


مردك همه كاره در پاگرد مكث كرد.



دستي در تاريكي خنجري را گرفته بود. خنجر دسته اي 
از استخوان سیاه صیقلي داشت و تیغه اي بهتر و ُبرنده تر 
از هر تیغي. اگر به بدن كس��ي فرومي رفت ش��خص تا 

مدتي حس نمي كرد جايي از بدن اش بريده شده است.
خنجر هر آنچه را كه براي انجام اش به آن خانه آورده شده بود 

انجام داده و حاال دسته و تیغه اش خیس بود. 
الي دِر خیاب��ان هنوز ب��از بود، و خنجر و م��ردي كه آن را در 
اختیار داشت از همان جا به داخل خانه آمده بودند و باريكه هايي از 

مه شبانه پیچ و تاب مي خورد و از الي دِر باز به داخل مي خزيد.
مردِك همه كاره در پاگرد مكثي كرد. با دس��ت چپ دس��تمال 
س��فید بزرگي را از جیب كت سیاه اش بیرون آورد و با آن خنجر و 
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دس��ت راسِت پوشیده در دستكش اش كه خنجر را گرفته بود پاك 
كرد؛ بعد دستمال را به كناري گذاشت. شكار تقريبًا تمام شده بود. 
زن را در بس��ترش، مرد را كف اتاق خواب و بچه ي بزرگ تر را در 
ات��اق خوش آب و رنگ اش و در میان اس��باب بازي ها و ماكت هاي 
نیمه كاره اش رها كرده بود. فقط بچه ي كوچولو و نوپاي خانواده باقي 

مانده بود. با كشتن او ماموريت اش به پايان مي رسید.
انگشت هايش را كش و قوسي داد. مردِك همه كاره بیشتر از هر 
چیز يك حرفه اي بود، يا الاقل به خودش اين طور قبوالنده بود، و به 
خود اجازه نمي داد تا قبل از تكمیل كار لبخندي بر لب هايش بنشیند.
مويي تیره و چش��ماني تیره داشت و دستكش هاي چرمي سیاه و 

ظريفي از پوست بره به دست داشت.
اتاق بچه ي نوپ��ا در باالترين طبقه ي خانه بود. مردِك همه كاره 
از پله ها باال رفت، صداي پاي اش روي پوش��ش پله ها خفه مي ش��د. 
بعد با فش��اري دِر اتاق زير ش��یرواني را باز كرد و وارد اتاق ش��د. 
كفش هاي��ش از چرم س��یاه ب��ود و چنان واكس خ��ورده بود كه به 
آينه هايي سیاه مي ماند. تصوير ماه، باريك و نیمه، در آنها افتاده بود.
ماه واقع��ي از پنجره ي ل��والدار به درون ات��اق مي تابید. نورش 
درخشان نبود و مه آن را پخش مي كرد، اما مردك همه كاره نیازي 

به نور نداشت. مهتاب كافي بود. كارش را راه مي انداخت.
مي توانس��ت تركیب هیكل بچه را در گهواره اش تشخیص بدهد، 

سر و بدن و دست و پا.
گه��واره اي بلند با كناره هاي میله دار داش��ت تا بچه نتواند از آن 
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خارج ش��ود. مردك روي گهواره خم ش��د، دست راست اش را بلند 
كرد، همان كه خنجر را گرفته بود، و سینه ي بچه را هدف...

... بع��د دس��تش را پايین آورد. هیكل توي گه��واره يك خرس 
عروسكي بود. بچه اي در كار نبود.

چش��م هاي مردك به نور رنگ پريده ي ماه عادت داش��ت، پس 
الزم نبود چراغ اتاق را روشن كند. از طرفي نور اهمیتي نداشت. او 

مهارت هايي ديگر داشت.
مردك هوا را بو كش��ید. تمام بوهايي كه با او به اتاق آمده بود 
ناديده گرفت، بوهايي را كه مي شد ناديده بگیرد كنار گذاشت. بوي 
چی��زي را كه براي پیدا ك��ردن اش آمده بود جدا كرد. بوي بچه را 
حس مي كرد: بوي ش��یر، مثل بیسكويت هاي شكالتي، و بوي تند و 
ترش پوش��ك خیِس شب. بوي شامپوي نوزاد را در موهايش حس 
مي كرد و شیئي كوچك و الستیكي � با خود گفت: اسباب بازي است، 
بعد گفت: نه، شیئي مكیدني است � كه كودك با خود حمل مي كرد.
بچه قباًل آنجا بوده، اما حاال ديگر نبود. مردك همه كاره بوكشان 
از پله ه��اي وس��ط آن خانه ي باري��ك و دراز پايین رف��ت. حمام، 
آش��پزخانه، كابین��ت و باالخره اتاقك زير پله را گش��ت اما غیر از 
دوچرخه هاي خانواده، يك كپه كیس��ه هاي خريد خالي، يك پوشِك 
ول ش��ده و اليه هاي سرگردان مه كه از الي دِر باز كوچه وارد خانه 

شده بود چیزي پیدا نكرد.
بعد مردك همه كاره صداي خفیفي از خود درآورد، غرولندي كه 
همزمان حكايت از خش��م و رضايت داشت. خنجر را در غالفي كه 
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توي جیب بغل كت بلندش بود قرار داد و قدم به خیابان گذاشت. 
ه��وا مهتابي و چراغ هاي خیابان هم روش��ن بود، اما مه همه چیز را 
دربر گرفته بود، نور را مات، صدا را خفه و ش��ب را اس��رارآمیز و 
غیرقابل اعتماد كرده بود. به پايین تپه و به سمت نور فروشگاه هاي 
بسته نگاه كرد، بعد به باالي خیابان، جايي كه آخرين خانه هاي بلند 

تا باالي تپه و تا تاريكي گورستان قديمي صف كشیده بودند.
مردك همه كاره هوا را بوكش��ید. بعد بدون هیچ عجله اي از تپه 

باال رفت.
٭

از وقتي بچه راه رفتن را ياد گرفت مايه ي بیم و امید پدر و مادرش 
شده بود، چون هرگز پس��ربچه اي چنین عاشق راه رفتن، باال رفتن، 
وارد ش��دن و خارج ش��دن از هرجا نديده بودند. آن شب با صداي 
افت��ادن چی��زي روي زمین در طبقه ي پايین بیدار ش��د. خیلي زود 
حوصله اش س��ررفت و دنبال راهي گش��ت تا از گهواره خارج شود. 
ديواره هاي بلندي داشت، مثل ديواره هاي پارك بچه اش در طبقه ي 

پايین، اما مطمئن بود مي توان از آن خارج شد.
خرس عروسكي بزرگ و طاليي اش را به گوشه ي گهواره كشید، 
بعد نرده ها را با دست هاي كوچك اش گرفت، پاي اش را روي شكم 
خرس گذاش��ت، پاي ديگرش را روي سر خرس گذاشت و خودش 
را به حالت ايس��تاده باال كش��ید، بعد از نرده ب��اال رفت و با حالتي 

نیمه واژگون از روي آن رد شد و از گهواره خارج شد.
با صدايي خفه روي كپه ي كوچك عروس��ك هاي نرم و پش��مالو 
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فرود آمد، كه بعضي از آنها هديه ي بستگان به مناسبت اولین سالگرد 
تولدش در تنها شش ماه پیش بود و بعضي ديگر را از خواهر بزرگ اش 
به ارث برده بود. وقتي به زمین خورد تعجب كرد، اما گريه نكرد: اگر 

گريه كني مي آيند و دوباره مي گذارندت توي گهواره.
از اتاق به بیرون خزيد.

پله هاي رو به باال س��خت بود و هنوز كاماًل به آنها مسلط نشده 
ب��ود. اما كش��ف كرده بود ك��ه پله هاي رو به پايین خیلي س��اده تر 
هستند. از آنها نشسته پايین رفت، با آن پشت پوشك پوش اش خود 

را پله پله پايین كشید.
پس��تانك اش را مك مي زد، همان كه مادر گفته بود ديگر براي 

مك زدن اش خیلي بزرگ شده است.
در طول سفر به پايین پله ها پوشك ديگر شل شده بود و بعد از 
آن كه به آخرين پله و س��پس به راهروي كوچك رسید و همان جا 
ايستاد، پوشك از پاي اش افتاد. پاي اش را از آن بیرون كشید. حاال 
فقط يك پیراهن خواب به تن داش��ت. پله هايي كه دوباره به اتاق او 
و والدين اش منتهي مي ش��د شیب دار و ترس��ناك بود، اما دِر رو به 

خیابان باز و وسوسه كننده 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 تاتي كنان از سراشیبي خیابان باال رفت.
٭

هرچه به باالي سراشیبي مي رفتي مه رقیق تر مي شد.




