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1
زیر قبرستان

برایجمعکردناستخوانبهزیرزمینرفت.فقطیکشمعدردستهایش
داشـتکهمسـیرراهمانروشـنمیکرد.شمعدایرهیکوچکیبانورطالیی

درستکردهبودکهتاریکترینسایههارابهدوروبرمیراند.
البتهتاریکی،ایرئل1رااذیتنمیکرد.درتاریکترینساعتهایشبهم
خیلـیخـوبمیدید،وتازه،اطرافخانـه،بهخصوصفضایزیرزمینخانه
راازحفظبود.ازشمعنهتنهابرایپیداکردنمسیراستفادهمیکرد،بلکهبا
آن،هرچنـدکـمخودشراگرممیکرد.هـوایانبارخنکبودوپیراهنکوتاه

خاکستریاشخیلینازک.
پایینراهپله،دستشرادورشعلهیشمعحلقهکردتاازآنمراقبتکند.
نسـیمسـردیبـهصورتشوزید)کهبهنظرمیرسـیدازهیچجـانیامده،اما
قطعـًاازجایـیآمدهبود(.نسـیمالبهالیتارهایسـفیدموهایشپچپچکرد
واطرافـشرابـابـویخاکوپوسـیدگیپرکرد.بااینکهبـهزیرزمیننمورو
دلگیرعادتداشت،دماغشراچینداد.همیشهبعدازباران،اینبوشدیدتر

حسمیشد.
ایرئلبهخودشلرزیدوبابیمیلیشمعرارویجعبهایچوبیگذاشت

Irréelle.1؛درزبانفرانسوی،بهمعنیغیرواقعیاست.
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کـهپـرازسـیبزمینیبود.همانطورکهدرازشـدنسـایهیخـودشرانگاه
میکرد،رفتطرفدیگراتاق.سایهاشبزرگتر،حتیقدبلندتروباریکتراز

اندامواقعیاشبود.شبحشازبدنشهمبدقوارهترشد.
اخمکرد.سایهاشاورایاداستخوانآرنجوزانوهایشوحتیبدتر،یاد

بازوهایتابهتاواستخوانهاینامتقارنپاهایشانداخت.
اماهیچکارینمیتوانسـتبرایبدنشبکند،جزاینکهدماغشراچین

بیندازدوازآنبدشبیاید.
وقتـیبـهدیوارتهزیرزمینرسـید،دسـتهایشرارویآجرهاگذاشـت،
رویسـطحدیواردسـتکشـیدتاانگشـتهایشفرورفتگیهایمخصوص
راپیـداکننـد.بعـدباتمامقدرتشـیارهارابهپایینفشـارداد.داخلدیوار،
چرخدندههـاچرخیدنـدوبـههمسـاییدهشـدندوباصداییجـاافتادند.او
عقبپریدونگاهکردکهچطوردرمخفیباسـروصدابازمیشـود.پشـتدر،
گذرگاهیطوالنیومخفیبودکهبهتاریکیختممیشد.ایرئلنمیتوانست

انتهایشراببیند.
شمعرابرداشتوواردتونلشد.بااینکهسقفبلندتربود،امافضاتنگتر
شـدهبود.اگردسـتهایشرادردوطرفبدنشدرازمیکرد،میتوانستبا

نوکانگشتهایشدیوارهردوطرفرالمسکند.
رویدیوارودرارتفاعدیدرسچشـمهایش،ناودانفلزیوکمعمقیدر
سراسـرتونلکشـیدهشـدهبود.ایرئلشمعراباالگرفت،نوکشراجلوبردو
شـعلهاشرابهمایعزد.مادهیجوهریسـیاهتهآبراهشـعلهورشد.موقع
سـوختن،بویقیرمیدادومثلنورفانوسهادرمراسـمهالووین،شـعلهای

نارنجیازخودشبهاطرافمیتاباند.
نوررادنبالکرد.هرچهبیشتربهزیرزمینمیرفت،شیبگذرگاهآرامآرام
بیشـترمیشـد.درجایجایگذرگاه،نوکنازکریشـهیدرختهاازسـقف
بیـرونزدهبـود.بـادقـتریشـههارامثلتارعنکبـوتکنارمـیزدوازاینکه
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ریشههابهموهایشگیرکنندیابهگونههایشبچسبند،کالفهنمیشد.
عجلهداشت.درطبقهیباال،خانمآردنوسپر1بیصبرانهمنتظرشبود.

یابهطوردقیقتر،منتظراستخوانهابود.
البتهایرئلنمیتوانستصدایقدمهایاورابشنود،امادقیقًامیدانستکه
خانموسپرداردچهکارمیکند.قطعًاهمانطورکهپاشنههایکفششتقتقبه
زمینمیخوردندوچشمهایآبیاشثانیهبهثانیهبهساعتتیکتاکیباالی

شومینهزلمیزدند،انتظارایرئلرامیکشیدودرطولاتاققدممیزد.
درنهایت،ایرئلبهجاییرسیدکهگذرگاهبهتونلهایدیگریتقسیممیشد.
تونلاولبهشـشتونلتقسـیممیشـدکـهانتهایهمهیآنهـاتاریکبود.
هرکدامبهمسـیریجداودرخطهایموازی،بهسـمتباالیزمینمیرفتند.
هرکدامازگذرگاههابهچندتونلوطاقچههایدیگرختممیشدکهازدورشبیه

پاهایالغرعنکبوتیبودندکهکامالًبیحرکتدرتارخودایستادهاست.
ایرئلواردآخرینگذرگاهسمتچپشد.احتماالًاینتونلقدیمیترینشان

بود،خاکشسفتترودیوارهایشپهنتربود.
هزارتـویتونـلانگارپایانینداشـت،اماایرئلمیدانسـتهرکدامبهکجا
ختـممیشـود.طـوریتونلهـاراطیمیکردکـهبچههایدیگرمسـیرهای
پارکراطیمیکنند.خیلیهمفرقینداشـت)البتهتاوقتیبهدرختهاو
آسـمانوهوایپاکتابسـتانیفکرنمیکرد(.بهراستپیچید،بعدبهچپ،
دوبارهبهراستپیچیدوبیشتروبیشتربهاعماقزمینرفت.فقطیکشمع
داشتکهراهرابرایشروشنمیکردواشتیاقیدرونیبرایاستخوانها.

آنهانزدیکششدندوشباهتایرئلرابهخودشانحسکردند.تماس
نامرئیشانحسعجیبودرعینحالآرامیداشت.

جلوتر،نورشمعبهطاقیتابیدکهداشتفرومیریخت.یکریشهیکلفت
کهمعلومبودازدرختیخیلیقدیمیاسـت،شاهنشـینپشـتطاقرابسته

1.ArdenVesper
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بود.اینجاتسخیرشدهبود.نسیمبهصورتشمیوزید،انگارکهمیخواست
توجهشراجلبکند.آهیمثلصدایشبحازخودشبیرونداد،ضعیفو

جیرجیریاماباخواهش،انگاردنبالراهیبهبیرونمیگشت.
ایرئـلبـاقدمهـایبلنـدوسـریعازورودیگذشـت.ولیهنـوزهمقلقلک
انگشـتهایاشـباحوتالششانبرایعقبکشـیدنشراحسمیکرد.نسیم
خنکیبهستونفقراتکجوکولهاشوزید.تاحاالبهاینگذرگاهپانگذاشتهبود.
بهخودشگفتاینباداستکهمیوزد.امانفسسردیراپشتگردنش
حسمیکردونمیخواستهرچیزیکهدرتاریکیپرسهمیزد،لمسشکند.
زیرچشمیبهپشتسرشنگاهیانداختودیدباهرقدمیکهبرمیدارد،
تاریکیبیشـتربهسمتورودیعقبنشـینیمیکند.وقتیآنقدرتاریکیاز
جلویچشمشدورشدکهدیگرنتوانستصدایزمزمهاشرابشنود،حس

بهتریبهشدستداد.
خـداراشـکر،اوبهاشـباحاعتقادنداشـت،وگرنهفکرمیکـردآنجاحتمًا

جنزدهاست.
بهراهخودشادامهداد.حتیوقتیکسیاورانمیدید،مراقبقدمهایش
بـود.یـکقدمـشازدیگریبلندتـربود،امـاتوصیهیخانموسـپررابهکار
میگرفتکهگفتهبود:مواظبباشکهمندیگرلنگیدنبدقوارهاترانبینم.

بعدازآن،همیشهبااحتیاطبیشتریقدمبرمیداشت.
صدایهمهمهیاستخوانهاازهمهطرفشنیدهمیشد.تعدادشانخیلی

زیادبودوآشنابودنشانحسخوبیبهایرئلمیداد.
درنهایت،بیرونیکیازچندینشکافتوخالیکهکنارگذرگاهبودایستاد،
طولشانتقریبًادوبرابرقدخودشبود.شمعراباالگرفتتاسایهازبینبرود.

جلویش،درسوسوینورزرد،تابوتیقرارداشت.
ایـنتابـوتیکـیازچندیـنتابوتقبرسـتانباالبـودکـهآنرااززیرزمین
بیـرونآوردهبودنـد.خیلـیوقـتپیـش،درشبـازشـدهبـودوکنـارشروی
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زمیـنافتـادهبـود.ایرئـلشـمعرابـاالیتابـوتگذاشـت،بـهطرفـشرفتو
داخلـشرانـگاهکـرد.یـکاسـکلتدرآرامشرویتختسـاتنآبـیطرهدار
تابـوتخوابیـدهبـود.کاسـهیچشـمهایاسـکلتخالیبـودوردیـفپایین
دندانهایشسـرجایشـاننبودند،استخوانانگشـتهایشدرهمقفلبودند.
دستهایشرویپیراهنگلگلیاشکههنوزقفسهسینهاشراپوشاندهبود،

قرارگرفتهبود.
ایرئلاسـتخوانهارامیسـتودکهچطورمیتوانندبیشـتراززندگیایکه
قبـالًآنهـاراحمـلمیکـرده،دوامبیاورند.اوهیچوقتازسـرزدنبهاینجا
خسـتهنمیشـد.اسـتخوانهایخـودشبیصـدادرپوسـتشمیلغزیدند.

اسکلتبهشخوشآمدگفت.
ایرئـلگفـت:»سـالم.«صدایشسـاکتوپـرازاحترامبـود.»اگهموافق
هستین،بهمناجازهمیدیناستخونهاتونروبردارم؟«گوشهایشرابه

طرفتابوتگرفتوگوشداد.
اسکلتچیزینگفت.بااینکهایرئلهیچوقتجواباینسؤالرانگرفته
بـود،امـاهمیشـهمؤدبانهاجـازهمیگرفت.کمیدیگرصبرکردوبهاسـکلت

فرصتدادتابرایایندرخواستتصمیمبگیرد.
وقتـیدیداسـکلتهنوزهمسـاکتاسـت،سـرشراپاییـنآوردویک
دسـتشرارویانگشـتهایشگذاشـت.اسـتخوانهابـاگرمایـیکـهاوایل
برایـشحسعجیبیداشـت،قلقلکشدادند،امادیگربرایشعادیشـده
بـود.اسـکلتقبولکرد.ایرئلگفت:»ممنـون،قولمیدمفقطچیزیروکه

الزمدارم،بردارم.«
بعدشمعراپایینگذاشتووسایلشراازجیبشبیرونآورد.کلکسیون
بطریهـایکوچکـش،بهجـزیکیرالبـهیتابوتگذاشـت.درآنرابازکردو
دستگاهسرنگمانندیراکهدردستشبود،بردتویتابوت.نامایندستگاه
رااستخوانقرضگیرگذاشتهبود)البتهخانموسپربهشعصارهگیرمیگفت(.
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درگردوخـاککنـارتابوتزانوزدوچوندخترریزوظریفیبود،راحتدر
آنفضایکوچکجاشد.

بهجلوخمشـد،نوکتیزاسـتخوانقرضگیرراجهتگیریوجمجمهی
اسـکلتراسـوراخکـرد.بااینکهمیدانسـتاسـکلتچیزیحـسنمیکند،
خیلـیآرامکارمیکـردوسـعیمیکردهیـچردیازکارشباقینماند.آرام
آوازمیخواندتاصدایغژغژضعیفدستگاهرابپوشاندکهبهپایینمیخزید
واسـتخوانرابهگردتبدیلمیکرد.خیلیزودبطریازگردسـفیدخالص
پـرشـد.بطـریراازاسـتخوانقرضگیرجداکـرد،درشرابسـتوآنرادر

جیبشگذاشت.
یکبطریدیگرانتخابکردوهمینکاررابااسـتخوانشـکنندهیترقوه
تکـرارکـرد.بـههمـانترتیبیکهخانموسـپربهشآموزشدادهبود،ازسـر
تـاپـایاسـکلتپیـشرفتوتـاجاییکهمیشـد،بیسـروصداخردههای
استخوانراجمعکرد.چونخیلیدقیقکارمیکرد،کمیطولکشید.وقتی
کارشتمـامشـد،ایسـتادوخـاکرویزانوهایشراتکانـد.بطریهایگرد

استخواندرجیبشبههممیخوردند.
بهاسکلتگفت:»خداحافظ،بازهمممنونم.«

ازهمـانراهـیکهآمدهبود،برگشـت،امااینباربهخاطرشـیبمسـیربا
سرعتکمتریحرکتمیکرد.وقتیبهگذرگاهاصلیرسید،آتشیکهروشن
کـردهبـود،هنوزسـوزانبود.شـعلهینارنجـیرادنبالکردتابهانباررسـید.
بعد،اهرمکوچکرویدررافشـارداد،کهباآنپوشـشدورچاهپایینآمد

وآتشخاموششد.
درحالیکهسرشراپایینآوردهبودتاازدرردشود،آجرپشتسرشرا
فشاردادوخیلیسریعدستشراعقبکشیدتادرسنگینانگشتهایش
رالهنکند.دردوبارهکاملبادیوارهمترازشدوتونلراپوشاند،انگارکهاصالً

وجودنداشته.



1313



14

باقـیدنیـاهیچچیـزیازانبارنمیدانسـتند،همانطورکـهچیزیدرمورد
ایرئلنمیدانسـتند.آنقدرفضایکمیرااشـغالکردهبودکهبرایشسـؤال
بـودکـهآیـااصالًاثریازخودشباقیمیگـذاردیانه.یااوهممثلارواحی

کهبهشاناعتقادنداشت،خیالیبود.
بـاقدمهـاینسـبتًاکجیکـهبرمیداشـت،ازافـکارشفرارکـرد.افکاری
کـههمیشـهاورابـهدردسـرمیانداختنـدووقتیعجلهداشـت،سـرعتشرا

میآوردند. پاییـن
ازشـیبتنـدوراهپلـهیپرپیچوخـمباالرفـتوبهطبقـهیهمکفخانه
رسـید.سـرعتشرابیشـترکردتابتواندتأخیرشراجبرانکند.درازباالباز
شـدونـورنقـرهایبـهپاییندرخشـید.بهدنبـالآنیکدفعهبـادیوزیدو

شعلهیلرزانشمعشراخاموشکرد.
سایهایکهجلویدرایستادهبود،چیزیگفت.
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2
خانم وسپر

ایرئلوسـطراهپلهخشـکشزد.دسـتشرارویآجرسـرددیوارگذاشتتا
تعادلشراحفظکند.

سایهگفت:»استخونهاروبدهبهمن.«ورفت.پاشنههایکفششروی
کفپوشتقتقضربهمیزد.

ایرئلنفسشرابیرونداد.قطعًاخانموسپربودکهآمدهبودتااومجبور
شـودبیشـترعجلـهکند.ایرئلمثلهمیشـهاینبـارهمزیادیکُنـدبود.از
انباربیرونآمد،روشـنینورروزازپنجرهداخلمیشـدوچشـمهایشراآزار
مـیداد.اوکـهمدتیطوالنیرازیرزمینگذراندهبود،لحظهایبهابرهاییکه

درآسمانآبیحرکتمیکردند،خیرهشد.
ولیزیادوقتنداشـتکهبهابرهاخیرهشـود.بهپیراهنشنگاهکردکه
الیـهینازکـیازگردوخاکرویشنشسـتهبود.چکمههایـشرارویزمین
کوبیـدتـاگلکـفآنهـاراپـاککنـدودامنـشراتکاند.خوشـحالبودکه
لباسـشخاکسـتریبودوگردوخاکآنخیلیمعلومنبودوخیالشراحت

شدازاینکهدامنشآنقدربلندبودکهزانوهایکثیفشرامیپوشاند.
قبلازاینکهدنبالصدایقدمهایخانموسـپربرود،اسـتخوانقرضگیر
راازجیبشبیرونآورد.گوشـهیلباسـشراباالزدوگردوخاکدسـتگاهرا
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پاککرد،سـپسآنراگذاشـتدرجیبش.مواظببودپایخودشراباآن
زخمینکند.

همانطورکهبهسرسـرامیرفت،دسـتشراالیموهایسـفیدشبردتا
آنهاراپشتشانهاشبیندازد.بااینکهموهایشکامالًصافبود،اماژولیده

میشدورویصورتشمیریخت.
خانموسپردراتاقمطالعه،منتظرشبود.اوکنارشومینهایستادهبودوکف
دستهایشراجلوآوردهبودتاباگرمایشومینهخودشراگرمکند.بااینکه
تابستانبود،شومینهروشنبود،همانطورکههمیشهروشنبوده.اتاقبوی
دودوچوبمیدادوازپنجرهیبلندنسـیمیبهداخلمیوزیدکهپردههای
سفیدراتکانمیدادواتاقراازبویبنفشهپرمیکرد.ایرئلامیدواربوداین

عطربویخاکورطوبتلباسشرابپوشاند.
خانموسـپرخیلیآرامبرگشت.چشـمهایآبیتیرهاشانگارمیتوانست
درونایرئلراببیندوایرئلهمیشهکنارشاحساسحقارتوناچیزیمیکرد.

ساعترویطاقچهتیکتاکمیکرد.
خانموسـپرگفت:»باالخرهبرگشـتی.«یکجعبهیمسـتطیلیراازروی
میزشبرداشـت،چفتبرنجیاشراکهدرجعبهرابسـتهنگهداشتهبودباال

بردوآنرابازکردوگفت:»بذارشوناینجا.«
ایرئلنزدیکترآمد.گرمایشومینهبهپوستشخزید.بطریهارایکییکی
ازجیبـشبیـرونآوردوآنهـارادرمحفظههـایخاص،کنـارآنهاییکهقبالً
جمعکردهبود،گذاشت.آسترمخملیجعبهزیرانگشتهایشخیلینرمبود.
خانموسـپردسـتشرادرازکردوگفت:»خیلیخوبه،حاالعصارهگیررو
هـمبـذاراینجا.«انگشـتهایزیباوباریکوناخنهـایبلندباالکصورتی

مرجانیداشت.انگشترالماسشبرقمیزد.
ایرئـلدسـتگاهتیـزراکهبـاظاهرآراسـتهیزندرتضادبـود،بهشداد.
برخـالفظاهـرش،خانـموسـپردقیقًامیدانسـتچطوربایدازآندسـتگاه
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اسـتفادهکنـدوآنراآراموبـااعتمادبهنفـسدردسـتگرفـت.خیلیموقر
ودوستداشـتنیبـهنظـرمیرسـید.پیراهـنمشـکیتنگیپوشـیدهبودو
آسـتینهایبلنـدشتـامچشپایینآمدهبود.لبـهیدامنشزانوهایشرا
میپوشاندوکفشهایپاشنهبلندمشکیاشبانقشونگارهایزیباییروی
چرمطراحیشـدهبود.موهایقهوهایـعسـلیاشرویشـانههایشتاب
خـوردهبـودوبینیخوشفرمشظاهریجوانبهصورتشدادهبود،هرچند

حداقلدوبرابرایرئلیازدهسالهسنداشت.
)البتهایرئلسـنواقعیخودشرانمیدانسـت؛برایاینکهخانموسـپر
فقـطبهـشگفتـهبـودکـهاواززمـانسـاختهنشـده،امـاشـبیهبـهکودکی

دوستنداشتنیاستکهکمیکمترازدوازدهسالدارد.(
خانموسپراستخوانقرضگیرراطرفنورگرفت.نوکنقرهایاشبرقزد.
لبهایشراجمعکرد،دسـتگاهراپایینآوردوبابیخیالیآنرابادامنش
پـاککـرد.نفـسایرئلبنـدآمد.خانموسـپربادندانهایتیزوسـفیدش
لبخندزد.ردکمرنگیازگرداستخوانرویلباسمشکیاشنشستهبود.

ایرئـلبـاعجلـهوتاجایـیکهدرتوانشبـود،صافایسـتادوهمانطور
کهسـعیمیکردحالتمحکموایسـتادهیخانموسـپرراتقلیدکند،گفت:

»متأسفم.«
خانموسپرجوابداد:»بایدهمباشی.«ذراتراازپیراهنشپاککرد.بعد
کشویباالییمیزشرابازکردودستمالیازآنبیرونآورد.دستگاهراطوری
تمیزکردکههیچاثریازگرداسـتخوانرویشنماند.آنرادرجعبهیکنار

بطریهاگذاشتوگفت:»ازحاالبهبعد،بایدبیشترمواظبباشی.«
»باشهقولمیدم.«

خانموسـپرجوابشرانشـنیدهگرفت؛جعبهرابسـتودستمالراطوری
تـاکـردکهحـروفرویشدیدهشـوند.ایرئـلنمیدانسـتن. م. ه.مخفف
چیسـت،امااینحروفدرهمهجایخانهبهچشـممیخوردند.رویلبهی
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ظرفهایچینیاسـتخوانیدرکابینتیکهدرشیشـهایداشـت،حکشـده
بودند.رویحولهدسـتیسـفیددوختهشـدهبودند،روینوشتافزارهایسر
میزخانموسـپرهمچاپشـدهبودند.اینحروفحتیرویصندوقپستی
رنگورورفتهیسـمتچپدرورودیهمنقاشـیشـدهبودند،هرچنداالنبا

زحمتدیدهمیشدند.
»امروزخیلیطوالنیاونجاموندی.خیلیطوالنی.«

»نمیخواستمشمارومنتظربذارم.«
»مننمیتونمبودنتویاونتونلهایتنگوباریکروتحملکنم.«حس
ترسوتنفربهخانموسـپردسـتداد،ولیخیلیسریعتغییرحالتدادتا
ایرئلنفهمدکهخونسـردیاشراازدسـتداده.»امافکرمیکنماونطورکه

توفسفسمیکردی،حسابیبهتخوشگذشتهباشه.«
بااینکهسؤالیپرسیدهنشدهبود،ایرئلمیدانستبهتراستیکباردیگر

عذرخواهیکند:»ببخشیدکهتندترنیومدم.«
»مثـلگلچیـدنمیمونه،جمعکردنهمچینچیزهایخوشـگلیازباغ
اسـتخونرومیگـم،اینطـورنیسـت؟«خانموسـپرنوکانگشـتهایشرا
رویگلبرگهـاینرگـسزردیکـهتـویگلـدانرویمیزشبودند،کشـید.
گلبرگهـایزردبـاکوچکترینتماسدسـتشپژمردهشـدند.بدوناینکه

حواسشباشد،دستشراعقبکشید.
ایرئـلیـادشنمیآمددرعمرشگلچیدهباشـد.اصالًخیلیکمازخانه
بیرونمیرفتووقتیهمجرئتمیکردبرود؛ازحیاطپشتیدورترنمیشد.
حتیهمانچندبارهمپشـتشـاخههایبلنددرختبلوط،قایممیشـدو

مواظببودهمسایههااورانبینند.
خانموسپرمیزرادورزدودستهایایرئلرادردستهایخودشگرفت.
ایرئلعادتنداشـتآنقدرنزدیکاوشـود،چهبرسـدبهآنکهبهشدسـت
بزنـد.ایـنرفتارمهربانانهایرئـلراگیجکرد.باخودشفکرکردآنقدرهاهم
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بدنیست،آرامشبخشاست،البتهاگرانگشتهایخانموسپرآنقدرسرد
نبود.دلپیچهگرفت.

خانـموسـپرآهـیکشـیدوگفت:»فقطکاشسـریعترکارمیکـردی.اما
فکـرمیکنـممقصـرخـودمنـم.«دسـتهایایرئلراسـفتترگرفـت.نوک
ناخنهایشدرکفدسـتایرئلفرورفت.بازوهایایرئلرابهدوطرفدراز
کردوآنهاراگرفت.هردوبازوالغرواستخوانیبودوسمتراستیازسمت
چپیکوتاهتربود.»توچقدربیقوارهای!«بهچشمهایایرئلنگاهکرد.»چقدر

درهموبرهم!«
چشمهایایرئلسبزوقهوهایوطالییبودوچشمچپشیکرگهیآبی
همداشت.چندبارپلکزد،میخواستچشمهایشراببنددتاخانموسپر

مجبورنشودآنهاراببیندورنگعجیبشانآزارشدهد.
خانموسپربازوهایایرئلراولکردوازشدورشد.»آرومباش،بهتکه
گفتم،تقصیرمنه.«سرشراتکانداد.»یافکرمیکنیتقصیرپسرهست؟«
ایرئـلدسـتهایشراپشـتکمـرشقالبکـرد.چهموافقبـود،چهنه،

میدانستبهترینجوابچیست:»منمیگمتقصیرپسرهست.«
»پساونرودیدهای؟«

»منکسیروندیدهام.«ایرئلهیچاشارهایبهبچههاییکهبعضیوقتها،
ازالبـهالیحصـارجاسوسیشـانرامیکـرد،نکـرد؛آنهـموقتیکـهتوپرا
اینطرفوآنطرفمیانداختندیادنبالیکسـگمیدویدند.نمیدانسـت
خانـموسـپربـهکـیاشـارهمیکـرد،امـاقطعـًامنظـورشآندخترهاییکه

موهایشانرادوگوشیمیبستند،نبود.
خانموسپرروییکیازدومبلراحتیکنارشومینهنشست.اوزانوهایش
رازیرشجمعنکردودرکوسنهایمبلفرونرفت؛درستبرعکسنشستنی
کـهایرئلهمیشـهآرزوداشـت.بـهجایش،باکمرصـافوزانوهایرویهم

انداخته،طورینشستهبودکهانگارپشتمیزکارشاست.
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ایرئلکهبراینشستنرویآنیکیمبلدعوتنشدهبود،همانطورایستاد.
»فکرمیکنمنهاینجاست،نهاونجا.حاالتواینجاییواوناونجا.«

ایرئلسـرشراتکانداد.چندتارمورویصورتشافتاد.کنارشـاننزد؛
خوشحالبودکهچیزیهستتاپشتشقایمشود.

»حیفکهتواینقدرعجیبوهمینطورضعیفی،وگرنهیهمأموریتدیگه
براتداشتم.«

همیشـهبـهاینجـامیرسـید؛مأموریتیکـهنمیتوانسـتانجامشدهد.
ایرئلگفت:»مناونقدرهاهمضعیفنیسـتم.«ازبیرونمثلیکنقاشـی
ناتمامبود،انگارکههنوزکاملرنگنشـدهبود.اماازدروناحسـاسزیرکی

وزرنگیمیکرد.البتهخانموسپرمتوجهاینقضیهنبود.
خانـموسـپرازبـاالتـاپاییـنبراندازشکـرد:»امـاهمونطورکـهگفتمتو

خیلـیعجیبی.«
ایرئلاینراازهمهبهترمیدانست.زانوهایکجوکولهاشرابههمفشرد،اما
چیزینمیتوانستجلویلرزیدنشرابگیرد.صدایخانموسپرجدیترشد.
»درموردتوخیلیآرزوهاداشـتم،اماگرداسـتخونبهاندازهیکافینبود.«
خانموسپربهلکههاینامشخصرویلباسشخیرهشد.بعدچشمهایش
رابسـتوسـرشراکـجکـرد.نـوررویصورتـشافتادوگونـهیزیبایشرا
برجسـتهکـرد.»منیـهدخترباهوشروتصورمیکردم،کوچکوسـریع،با
موهایسـیاه،چشـمهایدرخشان،صورتزیباوقوی،استخونهایقوی.«

چشمهایشبازشدورویایرئلتمرکزکرد.»توکوچکهستی.«
حرفهایشچهحقیقتداشـت،چهنه،گزندهبود.گونههایایرئلسـرخ
شد.حتیاگرخانموسپربهصورتشسیلیهممیزد،اینطورنمیسوخت.

»شایدبشهمنرواصالحودرستکرد.«
»نه،نه.بههیچوجه.نهوقتشرودارم،نهگرداستخونشرو.استخونها

خیلیخیلیباارزشنوتوعجیبترازاونهستیکهبشهکمکتکرد.«
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»شایدهنوزهمبهدردبخورباشم.«ایرئلسرشراپایینانداختوخودش
رانگاهکردوادامهداد:»همینطوریکههستم.«

»همینطوریکههستی؟بههیچوجه!«خانموسپریکیازانگشتهایش
رارویابرویشکشید.هرچندقبلشهمابرویشکمانیوصافبود.»چرا؟!
چـونکـهاگهکسـیتـوروببینه،باایـنظاهرعجیبت،اصـالًنمیتونهبفهمه
توچیهسـتی.هرچیهمکهمأموریتمهمباشـه،نمیتونمخطرکنموتو
روبفرسـتمبیـرون.اگـهمـردمبفهمنمـنموجودیمثلتـوروخلقکردم،
درموردمچیفکرمیکنن؟تواصالًبهاینفکرنکردیکهچقدرمیتونیبرام

دردسردرستکنی.توخیلیموجودخودخواهیهستی.«
ایرئلدوستنداشتبهروشعجیبخلقتشفکرکند،اماحقباخانم
وسـپربود.اگرکسـیایرئلرامیدید،بهطبیعتششـکمیکردوبرایش
سؤالپیشمیآمدکهازکجاآمده)البتهاگردرجاازترسغشنمیکرد(.
ایرئـلواقعًانمیخواسـتبرایخانموسـپردردسـردرسـتکنـد.»منفقط

میخواستمکمککنم.«
»شـاید،امـااینکـهتـوچیمیخـوای،اصالًبـرایمنمهمنیسـت.خب،

میتونیبری.«
ایرئـلنفسنفـسمیزدوتمامسـعیشرامیکردکهاشـکازمژههای
رنگپریدهاشسـرازیرنشـود.برگشـتکهبرود.میخواستازاتاقفرارکند
تاخانموسـپرگریهکردنشرانبیند،اماطوریسـمتدررفتکهانگارهیچ
اتفاقینیفتاده.هنوزقدمبهبیروننگذاشتهبودکهخانموسپردوبارهشروع

کردبهحرفزدن.
»یـادتباشـه،عزیـزم،تـوواقعًاواقعًاوجـودنداری.توفقطیـهتصویراز

خیالمنهستیکهبانازکترینریسمونهابهاینجاوصلشدی.«


