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نمی خواهم درباره ی چند پرونده ی اولی که همراه الک وود و ُشـرکا بررسـی 
کردم، چیز زیادی بگویم. بخشـی از آن به خاطر حفظ هویت قربانیان اسـت 
و بخـش دیگـر به خاطر ماهیت دهشـتناک اتفاق ها؛ اما بیشـتر به این دلیل 
است که ما موفق شدیم با به کاربستن انواع شیوه های هوشمندانه، حسابی به 
همه شـان گند بزنیم. بفرمایید، اعتراف کردم! حتی یک دانه از آن پرونده های 
اول هم آن قدر که دلمان می خواست خوب پیش نرفت. بله، کابوس مورت لِیک۱ 
را دور کردیم اما فقط تا ریچموند پارک۲، و تا به امروز همچنان شب ها در میان 
درختاِن خاموش می پلکد. بله، هم شبح خاکستری آلدِگیت۳ و هم موجودی 
که به نام «استخوان های خونین» شناخته می شد، نابود شدند؛ اما بعد از چندین 
مرگ اضافه (و حاال که فکرش را می کنم، بیهوده). درباره ی سایه ی خزنده ای 
که خانم َاندروز۴ جوان را دنبال می کرد و سـالمت عقل و لبه ی دامن هایش را 
حسـابی به خطر انداخته بود هم باید بگویم هرجای دنیا که آن طفل معصوم 
مـی رود، سـایه هـم هنوز به دنبالش اسـت. به این ترتیب بـود که وقتی من و 

Mortlake Horror-۱Richmond Park-۲  
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الک وود در آن بعدازظهلر ِمه آللود پاییلزی بله در خانله ی پلاک 62 در خیابان 
شلین1 رفتیم و زنگ را به صدا درآوردیم، سلابقه ی چندان درخشانی نداشتیم.

پشلت بله رفت وآملد ناپیلدای خیابلان، مقابلل در ایسلتادیم و الک وود با 
دسلت راسلِت دستکش پوَشلش، طنلاب زنگ را کشلید. طنین صلدای زنگ 
در اعماق خانه سلاکت شلد. من به در خیره شلدم: به برآمدگی های کوچکی 
کله آفتلاب روی رنگ صیقلی به جا گذاشلته بود و خراش هلای روی صندوق 
پسلت؛ به چهار شیشله ی لوزی شلکل که یخ بسته بودند و چیزی جز تاریکی 
در آن سویشلان پیلدا نبلود. ایلوان مقابل خانه، متلروک و بی اسلتفاده به نظر 
می رسلید. هملان برگ های خیِس راش کله محوطه ی چمن و جاده ی مقابل 

خانه را می پوشاندند، در گوشه های ایوان هم جمع شده بودند.
گفتلم: »خلب، قانون های تازه مون یادت باشله: توی هرچیزی که می بینی 
سرک نکش. جلوی همه درباره ی این که کی به دست کی، چطور یا ِکی کشته 
شلده حلدس نلزن. از همه مهم تلر این که ادای مشلتری رو درنیار. خواهش 

می کنم. هیچ وقت عاقبت خوبی نداره.«
الک وود گفت: »این جوری که نباید هیچ کاری بکنم.«

»کاماً صحیحه.«
»می دونی چیه؟ گوش من خیلی به لهجه ها حساسله. ناخودآگاه از مردم 

تقلید می کنم.«
»خیلی خب، بعد از این که کارمون تموم شد، ازشون تقلید کن. نه با صدای 
بلند، نه جلوی خودشون و مخصوصًا نه وقتی که طرف یه ملوان دومترِی ایرلندیه 
کله لکنلت زبلون داره و حدود یه کیلومتر تا نزدیک ترین جلاده فاصله داریم.«

الک وود گفلت: »بلله، اون بله نسلبت قد و قلواره ش زیادی تلر و ِفرز بود. 
بااین حلال، فرارکلردن از دسلتش باعث شلد هیکلمون رو ُفلرم بمونه. چیزی 

احساس نمی کنی؟«

Sheen Road-1
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»نه هنوز. ولی از این بیرون سخته. تو چی؟«
الک وود طنلاب زنلگ را رهلا کرد و یقله ی پالتویش را مرتلب کرد. »خیلی 
عجیبه، ولی چرا. چند سلاعت قبل، یه نفر توی حیاط کشلته شلده. زیر اون 

درخت برِگ بو که وسط جاده ست.«
»گمون کنم االن می خوای بهم بگی فقط یه نور کوچولوئه.« سرم به یک سو 

خم شده بود، چشم هایم نیمه باز بودند؛ به سکوت خانه گوش سپرده بودم.
الک وود اعتلراف کلرد: »آره، تقریبلًا انلدازه ی یله موش. گملون کنم موش 

صحرایی بوده. البد یه گربه ای چیزی اون رو خورده.«
»پس... احتماالً اگه موش باشه، به پرونده ی ما ربطی نداره؟«

»احتماالً نه.«
در آن سوی شیشه های یخ زده، حرکتی را داخل خانه دیدم؛ چیزی که در 
راهروی تاریک جابه جا می شلد. گفتم: »خب، شلروع شلد. داره می آد. یادت 

باشه چی گفتم.«
الک وود زانوهایش را خم کرد و کیفی را که کنار پایش گذاشته بود برداشت. 
هردو کمی عقب تر رفتیم و لبخندهای ملیح و محترمانه مان را آماده کردیم.

منتظر ماندیم. هیچ اتفاقی نیفتاد. در بسته ماند.
هیچ کس آن جا نبود.

وقتی الک وود دهانش را باز کرد که چیزی بگوید، از جاده ی پشت سرمان 
صدای پا شنیدیم.

»خیلی متأسفم!« زنی که از میان مه بیرون آمد، آرام راه می رفت اما وقتی 
برگشلتیم، سلرعتش را زیاد کرد و با قدم های تندتری پیش آمد. تکرار کرد: 

»خیلی متأسفم! معطل شدم. فکر نمی کردم این قدر سریع بیاید.«
از پله ها باال آمد. کوتاه قد و گوشلتالو بود و صورت ِگردش نشلان می داد در 
آستانه ی میان سالی است. موهای صاف و بورش را با گیره ی ساده ای باالی 
گوش هایش جمع کرده بود. دامن بلند سیاه با پیرهن آهارخورده ی سفیدی 
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به همراه یک ژاکت پشلمی خیلی بزرگ که دو جیب ُشلل وِول در هر طرفش 
داشت، پوشیده بود. پوشه ی نازکی هم در دستش بود.

گفتم: »خانوم هوپ1؟ عصرتون به خیر، سلرکار خانوم. من لوسلی کارالیل 
هسلتم و ایشلون هم آنتونی الک وود، از شلرکت الک وود و ُشلرکا. به خاطر 

تماسی که گرفته بودین خدمت رسیدیم.«
زن روی پله ی یکی مانده به آخر ایستاد و با آن چشم های خاکستری که 
تمام احساسلات معمول در آن دیده می شلدند، وراندازمان کرد. بی اعتمادی، 
نفلرت، علدم اطمینلان و وحشلت؛ همه ی ایلن حس ها را داشلت. این ها در 

پیشه ی ما کاماً طبیعی هستند و به همین خاطر هم آزرده نشدیم.
نگاهلش بیلن ملا دوید، لباس های تمیلز، موهای مرتبمان، شمشلیرهای 
دولبله ای کله روی کمربندهایملان می درخشلیدند و کیف هلای سلنگینی کله 
همراهملان بودنلد را ورانلداز کرد و مدت زیادی بله صورت هایمان خیره ماند. 
هیچ حرکتی نکرد که از میان ما بگذرد و به سوی درِ خانه برود. دسِت آزادش 

به اعماق جیب ژاکتش فرو رفته بود و آن را رو به پایین می کشید.
باالخره گفت: »فقط شما دوتایین؟«

گفتم: »فقط ماییم.«
»تو خیلی کم سن وسالی.«

الک وود لبخند درخشلانش را به کار انداخت؛ گرمای آن همه چیز را روشلن 
کرد. »درستش هم همینه خانوم هوپ. می دونین که، باید همین جوری باشه.«

بی اختیلار، لبخنلد بی جانلی در جواب الک وود بر چهره ی زن نشسلت، اما 
زود محو شد و تنها اضطراب به جا ماند. »راستش، من خانوم هوپ نیستم. 

من دخترشون هستم، سوزی مارتین2. متأسفانه مادر نمی آن.«
گفتم: »ولی قرار بود ما ببینیمشون. قرار بود خونه رو بهمون نشون بدن.«

Hope-1
Suzie Martin-2
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زن بله کفش های سلیاه و شلیکش نگاه کلرد. »می دونم. متأسلفانه دیگه 
حاضلر نیسلت پلاش رو این جلا بلذاره. قضیه ی مرگ پلدر به انلدازه ی کافی 
وحشلتناک بود، املا تازگی ها این... مزاحمت های شلبانه بیش ازحد موندگار 
شلده ن. دیشلب خیلی بد بود و مادر دیگه تحمل ندارن. فعاً اومده ن پیش 
من. مسلمًا باید خونه رو بفروشیم ولی تا وقتی خونه امن نباشه، نمی تونیم 
ایلن کار رو بکنیلم...« بلا دقلت نگاهملان کلرد. »و شلما هم بله همین خاطر 
این جایین... ببخشلید، ولی نباید یه سرپرسلت داشلته باشلین؟ من خیال 
می کلردم همیشله یله آدم بزرگ سلال باید تلوی همله ی مأموریت ها حضور 

داشته باشه. شما دقیقًا چند سالتونه؟«
الک وود لبخندزنلان گفلت: »هم به اندازه ی کافلی جوونیم، هم به اندازه ی 

کافی بزرگیم. سن ایده آل.«
ملن اضافه کردم: »راسلتش رو بخواین خانوم، طبلق قانون فقط وقتی که 
مأمورها در حال آموزش هسلتن، حضور بزرگ سلال الزامیه. درسته که بعضی 
از آژانس های بزرگ تر همیشله سرپرسلت های بزرگ سلال دارن، ولی اون به 
سیاست های داخلی خودشون برمی گرده. ما کاماً ماهر و مستقل هستیم و 

به نظرمون نیازی به سرپرست نیست.«
الک وود بلا شلیرین زبانی گفت: »تجربه بله ما ثابت کرده آدم بزرگ ها فقط 
جلوی دسلت وپا رو می گیرن. ولی البته گواهی نامه هامون همین جا هسلتن، 

اگه دوست داشته باشین ببینین.«
زن دستی به سطح صاف موهای بور و مرتبش کشید. »نه، نه... الزم نیست. 
چلون مادر به وضوح گفتن شلما رو می خوان، مطمئنم عیبی نلداره...« صدایش 

بی احساس و نامطمئن بود. سکوت کوتاهی برقرار شد.
برگشلتم و بله دری که در سلکوت بله انتظارمان بود، نگاه کلردم. »ممنونم 
سلرکار خانوم. فقط یه نکته ی دیگه: کس دیگه ای توی خونه هسلت؟ وقتی 

زنگ رو زدیم، فکر کردم...«



14  پلکان ارواح

به سلرعت بلاال را نگاه کرد و به چشلم های من چشلم دوخلت. »نه. امکان 
نداره. تنها کلید دست منه.«

»متوجهم. حتمًا اشتباه از من بوده.«
خانلم مارتیلن گفت: »خلب، دیگه وقتتون رو نمی گیلرم. مادرم ُفرمی رو 
که فرسلتاده بودین ُپر کردن.« پوشله ی چرمی را پیش آورد. »امیدوارن به 

دردتون بخوره.«
الک وود پوشله را جایلی داخلل پالتویش جلا داد. »مطمئنلم همین طوره. 
خیللی ازتلون ممنونم. خب، دیگه بهتره کارمون رو شلروع کنیلم. به مادرتون 

بگین صبح باهاشون تماس می گیریم.«
زن یک دسلته کلید به الک وود داد. صدای بوق ماشلینی از جاده به گوش 
رسید و بوق دیگری هم جوابش را داد. هنوز خیلی تا ساعت منع رفت وآمد مانده 
بود، اما هوا داشت تاریک می شد و مردم کم کم بی قرار می شدند. می خواستند 
به خانه هایشلان برسلند. طولی نمی کشلید کله هیچ چیلز در خیابان های لندن 
نمی جنبیلد مگر رگه های ِمله و پرتوهای پیچاِن مهتاب؛ یا در واقع هیچ چیزی 

که آدم بزرگ ها بتوانند به وضوح ببینند، در خیابان باقی نمی ماند.
سوزی مارتین هم این نکته را می دانست. شانه هایش را باال برد و ژاکتش 
را محکم دور خودش پیچید. »خب، بهتره من دیگه برم. گمونم بهتره براتون 
آرزوی موفقیلت کنلم...« رویلش را برگردانلد و گفلت: »خیللی بچله ن! چقدر 

وحشتناک که کار دنیا به این جا کشیده.«
الک وود گفت: »شب خوش خانوم مارتین.«

خانلم مارتیلن بدون این که جوابی بدهد، باعجله از پله ها پایین رفت. چند 
ثانیه ی بعد در مسیر جاده و در میان ِمه و درخت های برِگ بو ناپدید شد.

گفتم: »راضی نیست. گمونم فردا صبح پرونده رو از دست بدیم.«
الک وود گفت: »پس بهتره همین امشب حلش کنیم. حاضری؟«

به قبضه ی شمشیر دولبه ام ضربه ای زدم و گفتم: »حاضرم.«
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الک وود بله ملن لبخنلد زد، مقابلل در ایسلتاد و بلا حرکلت نمایشلی یک 
شعبده باز، کلید را در قفل چرخاند.

وقتی به خانه ای وارد می شلوید که یک مهمان آن را اشلغال کرده، بهترین 
کار این اسلت که سلریع وارد شلوید. هرگلز تردید نکنید، هرگلز در چهارچوب 
در معطلل نمانیلد. چلرا؟ چلون در آن چند ثانیه، هنوز دیر نشلده. آن جا میان 
در ایسلتاده اید، هوای تازه پشلت سلرتان اسلت و تاریکی در مقابلتان و اگر 
دلتان نخواهد برگردید و فرار کنید، احمقید. به محض این که به این موضوع 
اعتلراف کنیلد، قدرت اراده تان فرو می ریلزد و از پوتین هایتان بیرون می چکد 
و وحشلت، آهسته آهسلته در سینه تان جمع می شلود و َبنگ! تمام شد؛ قبل 
از این کله کار را شلروع کنیلد، بله خطر افتاده اید. ملن و الک وود، هردو این را 
می دانستیم، به همین خاطر هم این پا و آن پا نکردیم. مستقیم به خانه وارد 
شلدیم، کیف هایمان را روی زمین گذاشلتیم و در را به آرامی پشلت سلرمان 
بسلتیم. سلپس همان طور که پشلتمان به در بود، کاماً بی حرکت ایستادیم، 

اطرافمان را پاییدیم و گوش هایمان را تیز کردیم.
راهروی ورودی خانه ای که تا چندی پیش خانم و آقای هوپ در آن زندگی 
می کردند، دراز و نسبتًا باریک بود، اما سقف بلند آن باعث می شد خیلی بزرگ 
به نظر برسلد. کف راهرو با کاشلی های مرمر سلیاه و سلفید که به شلکل ُاریب 
قرار گرفته بودند، فرش شلده بود و دیوارهای دو طرف آن با کاغذدیواری های 
روشلن پوشلیده شلده بودند. در نیمه راِه این راهرو، پلکانی با شلیب تند رو به 
سایه ها باال می رفت. راهرو بعد از آن به سمت چپ می پیچید و در فضای خالی 
سیاهی ادامه می یافت. درهایی در هر طرف راهرو قرار داشتند که در آن تاریکی 

خفقان آور، مثل دهان هایی نیمه باز مانده بودند.
البته اگر چراغ را روشن کرده بودیم، همه ی این ها به زیبایی روشن می شدند. 
کلیِد چراغ هم همان جا روی دیوار بود. ولی ما سعی نکردیم از آن استفاده کنیم. 
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می دانید، دومین قانونی که یاد می گیرید این است: الکتریسیته اختال ایجاد 
می کند، حس ها را ضعیف می کند و آدم ناتوان و کودن می شود. مشاهده کردن 

و گوش کردن در تاریکی خیلی بهتر است. نگه داشتن آن ترس مفید است.
در سکوت ایستادیم و کار خودمان را انجام دادیم. من گوش کردم. الک وود 
اطرافملان را بررسلی کلرد. داخل خانه سلرد بلود. هوایش همان بلوی رطوبت و 
ترشیدگی ای را داشت که در همه ی خانه هایی که رها می شوند به مشام می خوَرد.

به طرف الک وود برگشتم و بی صدا گفتم: »خبری از گرما نیست.«
»اوهوم.«

»به نظرت چیز دیگه ای هم هست؟«
»اوهوم.«

وقتلی چشلم هایم بله تاریکی عادت کردنلد، جزئیات بیشلتری دیدم. زیر 
حلقله ی تزیینلی پایین نرده، میز کوچِک بّراقی بود که یک کاسله ی چینی پر 
از گل هلای خشلِک معطر روی آن قرار داشلت. عکس هایلی روی دیوار بودند؛ 
بیشلتر پوسترهای رنگ ورورفته ی نمایش های موزیکال قدیمی و تصویرهایی 
از تپه هلای سرسلبز و دریاهلای آرام. همه چیز کاماً بی خطر به نظر می رسلید. 
راستش، این راهرو اصاً زشت نبود و احتماالً زیر نور آفتاب خیلی هم چشم نواز 
می شلد. املا آن موقع این طلور نبود. نوری که از شیشله های در می تابید، مثل 
تابوت هایی که کجکی روی زمین گذاشته شده باشند، مقابلمان کشیده می شد 
و سایه هایمان را به زیبایی قاب می گرفت؛ شیوه ی مرگ آقای هوپ پیر درست 

در همین نقطه بود که بر ذهنمان سنگینی می کرد.
نفس عمیقی کشیدم تا خودم را آرام کنم و فکرهای وحشت آور را از سرم 

برانم. سپس چشم هایم را در برابر تاریکی هولناک بستم و گوش کردم.
گوش کردم...

راهروها، پاگردها و پله ها، شلاهرگ ها و راه های تنفسلی هر خانه هستند. 
همه چیلز از ایلن راه هلا جابه جلا می شلود. پلژواک آنچله را کله در اتاق هلای 
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هم جوارشان رخ می دهد، در آن ها حس می کنید. گاهی سروصداهای دیگری 
هم می شلنوید که اگر راسلتش را بخواهید، اصاً نباید آن جا به گوش برسلند. 

پژواک هایی از گذشته، پژواک آنچه پنهان است...
این هم یکی از آن موقعیت ها بود.

چشلم هایم را باز کردم، کیفم را برداشلتم و آرام در راهرو به سلمت پله راه 
افتادم. الک وود کنار میز بّراق کوچک ایسلتاده بود. چهره اش زیر نوری که از 

در می تابید، درخشش کم سویی داشت. گفت: »چیزی شنیدی؟«
»آره.«

»چی؟«
»یله صلدای َتق َتق کوچیلک. می آد و می ره. خیلی ضعیفله و نمی فهمم از 

کجا می آد. ولی بعدًا قوی تر می شه. هوا هنوز تاریک نشده. تو چی؟«
به پایین پله ها اشاره کرد. »یادته که برای آقای هوپ چه اتفاقی افتاد؟«

»از پله افتاد و گردنش شکست.«
»دقیقلًا. خلب، سله ملاه بعد از مرگلش یه عالمه درخشلش ملرگ این جا 
باقلی مونلده. همچین می درخشله که باید عینک آفتابیلم رو می آوردم. پس 
چیزهایی که خانوم هوپ پای تلفن به جرج1 گفت راست بوده. پای شوهرش 
پیلچ خلورد، افتلاد و محکلم خلورد زمین.« به بلاالی پلکان تاریک نلگاه کرد. 

»پله  های بلند و شیب داری هم هست... عجب مرگ بدی.«
دوال شدم و در هوای نیمه تاریک، با دقت زمین را بررسی کردم. »آره، ببین 

کاشی ها چه جوری ترک خورده ن. حتمًا با شدت زیادی افتل...«
ناگهلان دو صلدای بلند روی پله ها به گوش رسلید. هوای مقابل صورتم با 
شدت بسیاری جابه جا شد. قبل از این که بتوانم واکنشی نشان بدهم، چیزی 
بزرگ، نرم و بسیار سنگین درست همان جا که ایستاده بودم به زمین افتاد. 

دندان هایم از شدت سقوطش به هم خوردند.

George -1
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پریدم عقب و شمشیری را که به کمربندم بود به دست گرفتم. شمشیربه دست 
و لرزان، به دیوار تکیه کردم و ایستادم. قلبم به قفسه ی سینه ام چنگ می کشید 

و چشم هایم خیره و وحشت زده از این سو به آن سو می دویدند.
 چیلزی نبلود. پله ها خالی بودنلد و بدن بی جان هیچ کس هم نقش زمین 

نشده بود.
الک وود بی خیال به نرده تکیه داده بود. آن قدر تاریک بود که نمی توانستم 
مطمئلن باشلم، ولی قسلم می خورم یلک ابرویش را بلاال داده بود. هیچ چیز 

نشنیده بود.
»حالت خوبه لوسی؟«

نفس نفس می زدم. »نه. همین االن پژواک سلقوط مرگبار آقای هوپ رو 
حلس کلردم. خیللی بلند و خیلی واقعی بود. انگار درسلت افتاد روی سلرم. 

نخند. خنده نداره که.«
»ببخشلید. خب، یه  چیزی امشلب زود به حرکت افتاده. بعدًا قراره خیلی 

جالب بشه. ساعت چنده؟«
سومین قانونی که توصیه می کنم، داشتن ساعتی با عقربه های شب نماست. 
اگر در برابر کاهش های ناگهانی دما و شوک های قدرتمند اِکتوپاسم هم مقاوم 

باشد، بهتر است. گفتم: »هنوز پنج نشده.«
دندان های الک وود مثل سلاعت من شب نما نیستند، اما وقتی می خندد، 
درخشش شان به آن نزدیک است. »فعاً وقت داریم یه چای بخوریم. بعدش 

می ریم روحمون رو پیدا می کنیم.«
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وقتی به شکار روح های خبیث می روید، نکته های کوچک بیشترین اهمیت 
را دارند: نوِک نقره پوِش شمشیرتان که در تاریکی می درخشد؛ ُبراده های آهن 
که روی زمین پخش شده اند؛ قوطی های بهترین آتش یونانی با درهای ُمهر 
و موم  شـده که به عنوان آخرین راه حل آماده شـده اند... اما یک عالمه چای 
کیسـه ای قهـوه ای و تازه کـه (ترجیحًا) برادران پیتکین۱ ـ که فروشگاهشـان 
در خیابان باند۲ است ـ درست کرده اند، شاید بهترین و ساده ترینشان باشد.
خیلی خب، درسـت اسـت کـه مثل نوک شمشـیر یا دایـره ای از ُبراده های 
آهـن نمی توانـد جانتان را نجات دهد و مثل دیواری آتشـین که ناگهان زبانه 
می کشـد هـم نمی تواند از آدم محافظت کند، امـا کاری می کند که همین قدر 

حیاتی است: به حفظ سالمت روان آدم کمک می کند.
نشستن در یک خانه ی روح زده و انتظار در تاریکی، هرگز خوشایند نیست. 
شـب به زور شـما را در خود می گیرد و سـکوت گوش هایتان را کر می کند و اگر 
مراقب نباشید، طولی نمی کشد که شروع می کنید به دیدن یا شنیدن چیزهایی 
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که ساخته ی ذهن خودتان هستند. خاصه  اش این که باید سر خودتان را گرم 
کنید. در آژانس الک وود، هرکدام از ما سرگرمی های دلخواه خودمان را داریم. 
ملن کمی طراحی می کنم، جرج داسلتان های مصلورش را دارد، خود الک وود 
هم مجله های زرد می خواند. اما همه ی ما چای و بیسکوئیت را دوست داریم 

و آن شب در خانه ی خانواده ی هوپ هم استثنا نبود.
آشلپزخانه را پیلدا کردیلم که در انتهای راهرو و درسلت بعلد از پلکان بود. 
اتلاق قشلنگی بود، مرتب و سلفید و ملدرن، و متوجه شلدیم خیلی از راهرو 
گرم تر اسلت. هیچ ردپایی از موجودات فراطبیعی در آن نبود. صدای َتق َتقی 
که شنیده بودم، این جا به گوش نمی رسید و خبری هم از تکرار آن ضربه های 

وحشتناک روی راه پله نبود.
زیر کتری را روشلن کردم و الک وود هم یک چراغ  نفتی را روشلن کرد و آن 
را روی میز گذاشت. زیر نور آن، شمشیرها و کمربندهای ابزارمان را باز کردیم و 
مقابلمان روی میز گذاشتیم. کمربندهای ما هفت گیره و جیب جداگانه دارند که 
وقتی کتری سوت  می کشید و ُقل ُقل می کرد، محتویات تک تکشان را در سکوت 
وارسلی کردیلم. قبلاً همه چیلز را در دفتر بررسلی کرده بودیم، املا با کمال میل 
حاضلر بودیلم دوباره این کار را بکنیم. هفته ی پیش دختلری از آژانس رات ِول1 

که فراموش کرده بود ذخیره ی منّورهای منیزُیمش را پر کند، کشته شده بود.
در آن سلوی پنجره، خورشلید غروب کرده بود. ابرهای پراکنده ای آسلمان 
سیاه را پوشانده بودند و ِمه باغ را در خود گرفته بود. در آن سوی َپرچین های 
سلیاه، چلراغ خانه های دیگر روشلن بود. خانه هایی که به ملا نزدیک اما دور 
بودنلد و مثلل کشلتی هایی کله در دریای بی پایان از کنار هلم می گذرند، از ما 

جدا افتاده بودند.
کمربندهایملان را دوبلاره بسلتیم و بنلِد چسلبِی دور شمشلیرها را هلم 
بررسلی کردیلم. ملن چای  ریختم و سلر میلز آوردم. الک وود بیسلکوئیت ها 
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