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لرزي طوالني همه . درون تهي شد مرد، ماري از وقتي كه ادوارد
هاي  پستان. كرد شاي از جا بلند مانند فرشته گرفت ورا فراجاي او 

ناپذير خسته شده  د جبرانآم اش كه از احساس وقوع يك پيش برهنه
ايستاده بود ماري . مثل يك كليساي خيالي سربرآورده بودندبودند، 

مثل اين . دهاي ژرف فرورفته بو   در انديشه كنار مرده، غايب بود و
دانست  مي. مرگ بر او غلبه پيدا كرده بود بود كه خودش نيست و

. اش را به بازي بگيرد خواست درماندگي كه درمانده است، اما مي
ادوارد در حال احتضار به التماس از او خواسته بود كه برهنه شود و 

هايش را از تن جدا كند و حاال  همه لباساو نتوانسته بود به موقع 
هايش از  فقط پستان. وهايي پريشانايستاده بود كنار نعش ادوارد با م

  .هاي لباسش بيرون افتاده بود الي جرخوردگي

  نها كنار نعش ادوارد ايستاده استماري ت
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. زمان قوانيني را كه ناگزير از اطاعتشان هستيم واداشته بود بگريزند
اش را روي بازويش  هايش را از تن جدا كرده بود و باراني لباس

به  از در بيرون رفت و زد. هيكل بود و برهنه بود خوش. انداخته بود
كردند و  هايش در گل صدا مي فشك. باريد باران مي. تاريكي شب

شاشش گرفته بود اما . جاري شده بود هايش باران از روي شانه
در شيريني جنگل ماري روي زمين . ه بودجلوي خودش را گرفت

و پايش را خيس كرده  ادرار پر. به شاشيدنكرد دراز كشيد و شروع 
او در همان حال كه روي زمين دراز كشيده بود با صدايي . بود

  :آسا شروع كرد به خواندن محال و جنون

  زيرا برهنگي... 

  ...و ظلم 

ي  اش را پوشيد و رفت تا جلو در مهمانخانه بعد بلند شد، باراني
  .دهكده

  زند اري برهنه از خانه بيرون ميم
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سرگشته بود و شهامتش را نداشت . خانهمقابل در مهمانايستاده بود 
از درون مهمانخانه صداي داد و قال مردان . مهمانخانه شود كه وارد

ماري از ترس . رسيد خوان به گوشش مي مست و دختران آوازه
با خودش فكر . برد حال از لرزش تنش لذت مي لرزيد و با اين مي
به ديوار تكيه . بينند برهنه مي اگر بروم توي مهمانخانه مرا: كرد مي

اش را باز كرد و انگشت  هاي باراني دگمه. داد كه از حال نرود
به گوش ايستاده بود و از ترس . ش كردسبلندش را وارد شكاف ُك

در مهمانخانه . داد سته را ميانگشتانش بوي آلت نُش. ماتش برده بود
وباره ناگهان رفتند كه باز د زدند و از خنده ريسه مي فرياد مي

باريد و در تاريكي كه مانند  باران مي. سكوت همه جا را فراگرفت
اي  صداي دخترانه. برد يك گور همگاني بود، باد، باران را با خود مي

از بيرون اگر به اين ترانه . خواند به آواز يك ترانه خياباني را مي
 اين صدا نيز خاموش شد و. آمد دادي، قلبت به درد مي گوش مي

صداي پايكوبي و بعد از آن هم صداي دست زدن  سپس از پي آن
  .آمد

او از خشم . گريست ماري در سايه ايستاده بود و هق هق مي
ال شد و در همان ح گريست و اشكي هم از چشمانش جاري نمي مي

  .ليسيد مي انگشتانش را به دهان برده بود و

  شود ماري مقابل مهمانخانه دودل مي
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  .لرزيد شود و مي دانست كه عاقبت وارد مهمانخانه مي ميماري 

گاه سه قدم كه برداشت، باد در را به هم در را باز كرد، در نوش
  .كوبيد

در  ،در خوابش. ه خواب ديده بوده استبه ياد آورد كه اين در را ب
چي و  ها، زن كافه رعيت .بسته شده بود رشبراي هميشه پشت س

  .نده بودندچند دختر به او خيره ما

گاه ايستاده بود؛ كثيف بود، از هيچ حركتي در ورودي نوش بي
مثل . اي داشت چكيد و نگاه لجبازانه هاي آب فرومي موهايش قطره

از . (كماني سر برآورده باشد اين بود كه در شب از ميان رنگين
يقه . اش را پوشانده بود برهنگي  باراني.) آمد بيرون صداي باد مي

  .واباندباراني را خ

  شود ماري وارد مهمانخانه مي
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  :با صدايي آرام پرسيد

 چيزي هست براي نوشيدن؟ -

  :چي از پشت پيشخان گفت كافه

 كاواال؟ -

  .يك ليوان كوچك گذاشت روي پيشخان

خوام و يه  يه بطر مي –. ماري سرش را به عالمت نفي تكان داد
. وجود داشترام بود، قطعيت در صدايش كه هنوز آ. ليوان بزرگ

   ».خوام بقيه رو هم مهمون كنم مي«: گفت

آلود، با  هايي گل يك رعيت با گالش. پول نوشيدني را پرداخت
  اومديد اينجا كه با ما خوش باشيد؟ - : حجب و حيا گفت

  آره: ماري گفت

. كرد او را از وسط به دو نيم مي ،لبخند: كرد لبخند بزند سعي مي
پاي او چسباند، دستش را گرفت و  نشست كنار رعيت، پايش را به

  !خدايا: ش را نوازش داد، ناليدسرعيت كه ُك. گذاشت روي رانش

يكي از . شان هجوم آورده بود، ساكت بودند ديگران كه خون به كله
  .دخترها برخاست و باراني ماري را به كناري زد

 .لخته. نگاش كنيد -
تا آخر سر  نفس مقاومتي نكرد و مشروبش را يكماري  -

  . كشيد
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  ».دوست داره مشروب«: چي گفت كافهزن 

  .ماري آروغ تلخي زد

  كند ها ميگساري مي ماري با رعيت
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  .همينطوره:ماري كه اندوهگين بود گفت

كله . هاي موي خيس و چسبناكش به صورتش چسبيده بود طره
مردكي . ني را از تن جدا كردبايش را تكان داد، برخاست و بارازي

خورد و  تلوتلو مي. كه كمي هم مست بود، به طرف او آمد
مخلص هر چي زن «: غريد. داد هايش را در هوا تكان مي دست
م هستيم لخت.«  

  ».گوشي ازت بكشم كه حظ كني. غلط كردي«: چي گفت كافه

  . مردك زوزه كشيد. و دست برد و گوش مردك را گرفت و پيچاند

  ».ش رو اگه بكشي خاصيتش بيشتره جاي ديگه. نه«: گفت ماري

رفت به طرف مردك مست، بند شلوارش را باز كرد و كير مرد را 
  . كه قصد نداشت برخيزد بيرون آورد

ماري كه مثل . بلند شده بود قهقه همه از ديدن كير خوابيده مردك
سر  نفس يك ليوان دوم را هم يك حيوان وحشي خونسرد بود،

   .كشيد

چي كه چشمانش مثل دو نورافكن درخشيدن گرفته بود، با  كافهزن 
: ماليمت دستي به نوازش به برآمدگي باسن ماري كشيد و گفت

  »!ده بخوريش جون مي«

كنان از گلويش  لق الكل قل. ار ديگر ليوانش را پر كردماري يك ب
  . رفت پايين مي
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از دستش  ليوان. نوشيد مثل كسي كه قصد دارد بميرد مشروب مي
  .چاك كونش اتاق را روشن كرده بود. افتاد

  آورد ماري كير يك مرد مست را از شلوارش بيرون مي
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. زده از جمع كناره گرفته بود اي نفرت ها با چهره يكي از رعيت
ماري  .نوار هايي زياد از حد نو مردي بود زياد از حد زيبا با گالش

مرد بلندباال . بطري مشروب را به دست گرفت و به طرف او رفت
هاي  اري در جورابپاهاي م. اش گل انداخته بود چهره بود و

اي مفصل از بطري  رعيت جرعه. گشادش به نوسان درآمده بودند
  :و به تحكم گفت با صدايي پر صالبت. نوشيد

 !بسه -

  . و بطري خالي را كوبيد روي ميز

  :او پرسيدماري از 

 م سفارش بدم؟ يه بطر ديگه -

كرد كه  با ماري طوري رفتار مي. و مرد پاسخ او را به پوزخند داد
  .انگار او را تصاحب كرده است

وقتي كه برگشت، به حالت . پيانو خودكار را دوباره راه انداخت
دايره گشود و با دست ديگرش  رقص ايستاد و دستش را به شكل نيم

ها شروع كردند به رقصيدن  آن. عوت كردماري را به رقص د
  .يي بس عاميانه»جاوا«

حالش داشت از اين . به دست او سپرده بود ماري خود را كامالً
خورد، اما سرش را به پشت خمانده بود و همچنان  رقص به هم مي

  .رقصيد مي

  رقصد مي يرو پيماري با 
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  !يرو پي: چي برخاست و فرياد زد كافه ناگهان زن

وتلو خورد و دستش از دست رعيت زيبا كه او هم سكندري ماري تل
  .خورد، بيرون آمد

  .زيده بود با صداي نعش يك حيوان زمين خوردآن جسم الغر كه لغ

  !جنده: گفت يرو پي

  .با سر آستين دهانش را پاك كرد

چي شتابان به طرف ماري رفت و با احتياط سر او را بلند  زن كافه
  .چكيد شبيه به كف از گوشه دهان ماري ميآب دهان يا چيزي . كرد

  .يكي از دخترها يك دستمال خيس آورد

: حال گفت با اين. توش و تواني نداشت. ماري زود به هوش آمد
  !عرق

  .يه ليوان عرق بيار براش: چي به يكي از دخترها گفت زن كافه

  !بيشتر: ماري ليوان را سر كشيد و گفت

ماري ليوان را از دست او . پر كرددخترك ليوان را دوباره از عرق 
  .كشيد كه انگار وقت ندارد جوري ليوان را سر مي. قاپيد

سرش را بلند كرد و . چي افتاده بود در آغوش دخترك و زن كافه
  !بيشتر: گفت

  خورد مست است، زمين مي ماري كه سياه
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به انتظار . چي گرد ماري حلقه زده بودند ها، دخترها و زن كافه رعيت
  .ايستاده بودند كه ماري به حرف بيايد

  ...دم سپيده: ماري گفت

  .بيمار بود، بيمار. بعد سرش سنگيني كرد و دوباره از حال رفت

  چي گفتش؟: چي گفت زن كافه 

  .وانست به پرسش او پاسخ دهدهيچكس نت

  آيد ماري به حرف مي
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  !بليسش: گفت يرو پيچي به  اينطور بود كه زن كافه

  بلندش كنيم، بشونيمش روي صندلي؟: از دخترها گفت يكي

  . ماري را بلند كردند و او را روي صندلي نشاندند با هم پيكر

را انداخته بود روي  ل ماري زانو زده بود و پاهاي اومقاب يرو پي
  .هايش شانه

پسرك زيبا لبخندي فاتحانه زد و زبانش را ميان انبوهي از مو 
  .فروبرد

چشمانش را . آمد ماري به نظر سرخوش مي .يافته اتبيمار و اما نج
  .زد بسته بود و در همان حال لبخند مي

  ليسد ماري را مي سُِك يرو پي
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مان ه است، يخ بسته بود و در هكرد نجات پيدا كرد احساس مي
پشت و پناهي سراسر  هيچ و بي كرد تهي شده حال احساس مي

  . تباه شده استاي بدنام  در محله اش زندگاني

 ،پيش چشم. نياز شديدي داشت به قضاي حاجت. درمانده شده بود
توانست او را از  ديگر هيچ چيز نمي. ديگران را مجسم كرد تنفرِ

  .ادوارد جدا كند

قلب او را تسلي  ،خيس س و كونِبوي ُك .بود برهنه شكس و كون 
رد، ك كه كسش را خيس مي وري يپكرد كه زبان  داد و احساس مي مي

  .به سرماي مرگ است

باز  سرمست از الكل و اشك، بدون آنكه گريسته باشد، با دهاني نيمه
چي را گرفت و به  سر زن قهوه. كرد اين سرما را در خود جذب مي

. هاي فاسد زن باز شده بود دهان پر از دندان. طرف خودش كشاند
 .هاي پرتمناي او گذاشت لب بر لب

  گيرد ميلب چي  قهوه زن ازماري 
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چي را پس زد و نگاهش افتاد به سر ژوليده اين زن  زن قهوه ماري
ي اين  چهره. خود شده بود كه حاال ديگر از شهوت از خود بي

مست بود،  چي هم سياه زن قهوه. بود ي پير لبريز از مهرباني لكاته
اي از  هاي صادقانه اشك. توانست حتي آواز بخواند كه مي چندان

  .روان بودچشمانش 

ديد، در  حال چيزي نمي كرد و با اين ها نگاه مي ماري كه به اين اشك
  .مه تشنه: گفت. ور شده بود نور مردگان غوطه

د تا اينكه سرانجام ز ليس مي] ُكسِ ماري را[همچنان داشت  يرو پي
چي شتابان براي او يك بطر مشروب آورد و  قهوه زن. نفسش بند آمد

  .هاي طوالني تا ته سر كشيد جرعهماري هم بطري را با 

  كشد ماري يك بطر ديگر را سر مي
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. ها صداي شكسته شدن بطري. هجوم و هياهوهايي از سر ترس...
مردان كه از خنده . هاي ماري مثل قورباغه به لرزه افتاده بود ران

چي به كمك ماري آمد و  زن قهوه. زدند رفتند، به هم تنه مي ريسه مي
  .روي نيمكت خوابانداو را 

  .خودي خود گرفتار آمده بودند چشمانشان تهي بود و در بي

، طوالني و صداي باد. قيامت به پا كرده بود بيرون، باد و طوفان
  .مثل فرياد يك ديوانه گر بود شكوه

  .و باد به درون وزيدن گرفت در اين لحظه در چهار طاق باز شد

و حاال برهنه ايستاده بود و در همان لحظه ماري از جا پريده بود 
  !ادوارد: زد فرياد مي

  .كشيد و در ترسي كه در صداي او نهفته بود، باد همچنان زوزه مي

  گيرد ماري از لذت رعشه مي
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توانست  از ميان طوفان شبانه مردي سربرآورد كه به دشواري مي
پرهيب يك موش صحرايي در كنار در كه باز بود . چترش را ببندد

  . پيدا شد

  . موسيو ال كومت، داخل شيد لطفاً: چي تلوتلوخوران گفت زن قهوه

  . تر آمد كوتوله بي هيچ حرف و سخني نزديك

و در همان حال در را » .كه خيسِ خالي هستيد«: چي گفت زن قهوه
  .بست

چهارشانه . انگيخت انگيز احترام برمي مرد قد كوتاه به طرزي حيرت
به ماري . اش نشسته بود اش روي شانه كله گنده. قامت بود و خميده

و به او دست  »يرو سالم پي«: گفت. ها و رو كرد به رعيت سالمي داد
  .داد

 .م بگير لطفاً باراني -

ارباب . ب كمك كرد كه باراني را از تنش جدا كندبه اربا يرو پي
  .پاي او را ويشگون گرفت

  .ارباب با مهرباني با همه دست داد. لبخند زد يرو پي

  ديد؟ اجازه مي: گفت

  . و تعظيمي كرد و مقابل ماري، پشت ميز نشست

  .يه بطر عرق بياريد سر ميز: ارباب گفت
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م خيس نقدر كه جاخرخره خوردم، ايمن تا : يكي از دخترها گفت
  .كردم

 .عزيزم، اينقدر بخور كه مجبور شي بريني -

همه كارهاش از . هاش را به هم ماليد بعد ناگهان تأمل كرد و دست
  .نجابت نشان داشت

  شود ماري با كوتوله آشنا مي
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هيچ حركتي، مثل كسي كه خشكش زده باشد به ارباب  ماري بي
  !ليوانُ پر كن از عرق: گفت. برگرداندعاقبت سرش را . كرد نگاه مي

  .ارباب ليوان را پر كرد

  ».ميرم سپيده كه بزند، من مي«: ماري در كمال ادب گفت

هاي وابر. ارباب با نگاه پوالدينش سر تا پاي او را برانداز كرد
  . اش را كه باال انداخت، پيشاني پت و پهنش چين برداشت طاليي

  !بخور: گفت ماري ليوانش را سر دست گرفت و

 را هاشان ليوان ]او و ماري[. د كرد و نوشيدارباب هم ليوانش را بلن
  .ته سر كشيدند تا نفس يك

  »!ترسم مي«: ماري به او گفت. چي كنار ماري نشسته بود زن قهوه

  . داشت چشم از ارباب برنمي

 پير كفتار با صداي يك ديوانه در گوش آن .اش گرفته بود سكسكه
  »ادوارده اين روح«: گفت

  »كدوم ادوارد؟«: چي به نجوا گفت زن قهوه

چي را گرفت و  و دست زن قهوه» مرده«: ماري هم نجواكنان گفت
  .آن را به دندان گزيد
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حال در  و با اين! جنده: زن كه زخم برداشته بود، فريادكنان گفت
آورد، دست او را نوازش  كه دستش را از دست ماري بيرون مي حالي

  ».همه مهربونه با اين«: ش را بوسيد و به ارباب گفتا داد، شانه

  بيند ماري روح ادوارد را پيش چشم مي
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  »ادوارد ديگه كيه؟«: ارباب هم به نوبه خود پرسيد

  »تو يادت رفته كي هستي«: ماري گفت

  .آيد بار صدايش مثل صداي كسي بود كه از ته چاه مي اين

  » .كاري كن كه بازم عرق بخوره«: چي گفت به زن كافه

  .افتد آمد كه دارد از پا مي به نظر مي

ظاهراً الكل روي من «: اما اعتراف كرد. ارباب ليوانش را سر كشيد
  ».زياد اثر نداره

روح به ماري خيره مانده  ش با چشماني بي مرد كوتوله با كله گنده
او با سر رق . زده كند و را خجلتخواست ا مثل اين بود كه مي. بود

و شقش كه بين دو شانه مانده بود، به همه به همين شكل نگاه 
  . كرد مي

  !يرو پي: فرياد زد

  . رعيت خودش را به او رساند

خواد  دلت مي. كنه منُ بدجور حشري مي اين دختره«: كوتوله گفت
  »سر ميزمون بشيني؟

ت داشته باش و كير معرف !يرو پي«: و وقتي كه رعيت نشست، گفت
م  بخوام اين كار واسه كنم از اين دخترك جرأت نمي. نُ بمالم

  ».بكنه
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  ».مثل تو به هيوالها عادت نداره«: لبخند زد و گفت

  .در اين لحظه بود كه ماري رفت روي نيمكت ايستاد

  ايستد ماري روي نيمكت مي
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نشستي اونجا و از مثل يه تيكه سنگ . ترسم ازت مي«: ماري گفت
  ».خوري جاتَم جم نمي

كير ارباب را در دست گرفته  يرو پي. ارباب در پاسخ چيزي نگفت
  .بود

  .خورد ارباب مثل يك تكه سنگ از جاش جم نمي

  ».شاشم برو گورتو گم كن، وگرنه بهت مي«: ماري به او گفت

  .رفت روي ميز و خم شد

  ».كنم ازين كار م عشق ميخواهيد ديد كه چقدر«: هيوال گفت

زد،  وقتي حرف مي. دهدرا تكان  گردنشتوانست  وجه نمي به هيچ
  .خورد اش تكان مي فقط چانه

  .ماري شاشيد

  . كرد هاي شاش را از صورت ارباب پاك مي به سرعت شراره يرو پي

خون به چهره ارباب دويده بود و سر تا پايش را شاش خيس كرده 
ماليد و چنين بود كه آب  در همان حال كير ارباب را مي يرو پي. بود

كوتوله كه رعشه خفيفي از سر تا . اش پاشيد ارباب آمد و به جليقه
  .زد پايش را فراگرفته بود، نفس نفس مي

  شاشد ماري به ارباب مي
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  .شاشيد ماري هنوز هم داشت مي

 ها شاشش را با دو دوست به سر روي ها و ليوان از ميان بطري
  .پاشيد خودش مي

  .اش را خيس كرده بود پاهاش و كونش و چهره

  ».نگاه كن، ببين كه من چقدر خوشگلم«: به هيوال گفت

ش را هوا كرده بود، جوري كه حاال ديگر سل كرده بود و ُكمبُق
  .به طرز وحشتناكي مهبلش را باز كرده بود. اش بود سطح كله هم

  دپاش سر و رويش شاش مي ماري به
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  . ماري زهرخندي زد

  ....روايتي از يك واقعه وحشتناك

ارباب هم . رست وسط كله اربابش خورد دسپاش سر خورد و ُك 
  .لش را از دست داد و زمين خوردتعاد

  .مانند زمين خورده بودند فريادكنان هر دو در هياهويي بي

  

  افتد روي هيوال ماري مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مرده، ژرژ باتاي

 

27 

 

  .زدند باري دست و پا مي به طرز فضاحتافتاده بودند روي زمين و 

ماري خودش را از چنگ كوتوله به درآورد و كير كوتولوله را گاز 
  .گرفت، چنان كه او از درد فريادش بلند شد

هايش را از دو سو به شكل  ماري را زمين انداخت و دست يرو پي
  .ديگران پاهايش را گرفته بودند. صليب دراز كرد

  . ناليد ماري مي

 !كنيد ولم -

  .و بعد خاموش شد

. چشمانش را باز كرد. و سرانجام با چشمان بسته به خس خس افتاد
اش از تقال گلگون بود و خيس بود از عرق و نشسته  چهره يرو پي

  !منو بكن: گفت. بود روي سينه ماري

  

  گيرد ماري كير كوتوله را گاز مي
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  !معطل چي هستي؟ بكنش ديگه: چي گفت زن قهوه

پسنديد، سر  ماري كه اين تداركات را نمي. گرد قرباني جمع شدند
ديگران او را دراز كردند و پاهايش را از هم . بر زمين گذاشت

اش خس خس  نفس ماري به شماره افتاده بود و سينه. گشودند
  .كرد مي

افتاد، به  اين صحنه از اين نظر كه همه چيز در آن با شتاب اتفاق مي
  .يشگاه خدا شباهت داشتذبح يك خوك در پ

بند شلوارش را كه باز كرد، ارباب به او دستور داد كه برهنه  يرو پي
  .شود

. گنجيد جوانك نوخط مانند گاوميش وحشي در پوست خودش نمي
. اش شتافت تا كار دخول به سادگي انجام شود ارباب به ياري

ر كه تن دو نف. كوبيد قرباني رعشه گرفته بود و با مشت بر زمين مي
  .حد از يكديگر روي هم افتاده با نفرتي بي

بهتشان برده بود  هاشان داغمه بسته بود و كردند؛ لب ديگران نگاه مي 
 يرو ها كه با استخوان دنده پي اي آنه تن. به آن آمد و شد حريصانه

آخرش هم . پيچيد روي هم جفت شده بود روي زمين در هم مي
او كه از نفس افتاده بود، . كندرعيت برخاست كه خودش را خالي 

هاي يك انسان  ماري با رعشه. فريادكنان شهوتش را خالي كرد
  .محتضر به او پاسخ داد

  گايد ماري را مي يرو پي
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  ...ماري دوباره به هوش آمد

  .آمد از ميان شاخ و برگ درختان صداي چهچهه پرندگان مي

رختي ديگر اندازه لطيف بود از درختي به د آواي پرندگان كه بي
هاي پوسيده روي زمين افتاده  او كه در ميان برگ. يافت تداوم مي

  .در همان لحظه هم سپيده بردميد. بود، آسمان را كه صاف بود ديد

اي همه وجودش را  بسته ختي يخلرزيد و احساس خوشب رما مياز س
خواست حتي اگر دوباره از خستگي  چقدر دلش مي. گرفت در برمي

توانست سرش را يك بار  رفت، مي تاد و از حال مياف بر زمين مي
آنگاه به خاك، به برگ گنديده درختان، به همه اين . ديگر بلند كند

يك لحظه . ماند پرندگان كه ساكنان اين جنگل بودند، وفادار مي
ارباب با . هايي كه در كودكي داشت آگاهي او را لمس كردند ترس

  . ودآن سر پهن و كلفتش روي او خم شده ب

  

  دهد نگل گوش ميماري به آواز پرندگان در ج
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را اين چهره چيزي : ديد مرگ را مي پايداريِ ماري در چشمان ارباب
كه صاحب چهره به طرز  كرد، جز اين واقعيت بيان نمي

نفرت وجود ماري را فراگرفت، موعد . تمسخرآميزي مصمم است
زانو زده بود؛  هيوال مقابلش .ترسيد رسيد و او مي مرگ فرامي

وقتي كه ايستاد، سرش . هايش را روي هم فشرد و برخاست دندان
  .گيج رفت

به ارباب خيره مانده بود و در همان حال استفراغ . وحشت كرده بود
  .كرد

  بيني؟ مي: گفت

  سبك شدي؟: ارباب گفت

  نه: گفت

اش فقط نيمي از  باراني پاره. به آنچه كه باال آورده بود نگاه كرد
  .پوشاند اش را مي برهنگي

  كجا بريم؟: گفت

  .به خانه شما: ارباب گفت

  

  كند ماري استفراغ مي
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  . بريم خونه من: ماري آهي كشيد و گفت

خواي بياي خونه  تو كه مي: گفت. سر برگرداند و رو كرد به ارباب
  همون شيطان هستي؟ ، يعنيمن

  .ن كه شيطانم گفته م ديگرانَم به. آره: كوتوله گفت

  .رينم من جلو شيطان مي! شيطان: ماري گفت

  .روي زمين چندك زد و روي آنچه كه باال آورده بود ريد

  .هيوال هنوز زانو زده بود روي زمين

ترسيد  خيسِ عرق بود و مي. ماري به يك درخت بلوط تكيه داد
اما اگه بريم خونه من، ترس برت . اينا چيزي نيست: گفت. بميرد

  .ديگه خيلي دير شده براي اين حرفااما حاال . داره مي

وان وحشي به بعد ناگهان مانند يك حي. تكان دادسرش را به تأسف 
  آي؟ توِام مي: كوتوله يورش برد، يقه او را گرفت و فرياد زد

  .با كمال ميل: ارباب گفت

  از دستم عصبانيه: شد، گفت و با صدايي كه ديگر تقريباً شنيده نمي

  

  دماري روي استفراغش ري
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  .فقط نگاهي انداخت به او. ماري اما شنيد كه ارباب چه گفت

تا حاال هيچكي با من اينجوري : زير لب گفت. ارباب برخاست
  .حرف نزده

  ...اما اگر با من بياي. توني االن بري به راه خودت مي: ماري گفت

آم و شما هم  من از پي شما مي: گفت. ارباب توي حرف او پريد
  .كنيد تسليم ميخودتونُ به من 

  .بيا. پس وقتش رسيده: ماري گفت

  

  برد اش مي ماري ارباب را به خانه
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  .رفت ماري تند مي

. ماري دروازه را باز كرد. وقتي رسيدند، هوا كامالً روشن شده بود
. رفتند آنها از راهي كه در دو سويش درختان سربرآورده بودند مي

  .درخشيد ميشاخ و برگ درختان در نور خورشيد 

داستان  ماري در شرارتي كه در وجودش نهفته بود با خورشيد هم
هر : با خودش گفت. او ارباب را به اتاق خوابش هدايت كرد. بود

  .چي بود، تموم شد

  .ها با هم بود تفاوت بود و همه اين زده و بي نفرت. خسته بود

  .اتاق كناري منتظرتم. لخت شو: گفت

  .هايش را از تن جدا كرد سهيچ شتابي لبا ارباب بي

كرد، خود را به باد  نور خورشيد كه از ميان برگ درختان عبور مي
  .رقصيدند هايي از نور در باد مي و لكه سپرد مي

  

  شوند ماري و غول وارد خانه مي
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  . كير ارباب برخاسته بود

  .زد كير او دراز بود و سرخ مي

شان يك چيز شيطاني را به  و اين كير در ناهمگوني اش تن برهنه
زياد از حد بلندش  ي كله ارباب كه بين دو شانه. گذاشتند نمايش مي

گير افتاده بود، به سفيدي رنگ يك مرده بود و حالتي تمسخرآميز 
  .داشت

  .توانست به اين هوس بينديشد او هوس ماري را كرده بود و فقط مي

انگيزي برهنه بود  ماري كه به طرز غم. در را به ضرب باز كرد
كشيد؛ طلبكارانه و  را مي تاده بود مقابل بسترش و انتظارشايس

  . زشت، خسته و وامانده از بدمستي شب قبل

  چت شد يه دفعه؟: ماري گفت

نعش ادوارد كه برآشوبنده نظم محيط بود، كل فضا را اشغال كرده 
  .بود

  ...اشتمخبر ند: ... ارباب با زباني الكن گفت

. داد گرفت، شايد تعادلش را از دست مي اگر دست به كمد نمي
  .خوابيد كم مي كيرش داشت كم

چه : فرياد زد. المانه بر چهره ماري نقش بسته بودتبسمي بس ظ
  !افتضاحي
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  .در دست او يك آمپول بود

  ميرد ماري مي
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پي هم به سوي كرد كه از  سرانجام ارباب به دو تابوتي نگاه مي... 
  .گورستان روان بودند

  ...كارم ساخت: كوتوله زير لب گفت

  . رفت به سوي كانال و سرُ خورد پايين

  .ي افتادن چيزي در آب يك آن سكوت را شكست صداي خفه

  .حاال ديگر فقط خورشيد بر جاي مانده بود

  

  رود مي ماري از پي مرده به گورستان

  


