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های زیادی سالپیش از من، ای بسیار بزرگ و قدیمی گرفتم که انتهای خیابان برادوی، اتاقی بزرگ در خانه

به دست گردوغبار و تارعنکبوت رها شده  ، مدتی مدیدخانه .دکراستفاده نمی اشطبقات باالییکسی از بود 

محل  رفتم تا به اتاق. اولین شبی که از پلکان باال میکردیی میحکمفرما همه جابر هایی نبود و سکوت و ت

خلوت مردگان به های مزار می گذرم و از میان سنگ دارم کورمال کورمال کردمبرسم، حس می اقامتم

ی شدم که پاگردهمین که وارد  و ، ترسی خرافی در دلم افتاده بوددر زندگی برای اولین بار .امتجاوز کرده

و  به صورتم چسبیدبه نوسان درآمد و ارزشش با آن حریر بی، تارعنکبوتی نامرئی ی قرار داشتتاریک در

 .باشد، از ترس به خود لرزیدم رو شدهبا شبح روبهمانند کسی که من 

کنم. آتشی دلچسب پیدا میبه اتاقم که رسیدم، خوشحال بودم که با بستن در، از شر بوی کپک و تاریکی نجات 

نشستم. دوساعتی آنجا  شومینه با آرامش و دلگرمی جلوی .شعله می کشید شومینههای آهنی پشت میله از

هایی ها، چهرهغبار گذشته میانو از  را به یاد آوردمکردم. خاطرات قدیم میها فکر و به گذشتهه بودم نشست

 وقت یخیل. در خیالم به صداهایی گوش دادم که بست نیمه در یادم باقی مانده بود جلوی نظرم نقش که نصفه

و اکنون دیگر کسی آنها را  دادندهمه گوش میهایی که زمانی پیش برای ابد خاموش شده بودند و به آهنگ

ی زوزه صدایدر بیرون،  و شدمیلحظه بیشتر  به لحظهها، دلم گرفت و این غم با یادآوری گذشته خواند.نمی

ها، به ی پنجرهو ضربات خشمگین قطرات باران بر شیشهانگیز شد حزن اینالهتبدیل به  نیزباد  شدید

یکی فروکش کرد و صدای یکی رسیدبه گوش می خیابان ی که ازضرباتی آرام تقلیل پیدا کرد. صداهای

در دوردست به خاموشی گرایید و دیگر صدایی از آن  مانده در شب نیز هگذرری آخرین های شتابزدهگام

 به گوش نرسید.

 ،هایم را درآوردم. در اتاقدفعه احساس تنهایی کردم. برخاستم و لباسرو به خاموشی بود. یک شومینهآتش 

 خفته ی؛ انگار که در محاصره ی دشمناندادمکارهایم را انجام میرفتم و دزدکی میراه  پاورچین پاورچین

 که از خواب پراندنشان مرگ به همراه داشت. روی تخت دراز کشیدم و زیر پتو رفتم و به صدای مبود
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شد آنقدر گوش دادم تا ده میی دور شنیهایی که از فاصلهباد و باران وجیرجیر ضعیف کرکره الالیی مانند

 به خواب رفتم.

در شرف  آورلرزه دانم چقدر طول کشید. ناگهان از خواب پریدم و حس کردم اتفاقی، اما نمیخوابم عمیق بود

. در همان لحظه، نومتوانستم صدای ضربانش را بشمی – . همه چیز آرام بود. همه چیز به جز قلبماست وقوع

کشید! . انگار کسی آنها را میندو به سمت پایین تخت کشیده شد ندر خوردآرامی از رویم س  رواندازها به 

 ند و باالخرهشد. پتوها همچنان به عمد از رویم کشیده میقادر به حرف زدن هم نبودم ؛توانستم حرکت کنمنمی

ا روی سرم کشیدم. صبرکردم، نار رفتند. با تلشی زیاد پتوها را چنگ زدم و آنها رک ام کاملا از روی سینه

که مانند یک قرن  یهای کشداردر آن ثانیه باز، صبر کردم. دوباره آن کشش ثابت شروع شد. و گوش دادم

ام پایین کشیده رواندازها از روی سینه باالخره، یک بار دیگر، حس سرجایم باقی ماندم تاطول کشید، بی

شان داشتم. صبر . سرانجام، تمام قوایم را جمع کردم و پتوها را قاپیدم و روی خود کشیدم و محکم نگهندشد

و پتوها را محکم تر نگه داشتم. آن کشش ضعیف تبدیل به  شدم کششی ضعیف یخیلی زود، متوجهکردم. 

شد. دستم ول شد و برای سومین بار پتوها از رویم می ه لحظه بیشترلحظه ب و – فشاری ثابت و محکم شد

ام صدایی در جواب من غرید! قطرات ریز عرق روی پیشانی نیز زیر لب غریدم. از پایین تخت .ندر خوردس  

شبیه صدای پای  – هایی سنگینها. همان وقت، صدای گامها بیشتر شباهت داشتم تا زندهنشسته بود. به مرده

شد و همین جای صدا داشت از من دور می لبتها .محال بود صدای پای انسان باشد در اتاق پیچید که –فیل 

و میان راهروهای  بور کردع ،و بست بدون باز کردن چفت ،شکر داشت. صدا به در نزدیک شد و از در

زیر پایش  کف زمین و درزهایش، ااز شدت سنگینی رفت،راه که میزدن کرد. تاریک شروع به پرسه

 و سپس دوباره سکوت حکمفرما شد. ددنکرصدا می غیژغیژ

ور که دراز کشیده نطو هما «یه خواب وحشتناک – خواب دیدم»خودم گفتم:  هاضطرابم که فروکش کرد، ب

نقش م ای از سر آسودگی روی لبانخندهبودم، آنقدر به آن فکر کردم تا باالخره قانع شدم که خواب بوده است. 

 .چفِت در کماکان دست نخورده باقی مانده بود ؛و نشاط خود را بازیافتم. بلند شدم و چراغ روشن کردم بست

 روشن کردم و پیپم را .گرفتسرچشمه می وجودمکه از اعماق  باز شد از رضایتای دوباره لبم به خنده

هایم برگشت و نفسم به شماره کرد. خون به گونه نفوذحسم به درونم . پیپ از انگشتان بیمنشست شومینهجلوی 

من انگشت ، اشفرط بزرگیدیگر بود که از ، اثر انگشتی ماثر انگشت کف بخاری، کنار رافتاد! در خاکست

 کرد.مانند توجیه پیدا می! پس واقعاا کسی در اتاق بوده است و آن صدای پای فیلشده بود هاانگشت بچه شبیه



3 
 

به تاریکی  ، دراز کش،چراغ را خاموش کردم وبه رختخواب برگشتم. از ترس فلج شده بودم. مدتی طوالنی

ل زده بودم و گوش جسمی سنگین  ن، شبیه صدای کشیدشدن اییدهسصدای  کمی بعد، هایم را تیز کرده بودم.ز 

ها لرزید. ی پنجره، شیشهاشآن جسم پرتاب شد و از شدت ضربه سپساز باالی سرم شنیدم.  بر روی زمین،

شنیدم که ی را میهایصدای پا گهگاه،رسید. به هم خوردن درها به گوش می یخفهخانه، صدای نسوی از آ

 ها، این صداهابعضی وقت. رفتندها باال و پایین میپله از و دندشبه راهروها وارد و از آنها خارج میدزدکی 

ای صد ،دوردست از راهروهای .شدندکردند و دوباره دور میشدند، تردید میمی نزدیک اتاق به در

هرگاه که آن  – شدتر میجرینگ نزدیکصدای جرینگآن  آمد. گاهی،میجرینگ ضعیف زنجیر جرینگ

افتاد وبا طنین ی قبلی میرفت، زنجیری که در دست داشت، روی پلهها باال میبا خستگی از پله شریرروح 

هایی ، صدای جیغرسیدبه گوشم می حرف پچصدای پچ .کردتر و بیشتر میزنگدارش صدای پاها را مشخص

سریعِ  هایزدنهایی ناپیدا وباللباسخش شوند، صدای خشرسید با خشونت خفه میبریده که بنظر میبریده

از اطراف تخت صدای آه،  .من تنها نبودم – اتاقم اشغال شده است سپس متوجه شدم .هایی نامرئیبال

روی سقف و  فسفری ملیم . سه گوی کوچک با نوررسیدبه گوش میهایی رمزآلود کشیدن و زمزمهنفس

 – پرت شدند پایین سپسای درخشیدند و لحظه ، به سقف چسبیده بودند هاگوی .پدیدار شد دقیقاا باالی سرم

گفت هنگام درونی به من می یحس دوتا روی صورتم و یکی روی بالش. مایعی گرم و لزج از آنها ترشح شد.

ه، کمی پریدهایی رنگبرای اثباتش نیازی به نور نبود. سپس چهره – اندخون تبدیل شده پرت شدن به قطرات

ای شناور ماندند و بعد شد که در هوا شناور بودند. لحظه ظاهر پیکر بی هایی باالرفته وو دست انی،نور

صبر  و سکوتی سنگین و میخکوب کننده برقرار شد. ساکت شد سر و صداها و هازمزمهتمام ناپدید شدند. 

آرام . از ترس ضعیف شده بودم. آرامکنمقالب تهی می، کنمنچراغ روشن  حس کردم اگرکردم و گوش دادم. 

از  یکباره تمام نیرویم را خیز شدم و نشستم. ناگهان صورتم به دستی سرد و مرطوب خورد!نیمسرجایم 

خش لباسی را شنیدم که به سمت در خشتیرخورده به پشت افتادم. سپس صدای  یعلیلدست دادم و مانند 

 حرکت کرد و از اتاق خارج شد.

پیرمردی  را با دستی لرزان، مانند دست 1گاز چراغاز تخت بیرون خزیدم و  آرام شد،که دوباره  جاهمه 

آلود نشستم و غرق در افکاری وهم ، روشن کردم. روشنایی باعث شد کمی قوت قلب پیدا کنم.صد ساله

یک نظر  شد.اش محو و مبهم میشکل کلی رفتهرفتهخاکسترها شدم. آسای میان ی آن اثرانگشت غولدرباره

، آن صدای مان موقعه. دشتر میضعیف و ضعیف یواشیواش گازچراغ وسیعی شعله ؛باال را نگاه کردم

 
 در قرن نوزدهم، از گاز زغالسنگ استفاده میشده است 1
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زده نزدیک و از داخل راهروهای کپک آن صدا هرچهمتوجه شدم  مانند دوباره به گوش رسید.پای فیل

 نورشد. صدای پا به در اتاقم رسید و مکث کرد. تر میتاریک و تاریک نیز نور چراغشد، تر مینزدیک

تمام وسایل اطرافم در طیفی  که باعث می شد درآمده بود رمقبی به رنگ آبیِ رو به خاموشی بود و  چراغ

ی ام را خنک کرد و همان لحظه متوجهد، اما وزش بادی ضعیف گونهقرار گیرند. در باز نشو روشن  سایهاز 

« چیز»کم آن شدم. با چشمانی مجذوب به آن خیره شدم. نوری ضعیف کم رویم در جلویحضور ابری عظیم 

بدن و در  پاها، نمایان شد. بعد به ترتیب را روشن کرد. ظاهر ابرمانندش بتدریج شکل گرفت و یک دست

 «2کاردیفِ  غولِ » ،آلوداز آن قالب مه سرانجام، واز دل بخار بیرون آمد  نرگ و غمگیای بزآخر چهره

 شد! ظاهرر از من، سروگردن بلندت چندین ،تراششو خوش عریانبدن عضلنِی آن با  ،باشکوه

آزار آن سیمای مهربان به کسی فهمید از یک بچه هم میام ازبین رفت؛ زیرا حتی تمام عجز و درماندگی

 .درخشیددوباره شعله کشید و  گازنور چراغو درهماهنگی با آن،  ی خود را بازیافتمروحیه . یکباره،درسنمی

 مهربانخوشحالی من از دیدن آن غول  پای به ،خوشحالی هیچ آدم مطرود و تنهایی از یافتن یک مصاحب

 نمی رسید. به او گفتم:

چقدر از  دونینمیدونی کم مونده بود تو این دو سه ساعت از ترس سکته کنم؟ ؟ هیچ میای بابا، تو بودی»

 «نی ها...اون بشی ینری رو یه وقت دیدنت خوشحال شدم. کاش یه صندلی داشتم... عه عه،

عمرم  در تمام به زمین خورد. هرگز تهجلویش را بگیرم رویش نشست و با  آمدماما خیلی دیر شده بود. تا 

 تکه شود.ده بودم یک صندلی اینجوری تکهندی

 «وایسا وایسا، داری همه چی رو داغو...»

 اش درآمد.باز هم بسیار دیر شده بود. یک خرابکاری دیگر و یک صندلی دیگر به شکل اجزای اولیه

 دکعه عه، مر داغون کنی؟خوای تمام وسایل اینجا رو شه؟ میانصاف حالیت نمی مگه! خدا لعنتت کنهای  »

 «...نفهم سنگیِ 

 فایده بود. پیش از آنکه بتوانم مانعش شوم، روی تخت نشست و آن را خرد و خاکشیر کرد.اما بی

 
2 Cardiff Giant:   مجسمهی غول پیکر مردی سنگی که در سال 1869 در مزرعهی ویلیام نیوول هنگام حفاری پیدا شد. کشف این مجسمه

ی مردی از نیاکان مردم منطقه باشد که بعدها جعلی رفت جسد سنگ شدهشناسان قرار گرفت؛ زیرا گمان میبسیار مورد توجه مردم و باستان
 بودنش ثابت شد.
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ارواح  لشکریه  با و رفتیرو قدم اینور و اونور که ببینم، دیگه کاری مونده که سرم درنیاورده باشی؟ اولش»

 چیزی، به روت نیاوردم این سر و وضع افتضاحت رو ، با اینکهمه . االنم دادیی سرگردون سکتهخبیثه

 نمایشواسه اگه لخت بودن  حتی اونجا هم و کنهنمی تحملش معروفجز توی تآترهای هیچ آدم بافرهنگی که 

بهم  کنیکه واسه نشستن پیدا می یهرچ درب و داغون کردن مزد دستم رو با و اومدی ،قبیحه باشه مردی

. های کمرت از بیخ شکستمهره !درآوردی که غیر از من، پدر خودت رو هم. آخه این چه کاریه؟ دیمی

که االن شبیه زمین مرمر شده. باید از خودت خجالت  ریختهکپلت خرده سنگ رو زمین رون و اینقدر از 

 «.اینقدر گنده هستی که بفهمی – بکشی

و چشمانش پر از « .جایی نداشتم بشینمشکنم. ولی آخه چه کار کنم؟ صدساله که باشه، دیگه چیزی رو نمی»

 اشک شد.

روی  بشین تو هم بی کس و کاری. بیادونم، میزدم. تند حرف می باهات غول بیچاره. نباید اینقدر»گفتم: 

باهم حرف بزنیم.  تونیم، نمیاینقدر بلندتر از من باشیتحمل وزنت رو نداره. تازه، وقتی  هیچیچون  زمین

و گل  گیمبگل  رو در رو دیگهبا هم که بتونیم ی بلند پیشخوانچهارپایهروی این  شینممی ممن. شینپایین ب بیا

بهش داده بودم روشن کرد؛ یکی از پتوهای قرمزم را  را کهبنابراین روی زمین نشست و پیپی  « نویم.شب

شد.  آسودههایش انداخت؛ وان حمام را وارونه، مانند کلهخود، روی سرش گذاشت و آراسته و روی شانه

دراز کرد و روی هم انداخت و کف کردم، پاهایش را  میتر تیزرا  شومینه داشتم آتش سپس هنگامی که

 گرفت. پیکرش را به سمت گرمای لذتبخشغول ترکِ ترک تخت و پاهای

 «اینقدر بدجور ترک ترک شده؟ واسه چی؟ پشت پاهات اومدهکف پا وچه بلیی سر»

م بودم، درست تا پس کله خوابیده " زیر خاک3ی "نیوولها که تو مزرعهاون موقع  – مصبی السرمازدگ »

ی قدیمیم رو داره. هیچ جا قد اونجا اینجوری شده بود. ولی اونجا رو خیلی دوست دارم. برام حکم خونه

 «کنم.احساس آرامش نمی

 نیم ساعتی با هم گپ زدیم. سپس متوجه شدم خسته است و حرفش را پیش کشیدم.

خیلی خوب بودی، االن جریانش رو برات تعریف م. چون باهام خسته آره، فکر کنمخسته؟ خب، »گفت: 

روح "غول کاردیف"ـم. تا وقتی اون جسد م. من توی موزه ،"مرد سنگی" اونور خیابون شبح کنم. منمی
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ها رو اینکه آدم واسهترین راه بنظرت طبیعی ،، نه استراحت دارم و نه آرامش. خبدوباره دفن نشه بدبخت

تسخیر محل ! که مجبور به انجامش بشنشون ترک کردنزهرهرو انجام بدن چی بود؟  موادار کنم خواسته

ق کردم. حتی  شب به شب ،واسه همین !نگهداری جسد های دیگه هم کمک گرفتم. ولی از روحموزه رو ق ر 

بیام اینورتر و یه کم این خونه رو تسخیر  به درد نخورد چون کسی نصف شب موزه نمیاد. بعد به فکرم رسید

ی ؛ من هم که بهترین دار و دستهشمهام رو گوش کنه، موفق میکنم. حس کردم اگه یکی رو مجبور کنم حرف

همین راهروهای کپک زده  زرو ا کل خونه، هرشب واسه همین، .دنیا رو واسه زجرکش کردن مردم داشتم

تاپ تاپ باال و  هاپلهاز کردیم، می پچپچکردیم، ، غرش میکشیدیمانداختیم، زنجیر رو زمین میبه لرزه می

نیروم رو  یبازهمه. ولی امشب که نور اتاقت رو دیدم، راستش، خودم جونم دراومد ،تااینکه، رفتیمپایین می

بگو، دستم به دامنت،  م.هکلا برید  – به کار شدم، اما دیگه نا ندارم و با همون قدرت سابق دست کردمجمع 

 از شدت هیجان مثل فنر از سر جایم پریدم و فریاد زدم: « !گیبهم نه نمی بگو که

عتیقه، تو چقدر  بدبختِ  فسیلِ  آخه ای که از اونهام بدتر شد! بدتر از هر کاری که تا حاال کردی! این» 

گچی خودت رو تسخیر کردی؟ غول کاردیف بدل هیچی؟ پاشدی رفتی  ! این همه جون کندی واسهیضایع

غول  نو به عنوا شد به شکلی استادانه و زیرکانه جعل اصلی یمتقلبانهی پیکرهتو آلبانیه! ]حقیقت:  اصلی

از این تقلب  واقعی پیکری غولصاحبان مجسمه خشم ) ه شددر نیویورک به نمایش گذاشت "واقعی "کاردیفِ 

واقعاا  [ای درآلبانی مورد بازدید مردم بود.در موزه ،ی اصلیمجسمه ،( و در همان موقعغیرقابل وصف بود

 «؟شناسینمیهم رو خاک بر سرت! یعنی تو بدن خودت 

 قابل ترحم ندیده بودم. یواضح و حقارت یی هیچ کس چنان شرمتا حاال در چهره

 و گفت: سر پا شدمرد سنگی به آرامی 

 «راسته؟ ، این که گفتیجون من»

 «جلوت نشستمبه همین راستی که االن »

ی باالی بخاری گذاشت سپس چند لحظه دودل سرجایش ایستاد پیپ را از دهانش درآورد و روی طاقچه

اش چانه وبایست جیب شلوارش باشد جایی گذاشت که میسریع هایش را ) ناخودآگاه و طبق عادت قدیم، دست

 اش چسباند ( و سرانجام گفت:را به سینه
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و االن هم این  رو فروختن به یکی دیگهمرد سنگی جسد مضحکه نشده بودم.  جور، تا حاال اینراستش»

! پسرم، اگه هنوزم تو دلت نسبت به شبح بی دوست و آشنایی مثل شدتمام  شروح وختنبا فر کثیف یِ شیاد

اگه خودت بودی و همچین گندی  . ببینجایی درز کنه کنی، نذار این جریانمن کمی احساس لطف می

 «.دادزدی، چه حالی بهت دست میمی

پایین رفت و وارد  اهپله از یکییکی .کم به خاموشی گراییدکمپاهایش  و باوقار تاپ تاپ آهستهصدای  

که پتوی قرمز و وان  ، اما بیشتر حیفم آمدخیابان سوت و کور شد. از رفتنش دلم گرفت. دوست بینوای من

 را با خودش برده بود.حمامم 

 

 

 


