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انه انداخت و برکه ماهیگیري را پشتی خود را به ش هوا تاریک شده بود که دکتر فیلیپز جوان کوله    
. کرد طول کوچه را پیمود تاپ صدا می هایش که تاپ ها باال رفت و با گالوش سنگ از تخته. ك گفترت

هاي کوچه  واقع بود رسید چراغ» مونتري«وقتی به آزمایشگاه تجارتی خود که در کوچه کنسروسازي 
  .روشن شده بود

آزمایشگاه دکتر ساختمان کوچک ولی محکمی بود که یک نیمه آن در خشکی قرار داشت و نیمه 
در هر دو طرف ساختمان . هاي خلیج کار گذاشته بودند هایی بنا شده بود که در آب دیگرش روي پی

هاي چوبی باال رفت و در را  پله دکتر از. هاي بزرگ ساردین غوغا کرده بودند ها با قوطی کنسروفروشی
هاي زندانی در  ها زدند و گربه هایشان خود را به باال و پایین سیم هاي سفید در قفس گشود، موش

کننده اتاق عمل را روشن کرد و  دکتر فیلیپز چراغ خیره. جاهاي خود براي شیر میومیو راه انداختند
  .پشتی خیس خود را روي زمین انداخت کوله

زیستند رفت، تکیه داد و به آنها  اي که مارهاي زنگی در آن می هاي شیشه نجره نزدیک قفسکنار پ
اما سرهایشان . دسته چنبر زده بودند و راحت کرده بودند هاي قفس دسته مارها در گوشه. نگریست

 نگریست اما همین که مرد جوان به قفس تکیه داد، هاي تارشان انگار به چیزي نمی چشم. واضح بود
هاي سیاه و پشت صورتی رنگ بیرون آمدند و آرام به باال و پایین تکان  هاي شکافدارشان با نوك زبان

  .ها را تو کشیدند خوردند و بعد که مارها او را شناختند زبانک

یک کتري آب روي بخاري . دکتر فیلیپز کت چرمیش را درآورد و آتشی در بخاري آهنی افروخت
اش که روي زمین بود نگاه  پشتی بعد ایستاد و به کوله. لوبیا در آن انداختگذاشت و یک قوطی حلبی 

 



اي، چشمان کسی که زیاد به میکروسکپ  اندام بود و چشمان آرام کار کرده مردي جوان و باریک. کرد
  .نگرد و ریش بور کوتاهی داشت می

آرام  ي عمارت را آرامها هاي کوچک پایه موج. بخاري گرگر صدا کرد و گرمایی از آن بیرون زد
هاي حیوانات دریایی  هاي انباشته از نمونه هاي اطراف اتاق پشت سر هم مردنگی در قفسه. شستند می

دکتر دري را گشود و به اتاق خوابش که یک حجره . شد بود که به وسیله آزمایشگاه خرید و فروش می
یک صندلی چرمی ناراحت بود  انباشته از کتاب، با یک تختخواب سفري و یک چراغ روي میزي و

اش را پا کرد، وقتی به اتاق اول برگشت آب در  هاي پشمی پایی هایش را درآورد و دم گالوش. رفت
  .کرد کتري زمزمه می

اش را روي میز برابر نور سفیدرنگ چراغ گذاشت و ده بیست تا ستاره دریایی معمولی از آن  پشتی کوله
هاي پر سر و صداي  اش متوجه موش هاي کارکشته چشم. میز چیدآنها را پهلوي هم روي . درآورد

 .یک مشت دانه از یک پاکت کاغذي درآورد و در ظرف غذاي آنها ریخت. هاي سیمی شد قفس
یک بطري . ها انداختند ها پایین جستند و خود را روي دانه ها در یک چشم به هم زدن از سیم موش

پاي کوچکی در آن شناور بود و ظرف دیگري  رفی که هشتاي بود، میان ظ شیر روي یک قفسه شیشه
اما . ها متوجه شد داشت و به قفس گربهدکتر فیلیپز بطري شیر را بر. که ماهی مخصوصی در آن بود

پلنگی مو  هاي شیر را پر بکند در قفس را باز کرد و به آرامی یک گربه بزرگ آل پیش از اینکه ظرف
اي نوازش کرد و بعد او را در صندوق کوچکی که رنگ سیاه  به را لحظهگر. فرفري را از آن بدر آورد
یعنی (درش را بست و آن را قفس کرد و بعد شیري را که گاز به اتاق مرگ . به آن زده بودند گذاشت

گذشت دکتر  ضمن آنکه تقالي کوتاه و آرامی در صندوق سیاه می! فرستاد باز کرد می) همان صندوق
  .ها زیر دستش قوز کرد یکی از گربه. هاي دیگر از شیر پر کرد گربه ها را براي نعلبکی

شیر گاز را به حال خود گذاشت . صندوق اکنون آرام بود. دکتر آرام خندید و گردن او را ناز کشید
جوشید و با جوش و  قل می روي بخاري کتري آب قل. زیرا صندوق در بسته باید پر از گاز باشد

دکتر فیلیپز قوطی حلبی را با یک انبرك بزرگ درآورد، . خورد از لوبیا می خروش به دور قوطی پر
هاي  خورد، متوجه ستاره سرش را باز کرد و لوبیاها را در یک بشقاب بلور ریخت و درحالی که می

شان خط سفیدي بود، قطرات ریز مایع  هاي دریایی که روي هر پره از ستاره. دریایی روي میز بود
ها  لوبیاها که تمام شد بشقاب را در روشویی گذاشت و به طرف قفسه اسباب. کرد ش میسفیدرنگی تراو

  .رفت
ها را یکی بعد از  ظرف. اي کوچک درآورد هاي شیشه از این قفسه یک میکروسکپ و یک دسته ظرف

از ساعتش را . هاي دریایی ردیف کرد دیگري به وسیله شیري از آب دریا پر کرد و آنها را کنار ستاره



هاي زیر بنا را  هاي کوتاه پایه ها با آه موج. مچش باز کرد و آن را روي میز زیر نور سفید گذاشت
در همین لحظه صداي پاي . هاي دریایی خم شد چکانی درآورد و روي ستاره شستند، از کشو قطره می

ی دکتر جوان رفت وقت. هاي چوبی به گوش خورد و محکم در را کوبید اي روي پله کننده آرام ولی عجله
 .زن بلند قد و الغري در آستانه در ایستاده بود. در را بگشاید اثري از ناراحتی بر صورتش آشکار شد

موهاي صاف و سیاهش که در قسمت پیشانی مسطحش کوتاه چیده شده بود، درهم . سر تا پا سیاه بود
  .و برهم بود

از توي گلو با صدایی نرم . درخشید نوري قوي می هاي سیاهش با چشم. انگار باد آن را آشفته کرده بود
  : گفت

  . خواهم با شما حرف بزنم اجازه هست بیایم تو؟ می  ـ

  : میلی گفت دکتر از روي بی

  . باید کارهایی را سر وقت تمام کنم. االن سرم خیلی شلوغه  ـ

  . اما از جلوي در کنار رفت و زن بلند قامت تو آمد

  . من حرف بزنید کنم تا شما بتوانید با صبر می  ـ

  : خواب آورد و عذر خواست در را بست و صندلی ناراحت را از اتاق

  . دانید حاال موسم کارماست و من باید خیلی کار انجام بدهم می ـ 

کننده براي موارد معمولی  کردند و او توضیحات خسته هاي صد تا یک غاز می آمدند و سؤال ها می خیلی
  . گفت میوار آنها را  از بر داشت و طوطی

  . هایتان گوش خواهم داد چند دقیقه دیگر به حرف. بفرمایید ـ 

چکان مایعی را که از میان شیارهاي ستاره دریایی  مرد جوان با قطره. زن بلند قامت به میز تکیه داد
کرد جمع آورد و آن را در کاسه آب ریخت و بعد مایع سفید رنگی را هم در همان کاسه  تراوش می

  :چکان آب را به آرامی به هم زد و شروع کرد تندتند توضیحات معمولی را دادن هریخت و با قطر

جذر و مدي قرار گیرد،  رسد اگر در آب آرام و بی وقتی ستاره دریایی به سن بلوغ جنسی می ـ 



. کنم اند انتخاب می هایی را که به حد بلوغ رسیده من نمونه! کند هاي نر یا ماده را از خود دفع می نطفه
هاي نر و ماده را به هم  اکنون تخمک. دهم آورم و در وضع آرامی قرار می آنها را از آب دریا بیرون می

در عرض ده دقیقه . ریزم بعد قدري از این مایع در هریک از این ده گیالس مدرج می... ام آمیخته
و بعد سر هر بیست کشم بعد گروه دوم را  ام با جوهر نعناع می آنهایی را که در گیالس اول گذاشته

آورم و  هاي خاصی را در موارد معین تحت تجربه می کشم و بنابراین مرحله دقیقه یک دسته را می
  .سازم شناسی آماده می گذارم و براي مطالعات مربوط به زیست دسته روي شیشه میکروسکپ می دسته

  
  : بعد. و سکوت کرد

  خواهید دسته اول را زیر میکروسکپ ببیند؟  ـ می

  . ه متشکرمـ ن

زن به . خواستند از پشت میکروسکپ نگاه کنند همه مردم همیشه می. زده به طرف زن برگشت شتاب
هاي سیاه زن به او متوجه بود اما انگار  چشم. کرد فقط به او نگاه می. نگریست هیچوجه به میز نمی

هیچ رنگ . هسیاه سیا. او فهمید چرا؟ سیاهی چشمش درست همرنگ مردمک چشمش بود. دیدش نمی
  .مشخصی بین آن دو نبود

اعتنایی زن  کرد، بی اش می ها کالفه هرچند جواب دادن به سؤال. دکتر فیلیپز از جواب او دلش گرفت
  . میلی به برانگیختن زن در او بیدار شد. کرد خاطرش را رنجانید نسبت به کاري که می

ها دوست ندارند این  بعضی. بایست انجام بدهم اي که باید منتظر نتیجه باشم کاري را می ـ در ده دقیقه
  .شاید بهتر باشد بروید به آن اتاق تا کار من تمام بشود. کارها را ببینند

  : زن با آهنگ نرم و یکنواخت گفت

  .کنم تا فرصت پیدا بکنید با من حرف بزنید من صبر می. خواهد بکنید نه، هر کاري دلتان می  ـ

چشمانش . خودش کامالً راحت نشسته بود. دامانش آرمیده بودهاي زن در کنار هم روي  دست
 . درخشید اما بقیه بدنش انگار در یک حالت اشتیاق و تحریک بالتکلیفی بود می

 .»ها پیداست ها نیز تقریباً به پستی تحول قورباغه، به خوبی از نگاه ترین نوع تحول پست«: مرد اندیشید
یک گهواره . اعتنایی که به کار او داشت باز منصرفش کرد از حالت بیمیل به تحریک و برانگیختن زن 

 



چاقوهاي کوچک جراحی را آورد و سرنگ بزرگی را به یک بادکنک . چوبی آورد و نزدیک میز گذاشت
الستیکی وصل کرد و از اتاق مرگ نعش گربه مرده را درآورد و آن را در گهواره گذاشت و پاهاي 

  .هاي گهواره بست شههاي گو گربه را به قالب

گربه در نور چراغ نیش وا . هنوز در نهایت راحتی بود. زن تکان نخورده بود. زیرچشمی به زن نگاه کرد
دکتر فیلیپز ماهرانه پوست خرخره . هاي تیزش کلید شده بود زبان صورتی رنگش الي دندان. کرده بود
با مهارت کاملی سوزن را در رگش . را یافتبا چاقوي کوچکی گلویش را چاك داد و شریانی . او را برید
  :آن را با زه بست و توضیح داد. فرو کرد

بعد پالسما را به سیستم وریدي و گلبول قرمز را به سیستم شریانی تزریق خواهم . مایع ضدعفونی  ـ
  .شناسی هاي زیست هاي عمل جراحی، کالس براي خونریزي. کرد

. هیچ تأثري به گلوي باز گربه نگاه کرد بی. ن انگار غبار گرفته بودهاي سیاه ز چشم. باز به او نگاه کرد
 :دکتر فیلیپز به ساعتش نگاه کرد و گفت. پاك بود بریدگی پاك. یک قطره خون هم حرام نشده بود

  .و چند قطعه متبلور جوهر نعناع در گیالس مدرج اول ریخت» وقت دسته اول«

. کردند زق می رفتند و آهسته زق ها باال می یشان از سیمها ها در قفس موش. کرد زن عصبانیش می
چند تکه ذغال در بخاري . خورد مرد جوان لرزید ها می هاي کوچک به پی هاي زیربنا با لرزه موج

و متوجه شد که چقدر فاصله میان لب زیري » اکنون تا بیست دقیقه بیکارم«: انداخت و نشست و گفت
  .و نوك چانه زن کوتاه است

سرش بلند . آمد از بیخودي عمیقی که در آن غرق گشته بود بیرون می. شد گار زن آهسته بیدار میان
هایش همچنان در  دست. هاي سیاه غبارآلودش به اطراف اتاق گردید و بعد به او متوجه شد شد و چشم

  .دامانش کنار هم آرمیده بود

   ؟مار دارید. من منتظرتان بودم  -

  : مرد تقریباً گفت

هایی که پادزهر درست  گیرم و به آزمایشگاه تقریباً ده بیست تا مار زنگی دارم زهر آنها را می! ـ چرا
  .فرستم کنند می می

هایش او را  مثل اینکه چشم. کرد اما نگاهش تنها به او متمرکز نشده بود زن همچنان به او نگاه می



  . پایید پوشانید و به شعاع یک دایره بزرگ تمام اطراف او را می می

  مار نر دارید؟ مار زنگی نر؟   ـ

یک روز صبح آمدم و دیدم که مار بزرگی با مار کوچکی نزدیک شده . دانم که دارم اتفاقاً می. بله  ـ
دانید؟ یقین دارم که مار نر  می. افتد این حالت وقتی که مارها در بند هستند خیلی کم اتفاق می. است
  . دارم

  ـ کجاست؟ 

  . اي توي قفس شیشه. دم پنجره. ـ اوناها

  : روي او قرار گرفت برگشت و روبه. هاي آرامش تکان نخورد اما دست. سر زن آهسته چرخید

  ـ اجازه هست ببینمش؟ 

ها چنبر مارهاي زنگی به هم پیچیده و درهم  روي شن. مرد پا شد و به طرف قفس کنار پنجره رفت
اي مردد ماند و بعد باال و پایین به  و لحظهها بیرون آمد  اما سرهایشان واضح بود، زبانک. شده بود

دکتر فیلیپز سرش را با حرکتی عصبی برگردانید، زن . حرکت آمد و هوا را درحال نوسان مزمزه کرد
  .کنارش ایستاده بود

هاي عمارت و  چلپ آب را میان پی فقط صداي چلپ. صداي پا شدن او را از روي صندلی نشنیده بود
  : زن به نرمی گفت. ها شنیده بود یمها را روي س گریز موش

  گفتید؟  ـ کدامش مار نري است که می

  :مرد به مار کلفتی که به رنگ خاکستري چرك بود و تنها در گوشه قفس چمباتمه زده بود اشاره کرد

هاي اقیانوس معموالً  اند، مارهاي کناره آن را از تگزاس آورده. پنج پا درازي آنست. ـ این یکی
خواهم به دیگران غذا بدهم مجبورم او را از قفس  وقتی می. ها را خورده است همه موش او. کوچکترند
  .در بیاورم

 .لرزید اي طوالنی همچنان می زبانک شکافدار بیرون آمد و لحظه. مغز مار نگاه کرد زن به سر خشک بی
  : گفت



  ـ مطمئن هستید که نر است؟ 

  : زبانی گفت مرد با چرب

من دوست ندارم . آید شان اشتباه از آب در می تقریباً هر اظهارنظري درباره. ارندد ـ مارهاي زنگی خنده
  . توانم به شما اطمینان بدهم که نر است اما بله می... عقیده معینی درباره آنها بگویم

  : گفت. خورد نگاه زن از روي سر صاف مار تکان نمی

  ! ـ آن را به من بفروشید

  : مرد داد زد

  . فروشمـ بفروشم؟ به شما ب

  هاست، نیست؟  ـ شغل شما فروش نمونه

  . فروشم فروشم؛ البته می خیلی خوب، می. البته. ـ بله

  دالر؟  10دالر؟  5ـ چند؟ 

  . شما اطالعی از مار زنگی دارید؟ ممکن است نیشتان بزند... دالر ارزش ندارد، اما 5ـ نه بیشتر از 

  : اي به او نگاه کرد و گفت زن لحظه

خواهم اینجا  خواهم مال من باشد، می خواهم همین جا باشد؛ اما می با خود ببرم، می خواهم او را ـ نمی
  .بیایم و تماشایش بکنم و غذایش بدهم و بدانم که مال من است 

  : دالر درآورد 5و در کیسه کوچکی را باز کرد و 

  !بیایید حاال مال من است -

  : کتر فیلیپز ترسید و گفتد

  . ش بکنید، دیگر الزم نیست بخریدشتوانید بیایید و تماشای ـ می



  . خواهم مال خودم باشد ـ می

  : دکتر فریاد زد

   خدایا وقت از یادم رفت -

  :و به طرف میز دوید

  . اما زیاد اهمیت ندارد. سه دقیقه گذشته  -

خود به طرف قفس مار،  چند قطعه متبلور جوهر نعناع در گیالس مدرج دسته دوم انداخت و خودبه
  : نگریست کشیده شد؛ زن پرسید اده بود و هنوز خیره به مار میآنجا که زن ایست

  خورد؟  چی می  ـ

  . هایی که در آن قفس آنجا هستند دهم؛ از موش موش سفید بهشان می  ـ

  .خواهم غذایش بدهم شود او را در یک قفس تنها بگذارید؟ می می  ـ

ها سه چهار ماه هیچ چیز  مارها بعضی وقت. غذا الزم ندارد، این هفته یک موش تمام خورده  ـ
  . یک مار داشتم که یکسال تمام هیچی نخورد. خورند نمی

  : اش پرسید با صداي یکنواخت و آهسته

  ـ ممکن است یک موش به من بفروشید؟ 

  : اش را باال انداخت مرد شانه

 25دهم، قیمت موش  خورد؟ بسیار خوب نشانتان می خواهید ببینید مار چطور غذا می می. ـ فهمیدم
ولی از نظر دیگر فقط مار ناهار خود را . تر است نظر از جنگ گاو وحشی دیدنی از یک نقطه. نت استس

  . کند تناول می

خواستند بازي بکنند و لذت  هایی که با اعمال طبیعت می آهنگ کالمش به تلخی گراییده بود، او از آدم
توانست هزارها حیوان را به خاطر  می .یک نفر طبیعیدان بود. او مردي بود ورزشکار. آمد ببرند بدش می



  .اي هم راضی نبود علم بکشد اما براي لذت شخصی حتی به آزار حشره

زن سرش را به آرامی به طرف او گردانید و آغاز تبسمی بر . باره فکرهایش را کرده بود قبالً در این
  :گفت. هاي نازکش شکل گرفت لب

   یک قفس دیگر گذارمش در خواهم به مار غذا بدهم، می می -

مرد به جلو پرید و او را . کند در قفس را باز کرد و دستش را کرد تو و پیش از اینکه مرد بداند چه می
  : وحشیانه پرسید. در با صدا بسته شد. به عقب کشید

  . اید؟ ممکن است چنان حالتان را بد بکند که هیچ کاري از دست من برنیاید ـ مگر دیوانه

  : به آرامی گفت

  . خودتان در قفس دیگر بگذاریدشـ پس 

نگرد هراس دارد؛  هاي سیاهی که انگار به هیچ چیز نمی دکتر فیلیپز تقریباً لرزید و دریافت که از چشم
  دانست چرا؟ کامالً گناه است و نمی. احساس کرد کار خطایی است که موش را در قفس بگذارد

اما این آرزو، این میل . و آنها تماشا کرده بودند غالباً براي این و آن موش در قفس مارها انداخته بود
  : گفت. سعی کرد خودش را مجاب بکند. داد در این شب او را رنج می

دارد که به مار با نظر احترام  شما را وا می. دهد خیلی تماشایی است به شما طرز کار مار را نشان می -
ها  ها و ترس کنم این خیالبافی من فکر می. کنند هایی می ها درباره مارهاي کشنده خیالبافی خیلی. بنگرید

اما اگر آدم واقعیت امر را ببیند که  .کند از این نظر است که آدم خودش را به جاي موش فرض می
 .پرد موش در چنگال مار است ترس از سرش می

باز کرد و  چوب درازي را که سرش یک دام چرمی تعبیه شده بود، از دیوار برداشت در قفس مارها را
اي  کننده فش خشک و سوراخ صداي فش. دام چرمی را به سر مار بزرگ انداخت و آن را محکم کرد

هیکل کلفت مار پیچ و تاب خورد و خود را به دسته چوب زد و مرد او را از قفس . تمام اتاق را گرفت
کم  فش او کم شمار یک لحظه آماده نیش زدن ایستاد اما ف. درآورد و به قفس غذاخوري انداخت

  .اي خزید به گوشه. متوقف شد



  : مرد جوان توضیح داد. را نقش کرد و آرام ماند 8با هیکل بزرگش شکل 

کنم اگر بخواهم  فکر می. خیلی وقت است که آنها را دارم. بینید این مارها کامالً اهلی هستند می -
خواهم این  من نمی. زند ا دیر یا زود میاما به عقیده من مار، هر مارگیري ر. توانم با دست بگیرمشان می

  . .تجربه را بکنم

با . زن در برابر قفس جدید رفته بود. نفرت داشت که موش را در قفس بیندازد. به زن خیره نگاه کرد
  :هاي سیاهش به سر سخت مار خیره شده بود گفت چشم

  . ـ موش را در قفس بیندازید

چنین احساسی . سوخت ها می به علتی دلش به حال موش. ها رفت میلی سر قفس موش دکتر از روي بی
ها هجوم کرده  هایی افتاد که مقابل او به سیم هایش به توده سفید بدن چشم. هرگز در او پیدا نشده بود

  :و ناگهان خشمگین به زن رو کرد »؟مش را؟ کدامشان باید قربانی بشودکدا«: فکر کرد. بودند

ندازم تا یک جنگ واقعی را تماشا بکنید؟ ممکن است حتی گربه غالب اي در قفس بی بهتر نیست گربه -
  .فروشم اي بهتان می اگر میل داشته باشید گربه. اما اگر فائق بشود، ممکن است کلک مار را بکند. بشود

  : زن حتی به او نگاه نکرد؛ گفت

  . خواهم مارم غذا بخورد ـ موش بیندازید، می

هایش دم یک موش را یافتند؛ موش چاق و  دستش را برد تو؛ انگشتها را باز کرد و  در قفس موش
هاي او را گاز  هاي قرمز داشت از قفس بیرون کشید؛ موش کوششی کرد تا انگشت اي را که چشم چله

حرکت آویزان ماند؛ تند طول اتاق را پیمود، در قفس غذاخوري را باز  بگیرد و چون نتوانست از دمش بی
  .ها پرتاب کرد نکرد و موش را روي ش

  ! ـ حاال تماشا کنید

زبان مار تندتند . هایش به مار که آرام دراز کشیده بود، دوخته شده بود زن جوابی نداد؛ چشم. داد زد
موش با پاهایش به زمین نشست؛ برگشت و . کرد رفت و هواي قفس را مزمزه می آمد و تو می بیرون می

ها ور جهید و همینطور که حرکت  خیال روي شن بعد بیدم لخت صورتی رنگ خودش را بو کرد و 
هاي عمارت آه کشید، یا  کرد؛ اتاق آرام بود؛ دکتر فیلیپز ندانست آیا آب میان پایه کرد آنها را بو می می



  .زن بود که آه کشید

ام و مار آر. شد شد و منقبض می خورد؛ دوال و راست می از گوشه چشم پیکر زن را دید که پیچ و تاب می
رفت؛ حرکتش چنان تدریجی و چنان آرام بود که انگار  آمد و بیرون می آهسته تکان خورد؛ زبانش تو می

اش را  در گوشه دیگر قفس موش سر دو پا نشسته بود و موهاي سفید لطیف سینه: جنبید اصالً نمی
سکوت براي . کرد حفظ می sرفت و درازیش همچنان یک منحنی گود را به شکل  لیسید؛ مار جلو می می

  : بلند گفت. دود مرد جوان خردکننده بود؛ احساس کرد که خون به صورتش می

تقریباً حیوانات . کارند مارهاي زنگی خیلی محافظه. کند تماشا کن، منحنی موقع جنگ را حفظ می -
غذاي یک مار به مهارت و دقت یک عمل جراحی .ساختمان بدنشان خیلی دقیق است. ترسویی هستند

  . رود خود با اعضاء و آالت خودش ور نمی بی. شود رف میص

اش ادامه  خیال به لیسیدن سینه موش نگاه کرد، مار را دید و بعد بی. مار اکنون به میان قفس رسیده بود
  : مرد جوان گفت. داد

   .ترین چیزهاست وحشتناك. این زیباترین چیزهاي جهان است -

سرش را به اندازه چند بند انگشت از زمین بلند . ک شده بودمار اکنون نزدی. زد و نبضش به سرعت می
دکتر . گرفت گرفت نشانه می گرفت، فاصله می خزید، نشانه می سر آهسته جلو و عقب می. کرده بود

  .عقش گرفت. فیلیپز باز به زن نگاه کرد

با چهار پا برجست . موش نگاه کرد و مار را دید. فقط بفهمی نفهمی. نه تکان زیاد. خورد زن هم تکان می
انگار زیر یک ضربت . مثل برق بود، موش لرزید. دیدنش ممکن نبود! و عقب نشست و آنگاه ضربه نیش

زبانش . مار به عجله به گوشه قفس به همانجا که آمده بود عقب نشست و راحت ماند. لرزید نامریی می
  : دکتر فیلیپز فریاد زد. کرد مدام کار می

  .نیش او ممکن است به قلبش هم رسیده باشد. هایش گردهدرست میان ! ـ آفرین

ناگهان به هوا پرید و بعد . زد نفس می مثل دم آهنگري کوچک سفیدرنگی نفس. موش ساکت ایستاده بود
راحت . زن تمدد اعصاب کرد. پاهایش یک لحظه لگد متشنجی انداخت و بعد مرد. به پهلو به خاك افتاد

  : مرد جوان پرسید. مدآ مثل اینکه خوابش می. شد



  ارضاء احساسات بود؟ نه؟ . ـ خوب

  : آلودش را به او متوجه کرد و پرسید هاي مه زن چشم

  ! خوردش؟ ـ حاال می

  . براي این کشتش که گرسنه بود. بیخود که نکشتش. خوردش ـ البته که می

  : هاي دهان زن باز کمی باال رفت، دوباره به مار نگریست و گفت گوشه

  !خوردش بینم چه جوري میخواهم ب ـ می

با ناز به موش . دیگر در پشت گردنش انحنایی نداشت. اي که خزیده بود بدر آمد دوباره مار از گوشه
جسد را به آرامی با بینی نامعلومش بو کرد . شد و مجهز بود که در صورت لزوم عقب بنشیند نزدیک می

مثل اینکه . اش لمس کرد م جسد را با آروارهاز مردنش که اطمینان یافت سر تا د. و کمی سر برداشت
دکتر فیلیپز . اش را شل کرد عاقبت دهان باز کرد و لوالي آرواره. بوسید گرفت و می آن را اندازه می

اگر دهانش را باز بکند عقم «: اش تصمیم گرفت که به زن نگاه نکند فکر کرد برخالف میل قلبی
  .چشم از زن بردارد و موفق شد که کامالً» ترسم نشیند، می می

هایش او را  فک. اش را با سر موش میزان کرد و بعد با یک حرکت آهسته دور موش حلقه زد مار آرواره
دکتر فیلیپز بازگشت و . هایش دوباره او را محکم گرفت محکم گرفت و تمام گلویش به جلو خزید و فک

  : به تلخی گفت. سر میز کارش رفت

  . را از دست بدهم، سري کامل نخواهد شدشما باعث شدید دسته اول  -

هاي مدرج را زیر میکروسکپ متوسطی گذاشت و به آن نگاه کرد و بعد خشمگین محتوي  یکی از گیالس
ها آنگونه فرو نشسته بودند که فقط زمزمه نمناکی از زمین به  موج. ها را در روشویی ریخت تمام بشقاب

  .رسید گوش می

در برابر گربه . هاي دریایی را در آب سیاه دریا انداخت ي را گشود و ستارها مرد جوان با پایش دریچه
طور مضحکی در برابر نور نیش وار  گربه که در گاهواره به چهار میخ کشیده شده بود و به. مکث کرد
الستیک فشاري را بست، سوزن را درآورد و رگ را . بدنش از مایع ضدعفونی پف کرده بود. کرده بود
  : پرسید. هم بست



  ؟قهوه میل دارید -

موش بلعیده شده بود، فقط یک بند انگشت از دم . به طرف او که در برابر قفس مار ایستاده بود رفت
گلو باز پر باد شد و دم هم فرو . صورتی رنگش مثل نوك یک زبان زیادي از دهان مار بیرون مانده بود

 8اي خزید و به شکل عدد  به سنگینی به گوشه ها با صدا روي هم قرار گرفتند و مار بزرگ فک. رفت
  .بزرگی درآمد و سرش را روي شن گذاشت

  : زن گفت

ها را هم  دهم پول موش روم اما برخواهم گشت و زود به زود مارم را غذا می من می. حاال خوابیده -
  . برم خواهم حسابی غذا بخورد و گاهی هم مارم را با خودم می می. دهم می

  : ي یک چشم به هم زدن از خواب مبهم بیدار شد و گفتهایش برا چشم

  .خواهم زهرش را داشته باشد، شب بخیر یادتان باشد او مال من است، زهرش را نگیرید، می -
  

ها شنید اما نتوانست صداي راه  دکتر صداي پاهایش را روي پله. و تند به طرف در رفت و خارج شد
سعی کرد . یپز یک صندلی برداشت و برابر قفس مار نشستدکتر فیل. رو بشنود رفتنش را روي پیاده

خیلی چیزها راجع به «: اندیشید. نگریست مرتب کند آلود می افکار خود را همانگونه که به مار خواب
. شاید خیلی تنها هستم. شود اما چیزي دستگیرم نمی. ام عالمات و رموز جنسی از نظر روانشناسی خوانده

  .»رود نه دستم به کاري نمی... دانستم گر میکشتم، ا کاش مار را می

خواهم  نمی. گذارمش روم و تنها می وقتی بیاید می«: تصمیم گرفت. ها منتظر ماند که زن بازگردد هفته
گذشت دنبال او هم  ها دکتر وقتی از شهر می اما او هرگز نیامد، ماه. »ریخت این لعنتی را دوباره ببینم

. اما او را هرگز دوباره ندید. هاي بلند قامتی رفت به خیال آنکه شاید او باشد گشت چند بار دنبال زن می
 !... هرگز

  

  


