس و لرد درمیون

بذارم. اون ها باید می دونستن که عالوه بر یه قاتل، کس های دیگه هم هستن که ممکنه خطری بدتر از اون به حساب بیاین؛ اما

نتونستم بگم. نمی تونستم ریسک کنم و این افکار مسخره رو با اون ها درمیون بذارم. اون وقت پیش خودشون چی فکر

می کردن؟ یه دختر جوون که درگیر خرافات و شایعات شده؟ گروهبان و سربازرسم چی فکر می کردن؟



ذهنم درگیر بود که یک هو چیزی تو فیلم دیدم. ناخودآگاه ابروهام درهم رفتن و چشم هام رو ریزتر کردم.

لرد که روی صندلی کناری اوتیس نشسته بود، پرسید:

- چی می بینی رائیکا؟

الزم بود تا دوباره تکرار کنم که چه حسی به من دست داد وقتی مجددًا اسمم رو به زبون آورد؟

همین طور که خیره ی صفحه ی لپ تاپ و مردی بودم که تقریبًا مطابق مشخصاتی بود که اون مرده فروشنده به من داده بود،

گفتم:

- فکر کنم پیداش کردم!

لرد ابرو باال انداخت و پرسید:

- جدًا؟

و اوتیس هم اخم محوی کرد و صورتش رو نزدیک صفحه برد و دقیق نگاه کرد.

با دقت به تصویر مردی قدبلند و الغرانـدام که پشت پیشخوان ایستاده بود و در حال صحبت بود نگاه کردم. پوستی برنزه

داشت و من این رو از رنگ دست ها و گردنش فهمیدم؛ چون دوربین پشت پیشخوان ضبط کرده بود و صورتش معلوم نبود.

موهای تقریبًا بلند به رنگ مشکی تا گردنش داشت و به همراه جین سیاه و چسبونش، ژاکتی خاکستری رو پیرهنه ساده ش

پوشیده بود.

سعی کردم صورتش رو ببینم؛ اما واضح نبود.

لرد دوباره پرسید:

- خودشه؟

آروم و زیرلـبی جواب دادم:

- به گمونم!

این رو زمزمه کردم و بعد خطاب به اوتیس آروم گفتم:

- لطفًا اجازه بده... .

و از پشت صندلی کنار اومدم و کنارش ایستادم و سمت لپ تاپ خم شدم. اوتیس متوجه شد و خودش رو روی صندلی عقب

کشید و من جلو رفتم و انگشتم رو روی تاچ پد گذاشتم.

دقیق به صفحه خیره شدم و انگشتم رو حرکت دادم و ویدیو رو چند ثانیه جلو زدم. هم چنان هم ایستاده بود و پشت به

دوربین بود. لـبم رو الی دندونم بردم و دوباره کمی جلو زدم. این بار حرکت کوچیکی کرد و چند قدم عقب اومد؛ انگار که قصد

رفتن داشت.



مکث کردم و دقیق و با دقت به صحنه زل زدم.

صدای لرد ویلیام بلند شد:

- رائیکا مطمئنم اگه برای منم تعریف کنی حتمًا خوش حال میشم!

همون طور که تموم حواس و نگاهم پِی صحنه ی روبه روم بود، دستم رو باال بردم و گفتم:

- لطفًا!

و این لطفًا یعنی خواهش من برای این که بهم فرصت بدن؛ لرد فهمید و سکوت کرد. همون لحظه مرد سر تکون داد و برگشت و

باالخره من تونستم چهره ی اون قاتل رو ببینم!

چیزی که تو صورت تیره و خشنش خودنمایی می کرد، خراش عمیقی بود که از باالی پیشونیش تا بین ابروهاش امتداد داشت.

چونه ی زاویه داری داشت به همراه خط چونه ی عمیقی که حتی تو این فیلم بی کیفیت، قابل رؤیت بود. ابروهای پرپشتش درهم

بودن و من خیلی خوب نمی تونستم چشم ها و حالت نگاهش رو تشخیص بدم.

بالفاصله فیلم رو نگه داشتم و اشاره کردم و بلند گفتم:

- ایناهاش، خودشه!

و همون لحظه و دنباله ی حرفم، در اتاق لرد ویلیام باز شد و آنجل با چهره ی آروم اما جدی و سردش نمایان شد.

هممون سر بلند کردیم و نگاهش کردیم و لرد گفت:

- آنجل! چیزی الزم داری؟

آنجل هیچ حرفی نزد؛ فقط در رو کامًال باز کرد و کامل داخل اومد و من فهمیدم چیزی تو دست چپشه. به پایین و دستش نگاه

کردم و با دیدن چیزی که داخل دستش بود، چشم هام تا حد امکان گرد شدن و ناخودآگاه هین کشیدم و دستم رو جلوی دهنم

گذاشتم.

آنجل بدون توجه به وحشت من و نگاه کردنم، با اون چشم های بی روحش به پدرش نگاه کرد و با لحن آروم و سردی گفت:

- حدودًا سه سالش بود، دختر بود.

این رو گفت و جسد خرگوشه سفیدرنگی که سری به بدنه غرق در خونش نداشت رو باال آورد و جلوی همه مون گرفت تا ببینیم!

خون های سرخ از گردنه بدون سر خرگوش جاری شده بودن و قطرات  سرخ خون بدن سفید خرگوش رو رنگی می کرد و روی

 زمین می ریخت.

من هنوز تو شوک بودم و با چشم های گرد خیره ی جسد خرگوش که لرد گفت:

- مهم نیست چند سالش بود و جنسیتش چی بود، مهم اینه االن یک تیکه گوشته بدون سره آنجل. حاال هم اون جنازه رو از

این جا دور کن تا بیشتر از این این جا رو به گند نکشیده.



حاال از حرف لرد جوون در حیرت بودم. 

- مهم نیست چند سالش بود و جنسیتش چی بود، مهم اینه االن یک تیکه گوشته بدون سره!» واقعًا؟ یعنی بی احساس  بودن در

این حد؟ شاید اون فقط یه حیوون بود؛ اما اون هم مثل ما زنده بود و به دنبال تالش برای بقا. اون حیوون مورد عالقه ی آنجل

بود؛ شاید هم دوستش؛ ولی حاال یه جسده بدون سره غرق در خونه! خدای بزرگ!

آنجل که گویا خیلی هم دلش به حاله خرگوشه مرده ش نسوخته بود، بدون حرف و حالتی تو چهره ش، عقب گرد کرد و برگشت

و از این جا دور شد.

بالفاصله سمت لرد ویلیام رو کردم و گفتم:

- این رفتار درست نبود!

اون برگشت و سؤالی نگاهم کرد. پرسید:

- کدوم رفتار؟

اخم کردم و گفتم:

- اون یکی از حیووناش رو کشته شده دیده، و حاال شما به جای این که بیاید باهاش حرف بزنین که یه وقتی نترسه و ناراحت

نشه، این جوری می گین اون فقط یه تیکه گوشت بدون سره؟

اون تای ابرویی باال انداخت و گفت:

- فکر نکنم چیزی به غیر از این بوده باشه. به عالوه، حقیقت همیشه تلخه و اون باید یاد بگیره حقیقت ها رو بپذیره رائیکا.

بی نهایت عالقه داشتم فریاد بزنم و بگم ان قدر من رو این جوری صدا نزن! ان قدر اسم لعنتیم رو با اون لحن عجیب که سرتاپام

رو گر می کنه به زبون نیار؛ اما دهنم رو بسته نگه داشتم.

گفتم:

- ولی شما نباید این رو بهش می گفتین!

- من نمی تونم دروغ بگم رائیکا.

نه! نه، نمی تونستم با اون بحث کنم. من آدمی نبودم که تو بحث و مشاجره ای کم بیارم، تا حد امکان از خودم دفاع می کردم؛

اما حاال، در این زمان و مقابل این مرد، رسمًا کم آوردم و خودم هم می خواستم ادامه ندم. نمی خواستم ان قدر اسمم رو با اون

لحن صداش به زبون بیاره.

بنابراین تنها فقط سر تکون دادم و گفتم:

- نمی دونم؛ ولی شاید شما واقعًا یک آدمه بی احساسین!

این رو با دل خوری گفتم و بدون توجه به نگاه های متعجب اوتیس و نگاهه خیره ی لرد، به سمت در رفتم و از اتاق خارج شدم.



می خواستم دنبال آنجل برم. نمی دونم چرا؛ اما دیدن این دختر و این که حس می کردم احساس تنهایی می کنه و غمی تو

وجودش نهفته ست که نمی خواد نشونش بده، باعث میشد یاد گذشته ی خودم بیفتم و من هم احساس تنهایی کنم. احساس

غم، تنها بودن، از دست دادن!

به زمین نگاه کردم. لکه های سرخ خون رو زمین بودن و تا انتهای راهرو و راه پله ادامه داشتن. به دنبال لکه های خون بدون

فکرکردن به حس انزجاری که تو وجودم بود، به سمت راه پله رفتم.

تا پایین پله ها و رسیدن به طبقه ی دوم خون ها تموم نشدن. رو پله ی آخری ایستادم و به دنباله ی لکه ها نگاه کردم و دیدم به

جلوی دری نیمه باز می رسن و اون جا انتهای لکه های خون بود.

از روی پله پایین اومدم و به سمت در رفتم. روبه روش ایستادم و به جلو خم شدم و از الی در به داخل سرک کشیدم. آنجل

داخلش بود! متعجب شدم. مگه اتاق آنجل یکی دیگه نبود؟!

دنبال جواب این سؤال بودم که یک هو با صداش سیخ شدم:

- این عادت همه ی پلیس هاست که تو همه کار کنجکاوی کنن؟

چند ثانیه مکث کردم تا به خودم بیام؛ بعد صاف ایستادم و در رو کامل باز کردم. اون بدون نگاه کردن به من و پشت به من

روبه روی کمد قدیمی و پوسته پوسته شده ای ایستاده بود و کاری می کرد.

قدمی به داخل برداشتم، تو چهارچوب دره اتاق ایستادم و دست به سـینه گفتم:

- قائدتًا کار یه پلیس همینه تا بتونه همه ی اتفاقات رو بررسی کنه، مجهوالت رو پیدا کنه و در آخر همه رو حل کنه و پرونده رو

ببنده. نه؟

این بار سمتم برگشت، با اون چشم های تیله ای و بی احساسش نگاهم کرد. بعد از چند ثانیه زل زدن به من، با همون صدای سرده

همیشگیش بهم گفت:

- گاهی هم عالوه بر این که مجهوالت همون مجهول می مونن، یه سری جهل های دیگه هم بهشون اضافه می شن؛ مثل جنازه ی یه

پلیس که سعی داشت یه قاتل و مقتول هاش رو شناسایی کنه ولی دسته آخر خودش جزء همون مقتولین شد.

سکوت کرده بودم. در واقع تو حیرت بودم و نمی دونستم این حرف عجیب اون رو یک جور تهدید درنظر بگیرم یا هشدار!

فقط آروم پرسیدم:

- مقتولین؟!

برام سؤال بود اون مجرم چه قدر انسان کشته که این طور با وحشت بهش می گیم قاتل؟ همچنین می خواستم بدونم اون هم

جزو همون «موجودات» هسته؟ آیا اون هم انسان نیست؟ اما چیزی که من تو اون فیلم دیدم مثل انسان بود.

آنجل بدون تغییری تو چهره ش، فقط از جلوی کمد رنگ ورورفته کنار رفت و گوشه ای ایستاد و من تونستم در بازه یکی از

کشوهای اون رو ببینم. انگار چیزی داخلش بود.



نگاه مرددی به اون انداختم و بعد از حالت دست به سـینه خارج شدم و آروم به  طرف کمد و کشو حرکت کردم.

مقابلش توقف کردم و نگاهه لرزونم رو از اون باال به پایین و داخل کشو دوختم و زمانی که داخلش رو دیدم، متوجه ی

منظورش از مقتولین شدم و به عمق فاجعه و جنایت پی بردم.

ناخودآگاه زخمم رو چسبیدم. از شوکی که ناگهانی به من وارد شد، زخم شکمم تیر کشید و درد تو شکمم پیچید.

داخل کشو، هر طرفش که نگاه می کردی، داخل کارتن های قدیمی و پاره پوره جسد انواع حیوون ها رو غرق در خون و بدون

عضوی از بدن شون می دیدی! الک پشت، سنجاب، پرنده، بچه گربه، و اون خرگوشه بی چاره. همشون به فجیح ترین طرز ممکن

قتل عام شده بودن و تیکه ای از بدن شون رو از دست داده بودن. خون هاشون هم سراسر کشو و کارتن ها خشک شده بود.

احساس تهوع داشتم. چندش و حال به هم زن بود؛ خیلی زیاد! دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و رو برگردوندم. 

صدای آنجل اومد که گفت:

- هربار که جنازه ی حیوون هام رو رو تخـتم می بینم بیشتر از روز قبل به این نتیجه می رسم که قراره یک روز بمیرم!

دستم رو برداشتم و سمتش برگشتم. صدا و لحنش ناامید بود. اون نباید این قدر ناامیدانه صحبت می کرد. شاید این یه مشکل

بزرگ بود؛ اما من معتقد بودم که مشکالت برای حل شدن هستن، و حل کردنه مشکالت هم برای افزایش قدرت و هوش ما در

مواقع سخت!

چند قدم به سمتش رفتم و گفتم:

- ِهی! تو نباید ان قدر ناامید و نگران باشی آنجل. مشکالت وجود دارن تا روزی حل بشن. اگه راه حلی وجود نداشته باشه،

قائدتًا مشکلی هم نباید وجود داشته باشه. مطمئنم همه چیز درست میشه و تو هرگز صدمه نمی بینی!

مقابلش ایستادم، دستم رو روی شونه ش گذاشتم و خیره ی چشم های تیله ایش ادامه دادم:

- من این رو بهت قول میدم آنجل.

اون نگاهش رو باال آورد و به من خیره شد. برای چند ثانیه، فقط چند ثانیه، تونستم نوری تو چشم های سرد و آبیش ببینم. اون

نگاهه بی روح خیلی ناگهانی ناپدید شد و انگار که اون تمام مدت فقط در حال تظاهر بوده، حاال خود واقعیش بود که منتظر

بوده کسی باهاش حرف بزنه، آرومش کنه و بهش امید بده.

به صورت آرومش لبخند زدم و برق امید رو تو چشم هاش دیدم؛ اما انگار که تازه به خودش اومده باشه و نمی خواست کسی

این حالتش رو ببینه، سریع نگاهش رو از من گرفت، دور شد و بعد بدون حرفی از اتاق بیرون رفت.

تو اون زمان یه چیز رو خوب فهمیدم. آنجل دختری درون گرا و به ظاهر سرد و خشکه؛ اما تو وجودش فقط به دنبال یه تلنگر و

محبتیه تا بتونه به طرف مقابلش اعتماد کنه و رویه حقیقیش رو نشون بده! اون تنها چیزی که نیاز داشت، اعتماد بود.

نگاه آخرم رو قبل از خروج از اتاق، مرددانه به اون کشوی پر از جسد انداختم و بعد بیرون رفتم. زمانی که از طبقه ی دوم

خارج و وارد سالن اصلی شدم، خانم دیکسی از اتاقی تو همون سالن بیرون اومد. با دیدنم دستش رو باال برد و صدام کرد:

- رائیکا؟



برگشتم سمتش و اون به طرفم اومد. 

- بله؟

مقابلم ایستاد و گفت:

- جناب ویلیام فرمودن تا با اوتیس برید به اداره برای شناسایی چهره  و بررسی اطالعاتش.

پیش بینیش رو کرده بودم که ممکنه امروز بریم و از طرفی می دونستم تو این موقعیت و به دلیل شخصی، نمی تونم با اوتیس

همراهی کنم!

به خانم دیکسی گفتم:

- من کاری دارم خانم دیکسی. مشکلیه که خود اوتیس تنهایی بره؟

اون گیج و مشکوک نگاهم کرد و پرسید:

- چه کاری؟

چه کاری؟ حاال چه بهونه ای داری رائیکا؟

سعی کردم مشکوکش نکنم و گفتم:

- باید این جا باشم و چند تا چیز رو بررسی کنم. بهش بگو می تونه با لپ تاپم تنها بره.

این رو گفتم و سریع از کنارش عبور کردم تا نتونه سؤال دیگه ای بپرسه.

نمی دونستم دلیلی که برای نرفتن دارم منطقی و قابل قبوله یا نه؛ اما این رو می دونستم که رفتن من کمکی نمی کنه و حتی

شاید کار رو تا حدودی خراب کنه.

از سالن خارج شدم و پا به داخل محوطه ی بزرگ عمارت گذاشتم. دوساعتی تا غروب مونده بود و هوا این جا کمی به تاریکی

میزد. از پله های جلوی ورودی پایین رفتم و سمت ساختمون چرخیدم. به برج بلندی که اون باال قد علم کرده بود نگاه کردم.

نور از روش کنار رفته بود و سایه های سیاهی روش افتاده بودن و مخوف ترش می کردن.

من همون طور به باال و به اون برج زل زده بودم؛ اما نمی دونم خطای دید بود یا چیز دیگه، چون یک هو حس کردم پرده ی پاره و

کهنه ای که به پنجره ی اون جا متصل بود، یک هو تکون خورد!

از جام پریدم و دستم رو روی قلبم گذاشتم. ترسیدم. اون واقعًا تکون خورده بود و انگار کسی از اون باال من رو زیر نظر گرفته

بود!

چندین دقیقه همون جا ایستادم و به باال زل زدم تا بلکه دوباره اون حرکت رو ببینم و مطمئن بشم؛ اما دیگه هیچ اتفاقی نیفتاد.

فکر کنم دارم عقلم رو از دست میدم! 



سرم رو تکون دادم و برگشتم. قدم هام رو سمت دروازه و اتاقک نگهبانی درپیش گرفتم و در حال قدم زدن سعی کردم افکارم رو

از اون پنجره و پرده ی تکون خورده و همچنین اون موجودات دور کنم.

به این فکر کردم که نرفتن و بهونه آوردنم آیا باعث شکاک  شدنه اون ها میشه؟ باید دلیلم رو می گفتم؟ چه لزومی داره حتمًا

دلیلم رو بدونن؟ دلیلی که شاید توجیه کننده ی نرفتنم نباشه!

نرفتنم به این دلیله که اداره و گروهبانم در حال حاضر اجازه ی دستررسی من رو به سیستم نمیدن؛ حتی اجازه نمیدن از هر

طریقی حتی غیرمستقیم از اون استفاده کنم و گروهبان تاکید بر این داشت تو ماموریت اولم به جای استفاده از تجهیزاته منابع

اطالعات، از هوشم استفاده کنم. موقعی که اداره من رو برای کار تو جروم انتخاب کرد و ادارات جروم من رو پذیرفتن،

پرونده م رو این جا برای بررسی منتقل کردن و از این رو تموم زیروبم من رو میدونن و بعید می دونم این جا هم بدون اطالع

گروهبان اجازه ی دستررسیم به سیستم رو بدن؛ بنابراین اوتیس برای شناسایی با سیستم تنها بره بهتره .

زمانی که از کنار اتاقک نگهبانی عبور کردم و به سمت دروازه رفتم، نیم نگاهی به داخل انداختم و نگهبانه خشنه عمارت رو دیدم

که روی صندلیش لمیده بود، دست هاش رو به سـیـنـه زده بود و در حالی که چشم هاش بسته بودن و پاهاش رو روی میز

انداخته بود، دهنش باز بود و صدایی مثل صدای قطار از اون بلند میشد.

ناخودآگاه پوزخندی کنار لبـم نشست. نگاه ازش برداشتم و دروازه رو آروم هل دادم و غیژ غیژکنان باز شد. از عمارت خارج

شدم و همون طور که دست هام رو زیربغـلم می زدم و مسیر جاده ای مقابل رو درپیش می گرفتم، چشم هام رو تیز کردم تا چیزی

از دیدم مخفی نمونه؛ االن هرچیزی، چه بی اهمیت و چه بااهمیت، چه بزرگ و چه کوچیک، کامًال مهم و مورد توجه بود.

یک ساعتی بود که در حال چرخیدن اطراف جاده بودم. ماشین اوتیس رو دیدم که یک ساعت پیش از دروازه عبور کرد و بدون

دیدن من به سمت شهر رفت. خورشید کم کم رو به غروب بود و آسمون گرفته و نارنجی. نسیم خنکی می وزید و برگ های

درخت های پیر و فرسوده ی اطراف رو تو بادهاش می رقصوند و موهای من رو آشفته می کرد.

جاده بزرگ و ممتد و دوراهه بود. اول می خواستم از سمتی برم که به نظر متروکه می اومد و رفت وآمدی نداشت؛ اما قبلش

تصمیم گرفتم سری به جاده ی اصلی ای بزنم که روز قبل از اون پا به این خونه ی غول آسا گذاشتم.

من به تنهایی گوشه و کناره ی خیابون حرکت می کردم و ماشین ها به سرعت از کنارم می گذشتن. جاده نسبت به شب قبلی که

داخلش بودم شلوغ تر شده بود و رفت وآمد زیادی داشت؛ اما آدم هایی که از نزدیکی من و عمارت پیترسون ها عبور می کردن

اصًال نگاهی هم نمی نداختن. انگار براشون چیز عادی ای بود یا شاید هم انگار ما نامرئی بودیم!

در حال راه رفتن نگاهم رو به نقطه ای داده بودم و فکر می کردم. دقیقًا نمی دونستم به چی؛ فقط می دونستم ذهنم بی نهایت

مشغوله. نیاز داشتم با کسی صحبتم کنم اما نمی دونستم با کی! با دستینی؟ اون که انگار محو شده! با لرد ویلیام؟ نه،

نمی تونم! به هیچ وجه منطق اون رو درک نمی کنم و حتی نمی تونم کنارش باشم؛ اون من رو دگرگون می کنه!

با اوتیس چی؟ خنده داره؛ پس بی خیالش. آنجل؟ دلم می خواد از خنده بی هوش بشم. شاید دوست دارم با اون ارتباط بگیرم؛

اما بحث کردن با اون درباره ی قاتلش اصًال عاقالنه نیست. همچنین فقط موضوع اون مجرم نیست که ذهنم رو به هم ریخته.

ذهنم درگیر اون برج و چیزی که اون باال دیدم، اون موجودات آدمخواری که اون مرِد فروشنده درباره شون حرف می  زد، فرا

رسیدن آخرالزمان و همچنین حس عجیب و گنگی که به لرد ویلیام دارم، بود.

با کی می تونستم صحبت کنم؟ هیچ کس!



افکارم درگیر بودن و هم چنان درحال راه رفتن بودم که یک هو صدای بوق ماشینی از نزدیکیم من رو پروند.

ایستادم و چرخیدم. ماشین نقره ای رنگی که راننده ش یه پسر جوون و همراهش یه دختر با موهای بلوند کوتاه و آرایشی غلیظ

بود، درست چند متر از من دورتر با سرعتی کم و همراه من رانندگی می کرد تا بتونه باهام صحبت کنه.

من که ایستادم، اون هم ماشین رو گوشه ی خیابون و هم تراز من متوقف کرد و با ملچ ملوچی که به خاطر جویدن آدامس راه

انداخته بود، گفت:

- هی خوشگله، برسونیمت؟

نگاهی به دختر بـغل دستش که آدامس صورتی رنگش رو باد کرده بود و تا بینیش می رسید و با اون چش های آبی پر از

خط چشم و ریملش به من زل زده بود، نگاه کردم و کنایه آمیز گفتم:

- ممکنه زنت ناراحت شه.

دختر آدامسش رو ترکوند و با صدای جیغ مانندی بلند خندید و پسر هم قهقه ای زد. گفت:

- زن؟! اوه بی خیال! این داف خوشگله دوست دخترمه.

پوزخند بامعنی ای زدم و گفتم:

- اوه! واقعًا؟ پس چرا من فکر کردم زنته؟ اوه چه افتضاح!

نیش خند زد و گفت:

- خب چرا؟

شونه باال انداختم.

- نمی دونم. ولی شاید چون نباید یه فرد متأهل چشمش به یکی دیگه باشه؛ اما انگار تو دوست دختر داری.

و بعد دستم رو تو هوا تکون دادم و گفتم:

- فعًال.

و خواستم برم که اون داد زد:

- هی وایسا، خب من فقط نمی خواستم یکی نزدیک تاریکی که خیلی خطرناکه تنهایی تو جاده راه بره و این جوریم یه چیزی

نصبیم میشد؛ به هرحال تو یک دختر خوشگلی و می  تونستی بیای و برای تشکر سه تایی باهم... .

روم رو سمتش برگردوندم و وسط حرف چرت وپرتش پرسیدم:

- چرا خطرناکه؟



تموم مدت ماشین ها و موتورها با سرعت از کنارمون عبور می کردن و بین ما سه تا تنها کس هایی که حرف می زدن من و اون

پسره بودیم. دختره فقط آدامس می جوید و تو سکوت من رو تماشا می کرد.

اون جواب داد:

- شایعات جدید رو نشنیدی؟

- من مال این اطراف نیستم.

اون مستقیم تو چشم هام زل زد و گفت:

- میگن که این جا نفرین شده.

تای ابرویی باال انداختم.

- نفرین شده؟

- میگن موجوداتی این جا رو تسخیر کردن و باعث تمام این اتفاقات اخیر هستن.

- کدوم اتفاقات؟

بحث برام جالب شده بود. به ماشین نزدیک شدم و کنار شیشه ی سمت اون دختر موبلوند ایستادم و عالوه بر شنیدن صدای

ملچ ملوچ آدامس جویدنش، به اون پسره گوش دادم.

اون که انگار بحث برای خودش هم جنجالی شده بود، آدامسش رو از دهنش بیرون آورد. اون رو از شیشه وسط جاده انداخت

و بعد دوباره سمت من برگشت و گفت:

- پیدا شدن جسد!

آروم گفتم:

- جسدایی که سر و گردن ندارن؟

- تو که گفتی نمی دونی!

- تا حدودی مطلعم.

ا ون چشم هاش رو تنگ کرد و ادامه داد:

- اونا مردم رو می کشن و مرده ها رو از قبرا بیرون میارن. هیچکس نمی دونه اونا چَین و کَین و چرا این کارو می کنن!

- تو دیدیشون؟

اون گفت:



- امکان نداره ببینیشون و زنده بمونی تا به بقیه بگی!

آب دهنم رو قورت دادم. این ها درست مثل حرف های اون مرد فروشنده بود.

پرسیدم:

- اونا چرا این جان؟

یک هو بعد از مدت ها اون دختر دست از آدامس جویدن برداشت و سکوتش رو شکست. اون از شیشه سمت من خم شد و

صورتش رو نزدیکم کرد. دهنش رو باز کرد و با آروم ترین صدای ممکن تو گوشم گفت:

- شیطان داره ظهور می کنه!

و سرش رو ازم فاصله داد و با چشم های آبیش به من زل زد. نگاه لرزونم رو به اون دوختم و جمله ش رو تو ذهنم مرور کردم:

شیطان داره ظهور می کنه!

و همچنین حرف اون مرد:

- انگار داره آخرالزمان فرا می رسه!

اون دوباره سرجاش نشست و هردوشون به من زل زدن.

آروم زمزمه کردم:

- داره آخرالزمان میشه!

پسر گفت:

- انگار دنیا داره به پایان می رسه و شیطان اومده تا روندش رو سریع تر کنه!

بعد خیلی آروم ادامه داد، انگار که داشت با خودش زمزمه می کرد:

- خدا به هممون رحم کنه!

و بعد بدون هیچ حرفی ماشینش رو راه انداخت و حرکت کرد و من رو تو اون جاده تنها گذاشتن.

***
از اون جاده خارج شده بودم. به اندازه ی کافی شنیده بودم، حاال باید می دیدم. وارد اون جاده ی متروکه شدم و گشتم به دنبال

نشون یا سرنخی.

تموم سعیم رو می کردم انقدر ذهنم رو درگیر این شایعات و خرافات نکنم. خود اون ها هم این حرف ها رو «شایعه» می دونستن؛

پس چه لزومی داشت تا دلیلی بر واقعی بودنشون پیدا کنم؟



من همون طور با اعصابی متشنج تو اون جاده ی خلوت و قدیمی بدون هیچ نشونه ای، هم چنان به دنبال چیزی بودم. کم کم در

حال ناامیدشدن بودم؛ اگه قرار بود سرنخ یا چیزی وجود داشته باشه حتمًا تا االن پیدا می شد! من هیچی پیدا نکرده بودم؛

به جز یک سری شایعات بی ارزش.

زمانی که به سر جاده رسیدم و خواستم عقب گرد کنم و بپیچم تا برگردم، نگاهم به چیزی روی زمین خاکی این قسمت از جاده

افتاد. به سرعت مسیرم رو تغییر دادم و به اون سمت جاده رفتم. روی یه زانوم نشستم و خم شدم و خاک رو بررسی کردم.

آروم سر انگشتم رو روی رد خاک کشیدم. جای الستیک ماشین! 

اخم کردم و سرم رو برگردوندم تا جاده ی اون سمتی رو وارسی کنم. اون جاده ی اصلی بود. اوتیس از اون سمت رفت. تموم

ماشین ها اون سمتی می اومدن و می رفتن و من هم موقع رفت وآمدم به عمارت، از همون جاده ی اصلی می اومدم.

دوباره سرم رو برگردوندم و به این جاده نگاه کردم. اون جاده اصلی بود، این طرف جاده ی فرعی بود و همچنین متروکه؛ به

غیر از این یکی، هیچ رد الستیکی روی خاکش نبود و تردد کم بود، در واقع اصًال این طرف هیچ ترددی وجود نداشت! از طرفی

این جاده مابین درخت های بلند اطراف محصور شده بود و تو نگاه اول نمی فهمیدی یه جاده ست.

پس این رد الستیک چی بود؟ وقتی این جاده بدون تردد و متروکه بود، وقتی یه جاده ی مستقیم و جدید وجود داشت؛ چرا

باید کسی بخواد از این سمت به طرف ساختمون عمارت بیاد؟! مشکوک بود. و البته که من جوابش رو می دونستم!

این کار همون مجرم معروف ما، قاتل خانواده ی پیترسون بود! بله، خودش بود. تنها اونه که تقریبًا محتاطانه عمل می کنه و

سعی داره مخفیانه کارهاش رو پیش ببره.

این جاده متروکه و غیرقابل رؤیت بود، در حالی که اون جاده ی اصلی رفت وآمد زیاد و ترددهای بیشتری داشت؛ بنابراین اون

تصمیم گرفت با عبور از این جاده، مخفیانه عمل کنه.

من به این نتیجه رسیدم و بعد خم شدم و دقیق تر رد الستیک رو بررسی کردم. یه چیزی این وسط ایراد داشت. نوع حرکت

الستیک! بله. رد هر چهار الستیک ماشین به جا بود؛ اما یکی از الستیک ها ایراد داشت و حرکتش متفاوت با باقی ردها بود.

این یکی رد نسبت به بقیه ی ردها پهن تر بود و واضح بود که الستیک پنچری داشته! الستیک پنچر شده بوده و می تونستم از

نوع ردها بفهمم مسببش سنگ بوده. و از اون جایی که کل شهر آسفالت شده و این جاده هم تمامًا خاکیه، اون مایل ها دورتر از

بیرون شهر مستقر شده و به این جا اومده!

لبخندی روی لـبـم جا خوش کرد؛ این عالی بود. یه سرنخ و کسب اطالعات ازش. حاال می دونم که کجا باید دنبالش بگردم،

بیرون شهر!

اون قطعًا همون جا مستقر شده. نمی تونستم با اطمینان این رو بگم؛ ولی این که حدأقل یک نظریه برای بررسی و پیدا کردن

مکان استقرار اون داریم، عالی بود.

زخمم رو چسبیدم و آروم بلند شدم و ایستادم. زانوم رو از گردوخاک تکوندم و اطراف رو نگاه کردم. دوست داشتم رد

الستیک ها رو بگیرم و انقدر برم تا بفهمم به کجا ختم میشه. با این فکر سرم رو باال گرفتم و به آسمون خیره شدم. هنوز دقیقًا

شب نشده بود، خورشید کامًال پایین نرفته بود. اگه بخوام، کمی وقت دارم. 



دودل به انتهای جاده و مسیر الستیک ها خیره شدم. االن تو عمارت چه کاری برای انجام دارم؟ بشینم و به این فکر کنم که باید

این ماموریت رو موفقیت آمیز تموم کنم که مافوق هام من رو آدم حساب کنن و تو کارهای سخت روم حساب باز کنن؟ یا به جای

این رؤیاپردازی، دست به کار بشم و همین حاال به دنبال اتمام این کار برم؟

شاید هم یه گوشه بشینم و به این مسخره بازی های خرافی فکر کنم؛ موجودات آدم خوار، آخرالزمان، ظهور شیطان!

بعد یک هو ذهنم به سمت لرد پیترسون کشیده شد.  ویلیام! یا می تونستم برگردم به عمارت و به بهونه ای وقتم رو در کنار اون پر

کنم؟ 

اوه رائیکا، تو دیوونه شدی! محض رضای خدا حدأقل یه بار هم که شده درست فکر کن! چرا باید این کار رو بکنم؟ برم و وقتم

رو با اون بگذرونم؟ با مردی که دختری هفت سال از من کوچیک تر داره؟ اون لرده، سهام دار یک شهره، زمانی متأهل بوده، حاال

یه دختر جوون داره، درگیر یه معضله. کدوم رائیکا؟ کدوم یکی از این ها دلیلی برای قانع کردنته تا ثانیه ای به نزدیکی و

معاشرت با اون لرد جذاب فکر نکنی؟

اما نه، نمی تونم. نمی تونم به اون فکر نکنم وقتی اون قدر شیرین و لـذت بخش اسمم رو به زبون میاره و با اون نوع نگاه جذاب

و خیره کننده ش به من زل می زنه! فکر کردن به این که زمانی من و اون باهم باشیم برام بی نهایت خوش آینده و من رو

شگفت زده می کنه که چه طور می تونم به این فکر کنم!

فقط می دونم اون لرِد جوون و جذاب، من رو شدیدًا مجذوب و عالقمنده خودش کرده!

به این افکار واهی نیش خند زدم. هرگز نمی تونم کنار اون باشم! دلت رو به چی خوش کردی رائیکا؟

نفس عمیقی کشیدم و تصمیمم رو گرفتم. میرم تا ببینم این ردها به کجا می رسه؛ حتی اگه مایل ها دورتر باشه!

یقه های کتم رو گرفتم و به  هم نزدیک کردم و راه افتادم. به دنبال ردهای الستیک تو مسیر جاده ی درختی و خلوت حرکت

می کردم و تالش می کردم زیر سایه ی درخت ها و تاریکی هوا اطراف رو تشخیص بدم. خورشید دیگه کامًال تو آسمون نبود و

ماهه نقره ای به طور تقریبًا محوی نمایان بود.

بادی وزید و خش خش برگ ها و درخت ها رو بلند کرد. شاخه ی درختی رو کنار هل دادم و یکی از دست هام رو تو جیب کتم فرو

کردم. هوا داشت کم کم سرد میشد.

زمانی که دیگه خورشید خودش رو از نظر مخفی کرد و ماه رو به آسمون دعوت کرد، محیط تاریک شد و همه جا تو سیاهی

فرو رفت. دست تو جیب بغـل کتم کردم و موبایلم رو بیرون آوردم. چراغ قوه ش رو روشن کردم و بعد موبایل رو تو دستم باال

آوردم و روبه روم گرفتم تا راه رو روشن کنم.

صدایی می اومد، به خوبی متوجش شدم؛ انگار صدای یه رودخونه بود!

سرعت قدم هام رو بیشتر کردم و از کنار تخته سنگ بزرگی رد شدم، از بین دو درختی که روبه روم بود عبور کردم و بعد به

انتهای اون جا رسیدم.

متحیر موبایل رو باالتر آوردم و نوِر سفیدرنگ رو به دور محوطه ی بازه اون جا انداختم. این جا نه جاده ای بود، نه درختی، و نه

هیچ چیزی. این قسمت یه محوطه ی باز بود که درخت ها اطراف هرطرف اون بودن و این جا رو پنهون کرده بودن. درست در

مرکز محوطه یه رودخونه ی بزرگ قرار داشت که آب سیاه رنگی که انعکاس ماه داخلش نمایان بود، به سرعت عبور می کرد. چند



متر اون طرف تر هم یه خرابه بود. یه ساختمون آجری نیمه مخروبه که نیمی از دیوارهاش ریخته بود و آجرهای شکسته و خاک

دوروبرش انباشته شده بودن. سقفی هم نداشت و می تونستم از الی دیوار شکسته ببینم راه پله ای خراب با پله های شکسته

داخلش وجود داره که به طبقه ی باال ختم می گشد؛ اون باال مشخص نبود.

تنها صدایی که اون اطراف و تاریکی محض شب شنیده میشد، صدای عبور آب بود و وزش باد. 

بدون فکر؛ اما کامًال مصمم به اون سمت رفتم. از کنار رودخونه عبور کردم و با قدم های محکم به طرف خرابه راه افتادم. 

برام مهم نبود اون جا چیه، چیزی کمین کرده یا این کار اشتباهه. یا حتی یکی از اون موجودات آدم خوار معروف اون  جا باشه؛

تنها چیزی که برام مهم بود، این بود که باید ریسک کنم تا بتونم به خواسته هام برسم؛ حاال هرچه قدر هم خطرناک و احمقانه!

از روی آجرهای شکسته و توده ی خاک ها رد شدم و سرکی از الی دیوار شکسته به داخل کشیدم. هیچ چیزی تو اون فضای

نسبتًا بزرگ و خرابه نبود؛ فقط توده های خاک و آجرهای خرد شده ی انباشته  شده. 

از روی آجرها باال رفتم و از دیوار شکسته به داخل پریدم. پا به فضای تقریبًا کوچیک و داغون شده ی اون جا گذاشتم. چیزی

نبود که الزم باشه این جا بررسی کرد، باید می رفتم باال. به راه پله ی سنگی نگاه کردم. نرده های چوبی شکسته و پوسته پوسته

شده بودن و پله های سنگی خرد شده بودن.

به سمت راه پله حرکت کردم و از پله ها باال رفتم. از کنار توده های خاک و آجر کنار رفتم و مجبور شدم به خاطر پله ی بعدی که

نابود شده بود، بپرم روی پله ی سومی، راه پله به طور نامحسوسی حالت مارپیچ داشت. 

به طبقه ی باال رسیدم و روی پله ی آخر ایستادم تا این باال رو بررسی کنم. انگار یک نشیمن بزرگه تخریب شده بود. فضا بزرگ

بود و یک دست مبله خراب و پاره پوره اطراف وجود داشت. کمی از دیوار این باال هم ریخته بود و روی دیوار روبه رو، درست

روبه رو و باالی رودخونه یه پنجره ی شکسته قرار داشت. زمین پر از آجر و خاک و آشغال و وسایل خرابی مثل آباژور شکسته،

لباس ها و کفش های پاره، و پاکت غذا بود.

نگاهم به دری رنگ ورورفته و پوسته پوسته شده انتهای فضا افتاد. با تردید به طرفش رفتم و دستم رو سمت دستگیره دراز

کردم. هرچند که شک داشتم باز باشه؛ اما اون رو خیلی آروم پایین دادم و باز شد. باز شد!

لبخند بزرگی زدم و به محض این که خواستم پا به داخل بذارم، نگاهم از الی در به سایه ای داخل اتاق افتاد.

چشم هام گرد شد و سریع خودم رو عقب کشیدم و به دیوار کناری چسبیدم. 

نفسم رو مضطربانه بیرون فرستادم و دستم رو روی قلِب پرتپشم گذاشتم. دیوونه وار می کوبید و زخمم از استرس

می  سوخت. 

آب دهنم رو با فشار فرو دادم و خیلی آروم سرم رو چرخوندم و محتاطانه از الی در سرک کشیدم. اتاق کوچیک بود بدون هیچ

وسیله و پنجره ای؛ فقط یه میز بزرگ گوشه ی اتاق قرار داشت که روش پر بود. روی دیوار آجری یه فانوس با نور زردرنگ نصب

شده بود و فضای اتاق رو روشن کرده بود.

دوباره همون سایه رو دیدم و بعد مردی چهارشونه و قدبلند از گوشه ی اتاق بیرون اومد و پا به روشنایی گذاشت. مقابل میز

ایستاد و چندتا کاغذ رو تو دست گرفت.



نمی تونستم چهره ش رو ببینم. پشتش طرفم بود و فقط سره تاس و جلیقه ی سیاهه تنش معلوم بود.

یک هو صدایی تو کل فضای خرابه پیچید و من از وحشت از جا پریدم؛ اما بعد با صدای مرد، فهمیدم صدای تلفنش بوده!

چشم هام رو بستم، دستم رو روی قلبم گذاشتم و نفسم رو بیرون فوت کردم. از وحشت در حال جون دادن بودم!

با صدای مرد، چشم هام رو باز کردم و دوباره به داخل سرک کشیدم. هم چنان پشتش به من بود و رو به میز و آت وآشغال های

روش، با تلفنش صحبت می کرد.

با صدایی کلفت و دورگه می گفت:

- فعًال صفر؛ نه، هنوز هیچی؛ اما نگران نباش، باالخره می گیرمش. کجام؟

سرش رو باال برد و به اطرافش نگاه کرد. گفت:

- دقیق نمی دونم، یک خرابه نزدیک عمارت پیترسون.

پیترسون! ویلیام؟! به سرعت چراغ قوه ی موبایلم رو که کنارم نگه داشته بودم تا نورش لوم نده، خاموش کردم و وارد دوربین

شدم. رو دکمه ی فیلم برداری کلیک کردم و موبایل رو آروم از الی در داخل بردم.

از صفحه ی فیلم برداری اون مرد و حرکاتش رو می دیدم. با یه دستش تلفن رو نگه داشته بود و با دست دیگه ش کاغذها رو

برمی داشت و سمت دیگه میز دسته می کرد.

- نه هنوز نیومده؛ ولی فکر کنم نزدیکه. نگرانیت بی خوده جانی. می گیرمش!

می گیرمش؟! این کلمه رو دوبار شنیدم! منظورش چی بود؟ می گیرمش! چی رو؟ یا، چه کسی رو؟

دوربین هم چنان در حال فیلم برداری بود که یک هو آالرمی باالی صفحه نمایان شد و همون لحظه موبایلم شروع کرد به رنگ

خوردن. چشم هام گرد شد. دستینی بود!

اوه نه، االن نه! جواب نداد، جواب نداد، و حاال آخه االن باید زنگ میزد؟

صدای زنگ موبایلم تو فضا پیچید و تو تموم خرابه اکو شد!

محکم به سرم کوبیدم و همون موقع چشمم به اون مرد افتاد که سریع برگشت و با من چشم  تو چشم شد.

دهنم از وحشت باز مونده بود و نمی دونستم باید چی کار کنم.

اون تندتند گفت:

- گوش کن االن گرفتارم، بعد تماس می گیرم.

و به سرعت قطع کرد و تلفن رو روی میز پرت کرد. با اون صورت رنگ پریده و چهره ی خشنش به من نگاه کرد. روی لـب زخمی

و خراشیده ش لبخندی محو نشست و آروم گفت:



- این جا رو نگاه، یک خرگوش افتاده تو دام روباه.

آب دهنم رو قورت دادم و عقب رفتم. اون هم همون طور که لبخند زشتش بیشتر میشد سمتم اومد.

- بیا این جا کوچولو؛ مطمئنم رئیسم ببینتت خوش حال میشه.

این رو گفت و از اتاق خارج شد. 

باید فرار می کردم، همین حاال؛ وگرنه دیگه هرگز نه ویلیام رو می دیدم و نه ماموریتم رو تموم می کردم. این طوری ماموریت

من، با مرگ من به پایانی ناموفق و دردناک می رسید!

سریع موبایلم رو تو جیبم چپوندم و عقب گرد کردم و سمت راه پله دویدم. به محض این که خواستم پله های سنگی رو تندتند

پایین برم مردی گنده تر از قبلی پایین راه پله نمایان شد و باعث شد با وحشت سرجام خشک بشم.

اون از پشت سرم فریاد زد:

- باب بگیرش.

همین جمله از طرف اون کافی بود تا اون مرد جدید از جاش کنده بشه و به سرعت از پله ها باال بیاد و به طرفم بدوئه!

وحشت زده عقب رفتم و نگاهه لرزونم رو تو خرابه به دنبال راه فرار چرخوندم.

گیر افتاده بودم!

یک هو نگاهم به پنجره ی شکسته ی رو به رودخونه افتاد.

تردید جایز نبود، و این هم تنها راه فرار من بود؛ بنابراین بدون هیچ فکری و با سرعت سمت پنجره دویدم.

یکی از اون ها فریاد زد:

- باب داره در میره عجله کن!

حتی ثانیه ای هم توقف نکردم. با باالترین سرعتم به طرف پنجره دویدم و وقتی به نزدیکیش رسیدم، دست هام رو جلوی

صورتم باال آوردم و محافظ صورتم کردم و بعد از قاب پنجره عبور کردم و پریدم. 

صدای فریاد بلند اون ها همراه شد با شناور بودنه من روی هوا. حتی جرأت نداشتم چشم هام رو باز کنم و ببینم روی زمین و

هوا شناور و در حال سقوط هستم!

یک هو سرمایی من رو دربر گرفت و سرتاپا خیسی رو حس کردم. تو رودخونه پرت شده بودم و زیر آب بودم!

به سرعت به سمت باال خیز برداشتم و دهنم رو وحشیانه برای بلعیدن هوا باز کردم و نفس گرفتم. موهای خیسم روی صورتم

بود و تو دهنم رفته بودن. دست خیسم رو باال آوردم و صورتم رو دست کشیدم و موهام رو به باال هدایت کردم.

سرم رو چرخوندم که یکی از اون مردها رو دیدم که با چهره ی خشن و عصبیش از رو قاب پنجره خم شده بود و من رو نگاه

می کرد. 



یهو به یاد موبایلم افتادم. سریع و وحشت زده دستم رو تو آب سرد فرو کردم و موبایل رو از جیبم بیرون آوردم و مقابل

صورتم گرفتم.

- نسوخته باشه، خدایا نسوخته باشه!

قبل از این که بتونم و وقت کنم اون رو روشن کنم، صدای فریاد اون یکی مرد رو شنیدم که از خرابه بیرون اومد و به طرف من

دوید.

وحشت زده از جا پریدم و سریع و تندتند شروع به شنا به سمت جاده کردم.

نفسم به هیچ وجه باال نمی اومد و قفسه ی سـینه م به شدت باال و پایین میشد. 

تموم بدنم به خاطر سرد بودنه آب درد گرفته بود و دست هام به سختی حرکت می کردن و تالش می کردن من رو سمت جاده

ببرن.

سرم رو برگردوندم و دیدم که مرد تو آب شیرجه زد و دوبرابر سرعت من شروع به شنا کرد!

چشم هام گرد شد و سریع سرم رو چرخوندم و تندتر شنا کردم.

باالخره به جاده رسیدم. کف دست هام رو رو جاده ی خاکی گذاشتم و خودم رو باال کشیدم. نفسم خشدار شده بود و به سختی

باال می اومد.

زانوهام رو روی خشکی گذاشتم و نشستم. با حال خرابم سرم رو چرخوندم و دیدم که فاصله ای نمونده تا به من برسه.

نفس نفس زنون بلند شدم و خواستم بدوئم که یک هو پخش زمین شدم. از درد پا تعادل نداشتم. ناله ای کردم و بدنه پر از گلم

رو بلند کردم. تموم هیکل و سرتاپام پر از گل و آب شده بود. تموم بدنم از سرما درد می کرد.

برنگشتم تا موقعیت رو چک کنم و با توانی که برام مونده بود شروع به دویدن تو جاده و سمت عمارت کردم.

هرازگاهی تلو می خوردم و ممکن بود پخش زمین بشم. از پشت سرم نه صدایی می اومد و نه معلوم بود کسی دنبالمه یا نه.

تموم بدنم خیس بود و قطرات آب از موها و صورتم و همه جام سرازیر بود. سرما تو تک تک اجزای بدنم رسوخ کرده بود و دردم

رو بیشتر از قبل کرده بود. و چیزی که به شدت به درد و نگرانیم می افزود، زخمه سربازکرده و در حال خونریزیم بود!

احساس می کردم در حال بی هوش شدن هستم و چشم هام سیاهی میرن؛ اما می تونستم سایه ی بزرگ عمارت رو ببینم. امید و

خوش حالی تموم وجودم رو پر کرد.

به سمت دروازه دویدم و تو همون حین موبایلم رو مقابل صورتم گرفتم و روشنش کردم.

اوه نه، نه نه! روشن نمیشد، سوخته بود! چرا امید داشتم که ممکن بود نسوخته باشه؟

بلند و پر حرص جیغ زدم:

- آخه چرا نباید این ضدآب باشه!



همون طور که می دویدم و ناامید به موبایل سوخته م خیره بودم، یک هو نوری روم افتاد و صدای بلند بوق ماشینی تو فضای

تاریک شنیده شد.

قبل از این که متوجه بشم تو مسیر ماشین اوتیس در حال دویدن هستم و توقف کنم، ماشین به من نزدیک شد و فاصله رو از

بین برد.

کاپوت ماشین به شدت به من برخورد و باعث شد از زمین جدا بشم، برای یه  ثانیه تو هوا چرخ بزنم و بعد محکم روی شیشه ی

جلوی ماشین اوتیس پرت و کوبیده بشم!

شیشه با صدا ترک برداشت اما خرد نشد و حدأقل یه شانس کوچیک برای من بود!

درد تو تک تک اعضای بدنم پیچید و باعث شد صورتم به شدت جمع بشه.

صدای فریاد اوتیس بلند شد و به سرعت در ماشین رو باز کرد و بیرون پرید.

صداش رو می شنیدم که باالی سرم ایستاده بود و با نگرانی صدام می کرد و می خواست مطمئن بشه حالم خوبه یا نه.

کاش می تونستم فریاد بزنم نه، حالم خوب نیست! درد دارم، خونریزی دارم. درد سرما و بدنم یک طرف، درد زخمم و خون هایی

که لباسم رو سرخ کرده بود و همون طور از زیرش سرازیر بود طرف دیگه!

چشم هام سیاهی رفت و ناله ای کردم.

- داناوان؟ خانم داناوان صدام رو می شنوید؟ آره؟ رائیکا؟

نه! دیگه نمی تونستم تحمل کنم. چشم هام رو بستم و بعد تو سکوت و خاموشیه بی هوشی، فرو رفتم.

***
همه جا تاریک بود، تا این که یک هو انگار اکسیژنی رسید و نوری تو اون تاریکی متعلق دیده شد و چشم هام آروم باز شدن.

احساسی نداشتم؛ فقط کمی درد و احساس سوختن زخمم. نمی دونستم چه قدر زمان از اون اتفاقات تا االن گذشته. روی یه

جای نرم بودم و تموم بدنم خشک بود؛ اما موهام کمی نم داشت. 

صدایی لطیف و آروم گوشم رو نوازش کرد که می گفت:

- باالخره بیدار شدی رائیکا؟

باید خنگ می بودم که نفهمم این نوع «رائیکا» گفتن، متعلق به کیه!

پلک زدم و اطراف رو نگاه کردم. روی تـخت اتاقم بودم که تو تاریکی شب فرو رفته بود.

- رائیکا؟

آروم و با صدایی گرفته گفتم:



- ممکنه یک لیوان آب بهم بدی؟

- البته.

انگار که تا االن وزن سنگینی روی تـخت بوده، یک تو رها و سبک شد و صدای دنگ دنگه برخورد شیشه و بعد ریخته شدنه آب

اومد. کمی بعد لیوان کریستالی ای جلوم گرفته شد و من سعی کردم تا بشینم. نیم خیز شدم و کمرم رو به تاج تـخت چسبوندم

و تالش کردم تا صاف بشم.

لرد که انگار تالش بی هوده ی من رو دیده بود، خم شد و لیوان رو روی پاتـختی گذاشت و گفت:

- صبر کن.

بعد سمت من خم شد و پتوی روم رو کنار زد. یه دستش رو پشت کمرم گذاشت و با اون دستش، دستم رو گرفت و من رو آروم

به سمت باال کشید.

ناگهانی درد کمرنگی تو شکمم پیچید و باعث شد از درد آه آرومی بگم! لرد سریع عکس العمل نشون داد و گفت:

- متأسفم! متأسفم!

آروم تر من رو کشید و باالخره با کمک اون تونستم راحت بشینم و به تاج تـخت تکیه بدم. نفس عمیقی کشیدم که لیوان

کریستالی جلوم گرفته شد. دستم رو سمتش دراز کردم و آروم گفتم:

- ممنونم.

اون رو گرفتم و سمت لـبم بردم. تموم مدت نگاه آبی و خیره ی لرد جوون روی من بود و معذبم می کرد. لیوان رو از لـبم فاصله

دادم و آهسته نفسم رو به بیرون فوت کردم.

صدای لرد ویلیام باعث شد نگاهم رو باال بیارم و به چهره ی جدی و جذابش زل بزنم.

گفت:

- خب رائیکا، تو یه توضیح به من بدهکاری.

چند ثانیه خیره نگاهش کردم تا منظورش رو بفهمم. توضیح؟! راجب به چی صحبت می کرد؟ گیج پرسیدم:

- در چه مورد؟

دست  به سـینه زد و گفت:

- این که دقیقًا چه اتفاقی افتاد! تو کجا رفتی؟ چه بالیی سرت اومد؟ من داخل اتاق کارم بودم که یک هو در به شدت باز شد و

اوتیس وحشت زده تو رو خیس و غرق در خون آورد!

- اوه!



تازه متوجه ی منظورش شدم.

نگاهم رو از روش برداشتم و گفتم:

- خب، راستش من یه چیزی کشف کردم.

اون چیزی نگفت و فقط منتظر و سؤالی تای ابرویی باال انداخت.

به دست هام خیره شدم و ادامه دادم:

- خب من از عمارت بیرون رفتم. داشتم تو جاده راه می رفتم که وارد یه جاده ی فرعی شدم، یه جاده ی متروکه که رد الستیک

رو زمینش بود. ردها رو تعقیب کردم و به یه محوطه ی باز بین درخت ها با یه رودخونه اون جا رسیدم. یه خرابه اون جا بود و

رفتم داخلش. تو یکی از اتاقای خرابه یه مرد رو دیدم، داشت درمورد شما حرف میزد. کلمه ی «می گیرمش» رو دوبار تکرار کرد.

داشتم فیلم می گرفتم که متوجهم شد و وقتی خواستم فرار کنم یکی دیگه هم اومد و راهم رو سد کرد. مجبور شدم از پنجره

بپرم و افتادم تو رودخونه، بعد وقتی داشتم فرار می کردم... .

بین حرفم یک هو دستش رو باال گرفت و گفت:

- کافیه! بقیه ش رو اوتیس گفت که با ماشینش زده بهت.

ساکت شدم و فقط نگاهش کردم.

درمورد اون پسر و دختر و گفتگومون چیزی نگفتم. اول باید خودم سردر می آوردم و اطمینان پیدا می کردم و بعد اون رو با

لرد درمیون میذاشتم.

ویلیام پرسید:

- مسلمًا گوشیت سوخته و اون مدرک هم نابود شده. درسته؟

شرمنده سر تکون دادم.

- درسته.

سرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم. آروم گفتم:

- من واقعًا متأسفم، خیلی خیلی زیاد! می دونم که اشتباه کردم و با بی احتیاطیم مدرکمون از بین رفت؛ اما... .

وسط حرفم پرید و گفت:

- اما این ها مهم نیست.

دهنم بسته شد و مات نگاهش کردم. مهم نیست؟! این ها مهم نیست؟! این مدارک، این سرنخ ها، این مدرکه نابودشده، مهم

نیست؟!



متوجه ی نگاه گیجم شد و به سمتم اومد. آروم کنارم و روی تـخت نشست و مستقیم تو چشم هام خیره شد. غرق چشم های

خوش رنگ و زیباش شدم که گفت:

- اینا مهم نیستن رائیکا، مهم اینه که االن تو سالمی!

این رو گفت و دستم رو تو دستش گرفت. اما من هم چنان گیج و مات خیره ی اون بودم.

مدرک به اون مهمی که می تونست کمکمون کنه تا جون دخترش رو نجات بدیم و اون مجرم رو بگیریم نابود شده بود، و اون

حاال به من می گفت که این مهم نیست و االن که من سالم هستم اهمیت داره! واقعًا؟! جدًا درست شنیدم یا که توهم زدم؟

خیره نگاهش کردم و اون هم نگاهم کرد. چشم های من غرق در چشم های آسمونیش بود و نگاه اون تا عمق نگاه من نفوذ کرده

بود. متوجه ی گرمایی که از نوازش دستش رو دست من ایجاد بود شدم و تموم وجودم گرم شد.

چه بالیی داشت سرم می اومد؟!

ناخودآگاه نگاهم از چشم هاش پایین تر رفت و انگار که اون احساسم رو خونده بود و خودش همچنین حسی داشت، صورتش

خیلی محسوس و آروم به سمتم حرکت کرد.

درحالی که با دست چپش دستم رو نوازش می  کرد، دست دیگه ش رو باال آورد و رو گونه م گذاشت. چشم هام تو کاسه چرخیدن

و نگاهی به دستش روی گونه م کردم. وقتی دوباره خیره ی چشم های آبیش شدم، اون کامًال به من نزدیک شده بود.

وجودم در حال آتیش  گرفتن بود، داشتم می سوختم و قلبم انگار بازیش گرفته بود؛ اما درست زمانی که اون قدر نزدیک بودیم

که کار تموم بشه، منطق و عقلم یک هو فریاد کشیدن: - کافیه رائیکا، تا تمومش نکردین دست نگه دار؛ این کار درست نیست!

آره، آره! این کار واقعًا درست نبود و احساس گـناه یگ هویی من رو دربر گرفت.

چشم هام رو باز کردم و همین که خواستم سرم رو برگردوندم اون از فرصتش استفاده کرد و فاصلمون رو پر کرد.

تو شوک بودم. قلبم انگار ایستاد، واقعًا ایستاد. تموم بدنم خشک شد و چشم هام تا حد امکان گـشاد شدن. لرد چی کار کرد؟!

اون، اون واقعًا من رو بوسید! اوه خدای من!

نه، درست نبود؛ اما این کار و حرکتش جلوی چشم هام این حرفم رو تکذیب می کردن!

زمانی که از من جدا شد و صورتش رو فاصله داد، انگار دوباره قلبم به کار افتاد و تونستم نفِس حبس شده م رو بیرون بدم.

نفسم لرزون بود و چشم هام دودو می زدن. همون طور نفس نفس زنون با چشم های شوک زده م به لرد نگاه کردم که سرش رو کنار

گوشم آورد و طوری که نفسش پوستم رو مورمور کنه، تو گوشم زمزمه کرد:

- از لحظه ی دیدنت صبر کردم و حاال واقعًا حقم بود، رائیکا!

تنها پوستم نبود که مورمور شد، تک تک اجزای بدنم مورمور شدن از این حرف و رائیکا گفتن هاش!

نفس مقطعم رو آروم بیرون دادم که صورتش رو موازی صورتم چرخوند و خیره نگاهم کرد، من هم هرچند معذب؛ اما نتونستم

و نگاهش کردم.



همون طور که با چشم های تیله ای و براقش نگاهم می کرد، گفت:

- خوابای خوب ببینی، رائیکای عزیزم.

این رو گفت و نفسش رو تو صورتم رها کرد و انگار تو خلسه فرو رفتم. پلک هام سنگین شدن و چشم هام آماده ی بسته شدن.

لحظه ای که چشم هام بسته شد، خواب من رو فرا گرفت و رها شدم، قبل از افتادنم بازوهایی تنومند من رو دربر گرفتن و

صدایی لطیف تو گوشم پیچید:

- خوب بخوابی، رائیکا.

***
وقتی از خواب بیدار شدم، دو دقیقه طول کشید تا ذهنم به کار بیفته و موقعیت رو درک کنم، و بعد به یاد دیشب و اون اتفاق

و حرکت لرد ویلیام افتادم و مجددًا تموم وجودم سوخت!

چرا؟ چرا اون کار رو کرد؟ چرا اون کار رو با منی که هنوز جوون بودم و مجرد کرد در حالی که خودش یه دختر داره؟!

می خواست احساساتم رو به بازی بگیره؟ واقعًا چنین آدمی بود؟! اگه بود من دیگه...  .

مکث کردم. من دیگه چی؟ دیگه براش کار نمی کنم؟ بهش فکر نمی کنم؟ نه، نه نمی تونم این کار رو بکنم. شاید فکر کردن بهش

آسون باشه ولی واقعًا نمی تونم به اون فکر نکنم، و وقتی یاد دیشب میفتم، هرچه قدر عجیب و شوک آور، هیجانی که وجودم

رو دربر می گیره و باعث مورمورشدنه بدنم میشه رو دوست دارم! هیجان انگیز و شیرین، و این احساس برام عجیبه .

نفس عمیقی کشیدم و نگاهم رو از سقف برداشتم. روی تـخت نشستم و برخالف انتظارم، هوا هنوز تاریک بود! فکر کردم صبح

شده.

پتو رو کنار زدم و از تـخت پایین اومدم. به سمت تراس رفتم و پرده رو کنار زدم. سحر بود و پرتوی خیلی محسوس و کمرنگی

از خورشید در انتهایی ترین نقطه ی آسمون نمایان بود؛ اما هنوز تاریک بود.

پرده رو کشیدم و در تراس رو باز کردم و داخل شدم. نسیمی وزید و موهام رو پخش کرد. دست هام رو روی نرده گذاشتم و

خم شدم.

منظره ی پایین کامًال تاریک بود. سرم رو باال گرفتم و به آسمون نیمه روشن نگاه کردم.

نفس عمیقی کشیدم و هوای تازه رو وارد ریه هام کردم. چشم هام رو بستم و سعی کردم برای چند دقیقه هم که شده، آرامش

داشته باشم.

زندگیم واقعًا متشنج شده بود و من به هیچ وجه به اون توجه ای نداشتم. خانواده م، خودم، تمرکزم روی کار و ماموریتم، همه

چیز برام بی اهمیت شده بود و انگار فقط کارم برام مهم بود. در حالی که من خانواده داشتم. هرچند نصف ونیمه؛ اما داشتم.

درست مثل همه که خانواده شون براشون باارزش و بامعنی ان؛ اما من...  .

چشم هام رو روی هم فشردم.



من چی؟ مادری که سال هاست مرده و ناپدری ای که دوسال پیش فوت شد، و خواهر ناتنی ای که بعد از مرگ پدرش، دیگه من

رو عضوی از خانواده ش ندید و طبق گفته  ش رفته تا برای خودش به تنهایی زندگی کنه. بدون منی که با این که اون خواهر

واقعیم نبود، ولی باز هم برام ارزشمند بود؛ اما انگار من برای اون مهم نبودم!

پس نه، واقعًا انگار من اصًال خانواده ای ندارم که برام مهم باشن! تنها یه خواهر ناتنی خودسر که حتی نمی دونم کجاست.

پوزخندی ناخودآگاه روی لـبم شکل گرفت. زندگیم افتضاح تر از چیزیه که فکر می کردم، و حاال که قلبم اسیر یه لرد جوون که

بچه هم داره، شده!

آهی کشیدم که یک هو صدایی تو اطراف محوطه پیچید. به سرعت چشم هام رو باز کردم و نگاهم دوروبر و محوطه رو رصد

کرد. همچنان تاریک بود و چیزی دیده نمیشد؛ اما حس می کردم صدا از این پایین نیومد!

کامًال روی نرده خم شدم تا واضح تر و دقیق تر ببینم؛ اما نه، انگار واقعًا چیزی نبود.

درست همون لحظه دوباره اون صدا اومد. صدای چی بود؟! صدا مثل یک صاعقه، بلند و تیز بود که باعث شد گوش هام درد

بگیرن! زنگ دار و بلند.

دوباره صدا اومد. درست مثل صدای یه صاعقه بود و زنگ بلندش همه جا پیچید!

متعجب سرم رو باال گرفتم. شاید واقعًا صاعقه بود؛ اما اصًال اثری از وجود صاعقه به چشم نمی خورد!

به آسمون نگاه کردم و، نه! صاعقه نبود و دوباره همون لحظه صداش همه جا پیچید.

چشم هام رو ریز کردم و دقیق به آسمون خیره شدم.

درست همین لحظه، یک هو چیزی تو آسمون دیدم. یه چیز بزرگ تو آسمون شناور بود! نه، شناور نبود، داشت پرواز می کرد!

چشم هام گرد شد.

اون چی بود؟ پرنده؟! این قدر بزرگ؟ این صدا برای اون بود؟ صدای صاعقه از اون پرنده ی عظیم الجثه؟!

با شوک به اون موجود پرنده نگاه کردم که با هربار بال زدن همون صدای صاعقه مانند ایجاد می شد.

اون مابین ابرها پرواز می کرد و تو الیه ای از مه فرو رفته بود و من نمی تونستم دقیق ببینم اون چیه؛ اما می تونستم از بین

ابرهای درحال حرکت، دو بال بزرگ رو ببینم که با هربار تکون خوردن و بال زدن، اون صدای بلند رو ایجاد می کردن.

یعنی چی؟! یعنی هیچ کس متوجه ی اون صدا نمیشد؟ یعنی همه خوابن؟

بهش دقت کردم و سعی کردم ازش سردر بیارم. فقط تونستم بال هاش رو ببینم. دو بال بزرگ که به نظر تیره رنگ بودن. شاید

سیاهه مایل به قهوه ای. و تونستم ببینم که چیزی شبیه به یک چنگال یا چیزی شبیه ش در انتهای اون بال ها بود. ولی باز هم از

هیچی سردر نیاوردم.

اون بین مه غلیظ و ابرهای بزرگ آسمون محفوظ شده بود و به هیچ عنوان دیده نمیشد؛ حتی اون دو بال غول پیکر هم به

سختی مشخص شده بودن.



ان قدر نگاهش کردم که کم کم تو آسمون گم شد، صدا قطع شد و بعد کامًال از دیدرسم بیرون رفت.

اون رفت و انگار هرگز اثری ازش نبوده؛ اما من هم چنان تو شوک، اون جا ایستاده بودم و سعی می کردم این موضوع رو هضم

کنم و بفهمم اون چه موجودی بود.

واقعًا اون چی بود؟ پرنده؟ یه عقاب که دوبرابر سایز واقعیشه؟ یه موجود عجیبه پرنده با صدای صاعقه؟ یا فرشته؟!

یا شاید هم، همون موجودات معروف! اون شیاطینی که ظهور کردن تا دنیا رو به پایان برسونن. اون هایی که مسبب قتل ها و

نبش قبرها هستن.

محکم به پیشونیم کوبوندم. اوه رائیکا! تو واقعًا این  ها رو باور می کنی؟! رائیکا، رائیکا، دختر تو داری عقلت رو از دست میدی!

عقب گرد کردم و از تراس بیرون اومدم و به محض بیرون اومدنم، در اتاقم زده و بعد باز شد.

خانم دیکسی تو درگاه نمایان شد و من سؤالی نگاهش کردم. اون متعجب نگاهم کرد و پرسید:

- رائیکا! بیداری؟! من فکر می کردم این وقته صبح هنوز خواب باشی!

- نتونستم راحت بخوابم.

- بهتری؟

لبخند زدم و گفتم:

- من خوبم.

اون هم متقابًال لبخند زد.

- خوبه، خوش حالم.

به سمت تـخت رفتم و پرسیدم:

- کاری با من داشتین این وقت سحر؟

روی تـخت نشستم و سؤالی سرم رو سمتش برگردوندم که داخل اتاق اومد و گفت:

- راستش بله، ارباب ویلیام گفتن بیام و بیدارتون کنم.

ارباب! ارباب! ارباب ویلیام! چه قدر برام این دو کلمه دوره. ارباب ویلیام؛ اما انگار برای من همون ویلیامه، ویلیامی که دیشب

من رو... خدای من! نفس عمیق کشیدم و افکارم رو پس زدم.

پرسیدم:

- چی کارم داره مگه این موقع؟



- گویا آقای اوتیس دیشب با اطالعات خوبی برگشتن؛ اما فرصت نشد تا باهات درمیون بذارن.

من هم اطالعات خوبی داشتم!

پرسیدم:

- چه جور اطالعاتی؟

- مشخصات اون مجرم رو.

و من هم مکان استقرارش رو! 

لبخندی کنج لـبم نشست و بلند شدم. ایستادم و رو به خانم دیکسی گفتم:

- بسیارخب، االن آماده میشم.

سر تکون داد و لبخند زد و گفت:

- تا آماده بشی صبحانه هم حاضر میشه.

به سمت کمد رفتم و گفتم:

- نه خانم دیکسی، متشکرم اما فعًال ترجیح می دم به کارها رسیدگی کنم نه شکمم.

اون خندید و به طرف در رفت. گفت:

- هرجور میلته رائیکا، جناب ویلیام و آقای اوتیس در دفتر کارشون منتظرتن.

سر تکون دادم و تشکر کردم و اون از اتاق بیرون رفت.

زمانی که خواستم لباس هام رو عوض کنم، متوجه شدم لباس های دیشب تنم نیستن. یک هو دلم ریخت. کی لباس هام رو عوض

و زخمم رو دوباره باندپیچی کرده بود؟! یعنی کار ویلیام بوده؟!

قلبم با این فکر وایستاد. نه، نه این طور نیست؛ حتمًا خانم دیکسی این کار رو کرده. اقًال، امیدوارم که این طور بوده!

لباس هام رو عوض کردم، صورتم رو آب زدم و موهام رو شونه کردم و بعد از جمع کردن شون پشت سرم، از اتاق خارج شدم.

در رو بستم و برگشتم و بالفاصله چشمم به راه پله ی متروکه که منتهی به اون برج بلند میشد، افتاد. با دیدنش سرجام خشک

شدم و قلبم وایستاد. با چشم های گرد و دهنی باز به راه پله خیره شدم و دستم روی دست گیره ی در خشک شده بود.

اون تغییر کرده بود. کامل خاکی نبود. قبًال پر از گردوغبار بود؛ اما حاال... حاال جای ردپا رو خاک های پله ها دیده میشد!

قلبم محکم میزد و وجودم پر از ترس شده بود. مگه اون جا متروکه نبود؟ مگه کسی اون جا زندگی می کرد؟ نه، نمی کرد! اگه

اون جا متروکه نبود پس قطعًا اون همه خاک روی پله ها و نرده هاش نبود، قطعًا اثر پا روشون می موند.



اما حاال، دارم چی می بینم؟ شاید خانم دیکسی رفته بود تا اون جا رو تمیز کنه. ولی برای چی باید این کار رو بکنه؟ وقتی

مدت های زیادی متروکه و غیرقابل استفاده بوده، درحدی که این همه روش خاک بشینه؛ پس برای چی باید االن یادش بیاد اون

باال نیاز به نظافت داره؟!

بعد همون لحظه یاد لحظه ای افتادم که حس کردم کسی از اون باال و از پشت پنجره من رو داخل حیاط عمارت زیر نظر داره!

قلبم یک هو ریخت. آب دهنم خشک شد و دستم آهسته از روی دست گیره کنده شد.

نه، نه! این فقط یه توهمه! یک توهم لعنتی و قطعًا هم اون رد پاها متعلق به خانم دیکسیه که می خواسته اون باال رو تمیز کنه؛

اما کی رو داشتم گول می زدم؟ خودم رو؟ من دقیقًا به وضوح می دیدم جای اون ردپاها متعلق به یه زن نیست و دوبرابر پاهای

یک زنه. اون ها مال یک مرد بودن.

آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم بهش فکر نکنم و راه افتادم.

زمانی که از جلوی در اتاق آنجل عبور کردم، ثانیه ای ایستادم و فکر کردم یه سری بهش بزنم؛ اما مسلمًا این وقت صبح خواب

بود؛ پس بی خیالش شدم و وارد طبقه ی موردنظر شدم. به سمت اتاق کار لرد رفتم و در زدم که صدای شیرینش از اون  طرف در

اومد:

- بیا تو رائیکا.

نفس عمیقی کشیدم و در رو باز کردم. لرد ویلیام پشت میز کارش نشسته بود و اوتیس پشت یکی از صندلی های میز عریض

اتاق. 

- صبحت بخیر. 

نگاهم به چشم های جذاب و چهره ی جدی اما آرومش افتاد. زمزمه کردم:

- صبح بخیر.

و در رو پشتم بستم. لرد به یکی از صندلی های کنار صندلی اوتیس اشاره کرد و گفت:

- بشین رائیکا. متأسفم مجبور شدی این موقع صبح بیدار بشی.

به سمت صندلی روبه روی اوتیس رفتم و گفتم:

- بیدار بودم.

لرد یه تای ابروش رو باال انداخت و من سخت تالش می کردم نگاهش نکنم. با نگاه کردنش به یاد دیشب می افتادم و در این

صورت تموم احساسات درونی و هیجانم بیدار میشد!

روی صندلی نشستم و به اوتیس نگاه کردم که پرسید:

- امروز حالت چه طوره؟



گفتم:

- من خوبه خوبم. ممنون.

با صدای ویلیام برخالف عدم رضایتم، ولی روم رو برگردوندم و نگاهش کردم که می گفت:

- می دونی، من همون اول کار متوجه شدم که تو رائیکا، خیلی به خودت سخت می گیری و این موضوع باعث میشه همه چیز

از نظرت دشوار برسن و تو براشون بی نهایت تالش کنی و به خودت آسیب بزنی. 

همین که دهن باز کردم تا حرف بزنم، دوباره گفت:

- شاید باید به جای محافظت از آنجل، از تو مراقبت کنم. اون خیلی محتاط تره.

متعجب فقط نگاهش کردم. 

لبخند معناداری زد و ادامه داد:

- و خب، این باعث رضایت من هم میشه که ازت مراقبت کنم و جلوی چشمم باشی.

با این حرفش ناخواسته، برای بار هزارم به یاد دیشب و اون اتفاق افتادم. اون بـوسه!

سعی کردم این افکار مزخرف و بی معنی رو به عقب هل بدم و بعد کامًال جدی رو به لرد ویلیام گفتم:

- من نیازی به مراقبت ندارم لرد عزیز!

تای ابرویی باال انداخت و با لحنی تقریبًا تمسخرآمیز گفت:

- جدی؟

اخم محوی کردم و گفتم:

- من کامًال روی کارام دقت دارم و محتاطم؛ اما حادثه یک دفعه ای رخ میده و خبر نمی کنه، تقصیر من نیست که این اتفاقات

برام میفته جناب لرد!

اون دست هاش رو روی میز گذاشت و انگشت هاش رو تو هم قالب کرد. گفت:

- حرف تو معقول و منطقیه رائیکای عزیز؛ اما نمیشه منکر این شد که تو گاهی کامًال بی دفاع و تا حدی نفوذپذیر میشی!

گوشه ی لـبش آروم باال رفت و بعد ادامه داد:

- مثل دیشب.

دیشب؟! من بی دفاع و نفوذپذیر... اوه! حاال منظورش رو فهمیدم. من نفوذپذیر شده بودم که ویلیام اون کار رو کرد و بی دفاع

که همون لحظه زیر گوشش نزدم!

این کارهاش داشت عصبیم می کرد. چرا باید هر موضوعی که تو این مبحث باز میشد، انتهاش از طرف اون به اتفاق دیشب

کشونده بشه؟!

این بار اخمم کامًال پررنگ شد و تقریبًا عصبی گفتم:

- شما عالوه بر بی احساس بودن، مستبد هم هستین جناب لرد!

ابروهاش رو باال انداخت و گفت:

- مستبد؟!

- بله! خودخواهید و حرف حتمًا باید حرف شما باشه. همه چی باید دل خواه شما باشه و طبق حرف و اصرارتون من باید



محتاط باشم؛ در حالی که من هستم ولی شما توجه نمی کنین. جناب لرد، این بی احساسی و مستبد بودن شما، پایان خوشی

براتون نداره!

این ها رو گفتم و بلند شدم و خواستم سمت در برم که با صدای اوتیس متوقف شدم. گفت:

- خانم داناوان! قبل از این که برین، لطفًا چند دقیقه منتظر بمونین تا من اطالعاتی که به دست آوردم رو مطرح کنم.

برگشتم و نگاهش کردم. سر تکون دادم و گفتم:

- خوبه؛ چون منم یه چیزایی دارم.

و بدون نگاه کردن به لرد، سر جام برگشتم و نشستم. منتظر به اوتیس نگاه کردم که کاغذی کوچیک و تاشده از جیب بـغل

کتش درآورد. تای اون رو باز کرد و بعد از روش خوند.

- طبق شناسایی و مشخصاتی که FBI به من دادن، اسم اصلیش لئونارد کتز بوده که حاال به جانی نایت تغییرش داده؛ هل

ایرلنده، یه مدت خالف می کرده، تو کار قاچاق بوده، اونم هرچی. دو سال پیش گرفتنش و بعد از یه مدت آزادش کردن؛ بعد از

اون هم که دیگه کًال پرونده ش خالی شده. گویا دیگه خالف رو کنار گذاشته.

درحالی که به این فکر می کردم اسم «جانی» برام آشناست و از زبون اون مرد تو اون خرابه شنیده بودم، همزمان متعجب هم

گفتم:

- اما اون حاال یه قاچاقچی نیست، بلکه یه قاتله! امکان نداره! 

اوتیس شونه ای باال انداخت و کاغذ رو دوباره تا کرد و داخل جیبش برگردوند. گفت:

- نمی دونم؛ حتی FBI هم اطالعی نداشت، و خب آره، این عجیبه! اون تو شهر پرسه می زنه و آدم می کشه در حالی که پلیس

اصًال هیچی نفهمیده، ممکن نیست!

لرد ویلیام چیزی نگفت و متفکر سر تکون داد. من هم غرق در افکارم، به نقطه ای زل زدم.

چه جوری ممکنه وقتی یه قاتل این قدر آزادانه تو شهر پرسه می زنه و آدم می کشه، هیچ ردی از خودش جا نذاره و پلیس ها

متوجه ی اون نشن؟! هرچند که من شک دارم اون خودش تنهایی قاتل این شهر لعنتی نیست. اون موجودات؛ اون ها چی؟

اون ها هم قاتلن، هم آدم خوار! مگه نه؟ اون ها انسان ها رو می کشن و سر و گردنشون رو جدا می کنن و اجساد رو از قبرهاشون

بیرون میارن. اون ها شیطان نیستن؟

اما به هرحال جانی نایت هم این وسط هیچ کاره نیست. اون هم جنایت کرده. اما چه جوریه که هیچ ردی از خودش به جا

نذاشته؟ امکان نداره، باالخره می فهمن. مگه این که... .

سریع گفتم:

- اگه جسدی وجود نداشته باشه چی؟

هردو سرشون رو بلند کردن و سؤالی به من زل زدن. اوتیس گفت:

- ببخشید؟

گفتم:



- اجساد. اگه جسدی برای شناسایی نباشه چی؟ پلیسا چه جوری می خوان بفهمن قتلی صورت گرفته وقتی هیچ ردی از اجساد

و خون نیست؟

من این رو گفتم درحالی که خیلی مطمئن نبودم. شاید هم تمام اون جسدهای پیداشده جنایت های جانی نایته و این شایعه ی

«موجودات آدم خوار» چیزیه که اون از خودش درآورده تا پوششی باشه روی جنایت هاش! به هرحال من این موضوع رو با

اون ها مطرح نمی کنم. نمی خوام بحث اون موجودات رو بکنم؛ چون هنوز اعتقادی به وجودشون نداشتم؛ اما اون چیزی که

امروز تو آسمون دیدم چی؟

- مفقوداالثرین چی؟

اوتیس این رو پرسید و من رو از افکارم بیرون آورد. نگاهش کردم و بعد از مکثی جوابی دادم که خیلی هم درباره ش مطمئن

نبودم:

- شاید اون قاتل دروغ های جعلی برای هر کدوم از مقتولینش ساخته. مثًال یک کارمند رو کشته، بعد با رشوه هم کارش رو اغـوا

کرده تا به خانواده ش خبر بده که اون برای مدت طوالنی ای به یه سفر مهم رفته و نتونسته خبر بده. یا مدارک جعلی که نشون

بده طرف واقعًا مرده. نه کشته شده، مرگش اتفاقی بوده. می تونه مدرک جمع کنه تا ثابت کنه طرف خودکشی کرده، تصادف

کرده، خفه شده و خیلی چیزهای دیگه.

این بار لرد حرف زد:

- پس یعنی تو میگی اون جسد مقتوالش رو به جا نمی ذاره و برای این که کسی نفهمه مقتول ناپدید شده، مدارک و دروغ های

جعلی جور می کنه و پخششون می کنه.

با اینکه شک داشتم؛ اما گفتم:

- حرف من دقیقًا همینه.

- خب پس اگه این طوره، اجساد کجان؟ اون اجساد رو چی کار می کنه؟

این سؤال خود من هم بود. گرچه اجساد دیگه ای هم وجود داشتن که انگار متعلق به اون «موجودات» بودن. به هرحال گفتم:

- در این مورد حدسی ندارم؛ اما می فهمیم.

اوتیس گفت:

- خب، اون چیزی که می خواستین بگین چیه؟

به اوتیس نگاه کردم و حدسی که دیشب زده بودم رو به یاد آوردم.

گفتم:

- فکر کنم من بدونم لئونارد کتز، یا جانی نایت، کجا مستقر شده.

اوتیس ابرویی باال انداخت و لرد ویلیام پرسید:



- جدًا؟ چه طوری؟

- شاید این باعث شد که من صدمه ببینم؛ اما حدأقلش تونستم به اطالعات خوبی برسم.

اوتیس موشکفانه نگاهم کرد و پرسید:

- و چه اطالعاتی؟

- تونستم بفهمم که مجرم ما، جانی نایت، بیرون از شهر مستقره.

ویلیام اخم محوی کرد و پرسید:

- چه طوری فهمیدی؟

نگاهش کردم و گفتم:

- این جا عالوه بر جاده ای که محل رفت وآمد ماست، یه جاده ی فرعی و متروکه هم وجود داره که حاال غیرقابل استفاده ست؛ اما

با این وجود رد الستیک رو خاکش معلوم بود و واضح بود که متعلق به خود جانی نایته؛ چون چه کس دیگه ای از جاده ی

فرعی می ره وقتی یه اصلی وجود داره؟ اون مخفیانه می خواسته این کار رو کنه.

اوتیس گفت:

- خب، حاال چه جوری فهمیدی که بیرون شهر مستقره؟

جواب دادم:

- از رد الستیک ها، یکی از الستیک ها با بقیشون فرق داشت. مشخص بود پنچر شده، توسط سنگ. و از اون جایی که کل شهر

جروم آسفالت شده ست، اون یه جایی از بیرون شهر اومده.

من این ها رو توضیح دادم و بعد سکوت کردم تا نظرها و انتقادهاشون رو مطرح کنن.

اوتیس متفکر به نقطه  ای زل زده بود و ویلیام دست به چونه، در حال فکر کردن بود.

تکیه م رو به صندلیم دادم و منتظر موندم.

اوتیس باالخره سکوت رو شکست. سرش رو بلند کرد و روبه اربابش گفت:

- قربان، نظر شما چیه؟

ویلیام همون طور متفکر جواب داد:

- به نظر من باید بریم تا محلش رو پیدا کنیم؛ اما بهتره یه کم دقیق تر درباره ش فکر کنم.



من که نظر خاصی نداشتم و همچنین به اندازه ی کافی ذهنم سردرگم بود، از جام بلند شدم که سرهای اون ها هم همراه من بلند

شد و سؤالی نگاهم کردن. نگاهشون کردم و گفتم:

- با اجازتون من فعًال من میرم. منتظر دستورتون برای اقدام هستم لرد.

این رو گفتم و بدون منتظر موندن حرفی از جانب اون، به سمت در رفتم و از اتاق خارج شدم.

به سمت اتاق آنجل حرکت کردم تا ببینمش و کمی باهاش حرف بزنم. دوست داشتم بیشتر بهش نزدیک بشم. این که دوستی

این جا داشته باشم بد نبود، خصوصًا این که دوستی با آنجل برام چالش برانگیز شده. هرچند که از وقتی پا به این جا گذاشتم

همه چی چالش برانگیزه؛ اما این دختر برام جالبه.

روبه روی در اتاقش ایستادم و آروم در زدم.

- آنجل؟ آنجل اون تویی؟

صدایی نیومد. دوباره در زدم. 

- آنجل؟

این بار هم جوابی نشنیدم؛ شاید خواب باشه! با تردید دست دراز کردم و دست گیره رو گرفتم و آروم چرخوندم. در آروم با

ناله ای باز شد و من با اتاق خالی روبه رو شدم. متعجب به اطراف اتاق نگاه کردم.

پس اون کجاست؟! رو تختش خواب نبود و همچنین من اون رو پایین ندیدم!

آروم داخل اتاق شدم و سمت پنجره حرکت کردم. پرده رو کشیدم و از پشت شیشه به پایین و محوطه ی عمارت نگاه کردم.

خبری ازش حتی اون پایین هم نبود.

متعجب عقب رفتم و پرده رو رها کردم . 

این وقت صبح اون کجاست؟ جایی رو نداره که بره! شاید داخل یکی از اتاق ها یا طبقات این جاست.

عقب گرد کردم و خواستم برم دنبالش که پام روی چیزی رفت. متوقف شدم و به پایین نگاه کردم. لباس! یه تیشرت دخترونه

بود. خم شدم و برش داشتم. این چرا این وسط افتاده بود؟ تیشرت رو نگاه کردم و چرخوندم. متعجب خواستم تیشرت رو

روی تـخت بذارم که همون لحظه متوجه ی چیزی شدم.

گیج تیشرت رو مقابل صورتم گرفتم و برگردوندم. دو طرف تیشرت رو گرفتم و نگه داشتم و کامل بازش کردم و همون طور که

اون رو با دست هام باال و مقابل صورتم نگه داشته بودم و پشتش رو نگاه می کردم، متوجه ی اون چیز شدم.

تیشرت پاره بود! اما نه کامل پاره. تیشرت کامًال سالم بود به غیر از دو قسمتی که روی پشت و پایین کتف چپ و راست قرار

داره. اون دو قسمت پاره بودن!

متعجب به این صحنه نگاه کردم. چرا لباس این جوری شده بود؟ باقی لباس ها چی؟

تیشرت رو روی تـخت انداختم و سمت کمد رفتم. در کمد رو باز کردم و لباس های آویزشده رو دیدم. تندتند رگال ها رو هل دادم



و لباس ها رو چک کردم. هیچ کدوم پاره نبود.

در کمد رو بستم و خم شدم. روی زانوهام نشستم و کشوی اول رو باز کردم. لباس های زیر بود. کشوی دوم غذای حیوانات بود.

کشوی سوم پر از کاغذهای پاره و مچاله بود.

یکی از اون  کاغذهای مچاله و لوله شده رو برداشتم. نگاهش کردم و اون رو باز کردم. خط هایی که به خاطر مچاله شدن کاغذ

بود رو دست خط و چیزهایی که روی کاغذ کشیده شده بودن افتاده بود و اون ها رو کمی محو کرده بود. کاغذ رو مقابل صورتم

نگه داشتم و به متن هایی که با خط شلخته و خودکار آبی نوشته شده بود زل زدم.

کاغذ پر از متن های گنده، خط خطی و جوهرهای مالیده شده بود.

دورتادور کاغذه مچاله شده با خطی گنده گنده و پراکنده نوشته بود:

- من هیوال نیستم؛ من هیوال نیستم.

این سه کلمه دورتادور کاغذ نوشته شده بود و روشون رو خط کشیده بود.

جاهای دیگه کاغذ رو خط زده بود و زیر خط ها چیزی نوشته بود. نمی تونستم بفهمم چی بوده و چی نوشته بوده.

کاغذ رو انداختم و یکی دیگه رو برداشتم. تاش رو باز کردم و این یکی متنی نداشت؛ به جاش نقاشی هایی با خودکار بودن که

بی حواسانه کشیده شده بود. یکیشون تصویر یه خفاش بود با دهن باز و دندون های بلند تیزش و بال های بازش که روش با

خودکار قرمز ضربدر کشیده بود. روبه روش عکس انسانی بود با گلویی پاره شده و چه قدر ماهرانه تصویر یک گلوی پاره شده

رو رسم کرده بود!

گوشه و کناره های کاغذ با خطی بد و کوچیک نوشته بود:

- مرگ، تاریکی، خون، هیوال!

و درست وسط کاغذ و بین تموم اون شکل ها و نوشته ها، با رنگ قرمز بزرگ نوشته بود:

- دیمودنتانا.

دیمودنتانا! به هیچ وجه نمی تونستم متوجه ی معنیش بشم.

می تونستم لکه های محوی روی کاغذ سفید ببینم. لکه های قرمز مایل به قهوه ای. نمی خواستم به این فکر کنم که اون ها چی

هستن؛ اما واضح بود. اون ها لکه  های خشک شده ی خون بودن!

کاغذها رو تو کشو انداختم و درش رو محکم بستم و کشوی چهارمی آخری رو باز کردم. متعجب به لباس های مچاله شده و

گوله شده ی داخل کشو نگاه کردم.

یکی رو برداشتم و صاف کردم و بعد برگردوندم و پشتش رو نگاه کردم. پاره بود! میون دو کتف؛ اما به غیر از پاره بودن،

لکه هایی هم روش دیده میشد. خون!



نفسم گرفت و لباس رو انداختم و یکی دیگه برداشتم. سریع برش گردوندم و... اون هم پاره و خونی بود!

نفس نفس زنون تندتند لباس ها رو درآوردم و همه رو چک کردم. پاره و خونی. پاره و خونی. پاره و خونی! همه شون پاره بودن،

میون دو کتف و پر از لکه های خون!

مات لباس رو رها کردم و همون جا روی زمین میون کوه لباس ولو شدم.

نفسم باال نمی اومد.

خدای بزرگ، این جا چه خبر بود؟! تو این شهر، تو این خونه، میون این آدم ها. چه خبر بود؟!

پکر و سردرگم همون جا نشسته بودم و خیره ی نقطه ای نامعلوم و غرق در افکارم که یک هو از پشت سرم صدایی اومد. سریع از

جا پریدم و برگشتم و همون لحظه با صحنه ی عجیبی روبه رو شدم.

با چشم های حیرت زده و قلبی به شدت تپنده، وحشت زده زمزمه کردم:

- آ... آنجل!

ولی آیا اون واقعًا آنجل بود؟ دختری که مقابل من ایستاده بود، همون دختری بود که صورتی معصوم و دوست داشتنی داشت

با چشم هایی به رنگ دریا؟

این دختر روبه روی من هیچ شباهتی با اون نداشت. اون با چشم های قرمزرنگی که مردمکش کشیده بود، با دندون های بلند و

تیزی که خون سرخی ازشون سرازیر بود و باالتنه ی بـرهنه ای که پر از زخم بود و جلوی من ایستاده بود و با اون نگاه درنده و

وحشی به من زل زده بود، واقعًا آنجل بود؟!

اما عجیب تر از تموم این ها، دو بال بزرگ و غول پیکری به رنگ سیاه و قهوه ای خیلی تیره ای بود که از پشتش بیرون زده بود و

من رو تا سر مرگ وحشت زده می کرد! بال ها پنج انگشت بودن که به صورت شبکه ای به هم وصل شده بودن و با پوستی خیلی

نازک و شفاف روشون، پوشیده شده بودن و انتهای آخرین انگشت بال ها چیزی مثل یک ناخن بزرگ یا یک چنگال سیاه رنگ و

تیز بیرون زده بود.

اون بال های بزرگ از داخل کمرش بیرون زده بودن و روی زمین کشیده می شدن. بال ها تقریبًا شفاف بودن و به نظر می رسید به

غیر از الیه ی روی اون انگشت ها، جنس شون از چرمه. اون ها درست مثل بال های خفاش بودن! یک خفاش بزرگ.

چرا اون بال ها من رو  یاد همون بال هایی که صبح دیده بودم انداختن؟ اون ها هم بزرگ و تیره بودن و چنگالی انتهاشون معلوم

بود؛ مثل همین ها. 

یعنی اون موجودی که تو آسمون دیده بودم، موجودی که بین ابرها پرواز می کرد و بال های بزرگش صدای بلندی ایجاد

می کردن، آنجل بوده؟

متحیر چند قدم عقب رفتم و با زبونی که لکنت گرفته بود، سعی کردم حرف بزنم.

- آنجل! تو... تو... .

پشتم کوبیده شد به کمد و قلبم فرو ریخت.



چشم های قرمزه اون که به من زل زده بودن درخشنده بود و  برق میزد. اون خون های سرخ و براق از الی دندون های تیز و

لـب هاش حرکت می کردن و روی چونه، گردن، بدن برهـنه ش و در آخر روی کف اتاق می ریختن.

اما چیزی که بیشتر از همه وحشت زده م می کرد، نگاهش بود. اون ها چشم های انسان نبودن! من اصًال کاری نداشتم که چه قدر

غیرعادی بودن و رنگشون عجیب بود. من با نوع نگاه ترسناکش کار داشتم. اون مثل شکارچی ای بود که به شکارش زل زده.

اون تشنه ی من بود، تشنه ی خوردن من. تشنه ی خون من!

نفس نفس زنون گفتم:

- تو... تو چی  هستی؟

فکر کردم االن سمتم حمله ور میشه و بعد به وحشیانه ترین شکل ممکن من رو می کشه؛ اما اون آروم سمت تراس قدم برداشت.

با هرقدمی که برمی داشت بال  های بزرگ و سیاهش تکون می  خوردن.

نمی دونستم چرا خشک شده بودم! چرا تکون نمی خوردم؟ چرا فریاد نمی  زدم؟ چرا فرار نمی کردم؟

مقابل در بازشده ی تراس ایستاد. بعد برگشت و با چشم های سرخش از ورای شونه ش به من زل زد. خیره نگاهم کرد و بعد آروم

لـب زد:

- من یک دیمودنتانام.

اون این رو گفت و یک هو بال های غول پیکرش رو باز کرد که بادی کل اتاق پیچید و بعد داخل تراس رفت و با یه جهش پرید.

اضطراب وجودم رو دربر گرفت که یک هو اون شناور تو آسمون خیز برداشت و با بال های بزرگش مثل یه فرشته ی مرگ پرواز

کرد و رفت!

نفسم گرفت. قلبم فرو ریخت. بدنم خشک شد و سرتاپام یخ زد. و جمله ی 

- من یک دیمودنتانام!

تو گوشم مدام زنگ زد.

من یک دیمودنتانا. من یک دیمودنتانام. من یک دیمودنتانا... .

و اون صحنه ها، اون دندون های تیزه خونی، اون زخم ها، اون چشم های سرخ و اون بال های سیاه و عظیم الجثه. و زمانی که

مثل یه پرنده تو آسمون پرواز کرد و رفت. مثل یک فرشته بود! یک فرشته ی سیاه!

نمی تونستم هیچ کدوم از این ها رو هضم کنم؛ اما باید یک جوری سر در می آوردم.

مدام کلماِت «آخرالزمان»، «ظهور شیطان»، «موجودات آدم خوار» و «من یه دیمودنتانا» تو گوش هام زنگ می زدن.

سریع سمت در دویدم و با عجله به طرف راه پله رفتم. تندتند پله ها رو پایین دویدم و می خواستم با عجله به بیرون عمارت برم

که یهو پام پیچ خورد و به محض این که نزدیک بود بیفتم، کسی از پشت سر کمرم رو گرفت و نگهم داشت.



پشتم به بدنی قوی و محکم تکیه داده شد و کمرم توسط اون دربر گرفته شد. نفسم ثانیه ای رفت و سرجام بین اون دست های

قدرتمند خشک شدم.

اون صدای مردونه و جذاب کنار گوشم نجوا کرد و نفس داغش باعث شد مورمورم بشه.

- حاال کی محتاطه و نیاز به مراقبت نداره؟

چشم هام رو محکم روی هم فشار دادم و سعی کردم آروم باشم. خودم رو کنار کشیدم و از بین دست هاش بیرون اومدم و

سمتش چرخیدم. با چشم های آسمونیش کامًال خون سرد به من زل زده بود.

این مرد، اوتیس، خانم دیکسی، این خونه؛ همه و همه یک رازی دارن. درست مثل آنجل! دیگه نه تحمل داشتم و نه صبر. باید

سر از این راز درمی آوردم. دیگه کافی بود. با جدیت و بدون هیچ حاشیه و مقدمه ای گفتم:

- چی رو از من پنهون می کنین؟

اون فقط نگاهم کرد و هیچی نگفت. دوباره تکرار کردم:

- گفتم چی رو از من پنهون می کنین؟

اون سر تکون داد و گفت:

- متوجه ی منظورت نمیشم رائیکا.

دیگه کاسه ی صبرم لبریز شده بود. دیگه کافی بود. مدارا، صبر، کافی بود! نفسم رو با فشار بیرون دادم و این بار با کل خشم و

عصبانیتم فریاد زدم:

- دروغ میگی... دروغ میگی! دروغ گو! همتون شیادین... همتون دروغگویین! دارین یه چیزی رو از من مخفی می کنین و من

کامًال متوجه ش شدم.

بلندتر تو صورتش داد زدم:

- اون چیه؟! هان؟ اون چه راز کثیفیه که نمی خواین من بدونم؟!

جیغ زدم:

- بهم بگو!

نفس نفس زنون و با خشم نگاهش کردم؛ اما اون کامًال خون سرد بود. آروم گفت:

- رائیکا، فکر کنم تو هنوز حالت خیلی خوب نشده. شاید الزم باشه... .

وسط حرفش پریدم و خشمگین گفتم:

- من حالم کامًال خوبه. این شمایین که نمی ذارین آرامش داشته باشم. این خونه و شماها و این شهر و مردمش نمی ذارن من



آرامش داشته باشم. نمی دونم این جا چه خبره و داره چه اتفاقاتی میفته؛ اما می دونم که یک راز کثیفی وجود داره... اونم بین

شماها. این جا، تو این خونه و تو کل این شهر.

کلمه ی آخر رو با فریاد گفتم و در حالی که از عصبانیت نفس نفس می زدم، بهش خیره شدم. اون گفت:

- منظورت از این حرفا چیه؟

عصبانی گفتم:

- اونا میگن یه چیزایی تو این شهره، یه سری جونور که معلوم نیست چَین و از کجا اومدن.

اون تای ابرویی باال انداخت و گفت:

- خب؟

با دقت نگاه کردم. چند قدم نزدیکش شدم و تو چشم هاش زل زدم و آروم و رودرروش گفتم:

- تو چی  هستی ویلیام پیترسون؟

اون اخم محوی کرد و گفت:

- تو داری منو متهم می کنی؟

- نه؛ فقط دارم ازت می پرسم.

- من چیزیم که جلوت می بینی.

پر حرص غریدم:

- من تا امروز یه انسان جلوم می دیدم؛ اما بعد اون انسان جلوم تبدیل به یک هیوال شد! یک جونور عجیب غریبه بال دار!

داد زدم:

- این و می فهمی که من حتی نمی تونم به چشم هام هم اعتماد کنم؟

باالخره صورتش از اون حالت همیشگی آروم و خونسرد بیرون اومد و تونستم اون عصبانیت و حرصش رو ببینم. اون اخم کرد

و با لحن خشنی گفت:

- تو چی دیدی؟!

- یه چیز عجیب!

- چه جوری بود؟



سردرگم گفتم:

- اون... بال داشت، شبیه بال های خفاش! چشماش قرمز بودن و... خون! اون خون خورده بود!

آب دهنم رو فرو دادم که پرسید:

- کی؟

نگاهم رو باال کشیدم و تو چشم هاش خیره شدم. مستقیم بهش زل زدم و جوابش رو دادم:

- آنجل!

یک هو نگاهش عوض شد. انگار که یه دفعه ای به هم ریخت یا ترسید. شبیه این بود که رازی رو که نمی خواست برمال بشه، برمال

شده بود و من حاال مطمئن شده بودم که اون واقعًا یه راز بزرگ داره. دوباره چند قدم بهش نزدیک و شدم و گفتم:

- این جا چه خبره؟ باید راستش رو بگی. من همه چی رو تقریبًا می دونم پس نمی تونی چیزی رو ازم مخفی کنی؛ بگو!

اون نگاهم کرد. چشم هاش خشن به نظر می رسیدن. خشن و سرد. دوباره و با تحکم تکرار کردم:

- بهم بگو ویلیام پیترسون.

این بار اون بود که چند قدم تو راه پله نزدیکم اومد. اون یه پله پایین اومد و روی پله ای که ایستاده بودم، درست مقابلم

ایستاد. مستقیمًا تو چشم هام خیره شد و گفت:

- می خوای بدونی چه رازی تو این عمارته؟

با قاطعیت گفتم:

- آره.

- می خوای سر از راز این عمارت دربیاری؟

- آره.

- می خوای بدونی این موجودات چین؟

غریدم:

- آره.

- می خوای سر از راز این شهر دربیاری؟

این بار فریاد زدم:



- آره، آره!

اون غرید:

- پس عواقبش هم پای خودته.

اون این رو گفت و بعد دستم رو محکم تو دستش گرفت و همراه خودش کشید و از پله ها تندتند پایین رفت.

- هی کجا داری میری؟ ولم کن! با توَام... کجا داری می بریم؟!

همون لحظه اوتیس از در عمارت و خانم دیکسی از آشپزخونه بیرون اومدن و متعجب به ما نگاه کردن. اوتیس گفت:

- این همه سروصدا برای چیه؟

خانم دیکسی سمتمون اومد و متعجب گفت:

- قربان!

ویلیام من رو همراه خودش کشوند و بعد وسط سالن عمارت ایستاد. دستم رو رها کرد و روبه اوتیس گفت:

- پیرهنت رو دربیار.

چشم هام گرد شد و اوتیس متعجب و با ابروهای باالرفته گفت:

- قربان، ببخشید؟

این بار لرد با خشونت بیشتری تکرار کرد:

- گفتم پیرهنت رو دربیار. درش بیار.

اوتیس هم چنان تردید داشت و شاید هم کمی وحشت زده به نظر می رسید.

- اما قربان... .

لرد ویلیام گفت:

- رائیکا می خواد حقیقت رو بدونه، و ما هم انکارش نمی کنیم.

خانم دیکسی گفت:

- اما ارباب ما نمی تونیم... .

و یلیام بدون توجه به حرفش، وسط صحبتش پرید و روبه من کرد و گفت:

- برام مهم نیست چه کسی می خواد از راز ما سر دربیاره و میاره یا نه، حتی برام مهم نیست چندنفر می دونن؛ چون با دونستن



حقیقت فقط خودشون رو درگیر می کنن و درگیر شدن تو این موضوع، برابره با مرگ.

حرف هاش وحشت به تنم می نداخت؛ اما من واقعًا می خواستم بفهمم. تا مرز دیوونگی رفته و برگشته بودم. این همه معما

به وجود اومده بود و ذهنم رو پر کرده بود، و مسلمًا من به عنوان یه افسر پلیس باید این معماها رو کشف کنم؛ حتی اگه تهدید

ویلیام هم واقعی باشه، باز هم می تونم از این موضوع بیرون بیام.

آروم گفتم:

- برام مهم نیست.

اون سرش رو تکون داد. آروم آروم دکمه های پیرهنش رو باز کرد و گفت:

- من فقط قصد داشتم ازت محافظت کنم، رائیکا.

این رو گفت و بعد پیرهنش رو درآورد. اوتیس فریاد زد:

- قربان!

و خانم دیکسی هین بلندی کشید و دست هاش رو جلوی دهنش گذاشت.

پیرهن ویلیام روی زمین افتاد و همون لحظه دو بال سیاه و دوبرابر بال های آنجل، از پشتش بیرون زدن و دو طرفش آویزون

شدن.

اون ها درست مثل بال های آنجل بودن. شبکه ای از پنج انگشته به هم وصل شده با الیه ای نازک روشون که انتهای یکی از

انگشت ها یه چنگال تیز و خمیده و سیاه رنگ بود، و کامًال مشخص بود که بال ها چرم مانند هستن.

مثل این بود که بال های خفاش رو کنده باشن، اون ها رو به طور معجزه آسایی چندین برابر بزرگ تر کرده باشن و بعد اون رو با

بدن انسان پیوند زده باشن!

من همون جا پایین پله ها ایستاده بودم و با شگفتی به این صحنه خیره شده بودم. اوتیس و خانم دیکسی هم دو طرف سالن

بودن و به اربابشون که برهـنه و با اون بال ها جلوی من ایستاده بود، زل زده بودن.

باور نمی کردم. نه؛ واقعًا باور نمی کردم! این حقیقت نداشت. این ها خواب بودن. یه کابوس دردناک و وحشتناک. کابوسی که

نمی دونم چرا تموم نمیشد.

دست هام رو جلوی دهنم گذاشتم و ناباور به بدن برهنـه ی ویلیام و بال های بزرگش نگاه کردم. وحشت زده زمزمه کردم:

- نه!

احساس کردم بغضی سنگین ته گلوم رو فرا گرفت و هرآن ممکن بود گریه کنم.

اون به من خیره شد و گفت:

- این راز ماست رائیکا، چیزی که سعی داریم مخفیش کنیم، ماهیتمون. چیزی که نه انسانه نه هیوال؛ بلکه مخلوطی از انسان و



هیوالست. ترکیبی از انسان و خفاش؛ موجودی به اسم دیمودنتانا!

نمی تونستم باور کنم؛ اما با چیزهایی که چشم هام می دید، ذهنم می گفت باید باور کنی؛ ولی واقعًا هضم اون ها سخت بود،

خیلی خیلی سخت! و اون کلمه ی «دیمودنتانا» که نه می دونستم چیه و نه می دونستم چه معنی ای میده، مثل پتکی بود که

به شدت به سرم کوبونده میشد. 

دست هام از روی لـبم لیز خوردن و آروم زمزمه کردم:

- دقیقًا چه جونوری  هستی؟

اون با اون چشم های یخی و سردش به من زل زد و گفت:

- ما دیمودنتاناییم؛ همه مون!

نگاه لرزونم از روی اون به خانم دیکسی و اوتیس افتاد. آنجل... اون هم گفت دیمودنتانا!

یعنی اون ها، تموم اون ها، ویلیام؛ اوتیس؛ آنجل؛ خانم دیکسی و دربون، هیچ کدوم انسان نبودن؟! مو جودات عجیبی بودن که از

ترکیب انسان و خفاش بود؟! این غیرقابل هضم بود!

- ولی... آخه... چه جوری... شما... .

زبونم نمی چرخید. انگار الل شده بودم. نفسم مقطع شده بود و حتی نمی تونستم حرف بزنم. بدنم سست شده بود و یک هو

توان از پاهام خارج شد و روی زمین سرد رها شدم. چشم هام ناباور خیره ی اون بال های بزرگ و سیاه بود.

- رائیکا؟!

چرا گوش هام درست نمی شنید؟ چرا چشم هام تار می دید؟

- رائیکا؟ حالت خوبه؟

چرا این جوری شده بودم؟! سست، ناشنوا، الل، بی توان! سکته کردم مگه؟

پلک زدم و چشم هام سیاهی رفت. سرم دوران می چرخید و حالت تهوع گرفتم.

صدای فریاد کسی که بلند اسمم رو صدا می کرد می اومد؛ اما نه می دیدم و نه می تونستم بفهمم که متعلق به کیه.

انگار بار سنگینی روی بدنم بود. و وقتی چشم هام سیاهی رفت، پلک هام بسته شد و بدنم بی جون روی زمین متالشی شد، انگار

دیگه اون بار از بین رفته بود و آزاد شده بودم!

***
با نوازش دست هایی به هوش اومدم. نفس عمیقی کشیدم و پلک هام رو باز کردم. چندبار پلک زدم و آروم سرم رو برگردوندم.

ویلیام پایین تـخت نشسته بود و با لطافت گونه م رو نوازش می کرد. اون لبخند ملیح و آرومش بهم جون می داد.

با صدایی آروم و گرفته لـب زدم:



- ویلیام.

اون با آرامش نگاهم کرد و گفت:

- دو ساعته که خوابیدی.

متعجب گفتم:

- دو ساعت؟

- فقط نمی دونم به خاطر خستگی و فشار کار بوده یا شوک حقیقتی که بهت وارد شد.

این رو با لحن شوخ طبعی گفت. آروم لبخند زدم. گفتم:

- فکر کنم هر دو.

چیزی نگفت و فقط با نگاه مهربونش به من زل زد. خیره نگاهش کردم. باورش سخت بود، خیلی سخت. اون واقعًا یه هیوال

بود؟ چیزی که «دیمودنتانا» صداش میزد! چه طور می تونستم باور کنم؟ چه طور میشد باور کرد چنین موجوداتی واقعی

هستن؟

با لحنی آروم گفتم:

- واقعًا بیدار بودم؟

- بیدار بودی رائیکا!

نالیدم:

- آخه چه طور؟! چه طور ممکنه؟! یعنی... واقعا، من نمی تونم باور کنم! تو، آنجل، اوتیس... همه تون! چه طور میشه باورش

کرد؟!

آروم گونه م رو دست کشید و گفت:

- خب، دنیا پر از سوپرایزه! همچنین پر از رمز و راز. رازهایی که شاید هیچ وقت برمال نشن، و شایدم دیده و کشف نشن؛ اما

بعضیاشون هم دیده می شن، و باید باورشون کرد تا با دیده ی حقیقی دیدشون.

- یعنی اینم کار سرنوشت بوده که من باید درگیر این ماجرا می شدم؟

شونه ای باال انداخت و گفت:

- شاید.

آروم گفتم:



- آخه چرا؟

لبخند زد و گفت:

- گفتم که دنیا پر از سوپرایزه. باید صبر کنی تا بفهمی.

- اگه دلیلی وجود داشته باشه به نظرت اون چیه؟ دلیل اینکه چرا من باید درگیر اینا می شدم!

- نمی دونم.

نفس عمیقی کشیدم و نگاهم رو ازش برداشتم. وولی خوردم و گفتم:

- کمکم می کنی بلند شم؟

- البته.

دستش رو پشت گردنم گذاشت و من هم آروم بلند شدم و نشستم. اون بالشت رو پشتم و به تاج تـخت تنظیم کرد و تکیه م رو

آهسته بهش داد. آروم نشستم و تکیه دادم و بعد بهش نگاه کردم. پرسیدم:

- چه طور یه همچین موجودی وجود داره؟! چیزی که تو صداش می کنی دیمودنتانا چیه؟ چه طور ممکنه همچین موجودی با

بال های خفاش باشه؟!

اون چند ثانیه نگاهم کرد؛ بعد نفس عمیقی کشید و گفت:

- این مثل یه هزار راه می مونه، رائیکا. اولین چیزی که از این حقیقت بفهمی، مثل اینه که اولین راهه یه هزارراه رو رفتی.

دومین چیزی که بفهمی، قدم بعدی و راه بعدیه . سومین چیز، راه بعدی. چهارمین، راه بعدی رو رفتی همین طور پنجمی و

ششمی و تا آخر، تا هزار. اون قدر می ری که باالخره گم بشی تو هزارراه سؤاالت و حقیقت.

با هیجان گفتم:

- برام مهم نیست. بذار تا جایی که راه هست برم، تا آخر راه رو میرم. باالخره هر ابتدایی یه انتهایی داره؛ پس می تونم به تهش

برسم، زمانی که کل حقیقت رو فهمیدم.

اون خیره نگاهم کرد. و من هم به چهره ی جذاب و چشم های آسمونیش زل زدم. 

منتظر بودم. باید می فهمیدم. دیگه وقتش بود که سر از این رازها دربیارم.

- لطفًا... ویلیام!

وای که چه شیرین بود خوندن اسمش. لـذت بخش و شیرین. اولین بار بود که جلوی خودش اسمش رو صدا می زدم و این باعث

میشد قلبم به تکاپو بیفته.

اون هم چنان خیره نگاهم کرد. بعد آروم سرش رو تکون داد و گفت:



- بسیارخب.

برقی تو چشم هام درخشید و کنجکاو و ذوق زده منتظر موندم.

اون تعریف کرد:

- از ابتدای جهان یک همچین موجودی وجود نداشت؛ بلکه موجوداتی مثل ما، توسط یک سری آزمایشات به وجود اومدن.

پرسیدم:

- چه طوری؟

اون توضیح داد:

.(K.D) سال ها پیش، توسط یه داشمنده احیاکننده ی ژنتیک و دی ان ای به اسم دکتر کی.دی -

متعجب پرسیدم:

- اون چه طوری این کار رو کرد؟

- اون کارش همین بود، کارش همین بود که روی ژنتیک  و دی ان ای های قابل احیای موجودات کار کنه و با احیا یا ادغام

کردنشون یه موجود دیگه خلق کنه. تا این که یک دفعه ای تصمیم می گیره یه َاَبر انسان بسازه. موجودی که هرگز نمی میره،

قدرت های مافوق بشر داشته باشه، بتونه پرواز کنه، بتونه بشنوه، ببینه و خیلی چیزای دیگه. بنابراین روی ژنتیک و نوع

دی ان ای خفاش خون آشام و انسان کرد و بعد از سال ها تونست اولین پیوند رو بزنه و بتونه چنین هیوالیی بسازه و اسمش رو

گذاشت دیمودنتانا. دیمودنتانا رو شما خفاش خون آشام می شناسین؛ ولی از نظر اون دانشمند موجودیه شبیه به خفاش و

انسان، ترکیبی از این دو. تغذیه ش خونه؛ چون از ژنتیک خفاش خون آشام استفاده کرده بود. دکتر دی.ِکی اونا رو طوری ساخت

تا توان زادوولد هم داشته باشن که نسل این موجودات باقی بمونه؛ اما خب گویا آزمایشاتش خوب پیش نرفتن. دولت ردش

کرد و اولین موجودی که پیوند زده بود و عامل این موفقیت بود رو ازش گرفت و اون رو برای باقی آزمایشاتش منع کرد.

گیج پرسیدم:

- برای چی؟

ویلیام نگاهم کرد و گفت:

- چون یک هیوال ساخته بود. یه جونور خون خوار و کشنده. یه سالح مرگبار؛ جهان نمی تونست چنین موجودی رو بپذیره و

وارد اجتماع کنه؛ اما کار از کار گذشته بود و زادوولد اصًال قطع نشد و هنوز که هنوزه، بعد از بیست سال، هنوزم ما وجود

داریم؛ اما در خفا زندگی می کنیم و نمی تونیم خودمون رو نشون بدیم.

با چشم های گرد گفتم:

-  و لی آخه برای چی؟! چرا خودتون رو به مردم نشون نمی دین؟!

- چون نه مردم و نه دنیا چنین هیوالهایی رو نمی پذیره؛ اما برای ادامه ی بقامون مجبوریم تو اجتماع باشیم؛ بنابراین تظاهر به



انسان بودن می کنیم.

- بعد از گذشته سال ها، شاید همه چی تغییر کرده باشه؛ مردم راحت تر حقیقت رو می پذیرن.

اون گفت:

- به هرحال ما نمی تونیم این ریسک رو کنیم. هنوز بعضیامون وحشیانه مردم رو قتل عام می کنن. همه مون رام نیستیم.

- تو گفتی حدودًا بیست سال گذشته. خب پس قطعًا این قدر دیمودنتانا هنوز به وجود نیومده!

- شاید تعداد دیمودنتاناها با مردم یه کشور برابری کنه. روند رشد دیمودنتاناها سریعه و بعد از زادوولد سریع رشد و می کنن و

دوباره از اونا بعدیا به وجود میان و این پروسه همین جور ادامه داره تا این که کل دنیا از دیمودنتاناها پر بشه!

- اون دانشمنده قطعًا هنوز زنده ست؛ خب چرا کاری نمی کنه؟! اون این موجودات رو ساخته؛ پس حتمًا می تونه اونا رو کنترل

کنه!

اون سر تکون داد و گفت:

- کی می دونه؟ شایدم مرده باشه رائیکا؛ ما که خبر نداریم!

مات و مبهوت فقط نگاهش کردم. چه طور تموم این ها واقعی بود و من حتی ذره ای ازشون رو هم نمی دونستم؟! چه طور چنین

اتفاقاتی می افتاد و ما همه بی خبر بودیم؟! چه طور چنین موجوداتی هرروز با ما رفت وآمد می کنن و باهامون روبه رو می شن

اما ما حتی خبر هم از وجودشون نداریم؟!

روم رو سمت ویلیام برگردوندم و گفتم:

- اون یارو لئونارد کتز که اسم مستعارش جانی نایته... اونم مثل شما یه دیمودنتانائه؟

اون سر تکون داد و گفت:

- نمی دونم.

می ترسیدم. می ترسیدم که اون هم مثل این ها یه هیوال باشه. یعنی من با کی طرف هستم؟! با یه هیوال؟! یا یه انسان

معمولی؟! البته منظور از معمولی، واقعًا معمولی نیست. اون قاتل و مجرم بود.

بدون این که نگاهش کنم، آروم گفتم:

- شما خون تغذیه می کنین؟!

نمی دونم چرا؛ اما از ترسی که تو صدام بود، متنفر بودم! انگار متوجه ی نگرانیم شده بود. با مهربونی گفت:

- شاید خون بخوریم؛ اما هرگز به انسانا صدمه نمی زنیم رائیکای عزیزم. 

اون دستش رو دراز کرد و آروم موهام رو نوازش کرد. همون طور که سرم پایین بود و از این جو بین مون معذب بودم، پرسیدم:



- یعنی از انسانا خون می خورین؟!

با فکر کردن به این موضوع بدنم مورمور میشد و حس چندش وجودم رو فرا می گرفت. احساس این که اون ها خون می خورن

باعث میشد بخوام باال بیارم!

گفت:

- آره.

- می کشیدشون؟

- گفتم که نه، ما به انسان ها آسیبی نمی رسونیم رائیکا!

نگاهش کردم و پرسیدم:

- پس چه جوری ازشون خون می خورین؟

- ما انسان ها رو بی هوش می کنیم و درحالی که اونا خـلسه هستن ازشون می نوشیم.

- بیدار نمیشن؟

-  تو بزاق دهن دیمودنتاناها ماده ی شیمیایی وجود داره که باعث بشه موقع نوشیدن اونا بیدار نشن و همچنین باعث جلوگیری

از لخته شدن خون ها میشه؛ بنابراین سریع تر می نوشیم و اثری به جا نمی ذاریم.

پرسیدم:

- تمام این ویژگی های شما کار اون دانشمنده؟

اون شونه باال انداخت.

- این ویژگی ها متعلق به خود خفاش های خون آشامه.

یاد حرف های اون مرد خواربار فروش و اون دختر و پسر درباره ی موجودات آدمخوار و جسدهای بی سر و گردن افتادم. نبش

قبرها و مفقودی ها. یعنی این ها همه کار دیمودنتاناهاست؟ کار چیزایی مثل ویلیام؟ مگه چندتا ازشون اون بیرونن؟

بهش نگاه کردم و پرسیدم:

- مردم میگن موجودات آدم خواری تو شهرن که جسدا رو می دزدن و آدما رو می کشن و سر و گردن اونا رو قطع می کنن! اونا...

.

انگار حرفم رو از قبل پیش بینی کرد؛ چون بالفاصله گفت:

- رائیکا، اونا ما نیستیم. شاید اون موجوداته شایعه شده تو شهر دیمودنتاناها باشن؛ اما ما تنها دیمودنتاناهای این شهر



نیستیم. 

- یعنی میگی به غیر از شما دیمودنتاناهای دیگه ای هم هستن که این خرابی ها رو به بار آوردن؟!

جواب داد:

- همون طور که گفتم تموم دیمودنتاناها آروم و رام نیستن. همه با انسانا مالیمت آمیز رفتار نمی کنن. بعضیا هنوز اون خوی

حیوانی و وحشی تو وجودشونه. اونایی که مردم درموردشون حرف می زنن؛ اونایی که آدم می کشن و وحشیانه خون

می خورن، ما نیستیم رائیکا.

روم رو برگردوندم و به نقطه ای نامعلوم خیره شدم. دیگه نمی دونستم به چی فکر کنم و به کی اعتماد کنم. و به چی باور

داشته باشم. ذهنم متشنج بود. شدیدًا متشنج.

صدای آروم و لطیفش رو شنیدم که گفت:

- رائیکا... .

سریع گفتم:

- می تونم تنها باشم؟

- مطمئنی حالت خوبه؟

جواب دادم:

- آره؛ فقط... یک کم نیاز به تنهایی دارم.

چند ثانیه سکوت کرد و بعد آروم بلند شد و گفت:

- هرجور راحتی.

و بعد به سمت در رفت. از اتاق خارج شد و در رو آروم بست و من هم چنان مات به نقطه ای نامعلوم زل زده بودم.

نمی دونستم درباره این ها فکر کنم، یا برای نیم ساعت هم که شده ذهنم رو خالی کنم. حس می کردم دارم دیوونه میشم. خودم

رو درگیر موضوعاتی کرده بودم که به من هیچ ربطی نداشت و حاال با وارد شدنم داخلشون جونم رو گرو گذاشته بودم! خدایا،

ممکن بود بمیرم!

با اعصابی خراب، وحشیانه پتو رو پس زدم و از روی تـخت پایین اومدم. به سمت تراس رفتم و در رو باز کردم و داخل شدم.

شب شده بود و ماه مه آلود و پنهون بود. آسمون هم ابری بود.

در رو نیم ال کردم و به طرف نرده ها رفتم. دست هام رو روی نرده گذاشتم و سرم رو باال و روبه آسمون گرفتم. چشم هام رو

بستم و نفس عمیقی کشیدم.

 واقعًا نیازمند آرامش بودم. چیزی که خیلی وقت بود نداشتم.



چند دقیقه تو همون حالت و تو سکوت مطلق شب ایستاده بودم که صدایی از پشت سرم گفت:

- توام شب رو دوست داری؟

چشم هام مثل فنر باز شد و به سرعت برگشتم و با دیدن کسی که پشت سرم ایستاده بود و با چشم های آروم و سردش تماشام

می کرد، نفسم رو راحت بیرون فوت کردم.

- ترسوندیم!

- مگه پلیسا هم می ترسن؟

فقط لبخند زدم و دوباره برگشتم. به آسمون نگاه کردم و اون هم اومد و کنارم ایستاد و همراه من، به آسمون ابری و سیاه

خیره شد.

گفتم:

- باالخره ما پلیس ها هم آدمیم دیگه.

- ما که آدم نیستیم چی؟

سرم رو چرخوندم و نگاهش کردم. چهره ش آروم بود و به آسمون زل زده بود. زخم کوچیکی روی گونه ش بود. مثل زخم های

بدنش که چندساعت پیش دیده بودم.

کمی فکر کردم و گفتم:

- خب... شماها نمی ترسین. مگه نه؟

- چرا، می ترسیم.

فقط نگاهش کردم و اون ادامه داد:

- فقط آدما نیستن که حس ترس رو تجربه می کنن. ما هم باالخره یک روزی انسان بودیم و ترس رو تجربه کردیم، االنم

می تونیم حسش کنیم.

آروم گفتم:

- تو می دونی که من درموردتون فهمیدم؟

- باالخره می  فهمیدی.

پرسیدم:

- چه طوری اون وقت؟



شونه باال انداخت و گفت:

- خب تو باهوشی.

سعی کردم از تعریفش زیاد ذوق زده نشم و پرسیدم:

- شماها آدم بودین؟

- بعضیامون.

- تو چی؟

سر تکون داد و گفت:

- من بودم.

با عالقه و کنجکاوی پرسیدم:

- چه طوری به خفاش تبدیل شدی؟ 

- ویلیام من رو تبدیل کرد.

متعجب گفتم:

- پدرت رو  به اسم کوچیک صدا می کنی؟

اخم کم رنگی روی پیشونی رنگ پریده ش نشست و با صدایی آروم اما پرحرص غرید:

- اون پدر من نیست!

جفت ابروهام باال پرید.

- نیست؟

- نه.

- پس... .

 وسط حرفم پرید و گفت:

- اون فقط سرپرستمه.

گیج پرسیدم:

- سرپرست؟



اون چیزی نگفت و آروم خم شد و روی زمین نشست. پاهاش رو از الی نرده ها بیرون برد و آویزون کرد و به محوطه ی پایین

پامون خیره شد. من هم کنارش نشستم. پاهام رو مثل اون از الی نرده ها رد و آویزون کردم و منتظر بهش چشم دوختم.

- خب؟

نفس عمیقی کشید. آروم گفت:

- نمی دونم چرا یک حسی درونم دوست داره باهات حرف بزنه؛ اما خودم سعی دارم جلوش رو بگیرم.

لبخند زدم و گفتم:

- احتماالً قلبته! بهش اطمینان کن آنجل، احساس هرگز بهت دروغ نمیگه. اون مطابق نیازت بهت دستور میده.

اون سرش رو سمتم برگردوند، نگاهم کرد و گفت:

- و نیاز من چیه؟

شونه ای باال انداختم و گفتم:

- خب... این که با یه نفر حرف بزنی. تا خالی بشی و بتونی کمک بگیری. این که یه همدم، یا یه دوست پیدا کنی؛ تا تنها نباشی.

نیازت اینه.

سرم رو برگردوندم و نگاهش کردم. درست به من خیره شده بود. ته چشم هاش می تونستم ببینم. حس تنهایی، نیاز، امنیت.

چیزی که اون واقعًا احتیاج داشت.

لبخند گرمی زدم و در کمال تعجب، جوابم رو با لبخندی دوستانه داد.

هم متعجب شدم و هم خوش حال.

آروم گفت:

- من تاحاال هیچ دوستی نداشتم. بقیه دوست ندارن باهام معاشرت کنن. اونا فکر می کنن من عجیب غریبم. تو مدرسه همه ازم

فاصله می گیرن. بچه های کوچیک تر ازم می ترسن چون وجود هیوالی درونم رو حس می کنن و بزرگ ترها با ترحم نگاهم می کنن

و من ازش متنفرم.

با دودلی دستم رو دراز کردم و آروم رو شونه ش گذاشتم. با لبخند گفتم:

- و من این جا پیشتم تا حکم دوستت رو داشته باشم آنجل. من این جام تا امنیتت رو فراهم کنم و بتونم نیازت هات رو برآورده

کنم، تا دوست خوبی برات باشم. به اونا توجه نکن؛ قول میدم جای همه شون رو برات بگیرم و بهترین دوست برات باشم.

اون آروم گفت:

- و من می تونم باورت کنم؟



- اگه بهم اعتماد داشته باشی، آره.

آروم تر زمزمه کرد:

- دارم.

لبخندم عمق گرفت. حس اعتماد و باور داشتن بهترین چیزه. این  که کسی باورت داشته باشه، بهت اطمینان داشته باشه، روی

تو حساب باز کنه؛ به نظرم بهترین چیز بود.

شونه ش رو نوازش کردم و گفتم:

- پس بهم بگو.

نفس عمیقی کشید و سرش رو برگردوند. به آسمون خیره شد و گفت:

- مامان و بابام به خاطر طاعون مردن.

متعجب گفتم:

- طاعون؟

- اهوم. من برخالف ظاهرم، سنم زیاده؛ اما از لحاظ فیزیکی تغییر نمی کنم. منم طاعون گرفتم. مرگ رو به چشمم دیدم، درد رو

با بندبند وجودم حس کردم. طعم تلخ مرگ رو کامًال چشیدم؛ اما اون نجاتم داد. پیدام کرد و تبدیلم کرد.

- چه جوری ویلیام تبدیلت کرد؟

- با تبادل خون.

گیج گفتم:

- تبادل خون؟

با لحنی تند گفت:

- اون حتی از من نظرم هم نپرسید، این که می خوام تبدیل شم، می خوام زنده بمونم، می خوام یه هیوال شم. اون انگشت هام رو

برید و خونش رو توسط زخمام به بدنم کشید و خون من رو به بدن خودش. و وقتی که خون یه خفاش به بدنم منتقل شد،

همه چی متوقف شد. فرایند مرگ، رشد، همه. من نمردم، به جاش تبدیل به یه هیوال شدم؛ درحالی که من واقعًا حاضر بودم

بمیرم ولی به چنین موجود حقیری تبدیل نشم.

آروم گفتم:

- و تو، از اون... کینه به دل گرفتی. درسته؟

اون خشمگین گفت:



- اون نباید بدون نظر من این بال رو سرم می آورد.

- اون فقط می خواست نجاتت بده!

غرید:

- شاید من نمی خواستم که نجات پیدا کنم.

آروم گفتم:

- پس چی می خواستی؟

کمی مکث کرد و بعد نالید:

- شاید فقط می خواستم که به پدر مادرم ملحق شم.

اون قدر معصومانه و غمگین این رو گفت که قلبم به درد اومد. خدایا، اون واقعًا درد رو تجربه کرده بود و اون قدر این

سختگی ها رو داخل خودش ریخته بود که از فشار اون ها عصبی شده بود. و حاال... .

نفس عمیقی کشیدم. به چهره ی معصوم و غمگینش نگاه کردم و دیدم که یه قطره اشک از گوشه ی چشمش پایین چکید.

زمزمه کردم:

- اوه آنجل! من واقعًا متأسفم.

و آروم شونه ش رو خم کردم و سرش رو روی شونه م گذاشتم. سرش رو به شونه و گردنم تکیه داد و همون طور که اشک هاش

وحشیانه می چکیدن، با بغض لـب زد:

- من هم متأسفم!

نفسم رو بیرون فوت کردم.

اون تو آغـوشم آروم گرفت و من و اون تو سکوت شب، به آسمون سیاه نگاه کردیم.

آروم گفتم:

- آره دوسش دارم.

متعجب نیم نگاهی به من انداخت و پرسید:

- چی؟

- ازم پرسیدی منم شب رو دوست دارم. آره، دوست دارم.



لبخند زد و روش رو برگردوند. به باال زل زد و گفت:

- منم دوستش دارم.

اون رو بیشتر به خودم فشردم و نفسم رو بیرون فرستادم. من باید این دختر رو نجات بدم. هرطور که شده، به هر روش و

طریقی!

***
آروم پتو رو روش کشیدم. اون قدر آروم و بی صدا گریه کرد که باالخره خوابش برد. اون رو روی تختم گذاشتم و پتو رو روش

مرتب کردم و بعد از اتاق خارج شدم.

زمانی که در اتاق رو بستم بالفاصله چشمم به راه پله افتاد. هیچ تغییری نکرده بود. اون ردپاها همون جا بودن و بهشون اضافه

نشده بود.

می دونستم االن وقتش نیست؛ اما باید کامًال تو یه زمان مناسب از یکی درباره ی اون باال می پرسیدم. حاال که مهم  ترین حقیقت

فاش شده بود، پس قطعًا راز اون باال به بزرگی این راز نبود.

با قدم های محکم به سمت اتاق ویلیام حرکت کردم. دست گیره رو گرفتم و بدون در زدن در رو باز کردم و داخل شدم. اوتیس و

ویلیام هردو داخل اتاق و مشغول گفت وگو بودن. با ورود من سرشون بلند شد و نگاه های سؤالی شون به من دوخته شد.

ویلیام با دیدنم بلند شد و گفت:

- رائیکا! استراحت کردی؟ حالت بهتره؟

داخل شدم و در رو بستم.

- من خوبم، یه کاری هست که باید انجام بدیم.

اوتیس هم بلند شد و گفت:

- چیزی از چند ساعت پیش یادتون هست؟

نگاهش کردم و پرسیدم:

- چه طور؟

- آخه خیلی عادی رفتار می کنید.

سر تکون دادم اما چیزی نگفت. حق با اون بود، داشتم زیادی عادی رفتار می کردم که البته مهم نبود. باید برای اتمام

موفقیت آمیز این ماموریت آب از سرم می گذشت و هرچیزی رو باور می کردم. به خاطر خودم و آنجل!

به طرفشون رفتم و گفتم:

- باید همین امشب بریم به مخفی گاه جانی نایت.



ابروهای ویلیام باال پریدن و اوتیس متعجب گفت:

- چی؟

سریع گفتم:

- باید همین امشب بریم. همین امشب! باید غافل گیر بشن و همچنین نباید وقت رو تلف کنیم. باید عجله کنیم.

اوتیس با جدیت مخالفت کرد و گفت:

- اما خانم داناوان، نمی تونیم همین طور بی گدار به آب بزنیم و ناگهانی هجوم ببریم به... .

ویلیام وسط حرفش پرید و گفت:

- اما بد هم نمیگه.

اوتیس با چشم های گرد گفت:

- قربان!

ویلیام گفت:

- امشب بهتر از هروقت دیگه ایه. اونا که توقع حمله از سمت ما رو اونم تو چنین زمانی ندارن اوتیس. مگه نه؟

- درسته قربان، ولی االن... .

من گفتم:

- پس دستور حرکت می دین، قربان؟

و لبخند محو و مرموزی زدم.

اون هم لبخندی محو درست مثل من زد و گفت:

- با تمام نیروهام.

***
بارون بی مهابا می بارید. تندتند، بدون توقف. زمین خیسه خیس بود و هوا اون قدر تاریک بود که چراغ جلویی ماشین ما و

ماشین  نیروها که جلو و عقب مون بودن هم تأثیری نداشت. شیشه ها خیس بودن و قطرات ازشون سرازیر.

من و ویلیام و اوتیس عقب رولز رویس نشسته بودیم و راننده تند می روند و آب های کف زمین به اطراف می پاشید.

هممون تو سکوت بودیم و به بارش بارون گوش می دادیم. من سرم رو به شیشه چسبونده بودم و قطره ای رو دنبال می کردم

که از باالی شیشه تا پایین در حال فرار بود.



آسمون تاریک و گرفته بود. جاده ی بیرون شهر هم خلوت و بدون هیچ آدمی.

دل نگراِن آنجل بودم. اون و خانم دیکسی فقط تو عمارت بودن و اون نگهبان بی ادب هم مدام خواب بود و همه ی ما برای

دست گیری جانی نایت و افرادش اومده بودیم.

دوست داشتم کنار آنجل باشم، یا این که تنها کنار ویلیام؛ اما وظیفه م این بود. وظیفه م حفاظت از آنجل و اطاعت از ویلیام

بود. لرد ویلیام!

نفسم رو آروم بیرون دادم. آیا این آخر راهه؟ بعد از امشب، چی میشه؟ بعد از دست گیری جانی نایت، چی میشه؟ یعنی همه

چی تموم میشه؟ احساسم به ویلیام. دوستی جدیدم با آنجل. کشف باقی حقایق. تو دنیای خفاش ها بودن. یعنی همه تموم

میشن؟

ماشین اون قدر روند و روند که باالخره جایی توقف کرد. سرم رو بلند کردم و سعی کردم تا از بیرون شیشه  اون محیط تاریک

رو تشخیص بدم.

اوتیس بلند گفت:

- خب؟

صدای راننده  از جلو اومد:

- رسیدیم قربان.

ویلیام به ما سر تکون داد و بعد هرسه مون از ماشین پیاده شدیم. با پیاده شدن ما، همزمان از بقیه ی ماشین هایی که

دورتادورمون توقف کرده بودن چندین مرد مسلح و سیاه پوش بیرون اومدند و دورمون حلقه زدن.

به اطراف نگاه کردم. یه جاده ی بزرگ و خاکی بدون هیچ درخت یا جونور زنده ای. هیچی اون جا نبود، هیچ چیز.

پرسیدم: 

- خب، این جا االن چیه؟

اوتیس جوابم رو داد:

- اون جا رو ببینین.

همه مون سرهامون رو چرخوندیم و با فاصله ی تقریبًا کمی با ما، یه ساختمون رو دیدیم. ساختمون بزرگ و سیمانی بود. انگار

چندین طبقه و خیلی هم قدیمی بود.

آروم گفتم:

- حتمًا همون جاست.



ویلیام انگشتش رو تو هوا تکون داد و تموم نیروها آهسته؛ اما سریع پخش شدن و سمت ساختمون حرکت کردن. چندنفر هم

پشت سر ما اومدن و همه مون به سمت ساختمون حرکت کردیم.

درست پایین ساختمون متوقف شدیم و نیروها گاردگرفته و آماده ایستادن.

بین ویلیام و اوتیس پشتم رو به دیوار سیمانی ساختمون چسبوندم و سرم رو باال گرفتم. برق پنجره ی باالی سرمون روشن

بود. فقط چند اینچ از سرمون فاصله داشت و سرهامون رو خم کرده بودیم.

آروم سرم رو راست کردم و به داخل سرک کشیدم. تنها چیزی که تو اتاق وجود داشت یه کمد بزرگ چوبی بود. همین!

بهشون نگاه کردم و آروم گفتم:

- باید از این جا بریم داخل.

ویلیام خواست اشاره ای به افرادش بکنه که سریع ادامه دادم:

- اول من میرم.

سرش به سرعت سمت من چرخید و متعجب گفت:

- چی؟!

- اول من میرم، کمکم کنین، زودباشین!

و بعد سنگی از روی زمین برداشتم و بلند شدم. سمت شیشه خیز برداشتم و آروم سنگ رو به شیشه کوبوندم. نشکست.

محکم تر زدم؛ اما این هم فایده نداشت.

اوتیس گفت:

- این بی فایده ست باید یک جور دیگه داخل بشیم.

- هیس!

این رو غریدم و دوباره سنگ رو کوبیدم. ویلیام گفت:

- رائیکا این کار تو نیست، باید... .

محکم تر کوبیدم و همون لحظه شیشه با صدای تقریبًا بلندی شکست  و خرد شد. سریع سنگ رو رها کردم و عقب پریدم و خرده

شیشه ها اطراف پاشید. ویلیام باقی حرفش رو خورد و متعجب نگاهم کرد. بهش نگاه کردم و گفتم:

- هوام رو داشته باشین.

و بعد سمت پنجره ی شکسته خیز برداشتم.

پام رو روی تخته سنگی که زیر پاهام بود گذاشتم و با کمک دست هام که دو لبه ی پنجره بود خودم رو باال کشیدم و سریع پریدم



و تو یه حرکت داخل اتاق شدم.

به سرعت صاف ایستادم و چرخیدم و به بیرون نگاه کردم.

ویلیام سریع لبه ی پنجره اومد و گفت:

- محتاط باش رائیکا و منتظر بمون تا ما بیایم.

سر تکون دادم و بعد ویلیام بعد از اشاره به افرادش رفتن.

برگشتم و به اتاق خالی نگاه کردم. سمت کمد رفتم و آروم درش رو باز کردم. پر بود از انواع اسلحه و صالح.

خم شدم یه کلت رو برداشتم. ضامنش رو کشیدم و خشابش رو چک کردم. این الزم میشد. اون رو پشت شلوارم و داخل

کمربندم گذاشتم و کتم رو روش رها کردم تا پنهون بمونه.

چرخیدم و سمت در فلزی ای که اون جا بود حرکت کردم. خیلی آروم و محتاط دست گیره رو گرفتم و چرخوندم. در با غیژ

آرومی باز شد و من اول بیرون رو سرک کشیدم و بعد از مطمئن شدن از این که کسی اون جا نیست، آروم از اتاق خارج شدم و

درش رو بستم.

یه راهرو بود. راه رویی تنگ با دیوارهای گچی و ریخته شده که انتهای این راهروی عریض و خالی، فقط یه در فلزی بود.

به در نگاه کردم و بعد با شک و تردید و کمی هم اضطراب، تو راهرو شروع به قدم زدن کردم و سمتش حرکت کردم.

هیچ حدس و گمونی نداشتم که پشتش چی انتظارم رو می کشه. یک هیوال؟ دیو؟ اژدها؟ خون آشام؟ گرگینه؟ یا خفاش؟ و این

رو هم می دونستم که تموم این ها ممکن بود؛ چرا که وقتی چنین موجودی وجود داره که یه خفاِش انسان نماست، پس چرا

نباید باقی این ها واقعی باشن؟ و خب، درواقع این یه حقیقت تلخ بود!

تو دو قدمی در ایستادم. نگاه لرزونم روی دست گیره ی زنگ زده ش بود. بازش کنم؟ یا نکنم؟ 

آب دهنم رو قورت دادم. بعد نفسی عمیق کشیدم و دستم رو دراز کردم و در رو با ناله ای باز کردم.

در کامل باز شد و من با یه... سالن تاریک روبه رو شدم! چی؟ سالن؟

متعجب به دوروبر نگاه کردم. سالن خیلی بزرگ نبود. یه راه پله ی کوچیک با پله های شکسته تو مرکز سالن قرار داشت با کلی

کارتن های پاره؛ اما پر که اطراف سالن روی هم انباشته شده بودن. همین!

با چشم های گرد و متعجب جلو رفتم. واقعًا چه توقعی داشتم و با چی هم روبه رو شدم!

به دری که گوشه ای از سالن بود نگاه کردم. حتمًا در ورودیه. کاش میشد راحت برم و بازش کنم و بلند ویلیام رو صدا بزنم تا از

این راه بیان. این حس تنهایی اون هم تو این جا حس منفی  و عذاب آوری به من می داد؛ ولی نمی تونستم این کار رو کنم. من که

نمی دونستم اون بیرون کیه، یا چیه.

به باال و باالی راه پله نگاه کردم. اون قدر تاریک بود که هیچی مشخص نبود. به اطراف و دره پشت سرم نگاه کردم. پس چرا

نمی اومدن؟



آروم قدم برداشتم تا به سمت راه پله برم که یک هو صدایی اومد. از جا پریدم و سریع برگشتم و دوروبر رو بررسی کردم؛ هیچی

نبود.

آب دهنم رو قورت دادم و نگاه مضطربم رو کشدار از اون سمت برداشتم و دوباره سمت راه پله حرکت کردم.

تق!

جیغ کوتاهی کشیدم و پریدم. سریع برگشتم و اطراف رو نگاه کردم. چی با صدای بلندی افتاد؟

نفس نفس زنون به همه جا نگاه کردم. این جا که چیزی نبود که بیفته!

خواستم روم رو برگردوندم که برق چیزی رو از اون دور دیدم. دودل و مضطرب قدمی به اون سمت برداشتم. آروم رو زانوم

خم شدم و اون چیز کوچیک و براق رو بین انگشت هام گرفتم  و مقابل صورتم قرارش دادم.

چشم هام رو ریز کردم و با دقت نگاهش کردم. یه پالک گردنبند بود!

متعجب به اون پالک نگاه کردم. سطح نقره ای و براقی داشت و طرح چیزی روش بود.  نزدیک تر آوردمش و با دقت بیشتری

نگاهش کردم. اون چی بود؟

چشم هام رو ریز کردم و باالخره فهمیدم؛ با فهمیدن طرح و نوشته ی روش، چشم هام گرد شد و قلبم وحشیانه شروع به تپیدن

کرد.

پالک مابین انگشت های لرزونم خشک شده بود و اسم روش می درخشید.

با صدایی لرزون دوباره اسم طراحی شده ی روی پالک رو خوندم:

- رائیکا داناوان!

- منتظرت بودم، رائیکا داناوان.

همزمان با صدای من، کس دیگه ای هم اسمم رو به زبون آورد و من بالفاصله از جام پریدم و بلند شدم.

سریع برگشتم درست روبه روم با مردی سیاه پوش رودررو شدم.

با شوک به چهره ی برنزه و زخمی که رو صورتش بود نگاه کردم. خراش عمیقی بود که از باالی پیشونیش تا بین ابروهاش

امتداد داشت.

چونه ی زاویه داری داشت به همراه یه خط چونه ی عمیق. موهایی تیره و بلند داشت که تا باالی گردنش بودن.

ابرو های پرپشتی داشت و عجیب تر از هرچیزی، چشم هاش بودن. چشم سمت راستیش مشکی بود؛ اما چشم سمت چپش زرد

بود؛ ولی نه زرد معمولی. زردی روشن که مردمکش کشیده مثل چشم های مار بود! اون چشم های دورنگه ی ترسناکش تا عمق

وجودم نفوذ می کرد و اون لبخند عریضی که تموم دندون هاش رو نشون می داد بدتر وحشت به دلم می نداخت.



اون بی نهایت شبیه کسی بود که تو اون فیلم ضبط شده دیده بودم. همچنین بی شباهت به فردی نبود که اون شب تو اتاق

آنجل من رو زخمی کرد. اون موهای بلند و اون قد و هیکل؛ فقط چشم هاش بود که هرگز متوجه شون نشده بودم. اون جانی

نایت بود!

با لکنت گفتم:

- تو... تو... .

عمق لبخندش خیلی بیشتر شد و گفت:

- منتظرت بودم داناوان. انگار تو هم یک جورایی منتظر دیدار با من بودی.

حدسم درست بود؛ درست حدس زده بودم. اون کسی نبود جز، لئونارد کتز، یا جانی نایت!

فصل آخر

پالک رو محکم تو دستم فشردم و چند قدم عقب رفتم. پس چرا ویلیام نمی اومد؟ چرا نمی اومدن؟

آروم و با شوک گفتم:

- تو... تو منتظر من بودی؟

دندون هاش رو بیشتر نشون داد و گفت:

- البته، من سال هاست منتظرتم!

- تو من رو می شناسی؟

خندید و آروم سمتم قدم برداشت. گفت:

- معلومه که می شناسمت رائیکا، بیشتر از اون چه که فکرش رو بکنی می شناسمت!

آب دهنم رو فرو دادم و اون قدر عقب رفتم که یک هو پشتم به دیوار کوبیده شد. گیر افتاده بودم!

اون هم چنان با قدم هایی آروم سمتم می اومد. انگار مطمئن بود که راه فراری ندارم و نمی تونم در برم.

با گیجی پرسیدم:

- تو چی  هستی؟

چهره ی عبوس و پر چروکش و همچنین اون چشم های دورنگه ش وحشتی عمیق به جونم مینداخت و مدام از خودم

می پرسیدم چه طور فکر می کردم که می تونم با این َمرد در بیفتم؟



اون گفت:

- تو که باید بدونی رائیکا.

اخم کردم و گفتم:

- اسمم... اسمم رو از کجا می دونی.

خندید و گفت:

- من که گفتم از اون چه که فکرش رو بکنی بیشتر می شناسمت.

پالک رو تو دستم نگه داشتم و دست دیگه م رو آروم پشتم بردم و کلت رو لمس کردم.

اون هم چنان با اون لبخند مرموز آروم به سمتم می اومد و هیچ عجله ای نداشت.

دستش رو سمتم دراز کرد و گفت:

- همراه من بیا رائیکا، قول میدم از همراهیه با من پشیمون نشی.

همون لحظه و بالفاصله کلت رو از کمربندم بیرون کشیدم و با دو دستم اون رو جلوم و روبه اون نگه داشتم و داد زدم:

- سر جات بمون؛ تکون نخور.

اون متوقف شد و با ابرویی باال رفته نگاهم کرد. آروم گفت:

- رائیکا!

داد زدم:

- خفه شو.

اون ساکت شد و من ادامه دادم:

- تکون بخوری مخت رو سوراخ می کنم.

دست هاش رو تکون داد و گفت:

- بهتره آروم باشی دختر.

انگشتم رو روی ماشه گذاشتم و گفتم:

- جوابم رو بده، تو چی ای؟

پوزخندی گوشه ی لـبش شکل گرفت. گفت:



- یک خفاش عزیزم.

- افرادت کجان؟

خندید و گفت:

- افراد؟ کدوم افراد؟ من این جا تنهام.

غریدم:

- دروغ میگی!

اون با جدیت گفت:

- من برام مهم نیست که راست گوییم برات اثبات بشه یا نه؛ اما مطمئن باش اگه کسی این جا بود وقتی اون لعنتی رو جلوم

گرفتی و تهدیدم کردی بالفاصله می ریختن سرت و در عرض پنج ثانیه نابودت می کردن.

سکوت کردم؛ اما باز هم اطمینان نکردم.

گفتم:

- خب، می خوام توجیه ت رو در رابـطه با حمالتت و قصد کشتن آنجل پیترسون رو بدونم.

نیش خند زد و گفت:

- من توجیه ندارم، من دلیل دارم.

ماشه رو بیشتر فشار دادم و غریدم:

- زر بزن مردک.

ابرویی باال انداخت و با تمسخر گفت:

- چه بی ادب.

نفسم رو خشمگین بیرون دادم و تو یه حرکت درست کنار پاش شلیک کردم. صدای گلوله و فریادش تو سالن منعکس شد.

- هی تو! بهتره اون اسباب بازی رو بذاری کنار. یه بار زخمیم کردی.

غریدم:

- و تو هم بهم آسیب زدی؛ پس بی حسابم.

پوزخندی زدم و ادامه دادم:



- و خب، هنوزم دلم می خواد یه کم بیشتر باهاش بازی کنم.

و بعد دوباره اون رو نشونه گرفتم و گفتم:

- بگو؛ یاال.

گوشه ی لـبش باال رفت و گفت:

- دلیلم رو می خوای بدونم؟

- هرچیزی که مربوط به کارت بوده رو می خوام بدونم.

لبخند مرموزش عمق گرفت و گفت:

- باشه رائیکا؛ اما خب، تو اون قدرها هم باهوش نیستی پلیس جوون. تو هنوز موفق به شناخت من نشدی.

اخمم بیشتر شد و غریدم:

- منظورت چیه؟

اون با اون چشم های دورنگه ش و نگاه مخوف و لبخند مرموزش چند ثانیه به من زل زد؛ بعد همون طور خیره ی من گفت:

- هدف من هرگز آنجل نبوده، هدف من از همون اول هم تو بودی رائیکا.

متعجب و گیج نگاهش کردم. انگار که متوجه ی گیجی من شده باشه، خودش ادامه داد:

- آنجل فقط بهونه ای برای به دست آوردنه تو بود. من از سال ها پیش برنامه داشتم. مدام درحال ریختن نقشه برای پیدا کردنت

و به چنگ آوردنت بودم رائیکا. تا این که باالخره شایعات شهر جروم رو شنیدم و فهمیدم که این شهر به اندازه ی کافی مرموز و

خطرناک هست که من رو لو نده؛ بنابراین برنامم رو از این جا شروع کردم. جست وجو کردم و بزرگ ترین سهام دار این جا رو پیدا

کردم تا دخترش رو هدفم قرار بدم. لرد ویلیام پیترسون. چون ترور دختر یه آقازاده هرگز جا سؤالی باقی نمی ذاره؛ چون یه

آقازاده ست.

اون پوزخند بلندی زد و من هرلحظه گیج تر می شدم و بیشتر تو شوک فرو می رفتم.

ادامه داد:

- بعد از یک ماه پیترسون رفت پیش پلیس و چون به قول خودشون به اندازه ی کافی پرونده داشتن، پرونده ی پیترسون رو به

اداره ی فینیکس واگذار کردن و اداره تون هم چون فکر می کرد یه مسئله ی پیش  پا افتاده ایه، توی تازه وارد رو مأمور این کار

کردن و این شد که نقشه ی من گرفت و تو وارد جروم و این ماجرا شدی.

متعجب گفتم:

- یعنی... یعنی تمام این ها از قبل برنامه ریزی شده بوده؟! اتفاقی نبوده؟!



اون با جدیت گفت:

- البته که اتفاقی نبوده. من ماه ها درحال تدارکاتش بودم و برنامه ریزیش کرده بودم.

دست هام هرلحظه سست تر میشد و اسلحه آروم و آروم پایین می اومد.

پرسیدم:

- اگه من رو می خوای، پس چرا سعی کردی اون شب تو اتاق آنجل من رو بکشی؟

گفت:

- من نمی خواستم بکشمت رائیکا؛ فقط خواستم ضعیفت کنم.

نگاهم به زمین دوخته شد و مات پرسیدم:

- اما... اما برای چی تو دنبال منی؟

نگاهش کردم و ادامه دادم:

- تو از من چی می خوای؟

نه لبخند داشت، نه پوزخند و نه نیش خند. اون کامًال جدی بود و با اون چشم های زرد و مشکیش به من زل زده بود.

مستقیم به چشم هام زل زد و با صدایی مرموز و آروم گفت:

- تو خبر نداری، نه؟

متعجب و گیج پرسیدم:

- از چی؟

- این که کی هستی.

نگاه هراسونم فقط قفل اون بود و کامًال فراموش کرده بودم که کجا هستم، روبه روی کی هستم، منتظر ویلیام و بقیه م، و یا

این که جونم تو خطره. فقط و تنها چیزی که اون لحظه من رو و وجودم رو تو خودش غرق کرده بود، حرف های جانی نایت و

حقیقتی بود که ازش بی خبر بودم.

آروم لـب زدم:

- من کی ام؟

- کسی که ارباب من دنبالشه.



- ارباب؟

گفت:

- ارباب من مدت هاست دنبالته رائیکا!

آب دهنم رو فرو دادم و پرسیدم:

- چرا؟!

چشم هاش مرموزتر شد.

گفت:

- تو هیچی نمی دونی رائیکا داناوان. این که کی هستی، چی هستی، و چه چیز خاصی در وجودته که همه دنبالشن. چیزی

قدرت مند در درونت داری که می تونه دنیا رو تغییر بده.

قلبم انگار داشت از کار می افتاد؛ هنگ بودم! مات و مبهوت، گیج و مضطرب و سرم پر از سؤال!

دست لرزونم رو باال آوردم و پالک گردنبند رو مقابلم گرفتم. انعکاس چهره م تو سطح نقره ای پالک معلوم بود.

آروم زمزمه کردم:

- من کی  هستم؟

صدای جانی نایت تو سالن پیچید:

- تو چیزی فراتر از یک انسان معمولی ای رائیکا.

حقیقت زندگیم چیه که من ازش بی خبرم؟

- یک راز بزرگ تو زندگیت پنهان شده، رازی که هیچ وقت ازش خبر نداشتی.

اسلحه از دستم رها شد و با صدای بلندی رو زمین افتاد.

صدای بلند برخورد اسلحه با زمین تو کل سالن پیچید و اکو شد. و من دیدمش... .

انعکاس چهره و چشم هام رو داخل اون سطح نقره ای دیدم.

چهره و چشم هایی که دیگه عادی نبود. انگار متعلق به من نبود.

صورتی که خطوط و نوشته هایی عجیب و غریب تموم پوستم رو دربر گرفته بود و چشم هایی که به دو رنِگ بنفش و نارنجی

در اومده بود!



من انعکاس اون ها رو تو اون پالک نقره ای و از پشت خطوط اسمم، «رائیکا داناوان» دیدم.

صدای لئونارد کتز برای بار هزارم تو گوشم پیچید:« تو چیزی فراتر از یه انسان معمولی ای رائیکا. یه راز بزرگ تو زندگیت پنهان

شده. رازی که هیچ وقت ازش خبر نداشتی.»

و سؤالی که برای اولین بار تو زندگیم، از خودم پرسیدم:

- من کی  هستم؟

ادامه دارد... .

***

جلد اول مجموعه ی (رائیکا داناوان) تموم شد دوستان. امیدوارم خوب بوده باشه و از خوندنش لـذت برده باشید :)

اول قصد داشتم این رمان مجموعه ای رو در چهار جلد تموم کنم. اما از اونجایی که جلد اول کوتاه شد و ازطرفی هم خیلی

ناگهانی ایده های جالب برای نوشتن این رمان به ذهنم حمله ور شدن، تصمیم گرفتم کمی بیشتر از چهار جلدش کنم. البته قطعی

نیست، شاید این ایده ها تو چهار جلد تموم شدن.

خب، جلد اول رمان جایی تموم شد که باألخره سوال اصلی پرسیده شد: «رائیکا داناوان کیه؟!». و واقعًا اون کیه؟ این دختر

کیه؟! یا بهتر بشه گفت، چیه؟! چیه که انقدر پراهمیته؟!

برای کشف این سوال، سوال های قبلی و همچنین سوال های دیگه ای که به زودی پیش میاد، جلدهای بعدی هم دنبال کنید. شاید

کمی تایپ اون ها طول بکشه؛ اما خوندنشون خالی از لطف نیست :)

جلدهای باالتر قطعًا مهیج تر، عجیب تر، پر رمز و رازتر، عاشقانه تر، پیچیده و شگفت زده تر و جادویی تر خواهد بود. و باالخره

سوال ماجرای «رائیکا داناوان کیست»، این دختِر اسرارآمیز و بزرگ، این موجود قدرتمند و عجیب هم، کشف خواهد شد! اما

خطرات هم تهدیدوارتر و شدیدتر شدن!

دشمنان دیگه ای به جز جانی نایت وجود دارن و تنها رائیکا داناوان نیست که در خطره! افراد بیشتری وارد داستان میشن که

همه شون داستانی برای گفتن دارن، داستان های جادویی! افرادی که یا دوستان رائیکا هستن، یا دشمنانش.

دشمنانی که در جلدهای باالتر وجود دارن، دیگه انسان نیستن. موجودات جهش یافته، پیشرفته و قدرتمندتری هستن که توسط

بزرگترین دشمن رائیکا، و همه، به وجود اومدن!

همه می دونن که یک دشمن بزرگ در انتظار نابودی اونا نشسته؛ اما این رو نمی دونن که اون دقیقًا کیه!

شخصی مجهوله که بین سایه ها پنهان شده و خودش رو به هیچ کس نشون نداده؛ و فقط و فقط به دنبال مرگ همه، نابودی

جهان، و نیروهای رائیکا داناوانه! و سؤال اساسی اینجاست: اون کیه؟!
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