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قرارداد الزم االجرا

من، خواننده ی این کتاب، تعهد می دهم که این کتاب را فقط برای سرگرمی 
می خوانم. 

یا برای دررفتن از تمیز کردن اتاق یا انجام تکالیفم. 
سـعی نخواهم کرد هویت واقعی یا موقعیت مکانی اشـخاص توصیف شـده 

در این کتاب را کشف کنم. 
همچنیـن، سـعی نخواهم کـرد با هیچ کدام از محافل سـّری نام برده در این 

کتاب تماس بگیرم. 
بـا وجـود این که ممکن اسـت این داسـتان دربـاره ی رازی کهـن و قدرتمند 

باشد، اینجانب، بدین وسیله، اطالع از این به اصطالح راز را انکار می کنم. 
اگر درباره ی آن از من بپرسند، از اتاق فرار خواهم کرد. 

مگر این که در هواپیما باشـم، که در این صورت چشـم هایم را خواهم بست و 
به فردی که دارد با من حرف می زند محل نخواهم گذاشت. 

و اگر هیچ کدام از این کارها فایده ای نداشت، جیغ خواهم زد. 
تحت هیچ شرایطی حتی یک کلمه از این کتاب بازگو نخواهم کرد. 

مگر این که نتوانم جلوی خودم را بگیرم. 
امضا

خواننده.......................1
تاریخ..........................

1- معمولش این بود که درخواست می کردم با خون امضا کنی، ولی تازگی ها فهمیده ام سس گوجه فرنگی 
هم به همان اندازه کارراه انداز است... و البته دردش خیلی خیلی کمتر است. ن.
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پیشگفتار

چراغ قوه در تاریکی رخنه کرد
چراغ قوه تاریکی را چاک داد

نور چراغ قوه مانند شمشیر تاریکی را شکافت
نور چراغ قوه مانند نیزه – آها! حاال درست شد! – از سالن تاریک گذشت و 

مجموعه ای شگفت انگیز از عتیقه های عجیب را روشن کرد: 
کارت هـای تـاروت1 با نقش هایی ظریف از پادشـاهان فرتوت و دلقک های 
خنـدان... جعبه هـای جالخـورده ی براق چینی که پوششـی بود بـرای تله های 
فنـری و محفظه هـای مخفـی... فنجان هایـی از عـاج و چوب بـا حکاکی های 
پیچیـده کـه بـرای غیـب کردن سـکه و سـنگ و حتی انگشـت طراحی شـده 
بودند... حلقه های نقره ای براق که دست های کاربلد می توانستند طوری از هم 

باز و دوباره به هم وصلشان کنند که انگار از هوا ساخته شده بودند... 
موزه ی شعبده بازی. 

دایـره ی نـور روی گوی بلورین درخشـانی افتـاد، انگار منتظر بـود تصویری 
چرخـان روی سـطحش ظاهر شـود، بعـد، بی حرکت روی یـک فانوس بزرگ 

برنزی ماند که شاید زمانی خانه ی یک غول چراغ جادوی قدرتمند بود. 
باالخـره، نـور چراغ قـوه به محفظه ای شیشـه ای راه پیدا کرد که وسـط اتاق 

گذاشته شده بود و چیز دیگری نزدیکش نبود. 
زنی با صدایی شبیه یخ گفت: »آها! باالخره!«

مـرد پشـت چراغ قوه نیشـخند زد. »کی گفتـه بهترین جا بـرای قایم کردن 
چیـزی درسـت جلـوی چشـمه؟ عجـب احمقـی بـوده.« لهجـه اش عجیب و 

ترسناک بود. 
زن زیر لب گفت: »کارِت رو بکن!«

1- مجموعه ای از کارت های بازی است که از نیمه ی قرن پانزدهم میالدی در قسمت های مختلف اروپا، مانند 
فرانسه و ایتالیا برای بازی  گروهی استفاده می شد. از اواخر قرن هجدهم تا به حال، برخی از تاروت برای 

پیش گویی استفاده می کنند. م.



مرد، چراغ قوه ی سنگین را که محکم در دست دستکش پوشش گرفته بود 
مثل تبر پایین برد. شیشـه تکه تکه شـد و مانند آبشاری فرو ریخت، یک گوی 

شیری رنگ نمایان شد ـ مرواریدی عظیم؟ ـ در بستری از مخمل سیاه. 
زن، بدون توجه به تکه های تیز و براق شیشه، دست ظریف الغرش را که با 
دستکشی ظریف و سفید پوشانده شده بود دراز کرد و گوی را بیرون کشید. 

گوی به اندازه ی تخم شترمرغ و نیمه شفاف بود و انگار از داخل می درخشید. 
بافت سطحش شبیه شانه ی عسل از سوراخ های متعدد در اندازه های گوناگون 
تشـکیل شـده بـود. نوار باریکـی از نقره دور گـوی پیچیده شـده و آن را به دو 

نیم کره ی هم اندازه تقسیم کرده بود. 
زن موی بلوند استخوانی اش را کنار زد و شیء اسرارآمیز را به گوشش، که 
ظاهری بی نقص داشـت، نزدیک کرد. وقتی آن را گرداند، مثل بطری ای که با 

در باز در معرض باد قرار گرفته باشد سوت کشید. 
فخرفروشـانه گفـت: »کم وبیـش می تونـم صـداش رو بشـنوم. هیـوالی 

وحشتناک!«
»مطمئنی زنده ست؟ چهارصد، پونصد سال گذشته...«

زن، کـه هنـوز بـه صدای گـوی درون دسـتش گـوش می کرد، جـواب داد: 
»موجودی مثل اون ـ که خلقش اون قدر محاله ـ کشتنش محال تره.«

یکـی از تکه های شیشـه دسـتکش سـفیدش را پاره کرده و رگـه ی قرمز و 
باریکی از خون روی آن ایجاد شده بود؛ انگار متوجهش نشده بود. »ولی حاال 

دیگه نمی تونه از دستمون فرار کنه. اون راز مال من می شه!«
نور چراغ قوه پایین رفت. 

»منظورم اینه که مال ما می شه، عزیزم.«
زیر ویتریِن خردشده پالک برنجی کوچکی برق می زد. روی آن نوشته شده 

بود منشور صدا، منشأ نامعلوم... 
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متأسفم! این کار از من بر نمی آید. 
نمی توانم این کتاب را بنویسم. بدجوری می ترسم. 

تـو کـه می دانـی، برای خودم نمی ترسـم. دکتر ل1 و خانم مـووه2، با آن همه 
بی رحمی شان، عمرًا جایم را پیدا نمی کنند )تو آن زوج موذی را شناختی، مگر 

نه؟ از روی دستکش هایشان3.(
نه، به خاطر تو می ترسم. 

امیـدوار بـودم قـرارداد ازت محافظت کند، اما حاال کـه خوب دقت می کنم، 
می بینم کافی نیست. 

مثاًل اگر افرادی که نباید از این موضوع با خبر باشـند تو را در حال خواندن 
ایـن کتـاب ببینند چی؟ شـاید ادعای بی گناهی ات را بـاور نکنند، باور نکنند که 

واقعًا چیزی درباره ی آن راز نمی دانی. 
متأسفم که این را می گویم، اما نمی توانم قول بدهم هیچ اتفاقی برایت نیفتد. 
راسـتش، اگـر دربـاره ی چیـز دیگری بنویسـم حالـم خیلی بهتر می شـود، 

چیزی که خطرش کمتر باشد. 
مثاًل درباره ی پنگوئن ها! همه پنگوئن ها را دوست دارند. 

نه؟ پنگوئن نمی خواهی؟ راز می خواهی؟
معلـوم اسـت کـه می خواهـی. من هـم همین طـور... آخر می دانـی، خب، 
همه ی این ها به کنار، اگر بگویم یک سـر سـوزن می ترسـم، چه طور؟ منظورم 

این است که، نگران جان خودم هستم. 
اصـاًل بگـذار این طـوری بگویم: هیوالیی که خانم مـووه در موردش حرف زد 

استعاره نبود، واقعًا منظورش هیوال بود. 

1- Dr. L.
2- Mauvais

3- اگر نه، به کاس و مکسـ  ارنست و معمای راز خدمات آب گرم مراجعه کن. به آن کاس و مکسـ  ارنست 
و نفرین هرِم نه چندان باستانی هم می گویند. شاید تو آن را با نام اسم این کتاب راز است بشناسی، عنوانی که 

آن قدر گیج کننده است که خودم هم به ندرت ازش استفاده می کنم. ن.
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پس می شود لطف کنی و دست از سرم برداری؟ فقط همین یک بار. 
چی گفتی؟ خیلی دیر شده؟ قرارداد امضا کرده ای؟

عجـب! خیلـی جالـب اسـت! من را بـاش فکر می کـردم با هـم قول وقرار 
دوستانه گذاشته ایم، ولی حاال داری تهدیدم می کنی. 

آها، آره، تو که راسـت می گویی! می دانم ماجرا چیسـت. دلت می خواهد به 
لطیفه هـای مـن بخندی، شـاید هم چند قطره اشـک بریزی، امـا وقتی نوبِت 

همدردی با من وحشت زده می رسد، بی خیالش، درست است؟
شما خواننده ها همه تان مثل هم اید. لوس اید، همگی لوس اید. دراز کشیده اید 
و پاهایتان را برده اید باال، داد می زنید تا کسی باز هم برایتان کلوچه بیاورد. )نگو 
که کلوچه ها تکه های شـکالت هم دارند، چون آن وقت واقعًا کفری می شـوم!(

متأسفم، منظوری نداشتم ـ نوشتن این ماجرا دیوانه ام می کند. 
بیا روراست باشیم ـ دارم بهانه می آورم. 

خالصه بگویم: دارم به تعویق می اندازم، به بعد موکول می کنم، تعلل می کنم. 
دارم لففففففتتتتتششششششش می دهممممممممممممممممممممم. 

حق با توست ـ این طوری آخرش کارم سخت تر می شود. 
بهتر است دوباره بپرم تو. 

مهم نیسـت آب چه قدر سـرد اسـت یا چه قدر عمیق است. یا چندتا موجود 
آدم خوار... 

تنها راه نوشتن نوشتن است و من هم قرار است فقط... 
امان بده! یک ثانیه وقت الزم دارم تا ذهنم را سروسامان بدهم. 

دو ثانیه. 
سه. 

درست شد. خودکار به دست روی لبه ایستاده ام، آماده ام شیرجه بزنم. 
و همین حاال... 



آهای، ُهلم دادی؟!؟

خب، به نظرم باید این اتفاق می افتاد. 
دیگر تا حاال همه فهمیده ایم که من نمی توانم هیچ 
حرفی را پیش خودم نگه دارم ـ هر چه قدر هم که 

خطرناک و نسنجیده باشد. 

و حقیقت این است که: 



اگر 
داری این را 
می خوانی، 
کار از کار 

گذشته



        فصل سی وسه1 

1- خواهی دید که فصل های این کتاب را از آخر به اول شماره گذاری کرده ام، مثل شمارش معکوس برای 
این کتاب آخرش منفجر می شود، آن وقت دیگر الزم نیست  بیاوریم،  اگر شانس  یا بمب.  پرتاب موشک 

تمامش کنم. ن.

خواب بد


