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٢

                                                

 
به ياد آورد که موضوع از يک بازی درون خانگی شروع شد، يک بـازی                شريل رويس 
 .اندکی خطر و ظلمات ناشناخته، جالب تر می شدکه توام با 
 .هيپنوتيزم

 .البته که می توامن ديگران را هيپنوتيزم کنم: آرنولد فوربز گفت
هيچ کدام از مهمان ها فوربز را خوب منی شناختند، به جز صـاحب خانـه، يعنـی                  

و طبعًا کسی پيدا می شد که با او مقابله کند و کسی هـم يافـت                 . کانينگهام ها 
 .ی شد که به او التماس کند تا چشمه ای از کارش را نشان دهدم

آرنولـد قـبًال در يـک کلـوپ         :  ليز کانينگهام، با ادا و اصول خمصوص خود گفـت         
 آرنولد عزيز، ميل داری گوشه ای نشان بدهی؟. شبانه برنامه اجرا می کرد

ی بـود   مردک کوتاه قد و خپله و شوخ و شـنگ         . در نتيجه آرنولد دست به کار شد      
چشمان آبی اش قادر بود تا ناگهـان بـا نگـاهی            . که گيرا و جالب توجه می منود      

به هر طريق، شايد به     . خيره و مسخ کننده، پرنفوذ و بسيار پر قدرت دستور دهد          
دليل اين که تصور که شريل رويس بسيار زيباست و شايد هم بـه ايـن دليـل کـه                    

از عدم اعتقاد به او مـی نگريـست،         دخرتک با حالتی ريشخند کنان و ظاهری ناشی         
 .شريل را انتخاب کرد

چشمان آبی فوربز درون چشمان او را می کاويد، حدود سی ثانيه بعد شـريل بـه                 
خواب رفت، يعنی دقيقًا منی توان گفت که به خواب رفت، پلک هايش بسته شـد امـا                  

شـن مـی    صدای فوربز را کامال واضـح و رو       . هنوز با بيهوشی فاصله ی زيادی داشت      
متـام  ... دسـتانت هـم سـنگينند       ... حاال پلک هايت خيلی سنگين شده اند        : شنيد

کـم کـم    ... حاال ديگر سرت سنگينی می کنـد        ... و خيلی شل  ... بدنت سنگين شده    
بـاز هـم    ... پايين تـر    ... پايين  ... احساس می کنی به پايين کشيده می شوی         

 ...ای به خواب خيلی عميقی فرو رفته ... پايين تر 
نه به خواب نرفته ام، به خـواب هـم منـی روم چـون               : شريل به آرامی پاسخ داد    

روی يک صـندلی    ... صدايت را می شنوم، تازه، خودم هم می فهمم که خواب نيستم             
 .راحت نشسته ام و مهه هم در اطراف مجعند

 با متام اين احوال او جمبور بود بپذيرد حالتی که در آن به سر می برد واقعـاً                 
بدنش حقيقتا احساس سنگينی می کرد و در عـين حـال احـساسی از بـی                 . عجيب بود 

هيچ ميل نداشت چشمانش را ببندد و با اين مهـه           . وزنی در وجودش رخنه کرده بود     
حاال هم که مايل بود چشمانش را بـاز کنـد، توانـاييش را              . آن ها را بسته بود    

 .نداشت
 کـه کتـاب    – بـه او دسـتور مـی داد          ، بود ١سراسر وجودش در اختيار هيپنوتيست    

و او با منايشی ختيلی مهه ی       ...  يک ليوان آب بنوشد      – نامه ای تايپ کند      –خبواند  
آن فرمان ها را اجرا می کرد، اگرچه حتی خود شريل هم می دانست و به خوبی هم                  
می دانست که آن وسايل در دستش وجود ندارند و با وجود ايـن کـه از اجنـام آن                    

 .محقانه احساس خشم به او دست می داد، اما چاره ای جز اطاعت نداشتاعمال ا
. فوربز با انگشت روی مچ دستانش کشيد تا آن ها را به دسته ی صـندلی ببنـدد                 

از آن پس شريل قادر نبود تا دستانش را از روی دسته ی صندلی جدا کنـد، حتـی                   
 چنان ادامه يافـت     اين بازی هم  . خود شريل هم می دانست که طنابی در کار نيست         

و شريل متام آن مدت را با احساس محاقت، فريب خـوردگی، بازيچـه قـرار گـرفنت و                   
 .درماندگی سپری کرد

با متام اين احوال، سراجنام وقتی که فوربز او را با بشکنی به هوشـياری بـاز                 
گرداند، شريل با خنده و شوخی در مورد آن دقايق صحبت کرد و ادعـا داشـت کـه                   

فوربز طعمه ی ديگری يافت و شريل خود را به کناری کشيد و با              . ی است مترين خوب 
 .سپاس گزاری از صحنه ی منايش بيرون رفت

 
 .به معنی فردی دارای قدرت هيپنوتيزم است 1
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وينت جـوانی خـوش قيافـه و سـيه          . وينت مارون، به دنبال شريل به راه افتاد       
شايد شـريل بـه     . چرده، حدودا سی و پنج ساله و دارای مهسری زيبا و موبور بود            

 .ی رفته بود که وينت هم حضور داشتسه يا چهار مهمان
 از هيپنوتيزم شدن چه احساسی داشتيد؟: وينت از او پرسيد

 . تفريح جالبی است-
 ... نه، نيست -

متام مدت بـا    . خيلی هم از آن نفرت داشتيد     : و با حلنی انتقاد آميز ادامه داد      
 .آن يارو مبارزه می کرديد

مشـا از کجـا مـی       : ا اعـرتاض پرسـيد    برای حلظه ای کوتاه به وينت نزديک شد و ب         
 دانيد؟

در مورد هيپنـوتيزم کمـی      : وينت تبسمی کرد و دندان های سفيدش را منايان کرد         
فردی کـه   : گاهی اوقات، يکی از مواردی که اتفاق می افتد اين است          . اطالع دارم 

 قدرت مندی است کـه در       ٢حتت نيروی هيپنوتيزم قرار گرفته دارای نيروی تله پاتی        
شايد من و مشا دارای طول امواج مـشابه         . دت اين نيرو به شدت حتريک می شود       آن م 
به هر حال، متام مدت ذهن مشا را می خواندم، متام مدتی که به خواب رفته                . باشيم
مـن کـه    ... نه، من اين کار را منـی کـنم          " : مرتب به فوربز می گفتيد    . بوديد

 در عين حال     ".را با آن ببنديد   مشا که طناب نداريد تا م     ... ليوان دستم نيست    
 .عصبانی هم بوديد

 .مشا اين ها را از حالت چهره ام تشخيص داده ايد: شريل با حلنی خشن جواب داد
حالـت چهـره تـان      : وينت در حالی که هنوز به او لبخند می زد، سری تکان داد            

 .کامًال گشاده و آرام بود از هر که می خواهيد بپرسيد
جالـب اسـت    : پس ادامه داد  . اب ماند، اما او جوابی نداشت     وينت در انتظار جو   

 نه؟ اين طور فکر منی کنيد؟
 . منی دامن-
چـون ايـن طـور      .  نگران اين نباشيد که من مهيشه بتوامن افکارتـان را خبـوامن            -

  .نيست، يعنی به اين سادگی ها هم عملی نيست
شای آرنولد فوربز و    ديگران مهگی سرگرم متا   . آن دو تنها بودند   . کمی جلوتر آمد  

 .حرکاتش بودند
نيروهای تله پاتی حتت شرايط هيپنوتيزم دارای قدرت بيشرتی هـستند،           : وينت گفت 

مهان طور که گفتم ممکن است بتوامن در اوقات ديگر افکار مشا را به صورت اتفـاقی                 
ايـن  . به مهين ترتيب مشا هم می توانيد فکر مرا خبوانيـد          . و مورد به مورد خبوامن    

يرو معموال در هر دو جهت عمل می کند و مهان طور که گفتم تصور می کـنم مـن و                     ن
 .مشا روی طول موج يکسانی هستيم

 خوب، پس بگوييد من االن به چه فکر می کنم؟: شريل پرسيد
مستقيمًا درون چشمان او را می نگريست و شريل به زمحت نگـاه             . وينت مردد ماند  

مشـا از آن چـه گفتـه ام         : سـراجنام وينـت گفـت     خود را با نگاه او تالقی داد و         
. خوشتان نيامده و تصور می کنيد دنيای خصوصی درون مشا مورد جتاوز قرار گرفتـه              

و حاال؛ جواِب های، هوی است، فکر می کنيد         . اساسًا کل مسأله مشا را آزار می دهد       
 من در چه فکری هستم؟

ست، آيا سعی داشت آن چه      شريل بدون اراده و خواست واقعی به او خيره می نگري          
را که در چشمان تيره و قهوه ای رنگ وينت وجود داشت خبواند؟ يـا ايـن کـه از                    

 به افکارش خيره شده بود؟... درون آن دو چشم، به فراسوی نگاهش 
فکر می کنم که مشـا مـرا        : سپس در ماورای اراده و خواست خويش لب گشود و گفت          

 .زن سهل انگاری فرض می کنيد
هيچ منی دامن از چه قدرتی استفاده کرديد، حتی منی دامن           : بخندی زد و گفت   وينت ل 

. که اين نيرو، نيروی تله پاتی باشد يا نه، اما خيلی به افکار من نزديک است               
 ...بسيار بسيار نزديک 

 
 .که با انتشار امواج افکار يک ديگر را می خوانندقدرت ارتباط ذهنی بين دو نفر  2

http://www.seapurse.ir



 تعقيب ذهنی
 

٤

 
*** 
 

شايد هم بـه طـور نـاخود آگـاه سـعی داشـت او را از                 . ماه ها وينت را نديد    
ض اين مدت شايد يکی دو بار به او فکر کـرد امـا بـه                در عر . افکارش خارج کند  

هيچ وجه احساس دريافت پيامی از جانب وينت نکرد، پيامی که برايش ارزش داشته              
به عالوه خود او نيز برای وينت پيامی ارسال نکرد، دست کم خود او چنين               . باشد

 .تصور می کرد
مهـان مهـسر زيبـا و       . ..به هر صورت يک بار پاوال مارون را در رستورانی ديـد             

پاوال در گوشه ای دنج، سر ميزی با روشنايی بـسيار کـم در کنـار                . موبور وينت 
مردی نشسته و رفتاری از خود آشکار می ساخت که به هـيچ وجـه از زنـی متعهـد                    

 .اين برخورد شريل را به چندين دليل حيرت زده می کرد. انتظار منی رود
 او به مرد خوش ظاهری چـون وينـت مـارون            اول عدم تعهد آشکار پاوال و اين که       

وينت مردی جذاب و فريبنده بـود کـه در کـار تبليغـات هـم                . نيز وفادار نيست  
بسيار موفق می منود، پس چرا پاوال بايد از زندگی با او احساس رضـايت نداشـته                 

 باشد؟
مدتی از اين واقعه گذشت، شايد يک ماه می شـد کـه شـريل بـه تـدريج متوجـه                     

اما نـه، او بـه دنبـال        ... احساس؟  . ب که در وجودش موج می زد شد       احساسی عجي 
... منع شـدگی    . واژه ی هبرتی بود تا آن چه را در خود جتربه می کرد، تشريح کند              

احساسی که در زمانی نامناسب و بی هيچ دليل شخـصی           ... احساس عدم سهل انگاری     
در زمانی بـه او روی      به اين دليل بی سبب که آن احساس         . او را در بر می گرفت     

 . آورده بود که مهه ی ابعاد زندگی اش رضايت خبش و خوشحال کننده می منود
و احساس می کرد کـه آلـن مهـان          بود  با آلن ريچموند آشنا شده      شريل به تازگی    

آلن مـردی   . استمردی است که سال ها در رويايش پرورانده و انتظارش را کشيده             
 دوسـتدار او و دارای احـساسی        ه، بلنـد مهـت،    بلند قامت، افتاده و خـوش قيافـ       

هر از گاهی با هم به گردش می رفتند و وقتی شـريل،             . خالصانه نسبت به او بود    
زنـدگی بـه شـريل      . پاوال را در آن رستوران ديده بود نيز، آلن مهـراه او بـود             

 .لبخند می زد و وعده ی خوشبختی بيشرتی را نيز می داد
، احساساتی که هر از چند گاه در او موج می زد،            اما اکنون آن احساسات نارسا    

حتی فراتر از   . امواجی که جايی در هنان گاه وجودش به هتديد در کمين نشسته بود            
يا ... نوعی خشم مبهم    ... آن، پاسخ احساسی بود که به آن هتديدات داده می شد            

ايـن  نزديک بود از فکـر کـردن بـه          ! حسادت... شايد هم حسادت    ... شايد نفرت   
 آلـن از او تقاضـای       .آخر او دليلی برای حسادت منی ديد      . واژه به خنده در آيد    

از . ازدواج کرده بود و او می توانست هر حلظه که اراده کند به آلن دست يابـد                
پس چـرا و    . طرفی اين را هم می دانست که آلن با هيچ دخرت ديگری بيرون منی رود              

 ارد، به ديگری حسادت کند؟به چه دليل وقتی آلن را در زندگی اش د
نـه، احـساس    ... حـسود نبـود     ... با اين حساب، احساس حـسادت وجـود نداشـت           

 ! ...حسادت؟
 ؟... پس چرا او احساس می کرد که 

 .ناگهان پاسخ به مغزش خطور کرد
روز سختی را پشت سر گذاشته بود، در حمل کارش روزی مـشکل و خـسته کننـده را                   

. د آلن برای رفنت به سينما را با زمحت رد کرده بـود            گذرانده و اصرار بيش از ح     
  .خسته بود و در ختت و اتاق خواب تاريکش به خواب می رفت

با . شايد هم در آن حلظه به خواب رفته بود که ناگهان واقعه ای بر او رخ داد                
تکان شديدی از جا جست و برای حلظه ای ناگهانی و خشک کننده، حلظه ای دردنـاک،                 

پاوال مارون در آن    . اتاق خوابش نبود، بلکه در آن رستوران تاريک بود        ديگر در   
گوشه ی دنج و با آن غريبه سر ميز نشسته و در گوش او جنوا می کرد و با انگشت                    

دهانش به گوش آن مردک کامال نزديک و کالمش نـا مفهـوم             . زير چانه ی خود می زد     
انگار که آزرده شـده باشـد،       آن گاه پاوال روی گرداند؛      . به گوش شريل می رسيد    
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متام رخ به او، به شريل نگاه می کرد و حالت چهره اش برای ثانيه ای بـه هـيچ                    
فقـط يـک کلمـه ادا       . روی معنی ای منی داد، سپس چشمانش گشاده و دهانش باز شد           

کرد، با صدايی بلند و با حلنی که جا خوردگی و عدم انتظار کـامال در آن حمـسوس                   
 !وينت: بود

حاال دوباره شـريل رويـس در اتـاق خـوابش           . جمسم در ذهن شريل رنگ باخت     تصوير  
سالن رستوران، آن غريبه و مهه چيز ديگـر آن صـحنه از              .بود، درآن اتاق تاريک   

 .ذهنش پاک شده بود
اما چيزی که باقی مانده بود چه بود؟ در درون وجود شريل رويـس، آتـش خـشمی                  

ش پتو را به حالت فشردن گلويی به قصد         دستان! حسادت... نفرت  ... انفجارگونه  
برای . کشنت، چنگ زده بود، دهانش کج و کشيده شده، به ظلمت اتاق خيره شده بود              

مدت يک يا دو دقيقه به مهين حالت متشنج باقی ماند تا آن احساس نارسا فـروکش                 
پوست بدنش از شدت عـرق بـه        . منود و او را در ختت، غرق شده و وارفته رها ساخت           

 . مانده، لزج و خيس شده بودجا 
دقيقا دانست که پاسخ چيست؟ وينت مارون، مهـسرش را در کنـار آن              شريل  آن گاه   

غريبه يافته بود، وينت مارون مردی که خشمی خارق العاده و تـوام بـا حـسادت                 
و او، شريل رويس از آن خشم و احساس وينت آگاه بود، چون در آن حلظـه و                  . داشت

 به مهراه وينت مارون بود و به مهين دليل افکـار وينـت را               در آن رستوران؛ خود   
 . بلکه فراتر از آن، خود در ذهن او بود،خوانده

 .پس او و وينت مارون دارای طول موج ذهنی يکسانی بودند
تصمصم . آلن را از اسرار خود با خرب نساخت، هيچ کس را از آن حاالت آگاه نکرد               

 تالش کند، مهـان هيپنوتيـست را، تـا از او            گرفت تا برای جستجوی آرنولد فوربز     
تصميم داشت خود را از شر طيف طول موج افکـار وينـت مـارون رهـا                 . کمک بگيرد 

اما بـا ايـن     . به هيچ روی مايل نبود ذهنش را با ديگری به اشرتاک گذارد           . کند
متام اين جريانات به نظر بيش از حد مسخره و خجالـت            . مهه به دنبال فوربز نگشت    

 . در واقع بيش از حد خارق العاده می آمدآور و
ايـن مـساله کـامال امکـان        . به هيچ وجه حاضر به اعتقاد بر آن احساسات نبود         

پذير است، اين طور نيست؟ يعنی اين امکان وجود نداشته که او آن شب در اتـاق                 
خوابش، خواب می ديده؟ يک بار پـاوال مـارون را در آن رسـتوران ديـده بـود و                    

و مهـان   . ين امکان وجود دارد که راجع به آن جريان خواب ديده باشد           بنابراين ا 
، خوابی که ديده بود او را در جای وينت مارون و در ذهـن               طور که اتفاق افتاد   

 .او قرار داده است
تلقينـی کـه    . و آن يعنی قدرت تلقين    . برای اين مساله نيز توجيهی وجود دارد      
ين اين که آن دو روی طـول مـوج يکـسان            وينت مارون به او حتميل کرده بود، تلق       

 .ذهنی هستند
بنابراين ترجيح داد که با هيچ کس در اين خـصوص صـحبتی نکنـد و از مهـين رو                    

اما فقط سه هفته بعد، روز پنج شنبه بـود کـه            . احساس تاسف و پشيمانی می کرد     
در تاريک و روشن غروب، ذهنياتش دوبـاره بـه درون مججمـه ی وينـت مـارون راه                   

 . ، به چشمانش خيره شد، احساساتش را درک منود و مرتصد عملی شديافت
مقابل ميز توالت نشـسته و مـشغول شـانه کـردن            . شريل اين بار نيز تنها بود     

قرار بود آلن به دنبالش بيايد اما نـيم         . به آينه نگاه می کرد    . گيسوانش بود 
ا بعد با کششی    ام. افکارش متوجه آلن بود و نه وينت مارون       . ساعتی تاخير داشت  

تند و شديد و با قدرتی غير قابل مقاومت، از آلن روی گردان شد، حتـی تـصوير                  
خودش از آينه حمو شد، ديگر نگاهش درون آينه را منی کاويد، بلکه در مهـان حـال                  

 . می ديد که از شيشه ی جلوی اتومبيلی به بيرون می نگرد
ه در گـرگ و مـيش غـروب،         جاده ای کـ   . جاده ای قرار داشت   در فراسوی ديدگاهش    

سپس ناگهان هشياری اش را کامال از دست        . تيره و تار می منود، جاده ای نا آشنا        
 .داد و از خود بی خود شد

سر پيچ نور چراغ های اتومبيل به رديف تنه         . اتومبيل بدوا آهسته پيش می رفت     
ر پـر   نور چراغ ها بسيا   . ی درختانی تابيد که در کنار جاده قد برافراشته بود         
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قدرت می منود و درختان را به وضوح روشن می ساخت، اما جاده را نه، سطح جـاده                  
 .تاريک و سياه بود

شـايد درسـت در     ... يا درکنار شـانه ی خـاکی آن         ... چيزی در جاده ظاهر شد      
که در نور چراغ ها می درخـشيد و در          . مست راست، چيزی سفيد رنگ    ... کنار جاده   

سفيد، هم چون کبوتری که در جا       . فالت خودمنايی می کرد   تضادی فاحش با سياهی آس    
 .لباسی زنانه بود... بال می زد 

انگار که انتظار مـی کـشيد تـا سـوارش           . آن جا کنار جاده، زنی ايستاده بود      
بله، در انتظار اين بود تا کسی سوارش کند چـون در دسـت راسـتش مچـدان                  . کنند

ه رنگ آبی، آبی بـسيار روشـن کـه در           به طور حتم يک مچدان بود، ب      . کوچکی داشت 
 .تاللو سفيدی لباسش پرتو می افکند

نه، بـه هـيچ وجـه، چـون         . اما آن زن در انتظار راننده ی اين اتومبيل نبود         
وقتی ديد که کدام اتومبيل است، حرکتی کوتاه و مسخره از خـود بـروز داد کـه                  

را گشود، چهـره اش     پنجه هايش   . دست چپش را باال برد    . ناشی از يکه خوردنش بود    
حاال ديگر اتومبيـل بـه انـدازه ی         . ماالمال از تعجب و دوری از انتظار می منود        

 .کافی به او نزديک شده بود تا راننده چهره ی او را تشخيص دهد
چهـره ای   . چهره ی پاوال مارون بود که هم چون لباسش سفيد و بی رنگ مـی منـود                

ی آبی، بسيار درشت و آبی، هم رنگ آن         چشمان. سفيد و احاطه شده با موهای طاليی      
 .چشمانی مضطرب و ترسان. مچدان کوچک

. احساس نفرتی در آميخته با سنگ دلی      . در وجود راننده نيز اضطراب موج می زد       
پاوال در مقـابلش ايـستاده      . در عين حال احساسی از پيروزی، يک پيروزی درخشان        

 .مل خود گرفتار شده بودبود، مهان موجود نفرت انگيزی که در حين اجنام ع
 کجا می روی پاوال؟ فکر کردم اگر سوييچ اتومبيلت را بردارم، جمبور می شـوی                -

اما مثل اين که در انتظار راننده ی خمـصوصت هـستی، ايـن طـور                . در خانه مبانی  
با او کجا می خواهی بروی؟ و برای چـه مـدت؟ مـی              . نيست؟ بله، او را می گويم     

.  هم برداشته ای، پس حتما به مسافرتی يک شبه می رفتی           بينم که مچدان کوچکت را    
شايد هم نه، شايد مرا برای ابد ترک می کردی و لزومی نديدی کـه متـام آن جـل                    

خوب، تو جايی منی روی عزيزم، دست کـم         ! های آويزان شده در کمدت را مهراهت بربی       
 !با او جايی منی روی

خطور کرده بود و سـراجنام او را        اين افکار با سرعتی برق آسا به ذهن راننده          
حـاال ديگـر    . به صرافت انداخته بود تا بر فشار پايش روی پدال گاز بيافزايـد            

موتور با غرشی هيجان زده به نسبت فشار پای         . اتومبيل سريع تر به جلو می رفت      
پاوال کـه ظـاهرا بـه طـور ناگهـانی           . راننده روی پدال گاز افزايش يافته بود      

 بود، به صورت قهقرايی قدم بر می داشت، هبت زده بـه او مـی                متوجه راننده شده  
. نگريست و با قدم هايی رو به عقب به خارج از جاده و رو به درختان مـی رفـت                   

در ميان درختان امن تر به نظر می رسيد، دست کم اتومبيل قادر نبود تا او را                 
 .در ميان درختان تعقيب کند

مل نکرد، به اندازه ی کافی موضوع را درک         اما پاوال به اندازه ی کافی سريع ع       
اما با آن کفش های     . مچدان را رها کرد، تالش کرد تا برگردد و بدود         . نکرده بود 

پاشنه بلند روی ريگ ها و سطح نامهوار جاده تعادل خود را از دست داد، آخر او                 
در لباسی نبود که با اتومبيلی مسابقه دهد و ظاهرا خودش هـم مـی دانـست کـه                   

دسـتانش را   . پس دوباره به طرف اتومبيل رو کرد      . کان برنده شدن وجود ندارد    ام
 !مرا نکش، وينت: به حالت دفاع باز کرد و فرياد زد

و حالت دست ها تغيير کرد، آن ها را باال برد تا در تالشی عبث از دستانش هـم                   
 آن  امـا . چون سپری در مقابل تل آهنی که به سويش در پرواز بود، استفاده کند             

دست ها هنوز به مقابل صورتش نرسيده بود که بدنش به پرواز در آمد و چهره اش                 
بزرگ تر و نزديک تر شد، آن قدر نزديک که تقريبا با شيـشه ی جلـوی اتومبيـل                   

دهان سرخ او متاما باز شد و شيون او با غرش اتومبيل بـه رقابـت                . برخورد منود 
 .وزی غرش اتومبيل به پايان رسيدرقابتی که پس از چند حلظه با پير. پرداخت
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در مهان حلظه که برخورد صورت پذيرفت، چنان ضربه ی برخورد شديد بود که شيـشه                
از شيشه ی جلو مشاهده می شـد بـه          ی اتومبيل به لرزه در آمد، درختان و هرچه          

چهره ی سفيد و لباس     . لرزه در آمده بود، لرزشی که انگار ناشی از زلزله باشد          
آخرين اعضای مرئـی جـسم پـاوال        . ه ی تصوير شيشه ی جلو خارج شدند       سفيد از پرد  

که رو به باال به نظـر مـی رسـيد           ... دستان سفيدش و سپس ناخن های بلندش بود         
با سنگ دلی به جلو     . اما اتومبيل به پيش روی ادامه داد      ... التماس کنان   ... 

جاده به پـايين و     چرخ های اتومبيل چنان که گويی در دست انداز کنار           . می رفت 
باال جهش می کردند، لب به اعرتاض گشوده بودند که چرا جاده ايـن مهـه پـر دسـت                    
انداز است؟ راستی چرا چشم انداز پر درخت مشهود از شيشه ی جلو اين مهه باال و                 
پايين می رود؟ آيا چرخ های ماشين از روی چيزی عبور می کنند؟ مگـر در جـاده                  

 ...مانعی وجود داشت؟ آه 
اتومبيل به سطح سياه و     . اال ديگر جاده مهوار شد و تکان های شديد فروکش کرد          ح

 .قيرگون آسفالت برگشت و با زيرکی در پيچ جاده ناپديد شد
رنگ به رنگ شد و تبديل      . در مهين حلظه منظره ی شيشه ی جلوی اتومبيل رنگ باخت          

 بـا نقـابی از      چهره ای که  . به تصوير چهره ای در آينه شد، چهره ی شريل رويس          
 .نفرت کشيده و زشت می منود

دستانش به طرف گونه هايش رفت، دستان شريل رويـس، تـا چـشمان حيـران او را                  
بپوشاند، با نوميدی تالش کرد ديدگان خود را از آن چه ديده بود بپوشـاند، از                

 اين چه بود که من ديدم؟: خود پرسيد
 گاه در آينه به چهره ی خود        مدتی طول کشيد تا دستانش را پايين بياورد و آن         

آن خطوط زشت ناپديد شده بود اما دانه های عرق بر پيشانييش نشسته و              . نگريست
. با جسمی لرزان و تعادلی ناپايدار به سـوی تلفـن شـتافت            . دستانش لرزان بود  

: مشاره تلفن آلن را گرفت و پس از چند حلظه بدون مقدمه و با صدايی لرزان گفـت                 
 .سردرد وحشتناکی دارم. بيرون بروم، آلنامشب منی توامن 

 .که در واقع مهين طور هم بود
 

*** 
 

اما در روزنامـه ی عـصر،       . در روزنامه های صبح آن روز چيزی به چشم منی خورد          
 :جريان به طور کامل تشريح شده بود

 ساله، به احتمال قريب به يقين قربانی جنايت راننده ای است            ٢٨پاوال مارون،   
اين حادثه که عصر روز گذشته به وقوع پيوسته، در          . فرار گذاشته است  که پا به    

خـامن  . جاده ی مورتون ميل و تقريبا در مقابل منزل مـارون صـورت گرفتـه اسـت                
مارون را با اتومبيل زده اند و سپس از روی او عبور کرده و در طـول جـاده و                    

 .در فاصله ای به طول نه مرت روی زمين کشيده اند
نی اعالم منوده است که مرگ آنی بوده و پليس نيز اعالم منوده است کـه                پزشک قانو 

 .شاهدی بر اين ماجرا وجود نداشته است
آقا و خامن مارون در ناحيه ای جنگلی و در خانه ای تقريبـا بـزرگ و اشـرافی                   

 جريـب فرصـت     ۶ تـا    ۵خانه هايی که هر قواره ی زمين آن هـا           . زندگی می کردند  
ديـده  جـاده    مرت با جاده فاصله داشته و از آن جا           ١٠٠دود  منزل مارون ح  . دارد

 .منی شود
آقای مارون که در آن ساعت در منزل به سر می برده، اظهـار داشـته اسـت کـه                    
صدايی غيرعادی نشنيده و در قبال اين سوال که به چه دليل آن وقـت از غـروب،                  

راد پلـيس بـه     افـ . مهسرش در جاده پياده طی طريق می کرده است، توضيحی نداشـت           
اميد اين که کسی اتومبيل جانی فراری را ديده باشد، از مهسايگان حتقيقـات بـه                

 .عمل آوردند، اما اميدشان تبديل به يأس شد
شريل رويس با احساس اضطراب و دهلره ای که هر حلظه افزايش می يافت، خرب مندرج                

ت، احساس درونـی    حاال ديگر باور داشت که آن احساس حساد       . در روزنامه را خواند   
. و شريل کسی بود که واقعه ی مرگ پاوال مارون را با چشم ديده بـود               . وينت بود 
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وينت مارون مرتکـب جنايـت شـده        . شوهرش او را با اتومبيل خود زير گرفته بود        
يعنی او عمال در صندلی راننده و مهراه        . شريل او را در حين قتل ديده بود       . بود

. اما دست نگه داشـت    . ی تواند به پليس مراجعه کند     وينت بوده است، پس مسلمًا م     
در . مهان جا سرجايش، ايستاد و در آن خيابان شلوغ مرکز شهر به فکر فـرو رفـت                

 .خيابانی بود که چند حلظه پيش روزنامه را از مهان جا خريده بود
شريل از خود می پرسيد که به پليس چه بگويد؟ آن چرنديات مربوط به تله پاتی                

آيا مـی توانـست؟     قال ذهنيات را؟ طول موج يکسان افکار و انديشه را؟           را؟ انت 
آيا او، شريل رويس به عنوان شاهدی معترب تلقـی مـی شـد، در حـالی کـه موقـع                     
ارتکاب جنايت در آپارمتان خودش بوده؟ اما شريل احساس می کرد کـه بايـد متـام                 

 .تالش خود را به کار گيرد
" اوات  " زه دادند تا با کارآگاهی بـه نـام          سراجنام در مرکز پليس به او اجا      

، اوات که داری درجه ی گروهبانی بود به داستان او با چهره ای يـخ                مالقات کند 
خامن رويس، حتما درک می کنيـد کـه مـا بايـد             : زده و بی تفاوت گوش داد و گفت       

 .مدارک بيشرتی از آن چه مشا به ما گفتيد در دست داشته باشيم
و شريل در پاسـخ بـه       . ا مردی افتاده، خسته اما مؤدب بود      گروهبان پليس ظاهر  

بله می دامن، اما فکر کردم شايد اين موضوع مشا را گوش به زنگ کند تا                : او گفت 
ببينم مگر وقتی اتومبيل بـا عـابری        . به دنبال مدرکی عليه وينت مارون باشيد      

ب مشا هـم بـه      برخورد می کند، به طور معمول صدمه ای هر چند جزئی منی بيند؟ خو             
 .افرادتان بگوييد که نگاهی به اتومبيل وينت مارون بيندازند

اوات سری به موافقت تکان داد و موافقتش زياد هم اطمينان خبش نبود، در پاسخ               
می توامن اين راهنمايی را به آن ها بکنم، اما مشا گفتيد در يکی              : به شريل گفت  

 می خبشيد که اين طور آن را مطرح         البته... از اين صحنه ها که تصور کرده ايد         
اما مثل اين که گفتيد در يکی از اين دفعات که ذهن آقای مـارون را                ... کردم  

 کاوش می کرديد، مرد ديگری را با خامن مارون ديده ايد، خوب آن مرد که بود؟
من دقيقا او را نگاه منی کـردم،        ...  آدم خبصوصی که او رابشناسم نبود، خوب         -

 امن مارون نگاه می کردم، متوجه هستيد که؟بيشرت به خ
اگر چيزی درباره ی اين يارو می دانـستيم         : و کارآگاه در پاسخ اشاره کرد که      

 .کمک بزرگی بود، می توانستيم انگيزه ای احتمالی برای قضيه پيدا  کنيم
 بله اين را می فهمم، اما فکر منی کنم او شخص خبصوصی بوده باشـد کـه او را                    -

 .بشناسم
بسيارخوب، من موضوع را با افـسرانی کـه مـسئول           :  سراجنام اوات اطمينان داد   

 .حتقيقات اين حادثه هستند در ميان می گذارم
اما شريل متوجه بـود کـه       . سپس اسم، آدرس و مشاره تلفن شريل را يادداشت کرد         

در ارتباط با موضوع استفاده کرده بود و نـه جنايـت            " حادثه  " او از واژه ی     
از اين رو هنگام ترک دفرت کارآگاه و بعد از تشکر از او در حالی کـه                 . ليا قت 

اشـتباه  ممکن هم هـست کـه       ... البته  : جلوی درب اتاق مکث می کرد برگشت و گفت        
 ...کرده باشم 

ممکـن اسـت    : ... و احساس کرد که جمبور بوده چنين حرفی بزند و در ادامه گفـت             
 .اين ها فقط تصورات من باشد

 .ممکن است:  سری تکان داد و اضافه کرداوات نيز
من به هيچ وجه وينـت مـارون        : شريل برخالف ميل درونی اش و برحسب احتياط گفت        

 ...را متهم به 
کارآگاه اوات که متوجه منظور او شده بود به ميـان سـخنانش دويـد و تاکيـد                  

دنبال مطمئن باشيد که اگر بچه ها خبواهند از مارون سوالی کنند و يا به               : کرد
 .مدرکی بگردند، امسی از مشا برده خنواهد شد

او آن چـه را کـه در        . شريل تشکر کرد و با اطمينان بيشرتی آن جا را ترک منود           
اگر وينـت   . توان داشت اجنام داده بود و حاال ديگر موضوع به پليس مربوط می شد             

 ميـز   مارون مرتکب جنايتی شده باشد، اين وظيفه ی آن هاست که او را بـه پـای                
  .عدالت بکشانند نه وظيفه ی او
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رسـتورانی آرام و    . عصر مهان روز با آلن برای صرف غذا به يک رستوران رفتنـد            
شـريل  . ساکت با نوای موسيقی ماليم و آرام خبش، نوری ماليم و حميطی آرامش دهنده             

ظاهرًا آلن روزنامه ها را خنوانده بـود و منـی           . راز خود را به آلن بر مال نکرد       
 .نست که پاوال مارون مرده استدا

انگار که سعی داشت در جـستجوی       . با اين وجود، شريل سراسر شب را ناآرام بود        
چاره ای باشد، انگار می خواست موضوعی را به خاطر آورد اما آن موضـوع کوچـک                 

سـراجنام و   . با حالتی طفره آميز مرتب از زير فشار ذهن او شانه خالی می کـرد              
 :  پس از مدتی طوالنی پيام به ذهنش ارسال شدبه هر طريق ممکن،

 . "شريل به پليس گفته است" 
 : واين کلمات در مغز شريل بارها و بارها تکرار شد

 . "شريل به پليس گفته است" 
حتمًا سوء ظن او بـه      . و آن گاه متوجه شد که وينت مارون از موضوع اطالع دارد           

يد آن ها، حتريک شده و يـا ايـن کـه            خاطر مراجعه ی دوباره ی پليس و سواالت جد        
وينت مارون مستقيمًا و بی واسطه، از طريق ذهـن خـود او، جريـان را دريافتـه                  

 .مهان طور که خود او از طريق ذهن وينت شاهد جريان قتل بوده است. است
بقيه ی شب را در     . هبانه ای برای آلن آورد و او را سريعًا به خانه اش فرستاد            

 .  نشد حتی حلظه ای خبوابدختت غلتيد و قادر
داستان مشا نظر افـسر مـسئول       : او در جواب گفت   . صبح به گروهبان اوات زنگ زد     

اين پرونده را جلب کرد و سری به منزل مارون زد و بـه هبانـه ای وارد گـاراژ                    
دو اتومبيل آن جا بود، اما در قسمت جلوی هيچ کدام از آن ها عالمـت                . منزل شد 

 .  صدمه نبوديا اثری از خسارت و
البته اتومبيلی که آقای مارون معموًال سوار مـی شـود يـک             : مکثی کرد و افزود   

افسر مسئول هم تصديق    . جيپ هم سپر بزرگ و قوی ای در قسمت جلو دارد          . جيپ است 
می کند که اگر با آن اتومبيل به شخصی بزنيد هيچ گونه خسارتی به آن وارد منی                 

 .ای ما به معنای مدرک نيستاما احتماالت و اگرها بر. شود
 آن مچدان آبی رنگ چه؟: شريل پرسيد

 . اثری از آن در دست نيست-
خوب وينت مـارون بايـد آن را        : گير به جمادله پرداخت    اما شريل با اصراری پی    
اگرچـه  . تازه ممکن است خون هـم روی آن ريختـه باشـد           . از صحنه حذف کرده باشد    

 . سوزانده استوينت تا به حال آن را شسته يا حتی
خامن رويس، من خودم ايـن موضـوع را         : گروهبان اوات صحبت او راقطع کرد و گفت       

اما به نظر می رسد او فکر می کند مدارکی کـه مشـا              . با ستوان در ميان گذاشتم    
 ...به ما ارائه کرده ايد برای درخواست حکم بازرسی منزل کافی نيست

 نيستيد، خامن رويـس و مـا هـم هـيچ            در واقع مشا يک شاهد عينی     : او ادامه داد  
 .زمينه ای برای مظنون بودن به او در دست نداريم

  بنابراين تصميم نداريد اقدامی بکنيد؟-
 در حال حاضر اقدامی وجود ندارد که ما بتـوانيم بـه آن دسـت رسـی داشـته                    -

 .باشيم
  مشا فکر می کنيد من يک بی کاره ی ديوانه ام؟-
مشا عصبانی هستيد اما مـا تـا آن جـا کـه             . امن رويس  کسی چنين چيزی نگفت، خ     -

امکان داشت پيش رفتيم و جريان را پی گيری کرديم، حداقل تا به حال کـه ايـن                  
 .طور بوده است

 
*** 
 

سراجنام اسرار خود را با آلن در ميان گذاشت ولی آلن نيز او را مـورد متـسخر                  
انـه وارد گـاراژ منـزل       نه، او به هيچ وجه رضايت منـی داد کـه خمفي           . قرار داد 

يا برای جستجوی مچدان خون آلود آبـی        . مارون شود و اتومبيل او را بازرسی کند       
 .رنگ پنهانی وارد منزل وينت مارون شود
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البته آلن معتقد بود که امکان دريافت عالئم و آثار تله پاتی برای شـريل از                
 قتـل رسـانده     طريق ذهن مارون وجود دارد، اما اگر وينت مـارون مهـسرش را بـه              

 .باشد، مربوط به پليس است، نه شريل و نه او
  .و بدين سبب شريل شديدًا خشمگين شد

دليل ديگر وحـشتی بـود      . اين خشم يکی از داليلی بود که شريل شهر را ترک کرد           
گرچه هيچ توجيـه منطقـی بـرای        . که از وينت مارون در وجود خود احساس می کرد         

 .احساس وحشت خود نداشت
شريل با پليس متاس گرفته و وينت هم از آن موضوع مطلع بود، ولی درسـت                البته  

خوب، پـس   . به مهين دليل وينت شهامت آن را نداشت تا به او صدمه ای وارد منايد              
چه می توانست بکند؟ می توانست او را آزار دهد، هتديد کند و کابوس زنـدگی اش                 

به مهين دليل تصميم    .  می کرد  و شريل تقريبا مطمئن بود که مهين کار را هم         . شود
 . داشت فرار کند، به دوردست برود و اجازه دهد تا مدتی بگذرد

شـايد آن گـاه     . شايد پس از اين مدت، ارتباط مغزی با وينت مارون قطـع شـود             
 .قادر به فراموشی باشد، فراموش کردن مهه چيز

از حمل کارش با اصرار و التماس موفق به دريافت مرخصی شده و مهان روز بعد از                 
حتـی جهـت مشخـصی را در        . مقصد مشخصی نداشت  . ظهر با اتومبيل از شهر خارج شد      

رفنت به حملی کـه     . آن چه در نظر داشت فقط رفنت به خارج از شهر بود           . نظر نداشت 
 .با ديگر اماکن اختالف داشته باشد

 در حالی که به غروب آفتاب چيزی منانده بود، به متل نـورت وی کـه در                  سراجنام
شهری کوچک که چيزی از يک دهکده بيشرت نداشت و          . شهر کوچکی واقع شده بود رسيد     

متل مزبور يک ساختمان عـريض بـود کـه اتـاق            . آن را نيز نورت وی می ناميدند      
، حملـی بـرای پـارک       هايش هپلو به هپلوی هم قرار گرفتـه و در مقابـل هـر اتـاق               

بود که  يک رستوران نيز در کنار ساختمان متل        . اتومبيل در نظر گرفته شده بود     
 . جزئی از آن به حساب می آمد

شريل يک ساندويچ خورد و وقتی خسته و بی حال به طرف اتاقش می رفت، تـاريکی                 
فت و  بار ديگر به سراغ اتومبيلش ر     . بر آمسان چيره شده و ستارگان رخ می منودند        

 .در آن را بررسی کرد و هنگامی که از قفل بودن آن مطمئن شد به اتاقش رفت
با اين تصور که احتياج به قرص خـواب آور دارد، دو قـرص را بلعيـد و مـدتی                    
طوالنی خود را زير دوش آب بسيارگرم محام رها کرد و درحالی که آب گرم بر سر و                  

 .ل باقی ماندرويش فرو می ريخت بی حرکت و رها در مهان حا
سپس خود را در ختت متل و بالش های دل چسب آن رها ساخت و بيهـوده سـعی کـرد                     

 .او شروع به ورق زدن برگ های کتاب کرد. کتابی مطالعه کند
. کتاب توجهش را جلب نکرده بود     . ساعت ها گذشت و او بی قرار در ختت می غلتيد          

مـت، نگـاهش خيـره مانـد و         سراجنام چراغ را خاموش کرد و آن گاه بود که در ظل           
. قادر نبود وينت مارون را از ذهن خود دور کند         . درون تاريکی به کاوش پرداخت    

اما منی دانست که تا چه حد از        ... وينت می دانست که او از جنايتش با خرب است           
 . يات آن اطالع داردجزي

بـل  شريل به خود می گفت که مسلمًا ذهن او هم چون يک کتـاب بـاز شـده در مقا                   
و از خود می پرسيد که آيـا ممکـن اسـت کـه              . چشمان وينت نيست، منی تواند باشد     

وينت در اين هراس باشد که او از آن چه می داند هم بيشرت بداند؟ به طور مثال                  
اين که بداند وينت چطور خود را از شر آن مچدان کوچک و آبـی رنـگ خـالص کـرده                     

به مهراه پاوال مارون بود شناسـايی       يا اين که شخصی را که در آن رستوران          . است
 .کرده باشد

از آن جا که شريل مايل نبود که در اسرار گنـاه آلـود وينـت شـراکت داشـته                    
باشد، آيا می توانست پيامی برای وينت ارسال کند که بيش از اين چيـزی بـرای                 
وحشت از شريل برای وينت وجود ندارد؟ اظهار کند که ديگر ميلی به اجرای نقـش                

وينت را مطمـئن کنـد      روند بشردوست و خيرخواه در وجودش نيست؟ پيامی که          يک شه 
که مايل نيست پرده از اسرار جنايتش بردارد؟ اما آيا در اين صورت وينـت بـه                 

 ؟...او اعتماد می کرد؟ آيا پيامش را باور می داشت 
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در تاريکی آن اتاق غريب، ناگهان راست نشست، در مهان حلظـه وينـت مـارون بـا                  
چيزی منانده بـود    . ال پيامی به او اظهار کرده بود که به او اعتماد ندارد           ارس

که شريل از شدت ترس به رعشه در آيد، دليل آن وحشت آگاهی ديگری بود کـه بـه                   
مغزش ارسال شده و اين بار چه تله پاتی بوده باشد و چه نوعی غريـزه ی ناشـی                   

 شنيده باشد، گرچه حتی خـودش       از نزديکی خطر و يا صدايی ناحمسوس که عمًال آن را          
وينت مارون جايی در مهان     . هم منی دانست که چيست اما از وجود آن اطمينان داشت          

 !حوالی بود
پنجره ی بزرگی در ديوار جلوی اتاقش وجود داشت کـه           . آهسته از ختت پايين آمد    

 پرده را به انـدازه ی دو سـه سـانتی مـرت            . با پرده ی سنگينی پوشيده شده بود      
 کشيد تا از فاصله ی کوچکی که بين پرده و ديوار بـه وجـود آمـده بـود،                    کنار

نگاهی به بيرون بيندازد، يکی از تيغه های پرده کرکره ی پشت پنجره را پايين               
 .کشيد و با اضطراب چشم گرداند

ابتدا بيرون از متل چيز مشکوکی مشاهده نکرد، راه خمصوص پارک اتومبيل ها به              
مبيل خود را ديد که با جثه ی تنومندش به او خيره شده و              خوبی روشن بود و اتو    
صدای سايش کـف کفـشی بـر روی         . اين بار اشتباه ممکن نبود    . آن گاه صدايی شنيد   

شبح تيره رنگی را ديد که از مقابـل پنجـره           . پياده رو، نزديک پنجره ی اتاقش     
 .گذشت و در کنار اتومبيل او مکث کرد

شريل، . وينت مارون منی توانست فرد ديگری باشد      شبح مردی بود، مردی که به جز        
حتی اگر با نوميدی به ترديدی دل بسته بود، حاال ديگر آن ترديـد بـا رفـنت آن                   
مرد به عقب اتومبيل و پرتو نوری که بر سر و شانه هايش افکنـده مـی شـد بـه                     

زيرا شريل رويس چهره ی مردانه، تيره و افتاده ی وينـت            . يقين تبديل شده بود   
 .رون را می ديدما

. خيلی آسان بود، مسلم است که بايد هـم آسـان باشـد            . او را تعقيب کرده بود    
مهان حلظه کـه نـام نـورت وی و متـل            . چون شريل پيام را برايش ارسال کرده بود       

و . نورت وی در ذهنش نقش بست، پيام خود به خود به وينت مارون ارسال شده بود               
 تـا مطمـئن شـود کـه         عطوف بـود، سـعی داشـت      حاال توجه مارون به اتومبيل او م      

از آن جا که اتومبيل مهان جا جلوی درب اتـاق           . اتومبيل را اشتباه نگرفته است    
او پارک شده بود، کسب اطمينان از اين که کدام يک از درها و اتاق هـا بايـد                   

 .مورد نظر او باشد، مشکلی در بر خنواهد داشت
شايد هـم در صـدد      ... نقصی وارد آورد    اکنون مارون مرتصد بود تا به اتومبيل        

يا شايد به سادگی در انتظـار خـروج او از           ... تالشی برای ورود به اتاق باشد       
 ...اتاق، صرب پيشه می کرد 

تشويش مهيشه قضاوت را حتت الشعاع خود قرار می دهد، شريل می توانست به متصدی               
امـا پلـيس    . اس بگيرد خبواهد تا با پليس شهر نورت وی مت        متل تلفن کند و از او     

هيچ وقت ادعای شريل را باور منی کرد، مهان طور که قبـل از ايـن بـاور نکـرده                    
بودند، اکنون نيز تا زمانی که وينت مارون دست به اقدامی نزده باشد، ادعـای               

و زمانی که وينت اقدامی کرده باشد، ديگر بـسيار ديـر            . او را باور منی کردند    
 . خواهد بود

چون رفنت به اداره ی پليس سبب       . ، پليس خود دمشن او حمسوب می شود       گذشته از اين  
تنها راه امنيت او در متقاعد ساخنت       . وحشت مارون از او و سپس تعقيبش شده بود        

بايد او را متقاعد می ساخت که ديگر هرگز بـا پلـيس کـاری               . وينت خالصه می شد   
 .خنواهد داشت

 خشمگين است، او بايد فـرار کنـد،         اما در حال حاضر، تا زمانی که وينت هنوز        
 اما چطور؟ 

نقشه ای نکش، برنامـه ريـزی نکـن، وينـت           : خبشی از ذهنش به او اخطار می کرد       
 !قادر است افکارت را خبواند

مگر اين را منی دانی؟ اگر برنامه ريزی برای رفنت به هر جا             : و به خود می گفت    
 پس ذهنـت را خـالی و پـوچ          .بکنی، او قبل از تو آن جا در انتظارت خواهد بود          
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تشويش و اضـطراب بـه      ... کورکورانه عمل کن    ... بگذار، از غريزه استفاده کن      
 ! ...خود راه نده

در تاريکی بدون تفکر عمل می کرد، از فکر کردن متـرد مـی              . سريعا لباس پوشيد  
نه، حتی چنين فکری هم نبايد به ذهنم راه         ... در حال لباس پوشيدن هستم      : کرد
 ! کندپيدا

  .من نه بايد در مورد آينده و نه در مورد حال فکر کنم: و به خود هنيب می زد
بـسيار مـشکل بـود،      . اکنون لباس پوشيده و آماده، وسط اتـاق ايـستاده بـود           

گو اين که سيستم    . تقريبًا امکان ناپذير بود که ذهنش را پوچ و خالی نگه دارد           
 شريل متـام تـالش خـود را بـه کـار             دستگاه ذهن اين چنين ساخته نشده است، اما       

 .گرفت
اتاق دارای پنجره ای درعقب نيز بود و او جمبور بود تا پرده را کنـار زده و                  

پنجره که پيدا بود مدت هاست باز نـشده، بـرای           . پرده کرکره را نيز باال بکشد     
باز شدن حلظه ای با جلبازی مقاومت کرد، اما سراجنام باال رفت و مهراه بـا حرکـت                  

ره صدای کوچکی از خراشيدگی زنگ دار و غژغژ باز شدن از آن برخاست، صدايی               پنج
 .که شريل اميدوار بود از جلوی ساختمان قابل شنيدن نبوده باشد

بی درنگ و بدون در نظر گرفنت مشکلی که امکان روبرو شدن با آن را داشت و با                  
يرون برد و سـپس از      احرتاز از مترکز حواس در اجنام کار، به آرامی يک پايش را ب            

 .هپلو خود را بيرون کشيد و سراجنام پای ديگر را از پنجره بيرون برد و پريد
 حاال کجا؟: اکنون روی مچن ايستاده بود و از خود می پرسيد

 .، حرکتنه، نبايد فکر کند، فقط عمل است که او را به جايی می رساند
اگرچه . قابل شنيده می شد   صدا از م  . صدای ترافيک از بزرگراه به گوش می رسيد       

مدتی طوالنی در بسرت بوده اسـت امـا سـاعت رفـنت در بزرگـراه و گـرفنت کمـک از                      
هنوز مردم در خيابان و اطراف او بودنـد و          . اتومبيلی عبوری هنوز نگذشته بود    

درون رستوران هنـوز    . از پشت رستوران متل گذشت    . لزومی برای وحشت وجود نداشت    
مشرتی وجود داشت اما به نظر می رسيد که تدريجًا در صدد            زنی پيشخدمت و يکی دو      

به هـر صـورت وينـت نيـز مـی           . پناهی در آن جا نيز متصور نبود      . تعطيل هستند 
 . توانست او را از آن جا هم تعقيب کند

به قدم برداشنت ادامه داد،سعی داشت که حتی توجه کسی را جلب نکند، سعی داشت               
شـبح بزرگـی    . ی بينايی اش در ذهن جلوگيری کنـد       تا حتی از انعکاس تصوير قوه       

 پشت کاميونی بود که او آن را دور زد و در طرفی که سـايه                .راه را بر او بست    
ظـاهر يـک تريلـی را هـم         . کاميون بزرگی نبـود   . ی تاريک تری داشت قرار گرفت     

 .نداشت
شـايد راننـده ی آن      . مردی در نزديکی جلوی کاميون ايستاده و سيگار می کشيد         

شريل به او   . به طرف او برگشت و نگاه کرد      . مرد صدای پای شريل را شنيد     . باشد
فقط آتش سرخ رنگ سيگارش     . نزديک می شد، اما چهره ی مرد در تاريکی مشخص نبود          

 اين کاميون مال مشاست؟: به نزديک او رسيد و ايستاد، پرسيد. مشاهده می شد
سراجنام لب  . واب دادن ترديد کرد   مرد حتما جا خورده بود، زيرا حلظه ای برای ج         

 .بله: هايش از هم باز شد و به آرامی گفت
  می خواهيد جايی برويد يا مهين جا می مانيد؟-

... می خواهم جايی بروم، به حمـض ايـن کـه            : مرد پس از ترديدی جمدد پاسخ داد      
 .سيگارم متام شود

  مرا هم می رسانيد؟-
گار خـود زد، نـور آتـش سـيگار پرتـو            و وقتی راننده کاميون پک عميقی به سي       

 کجا می خواهيد برويد؟: بيشرتی به چهره اش افکند، پرسيد
 ... فرقی منی کند، ببينيد من می خواهم -

مرد به او خيره شده بود، حيرت زده او را می نگريست، اما چهره ی شـريل بـه                   
سـيگار  . مهان اندازه که چهره ی او در سايه قرار داشت در تيرگی فرو رفته بود              

آن چه که آن    . خود را زمين انداخت و حتی به خود زمحت لگد کردن آن را هم نداد              
مرد در سر داشت به مهان وضوح بود که گويی او نيز در طول موج ذهنی شريل قرار                  
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او قدرت حدس اين را نداشت که به چه ريسک خطرناکی دست زده اسـت، امـا                 . دارد
 ...اری چيز ديگری نبودپيشنهاد داده شده به او جز فريب ک

 .بپر باال: پس از حلظاتی طوالنی، مرد در کاميون را باز کرد و گفت
تـا بـه حـال      :  شريل در حالی که از پله های کاميون باال می رفت به خود گفت             

 . اين جور کاميون های بزرگ را سوار نشده ام
 .دبه ذهن خود يادآوری کرد که ساکت مباند و فعاليت نکناما دوباره 

بـه خـواب    ... آرام باش   ... راجع به کلمات فکر نکن      : به ذهن خود دستور داد    
 .خودت را هيپنوتيزم کن... بله، خواب ... برو 

سپس کاميون بـه راه     . راننده نيز از طرف ديگر باال آمد و موتور را روشن کرد           
زی شريل چشمانش را بسته بود و در مهان حال که به شدت سعی داشت به چيـ                . افتاد

فکر نکند، احساس کرد که کاميون به طـرف چـپ پيچيـد و آن هـا وارد بزرگـراه                    
 .آيا وينت هم متوجه ترک کاميون از آن حموطه شده بود؟ شايد نه. شدند

. وينت قادر نيـست هـر فکـر کوچـک درون ذهـن او را خبوانـد                . مسلم است که نه   
 .احتياجی ندارد که بداند او درون آن کاميون است

منی دامن آيا کاری که می کنم درست است يا نه، ببيـنم             : ميون می گفت  راننده کا 
 ...معتاد هستی يا 

 . نه، من معتاد نيستم-
از دسـت   . پس حتمًا در حال فرار هـستی      .  به نظر هم از آن نوع زن ها منی آيی          -

 کی؟ شوهرت؟
 .منی توامن توضيح دهم.  نه، متاسفم-
 . آخر ممکن است کار من خالف باشد-
 .به مشا تضمين می دهم. ه، نيست ن-

کاميون هم چنان بـه راه خـود ادامـه مـی            . سپس آن دو برای مدتی سکوت کردند      
شريل سعی داشت چشمان خود را بسته نگه دارد تا مبـادا بـه عاليـم جـاده                  . داد

راننده هر از گاهی از گوشه ی چشم نگاهی به او می انـداخت              . توجهی کرده باشد  
اما هرچه که در ذهن راننـده مـی گذشـت،           . نيز متوجه بود  و شريل اين نکته را      

نسبت به وحشتی که از وينت مارون بر او مستولی شده بود، وحشت کمرتی به مهـراه                 
 .داشت

 اتومبيلی ما را تعقيب می کند؟: ناگهان از راننده پرسيد
و فورًا از پرسش خود پشيمان شد زيرا با آن سوال نا خودآگاه راننده را گـوش                 

 . زنگ کرده بودبه 
فعًال که کسی پشت سر مـا نيـست،         : مرد از آينه نگاهی به پشت سر انداخت و گفت         

 ببينم چه کسی قرار است ما را تعقيب کند؟
 . هيچ کس-
 . پس حتما از دست پليس فرار می کنی-
 . نه اين طور نيست-
 . به هيچ وجه مايل نيستم درگير مساله ای بشوم-
 .نی اين است که مرا جايی بربی، هر کجا که باشد تنها کاری که بايد بک-
 . من فقط تا جکسون هاربر می روم-

شريل جيغ کوتاهی کشيد و دو انگشتش را در گوش هايش فرو کرد، اما ديگر خيلی                
جکـسون هـاربر و او      ... نام مقصد در مغزش هم چون پتک می کوبيد        . دير شده بود  

 می دانست کـه نـام مقـصد از طريـق            می دانست، مطمئناً  . قادر به توقف آن نبود    
ارتعاش صدا در مغزش و پل ارتباطی موجود، مستقيما به نـورت وی و ذهـن وينـت                  

 .مارون انتقال پيدا کرده است
  تو چت شده است؟-
 ... مرا پياده کن -

 ...!بگذار پياده شوم : ... دوباره جيغ کشيد
 ... گفتم که تو را تا شهر -
 .ودم بيرون می پرم مرا پياده کن، وگرنه خ-
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 .سپس در کاميون را تا نيمه باز کرد
 . يک دقيقه صرب کن، صرب کن به جايی برسم که بتوامن از جاده کنار بکشم-

شريل نيز صرب   . پس از چند حلظه ترمز کرد و سرعت کاميون حلظه به حلظه کاهش يافت             
ده، کـاميون   سراجنام راننده نقطه ای را انتخاب کرد و در شانه ی خاکی جا            . کرد

اما شريل قبل از اين که کاميون به حال توقف درآمده باشد، در             . را متوقف کرد  
از راننده نيز در مهان     . را کامًال باز کرده و از پلکان در حال پايين آمدن بود           

 .حال تشکر کرد و پايين پريد
وفقـط آن گـاه     . روی پنجه ی پا فرود آمد، تلوتلو خورد اما به زمين نيفتـاد            

 . که احساس امنيت کرد و چشمانش را گشود تا ببيند کجا هستبود
تابلويی که مشخص کننده ی ناحيه ی مربوطه بود در نور چراغ های کاميون قابل               

 : رويت بود
 
  "Kدوراهی " 
 

 .وينت دقيقا می فهمد که من کجا هستم: و به ذهنش اين طور خطور کرد که
اما در آن حلظه موتور کـاميون غـرش         فريادی کشيد تا راننده ی کاميون بشنود،        

کنان وزن سنگين کاميون را به جلو کشيده بود و چرخ های عقب آن ريگ های کنار                 
 . جاده را به سوی او پرتاب می کرد

. شريل قصد داشت تا دوباره سوار کاميون شود، اما ديگر خيلی ديـر شـده بـود                
ی بزرگ آن، هيکل غـول      قبل از اين که خود را به دستگيره ی در برساند، چرخ ها            

 سـرخ   آسای خود را به درون بزرگراه رسانده و برای چند حلظه فقط يک جفت چـراغ               
 .رنگ عقب آن شاهد نوميدی و هراس شريل بود تا به طور کامل از نظر ناپديد شد

با پای پياده و در ظلمت قيرگون شب و موقعيت          . اکنون تنها به جای مانده بود     
در ذهن وينت مارون     " K دو راهی بزرگراه اصلی و جاده        "دقيق او که حتت عنوان      

 .منعکس شده بود
اولين واکنش غريزی اش، تالش برای سوار شدن بـر اتـومبيلی ديگـر بـود و تـا                   
زمانی که به اين نکته پی نربده بـود کـه شـايد اتومبيـل بعـدی کـه بايـستد،                     

 .اتومبيل وينت مارون باشد، از تالش خود دست نکشيد
شايد هم اصـًال نايـستد،      :  نکته ای را در نظر گرفت با خود انديشيد         وقتی چنين 

چون وينت با زنانی که مايه ی ناراحتی اش شده باشـند و در جـاده دسـت بلنـد                    
 .کنند به روش ديگری رفتار می کند

. يک جفت چراغ که بر سطح بزرگراه نور افشانی می کرد به سوی او پيش می تاخت                
مهان جا به حالت دراز کش باقی       . کنار جاده پرتاب کرد   خود را به ميان علف زار       

 . ماند، تا چراغ ها و اتومبيل از مقابلش گذشتند
از ميان علف   . تعداد اتومبيل ها بيش از حد زياد بود       . جاده اصلی خطرناک بود   

 :زار برخاست و خود را به تنها راهی که برايش باقی مانده بود رساند
 Kجاده ی 

 در  Kدر آن حلظات، عنوان جاده ی       . نست که او به کجا می رود      البته وينت می دا   
. طنين کوبيدنش در مغز شريل با برداشنت قدم مهاهنـگ شـده بـود             . مغزش می کوبيد  

اين تنها جواب منطقـی بـرای حـل         . بله گم شود  ... اما تصميم داشت تا گم شود       
 . اگر او خود نداند که کجاست، وينت هم خنواهد دانست. مشکل او بود

جـاده ای   . بله، حتی جاده ای کوچک تر و دور افتاده تر ازايـن خواهـد يافـت               
يا شايد هم اين ساده تر باشد کـه در دشـت            . و مهان را ادامه خواهد داد     ! خاکی

 .بدود، يا حتی از ميان جنگل فرار کند
او تنها آشـنايی بـسيار      . اما از اين که در تاريکی غوطه ور شود ترديد داشت          

وشنی از موقعيت جغرافيايی آن ناحيه داشت و به تقريب می دانست که             مبهم و نار  
از خود می پرسيد کـه تـا جکـسون هـاربر            . نورت وی در کدام جهت واقع شده است       

چقدر فاصله دارد؟ البته جکسون هاربر در کنار درياچه واقـع شـده بـود، امـا                 
ناحيـه را بـه     حوضچه های آبی ديگری نيز وجود داشت و تا آن جا که نقشه ی آن                
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طور ذهنی به ياد می آورد دو رودخانه نيز بايد در مهـان اطـراف وجـود داشـته                   
 !آيا باتالق و مرداب وجود ندارد؟ شايد هم ريگ روان... باشد 

آيا عمل درستی مرتکب شده بود که از اجتماع و متدن جدا شده و دوان دوان خود                 
 وحشت زده رسانده بود؟ شايد      را به ناحيه ای خلوت و دور از انسان ها، تنها و           

مهان هبرت بود که در کاميون می ماند، در کنار آدميان می ماند، اما حـاال بـرای                  
 .اين فکرها خيلی دير بود

امـا  . درخشش مهتاب و ستارگان برای روشن شدن جاده کافی بـود          . شب روشنی بود  
ده راضـی   اگرچه قادر نبود تا خود را برای تـرک جـا          . درون جنگل تاريک می منود    

کند اما به هر طريق ممکن بايد آن جاده ی فرعی بی نـام و نـشان را پيـدا مـی                      
 .کرد

سپس جمبور  . نفس زنان و با تپش قلبی شديد به دويدن ادامه داد          .اما پيدا نکرد  
شد تا قدم هايش را آهسته تر کند، آهسته تر، آن قدر آهسته که عمـًال فقـط راه                   

 .می رفت
 :سپس ايستاد

  شريل؟ کجا رفتی-
انگار که پرسش با صدای بلند اجنام شده باشد، چنان واضح و دقيق شنيده می شد                

 .که گويی وينت در کنارش ايستاده است و سوال می کند
با اين حال می دانست که پرسش دقيقًا از کجـا و            . اما شريل در جاده تنها بود     

 .از چه حملی اجنام می شود
قبی اتـاق او در متـل نـورت وی ايـستاده            وينت مارون در کنار پنجره ی باز ع       

 با باز گذاشنت پنجره مرتکب اشتباه بزرگی شده بود، مگر نه؟ . بود
وينت آن جا ايستاده و شريل نيز در ذهن او، مهـراهش بـود و از طريـق چـشمان                    

 .وينت به پنجره می نگريست
ور پرتـو نـ   . سپس وينت از پنجره وارد اتاق شد و شريل نيز مهراهی اش می کـرد              

به ديوار می تابيد و سپس برای چند حلظه روی          . چراغ قوه ای اتاقش را می کاويد      
 .ختت خالی و به هم ريخته درنگ منود

  ما با هم ارتباط داريم، اين طور نيست شريل؟-
تو که مـی دانـی ، مـن         : هم چون صدايی بود که با او از درون مغزش صحبت کند           

 .اين جا هستم
 !و من هم می دامن تو کجا هستی: و پس از مکثی طوالنی

دندان هايش را به هم می فشرد تا        . آيا دروغ می گفت؟ شريل چشمان خود را بست        
با تالشی يأس آور برای احنراف فکر خود از جاده ی خلوت و خاکی و نيـز درختـان                   

 .سيه گون و تاريک دو طرف جاده به کنکاش پردازد
 . سعی نکن خودت را از من خمفی کنی، شريل-

 .اما شريل لبانش را به هم فشرد تا نفسش را در سينه حبس کرده باشد
  تو با اتومبيل کسی ازاين جا دور شدی، اين طور نيست؟-

او سعی داشت کورکورانه حدسی زده باشد و آن چنان که تظـاهر بـه دانـسنت مـی                   
 .منود، منی دانست

 .ادشريل نيز به سعی خود برای خالی نگه داشنت ذهنش ادامه می د
مگر نه شريل؟ متل نـورت وی       .  تو با پليس متاس گرفتی و من آن را متوجه شدم           -

 را هم پيدا کردم، اين طور نيست؟
وينت سعی داشت تا شريل را حتريک کند، مضطرب کند و اگر موفق مـی شـد، شـريل                   

 .کنرتل خود را از دست می داد و حمل اختفايش را فاش می ساخت
تو در يک رابطه ی خصوصی فـضولی        .  می دانی که شريل     مهه اش تقصير خودت است،     -

فکـر مـی    . مدتی طول کشيد تا فهميدم که تو در آن جريان فضولی می کنـی             . کردی
کنم بايد بيشرت از اين ها مراقب می بودم، چون اين خودم بودم که فهميـدم مـا                  

تی  حتی به تو گفتم که اين تله پـا         .قادريم تا افکارمان را به اشرتاک بگذاريم      
تـو دخـرت    . خيلی بد شد که به اين جـا رسـيد         . می تواند در هر دو جهت عمل کند       

وقتـی از شـر     . آن شب واقعا تو را سهل انگار فرض کرده بودم         . خوبی هستی شريل  
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پاوال خالص شدم و کمی آب ها از آسياب افتاد، شايد به تدريج به تو متايل پيـدا                  
عد از مرگ پـاوال جمبـور نبـودی بـه           اصال ب . بله، تقصير تو بود، شريل    . می کردم 

وقتی من وتو اين قـدر      . جمبور نبودی بر عليه من قد علم کنی       . پليس مراجعه کنی  
به يک ديگر نزديک بوديم، منی بايست چنين کاری می کردی و آيا متوجـه نبـودی؟                 
درک نکردی؟ احساس مهدردی چه طور؟ مگر هيچ وقت احـساس حـسادت را نچـشيده ای؟                 

 ...ا با آن مردک دان برونو ديدم وقتی پاوال ر
دان . جيغی کوتاه، درگلو پيچيـده شـده و خفـه         . و ناگهان شريل شيونی برآورد    

برونو نام عادی ای نبود، افسر پليس گفته بـود کـه اگـر بتوانـد آن شـخص را                    
حاال می دانست   . شناسايی کند، قادر خواهند بود تا انگيزه ای برای قتل بيابند          

ايل نبود که بداندآن مرد چه کسی بو اما ديگر م !ده، 
 !"شريل: "شريل به خودش هنيب زد

وينت منی بايست از اين موضوع آگاه شود که شريل از وجود دان برونو بی اطـالع                 
بوده است، اما حاال ديگر مسلمًا متوجه شده بود که مرتکب چه اشتباه بزرگی شده               

 بر عليه خود هديـه کـرده        اشتباه بزرگ او اين بود که به شريل اسلحه ای         . است
 ...و اکنون به هر قيمت ممکن می بايست خلع سالحش کند، خاموشش کند . بود

شريل دوباره دويدن را آغاز کرد، در امتداد شانه ی خـاکی جـاده مـی دويـد،                  
! از خود می پرسيد که آيا به درون جنگل پناه بربد؟ نـه، حـاال نـه                 . Kجاده ی   

. نه، مـی بايـست در جـاده مبانـد         . ز او می دويد   وينت در ميان جنگل سريع تر ا      
 ! بازگشت به بزرگراه يعنی به استقبال وينت شتافنت

. تنها راه باقی مانده برای شريل اين بود که به راهش در جـاده ادامـه دهـد                 
و وقتی تلفنی می يافت به گروهبان       . اين جاده باالخره او را به جايی می رساند        

او را پيـدا    ! اسم آن مرد دان برونـو اسـت       :  کشيد اوات زنگ می زد و فرياد می      
کنيد و وادارش کنيد اعرتاف کند که قصد سوار کردن و فرار با پاوال را داشـته،                 

دان برونو می تواند آن قدر اطالعات به        . با پاوال مارون که مچدانی در دست داشت       
 و  مشا بدهد که قادر باشيد وينت مارون را بـه جـرم ارتکـاب بـه قتـل دسـتگير                   

 .بازداشت کنيد
حتی اگر سنگ ريزه های جاده از زير کف نرم و نازک کفش             . به دويدن ادامه داد   

 .ها پايش را به درد می آورد، ديگر به آن هم توجهی نداشت
هنـوز  . حاال مسير دومش را يافته بود و می توانست خود را بـه جـايی برسـاند                

شدن بـه اتـومبيلش و بررسـی        وينت کيلومرتها با او فاصله داشت و در حال سوار           
 . بودKنقشه برای يافنت جاده ی 

اجازه ی انتقال اطالعات مربـوط بـه        . شريل در تالش بود تا بار ديگر فکر نکند        
اما از طرف ديگـر در مهـان حـال بـه            . آن ناحيه از طريق حواس به مغز را ندهد        

 نـشانه ای    هيچ گونه عالمـت و    ... به وينت هيچ گونه ردی نده       : ذهنش هنيب می زد   
اجازه نده تـا بدانـد ايـن جـاده از           ... از موقعيت ناحيه در اختيارش نگذار       

هـيچ  . ميان جنگل می گذرد يا باتالق، يا در کنار هنری واقع شده، يا درياچه ای              
يـک  . فقط در جستجوی يک چيـز چـشم بگـردان         . کدام از آن مظاهر طبيعی را نبين      

 .باشدچراغ، يک نور که به معنی سکونت انسانی 
چه مدت گذشته بود؟ در حالتی که شريل در به روی آگاهی های زندگی بسته بـود                 

ديگر هيچ کدام برايش    ... چند کيلومرت   ... ازاين نيز آگاهی نداشت، چند دقيقه       
 . معنا و مفهومی نداشت

يکی خوشايند و ديگری سـبب      . دو حس، هر دو در يک حلظه به او هجوم آوردند          سپس  
 ...چشم اندازی و صدايی . قابل و ديگری از پشت سريکی از م. وحشت

جلوتر و در فاصله ای نه چندان نزديک، چيزی می ديد، کورسوی چراغ هـايی کـه                 
و در مهـان حـال از       . انتهای جنگل را از ميان شاخ و برگ درختان نويد مـی داد            

 . پشت سر صدای ناله ی موتور اتومبيلی شنيده می شد
صـدا از جانـب     . ی او هجوم می آورد به رقابت پرداخت       شريل با صدايی که به سو     

 به گوش می رسيد، شريل نيز اين را می دانست و هم چنان صدا نزديک و                 Kجاده ی   
آن را قـبًال    . حتی به ذهنش رسيد که صدای آن اتومبيل آشناسـت         . نزديک تر می شد   
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ين صـدا   در مهان غروبی که پاوال مارون توسط اتومبيلی با مهـ          . يک بار شنيده بود   
وينت با جيپی که با سپر قوی و ضخيم جلـويی اش در صـورت               . زير گرفته شده بود   

 ...برخورد با بدن انسان، حتی کوچکرتين خسارتی منی ديد 
اما چراغ ها نيز نزديک تر شده بود، جـاده پـيچ خـورد و نـور چـراغ هـا در                      

ی زرد رنـگ    چراغـ . وضعيتی ديگر قرار گرفت،تقريبا در مقابل روی او قرار داشت         
 چراغی نفتی؟. بزرگ تر و بزرگ تر. که رفته رفته بزرگ تر می شد

 . معنای انسان و امنيت می دهدديگر مهم نيست، هر نوع چراغ که باشد
صدای جيپ در گوش هايش نعره می کشيد، چنين تصور می منود که صـدای ِفـّر و ِفـر                    

 با سـنگ ريـزه هـای        چرخ های آن را هم می شنود، صدای چرخ هايی که از برخورد            
 .اما نور چراغ درخشان تر و نزديک تر می منود. جاده به گوش می رسد

منـاد انعکاسـی از نـور چـراغ و          . حاال ديگر شريل چيزهای ديگری را هم می ديد        
ديرک عمودی زرد رنگی در آب، هنری است يا شايد زهکـشی بـاريکی بـرای آبيـاری                  

 مزارع؟
. آب مـانعی بـرای عبـور او بـود         . ار داشت به هر حال، چراغ در فراسوی آن قر       

برای حلظه ای وحشت انگيزشريل تصور منود که راه خود را گم کرده، و در حالی که                 
 .انسانی در آن سوی آب هست، اما منی تواند از او کمک بگيرد

سپس نور چراغ های شهر که هرگز با چنان ضعفی به نظر نرسيده بود، تـوجهش را                 
 آن طرف تر، در مست چپ، جايی که جـاده دوبـاره پـيچ مـی                 کمی. به خود جلب منود   
چـوبين و تـشکيل     . آن چنان پل مورد اعتمادی هم نبـود       ! يک پل . خورد چيزی ديد  

اما هرچه باشد پل اسـت و او را بـه آن            . شده از ختته های نازک و قديمی و نرم        
 .سوی آب و چراغ ها می رساند

ی غرش موتور جيـپ و شـيون غلتيـدن          پشت سرش، تنها در فاصله ای چند مرتی، صدا        
الستيک ها بر روی ريگ، مهاهنگی و شدت بيشرتی می گرفت و تدريجا تبديل به صدايی                

 . خرد کننده و يک دست می شد
 .ديگر دير شده است: شريل انديشيد
، سـپس    بر روی اولين ختته ی پل فرود آمـد         شقدم های در حال پرواز    با اين حال    

پ که در آن آخرين پيچ جاده به اطراف نور می پاشـيد،             نور چراغ های پرقدرت جي    
آب تيره را که    ... و کف پل را     ... او را   ... ناگهان متام دنيا را روشن ساخت       

آبی که جلوتر، زير پايش دهـان گـشوده بـود، زيـر             . نور بر سطح آن می درخشيد     
 ...پايی که در هوا و برای ادامه ی دويدن برداشته شده بود 

. ت برای جلوگيری از ادامه ی دويدن و بازيافت تعادلش اقدامی کند           اما نتوانس 
پا و بدنش بی اختيار به جلو کـشيده شـد، مـانع             . ديگر فرصتی باقی منانده بود    

ديگری وجود نداشت، سطح قيرگون آب نزديک و نزديک تر شـد و سـراجنام او را در                  
 . آغوش کشيد

تيک های جيپ بـا ختتـه هـای پـل           درست زمانی که شريل به درون آب فرو رفت، الس         
 .برخورد منود و جيپ هم شيرجه زنان با مهان پوچی زير پای شريل مواجه شد

جسم آهنين بر فراز سر شريل شناور بود و آمسان باالی سرش را تاريک تر می کرد                 
زير آب نيز شريل فشار منفجر کننده ی امواج آب را که            . و به تدريج غرق می شد     

 هيـواليی کـه     .آن هيوال به متامی وجودش وارد می شد احساس منـود          بر اثر فرو رفنت     
 . درست پشت سرش به قعر آب فرو رفته بود

شريل در حالی که نفس هايش به صورت حباب پيش از او به سطح آب می رسيد، خود                  
 .را باال کشيد

آمسان هتی بود و غرش صدا بـه        . آن جا، در سطح قيرگون و سياه آب هيچ خربی نبود          
چيزی جز تکان امواج آب و حباب هايی عظيم که از زير بـه              . وت مبدل شده بود   سک

امواجی که شريل را از نقطه ی سقوطش در آب بـه            . سطح آب می دويد، وجود نداشت     
 .کناری می کشيد

شريل از حمدوده ای که جيپ در آب فرو افتاده و ناپديد شده بود، در ذهـنش او                  
 !وينت: را صدا زد
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امـا پاسـخی    . گاه صدايش کرده بـود، در سـکوت و از درون مغـز            به طور ناخودآ  
در آن سوی خـط     . ارتباط مغزی قطع شده بود    . ارتباطی وجود نداشت  . دريافت نکرد 

در آن سوی خط مهـه چيـز        ... ديگر هيچ   ... بله  ! ارتباطی سکوت بود و ديگر هيچ     
بـه طريقـی    شريل اين مطلب را     . شايد هم در حال مرگ    ... مرده به نظر می رسيد      

ذهنش به او می گفت که سر وينـت مـارون بـا جـسم سـختی                 . ناحمسوس دريافته بود  
برخورد کرده، شايد شيشه ی جلو، و او ناتوان و مغروق روی صندلی جلو وارفتـه                

 .و اکنون ريه هايش به سرعت از آب انباشته می شود
ن جـا بـا     آ. با زدن يکی دو دست و پا به ناحيه ی صعود حباب های آب شنا کرد               

 !وينت: صدای بلند فرياد کشيد
احساسی کـه او را     . اما دهانش از بابت احساس درونی گس شده بود، احساسی سرد          

وينـت مـارون    : اصلی که می گفت   . با اصلی غير قابل تغيير رو به رو ساخته بود         
 .مرده است

پل؟ در نور مهتاب به اسکلت چـوبينی کـه آن را            ... به طرف پل شکسته شنا کرد     
 .فقط يک داربست بود! ل پنداشته بود نگريست، آن پديده اصًال پل نبودپ

و آن گاه بود که شريل بر خود لرزيد، نه به خاطر سردی آب، که به خاطر کـشنت                   
 .بله، او را کشته بود! وينت

آيا روح وينت پس از مرگ، و يا ضمير او قبـل از مـرگ، ايـن واقعـه را چيـز                      
ينت منی توانست از سقوط جيپ جلـوگيری کنـد؟ نـه،            ديگری حالجی کرده بود؟ آيا و     

و ... چون مغز شريل به او پيامی اشتباه خمابره کرده بود، پيامی بر مبنای پل               
 ...نه داربست 

 
 
 
 
 
 
 

آلفرد هيچکاک، مردی که پيوسته از دنيای اسـرار آميـز و            : درباره ی نويسنده  
نـشناسانه و خـاص خـود       مافوق ديد انسان ها سخن رانده و مهـواره از ديـدی روا            

او مردی ست که با ايجاد اهبـام و معمـا           . جنايات جامعه ی انسانی را می شکافد      
در فيلم هايش انگيزه ای برای پی گيری        بينندگان  در ذهن خوانندگان کتاب ها و       

  . ايجاد می کندخماطبين

http://www.seapurse.ir
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تهیه و تنظیم برای سایت گرداب: خانم فائزه باقرزاده      مهر ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت




