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برای میکائیل کاس



درک عمیـق از زندگی آدم  های معمولی 
مثل شـنیدن صدای سـر برآوردن چمن 
از دل خـاک یـا شـنیدن صـدای تپش 
قلـب سـنجاب اسـت. خروشـی کـه در 
آن  سـوی سکوت جای دارد، ما را به کام 

مرگ خواهد کشید.   
جورج الیوت، میدل مارچ
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وقتی سـگتان حرف زدن یاد می  گیرد، اولین چیزی که دسـتگیرتان می  شـود 
این است که سگ  ها حرف زیادی برای گفتن ندارند. درباره  ی هیچ  چیز.

»پی  پی دارم، تاد.«
»خفه شو، َمنچی.«

»پی  پی. پی  پی دارم، تاد.«
»گفتم خفه.«

در دشـت  های دسـت نخورده ی جنوب شرقی شهر قدم می  زدیم، همان  ها که 
شیب رو به رودخانه دارند و به مرداب می  رسند. ِبن من را فرستاده که برایش 
کمی سـیب مرداب بچینم و مجبورم کرده منچی را هم با خودم بیاورم؛ گرچه 
همه  مـان می  دانیـم کیلیـن1 فقـط به این دلیل این سـگ را خریده که شـهردار 
پرنتیس2 را راضی نگه دارد. یکهویی این جانور را به جای هدیه ی تولد پارسالم 
به من دادند، درحالی که من اصاًل نگفته بودم چنین چیزی می خواهم. چیزی 
که گفته بودم می  خواهم این بود که کیلین لطف کند و آن موتورسیکلت فیژنی 
را تعمیر کند تا مجبور نباشم هر قبرستانی که می خواهم در این شهر خراب  شده 
بـروم پیـاده  روی کنـم. وای نه، تولدت مبارک، تاد. بیا ایـن جونور رو بگیر، تاد. 
درسـته که اون رو نمی  خوای، درسـته که اصاًل همچین چیزی نخواسـته بودی، 
و بشوردش و  ولی اگه گفتی کی باید بهش غذا بده؟ کی باید بهش آموزش بده

1. Cillian 2. Prentiss
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ببردش پیاده  روی و حاال که سن  وسالش به اندازه  ای رسیده که میکروب حرف 
زدن پوزه ش رو به حرکت بندازه، به وراجی  هاش گوش کنه؟ اگه گفتی کی؟

منچی آرام  آرام برای خودش پارس می  کند: »پی  پی، پی  پی، پی  پی، پی  پی.«
»خب برو پی پی ت رو بکن و خفه شو دیگه.«

یـک شـاخه از علف  هـای بلنـد کنـار جـاده را می  چینـم و به  طرف پشـتش 
تکان  تکان می  دهم. شاخه  ام بهش نمی  خورد، نمی  خواستم بهش بخورد اما او 
فقط وق  وق می  خندد و به پایین رفتن از جاده ادامه می  دهد. من هم دنبالش 
مـی  روم و شـاخه  ی علـف را به علف  هـای دوطرف جاده می  زنـم و در برابر نور 

آفتاب چهره در هم می  کشم و سعی می  کنم به هیچ  چیز فکر نکنم.
راستش را بخواهید، سیب مرداب الزم نداشتیم. اگر ِبن واقعًا آن  ها را الزم 
داشته باشد، می  تواند برود و از مغازه  ی آقای فلپس1 بخرد. البته یک موضوع 
دیگر هم هست: رفتن به مرداب و سیب چیدن کاری نیست که مناسب مردها 
باشـد، چون مردها اجازه ندارند این  قدر بیکار باشـند. اما من تا سـی روز دیگر 
رسـمًا مرد به حسـاب نمی  آیم. سِن من دوازده ساِل سیزده  ماهه و دوازده ماه 
اسـت، ماه  هایی طوالنی و این یعنی با اینکه این  همه زندگی کرده  ام، اما هنوز 
یک ماه تا آن جشـن تولد بزرگ باقی مانده. برنامه  ریزی  ها انجام می  شـوند و 
چیزهایی که به آماده  سازی نیاز دارند آماده می  شوند. گمان کنم قرار است یک 
مهمانی برگزار شود، اما دارم تصویرهای عجیبی درباره  اش دریافت می  کنم که 
هم زمـان هـم تاریک  اند و هم زیادی روشـن. ولی به  هرحـال دیگر مرد خواهم 
شـد و چیدن سـیب از مرداب کاری نیسـت که مناسـب مردها یا حتی کسـی 

باشد که در آستانه  ی مرد شدن است.
اما بن می  داند که می  تواند از من بخواهد بروم برایش سیب بچینم و این را 
هم می  داند که قبول خواهم کرد، چون مرداب تنها جا در اطراف پرنتیس  تاون2 
اسـت کـه می  توانیـد کمی از دسـت سـروصداهایی کـه از ذهن مردهـا بیرون 

1. Phelps 2. Prentisstown
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می ریزد، داد و فریادهایشان و همهمه ای که حتی وقتی خوابیده  اند هم هرگز 
سـاکت نمی  شـود آسایش داشـته باشـید؛ مردها و فکرهایی که خودشان هم 
نمی  داننـد از سرشـان می  گـذرد، حتـی اگر همـه صدایش را بشـنوند. مردها و 
سروصدایشان. من نمی  دانم چطور تاب می  آورند و یکدیگر را تحمل می  کنند. 

مردها موجودات پرسروصدایی هستند.
منچـی فریـاد می  زنـد: »سـنجاب!« و از جاده خارج می  شـود و بی  توجه به 
فریادهایم دنبال سـنجاب می  دود و من هم مجبور می  شـوم دنبالش بروم و 
از دشـِت لعنتی بگذرم )نگاهی به اطرافم می  اندازم تا مطمئن شـوم تنهایم(، 
چون اگر منچی در النه  ی لعنتی مار بیفتد، کیلین حسـابی عصبانی می  شـود و 
معلوم است که این  ها همه تقصیر مِن لعنتی است، با اینکه من از همان اول 

هم اصاًل این سگ لعنتی را نخواسته بودم.
»منچی! برگرد اینجا!«

»سنجاب!«
باید لگد بیندازم تا راهم را از میان علف  ها باز کنم و جانورها به کفش  هایم 
می  چسـبند. وقتی یکی از آن  ها را با پا از روی کفشـم کنار می  زنم، لِه می  شـود 
و لـِک سـبزرنگی را روی کتانـی  ام به جا می  گـذارد که به تجربـه می  دانم پاک 

نخواهد شد. با عصبانیت فریاد می  زنم: »منچی!«
»سنجاب! سنجاب! سنجاب!«

دورِ درخـت مـی دود و پـارس می  کنـد و سـنجاب هـم روی تنـه  ی درخـت 
این  طـرف و آن  طـرف می  پـرد و او را دسـت می  انـدازد. صدایـش می  گوید: بیا 
دیگـه، هاپـوی چرخوَنکـی. بیا دیگه، بیـا بگیر. بیا دیگه، بیـا بگیر. چرخوَنکی، 

چرخوَنکی، چرخوَنکی.
»سنجاب، تاد! سنجاب!« حیوان  های لعنتی واقعًا احمق  اند.

می زنم به پاهای عقب منچی. »اوخ، تاد؟ اوخ.« دوباره و دوباره می  زنمش. 
»اوخ، تاد؟«
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می  گویـم: »بیـا دیگه.« و صدای ذهنم چنان بلند و عصبانی اسـت که دیگر 
حتـی صـدای فکرهـای خـودم را هم نمی  شـنوم و این چیزی اسـت کـه بعدًا 

حسرتش را خواهم خورد، حاال می  بینید.
سـنجاب خطاب به من فکر می  کند: پسـرِ چرخوَنکی، پسـرِ چرخوَنکی. بیا 

بگیر، پسرِ چرخوَنکی.
می  گویـم: »تـو هم گم شـو گاف بخـور، بابا.« امـا نمی  گویـم »گاف«، همان 

کلمه  ای را می  گویم که حرف اولش »گاف« است.
و واقعًا، واقعًا باید دوباره اطرافم را نگاه می  کردم.

چون آرون اینجاست، درست همین  جا و یکهویی از میان علف  ها بلند می  شود 
و محکـم تـوی صورتـم می  کوبـد و لبـم را با آن انگشـتر گنده  اش می  خراشـد. 
دسـتش را مشـت می  کند و دوباره از این  طرف برمی  گردد و آن را به اسـتخوان 
گونه  ام می  کوبد، اما چون دارم روی علف  ها می  افتم و سعی می  کنم به جهتی 
بیفتم که از مشتش دور باشد به دماغم نمی  خورد. منچِی خائن هم از فرصت 
استفاده می کند و دوباره واق  واق  کنان به سراغ سنجاب می  رود و من با دست  ها 

و زانوهایم روی علف  ها می  افتم و همه  جایم پر از لک جانورها می  شود.
همان جا، روی زمین می  مانم و نفس می  کشم. آرون باالی سرم می  ایستد 
و صدایش در سـرم می  پیچد که پر اسـت از تکه  های کتاب آسمانی و خطبه  ی 
بعـدی  اش: ادب داشـته باش، تاِد جوان و یافتن قربانـی و قدیس راه خود را 
برمی گزیند و خدا می  شنود و خروش تصویرهایی که در صداهای همه هست، 

تصویر چیزهای آشنا و نگاهی گذرا به... چی؟ چه کوفتی...؟
امـا بخش رسـایی از خطبه  اش بـاال می  آید و جلوی تصویـر را می  گیرد، من 
سرم را باال می  آورم و به چشم  هایش نگاه می  کنم و ناگهان دیگر دلم نمی  خواهد 
بدانم. همین حاال هم مزه  ی خون از جایی که انگشترش لبم را پاره کرد در دهانم 
پیچیـده و نمی  خواهـم بدانـم. او هرگز به اینجا نمی  آید، مردهـا هرگز این کار را 
نمی  کنند، چون آن  ها دالیل خاص خود را دارند. همیشه فقط من و سگم اینجا 
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هستیم، اما حاال او اینجاست و من نمی  خواهم نمی  خواهم نمی  خواهم بدانم.
از میان ریش  هایش به من لبخند می  زند؛ به من که روی علف  ها افتاده  ام 

لبخند می  زند.
مشتی که لبخند می زند.

می  گوید: »کلمات مثل زندانیانی که به یه زنجیر بسته   شده  ان، ما رو به هم 
پیوند می  دن، تاد جوان. از درس  های کلیسات هیچی یاد نگرفتی، پسر جون؟« 
و بعد آشناترین موعظه  اش را به زبان می  آورد: »اگه یکی از ما سقوط کنه، همه 

سقوط می  کنن.«
فکر می  کنم: بله، آرون.

»با دهنت بگو، تاد.«
می  گویم: »بله، آرون.«

می  گوید: »و اون کلمه  ها که با گاف و الم شروع می  شدن، چی؟ خیال نکن 
اون ها رو هم نشنیدم ها. صدای تو شخصیتت رو آشکار می  کنه. همه  مون رو 

آشکار می  کنه.«
فکر می  کنم: نه همه رو، ولی در همان لحظه می  گویم: »ببخشید، آرون.«

به  طرفـم خم می  شـود، لب  هایـش به صورتـم نزدیک  اند، بوی نفسـی که از 
دهانش بیرون می  آید و وزنش را، مثل انگشتانی که تالش می  کنند مرا بگیرند، 

احساس می  کنم. بی  صدا می  گوید: »خدا می  شنوه. خدا می  شنوه.«
و دوباره دسـتش را باال می  برد، من خودم را جمع می  کنم و او می  خندد و 
می  رود، همین. به طرف شهر راه افتاده و صدای ذهنش را هم با خود می  برد.

خونم از کتک خوردن به جوش آمده و می  لرزم، چنان از خشم و تعجب و عصبانیت 
و نفرت از این شهر و مردهایش می  لرزم که کمی طول می  کشد تا بتوانم بلند شوم و 
بروم سگم را پیدا کنم. فکر می  کنم: اصالً اینجا چه گافی می  خورد؟ و آن  قدر اعصابم 
خرد است و هنوز چنان از خشم و نفرت )و ترس، بله، ترس، خفه شین( ُپرم که حتی 

برنمی  گردم ببینم صدایم به آرون رسیده یا نه. برنمی  گردم. برنمی  گردم.
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و بعد برمی  گردم و می  روم سگم را پیدا کنم.
»آرون، تاد؟ آرون؟«

»دیگه اسمش رو نیار، منچی.«
»خون می آد، تاد. تاد؟ تاد؟ تاد؟ خون می آد؟«

»می  دونم. خفه شو.«
می  گویـد: »چرخوَنکـی.« انـگار ایـن کلمه هیـچ معنایی ندارد، سـرش مثل 

آسمان خالی است.
به ماتحتش می  زنم. »این  رو هم نگو.«

»اوخ، تاد؟«
به راه رفتن ادامه می  دهیم و از رودخانه  ای که در سمت چپمان است دوری 
می  کنیم. این رود از دره  های باریکی می  گذرد که در شـرق شـهر قرار دارند، از 
آن باالباالها در شـمال سرچشـمه می  گیرد و از کنار مزرعه  ی ما می  گذرد و در 
حاشـیه  ی شـهر جاری می  شود تا به منطقه  ای باتالقی می  ریزد که در نهایت به 
مـرداب تبدیل می  شـود. بایـد از رودخانه دوری کنید، مخصوصًا از آن قسـمت 
باتالقی  اش، قبل از آنکه درخت  های مردابی شروع شوند. چون تمساح  ها آنجا 
زندگی می  کنند و آن  قدری بزرگ هستند که کسی را که در آستانه  ی مرد شدن 
اسـت همراه سـگش بکشند. پوسِت سخِت پشتشان درست شکل یک ردیف 
نـی اسـت و اگر زیادی نزدیک شـوید، اوممـم... از آب بیرون می  آیند و چنگ 
می  زننـد و دهان  هایشـان را به طرفتـان بازوبسـته می  کنند و آن  وقت اسـت که 

دیگر کاماًل بیچاره شده  اید.
از قسـمت باتالقـی می  گذریـم و مـن سـعی می  کنم سـکوت مـرداب را که 
نزدیک می  شود احساس کنم. اینجا دیگر چیزی برای دیدن وجود ندارد، واقعًا 
می  گویم. به همین خاطر هم هست که مردها نمی  آیند. تازه، بو هم هست، من 
وانمود نمی  کنم که بوی گند نمی  دهد، اما بویش آن  قدر هم که مردها می  گویند 
بد نیسـت. آن  ها خاطراتشـان را بو می  کشند، نه آن چیزی که واقعًا اینجاست، 
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بویی را احسـاس می  کنند که آن  موقع  ها داشته. موجودات ُمرده. اسپاک  ها1 و 
آدم  ها درباره  ی دفن ُمرده  ها با هم اختالف نظر داشـتند. اسـپاک  ها از مرداب 
استفاده می  کردند، ُمرده  هایشان را توی آب می  انداختند و می  گفتند بذار غرق 
شـه که گمان کنم عیبی نداشـت، چون بدن آن  ها برای دفن شـدن در مرداب 
مناسـب بوده. این  ها را بن می  گوید. آب و لجن و پوسـِت اسپاکل  ها2 خوب با 
هم جور در می  آمده و چیزی را مسموم نمی  کرده، فقط باعث می  شده مرداب 

غنی  تر شود، مثل همان کاری که آدم  ها با خاک می  کنند.
بعد ناگهان تعداد اسپاک  هایی که باید دفن شوند، خیلی از حالت معمولی 
بیشـتر می  شـود، آن  قدر که بلعیدنش برای مردابی به این بزرگی هم سـخت 
می  شود و تازه این مرداب خیلی  خیلی بزرگ است. بعدش دیگر هیچ اسپاکی 
زنده نمانده بود، مگر نه؟ فقط جسدهایشان بود که پشته  پشته در مرداب جمع 
شـده بود و می  پوسـید و بوی گند می  داد و خیلی طول کشـید تا مرداب دوباره 
مرداب شـود و دیگر کثافت  خانه  ای پر از مگس و بو و میکروب  های اضافه  ای 

که برایمان کنار گذاشته بودند نباشد.
من در میان همه  ی این ماجراها متولد شدم، وسط این کثافت  خانه، مرداب 
شـلوغ و قبرسـتان شـلوغ و شـهر خلوت و هیچ  چیز یادم نیسـت، هیچ  چیز از 
دنیـای بی  صدا یادم نیسـت. قبـل از اینکه به دنیا بیایم، بابایـم از مرض مرد و 
بعدش مامانم مرد که خب طبیعی است و اصاًل جای تعجب ندارد. بن و کیلین 
سرپرسـتی  ام را قبول کردند و بزرگم کردند. بن می  گوید مامان من آخرین زن 
بود اما همه همین را درباره  ی همه  ی مامان  ها می  گویند. شاید بن دروغ نگوید، 

خودش که فکر می  کند حرفش حقیقت است اما کسی چه می  داند؟
امـا خب، من از همه  ی آدم  های شـهر کوچک  تـرم. قباًل با رج الیور3 )هفت 
مـاه و هشـت روز بزرگ تـر از من( و لیام اسـمیت )چهار ماه و بیسـت  ونه روز 

1. Spack 2. Spackle
3. Reg Oliver
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بزرگ تر از من( و سب ماندی1، که سه ماه و یک روز از من بزرگ تر است و بعد 
از من از همه کوچک  تر اسـت و حاال که مرد شـده دیگر با من حرف نمی  زند، 

می  آمدیم اینجا و به کالغ  های دشت سنگ می  انداختیم.
هیچ  کس وقتی سیزده  ساله شود، دیگر با پسرها حرف نمی  زند.

همه در پرنتیس  تاون همین  طورند. پسـرها مرد می  شـوند و به جلسـه  های 
مخصوص مردها می  روند که معلوم نیست در آن  ها درباره  ی چه حرف می  زنند 
و اصاًلوابدًا امکان ندارد پسرها را راه دهند و اگر شما آخرین پسری باشید که 

در شهر باقی مانده، باید تنهای تنها منتظر بمانید.
خب، باید همراه سگی که نمی  خواهید، منتظر بمانید.

اما مهم نیسـت، رسـیدیم به مرداب و وارد آن می  شـویم، از همان مسـیرهایی 
می  رویم که قسـمت  های خطرناک آب را دور می  زنند و از روی آن می  گذرند، دوِر 
درختان بزرِگ برگ  پوش می  پیچیم که قد کشیده  اند و از این لجن  زار بیرون رفته  اند 
و چندین متر باالتر به سقف سوزنی رسیده  اند. هوا گرفته و تاریک و سنگین است، 
اما گرفتگی و تاریکی و سنگینی  اش ترسناک نیست. اینجا پر از یک عالمه زندگی 
است، اگر دلتان بخواهد شهر را نادیده بگیرید، پرندگان و مارهای سبز و قورباغه  ها 
و کیویت  ها و هر دو نوع سـنجاب و )قول می  دهم( یکی دو کاسـور هم هسـت و 
حتمًا مارهای سرخ هم هستند که باید مراقبشان باشید، اما با اینکه تاریک است، 
باریکه  هایی از نور از میان حفره  های سقف به پایین می  تابد و اگر از من بپرسید، 
که خب ممکن است اصاًل دلتان نخواهد این کار را بکنید، به نظر من این مرداب 
مثـل یـک اتـاق بزرگ و راحت اسـت که صدای زیادی در آن نیسـت. تاریک ولی 
زنده است، زنده ولی دوستانه است، دوستانه است ولی آدم را به دام نمی  اندازد.

منچـی بـه همـه جا سـرک می کشـد و مشـکلش را حل می کنـد و بعد راه 
می  افتـد و مـی  رود زیر یک بوتـه و همین  طور با خودش حرف می  زند تا جایی 

را پیدا می  کند که البد آن  یکی کارش را هم بکند.

1. Seb Mundy
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اما مرداب ناراحت نمی  شود. چرا باید ناراحت شود؟ تمام وجودش زندگی 
است که خود را دوره می  کند، بازمی  گردد و می  چرخد و خودش را می  خورد تا 
رشـد کند. یعنی، نه که اینجا سـروصدا نباشـد، مسلمًا هست؛ هیچ راهی برای 
فـرار از صـدا وجود ندارد، هیچ  جایی نیسـت که صدا در آن نباشـد، اما اینجا از 
شـهر ساکت  تر است. همهمه  ی اینجا همهمه  ی متفاوتی است، چون همهمه  ی 
مـرداب فقـط کنجکاوی اسـت، موجوداتی کـه می  خواهند بفهمند کی هسـتید 
و آیـا خطـری برایشـان دارید. اما در شـهر، همه، همه  چیـز را از قبل درباره  تان 
می  دانند و می  خواهند بیشتر بدانند و می  خواهند به خاطر آنچه می  دانند آن  قدر 

کتکتان بزنند که دیگر چیزی از شخصیتتان باقی نماند.
امـا صـدای مـرداب... صـدای مـرداب فقط صـدای پرنده  هایی  اسـت که به 
نگرانی  های کوچولوی جوجویی شان فکر می  کنند. غذا کو؟ خونه کو؟ امنیتم کو؟ 
و آن سـنجاب  های بداخالق، که همه  شـان یک مشـت بچه  پرروی فسـقلی 
هستند، اگر شما را ببینند، مسخره  تان می  کنند و اگر نبینند، خودشان را مسخره 
می  کننـد و آن سـنجاب  های قرمـز کـه مثـل بچه  های احمق هسـتند و بعضی 
وقت هـا، روباه  هـای مرداب هم هسـتند کـه البه  الی برگ  ها پنهان می  شـوند و 
می  توانید بشنوید که صدایشان را تغییر می دهند تا شبیه صدای سنجاب  هایی 
شـود کـه می  خورنـد و ِمیِون  هایی کـه کمتر سروکله  شـان پیدا می  شـود و آواز 
عجیب  وغریبشـان را سـر می  دهند و قسـم می  خورم که یک بار یک کاسـور را 
دیـدم کـه روی دو پای درازش فـرار می  کرد اما بن می  گویـد که چنین چیزی 
ندیدم، می  گوید که کاسـورها مدت  هاسـت که از مرداب رفته  اند. نمی  دانم. من 

که حرف خودم را باور می  کنم.
منچـی از میـان بوته  ها بیـرون می  آید و کنار من می  نشـیند، چون همان جا 
وسـط جاده ایسـتاده  ام. دوروبرش را نگاه می  کند که ببیند به چه چیزی نگاه 

می  کنم و بعد می  گوید: »خوب پی  پی کردم، تاد.«
»آفرین، منچی.«
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کاش وقتـی تولـدم می  شـود، دوباره یک سـگ کوفتی دیگـر هدیه نگیرم. 
امسـال یـک چاقوی شـکار می  خواهم، مثـل همانی که بن پشـت کمربندش 
می  گـذارد و بـا خـود این  طـرف و آن  طـرف می  برد. این می  شـود یـک هدیه  ی 

درست  وحسابی برای یک مرد.
منچی یواش می  گوید: »پی  پی.«

به راهمان ادامه می  دهیم. دسـته ای از درخت  های سیب وسط مرداب قرار 
گرفته  اند و برای رسـیدن به آن  ها باید از چند جاده  ی باریک بگذریم و از روی 
کُنده  ی درختی که بر زمین افتاده رد شویم که منچی نمی  تواند تنهایی از روی 
آن بگـذرد. وقتـی بـه آنجا می رسـیم، مجبورم کمکـش کنم. با اینکـه می داند 
چـه می کنـم، بـاز هم مثل عنکبوتی که دارد می افتد دسـت و پـا می زند و لگد 

می اندازد و بیخودی شلوغش می  کند.
»این قدر وول نخور، مرده  شوربرده!«

»پایین، پایین، پایین!« وق  وق  کنان در هوا تقال می  کند. »سگ احمق.«
پشت سر منچی خودم هم باال می  روم. دوتایی از آن  طرف پایین می  پریم، 
منچـی وقتـی فـرود می  آید، پارس می  کنـد: »بپر!« و همین  طـور که می  دود و 

می  رود، به پارس کردن ادامه می  دهد: »بپر!«
وقتـی از روی کُنـده می  پریم، تاریکِی مرداب واقعًا شـروع می  شـود. اولین 
چیزهایـی کـه می  بینیـم، سـاختمان  های قدیمی اسـپاکل  ها هسـتند که مثل 
گلوله  های قهوه  ای  رنِگ بستنی ای به بزرگِی کلبه هستند که دارند آب می  شوند 
و از میـان سـایه  ها به طرفتـان خم شـده  اند. هیچ  کس نه می  دانـد و نه یادش 
می  آید که قرار بوده این ساختمان  ها چه باشند اما حدس بن، که از آن مردهایی 
اسـت که عادت دارند حدس بزنند، این اسـت که به دفن ُمرده  هایشـان ربط 
داشـته  اند. شـاید حتی یک  جور کلیسـا باشند، بااین  حال اسـپاک  ها هیچ  جور 

دینی که مردم پرنتیس  تاون بشناسند نداشته  اند.
فاصله  ام را با آن  ها حفظ می  کنم و به بیشـه  ی درختان وحشـِی سـیب وارد 
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می  شوم. سیب  ها رسیده  اند، چیزی نمانده سیاه شوند و به قول کیلین تقریبًا 
قابل خوردن  انـد. یکی را از شـاخه ی درخـت می  چینم، گازش می  زنم و آبش از 

چانه  ام روان می  شود.
»تاد؟«

»چیـه، منچـی؟« کیسـه  ی پالسـتیکی را که تا کـرده  ام و توی جیب پشـتم 
گذاشـته  ام بیـرون می  آورم و آن را پر از سـیب می کنم. دوبـاره پارس می  کند: 
»تـاد؟« و ایـن بار متوجه طرز پارس کردنش می  شـوم و برمی  گردم. او رویش 
را سـمت سـاختمان  های اسـپاکل  ها کـرده و موهـای پشـتش سـیخ شـده و 

گوش  هایش تندتند این  طرف و آن  طرف می  روند.
راست می  ایستم. »چی شده، پسر؟«

حاال دارد می غرد و دندان  هایش را نشـان می  دهد. دوباره خروش خون در 
رگ  هایم را احساس می  کنم. می  گویم: »تمساحه؟«

منچی می غرد: »ساکته، تاد.«
»چیه خب؟«

»سـاکت، تـاد.« وق  وق کوتاهی سـر می  دهـد و این بار صـدای پارس کردن 
واقعـی اسـت، پارس کردن واقعی سـگ که هیـچ معنایی جـز »واق!« ندارد و 
الکتریسـیته ی بدنم کمی باال می  رود، انگار چیزی نمانده پوسـتم جرقه بزند. 

می غرد: »گوش کن.«
پس گوش می  کنم.

و گوش می  کنم.
و سرم را کمی می  چرخانم و باز هم گوش می  کنم. حفره  ای در صدا هست... 

که غیرممکن است.
عجیـب اسـت، خیلـی عجیـب، همین جـا پنهـان شـده، البـه  الی درخت  ها یا 
جایـی خـارج از دیـد و گوش  هـا و ذهنتان به شـما می  گویند که صدایی نیسـت. 
مثـل شـبحی کـه نمی  توانیـد خـودش را ببینیـد، مگر بـه کمک همـه  ی چیزهای 
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دیگـری که اطرافش هسـتند و لمسـش می  کنند. مثل آب که شـکل لیـوان را به 
خـود می  گیـرد، امـا بـدون لیـوان. یک حفره اسـت و هر چیـزی کـه در آن بیفتد 
دیگر صدا نیسـت، دیگر هیچ  چیز نیسـت، دیگر کالً نیسـت. مثل سـکوت مرداب 
نیسـت که مسـلمًا هیچ  وقت سـاکت نمی  شـود، فقط سـروصدایش کمتر است. 
امـا این، این یک شـبح اسـت، شـبحی از هیچ، حفـره  ای که صدا بـه آن راه ندارد.

که غیرممکن است.
در این دنیا هیچ  چیزی جز صدا نیست، هیچ  چیز جز صدای بی  پایان مردها 
و چیزهایـی کـه به طرفتـان می  آینـد و می  آینـد و می  آیند؛ از همـان موقعی که 
در طـول جنـگ، اسـپاک  ها میکروِب صدا را پخش کردنـد، میکروبی که نصف 
مردهـا و تک  تـک زن  هـا را کشـت، مامـان من هم اسـتثنا نبـود، میکروبی که 
بقیه  ی مردها را به جنون کشـید، میکروبی که وقتی مردهای دیوانه اسـلحه به 

دست گرفتند، کار اسپاکل  ها را ساخت.
»تاد؟« منچی ترسیده، می  توانم ترسش را بشنوم. »چی، تاد؟ چیه، تاد؟«

»بویی نمی آد؟«
پارس می  کند: »فقط بوی ساکتی می آد، تاد.« و بعد بلندتر پارس می  کند: 

»ساکت! ساکت!«
و بعد، جایی در نزدیکی ساختمان  های اسپاک  ها سکوت تکان می  خورد.

جریانـی کـه در خونم به راه افتاده چنان باال می  پرد که چیزی نمانده بیفتم 
زمیـن. منچـی وق  وق  کنـان دورم مـی  دود و پـارس می  کند و پـارس می  کند و 
باعث می  شود دو برابرِ قبل وحشت کنم و به همین خاطر دوباره به ماتحتش 

می  زنم )»اوخ، تاد؟«( تا خودم آرام شوم.
می  گویم: »چیزی به اسـم حفره وجود نداره. چیزی به اسـم هیچی وجود 

نداره. پس باید حتمًا یه چیزی باشه، نه؟«
منچی پارس می  کند: »یه چیزی، تاد.«

»می  شنوی کجا رفت؟«
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»ساکته، تاد.«
»می  دونی منظورم چیه.«

منچی هوا را بو می  کشد و یک قدم برمی  دارد، دو قدم برمی  دارد و بعد چند 
قدم دیگر به  سوی ساختمان  های اسپاکل  ها برمی  دارد. پس البد باید دنبالش 
بگردیم. یواش  یواش راه می  افتم و از بزرگ ترین گلوله  ی بسـتنِی ُشـل  وِول باال 
می  روم. خودم را از سـر راه هر چیزی که ممکن اسـت از درگاِه مثلثی  شـکل به 

بیرون سرک بکشد کنار می  کشم.
منچـی دارد چهارچوب در را بو می  کشـد اما نمی غـرد و به همین خاطر هم 

نفس عمیقی می  کشم و داخلش را نگاه می  کنم.
کامـاًل خالی اسـت. سـقف تـا دو برابر قد خودم باالی سـرم قد می  کشـد. 
زمینـش خاکـی اسـت و حاال گیاهان مردابـی در آن می  روینـد، پیچک  ها و از 
این  جـور چیزهـا، اما هیچ  چیز دیگری نیسـت. نـه اینکه هیچِی واقعی باشـد، 

حفره نیست و معلوم نیست قباًل چه بوده.
این حرف احمقانه است، ولی باید بگویم.

دارم فکر می  کنم مبادا اسپاکل  ها برگشته باشند.
اما غیرممکن است.

ولی حفره  ای در صدا هم غیرممکن است.
پس حتمًا چیزی که غیرممکن است واقعیت دارد.

دوباره از بیرون صدای فس  فس کردن منچی را می  شنوم، یواشکی می  روم 
بیرون، می  روم سراغ دومین گلوله  ی بستنی. روی دیوارهای بیرونی این یکی 
نوشـته ای هسـت، تنها کلمه  هایی که به زبان اسـپاک  ها نوشـته شده  اند. گمان 
کنم تنها کلمه  هایی باشـد که به نظرشـان مناسـب نوشـتن بوده اند. حروفش 
حرف  های اسپاکی است، اما بن می  گوید تلفظش اس  پاکیلی1 بوده یا چیزی 
در همیـن مایه  ها، اس  پاکیلی، اسـپاکل  ها یا اگـر بخواهید با تحقیر بگوییدش 

1. Es’Paqili
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می  شود »اسپاک  ها« که از وقتی آن اتفاق  ها افتاد، همه همین  جوری می  گویند. 
یعنی »مردم.«

در گلوله  ی دومی هم هیچ  چیز نیست. به مرداب برمی  گردم و دوباره گوش 
می  کنم. سرم را پایین می  اندازم و گوش می  کنم و قسمت  های شنوایی مغزم 
را به کار می  اندازم و با آن  ها هم گوش می  کنم و گوش می  کنم و گوش می  کنم.

گوش می  کنم.
منچی دو بار پشـت هم تندتند پارس می  کند: »سـاکت! سـاکت!« و دوباره 
بدوبدو به طرف گلوله  ی قبلی می  رود. من هم دنبالش راه می  افتم، خودم هم 
می  دوم، خونم به جوش آمده چون همین  جاست، اینجا همان جایی است که 

حفره  ی صدا هست.
می  شنومش.

خـب، نه که بشـنومش، اصاًل موضوع همین اسـت. وقتـی به طرفش می  دوم، 
خالـی بودنش سـینه  ام را ُپـر می  کند و رکودش فکرم را درگیـر خود می  کند. پر از 
سـکوت اسـت، نه، سکوت نه، آرامش، آرامشی که آن قدر باورنکردنی است. کم  کم 
احسـاس می  کنـم دارم لِه می  شـوم، انـگار دارم ارزشـمندترین چیزم را از دسـت 
می  دهم، انگار کسـی ُمرده و من دارم می  دوم. چشـم  هایم خیس شـده  اند، قلبم 
دارد می  ترکد و هیچ  کس نیست. بااین  حال، برایم مهم است و چشم  هایم شروع 
می  کنند به گریه کردن، شروع می  کنند به گریه کردن و یک دقیقه می  ایستم و دوال 
می  شوم. عجب گیری افتادیم  ها، لعنتی، تو رو خدا شما دیگه خفه شین، اما یک 
دقیقـه  ی کوفتـی کامل را تلف کردم، یک دقیقه  ی کوفتِی زهرمارِی کامل، همان جا 

دوال شده بودم که خب مسلمًا تا تمام شود، حفره راه افتاده و دور شده و رفته.
منچـی نمی  دانـد دنبالش بدود یا برگردد پیـش من، اما باالخره برمی  گردد 

پیش من. »گریه می  کنی، تاد؟«
می  گویم: »خفه شو.« و لگدی به طرفش می  اندازم. لگدم عمدًا بهش نمی  خورد.


