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 آنهااز   اغلب تابد،مي دارم دوستشان كه آشنايي هايصحنه روي وقتي چون. ترسممي از ماه. متنفرم ماه از

  .سازدمي يترسناك يباغر

  ، باخمارآور لبريز گلهاي از تابستاني ،تابيد زدم مي پرسه آن در كه باغي به ماه ،ي وهم آلودتابستان اواخر در

 بلورين جوي كنار در كه همينطور. آورندمي خود با رنگارنگ وحشي روياهاي كه معطر ييهابرگ از درياهايي

 آرام آبِ آن گويي. در آب ديدم كه مركزش تصوير زرد ماه بود ديدم ايالعاده خارق لرزش زدممي قدم عمق كم

 جرياني .رفتمي جهان اين از خارج هايياقيانوس سمت به كه بود شده ناپذيري مقاومت جريان مجذوبِ

 هاكرانه در! دانم نمي كجا، به. عجوالنه مي رفت تحت طلسم ماه آب. تهديدگر و روشن درخشان، و ساكت

 تاب و پيچ افتادند،مي آب درون نااميدانه يكي يكي و لرزيدندمي شب افيوني باد در و شكفتندمي سفيد نيلوفران

 و ،مردگان آرامِ يهاصورت با و دگذشتنمي شده كاري كنده دارقوس پل زير از .شدندمي دور و خوردندمي

  .كردند مي نگاه من به صادقانه يخلوص

 هاناشناخته ترس از هميشه از بيش ،كردند له اممالحظهپاهاي بي را آلوده خواب هايگل دويدم، ساحل كنار در

 كه آنجا كه چرا انتهاست؛ بي ماه آن نور زير در باغ كه ديدم. بودم شده ديوانه مردگان هايصورت يوسوسه و
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 . وحشتناك مرمري هاي پل و بود چمن از هاييكناره و اندرخت از ايتازه هايرديف تنها اكنون ميبود، ديوار بايد

 جوي كه زماني تا نايستادم من و خواندند،مي همراهي به مرا و كردندمي زمزمه آرامي به مرده، نيلوفران هايلب

 نام بي دريايي به درخشان شنِ از وسيع يساحل و مواج هايعلف از زاريبيشه ميان در و شد، ايرودخانه آب

  .پيوست

ناپديد   من . خواستبرمي غريبي بوهاي صامتش امواج فراز از ؛ كهتابيدمي هم دريا همان به انگيزنفرت اهم

 رازهايي آموختن و آنها صيد براي توري. خوردم را امنداشته تورِ حسرتو  را ديدم نيلوفري هايصورتكشدن 

 كشيد، عقب متورم ساحل از ثابت مد و رفت غرب سمت بهماه  كه وقتي ولي. بود كرده تحميل شب بر ماه كه

 جلبك به مزين ديدم را سفيدي هاي ستون و بودند، كرده آشكار امواج كه ديدم منارهايي نورش زير در من

 صورت صحبت هوس ديگر و لرزيدم اند،آمده مغروق مكان اين به مردگان تمام دانستم مي. دريايي سبز هاي

  .نزد سرم به نيلوفري هاي

 مشتاق باز نشست، عظيم ايصخره بر و آمد فرود آسمان از كه ديدم سياه كركسي دريا دوردست در وقتي ولي

-مي او از را هااين نبود دور انقدر اگر. شناختم مي حياتشان زمان در كه كساني از پرسيدن بودم؛ او از پرسش

  .شدن ديده ديگر ،ي عظيم گذشتفراز صخره از وقتي و بود، دور بسيار ولي ، پرسيدم

 پشتبام و ها برج را، درخشان منارهاي و ،كشيدمي پا پس مغروق ماه سمت به كه كردم تماشا را دريا مد من

 را راه كردمي تالش امبيني كردم،مي تماشا كه همانطور و. چكيدمي آنها از آب قطرات كه را مردگان شهر هاي

 تمام اجساد تمام المكان، يشده فراموش مكان اين در اينجا، در كه چرا ،دببند مردگان جهان پرقدرت عطر بر

  .بزنند غوآر و بخورندشان دريايي كرمهاي تا بودند شده جمع هاگورستان

 ماه به جويدن براي ييدريا فربه هايكرم ولي ،آويزان بود پايين بسيار اكنون ماه ،هاوحشت اين تمام باالي بر

 دست دور از ايتازه سرد نسيم و. دادمي زيرش هاي كرم لوليدن از خبر كهديدم  را آب لرزيدن. ندارند نيازي

 كرده حس را جديدي وحشت ببيند چشمم اينكه از قبل بدنم انگار بود، پريده كركس كه همانجا كردم، حس

  .بود
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 بخش و است رفته پايين بسيار آب كه ديدم آوردم باال را نگاهم وقتي زيرا بود، نلرزيده دليل بدون بدنم و

 واقع در عظيم صخره آن.  است كرده آشكار بودم ديده را نوكش تنها قبال كه را عظيم يصخره از بيشتري

 هايسم و درخشيدمي ضعيف مهتاب در اشپيشاني كه عظيم هيوالي يك سنگيِ سياه تاج جز نبود چيزي

 آن كه مبادا كشيدم، جيغ و كشيدم جيغ من. رماندندمي پايينتر مايل هزاران را جهنم مذاب مواد البد مهيبش

 و خائن زرد ماه غروبِ از پس شوند، خيره من به پنهان هاي چشم كه مبادا و برخيزد، آب زير از مخفي صورت

  .اغواگر

 دويدم، بدبو و عمق كم هاي آب ميان به ترديدي هيچ بي و شادي و شتاب به من فاجعه اين از فرار براي و

 مي را جهان مردگان چاق دريايي هاي كرم آب، زير هاي خيابان و پوش جلبك ديوارهاي ميان در كه جايي

  .بلعند

  

  

 .تمام


