مردك همهكاره در پاگرد مكث كرد.

[فصل اول] چگ

ونه نوبادي ب
ه گورستان آمد

دستي در تاريكي خنجري را گرفته بود .خنجر دستهاي
از استخوان سياه صيقلي داشت و تيغهاي بهتر و بُرندهتر
از هر تيغي .اگر به بدن كس��ي فروميرفت ش��خص تا
مدتي حس نميكرد جايي از بدناش بريده شده است.
خنجر هر آنچه را كه براي انجاماش به آن خانه آورده شده بود
انجام داده و حاال دسته و تيغهاش خيس بود.
الي د ِر خياب��ان هنوز ب��از بود ،و خنجر و م��ردي كه آن را در
اختيار داشت از همانجا به داخل خانه آمده بودند و باريكههايي از
مه شبانه پيچ و تاب ميخورد و از الي د ِر باز به داخل ميخزيد.
ِ
مردك همهكاره در پاگرد مكثي كرد .با دس��ت چپ دس��تمال
س��فيد بزرگي را از جيب كت سياهاش بيرون آورد و با آن خنجر و

ِ
راست پوشيده در دستكشاش كه خنجر را گرفته بود پاك
دس��ت
كرد؛ بعد دستمال را به كناري گذاشت .شكار تقريباً تمام شده بود.
زن را در بس��ترش ،مرد را كف اتاق خواب و بچهي بزرگتر را در
ات��اق خوش آب و رنگاش و در ميان اس��باببازيها و ماكتهاي
نيمهكارهاش رها كرده بود .فقط بچهي كوچولو و نوپاي خانواده باقي
مانده بود .با كشتن او ماموريتاش به پايان ميرسيد.
ِ
مردك همهكاره بيشتر از هر
انگشتهايش را كش و قوسي داد.
چيز يك حرفهاي بود ،يا الاقل به خودش اينطور قبوالنده بود ،و به
خود اجازه نميداد تا قبل از تكميل كار لبخندي بر لبهايش بنشيند.
مويي تيره و چش��ماني تيره داشت و دستكشهاي چرمي سياه و
ظريفي از پوست بره به دست داشت.
ِ
مردك همهكاره
اتاق بچهي نوپ��ا در باالترين طبقهي خانه بود.
از پلهها باال رفت ،صداي پاياش روي پوش��ش پلهها خفه ميش��د.
بعد با فش��اري د ِر اتاق زير ش��يرواني را باز كرد و وارد اتاق ش��د.
كفشهاي��ش از چرم س��ياه ب��ود و چنان واكس خ��ورده بود كه به
آينههايي سياه ميماند .تصوير ماه ،باريك و نيمه ،در آنها افتاده بود.
ماه واقع��ي از پنجرهي ل��والدار به درون ات��اق ميتابيد .نورش
درخشان نبود و مه آن را پخش ميكرد ،اما مردك همهكاره نيازي
به نور نداشت .مهتاب كافي بود .كارش را راه ميانداخت.
ميتوانس��ت تركيب هيكل بچه را در گهوارهاش تشخيص بدهد،
سر و بدن و دست و پا.
گه��وارهاي بلند با كنارههاي ميلهدار داش��ت تا بچه نتواند از آن
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خارج ش��ود .مردك روي گهواره خم ش��د ،دست راستاش را بلند
كرد ،همان كه خنجر را گرفته بود ،و سينهي بچه را هدف...
 ...بع��د دس��تش را پايين آورد .هيكل توي گه��واره يك خرس
عروسكي بود .بچهاي در كار نبود.
چش��مهاي مردك به نور رنگ پريدهي ماه عادت داش��ت ،پس
الزم نبود چراغ اتاق را روشن كند .از طرفي نور اهميتي نداشت .او
مهارتهايي ديگر داشت.
مردك هوا را بو كش��يد .تمام بوهايي كه با او به اتاق آمده بود
ناديده گرفت ،بوهايي را كه ميشد ناديده بگيرد كنار گذاشت .بوي
چي��زي را كه براي پيدا ك��ردناش آمده بود جدا كرد .بوي بچه را
حس ميكرد :بوي ش��ير ،مثل بيسكويتهاي شكالتي ،و بوي تند و
ترش پوش��ك ِ
خيس شب .بوي شامپوي نوزاد را در موهايش حس
ميكرد و شيئي كوچك و الستيكي ـ با خود گفت :اسباببازي است،
بعد گفت :نه ،شيئي مكيدني است ـ كه كودك با خود حمل ميكرد.
بچه قب ً
ال آنجا بوده ،اما حاال ديگر نبود .مردك همهكاره بوكشان
از پلهه��اي وس��ط آن خانهي باري��ك و دراز پايين رف��ت .حمام،
آش��پزخانه ،كابين��ت و باالخره اتاقك زير پله را گش��ت اما غير از
ِ
پوشك
دوچرخههاي خانواده ،يك كپه كيس��ههاي خريد خالي ،يك
ولش��ده و اليههاي سرگردان مه كه از الي د ِر باز كوچه وارد خانه
شده بود چيزي پيدا نكرد.
بعد مردك همهكاره صداي خفيفي از خود درآورد ،غرولندي كه
همزمان حكايت از خش��م و رضايت داشت .خنجر را در غالفي كه

توي جيب بغل كت بلندش بود قرار داد و قدم به خيابان گذاشت.
ه��وا مهتابي و چراغهاي خيابان هم روش��ن بود ،اما مه همه چيز را
دربر گرفته بود ،نور را مات ،صدا را خفه و ش��ب را اس��رارآميز و
غيرقابل اعتماد كرده بود .به پايين تپه و به سمت نور فروشگاههاي
بسته نگاه كرد ،بعد به باالي خيابان ،جايي كه آخرين خانههاي بلند
تا باالي تپه و تا تاريكي گورستان قديمي صف كشيده بودند.
مردك همهكاره هوا را بوكش��يد .بعد بدون هيچ عجلهاي از تپه
باال رفت.
٭
از وقتي بچه راه رفتن را ياد گرفت مايهي بيم و اميد پدر و مادرش
شده بود ،چون هرگز پس��ربچهاي چنين عاشق راه رفتن ،باال رفتن،
وارد ش��دن و خارج ش��دن از هرجا نديده بودند .آن شب با صداي
افت��ادن چي��زي روي زمين در طبقهي پايين بيدار ش��د .خيلي زود
حوصلهاش س��ررفت و دنبال راهي گش��ت تا از گهواره خارج شود.
ديوارههاي بلندي داشت ،مثل ديوارههاي پارك بچهاش در طبقهي
پايين ،اما مطمئن بود ميتوان از آن خارج شد.
خرس عروسكي بزرگ و طاليياش را به گوشهي گهواره كشيد،
بعد نردهها را با دستهاي كوچكاش گرفت ،پاياش را روي شكم
خرس گذاش��ت ،پاي ديگرش را روي سر خرس گذاشت و خودش
را به حالت ايس��تاده باال كش��يد ،بعد از نرده ب��اال رفت و با حالتي
نيمهواژگون از روي آن رد شد و از گهواره خارج شد.
با صدايي خفه روي كپهي كوچك عروس��كهاي نرم و پش��مالو
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فرود آمد ،كه بعضي از آنها هديهي بستگان به مناسبت اولين سالگرد
تولدش در تنها شش ماه پيش بود و بعضي ديگر را از خواهر بزرگاش
به ارث برده بود .وقتي به زمين خورد تعجب كرد ،اما گريه نكرد :اگر
گريه كني ميآيند و دوباره ميگذارندت توي گهواره.
از اتاق به بيرون خزيد.
پلههاي رو به باال س��خت بود و هنوز كام ً
ال به آنها مسلط نشده
ب��ود .اما كش��ف كرده بود ك��ه پلههاي رو به پايين خيلي س��ادهتر
هستند .از آنها نشسته پايين رفت ،با آن پشت پوشكپوشاش خود
را پله پله پايين كشيد.
پس��تانكاش را مك ميزد ،همان كه مادر گفته بود ديگر براي
مكزدناش خيلي بزرگ شده است.
در طول سفر به پايين پلهها پوشك ديگر شل شده بود و بعد از
آن كه به آخرين پله و س��پس به راهروي كوچك رسيد و همانجا
ايستاد ،پوشك از پاياش افتاد .پاياش را از آن بيرون كشيد .حاال
فقط يك پيراهن خواب به تن داش��ت .پلههايي كه دوباره به اتاق او
و والديناش منتهي ميش��د شيبدار و ترس��ناك بود ،اما د ِر رو به
خيابان باز و وسوسهكننده بود...
بچه با كمي ترديد از خانه خارج ش��د .مه مثل دوستي قديمي او
را دربرگرفت .پسرك اول با ترديد ،بعد با سرعت و اعتماد به نفسي
فزاينده تاتي تاتيكنان از سراشيبي خيابان باال رفت.
٭
هرچه به باالي سراشيبي ميرفتي مه رقيقتر ميشد.

