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  سایه بازي
پرم و افسون فلج  به هوا می. آید بر من فرود می یک حشره عظیم الجثه پنج سر با هیکلی همچون هیوالیی

اش  پاهاي شکننده. اُفتد لرزد و بعد فرومی شود، وحشیانه می شیطان سیخ می. کنم اي بر سرش رها می کننده
من . آیند ش میي بی دفاع پی برانابوس و کرنل به سوي حشره. دنشو زیر وزن هیکلِ زیادي بزرگش خرد می

  .باز هم یک روز خسته کننده در اداره. کنم میلی کار را دنبال می دهم و با بی می ام را فرو هم خمیازه
، و دیگري کرکس، ولی بقیه آنها هیچ شباهتی به مخلوقات زمینی یکی از سرهایش مثل سر کالغ است

برانابوس به چابکی جاخالی . فشاند میاز آن اي از مایع سبز و غلیظ  کند و فواره منقارش را باز می. ندارند
آزرده کند و  تا مغز استخوان جلز و ولز میگوشتش . شود به بازوي راست کرنل پاشیده می تُفدهد، اما  می

  .برد کند و آسیب را از بین می دهد و با استفاده از جادو گوشتش را تمیز می فحشی می) و نه از درد(حال 
  ».خوب می شد اگه یه ذره کمک می کردي«: کند روم، و کرنل غرولند می ش میزنان پشت سرشان پی قدم
کنم، فقط محض احتیاط، مبادا شیطان از آنچه پیشبینی  اما شروع به دویدن می» .شک دارم«: غرم می
  .خواهم گروه را تنها بگذارم نمی. تر باشد کردیم قوي می

جادوگر مسن یک دستش را به سمت مایع . کند یي تُف دیگر به سوي برانابوس رها م حشره یک گلوله
کشد و بعد درد وجودش را فرا  غافلگیرشده جیغ می. گرداند دهد، و آن را به سوي سرِ شیطان برمی حرکت می

کرنل که به سالمت کامل برگشته، تف اسیدي را قبل از اینکه مغز جانور را بریان کند منجمد . گیرد می
  . خوایم ت رو زنده میما این کوچولوي زش. کند می
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 عرقِ زیر بغلبوي گندش هزار بار از بوي . ام لغزنده است پوستش زیر پاهاي برهنه. جهم بر پشت شیطان می
منزجرکنندگی هم محدوده هاي اما در این دنیا، این مسئله اینقدر پیش پاافتاده است که حتی به . بدتر است

تنها راه . که سرتاسر از استفراغ ساخته شده بود طانی افتادسر و کارم به شیچند ماه پیش . شود یک نمیدزن

ي آن را مک بزنی تا نیرویش  و عصاره بفشاري هاي استفراغ الیه دهانت را بر این بود کههم رام کردنش 
  !چه خوشمزه. کاسته شود

اش فکر کنم  هقبلش مطلبی درباره این کار نخوانده بودم که بخواهم دربار. این حرکت ربطی به شغلم نداشت
من یک . بلکه زندگی مرا به آن سو کشاند» !از پسش برمیام... هومم، نوشیدن استفراغ شیطان«: و بگویم

آمدید، به ناچار در جنگ با ایل و تبار  جادوگر هستم، و شما هم اگر با قدرتی مشابه قدرت من به دنیا می
ام و شغل را  میلی آن را پذیرفته ما حاال با بیمدت زیادي با سرنوشت خود جنگیدم، ا. شدید شیاطین غرق می

  .ام در دست گرفته

کند مرا از پشتش پایین بیندازد، اما من  سعی می. لرزد شود و می می  ساز من چیره حشره بر افسون فلج
گذارم گرماي جادویی از  می. کنم اش وارد می فشرم و یک مشتم را به پوسته هایم را به درون می پنجه

کشد و بعد به نرمی زیرِ من  جیغی ممتد می. آید شوکی الکتریکی در شیطان بوجود می. جاري شود انگشتانم
  . اُفتد فرو می

من همچنان که بر . کنند شوند و اسنتطاقش می مانندش چشم در چشم می برانابوس و کرنل با سرِ کرکس
دار کرده،  اش فرو رفته، و خونِ سبز آن را لکه ام و دستم تا بازو در گوشت چسبنده پشتش جا خوش کرده

: قاپد د و بعد منقارش را میکوب اش مشت می ي پیچیده برانابوس به کله. دهم دماغم را از بوي گندش پیچ می

رهایش » هایی تو سرش داره؟ ست؟ چه نقشه اون چیه؟ اسم واقعیش چیه؟ از کجا اومده؟ قدرتش چه اندازه«
  .ماند کند و منتظر پاسخ می می
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اما  .که من هیچ کدامشان را بلد نیستم هزاران زبان شیطانی وجود دارد. نالد شیطان در جواب فقط می
. دهم من کالً به خودم زحمت این کار را نمی. توان با کمکشان حرف آنها را فهمید که میهایی هست  افسون
نه بیشتر از صدها شیطان دیگري که در این . داند ي مرموز نمی ي سایه این شیطان هیچ چیز درباره ممطمئن

هیچ کس حتی پیدا کردنش مثل دویدن به دنبال غاز وحشی است که  .ایم هرچقدرماه گذشته شکنجه کرده
  .رسد به گرد پاهایش نمی

هاي  هیوالیی عظیم، سیاه مثل قیر، که ظاهراً از تکه. ایم اندازه قدرتمند داده سایه نامی است که به شیطانِ بی
ترین تهدیدي  به نظر برانابوس این بزرگ. ي سایه درست شده و صدها شاخک مارمانند دارد به هم پیوسته

گفت که سایه قصد نابود کردن  می –ام  یکی از دشمنان قدیمی –لرد الس . ایم است که به عمرمان دیده
  .کند، آدم باید ابله باشد که در بیخیالی باقی بماند گویی می وقتی یک ارباب شیطانی چنین پیش. دنیا را دارد

با  - دست دادم شبی که در ازاي نجات دادن دنیا جان برادرم را از  – از آن وقتی که براي بار اول در یک غار

ي عظیم  ي موجوداتی مثل این حشره ایم تا با شکنجه در تالش بوده. او مواجه شدیم، به دنبالش هستیم
دانیم که سایه ارتشی از شیاطین گرد آورده و به آنها قولِ نابودي  می. اطالعات بیشتري از او به دست بیاوریم
انیم او چیست، از کجا آمده، و دقیقاً تا چه اندازه قدرت د اما ما نمی. بشریت، و حتی پایان مرگ را داده است

  .دارد
دونی به ما  یا هر چی می«. گیرد و یک قدم از حشره فاصله می» .این آخرین شانسته«: غرد برانابوس می

  ».کشیمت گی، یا می می
م و درحالیکه من در حال خاراندن گردن. دهد شیطان یک سري صداي چلپ و چلوپ از خودش بیرون می

  . دهند خمیازه کشیدن هستم، کرنل و برانابوس با دل و جان به او گوش فرامی
  ».همون چرندیات قدیمی«: گوید شود کرنل زیرلب می هاي شیطان تمام می وقتی حرف
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  ».مگر اینکه دروغ گفته باشه«: گوید برانابوس، با امیدي ساختگی می
  .کند زده به سرعت شروع به ورور کردن می حشره وحشت

. پروراند ي یک رمان را در ذهن می انگار که ایده» از خیر کشتنت بگذریم؟«: رود برانابوس به فکر فرو می

  »چرا باید این کارو بکنیم؟«
اما . خیلی خوب«: گوید برانابوس بعد از کمی مکث می. رسد هاي بیشتري به گوش می جیغ ها و چلپ چلوپ

جادوگر در این دنیاي وحشت، . اش را تمام کند زي نیست جملهنیا» ...اگه متوجه چیزي بشی و به ما نگی
داند که ما قادر هستیم چه بالهایی  حشره خودش می. ترساند که بقیه را می هایست شگفتیخودش یکی از 
  .به سرش بیاوریم

در قلمرویی تیره و افسرده هستیم و . پرم کشم و به زمین می دستم را از سوراخِ پوست حشره بیرون می
کنم و  دستم را سفت می. زمین دور ما مثل بیابان است. وجود ندارد ارغوانیِ تیرهآسمان  این خورشیدي در

این کار را تکرار میکنم تا خون سبز از پوستم پاك  آنقدر پشت سر هم .کوبم محکم به درون زمینِ خشک می
گذاریم و به  ون پنجره قدم میشود به در وقتی کارم تمام می. کند اي باز می همزمان کرنل پنجره. شود
ي  ي سایه درباره هم که شده اطالعاتی رویم تا به دنبال شیاطین بیشتري بگردیم و به زور ي بعدي می ناحیه

  .بدست بیاوریمبدشگون و گریزپا 
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 سکوت درون

ترین اعماق فضاي شیطانی هستیم، و  اي واقع در سیاه در ستاره. کنیم شش شیطان بعد، کمی استراحت می
برانابوس . یمشو آورد محافظت می هر کداممان با یک میدان نیروي جادویی که اکسیژن و گرما فراهم می

در این . فرستد تا ما را از شر هر رهگذري امان بدارد سازد، و تشعشعاتش را پایین می ي نور می چند گلوله
  .عالم هیچ امنیتی وجود ندارد، حتی در مناطقی که معموالً خالی از زندگیست

استراحت کنیم تا شارژ  اینجا نیاز زیادي به خوردن، نوشیدن یا خوابیدن نداریم، اما خوب است هر از گاهی
از . زنم ام، بنابراین به دنبال چیزي که ارزش دیدن داشته باشد کمی پرسه می قبالً در این نقطه نبوده. شویم

او نگران . ایم ام، مسیري وحشی و پرپیچ و خم در قلمروي شیاطین پیموده زمانی که با برانابوس پیوند خورده
هاي ما را زیر نظر داشته باشند، به همین دلیل همیشه در  سایه مکان است مبادا لرد الس یا نیروهاي دیگرِ

  .کنندگانمان جلوتر باشیم ایم، به این امید که همواره چند قدم از تعقیب حرکت بوده
یک تکه سنگ سوراخ سوراخ، که حتی آرایش . کننده است کردم بسیار خسته ستاره همانطور که فکر می

قوانین . آور بود بار اول که به این دنیا وارد شدم، برایم شگفت. یب نیستساختاري زمینش هم عجیب و غر
. یا دنیایی سرتاسر شیشه. اند ام که باالي سرمان شناور بوده هایی را دیده کوه. فیزیکی در هر منطقه فرق دارد

ودم با پا میلیاردها دنیاهاي مینیاتوريِ له و لورده، که مجبور ب. ام ي شیاطین عظیم بوده یک بار هم درون روده
  .شیطان باکتریایی را از بین ببرم
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این همه عجایب پشت سر هم، شکنجه و کشتار باالخره آدم . گیرم حاال دیگر به راحتی تحت تأثیر قرار نمی
هاي موجود  توان تمام وقت ایستاد و از شگفتی نمی. اند روزها و شیاطین درهم آمیخته. آورد را از پاي درمی

ي یک شهر است، و  بینم که به اندازه شیطانی را می. شود همه اینها به مرور زمان عادي می. دزده ش حیرت

  .که چی؟ تنها چیزي که برایم اهمیت دارد پیدا کردن روش کشتنش است. صورت مونالیزا دارد
رگ  قدیمیِ بی گرابز گریدي. ترسیدم قبالً، در اولین مبارزاتمان با شیاطین می. ترسم حاال دیگر از چیزي نمی

خورده، سر جایش بایستد و با تمام توان  باالخره درخشید و مجبور شد به جاي فرار، مثل یک بزدلِ شکست
فقط شاید زودتر از دیگران به . حاال دیگر نگران مرگ نیستم. رود اما ترس به مرور زمان از بین می. بجنگد

ینکه از مبارزات سخت و پرخشونت جان سالم به در حاال دیگر از ا. ام که این را پذیرفته –سراغم بیاید 
  .شوم بریم شُکرگزار نمی می

به . گیریم ضعیف و ترسویند بیشتر شیاطینی که هدف می. شویم فرسا می هاي جان اما به ندرت درگیر مبارزه
ا را با یک بیشتر آنه. ایم هاي این دنیا تمرکز کرده نشین جاي اینکه با هیوالهاي قوي گالویز شویم، روي ته

تا بحال با . ایم، اما اغلب نیازي به این کار نیست همیشه مثل یک تیم عمل کرده. توانستم بکشم دست می
ام، اما تعداد دفعاتی که جانم در کف یک دست بزرگ انتظار مرگ را کشیده باشد  هزاران شیطان جنگیده

 . انگشت شمار است

آور به نظر برسد، اما در واقع چیزي جز فعالیتی خسته کننده  شاید مبارزه با شیاطین و نجات کاري وحشت
کردم،  اي یک فیلمِ ترسناك آبدار تماشا می-گذراندم و با بیل قبالً، وقتی که جمعه شب را در خانه می. نیست

  . گرفتم، هیجان بیشتري داشت یا با دوستم الك کشتی می
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در کار شري ویل که بودیم چشمانش از . مرئی استگردم، کرنل مشغول ور رفتن با نورهاي نا وقتی برمی
. توان انجام داد اي می کردم تا آخر عمر کور خواهد ماند، اما در این دنیا همه نوع معجزه فکر می. کاسه درآمد

هاي  خیلی شبیه به چشم. او باالخره با استفاده از جادو یک جفت چشم جدید براي خودش آماده کرد

هاي مختلف  هاي ریزي در رنگ تر است و جرقه اش کمی روشن تفاوت که رنگ آبی اش هستند، با این قبلی
  . کنند همواره در آنها بازي می

وقتی یک مغ یا شیطان . ظاهراً دنیاها پر از این نورهاست. هاي نامرئی نور هستند ي حباب ها سایه جرقه
اما فقط . شوند تا شکافی ایجاد شود گشاید، این نورهاي مرموز به هم جمع می اي بین قلمروها می پنجره

هایش آن ها را اداره کند، که این  تواند با دست او همچنین می. ها را ببیند تواند این حباب کرنل است که می
  .قدرت را پیدا کرده که سریعتر از هر انسان یا شیطانی پنجره بسازد
. نورها را ببیند، اما در عمل دیدش بهتر شدبرانابوس نگران بود که کرنل با جایگزینی چشمانش دیگر نتواند 

تواند ببیند که هرگز قبالً ندیده بود، نورهایی کوچک و مرتعش که به طور مداوم  هایی را می او حاال حباب
زمان زیادي را به ور رفتن با . هاي تازه آشکار شده نیست او قادر به کنترلِ این حباب. دهند تغییر شکل می

  .هیچ موفقیتی حاصل نشدهآنها گذرانده، اما 
چشمانش تمرکز کرده و . کنم کشد نگاه می هاي کرنل که اشکالی را در هوا می نشینم و به دست می

رنگش  هایی بر پوست شکالتی ها و کبودي ترکیدگی. اش در هم رفته، انگار که هیپنوتیزم شده باشد چهره
خورند، اما وقتی به نزدیکی  ي تاسش سر می ههاي تسبیح از کل هاي عرق، همچون دانه قطره. شود دیده می

  .رسد اصالً مثل انسان به نظر نمی. کند ام می شود دیوانه وقتی اینطوري می. شوند چکند بخار می چشمانش می

گاش، که ما -ما میزبان سالحی باستانی هستیم به نام کا. من هم همینطور. هم انسان نیست کامالًالبته او 
دختري مربوط به گذشته، که در زمان حال به  –ما دو تا و بِک . کند ن مشابه جدا میرا از دیگر جاندارا
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توانیم یک دنیاي  ها باورکردنی باشند، می قدرت بازگرداندن زمان را داریم، و اگر افسانه –زندگی بازگشت 
  !ایول. کامل را نابود کنیم
دم است، که تا ابد زیر پوست و افکارم چرخ گاش چیزي جدا از خو- کا. گاش درونم باخبرم- من پیوسته از کا

گاهی . کرد اما از آن شبی که در غار بودیم به بعد دیگر با من حرف نزده قبالً با من صحبت می. زند می
گاش ساکت - اما کا. کنم او را به حرف بکشم، و از قدرت ها و اهداف سالح بیشتر بدانم اوقات تالش می

  . دهد پرسم، او جوابی نمی من چه میکند  اصالً فرقی نمی. ماند می

اما برانابوس از . توانستیم اسرارش را کشف کنیم کردیم، می شاید اگر من، کرنل و بک گروهی امتحان می
او راه . گاش را کنترل کنیم- وقتی براي اولین بار به هم رسیدیم، نتوانستیم کا. متحد کردن ما واهمه دارد

همان سادگی، به نفع ما عمل کرد، اما برانابوس می ترسد دفعه بعد به در آن وضعیت . خودش را پیش گرفت
گاش بوده، اما -ي کا هاي گم شده جادوگرِ پیر بیش از هزار سال به دنبال قطعه. بر علیه خودمان کار کند
  .ترسد این سالحِ سرتاسر مخرب را آزمایش کند حاال که آنها را یافته می

ی چیزیست که کردم، و تنهای وقتی بود هرگز واقعاً احساس تنهایی نمی. گاش تنگ شده-دلم براي صداي کا
اي تنگ شده، که آن شب در غار براي - ام بیل دلم براي برادر ناتنی. در حال حاضر وجودم را فرا گرفته

اي  دلم براي دنیا و زندگی. دلم براي مدرسه تنگ شده، دوستانم، رِنی خواهر الك. همیشه از من گرفته شد
  !حتی آب و هوا -شناختم تنگ شده، تلویزیون، موسیقی که می

به نوعی ، او . ام مرد، او مثل یک پدر بود از وقتی پدر واقعی. کنم ما بیش از همه فقدان درویش را حس میا
کردم همیشه دور و برم  آنها برایم عادي شده بودند و فکر می. را از پدر و مادر خودم بیشتر دوست دارم

کردم خیلی سال بعد این اتفاق  فکر میدانستم که باالخره روزي مرگشان خواهد رسید، اما  می. خواهند بود
اما تجربه سختی که به من تحمیل شد، مرا بر آن داشت که از تک . خواهد افتاد، وقتی که پیر شده باشند
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رفتم شکرگزار این باشم که هنوز در کنار  تک لحظات با درویش بودن لذت ببرم، و هر شب که به خواب می
  . من، زنده است

داد، و بعد  آن وقت او مودبانه گوش می. ین با درویش حرف بزنم، از رکود، از تنهاییتوانستم از شیاط می

آمد  آسمان به زمین نمی. شد همه چیز رو به راه به نظر برسد داد که باعث می نظراتی مختصر اما قاطع می
  .زدم اگر درویش اینجا بود تا بین مبارزه ها با او حرف می

گذراند، و چقدر زمان بر دنیا  مشغول چه کاري است، بدون من چطور زندگی می پرسم که او االن از خود می
بسته به اینکه کجا باشی، ممکن است کندتر یا تندتر از زمانِ . کند در این دنیا زمان متفاوت عمل می. گذشته

د که فقط چند کر کرنل به من گفت که وقتی اولین بار با برانابوس آمده بود اینجا، فکر می. زمین پیش برود
  .گذرد هفته زمان گذشته، اما وقتی به خانه برگشت دید که هفت سال از رفتنش می

تالش ما بر این بوده که قلمروهایی را انتخاب کنیم که گذر زمانش با زمین یکی است، تا اگر یورش 

نابوس پیر و خرفت اما برا. اي صورت گرفت، یا بِک به دردسر افتاد، بتوانیم به چابکی واکنش دهیم گسترده
ي درون غار کار را رها  ي سایه در میان نبود، بعد از مبارزه ي ظهور غیرمنتظره کنم اگر مسئله فکر می. است
کرنل عمیقاً به او ایمان دارد، اما اگر به زمین . کرد تا این چند سال آخرش را در آرامش و سکوت طی کند می

شناختیم جان به جان آفرین تسلیم  ذشته و هر کسی که میبرگردیم و ببینیم که صد سال از رفتنمان گ
  .کرده، اصالً شگفت زده نخواهم شد

رو به تاریکی . غلتد کند و به پشت می برانابوس، انگار که به افکار من واکنش نشان داده باشد غرولندي می
موهاي بلند و . رود می گذارد روي هم بسته شوند، و به خواب فرو کند، و بعد می چشمانش را باز و بسته می

اش پاره شده، و از خون چندین شیطانِ متفاوت  چند جاي لباس کهنه. زبرش تقریبآ به کل خاکستري شده
باالي لباسش جا داده، پژمرده شده و تعدادي از گل برگ   گلی که به یادگار بِک، در سوراخ دکمه. تیره است
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ناخن انگشتان . یک الیه چرك رویش را پوشانده پوستش چین خورده و لکه لکه است، و. هایش افتاده
فقط دستهایش است که مثل همیشه تمیز نگه داشته . دار هستند پاهایش مثل چنگال هاي کثیف و دندانه

  .شده

  .دهد کرنل ناامیدانه زیر لب فحش می
  »همچین خوش نمیگذره نه؟«: پرسم می

اي کاش . رن خوام لمسشون کنم در می میتا . تونم بهشون نزدیک بشم نمی«: گوید غرولندکنان می
  »!بدجوري رو اعصابن. دونستم چی هستن می

مثالً به خاطر یه قطع ارتباط . هاي ذهنی نور حباب. شاید توهم هستن«: گویم از روي حدس و گمان می
  ».کوچیک بین چشماي جدیدت و مغز

  »...دونم چی فقط نمی. مطمئنم. اَن نه، واقعی«: غرد کرنل می

اینکه این همه وقتش را براي یک . باید کمی استراحت کند. رود شود و با نورها ور می اره دست به کار میدوب
شت نور که حتی معلوم نیست واقعی هستن یا خیالی هدر می نه . اش خوب نیست دهد، اصالً براي سالمتی م

یک رایانه، تلویزیون یا اجراکننده اي کاش ! ام اینکه خودم خیلی اوقات فراغتم را خیلی بهتر از او پر کرده
  !ببین دیگه چقدر وضعم خراب شده –ام  حتی به کتاب هم راضی! اي خدا. سی دي داشتم

گویم چطور است از کرنل بخواهم یک پنجره به زمین بگشاید، تا بتوانم بپرم آن طرف و یک  با خود می
  .خورد ول میچیزي براي سرگرم شدن با خود بردارم، اما برانابوس دوباره و

  »خیلی وقته خوابم؟«: پرسد می
  ».اي بیشتر نیست چند دقیقه«: گویم می
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تونی مثل  هیچ وقت نمی –همش به خاطر این عالمِ نکبتیه . فکر کردم چند ساعت گذشته«: کند اخم می
  ».بچه آدم بخوابی

ریزش نگاهی   تريخاکس- با چشمان آبی. دهد خیزد و کمی به خودش کش و قوس می برانابوس از جا برمی
بیشتر . توان دهانش را به تمام دید این تقریباً تنها زمانیست که می. کشد اندازد و خمیازه می به اطراف می

وقتی در زمان سفر کردیم همه موهاي بدنمان سوخت و . اوقات ریش ضخیم و پرپشتش جلوي آن را گرفته
که او بدون ریش خوش قیافه تر بود، اما او ریش  به نظر من. اند از بین رفت، اما حاال دوباره رشد کرده

زنم آدم همیشه باید به چیزي که عادت  حدس می. موهاي زنجبیلی من هم مثل قبل رشد کرد. دوست دارد
  .کرده پایبند باشد

  »-کنم بهتره تصور می«: کند برانابوس شروع می
اخیراً . تیک جدیدش است. گیرد و سرش را هشیارانه باال می» !ساکت«: گوید کرنل هیس هیس کنان می
هاي  تواند نجواهایی ناشنیدنی را بشنود، صداهایی که ظاهراً از وصله گویا می. چندین بار ما را ساکت کرده

  . خیزد نور برمی
باالخره آرام . ایم و او با جدیت گوشش را تیز کرده صدا ایستاده من و برانابوس بی. گذرد چند دقیقه می

  . دهد ا تکان میگیرد و سرش ر می
  »تونستی چیزي بفهمی؟«: پرسد برانابوس می
  ».شاید فقط پارازیت بوده. حتی شک دارم صداي حرف زدن بوده باشه. نه«: کشد کرنل آه می

  ».دي یا شاید تو داري مشاعرتو از دست می«: پرم میان حرفش می
  ».احتمالش هست«: کند کرنل موافقت می

  ».شوخی کردم«: گویم می
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  ».من جدي گفتم«: دهد میپاسخ 
یه پنجره دیگه . به اندازه کافی استراحت کردیم. خوب، هر چی که هست باشه برا بعد«: گوید برانابوس می

  ».باز کن تا بریم چند تا شیطان دیگه پیدا کنیم

  !پیش به سوي یک دوره شکنجه و استنطاق دیگر. شود کشد و متمرکز می کرنل آه می
  



  ها جزیره گرگ –تم شکتاب ه  

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

3  

  پیش به سوي نجات
ي کوچک پشمالو پوشیده  هر کدامشان از صدها کله. دویم گوسفند وحشت زده می- به دنبال یک گله هیوال

هاي تیز شیطانی؛ انگار که با تمام وجود  هایی بزرگ پر از دنداننه چشمی  و نه گوشی، فقط دهان. اند شده
  !بیا بخورمت جیگر: گوید می

تر  ي شیاطین قوي این موجودات ضعیف، طعمه. دها ممکن است چیزي از سایه بدانندبه نظر برانابوس گوسفن
اي از ارتش سایه اخیراً به این گله حمله کرده باشند و اینها چیزي بدردبخور از  امیدوار است دسته. هستند

  .چنین چیزي خیلی بعید است، اما برانابوس عمرش را در این راه صرف کرده. سایه فهمیده باشند
اي نزدیک خیره  ایستد و به نقطه شویم، کرنل از حرکت می تر می وقتی که به شیاطینِ از جا دررفته نزدیک

  .شود می
  »- ما. حاال وقت ایستادن نیست! یاال«: زند برانابوس فریاد می

  .برد میو برانابوس بالفاصله هر چیزي غیر از پنجره را از یاد » .شه یه پنجره داره باز می«: گوید کرنل می
رود تا او را از هر چیزي  و به جلوي کرنل می» .تو هم شروع کن یه پنجره بساز«: گوید جادوگر به سرعت می

هاي مدید  من هم کنار جادوگرِ باستانی، که پس از مدت. که ممکن است از پنجره بیرون بیاید محافظت کند
  . گیرم تپد، قرار می قلبش به شدت می

شیطان . صبر کن«: گوید کند، کرنل می فضاي اطراف انرژي جادویی جذب می که برانابوس از همچنان
  ».مهمون داریم«. زند کند، و بعد لبخند می نورهاي نامرئی را بررسی می» .نیست
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شناسیم از آن بیرون  گیرد و مریدي که همه به نام شارك می چند ثانیه بعد، نوري نارنجی کمرنگ شکل می
  .شود از او، رفیق قدیمی درویش، میرآ فلیم ظاهر میآید، و بالفاصله پس  می

  »!شارك«: زند کرنل با خوشحالی فریاد می

  »!میرآ«: زنم من، حتی خوشحالتر از کرنل، نعره می
  . شود برانابوس با بدگمانی به آن دو خیره می

او . خندیم و میهر د. کنم اندازد و من با چرخشی او را از روي زمین بلند می میرآ دستش را دور من می
  »!تا االن باید دو متر و نیم شده باشی. چه بزرگ شدي«: زند بوسد و جیغ می هایم را می گونه

ماند و چند  قبالً میرآ زیاد پیشمان می. گذارم لبخند شادي او را زمین میو با » .هنوز نه«: گویم با خنده می
وقتی . مراقبت کنم کرد تا از او میمن کمک  سال پیش وقتی درویش ازکاراُفتاده و محجور شده بود، به

ه. کوچکتر بودم شدیداً به میرآ عالقمند شده بودم بینمش،  حاال هم که در این لباس شلوار چرمی تنگ می! ب

البته دیگر یک مقدار پا به سن گذاشته و حاال بزرگسال به ! کنم فکر کنم هنوز آن عشق را احساس می
  !ترها تمایل داشت؟ شد اگر به ما جوان چه می. آید او نمیآید، اما اصالً به  حساب می

هرگز کرنل را اینقدر سرزنده . زنند دهند، و هر دو همزمان با هم حرف می کرنل و شارك به هم دست می
  .رسد شارك لباس سربازي به تن دارد، و نسبتاً مثل همیشه به نظر می. ندیده بودم

  ».م شاركسال«. کنم به این سرباز سابق سالم می
  »شناسم؟ من تو رو می«: کند به من اخم می

ام، اما بار اول در یک رویا این  من شارك را قبالً دو بار دیده. کنم مکث می» ...ما. گرابز گریدي هستم«

شود، من  تا آنجا که به او مربوط می. اي بود که آن را تغییر دادیم اتفاق افتاد، و دفعه دوم هم در آینده
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مان را شرح ندهم، بخصوص اینکه بار دوم تکه  تر این است که مواجهات قبلی راحت. ش نیستماي بی غریبه
  .تکه شدنش توسط شیاطین را به چشم دیدم

  ».ش من گرابز هستم، برادرزاده. درویش از تو برام گفته بود«: گویم به دروغ می

این برانابوس  –هم خیلی بلندتره قدت . اما پرموتري. بله یه نمه شبیهش هستی«. دهد شارك سر تکان می
  »چی ریخته؟ ت تو اون شیکم صاب مرده

  »مشکل چیه؟. روده درازي بسه« :زند برانابوس نعره می

  . شود لبخند گل و گشاد میرآ و شارك هم ناپدید می. شود گوید، شرایط عوض می به محض اینکه این را می
  »- ما. بودممن خونه درویش . به ما حمله شد«: گوید میرآ می

  »لرد الس بود؟ حال بِک خوبه؟«: پرسد برانابوس به سرعت می
  ».اون خوبه«: گوید شارك می

  . اندازد نگاهی نگران به من می و نیم» ...اما درویش«: کند میرآ اضافه می
درویش . اي به اندازه کافی ناگوار بود- از دست دادن پدر و مادرم، گرِت و بیل! درویش نه. زند قلبم یخ می

  .اگر او هم مرده باشد، فکر نکنم دیگر قادر به ادامه دادن باشم. تنها فردیست که برایم باقی مانده
  ».وقتی داشتیم میومدیم که زنده بود«: گوید شارك می
  ».درویش سکته قلبی کرده. اما وضعیت وخیمی داشت«: کشد میرآ آه می

  . گردانم سوي پنجره رو برمیو به » .باید برگردیم«: گویم نفس نفس زنان می

که روي برآمدگی  S H A R Kچشمانم به حروف . گیرد تا متوقفم کند شارك یک دستش را جلویم می
اش کشیده را  اي که بین انگشت شست و اشاره خورد، و تصویر سرِ کوسه انگشتانش خالکوبی شده برمی

  ».این پنجره به یه دنیاي شیطانی دیگه متصله. مما که مستقیم از اونجا نیومدی. صبر کن«: گوید می. بینم می
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  »...تازه اگه شیاطین هنوز تو خونه باشن«: کند کرنل اضافه می
شود و مردد اخم  چشمانش روي من ثابت می» ...اونا. شیاطین به ما حمله نکرده بودن«: گوید میرآ می

  ».بودن نما گرگ«: کند می

ي  وقتی کارِ ساختنِ پنجره. گرداند دون هیچ بحثی، کرنل رو برمیبعد، ب. شویم با دهان باز به او خیره می
توانیم از هم  کنند که نمی کند، دستانش آنقدر سریع حرکت می ها را شروع می بازگشت به جهانِ انسان

  .تشخیصشان دهیم
   

ان خود را در راهروي یک بیمارست. من نفر بعدي هستم. گذرد اول از همه برانابوس از پنجره می >--
بِک نزدیک ما روي زمین افتاده و دو شیطان آنجا دیده . ماند بیشتر شبیه بخش نگهداري نوزاد می. بینم می
. دیگري به نوعی شبیه به مارمولک است. خوار است، اما چندین خرطوم دارد یکی از آنها مثل مورچه. شود می

  .یت روي بِک کوچولیش تعصب داردبینها –دهد  رحمانه آنها را خطاب قرار می برانابوس با ادبی بی
حاال نظرتون راجع به «: پرسد شوند می همچنان که کرنل، شارك و میرآ پس از ما از پنجره وارد راهرو می

  .دوند کرنل و مریدها به دنبالشان می. گریزند گردند و می در جواب، شیاطین برمی» 1شکار چیه؟
  .شیاطین، نوزادها یا هر چیزي غیر از عموي نازنیم گور باباي» درویش؟«: زنم به سوي بک فریاد می

داشت با یه شیطان . عجله کن«. کند و به پایین راهرو اشاره می» .اون پشت«: گوید بک نفس نفس زنان می
  » - دونم نمی. جنگید می

ها  ي مواجهه با بدترین دارم و خود را آماده بلند بلند گام بر می. دوم با آخرین سرعتی که در توان دارم می

شود،  هاي جدال و مرگ دیده می در بعضی از آنها نشانه. اندازم شوم نگاهی می هر اتاقی که رد می. کنم می
                                                             

 .این جمله و صحنه هاي مشابه دیگر عینا از کتاب هفتم نقل شده 1



  ها جزیره گرگ –تم شکتاب ه  

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

خواهم به راهم ادامه بدهم که  می. کنم می کنار درِ یک اتاقِ ظاهراً خالی مکث. اما خبري از درویش نیست
  .شنوم صداي غرولندي از اتاق می

یک . بینم که تقریباً پشت یک تخت وارو شده از دید پنهان است شوم و درویش را سمت چپم می وارد می

فکش باز و . هیوالیی عظیم الجثه باالي سرش است، ظاهر یک مگس را دارد، اما پوستش طالیی است
کنم و محکم به  دستم را مشت می. هایش صورت درویش را از هم بدرد شود و سعی دارد با آرواره بسته می

گرداند تا با من بجنگد، اما قبل از هر چیز دل و  زند و روبرمی از درد جیغ می. کوبانم می پوست سختش
شوم، به کناري  یوقتی از مرگش مطمئن م. میرد کشان می کنم، و هیوال جیغ اش را از آتش پر می روده
. زند با سستی به من سیلی می. شوم ام که چشمش چپ شده خم می زده وحشتاندازمش و روي عموي  می

  . تمرکز برایش دشوار است. مرا نشناخته
  ».معلومه اوضاعت خیلی خرابه که نتونستی یه سوسک مادرمرده رو له کنی. هی کچل«: گویم خندان می

کند براي به گریه  اش را زنده می لبخندي که چهره. شود ش روي من ثابت میگیرد و چشمان درویش آرام می
  . انداختن من کافیست

  .کند و دست هایش را دورم حلقه می» !گرابز«: زند فریاد می
 همههی عمو، «: گویم میاش است زیر لب  هقم را پس بزنم، و درحالیکه سرم بر شانه کنم هق سعی می

  ».هیکلتو ننداز رو من
آمیزش که خوب به  بعد با آن لحن کنایه. کشد کند، و با شگفتی به صورتم دست می ویش خود را جدا میدر

  » .تونستی یه کارت یادگاري برام بفرستی حداقل می«: گوید یاد دارم می

  .زنیم و به یکدیگر لبخند می» .اداره پست پیدا نکردم«: کنم از روي نارضایتی غرغر می
  



  ها جزیره گرگ –تم شکتاب ه  

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

اصوالً من هم باید . ایم خالی کردن بیمارستان از هیوالها هستند، و ما منتظر نشستهمریدها مشغول  >--
وقتی برانابوس یک . توانم با درویش تنها باشم کمکشان کنم، اما این احتماالً تنها زمانی خواهد بود که می
تمام کنند،  وقتی کار آخرین شیطان را هم. کند پاي ماجرا است، معموالً همه چیز به سرعت حرکت می

نماها معطوف خواهد شد و فکر نکنم دیگر فرصتی براي نشستن و گپ زدن با  ي گرگ ها به حمله حرف
حق دارم چند دقیقه هم براي خودم . ام به خاطر برانابوس فدا شده تکه بزرگی از زندگی. عمویم پیدا کنم

  .باشم
اما آرام . (زنم اش سقلمه می و با آرنج به سینه» .اي نداره بهت گفته بودم که تغذیه سالم هیچ فایده«: گویم می
گفتی باید  به من می«.) هایش فرنی جریان دارد ایست که انگار عوض خون در رگ ظاهرش به گونه –

  »اما حاال ببین کی زودتر سکته کرده؟. حواسم به رژیم غذاییم باشه
تو این مدت که نبودي بالغ شده باشی،  کردم فکر می. منطقی مثل همیشه بی«. کشد درویش ابرو در هم می

  ».اما واضحه که اینطور نیست
  »حاال بی شوخی، اوضاعت چطوره؟«: پرسم می
  »غیر از سکته قلبی؟«
  ».آره«

شم بزنم  دیگه کم کم دارم حاضر می«. کردم پیرتر از آن چیزي است که فکرش را می. اندازد او شانه باال می
  ».به دیار باقی، برم پیشِ بیلی

  ».اینطور حرف نزن، حتی به شوخی«. شود ام خشک می چهره
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و من گند  –مواظب ورودي غار باش  –برانابوس یه کار ساده از من خواست . کنم شوخی نمی«: کشد آه می
تو رو آوردم خونه و قول دادم پیش . اما آخرش هیچی –کنم  به مامان بیلی گفتم که ازش مراقب می. زدم

  »..، بعدمونی من در امنیت می
  ».بودممن پیش تو در امنیت «
هاش اصالً به یک قدمی تو  اي که من کردم لرد الس و نوچه با اون نگهبانی. آره، واقعا از تو حراست کردم«

  »هم نرسیدن، نه؟
 همهم براي من، . هر کاري که از دستت برمیومد انجام دادي. اون تقصیر تو نبود«: گویم با حالی گرفته می

  ».اي- براي بیل
  »پس چرا اون مرده، و چرا تو دیگه پیش من نیستی؟«: نالد درویش می

 –ها و جادوگرهاست  مغ خواهانِ این زندگی. کنیم چون ما در دنیایی تحت محاصره زندگی می«: گویم می

فته، اما اگر . این رو به من یاد دادي خودت مبارزه هر کی تو این ماجرا وارد بشه، حوادث بدي براش اتفاق می
هیچ کدوم از اینا تقصیر تو نیست، نه بیشتر از . کردیم، ممکن بود حتی در شرایط بدتر از این باشیم نمی

  ».هاست تقصیري که به گردنِ ماه و ستاره
  »ها؟ ماه و ستاره«. رود دهد، بعد یک ابرویش باال می درویش به آرامی سر تکان می

  ».کنه زنم، حس شاعریم گُل می ره سروکله میهمیشه وقتی با آدماي ترحم برانگیزِ مسخ«
هر چه بیشتر یکدیگر را تحقیر کنیم،  –ام با درویش خیلی دوست دارم  این چیزیست که در رابطه. خندیم می

گردم که بازگو کنم، اما  دارم در ذهنم دنبال چیزي حال به هم زن و مو راست کُن می. شویم بیشتر شاد می

  .کند بچه استفاده می براي پاك کردن دستش از دستمال. شود ا میي برانابوس پید سرو کله
  »اي؟ تو هنوز زنده«: پرسد از درویش می
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  ».بگی نگی«
  ».وقت رفتنه. کارمون اینجا تموم شد«

خواهم از درویش درباره بک بپرسم، اینکه چطور با  می. ما فقط چند دقیقه پیشِ هم بودیم. منصفانه نیست

. دوستانم در چه حالی هستند. ها توجیه کرد اي را براي همسایه- ور ناپدید شدن بیلچط. هم کنار آمدند
  . ام را به رخش بکشم ام با برانابوس گله کنم و آن همه چیزهایی که دیده خواهم از زندگی می

کلی همینجا هم . ایم ما درست وسط یک زایشگاه ایستاده. گانه و خودخواهانه هستند ها بچه اما این خواسته
ریده شده دیده هاي دیگر هم در تمام ساختمان  احتماالً خیلی. از پرستاران، مادرها، نوزادها –ام  جسد و اندام ب

اگر در اوج این فاجعه، از اینکه وقت کافی براي گذراندن با عمویم ندارم گله کنم، . پراکنده هستند
  . ي زمین خواهم بود نگرترین آدم روي کره سطحی

  »ریم؟ جا میک«: پرسم می
کردیم  از چیزي که فکرشو می. قبل از حرکت باید شرایط رو به بحث بذاریم. پشت بام«: گوید برانابوس می

ل می» .ن گه شیاطین به رهبري یونی سوان حمله کرده بِک می. تره پیچیده زنم، بعد  با ناباوري به او ز
ش حرف  بوم درباره رو پشت! حاال نه«: گیرد خواهم سیل سواالت را بر سرش روانه کنم که جلویم را می می
  ».زنیم می

  ».فکر نکنم بتونم خودمو تا اونجا برسونم«: گوید درویش می
» !خوره ِ لعنتیه به هم می حالم از هر چی گریدي«: چیزي شبیه به –کند  برانابوس چیزي زیر لب زمزمه می

  .کند بعد درویش را کول می - 

  ».کنم من کولش می«: گویم سریع می
  ».تو حواست باشه یه وقت شیطانی زنده نمونده باشه. نه«: غرد برانابوس می
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من هم در . اُفتد ها به راه می کند، به سمت پله جادوگر پس از اینکه درویش را بر دوش خود سوار می
م هاي خون آلودي که به پشت بام خت آیم و در طول پله ي یک متري پشت سرشان به حرکت در می فاصله

  .گردم شوند، با چشمانم به دنبال شیاطینِ احتماالً زنده می می
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  ماموریت جدید
اش  کند، و با شکستن سکوت چند ماهه گاش چیزي زمزمه می- رویم صداي کا پله باال می درحالیکه از راه
  .تونی به بقیه بپیوندي می. سازد زده می رتناگهان مرا حی

خواهم برانابوس بویی ببرد  بعد، چون نمی. ایستم زده می اش وحشت به خاطر این ظهور ناگهانی و غیرمنتظره
دهم  عادي مسیرم را ادامه می –گاش درویش را بیندازد - اگر بفهمد ممکن است از شوقِ پرس و جوي کا –

  »منظورت چیه؟«. کنم و با درونم صحبت می
  خونن؟ کنی که دارن تو رو فرامی جادوي درونِ بک و کرنل رو حس نمی

کردم به خاطر مواد  فکر می. داد اي که قدم به درون پنجره گذاشتم احساسی غریب مرا غلغلک می از لحظه
آلودگی توان به عالمِ شیاطین ایراد گرفت، آن هم  در یک چیز نمی –شیمیاییِ محرك جاري در هوا باشد 

فهمم این  گاش مرا مطلع کرده، می- اما حاال که کا. ام به فضاهاي بدون دود آنجا عادت کرده. هواست
  .کند به بِک و کرنل بپیوندد احساس تحریک نیرویی درونی است که تقال می

  »اُفته؟ اگه به هم ملحق بشیم چه اتفاقی می«: پرسم می
  .هاي شگفت انگیز اتفاق

  »تر حرف بزنی؟ واضحتونی یه ذره  نمی«
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کند، یا به  گاش نوعی انگل است که از من تغذیه می- دانم کا نمی. نهدهد،  با لحنی ازخودراضی پاسخ می
به . اما صدایش مثل انعکاس صداي خودم است. گوشت و خونم بافته شده، عضوي از بدن مثل قلب یا مغز
  . ام هتعداد موهاي سرم از این لحن ظاهراً زیرکانه استفاده کرد

اگر افسار . هاي دیگر پیوند بخورد گاشم دوباره با تکه- ي کا نگران عاقبت وقتی هستم که اجازه بدهم قطعه
  توانیم به او اعتماد کنیم؟ را به دستش بدهند چه خواهد کرد؟ می

ا ب. گوید این اولین باریست که از طبیعت خودش با من سخن می تو مکانیزمِ کنترلش هستی،گوید،  صدا می
  .ها رو متحد کنی و بذاري تمام قدرتت آزاد بشه تونی قطعه کمک من می

  »ي خودمون استفاده کنیم؟ تونیم کنترلش کنیم، و از سالح در راستاي خواسته اما می«: کنم اصرار می
  .تا حدوديدهد،  صدا محتاطانه پاسخ می

  »الو؟ هنوز اونجایی؟«. اما جوابی در کار نیست» این که گفتی یعنی چی؟«: گویم غرغرکنان می

  .گاش شو-تبدیل به کا. منو رها کن. ما رو به هم برسونگوید،  قراري می با بی
  »!ذارم؟ عمراً اي دارم پا می بدون اینکه بدونم تو چه معرکه«: غرم می
همچنان . کنم دیگر از غلغلک خبري نیست حس می. شود ، بعد ساکت میبزدلگوید،  گاش با تمسخر می- کا

گاش - گویم اگر کاري که کا کنم، و با خود می روم، و به چیزهایی که صدا گفت فکر می ه پله باال میاز را
  چه اتفاقی ممکن بود بیفتد؟ دادم خواسته بود انجام می

***  
از  پاهایش. شارمیال موخرجی که شدیداً توسط یونی مجروح شده: یک مرید دیگر هم هست. بر پشت بام

برانابوس مشغول کار بر محل بریدگی است و با استفاده از جادو جلوي . رفته استران به پایین از بین 
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کنم دیگر بتواند  من که فکر نمی. شارمیال بیهوش است. کند گیرد و آن را سر هم بندي می خونریزي را می
  .به وضع اول برگردد

منتهی به پشت بام نگهبانی  شارك از درب. میرآ کنار او نشسته. کند درویش روي یک برانکار استراحت می

ایم و به داستانش گوش  مان دور بِک جمع شده بقیه. هاي کنجکاو را بگیرد کند، تا جلوي ورود انسان می
  .دهیم می

. زده و حقارت آمیز تسخیر کرده به طریقی به زندگی بازگشته و بدنی آفتگوید، که  از یونی سوان برایمان می
درویش که از زمان حمله . نون شده، اما قدرتش از قبل بیشتر شده استگوید که یونی به کل مج بِک می

اش در بیهوشی فرورفته بود، ناگهان به هوش آمد و با انفجاري غیرمنتظره یونی را از باالي پشت بام به  قلبی
خواهم به دنبالش بروم و کارش را تمام کنم، اما بِک در حس کردن مکانِ دقیق  من می. پایین پرت کرد
  .مجبورم انتقام را به شبی دیگر موکول کنم. گوید که یونی گریخته ها استاد است، و می شیاطین و انسان

اي بیندازد، و احساسی تلخ -کردم همنشینی با بِک کمی عجیب و غریب به نظر برسد، مرا به یاد بیل فکر می
رد، بِک جسمش را تسخیر کرد و جانِ دوبار. به من منتقل کند بعد گوشت و پوستش را به . ه گرفتوقتی او م

اما جز چند تا کلمه یا . اي را دزدید- توانم بگویم او بدن بیل عمالً می. شکل گوشت و پوست خودش درآورد
اینکه بِک را یک انسان مستقل با حقوق مساوي با هر انسان . ام باقی نمانده ژست، چیز دیگري از برادر ناتنی

  .دیگر بدانم برایم دشوار نیست
مان در کارشري ویل را، درحالیکه که  نماها به خانه ي گرگ کند، و با جزئیات حمله بِک سریع صحبت می

تواند  گوید که اگر کسی را لمس کند، می به ما می. کند کردند، توصیف می تفنگداران از آنها حمایت می

، متوجه شد که او پسري از نما گالویز شده بود در نتیجه وقتی با یک گرگ. خاطراتش را به خود جذب کند
جالدهایی که کارشان از  –ها  اما لمب. ها سپرده بودند تا اعدامش کنند خاندان گریدي بوده که قبالً به لمب
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بلکه او را زنده نگه . او را نکشتند –اند  هاییست که دچار نفرین لیکانتروپی خانوادگی شده بین بردن نوجوان
شده از آنها استفاده  هاي تربیت نماها یافتند تا به عنوان قاتل دیگر گرگ داشتند، و راهی براي کنترل او و

  . کنند
  »ریزي کردن؟ ها حمله به کارشري ویل رو طرح مطمئنی لمب«: پرسم می

وقتی درویش رو به جاي امن آوردیم، . ما هیچ آدمی ندیدیم. تونم با اطمینان بگم نمی«: گوید بک می
ها، اما تصمیم گرفتیم صبر داشته باشیم تا شما برسید و با هم صحبت  لمب خواست بره سراغ شارمیال می

  »...اي کار هاي دیگه براي گروه احتماالًنماها  گرگ. کنیم
  »ها تحویل داده بودنشون؟ هایی بودن که به لمب اما اونا دقیقاً همون نوجوان «: کنم اصرار می

اما اگر . توانیم هدف قرارش دهیم شده داریم که میاگر حرفش در این مورد درست باشد، دشمنی شناخته 
  . ضرر اما منزجر کننده تلف کنم خواهم وقتم را براي یک دسته انسانِ بی اشتباه کرده باشد، نمی

  ».دونم بقیه رو نمی. حداقل اونی که لمسش کردم بود. بله«: گوید بک می
هاي خودمون دچار  نیده بودم کسی جز خانوادهوقت نش تا حاال هیچ. حتماً خودشون بودن«: گویم زیر لب می
او رئیس و » نکنه با پراي اتیم بد تا کردي؟«. نگرم به درویش می» اما چرا؟. نمایی شده باشه نفرین گرگ

  .او و درویش در چندین مورد با هم اختالف نظر دارند. هاست فرمانرواي لمب
. مالقات قبل از اسالتر که اومده بود، دیگه ندیدمشاز اون آخرین «: دهد درویش، گیج و سردرگم پاسخ می

. دونم که این روش کارش نیست اینطور بگم که من وقت زیادي براي سرو کله زدن با پراي ندارم، اما می
مثالً ممکنه دنبال تو بوده باشن، تا با کالبدشکافیت درمانی  –فهمیدم  اگر اونا دنبال چیزي بودن من می

نماها رو انداخته به  هر کی گرگ. اما اونجا چیزي که به دردشون بخوره نبود –یدا کنن براي لیکانتروپی پ
  ».رحمانه نیستن ها دنبال قتل عامِ بی لمب. خواسته جونمون، مرگمون رو می
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  » ها نبودن، پس کی بوده؟ اما اگه لمب«: پرسد کرنل می
- شاید متوجه شده که من بخشی از کا. هاست کنم لرد الس پشت این حمله من فکر می«: گوید بِک می

خواسته براي انتقام،  شه رو از بین ببره، یا شاید فقط می خواد خطري که از جانب من ایجاد می گاشم و می

نماها رو  کنه که لرد الس گرگ ي امشبِ یونی سوان بیشتر مطمئنم می حمله. من و درویش رو بکشه
  ».بوده باشهتونه اتفاقی  این مسئله نمی. فرستاده بود

اي  اش براي لحظه کشد، چهره هر وقت بحث به دستیار سابقش می» .یونی سوان«: کند برانابوس تکرار می
نوا به چنین موجود وقیحی  کردم نادیاي بی حتی فکرش هم نمی«. شود هاي گناهکار و پشیمان می مثل آدم

روح تو بعد از مرگ باقی موند، اما تو «. نگرد به بِک می» .دونم چطور نجات پیدا کرده نمی. تبدیل بشه
. حتماً لرد الس به طریقی، درست قبل از مرگش روحو از بدنش جدا کرده. یونی نیست. گاشی- بخشی از کا

  » .فهمم چطور این کارو کرده اما نمی. کرد جسد یونی رو با خودش برد براي همینه که وقتی فرار می

لرد الس  –حق با توئه . تونیم نگرانش باشیم بعداً می. مهم نیست«. کند رود، بعد نفرین می در فکر فرو می
من یه سري طلسم رو کارشري وِیل گذاشتم که هر گونه ورود به این دنیا رو متوقف . نماها رو فرستاده گرگ
حتی اگه راهی براي . افته کنه، به جز قسمت سرداب مخفی، که هر شیطانی بخواد از اونجا بیاد گیر می می
کرد، هوا از جادو  اگر پنجره باز می. ترسیده ها پیدا کرده باشه، باز هم از مواجهه رودررو می ر از اون طلسمفرا

توي غار قدرتمند بودي، حتی یه جورایی . تونستید از این جادو استفاده کنید تو و درویش می. شد اشباع می
اما این هم . انس بیشتري در کشتن شما دارننماها ش ها و گرگ حتماً فکر کرده انسان. تر از لرد الس قوي

ها نبوده، چطور دستشون  یا، اگر کار لمب. ها موافقت کردن که بهش کمک کنن کنه چرا لمب مشخص نمی
  »نماها رسیده؟ به گرگ
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بهشون قول داده اگر در قتل من و بک کمکش . شاید لرد الس باهاشون معامله کرده«: گوید درویش می
  ».لیکانتروپی رو بهشون بدهکنن، راه درمان 

  »اي موافقت کنن؟ ممکنه با همچین معامله«: پرسد برانابوس می

  ».امکانش هست«
دختر «: گویم آورم، و به آرامی می اش، به یاد می ها، با آن چشمان یخی ام را با رهبرِ لمب من رویاروییِ قبلی

تیم هم گرگ اده بیاد وسط، آدم ممکنه دست به هر کار وقتی پاي خانو. س هنوز هم زنده. نما شده پراي اَ
  .زنم و به درویش چشمک می» .واري بزنه دیوانه

. تونیم بیشتر از این وقتمونو باهاش تلف کنیم اما نمی. آمیزیه معماي فریب«: کشد برانابوس خرناس می
اگه  –یه تري هست که باید انجام بدیم، و حداقلش حفظ سالمتی درویش و دوشیزه موخرج کارهاي مهم

  » .رسه، کرنل یه پنجره باز کن نبریمشون به دنیاي شیاطین به زودي مرگشون می
اند، ولی فقط براي  چشمانش که تا این لحظه سر جایشان باقی مانده. شود کرنل مشتاقانه دست به کار می
مشکلِ اندامِ ساخته شده در دنیاي شیاطین این است که در این دنیا بدرد . مدت محدودي اینطور خواهد بود

ي  د شد، و به جاي چشم دو حفرهاگر کرنل زیادي اینجا بماند، دوباره مثل یک خفاش کور خواه. خورند نمی
  .چسبنده به جا خواهد ماند

  ».خوام برم من نمی«: گوید درویش می
  ».تونی اینجا بمونی تو نمی«: دهد برانابوس به سرعت، و خشمگینانه جواب می

. رمتونم به این راحتی از خیرش بگذ نمی. به دوستانم... م به خونه... اونا به من حمله کردن. مجبورم بمونم«
  ».بفهمم چرا این کارو کردن و انتقام بگیرم. باید برم تعقیبشون کنم

  ».بعداً«: گوید کشد و می اش را باال می برانابوس آب بینی
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گیرد و  میرآ او را می. شود آید و تقریباً سرنگون می و از برانکار پایین می» .حاال. نه«: گوید درویش با خشم می
عمویم شاید فقط یک قدم با . شود زند، بعد به برانابوس خیره می به او لبخند میدرویش . دارد باال نگهش می

  .اش همچنان پابرجاست مرگ فاصله داشته باشد، اما آن روح جنگنده

حمله به درویش و بک ممکنه . فهمیدیم بهتر بود اگه می«: گوید میرآ براي دفاع از درویش، به آرامی می
  ».نماها رو سراغ مریدهاي دیگه هم بفرستن گشاید گر. آزمایشی بوده باشه

او هیچ وقت نگرانِ حامیانش نبوده، و همیشه بر این » .این مشکل من نیست«: گوید برانابوس سنگدالنه می
نه اینکه  –اند  اند و به انتخاب خودشان از او پیروي کرده کرده که مریدها به دنبالش آمده واقعیت تاکید می

  .دام کرده باشدخودش آنها را استخ
این خبر دلم را به آشوب و با » .اخیراً تعداد عبور و مرور شیاطین به اینجا خیلی زیاد شده«: گوید میرآ می

مریدها سعی کردن پخش بشن و همه . چند ماه اخیر پنج شیش تا حمله ازشون دیدیم تو همین«. اندازد می
ها از بین  نماها و جانی چند تاشون هم توسط گرگ اگر. جا رو پوشش بدن، اما خیلی سخته به همشون برسن

  ».مونه دفاع می گناه، بی برن، که جون هزاران بی
  ».ممکنه به اون ربط داشته باشه«: گوید گرداند با کمی مکث می کرنل روبرمی

ابروهایش در . زند اما برانابوس با حرکت دست سوالش را پس می» به چی ربط داشته باشه؟«: پرسد بِک می
  .هم رفته و منتظر است کرنل حرفش را ادامه دهد

کنه با ایجاد  شاید داره سعی می. ي سایه باشه این ممکنه بخشی از نقشه«: دهد کرنل با دقت توضیح می
ما که  –اگر اینطور باشه ما به مریدها نیاز داریم . چندین و چند پنجره، ارتش شیطانیشو یهویی بفرسته داخل

  ».ند جا باشیم تا جلوي همشونو بگیریمتونیم همزمان چ نمی
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اما این تاثیري در این واقعیت نداره که اگه درویشو اینجا رها کنیم . شاید«: گوید برانابوس هوممم کنان می
  ».فقط پنج دقیقه دووم میاره

  ».من حالم خوبه«: غرد درویش می

خواهد  تا درویش می» .نی زنده بمونیتو فقط چندروز می. س شده کارِ قلبت تمام. نه«: گوید برانابوس می
آد، جز  و تو این مدت هم کار زیادي ازت برنمی. و این فقط یک حدس نیست«: کند مخالفت کند اضافه می

  ».ت چنگ بزنی اینکه خس خس کنی و هی به قفسه سینه
ل می درویش از شنیدن این حرف به خود می رویش با . ام زده شده من هم وحشت. زند لرزد، و به جادوگر زد

  »واقعاً اینقدر وضعش خرابه؟«: گوید صداي گرفته می
شوم از این که توانسته درویش را تسلیم کند لذت  دهد، و متوجه می برانابوس به نشان موافقت سر تکان می

در «. آید کنند خوشش نمی گیرند و با او یکی به دو می هایی که رئیس بودنش را نادیده می او از آدم. برد می

رده. دنیاي جادو شاید زنده بمونی ي متحرکی اینجا، فقط یه م. «  
  ».مونم من می. پس زودتر ببرش اون طرف «: گویم فوراً می

  »مالحظه افتادم؟ شقِ بی من چه گناهی کردم که گیر شما دو تا کله. تو هم نه«: نالد برانابوس می
رو لرد الس ترتیب داده باشه که با ما تصفیه حساب  ها اگه حمله. حرفم منطقیه«: ورزم با آرامش اصرار می

ها روبرو  تونم با لمب من می. اما اگه به سایه ربط داشته باشن، ما باید بفهمیم.  کالً به ما ربطی ندارهکه کنه، 
  ».بشم و ببینم با ارباب شیطانی دست به یکی کردن یا نه، که اگه کرده باشن جلوشونو بگیرم

  » سایه، همون موجودي نیست که تو غار دیدیم؟ این«: پرسد بِک می
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هنوز خیلی چیزي ازش نفهمیدیم، جز اینکه یه لشکر از شیاطین آماده کرده و به  .اهوم«: گوید برانابوس می
. کند شود و اخم می به من خیره می» .کنه تا بتونه اونا رو به دنیاي ما پرتاب کنه سختی داره فعالیت می

  .داند د که نظرم منطقی است، اما از اخمش پیداست که این را میخواهد اعتراف کن نمی

  » شی؟ خودت تکی وارد عمل می«: پرسد با تردید می
در این دنیا . انتخاب شارك که صد در صد است» .به کمک نیاز دارم«. اندازم نگاهی به دور و برم می

که همراه داشتنِ یک گردن کلفت زمخت  هایی هست توانم به اجرا دربیاورم، اما وقت جادوهاي زیادي را می
با صدایی که امیدوارم . خودم که خیلی باهوش نیستم –اما به یک آدمِ هشیار هم نیاز دارم . خورد به درد می

  ».شارك و میرآ«: گویم مآبانه باشد می به اندازه کافی رئیس
  .دهد ام واکنش منفی نشان می استهبینم که میرآ به خو تواند صداي مرا بشنود، اما با شگفتی می شارك نمی

  ».خوام با درویش بمونم من می«: گوید می
برانابوس و بِک هستن که مراقبش  .شه اون حالش خوب می«: گویم با اطمینان خاطري ساختگی به او می

ر از جادوگ. ام قبالً چنین ماموریتی بر عهده نگرفته بوده –ام  خواهم بفهمند چقدر عصبی شده نمی» .باشن
  » مگر اینکه بخواید بِک رو با من بفرستید؟«: پرسم می

  ».برم اگر قراره بمونی، من اونو به جاي تو با خودم می«. زدم حدسش را می» .نه«: گوید من من کنان می
اگر هیچ . دم منم از این طرف همین کارو انجام می. تو از زاویه خودت حقیقتو دنبال کن. پس برو«: گویم می

کنن، پدر  براي لرد الس کار می واقعاًاگر هم . گردم ها پیدا نکردم، برمی بین لرد الس و لمبارتباطی 
  ».همشونو در میارم

از » .وقتشه تصمیم بگیرید«: گوید به برانابوس می. شود ي سبزرنگی باز می و پنجره کند کرنل اهمی می
  .کند راض نمیاو خوشحال نیست، اما دیگر اعت. کنم جادوگر به میرآ نگاه می
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هاشون عمل کن و  اما به حرف شارك و میرآ گوش بده، به توصیه. خیلی خوب«: گوید برانابوس یکباره می
کوتاه . کند شارمیالي بیهوش را بلند می» .قبل از اینکه با امثال لرد الس یا سایه دربیفتی با من تماس بگیر

  .گذارد قدم میو به درون پنجره » .بِک، دنبالم بیا«: گوید و تند می

ل می بیند کنم، اما نمی اش می لبخند گل و گشادي به معناي حمایت روانه. زند بِک، گیج و مبهوت به ما ز .
قبل از اینکه پاسخش را . پرسد که در این رابطه مشکلی دارد یا نه دارد و از او می میرآ به سویش گام برمی

  .فشرد می بشنوم، درویش مرا در آغوش کشیده و محکم به خود
بغض گلوي مرا هم » .خوام ترکت کنم نمی«: گوید می. اش را گرفته توانم بگویم جلوي گریه به جرئت می

  . فشرد می
  ».میري اگه اینجا بمونی می. تو مجبوري بري«: گویم به او می

  ».شاید راحت ترین کار هم همون باشه«: کشد آه می

کنی کم بیاري؟  چطور جرئت می«: گویم بلند می. نفس بیفتد دهم که به نفس هایش را فشار می آنقدر دنده
اصالً . زنده –اونا حاضر بودن هر کاري بکنن که اینی که تو هستی باشن ... اي- گرت و بیل... مامان و بابا

  ».همیشه. زنده بودن بهتر از مردنه. مهم نیست چقدر درد داري یا چقدر براي خودت متاسفی
  »ز کی تا حاال تو عقلِ کل شدي؟ا«: کند درویش اخم می
   ».ي نازك نارنجی شدي از وقتی که تو یک آدمِ آشفته«: گویم با خونسردي می
گیرد و به چشمانم  پس گردنم را می» .مرسی که این مسئله رو برام روشن کردي. اوه«: شود نیشش باز می

  ».شم وري عصبانی میاگه تو قبل از من بمیري، بدج. مواظب خودت باش گرابز«. شود خیره می
پنجاه سال . کنم خورم، بعد یه چند ده سالی هم زندگی می من حلواي تو رو می. نگران نباش«: خندم می

  ».رقصم، حاال ببین کی گفتم دیگه میام باال قبرت واست می
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اساژ کند و سکندري خوران، درحالیکه با یک دست قلبش را م زند، بعد مرا رها می درویش لبخندي لرزان می
اي کاش . از اینکه رفتنش را ببینم متنفرم. گذرد دهد، و چیزي نمانده اشکش سرازیر شود، از پنجره می می
اما وقتی دنیا کسی را انتخاب کرده باشد تا . توانستم با او اینجا را ترك کنم توانست بماند، یا من می می

  .کند زوها تره هم خرد نمیاش را وقف مبارزه با شیاطین کند، هیچ کس براي این آر زندگی
  » .متاسفم که نتونستیم بیشتر با هم بگپیم«: گویم به بِک می

دوست دارم با او بنشینم و داستانش را تمام و کمال بشنوم، و ببینم هزار و ششصد . خالصانه این را گفتم
  آید؟  شش میخو رقص بالهسال پیش زندگی چگونه بوده است، و حاال نظرش درباره دنیا چیست، آیا از 

  ».دفعه بعد«: زند لبخند می
در . دهم دوباره مسیرمان به هم برسد حتی یک صدم هم احتمال نمی» .آرره«: گویم آمیزي می با لحن کنایه

 –محتمل این است که من یا بک . اعتنا عبور نکند گیرد از کنار چیزهاي خوب بی این بازي، آدم زود یاد می

  . ز اینکه دنیاها ما را به هم برساند، در دستان شیاطین نابود شویمخیلی پیش ا –شاید هم هر دو 
اي به این کار داشته باشد،  خورد عالقه اش نمی کنم که از کرنل خداحافظی کنم، اما به قیافه با خود فکر می

و حاال ا. دهد دهد و حواسش را به بِک می او هم تقریباً دست تکان می. دهم پس فقط برایش دست تکان می
تا وقتی که کنارش نباشم، برایش اهمیتی ندارم، براي همین وقتش را براي اظهار نگرانی . همراهش است

  .کنم، چون خودم هم نسبت به او همین حس را دارم احساسش را درك می. دهد براي من هدر نمی
کنی از  فکر می. مبریم تا قضیه رو به شارك بگی. زود باش«: گویم رسد می به میرآ که کمی گیج به نظر می

  »شه؟ اینکه به جاش تصمیم گرفتیم و یه ماموریت مرگ و زندگی رو به دوش گرفتیم ناراحت می

خرِ زبون نفهمی که من میشناسمو  این کله«. رویم روي پشت بام، به سوي درگاه می» .نه«: کشد میرآ آه می
  ».خورد بردیم بهش برمی اگه با خودمون نمی
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  چینی مقدمه
آتش . یونی سوان در جریان دوئلِ روي پشت بام، یک بالگرد را به زمین زد. پایین اوضاع به هم ریخته است

اند  هایی که زود خود را به صحنه رسانده بودند موفق شده نشان هنوز شعله ور است، ولی یک تیم از آتش
هاي بیمارستان مثل نقل و نبات، کف  ي پنجره تههاي شکس شیشه. هاي بلند آن را کنترل کنند شعله

هاي  اند، یا پزشک شود که یا پتوپیچ شده همه جا جسد یا مجروحانی دیده می. هاي اطراف ریخته خیابان
  .گردند ها هم مثل مور و ملخ همه جا می پلیس. کنند آلود و لرزان دارند بهشان رسیدگی می خون

کند و بعدش یک  چند کلمه با فرمانده صحبت می. کند برایمان باز می شارك خیلی راحت با مذاکره راه را
رسانند که بتوانیم راه خودمان را  کنند و به نقطه اي از شهر می گارد ویژه ما را از بین انبوه خبرنگاران رد می

ریدها رابط. در پیش بگیریم هاي نسبتاً باالي کشوري دارند هایی در بین ردهم.  
کنیم و از آنها  ترین هتل را پیدا می پس نزدیک. ایم و باید بخوابیم ما خسته –اي خود هر کاري به ج

کند و  گر با شک و تردید به ما سالم می پذیرش. خواهیم سه اتاق که به هم وصل باشند به ما بدهند می
شود  و حاضر میکند  گیرد، اما وقتی شارك یک کارت اعتباري پالتینی رو می تقریباً جلوي ورودمان را می

خواهد، مرد پشت میز به سرعت  هاي موجود را می کند، ولی بهترین اتاق کل هزینه را پیش پیش پرداخت 

  .اندازد کارمان را راه می
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دوست دارم درباره اتفاقاتی که افتاده با شارك و میرآ حرف بزنم، اما به محض اینکه انعامِ پیشخدمت را 
پس ناچار من هم به اتاق . بندد رود و در را می و هر کدام به اتاق خودش می زند دهیم، هر دو غیبشان می می

  .روم خودم می

هاي وسیع شیطانی،  اتاق بزرگیست، اما بعد از یک سال که بیشترِ اوقاتش را در حیات وحش، زیرِ آسمان
برم، و هواي  بیرون میکنم و سرم را  ها را باز می پنجره. دهد ام، اینجا احساس خفگی به من دست می خوابیده

آخر رو چه حسابی داوطلب شدم اینجا . کنم هاي بیمارستان را در ذهنم تکرار می صحنه. کنم تازه تنفس می
اما حاال چی؟ . توانستم االن پیش درویش باشم، یک سال گذشته را جبران کنم و مراقبش باشم بمانم؟ می

ها وجود دارد را از  اي که بین لرد الس و لمب ر معاملهبه جایش قسم خوردم که پراي اتیم را پیدا کنم و ه
مثل . بدونِ فکر حرف زدم. باید این کار را بکنم خودش یک مسئله ست چطورحاال اینکه . بین ببرم
  !همنشینی با برانابوس تاثیر بدي رویم گذاشته. را انداختم وسط پدید خود هاي ندید قهرمان

میروم دستشویی، بعد . گیرم بگذارم براي بعد کنم و تصمیم می میاز فکر کردن درباره نقشه صرف نظر 
نگرانم یک وقت خوابم نبرد، و مجبور شوم همه . کشم هاي لطیف دراز می آورم و زیر روتختی لباسم را در می

شود، و چند ثانیه بعد خواب به سراغم  هایم سنگین می اما در کمتر از یک دقیقه پلک. شب را بیدار بمانم
  .یدآ می
  

خورم و سوسیس، بیکن،  هايِ حریص غذا می مثل این وحشی. مونه صبحونه تو رخت خواب مثل بهشت می
شود که چند تا تکه نانِ سوخته آغشته  چطور می! نان برشته هم هست. بلعم ها را یک جا می تخم مرغ و قارچ

  ي گاو اینقدر خوشمزه باشد؟ به شیرِ غلیظ شده



  ها جزیره گرگ –تم شکتاب ه  

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

باقیمانده از لوبیا گرم، با نان برشته هستم، صداي تق تقی از یکی از درهاي وقتی مشغول پاك کردنِ سس 
  2»بی تو«: گویم غرولندکنان می. رسد متصل به اتاق به گوش می

هاي  ترو تمیز، ناخن. رسد ها به نظر می اش مثل فرشته با آن لباس خوابِ  رنگ عاجِ فیلی. شود میرآ وارد می

اً بشود تشخیص داد که این آدم دوازده ساعت پیش در خونِ شیاطین شنا عمر. همه چیز الك زده و خالصه
  . کرده می

  . کنم اندازم و شروع به دست زدن می نان برشته را می» !واو«: زنم با هیجان فریاد می
اشکالی نداره «. دارد نشیند و نان را بر می ي تختم می بعد لبه. پراند زند که هوش و حواسم را می لبخندي می
  »برش دارم؟

کرد دست به لقمه آخرم بزند با همین  اگر هر کس دیگري غیر از او سعی می» .ابداً«: گویم با نیش باز می
  .دندان دستش را از جا در میاوردم

  ».تا نیمه شب بیدار بودم«: گوید او می
  ».کردي کاش منم بیدار می«
  »خواستی ناخناتو الك بزنی؟ چرا؟ تو هم می«
  ».تونستم موهامو کوتاه کنم اما می. ده دارواي واي چه خن«

لحظه . یه سري لباس هم برات سفارش دادم. اون کارو که حتماً باید انجام بدي«: گوید موس کنان می موس
دگرا. کنم اونا رو تو تنت ببینم شماري می من عاشق لباس پوشوندن به پسرام، بخصوص نوجووناي م.«  

دگرا؟ هیچ« وقت اهلش نبودم من؟ م.«  

  »!زود باش. یاال«. گیرد ي ملحفه را می دارد و گوشه ام را برمی سینی» .شی خوب، حاال می«
                                                             

 بیا تو 2
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  »!لباس تنم نیست«. آورم و درست به موقع ملحفه را به چنگ می» !!!هی«: زنم جیغ می
مه منم ه. رفتی، اومدي تو اتاقم و رو قالیچه رقصیدي دیشب تو خواب راه می. اون مشکلی نیست«: گوید می

  ».چیزو دیدم

ل می اما بعد میرآ با . ام از ترسی که موقع رویارویی با شیاطین دارم هم بیشتر وحشت زده شده. زنم به او ز
  .دود زند و قبل از اینکه با بالش خرد و خاك شیرش کنم از اتاق بیرون می بدجنسی چشمک می

  
دهیم، آن هم وقتی که مشغول  تشکیل میدر اتاقش جلسه . شود شارك آخرین نفریست که از خواب بیدار می

: گوید پر می با دهانِ نیمه. هایش را پوشانده نهار خوردن است و لباسی که به تن دارد فقط تا حدودي شرمگاه
  »نقشه چیه؟. خوب«

  »...اي یه جورایی امیدوار بودم شماها یه نقشه«. زنم خارانم و با کمرویی لبخند می سرم را می

  . کنند التی طعنه آمیز به من نگاه میشارك و میرآ با ح
  ».ي مایی کردم تو سردسته فکر می«: گوید میرآ می

  ».تو این تصمیمو گرفتی، ما فقط اومدیم که در کنارت باشیم«: کند شارك موافقت می
اونجا هدفمون این بود که . تو دنیاي شیاطین آسون بود. دونم باید چیکار کنیم من نمی«: گویم ناله کنان می

دونم از کجا باید  نمی. کنه اینجا فرق می. شیاطینو پیدا کنیم و کتک بزنیم، و هر از گاهی هم بکشیمشون
  »...کارِ دنیا بودا، اما حاال چطور پراي اتیم رو پیدا کنیم؟ دیشب به نظرم ساده ترین. شروع کنم

  »همچین آش دهن سوزي هم نیست، نه؟«: گوید شارك ریشخندزنان به میرآ می

  ».ده چقدر شجاعه همین که براي این کار داوطلب شده خودش نشون می. اذیتش نکن«: کند میرآ دفاع می



  ها جزیره گرگ –تم شکتاب ه  

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

خوري؟ چطوره  ا میتو به چه درد م«. گیرد شارك انگشت کلفتش را به سمتم می» .شجاع، اما خنگ«
  »همینجا بذاریمت و وقتی کارا تموم شد بیایم برت داریم؟

شارك را که گیج و مبهوت شده . گیرد لرزد و بعد جان می تُشک درجا می. کنم دل آزرده به تخت تمرکز می

شت شارك می از تخت پایین می رِش بر پ ندک گیر می کوبد و او را زمین اندازد، و بعد خودش را با یک پ .
  . کوبد رحمانه به او می کند و بی دهد، اما تُشک به شدت او را پرس می زنان و هراسان فحش می شارك نعره

  .گذارد ام می و دستش را روي شانه» .کافیه«: گوید میرآ به نرمی می
  .ام کمی عرق کرده. کنم آیم و کارم را متوقف می کنم، بعد کوتاه می به او اخم می

کند و به آرامی مرا از نظر  ایستد، بعد ردایش را راست و ریس می روي پاهایش می شارك، له و لورده
  »تو جادوگري؟. باشه، تحت تاثیر قرار گرفتم«. گذراند می
  ».بله«

  »چقدر قدرت داري؟«
این جادویی که سرِ تشک . تو این دنیا هیچ وقت درست و حسابی خودمو تست نکردم«. اندازم شانه باال می

  ».م کرد، اما خیلی کاراي بیشتري هم هست که از دستم بر میاد م خستهپیاده کرد
  »چقدر بیشتر؟«: کند شارك اصرار می

اي بین دنیاها برقرار نباشه، من از هر مغی که  اما وقتی که هیچ پنجره. دونم نمی«: دهم صادقانه پاسخ می
  ».ترم باهاش روبرو بشیم قوي

  ».فکر کنم بد نباشه اون رو هم با خودمون ببریم«: گوید میلی به میرآ می شارك با بی

  »دونی جاي پراي اتیم کجاست؟ کنیم؟ می از کجا شروع می«: پرسد میرآ می
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ها  نما و لمب هاي گرگ دونستم گریدي می. شنیدم دیشب اولین باري بود که اسمشو می«: گوید شارك می
حال این اولین باري نیست که دنبال یه آدم  با این. وجود دارن، اما اونا هیچ وقت به من ربطی نداشتن

  ».کنیم ما پیداش می. مشخص هستم

همونطور که تو کار شري ویل . اگه یه مقدار نیروي کمکی هم داشتیم بد نبود«: کند میرآ خاطرنشان می
  ».دیدیم اونا یه گروه مسلح همراشون دارن

  »مریدها؟«: پرسد شارك می
  ».مریدها«: کند میرآ موافقت می

  .کنند گیري می آورند و شروع به شماره هاي همراهشان را بیرون می هر دو گوشی
  
شیاطین بیش از هر وقت . اوضاعِ بشریت بدجوري خراب است. اي به ماموریت ما نشان ندادند ها عالقه مغ

ریدها شتابان در حرکت . ما حمله کنند ، و با تعداد باال بهدیگري در تالشند تا هر چه سریعتر هستند و مدام م
حران بعدي می حران، به سوي حل ب اند به این دنیا وارد  امسال شش بار شیاطین موفق شده. روند از یک ب

هایی هستند که  و اینها فقط حمله. شوند، و بیش از دوازده بار هم تالششان براي ورود با شکست مواجه شده
ریدها –به ثبت رسیده  به جز آنهایی که دیشب در بیمارستان . پنهان مانده احتماالً تعداد بیشتري از دید م

ردند، بیش از پانصد نفر از افرادي که ما می این میانگین خسارتیست که در . اند شناختیم نیز کشته شده م
  .ایم عمل دیده

ریدهایی که شارك و میرآ در طول روز با آنها صحبت کردند، به گرگ دهند ها اهمیت نمی نماها یا لمب م .
بیشتر اوقات، کافی بود . دهند شود که پاي برانابوس هم در میان است، حتی جواب هم نمی تی گفته میوق
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ریدها را به حرکت واداریم توانند بکنند این  نهایت کمکی که می. اما حاال دیگر نه. اسمش را بیاوریم تا م
  .است که بگویند مبارزات مربوط به خودتان را خودتان انجام دهید

ها  اي از رابط آنها شبکه. گیرند پیمانانِ دیگرشان را می شوند، سراغِ هم ارك و میرآ از مریدها ناامید میوقتی ش

کنند  هر وقت شیاطین عبور می. سربازها، سیاستمداران، ماموران پلیس، پزشکان، غیره  - دهند را تشکیل می
آنها هم وارد عمل . شود د تماس گرفته میاندازند، براي پشتیبانی با این افرا و ضیافت جهنمی به راه می

شوند تا آشفته بازار را رفت و روب کنند، اجساد را دفن کنند و به بازماندگان دلداري بدهند، و جلوي  می
  .پخش شدنِ داستان را بگیرند

زند و  یبه این و آن زنگ م. اي فعالیت دارند و یا مدیران شرکت هستند هاي میرآ اکثراً در کارهاي رسانه رابط
فهمد  میرآ می. کنند گیرد، اما این جالدان خانوادگی گریدي خیلی خودشان را آفتابی نمی ها را می سراغ لمب

  .هاي مختلفی در سرتاسر دنیا دارند، اما پراي اَتیم ممکن است در هر کدامشان باشد که آنها پایگاه

گوید که اگر آب  زند و به او می زنگ می 3او به فردي به نام تیماس براوس. گیرد شارك روش دیگري پی می
اند  بعد با افرادي که در ارتش هستند یا زمانی سرباز ارتش بوده. دستش است زمین بگذارد و بیاید اینجا

تصمیم دارد واحدي از مردان و زنان تشکیل دهد که هر کدامشان در چیزي تخصص داشته . گیرد تماس می
او به همه آنها نیاز پیدا نخواهد کرد، اما . ک، خلبان، غواص و غیرهمتخصص مواد منفجره، مکانی –باشند 

ریدها اشتیاق بیشتري براي همکاري دارند. نیرویی بدرد بخور تشکیل خواهد داد رسد  به نظر می. آنها از م
  .هاي نظامی آدم محترمی است و حرفش برو دارد شارك در حلقه

                                                             
٣ Timas Brauss 
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هیچ کاري . ها تجربه کردم ترین روزي بود که پس از مدت نندهک این خسته. یابند ها تا شب ادامه می تماس
گویند انجام دهم، و  ندارم انجام دهم، جز اینکه بنشینم، گوش بدهم یا کارهایی که شارك یا میرآ به من می

  .برایشان غذا و نوشیدنی بیاورم

نگرانم شارك و میرآ خیال . گیري کنم توانم با خیال راحت گوشه کنم پاي تلویزیون بنشینم، اما نمی سعی می
خزم، و با خود  خواب می حوصله به درون رخت باالخره خسته و بی. آورم بازي در می کنند من دارم شُل

  !خوردم یآنجا حداقل به یک دردي م. گویم اي کاش در دنیاي شیاطین مانده بودم می



  ها جزیره گرگ –تم شکتاب ه  

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

6  

  دوازده کثیف
پرم، و ساعت روي میزم را چک  با تکانی از خواب می. خورد تلفن همراهم به شکلی غیرمنتظره زنگ می

  »بله؟«. دهم کشان تلفن را جواب می خمیازه. دقیقه 49و  7 –کنم  می

  ».منم«: دهد اي غریب پاسخ می صدایی ناآشنا با لهجه
  »کی؟«

  ».یتو شارك نیست«: یک مکث کوتاه، و بعد
  »- خواي می. شارك تو اتاق بغلیه. نه من گرابزم«

  ».گر بگو اجازه بده بیام باال به پذیرش. من تیماس براوس هستم. مهم نیست«: پرد وسط حرفم می
بینم که به طرزي باورنکردنی  کنم و مردي را در راهرو می در را باز می. زنند چند دقیقه بعد درِ اتاقم را می

، باریک است، 4مثل فلزمیداي چوب شکل. اید یک هفت هشت سانتی از من بلندتر باشدب. دراز و الغر است

. تر است موهاي خوش حالت و سرخ رنگش فقط کمی از موهاي من تیره. و انگشتانی دراز و استخوانی دارد
  .اش طوریست که انگار همیشه در حال شوکه شدن است دو چشم آبی رنگ از حدقه بیرون زده

یکی دوتا لپ تاپ و یک . اندازد نگاهی به دور و بر اتاق و سقف می. کند المی از کنارم عبور میبدون هیچ ک

کشد؛ ابزارش را روي آن  بعد میز کنار دیوار را به وسط اتاق می. گذارد آنها را زمین می. کیف به دست دارد
  . کند رد و به هم وصلشان میآو کند، چند تا دوشاخه از کیفش در می لپ تاپ ها را روشن می. دهد قرار می

                                                             
4 Stick insect –  م –نوعی حشره که بسیار شبیه به یک تکه چوب باریک است و به این روش خود را استتار می کند .  
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ل زده واي به روزي که . هاي وایرلس هم نعمتی هستنا این شبکه«: گوید ام زیر لب می درحالیکه به او ز
  »ما دنبال چه کسی هستیم؟. شم این چیزا رو به خطوط معمولی تلفن وصل کنم مجبور می

  »خواي شارکو بیدار کنم؟ می«. کنم تردید می» ...یه زن به اسمِ«

  »شما دنبال کی هستین؟. تونم کار کنم بدون اون هم می«: دهد تیماس به نشان مخالفت سر تکان می
  ».پراي اتیم«
  ».هجی کن«

کنم به تشریحِ  شروع می. کند ها کار می گویم که او براي سازمانی به نام لمب بعد از هجی کردن اسم، می
: گوید برد و تند و مختصر می اما او یک دستش را باال میخواهیم او را پیدا کنیم،  ها و اینکه چرا می حمله

خیلی . شود هایش خم می تاپ و مثل یک نوازنده پیانو روي لپ» .این مقدار اطالعات براي شروع من کافیه«
  .کند بینم که همه حواسش را به دو لپ تاپ داده و همزمان روي دو تایشان تق تق می زود می

  
کند، اما  بیند تعجب می با ظاهر عجیبش را در اتاقم می  از اینکه این غریبه. شود یمیرآ قبل از شارك بیدار م

گردیم  خوریم، و بعد برمی صبحانه می. شود دهم ساکت می وقتی درِ گوشی درباره کار تیماس به او توضیح می
خواهد؟ اما او  می پرسم چیزي براي خوردن یا نوشیدن یک بار از او می. گیریم و تیماس براوس را زیر نظر می

  .کند مرا ساکت می! بدون اینکه سرش را بلند کند با گفتنِ هیس
بیند که  شود و تیماس را می وقتی وارد می. شود تقریباً نیمی از روز میگذرد تا باالخره شارك از خواب بیدار می

دهد، بعد با سر  کش و قوسی که به بدنش می. رسد زده به نظر نمی اش شگفت سخت مشغول کار است قیافه

ها قوز کرده  تاپ سپس به سوي مردي که روي لپ. کند که سالمی کرده باشد اي به من و میرآ می اشاره
  »چی پیدا کردي؟«: کند غرولند می



  ها جزیره گرگ –تم شکتاب ه  

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

گذارد تا استراحتی  چرخد تا رو به شارك قرار بگیرد، و انگشتانش را روي زانویش می تیماس به چابکی می
یه پروفایل کامل از این خانوم، پراي «. اند ماند که زیادي رشد کرده اي هایی می همدرس مثل بچه. کرده باشند
  »ش چیزي بدونی؟ خواي از گذشته می. به دست آوردم 5آرگیِتا اتیم

  »االن کجاست؟. خوره ش به چه دردم می گذشته«: گوید شارك فن فن کنان می
ش  اما اگه به برنامه روزانه. مان بیشتري نیاز دارماگر جواب قاطع بخواي به ز«. دهد تیماس زبانش را تاب می

  ».تونم بگم االن باید کجا باشه وفادار مونده باشه می
  ».کنی کار خوبی می«: گوید شارك می

گوید و در آخر با طبقه و شماره  اش را هم می کند، حتی کد پستی تیماس آدرسِ بلندباالیی را روخوانی می
  .شود دفترش خواندنش تمام می

  »یه ساختمون معمولیه؟«: پرسد شارك می

من . هاي مختلف این مجمتع تشکیل شده از چندین دفتر و آزمایشگاه و بخش. ها یه مجتمع دارن لمب. بله«
  ».ي نموداري از ساختمون و اطرافش دانلود کردم یه نقشه

من و میرآ هم نزدیک . کند زند و به مانیتور سمت راست نگاه می شارك تیماس را کنار می» .بذار ببینیم«
از نگاه کردن به اینها چشمانم گُل  –معناست  این خطوط آبی برایم بی. رویم تا با او نظاره گر باشیم می
براي ورود به «. دهد برد با خوشحالی سر تکان می اما شارك همینطور که صفحه را پایین می –اندازد  می

  »هاي امنیتی؟ سیستم. اندازه کافی آسون هست
  . زند و روي آن یکی لپ تاپ می» .شه داره دانلود می«: گوید اس میتیم

  »چقدر دیگه مونده؟«
                                                             

5 Prae Argietta Athim 
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  ».برا من که خیلی دلچسبیه. خیلی هوشمندانه ازشون محافظت شده. شاید یک ساعت«
اگه راهروها رو از افراد مسلح پر «. رسد خوشحال به نظر می. دهد شارك دوباره به خود کش و قوس می

کنان و شاد و  کنیم، رقص یه تیم کوچولو درست می. این کار مثل آب خوردن خواهد بود نکرده باشن،

  ».گردیم خونه و تا شام هم برمی... دیم قاپیم، یه تکونیش می ریم داخل، پراي اتیم رو می خوشحال می
  »کنی به این آسونی باشه؟ واقعاً فکر می«: پرسد میرآ با شک و تردید می

  ».بینم همیشه خوش –اما خب تو که منو میشناسی . پس چی«: گوید شارك با نیش باز می

  
دهد، شارك شروع به تلفن کردن به فهرست  درحالی که تیماس به بازي با صفحه کلیدهایش ادامه می

ها  ي لمب گیرد، به این امید که شاید آنها چیزي درباره میرآ هم با چند نفر تماس می. کند منتخبینش می
  .دهم نشینم و انگشتانم را تاب می من درست مثل دیروز، بی صبرانه می. دکشف کرده باشن

که در مواد منفجره  6زنی خپله و چاق است به نام پیپ لیمات. رسد می 5اولین نفر از افراد تیم شارك ساعت 
لم 8سال ، لئو دي7جیمز فاریر –رسند، سه مرد  تا شب سه نفر دیگر هم می. تخصص دارد همه  .9و اسپنسر ه

شان کمی بعد از رسیدن به همراه پیپ و شارك به اتاق  همه. فهمم آنها سربازند اما چیز بیشتري از آنها نمی
تا آخر شب به جز صداي . خواهند کسی مزاحمشان شود کنند که نمی روند و همه ما را روشن می شارك می

  .شنویم چیز دیگري از آنها نمی ها، و هر از گاهی صداي خنده و فریاد، ها و لیوان جلنگ جلنگ بطري

                                                             
6 Pip LeMat 
7 James Farrier 
8 Leo DeSalle 
9 Spenser Holm 
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آورد و  گیرد، یک دستمال ساتن آبی از جیبش درمی کمی قبل از ساعت یازده، تیماس از لپ تاپش فاصله می
امکانش «: پرسد می. گرداند کند و سر جایش برمی کشد، بعد مرتب و منظم آن را تا می اش می به پیشانی

  »جاتی که تو این هتل پیدا میشه؟ هست مقداري شیر بیارید، به اضافه یک سري از هر نوع کلوچه

  »جات؟ این وقت شب؟ کلوچه«: کند میرآ اخم می
خوام، و  م می خوام، براي قسمت جلوي جمجمه یه پاکت یخ هم می. بله لطفاً«: گوید تیماس با آرامش می

  »اب سفري کنار میز برام درست کنید؟لطفاً میشه یه تخت خو
  ».تونیم یه اتاق برات پیدا کنیم مطمئنم می«: گوید میرآ می

  ».دم تخت خواب سفري رو ترجیح می. نه ممنون«: دهد تیماس جواب می
رم  وقتی کارم تموم شد می«: گوید بعد زیر گوشم می» .تونم برات جور کنم تا ببینم چی می«: گوید میرآ می
  ».شه از این یارو مورمورم می. تو اتاقم

  .شناسد پرسم که شارك را از کجا می کنم او برود، و بعد از تیماس می زنم، صبر می یواشکی لبخند می
اون «: گوید تیماس درحالیکه مشغول بررسی پشت تلویزیون است و اخم به صورت دارد، با لحنی عادي می

  » .پدرمو کشت
فکر کنم در گفتن این جمله دچار . اش نیست رسد این زبان مادري ه نظر میانگلیسیِ تیماس عالی است، اما ب

  »منظورت اینه که با پدرت همکار بوده؟«: پرسم می. اشتباه شده
به عنوان بخشی از تشریفات و عملیات احضار، . پدر من سعی داشت یه شیطان رو احضار کنه. کُشتش. نه«

  ».ك منو نجات دادشار. خواست من و خواهرم رو قربانی کنه می

  »و خواهرت؟«
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هاي از راه دور، لوازم روشنایی،  پیماید و کنترل تیماس بقیه اتاق را نیز می» .براي نجات اون دیر رسیده بود«
  .کند و هر چیز الکترونیکی موجود را بررسی می... ها تلفن

سرعت . داد اتش میباید نج. کرد که مرگ خواهرم تقصیر اون بود شارك احساس می«: گوید تیماس می

اون وقت من شدیداً تو . اون با احساس گناه، کم کم به آینده من عالقمند شد. واکنش شارك کافی نبود
کاراي کامپیوتري غرق شده بودم، براي همین منو با آدمایی که بیشتر از من در این زمینه وارد بودن در 

وقتی شارك متوجه شد که من در رشته خودم . د دیگهیه مدتی باهاشون کار کردم، بعد با افرا. تماس قرار داد
  .تونم براش مفید باشم، دوباره با من ارتباط برقرار کرد بهترینم و می

اون هر . هاي پیشِ رو اظهار عالقه کردم دعوت شارك رو با کمال میل پذیرفتم و براي همکاري در پروژه«
آدمایی که . کنم تا به کمکش بیام کارهامو ول می منم همه. کنه که بیام از چند وقت یک بار منو خبر می

تو هم براي شارك کار . دونن کارِ شارك چقدر مهمه اونا می. کنن کنم قضیه رو درك می باهاشون کار می

  »کنی؟ می
خواهم تیماس فکر کند من نوکرِ شارك  آید، اما نمی کلمه درست به نظر نمی» .همدستیم... ما. نه کامالً«

  .هستم
هم داشته  10امیدوارم نون شکالتی فرانسوي«. کشد کند، بعد آه می اي به این جمله فکر می لحظهتیماس 

اي از  دورزد، بدون اینکه ماهیچه هایش چشم می تاپ شود و به لپ بعد ساکت می» .خیلی دوست دارم. باشن
  .زند بدنش تکان بخورد و خیلی به ندرت پلک می

  

                                                             
10 Pain au chocolat 
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شارك آنها را فقط با اسم کوچکشان به ما . سند، سه مرد و یک زنر چهار سرباز دیگر هم فردا صبح می
دهند، پس ما هم  اي به میرآ یا من نشان نمی آنها عالقه. 14و ماریان 13، استفن12، لیام11تري -کند  معرفی می

اگر قرار باشد . احتماالً اینطوري بهتر هم هست. اندازیم خودمان را براي آشنایی با آنها به زحمت نمی

گیم، ممکن است بعضی از ما کشته شوند، و کنار آمدن با مرگ کسی که خیلی با او صمیمی نیستی بجن
  .راحت تر است

مان دور  در اتاق من هستیم، و همه. هایش کز کرده است تاپ تیماس بعد از یک شب خوابِ کوتاه پشت لپ
  »هنوز براتون جا نیفتاده؟«: پرسد شارك می. ایم او جمع شده

  »ها؟«: مکن اخم می
  ».من عاشق اون فیلمم .15دو جین کثافت. ما دوازده نفریم. یه سرشماري کن«

  ».امیدوارم این تنها دلیلی نباشه که تصمیم گرفتی این تعداد آدم جمع کنی«: گویم غرولندکنان می

قط به من ف. ست اما عامل اصلی این تعداد چیز دیگه. اینم دلیل خیلی خوبیه«: گوید خندد و می نخودي می
تر جور کنم، اما  تونستم یه وسیله بزرگ می. یک بالگرد دسترسی دارم و اون هم فقط جا براي دوازده نفر داره

تونم باهاش پرواز کنم، بهرحال جیمز وظیفه انجام بیشتر پروازها رو  اگر مجبور شم می. من با این مدل آشنام
اگه به تک . دار رو هم خوب بلده با تفنگ دوربین کار. شناسم اون بهترین خلبانیه که می –بر عهده داره 

  ».تیرانداز نیاز پیدا کنیم، بهترین گزینه جیمز فاریره
  »کارِ تیماس با تفنگ چجوره؟«: پرسم می

                                                             
11 Terry 
12 Liam 
13 Stephen 
14 Marian 
15 The Dirty Dozen 
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اما اون تفنگ باید تکنولوژي باالیی داشته باشه و یه جور تراشه کامپیوتري هم . بد نیست«: گوید شارك می
تفنگاي معمولی خوشش نمیاد، اما اگه یه چیز پیچیده که بتونه باهاش ور بره بدي  از. توش به کار برده باشن

  ».ده دستش، اونوقته که خودشو نشون می

  »روي هم رفته تیماس خیلی به کارمون نمیاد، درسته؟«: گویم زیرلب می
اما اون . کنن میبیشترا همین فکرو . کنی با یه بچه دست و پاچلفتی طرفی تو فکر می«. زند شارك لبخند می

ها تحت نظر قرار دادنش و همشون  متخصص. تو هر آزمایشی که شرکت کرده سربلند بیرون اومده
اینطور بگم که از نظر عقلی فرقی با . اي نداره عقیده بودن که اون یه ذره عجیب غریبه، اما مشکل دیگه هم

  ».من و تو نداره
دایره  ما در یک نیم. زند گیرد و با صداي بلند کف می ر میرود و در کنار تیماس قرا شارك به وسط اتاق می

  .هایش است تاپ کند، اما همواره یک چشمش به لپ تیماس سرش را بلند می. زنیم دور او حلقه می

خوام که واقعاً اوضاع  دونید که من فقط وقتی کمک می می. نیازي به طول و تفسیر نیست«: گوید شارك می
این زن ممکنه با یه سري شیاطین خیلی خطرناك همدست شده . زن رو پیدا کنیمما باید یه . خیط باشه

  .تونیم بریم تو پارك قدم بزنیم اگر اینطور نبود، کار راحتی در پیش خواهیم داشت و بعدش می. باشه
در اون حالت ما مستقیماً با اعضاي قدرتمند . کنه اما اگه حدسمون درست بوده باشه، کار بیخ پیدا می«
خوایم ببینیم بین این زن و شیاطین ارتباط وجود  فقط می. خوایم جنگ راه بیفته نمی. شیم یموناتا رودررو مید

اگر اینطور بشه . تر از خودمون دربیفتیم اما ممکنه اوضاع از کنترل خارج بشه و مجبور شیم با گنده. داره یا نه
از شروع کار بدونید، تا فرصت عقب نشینی بهتون شما باید این مسئله رو از حاال، قبل . کار همتون تمومه

  ».داده شده باشه
  .گوید هیچ کس چیزي نمی. کند شارك صبر می
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تیماس » چیزایی که الزم داریم با خودت داري؟ –تیماس . خوب تصمیم گرفته شد«: گوید یکباره می
ریزد و به نشان موافقت  یکند و به درون جیبِ لباسش م هاي یو اس بی را از هر دو لپ تاپ خارج می فلش

  . دهد سر تکان می
  .شود و شکار شروع می» .پس بزن بریم«: گوید شارك می
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7  

  به روشِ میرآ
ها را  بیند و بلیط رودگاه میهاي شارك قبل از پرواز ما را در ف یکی از رابط. کنیم از خطوط هوایی استفاده می

ي   عکسِ روي گذرنامه. آورد آورد، و همینطور براي آنهایی که گذرنامه ندارند، گذرنامه جعلی می برایمان می
  .شناسمش اصالً نمی. من مربوط به چند سال قبل است

  »اینو از کجا آوردید؟«: پرسم می
وقتی به خاطر عدم تعادل روانی تو یه موسسه  .این عکسو رو اینترنت پیدا کردم«: دهد تیماس پاسخ می

گوید  این آخري را طوري می» بعد از کشته شدن پدر و مادرت بود؟. بستري بودي ازت عکس گرفته بودن
  .ام که انگار من فراموش کرده

ي درون گذرنامه  و انگشتم را روي چهره» .رسم ها به نظر می تعجبی نداره که مثل زامبی«: گویم زیرلب می
کردم ممکن نیست زندگی بدتر از  آن وقت فکر می. اُفتم کشم، و به یاد آن روزهاي تاریک دیوانگی می می

  . دانستم چقدر کم می. آن وجود داشته باشد
ترجیح . من با تیماس هستم. شویم تا توجه کسی را جلب نکنیم در هواپیما دونفر دونفر از هم جدا می

حاال هم دارد . ز سریع خودش را به صندلی کنار او رساند و آن را غارت کرددهم با میرآ بنشینم، اما جیم می
کنم یک چشمم به آنها باشد، اما به محض اینکه موتورهاي هواپیما روشن  سعی می. کشاند او را به حرف می

 ام در هواپیما زنم، و آخرین تجربه هاي صندلی چنگ می پیچد و محکم به دسته شوند، شکمم در هم می می
  . گیرد در ذهنم شکل می
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خواي آمارِ حوادث هوایی یک دهه اخیر رو  می«: پرسد کنیم، تیماس می درحالیکه در باند فرودگاه حرکت می
  »بدونی؟

  ».نه«: غرم می

شن، اما  هر سال خیلی هواپیماها دچار سانحه می. گم رسی اینو می فقط به خاطر اینکه معذب به نظر می«
از نظر آماري ما تو آسمون ایمنی بیشتري داریم تا روي . یاد اپیماهاي شخصی میاین بال معموالً سر هو

  ».فکر کردم آشنایی با حقایق کمک خوبی باشه. زمین
آخرین باري که سوار هواپیما بودم شیاطین هجوم آوردن و هر کسی داخل هواپیما بود رو «: گویم با خشم می

  ».سالخی کردن و بعد هم سقوط
تا اونجایی که من اطالع دارم هیچ آماري از حوادث مربوط به «. رود به اندیشه فرو میتیماس » .اوه«

سواالتی هست که باید . اگه وقت شد باید بیشتر در این مورد تحقیق کنم. شیاطین در هوا گزارش نشده

  ».پاسخ داده بشه
بعد از یک دقیقه . دوزد میي باالي سرش چشم  هاي غنچه شده، به چراغ مطالعه دهد و با لب به عقب لم می

موتورها به غرش . خاموش. روشن. خاموش. روشن. کند کند، بعد دوباره خاموش می چراغ را روشن می
شوند  کمی بعد چشمان تیماس بسته می. خیزیم رسیم و ناگهان به آسمان برمی به انتهاي باند می. آیند درمی

رود و هر پنج ثانیه آن را روشن و  ي چراغ ور می کمهاما انگشتش همچنان با د. کشد و به آرامی خرناس می
  .رود کند و با این کار بدجوري روي اعصابم راه می خاموش می
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به آشیانه و پارکی خارج  16با یک ون. نشینیم یکی دیگر از کارکنانِ شارك منتظرمان است وقتی به زمین می
سربازان شارك که از ماجراهایی که در . دیک استاي نز رویم، که به یک بالگرد بزرگ و نقره از فرودگاه می

پرند و  جست و خیزکنان از ون بیرون می. خندند کنند و می اند، با یکدیگر شوخی می پیش دارند به وجد آمده

فاریر . حاال دیگه این جیگرِ منه«: گوید زند و با رضایت می جیمز روي آن می. شوند دور بالگرد جمع می
  »!بتازون. 17هریر

کنم  اما من وانمود می» .از نظر آماري، بالگرد به اندازه هواپیما قابل اعتماد نیست«: کند ماس گوشزد میتی
  .ام حرفش را نشنیده

کند که ردیف جلو کنار دستش بنشیند، اما میرآ خیلی  جیمز میرآ را دعوت می. نشینیم سر جاهایمان می 
  .شود اعث خوشحالی من میکند، و ب محلی می گیرد و بی راحت سرش را باال می

جیمز به من . پذیرد و او هم با لبخندي گرم دعوت مرا می» .تونی کنار من بشینی می«: گویم به او می

  .زنم رود و من هم در جوابش مغرورانه پوزخند می غره می چشم
سد، و بعد پر چند سوال می. ي آن همه صفحه کنترل شده شیفته. کند تیماس صندلی کنار جیمز را انتخاب می

تصویر تیماس را در شیشه . نشیند کند، در سکوت به تماشا می ي بالگرد را روشن می درحالیکه جیمز پروانه
اش مدام بین اخم و لبخند  دهد چشم دوخته، چهره همینطور که به کارهایی که خلبان انجام می. بینم می

  .دهد تغییرحالت می
تعداد » .بهترین قسمتشو گذاشتم واسه آخر کار«: زند نعره میشویم شارك  وقتی به نرمی از زمین بلند می

شارك . دهد آنها را سر کند زیادي هدست و میکروفون وجود دارد، اما هیچ کس به خودش زحمت نمی

                                                             
  خودروي خانواده 16
17 Farrier Harrier نام بالگرد  
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زند تا زیر آن  اش را کنار می بعد با تکانی سریع صندلی. شود که سرش به سقف نخورد ایستد، و خم می می
  .ز اسلحه نمایان شودصندوقی مخفی پر ا

کند، طوري که حتی با وجود صداي  کابین را پر می» !ایی جاااااان«و » !آووووو«ي  صداهاي هیجان زده

رسد  وقتی به من می. کند ها را بین سربازان مشتاق پخش می شارك سالح. هاي بالگرد قابل شنیدن است پره
جادو خیلی . خواهم یاد بگیرم ز تفنگ ندارم و نمیاي از استفاده ا دهم، چون هیچ تجربه سرم را تکان می

  .دارد میرآ هم سالح بر نمی. تمیزتر و موثرتر است
دار  پس تفنگ دوربین«: زند پیپ که تفنگ خودش را از فشنگ پر کرده و در بند شلوارش جا داده فریاد می

  »چی؟
  »و نارنجک؟«: زند اسفتن نعره می

برا وقت گذرونی . در طول سفر میاریمشون بیرون. ن بخواد هستتا دلتو«: کند شارك نیشش را باز می

  ».خوبه
زمین را . دهیم ي زیر پا می اندازیم و بعد توجهمان را به منظره من و میرآ نگاه معنی داري به یکدیگر می

د که دهن هاي فرودگاه جاي خود را به فضاي بازِ اطراف شهر می کند، آشیانه بینیم که زیر پایمان عبور می می
شوند و  ها دوبرابر می بعد از مدتی خانه. شود هایی بینش دیده می از مزارع تشکیل شده و تک و توك خانه

رویم سوق  ي شهري که به سویش می رسند که ما را به سوي حومه ها و شهرهاي کوچکی می دهکده
  .را کنیمنمایشان اج هاي مجهز به گرگ دهند تا نمایشی را به همراه پراي اتیم و لمب می
  

هاي دیگر است، پر از شیشه  مثل ساختمان. کنیم دهد و خیلی زود ساختمان را پیدا می تیماس راه را نشان می
خوشبختانه سقفش صاف است و اگرچه روي آن جایی براي فرود بالگردها . و فوالد، و چیز بخصوصی ندارد
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رسد و وزنمان را تحمل خواهد  به نظر میدهد که از نظر ساختاري مناسب  تعبیه نشده، تیماس اطمینان می
  .کرد

کند به  ایم شروع می بعد از اینکه همه هدست ها را وصل کرده» !هدست ها رو سر«: گوید شارك با فریاد می

وقتی به سقف . چرخه بعد از اینکه ما رو پیاده کرد همین اطراف می –مونه  جیمز تو بالگرد می«. شرح نقشه
پله  تري و اسپنسر پیش ورودي راه. ریم حت تصرف در میاریم و بعد به طبقه یازدهم میرسیدیم، راه پله رو ت

ي دیگه هم هست که ماریان  پله یه ورودي راه. کنه لئو آسانسور رو آماده می. مونن تا راه رو باز نگه دارن می

  ».ریزیم تو اتاق پراي اتیم بقیه ما هم می. و لیام باید برن سراغش
  »اگه اونجا نباشه چی؟« :پرسد میرآ می

  ».فهمیم کجاست ریم می اونوقت می«
اي باشه و  کنی این روش یه ذره زیادي سنگینه؟ اگه پراي اتیم جاي دیگه فکر نمی«: کند میرآ یکی به دو می

  ».دیم از حمله ما بویی به دماغش برسه، امتیازِ غافلگیري رو از دست می
  »اي داري؟ تو ایده دیگه«

  ».خوایم بهمون اجازه ورود بدن مودبانه ازشون می. بله«: گوید ی میمیرآ به آرام
  »گی؟ داري جدي می«. کند خندد، بعد اخم می شارك می

  ».شه کاري رو انجام داد، مودب بودن نتیجه بخشه اغلب وقتی با زور نمی. بله کامالً«
  ».اعمال زور همیشه برا من نسبتاً بدردبخور بوده«: کند شارك مخالفت می

تونیم  اگه جواب نداد می. بیا روش منو امتحان کنیم«. کند ترین لبخندش را نثار او می میرآ شیرین
یی 2ي شماره  اگه به روش تو عمل کنیم، دیگه نقشه. بکوبونیمشون، اما اون وقت حداقل حق انتخاب داریم

  ».مونه برامون نمی
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  ».داشته باشه 2شماره  همیشه خوبه آدم یه نقشه«: دهد تري به حرف میرآ راي می
گوید که پیش میرآ عزیز  مطمئنم او فقط این را می» .امتحانش ضرر نداره«: گوید جیمز از جلوي بالگرد می

  . شود

  ».البته فعال –میرآ، نمایش دست توئه . فاریر ما رو ببر داخل. خیلی خوب«: اندازد شارك شانه باال می
رویم و شناور در  دهد، ما به باالي ساختمان می اش قرار می ساده ي همچنان که میرآ ما را در جریان نقشه

کند و همچنان که سکوت بر ما  ها را خاموش می جیمز پره. نشینیم شویم، بعد می هوا به پشت بام نزدیک می

  .مانیم نشینیم و منتظر می افکند، سر جایمان می سایه می
. تعدادشان از سی تا هم بیشتر است. ریزند بام میهاي امنیتی به روي پشت  گذرد که نگهبان چیزي نمی

  . اند، اما فقط تفنگ دستی دارند شان مسلح همه
چند تاشون قبالً نظامی «: کند ریزند را زیر نظر گرفته زمزمه می هایی که بیرون می لئو درحالیکه نگهبان

  ».تونیم کارشونو بسازیم یبا پلک زدن هم م. اما بیشترشون به نظر میاد خصوصی آموزش دیده باشن. بودن
با سر به من و . لغزد و از بالگرد بیرون می» .رو یه چند دیقه بیخیال شوکارشونو ساختن «: گوید میرآ می

کنان به  رود، میرآ با چشم، سرزنش وقتی شارك جلو می. کند تا او را همراهی کنیم شارك اشاره می
  .نگ تیرانداز که به پشتش بستهچند تا هفت تیر و یه تف –شود  هایش تیز می سالح

هایش را  کشد و سالح شارك آهی می. برد میرآ یک ابرویش را باال می» مجبورم؟«: چیند شارك لب ور می
  . خزد اندازد و با حالِ نزار بیرون می می

ها  یکی از نگهبان. مانیم دهیم و منتظر می گیریم، بعد دستمان را در دید قرار می اصله میچند قدم از بالگرد ف

ماند، بعد به  کند، منتظر دستور می با میکروفونی که به لباسش متصل شده صحبت می –یک فرمانده  –
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اند  تر نگه داشته ناند، اما کمی پایی هایشان را به سوي ما نشانه رفته سربازانش تفنگ. کند سویمان حرکت می
  .که اگر تصادفاً تیري شلیک شود خون ریزي به راه نیفتد

طالیی و بزرگ در مرکزش به  Lاي به انگشت دارد که یک  حلقه. ایستد فرمانده یک متر پیش روي ما می

  . اي به انگشت داشت پراي اَتیم هم وقتی دیدمش چنین حلقه. خورد چشم می
  »س؟ کمکی از دست من ساخته«: پرسد ار میفرمانده با نزاکتی از سر اجب

  ».ما قرار داریم«: دهد میرآ روان و سلیس پاسخ می
: کند زند و تکرار می احمقانه پلک می. کشید غیر از آن رسد فرمانده انتظار هر پاسخی را می به نظر می 
  »قرار؟«
تیم«   »هستن؟امکانش هست به ایشون بگید میرآ فلیم و همکاران اینجا . با پراي اَ

  ».ما هیچ مهمونی دعوت نکردیم«: گوید نگهبان که این بار کمی لحنِ تهدیدکننده به خود گرفته می
بهش خبر بدید که ما اینجاییم و من مطمئنم که به ما . اما پراي اَتیم چرا. شاید شما«: زند میرآ لبخند می

  ».ده ي ورود می اجازه
شود و  رس ما خارج می از گوش. ید همان جایی که هستیم بمانیمگو به ما می. رسد نگهبان رنجیده به نظر می

. یکی داره میاد باال«: گوید اي کوتاه به طرف ما می بعد از مکالمه. زند دوباره درون میکروفونش حرف می
  ».لطفاً همونجایی که هستید بمونید

ها  دهد، نگهبان زم را به بقیه میوقتی دستورات ال. ماند گردد و به همراه بقیه منتظر می نگهبان به صف برمی
رسد قصد  به نظر نمی. دهد کمی احساس راحتی به من دست می. برند سالحشان را یک درجه دیگر پایین می

  .حداقل حاال که نه. تیرباران کردنمان را داشته باشند
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بلند، برنزه و شود و مردي قد شود، درب روي پشت بام باز می قرار می یکی دو دقیقه بعد، وقتی شارك بی
موهایش مثل موي ستارگان سینما، . لباسِ یکدست پوشیده اما کراوات ندارد. آید قیافه بیرون می خوش

هایش مثل مروارید سفید و  بینیم که دندان زند و می به نرمی لبخند می. ضخیم است و با ژل حالت داده شده

کند موهایش را که به هم ریخته  می شود و سعی دست راست میرآ به سوي سرش شلیک می. یکدست است
  .مرتب کند، اما در این بادي که بر پشت بام جریان دارد این کار غیرممکن است

. ایستد اي که نگهبان ایستاده بود به ما نزدیکتر می و نیم متر از فاصله» .بعدازظهرتون بخیر«: گوید مرد می
  »تونم بهتون کمک کنم؟ می چطور. 18اسم من آنتوان هورویتزره«. صداي دلنوازي دارد

ل زده، شارك می تیم می«: گوید از آنجایی که میرآ با دهان باز به مرد ز بعد به » .گردیم ما دنبال پراي اَ
  .کند زند و او به سرعت خود را جمع و جور می هاي میرآ سقلمه می دنده
اون . ا قرار مالقات داریمم«. کند هایش شروع به پخش شدن می ردي سرخ از خجالت از نوك گونه» .بله«

  »اینجاست؟
رفت  اگر کسی باهاش قرار مالقات داشت و قرار بود پروازکنان با بالگرد خودشو برسونه، ازش انتظار می«

کنم شما واقعاً از قبل  اما من باور نمی«. خندد بسته می آنتوان دهان» .اینجا حاضر باشه تا به قرارش برسه
  »؟...شید، آره خانمِقرار مالقاتی تنظیم کرده با

  ».میرآ فلیم. فلیم«: گوید اي عصبی می میرآ با خنده
  ».اون همین حاال اسمشو به نگهبان گفت«: گوید کند و غرولندکنان می شارك چشمانش را تنگ می

خواستم ببینم  می. کردم راستش من داشتم امتحانش می«: گوید دهد و می آنتوان کمی سرش را تکان می

  ».گه یا نه اسمو می دوباره همون
                                                             

18 Antoine Horwitzer 
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  ».چرا نگه؟ این اسم واقعیشه«
  »؟... و شما«: پرسد آنتوان می

  ».شارك«

  »نام خانوادگی ندارید؟«
  ».نه«

دست آراسته نگاه  طوري به مرد یک. تر از اینها رفتار کند تواند خشن شارك می. شود لبخند آنتوان محو می
  .قلبش را بیرون بکشد و بخورد یا نهرود که آیا  کند که انگار با خود کلنجار می می

اما اگه . ما قرار قبلی نداریم –حرف شما درسته . کنه اگه پراي اینجا باشه ضمانتمونو می«: گوید میرآ می
  ».بفهمه اومدیم خواهد خواست که  ما رو ببینه

. کند اشاره می و به سربازانِ درون فاریر هریر» بقیه گروهتون چی؟«: پرسد آنتوان که لبخندش برگشته می
تیم به گردن. یان ها پالستیکی به نظر نمی من تخصصی ندارم، اما اون تفنگ« کلفتاي مسلح هم  خانومِ اَ

  »گه؟ خوشآمد می
  ».قصد آسیب رسوندن به کسیو ندارن. اونا همسفراي ما هستن«: گوید میرآ می

  »هاشونو کنار بذارن و بالگرد رو ترك کنن چی؟ اگه ازشون بخوام سالح«
  ».نه«: غرد شارك قبل از اینکه میرآ بتواند پاسخ دهد به سرعت می

کنم او قبل از  کند، اما من فکر می دارد، به این معنی که دارد در این باره فکر می پیشانی آنتوان چین برمی
دمی رسد آ به نظر نمی. خواهد بزند هایی می دانست چه حرف اینکه پایش را روي پشت بام بگذارد دقیقاً می
  .باشد که چیزي براي ریسک کردن باقی بگذارد

  ».تونم شما رو بپذیرم تا وقتی ندونم براي چی اومدید نمی«: گوید آنتوان سرآخر می
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  ».تونیم این مسئله رو با اون در میون بگذاریم اگر به پراي بگی ما اینجاییم می«: دهد میرآ جواب می
اما شما اول . خواي لو بدم که اون داخل ساختمون هست یا نه یم. کنی داري استنطاقم می«: خندد آنتوان می

  ».باید به سواالي من جواب بدید تا من خودمو آماده گفتن کنم

تیم مدیر اصلی اینجاست. تو در جایگاهی نیستی که چنین تصمیمی بگیري«: گوید میرآ به سردي می . پراي اَ
  »-دونم تو اینجا چه مقامی داري، اما اگه نمی
حاال من . در واقع اخیراً یک سري تغییر و تحوالت در بخش مدیریت داشتیم«: پرد ان میان حرفش میآنتو

در غیر این . خواید کارتون پیش بره، مجبورید که با من طرف بشید اگه می. مدیر اجراییِ اصلی هستم
  .اندازد شانه باال می» ...صورت

  »رفتی؟تو جاي پراي اَتیم رو گ«: پرسد میرآ وحشت زده می
  ».یه جورایی هم نه«: دهد زنان جواب می آنتوان طفره

به این . رسد خود میرآ هم مطمئن به نظر نمی. او با تردید اخم کرده. کند میرآ نگاهی با شارك رد و بدل می
  .ام به اندازه کافی بیکار نشسته. رسم که باالخره نوبت من است پادرمیانی کنم نتیجه می

گیرم تا به آنجا که  هایم را عقب می و شانه» .نماها حرف بزنیم اومدیم تا درباره گرگ ما«: گویم زیر لب می
  .امکان دارد از خودم ابهت نشان داده باشم

  »؟...و شما«. ریزد زند، و لبخندش فرومی آنتوان پلک می
  ».گروبیچ گریدي«: کنم بعد حرفم را اصالح می» .گرابز هستم«: گویم به او می

  ».درویش گریدي عموته. شنیدمآهان اسمتو «

  ».بله«
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اما انگشتانش به هم  –شک دارم هیچ وقت به این شکل ژست گرفته باشد  –خاراند  آنتوان سرش را نمی
  .کنم این کاریست که دوست دارد در اینگونه مواقع انجام دهد شود و فکر می فشرده می

یه سري آدم مسلح هم . گروهی. ش خونه تو. ن نماها به درویش حمله کرده گرگ«: گویم به نرمی می
  .اندازم ها می دار به نگهبان و نگاهی نیش» .کردن پشتیبانیشون می

هاي  اندازد و به کفش سرش را زیر می» .پیشرفت جالب توجهیه«: گوید آنتوان پس از مکث کوتاهی می
خواهد بزند فکر  که می کنم که واقعاً دارد به حرف بعدي کند و این بار حس می زیادي براقش نگاه می

  .کند می
فکر کنم بهتر باشه شما رو به داخل، به «. دهند وقتی سرش را باال می آورد چشمانش چیزي نشان نمی

ایستد و یک دستش را به سوي در دراز  یک طرفه می» کنید؟ خواهشاً منو همراهی می. دفترم دعوت کنم
  .کند می

  »بقیه چی؟«: پرسد دهد و می رد هستن تکان میشارك سرش را به سوي آنهایی که درون بالگ
  ».حضورشون الزامی نیست«

  ».با سالح و همه چیز. خوام باهام باشن من می«: کند شارك غرولند می
چرا که نه؟ بدم میاد از «: گوید اندازد و می بعد شانه باال می. کند آنتوان  با زبانش لب پایینش را خیس می

  ».نزاکت اشتباه بگیرن ادب و بی اینکه منو با یه میزبانِ بی
این یعنی اینکه یا چیزي براي ترسیدن وجود ندارد، یا آنتوان هورویتزر یک تیمِ دیگر . زده شده شارك شگفت

  .درون ساختمان دارد و خیالش راحت است که آنها از پسِ ده سربازِ مسلح و مجرب برخواهند آمد
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اگر حاال فرار کنیم، . کنیم، اما جاي دیگري نداریم که برویم دهد اینجا را ترك کنم شارك ترجیح می فکر می
درحالیکه پیش خود . رسد ماموریتمان قبل از اینکه درست و حسابی شروع شده باشد، با شکست به پایان می

  .گذارد خواند و فقط جیمز را درون هریر می کند، بقیه را فرامی غرغر می

  ».موتورشو روشن کنه خواد اون می«: گوید شارك به آنتوان می
به » .کردم منم جاي شما بودم همین کارو می. تا برا یه فرار سریع آماده باشه«: گوید آنتوان با دهن کجی می

زیادي  –من به این آدم اعتماد ندارم . زنم بینم که دارم به او لبخند می زند و خود را می من چشمک می

  .آید اما با این حال از او خوشم می –دلنواز است 
 دوجین کثافتهایی را که حاال دید بهتري از  اعضاي تیم شارك نگهبان» اجازه هست؟«: پرسد آنتوان می

  . گذرانند رسند را از نظر می شارك دارند و خیلی بیشتر از قبل عصبی به نظر می
تیم اینجا هست یا. میل دارم اول به یکی از سواالي ما جواب بدید«: گوید میرآ می   »نه؟ پراي اَ

و . خانوم اَتیم مدتیه که پیداش نیست«. دهد لبخندش از بین برود و اجازه می» .نه«: گوید آنتوان می
  ».ن هم ناپدید شده –نما  گه گرگ که استاد گریدي بهشون می –اي ما  هاي هسته نمونه

درست . گیرد سازنده، راه را به سوي داخل ساختمان پیش می آشوب کننده و دل ي گیج بعد از اظهارِ این نکته
شویم و به درون تاریکی  گویند، اما درحالیکه از نور خورشید خارج می می) گوسفند(است که به آنها لمب 

گاهشان  شیرهایی که داریم به کمین  –م بین تر می رویم، عنوان شیر را برایشان مناسب آورِ راه پله می مالل
  .شویم وارد می
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  هاي پادشاه ي گرگ همه
اگر از . چپانیم، فقط ما و آنتوان هورویتزر رویم، بعد خودمان را در یک آسانسور می از یک سري پله پایین می

ي طبقه یازدهم را فشار  دکمه. دهد چسباندن خودش به نُه سرباز هم عصبی شده باشد، اصالً بروز نمی
  .ماند هایش باقی می ایندي بر لبدهد و تا وقتی به پایین برسیم لبخند خوش می

آورند که بیرون بروند،  وقتی پیپ و تري فشار می. زند شوند هیچ کس حرف نمی تا وقتی که درها باز می
امکانش هست «. روي صفحه کنترلِ آسانسور ضرب گرفته» .یک لحظه صبر کنید لطفاً«: گوید آنتوان می

  »د؟اي که گفتید بیشتر توضیح بدی درباره اون حمله
  ».کردم قرار بود این کارو تو دفترت انجام بدیم فکر می«: کند شارك شکاکانه غرولند می

قصد من همین بود، اما با یک تجدید نظر به ذهنم رسید که اونجا براي بحث و «: دهد آنتوان پاسخ می
دار از جزئیات رو برام شد فقط یه مق اینجا الزم نیست حتماً کل ماجرا رو بگید، اما اگه می. گفتگو مناسب تره

  »...بازگو کنید
اندازد، بعد نموداري کلی از حمله به کارشري ویل را برایش شرح  او شانه باال می. نگرد شارك به میرآ می

رود، اما از دو طرف کمی تحت فشار  لبخندش هیچ وقت کنار نمی. دهد آنتوان در سکوت گوش می. دهد می
اي در انتهاي صفحه  دهد و دکمه رسد، او موقرانه سر تکان می به پایان می وقتی میرآ حرفش را. گیرد قرار می

آنتوان با آرامش .  کنند همه خود را جمع و جور می. رسد صداي وزوز به گوش می. فشرد کنترل را می
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ریم به طبقات  داریم می«. دهد و یک سري دکمه را فشار می» .چیزي براي نگرانی نیست«: گوید می
  ».براي رفتن به اونجا باید کد امنیتی وارد کنم. تر پایین

  »ره؟ تا چه اندازه پایین می«: پرسد شارك می

» .هاي چهار و پنجِ زیرزمین بزنیم گفتم بهتره یه سر به طبقه. ده طبقه زیر زمین وجود داره«: گوید آنتوان می
ی این رو بزنم درها بسته وقت. این آخرین رقمِ کده«. ثابت مانده 2کند، انگشتش روي شماره  مکث می

  ».اگه اعتراض و مخالفتی دارید همین حاال بگید. کنیم شه و ما سقوط می می
مشغولی در  کشد که انگار هیچ دل اش را باال می کند، بعد طوري آب بینی شارك کمی در این باره فکر می

ما بیشتر . شوند لغزند و بسته می میدرها . شود صداي وزوز متوقف می. فشرد آنتوان دکمه را می. این دنیا ندارد
 .رویم ي این ساختمان فرو می و بیشتر در دل و روده

  

اما به دنبال . بینیم گذاریم و خود را در راهرویی درست مثل بقیه راهروها می از آسانسور گامی به بیرون می
  .کند زده می را شگفتکنیم چیزي کامالً غیرمنتظره ما  آنتوان وقتی از یک در ظاهراً معمولی عبور می

هاي پوالدین دیده  در اتاقی عظیم و باز هستیم که جاي جاي آن قفس، یک سري دم و دستگاه و کابینت
هایشان مشخص  بعضی. رسد چندین مترمربع باشند با سه چهار متر ارتفاع ها به نظر می همه قفس. شود می

رسد  اما به نظر می –هاي غذا کفشان ریخته  خردهمدغوع و  –اند  است که اخیراً کسی را در آن زندانی کرده
  .اند بیشترشان هرگز مورد استفاده قرار نگرفته

کنیم تعداد  بینید ما سعی می همونطور که می. اینجا محل نگهداریه«: برد آنتوان ما را به گردش دور اتاق می
د ماه پیش اومده بودید، مجبور با وجود ایجاد چنین محدودیتی هم اگه چن. زیادي نمونه رو یه جا نچپونیم

  ».کنن باورنکردنیه غوغا و سروصدایی که اونا ایجاد می –بند استفاده کنید  بودید از گوش
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  .کند ایستد و با عالقه آن را بررسی می ها می تیماس کنار یکی از دستگاه
 –تن که بهش وصلن اي هم هس وسایل دیگه. کنه اون درِ قفسا رو باز و بسته می«: دهد آنتوان توضیح می

  ».هاي القاء و کاشت هاي آب، چاشنی ها، تهویه هوا، لوله هاي باالي سر، چراغ دوربین
  »کاشت؟«: پرسم می
تونیم در عرض  اگه یکباره بخوان فرار کنن، می. شه هاي کنترل کننده نصب می ها چیپ روي بیشتر نمونه«

ها باشیم تا اونجا که  گري این ابکی و قدرت و وحشیوقتی با موجوداتی به چ. گیرشون کنیم چند ثانیه زمین

  ».یاریم ممکنه احتمالِ خطا رو پایین می
  ».شما به چنین دستگاه حجیمی نیاز ندارید«: کند تیماس مخالفت می
کارکنان اگه یه دستگاه بزرگ و قابل رویت جلوشون باشه که در . تاثیر روانی داره«: گوید آنتوان در جواب می

  ».وري بتونن بهش مراجعه کنن احساس امنیت بیشتري دارنمواقع ضر
  ».ماها چقدر نادانیم. مسائل انسانی. آهان«: زند تیماس لبخند می

تر راهنمایی  کند، بعد ما را به خارج از اتاق، به آزمایشگاهی کوچک آنتوان به طرزي غریب به تیماس نگاه می
. هاي معمولی تنشان است روپوش سفید دارند و بقیه لباس اینجا چندین نفر مشغول کارند، چند نفر. کند می

دست، سر، پا، گوش،  –زنم  بینم یخ می اي کنار دیوار را پوشانده است، و وقتی داخلش را می هایی شیشه جعبه
  .نماها گرگاز ... اند هاي از شکل افتاده گرفته هاي گوشت و استخوان، همه را از انسان تکه

  »این چیه؟«: مگوی با صداي گرفته می
اي  و یک جفت چشمِ بزرگتر از حد معمول را که در شیشه» هستن، نه؟  کننده ناراحت«: کند آنتوان گوشزد می

کنم نیازي باشه اینا رو مثل یه  من راضی نیستم و فکر نمی«. گذراند پر از مایع شفاف شناور است از نظر می
  »- فنی ما اصرار دارن کهنمایشِ ترسناك جلوي دید بذارن، اما دانشمندانِ 
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  »این دیگه چه جورشه؟«: زنم ام فریاد می من که از کوره در رفته
این . فکرم من چه بی«. شود اش آرام می بعد حالت چهره. زند آنتوان که از خشمِ من غافلگیر شده پلک می

  ».دم اذیت کردن شما نبودهرگز قص. تفاوتیم عذرخواهی کنم باید به خاطر بی. ها از خاندانِ تو اومده مانده پس

اینجا دیگه چه  –اما حق با گرابزه . نگرانش نباش«: گوید فشرد و می ام را می شارك براي آرام کردنم شانه
  ».مونه جاییه؟ بیشتر مثلِ آزمایشگاه فرانکنشتاین می

رو تحت  هاي بداقبالمون اینجا همون جاییه که بیشترِ نمونه. یه جورایی هم هست«: کشد آنتوان آه می

ها ساله که داریم دنبال منبع ژنتیکی بیماري  دونید ما االن ده همونطور که می. دیم آزمایش قرار می
متخصصین ما نیاز به مکانی دارن که بتونن کالبدشکافی کنن و . گردیم، تا راه درمانی پیدا کنیم ها می گریدي

دونم کارِ ناخوشایندیه، اما بهتون  می. انجام بدندوباره به هم پیوند بزنن، تا مطالعه کنن و تلفیق و تطبیق 
  ».دن بدتر نیست هاي ویژه آزمایشِ حیوانات انجام می دم که از کاري که موسسه اطمینان می

  ».انسانن. ها حیوون نیستن این«: گویم با دندان قروچه می
نماها  ونطور که گفتی، گرگهم«. گیرد قیافه می» ...حاال. یک زمانی بودن«: کند آنتوان حرفم را تصحیح می
هایی هستن که عیب و  تو کارشون رو تایید نکردي، نه با این فرض اونا انسان. به عموي تو حمله کردن

اگرچه اگه روزي بتونیم  –شن به چیزي غیر از انسان  کنن، افراد تبدیل می ها تغییر می وقتی ژن. نقص دارن
  ».بتونیم انسانیتشونو برگردونیم هاي پست سر در بیاریم، شاید از کارِ این ژن

هاي شما در اینجا  ي نتایج و داده رسه همه به نظر می«. چرخد تیماس دور و بر یک میز فرمانِ کامپیوتري می
  ».شن ذخیره می

سیشو داشته باشی از طریق بیشتر شن، اما اگه دستر ي مرکزي ذخیره می اونا رو یه پردازنده«: گوید آنتوان می
  ».کامپیوترهایی که تو ساختمون هست قابل دستیابی هستن
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یک انگشتش » .کنید؟ چه مبتدي هاي مرکزي استفاده می شما هنوز از پردازنده«: گوید تیماس با تعجب می
خیلی به . دونم یمن چیزي از لیکانتروپی نم. میل دارم بایگانی شما رو بررسی کنم«. کشد را روي کلیدها می

  ».این موضوع عالقمند شدم

ویژه   هایی که اجازه ي ما براي هر کسی غیر از پرسنل پایگاه داده. شرمندم«: گوید آنتوان به خشکی می
ما . همونطور که مطمئنم شما هم موافق هستید، این مسئله، مسئله حساسیه. داشته باشن غیرقابل دسترسه

  ».افروزي دسترسی داشته باشه د آتشخوایم هر کسی به چنین موا نمی
ي پراي اتیم یا اون  اما هیچ ابهامی رو درباره. همه این چیزا خیلی جالبه«: اندازد میرآ خود را وسط بحث می

  ».کنه شده گفتید روشن نمی هاي گمنمونهي  چیزي که شما رو پشت بام درباره
ماد کنید، اگه قدم به قدم پیش بریم مسئله خیلی به من اعت. رسیم داریم بهش می«: گوید آنتوان صبورانه می

گفتم،  همینطور که می«. کند گرداند و به دور اتاق اشاره می رود، رو برمی به جلوي گروه می» .شه تر می ساده

مواد . هاي زنده تست انجام دادیم ها رو تکه تکه کرده و روي سوژه ما شدیداً مشغول به کار بودیم و نمونه
به رگ بعضی از اینها تزریق کردیم به این امید که راه درمانی  19فی رو به صورت رندومشیمیایی مختل
  ».نصیبمون بشه

  »به جایی هم رسیدید؟«: پرسد شارك می
و هیچ  –هاي دیگه از سرتاسر دنیا  و خیلی –ها نفر رو وارد این پروژه کردیم  میلیون. نه«: گوید آنتوان می

هاي پزشکی موازي  هاي ثروتمند نبود، و در زمینه ي پشتیبانی مداوم گرید اگه به خاطر. موفقیتی نداشتیم
  ».خوردیم کردیم، خیلی وقت پیش به ورشکستگی برمی فعالیت نمی

  »هاي پزشکی موازي؟ زمینه«: کند میرآ تکرار می

                                                             
 شانسی -قرعھ  ١٩
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باعث  هاي گریدي رو از هم باز کنیم، اما تحقیقاتمون هاي کورِ ژن درسته که ما هنوز نتونستیم گره«
. در نتیجه ما تبدیل شدیم به یه غولِ داروسازي در سرتاسر جهان. ي علم شده پیشرفت در نواحی دیگه

  ».هر چند کارِ ما به هیچ وجه به یه رشته محدود نشده. تخصص اصلی ما هستن 20استروئیدها

کیک برایمان بازگو ها را به تف هاي لمب موفقیت  خواهد داستان رسد که انگار آنتوان می طوري به نظر می
  .آید چرا اینجا هستیم و بر میگردد سر موضوعات مربوط اما بعد یادش می. کند
والدین خیلی کمی هستن که بخوان . تونید تصورشو بکنید، پیدا کردن نمونه کار سختیه هموطنور که می«

در . تشخیص باشه هاشونو براي آزمایشات پزشکی به ما بدن، حتی اگه انسانیتشون کامالً غیرقابل بچه
  ».از کار انداخته شدن... ها سپرده شدن، اما فقط براي هاي زیادي به دست لمب گذشته بچه

  »منظورت اعدام شدنه دیگه؟«: غرم می
کنیم،  ها رو حبس می در بیشتر موارد بعد از اینکه بچه«. دهد آنتوان به نشان موافقت، به آرامی سر تکان می

فقط . هر چی از جزئیات وحشتناکش کمتر بدونن براشون بهتره. گیرن ازشون نمیدیگه پدر و مادرها سراغی 
شونو برگردونیم، اما تقریباً هیچ کس درخواست نکرده که جسدي براي  چند تاشون خواستن که خاکستر بچه

  »...و از اونجایی که جعل کردن خاکستر کار آسونیه. دفن کردن تحویل بگیره
فکر اینکه آنها . اي هم بیاید- این بال ممکن بود سر گرِت و بیل. بسیار خشمگینم »!کشید شما اونا رو نمی«

سر از اینجا در بیاورند، حبس شوند، رویشان آزمایش انجام شود، تحقیرشان کنند و مثل موش آزمایشگاهی 
. شوم ه میشود و به آنتوان خیر دستانم مشت می. شود بخواهم کسی را بزنم باعث می... با آنها رفتار کنند

  . گیرم تا از این کار خودداري کنم ي نیرویم را به کار می همه

                                                             
 نوعی مواد مسکن ٢٠
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قبول دارم که از اعتمادشون سو استفاده . رسه کاري غیرانسانی به نظر می«: گوید آنتوان به آهستگی می
دینی که من غم و اندوه رو در چشمان وال. دیم ما این کارو به خاطر این خانواده انجام می. اما الزمه. کردیم

اگه مجبور باشیم براي جلوگیري . وار رو مشاهده کردن، دیدم هاشون به هیوالهاي کابوس تبدیل شدن بچه

  ».گیم از رسیدنِ این غم و اندوه به بقیه دروغ بگیم، خوب می
ها دارید، هرگز به شما تحویل  اي براي این بچه دونستن چه نقشه اگه اونا می. غلطه«: کنم مخالفت می

  ».ادنشوند نمی
آزمایش کردن بهتر . تونیم به دنبال راه درمان بگردیم اما ما بدون داشتن نمونه نمی. درسته«: گوید آنتوان می

  »از اعدام کردن نیست؟ که به جاي پذیرفتن شکست، به دنبال یک عالج باشیم؟
  ».اما نه بدون اجازه«: کنم شقی زمزمه می از روي کله

اما من نقطه نظر شما رو درك . تونستید مثل ما به قضیه نگاه کنید شما میاي کاش «: کشد آنتوان آه می

اما اگه تا االن چیز مثبتی در این «. رسد حاال صد در صد ناراحت به نظر می» .این مسئله حساسیه. کنم می
حله بعد قطعاً از چیزي که در مر –چیزهایی که بهتون نشون دادم پیدا نکردید، لطفاً آمادگیشو داشته باشید 

  ».کنم متنفر خواهید شد براتون آشکار می
رود تا ما را به یک خروجی  گرداند و به جلو پیش می قبل از آنکه بتوانم بپرسم منظورش چیست، روبرمی

ترین افشاسازي تا این  ي بعدي و به مخوف رویم و به طبقه پله پایین می راهنمایی کند، بعد از یک سري راه
  .لحظه برسیم

  
صدها قفس در آن وجود . ق غارمانند است، که حتی از مکان نگهداري طبقه باال هم بزرگتر استیک اتا

خصوصی تقسیم  هایی نیمه اند و اتاق  به بخش ها و اتاق صفحاتی قرار داده بین بسیاري از این قفس. دارد
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کند، اما هیچ کس  آنتوان به ما ماسک تعارف می. آور فضا را پر کرده بوي گند و تعفنی تهوع. شده است
رویم، از اینکه تعارفش را قبول نکردم احساس تاسف  همچنان که بیشتر درونِ اتاق پیش می. دارد برنمی

  .کنم می

هایی از سکونت طوالنی  اند، اما بیشترشان نشانه اند که انگار هرگز مورد استفاده نبوده ها طوري بعضی از قفس
هاي از پیش مانده و ادرار دیده  جاي لک خون. کثافت جمع شدهمدت دارند،  و کفشان را یه الیه ضخیم 

در چندین قفس افرادي مشغول . بینم چند جا ناخن و دندان هم می. هاي مو همه جا ریخته شود، و رشته می
  .ها هم چنین شغلی را بپذیرم من که حاضر نیستم در ازاي باالترین حقوق. کارند و سعی دارند تمیزشان کنند

میرآ که » .ایه که دیدیم بوي اینجا تقریباً به بدبوییِ اون دنیاي دل و روده«: گوید لب به میرآ می شارك زیر
. تو اونجا نبودي. آهان یادم اومد«: گوید شارك  می. کند شود با تعجب او را نگاه می متوجه منظورش نمی

  ».اون شارمیال بود

فرق من و یه زنِ هندي که سنش دو برابرِ منه رو  چه خوب شد فهمیدم که تو«: گوید میرآ با عصبانیت می
او اشتباهی کرده که هیچ زنی هرگز فراموش نخواهد کرد و  –کشد  شارك خود را عقب می» .دونی نمی

  .نخواهد بخشید
اینجا جاییه که ما موارد متنوع رو . هاست اینجا هم یه آلونک دیگه براي نگهداري نمونه«: گوید آنتوان می
  ».نیم، تا موجودیمون رو افزایش بدیمک بارور می

  »کردید؟ بارورنماها رو  شما گرگ«: کشم داد می. زند بعد خشکم می. فهمم یک لحظه معنی حرفش را نمی
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  شود تیماس وارد عمل می
گردند، آن هم زیرِ دست یک مجنون که به احتمال زیاد با لرد  نما براي خود ول می گرگ ششصد یا هفتصد 

کنند، چون فقط  شیاطین به ندرت براي کشتن تعداد زیادي انسان وقت پیدا می! به به. پیمان است الس هم
. اند باز بماند اي که از آن آمده هم فقط در مدت زمانی که پنجرهتوانند در این دنیا بمانند، آن  چند دقیقه می
باشند، اگر بخواهند آنها را روي چندین  هاي ده تایی یا بیست تایی تقسیم شده نما که به گروه اما صدها گرگ

  ...و چند شهر در سرتاسر گیتی آزاد کنند
اما . ر و پانصد انسان در پی خواهد داشتاگر هر کدامشان فقط پنج نفر را بکشند، تلفاتی بیش از سه هزا

  .احتمالش بیشتر است که آنها ده برابر بیش از این رقم بکشند، شاید هم بیشتر
اتاق بزرگیست، اما براي . اینجا قبالً به پراي اَتیم تعلق داشته. ما در دفترِ آنتوان واقع در طبقه یازدهم هستیم

هایی که نمونهما مشغول بررسی عکس . هیچ کس چیزي نگفته از وقتی که آمدیم. دوازده نفرمان تنگ است
  . هاست هستیم آنتوان به ما داده، و اطالعاتی که در پرونده

وقتی زمانِ تغییر من . اند نماها چابک و قوي دانم که گرگ ي خودم از لیکانتروپی، می با توجه به تجربه
زده   خوانم وحشت ین وجود از این چیزي که دارم میاما با ا. رسید احساسِ یک ورزشکارِ المپیک را داشتم می
  .اند پیشرفته تا این حددانستم آنها  هرگز نمی. شوم می
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اگر او موفق به متحد کردنِ . بایست در اولویت باقی بماند سایه می. نباید به این مسئله اهمیت زیادي بدهم
نماي فراري  خسارتی که یک دسته گرگ. جماعت شیاطین شود و به این جهان راه یابد، سقوط دنیا حتمیست

  .ممکن است ایجاد کنند در مقایسه با آن هیچ نیست

او نیمه شیطان است و . تواند ها هزار مرگ را نادیده بگیرم؟ برانابوس می توانم احتمالِ ده اما چطور می
اعتقادش این است . یمما براي او فقط آمار و ارقام. اش طی کرده هاي انسانی صدهاسال را به رام کردنِ تپش

ها و  که از دست رفتنِ چند هزار زندگی تفاوت زیادي در طرح اصلی مسائل ندارد و ما باید به میلیون
  .واقعیاعداد  –میلیاردها فکر کنیم 

هایی که به کارشري وِیل شده هیچ ارتباطی با تهاجمِ  حتی اگر بفهمیم حمله. توانم اینطور باشم من نمی
کند، مجبورم تالشم را به کار بگیرم و  رستان ندارد، و پراي اَتیم با لرد الس همکاري نمیشیاطین به بیما

بخصوص اینکه آن قاتالن . اگر از دستم بربیاید اجازه نخواهم داد هزاران انسان بمیرند. پراي را متوقف کنم
  .از فامیل و خاندان خودم باشند

کنم، حتی آنهایی که در قفس به  ه چشم خویشاوند نگاه مینماها ب شاید به شکلی ناعاقالنه، هنوز به گرگ
  .کند این است که مسئله را شخصی می. ي گریدي هستند آنها عضوي از قبیله. اند دنیا آمده

ي سرهاي درون دفتر به سرعت به  همه» .ما باید پیداشون کنیم«: پرد بدون اینکه بخواهم از دهانم می
ام، شهر پشت سرم  هاي بزرگ نشسته کنارِ یکی از پنجره. زنند ل میگردد و همه به من ز سمت من برمی

نماها را رها کند، هرکدام از آن مردمِ درون خیابان، یازده طبقه زیرتر،  اگر پراي اَتیم گرگ. گسترده شده
  .توانند طعمه آنها شوند می

ما باید جلوي این مسئله رو «. مانداز کردم کنار می هایی را که در سکوت تماشا می ایستم، و عکس سرِ پا می
  ».بگیریم
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شاید پراي درباره . شاید چیزي نباشه که بخوایم جلوش رو بگیریم«: حرف میرآ برایم قانع کننده نیست
شاید اون چندتایی که براي . بیماري جدید راست گفته باشه و اونها رو برده به یه جاي امن که نابود کنه

دن فقط براي یه تصفیه حسابِ شخصی مورد استفاده قرار گرفتن و بعدش حمله به درویش استفاده شده بو

  ».در کنار بقیه کشته شدن
خواست اونا رو بکشه که تو قفس خودشون این کارو  اگه اون می! خر«: گوید کشان می شارك خرناس

  ».تر از اینه که بخواد قاچاقی خارجشون کنه این کارو کردن خیلی خیلی ساده. کرد می
  »...شایدمن فقط گفتم که . احتماالً«: کشد آه میمیرآ 

  »نماها چه خواهد کرد؟ اون با گرگ«: پرسد ماریان می
بهشون اجازه بده هرچقدر بخوان . زنم تو یه شهري چیزي ولشون کنه حدس می«: دهد شارك پاسخ می
  ».شاید آخر کار دوباره جمعشون کنه و ببره به یه جاي دیگه. وحشی گري کنن

اما چرا؟ چرا مثالً بمب نسازه، یا منبع آب یه شهرو مسموم نکنه یا سالح شیمیایی «: کند اخم می ماریان
  »!مونه می بتمنهاي  بیشتر مثل کمیک... وار نما براي یه آدم کشی دیوانه تولید نکنه؟ دزدیدن صدها گرگ

ي منحرف تو  ر ایده و نقشهاونا هزار جو. کنن آدماي مجنون مثل ما فکر نمی«: گوید وار می میرآ افسرده
ها و افکار مریضشون به  ریزي تونن با اون طرح ي کافی قدرت کسب کنن می ذهنشون دارن، و اگه به اندازه

  ».دیگران ضربه بزنن
  ».در اسالتر 21مثل داویدا هایم«: کنم خاطرنشان می

                                                             
٢١ Davida Haym 
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شاید . یل انسانی انجام داده باشهاون ممکنه این کارو به دال. یه احتمالِ دیگه هم وجود داره«: گوید تري می
اونا رو برده به . کنن به این نتیجه رسیده که دارن با این موجودات بدرفتاري می. دچار یه بحرانِ وجدانی شده

  ».جایی که از مردم دور باشن و بتونن آزادانه براي خودشون بگردن

. حمله هفده نفر از کارکنان ما رو کشتن افراد اون طیِ. فکر نکنم«: گوید جویانه می آنتوان با لبخندي عیب
  ».سخت بشه تصور کرد یه آدم خیرخواه چنین کاري کرده باشه. ن تعداد بیشتري هم شدیداً مجروح شده

اونا . ها هستن تر از انسان تا حاال آدماي متعصبی دیدم که عقیده دارن حیوانات شریف«: گوید تري می
  ».کشن که در ازاش یه سگ یا گربه رو از شر سواستفاده نجات بدنحاضرن با رضایت کامل یه انسان رو ب

تیم که مدافع حقوق حیوانات نیست«: گوید آنتوان با تحکم می تونم چنین تصوري رو  اصالً نمی. پراي اَ
ها انجام داده باشه، آخرش هم بایسته و درحالیکه اشک  بپذیرم که فرضاً این کارو براي آزاد کردنِ نمونه

  ».چشماش حلقه زده براي اونا که به حیات وحششون برگشتن دست تکون بدهشوق تو 

مجبوریم اینطور فرض کنیم که این کار به قصد ایجاد نهایت خرابی انجام . حق با آنتوانه«: گوید شارك می
  ».شده

بشینیم و تونیم همینطور اینجا  ما که نمی. پس بیاید پیداش کنیم و جلوشو بگیریم«: گویم غرولندکنان می
  .برم هایم را باال می خورده دست شکست» ...باید... ما باید. ش حرف بزنیم درباره

اما تا وقتی اون حرکتی نکنه، ما هم . دونیم تو چه احساسی داري همه ما می«: دهد ام می میرآ دلداري
ما . شه مخفی کرد می اي نما رو تقریباً تو هر منطقه هفتصد گرگ. دنیا جاي بزرگیه. تونیم کاري بکنیم نمی
  »-تونیم نمی

: کند زند و اضافه می بعد به آنتوان لبخند می» .تونم پیداشون کنم من می«: کند تیماس حرفش را قطع می
  ».ي مرکزي شما دسترسی داشته باشم البته اگه به پردازنده«
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  ».آمار رو از بین بردن –گفتم که «: کشد آنتوان ابرو در هم می
این یکی از . ي مرکزي در عمل غیرممکنه پاك کردنِ کامل اطالعات از یک پردازنده«: گوید تیماس می

تونم یک بخشی  من حداقلِ حداقل می. کنید متعجب شدم ها استفاده می دالیلیه که از اینکه شما هنوز از این
  ».از اطالعات رو بازیابی کنم

  ».ه تو این شش هفته اخیر مشغول کار بودنما خودمون متخصصانی رو داشتیم ک«: گوید آنتوان به تندي می
اما . هاي وارد به کار رو استخدام کردید مطمئنم که شما چند تا از بهترین آدم«: گوید تیماس با حرارت می

  ».بهترینم بهترینِمن 
خوره؟ ازش بعیده  اون اطالعات به چه دردمون می. حتی اگه فرضاً بتونی هم بازیابیش کنی«: غرد شارك می

  ».ریزي کرده باشه ي مرموزش رو تو یه کامپیوتر تو محل کارش طرح نقشهکه 
اگه از این . تونه اون همه رو بدون اینکه ردي به جا گذاشته باشه جابجا کنه آدم نمی«: گوید تیماس می

  ».تونم با استفاده از اونها توي شبکه اینترنت سرِ نخ پیدا کنم موجودات اطالعات بیشتري داشته باشم، می
  »منظورت چیه؟«: پرسد شارك می

معنیش اینه که از خودشون قفس براي . ن ها رو با خودشون نبرده اونا قفس«: کند تیماس خاطرنشان می 
کننده  هاي تولید تونم به دنبال کارخونه ها از چه جنسی هستن، می به محض اینکه بفهمم قفس. اینکار داشتن

ها  تونم ببینم قفس اگه داشته باشن، می. ن یا نه اً سفارش سنگین داشتهنوع ساختارها بگردم و ببینم اخیر  این
  .ن به کجا ارسال شده

تونم داروهاي مربوطه رو تا محل تولیدشون  ها رو با چی آروم کردن، می اگر برام مشخص شه که گرگ
  .ردیابی کنم و بعد از طریق آمارِ نقل و انتقال دارو پیداشون کنم
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هاي چندواگنه، قطار، قایق؟ به نظر من اونا حداقل چند  هواپیما، کامیون –تقل کردن موجودات رو چطور من
هرچقدر هم محرمانه این کارها رو انجام داده باشن، باز هم یک . المللی عبور دادن تاشونو از مرزهاي بین

پذیرِ زیادي  هاي دل هایی رو دنبال کردم و به موفقیت من قبالً چنین سرنخ. مونه سرنخِ قرمز ازشون باقی می
  ».هم رسیدم

  »ذارید کارمو شروع کنم؟ خواید بیشتر توضیح بدم یا می می«: پرسد تیماس رو به آنتوان هورویتزر می
  »واقعاً اینقدر به کارش وارده؟«: پرسد از شارك می. آنتوان گیر افتاده

  ».بله«
اما . اطالعات محرمانه دسترسی داشته باشه ذارم به من می... گه انجام بده تونه کاري رو که می اگه اون می«

  »- ایشون باید صراحتاً اعالم کنه که هرگز چیزي رو فاش. باید یک فُرم محرمانه رو امضا کنه
  ».ها رو بیار تا امضاشون کنه فُرم«: برد شارك حرفش را می

کنم و  رو وارد سیستم میمن شما . خیلی خوب«. کشد کند، بعد آه می آنتوان چند ثانیه به این موضوع فکر می
  ».دم کدهاي امنیتی مربوطه رو بهتون می

. تونم بهشون نفوذ کنم نیازي نیست، می«: گوید لغزد و می تیماس روي صندلیِ مخمل و چرمِ آنتوان می
  ».همین خودش برام دست گرمیه

  »کشه؟ ول میچقدر ط«: پرسد آید، شارك می کلید به رقص در می درحالیکه انگشتان تیماس روي صفحه
اگر . اگه شانسی چیز بدرد بخوري گیرمون بیاد، زودتر میشه. چند روز«: گوید تیماس با حواس پرتی می

و ابزارمو که توي بالگرده الزم . خوام کامالً تنها باشم من می. ها رو پنهان کرده باشه، دیرتر هنرمندانه سرنخ
  ».دارم

  .کند ما را به بیرون هدایت می و» .فرستمشون پایین برات می«: گوید شارك می
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  ».شاید بهتر باشه بمونم و مواظبش باشم«: گوید آنتوان مضطربانه می
اش، مدیر عاملِ شیک  فایده هاي بی و بدون توجه به اعتراض» .فکرشم نکن«: دهد شارك با تحکم پاسخ می

ل می دهد و با ادب را به بیرون ه.  

  
کارمندان رده باال . شو در خود دارند خواب هاي تخت خواب یا کاناپه تهاي باالترین طبقه، تخ چند تا از اتاق

ي  کارانه با توجه به طبیعت پنهان. هاست رفت و آمد دارند هایی که در اختیار لمب زیاد بین ساختمان
  .ها اقامت کنند دهند همینجا بمانند تا اینکه بخواهند در هتل فعالیتشان، اغلب ترجیح می

دانند که من جزئی از دنیاي  می. زنند آنها خیلی با من حرف نمی. ام اتاق شده جیمز هم من با اسپنسر و
برایشان سخت است . جادویی و پر از شیطانِ برانابوس هستم، اما تجربه دست اولِ بخصوصی از آنها ندارند

له خیلی مرا عذاب این مسئ. که مرا چیزي جز یک نوجوانِ معمولی که فقط جثه بزرگی دارد به حساب بیاورند

. ها، هواپیماها، بالگردها، جنگ، فنونِ رزمی سالح –برد  ام را سر می بیشترِ مکالماتشان حوصله. دهد نمی
  .ام خوشحالم که در این بحث شرکت داده نشده

دانم در این دنیا که انرژي  نمی. کنم هایم را امتحان می پردازم و قدرت ام را به آزمایش می ِ بیکاري زمان
ام را بشناسم، و از  هاي جادویی  خواهم محدوده می. جادویی وجود ندارد، تا چه حد توانایی اجراي جادو دارم

پناه  دفاع و بی ام را مصرف کنم ممکن است بی ها تجاوز نکنم، چون اگر بیش از اندازه انرژي آن محدوده
  .شوم

لغزاندنِ  –اندازه آن شیء اهمیتی داشته باشد رسد  به نظر نمی. تقریباً کارم در حرکت دادن اشیاء خوب است

چند ساعتی را به جابجا کردنِ اشیاء . یک جارختی بلوطی روي زمین برایم به آسانی لغزاندن یک تلفن است
کشد تا آمادگی جسمانی کاملم را  شوم، و تا فردا صبحش طول می گیر می آخرش نسبتاً زمین. کنم طی می
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اش در این  کنندگی باره نیرویم را به دست بیاورم خیالم را راحت کرده، اما نگرانتوانم دو اینکه می. بازیابم
  .برد تا دوباره به حال اول برگردم شوم، خیلی زمان می است که وقتی تخلیه نیرو می

تا استراق سمع کنم، یا  –توانم حواسم را گسترش بدهم  می. مانورهاي بعدي نیاز به انرژي بیشتري دارند

خواهد و به سرعت از منابع  اما این کار تالش زیادي می –تر ببینم  طرف را از چند کیلومتر آناي  صحنه
توانم قالب بدنم را عوض کنم، اما قدرتش را دارم که تا حدودي، آن هم براي زمانی  نمی. کاهد ام می انرژي

ا چیزهاي اطرافم را منجمد کنم، اما این کارها هم توانم آتش بسازم ی می. خیلی کوتاه، خودم را نامرئی کنم
ي جادویی انرژي شلیک کنم، اما اگر این کار را بکنم تا  توانم چندین گلوله می. گیرند انرژي زیادي از من می

  !چند ساعت بعدش به درد الي جرز هم نخواهم خورد
اما وقتی با درویش زندگی . آمدند م میهمه نوع طلسمِ بازیابیِ انرژي وجود دارد که اگر بلد بودم به کار

آنجا اگر  –کردم و در دنیاي دیموناتا هم به طلسم نیاز نداشتم  کردم از بازي کردن با جادو خودداري می می

اي به آموزش دادن و تربیت من یا کرنل  او عالقه. داد شد طلسمی اجرا کنیم، برانابوس انجامش می الزم می
  . کرد گوشمالی دادن و کشتنِ شیاطین استفاده میاز ما فقط براي . نداشت

توانند کارهاي  ها با چند طلسمِ زیرکانه می مغ. کردم ها از درویش و برانابوس طلب می اي کاش بیشتر از این
خواهم چند افسونِ  از میرآ می. توانم مفید باشم من به عنوان یک جادوگر بیشتر از آنها می. زیادي انجام دهند

  .من یاد دهد، اما آنقدر وقت نداریم که خیلی در این کار پیش برویم ساده به
االن مشغول چه کاریست؟ کجاست؟ زمان در دنیاهاي دیگر با اینجا متفاوت . همواره نگران عمویم هستم

ه زند. ها بر او گذشته باشد، یا فقط چند دقیقه ممکن است سال. تواند سریعتر یا کندتر از اینجا باشد است و می
رده؟ به هیچ روشی نمی برانابوس پنجره باز کردن را به من یاد داده، پس . توانم این را بفهمم است یا م

  .اما هیچ تضمینی وجود ندارد که بفهمم این کار چقدر طول خواهد کشید. توانم بروم و پیدایشان کنم می



  ها جزیره گرگ –تم شکتاب ه  

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

اند به خاطر من بوده، من  ماجرا شده اگر دیگران درگیرِ این. مجبورم تا پایان ماموریتمان همین طرف بمانم
تیم را پیدا می این . توانم به این زودي جا بزنم نمی. فهمیم کنیم و حقیقت را می بودم که عهد کردم پراي اَ

کنیم تا آخرش  ما وقتی یک کاري را شروع می. من یک مریدم. هاي خودخواه است، که من نیستم کارِ بچه

  .قدار احساس ترس یا تنهایی داشته باشیمهیچ اهمیتی ندارد چه م. هستیم
  

شود ما را در جریان پیشرفتش  همه چشم انتظارِ رسیدن اخبارند، اما تیماس حاضر نمی. گذرد چهار روز می
چند موقعیت هم که شارك سرزده وارد دفترِ آنتوان شد و خواستارِ پاسخ به سواالت شد، جوابی . قرار دهد

  ».کنم ینکه تحقیقاتم به نتیجه برسه صداتون میبه محض ا«. مشابه دریافت کرد
کوبد و همه  شارك به درِ اتاقمان می. رسد دمِ روزِ پنجم، تیماس باالخره به آن نتیجه می کمی قبل از سپیده

  »!حاال! بیاید دفتر«: زند آورد و فریاد می کند، بعد سرش را داخل می را بیدار می

همه چشم خماریم و موهایمان در هم و . شویم هایش جمع می رایانهمان دورِ تیماس و  پنج دقیقه بعد همه
تا آنجا که من . اما تیماس نه. شود برهم است، همین شلخته بازاري که صبح زود از خواب پریدن باعثش می

وقفه مشغول کار بوده، و هر شب فقط دو سه ساعت  دانم، از آخرین باري که دیدمش تقریباً بی می
  . حاال به سرزندگی و شادابی بازیگرهاي تبلیغاتی تلویزیون است اما. خوابیده می

اي نداره، اما  رسیده هیچ اسمِ به ثبت. اونا تو یه جزیره هستن. پیداشون کردم«: گوید بدون مقدمه چینی می
تیم سال. ها رو دادن ي گرگ ها بهش لقبِ جزیره لمب ها پیش اونجا رو از طریق پنج رابط پیوسته  پراي اَ

  ».ریداري کردهخ

  »پنج رابط پیوسته یعنی چی؟«: پرسم می
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ده، و  اون بیشتر کارهاشو به این روش انجام می. رابط رابط رابط رابط رابط«: گوید وار می تیماس مناجات
و با لبخندي ازخودراضی اما موجه » .اینطوري تقریباً غیرممکنه که هیچ سر نخی مستقیم به خودش برگرده

  ».تقریباً«: ندک تکرار می

  »جزیره کجاست؟«: غرد شارك می
دهد، و یک سري  اند به دستش می ي پرینت شده که به هم گیره شده تیماس چیزي حدود بیست صفحه

،  این چند ورق کاغذ از همه نوع اطالعات درباره جزیره، تاریخچه. کند مان پخش می کپی از آن بین بقیه
ر شده استابعاد، حیات وحش، زندگی گیاهی و س چندین نقشه هم درونش وجود دارد، نه . اختارِ طبیعیِ آن پ

ها، عمق، دماها و  هاي اطرافش به اضافه نکاتی درباره جریان هاي جزیره، بلکه از آب تنها از بیشترِ قسمت
  . زندگی دریایی آن

پرتگاه جزیره ساختن،  ترین اونو روي بزرگ. صفحه نُه. ن اونا یه پایگاه ساخته«: کند تیماس خاطرنشان می

نیازي به چنین .  نماها از کنترل خارج بشن فقط از یک طرف بتونن بهشون حمله کنن که اگر گرگ
استحکامات اونجا با وجود بیش از شش سیستم امنیتیِ مختلف در یک مکان، که همه  - اي نداشتن بینی پیش

نماها بتونن در کل جزیره  شاید گرگ. لم و درستهشن، کامالً سا از چندین ژنراتور قدرتمند مستقل تغذیه می
  »- پرسه بزنن، اما آدمایی که داخلِ اون بخش جداشده هستن کامالً

  »گردن؟ اون هیوالها ول می«: پرد شارك میان حرفش می
تونن  بهرحال می. اونا به محض اینکه وارد جزیره شدن آزاد گذاشته شدن. اینو تو صفحه چهار نوشته. بله«

هاي کوچیک، و براي اینکار از تجهیزات مختلفی که در  اونا رو اسیر کنن، حاال یا دونه دونه یا با گروه دوباره

  ».تونن استفاده کنن دست دارن می
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رده اونجا که بذاره یه زندگی طبیعی داشته . شاید حق با تري بوده«: گوید میرآ با تردید می شاید پراي اونا رو ب
  ».باشن

کنم به  تون می به نظر من که اینطور نیست، و براي اثبات نظرم حواله«: گوید ش میتیماس با کمی غر

  ».Biiي چهارده، پیوست  صفحه
اي پرت  شارك کپی گزارشش را به گوشه. زنند تا صفحه را بیابند آنتوان و چند نفرِ دیگر کاغذها را برگ می

  ».فقط بهمون بگو. بازي در نیار«: گوید کند و با خشم می می
اما اگه . اون ضمیمه همه چیز رو خیلی مختصر مشخص کرده. بازي در نمیارم«: گوید تیماس با مالیمت می

  »...دي گزارشِ شفاهی رو ترجیح می
  ».دم آره ترجیح می«: غرد شارك می

ن حتماً تندخوانی بلد است، چو. بازد اش یک درجه رنگ می و پوست برنزه» !نه«: گوید بریده می آنتوان نفس
این «. کنند تا همین لحظه از صفحه چهارده به پانزده رسیده و چشمانش به سرعت نور خطوط را دنبال می

  ».شدم من باید متوجه می. تونه درست باشه نمی
یک سومشون از نظر «: گوید رو به شارك می» .هیچ کدومش جعلی نیست. آمارش درسته«: گوید تیماس می

تیم و گروهش اصالح شدنژنتیکی، جراحی و الکترونیکی ت اون یه راهی پیدا کرد تا متابولیسم . وسط پراي اَ
اول اینکه اون با استفاده از استروئیدها، القاء . این کار دو تا مزیت براش داشته. بدنشون رو خراب کنه

مغزشون و  دوم اینکه با دستکاريِ. تر بوجود آورده تر و قوي اي از داروها، حیواناتی سریع ها و مجموعه کردن
  ».هاي کاشتنیِ دیگه موفق شده اونا رو تربیت کنه استفاده از چیپ
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تونن در اون سطح به  اونا نمی«: گوید کند و می آنتوان سرش را از روي گزارشی که در دست دارد بلند می
بدنشون ظرفیت نگه داشتنش رو نداره، اون هم تا این حد قرار گرفتن در معرض . زندگی ادامه بدن

  ».واستفادهس

تونن  کشه، اما اونا می ي شومی انتظارشون رو می اگه بخوایم دورنگر باشیم، آینده«: کند تیماس موافقت می
  ».چند سال دووم بیارن، یا حداقل دانشمندا چنین اعتقادي دارن

  »ن؟ اونا براي چه کاري تربیت شده«: پرسد شارك می
هاي  هاي کوچک به شکار برن و هدف تونن در گروه ونا میا. اي نیست چیز خیلی پیچیده«: گوید تیماس می

ها به  این. هاي شکاري، که کافیه بوي اون فرد رو بهشون بدیم مثل سگ –شده رو دنبال کنن  از پیش تعیین
در محیط شلوغ ممکنه پریشان بشن و به جاي هدف تعیین . هاي شکاري قابل اطمینان نیستن اندازه سگ

اما همین هم قدم . و اگر رام نشن ممکنه به مربی خودشون هم حمله کنن. و شکار کنناي ر شده، افراد دیگه
  ».عظیمی رو به جلوئه
ها ساله  االن ده. اي پیشرفت کرده باشه دونستم اون تا چنین مرحله من هیچ نمی«: گوید آنتوان نجواکنان می
کرد  ا رو از این پیشرفت آگاه میاگه م. هاي کنترل روشون نصب کنیم کنیم مکانیزم که داریم تالش می

  ».تونیم هنوز هم می. تونستیم بکنیم خیلی کارا می
تو واقعاً فکر . نماها مربوط میشه حداقل در اون بخشی که به گرگ. ها تمامه کار لمب«: گوید شارك می

ت شما؟ و شو بسپره دس شه بچه کنی وقتی یه کلمه از این موضوع به خارج راه پیدا کرد، کسی حاضر می می
  ».هیچ شکی درش نیست –اینطور هم خواهد شد 

اگه بتونیم تحت کنترل . ن اما اونهایی که تو جزیره هستن هنوز زنده. حق با شماست«: کشد آنتوان آه می
  »...خودمون درشون بیاریم و این اکتشافات باورنکردنی رو پیگیري کنیم
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قبل از اینکه » شون زنده بمونه؟ ذاریم حتی یه دونه می کنی ما یعنی تو فکر می«: خندد رحمانه می شارك بی
بهترین راه زدنشون «: گوید آنتوان بتواند نسبت به این حرف عکس العمل نشان دهد، شارك به تیماس می

  »چیه؟ به سربازاي بیشتري احتیاج داریم؟

ستیم از طریق هوا به تون هاي نصب شده سالم مونده بودن می اگه چیت«. کند هایش را غنچه می تیماس لب
ها مخفیانه ازشون جدا شده یا قبل از ربودنشون  ي اون چیت اما همه. گیرشون کنیم صورت الکترونیکی زمین

  ».ترین راه اینه که کل جزیره رو بمباران کنیم ایمن. ن غیرفعال شده
  ».ن اونا یه زمانی انسان بوده. تونید همینجوري بکشیدشون شما نمی! نه«: زنم فریاد می

  ».حاال دیگه نیستن«: اندازد شارك شانه باال می
  ».دم من به شما اجازه نمی«: غرم می

  ».تونی جلوي منو بگیري تو نمی«: گوید او با صراحت می

دهم چند شاخه نورِ آبی میان نوك انگشتانم  برم و اجازه می یک دستم را باال می» .تونم راستشو بخواي می«
  .کند ک وري مرا برانداز میشارك ی.  ترق و تروق کند

  ».تو هیچ شانسی در برابرش نداري. اون جادوگره. تونه کارتو بسازه با یه فوت می«: گوید میرآ به او می
یابشون  هاي هدف ها و موشک جدا از اون، من به اون جنگنده. احتماالً نه«: کند کجی می شارك دهن

هاي ما چیه  گزینه. خوایم و بزنن، و ما هم پراي رو زنده میممکنه تصادفاً مقرِ پراي اتیم ر. اطمینان ندارم
  »تیماس؟

تونیم با  می«. زند آورد و روي آن می هاي آخرش را می گیرد، صفحه تیماس کپیِ گزارشِ خودش را باال می

اگه ما مستقیم . بیشترشون دانشمند و پزشک هستن. تعداد نگهباناي اونجا خیلی کمه. همین افراد بریم
  ».تونیم بریزیم داخل و کارو ترو تمیز انجام بدیم هشون رو هدف بگیریم، میپایگا
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  »مطمئنی؟«: پرسد شارك می
تونم یه فهرست کامل از همه احتماالت برات ردیف  خواد من می اگر دلت می. صد در صد«: گوید تیماس می

  ».کنم

  ».دوازده نفر حله. نیازي نیست«: زند شارك لبخند می
  ».سیزده نفر«: کند میآنتوان تصحیحش 

  ».کنی شوخی می«: خندد شارك می
  ».منم میام. نه دیگه تا این حد«

  ».این کار، کارِ سربازها و مریدهاست. آي نه نمی«: گوید شارك که لبخندش محو شده می
 تو مسائلی مثل این. کنم که یه قهرمانِ پرانرژي هستم من وانمود نمی«: گوید آنتوان با نجابتی لطیف می

دونم از  نمی. کنم حاال این نمایش رو من اجرا می. اما بهرحال باهاتون میام. تونم با شما برابري کنم نمی

اونا . ها هم هست و موضوعِ نمونه. کشیدش، قصد دارم به دادگاه بکشونمش خواید، اما اگه نمی پراي چی می
 آزمایشات سري یک که الزمه. ادامه بدیمیا شاید بتونیم کارمونو توي جزیره . باید به جاي اولشون برگردن

 ».بدم انجام کنم ارسال مرکز براي گزارشی که این از قبل رو

ي پراي رو ببندیم و کنترلِ  بذار ما بریم اونجا، پرونده. تونی انجام بدي اون کارو بعداً می«: گوید میرآ می
  »-با پرواز بیاي اونجا وتونی  بعد از اینکه کارِ ما تموم شد می. شرایط رو به دست بگیریم

درحالیکه با » !فهمید شما نمی«: زند آنتوان که براي اولین بار کنترل اعصابش را از دست داده فریاد می
من قرار بود . مسئول بودم مناین حادثه وقتی اتفاق افتاد که «. حرارت به ما خیره شده، فکش به لرزه افتاده

من با چنگ و دندون، با هزار زحمت باین . زنن مو با تیر می سایههمینجوریش هم همه . پراي رو کنترل کنم
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ي این جزیره چیزي بفهمه و اینکه من به شما اجازه دادم که  اگه مرکزِ فرماندهی درباره. شغل رو نگه داشتم
  »...با خیالِ راحت، بدون هیچ محدودیت و نظارتی وارد عمل بشید

ل می ي یک طرفه نیست و این فقط یه خواسته. ن مجبورم با شما بیامم«. زند آنتوان ملتمسانه به شارك ز .

تونم راهنمایی کنم یا  در مواقع لزوم می. ها رو شناسم، افرادش رو، نمونه من پراي رو می. تونم کمک کنم می
  ».بهتون هشدار بدم

س براي هیچ ک. اگه بیاي، خودت باید مواظب خودت باشی. کار خطرناکی خواهد بود«: گوید شارك می
  ».اندازه نجات تو جون خودشو به خطر نمی

وقت . تو این کار نمیشه از هیچ کس انتظارِ کمک داشت«: زند آنتوان دوباره تحت تاثیرِ اعصابش پوزخند می
  »دارم چند تا از چیزامو با خودم بردارم؟

به دنبال او از راه پله باال بقیه ما نیز . شود و گام زنان از دفتر خارج می» .نه«: گوید شارك خرناس کشان می

  .به راه بیفتیم ها جزیره گرگرویم تا به محل انتظارِ بالگرد برسیم، و به سوي  می

  !آووووووو
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  طُعمه
درحالیکه شارك و  .اگرچه اصوالً براي بیش از دوازده نفر جا ندارد. دهیم به زور خود را در فاریر هریر جا می

گیري، غذا خوردن و استراحت  چند بار براي سوخت. نیمک کنند، تمام روز را پرواز می جیمز به نوبت خلبانی می
. دهیم خوریم، بعد در شب به راهمان ادامه می غروب شام را در یک پایگاه نظامی می. آییم پاهایمان فرود می

 .کنم با استفاده از طلسمِ خواب، چند ساعت فرصت خواب پیدا می

بعد شارك ما . بحانه بخوریم، راه برویم و نرمش کنیمایستیم تا ص آخرین بار کمی بعد از ساعت نُه صبح می
برهایی که در  پردازیم، و شارك مسیرها و میان هاي مقر می به نقشه. دهد ها قرار می را در جریان برنامه

برویم داخل، پراي  –نسبتاً ساده است . کند توانیم استفاده کنیم را مشخص می صورت برخورد به مشکل می
ي اطراف دفترش را براي خودمان امن کنیم و همانجا سین جیمش کنیم، یا اینکه  منطقه اَتیم را بگیریم،

  .بدزدیمش و به سرعت از منطقه دور شویم

تیم دیگر زیادي از کنترل خارج شده. دهد میرآ این بار روشِ مودبانه را پیشنهاد نمی لطفات و نزاکت . پراي اَ
  .اي ندارد ها فایده در جزیره گرگ

آنتوان با کمرویی دستش . رساند فش را با پرسیدن اینکه آیا کسی نظر یا سوالی ندارد، به پایان میشارك حر

شه سعی کنید تا اونجا که امکانش هست به چیزي آسیب نرسونید؟ آخه بعضی از  می«. برد را باال می
هاي این افتضاح رو  ینهتونیم بخشی از هز اگه بتونیم بعداً ازشون استفاده کنیم، می. تجهیزات خیلی گرونن
  ».باهاشون جبران کنیم
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اگه این کار تموم شد و حرفی از خسارت خواستن بشنوم و کسی مدعی ما «. دوزد شارك به آنتوان چشم می
. کنم قبل از اینکه بکشمت مغز خودتو بخوري کنم و وادارت می بشه، خودم میام دنبالت، از پا آویزونت می

  »افتاد؟

  »-من فقط داشتم«: شود آنتوان سرخ می
  ».ساکت باش«: زند میرآ فریاد می

اگه پشیمون شدید، «. گذراند شارك یک چشمی همه را از نظر می. شود چیند، اما خفه می آنتوان لب ورمی
. برند درنگ دستشان را باال می هفت تا از نُه سرباز بی» االن آخرین فرصت براي کنار کشیدنه، کسی هست؟

هایش را به هم  بعد با صداي بلند دست» .شماها باید بازیگر طنز باشید«: گوید خند میشارك با طعنه و ریش
  »!کنیم حرکت می«: ایستد کوبد و می می

حاال دیگر راه . شود ایم، و در عرض چند دقیقه همه جا زیر پایمان آب دیده می دوباره در بالگرد نشسته

  .ید پیش برویمتا آخرِ این راه خونین و تلخ را با. برگشتی نیست
  

شان خالی از سکنه و بیشترشان غیرقابل سکونت  ي منطقه است، که همه جزیره، یکی از چندین و چند جزیره
همچنان . شود هاي وحشی و درختان زیادي در آن دیده می علف، گل. هاست ترین این یکی از بزرگ. هستند

هاي کوچک در کل جزیره  در گروه. بینیم را مینماها  کنیم، گرگ که با فاصله کمی از نوك درختان پرواز می
فکر نکنم دیگر چیزي از (کنند، بعضی مشغول خوردن هستند  بیشترشان دارند استراحت می. اند پخش شده

هیوالهایی تغییر شکل یافته، . ، تعداد کمی هم مشغول مبارزه.)حیات وحش طبیعی در آنجا باقی مانده باشد

رمو، با آن دندان ها همچنان که از باالي سرشان  بعضی. ها و عضالت قدرتمندشان ا، چنگاله شریر و پ
  .توانیم صدایشان را بشنویم هاي بالگرد نمی کشند، ولی به خاطر غرش پره گذریم به سویمان زوزه می می
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کند به زور راهش را باز کند و خود را نشان دهد، و در پاسخ به برادرهاي  گرگ درونم تالش می
نما تبدیل  بایست به گرگ می. شدگانِ گریدي هستم من یکی از نفرین. کشد صدا زوزه می اش بی شده دگرگون

ام گالویز شد و به  جادوي درونم با بخشِ گرگی. تنها دلیل نجات یافتنم این است که جادوگرم. شدم می

  .ام ماقِ درونم فرستادهام کامالً از این گرگ خالص شوم و فقط آن را به اع اما هرگز نتوانسته. پیروزي رسید
خواهد رام شود تعجب  ام کار سختی نیست، اما از اینکه بخشی از وجودم نمی عقب نگه داشتنِ غرایزِ گرگی

پا  ام پشت اگر به قسمت انسانی. اند دوند مرا به هیجان آورده موجوداتی که آزادانه زیر پایمان می. ام کرده
سپردم تا از بارهاي سنگینِ وظیفه  هاي حیوانی می ود را به دست لذتشتافتم، خ زدم، با آنها به وحش می می

  .شد تر می و مسئولیت خالص شوم، زندگی برایم بسیار ساده
شان موقتی  دانم آزادي زیرا می. کنم، اما برایشان متاسف هم هستم ام حسادت می به خویشاوندانِ تغییریافته

تیم . است براي اهداف مریض خودش  ها نمونهما را شکست دهد، او از این اگه اوضاع به هم بریزد و پراي اَ

آنتوان هورویتزر کنترل . اگر ما موفق شویم، زندگی براي آنها خیلی هم بهتر نخواهد بود. استفاده خواهد کرد
 شان کند و همه نوع آزمایشات را به دست خواهد گرفت و دانه دانه آنها را با خود خواهد برد تا کالبدشکافی

  .ناخوشایند رویشان انجام دهد
یک جورهایی خوشحالم که به جاي اینکه در این جزیره . اي آنجا نیستند- خیلی خوشحالم که گرِت و بیل

بهتر است آدم کالً از زندگی ساقط شود، تا اینکه بخواهد به عنوان یک قربانیِ . اند اسیر شده باشند، مرده
  .ربیفتد و عذاب بکشدناامید و فاقد خوي انسانی، با زندگی د

خونی با این  آنها هیچ رابطه هم. اند نماها را زیر نظر گرفته دیگران با تلفیقی از کنجکاوي و نفرت گرگ

مان نتیجه دهد،  اگر برنامه. آورند بلکه فقط آنها را دشمن به حساب می. هاي شوربخت ندارند شده دگرگون
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ا اگر پیچیدگی در کارمان پیش آید، ممکن است سربازان ام. نماها داشته باشیم نباید هیچ کاري با گرگ
  . ماند رحم بودن باقی نمی اي جز بی خودشان را با این هیوالهاي قاتل رودررو ببینند و در آن موقعیت چاره

هاي جزیره رسیدیم نگاهی سریع و  وقتی به کناره. زده نشده آنتوان تنها کسی است که از این منظره شگفت

نماها انداخت، و بعد چشمانش را بست، تسبیحی از جیبش بیرون آورد و شروع به دعاخواندن  دزدکی به گرگ
بینم با عقل  کنم، می آوردم، اما وقتی بیشتر در این باره فکر می اصالً او را آدمی مذهبی به حساب نمی. کرد

  22.اند رگرفتههاي کتابِ مقدس ب ها اسمشان را از یکی از آیه هر چه باشد لمب. آید جور در می
دیگر به آنتوان خیره . جنگد تا خود را آزاد کند نماست که می گرگ. آورم دهد و تقریباً باال می دلم پیچ می

نشیند و برایش احساس تاسف  با اکراه عقب می. دهم شوم و تمرکزم را به پس زدنِ گرگ درون می نمی
ی صدمه بزند کمی رها شود، حتماً طعم آزادي را به توانستم بگذارم در جایی که نتواند به کس اگر می. کنم می

  .چشاندم او می

. انتظار داشتم از حصار استفاده کرده باشند، اما هیچ حصاري نیست. گیرند دیوارهاي مقر در دید ما قرار می
ر نماها کنار دیوا بسیاري از گرگ. شود فقط دیواري طوالنی، مرتفع، ضخیم که با فلز پوشانده شده دیده می

کشند، و درحالیکه بويِ  اش چنگ می اندازند و بر سطحِ صاف و خاکستري اند، و خود را روي آن می جمع شده
این بو در بینی من هم . (کشند گوشت انسان مشامشان را پر کرده، به سوي آنهایی که داخل هستند زوزه می

  .)هانم فرونریزدلرزد ولی حواسم هست مبادا بزاق د هایم دارد می لب. شود احساس می
ي جزیره  ي کشیده آن را روي لبه. بینیم اندازِ مقر را می شویم، اولین چشم درحالیکه به دیوار نزدیک می

توانند  نماها فقط از یک طرف می گرگ. شود اند، به شکلی که از سه طرف به پرتگاه و آب ختم می ساخته

                                                             
 . م –و خداوند به عنوان چوپان در نظر گرفته شده ) گوسفند(در کتاب مقدس مسیحیان، انسان به عنوان لمب  22
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هایی که دارند براي  با آن چنگال) توانند ت که نمیآنتوان گف(حتی اگر قدرت شنا داشته باشند . حمله کنند
  . ها و شیبِ تندشان به دردسر خواهند افتاد باال آمدن از این پرتگاه
تعداد . هاي صاف و آلومینیومی کننده با سقف یک سري ساختمانِ خاکستري و کسل. مقر چیز خاصی ندارد

کند و درون میکروفونِ هدست حرف  اره میشود، که تیماس به آنها اش زیادي شیار روي زمین دیده می
  . زند می

سیستمِ . کنن اونا از این شیارا براي چفت کردنِ دیوارها به سر جاشون استفاده می«: دهد توضیح می
با وجود اینها، تغییرِ . هاي دیوار رو روش سر بدي تا به هم برسن کافیه شیارها رو بذاري و پانل. ایه زیرکانه

  ».ایه کار سادهبندي  فضا و طرح
  ».تونن اونقدرها هم محکم باشن اون دیوارا نمی«: غرد شارك می

طوري طراحی شدن که در مقابل هر فشاري از جانب طبیعت مقاومت . چرا هستن«: کند تیماس اصرار می

نما که براي رسیدن به اون طرف دیوار  تونستن ریسک کنن، اونم در برابر صدها گرگ معمارها نمی. کنن
  ».کنن شماري می ظهلح

حرکت آنجا  یک عدد بالگرد بی. شود یک بخش مخصوص فرود درون دیوار اصلی، به سمت چپ دیده می
ها دیده  اند، در همه طرف پرتگاه هاي کرباسی پوشانده شده موتوري هم که با پارچه چندین قایق. پارك شده

تخلیه، کارکنان به این صورت اینجا را ترك  به هنگام. هاي طنابی پشتشان روي هم ریخته شود و نردبان می
  .روند تا سوار شوند ها را پایین خواهند آورد و خودشان با استفاده از نردبان پایین می خواهند گفت، قایق

تیرها و  ریزند و هفت ها از نزدیکترین ساختمان بیرون می نشینیم، نگهبان به محض اینکه به زمین می

دهد  زند و دستور می شان از طریق یک بلندگو ما را صدا می یکی. روند ا نشانه میهایشان را به سمت م سوزنی
  . غیرمسلح از بالگرد خارج شویم
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شید، اما اگه نیازي نبود، نکُ«. آورد اش را به اهتزاز درمی هاي دستی و تفنگ» !خودشه«: زند شارك نعره می
دونن در آینده  شن خودشون می اینا وقتی وارد این شغل می. خیلی هم رحم و مروت از خودتون نشون ندید

اگه بهشون فرصت بدیم ما رو تیکه . همین حاالش هم هفده نفر رو کُشتن. کشه چه چیزي انتظارشونو می

  ».کنن پاره می
هایش به سرعت او  تیمی هم. کند شروع به تیراندازي میخیزد و  رود و روي زمین به پا می زنان بیرون می غلط

اش که همه نوع بازخورد جذاب به  حتی تیماس با به کار بردن سالحِ فراتکنولوژي. کنند را پشتیبانی می
  . شود همراه دارد وارد معرکه می

افشان پا  ي گلوله خزیم و به جاده کنیم، بعد پشت سر بقیه بیرون می من و میرآ نگاهی نگران رد و بدل می
آید،  آنتوان بعد از ما تلوتلو خوران بیرون می. مانند تا از بالگرد محافظت کنند گذاریم، و جیمز و ماریان می می

  . ي پیرهنِ بی نقش و نگارش را لکه دار کرده خم شده و عرق یقه. و همچنان مشغول نیایش است

اند یا  ها تا همین لحظه زخمی به زمین افتاده هبانتعدادي از نگ. هوا از شلیک گلوله ها برافروخته شده
ي شارك، از سر راه برداشتن  ي جوخه دیده براي اعضاي آموزش. کنند بقیه وحشیانه تیراندازي می. اند مرده

  .آنها کار آسانیست
 هایشان را باال اندازند و دست ها را می شوند سالح فایده بودن تالششان می چند تاي آخري که متوجه بی

کند دراز بکشند، بعد به مچ دست و  شتابد و وادارشان می لئو به سویشان می. نشیند تیراندازي فرومی. برند می
روند و  کند، بقیه سربازها به سوي درِ باز می همزمانی که او دارد این کار را می. زند پایشان دستبند می

دهد و بعد شمارش معکوس  گشتش را نشان میپیوندد، شارك سه ان وقتی لئو به آنها می. کنند اش می دوره

ي تیم جفت جفت به  بقیه. کنند وار شلیک می روند و مسلسل لیام و تري پشت سر هم داخل می. شود آغاز می
. کند خونریزي حالم را بد می. من و میرآ آخر همه هستیم و آنتوان و پیپ جلوي ما. روند دنبالشان داخل می
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ي دیگري  دانم که چاره می. کار درستی نیست. هستند انسانتی ندارد، اما اینها کشتارِ شیاطین برایم اهمی
  ...نداریم، و این آدمها خودشان جانی هستند، اما با این وجود

اند و در  لیام و تري به آخرِ اتاق رسیده. نورپردازيِ خوبی دارد. تهویه هوا و کولر دارند. داخل هوا خنک است

. اینجا محل زندگی است. هیچ نشانی از فرد دیگري نیست. اتاق یا راهروي بعديي رسیدن به درِ  میانه
آنهایی که بیرون . هاي خانوادگی به دیوار چسبیده ها و یا عکس خواب، کابینت، جالباسی، عکسِ مانکن تخت

اکنش نشان اي کاش به این چابکی و. اند حتماً انتظار حمله نداشته. اند زدیمشان حتماً مشغول استراحت بوده
  .آوردیم، ممکن بود نیازي نباشد آن همه کشتار راه بیندازیم اگر اینجا گیرشان می. دادند نمی

  »تو حالت خوبه؟«: پرسد درحالیکه منتظرِ فرمانِ پیشروي هستیم میرآ می
  ».نه واقعاً«: نالم می

، بلکه اونا رو همدست سعی کن به اونا به چشم انسان نگاه نکنی. دونم سخته می«: گوید به آهستگی می

  ».شیاطین بدونی
  ».اما شاید اونها چیزي درباره دیموناتا ندونن«: کنم اعتراض می

  ».گناه نیستن اینا بی. ن از هفده لمبی که کشتن که باخبر بوده«: گوید میرآ با شوریدگی می
  ».ده کشتن از این نوع منو آزار می. اما هنوز آدمن«

تو این دنیا . سعی کن همین منطق رو در وجودت حفظ کنی. این چیز خوبیه«. ندز پریده لبخند می میرآ رنگ
  ».بیش از حد زیاده 23هاي عشقِ ماشه تعداد آدمکش

  »مثل شارك؟«: شود لرزان نیشم باز می
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قبل از اینکه بتواند جواب بدهد . شود رود و به چیزي مابین اخم و پوزخند تبدیل می صورت میرآ در هم می
زند و دوباره به راه  ي حرکت فریاد می ي اجازه به نشانه –فکر کنم اسمش اسپنسر باشد  –بازان یکی از سر

  .رویم اُفتیم و بیشتر و بیشتر به قلبِ مقر فرو می می
  

توانیم بیشترشان  می. شود هر از گاهی یک یا دو نگهبان جلویمان سبز می. شویم با مقاومت زیادي روبرو نمی
شویم، آن هم وقتی که چندین  تنها با یک مانعِ واقعی روبرو می. نیم و دستبند بزنیمرا زنده خلع سالح ک

اگر . ي دیدشان عالی است نقطه. کنند بندند و آن را با اسباب و وسایل پر می نگهبان راهروي طوالنی را می
ش را از دست ا اما شارك خونسردي. گیر خواهیم شد سعی کنیم به سویشان بشتابیم، در میانه راه زمین

کند و محاسباتی انجام  پیپ اسبابِ روي هم انباشته شده را برانداز می. خواند او پیپ را به جلو فرامی. دهد نمی
مثل یک . آورد یک شیء گرد از آن بیرون می. گردد آورد و درونش را می اش را درمی پشتی دهد، بعد کوله می

  . سی ديِ ضخیم است
  »مهارت داره؟ 24فریزبی کی تو پرتابِ«: پرسد پیپ می
اي  باید دکمه«. اندازد نگاهی به پیپ می رود، بعد نیم گیرد، نشانه می او دیسک را می» .بده بیاد«: گوید لیام می

  »چیزي فشار بدم؟
  ».دي اما اگه زودتر پرتابش نکنی یه بازوتو از دست می. نه«

ي اشیاء  نزدیک به پایینِ تپه. راهرو را بپیماید کند تا مستقیم طول زند، بعد دیسک را پرتاب می لیام جیغ می
ها پرواز کنان به عقب پرتاب  ها و کابینت میزها، صندلی. شود خورد و به محض تماس با آن منفجر می برمی
رسیم و سربازان شارك هر که  چند ثانیه بعد به محل می. کنند هاي پشتشان را معدوم می شوند و نگهبان می

                                                             
 . م –کنند  دیسکی پالستیکی که بازیکنان براي هم پرتاب می 24
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کند به  شروع می. شود استفن روي مردي که به شدت زخمی شده خم می. زنند دستبند می را زنده مانده است
ي  گذارد و لوله افکند ، او را روي زمین می هایش نظري می کند و به زخم دستبند زدن به او، بعد مکث می

ي شلیک را از  توانم انعکاس صداي کرکننده گردانم اما نمی رویم را برمی. فشرد تفنگش را به سرِ مرد می

  . گوشم بیرون برانم
آنتوان . ي چوب، خون و هر چیزي که در بمبِ پیپ بود فضا را پر کرده ي تراشه بوي زننده. رویم پیش می

  !کنم باید مثل او مشغول به دعا شوم تقریباً حس می. کند هنوز دارد نیایش می
چند . روند دانند به کجا می ازها دقیقاً میرسند، اما سرب ها همه برایم یک شکل به نظر می راهروها و اتاق

تیم می هیچ عالمتی وجود ندارد که این مسئله را تایید کند، اما تیماس . رسیم دقیقه بعد، به درِ دفترِ پراي اَ
کسی خونه . تق تق«: زند صدا می. کند دارد و به نرمی دق الباب می او جلوتر از ما گام برمی. مطمئن است

  »نیست؟

  .ریزیم کند و همگی به داخل می ر را باز میبا فشار د
. یک تخت ساده. زند هاي مهتابی که نورشان چشم را می المپ. اند دیوارهایش خاکستري. اتاق بزرگیست

اش به سمت  کسی رویش نشسته ولی چهره. شود بلند سیاه و چرمین وسط اتاق دیده می یک صندلیِ پشتی
تیم باشدتوانم قسمت پایین  فقط می. ما نیست   .پاهایش را ببینم، اما مطمئن نیستم پراي اَ

کند تا ببیند مبادا مواد  با سر به پیپ اشاره می. نگرد به ما می. رسد جوابی نمی» !هی«: زند شارك فریاد می
تیرش را به سوي فرد درون صندلی نشانه رفته، آن  خزد و درحالیکه هفت او به جلو می. منفجره در کار نباشد

بعد سرش را تکان . رود اش در هم می کند و چهره گیرد، مکث می همچنان که به جلو زاویه می. چرخاند را می

ها  گردد، بعد دستش را روي یکی از دسته شود و صندلی را به دنبال سیم یا دستگاه می دهد، خم می می
  .چرخاند گذارد و صندلی را می می
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تیم است. کردم درست فکر می اند و چسب دور  پیچ کرده بینم که او را طناب اوج ناباوري میاما، در . پراي اَ
  .اند تا نه قدرت تکان خوردن داشته باشد و نه قدرت صدا دادن دهانش بسته

تیم به ما چشم می. ماند از دیدن این منظره دهانمان باز می دهد،  شارك آب دهانش را قورت می. دوزد پراي اَ

قبل از اینکه بتواند آن را از دهان . گیرد چسبِ روي صورت پراي را می رود و یک طرف زنان جلو می بعد گام
بینم  گردم و آنتوان هورویتزر را می به سرعت برمی. زند اي عجیب را بلند فریاد می او جدا کند، یک نفر کلمه

کند و  ادا می ي دیگر را با فریاد چند کلمه. ها نیشش تا بناگوش باز است که دستانش را باز کرده و مثل دیوانه
. شوم ایم می حاال متوجه دامی که به درونش پا گذاشته. خیلی دیر است. آید هوا پشت سرش به لرزه در می

  .شود کنم که با فریاد هشدار دهم، اما قبل از آنکه بتوانم پنجره باز می شروع می
بدشکل با ظاهري زنم، موجودي  زده به آن زل می همچنان که وحشت. ي تاریک و عظیم است ا پنجره
مل. لغزد روز از آن به بیرون می تیره هاي  ظاهر عمومیِ یک زن را دارد، اما پوستش پر شده از جراحات و د

. رسم بویی متعفن از آن به مشام می. هاي بدنش جاریست ي زخم عفونت و خون از همه. مانند حباب
. دار و ناهموار دهانش شکافی دندانه. ا گرفتهاند که در صورتی ویران ج هایی مملو از دیوانگی چشمانش کاسه

توانستم تشخیصش  بدون آن توصیفات هم می. شناسم از توصیفاتی که درویش کرده بود، این کثافت را می
  . دهم

  »دلت برام تنگ شده بود؟. سالم گرابز«: گوید چیزي که زمانی یونی سوان بوده، با صداي شرشرمانندش می
هایشان را به  درست پشت سرِ یونی، چند جین نگهبان، درحالیکه سالح. فرصتی براي جواب دادن نیست

گیري  شوند و به سوي ما نشانه بعد از هم جدا می. گیرند در سه ردیف، پهلو به پهلو جا می اند سینه چسبانده

اي با فریادي بلند دستور  ، فرماندهزده و تیمش بتوانند واکنش نشان دهند قبل از اینکه شارك حیرت. کنند می
  .شود ها از هم تکه پاره می ي گلوله دهد و هواي اطرافمان از تگرگ کشنده شلیک می
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  فصل شکار

  
شود و انرژي جادویی  اما مثل هر زمانی که گذرگاهی بین دنیاها باز می. شدیم اگر جادو نبود در جا هالك می

به شکلی غریزي از آن نیرو . کند، این بار هم انرژي از پنجره به درونِ اتاق فوران کرد را به داخل هدایت می
شوند و  ها مثل قارچ روي مانع ردیف می گلوله. سازم ها می گهبانکنم و مانعی بین خودمان و ن استفاده می
تر  شتابند مانع را قوي همچنان که سربازهاي بیشتري به داخل اتاق می. ریزند خطر به زمین می کامالً بی

گردم تا آن را به سپري یک سویه تبدیل کنم تا بتوانیم به آنها شلیک  کنم و همزمان به دنبال راهی می می
  .مکنی

. شود اُفتد و بعد ناپدید می کند و پنجره به تپش می قبل از آنکه بتوانم آن کار را انجام دهم، یونی امر می
ي آن در هوا قوي است، حاال مجبورم از نیرویی که  مانده شود، و با وجود اینکه پس جریان جادو متوقف می

  .خیلی زیاد. یادي از من خواهد گرفتتغییر دادنِ سپر نیروي ز. رود استفاده کنم تدریجا تحلیل می
  »تونی مانع رو حفظ کنی؟ چقدر می«: زند شارك نعره می

  ».چند دقیقه«: گویم حدسی می
  »!پیپ«: زند فریاد می
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یک راهروي فرعی در آن سوي دیوار . رود و به عقبِ دیوارِ سمت راستم می» .دارمش«: گوید او زیر لب می
شارك این مسیرِ برگشت را نگه داشته . کند ایم قطع می که از آن آمده هایی از ساختمان را هست که قسمت

  .بود تا اگر به راه فرار نیاز داشتیم از آن استفاده کنیم

تیم را آزاد می شوند تا به یونی سوان و  هاي آن طرف سپر دفاعی از هم باز می کند، و نگهبان میرآ پراي اَ
یونی . آیند متريِ مانع جلو می آنها تا چند سانتی. ي پیشروي دهند آنتوان هورویتزرِ پوزخند بر لب اجازه

  .کند زند و بعد با همان لبخند به من رو می لبخندي کج و کوله به سپر می
اما وقتی انرژي شیطانی وجود نداشته باشه چه . کارت خوبه گرابز«: گوید با همان صداي شرشرمانندش می

  . ایش همان استهزاء سابق آمیخته با خشونت را در خود داردصد» تونی انجام بدي؟ کار بیشتري می
  ».ي تو به اندازه«: غرم می

نه وقتی که این همه آدمِ به خوبی . اما من الزم نیست کاري انجام بدم. احتمالش هست«: خندد نخودي می

  ».شه روشون حساب کرد مسلح دور و برم هست و می
  »هشون دادي؟حقوق خوبی ب«: گوید شارك پوزخندزنان می

  ».آنتوان از طرف من اونا رو استخدام کرده«: گوید می
ي مبالغی مثل  من همیشه تو محاسبه. بیشتر آدما براي خودشون قیمت دارن«: خندد آنتوان دهان بسته می

  ».این استاد بودم
تیم چسب روي دهانش را می به «: زند گیرد جیغ می کند و درحالیکه انگشتش را به سوي آنتوان می پراي اَ

  »!گور خودتو کَندي! برم باالي دار هورویتزر خاطر این سرتو می

دوران حکمرانی تو به . تونی هیچ کاري با من بکنی تو نمی. احمق نباش«: گوید اي عاشقانه می او با زمزمه
  ».گردونم ها رو می حاال من هستم که لمب. پایانِ طبیعی خودش رسیده
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شدي  ي قدرت بودي، اما بالخره یه روز موفق می ه این روش؟ تو همیشه تشنهچرا ب«: گوید پراي با خشم می
  »پس چرا ما رو به دیوهاي هیوالیی مثل این فروختی؟. به زور منو بیرون کنی

  »خواي احساسات منو جریحه دار کنی؟ تو که نمی. مواظب باش«: غرد یونی می

تونن درمانِ لیکانتروپی رو به ما  متحدان ما می. ست هزمان، زمانِ طلوعِ دورانی تاز«: زند آنتوان لبخند می
اون زمانی که تو . من هیچ وقت به این بخش از کار عالقمند نبودم. اي از دریاست بدن، اما این فقط قطره

ما االن یه . کردم هاي دیگه فعالیت می نماها بودي، من داشتم تو شاخه مشغولِ هدر دادن پول روي گرگ
تونیم براي خودمون یه اجر و  ي نیروهاي فراطبیعی وارد بشیم، می ، ولی اگه به حوزهنیروي عظیم هستیم

  ».مقام ویژه داشته باشیم
  ».من حاضرم«: زند پیپ صدا می

وقتی . من هیچ وقت از تو خوشم نمیومد«: کند بعد به یونی رو می» .یک دقیقه صبر کن«: گوید شارك می

ست عنصر و حقیري. کردي غُر زدن بود می دستیار برانابوس بودي، تنها کاري که ي  تو مایه. تو خیلی س
  ».ننگ مریدهایی

به . خواد به من توهین کنید هرچقدر دلتون می«: گوید آزردگی نشان دهد می یونی بدون اینکه احساس دل
میرآ را اندازد و  نگاهی به دور و بر می» .خنده بینید کی می اونوقته که می. رسه زودي مرگتون فرا می

این دفعه . شانس آوردید که تو کار شري وِیل در رفتید«. کند لبخندش دوباره گُل می. دهد تشخیص می
  ».تونید فرار کنید نمی

  »تو در وِیل بودي؟«: کند میرآ اخم می
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بوي هر سه . خیلی وسوسه شده بودم که وارد سرداب بشم. من بیرون ایستاده بودم. البته«: گوید یونی می
... اما اربابم بهم اخطار داد حواسم به بِک باشه. گیر شده دونستم درویش زمین کردم و می ن رو حس میتاتو

  ».گاش-به کا

ها کارِ لرد الس و سایه بوده  سوءظن ما به اینکه حمله» .پس قضیه از این قراره«: گویم قروچه می با دندان
  ».خواید گاش رو می- شما کا«. است تایید شد

کردي ارباب من یه گوشه بایسته و بذاره شما از  نکنه فکر می. واضحه«: گوید غی مییونی تودما
قدرتمندترین سالحی که تا بحال شناخته شده بهرمند بشید؟ یا صبر کنه شما راه استفادشو یاد بگیرید تا 

  »دنیامونو نابود کنید؟
مطمئناً الزمش . بِک رو تیکه پاره کنننماها  اما چرا سعی دارید ما رو بکشید؟ ممکن بود گرگ«: کنم اخم می

  ».زنده –من رو هم همینطور  –دارید 

 –ي آشکارش منم  نمونه. ارباب جدید ما با مرگ ساخت و پاخت داره. اصالً و ابداً«: گوید یونی با تمسخر می
درو کنم، به همون من اومدم اینجا تا روحت رو . ها راه برم اون روح منو آزاد کرد و اجازه داد دوباره بین زنده

تر اینه که بذاریم دیگران کارِ کثیف ما رو  راحت. داشتم شکل که اگه بِک رو کشته بودیم روحش رو برمی
دونستیم شما ممکنه تا  ما نمی. گاشِ درونتون رو بدزدیم- ي کا شید قطعه انجام بدن، بعد درحالیکه نابود می

چند نفس . شود فشرد و خم می اش را می آید، سینه ینفسش بند م» -چه حد قدرت داشته باشید، بنابراین
  .ایستد گیرد، بعد دوباره راست می عمیق می

  ».خیلی سالم به نظر نمیاي«: خندم شریرانه می
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به زودي به مرگ . این فقط یه کالبد براي زندگیِ روحمه. این جسم خیلی دووم نخواهد آورد«: گوید می
از یه بابت مطمئنم، اونم اینه که عموي تو االن وضعش خیلی از من  اما. گردم، و البته با شادمانی برمی
  ».درست قبل از اینکه بیام اینجا دیدمش. تره خراب

  ».گی دروغ می«. زند از وحشت خشکم می
ارباب . ش نمیومد خیلی از اونجا بودن لذت ببره اگرچه به قیافه. اون رو یه قایق تفریحی بود. نه«: گوید می

م گرفت شخصاً با بِک روبرو بشه، و از اونجایی که درویش و برانابوس باهاش بودن، اونا جدید من تصمی
رد ردن، یا به زودي خواهند مرد. االن مدرست مثل تو که بعد از فروریختنِ مانع خواهی م.«  

هر «. دفشر خواهم بیشتر به او فشار بیاورم تا اطالعات بیشتري به من بدهد، اما شارك بازویم را می می
  ».وقتشه از اینجا بزنیم بیرون. چیزي که الزم بود بدونیم فهمیدیم

  »-اما درویش«: زنم فریاد می

: زند کند و به سوي پیپ نعره می شارك اینگونه حرفم را تمام می» .ناچاره خودش مواظب خودش باشه- «
  »!حاال«

لغزد و  یپ از سوراخِ درون دیوار مینشیند، پ همزمانی که گرد و خاك فرومی. دهد انفجاري کوچک رخ می
  .لبخند بر لب دارد. نگرم من به یونی می. روند بقیه به دنبالش می

همینجا . و یه سورپریز دیگه هم براتون مهیا کردم. تیم من بیرون از اینجا سراغتون خواهند اومد«: گوید می
  ».دیک باشمرسه خیلی بهتون نز الزم نیست وقتی مرگتون فرا می. مونم منتظر می
ترین  پراي چند تا از رکیک» حرف آخري نداري که بخواي به گوشِ مرکز برسه پراي؟«: پرسد آنتوان می

. برد از این حالت لذت می. زند کند، اما او حتی پلک هم نمی ام نثارش می هایی که به عمرم شنیده فحش
اگر . ي ما را فریب داده ام، اما او همه هبایست خودم را مقصر بدانم که زودتر متوجه خیانتش نشد اصوالً می
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تونیم  اگر سریع باشیم، می. قبل از سربازان یونی به بالگرد برسیم، احتمالش هست بتوانیم از اینجا بگریزیم
  .جانمان را نجات بدهیم

فهمانم چقدر در این حرفم  شوم و به او می و با او چشم در چشم می» !بعداً«: زنم به سمت یونی فریاد می

شوم، تا آنجا که ممکن است دردناك و آرام  ي بعدي که با او مواجه می واقعاً قصد دارم دفعه. جدي هستم
  .آرام بکشمش

خندد، بعد ریشخندکنان دست تکان  رش میوا در واکنش به این تهدیدم، یونی فقط با آن شوقِ دیوانه
  ».رسم مرد موزنجبیلیِ کوچولو تونی فرار کن، اما من بهت می فرار کن؛ با آخرین سرعتی که می«: دهد می

  .  اند همه رفته و فقط او و میرآ مانده. ي درون دیوار ایستاده کنارِ حفره» !گرابز«: زند شارك فریاد می
کنم و به  شده و سربازانش پشت می مانم، بعد به انسانِ دگرگون در چشم می یک ثانیه دیگر با یونی چشم

شنوم که  شوم، صداي چند ردیف پا را می همچنان که با فشار از حفره رد می. روم سوي راه نجات شیرجه می

شوند، که در واقع سربازهایی هستند که براي قطع کردن مسیرمان  با جار و جنجال از اتاق خارج می
  . شتابند می

  .25تعقیب و گریز
  

ي  دود مشغولِ بازي با پیشانه همزمانی که می. دویم توانیم می تیماس پیشرو است، با آخرین سرعتی که می
  . رسد از همه ما کمتر نگران به نظر می. کوچکیست که روي تفنگش دارد

تیم نفس اش به  و از باالي شانه» .ردیدشه به اون شارالتان اعتماد ک باورم نمی«: گوید نفس زنان می پراي اَ

  . کند من نگاه می
                                                             

از این قسمت از داستان، اسم . دهد بود که به تعقیب و گریز ترجمه شد، چرا که در زبان فارسی درك بهتري از ادامه ماجرا به دست می. The race is on: متن اصلی 25
  .م  –. نوعی بازي با حروف. تغییر پیدا کرده) The race is on( "تعقیب و گریز"به ) Open Season( "فصل شکار"این فصل از 
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اي رو - با توجه به تهدید قبلیت که گفتی من و بیل. نماها رو دزدیدي به ما گفت تو گرگ«: غرم می
  »کردیم؟ دزدي، چرا نباید حرفشو باور می می

  »بینی نکرده بودي؟ شچرا قبالً این اتفاق رو پی. کرد کار می توبهرحال اون براي «: پیوندد میرآ به بحث می

اگه قبل از اینکه برسیم بیرون بهمون ! کافیه«: گوید شود، شارك با غضب می وقتی پراي از خشم سیخ می
  ».شیم باران می همه ما گلوله –کنه مقصر این ماجرا کیه  برسن، دیگه فرقی نمی

اگرچه آمادگی جسمانی . کنم پا به پاي بقیه پیش رفتن برایم دشوار است حس می. رویم در سکوت پیش می

ها  ام مدت از آخرین باري که درست و حسابی ورزش کرده. ام دارم، اما زیادي خودم را به جادو عادت داده
  .ام از دست رفته به مرور آمادگی. گذرد می

وانند ت آیند، اما نمی گام به گام با ما پیش می. زنند شنوم که به سوي هم فریاد می صداي نگهبانانِ یونی را می
و اگر آنها قبل از ما به . ضعیف است خیلیما امتیازي اندك نسبت به آنها داریم، اما این امتیاز . جلو بزنند

  ...حیاط برسند، یا از قبل تعداد بیشتري از آنها بیرون باشند
در  کنم داریم کم کم فکر می. تر است کنم راهرو از آنچه روي نقشه نشان داده شده بود طوالنی احساس می
دویم، و سرنوشتمان این است که آنقدر دور خود بچرخیم تا باالخره با  پایان و پر پیچ و خم می یک راه بی

اما آنطوري . شاید بتوانم با جادو راه خروج را پیدا کنم. سربازهاي یونی رودررو شویم و در جا ما را درو کنند
وقتی که شرایط واقعاً ناامیدانه است از آن استفاده  باید جادو را عقب نگه دارم و فقط. رود ام هدر می انرژي
  .که احتماالً تا آن زمان چیزي باقی نمانده. کنم

رویم و به  با سرعتی بیشتر، شتابان بیرون می. تابد زند و نور خورشید به داخل می تیماس از یک در بیرون می
به جز جیمز و ماریان که در فاریر هریر . یمشو ها دراُفتادیم وارد می حیاطی که در آن با گروه اولِ نگهبان
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کند و  بینند، جیمز موتورها را تا آخرین درجه روشن می به محض اینکه ما را می. شود هستند کسی دیده نمی
  .سازد بالگرد را براي یک گریزِ سریع مهیا می

از . شوم نان سوار میکنم که در کنار دیگران، دست و پا ز خود را تصور می. رویم دوان دوان به سویش می

خندیم و یونی را جا  مان می کنیم و به فرارِ ناپلئونی ها عبور می شویم و با سرعت از روي آب زمین بلند می
و به . ها نخواهد بود دانم که به این راحتی اما از ته قلب می. سرایی کند گذاریم تا لعنت بفرستد و یاوه می

  . شود رسند و تیراندازي شروع می یونی به صحنه می بینی، سربازانِ شکلی کامالً قابل پیش
اما او . تر باشد پیپ لیمات جلوتر از همه است، و از تیماس هم پیش افتاده، پس اصوالً باید جایش از بقیه امن

ماند و خون زیرِ جسدش  حرکت می خورد، بی محکم به زمین می. شود باران می اولین کسی است که گلوله
  .شود جاري می

هاي خودشان آتش  چرخند و با سالح رك و بقیه، همزمان با افتادنِ پیپ، صد و هشتاد درجه دور خود میشا

  ».ما هواتونو داریم. از اینجا خارج شید! بدوید«: زند شارك بر سر من و میرآ نعره می. ریزند می
  »!نکنبحث «: زند دهد و فریاد می کنم به اعتراض، اما میرآ مرا به جلو هل می شروع می

» .تونیم همینجوري ترکشون کنیم ما نمی«: زنم شود فریاد می بینم نصف سرِ تري ناپدید می همچنان که می
از . خورد لئو هم از ناحیه شانه تیر می. اُفتد ماند، بعد یکباره به جلو فرومی یک لحظه به همان حال ایستاده می

تیم تفنگ تري را می. دهد دامه میرود، اما به تیراندازي متقابل ا درد دادش به هوا می قاپد و درحالیکه  پراي اَ
  .پیوندد کشد به دیگران می وار جیغ می دیوانه

اگه دستش به . تو تنها کسی هستی که اینجا اهمیت داره. شنیدي که یونی چی گفت«: کند میرآ غرولند می

  ».تو برسه کارمون تمومه
  »!دیمنه که حاال خیلی نجات پیدا کر«: زنم جیغ می
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ي ما باید نگرانش باشیم مرگه، اما براي تو، طبق چیزي که یونی گفت  تنها چیزي که بقیه«: گوید میرآ می
  »...گاشِ تو رو بگیره- ي کا اگر سایه بتونه قطعه. مرگ فقط شروع ماجراست

ل می توانیم به این راحتی  نمی. اند دانم حق با اوست، اما این سربازها با ما دوست شده می. زنم درمانده به او ز

  .رهایشان کنیم
  »- تونیم یه سپر بسازیم و می. یک مانع«: گویم کنان می خس خس

شی، یا اونا براي هیچ و پوچ جونشونو از دست  یا سوارِ بالگرد می«. زند میرآ یک سیلی محکم به من می
  ».دن می

نوردند،  ها نزدیک پایم زمین را درمی لهگلو. روم اندازم، بعد تلوتلوخوران پیش می نگاهی بی احساس به او می
خواهم فرار  اگر قرار باشد شارك و تیمش از بین بروند، نمی. چشمانم از اشک پر شده. آورم اما من کم نمی

  ».گاش نباید به دست سایه بیفتد- کا. ما انتخاب دیگري نداریم. کنم، اما حق با میرآست

رسد، صدایی که از آواي بالگرد و  صداي آژیري بلند به گوش می راه رسیدن به فاریر هریر هستم که در نیمه
کنم و نگاهی به پشت  مکث می. توانم جلوي خود را بگیرم نباید بایستم، اما نمی. ها بلندتر است تفنگ

اند یا زخمی  حداقل دوازده نفرشان کشته شده. گردند بینم که به ساختمان بازمی اندازم، و افراد یونی را می می
  .گریزند اما الباقی از صحنه می. اند ر زمین افتادهب

. ي من گیج شده او هم به اندازه. دوزد شارك خم شده بود، اما حاال ایستاده و به سربازهاي فراري چشم می
صداي سایش که از دیوارهاي خارجیِ مقر . شنویم شود، چیز دیگري می بعد، وقتی جیغِ ممتد آژیر متوقف می

  . آید می
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باید فکر اینجایش را . شود بینیم که چندین قسمت گشوده می گردانیم و دیوار را می سر موقع رو برمیدرست 
همه چیزِ اینجا از . داد به ما گفته بود ي شیارهاي روي زمین توضیح می تیماس، وقتی درباره. کردیم می
  . ان سادگی از هم جدا شوندیا به هم –توانند به هم بچسبند  هاي فلزي ساخته شده که به راحتی می پانل

لغزند و با جدا شدن از هم  ها می ایم، پانل آور به تماشا ایستاده همچنان که با احساس درماندگیِ تهوع
دهم که شکاف را بو  نما را تشخیص می چند ثانیه بعد اولین گرگ. آورند هایی در دیوار بوجود می حفره
نماي دیگر نیز به  دارد، درحالیکه چند جین گرگ لو خیز برمیرسد و به ج بعد بوي ما به مشامش می. کشد می

کنند و باالخره این آزادي را  پیکر به سوي ما حرکت می هاي غول همه شان، مثل ملخ. آیند دنبال او می
  .کشان حمله کنند و بکشند زنان و زوزه آورند که جیغ بدست می
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  باالتر از خطر
با فشار فراوان به دنبالش . کند و همه را به سوي تنها امید نجات رهبري می» !بالگرد«: زند شارك نعره می

ي یک آدم برفی وسط جهنم هم شانس رسیدن  بینم که حتی به اندازه رویم، اما در عرض چند ثانیه می می
  .توانند بدوند تر از ما می ترند و هم سریع زدیکنماها هم از ما به بالگرد ن گرگ. به آن را نداریم

آورنده  نماهاي یورش خواهد فاریر هریر را به پرواز درآورد تا از دسترس گرگ جیمز که از خطر آگاه شده می
پرد و  ترینِ جانوران در حین دویدن به هوا می یکی از بزرگ. ي کافی سریع نیست اما به اندازه. در امان بماند

شود بالگرد  نما باعث می کند، اما وزنِ گرگ ماریان به سویش تیراندازي می. گیرد طرف خلبان را میي  تیرپایه
ي  کشد و سر و دستش را از پنجره نما خودش را از تیرپایه باال می گرگ. کج شود و تیرها به هدف نخورند

  .دهد د و وحشیانه تکان میکن ي جیمز قفل می زده هایش را روي صورت وحشت آرواره. برد خلبان داخل می
. شود شود، و سعی دارد او را جدا کند، اما شکست خورده و سست می نما گالویز می جیمز ناامیدانه با گرگ

رود و به  چرخد، بعد یک وري به سویی می فش کنان به چپ و راست می بالگرد از کنترل خارج شده و فش
هاي  هایی که لکه شیشه. شوند جیغی کرکننده از جا کَنده می هاي بالگرد با پره. شود دیوارِ مقر کوبانده می

  .شود اما خالف چیزي که انتظار داشتم، منفجر نمی. شود ي بالگرد به داخل خم می خون رویش پاشیده و بدنه
وقتی که نیمی از . بینم که خونین و لرزان، تقالکنان سعی دارد از الشه بالگرد بیرون بیاید ماریان را می

گردانند و کارش را  او را به داخل برمی. دارند نما به سویش خیز برمی از بالگرد بیرون آمده، سه گرگ بدنش
  .کنند هاي بدنش با هم دعوا می سازند، و بعد سرِ تکه می
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  شارك با دقت نشانه. نما به ما رسیده قبل از آنکه بتوانیم براي جیمز و ماریان دلسوزي کنیم، اولین گرگ
کند و به سوي بالگردي که  بعد مسیرش را عوض می. زند اش می یک تیر درست وسط پیشانیگیرد و  می

  .کشد که دنبالش برویم بر سر ما هم فریاد می. دود وقتی آمدیم اینجا بود می

مهابا به آنها تیر  اش بی مانده شارك و سربازانِ باقی. کنند نماها به سرعت فضاي اطرافمان را پر می گرگ
توانم هیچ حس ترحمی نسبت به  نمی. آورند کنند و از پاي در می و آنها را مجروح و مضروب می زنند می

  .خورند یا باید بکشیم یا آنها ما را می. خویشاوندانِ بدبختم داشته باشم
همینطور . کند پشتی او را باز می شود و به چابکی کوله گذریم، تیماس روي بدن پیپ خم می همچنان که می

زند، سرش را تکان  آورد، لبخند می یک دستگاه بیرون می. گردد پشتی را می زنان درون کوله دود سوت که می
رسد تمرکزي روي فرار کردن ندارد، به هیچ وجه از  اگرچه به نظر می. کند دهد و با دقت جابجایش می می

  .آید ایستد و قدم به قدم با بقیه پیش می حرکت بازنمی

گیر انداختن آنها  –گیرِ گروه یونی پرت شده  هاي زخمی و زمین اسشان به بازماندهنماها حو بعضی از گرگ
شارك و تیمش به سوي آنهایی که سر . شود فضاي بین ما و بالگرد تا حدودي خالی می. تر است آسان

که چند ثانیه آن یأسی . آید امید درونم به جوشش می. کنند تا راه باز شود اند تیراندازي می راهمان قرار گرفته
  !ما موفق خواهیم شد. شود پیش احساس کرده بودم بخار می

لیام، استفن و لئوي . شوند، اما مهم نیست نماهاي بیشتر و بیشتري به ما نزدیک می گرگ. رسیم به بالگرد می
هبانی کنند ایستند تا منطقه را نگ زنند و می ترند را با شلیک گلوله زمین می زخمی آنهایی که به بالگرد نزدیک

  .تا بقیه بتوانیم سوار شویم
هیچ پاسخی . زند کشد و استارت می شارك با هیجان فریاد می. چپند شارك و تیماس درونِ اتاقک خلبان می

پریده سر بلند  اي رنگ با چهره. کند ي کنترل را نگاه می شود و زیرِ صفحه کند، خم می اخم می. نیست
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هیچ راهی نیست که «. شود بعد امیدوارانه به تیماس خیره می. هدد فحش می» ...جداش کردن«. کند می
  »؟...بتونی

این وسیله هیچ . نه«: گوید می. اندازد آورد و نگاهی به پایین می پشتیِ پیپ بیرون می تیماس سرش را از کوله

  .شود دوباره به جستجو در کیف مشغول می» .ره جایی نمی
  ».تونن شنا کنن نماها نمی گگر. قایقا«: گوید بریده می میرآ نفس

تونیم بند یکیشو  می. کشه تا یه قایق رو پایین بیاریم حداقل دو دقیقه طول می«: گوید پراي با ناراحتی می
تونن پشت سر ما پایین  اونا می. نردبون پایین بریم- اما بهرحال آخرش مجبوریم از طناب. ببریم و بندازیمش

  ».تونیم خودمونو برسونیم به هیچ وجه نمی. مونبیان یا از باالي صخره بپرن رو سر
  ».تونم باالي نردبون یه سپر بسازم می«: گویم زنان می نفس

کردي متوجه اون  وقتی نقشه رو چک می. براي اونجا به سپر بزرگتري نیاز داریم«: کند تیماس زمزمه می

انب دریا مورد حمله قرار گرفتن، ها روي دیوارهاي کنار پرتگاه نشدي؟ اونا رو ساختن که اگه از ج شکاف
تونن ما رو تیربارون  اگه بخوایم از اون قسمت پایین بریم می. ها بتونن بایستن و تیراندازي کنن نگهبان

  ».کنن
ها ایمن نگه  ریم ما رو از شلیک گلوله تونی کل مسیري رو که از صخره پایین می می«: پرسد شارك می

  »داري؟
  ».ونم امتحان کنمت می. دونم نمی«: نالم می
  »کسی پیشنهادي نداره؟. شیم حفاظ می زیادي بی. هیچ خوشم نمیاد«: غرد می

  »تونی دوباره ما رو به داخل مقر ببري؟ می«: پرسد میرآ از پراي می
  ».دونم من کدهاي امنیتی رو نمی. نه«
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  »تیماس؟«
  ».کشه طول می اي اما چند دقیقه. تونم کدها رو پیدا کنم می«: گوید او با آرامش می

لیام و استفن . نماي کوچک با لئو گالویز شدند و او را زمین زدند یک جفت گرگ. شود صداي جیغ شنیده می

جان لئو باز است و  اُفتند چشمان سرد و بی وقتی کنار می. کنند، اما خیلی دیر شده به سویشان شلیک می
  . دهپاره تبدیل ش هاي تکه جایی که باید گلویش باشد به رشته

  »-ها تالش کنیم و امیدوار باشیم که بیاید براي رسیدن به قایق. وقت نداریم«: کشد شارك آه می
. گیرم بازوي راست پراي را می» !غارها«: زنم شود و فریاد می ي جزیره در ذهنم تداعی می تصویري از نقشه

  »نزدیک به اینجا غاري هست؟«
  »- ندیدم. اي نبودم وژه کارهمن تو این پر. دونم نمی«: کند او اخم می

چه نوع «. کند با کنجکاوي به من نگاه می» .چند تایی نزدیکمون هستن«: پرد تیماس میان حرفش می

  »غاري مد نظر داري؟
  ».یکی که فقط یک راه ورودي داشته باشه، تا بتونیم با مسدود کردنش خودمونو توش حبس کنیم«

  »ه؟این کار چه سودي دار«: کند شارك اخم می
  ».تونم یه پنجره به دنیاي دیموناتا باز کنم اگه چند ساعت وقت داشته باشم، می« 

ل می هاي  مان کرده و گله اي که احاطه ها، بعد به دیوار شکافته شده زند، بعد به قایق شارك به من ز
  .کند دارد میزان شانسمان را محاسبه می. شوند ها وارد می نمایی که از بین شکاف گرگ
ها  تونیم به سمت دریا تغییر مسیر بدیم و از یکی از پرتگاه اگه به غار نرسیم، می«: گوید اس متفکرانه میتیم

  ».بپریم پایین
  »!برو که رفتیم. غار. باشه. پس نقشه شماره دو هم داریم«. دهد شارك سر تکان می
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 –از جان  –شویم و سرسختانه  می نماها مواجه ي گرگ آورنده هاي حمله ریزیم و با گروه از بالگرد بیرون می
  .رویم آوریم و در جمعیت انبوهشان فرو می به جلو فشار می

  
. کنیم کش باز می آور و زوزه راهمان را از میان موجودات وحشی، چابک، قدرتمند، حمله. دیوانگی وحشیانه

در هر طرف سه . دهند میاي تنگ تشکیل  شارك، تیماس، لیام، استفن، اسپنسر و پراي دور من و میرآ دایره
ایم، و در مسیري کج و معوج، آرام آرام پیش  مثل خرچنگ شده. شود نفر ایستاده و پشتشان به ما فشرده می

کشند،  شان را می کنند، اما درست پس از اینکه یکی باران می نماها را گلوله سربازها و پراي گرگ. رویم می
  .بعديگیرد، و همینطور بعدي و  بعدي جایش را می

ها رو امتحان  بیاید همون قایق. عمراً بتونیم برسیم«. شود و نظرم عوض می» !ست احمقانه«: زنم نعره می
  ».کنیم

ببین چقدر از حجم . اگه به دیوار برسیم، قسمت دشوار کارمون تموم شده. نه«. دهد تیماس پاسخ می
  ».ینجا هستننماهاي نزدیک به مقر حاال ا نماها کاسته شده؟ بیشترِ گرگ گرگ

هایش را دارد تا هدرشان ندهد، هر چند  دارد و درحالیکه حساب تعداد گلوله شارك که چشم از جانوران برنمی
  »بنابراین؟«: زند کند، فریاد می ثانیه یک بار شلیک می

  ».خره این روش حتماً یه مقدار زمان برامون می. من یه نقشه دارم«: گوید تیماس می
  »اي؟ چجور نقشه«: پرسم با ظن و گمان می

  »!بووومباز اونا که میگه «. دهد پشتیِ پیپ را به سویم تکان می تیماس کوله
هاي بیش از یک تفنگ بدنش را سوراخ  گلوله. خیزد نماهاي بسیار عضالنی و درشت به هوا می یکی از گرگ

نما سکندري خوران  گرگ. کند ا میاش او را از ما جد آید و با ضربه کنند، اما روي اسپنسر فرود می سوراخ می
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قبل از آنکه . اسپنسر از گروه جدا شده. اُفتد میرد و به زمین می دود و یک ثانیه بعد می به دنبال سرباز می
درحال مرگ فریاد زنان اسم زنی را صدا . کنند اش می بتواند دوباره به ما بپیوندد شش گرگ وحشی دوره

  .کند می

خواهد از جادو  بدجوري دلم می. رویم مان نداریم، و پیش می ي دوست مردهفرصتی براي سوگواري برا
ام را براي رسیدن به غار هدر دهم، وقتی به آنجا برسیم  اگر انرژي. استفاده کنم، اما مجبورم خود را نگه دارم

  .اي نخواهم داشت که پنجره باز کنم دیگر انرژي
کنند گاز بگیرند یا چنگ بیندازند و از  آیند، سعی می ما پیش مینماها مثل سگ قدم به قدم با  درحالیکه گرگ

شوم که تعداد بیشتري از جانورانِ  متوجه می. شویم ها عبور کنند، رفته رفته به دیوار نزدیک می بارانِ گلوله
ستند که اي ه آنها حتماً از آن جانوران پیشرفته. اند و منتظرند تر ایستاده هاي کوچک تر پشت سر نمونه درشت

تر  به جانوران ضعیف. اند جمعی تربیتشان کرده اند و براي شکارهاي دسته از نظر جسمی و ذهنی دگرگون شده

ایم خودشان وارد  پذیرتر شده مان کنند، و بعد وقتی ما آسیب دهند تا خود را روي ما بیندازند تا خسته اجازه می
  .گود شوند
هایی که  این. اند تر ساخته نماهاي جدیدتر و کشنده تا از این گرگها بیش از دویست  ي تیماس، لمب به گفته

یا بیرونِ  –اند  شان حتماً در کل جزیره  پخش شده این یعنی که بقیه. رسند دور و برمان هستند به پنجاه نمی
  .دیوار منتظرمان هستند

چ سودي در به یان بگذارم، اما هیرا با بقیه افراد گروه در م  گویم باید این احتمالِ وجود مصیبت با خود می
تر در کمین ما نشسته  تر و قوي هاي باهوش اگر بیش از صد تا از این وحشی. بینم وحشت انداختنشان نمی
اگر سرنوشتمان آن است، چه بهتر که . اي ندارد که نگران بقیه باشم دیگر فایده. باشند، کارمان تمام است

  .این آخرین دقایق عمرشان از امید پر شده باشد، نه وحشت
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اما هرگز کُند یا . رسند شارك و سربازها کامالً خسته به نظر می. رسیم بدون هیچ تلفات بیشتري به دیوار می

ست نمی توانند از مرزهاي خستگی و  اي هستند که می آنها واقعاً حرفه. دهند شوند و تزلزل به خود راه نمی س

  .فرسودگی عبور کنند و باز هم طاقت بیاورند
او، شارك و لیام . کنیم شویم و با فریاد تیماس مکث می هاي دیوار نزدیک می فبه یکی از شکا

استفن و . کنند نماهایی که در کنار دیوارِ رو به مقر هستند متمرکز می ي گرگ هایشان را روي توده شلیک
نزدیک  اند یا دارند هایی که هنوز حمله نکرده نماهاي رهگذر یا آن پایند و به گرگ پراي پشت سر را می

  .زنند شوند تیر می می
تفنگش را به میرآ » .چند ثانیه بهم وقت بدید«: گوید شود، تیماس می مان تثبیت می وقتی موقعیت پرمخاطره

  . کند دهد و جایش را ترك می می

  ».دونم چطور از این استفاده کنم من نمی«: کشد میرآ جیغ می
با » .ترین حالتش گذاشتم اینو روي ساده. شه رو بکشگیري کن و ما به سمت هدف نشانه«: گوید تیماس می

برد و چند قطعه ابزار کوچک  پشتی پیپ می دهد، بعد دستش را به داخل کوله آرنج میرآ را به جلو هل می
  .دهد چند تایشان را به دست من می. آورد بیرون می

  »همینجوري پرتابشون کنم؟«: پرسم می
اگه «. رود و با آنهایی که در دست خودش است ور می» .لشون کنیدم فقط برام حم ترجیح می«: گوید می

  ».درست پرتاب نشن، ممکنه در مسیر اشتباهی منفجر بشن، که به نفع ما نخواهد بود

  ».همه با هم دارن فشار میارن. تونیم مقاومت کنیم بیشتر از این نمی! تیماس«: زند شارك فریاد می
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بعد یکی از تجهیزات را به نرمی به جلو » .شه ي من عملی نمی ن نقشهاگه این کارو نکن«: گوید تیماس می
. نشیند نماهاي خشمگین به زمین می یک متر پیشِ روي ما و دو متر مانده به امواجِ گرگ. کند پرتاب می
کند، و بعد صورتش را با یک  یک بمب دیگر به دنبال اولی پرتاب می» .چشماتونو ببندید«: غرد تیماس می

  . پوشاند میبازو 
انفجار دومی تقریباً همزمان رخ . شود بندم، بمب اول منفجر می به محض اینکه به سرعت چشمانم را می

نماهاي پیش  انگار یک بولدوزر گرگ. اندازم نیم نگاهی می. گیرد جیغ جاي زوزه و غرش را می. دهد می
رده، یا مجروح روي ز. رویمان را شخم زده است اند، و گیج و سردگم ناله و  مین اُفتادهچند جین از آنها م

کنند، و از این قتل عام فاصله  آنهایی که در دو طرف هستند از خشم و ترس وق وق می. دهند شیون سر می
کند، یکی  قبل از اینکه بتوانند هوش خود را به دست بیاورند، تیماس سه بمب دیگر پرتاب می. گیرند می

  .چپ، یکی راست، و یکی هم مستقیم

  ».هاتون رو هم بگیرید شاید بهتر باشه گوش. تر از دو تاي اولی هستن اینا یه ذره مخرب«: دهد اخطار می
لرزش . شوند هایم چفت شده که آن تجهیزات منفجر می هایم روي گوش تقریباً دست. هشدار به موقعی بود

مثل میدان . رابی باورنکردنیستکنم، خ وقتی دوباره چشم باز می. لرزاند ایجاد شده مغزم را در جمجمه می
اند تقالکنان  آنهایی که در مسیر انفجار نبوده. بینیم است هاي جنگی می جنگ پر از جسد که معموالً در فیلم

حواس . دهند هایشان خون جاریست، از درد زوزه سر می کنند و درحالیکه از بینی و گوش نشینی می عقب
اند  حتماً دلیل درد و رنجِ شدید آنهایی که کشته نشده. تر است قويها  نماها خیلی از انسان پنجگانه گرگ

  .همین است
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بینم که موجودات  کنم و می به عقب نگاه می. گیرد گردد و یک بمب دیگر از من می تیماس خیلی تمیز برمی
ي  اندازه به. ها و نالیدن هستند چندین نفرشان مشغول مالیدن گوش. اند آن سوي دیوار با تردید ایستاده

  . اند اند، اما به همان مقدار به خود لرزیده آنهایی که در آتشِ انفجار سوختند آشفته نشده

نماهاي نجات یافته مثل یک گله  شود، گرگ کند و بمب منفجر می وقتی تیماس بمب را به سویشان پرت می
د، مثل یک رقاص دور خود ده تیماس یک کاله فرضی به سویشان تکان می. جهند کرده از جا می سگ رم

شاید . اندازد قاپد و روي آنهایی که درون محوطه مقر هستند می چرخد، بمب دیگري از دست من می می
اند برایشان کافی است که بدانند  ترین موجودات دنیا نباشند، اما این چیزهایی که دیده نماها باهوش گرگ

نماهاي پیشرفته با  حتی گرگ. اش دردسر است ، معنیکند وقتی یک آدمِ قدبلند و موقرمز چیزي پرتاب می
  .گذراند غرند و پا به فرار می خفت و خواري می

ي آن  دهیم، فقط مستقیماً به سوي آزاديِ جزیره وقتمان را براي تبریک و شادباش گفتن به تیماس هدر نمی

یم، چرا که مطمئنیم خیلی دویم، و همه مصمم هستیم از این آرامش نهایت استفاده را ببر سوي دیوار می
ماند و ابزار  او پشت سر می. کند تیماس تنها کسی است که فوراً شروع به دویدن نمی. طول نخواهد کشید

  . گذارد ي درون دیوار کار می بیشتري در زمینِ بین فاصله
اش نسبتاً  پشتی حاال کوله. گیرد کردم پس می هایی را که من حمل می رسد و بمب چند لحظه بعد به ما می

گذارد نیشش را  همچنان که چند تا از مواد مفنجره را در جیبش می. رسد، اما او نگران نیست خالی به نظر می
  ».م ي انفجار سرو کار داشته اولین بارم بود که با تجربه«: گوید کند و می به سوي من باز می

ل می مب استفاد قبالً هیچ«. زنم با دهان باز به او ز ه نکرده بودي؟وقت از ب«  

به پشت » .شون مطلب خونده بودم، اما این اولین فرصتی بود که تونستم اطالعاتمو امتحان کنم درباره. نه«
ي  هاي قطعِ عضوشده کند و به سوراخِ درون دیوار، گرد و خاك بلندشده به هوا، بدن سرش نگاه می
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گیرم؟ یا تو نمره دادن زیادي  از ده میکنی؟ هشت  تو چی فکر می«. کند نماهاي آش و الش اخم می گرگ
  »دست و دل بازم؟

  »!مغز، خفه شو و بدو ي سبک نابغه« : خندم می

***  
کنیم تا نفس بگیریم  مکث می. شتابیم دهد، به باالي سراشیبیِ کوچکی می درحالیکه تیماس راه را نشان می

ما دور و بر شکاف درون دیوار مشغول ن بینم که هنوز هیچی نشده چند گرگ می. و خود را جمع و جور کنیم
. شود گذارد و منفجر می خزند، یکی از آنها روي یک مین پا می همچنان که از بین آن می. بو کشیدن هستند

  .شوند بقیه با آخرین سرعت پراکنده می
خواهد جدا از آن، خیلی طول ن! خواهم روي اعصابِ سرنوشت راه بروم خواهد خوشحالی کنم، اما نمی دلم می

به محض اینکه راهی ایمن براي خارج شدن از مقر پیدا . گذاري نشده بیابند کشید که آنها یک شکاف مین

  .کنند، دوباره به دنبال ما خواهند آمد، اما این بار بیشتر مشتاق خواهند بود که ما را شکار کنند و انتقام بگیرند
کارد،  گذارد و مثل کسی که دانه می وچک کار میي ک ي دیگر باالي تپه شده تیماس چند جفت بمب کنترل

  .پوشاند با خاك رویشان را می
  »اون تو دیگه چیا داري؟«: پرسد کند و می پشتی اشاره می شارك با سر به کوله

چند تا مین و نارنجک تو جیبم دارم که اگه با مقاومت مواجه شدیم . چیز زیادي نیست«: کشد تیماس آه می
دیگه چیزي باقی . براي مسدود کردن ورودي غار مناسبه... طور براي کاراي دیگههمین. استفاده کنم

  ».مونه نمی

  »تر شد؟ اون عقب؟ هاي بزرگ اي هم متوجه گونه کس دیگه«: گوید زنان می پراي نفس
  .گوید اما فقط منم که این را می» .بله«: دهم به آهستگی جواب می



  ها جزیره گرگ –تم شکتاب ه  

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

تر، تو یه فاصله امن ایستاده بودن  عقب. ماها حتی از بقیه خونخوارترنن اون گرگ. کارِ هورویتزره«: غرد او می
اگه تعداد بیشتري از اونا وجود داشته باشه، یا اگه قبل از . ي مناسب بودن تا حمله کنن و منتظرِ لحظه

  .دهد سرش را تکان می» ...رسیدن به غار بهمون برسن

  ».دویست تایی از اونا وجود دارهاگه حق با تیماس باشه، کالً یه «: گویم به او می
  .پرد رنگ از رخسارِ پراي می

هیچ «: گوید زند و می اش جلوي چشمان پراي بشکن می کنان، با انگشتان سوخته قروچه شارك دندان
هر جوري که بخواید حساب کنید، اصوالً ما باید . هاي یأس نشنوما دیگه از این آیه. کدومش درست نیست

اي  تونیم از هر چیز دیگه وقتی از چنین چیزي جان سالم به در بردیم، پس می. اما نمردیم. مردیم تا االن می
  ».اگر هم با این حرف مخالفید، تو دل خودتون نگه دارید. هم نجات پیدا کنیم

ایستم  من هم می. اندازد آورد و نگاهی به جزیره می زند، بعد روي پاهایش فشار می پراي لبخندي ضعیف می

توانم  اما من می. توانیم ببینیم شود نمی ها و درختان ختم می زاري که به بوته چیزي جز چمن. شوم میو خیره 
  .شوند تر می دارند نزدیک. نماها را بشنوم ي گرگ زوزه

  ».شارك«: گویم مضطربانه می
بالً ق. ده کمرم بدجوري آزارم می«. نالد دهد و می و به خودش کش و قوسی می» .دونم می«: گوید می
  ».احتماالً بعد از این یکی، باید به فکر بازنشسته شدن باشم. وقت چنین مشکلی نداشتم هیچ

اند تا داستان را  هاییست که از جهنم زنده بیرون آمده ي آدم ي رها و زننده این خنده، خنده. خندیم همه می
  .آن سفر روبرو شونددانند که حداقل یک بار دیگر مجبورند با  براي بقیه تعریف کنند، اما می

هاي  لیام و استفن سر تا پا از خون، کثافت و تکه. خیزند زند و همه از جا برمی شارك با زبانش بشکن می
میرآ تفنگ تیماس را پس نداده است، بلکه آن را مثل یک بچه در آغوش . اند گوشت مودار پوشیده شده
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رسد، گویی براي  فقط تیماس خونسرد به نظر می. شتهلرزد، اما خودش را سر پا نگه دا پراي دارد می. گرفته
  . ایم مان کوفته و فرسوده شده بقیه. ایم گردش و تفریح آمده

. گور باباي محاسبات. ممکن است باالخره از این جزیره خارج شویم. دهد و همین به من امید می. ایم اما زنده

تاریخ باشد، و  باالي رکوردها، در کنار رکوردهاي  ترین فرارهاي تواند یکی از عظیم اگر موفق شویم، این می
خواهم زنده بمانم این است  تقریباً یکی از دالیل اینکه می.  مبارزات مرگ و زندگیِ برانابوس ثبت خواهد شد

  . ي نُه جان او نیست که به جادوگر ثابت کنم تنها گربه
آورد که گفت درویش، بِک و برانابوس رو  دم میي یونی را به یا فکر کردن به او، طعنه. هنوز زنده باشد اگر

آیا شرایط آنها حتی از ما بدتر است؟ آیا برانابوس، در کنار بِک و عمویم، . اند در روي سایه قرار داده شده
  زودتر از من به سوي زندگیِ پس از مرگ پرتاب شده؟ 

همچنان که به . دهد فریاد حکم می قبل از آنکه بتوانم این احتمالِ شوم را در ذهنم مرور کنم، شارك با

... فرار. شود ها و افکارِ دیگرم فراموش می ي آن ترس رویم، همه سرعت از یک سوي سراشیبی پایین می
  .در مغزم جا براي چیز دیگري نیست.  غار... نماها گرگ
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  ها غارنشین
  

یک سمفونی ناهماهنگ . رسد شود، و از همه طرف به گوش می ها شدیدتر می دویم، صداي زوزه هر چه می
بینیم، تا وقتی که  نماي دیگري نمی اما گرگ. گیرد گیري ما را دربر می هاي گرگانه مثل تور ماهی از غرش

پرد و  ن هشدار قبلی از باالي درختی پایین میشان بدو بر بزنیم یکی ي کوچک میان خواهیم از یک بیشه می
شوند، و اگرچه سربازان گروهمان به سرعت  زنان از ما دور می گیر غلت هر دو کشتی. زند شارك را زمین می

کنم مرگ رهبر گروهمان را  سعی می. کنند، مطمئنم کار از کار گذشته هایشان را روي جانور خالی می خشاب
  .به خود بقبوالنم

خیزد و با فشارِ شانه  لنگان به پا می لنگ. ارك هنوز کامالً براي قدم به قبر گذاشتن آماده نیستاما ش
توانند تیراندازي کنند، چون شارك که تفنگش را موقع  دیگران نمی. اندازد کش را کنار می نماي زوزه گرگ

  . حمله از دست داده سر راهشان است
  . نما بزند خواهد تیري به سرِ گرگ اسیمه میو سر» !بشین زمین«: زند استفن نعره می

پرد و همزمانی  آورد و روي جانور وحشی می او یک چاقو از کمربندش بیرون می. ي دیگري دارد شارك ایده
نما  گرگ. گیرد برد، براي تاثیرگذاري بیشتر گوش چپ حیوان را گاز می ي چاقو را در شکمش فرو می که تیغه
اما . کند زند و لباس و بخشی از پوست و گوشتش را پاره پاره می ك چنگ میکشد و به پشت شار جیغ می
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شارك چند لحظه بعد او را . اُفتد هاي جانور کنار می زند و دست شارك دوباره و سه باره به او چاقو می
  . کشد خوران کنار می اندازد و سکندري می

  . اندازد گران نگاهی به جراحاتش میو ن» خوبی؟«: پرسد میرآ از او که دوباره به ما پیوسته می

بدون توجه به خونی که در بند » .تا حاال از زخماي بدتر از این هم خم به ابرو نیاوردم«: غرد شارك می
  . اُفتد دارد و در کنار تیماس به راه می دارش را برمی شلوارش جمع شده، تفنگ خان

ي دوري از سمت چپ، همچون موجی  م که در فاصلهبینی نما می شویم، یک لشکر گرگ وقتی از بیشه رد می
همچنین صداي . شان باشند رسد جانورانِ جلودار از نسل پیشرفته به نظر می. آیند خروشان به سوي ما می

نماهایی که در مقر بودند  گروه گرگ –شود  هاي پشت سرمان شنیده می شکستن و خرد کردن از درخت
  . اند تقریباً به ما رسیده

چیزي جز یک عالمه سنگ و صخره که از » !اونجا«: زند دهد و فریاد می به راست تغییرمسیر میتیماس 
همچنان که سراسیمه پشت سر تیماس . آید به حرفش ایمان دارد بینم، اما به نظر می اند نمی زمین بیرون زده

  .وادار به باورش کردهخوانی او به همان خوبی باشد که ما را  کنم که مهارت نقشه دویم، خدا خدا می می
هایی که از مقر تا  آن. شوند نماها دارند نزدیک می شنوم که گرگ کنم، اما می موقع دویدن به عقب نگاه نمی

رایانه آوازِ زوزه شوند تا هم اند مخلوط می اند با آنهایی که تازه به صحنه رسیده اینجا به دنبال ما بوده ها و  س
نفسی داغ پشت گردنم . صداي یک انفجار اتمی هم فراتر باشد را بخوانندتواند از سرو  هایی که می جیغ

  .ي تخیلم باشد امیدوارم این فقط زاده. کنم احساس می
چرخد، و یک بمب از باالي سر  گیرد و لوالوار می رسد، آن را با دست چپ می تیماس به یک تخته سنگ می

. اند هاي من موسیقی نماها براي گوش فجار و جیغ گرگان. شود خوران از دید خارج می کند و تاب ما پرت می
ي جانوران نگاه مرا به خود جذب  خورم، منظره شوم و دورش تاب می سو می سنگ هم اما وقتی با تخته
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هاي گل در وسط یک تنور  ام مثل گلبرگ شادي. کند که چیزي کمتر از چندین متر پشت سرمان هستند می
  . شود داغ، در جا خشک می

نما او را ربوده باشد، وحشت  یک لحظه از این فکر که ممکن است یک گرگ. چ نشانی از تیماس نیستهی

آید و با اشاره ما را  و انگشتان باریکش از یک روزنه بیرون می  اما بعد بازوي استخوانی. گیرد وجودم را فرا می
  .خواند به درون فرامی

 به هم ما بقیه. شود می ناپدید تیماس بازوي و زند می رجهشی داخل به. رسد می روزنه به او از بعد شارك
 فاصله از وقتی اما. رسیم می هاست صخره در متر یک از کمتر ارتفاعی در شکافی به شبیه که کنارِچیزي
 بشود که هست بلند آنقدر پس است، تر ارتفاع کم بیرون به نسبت غار کف که بینم می کنم می نگاه نزدیکتري

  .به یک تونل شبیه است، تا یک غار واقعی، اما من از این مسئله شکایتی ندارم بیشتر.  دایستا درونش
. کند نماها تیراندازي می گیرد و به گرگ از باالي سرمان نشانه می. پرد بیرون می 26شارك مثل علی ورجه

ترسیدم به  ه میفهمم که آنها از آنچ شود و می متريِ گوشم شنیده می صداي غرشی از چند سه چهار سانتی
  .ترند ما نزدیک

گیرم مثل بازیکن بسکتبالی که گل  کشم و درحالیکه یک بازویم را دور کمر میرآ می وار جیغ می دیوانه
خورد و  او محکم به یکی از دیوارهاي داخلِ ورودي می. کنم زند، او را به داخل شکاف پرتاب می آبشاري می

  .نماها دور کردم از دسترس گرگ اما حداقل او را. کشد از درد فریاد می
کنم، چون هر دو همزمان  تقریباً با استفن تصادف می. دود پرد و دستپاچه جلو می پراي بعد از میرآ داخل می

شود از اینکه اینجا  کنیم و تصویري مضحک در ذهنم تداعی می مکث می. کنیم وارد غار شویم سعی می
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پاره  تا اینکه باالخره تکه» .بفرمایید شمااختیار دارید، اول «. دل شودبایستیم و تعارفی مودبانه بین ما رد و ب
  . پرم کوبد و من هم سپاسگزارانه زودتر از او به داخل می اما بعد استفن بر پشتم می. شویم و اثري از ما نماند

. ورودي است ي تیماس در حال نصب کردنِ یک سري ابزار به دور دیواره. اند میرآ و پراي به عمق غار رفته

اش حتی شاید اینطور به نظر برسد که یک  از حالت چهره. بینم که نیشش باز نیست براي اولین بار می
  .مقداري نگران است

نماها خالی  ي گرگ هایش را روي گله شارك هنوز نصف و نیمه بیرون از غار ایستاده و همچنانی که فشنگ
شود تیري  اُفتد و همچنان که از سر واژگون می ل غار میاستفن عقب عقب به داخ. کشد کند فریاد می می

نمایی را که تقریباً چیزي نمانده بود سرِ شارك را از بدنش جدا کند از پاي  با آن شلیک گرگ. کند شلیک می
  . در آورد

  »!برگردید«: زند تیماس نعره می

ما را پوشش دهد، پشت سر او به  لیام، که بیرون ایستاده بود تا بقیه. کند شارك به سرعت عقب نشینی می
شود، درحالیکه دستهایش را کامل باز کرده ولی  اما میانِ زمین و هوا متوقف می. زند داخل شکاف شیرجه می

آنها را . دارد هاي لیام خیز برمی کنان براي گرفتن دست شارك نفرین. کشد فریاد می. اند پاهایش را گرفته
  . کشد وباره جیغ میلیام د. کشد گیرد و به شدت می می

  . کند و دور تا دور شارك و لیام را تیرباران می» .طاقت بیار«: زند رود و فریاد می خوران پیش می استفن لول
رسد شارك او را گرفته، اما بعد با یک  یک لحظه به نظر می. آید متر جلو می لیام با تکانی سریع چند سانتی

شود از  بعد شکاف پر می. زند یک لحظه نور خورشید چشمانم را می .شود پیچ و تاب از غار بیرون کشیده می

زنند، و هر کدام  گیرند به هم ضربه می آنها یکدیگر را گاز می. نما هاي چندین جین گرگ سرها و بدن
  . آید خواهد نفر اولی باشد که داخل می می
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» !همه بخوابید رو زمین«: زند س نعره میقبل از آنکه بتوانند با هم کنار بیایند و به داخل غار بلغزند، تیما
اي روي یک چاشنی کوچک را  بینم او دکمه روم، یک لحظه می درحالیکه براي حفظ جان شیرجه می

هاي  ریزد و زوزه و غرش دهد و سقف دورِ ورودي پایین می ترینِ انفجارها رخ می بعد بزرگ. فشرد می

  . شویم و تاریکی، زیرِ زمین دفن میکند و ما در این ظلمات  نماها را خفه می گرگ
  

هوا از گرد و خاك و خرده آوار  –توانیم حرف بزنیم  در واقع نمی. گوید تا چند دقیقه هیچ کس هیچ چیز نمی

ایم و به  خیز و درحالیکه صورتمان را با لباس و تی شرت گرفته به دنبال هوایی تمیزتر، سینه. انباشته شده
سقف به پایین شیب دارد و بعد از کمی مجبور . گیریم ها فاصله می ه سنگکشیم، از خرد سختی نفس می

تر شدن  نشینیم و منتظر پاك شود که به ناچار می ایستادن تا آن حد دشوار می. شویم سرمان را خم کنیم می
  .ام بخوابم توانم همینجا که نشسته خیلی راحت می. ام من از خستگی از پاي درآمده. شویم هوا می
  »ست؟ کی هنوز زنده«: گوید کند و می ي کوتاه، چیزي تُف می بعد از یک سرفه. شکند سکوت را می شارك

  ».من«: دهد تیماس با شادمانی پاسخ می
  ».من«: گوید بریده می پراي نفس

  .کنم لیام رفیقش بود فکر می - » .من«: گوید رویی می استفن با تُرش
  .هایم راه دهم و هنوز حاضر نیستم هوا را به درون ریه» .من«: کنم شرتم زمزمه می ي تی از پشت پارچه

گرابز، رو چه حسابی منو اونجوري . ن هام خُرد شده کنم نصف دنده گرچه حس می. من«: نالد میرآ می
  »انداختی داخل؟

  ».سعی داشتم نجاتت بدم«: غرم می
  ».تونستم خودمو نجات بدم من خودم می«: گوید با عصبانیت می
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  »! مک نشناسگاوِ ن«
  »!خوك غیرتی«

  .اُفتیم زمان به خنده می هم

کس  هیچ» .قوه آورده یا نه حاال میشه یه نفر به من بگه آیا کسی با خودش چراغ. چه بامزه«: گوید شارك می
  »- پس همینجا تو تاریکی گیر. چه عالی«. گوید چیزي نمی

ل می و یک کشم شرتم را از روي صورتم پایین می تی. شود چیزي روشن می نور از . زنم وري به نورِ مبهم ز
کنان  تیماس هوم هوم. آید جانب تفنگ تیماس، از یک کنترل پنل کوچک که قبالً متوجهش شده بودم می

شود، اما فقط آنقدر که بتواند فضاي اطرافمان را  دهد و تابش بیشتر می یک سري تنظیمات رویش انجام می
لبخندش محکم و استوار سر جایش است، اگرچه در این نورِ سبزِ ضعیف . دکن سرش را بلند می. روشن سازد

  .رسد کمی ترسناك به نظر می

  ».یادم بیار وقتی این ماجرا تموم شد یه ماچ ازت بگیرم«: گوید شارك که سعی دارد لبخند نزند می
  ».گم جدي می. منم همینطور«: کند میرآ اضافه می

گیرد تا دیدمان بیشتر  که انگار چیز خاصی نیست، بعد تفنگش را باال می اندازد تیماس طوري شانه باال می
شود گفت در یک  یا بسته به اینکه چطور به آن نگاه کنید، می(ما در یک غارِ تنگ و محدود هستیم . شود

تر برویم حتی  تر است و هر چه داخل سقف از آن چیزي که در ورودي دیدیم خیلی کوتاه). تونلِ وسیع
هاي تیز  اي است و از سنگ زمین ماسه. زنند دار هستند و به من سیخونک می ها دندانه صخره. آید تر می پایین

اما آنقدر از زنده ماندنم، و بودن در . اینجا به خاطر انفجار، هم مرطوب است و هم پر از گرد و خاك. پر شده

دور و برم چیزي جز خوشحالی مطلق نما شکرگزار هستم که اینجا نسبت به محیط و  اي بدونِ گرگ منطقه
  .کنم احساس نمی –و کمی عشق  –
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  »این غار تا کجا امتداد داره؟«: پرسد شارك می
همینجا منتظر «. گذارد بعد تفنگش را زمین می» .این اطالعات توي نمودار ثبت نشده بود«: گوید تیماس می

نیازي . مانیم ظر میکشیم، منت امی نفس میدرحالیکه به آر. شود و چهار دست و پا از ما دور می» .باشید

سه ... تیماس چیزي حدود دو دقیقه. نیست به کسی بگوییم که اکسیژن ممکن است بسیار اندك باشد
  . چهار دقیقه است که رفته... دقیقه

تواند در  هر وقت دلش بخواهد، می. گردد بینم که دارد برمی قبل از اینکه صدایش را بشنوم، خودش را می
یه «: گوید می. گذارد دارد و روي پایش می گردد، آن را برمی کنار تفنگش بازمی به. سکوت مطلق حرکت کند

یه شکاف کوچیک . شه غار حدودا سی متر درازا داره، اما در آخر به دیوار ختم نمی. خبر خوب و یه خبر بد
  ».پس الزم نیست از خفقان بترسیم. شه هوا از اون سمت وارد می. بین سقف و زمین وجود داره

  »خبر بدت چیه؟. به نظرم این خبر خوبه بود«: گوید رك میشا

  .دهد هاي ماسه، سنگریزه و ریگ زیر پایمان را خراش می و با ناخن الیه» .زمین ناخالصی داره«
  »خوب؟«: غرد شارك می

تو هیچ  –ي اون طرف شکاف چقدر بزرگه  هیچ نمیدونم دهانه. هاي کوچیکه این منطقه پر از غارها و تونل«
اما اگه اونقدر بزرگ باشه که بتونن بیان داخل، یا بشه گسترشش داد، و بوي ما به  –ها نبود  کدوم از نقشه
  ».تونن از اون سوراخ به ما نقب بزنن نماها برسه، اونوقت می مشام گرگ

  ».تونیم مسدودش کنیم اگه شکاف کوچیک باشه می«. کند شارك اخم می
با اون . همونطور که گفتم زمین ناخالصی داره. تونه جلوشون دوام بیاره میاما اون ن. بله«: گوید تیماس می

شد یکیشونو با تیر بزنیم و با بدنش  می. کنن کشه که راهو باز می هایی که دارن خیلی طول نمی چنگول
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شو تونن زیر و اطراف ورودي رو ببندیم، اما بازم به خاطر اینکه خاك اینجا خیلی خیلی نامرغوبه، بقیه می
  ».حفاري کنن

  ».اما، ممکنه هیچ وقت این اتفاق نیفته«: کند خیالی اضافه می بعد با بی

اون پنجره که «. کند تا مرا ببیند بعد چشمانش را باریک می» .اُفته فرض کن می«: کند شارك فین فین می
  »شه؟ قولشو داده بودي چی می

حاضرم در راه بدست آوردن یک استامینوفن . شکنم دهم و با چرخاندن گردنم قولنچش را می به دیوار لَم می
  » .شم االن مشغول به کار می« 27.آدم بکشم
  »خواي ساکت باشیم یا تو دست و پات نگردیم یا هر چی؟ می«: پرسد شارك می

همچنان که دیگران شروع به بحث و . خوانم بندم و جادوي درونم را از پایین فرامی چشمانم را می» .نه«
هاي بسیاري  بسته به نوعِ جادوگر یا مغ، راه. کنم کنند، صدایشان را از ذهنم بیرون می یط میبررسیِ شرا

بیشترشان . ها مجبورند یک انسان را قربانی کنند، یا حتی خودشان را بعضی. براي باز کردن پنجره وجود دارد
کشد تا پنجره باز  ف روز طول میبراي یک مغ قدرتمند، هر کجا که باشد، نص. کنند فقط از اوراد استفاده می

  . کند، ولی براي بقیه چندین روز وقت خواهد برد
گشتن پایگاه خود قرار  ام، یک بار در غاري که برانابوس قبل از به دنبالِ سایه قبالً فقط دو بار پنجره باز کرده

جادو در فضا فراوان بود و در هر دو بار مقدار . اي واقع در دنیاي شیاطین بود بار دوم هم در منطقه. داده بود
به شارك گفتم . این دفعه کارم سخت و کُند خواهد بود. توانستم پنجره را کامل کنم عرض چند ساعت می

  -که ممکن است چند ساعتی طول بکشد، اما ممکن است به اندازه

  . پراند گاش است که مرا از جا می-، صداي کاچیزي بین هفت تا هشت ساعت طول بکشه
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  »وقتی بهت نیاز داشتم کجا بودي؟«: پرم ا به او میصد بی
  .زمان کافی نخواهی داشتگوید،  گیرد و می گاش شکایت مرا نادیده می- کا
  »منظورت چیه؟«

اونا بوي شما رو تو بینیشون دارن، و چند تا از . شن به غار نفوذ کنن نماها تا یک ساعت دیگه موفق می گرگ
  .پیدایش خواهند کرد. گردن نبال یک راه دیگه براي ورود میهاشون همین حاال دارن د باهوش

  تواند کمکمان کند؟ پرسم که آیا می گاش می- دهم، بعد از کا فحشی می
اول از همه، از اینجا خارج . تونید به خودتون کمک کنید خودتون میگوید،  اش می با همان ابهام همیشگی

تو باید به من اعتماد کنی و هر وقت بهت دستور . خواهم داد بقیه کارها رو وقتی که الزم باشه توضیح. بشید
  .فرصت زیادي نخواهی داشت. دم به سرعت وارد عمل بشی می

  .اما دوباره در سکوت فرو رفته است» گی؟ پس چرا االن بهم نمی«: زنم غر می

. ن پنجره ادامه دهم یا نهبا خود درگیرم که آیا باید به تالشم براي ساخت. کنم کشم و چشمانم را باز می آه می
-توانیم از آن استفاده کنیم یا برعکس کا داند که آیا می او نمی. گاش محتاط است- برانابوس نسبت به کا

خواهد من در این جزیره  شاید می. شاید سعی دارد مرا گول بزند. خواهد از ما استفاده کند گاش است که می
  .ه ارباب جدیدش تقدیم کندبمیرم، تا یونی بتواند روحم را بدزدد و ب

پراي دارد داستانِ . دهم کنم، به گفت و گوهاي اطرافم گوش می ي تصمیمم فکر می همچنان که دارم درباره
  .کند، اینکه چطور آنتوان هورویتزر با زرنگی سرش کاله گذاشت سقوط از قدرتش را تعریف می

. دونستم اون تا این حد پیش رفته باشه اما نمی شه، دونستم یه سري آزمایشات داره انجام می می«: گوید می

این کار هیچ هدف . لنگه کنه حس کردم یه جاي کار می وقتی فهمیدم داره یه گروه رو براي شکار تربیت می
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من بیشتر تحقیق کردم و از فساد موجود بیشتر سر در آوردم و عدم اطمینانم نسبت به این . درمانی نداشت
  ».ابالغ کردمآزمایشات رو به مرکز 

  »اونا بهت خیانت کردن؟. بذار حدس بزنم«: گوید میرآ به خشکی می

اما بیشتر اعضا طرف . شون تو این ماجرا دخیل بوده باشن فکر نکنم همه«: کشد پراي ابرو درهم می
جایی بعد از اون تنها چیزي که فهمیدم این بود که منو بسته بندي کردن و فرستادن اینجا، . هورویتزر بودن

  ».که تو این یک ماه یا هرچند مدت که گذشته نگران و مضطرب نگه داشته شدم
براي همینه که خیلی کم . ن ها از درون فاسد شده کرد که لمب درویش هم فکر می«: گوید میرآ به تلخی می

  ».دست باشن کرد اونا ممکنه با دیموناتا هم اما هیچ وقت فکرشو نمی. باهاشون سر و کار داشت
ي شیاطین با من  درویش هرگز درباره. دونستم من هیچ چیز در اون مورد نمی«: کند پراي اعتراض می

اگه بیشتر باهام . کردم که باید اطالعاتشو با ما در میون بگذاره صحبت نکرد، حتی وقتی که باهاش بحث می

  »- راه میومد، شاید
و حتی اگه تو هم به . را که تقصیر درویش نیستاین ماج. زنی به چه جرئتی چنین حرفی می«: غرد میرآ می

همین حاال هم . خورد باهاش کنار اومدي آواز آنتوان نرقصیده باشی، حداقل مطمئنم که هر جا به دردت می
ي تولید نسل هم مطلع بودي،  بندم از برنامه شرط می. اعتراف کردي که از چند تا از آزمایشاتش با خبر بودي

  »درسته؟
نه اینکه به تعداد زیاد تولید مثل شده باشن، یا به این درجه از هوشیاري رسونده «: گوید امی میپراي به آر
  ».باشنشون

  »بله؟. کردي اهداف کلی پروژه رو تایید می. دونستی اما تو اساس قضیه رو می«
  »ر بیاریم؟تونستیم گی اي می از چه راه دیگه. هاي بیشتري نیاز داشتیم ما به نمونه«. کشد پراي آه می
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  ».بندم نذاشتی روي دختر خودت تولید مثل انجام بشه شرط می«: زند میرآ پوزخند می
  »دونی؟ چی می 28تو از پِروال«. زند پراي خشکش می

شی  نماهایی نبود که تحت آزمایش قرار گرفتن، بود؟ تو حاضر نمی اما اون جزو گرگ. هیچی«: گوید میرآ می

تو بچه . شد به عنوان پیشرفت بهش نگاه کرد به هیچ قیمتی نمی. بیاريچنین کاري سرِ دختر خودت در 
  ».خودت رو جدا کردي

شده احساس تاسف  میابم که براي این لمبِ ازکار اخراج کند، و با شگفتی در ناك به میرآ نگاه می پراي غم
هایی که  رِ آزمایشپراي اعتقاد داشت که مسی. کنم احساس گناه را که درونش قلیان دارد حس می. کنم می

اگر پراي بخش اعظمی از زمینه را فراهم نیاورده . حاال آن روي سکه را دیده. کند خیرخواهانه است دنبال می
پراي در این ماجرا نقش بزرگی دارد، و آگاهی به این . توانست موفق شود بود، آنتوان هورویتزر هرگز نمی

  .دهد مسئله حتماً بدجوري او را آزار می

ي مخوفی نابود خواهند  گناهان به همان شیوه نماها بتوانند به داخل بیایند، بی اگر گرگ. ین مهم نیستاما ا
از آنجایی که هیچ . گاش اعتماد کنم یا نه- من باید تصمیمم را بگیرم که آیا به صداي کا. کاران شد که گناه

  .کنم یگاش را انتخاب م- ي کا ي واقعی دیگري ندارم، پیروي از توصیه گزینه
  ».تونم پنجره بسازم من نمی«

  .گردانند دیگران، شگفت زده به سوي من رو برمی
  »مشکل چیه؟ نکنه یونی بر ضد تو طلسمی کار گذاشته؟«: گوید زنان می نفس میرآ نفس

تا یک ساعت دیگه وارد . نماها اون یکی ورودي رو پیدا خواهند کرد گرگ. وقت نداریم. مشکل زمانه. نه«

  ».کارمون تمومهشن و  می
                                                             

28 Perula 
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  »زنی؟ بر چه مبنایی این حرفو می. بینیِ جالبیه پیش«: گوید تیماس می
تونم به اون سرعت  من نمی. ما یک ساعت وقت داریم«. کنم ام را روي شارك قفل می نگاه خیره» .جادو«

  ».پنجره باز کنم

  ».سعیتو بکن«: گوید او غرولندکنان می
ما مجبوریم یه راه دیگه پیدا . دم اونجوري فقط نیرومو هدر می«. دده سرم را به نشان مخالفت تکان می

  ».کنیم
هاي دیگه این غار رو انتخاب کردیم،  وقتی به جاي گزینه. اي نیست هیچ راه دیگه«: گوید او به سردي می

  ».تنها امیدمون تو بودي
ها به فکر  ترین فقط باهوش. نماهاي زیادي قرار باشه اون طرف جمع بشن فکر نکنم گرگ«: گویم به او می

چون ما رو فقط براي  –شک دارم اگه پیدا کنن به بقیه خبر بدن . اُفتن پیدا کردن یه ورودي دیگه می

  »...اگه بتونیم از پس همون چند تا بربیایم. خوان خودشون می
  »چی؟ از اینجا فرار کنیم؟ یه غار دیگه پیدا کنیم؟«: خندد رحمانه می شارك بی

  ».اي نیست این نزدیکیا غار دیگه«: گوید تیماس می
  »بینی؟ می«: کند شارك آب دهانش را تف می

هاي اینجا  گاه پرت. شاید حدود سه چهار دقیقه الزم باشه بدویم. اما به آب نزدیکیم«: کند تیماس اضافه می
در . یی سرمون نیادتونیم بپریم و احتماالً از این پرش بال می. هم نسبت به اطراف مقر ارتفاع کمتري دارن

  ».تونیم شناکنان به یه جزیره دیگه بریم این نقطه از چشم اونایی که تو مقر هستن دوریم، پس می
  »!جایی که بتونم یه پنجره باز کنم«: کشم هیجان زده فریاد می
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مه ما باید همینجا بمونیم و به همون برنا. من که از این نقشه خوشم نیومد«: گوید شارك سرسختانه می
  »...تونی با اطمینان بگی اونا پیدامون تو که نمی. مون بچسبیم قبلی
چند ثانیه بعد . رسد ترین نقطه غار به گوش ما می این صدا از تنگ. کند اي لرزاننده حرفش را قطع می زوزه

  .باشدشنویم، اما نه آنقدر دور که خیالمان راحت  اي دور می انعکاس دستمالی کردن و خراش دادن از فاصله
  ».یه ساعت«: کنم با افسردگی تکرار می

چیزي از مواد منفجره نگه «. برد کشد و خسته و درمانده یک ابرویش را براي تیماس باال می شارك آه می
  »داشتی؟

  ».چند تا هست، برا مواقع ضروري«: کند تیماس تایید می
  ».کنیم ن احتیاج پیدا میفکر کنم بهشو«. آورد شارك ترق و تروق انگشتانش را در می» .خوبه«
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  زورِ آخر
  

خیلی ناگوار است که درمانده اینجا بنشینی و . شان را انجام دهند و به ما برسند مانیم تا حفاري منتظر می
توانیم بشنویم که به آهستگی  می. شوند، بیشتر شود تر می نماها هر چه نزدیک صداي تونل زدنِ گرگ

رسد تعدادشان زیاد  ین است که به نظر نمیي مثبت ا تنها نکته. نالند کنند و از گرسنگی می خس می خس
گیرند به دنبال ما  ترهایشان تصمیم می گویا حرف من درست بود که گفتم فقط چند تا از باهوش. باشد

  . خواهند بگردند و ما را فقط براي خودشان می
ا ما با رضایت کامل ام. ترند تر و جانی تر، چابک تر، از بقیه قوي نکته منفی این است که این جانورانِ باهوش

شارك چند دقیقه پیش تعداد . دهیم تر هستند را به یک گله ضعیف ترجیح می این چند تایی که درنده
ها تقسیم کرد، ولی هیچ کدامشان کامل پر نشدند و فشنگ  همه را بین تفنگ. ها را حساب کرد فشنگ

توانند مثل  چون نمی. خواهند آوردهاي دستی هم داریم که خیلی دوام ن تفنگ. اضافی هم نخواهیم داشت
اگر بین اینجا تا دریا با تعداد بیشتر از چند جین . نماها را عقب نگه دارند قبل با شلیک مسلسلی گرگ

  .ماند نما مواجه شویم، مجبوریم فقط بدویم و بعد از آن هم فقط جنگ تن به تن برایمان باقی می گرگ
شود، و بعد ما را در تاریکی مطلق باقی  رنگ می آمد اول کم اس میدرحالیکه منتظریم، نوري که از تفنگ تیم

  .گذارد می
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زند، فقط روي  مان را بر هم نمی اش را کار گذاشته، و از دست دادنِ نور نقشه خوشبختانه تیماس مواد منفجره
  .گذارد اعصابمان اثر می

خواهد از این داخل  می. یجان آمدهاش به ه ِ در هم پیچیده نماي درونم از نزدیک شدنِ قوم و خویش گرگ

ام که  به حالتی احمقانه، من هم وسوسه شده. زادهایش برسد شروع به حفاري کند و سوراخی بسازد که به هم
تا حدودي مثل احساسی است که وقتی باالي . ور شود آن را رها کنم و بگذارم به شارك، میرآ و بقیه حمله

به فکر . دهد کنم، به من دست می ام و به خودکشی و سقوط فکر می یک پرتگاه یا ساختمان بلند ایستاده
ي برخورد به زمین و  شود اگر یک قدم به جلو بردارم، و خود را به سقوط بسپارم، لحظه اُفتم که چه می می

  ...خواهد هیجانِ تسلیم شدگیِ محض را تجربه کند بخشی از من می... تکه تکه شدن، و پوچیِ مطلقِ مرگ
. خودت را سفت بگیر. کنم ام و حاال هم همین کار را می همیشه گوشم را به روي این غُرغُرها بسته اما من

  .منتظر بمان. تمرکزت را حفظ کن

  
هایشان که به خاطر تالش و تقال کردن است به  زدن نفس توانیم بویشان را بشنویم و صداي نفس حاال می

. ایم ترین قسمت خزیده آنجا که برایمان ممکن است به کم ارتفاعایم، و تا  به انتهاي غار رفته. رسد گوش می
داند دارد چه  گوید که می کردم اگر از جریان انفجار فاصله بگیریم بهتر باشد، اما تیماس با اصرار می فکر می

  ».ما باید ریسک سوختگی رو به جون بخریم. وقت طالست«. کند می
شاید اولینشان همین حاال سرش را از سوراخی که . ا ما فاصله دارندنماها فقط یک متر ب رسد گرگ به نظر می

از تیماس . در این تاریکی حدس زدنش غیر ممکن است. اند بیرون آورده و به غارمان خزیده باشد ساخته

زند،  کند و سوت می اما او فقط هوم هوم می. ها را منفجر کند خواهم فوراً، قبل از آنکه دیر شود، بمب می
  ...منتظر... ر استمنتظ
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چشم و «: کند هایم به زودي منفجر خواهند شد، تیماس زمزمه می کنم عصب باالخره، وقتی که فکر می
چند ترکش و . شوند ها رو به بیرون منفجر می یک یا دو ثانیه بعد سنگ» .گوشتون رو ببندید، و دعا کنید

چشمانم را . کند نور به غار جریان پیدا می. تندها فقط چند خراش هس خورد، اما این ي سنگی به من می تراشه

  .توانم تشخیص دهم کنم، اما در این ابرهاي گرد و خاك فاصله زیادي را نمی باز می
رویم تا باالخره بتوانیم بایستیم و درحالیکه  و ما چهاردست و پا پیش می» !برید«: گوید تیماس سرفه زنان می

  .ایم بدویم تا کمر خم شده
. همه جا خونی است، و مسیر را لغزنده کرده. وشت، استخوان، دل و روده و مو روي زمین ریختههاي گ تکه

ام حاضر است با کمال  بخش گرگی. گذرد ایم زمان زیادي می از زمانی که صبحانه خورده. شود دلم آشوب می
  .هاي گوشت را بدهد میل آستینش را باال بزند و ترتیب همه این تکه

زنیم، درحالیکه استفن و شارك پیشرو هستند، من و میرآ در میان، و  ز تونل بیرون میخوران ا سکندري

رسد، اما  پس از تاریکی درون غار، نور خورشید بسیار باشکوه به نظر می. آیند تیماس و پراي از عقب می
خورند و  آلود این طرف و آن طرف گیج می نماي خون یکی دو تا گرگ. وقتی براي به آغوش کشیدنش نیست

ي زیادي داریم و  ها فاصله با آن سوي برآمدگیِ صخره. هیچ نشانی از بقیه نیست. دهند سرشان را تکان می
  .نماها پنهانیم از دید ازدحامِ گرگ

  »- بیاید. یاال«: گوید شارك هیس هیس کنان می
پشت . ه هوا پریدهبینم که ب نمایی را می چرخم و گرگ به سرعت می. شنوم صداي خرناسی از سمت چپم می

این جانوران . آیند ها بیرون می سه تاي دیگر با قد و باالیی مشابه از پشت سنگ. ها پنهان شده بود سنگ

  !مکار به کمین ما نشسته بودند
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نما  شارك همزمان با گرگ. کند اي پرت می آید و تفنگش را به گوشه نما روي شارك فرود می اولین گرگ
دهد، و سعی دارد قبل از اینکه جانور صورتش را   گیرد و به چپ و راست تکان می می او سر حیوان را. غرد می

  . بجود گردنش را خرد کند

رود، به جاي اینکه به  نمایی که به شارك حمله کرده نشانه می کند و به گرگ استفن اشتباهی سهمگین می
شود، دو تا از  فشرد و اولین تیر رها می همچنان که او ماشه را می. سوي سه تاي پشت سرِ آن تیراندازي کند

نماها او را  بینمش چون گرگ ماند، بعد دیگر نمی یک لحظه دهانش باز می. شوند آنها با او گالویز می
او حتی . کنند درخشد او را تکه پاره می هایشان زیر نور خورشید می ها و دندان اند و درحالیکه چنگال پوشانده

  . فرصت ندارد جیغ بکشد
کند و  نما مکث می گرگ. برد میرآ تفنگش را باال می. زند نما به سوي میرآ، من و پراي جست می خرین گرگآ

ل می نگاهی به . تواند به او بزند داند تفنگ چیست و چه آسیبی می کامالً واضح است که می –زند  به ما ز

ورد کرد، او را مجروح کرده اما نماي اول برخ شلیک استفن درست به باالي قلب گرگ. اندازد اطراف می
شارك موفق شده چاقویش را آزاد کند و . هنوز با شارك درگیر است و او را به داخل تونل برگردانده. نکشته

  .کند دارد گلوي جانور را رشته رشته می
دهد و به  مسیرش را تغییر می. کند تر را انتخاب می ي ساده خواست دنبال ما بیاید، گزینه ایی که مینم گرگ

. خورد تیر به او نمی. کند میرآ به سویش تیراندازي می. راند رود، و او را بیشتر به داخل غار می دنبال شارك می
  .خواهد دنبالش بدود تا به شارك کمک کند می

شود تا  کوبد، و خم می نماي اول را در هم می و با آرنج صورت گرگ» !از اینجا دور شید« :زند شارك نعره می
نما دوباره سر پا  همچنان که گرگ. اندازدش چرخاندش و به کناري می یک دور می. دومی را از کمر بگیرد

  »!برید«: زند دارد جیغ می شود و به سویش خیز برمی می
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  ».زود باش«: گوید زند و می ام می تیماس به شانه
  »- اما«. کنیم من و میرآ همزمان شروع به اعتراض می

اُفتد  به راه می» .انتخاب با خودتونه. یا فرار کنید و زنده بمونید. بایستید و بمیرید«: گوید تیماس با آرامش می

تیم هم پشت سرش   .و پراي اَ
با زور شارك را بیشتر به درون غار سوق  دو تاي دیگر. نماها هنوز سرشان به استفن گرم است دو تا از گرگ

اما مطمئناً چند ثانیه، و نه . بینیم، به جز آن چندتایی که گیج و مست بودند نمایی نمی دیگر گرگ. دهند می
  .ها سر در بیاورند چند دقیقه، بیشتر طول نخواهد کشید که بقیه دوان دوان خواهند آمد تا از کارِ انفجار و زوزه

. ام بینم که یک قدم جلوتر از فرمانِ مغزم به راه افتاده ا قصد قبلی تصمیمم را بگیرم، خود را میقبل از آنکه ب
احمقیم اگر دستورش را اطاعت نکنیم، و شارك . به ما دستور داده که فرار کنیم. ي ماست شارك سردسته

  .هاي احمق را تحمل کند هم آدمی نیست که با میل و رغبت آدم

نماها کشتی  بینم، این است که دارد با یکی از گرگ ي تنومند می از سربازِ بازنشستهآخرین تصویري که 
رود، درحالیکه با اکراه  هاي تونل فرو می گیرد و همزمان با چاقویش آن یکی را عقب نگه داشته و به سایه می

یرد و او و گ بعد گرد و خاك ناشی از انفجار شارك را دربر می. شود و سرسختانه از سنگرش دور می
  .سازد بلعد و از دید پنهان می نماها را می گرگ

. گذارم گیرم و به دنبال تیماس و پراي پا به فرار می گردانم، میرآ را می با فریادي از نفرت و ترس روبرمی
مطمئن بودم که او آخرین نفري است که در این گروه . رسد فایده به نظر می بدون شارك کارمان پوچ و بی

اما او درحالِ مبارزه جانش را از دست خواهد داد، و . بدون او کار ما هم مطمئناً تمام است. هد آوردکم خوا

اگر قرار است شکست بخوریم، حداقل . ي ما مدیونش هستیم و باید هر چه در توان داریم به کار بگیریم بقیه
  .مثل شارك دالورانه بمیریم
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هایی پشت  زوزه. کشاند کند و مرا به سوي خود می ا پر میدویم، بوي دریا مشامم ر همچنان که می > - 
. ایم اما ما مسیري مستقیم پیش گرفته. اند نماها دوباره رد پایمان را یافته گرگ. شود سرمان شنیده می

  .شانسمان پنجاه پنجاه است
وقتی به . دشهخو«: گوید نفس زنان می رویم تیماس نفس درحالیکه تقالکنان از یک سرباالییِ تند باال می

یواشکی » .کمتر یا بیشتر... حاال چند متر... تا به لبه برسیم... فقط شصت متر باید بدویم... باالي این برسیم
بهمون خواهند . تونیم نمی«. شود و چشمانش باریک ابرویش راست می. اندازد نگاهی سریع به عقب می

  ».رسید
  .کند هایم آتش گرفته و پاهایم درد می ششُ» .تالشمونو بکنیم... ما باید«: زنم فریاد می

و آخرین ... مونم من اون باال می. و با تیراندازي جلوشونو بگیره... یک نفر باید دراز بکشه«: گوید می
  ».کنم می... تالشمو

  ».همین حاالش هم خیلی مهره از دست دادیم! نه«: زند میرآ فریاد می
  ».شیم کنم هممون تلف میاگه این کارو ن«: گوید تیماس به سادگی می

تازه، اونا . من از همه کُندترم«. چند قدم از ما عقب افتاده» .کنم من اینکارو می«: گوید زنان می پراي نفس
  ».هستن مننماهاي  گرگ

  ».عاقالنه تره... موندن من. شغلم اینه. تیراندازي من بهتره«: گوید تیماس می
  ».و با هم بمیریم... با هم این کارو بکنیم بیا. چه غلطا«: گوید کنان می خس پراي خس

به ... یه زورِ دیگه و«. کوبد تیماس به پشتم می. ایم تقریباً به باالي سراشیبی رسیده» .خواد هر طور دلت می«
. گرداند میرآ رو برمی» ...میرآ. بدو، بپر و شنا کن. سرعتتونو کم نکنید و رو برنگردونید. رسید اونجا می

  ».مطالبه کنم... اون بوسی که قولشو دادي... تونم باالخره نمی. ..متاسفم که«
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اُفتد  ي مرد قد بلند فرو می چهره» .بوسیدمت در هر صورت نمی. من دروغ گفتم. نگران نباش«: گوید میرآ می
  »!کنم دارم شوخی می«: زند و میرآ یکباره فریاد می

تفنگ . گرداند ایستد و رو برمی دهد، می ت تکان میشادمان دس. گردد لبخند تیماس دوباره به صورتش برمی

بینم پراي  اندازم و می نگاهی می ام نیم از باالي شانه. کند دهد و شروع به تیراندازي می دارش را تاب می خان
نماها خیلی نزدیکند، چند جین هستند، و اعضاي  گرگ. گیرد هم متوقف شده و به زانو نشسته، و هدف می

  .کنند دوند و گروه را رهبري می تر پیشروي بقیه می رفتهتر و پیش درشت
اي جلوي دیدمان قرار  ها بطور فریبنده نوك پرتگاه. روم ي بلندي باال می پس از میرآ از باالترین نقطه

قلبم در سینه باال و پایین . اي متري که تماس حساب کرده بود با ما فاصله دارند گیرد، و شصد و خرده می
اصالً برایم اهمیتی ندارد اگر به خاطر شیرجه رفتن بمیریم، ! شویم داریم موفق می. رسم میرآ می به. پرد می

حداقلش این است که اینجا، در این . اگر آن پایین آب نباشد یا اگر جریان آب ما را در خود غرق کند

  ...میریم شده و وحشی نمی ي نفرین جزیره
. اند تا راهمان را ببندند به دو گروه تقسیم شده. روند اي پرتگاه میه از چپ و راست به سوي لبه! نماها گرگ

به جاي اینکه وقتشان را با تیماس و پراي هدر بدهند، دور . اند مان را حدس زده تر حتماً نقشه جانوران باهوش
ر دو گیرند و مانعی به قط کنیم، جلوي ما شتاب می همچنان که غرقِ در وحشت تماشا می. اند ما پخش شده

  .مانند تا ما نتوانیم تغییر مسیر بدهیم ها می در گوشه  بعضی. سازن ها می یا سه نفر در طولِ پرتگاه و صخره
کند و  گیرد، بعد یک سرشماري سریع می میرآ تفنگش را به سوي جانوران روبرویمان می. شویم متوقف می

لبخندي تلخ به هم . اندازد و شانه باال میکند  به من نگاه می. گذارد تفنگ از دستش بیفتد ناامیدانه می

ِ غیرقابل باوري تقریباً خم  با خستگی. اش را ندارم آید او را درآغوش بگیرم، اما انرژي بدم نمی. زنیم می
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ایم، آن هم  تسلیم شده. زنیم هاي تشنه نفس نفس می مثل سگ. گذاریم شویم و دست روي زانو می می
  .نماها نزدیک بیایند و وحشیانه کارمان را بسازند منتظریم گرگ ایم و درحالیکه به دام افتاده
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  هیوالي درون
  

ها و پشت  چند تا از چپ و راستش همزمان با چند نفر در کناره. کشد نماها آمرانه زوزه می یکی از گرگ
فرما  کند، سکوت همه جا حکم اما وقتی آن صداها هم فروکش می. دهند اش را پاسخ می سرمان زوزه

. ام ي این جانوران عادت کرده رحمانه بی هاي من به زوزه. کننده تر است سکوتی که از سروصدا گیج. شود می
  .آورتر است سکوت برایم وهم

تیماس و پراي هستند که . اندازم چرخانم و نگاهی می سرم را یک وري می. شنوم پشت سر صداهایی می
 نماهاي آن وقتی ما و ردیف گرگ. کنند اند اما شلیک نمی هایشان را باال گرفته کنند، تفنگ باالي تپه تقال می

شده  ي جانورانِ دگرگون چرخد و حلقه وار می آرام و دایره. رسد پراي گیج به نظر می. ایستند بینند می سو را می
عقب درحالیکه  آید، اما عقب تیماس در کنار او پیش می. کند گذراند، بعد به سوي ما حرکت می را از نظر می

آیند، سپس با  االي سراشیبی دنبالشان مینماهاي آن طرف تا ب گرگ. کند گیري می هنوز با تفنگش هدف
  .شوند ي یکی از آنهایی که نزدیک به پرتگاه ایستاده متوقف می زوزه

هایی که ژنشون  حتی اون. اونا سردسته دارن. انگیز چه شگفت«: گوید شود و می پراي به من و میرآ ملحق می
نماهاي  و به چند تا از گرگ» .داره اي هم وجود اعضاي مسلط دیگه. اصالح نشده هم فرمانبردار هستن

. هایش را به باد فراموشی سپرده زده شده، و براي لحظاتی ترس از این اکتشاف هیجان. کند تر اشاره می بزرگ
. شک دارم حتی آنتوان هم از این قضیه باخبر باشه. شد اگر به چشم ندیده بودم هرگز باورم نمی«
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» .ن ي واقعی تبدیل شده حاال اونا به یه دسته. داشت به موفقیت رسیدهآزمایشاتش خیلی باالتر از اهدافی که 
  .شود اشک شوق در چشمانش دیده می

  »شن؟ شه؟ بقیه از هم جدا می اگه رئیسشون رو بکشیم چی می«: پرسم می

ها  هشاید ماد –یا شاید هم ماده . گیره تر جاي اون نر رو می یکی از اون اعضاي مسلط. البته که نه«: غرد می
  ».اي کاش وقت داشتم یه مطالعه کامل انجام بدم«: کشد آه می» .برتري داشته باشن

و گروه  –نماها که موهاي خاکستري تیره دارد  ترین گرگ یکی از بزرگ - کشد  ي گروه زوزه می سردسته

روع به جهند و ش تر از جا می نماهاي کوچک چند تا از گرگ. کند ي محاصره می کردن حلقه شروع به تنگ
زنند یا  ترها کتکشان می شوند، یا آن قوي کنند، اما بالفاصله توسط اعضاي رده باال زمین زده می حمله می
  .ایستند برداري در یک خط می بقیه از روي فرمان. کشند آنها را می

کنیم به زور هم که شده از  کنیم و سعی می اونایی که وسط هستن رو تیربارون می«: گوید تیماس می

با توده آتش، اگه بتونیم چند متر از هم جداشون کنیم شانس فرار «. هنوز روبرنگردانده» .بینشون عبور کنیم
  ».داریم

  .دارد شود و تفنگش را از زمین برمی و راست می» .ام من پایه«: گوید میرآ می
  .رود اما او هم تفنگش را نشانه می» .اي نداره فایده«: گوید پراي نجوا کنان می

  .دارن بهشون بگو دست نگهگوید،  خبر می گاش بی- کا
کنند، ولی من یک دستم را باال  کنان به من نگاه می پرسش» !دست نگه دارید«: گویم بریده می نفس
  .گیرم که ساکت شوند تا بتوانم روي صداي مرموزِ درونم تمرکز کنم می

این جانورها به یه گروه . اهید مردتون خو یاد و همه اگه االن تیراندازي کنن، آشفتگی به وجود می
  .یافتگی بر ضد خودشون استفاده کنید شما باید از این سازمان. ن یافته تبدیل شده سازمان
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  »چطوري؟«: پرسم بلند می
  .به روشِ خودشون باهاشون بجنگ

  ».شم متوجه منظورت نمی«

قبل از آنکه بتوانم جواب دهم ؟ رو بهت بگم همه چیزمن باید  مگه. کشد صدا به شکلی تحقیرآمیز آه می
  .رو آزاد کن  گرگگوید،  گستاخانه می

  »کدومش؟«: کنم اخم می
  !اونی که تو وجودته احمق

  »- نمی«
  دارن بهتون نزدیک. گم انجام بده بهت گفتم بدون سوال و جواب هر چی می. فرصت جر و بحث نداریم

  .اعتماد کنبه من . بهش اختیار کامل بده. گرگ رو رها کن. شن می

ام تا آن را  تالش بسیاري کرده. ترساند نماي زیر پوستم چیزیست که کامالً مرا می گرگ. کنم تردید می
. ام که خود را آزاد کرده و کلی ویرانی و قتل اطرافم انجام داده هایم دیده در کابوس. محبوس نگه دارم

او به من . فهمد گاش این را می- کا. وندندها به حقیقت بپی ام که نگذارم آن کابوس تصمیمی قاطع گرفته
پس حاال چرا به من . نما را به اعماق وجودم بفرستم، آن هم وقتی که خودم بلد نبودم کمک کرد تا گرگ

  - ي دست دیموناتا خواهم شد اگر ي سایه است؟ بازیچه گوید هیوال را رها کنم؟ آیا این بخشی از نقشه می
گاش چنین -اند، کا ها چهاردست و پا به شش یا هفت متري ما رسیدهنما ، همچنان که گرگآخرین فرصت

  .دهد هشدار می

کنم و آن همه مانعی که طی یک سال گذشته ساخته  دهم و با جادو به درون خود نفوذ می صدا فحش می بی
ونم محافظت ي هیوالیی و تشنه به خ کنم، و دیوارِ امنی که مرا از نیمه درم و تکه پاره می بودم را در هم می
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. ام کند دامی برایش گذاشته ام وجود دارد گیج شده و فکر می گرگی که در هسته. کوبم کرد را در هم می می
کند که این یک درخواست واقعی است و شاد و خوشحال زوزه  کنم، درك می بعد، هر چه بیشتر تشویقش می

  .رساند کشد و خود را به سطح می می

شوند، و از  هایم دارند  در هم خرد می انگار استخوان. شود پوستم کلفت می. رود دماي بدنم یکباره باال می
  .شوند گیرند و باال و پایین پرت می یکدیگر فاصله می

کشد و سعی دارد کُمک  بینم که داد می به طور مبهم میرآ را می. کشم اُفتم و از درد فریاد می به زمین می
چشمانم سفت . دهم به نشان مخالفت سر تکان می. خواهد زنان دستورِ شلیک می کند، و تیماس که نعره

همینطور که . شوم آن خیره میگیرم و به  یک دست لرزانم را باال می. کنم خون در دهانم حس می. شوند می
بعد . زند هایش بیرون می گردند و مو از برآمدگی شوند، و انگشتانم به داخل برمی ها بلند می کنم ناخن نگاه می

  .زند شود و سوسو می دیدم تار می

ه هایم به سرف به خاطر تغییرات شُش. آید کنند و لبم کش می هایم رشد می خورند، دندان هایم ترك می لثه
آیند، بعد دوباره  شوند و کش می هایم چاك چاك می ماهیچه. تپد افتم و قلبم از هر وقت دیگري تندتر می می

خواهم کَر شوم، بعد محو  کند انگار که می هایم را پر می نویز سفید و پارازیت گوش. خورند به هم گره می
  .تاَم از هر زمانِ دیگري بهتر شده اس کنم شنوایی شود و حس می می

کنم  حس می» !شه داره به یکی از اونا تبدیل می«: کشد زند فریاد می تیماس که وحشت در صدایش موج می
  .گیرد تفنگش را به سوي من می

  .کشد گیرد و کنار می ي تفنگش را می و لوله» !نه«: زند میرآ فریاد می

ي دیدم بازتر شده و حاال  ، اما گسترهدیگر به آن وضوح قبل نیست. اند ها متفاوت رنگ. توانم ببینم دوباره می
دهم که با هم  تیماس و میرآ را تشخیص می. کنم بینم، انگار دارم از یک ذره بین نگاه می تر می خیلی دقیق
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ل زده گالویز شده بعضی . اند و خیره شده  نماها هم مکث کرده گرگ. اند و پراي اَتیم که با دهان باز به من ز
هایشان را در بدنمان فرو کنند، اما از ترسِ گروه غالب عقب  ، و مشتاقند چنگالکشند پنجه به زمین می

  .اند ایستاده

هاي گلویم منقبض  همچنان که ماهیچه. کشد، فریادي از شادمانی، پیروزي و خشونت است چیزي زوزه می
خیزم و بازوانم را کش  میشود، به پا  وقتی ادراکم کامل می. آید می منها از جانبِ  فهمم که زوزه شود، می می
ل می می زنم دهم و به بدنِ جدیدم ز .  

یک حیوان به لباس چه نیازي . ام، اما معذب نیستم برهنه. هایم تکه پاره شده و از روي بدنم فروافتاده لباس
  دارد؟

صدایی گرفته یابم و با  او را می. گردم ي گروه می بعد به دنبال سردسته. کشم دوباره، با وجد و شادي زوزه می
  .خوانم انگیز با اشاره او را فرا می با غرشی چالش. خندم و خشن می

دوباره زوزه . نما هستم یا انسان داند که من گرگ نمی. کنم بوي تردیدش را حس می. کند نما غرولند می گرگ
او . دارد میکشد به جلو خیز بر اي که می شود و با زوزه چشمانش باریک می. کشم تا حساب دستش بیاید می

ام را  فشرم، شانه پایم را در زمین می. تر است درشت است و بازوان قطوري دارد، اما فقط کمی از من بزرگ
  .کوبانم نما می ي گرگ دهم و به سینه تاب می

شود،  وقتی خشمگین از جا بلند می. کشند کنند و جیغ می اطرافیان او، همه موجودات ناله می. خورد زمین می
. ام قبل از آنکه دوباره بتواند سر پا بایستد به او رسیده. اُفتد دوباره می. زنم ه پهلوي سرش لگد میمحکم ب

این . نوشم کند و حریصانه می خون دهانم را پر می. گیرم کنم و گاز می هایم را روي گلویش محکم می دندان

م تا غروب همینجا قوز کنم و ذره توان می. کشیده نماي درونم تمام عمر انتظارش را می چیزیست که گرگ
  .ذره او را بخورم
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یکی از آنها که فرصت درخشیدن پیدا کرده، به جلو . اي متفاوت دارند نماهاي مافوقِ دیگر ایده اما گرگ
صدا، خود را از  با فریادي بی.  برد هایش را به عمق گوشتم فرو می پنجه. گیرد جهد و بازویم را می می

. کوبم کشم و با سر به صورتش می نما بیرون می بعد بازویم را از دست گرگ. کنم می نماي مرده رها گرگ

  .اُفتد دارد و فرو می اش ترك برمی جمجمه
کنم و  گیرمش، بلندش می از گلو و کشاله ران می. آورد کند یورش می یکی دیگر که تند و ناشمرده ورور می

آید وحشی  آنهایی که رویشان فرود می. کنم اب میبعد به سوي گروهش پرت. دارم باالي سرم نگهش می
  .کنند اش می پاره شوند و تکه می

هایی درازتر  تر و ناخن هاي پهن ترین است و شانه تا االن این بزرگ. گذارد نماي چهارم قدم جلو می گرگ
فکر . شد اگر رهبري در خونش بود، از همان اول سردسته می. رسد مضطرب به نظر می. ماده است. دارد
خواند،  اگر حاال مرا به مبارزه فرامی. ترین موجود این جزیره است، اما دل و جرئت زیادي ندارد کنم او قوي می

کند باید این کار را بکند، این که من باید یک به یک راهم را میان  فقط به این دلیل است که فکر می
  .ر اختیارم استباالي گروه باز کنم تا مطمئن شوم قدرت کامل د اعضاي رده

چند تا . خندم گذارم مشتش به کنارِ سرم بخورد، بعد می می. کند او هم ضد حمله می. جهم به طرفش می
مبارزطلب گیج و . کنند تر حرکت می دارم از وقتی که انسان بودم سریع هاي گره مشت. زنم مشت به او می

کشم، بعد  با تکانی سریع عقب می گیرم و سرش را می. گیرد منگ، سکندري خوران از من فاصله می
  .غرم و می... کنم هایم را روي گلویش قفل می آرواره
 –دهم  کنم و به کناري هل می او را رها می. شود هایش متوقف می غرم و ناله دوباره می. کند نما ناله می گرگ

کنم، بعد  گروه برتر نگاه می ي افراد به بقیه. آورد ایستد، و مطیعانه سر فرود می جانور می. است  هنوز زنده
  .دهد پرسم، اما هیچ کس جوابی نمی کنان سوالی می غرش. گذرانم آنهایی که فرمانروا هستند را از نظر می
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دهم در معرض  جوم و اجازه می کنم و گلویش را می روم، سرم را خم می ي قبلی می به سوي جسد سردسته
ي دیگري در  فهمم مبارزه مانند، می نماها سر جایشان می ا که گرگاما از آنج. ي دیگران قرار گیرم خطر حمله
... گذرانم کنم و همه را را از نظر می ایستم و پیروزمندانه نگاهی به اطراف می دوباره می. کار نیست

احساس قدرت و سرمستی . ي سه انسان هاي شوکه شده نماهاي ترسان، آنهایی که کُشتم، چهره گرگ
ي  همه. دهم اي بلند و طوالنی سر می کنم، و زوزه سرم را رو به آسمان بلند می. گیرد وجودم را فرا می

  .دهند ام را پاسخ می نماهاي اطرافم نیز مطیعانه و با احترام، زوزه گرگ
  . من هستندِ ي هلگآنها حاال 
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  زین به پشت
  

  »گرابز؟ خودتی؟«: گوید بریده می ها با چشمانی که از وحشت پر شده، نفس یکی از زن
القابی . نماها را به اسم نیازي نیست گرگ. ما اینجا گرابز نداریم. شوم کنم و به او خیره می گردنم را کج می

خودش جرئت داده مرا اینگونه خطاب  رسد به خاطر اینکه به به فکرم می. هاي انسانی هستند مثل آن ضعف
  .کند او را بکشم

  »گرابز؟«: گوید دارد و دوباره می او مردد یک قدم به سوي من برمی
خودم  –غرم  خشمگین بر سر آن گرگ می. دهد که عقب بایستد غرد و به او هشدار می نمایی می گرگ
شکمم . کنم چشمانم را روي زن قفل می. نالد گیرد و می او سرش را پایین می. توانم از خودم مراقبت کنم می

تر  خون یک انسانِ لطیف چقدر شیرین. ي قبلی روي لبانم مثل عسل است خونِ سردسته. کند قار و قور می

  خواهد بود؟
  »-اون ممکنه. خیلی نزدیک نشو! میرآ«: گوید آن یکی زن یکباره می

  ».زنه من صدمه نمیگرابز به «: گوید کسی که میرآ نام دارد با اطمینان می

هیچ . برم تا صورتش را تکه پاره کنم ام را باال می کنم و یک پنجه قروچه می اش دندان به خاطر گستاخی
اگر به خاطر این کار او را . این زن آخرین اشتباهش را دچار شد. کس حق ندارد به جاي من تصمیم بگیرد

  .بکشم، محض خاطرِ گروه، براي برقراري انضباطمن باید او را . شوند تنبیه نکنم، بقیه نیز پررو می
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. زنی تو به من صدمه نمی. لوس نشو«: گوید زند و می رنگ می ام لبخندي کم میرآ با نگاه به دست باالرفته
  »کنه؟ درویش رو که یادت میاد، نه؟ اگه این کارو بکنی درویش چه فکري می

کسی که وقتی نیاز به . درویش. کشم ن خرناس میام، نامطمئ درحالیکه دستم را مثل چکش باال گرفته

اند  ترینِ جانوران هم براي آنهایی که پرورششان داده حتی وحشی. محافظت داشتم، از من پاسداري کرد
  ...او. به کمک نیاز دارد. او به دردسر افتاده. اما درویش که اینجا نیست. اند احترام قائل

  . ایستد کند و دست به سینه می و سالح خودش را رها می» .مینتفنگاتونو بذارید ز«: گوید میرآ می
  »مطمئنی باید اینکارو بکنیم؟«: پرسد مرد قدبلند می

  »دیگه چی داریم که از دست بدیم؟«
آن یکی زن آب دهانش را قورت . گذارد اندازد و با دقت سالحش را به زمین می آن مرد شانه باال می

اند، و کامالً در اختیار من  سالح ایستاده شان لرزان و بی هر سه. آورد ا میدهد، اما درخواست را به ج می

از هوس آب . مشامشان از بوي انسان پر شده. کنم چشمانِ افراد گروهم به من دوخته شده حس می. هستند
یک سردسته  .اگر آنها را از غذا منع کنم، کنترلم بر آنها از دست خواهد رفت. دهانشان به راه افتاده، مثل من

خواهد از خیرِ این سه نفر بگذرم، اما رحم و مروت  بخشی از من می. باید کاري را که صحیح است انجام دهد
  ...ام را فراموش کنم و  ي انسانی ي خاطرات گذشته وقت آن است که همه. ام بهره نعمتیست که من از آن بی

سی که جرئت کرده با این لحن با من سخن از خشم چشمانم به دنبال ک. احمق نباشگوید،  صدایی می
تو مخلوطی از انسان و . آید شوم صدا از درونم می اما بعد متوجه می. گردد بگوید این طرف و آن طرف می

  .گزاري کنی تونی احکامِ جدید پایه تو می. ن نمایی که با جادو به هم پیوند خورده گرگ

  ».ما مجبوریم بخوریم. هم همینطور من. ان اما اونا گرسنه«: دهم در سکوت پاسخ می
  .کند ، و تصویري از مقر را در مغزم منعکس میجاهاي دیگه غذاي زیادي وجود دارهگوید،  صدا موذیانه می
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کنند، پس  آنها با شک و تردید نگاهم می. کشم زنم، بعد به سوي گروهم زوزه می صفتانه می لبخندي گرگ
دانم اگر نتوانم سر قولم  دهم که می کشم و قولِ دنیایی را می زوزه می غرم و آلودتر از قبل می دوباره و خشم

آنهایی که در . غرند زده می این بار در جوابم هیجان. شان بر ضد من شورش خواهند کرد بمانم همه

نماهاي روي  ي گرگ چند ثانیه بعد تقریباً همه. آیند هاي عقب هستند به سوي مقر به حرکت درمی ردیف
تنها چندین نفر از . آیند، و مشتاقند قبل از دیگران به ضیافت برسند ه سوي خشکی به حرکت در میپرتگاه ب

تر هستند، ملتزمینِ  تر و باهوش اینها، که از بقیه درشت. مانند ترند منتظرِ دستور من می آنهایی که پیشرفته
در ازاي این کار، از . انجام دهندآنها همراه من حرکت خواهند کرد تا دستورات مرا . شخصی من خواهند بود

  . اي به آنها خواهم داد هاي به دست آمده سهم شاهانه غنیمت
شان مبهم است  چهره. غرم و سعی دارم ارتباط برقرار کنم کنم و به نرمی می پاچه رو می هاي دست به انسان

دهم  دهم، و اجازه می اخم کنان، تارهاي صوتی درون گلویم را قالب می. فهمند چیزي از غرش من نمی –

هایم لطیف  هایم به داخل جمع و لب دندان. صورتم در هم رود و به چیزي شبیه به شکل سابقش برگردد
اگر آنقدر از چیزي که ممکن . ام فهمم که همیشه داشته حاال می. بر این جسم کنترلِ کامل دارم.  شود می

. توانستم با مهارت خودم را به این شکل درآورم میترسیدم، از همان بدو تولد  است به آن تبدیل شوم نمی
من به هیچ فُرم و شکلی محدود . من یک روح، نیرو و قدرت هستم. من چیزي بیش از گوشت و استخوانم

  . نیستم
  »گرابز؟«. گردد میرآ با نگاه در چشمانم به دنبال خوي انسانی می

  ».با خورده شدن فاصله داشتی یه ذرهفقط «: گویم اندازم و زیر لب می نگاهی تهدیدآمیز به او می
تر و  تر، بلندتر، پیچیده هایش را دورِ بدنِ پهن و دست» !خودتیتو «. شود ي میرآ از آسودگی پر می چهره

  .کند پرموترِ من حلقه می
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نما درونت  چه اتفاقی افتاد؟ گرگ«: پرسد کند و می پراي با مخلوطی از شیفتگی و وحشت مرا برانداز می
  »جر شد؟منف

  ».آزادش کردم«: دهم مختصر توضیح می

  »نما؟ تو انسانی یا گرگ«: پرسد تیماس مودبانه می
خورد و یک  چشمانش به سوي قسمت پایینی بدنم تاب می. گیرم یک قدم از میرآ فاصله می» .هر دو«

ما شلوارم را که ا –شود  نماها شرم و حیا سرشان نمی گرگ –شوم  زده نمی خجالت. برد ابرویش را باال می

باید به سرعت راه . وقت زیادي نداریم«: گویم زیر لب می. بندم دارم و دور کمرم می اي افتاده برمی گوشه
  ».بیفتیم

  »ها بپریم پایین؟ اینطور که فهمیدم حاال دیگه قرار نیست از صخره«: دهد میرآ محتاطانه نظر می
  »اخل مقر ببري؟تونی ما رو به د می«. کنم به تیماس رو می» .نه«

  »- بره، اما یه کم وقت می. بله«: گوید می
گردانم و  شوند، از دریا روبرمی وقتی دیگران به من خیره می» .ما گرسنه هستیم. سریع کار کن«: غرم می

  .اُفتم درحالیکه مشتاقم زودتر غذا بخورم، یورتمه به راه می
  

دانم که ظاهرم ترسناك است و تفاوت زیادي با  می. کنم از هر وقت دیگري احساس سرزندگی بیشتري می
قبالً هیچ گاه . اما برایم مهم نیست. اي که حاال فرمانروایشان هستم ندارم یافته نماهاي تغییرشکل گرگ

ام،  د سال اخیر تحمل کردهبعد از آن همه فشاري که در این چن. اهمیت نبوده ظاهرم تا این حد برایم بی
این چیزیست که قرار . ام کننده بدست آورده گاش، باالخره یک توازنِ راضی- کشمکش بین انسان، گرگ و کا
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نظیر بدریخت  مخلوطی از هر سه که به شکلی بی.  اینبلکه  –نما یا جادوگر  بوده باشم، نه یک انسان، گرگ
  .کنم مرم احساس تکامل میبراي اولین بار در ع. و در هم پیچیده است

ور شوم، که خیلی  اگر بهشان حمله. میرآ، تیماس و پراي نسبت به من محتاط هستند، و البته حق هم دارند
. دهم حمله نکنم اما ترجیح می. ام، آنها هیچ شانسی در برابرم نخواهند داشت هم به این کار وسوسه شده

به جز تیماس که براي  –احساس کنم دیگر به آنها نیازي ندارم پیمانانِ من هستند، و تا وقتی که  ها هم این
گاش -جدا از آن، همانطور که کا. مان پایبند خواهم ماند به دوستی –وارد شدن به مقر به او نیاز دارم 

  .توانم بکشم هاي بسیارِ دیگري هستند که می خاطرنشان کرد، آدم
اگر عقب . کنم اند، اما من سرعتم را کم نمی به زحمت افتاده ها براي اینکه قدم به قدم با من پیش بیایند آدم

نماها را تحت فرمان دارم، اما به طور غریزي  من گرگ. بیفتند، مجبورند خودشان از خودشان محافظت کنند
  .اگر تسلط کامل بر آنها اعمال نکنم، از دستم خواهند رفت. دانم کنترلی که بر آنها دارم شکننده است می
در حال حاضر روي انتقام گرفتن تمرکز . هایم را به گلوي یونی سوان برسانم نه منتظرم دندانصبرا بی

تقریباً هیچ قسمتی از افکارم به درویش و خطري که ممکن است در آن گرفتار شده باشد اختصاص . ام کرده
وقتی گوشت از . شیطان است که به ما خیانت کرده- تنها چیزي که برایم مهم است کشتن آن ماده. ندارد

اگر تصمیم . البته شاید. توانم به مسائل دیگر بپردازم آن زمان می... استخوانش کشیدم و در خونش شنا کردم

  .ها شوم ي گرگ نگیرم که اینجا بمانم و فرمانرواي جزیره
  

ا حس ترسِ سربازهاي داخل ساختمان ر. ي دستگاه امنیتی است تیماس شدیداً مشغولِ کار بر صفحه. مقَر
اند، و  ِ آنها بر ضد تیماس متحد شده چند تا از بهترین متخصصان فنی. دانند ما اینجا هستیم آنها می. کنم می

خواهند شاخ یکدیگر را  اند و می انگار که در دو سوي صفحه شطرنج ایستاده. کنند با او موش و گربه بازي می
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کشد  فقط کمی طول می. تیماس بهتر از آنهاست. زند یاما او موانع دفاعی آنها را یک به یک کنار م. بشکنند
  . تا او بتواند زرنگی خود را به آنها بچرباند

آنها در راهروي . کنم ترند را دنبال می با تمرکز بر حواصِ بویایی و شنوایی، حرکت آنهایی که به ما نزدیک

شود تیراندازي  هر چیزي که وارد میاند به  کنند و آماده هایشان را چک می اند و سالح تنگ به صف ایستاده
اگر طراحان براي این دیوارها هم، مثل دیوارهاي کناري، شکاف طراحی کرده . فایده است تالششان بی. کنند

قرار بود . اما آنها هیچ وقت انتظار یورشی مثل این را نداشتند. توانستند ما را درو کنند ها می بودند این
آوردند، قرار بر این بوده که  اگر دیوارهاي بیرونی تاب نمی. را انجام دهنددیوارهاي بیرونی عمل محافظت 

از . شود فرار کنند هایی که پشت مجتمع نگهداري می هاي ساختمان را مسدود کنند و با قایق ي ورودي همه
و رمزها هاي امنیتی  مغز بتوانند سیستم نماهاي بی کردند گرگ ها که بگذریم، فکرش را نمی ي این حرف همه

  . را دور بزنند

اما به آنها دستور داده شده . ي ما فرار کنند و راهی به سوي آزادي بیابند سربازها فرصت داشتند قبل از حمله
کننده  حتی شاید تماشاي مرگ آنها برایش سرگرم. تلفات براي یونی اهمیتی ندارد. که بایستند و بجنگند

  .باشد
دانم  نمی. در عمقِ مقر به انتظار ما نشسته است. فنش با بقیه فرق داردبوي زننده و متع. او هنوز آنجاست

  .چه احمقی است اگر چنین فکري کند. رسد کند زورش به من می شاید فکر می. چرا
ي شورش  هنوز آماده. شود طاقتشان دارد تاب می. کشند و دیگران هم به دنبالشان نما زوزه می یکی دو گرگ

چند دقیقه «: غرم شوم و می به سوي تیماس خم می. ا خیلی هم با آن فاصله ندارندو نافرمانی نیستند، ام

  ».شه ریخت می بعدش اوضاع بی. دیگه وقت داري
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من دارم به سریعترین حالت کار . شه عجله کرد تو کاري مثل این نمی«: دهد تیماس با آرامش پاسخ می
  ».کنم می

درسته که اول از همه به خودم . تونم جلوشونو بگیرم نمیاگه طغیان کنن من . سریعتر«: کشم خرناس می

  ».مونید کنن، اما شما هم از دستشون در امان نمی حمله می
  ».پس باید امیدوار باشیم زمان به نفع ما باشه«. کند زند، اما به هیچ وجه سرش را بلند نمی تیماس لبخند می

  ».کنی داري حواسشو پرت می. تنهاش بذار«: غرد میرآ می
  ».تونم همزمان کار کنم من می. نه حواسم پرت نمیشه«: گوید تیماس می

  »دونن ما اینجاییم؟ به نظر شما اونا می«: پرسد فشرد و می پراي یک گوشش را به دیوار می
: گویم به او می. آید که او مثل من حواسِ تیز ندارد رود، بعد یادم می از این سوالِ مضحک ابروهایم در هم می

  ».دونن و االن منتظر ما هستن می اونا«

قتل عام بوجود . نیروهامونو از دست خواهیم داد«: گوید کند به آهستگی می نماها را ورانداز می درحالیکه گرگ
  ».میاد

  ».چربه ما زورمون به اونا می. میرن، اما نه همه ها می خیلی«: کنم موافقت می
  ».ارزششو داره؟ شاید بهتر باشه سوار قایق بشیمو از اینجا بریم... . اما به این قیمت گزاف«: کشد پراي آه می

نماها تیراندازي  از هوا به گرگ. کنن اونا بعداً بازم سربازاي جدید وارد می}اگه ول کنیم بریم{«: گوید میرآ می
ونا صرفه ا دونیم، دیگه براشون نمی ها رو می حاال که ما قضیه جزیره گرگ –کشن  شونو می کنن و همه می

  ».رو زنده نگه دارن
خواستم  من می. اصالً قرار نبود ماجرا به حمام خون ختم بشه. از این وضعیت متنفرم«: گوید پراي زیر لب می

  ».زندگیشونو نجات بدم، نه اینکه مسئولیت یه قتل عام بیفته گردنم
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  ».شدي پس از اول نباید لمب می«: گوید میرآ می
دیگه وقتی براي جرو بحث «. زند ش نشان دهد، تیماس به آهستگی سوت میقبل از آنکه پراي بتواند واکن

  ».هاي جهنم به زودي گشوده خواهند شد دروازه. نیست

همزمان . خروشند کنان رو به جلو می نماها غرش گرگ. شوند ها از هم باز می پانل. فشرد اي را می دکمه
  .شود از خون سرخ میکنند و هوا  ها شروع به تیراندازي می انبوهی از تفنگ
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  تجسم موجودات

  
هاي  وارِ سربازانِ یونی به تکه بارانِ دیوانه شوند، و از گلوله یکی دو جین از آنها در عرض چند ثانیه کشته می

بدون . شود مان می تر شدنِ بقیه اما بوي تُند خون، فقط باعث وحشی. شوند گوشت رشته رشته تبدیل می
ها،  پریم و اهمیتی به گلوله ي در حال جان کندن یا مرده میها آوریم و از روي الشه مکث به جلو فشار می

  .گذارد هیچ یک از جانوران پا به فرار نمی. دهیم شدگان نمی کند و کشته خطري که تهدیدمان می
ام تا اولین کسی باشم که  توانم خود را مهار کنم، بلکه خود را به خطر انداخته من در میان افراد گروهم و نمی

باید عقب بایستم و بگذارم آنها کارِ کثیف مرا . عقلی است بی. کشد اش بیرون می نسان را از سینهقلبِ یک ا
به همراه بقیه به جلو فشار . دهم در اوج دیوانگی کنترلم را از دست می  اما براي چند لحظه. انجام دهند

  .ري در معرضِ تیر خوردن هستمنماي دیگ ي هر گرگ کشم و به اندازه غرم و نعره می آورم، درحالیکه می می
کنیم و  هایشان را از دستشان جدا می تفنگ. اندازیم رسیم و به آنها چنگ می زده می بعد به سربازانِ وحشت

. جویم شان را می کنیم، و استخوانِ واي چه جویدنی هایمان را بر گوشت نرم و شیرینشان فرو می دندان

خط سربازان زیر پاي ما . شود ها اضافه می شلیک گلوله و غرش هاي انسانی به صداي ناهنجار و خشنِ جیغ
ل  اُفتد از آنها عبور کرده قبل از آنکه بدانم چه اتفاقی دارد می. شود متالشی می ام و دارم به راهرویی خالی ز

مدعی شوم  هایم را باید بایستم، روي پا بچرخم و دوباره به درونِ غوغا و نزاع شیرجه بزنم تا قربانی. زنم می
  .آلود و وحشیانه مشارکت کنم و در این ضیافت خون
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تنها چیزي که به آن آگاهم کشتن و . ممکن است چند ثانیه یا چند دقیقه باشد. گذرد دانم چقدر زمان می نمی
هاي تُرد و اعضايِ  انتها و غلیظ از خونِ شور، گوشت جهنده، استخوان اي بی دنیایم به برکه. عیاشی است

هاي مرغ در یک مهمانی، به این طرف و آن طرف کشیده و  جسدها مثل بال. یِ آبدار تبدیل شده استداخل

  . شوند تکه تکه می
دهانم . گردند حواسم برمی –وقتی حسابی شکمم پر شده است  –رسد  ها به پایان می وقتی بالخره خونریزي

به . ام را خیس کرده گوش و بینیخون سر و صورت و . کنم را که از گوشت خیس پر است خالی می

ل می هاي سرخ و عضالنی دست اما هیچ . مانم احساس انزجار و شرم وجودم را فرا بگیرد زنم و منتظر می ام ز
من یک . در این قالب جدید به هیچ چیز اعتقاد ندارم. ام و نه شوکه شده زده نه وحشت. کنم چیز حس نمی

در دنیاي دیموناتا با جادو . کند هیچ تفاوتی نمی... نما و چه انسان چه شیطان بکشم، چه گرگ. قاتل هستم
ام  هایی که کشته نسبت به انسان. کنم هایم این کار را می ها و دندان حاال اینجا با دست. کردم سالخی می

براي جانوري مثل من، تفاوت واقعی وجود . ام ندارم هیچ احساس ترحمی بیشتر از شیاطینی که سرخ کرده
  . داردن

پریده و  هاي رنگ بینم که با چهره آنها را می. گردم چرخانم و به دنبال میرآ، تیماس و پراي می سر می
اش غیر  حتی تیماسی که معموالً خونسردي. اند چشمانِ از وحشت خیس، جلوي یک درگاه میخکوب شده

کنم،  هایم را پاك می یک دست لب زنم، با هایشان پوزخند می به چهره. رسد قابل نفوذ بود آشفته به نظر می
  .زنم تا تمیز شود بعد آن را لیس می
  ».متاسفم چیزي براي خوردن بهتون تعارف نکردم«. خندم با صداي خشن می

  »...این... تو... گرابز«. داند با چه کلماتی احساساتش را بیان کند میرآ نمی
  ».اي بود فانهجدال منص. دادم کاري رو کردم که باید انجام می«: غرم می
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اونجوري که . خندیدي در حال کُشتن می! بردي اما تو از این کار لذت می«: گوید زنان می میرآ با ترس، نفس
  »...نوشیدي می

  ».خوب تشنم بود«: اندازم شانه باال می

نماهاي پیشرفته هستند به کنار  ام را که همه گرگ قبل از آنکه میرآ چیز دیگري بگوید، ملتزمین شخصی
اما بیشترشان دور . اند هایشان مرده بعضی –آیند  ي آنهایی که انتخاب شده بودند نمی همه. خوانم خود فرامی

  .کنند چکد، مثل غول نیششان را باز می هایشان می شوند و درحالیکه خون از چانه من جمع می

  .رویم  میي اجساد باال و از تپه» .بیاید بریم و یونی رو پیدا کنیم«: گویم به آنها می
. هایشان وقتی فهمیدند شانسی ندارند عقب نشینی کردند بعضی. ي سربازانی که آنجا بودند کشته نشدند همه

دانم با چه امیدي  نمی. نماهاي گرسنه به دنبالشان هستند دوند آن هم درحالیکه گرگ آنها دارند درون مقر می
روند آنها را خواهند یافت و از کشاله ران تا فرق سر پاره هر جا ب. به دنبال راه فرار هستند؟ کارشان تمام است

  .دویدن فقط کمی ورزش و نرمش به این کشتار اضافه خواهد کرد. خواهند شد
یا هر آشغالی که (یونی فقط یک آدم است . تسلیم وسوسه نشدن و با گروه به شکار نرفتن برایم دشوار است

براي کنترل کردن غرایز . توانم تعقیب کنم و بکشم تند که میهاي دیگر هس خیلی). حاال به آن تبدیل شده
گویم که یونی ارزشش را دارد، و لذت کشتن او از مرگ دوازده  به خود می. ام باید تمرکز به خرج دهم حیوانی

  .انسان بیشتر است
تم احساس پرداخ گري می شدم و به وحشی کنم شاید اگر تسلیمِ هواهاي نفس می فکر می. ام اما من راضی

  .دوست دارم حاال که کشت و کشتار خوب است، آزادانه به این کار بپردازم. شادي بیشتري داشتم
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من تفنگ . کنند روند و خود را مسلح می حواسم به میرآ، تیماس و پراي هست که از اجساد تفنگ کش می
هاي  دندان –هتر از آن دارم حاال چیزي ب. کردم ي هوشم تکیه می قبل از این به جادو و قوه. دارم بر نمی

  .هاي تیز نیش و چنگال
هاي آهسته به  ام با غرش کشند، اما اعضاي گارد شخصی ها را بو می نماها آرزومندانه انسان بعضی از گرگ
اما فعالً . کافیست چند روز بگذرد تا دیگر به این اندازه مطیع نباشند. دهند که عقب بایستند آنها هشدار می

  .دهند این سه خوراك پادار بدون آسیب از کنار ما عبور کنند ذاي زیادي هست، پس اجازه میبراي همه غ

. کند بوي گند عرقِ شدیداً شیرینِ یونی مشامم را پر می. رویم بیشتر و بیشتر به درون ساختمان فرو می
. و وحشت روبرویی با ماامیدوارم عرق ریختنش از ترس باشد، با احساسِ به دام افتادگی، نداشتن راه فرار 

. چشانم اگر هم حاال ترسی در وجودش نباشد، خودم شخصاً قبل از آنکه بکشمش ترس را به او می
تر و شرورتر از خودش چه احساسی  خواهم قبل از مرگش بفهمد لرزیدن در چنگالِ یک جانور وحشی می
  . دارد

گرم و . یزي مثل باد در مقر به جریان افتادهکنم چ شوم، احساس می تر می هر چه به محل ایستادنش نزدیک
ر می سوزدار است و به منافذم وارد می کند شود و مرا از قدرت پ.  

  .جادو
تواند  جریانِ جادو در ساختمان تنها یک معنا می. باید به خاطرِ این نیروي اضافی شکرگزار باشم، اما نیستم

با هر چند تا  –است از آن بیرون بیاید هراسی ندارم از چیزي که ممکن . یک پنجره باز شده –داشته باشد 
خواهد یونی قبل از رسیدنم، به دنیاي پلیدي که به عنوان  اما دلم نمی –شیطان که باشد خواهم جنگید 

  .ي خود انتخاب کرده پناه ببرد خانه
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و به دنبال بوي یونی کنم  با شانه یک در را باز می» !سریع«: آورم زنم و نعره برمی شتابان از بقیه جلو می
  .کنم سوان، مثل کفتر جلد در راهرو شروع به دویدن می

  ».تنهایی اونجا نرو. صبر کن! گرابز«: زند میرآ فریاد می

چند ثانیه بعد، از این فکر که ممکن است فرصت انتقامم را از دست . تواند مرا متوقف کند اما هیچ چیز نمی
شوم که پراي اتیم را دست و دهان بسته پیدا  ذرم و به اتاقی وارد میگ بدهم وحشیانه از یک درگاه دیگر می

  .کردیم
با وجود اینکه . داري از نور، نزدیک به انتهاي اتاق در هوا شناور است رنگ و دندانه ي سرخ پنجره، صفحه

جادویی ي انرژي  بعد یک گلوله. دارم دانم خودکشی است، براي دنبال کردنِ یونی به سوي آن خیز برمی می
  .هایم آزاد شود و جیغی از لب دردي سوزاننده به گوشتم وارد می. زند مرا کنار می

. او سمت چپ در ایستاده بود. یونی هنوز اینجاست. اند شوم به من حقه زده خورم و متوجه می سکندري می

عقلم را از دست  ي حیاتی قوه اگر حواسم را جمع کرده بودم تشخیص دادنش آسان بود، اما براي چند ثانیه
  .حاال او به من برتري دارد. دادم

ها به سوي شکم،  تراشه. شود کند و زمین زیر پایم منفجر می چرخم، افسونی زمزمه می وقتی به سوي او می
  . کشم به طور غریزي سرم را عقب می. شوند سینه و صورتم پرتاب می

هایی که  هاي تراشه بی توجه به سوزش نیش. مبر کنان یک دستم را براي محافظت از چشمانم باال می غرش
. کنم رشته متمرکز می آلود و رشته دار، خون دانه نشینند، نگاهم را به یونی سوانِ چرك به پوست و گوشتم می

بینم که به وسیله مانعی نامرئی از  پشت سر او، میرآ و بقیه را در درگاه می. برانگیز بر لب دارد لبخندي جنون

اندازند، اما براي نفود به سپرِ  هایشان به مانع چنگ می نماهاي محافظ من دارند با پنجه گرگ. ندا ما جدا شده
  .جادوییِ یونی به چیزي بیش از نیروي وحش نیاز است
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  »رم؟ فکر کردي من بدون خداحافظی از اینجا می«: خندد یونی نخودي می
  »- کنم و  سرتو از گردنت جدا می! کشمت می«: زنم نعره می

یک دستش را به سوي من تکان » .من از خشونت بیزارم. خواهشاً ادامه نده«: پرد یونی میان حرفم می

چند ثانیه . اُفتم زنان به زانو می نفس نفس. روند شوند و بیشتر در پوستم فرو می ها زخیم می دهد و تراشه می
  .دیگر بگذرد به قلب و مغزم خواهند رسید

ها از بدنم به بیرون فوران  تراشه. کند گاش است که زمزمه می-صداي کا... ياگه یه لحظه به من اجازه بد
پوشاند، و مثل من از  کشان چشمانش را می جیغ. کند گیر می این او را غافل. بارند کنند و بر سر یونی می می

  .شود دفاع می براي یک لحظه بی. کند آنها محافظت می
محکم او را به . پرم هوا روي یونی می دوم و بی م در طول اتاق میي پاهای یافته هاي توسعه با کمک ماهیچه

شود،  چشمانش گشاد می. کنم ام را به گوشت فاسد و لزجِ شکمش فرو می کوبانم و یک پنجه زمین می

کنم، چند تا از  دستم را در شکمش مشت می. لرزد نالد و می کند و از درد می هایش را نمایان می دندان
کنان  درحالیکه دل و روده به دنبالش است، شاالپ دستم. کشم گیرم و محکم می می اش را اعضاي داخلی

  .کنم از خوشحالی غرولند می. پاشد خون روي زمین می. بیرون میآید
کند و گوشت  جادو جریان پیدا می. پوشاند کشد، بعد با یک دست سوراخِ درون شکمش را می یونی جیغ می

هایم را روي  درحالیکه او مشغول درمان خودش است، دندان. مهم نیست برایم. شود دور سوراخ درمان می
جوم تا به مغزش  کنم و می هایم را به استخوان پشت گوشِ راستش فرو می کنم، و چنگال سرش چفت می

  .برسم



  ها جزیره گرگ –تم شکتاب ه  

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

ذت اش ل کنم که از دیدن قیافه تقریباً سرم را بلند می. کند ي یونی مرا از شادمانی سرشار می هاي تازه جیغ
بهتر است زودتر بجوم و . توانم کوچکترین فرصتی به او بدهم نمی. دانم او چقدر خطرناك است اما می. ببرم

  .ناتوانش کنم

تقریباً از پوششِ سخت . کنم به گاز گرفتن ادامه دهم دستپاچه تالش می. یابد هایم جریان می گرما در پنجه
با . توانم تحمل کنم ما گرما آنقدر زیاد است که نمیا. ام خیلی به مغزش نزدیک شده. ام جمجمه گذشته

  .کنم فریادي از درد و خشم خود را جدا می
رود،  ام فرو می هاي تازه رشد کرده به گوشت زیر چانه ناخن. رسد یونی با سرعتی باورنکردي به گلویم می

آید، حلقه  رند کش میکنم انگشتانش دا حس می. شود درحالیکه انگشتانِ دست دیگرش دور گردنم سفت می
کنم نعره بزنم،  سعی می. آورند شوند و چفت فشار می رسند، در هم ذوب می شوند و پشت سر به هم می می

  . اند ام از فشار به هم چسبیده اما تارهاي صوتی

رك ایجاد می. کوبم هاي یونی می با آرنج به دنده مثل مرغ قدقد . کند غرد، اما رهایم نمی می. شود چند تَ
چشم چپش سوراخ شده بود، اما همچنان . کند آورد و به صورت من نزدیک می صورتش را  باال می. کند می

  .گردد خواند، به حال اولش برمی که برایم رجز می
تونه  تونی یونیِ محبوب رو بکشی؟ فکر کردي توله سگی مثل تو می فکر کردي می«: گوید کشان می جیغ

حاال چی فکر «. شوند ي دیگر تنگ تر می انگشتانش یک درجه» شکست بده؟ بانوي بالغی از جادوي سیاه رو
  »گروبیچ؟کنی،  می

کنم و  انگشتانم را از جادو پر می. شوم دست دور گلویم را بگیرم کنم، بعد موفق می خس می به طرفش خس

زنان دستم را مشت  فسن نفس. کنم برم، بعد با تکانی شدید خود را آزاد می گوشت و استخوانِ این حلقه را می
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شود و خون، چرك و آب بینیِ لزجش بر من  دماغش خرد می. کوبم کنم و محکم به صورتش می می
  . پاشد می

  ».خیلی کثیفی«: گویم قروچه می با دندان

ي بدنم  یافته آمیز به اعضاي تغییرشکل و نگاهی اهانت» .تونی حرف بزنی تو می«: گوید پوزخندزنان می
  . اندازد می

  .گیریم کنیم و نفس می ک لحظه نیشمان را براي هم باز میی
کشتی  انگیز رو می وقتی اون آدماي رقت. به ما ملحق شو. هنوز خیلی دیر نشده«: گوید یونی خرخرکنان می

. خاصیت انسانیت رو رها کن آخرین آثارِ وجدانِ بی. با من بیا. باالخره خود واقعیت رو پیدا کردي. حس کردم
تونی یک  تو می. یک دنیا آدم براي شکنجه دادن و سالخی کردن وجود داره. تونی بکشی تا همیشه میبا ما 

  ».خداي گرگیِ با عظمت بشی

  ».تونم تو رو هم داشته باشم بندم می شرط می«: دهم اي تهدیدآمیز سر می خنده
تونم از این قالبِ عجیب  من می. یتونی جفت من باش لرد الس اربابِ منه، اما تو می. شاید«: زند او لبخند می

در دنیاي جدید، هر چیزي امکان پذیر خواهد . و غریب دربیام و به هر زنی که تو دلت بخواد تبدیل بشم
  ».بود

  ».فقط یه مشکلی وجود داره«: کشم آه می
  »چی؟«: کند یونی اخم می
  .شوم ور می ملهو به او ح» .ي تو نفرت دارم من از دل و روده«: گویم کنان می هیس هیس

ام این است که چند تا از  نقشه. کنم اش قرار داشت روانه می مشتم را به سوي سوراخی که قبالً بینی
اي  هایم مغزش را بیرون بکشم، مثل مالقه انگشتانم را به شکاف وارد کنم و آن را جر بدهم، بعد با چنگال



  ها جزیره گرگ –تم شکتاب ه  

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

. کوبد دهد، بعد با یک پا به شکمم می جاخالی می. اما یونی فرزتر است. کند که مواد چسبنده با خود حمل می
سرم . کنم شوم و محکم به دیوار برخورد می به عقب پرتاب می! فویی را نداشتم دیگر انتظار حرکات کونگ

  .شکند دارد و گردنم تقریباً می ترك برمی

رسند، پی  نظر می رسد و درحالیکه دستانش از سرعت حرکت مبهم به قبل از آنکه به زمین برسم به من می
آید صدایی گرفته از  کنم فریاد بکشم، اما تنها چیزي که بیرون می سعی می. زند در پی به من مشت می

خورد و بازویش را  یونی تاب می. دارم بینم و به سویش خیز برمی یک لحظه گلویش را می. غافلگیري است
شوم، چیزي مثل یک میلیون ولت  ارم خفه میدرحالیکه از فشار د. بندد فشرد و راهش را می به دهانم می

ست می صدا جیغ می بی. کند جادو را جلز و ولزکنان به سرتاسر بدنم وارد می یونی یک فوران . شوم کشم و س
  .یکی دیگر. کند انرژي دیگر به من وارد می

را از پشت مهی ماجرا . آید حتی از چشمانم خون می. شود وار خالی می خون از بینی، دهان و گوشم تلمبه

گردم که ضربه ها را پاسخ دهم،  کنم و به دنبال نیرویی می به عمقِ درونم نفوذ می. کنم رنگ دنبال می سرخ
  .اما وضعی آشفته دارم
خندد، بازویش را از  او می. کنم یونی را با مشت و لگد بزنم هدف سعی می کنم و بی جادو را فراموش می

  .کند مثل مار بوا شروع به فشردن می. نددب آورد و دورم می دهانم در می
دستت به جادو . گرابزِ بیچاره«: گوید اي نرم و عاشقانه می کند، با زمزمه درحالیکه خون را از چشمانم پاك می

اربابم بهم گفت محتاط باشم، اما . زنه رسه، درسته؟ تو قوي هستی، اما تجربه حرف اول رو می نمی
نماها شکست خوردن، تصمیم گرفتم شخصاً کارت رو  وقتی سربازها و گرگ. بهچر دونستم زورم به تو می می

  ».بسازم
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گذارد قطرات مرواریدشکل در جلوي چشمانم  کند، و می او تُف را در هوا متوقف می. کنم خون رویش تُف می
مکد،  از هوا می هاي سرخ را کند و با ظرافت مروارید شود، زبانش را دراز می بعد به جلو خم می. شناور باشند

  .کند انگار دارد شرابی ناب مزه مزه می

آن جنون و نفرتی که در چشمانش بود، جاي . دهد اش چیزي نشان نمی چهره» .حاال وقت مردنه«: گوید می
  .اي سرد و رسمی داده خود را به قیافه

ام، یک جادوگر،  ي گله همن سردست. تواند به این سادگی این اتفاق بیفتد نمی. کنم از روي سستی تقال می
. ام ام و شکستشان داده من با شیاطینی قدرتمندتر از این پیشخدمت لرد الس جنگیده. گاش- بخشی از کا

اش باشم، نه اینکه براي نفس کشیدن تقال کنم و در آغوشِ  حاال باید درحال رقصیدن روي جنازه
  .اش گرفتار باشم کننده خفه

ي  من آخرین نفست رو در کنار قطعه«. فشرد و صورتش را به صورتم می» .یک بوسه«: کند یونی زمزمه می

شاید . گیرم من همه چیز رو بدست خواهم آورد و کامالً تو رو تحت اختیار می. مکم گاش از دهانت می- کا
من تا پایانِ زمان . من قدرت کنترل مرگ رو دارم. فکر کنی این آخرشه، اما درد و رنج تو تازه شروع شده

  ».کنم، و هر رشته براي خودش هزاران جیغ خواهد نواخت وحت رو رشته رشته میر
. کشد هایم بیرون می هاي اکسیژن را از شُش دهد و آخرین مولکول پوشاند و نفسش را فرومی دهانم را می

. کدم مثل این است که دارد مرا به تونلی درونِ خود می. اُفتند ي حواسم از کار می شوم، و همه شُل می
  .محکوم به فنایم. دفاعم بی. توانم جلویش را بگیرم نمی

کند و انگار که از پشت چاقو خورده باشد به من خیره  بعد، او بدون هیچ دلیل مشخصی ارتباط را قطع می

حتماً کسی موفق شده از مانع عبور کند، یواشکی پشت . پرد امیدوارانه قلبم از جا می. زند شود و پلک می می
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نگرم اما  ام پشت سر او را می به دنبال ناجی. د و وقتی او مشغول تحقیر کردن من بوده او را بزندسرش بخز
  .بینم هیچ کس را نمی
خندد، و  بعد می. زند گیرد و لبخند می اش آرام می چهره. رود کند و یک قدم عقب می یونی مرا رها می

کشد و  انگیز جیغ می با شوقی جنون. نده استي انرژيِ دیگرش برایم آزارده اش بیشتر از هر ضربه خنده
  . پرد اُفتند، سر جایش باال و پایین می هاي بادکرده فرومی هاي گوشت فاسدش مثل چنگال درحالیکه تکه

... نگهبانِ بشریت... ناجی دنیا! دار چه کنایه! چه شیرین! تو یه جیگرِ واقعی هستی! اوه گرابز«: زند فریاد می
  »!هاه

ل می اُفتم و نفسی دردناك و سوزدار می زمین مییکباره به  آیا کامالً خود را به جنون . زنم کشم و به یونی ز
  سپرده؟ نکند یک ازکار اُفتادگی ذهنی در او مرا از مرگ نجات داده؟

از اون . همین حاال یه چیزي بهم الهام شد گرابزِ عزیز«: گوید کند و می یونی به سوي پنجره عقب نشینی می

هاي  براي همین بود که خیلی براي خدمت. شد ی که دستیارِ برانابوس بودم چنین چیزهایی بهم الهام میوقت
از همین طریق بود که . وقتی به لرد الس پیوستم، به همون شکل بهش خدمت کردم. من ارزش قائل بود

  .ت وارد عمل شدیمفهمیدیم غارِ توي کار شري ویل قراره دوباره باز بشه و براي همین بود که سر وق
ي  ستاره. تو داخلش بودي. تر بود تر و شفاف اما این الهامی که االن دریافت کردم از هر وقت دیگري واضح

تو در قدرتمندترین حالتت بودي، و به نیرویی . نزدیک خیلی... شد اي نزدیک مربوط می به آینده.. نمایش
  ».ره زیر پات له کنیداد منو مثل یه حش دسترسی داشتی که بهت اجازه می

به زودي بسته خواهد شد، اما نه . ها به تپش افتاده پنجره از لبه. کند یونی یک دستش را به پنجره داخل می

  .قبل از آنکه او آخرین زهرهایش را بریزد
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دند، دریاها بخار ش. با یه انفجار به هزاران تکه تبدیل شد. شد دنیا رو دیدم که نابود می«: گوید نجواکنان می
ي  بعد یک گلوله. ن پیر و جوون، خوب و بد، همه مرده. ن، زمین ترك خورد و فروریخت ها فوران کرده گدازه

مونده رو به فضا پاشید، بعد اون آتش در کل عالم  آتش از قلبِ سیاره بیرون پرید، کُره رو خاکستر کرد و باقی

  .ها، هر چه که هست دنیاها، خورشیدها، کهکشان –پخش شد 
تو هیچ تالشی براي نجات . اما سعی نکردي متوقفش کنی. تو اونجا بودي«: اُفتد از شادي به هق هق می

این دیموناتا نیست که . ي این فاجعه بودي کنترل کننده توچون ... خواستی نمی... تونستی نمی. دنیا نکردي

  »!این کار رو خواهی کرد تو –کنه، گرابز گریدي  دنیاي شما رو نابود می
نالم و خود  وحشیانه می. زند اي دخترانه سر داده، به داخل پنجره جست می با گفتن این جمله، درحالیکه خنده

ریزد، و تنها کاري که  کشم، اما قبل از آنکه حتی نصف راه بپیمایم پنجره فرومی را به دنبال او روي زمین می
را به زمینِ خون آلود، سفت و سرد بگذارم و اشک توانم بکنم این است که سرم را پایین بیاورم و صورتم  می

  .بریزم
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  لحظه به لحظه با شیطان

  
نماها به داخل  میرآ، پراي و گرگ. رود شود و مانعی که جلوي در را گرفته بود از بین می جادو از فضا خارج می

. شود تیماس از طریق سوراخی که پیپ قبالً با افنجار در یک سوي دیوار بوجود آورده بود وارد می. لغزند می
احتمال داشت  –کار خطرناکی کرده . ه با یونی بودم ساختمان را دور زدهحتماً زمانی که من مشغول مبارز

ست به او حمله کند  یک گرگ بلکه این . نه اینکه این مسئله برایم مهم بوده. اما به خیر گذشت –نماي پ
  .دهد یونی آن ورودي را هم مسدود کرده بود نشان می

  »بز، حالت خوبه؟گرا«: زند دود فریاد می میرآ درحالیکه به سویم می
کنم، و پیشگوییِ یونی در  اي که دیگر وجود ندارد دراز می بار دستم را به سوي پنجره به شکلی رقت

حتماً بخشی از بازيِ . انداخت او داشت مرا دست می. تواند درست باشد نمی. یابد هایم طنین می گوش
  . مخوفش است

او از خیر کشتن . کارم را یک سره کردن برایش آسان بود .درمانده و ضعیف. اما من کامالً در اختیارش بودم

. آید هیچ فرضیه دیگري با عقل جور در نمی. کنم من گذشت، چون مرا دید که در آینده دنیا را نابود می
توانم کاري را انجام دهم که او، لرد الس و سایه  من می. ام خورد تا مرده ي من بیشتر به درد او می زنده
  .توانند نمی

  ».باید خودت رو درمان کنی. تو زخمی شدي«. میرآ باالي سرم هاي و هوي به راه انداخته
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  ».تنهام بذار«. دهم زنم و بلند بلند فحش می به زمین مشت می
  ».میري اگه ازش براي درمان خودت استفاده نکنی می. شه جادو داره محو می«: گوید میرآ زیرلفظی می

رده باشم نمی. ر است بمیرمبهت» .خوبه«. گویم زیر لب می توانم دنیا را متالشی کنم اگر م.  

  »!حاال. خودتو درمان کن. االغ نشو! گرابز«: زند او فریاد می
هاي شکسته  زند، دنده هایی که از آن خون بیرون می هایم را روي جراحت کشم، بعد قدرت به بیچارگی آه می
توانم از  شدم، اما نمی ین حالتش این بود که همینجا نابود میبهتر. کنم شده متمرکز می و اندامِ داخلیِ پاره

  .آنقدرها هم قهرمان نیستم. زندگی بگذرم
  »چه اتفاقی افتاد؟«: پرسد تیماس می

  »مگه نشنیدید؟«: گویم خس کنان می هاي باالیی شکمم خس درحال کار بر روي سینه و قسمت
  ».ین بود که یه نفر صداي تلویزیون رو کم کنهمثل ا. ن صداها به مرور قطع شده«: گوید تیماس می

  ».براي ما هم همینجوري بود«: گوید میرآ می
خواست بقیه پیشگویی او را بشنوند، مبادا تصمیم بگیرند به خاطر نجات بشریت هم که شده  پس یونی نمی

اگر از  –هر سه شان  شاید –تقریباً مطمئنم یکی از آنها . گویم باید به آنها بگویم با خود می. مرا بکشند
تواند نوع  اما این می. تهدیدي که از جانب من وجود دارد آگاه شوند، یک گلوله در مغزم خالی خواهند کرد

  .دهم دارم و سرم را تکان می دیگري از خودکشی باشد، پس زبانم را نگه می
داشته، و لرد الس  گفت منو براي اربابش نگه. فقط یه مشت چرت و پرت دیگه گفت«: گویم ناالن می

  ».خواست خودش منو بکشه می
  ».رسید نماها تو رو بکشن راضی به نظر می اون از اینکه گذاشته بود گرگ. عجیبه«: شود تیماس متذکر می



  ها جزیره گرگ –تم شکتاب ه  

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

خواست من  اون هیچ وقت نمی. ریزي شده بود ش برنامه همه. مونم دونست زنده می زنم می حدس می«
  ».بشید تا طعمِ زجر کشیدنِ منو بچشهخواست شماها کشته  بمیرم، فقط می

دهم، و میرآ  به شفا دادن خود ادامه می. گوید کند، اما دیگر چیزي نمی هوم می تیماس با شک و تردید هوم

نیرو به سرعت درحال محو شدن است، اما من بیشترِ . کند مبادا چیزي جا نیندازم هم از نزدیک مرا برانداز می
  .زنده خواهم ماند. ام ردهجراحات کشنده را درمان ک

مشغول بو کشیدن کف اتاق، نزدیک یکی از دیوارها  –تایشان در اتاق، کنار ما هستند  که پنج –نماها  گرگ

دهم،  درحالیکه با دقت دارم گوش می. کنم تا ساکت شوند به سویشان وق وق می. کنند غر غر می. هستند
  .کند جله و چهاردست و پا فرار مییک نفر دارد با ع. شنوم صداي دست و پا زدن می

هایی  تو نقشه«: گویم ایستم و به تیماس می خیزم، ولی وقتی کامال سر پا هستم راست می دردناك از جا برمی
  »خیزي که از این اتاق راهی رو به خارج راه داشته باشه ندیدي؟ که قبالً مطالعه کردي، تونل یا مسیرِ سینه

  .گیرد نماها قرار می م آرام کنار گرگو آرا» .نه«: گوید تیماس می
  ».ن کردي نبوده ها به اون کاملی که فکر می پس اون نقشه«: گویم بوکشان می

تونم مکانیزم باز  مطمئنم می. یه پانل مخفی اینجا هست. حق با توئه«: گوید زند و می او به دیوار تقه می
  »- شدنش رو پیدا کنم، فقط یه مقدار وقت

. یک بار دیگر. دوباره. کوبد ي فلزي دیوار می بزرگترینشان یک مشت به صفحه. غرم می نماها بر سر گرگ
نما چند انگشتش  گرگ. آید هاي چپ و باال در می شود و از قسمت ي چهارم دیوار مچاله می باالخره در ضربه

  .مایان شودکند، تا گذرگاهی مخفی و کوچک ن برد و صفحه فلزي را از جا می را به داخل شکاف فرو می
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. شود شتابد، اما به دستور من متوقف می خیز می نمایی که صفحه را درآورده بود به درون مسیر سینه گرگ
ل می روم و درحالیکه خم می قرار پیش می بی فردي را که به سرعت دارد از ما . زنم شوم به تاریکی ز
  . زنم شریرانه لبخند می. میزبویی آشنا و ت. کنم بینم، اما بویش را حس می گریزد را نمی می

روم و از  به جلو پیش می. شوم بعد روي دست و زانو خم می» .پشت سر من بیاید«: گویم به آهستگی می
هاي  شوم صداي غرولند تر می کنم، و درحالیکه پیوسته به او نزدیک مردي که جلوي ماست تندتر حرکت می

ي وحشت رو به  کننده پشت سرش هستم، و بوي مست دهم تا بداند من سنگین یک گرگ از خود بیرون می
  .کنم افزونش را مزه مزه می

  
ي  ، اما همه آنجا چندین قایق یک گوشه انباشته. شود خیز به اتاقی بزرگ در پشت مقر باز می مسیر سینه

لَک  شان بوجود آمده و دیگر حتی به اندازه هایی درون پوسته اند، سوراخ ها خرد و متالشی شده الشه ي یک اَ

اي اضافی به سربازانش بدهد  خواست انگیزه کنم یونی می فکر می. خورند هم بدرد شناور ماندن روي آب نمی
  .اطمینان حاصل کرده که هیچ کس پیش از موعد سوار بر قایق فرار نکند. که بایستند و مبارزه کنند

است، و آن را به سمت بخش روبازي در آن هاي بدرد نخور  آنتوان هورویتزر مشغول ور رفتن با یکی از قایق
آنتوان . شنوم، برخورد امواج، غوغاي پرندگان دریایی هم بو و هم صداي دریا را می. دهد سوي اتاق هل می

حتماً خودش . هق افتاده، لباسش از یک طرف باال رفته، پیراهنش پاره شده و شلوارش کثیف است به هق
  . دارد، اما بیچارگی و ناامیدي او را به حرکت واداشتهداند با قایق جایی براي رفتن ن می

آنتوان . برم تا با من هماهنگ باشند شوند، یک دستم را باال می همچنان که دیگران پشت سرم ظاهر می

کامالً حواسش به قایق متمرکز است، روي آن خم شده و با استفاده از . داند ما اینجا هستیم نمی
ي او  از تماشاي منظره. کشد ها به کار نینداخته به شکلی دردناك قایق را می سالهایی که احتماالً  ماهیچه
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گوییِ  کمی خاطره یونی سوان و غیب. شوم ي آب است سرگرم می ي قایق به لبه که در حال کشیدن الشه
  .برم کنم و فقط از نمایش لذت می وحشتناکش را فراموش می

  . کنم به برسد، به نرمی سرفه میباالخره، وقتی فقط یک متر مانده که به ل

  .کند سرش را بلند نمی. کشد با فشار خاصی قایق را یک بار دیگر می. نالد می. زند خشکش می
  ».آنتوان«: گویم دارم و خندان می به سوي او گام برمی

فهمد به  یگیرند و وقتی م بازوانش آرام می. کند ببیند چقدر دیگر باید بپیماید گرداند و محاسبه می روبرمی
ل می. شود هایش خم می ساحل نخواهد رسید شانه زند و وقتی قالبِ هیوالیی، بدن و  ویران و ناامید به من ز

  . شود بیند چشمانش گشاد می ها و صورت گرگیِ  مرا می اندامِ خونین، چنگال
  »چه بالیی سرت اومده؟«: گوید نفس بریده می

میرآ، . شوند زنم و آنها در اتاق پخش می نماها سوت می اي گرگبر» .ترس دوران بلوغه«: خندم نخودي می

  .تیماس و پراي درست پشت سرم هستند
دود تا به  ها می گرداند و به سوي لبه رو برمی. زند بیند فریادي دلخراش می نماها را می آنتوان وقتی گرگ

دارم و قفلی  نده او را سر جا نگه میما با استفاده از ذرات جادویی ضعیف باقی. دریاي آن پایین شیرجه بزند
از . فایده است بیند تالشش بی کند، بعد می او وحشیانه تقال می. کنم آبرو اعمال می نامرئی روي جالد بی

  .کند کشد و به من رو می کارش دست می
م یونی فرار کرد، پس مجبورم هر چی حرص دار. تصمیم دارم بکشمت«: غرم روم و می تهدیدآمیز پیش می
هایی که نابود  یه بازپرداخت مناسب براي زندگی. مرگی آهسته و دردناك خواهد بود. سر تو خالی کنم

  ».کردي، و دوستانِ من که کشتی
  »!من هیچ کسو نکشتم«: کشد فریادي ممتد می
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فقط شما . ذارن ي بقیه می بلکه این کارو به عهده. کشن نه، امثال تو هیچ وقت نمی«: گویم پوزخندزنان می
  ».دید ریزید و دستورها رو می برنامه می

منو به . اي نیست کار عاقالنه. این کارو نکن. کنم خواهش می«. اندازد آنتوان هق هق کنان خود را به زانو می

  »-نکن. تو روح تو هیچ پلیدي وجود نداره. تو که قاتل نیستی. دادگاه بسپار
اولین نفري خواهی بود که امروز کُشتم؟ من قاتل نبودم، اما کنی  تو فکر می! به من نگاه کن«: زنم نعره می

  ».و گرسنه. حاال من یه هیوالم. تو منو دگرگون کردي
. شما آدماي با فرهنگی هستید. کنم کنم، التماس می خواهش می! پراي! میرآ«: گوید آنتوان شیون کنان می

  ».به من کمک کنید
 –و شخصاً مشکلی با خورده شدنت ندارم  –خواستیم  ی اگه میحت. تونیم ما نمی«: گوید پراي به سردي می

تو به خلقش کمک . خودتههاي  نمونهبلکه یکی از . اون از ما نیست که بخوایم کنترلش کنیم. تونستیم نمی
  ».حاال خودت باید باهاش کنار بیاي –کردي 

ل می چشمان آنتوان سفت . غرم تن آهسته میروم و به قصد کُش تر می نزدیک. زند آنتوان با ناباوري به پراي ز
کساي «. حاال بیشتر مثل خود سابقش است» .عجول نباش دوست پرموي من«: گوید زیر لب می. شود می

  ».اي هم هستن که باید در نظر بگیري دیگه
  »مثالً کیا؟«

  .ایستم و ناگهان سر جا می» .عموت«: گوید به نرمی می
کند، بعد  به سر و وضع نامرتبش اخم می. تکاند ا از پیراهن و شلوارش میخیزد و خاك ر آنتوان از جا برمی

فکر کنم این یعنی اینکه وقتی برگشتم باید «. اندازد کند و شانه باال می یک دستش را به موهایش وارد می
  ».یه سفرِ پرهزینه برم پیشِ خیاطم
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  ».دونی میپنج ثانیه وقت داري به من بگی از درویش چی «: گویم با خشم می
حتی . آمیزي قرار داره عموي تو در شرایط مخاطره. اوه من بیشتر از اون وقت دارم«. شود نیشش باز می

بیشتر از پنج ثانیه . رن زنیم نیروهایی به قصد کُشتن دارن به سمتش می همین حاال که داریم با هم حرف می

  »- بره که وقت می
  ».شم با شکنجه از زبونت بیرون بکشم جبور میوگرنه م. حاال! به من بگو«: زنم فریاد می

بره؟ من فقط به لجِ تو تا اونجا که  تونی، اما چقدر وقت می مطمئنم که می«: دهد آنتوان با ذکاوت جواب می
تونم دردو تحمل  دونم چه مدت می نمی. بهرحال تو قسم خوردي منو شکنجه کنی. کنم بتونم مقاومت می

  »جرئت داري هدرشون بدي؟. تک تک دقایق ارزشمند هستند کنم، اما االن
. داند درویش چقدر برایم اهمیت دارد اما او می. خواهم طوري گلویش را بفشارم که دردش به هوا برود می
  .پیشه وارد معامله شوم، اما زمان بر علیه من است خواهم با این افعیِ خیانت نمی

  »خواي؟ چی می«: غرم می
  ».زندگیمو«: دهد می آنتوان جواب

  ».حاال حرف بزن. کشم من تو رو نمی. باشه«: گویم کنان می کنم، بعد لعنت کمی به آن فکر می
دونم یه سري  خوام قبل از فاش کردنِ همه اون چیزي که می من می. نه به این سرعت«: گوید آنتوان می

  »-شه، چند تانما و نق مثالً یه قایقِ بدون سوراخ، یه قطب. شرایط اضافه کنم
دونی به من نگی، منم  اگه فوراً چیزیو که می! تونی سرش چونه بزنی زمان تنها چیزیه که تو می«: غرم می

  ».ت کنم شم شکنجه مجبور می

رسد که انتخاب دیگري ندارد جز اینکه  کند، بعد به این نتیجه می هایش را خیس می آنتوان مضطرب لب
  .اوضاع به نفعش تمام شوددستش را رو کند و امیدوار باشد 
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دختري به نام بِک تنها کسی بود که اونا . یه دام براي عموي تو و چند نفر دیگه پهن شده بود«: گوید می
یونی همه جزئیات رو لو نداد، اما از اون . خواستن، اما عموي تو و برانابوس هم براشون مهم بودن می

  »- برانابوس کشته شده، اما . اً موفق عمل کردهدونم دام نسبت چیزهایی که تا حاال فهمیدم، می

  ».تونه مرده باشه برانابوس نمی«. اُفتد و یک قدم از من پیش می» !نه«: زند میرآ فریاد می
رده به گفته«: گوید آنتوان به آرامی می ي یونی، اون م.«  

  »- اما«: کند میرآ شروع به بانگ زدن می
رده تموم شده رفتهاگه برا. ول کن«: کنم حرفش را قطع می رده باشه، مرم چیزي که از . نابوس مبذار این ک

  ».دونه رو بهمون بگه درویش می
  .رود آید، اما عقب می میرآ از این حرف خوشش نمی

اونا قبل از . حمله تو دریا، تو یه کشتی تفریحی اتفاق افتاد. بک و عموت فرار کردن«: دهد آنتوان ادامه می

. یونی خشمگین بود. غرق بشه بیرون پریدن و حاال تو یه قایق نجات رو آب شناورنداینکه کشتی کامل 
وقتی آروم شد بهم گفت یه سري از کارکنان رو بفرستم تا جلوي قایق رو بگیرن و کار نیمه تمام رو تمام 

احد مجزا براي اینکه ریسک نکرده باشم سه و. دستور کارشون کشتنِ درویش و زنده برگردوندنِ بِکه. کنن
-«. کند به ساعتش نگاه می» - اولیش االن باید در عرضِ. آدم آوردم و از سه جهت مختلف اعزامشون کردم

  ».شونزده دقیقه به عموت برسه
  ».دستورو لغو کن«: گویم دارم می با صداي خش
  »...راهی کنیداما اگه شما مهربانانه منو تا دفترِ موقتم هم. تونم از اینجا نمی«: گوید پوزخندزنان می

توانستم زبانش را از حلقش بیرون بکشم و کامل قورت دهم  فقط اگر می. اُفتم از خشم و نفرت به لرزه می
اما او نسبت به من امتیاز . کردم اینطوري آن پوزخند را به کل از صورتش محو می –شد  خیلی خوب می
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. بورم مدتی اجازه دهم دلش خوش باشدمج. دارد، حداقل تا وقتی که خیالم از امنیت درویش راحت شود
  .آید کنم که با بردنش به دفتر موافقت کنم، که تیماس قبل از من به حرف می شروع می

تو دیوارها هم تلفن و . بینم من یه دستگاه رادیویی تو یکی از قایقا می. اي بریم نیازي نیست به مکان دیگه«

  ».تونیم ارتباط برقرار کنیم تی با خارج از جهان هم میاز اینجا ح. هاي کامپیوتري وجود داره پایانه
  ».چیزایی تو دفترم هست که بهشون نیاز دارم. نه«: گوید آنتوان به تندي می

  »مثالً؟«: پرسد تیماس با لبخندي کوچک می
کرد  او فکر می. دفتر بهانه بود. اي در پس ذهنش داشته اش پیداست که نقشه از چهره. شود رو می آنتوان ترش

  .تواند ما را فریب دهد و از راه دیگري فرار کند به این روش می
ست و ما هم براي  تنها امید نجات تو اینه که ثابت کنی درویش زنده. با ما بازي نکن«: گویم به نرمی می

ن ها از بی اگر احساس کنم سعی داري با دوز و کلک فرار کنی، همه شرط. محافظت از اون به تو نیاز داریم

  ».شن هاي داده شده لغو می ره و همه قول می
با هم «. برد گیرد و به یک سو می و آنتوان را از آرنج می» .با من بیا«: گوید آمیز می تیماس با لحنی تحکم

  ».ش با من بقیه. ش کنم همه کارایی که کردي به من بگو و یادم بده چطور خنثی. کنیم روش کار می
  »...تجهیزاتم... اما«: گوید آنتوان با ضعف می

و یک دستگاه رادیویی از یک قایق بیرون » .همه تجهیزاتی که نیاز داریم اینجا هست«: گوید تیماس می
  . رود هایش ور می آورد و با صفحه و شماره می

  .زند نشیند و حرف می شود، و در کنار تیماس می پرورانده بیخیال می اي در سر می آنتوان با آهی تلخ هر نقشه
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هاي آنتوان حتماً با  لمب. بخشی از من مطمئن است که خیلی دیر شده. شوند دقایق به سرعت طی می
درویش را هم با . اند اند و بِک را زودتر از آنچه تخمین زده شده بود شکار کرده سرعت بیشتري پیش رفته

براي شنیدن بدترین اخبار  خود را. ها شود اند تا غذاي ماهی اند و به دریا انداخته شلیک گلوله کُشته

ام امیدوارانه منتظر  ي گرگی نیمه. ام و حاضرم وقتی آنتوان این را به من بگوید او را تکه پاره کنم کرده آماده
  .خواهد بکشد و بخورد کند و فقط می اصالً به درویش یا چیز دیگري فکر نمی. آن لحظه است

کند  زنند و آنتوانی که یک سري رمز و دستور ذکر می رف میبه طور مبهم از تیماس و آنتوان که در رادیو ح
. دهند، اما من زیادي آشفته و پریشانم که بخواهم کار آنها را پیگیر باشم میرآ و پراي دارند گوش می. آگاهم

  . ام صبر و طاقتم بسیار کم شده از زمانی که تغییر کرده
  !من؟ نابود کردن دنیا؟ چه مسخره. را رد کنمخواهم آن  می. کنم دوباره به پیشگوییِ یونی فکر می

دانستم که نه تنها قدرت از بین بردن یک  از آن شب در غارِ خارج از کارشري ویل می. مسخره نیست... اما

گاش بر ضد - توان از کا برانابوس باور داشت که می. توانم نابود کنم جهان را دارم، بلکه کل عالم را می
  هایش عمل کند؟ چرا باید به نفع ما و بر ضد سازنده. اما این سالحی شیطانی است دیموناتا استفاده کرد،

ي  اما طبق گفته. به نصیحت و راهنمایی محتاجم. کنم آن جادوگر کهن اینجا بود بر خالف میلم آرزو می
درست  .اصوالً باید شوکه شده باشم. آنتوان او مرده، روي یک کشتی کشته شده و جسدش در دریا گُم است

آمد، اما او بیش از هزار سال است که از این دنیا محافظت کرده  است که هرگز از آن الشخورِ پیر خوشم نمی
بعد  –اما من فقط احساس خشم دارم . مرگ او باید برایم سنگین باشد. و در این چند ماه اخیر مربی من بوده

ن هم وقتی که بیشتر از هر زمان دیگر به او نیاز از این همه مدت، چطور به خودش اجازه داد به دام بیفتد؟ آ
  است؟

  .گذارد گرداند و با نیشخندي بر لب به من احترام نظامی می از رادیو رو برمی»  .حله«: گوید آنتوان می
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  »داستان از چه قراره؟«: کنم رو به تیماس پارس می
ریدها رو بفرستم  من می. ي قتل رو به مامورین نجات تبدیل کردیم ما جوخه«: گوید تیماس می خواستم م

ها رو  حاال بازمانده. تر هستن استفاده کنیم طرفشون، اما راحت تر این بود که از افرادي که به صحنه نزدیک

  ».گردن، اما نه به شهري که یونی باهاشون قرار مالقات گذاشته بود سوار کردن و پروازکنان دارن برمی
  .ترسم دهد می سخی که احتماالً میاز پا» درویش؟«: پرسم زیر لب می
  ».کشن اما نفس می –هر سه تاشون وضعیت خرابی دارن  –س، اما در شرایط بدیه  زنده«: گوید تیماس می

  »سه تاشون؟«: کند میرآ تکرار می
. دهد میرآ به نشان مخالفت سر تکان می» شناسیش؟ می. درویش، بِک و مریدي به اسم کایریلی کُواکس«
  ».وقتی اونا رفتن به کشتی اونم سوار بودهظاهراً «

  »شارمیال چی؟«: پرسد میرآ می
رده باشه، اما از این مسئله مطمئن . همینطور برانابوس. مرده«: گوید تیماس مختصر می شاید کرنل هم م

  ».ن همچنین یه چند هزارتایی مسافر و خدمه کشتی قتل عام شده. نبودن
  »!روز پرکار خوبی بوده«: زند د میمیرآ با خشم بر سر آنتوان فریا

من هیچ نقشی . تونید منو به خاطر اتفاقات روي کشتی مقصر بدونید شما نمی«: دهد رنجیده خاطر جواب می
اونایی که سوار بالگرد هستن دستور دارن فقط در «. زند لبخندي کمرنگ به من می» .تو اون قضیه نداشتم

  ».قط براي اطمینان بیشترف. ها رو آزاد کنن گروگان منحضورِ 
  »درویش جاش امنه؟«: پرسم به همان صورت از تیماس می. شوم بدون اینکه پلک بزنم به آنتوان خیره می

  ».بله«
  ».پس کار ما اینجا تمومه«
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  . قرار شده حاال آنتوان بی. ام هنوز پلک نزده
تو که قولت رو فراموش «: خندد د، میتوان درحالیکه سعی دارد خود را خوشدل و امیدوار نشان دهد، ولی نمی

  »نکردي، کردي؟

  .زنم و پوزخندي گرگانه می. دهم سرم را به نشان مخالفت، به آرامی تکان می
  »رسه که تو مرد خوش قولی باشی؟ اینطور به نظر می«: گوید آنتوان شق و رق می

پرد  ي دیگر رنگش می یک درجهاش  و وقتی زیر پوست برنزه» .من مرد نیستم«: دهم به آهستگی جواب می
  ».کُشم، و این کارو هم نخواهم کرد گفتم من تو رو نمی. اما بله«. کنم اضافه می

اش همچون سیل در او جریان  ي آن اعتماد به نفس و گستاخی همه. گیرد لبخندي روي صورتش شکل می
دار و  دست گره. دست بگیرد دارد و مشتاق است کنترلِ اوضاع را به یک قدم به جلو برمی. کند پیدا می

  . گیرم تا متوقفش کنم ام را باال می انسانی نیمه

نماي دیگر  و به پنج گرگ» .نگفتم اوناي  اما چیزي درباره. کُشم تو رو نمی منگفتم «: کنم به آرامی تکرار می
  .کنم اشاره می

ستی می فهمد به  نگرد و می درون چشمانم میتر به  بعد عمیق. ام گرفته کند شوخی فکر می. خندد آنتوان به س
  .حد مرگ در حرفم جدي هستم

  ».کُشنش اگه من اونجا نباشم می –عموت . تونی تو نمی! نه«: گوید با صداي گرفته می
پنج جفت گوشِ گرگی راست . آورم بعد با زبانم صدا درمی» .پذیرم من این ریسکو می«: گویم با نیش باز می

ر میهاي ناشی  شوند و غرش می کند از شوقی وحشتناك اتاق را پ .  
. من کاري رو که خواستی انجام دادم. کنم خواهش می«: گوید رود و می آنتوان هق هق کنان عقب می

  ».همکاري کردم
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  . کنم گردانم و با سر به میرآ، تیماس و پراي اشاره می از او رو برمی
کنان شیون و جیغ و داد  که به او رحم کنم التماسآیند و آنتوان براي این نماها نزدیک می همچنان که گرگ

  »خواي این کارو بکنی؟ مطمئنی می«: پرسد دهد، میرآ می سر می

  ».بله«: گویم رك و راست می
  »- شاید پشیمون شی وقتی که. کنه دار می تا ابد روحت رو لکه. ست رحمانه این یه کار بی«: دهد هشدار می

ره به شکل انسان در بیام؟ وقتی که دیموناتا رو شکست دادیم و دست در وقتی که چی؟ وقتی دوبا«: غرم می
خودتو بهش . االن این چیزیه که من هستم. رقصیم؟ این اتفاق قرار نیست بیفته دست هم زیر نور غروب می

  ».وفق بده
، حس گذارم و چیزي جز احساسِ مبهمی از شادي، به خاطر زنده بودن درویش پایم را از اتاق بیرون می

و . فکر نکنم دیگه روحی داشته باشم، که زمانی بخوام شروع به پشیمانی کنم«: گویم به میرآ می. کنم نمی

  ».تنها افسوس من اینه که چرا تعداد بیشتري مثل آنتوان نیستم که بکشم
بوي خونِ خائن  اُفتم و وقتی بدون اینکه رو برگردانم از بقیه جلو می. شود از فریادهاي آنتوان بعد هوا پر می
چشمانم باریک . کشم گیرم و نفسی عمیق می دماغم را باال می. زنم رحمانه لبخند می رسد بی به مشامم می

  .کند شکمم قار و قور می. اُفتد دهانم آب می. شوند می
  .چه لذیذ
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  آخرین مرد مبارز

  
اما . خواهم فوراً یک قایق بردارم و به سوي تمدن، جزیره را ترك کنم تا دوباره به درویش بپیوندم می

خواهد کار  روي هستم، دلم نمی با وجود اینکه شدیداً مشتاق پیش. مسائلی هست که اول باید مشخص کنم
  .تمام رها کنم را نیمه

دانم باید  نمی. گردیم دهد، کل مقر را به دنبال بازمانده می راه را نشان می اول از همه، درحالیکه تیماس
کنیم، پس این سوالیست که نهایتاً  ها را به عنوان اسیر بگیرم یا بکشمشان، اما هیچ کس را پیدا نمی بازمانده

. کشند سی زوزه میشنا کنم از روي حق نماها وقتی از کنارشان عبور می گرگ. شدن ندارد نیازي به پاسخ داده
کنند همیشه وضع به همین  آنها فکر می. شان هرگز در چنین ضیافتی مهمانشان نکرده بود ي قبلی سردسته

متاسفم که مجبور خواهم بود . منوال خواهد بود، و چندین جین سرباز براي غذاي هر روزشان خواهند داشت
به  –ز همدستان آنتوان را جمع کنم و برایشان بفرستم البته شاید بتوانم چند نفر دیگر ا. آنها را ناامید کنم

  !سبک گرابز گریدي، تحویل درب منزل
نماها را از آن خارج کنم تا  توانم گرگ پرسد که آیا می شویم، پراي می وقتی از خالی بودن مقر مطمئن می

  بتواند دیوار احاطه کننده را دوباره برپا کند؟ 
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تونیم برشون  ما نمی. همه چیز تغییر کرده«: کشد کند و آه می رو میاش ف دستش را در موهاي خاکستري
تونیم  اما ما نمی –قصد ندارم دوباره تحت اسارت و آزمایشات قرارشون بدم، نه بعد از این ماجرا  –گردونیم 

  ».از گرسنگی خواهند مرد. همینجوري اینجا ولشون کنیم
ها  حمله«. شوند و هر سه تایشان به من خیره می» .ودم ببرمخوام چند تاشونو با خ من می«: گویم به او می

شیم دوباره و دوباره مبارزه  ما مجبور می. فرسته اي رو بر علیه ما می یونی باز هم افراد دیگه. شن متوقف نمی
  ».ام انجام بدم تا بدونِ اونا دم این کارو به همراه گله ترجیح می. کنیم

تونی مثل سگ  تو نمی... توي شهر... اي کنترلشون کنی؟ خارج از این جزیرهخو اما چطور می«: پرسد میرآ می
  ».شکاري نگهشون داري

شم اجازه بدم هر از گاهی کُشتار راه بندازن، اما این مشکل خاصی  البته مجبور می. تونم بله می«: غرم می
برم، فقط اونایی که  خودم نمیشون رو با  همه. نخواهد بود، نه با وجود نوع کاري که براشون مد نظر دارم

  ».خوام دیگه از پنجاه تا بیشتر نمی... سی، چهل. تر هستن پیشرفته
  ».ي خوبی باشه کنم ایده من فکر نمی«: گوید میرآ می

ها خونشون از خونِ دیموناتا آلوده  تونن شیاطین رو بکشن، اما این آدماي معمولی نمی. خیلی بده«: غرم می
پس . تونن تقریباً هر چیزي رو که لرد الس بر علیه ما بفرسته بکشن می. جادو هستن اینها موجودات. شده

  ».به همراه من خواهند آمد
کنی که دیوارا رو  بقیه چی؟ اونا رو از مقر خارج می«: پرسد پراي قبل از آنکه میرآ جرو بحث را شروع کند می

و منابع الزم رو برام تامین کنن، و هر کاري از  دم مواد مونم و دستور می برگردونم سر جاش؟ من همینجا می
این ماموریت جدید من . بخش باشه دم که تا اونجا که امکان داره زندگی براشون لذت دستم بیاد انجام می

  ».خواهد بود تا خیلی از کارهاي اشتباه گذشتمو جبران کنم
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فکر . ن ها به تو خیانت کرده لمب. کرد کنی بتونی؟ آنتوان تنها کار نمی تو واقعاً فکر می«: کنم اخم می
  »کنی حاال بتونی ازشون چیزي درخواست کنی؟ می

. شناسم بیشتر اونهایی که با آنتوان همدست بودن رو می«: گوید هایش از خشم سرخ شده می پراي که گونه

کنم  دآوري مینشونم و به همه یا ها رو سر جاشون می من لمب. شون رو پیدا کنم تونم بقیه مطمئنم که می
ما به دنبال راه درمان . ن تعهدمون براي کمک به اونهایی که به نفرین مبتال شده –تعهد اصلی ما چیه 

حتی دیگه نیازي به اعدام کردنشون . گیم کنیم و نه دروغ می گردیم، اما نه دیگه ازشون نسل تولید می می

  ».این جزیره رو –ها پیشنهاد بدیم  ريتونیم به مشت ي دیگه داریم که می حاال یه گزینه. نداریم
  »نماها؟ یه پناهگاه تفریحی براي گرگ«: خندم می

چون  –تونستیم این کارو بکنیم  رسه، اما چرا که نه؟ ما قبالً نمی مسخره به نظر می«: زند پراي لبخند می
ما . بقیه رو کنترل کنن تونن موجودات اصالح شده می. ن اما حاال تغییر کرده. کردن همدیگه رو تکه پاره می

کنیم و اعضاي جدید  دیم، از دنیاي خارج محافظتشون می دیم، بهشون غذا می هم کاراي دیگه رو انجام می
  ».تونن بهشون اضافه بشن ها می هم در طول سال

تو هم مشغول شو و . دم نشینی می من دستور عقب. باشه«. آید نماها خوشم می ي مخفیگاه براي گرگ از ایده
اگه درست باهاشون رفتار «. کنم خواهد رو برگرداند متوقفش می وقتی می» اما پراي،. رو دیوارها کار کن

  »فهمیدي؟. گردم نکنی، من برمی
رود، و  بعد می» .باهاشون درست رفتار خواهم کرد. هاست اوندخترِ من یکی از «: گوید پراي محکم می

ام را به سوي  کشان گله من هم زوزه. اي به او کمک کند هرود تا در کارهاي رایان تیماس به همراهش می
  .کنم خروجی راهنمایی می
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به آنهایی که از . گردم ها می ترین ها و باهوش ترین شوند، در میانشان به دنبال قوي نماها روانه می وقتی گرگ
دانند  نمی. شوند وه میآنها با رضایت پشت سرم گر. دارم غرم و عقب نگهشان می آید می شان خوشم می قیافه

  .شوند خواهم، اما به من اعتماد دارند و تا آنجا که برایشان ممکن است صبورانه منتظر می از آنها چه می

عجیب . جانورانِ درشت اندام، عضالنی و به شکلی تاثیرگزار زِشت روي. کنم سرجمع سی و هفت تا جمع می
کشیم،  ما با هم شیاطین را می. دانم ناامیدم نخواهند کرد ترین ارتشِ شخصی در تاریخ است، اما می و غریب

از . در خونشان حمام خواهیم کرد. هر تعدادي که لرد الس و سایه در میدان مبارزه بگذارند فرقی ندارد
  .هایشان تیز خواهیم کرد هایمان را با استخوان گوشتشان فربه خواهیم شد و دندان
کنم لبخندي  وقتی به سربازِ بازنشسته فکر می. ارك را خجل خواهند کردسربازانِ گرگیِ من دوازده کثیف ش

حتماً . کرد مان تقدیر می اگر اینجا بود از زورِ آخري که زدیم و پیروزيِ پرقتل و خونریزي. زنم آمیز می کنایه
کند من به  میرآ فکر می. شد مارمولکی بود که باید له میآنتوان . کشتم کرد چرا باید هورویتزر را می درك می

. کرد خاطر اینکه دستور قتلش را صادر کردم یک هیوال هستم، اما اگر شارك هم بود همین کار را می
  .همینطور برانابوس و درویش

 اي بودم من بچه. همین چند ساعت پیش من دل و جرئتش را نداشتم! نه چرا پارسال... یک سال پیش
زنده ماندنِ . ما در جنگ هستیم. نه بیشتر. کرد ي عزت و افتخار فکر می لوح که فقط به احساس مسخره ساده

اگر قرار است براي شکست دادن شیاطین . تنها چیزي که اهمیت دارد پیروزیست. ها نامعلوم است نژاد انسان
از ما، آنهایی . ساس گناه برخوردار نیستیماز نعمت اح. شویم به جانورانِ قاتل و دیوانه تبدیل شویم، خوب می

جنگیم کنار  ي اخالقیِ آنهایی که براي نجاتشان می کنند باید پایشان را از محدوده که از جهان نگهبانی می

  .بکشند
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کشد، چهاردست و پا از خط عبور  جویده به دنبال خود می ام درحالیکه پایی نیمه ي گله آخرین عضوِ سیرشده
هاي دیوار  دهند و پانل هاي مربوطه را فشار می آنها سوییچ. کنم اي و تیماس اشاره میبه پر. کند می

ها با یک  وقتی پانل. سازند ها جدا می ي گرگ گردند و ما را از فضاي بازِ جزیره غیژغیژکنان سر جایشان برمی

نماهاي شادمان  خواهم با آن گرگ من می. آید شوند، قلبم کمی به درد می صداي جرنگ به هم بسته می
من به جایی خارج از این جزیره تعلق . اما تعهداتی به گردنم است. بیرون باشم و آزادانه براي خود بگردم

  .دارم
  ».ها رو پایین ببریم و زودتر گورمونو از اینجا گُم کنیم بیاید قایق. بجنبید«: غرم به سوي میرآ و تیماس می

من . ها به کمک احتیاج داشتی یه تماسی با من بگیر اومدن با لمب اگه براي کنار«: گوید میرآ به پراي می
  ».دم هر کاري از دستم بر بیاد انجام می

فکر کنم بتونم خودم از پس شرایط بربیام، اما پیشنهاد کمکت رو به . ممنونم«. زند پراي لبخندي ضعیف می

رسه مشکالتی که ما  به نظرم می. شیدخواید بکنید، امیدوارم موفق با تو هر کاري که می. سپارم خاطر می
  »- امیدوارم. داریم در مقابل مسائل شما خیلی کوچیک به حساب بیان

آن وقتی که منتظر بودیم تیماس » !صبر کن ببینم«: زنم ام فریاد می ي پرتگاه رسیده درحالیکه به نزدیک لبه
نخورده و سالم  اما بیشترشان دست. ه شدندنماها تکه تک ها توسط گرگ هاي مقر را باز کند، چند تا از قایق در

نردبانی کنارِ جایی که قایق پایین رفته آویزان -اما یکی از آنها پایین آورده شده و طناب. سر جایشان هستند
بینم که در قایق  اندازم و پیکري می ي پرتگاه نگاهی به پایین می خزم و از لبه آرام آرام به جلو می. است

  .گیرد به پشت دراز کشیده، انگار که دارد حمام آفتاب می. مرد استیک . خورد تکان می

  »!امکان نداره«: زنم نعره می
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گیرم و پله پله پایین  نردبان را می- طناب. ایستم که جوابش را دهم اما نمی» کیه؟«: زند میرآ فریاد می
آیند، اما بخش بزرگی از  به طور مبهم حواسم به تیماس و میرآ است که تقالکنان پشت سرم می. پرم می

  .افکارم روي مرد درونِ قایق متمرکز شده

. رود ام از بین می سردماغی. گردانم تا پیکر را بازبینی کنم شوم، رو برمی ها نزدیک می وقتی به آخرین پله
باشد، یا اگر او واقعاً خودش . ام خواسته دیده ام، و فقط چیزي را که دلم می شود که اشتباه کرده مطمئن می
ستی سالمی نظامی دهد، می اما وقتی یک دستش را تا نیمه باال می. حاال مرده فهمم که او واقعی  برد تا با س

  .و زنده است
  .پرم و درحالیکه نیشم از شاديِ حقیقی تا بناگوش باز شده به داخل قایق می» !شارك«: زنم نعره می

  ».عجیبه... چه ظاهرت«: گوید کنان می خس اند، خسگذر شارك درحالیکه با چشمان شکاکش مرا از نظر می
  »...نماها گرگ... چطوري تونستی؟ غار«: گویم نفس بریده می

ل می میرآ و تیماس به قایق وارد می» چی؟«: کند سرباز بازنشسته اخم می زنند که  شوند و طوري به او ز
  »نما بربیام؟ از پس چند تا گرگ... تونم تنهایی من نمی... کنی تو که فکر نمی«. اند انگار روح دیده

  .زند و به آرامی لبخند می» ...اما«: دهد میرآ سرش را تکان می
اگه شما بقیه گله رو «: گوید لرزد زیر لب می شود و از درد می نشیند و به جلو خم می شارك درحالیکه می

و دیدم جزیره خالیه، کار ... یرون اومدماما وقتی از غار ب. اُفتادم به دردسر می... دنبال خودتون نکشیده بودید
... خواستم بیام و ببینم می. یه قایق پایین بکشم... سختی نبود که لنگان لنگان خودمو به اینجا برسونم و

تازه، فکر کردم شما ممکنه نیاز . لگد زدن به بخت خودم بود... اُفتاد، اما اون داخل مقر چه اتفاقی داشت می

  ».داشته باشیدیه فرار سریع ... به
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توانم چشم  فقط به سختی می. گوش چپش گاز گرفته شده و دیگر نیست. ریزي دارد همه جایش خون
معجزه است که آن را از دست نداده، چون بیشتر گوشت اطرافش چنگ خورده و  –راستش را تشخیص دهم 

ي  انگشت سبابه نوك هر چهار انگشت دست چپش هم رفته، و همینطور انگشت شست و نصف. کنده شده
تیماس هم آن . بینم رشته در انتهاي پشتش می شود، سوراخی رشته وقتی بیشتر به جلو خم می. دست راستش

  .تر نگاهی بیندازد شود که از نزدیک بیند و خم می را می
  .ندکند تا به داخل برشان گردا و دست دراز می» .هاي داخلیت زدن بیرون یه سري از اندام«: گوید تیماس می

  ».ي من دست نزن به دل و روده«: غرد زند و می شارك روي دست مرد قدبلند می
: گویم به میرآ و تیماس می. قاپم و بعد نردبان طنابی را می» .ي واقعی هستی الخلقه تو یه عجیب«: خندم می
  ».نماها بیارم رم قایق اضافی براي گرگ منم می. ش کنید شما وصله پینه«

  »؟نماها گرگ«: نگرد وچ به من میشارك با چشمان ل
  ».شون هستم حاال من سردسته. بریم چند تاشونو داریم با خودمون می«

از من دور نگه ... تونی اونا رو فقط تا می. ش بشنوم تونم صبر کنم تا درباره نمی«: گوید شارك به خشکی می
  ».دار

  .روم خوران از نردبان باال می بعد تاب» .شی شی ترسوتر می انگار هر چی پیرتر می«: گویم با نیش باز می
شوم این است که شارك دارد از تیماس و میرآ  رس خارج می شنوم، درحالیکه از گوش آخرین چیزي که می

  »خوب، کی کار با نخ و سوزن رو خوب بلده؟«: پرسد می
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  خداحافظی

  
کرد  روي می کنم، همان آوازي که درویش وقتی یک مقدار در نوشیدن شراب زیاده اي زیر لب زمزمه می ترانه
. دهم اما در ذهنم آن را به چیزي دیگر تغییر می» .بشتاب، اي قایق زیبا، مثل پرنده به اوج ابرا«. خواند می
  ».بشتاب، اي گرگ زیبا«

توانستیم از بالگردي که زمان ورودمان به جزیره دیدیم  می. زیادي کُند هستند. آید ها خوشم نمی از قایق
نماي من به  اما چپاندن رفقاي گرگ –اش را بیابیم  شده کافی بود کمی بگردیم تا قطعات گم –استفاده کنیم 

تیماس و . کند کنم شارك در شرایطی باشد که بتواند خلبانی جداي از آن، فکر نمی. درون آن امکانپذیر نبود

شود و  رسد و مدام بیهوش می آلود به نظر می هاي وخیمش را وصله پینه کردند، اما او خواب میرآ جراحت
  . پرد خورد از جا می ي قایق برمی اُفتد، بعد وقتی موجی به گوشه یکباره با سر می. آید دوباره به هوش می

دارترین استیک دنیا را  ونی است و بوي آبسرتاپایش خ. نما نشسته شارك در کنار من و سیزده گرگ
نماها را به خط نگه دارم، واگرنه آنها به او یورش خواهند برد و کاري  مجبورم کنار او بمانم تا گرگ. دهد می

  .را که برادرانشان آغاز کرده بودند به پایان خواهند رساند
. میرآ شدیداً عصبی شده. نما به همراه دارند اند و هر کدام دوازده گرگ هاي جدا نشسته تیماس و میرآ در قایق

تیماس . اندازد تا مطمئن شود این موجودات یواشکی به او حمله نکنند نگاه می مدام از باالي شانه نیم
  . رسد برعکس او، مثل یک کاپیتانِ دریانورد آرام و راضی به نظر می
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خواهد او را در این ترانه  خواند، و از آنها می می سازد و براي مسافرانِ پرمو و گیجش او دارد از خود آواز می
شود، موفقیت بیشتري در همراه کردن آنها  که تصادفاً با آواز هماهنگ می  به جز چند زوزه. همسرایی کنند
  !نماها داشته باشیم ها گروه سرودي از گرگ کنم به این زودي فکر نمی. آورد به دست نمی

از این طرز نگاهشون خوشم «: گوید خرین غش به هوش آمده زیر لب میشارك که یکی دو دقیقه است از آ
  ».انگار من نهارشونم... نمیاد

تا آخر شب مشکلی برات پیش . شام هم همینطور. ن اونا نهارشونو خورده. نگران نباش«: گویم به او می
  ».نمیارن

  .کند بعد دوباره غش می» .ي بامزه پسره«: گوید زنان می نفس شارك نفس
ل می اوضاع و احوالش را چک می داند  او گفت می. زنم کنم، بعد به تیماس که در قایق جلوییِ من است ز

اگر مدتی پیش از این بود ممکن بود . یابی خوانده ي دریانوردي و راه هاي زیادي درباره رود، و کتاب کجا می

در یک کوالك در آالسکا گرفتار شده اگه . نگران باشم، اما حاال به این آدمِ عجیب و غریب اعتماد دارم
  .دادم بودیم، پیروي از تیماس براوس را به گوش دادن به حرف یک اسکیمو ترجیح می

  
خوریم، بی  رساند، و اگرچه موقع لنگر انداختن تکان شدیدي می تیماس در امنیت کامل ما را به خشکی می

رسد،  نماها از خودش راضی به نظر می ردنِ گرگتیماس درحال پیاده ک. شویم آنکه خسارتی ببینیم پیاده می
بندیم و تا عقبِ ماشین هل  شارك را روي یک برانکار می. یک آمبوالنس در انتظارمان است. و حق هم دارد

کند،  نگاهی به اطراف می. شوند هاي لرزانش باز می گذاریم، پلک همچنان که او را در جایش می. دهیم می

  .کند برخیزد می رود و سعی اخمش در هم می
  .کنم اش چفت می ها را دور سینه خوابانمش و تسمه و با فشار می» .راحت باش«: گویم می
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  ».به درویش کمک کنم... خوام با شما بیام تا من می. رم من هیچ جا نمی«: گوید با خشم می
  ».شرایطت براي جنگیدن مناسب نیست«: خندم زیرجلکی می

  ».چه نیاد... ، چه خوشتون بیادیام من می. دم اهمیتی نمی«

خواي بازنشسته  ها بیرون رفتیم می فکر کردم گفتی وقتی از جزیره گرگ«: کند میرآ به او یادآوري می
  »بشی؟

  ».کنم فکرش  خوام درباره گفتم می«: غرد می
وقتی . بندد و محکم در را می» .ش فکر کن خوب پس تو راه بیمارستان بیشتر درباره«: گوید میرآ به تندي می

  . ي شارك فضا را پر میکند هاي رکیک و زننده گذارد، بد و بیراه کند و پا روي گاز می راننده آژیر را روشن می
  ».هاي جراحیشون تموم شه من اونجا نیستم خوشحالم که وقتی عمل«: گویم می

  »چه احساسی داري؟. منم همینطور«: گوید زند و می میرآ به من لبخند می

  . زنم اش چشمک می زده ي وحشت بعد به چهره» .گرسنمه«: دهم پاسخ می
ترین فرودگاه ببرند تا سوار  آوریم تا ما را به نزدیک هاي منتظر جمع می نماها را در پشت کامیون وقتی گرگ

  »تونی اونا رو کنترل کنی؟ تو واقعاً باور داري که می«: پرسد یک هواپیماي ویژه شویم، میرآ می
  ».تونه یه بچه هم می«: گویم یپوزخندزنان م

کنم، درحالیکه او نزدیک ایستاده  نماها را به داخل راهنمایی می گرگ. ها منتظر ماست تیماس در کنار کامیون
شود، او گلویش را صاف  وقتی آخرین در هم قفل می. گوید، تا اگر الزم شد به من کمک کند و چیزي نمی

خواد دوباره سر کار  اون به محض اینکه سر حال بیاد می. کنم من باید حواسمو به شارك جمع«. کند می

  ».خورم تا تو من بیشتر به درد اون می. و  حتماً به کمک نیاز داره –شاید هم زودتر  –برگرده 
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اگر زیادي محکم دانم  دهم، اما آهسته، چون می و با او دست می» .مشکلی نیست«زنم،  لبخند می  به گرمی
تونستیم از  ما بدون تو نمی. ممنونم تیماس«. هاي خشک خواهند شکست فشار دهم انگشتانش مثل شاخه

  ».اون جزیره خالص بشیم

  ».وقتشه به قولت عمل کنی«. کند بعد به میرآ رو می» .دونم می«: گوید او می
  »چه قولی؟«: کند میرآ یک وري نگاه می

یک «: گوید زیر لب می. کند رحالیکه با یک بازو نگهش داشته، به عقب خم میگیرد و د تیماس او را می
  .کند به عشق بازي و شروع می» .بوس براي شاهزاده خانمِ شیرین

هاي  دهد که حتی از فحش شود و بوسی به او می خواهد، اما بعد نیشش باز می کند که نمی میرآ وانمود می
دافتادههاي ا مثل بوسه. تر است شارك هم داغ بازي بیشتري دارد هاست، فقط ملچ و ملوچ و زبان ي فیلم ز م.  

  ».بسه دیگه«: غرم می

  . کشند شوند و نفسی عمیق می هر دو که صورتشان سرخ شده از هم جدا می
  ».خیلی خوب بود«: گوید بریده می تیماس نفس

بعد با » .ادامه دارد«: گوید خرخرکنان می. زند و روي دماغ تیماس می» .خیلی«: کند میرآ موافقت می
  .شود گرداند و خرامان دور می افسونگريِ طبیعیِ یک مانکن رو برمی

  » .بینمت به زودي می«: گویم زیر لب می
  .اُفتد زند و به راه می لی کنان بشکن می و لی» .به شدت زود«: دهد تیماس به موافقت سر تکان می

  

شغول صحبت با تلفن همراهش است، و عمیقاً مشغول گفتگو با میرآ در بیشترِ مسیرمان به سوي فرودگاه م
  .اش از نگرانی پر شده کند چهره وقتی تماس را قطع می. ردیفش یکی از مریدهاي هم
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  »خبراي بد؟«: پرسم می
ها قراره طی چهل و  پنجره. همه در شهرهاي اصلی. ي احتمالی رسیده گزارشاتی از سه حمله«: گوید می

  ».هاي مسئول این کار رو پیدا کنیم و جلوشونو بگیریم ه باز بشن، مگر اینکه مغهشت ساعت آیند

  ».رسه تصادفی باشه به نظر نمی. زمان سه تا حمله هم«: گویم زیر لب می
  ».یکیش تو شهریه که درویش و بِک هستن. نه«: غرد میرآ می

  ».پس یونی حتماً از شکست سربازهاي آنتوان باخبر شده«
کنم که هر  هماهنگ می. امیدوار بودم وقت بیشتري داشته باشیم، اما ظاهراً اینطور نیست«: کشد میمیرآ آه 

  ».چه سریعتر از اونجا منتقلشون کنن
مو  فرصت خوبیه که گله. شم من باهاشون طرف می. بذار شیاطین بیان. نه«: گویم اي مصمم می با چهره

  ».آزمایش کنم

اگه تو و بِک در یک نقطه . خوان گاش رو می- هاي کا هاش قطعه نی و اربابمطمئنی؟ یو«: کند میرآ اخم می
  »- شاید بهتر باشه ازش فاصله داشته باشی تا وقتی که. تونن با یه تیر دو نشون بزنن باشید، می

دم که  خوان بجنگن؟ من هم با همین سرعت یه جنگی نشونشون می اونا می. دیگه فرار نه. نه«: غرم می
  ».اموش نکننوقت فر هیچ

  ».یونی یه بار تو رو شکست داده«: کند میرآ خاطرنشان می
دادنش را دارم، بلکه چون او  نه به این دلیل که توانایی شکست» .ده دیگه نمی«: کنم زیر لب نجوا می

  .او براي نابودي جهان به من نیاز دارد. خواهد مرا بکشد نمی

  »رو نکشت؟گرابز؟چرا یونی تو «: گوید میرآ به نرمی می
  »تو هم میاي؟. مهم نیست«. دهم خود را تکان می
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تو شهراي دیگه بیشتر به درد . اي بهم احتیاج دارن خواد بیام، ولی جاي دیگه دلم می. نه«. کشد میرآ آه می
ها و کشتنشون، یا تالش براي برگردوندنِ شیاطین، اگه موفق به عبور  خورم، حاال یا براي پیدا کردن مغ می

هایی که تلفات  عام مون قراره تو چندین روز آینده شدید کار کنیم تا از قتل کنم همه فکر می .بشن

  ».ها جلوش مثل یه قطره از دریاست جلوگیري کنیم گرگ جزیره
ریدها بگو اگه شکست خوردن . هر وقت بتونم میام«: خورم قسم می اگه شیاطین تونستن وارد  –به بقیه م

وقتی کارم با اونایی که قراره به درویش و بِک حمله کنن تموم بشه، . دم انجام میمن پاکسازي رو  –بشن 

تونیم باهاشون  حاال می. برم نماهام رو هم با خودم می زنم و گرگ به هر جایی که بهم نیاز باشه سر می
  ».نیازي نیست که بترسیم. مبارزه کنیم

کشد، بعد روي نوك پا  محکم مرا در آغوش می» .کنیم البته که مبارزه می. دیوونه«: خندد میرآ نخودي می
هایم جمع شده، و بوي  هاي گوشت انسان که بین دندان توجه به تکه کشد و بی ایستد، سرم را پایین می می

  . بوسد ي زمخت و پرمویم را می آید، گونه گند خون که از نفسم می
ما . خواهد از او خواهش کند که با من بیاید من می بخشی از. ایستم کند و من دوباره تمام قد می مرا رها می

. اي دورافتاده مثل آن جزیره که در آن بودیم برویم توانیم درویش و بِک را برداریم، بعد به جزیره می
تر این است که خارج از معرکه بنشینیم و از مدت زمانی که برایمان باقی مانده  آسان. رستاخیزي در راه است

  . زنان خود را به پایانِ کار تسلیم کنیم لبخندلذت ببریم، و 
  .نشینی نخواهم کرد من عقب. گاش- کا. نما گرگ. جادوگر. اما من گرابز گریدي هستم

گذارد تا به راه خودم به سوي  بعد مرا تنها می» .عشق منو به درویش برسون«: گوید کنان می فن میرا فن

م آن است که درحال صحبت با تلفنش سوار بر یک جیپِ نظامی بین آخرین چیزي که از او می. هواپیما بروم
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تر به نظر  داشتنی کند، از هر زمانِ دیگري دوست ي رفتن به جنگ می شود، و درحالیکه خود را آماده می
  .رسد می

ي  اگر بازگشت دوباره«. کنم با پوزخندي به خود، به سوي هر خدایی که ممکن است حرفم را بشنوم دعا می

هاي تیماس براوس به زندگی  به جسم واقعیت داره، و من زود بمیرم، خواهشاً منو به عنوان لب ارواح
  »!برگردون

شوم و امیدوارم قبل از آنکه فرصت خداحافظی با او پیدا کنم نفس  ام راهی می مرده بعد به دنبال عموي نیمه
  .آخرش را فرو ندهد
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  گراین آخرشه جی

  
خواهد اگر شیاطین دوباره به او و بِک حمله کنند، او در  نمی. حاضر نشد در بیمارستان بستري شوددرویش 

پس تیمی که توسط مریدها جمع شده . گناهان به خطر بیفتد یک ساختمان عمومی باشد، جایی که جان بی
شی مندرس و قدیمی از شهر بودند به سرعت یک پایگاه درمانی موقت در ساختمانی متروك واقع در بخ

  .برند کنند، و او و بِک و آن یکی بازمانده را به آنجا می ایجاد می
اند، در طول  آنها که به شدت مسلح شده. منتظر من هستند رسم سربازانِ آنتوان هورویتزر وقتی به آنجا می

هایی  گی به تن دارند، نگاههاي رنگ وارن هاي همدست مریدها که یونیفرم اند و با سرباز راهرو صف کشیده
ي گروه  فرمانده. سیخی است گذارم فضا از شدت تنش سیخ وقتی قدم به داخل می. کنند معذب رد و بدل می

  .کند آید و با نگاهی سرد مرا ورانداز می ها یک قدم جلو می لمب
  »هورویتزر کجاست؟«: غرد می
رده«: گویم پرده می بی م.«  

  »تو کشتیش؟«: گوید فرمانده با خشم می
  ».اونا کشتنش«. گیرند آیند و در معرض دید قرار می نماها می زنم و گرگ سوتی می» .نه«

بقیه سربازها هم . گیرند هایشان را نشانه می یارانش براي دفاع از خود سالح. پرد ي فرمانده می رنگ از چهره
  .برند اال میها سالحشان را ب تر از لمب مضطرب} که از طرفداران مریدها هستند{
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تونید بجنگید و بمیرید، یا سالحاتونو پایین بیارید و از اینجا  می. شما یه انتخاب دارید«: گویند به آرامی می
تیم قرار گرفتن لمب. دوران حکومت هورویتزر تموم شده. برید همین حاال . ها دوباره تحت اختیار پراي اَ

  ».کنیم تسلیم بشید و ما هم این جنگ رو مساوي تلقی می

  »- و من باید قبلش تایید بگیرم«: کند زمزمه می. کند هایش را خیس می فرمانده لب
سالحاتونو بندازید و فرار کنید، وگرنه مجبورید بایستید، مبارزه کنید و . نیازي به تایید گرفتن نیست«: غرم می

  ».بمیرید
تفنگش را . گیرد د و تصمیمی عاقالنه میانداز نماها که آب از دهانشان روان شده می فرمانده نگاهی به گرگ

غرم و آنها  به سمت هیوالهاي پشت سرم می. دهد که از او پیروي کنند آورد و به یارانش دستور می پایین می
ها از ساختمان خارج  وقتی سربازلمب. کنند ها باز می شوند و راهی امن براي عبور انسان از هم جدا می

خواهم مرا تا اتاق  کنم و از سربازها می برم و در راهرو به صفشان می ل مینماهایم را داخ شوند، گرگ می

. کنند اما درخواستم را اجابت می –کنم  ترسشان را حس می –اند  سربازها معذب شده. درویش همراهی کنند
ل می مانند و مضطربانه به گرگ شود، درحالیکه بقیه می کی از آنها با من همراه میی زنند نماها ز.  

شرت و شلوار جین  بینم که روي یک تخت در اتاقی بزرگ در حال استراحت است و تی درویش را می
. سرُم و مانیتور به او وصل است و غرق در افکار به سقف خیره شده. پوشیده، ولی کفش و جوراب به پا ندارد

یک . سرُم وصل است او هم به یک. بک در صندلی کنارش نشسته، سرش را خم کرده و در چرت فرورفته
زده را سرگرم  بینم که باندپیچ شده، نشسته و یک دسته پرستارِ حیرت سوتر یک مرد دیگر را می تخت آن

  .اندازد مرا به یاد شارك می کهاند  چند تا از انگشتان دست چپش گاز گرفته یا کنده شده. کند می
اما من از چند تا زامبوي - «. گوید ی میعالقگ از روي بی –حتماً همان کایریلی کواکس است   - آن مرد

اگه تعدادشون اونقدر زیاد نبود، . جزقالشون کردمو بعد سرجا  کتکشون زدمبا جادو . بوگندو نترسیدم



  ها جزیره گرگ –تم شکتاب ه  

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

شون ریختن سرِ  همه. تونستم بدون کوچکترین آسیبی از بینشون عبور کنم، اما هزاران زامبی اونجا بود می
ود که انگار دیگه امیدي نداشتیم و محکوم به مرگ بودیم، اما من اصالً اوضاع طوري ب. بقیههمینطور من و 

  ».من درویش و دخترا رو جمع کردم و مثل گاوآهن یه راه فرار باز کردم. نترسیدم

  ».تو جونشونو نجات دادي«: گوید زده می ی از پرستارها شگفتیک
  ».تقریباً«: گوید می انهمرد با لبخندي مثالً فروتن

سر بِک هم . زند چرخد و خوشحال لبخند می درویش به سوي من می. کنم کنان گلویم را صاف میاهم اهم 
کایریلی کواکس به خاطر اینه در . اندازد ي من می شده شود و اخم کنان نگاهی به بدنِ دگرگون بلند می
اندازد، بعد صدایش  کشد و نگاهی گوسفندوار به درویش می ام ابرو در هم می هایش وقفه ایجاد کرده صحبت

  .دهد آورد و داستانش را ادامه می را پایین می
» .ببخشید شکالت با خودم نیاوردم«. گیرم هاي عمویم را می کنم و دست به سوي تخت درویش حرکت می

یک وري مرا . فشرم من هم براي اینکه به او آسیبی نرسد، آرام دستش را می. فشرد او دستم را محکم می
  .کند برانداز می

  ».مثل اینکه یه چیزیت با قبل فرق کرده«: گوید می
  ».آره مدل موهامو عوض کردم«: خندم می
نماها شدي و به جز اون  فکر کردم یه متر قدت بلندتر شده و یه عالمه از پهنا رشد کردي و مثل گرگ. اوه«

  ».ت عوض شدهفقط موها –اما حق با توئه . اي که دور کمرت بستی به کل لختی یه تیکه پارچه
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مانندي که  و به شش سیخِ موي نوك ارغوانیِ پانک» .ظاهر تو هم عجیب و غریب شده«: گویم زیر لب می
ل می کردي ونتیزش خیلی ترو تمیز نوك«. زنم بعد از آخرین باري که دیدمش روي سرش ظاهر شده ز .

  »29.خیلی آنارشیستیه

تناکی دارد، و فکر نکنم وضع خودم خیلی بهتر از او درویش روز و حال وحش. زنیم به یک دیگر لبخند می
  .ما باید یک جورهایی با هم جفت شویم. باشد

  »قلبت چطوره؟«. روم کنم و یک قدم عقب می دستش را رها می
  ».خوبه«: گوید می

شنیده بودیم «. خیزد درحالیکه مواظب است سرمش در نیاید، از جا برمی» .نه نیست«. کند بک مخالفت می
  ».میرآ گفت قراره یه سري دیگه رو هم با خودت بیاري. ر شکل داديتغی
  »قلب درویش چی شده؟. اونا بیرون منتظرن«

  »تو داوطلبی؟. به یه پیوند قلب نیاز دارم«: گوید درویش می
دکترا هر کاري از . اون باید به دنیاي شیاطین برگرده«: گوید ي درویش می بِک بدون توجه به طعنه

  .دهد سرش را تکان می» ...برمیومده انجام دادن، اما اگه اینجا بمونهدستشون 
  »تونی پنجره باز کنی؟ تو می«: پرسم می
  ».االن نیروي کامل ندارم. االن نه«

. خواد باز بشه یه پنجره یه جایی تو شهر می. دونه تو اینجایی یونی می«: کشم یک نقشه سریع در ذهن می
خوام با استفاده از اون جادو یه پنجره باز کنی  من ازت می. شه وا از جادو پر میه. شیاطین حمله خواهند کرد

  ».ببريو درویش رو از اینجا 
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  »من حق اظهار نظر ندارم؟«: پرسد درویش می
  ».نه«

  ».رم من نمی«. زند دهد و لبخند می خندد، بعد به عقب لم می عمویم نخودي می

  »- اگه زنده موندم، منم میام. من ببراونو به یه جاي ا«: گویم به بِک می
  ».رم نشنیدي چی گفتم؟ من نمی«: پرد درویش میان حرفم می

  ».میري اگه بمونی می. تونی اینجا بمونی تو نمی. ري البته که می«: گویم با عصبانیت می
  »خوب که چی؟«

کنی از  تو جمع می ي فاسدشده هاین الش. خوریا وقت نداریم ما برا این چس. نکن«: گویم کنان می قروچه دندان
  ».بري، همینی که گفتم اینجا می

دونی  می. کردم از وقتی که ما رو نجات دادن داشتم به این موضوع فکر می«. شود لبخند درویش محو نمی

  »ن؟ که برانابوس و شارمیال کشته شده
  ».بله«: گویم زیر لب می

تنها چیزي که باقی موند یه عالمه خون . اون ناپدید شد. مدرباره کرنل مطمئن نیستی«: دهد درویش ادامه می
شانه باال »  .شاید مرده، شاید هم نه. هاي گوشت بود، اما ممکنه این گوشت و خون مال اون نبود باشه و تکه

خوام مکان و حالت مرگم رو  من می«. گیرد رود، بعد دوباره آرام می اش در هم می اندازد، از درد چهره می
اما اگه دست . تو دنیاي خودمون، و سریع مردن –شانس بودن  برانابوس و شارمیال خوش. انتخاب کنم خودم

ها زجر بکشن و یا تو اون دنیا، خیلی خیلی دور از خونه و  اُفتادن خیلی ساده ممکن بود قرن دیموناتا می
  ».هایی که دوستشون داشتن کشته بشن اون

  ».خریم ما به جون می این ریسکیه که«: گویم به خشکی می
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تا اونجا که از دستم برمیومده خدمت کردم، و اگه این . کار من دیگه تمومه. من نه«: دهد درویش پاسخ می
. خورم اما حاال به درد هیچ چیز نمی. دم اي زندگی در خودش داشته باشه، باز هم ادامه می جسم هنوز ذره

ردنم آماده. ام خسته کنن من هم خواهم جنگید، اما اگه بتونیم قبل از حمله دفعشون وقتی شیاطین حمله . ي م

خوام یه جاي با آرامش پیدا کنم و بذارم روحم به صورت طبیعی و به زمان خودش از بدن جدا  کنیم، می
  ».بشه

  »- تو«: کنم شروع به نعره زدن می
تو . ه مردنم رو انتخاب کنمفکر کنم حق این رو داشته باشم که نحو. گرابز«: پرد به آرامی میان حرفم می

  »کنی؟ اینطور فکر نمی
ل می غضم بترکد به او زرویش تنها چیزیست که از این دنیا برایم مانده. زنم درحالیکه چیزي نمانده باو را . د

  ...فکر از دست دادنش. دانم پدر خودم می

اما این حداکثر . هی دووم بیارمزنم اگه سرنوشت خوب با من تا کنه، یه چند ما حدس می«: گوید درویش می
این فشاري . وقتم تمومه. ي کافی تحت فشار بوده جسم من به اندازه. چیزیه که جرئت دارم بهش امید ببندم

خیلی شانس ... که به خودم آوردم، اون همه شیطانی که باهاشون رودررو شدم، مبارزاتی که تحمل کردم
  ».آوردم که این همه وقت طاقت آوردم

  ».اما من به تو نیاز دارم«: گویم کنان می هق اً هقتقریب
تونست منو وسوسه کنه  فکر اینکه احتماالً به من نیاز داشته باشی تنها چیزي بود که می. نه«: زند لبخند می

همین که یه . اما تو دیگه به کسی احتیاج نداري. که به دنیاي جادو بگردم و براي ادامه زندگی تقال کنم

تو مسیر خودت رو پیدا کردي، و این مسیریه که خودت به تنهایی باید . هت انداختم اینو فهمیدمنگاهی ب نیم
  ».بِک هم همینطور. کرنل. برانابوس هم همینطور بود. بپیمایی
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و دخترِ » .گرابز تنها کسی نیست که از ترك کردنش متاسفم«. زند اندازد و چشمک می نگاهی به بِک می
  .زند گرمی به او لبخند میپریده و خسته به  رنگ

گوید حق با  اما حقیقت ناگوار می. کنم که شاید با گفتنشان بتوانم نظر او را تغییر دهم به چیزهایی فکر می

. ي کار نیست قسمت او ادامه. رود هر نفسش به زحمت فرو می. بینم من مرگ را در چشمانش می. اوست
  .رود، به آرامش خواهد رسیدوقتی ب. خواند زندگی پس از مرگ او را فرامی

گیره  م می کنی االن گریه میاگه فکر «. شوم نشینم و به مرد رو به موت خیره می کشم، روي تخت می آه می
  »!از دهنم خارج میشه کور خوندي "دوستت دارم"مثل و چیزایی 

م اگه قبل از ش تو این شرایطی که هستی، خیلی خوشحال می. خدا نکنه«: گوید کنان می درویش زمزمه
ردنم شروع به خوردنم نکنی م!«  

  ».ذوق غذایی من بهتر از این حرفاست. خورم من هرگز تو رو نمی«
ل می بک با. خندیم میهر دو  اي به نظر -خندد کمی شکل بیل وقتی می. خندد زند، بعد با ما می تردید به ما ز

رادرم و عمویم دوباره در کنار هم هستیم و ي شادکننده مثل این است که من، ب رسد، و براي چند لحظه می
  .خندیم بدون اینکه غم دنیا را بخوریم به یک لطیفه میکنیم،  درحالیکه در اطاق مطالعه درویش استراحت می

  
درویش و بک مرا در جریان همه اتفاقاتی که از زمان جدا شدنمان . گذرانیم بقیه وقتمان را به گپ زدن می

پیدا کردن مکانِ یونی در یک کشتی پر از جسد، و یافتن یک سنگ . دهند ه بود قرار میدر بیمارستان رخ داد
مغناطیس در انبار کشتی، و سایه که با استفاده از آن وارد این دنیا شد، و برانابوس که آن سنگ را نابود کرد 

  .و سایه را بیرون کرد، اما در عوض جانش را در مبارزه با او از دست داد
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رد، به بهترین روش«: گوید خندي عزادار میبک با لب خواسته  فکر نکنم هیچ وقت دلش می. اون قهرمانانه م
  ».که مرگی کُند داشته باشه

نه یک مرگ مودب و ماهر در بازي شطرنج، . او مرگ است. گوید بعد بِک هویت واقعی سایه را به من می

یا مرگ سکسی، مهربان و . وادارم کرد ببینمهاي زیرنویس قدیمی که یکبار درویش  مثل یکی از فیلم
ي موجودات  او از همه. این یکی یک نیروي بدنهاد است. اي دیدم- ِ بیلمرد شنیهاي  شوخی که در کمیک

  . خواهد ما را از هستی ساقط کند ي دنیاي ما نفرت دارد و می زنده
  »تونیم بکشیمش؟ چطور با مرگ مبارزه کنیم؟ می«: پرسم می

  ».کنم فکر نمی«: گوید بِک می
تو گفتی همیشه مغز . اگه جسم سایه رو نابود کنیم، شاید ذهنش هم از بین بره. اما اون یه قالب مادي داره«

  »نداشته؟

به دست  به تازگینسبتاً رو با توجه به چیزي که ازش جذب کردم، هوشیاریش «: دهد بِک سر تکان می
  ».آورده

  »م، شاید برگرده و به هر چیزي که قبالً بوده تبدیل بشه؟ش کنی پس اگه تیکه پاره«
  .رسد قانع شده باشد به نظر نمی» .شاید«

وقتی مرگ به . به عنوان نیروي نفوذي عمل کنمتونم  من می«: گوید درویش، با مخلوطی از شوخی، می
  ».تونم از آن سوي خط وظایفمو انجام بدم و بهتون اطالعات برسونم سراغم اومد، می

داره، و  کنی اون روح همه رو پیش خودش نگه می فکر می. شاید بتونی این کارو بکنی«: گویم زیر لب می

  »ي ابرمانند سایه هستن؟ ي مردگان االن در توده همهِ  ي روح باقیمانده
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، همیشه کنه، اما با توجه به چیزي که من فهمیدم اون االن داره از ارواح استفاده می. نه«: دهد بِک جواب می
. بخشیده که به زندگی پایان می –ي گیوتین  قبل از این اون فقط یه نیرو بوده، مثل تیغه. به این شکل نبوده

  ».تمام
فقط به . اي بپرسم فکر نکنم سوال دیگه. زیادي برام سنگینه«. خارانم ام را می پیچیده سرِ برآمده و درهم

  ».کنم کردنش قناعت می تکه کشتن یا تکه
  »تونی؟ تو باور داري که می«. رسد  طمئن به نظر میبک نام

ل می تو نداري؟. البته«. زنم به او ز«  
متقاعد . ایم کند ما باخته او فکر می. بینم اش می  شکست را در چهره. گوید اما چیزي نمی. اندازد شانه باال می

  .شده که زمانمان به سر آمده
تونیم به دوش  ما مسئولیت هر کاري رو می. ش هستیمگا-هی یادت نره که ما کا«: گویم با غضب می

تونیم  ما می. هاش نیازي نداشت نشانده کمک لرد الس و دست که به اگه مرگ تواناي مطلق بود. بگیریم
  ».تونیم مطمئنم که می. شکستش بدیم

کرد دنیا  ر میزد؟ اون فک یادته برانابوس چه حرفی می«. کنم و دوباره به بِک از بِک به درویش نگاه می
هایی ساخته تا با نیروهاي شیطانی بجنگن، و ما هم از عجایب طبیعت نبودیم، بلکه جنگجویانی  قهرمان

کنه، اما حاال  ست که همچین فکري می کردم دیوانه من قبالً فکر می. ن هستیم که با دقت انتخاب شده
  ».به من نگاه کن. دیگه نه
. ن شده تونی بگی اینا اتفاقی اینجوري  نمی«. دهم ام را نشانش می زده ونهاي بیر هاي برآمده و دندان ماهیچه

من از ابتدا قرار بود تغییرشکل . نما شانسی نبوده وقتی ورق بر علیه ما برگشته بود، تبدیل شدنِ من به گرگ
. اپیدا داريهاي ن تو هم احتماالً قدرت .خوره دونست به دردمون می جهان قدرتی به من داد که می. پیدا کنم
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سایه هیچ . دیم گیره وفق می در برابرمون قرار میخودمونو با هر چیزي که . کنیم نیاز بشه، تغییر می وقتیما 
  ».شانسی نداره

  ».اون مرده. کرنل چی؟ دنیا اون رو به چیزي مجهز نکرد«. کند بِک شکاکانه به من نگاه می

و به یه حباب نور تبدیل  هن هم مثل من تغییر شکل داددونی، شاید او تو که نمی«: کنم با او مخالفت می
  ».هشد
گوییِ یونی  درحالیکه پیش. احساس یک آدم ریاکار را دارم. زنم، اما زورکی لبخند می .خندد نخودي می بِک

  . دهم زند، دارم به او امید می در مغزم زنگ می
شارك، تیماس براوس، آنتوان هورویتزر،  گویم، دوازده کثیف من هم از حوادثی که تجربه کردم به آنها می

شود و دماغش را باال  ام که انگشتان درویش منقبض می یک سوم داستانم را تعریف کرده. سفر به جزیره
ر می پنجره. کنم یک ثانیه بعد وزوزِ جادو را حس می. کشد می شود اي باز شده و هوا دارد از انرژي جادویی پ.  

مرا  و شود و درحالیکه جادو به منافذم وارد می» .کنم شو بعداً براتون تعریف می بقیه«: نالم خیزم و می به پا می
  .زنم کند به تنبلی لبخند می  شارژ می

چند تا از . ایستد می. کند ها باز می م و دستگاهو خود را از سرُ» .نی در کار باشهاگه بعد«: غرد درویش می
خواهند به  او می از زنند و داد می ششتابند و بر سر ند به سمت او میپرستارانی که کنار کایریلی کواکس بود

  . تخت برگردد
تونو  خواید اینجا دراز بکشم و بذارم همه از من می نکنه. شیاطین دارن میان! آروم باشید«: زند فریاد می

  »سالخی کنن؟
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هاي پایش را تکان  ویش پنجهدر. روند کنند، بعد عقب می زده با هم رد و بدل می پرستاران نگاهی وحشت
کند که حسابی سفت باشند، بعد یک ابرویش را برایم باال  هاي مویش را چک می دهد، و نوك سیخ می
  ».منتظر فرمان توییم کاپیتان«. برد می

نگاه  فرمانده به من به عنوان. شوم او جدي است کنم، بعد متوجه می شکن برایش آماده می یک جواب دندان
ام، از پدر و مادرم به درویش به  بودهتمام عمرم، همیشه پیرو دیگران من . ن اولین بار استای. کند می

. تا ارتشم را به سوي مرگشان فرا بخوانم، اند تصمیمات را بر عهده من گذاشته حاال. برانابوس به شارك
. دیگر به نگهبان نیازي ندارم من. حق با درویش بود. اصوالً باید کمبود اعتماد به نفس داشته باشم، اما ندارم

  .که فرمانده باشم خواهم میمن  –بیشتر از آن اینکه . ام من براي فرماندهی آماده
دونیم چه چیزي  نمی. بریم نماها و سربازها رو با خودمون می گرگ. کنیم با شدت بهشون حمله می«: غرم می

پس خودمونو براي روبرویی با هر چیزي . ایهشیاطین، سربازهاي مسلح، شاید خود س –فرستن  بر علیه ما می

  ».کنیم آماده می
در تخت کنارِ تخت درویش، . آیند درویش و بک با فاصله کمی به دنبالم می. کنم به سمت در حرکت می

بلکه دارد به کایریلی . اما او این را به ما نگفته» !موفق باشید«: گوید کنان می یکی از پرستاران تشویق
  .ویدگ کواکس می
رسد  طوري به نظر می. کواکس دراز کشیده و رواندازش را تا گلو باال برده. گردانم کنم و رو برمی مکث می

فکر کنم امیدوار بود بدون اینکه متوجهش شویم از اینجا برویم، تا وانمود . خواهد مریض شود که انگار می
  .ایم دانسته ما رفته کند که نمی

درویش کمی از کواکس و عشق فراوانش به مبارزه برایم گفته بود، » وب؟خ«: غرم با احساس سرگرمی می
  .فهمیدم طرف آدم ترسوییست، چه مرید باشد چه نباشد گفت با یک نگاه می اما اگر او هم چیزي نمی
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  »خواي بري کایریلی؟ تو نمی«: پرسد یک پرستار که اخم کرده می
منظورم اینه که من هنوز در حال بهبودي .. فقط فکر کردم. خوام برم البته که می«: گوید پوزخندزنان می

  .زند دهد و لبخندي لرزان می دست مجروحش را به سمت من تکان می» ...هستم

خواي بذاري چند تا  مطمئناً تو نمی. از جام پا شدم در بستر مرگ بودم ومن «: گوید کنان می درویش زمزمه
  »دارن؟ تهعقب نگاز ماموریت انگشت از جا کنده شده 

من فقط منظورم این بود ! نه«: زند کنند، فریاد می کواکس، وقتی پرستاران به حالتی اتهام آمیز به او اخم می
رو به . شود اندازد، بعد فوراً حالتش عوض می نگاهی سراسر کینه به من می. شود اش گرفته می چهره» ...که

هاي ناآراسته به  ر من این بود که دوست ندارم در لباسمنظو«: گوید کند و با لبخندي مالیم می پرستاران می
هاي خوب لطف کنید و برام  دونم لباسم در بدترین وضعیت براي پوشیدنه، اما اگه شما خانم می. جنگ برم

  »...تونم مثل برق وارد مبارزه بشم و جون همه رو نجات بدم بیاریدش، می

ي جادوگرهاي  جامه. آورند لباس کواکس را می رعتآنها به س. آید پرستاران از این حرف خوششان می
اي به دو طرفش کوك  ي طالیی و نقره هاي رنگ و رو رفته پاره شده، و ستاره نمایشی زیبایی که بدجور پاره

تکاند، به  گرد و خاك را از آن می. پوشد اما باید اعتراف کنم که این لباس مندرس را به خوبی می. شده
بعداً «: گوید دهد و خرخرکنان می کند، بعد کالهی خیالی به سوي پرستارها تکان می هاي خون اخم می لکه
اُفتد و لبخندي براي  کنند، از ما جلو می هاي عاشقانه که او را تشویق می بعد از زمزمه» .بینمتون خانوما می

مش را جزم کرده و مثل سیاستمداري که عز - !نه که خیلی به دلگرمی نیاز دارم –زند  قوت قلب به من می
  . شود تا مشکل مهمی را در کشور برطرف کند، خارج می

  



  ها جزیره گرگ –تم شکتاب ه  

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

با چند . د سربازان را جمع کندنکنم تا به درویش اجازه ده نماهاي داخل راهرو وق وق می به سوي گرگ
  .کشند آنها در جواب با خوشحالی زوزه می. رویم رسانم که به پیکار می غرش ساده به اطالع جانوران می

برایم اهمیتی ندارد که دشمن چه چیزي بر . ام زده شده گذاریم هیجان لیکه از ساختمان به بیرون قدم میدرحا

با توجه به آن چیزي که یونی گفت، من در تمام دنیاها بزرگترین خطري هستم که . علیهمان گماشته
  .تنها کسی که واقعاً باید ازش بترسم خودم هستم. کند بشریت را تهدید می

هاي  دندان. آیند و حدوداً پنجاه سرباز هم پشت سرشان است ش، بک و کایریلی پشت سر من میدروی
خیلی  .دهد دستش از جادو پر شود کند و اجازه می خورند، اما موقعیتش را حفظ می کایریلی از ترس به هم می

  .، اما ممکن است به دردمان بخوردکنم روي او حساب نمی
شدیداً سعی دارد باور کند که برد با ماست، نه فقط در . رسد تا ترسان به نظر میناامید و تسلیم بک بیشتر 

او از ته قلب احساس . اما سخت است. ي آن مبارزاتی که در پیش خواهیم داشت این مبارزه، بلکه در همه

ویم، نه در نیم پیروز شاکند بتو گیرد، اما فکر نمی همه تالشش را به کار می. کند ما محکوم به فناییم می
  . پایان کار، نه در مقابل مرگ

، حاال چه اینطوري چه به شکلی دیگر، پس ش او بهرحال قرار است بمیردبه نظر. درویش لبخند به لب دارد
رده. خواهد مبارزه کند دیگر باید نگران چه باشد؟ او فکرهایش را کرده و می حاال . اگر بمیرد، در خاك وطن م

  .دارد فقط همین برایش اهمیت
آنها کمی از شیاطین . اند هایشان بهتر از بقیه اضطراب خود را مخفی کرده سربازها مضطربند، اگرچه بعضی

. توانند سرعتشان را کُند کنند دانند، و خبر دارند که کشتن هیوالها برایشان غیرممکن است و فقط می می

اما مریدها . ر برایشان ناامیدکننده استدانم این چقد آنها هیچ کنترلی روي این وضعیت ندارند و من می
  .این گروه خواهد ایستاد، و خواهد جنگید، و اگر الزم باشد خواهد مرد. اند هاي درستی انتخاب کرده آدم
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  .و آنها واقعاً پابرجا خواهند بود
یی که به از همه آنها. زنم اندازم و لبخندي ناهموار می نماهایم می ي گرگ الخلقه ي ناقص نگاهی به گله

اگر دشمنانمان از . ها امید دارم که بتوانند بیشترین آشفتگی را بوجود بیاورند همراهم هستند، من به این

شیاطین در این دنیا به  .ي من چیزي ندانند، به زودي با سورپریزي زننده مواجه خواهند شد همراهانِ درنده
آید که  نند آنها را بکشند و شیاطین به ندرت پیش میتوا ها نمی بیشتر انسان. اند هاي آسان عادت کرده حمله

اي واقعاً  خواهند تجربه نماي وحشی می سی و هفت گرگ. هر بار با بیش از یکی دو مرید مواجه شوند
  !بچشانندمتفاوت به آنها 

به  مشتاقم. رسد تر به گوش می شنوم که از چندین خیابان آنطرف هایی از وحشت می جیغ. کشم هوا را بو می
بعد، آن را از . کنم گویی ترسناك یونی فکر می اندازم و به پیش ي حمله را به تاخیر می آنها بپیوندم، اما لحظه

همچنان که آنها . نماها آزادانه به حرکت در بیایند گذارم گرگ غرم و می کنم و بلند می ذهنم پاك می

درویش، بِک، کایریلی و . شوم با آنها همراه میه راه شتابند تا با شیاطین مواجه شوند، من هم در میان می
بگذار دنیا به . ها نیستم گویی نیشم به لبخندي گرگانه باز شده، و دیگر نگرانِ پیش. اُفتند سربازها عقب می

کس که تا ابد زنده  چه اهمیتی دارد؟ هیچ! رساند اصالً بگذار من کسی باشم که آن را به آخر می. آخر برسد
  .اگر قسمت بشریت این است که این درد را متحمل شود، بگذار بشود و به نیستی بپیوندد .نخواهد ماند

هایی که  کنند و انسان گري می بینم که وحشی هاي شیاطین را می دسته. پیچیم رسیم می به یک نقطه که می
 ا وارد معرکهام ر شده با جیغی ناشی از هیجان، سربازهاي دگرگون. کنند از موجودات هیوالیی فرار می

از یک چیز کنم که  زنم و با خود فکر می بخند میکنم، ل محاصره می درحالیکه ارتش شیطانی را. کنم می

اگر حق با یونی باشد و سرنوشت من این است که این سیاره را نابود کنم، باید بگویم شاعر . مکامالً مطئن
 در آخر بلکه. به پایان نخواهد رسیدو شیون ناله  یادنیا با صداي بنگ . یک جاي کار را اشتباه سروده
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را خواهد  خیالِ گرگانه هاي جسورانه، وحشیانه و بی شوند، و زوزه هاي هزاران شیطانی که هالك می جیغ
  .شنید

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  !پایان


