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باسمه تعالی
من و جاش ازخانه جدیدمان متنفر بودیم.
البته این را بگو یم که خیلی بزرگ بود و در مقایسههه با خانه ی قدیمی مان،یک
خانه ا شرافی ح سابی بود؛یک خانه آجری قرمز بلند،با سقف کج سیاه و چند
ردیف پنجره که سایبان های سیاهی داشتند.
از خ یابن که نگاهش کردم،با خودم فکر کردم،که خیلی تار یک اسهههت.ک
ساختمان یک جوری تاریک بود،انگار خودش را تو سایه ی درخت های پیر و
گره داری که رو یش خم شده بودند،قایم کرده بود.
با اینکه فقط دو هفته از ماه جوالی می گذشهههت،حیاط جلو یی پر از برگ های
خشک قهوه ای بود و وقتی کر و کر از سر باالیی ورودی اختصاصی جلو خانه
باال میرفتیم،برگ ها زیر کفش های کتانی مان خرچ و خرچ صدا میکردند.
همه جا علف هرز از البه الی برگ های خشهههک بیرون زده بود.تو باغچه ی
کنار ایوان جلو یی خانه،آن قدر علف در آمده بود که دیگر خود باغچه معلوم
نبود.
غصهههه ام گرفت و تو دلم گفتم،این خانه آدم را میترسهههاند.جاش هم حتما تو
همین فکر بود.چون وقتی چشههممان به خانه افتاد،هر دو با صهههدای بلند آه
کشیدیم.
آقای داز ،کارمند جوان و خوشههروی دفتر معامالت ملکی مح که مارا آنجا
آورده بود،نزدیک ساختمان ایستاد و رو یش را برگرداند.
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با چشههم های آبی رگه دارش،اول به جاش و بعد به من نگاه کرد و پرسهه ید:
چطوره؟میپسندید؟
پدر که داشههت پیراهنش را تو شههلوارش فرو میکرد-آخر پدر یک کمی اضههافه
وزن دارد و پیراهنش همی شه از شلوارش در می آید-توضیح داد:جاش و آماندا
از این جا به جایی خوش حال نیستند.
مادرم که در آن لحظه دست هایش را تو جیب های شلوار جینش فرو کرده بود
و به طرف در ورودی میرفت لبخندی به آقای داز زد و ًافه کرد:حتما علتش را
میدونید.جدا شدن از دوست ها و آمدن به یک جای جدید و غریبه.
جاش سههرش را تکان تکان داد و گفت:خوب گفتی،عجیب و غریب!این خونه
خیلی عوضیه.
آقای داز جلو خنده اش را گرفت.دسههتش را روی شههانه ی جاش گذاشههت و
گفت:خب،البته در قدیمی بودن این خونه که شکی نیست.
پدر لبخ ندی تحو ی آ قای داز داد و گ فت :جاش،این خو نه فقط یک کمی
دسههتکاری الزم داره.مدت هاسههت که کسههی اینجا زندگی نکرده و باید رو به
راهش کرد.
مادر دسههتی به مو های صههاف و تیره اش کشههید،لبخندی به جاش زد و دنبال
حرف را گرفت:ببین چقدر بزرگه!انقدر جا داره که می تونیم یک اتاق دم د ستی
و احتماال یک اتاق بازی هم داشته باشیم.برای شما خیلی خوب می شه.مگه نه
آماندا؟؟
شانه ام را بال انداختم و چیزی نگفتم.
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نسیم خنکی آمد و پشتم یخ کرد.با اینکه روز تابستانی دل نشینی بود،هر چه به
خانه نزدیک تر میشدیم،احساس سرمای بیشتری میکردم.
حدس زدم به خاطر آن درخت های پیر و بلند است.تو ماشین حسابی داغ بود
و من یک شورت تنیس سفید و یک تی شرت بی آستین آبی پوشیده بودم.ولی
حاال داشتم از سرما یخ میزدم.فکر کردم توی خانه گرم تر باشد.
آقای داز از مادر پرسید:چند سالشونه؟
مادر جواب داد:آماندا دوازده ساله ا ست،جاش هم یک ماه پیش یازده سالش
تموم شد.
خیلی به هم شبیه اند.نفهم یدم آقای داز میخواسهههت با گفتن این حرف از ما تعریف کند ،یا نه.الب ته
بیراه هم نگفت.
من و جاش هر دو قد بلند و الغریم و مث پدر،موهای مان قهوه ای و فرفری
است و چشم های قهوه ای پررنگی داریم.
همه به ما میگو یند قیافه هایمان جدی است.
فص اول
قسمت دوم38 2
جاش با صدای خ شک و گرفته ای گفت:من واقعا دلم میخواد برگردم خونه.از
اینجا متنفرم.برادر من بی حوصههله ترین بچه ی دن یاسهههت.و وقتی درباره ی
چیزی تصههمیمش را بگیرد دیگر برو برگرد ندارد.یک خرده هم لوس تشههریف
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دارد.الاق به نظر من که اینطور اسههت.معموال وقتی برای چیزی الم ش هنگه راه
می اندازد حرفش را پیش میبرد.
شههاید من و جاش ظاهرا به هم شههبیه باشههیم.من خیلی از او پر حوصههله تر و
منطقی ترم.شاید به این خاطر که بزرگترم و دخترم.
جاش دست پدر را گرفته و به طرف ماشین میکشید.
بیا پدر زود از اینجا بریم.
میدانستم این دفعه جاش حرفش را پیش نمیبرد.
ما داشتیم به ان خانه اسباب کشی میکردیم و برو برگشتم هم نداشت.
آخر آن خانه را مجانی بدست اورده بودیم
یک عموی دوپشههت ان طرف تر پدر که ما حتی اسههمش را هم نشههنیده بودیم
مرده بود و خانه را در وصیت نامه اش برای پدر ارث گذاشته بود.
قیافه پدر بعد از خواندن نامه وکی تماشههایی بود .من که هیچ وقت ان منظره را
فراموش نمیکنم.
نامه را که خواند هورای بلندی کشید و شروع کرد به رقصیدن دور اتاق نشیمن.
طوری که من و جاش فکر کردیم پاک خ شده.
پدر نامه را چند بار خواند و برایمان توضیح داد:چارلز،عموی پدرم،تو وصیت
نامه اش یک خونه برامون گذاشته.تو یه شهری به نام دارک فالز.
من و جاش با هم گفتیم:هان؟؟؟دارک فالز کجاست؟
پدر شانه اش را باال انداخت.
مادر به طرف او رفت تا بتواند از باالی شهههانه اش نامه را بخواند،آن وقت
گفت:من اصال این عمو چارلز تو را یادم نمیاد.
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پدر اعتراف کرد که خودم هم همینطور.ولی حت ما مرد نازنینی بوده!وای
پسر!این خونه به نظرم افسانه ای میاد.
این را گفت و دست مادر را کشید واو را با خودش دور اتاق چرخاند.
پدر بد جوری ذوق زده شده بود.مدت ها بود که دنبال یک بهانه می گ شت تا
شغ دفتری خ سته کننده اش را ول کند و همه ی وقتش را صرف نو ی سندگی
بکند.این خانه ی مجانی درست همان بهانه ای بود که او الزم داشت
فص اول
قسمت سوم
و حاال یک هفته بعد از آن ماجرا،بعد از چهار ساعت رانندگي،رسیده بودیم به
دارک فالز و براي اولین بار خانه ي جدیدمان را مي دیدیم.هنوز توي خانه نرفته
بودیم و جاش مي خواست پدر به زور بکشد ت ماشین که برگردیم.
پدر که صبرش تمام شده بود د ستش را به زور از د ست جاش بیرون ک شید و
گفت:بس کن جاش.تین قدر منو نکش.
و بعد،در حالیکه معلوم بود از رفتار جاش خجالت میکشد،با بیچارگي نگاهي
به آقاي داز انداخت.فکر کردم وقتش است که کاري بکنم.
شهههانه ي جاش را گرفتم و یواش گفتم:بیا بریم جاش!من و تو قول دادیم که
ز ندگي تو دارک فالز رو امت حان کنیم و بیخودي نگیم از این جا خوشههمون
نمیاد؛یادت رفته؟؟؟
جاش بي آنکه دست پدر را ول کند جیغ کشید:من امتحانم رو کردم.این خونه
قدیمي و زشته.من ازش متنفرم.
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پدر با عصبانیت گفت:ما هنوز توي خونه هم نرفتیم.
آقاي داز نگاهي طوالني به جاش انداخت و گفت:بیاین بریم تو.
جاش با سماجت گفت من بیرون میمونم.
جاش بعضههي وقتا خیلي لجباز مي شههود.خب من هم مث او از دیدن آن خانه
ي قدیمیغصه ام شده بود.ولي محال بود مث او رفتار کنم.
مادر پرسید:جاش نمیخواهي اتاقت را انتخاب کني؟
 نه!من و جاش به طبقه ي باال نگاه کردیم.دوتا پنجره ي بزرگ و برجسههته کنار هم
از دیوار بیرون زده بودند؛به نظرم آمد آن پنجره ها هم مث دو تا چشههم بزرگ
سیاه به ما زل زده اند.
آقاي داز از پدر پرسید:چند وقته که تو خونه ي فعلیتون زندگي مي کنید؟
پدر یک لحظه فکر کرد و گفت:حدود چهارده سههال.بچه ها همه ي عمرشههون
اونجا زندگي کردند.
آقاي داز با همدردي گفت:جابه جا شدن همیشه سخته.
و بعد مرا نگاه کرد و گفت:مي دوني آماندا ،من همین چند سههال پیش اومدم
دارک فالز.من هم اولش این جا رو دو ست ندا شتم.اما حاال حاظر نی ستم هیچ
جاي دیگري زندگي کنم.
این را گفت و به من چشمک زد.وقتي لبخند مي زد چانه اش چال مي افتاد.
خیلي خب.بریم تو.باورتون نمیشه اما توي خانه واقعا قشنگه.همه غیر از جاش،دنبال آقاي داز راه افتادیم.
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جاش با لحني که بیشتر به بازپرسي شبیه بود،تا به سوال،پرسید :این دور و بر
بچه هاي دیگري هم زندگي مي کنند؟
آقاي داز سرش را تکان داد،خیابان را نشان داد و گفت:
مدرسه دو تا چهار راه اونور تره.
مادر سههري وسههط حرف پرید و گفت:مي بیني تا مدرسههه راهي نیسههت.دیگه
مجبور نیستي هر روز صبح کلي اتوبوس سواري کني.
جاش با لجبازي گفت:من از اتوبوس سواري خوشم میاد.
تصههمیمش را گرفته بود.با اینکه هر دو قول داده بودیم در مورد این تغییر خانه
سخت گیري نکنیم،خیال نداشت دست از سر پدر و مادر بردارد.
نمي دانم جاش فکر مي کرد با این لجبازي هایش به کجا مي ر سد.پدر همین
طوري هم کلي گرفتاري داشت.
فص اول
قسمت چهارم
یک نمونه اش اینکه هنوز نتوانسته بود خانه ی قبلی مان را بفروشد.
من دوست نداشتم خانه مان را عوض کنیم.ولی می دانستم ارث بردن این خانه
برای خانواده ی ما فر صت معرکه ای ا ست.از چپیدن توی خانه ف سقلی فعلی
مان خالص می شو یم و وقتی پدر آن خانه را بفرو شد،دیگر غ صه ی کم پولی
هم نداریم.
با خودم گفتم،جاش حداق با ید فرصهههت بدهد که خوبی و بدی این خانه
معلوم شود.
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یکمرتبه صدای پارس پتی از ماشین بلند شد.
پتی سگ ماست.یک سگ سفید پشمالو از نژائ تریر که همی شه هم با ادب و
سههر به زیر اسههت.پتی هیچ وقت از تنها ماندن در ماشههین ناراحت نمیشههد و
اعترا ضی نمیکرد.اما حاال با صدای بلند واق واق میکرد.زوزه می ک شید؛پنجه
هایش را به شی شه میک شید و میخوا ست هرطور شده بیاید بیرون.پتی معموال
همیشهههه به حرف من گوش می د هد؛برای همین داد زدم:سههها کت باش
پتی!!ساکت!
ولی این دفعه گوش نداد.
جاش گفت:االن میارمش بیرون.و بی کله به گرف ماشین دو ید.
پدر صدا زد:نه صبر کن.
ولی گمانم جاش وسط داد و فریاد های پتی صدای پدر را نشنید.
آقای داز گفت:بهتره بذارید سگ هم خونه رو ببینه.باالخره این جا خونه ی اون
هم هست.
چند ثانیه بعد،پتی مث برق روی چمن می دو ید.
برگ های قهوه ای زیر پایش را به هوا می پراند و واق واق کنان به طرف ما می
آمد.
اولش مث اینکه چند هفته اسهههت مارا ندیده جلو تک تک ما باال و پایین می
پرید و بعد کار عجیبی کرد.با حالت تهدید کننده ای شههروع کرد به غریدن و
پارس کردن به آقای داز.
مادر سرش داد زد:ب کن پتی.
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پدر با عذر خواهی به آقای داز گفت:تاحاال این کارو نکرده بود.جدی میگم
معموال خیلی دوستانه رفتار میکنه.
آقای داز گره کراواتش را ش کرد و در حالی که با احتیاط سگ عصبانی را می
پایید گفت:شاید یک بو یی از من حس می کنه.مثال بوی یه سگ دیگه.
باالخره جاش پتی را از آقای داز دور کرد و گفت:بس کن پتی.آقای داز دو ست
ماست.
پتی یک نگاه دیگر به آقای داز انداخت و یک نگاه به من و تصههمیم گرفت دور
حیاط چرخی بزند و زمین را بو بکشد.
آقای داز دستی به موهای بورش کشید و گفت:بریم تو.
و در ورودی را با کلید باز  .در توری را برایمان نگه داشت.من پشت سر پدر و
مادر وارد خانه شدم.
جاش سر حرفش ایستاد و گفت:من با پتی همین بیرون میمونم.
پدر خوا ست اعتراض کند ولی ت صمیمش عوض شد؛چند بار سرش را تکان
داد و با لحنی که معلوم بود خیلی کفرش در آمده گفت:عیبی نداره.من باهات
جر و بحث نمیکنم.نیا تو.اصال اگه بخوای می تونی همون بیرون زندگی کنی.
در آن لحظه،پتی سههرش را پایین انداخته بود و تو باغچه ی خشههکیده بو می
کشید و جلو می رفت .و جاش چشمش که چشمش به او بود،دوباره گفت:می
خوام پیش پتی باشم.
بچه ها اینجاهاش باحاله16 162 2....
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فص اول
قسمت آخر
آقای داز پشت سر ما وارد هال ورودی شد و در توری رابا احتیاط پشت سرش
بسههت.وبعد از اینکه نگاه دیگری به جاش انداخت به مادر لبخند زد و با لحن
مالیمی گفت:
نگران نباشید.
مادر باعذرخواهی گفت:بعضی وقتا خیلی لجباز می شه.و سرش را کرد تو اتاق
نشیمن:در مورد پتی هم خیلی متاسفم.نمی دونم این سگ چش شده بود.
آقای داز گفت:اشکالی نداره.
و بعد جلو افتاد و گفت:از اتاق نشههیمن شههروع می کنیم.فکر کنم از بزرگی و
جاداریش خیلی خوشتون بیاد.البته یه خرده دست کاری الزم داره.
آقای داز مارا تو تمام اتاق های خانه گرداند.کم کم داشههتم به هی جان می
آمدم.واقعا خانه ی خوبی بود .یک عالمه اتاق و یک عالمه کمد و رختکن
داشت.اتاق من خیلی بزرگ بود و حمام اختصاصی داشت.پنجره اش به سبک
قدیم یک سههکو داشههت که می توانسههتم رو یش بنشههینم و از آن باال خیابان را
تماشا کنم.
کاش جاش هم با ما آمده بود توی خانه.مطمئنم اگر می دانسههت داخ خانه
چقدر معرکه است،کم کم سر حال می آمد.
باورم نمی شد خانه ای این همه اتاق دا شته با شد.حتی یک اتاق زیر شیروانی
تر و تمیز داشههت با اثاثیه ی قدیمی و یک عالمه کارتن کهنه که روی هم چیده
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بودند و من و جاش می توان ستیم سر فر صت داخل شان را بگردیم و یک چیز
هایی پیدا کنیم.
من حسهاب وقت را نگه داشهتم.ولی انگار نیم سهاعتی توی خانه بودیم.گمانم
هر سه مان یک جور هایی سر حال آمده بودیم.
آقای داز نگاهی به سههاعتش انداخت،به طرف در خانه راه افتاد و گفت:خب
دیگه فکر کنم همه جارا نشونتون داده باشم.
من که ذوق زده شده بودم گفتم :صبرکنید.....من میخوام یه نگاه دیگه به اتاقم
بندازم.یک ثانیه بیشتر طول نمیکشه.
و دو تا یکی از پله ها باال رفتم.
مادرم پ شت سرم داد زد:عجله کن عز یزم.آقای داز حتما قرار های دیگری هم
دارند.
به پاگرد طبقه ی دوم رسههیدم و راهرو باریک را گرفتم و با عجله به طرف اتاقم
رفتم.وارد ا تاق که شهههدم ،با صهههدای بل ند گفتم:وای پسههر!و دیوار های
لخت،صدایم را برگرداندند.
خیلی بزرگ بود؛عا شق پنجره ی سکو دارش شده بودم.به طرف پنجره رفتم و
بیرون را نگاه کردم.از الی درخت ها ماشینمان را که توی راه ورودی پارک شده
بود دیدم؛پشههت سههرش آن گرف خیابان،چشههمم به خانه ای افتاد که درسههت
شک مال ما بود.
با خودم فکر کردم،تختم را ک نار دیوار،روبروی پنجره می گذارم ،جای میز
تحریرم هم آنجاست.حاال اتاقم جای کافی برای کامپیوتر هم دارد!
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یک نگاه دیگر هم به رختکنم انداختم ،یک رختکن بزرگ که سههقفش چراغ
داشت و طبقه بندی پهن و جاداری روی یکی از دیوارهایش نصب شده بود.
داشههتم به طرف در میرفتم و تو این فکر بودم که کدام یکی از پسههتر هایم را با
خودم بیارم،که چشمم به آن پسر افتاد.
یک لحظه تو درگاه اتاق ایستاد و یکمرتبه تو راهرو غیبش زد.
صدازدم:جاش؟بیا نگاه کن!
ولی.....او جاش نبود.
یک دلیلش اینکه موهایش بور بود.
صههدازدم:آهای!و دو یدم تو راهرو؛بیرون اتافم ایسههتادم و هر دو طرف را نگاه
کردم.
تو کی هستی؟ولی کسی تو راهرو نبود و در همه ی اتاق ها بسته بود.
با صدای بلند به خودم گفتم:هی آماندا! نکنه خیاالتی شدی؟
مادر و پدر از پایین صدایم می زدند.یک نگاه دیگر به راهرو تاریک انداختم و
مث برق برگشتم پیش آنها.
همین طور که از پله ها پایین می دو یدم،صهههدا زدم:آقای داز،این خونه جن
داره؟
انگار سوالم به نظرش با مزه آمده بود،چون هرهر خندید و باآن چ شم آبی رگه
دارش ن گاهم کرد و گ فت:م تاسهه فا نه ،نه.این خونه هر چی بگی داره غیر از
روح.خیلی از خونه های قدیمی این دور و بر جن دارند ا ما این جزوشههون
نیست.
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به نظرم آمد آن باال چیزی دیدم.خودم از حرفی که زدم،کمی احساس حماقت کردم.
مادر گفت:احتماال سایه بوده.این درخت های بلند،این خونه رو خیلی تاریک
کردند.
پدر جلو پیراهنش را پایین کشیئ و به من گفت:چرا نمیری بیرون پیش جاش و
براش از خونه تعریف نمیکنی؟من و مادرت باید راجع به بعضی چیزها با آقای
داز حرف بزنیم.
تعظیم کوچکی کردم و گفتم:چشههم ارباب.ومث بچه های حرف شههنو،دو یدم
بیرون که به جاش بگو یم حیف شد نیامد تو.
تو حیاط دنبالش گشتم و دوق زده صدازدم:جاش؟؟
یکمرتبه قلبم ریخت...
اثری از جاش و پتی نبود.
جاش!جاش!اول جاش را صدا کردم بعد پتی را ولی اثر از هیچ کدامشان نبود.
به انتهای راه ورودی دو یدم و توب ماشههین را نگاه کردم.آنجا هم نبودند.پدر و
مادر هنوز توی خانه داشههتند با آقای داز حرف میزدند.به هر دو طرف خیابان
نگاه کردم ولی اثری ازشان نبود.
-جاش!آهای جاش!
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باالخره پدر و مادر سرا سیمه از خانه بیرون آمدند.گمانم فریاد هایم را شنیده
بودند.من که کنار خ یابان بودم،از همانجا داد زدم:هرچه میگردم،جاش و پتی
را پیدا نمیکنم.
پدر گفت:شاید رفتند پشت خونه.
دوان دوان برگشههتم به طرف خا نه.تو خ یا بان آف تاب بود ولی همین که وارد
حیاطمان شدم،دوباره سایه و تاریک شد و هوا فوری خنک شد.
آهای جاش!کجایی؟برای این قدر ترسیده بودم؟این خیلی طبیعی بود که جاش م شغول پرسی زدن
در آ« دور اطراف باشد.ای کار همیشگی اش بود.
از بغ سههاختملن مث باد دو یدم.درخت های بلند روی آن قسههمت خانه خم
شده بودند و به کلی جلو نور خورشید را گرفته بودند.
حیاط پشتی خیلی بزرگ تر از آن بود که انتظار داشتم؛سک مستطی دراز که با
ش هیب کمی به طرف نرده های پشههت خانه س هرازیر میشههد.این حیاط هم مث
ح یاط جلو یی پر از علف های بلندی بود که از الی برگ های قهوه ای بیرون
زده بودند.
یک حمام سههنگی مخصههوص پرنده،یک وری روی زمین افتاده بود و پشههت
سرش پارکینگ قرار داشت که مث خود خانه از آجر تیره ساخته شده بود.
آهی جاش!جاش آن پ شت هم نبود.روی زمین دنبال رد ا یا عالمتی گ شتم که ن شان بدهد
او روی برگ ها دو یده.
پدر نفس زنان خودش را به من رساند و گفت:خب چی شد؟
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هیچ اثری ازش نیسهههت.این را گفتم و خودم تع جب کردم که چرا آن قدرنگرانم.
توی ماشین رو گشتی؟لحن پدر بیشتر عصبانی بود تا نگران.یک بار دیگر نگاه سریعی به حیاط انداختم جواب دادم:
بله.اول از همه اونجارو دیدم.باورم نمیشه که جاش یکمرتبه راه بیفته و بره.
پدر چشم هایش را چپ کرد و گفت:ولی من باورم می شه خودت که برادرت را
میشههناس هی،می دونی وقتی نتونه حرفش رو به کرس هی بنشههونه،چه رفتاری می
کنه.شاید می خواد ما خیال کنیم از خونه فرار کرده!
همین که من و پدر برگشتیم جلو خانه مادر پرسید:کجاست؟
من و پدر شههانه هایمان را باال انداختیم و پدر گفت:شههاید یک دوسههت پسههدا
کرده و همذاهش رفته.
وبعد دسههتش را باال آورد و موهای فرفری قهوه ای اش را خاراندوخودش هم
کم کم داشت نگران میشد.
مادر به خیابان نگاه کرد و گفت:باید پیداش کنیم.جاش این دور وبر ها رو بلد
نیست.شاید خواسته گشتی بزنه و راه رو گم کرده.
فص دوم
قسمت آخر
38 2
آقاي داز در خانه را قف کرد.کلید را توي جیبش انداخت و از ایوان پایین آمد
و براي این که به پدر و مادر د لداري بد هد،لبخ ندي زد و گ فت:ز یاد دور

www.ketabha.org

نرفته.بیاید با ماشههین تو خیابون هاي دور و بر یک چرخي بزنیم.حتما پیدایش
مي کنیم.
مادر سههرش را تکان داد.نگاه عصههباني و نگراني به پدر انداخت و زیر لبي
گفت:مي کشمش.
پدر به جاي جواب دادن ضربه ي مالیمي به شانه ي او زد.
آقاي داز در صههندوق ماشههین هونداي ماراباز کرد،کتش را در آورد و انداخت
توي صههندوق و یک کاله کابویي سههیاه و لبهپهن از صههندوق در آورد و روي
سرش گذاشت.
پدر که داشههت روي صههندلي جلو منار راننده سههوار میشههد گفت:عجب کاله
جانانه اي!
آقاي داز پشت فرمان نشست،در ماشین را محکم به هم زد و گفت:جلو آفتاب
رو میگیره.
من و مادرم چپیدیم عقب؛نگاهي به مادر انداختم و غهمیدم او هم به اندازه ي
من نگران است.
در شههکوت راه افتادیم.هر چهار نفرمان از پنجره هاي ماشههین بیرون را مي
پاییدیم.همه ي خانه هایي که از جلویشههان رد مي شههدیم،قدیمي بودند.خیلي
از آنها حتي از خانه ي ما هم بزرگتر بودند.ولي وضعیت بهتري داشتند.با نماي
تر و تمیز نقاشي شده و چمن هاي کوتاه و مرتب.
هر چه نگاه مي کردم،تو خانه ها یا حیاط ها هیچ کس را ندیدم.
تو خیابان هم کسي نبود.
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پیش خودم فکر کردم،را ستي که محله ي ساکتي ا ست.تاریک و سایه دار هم
هسههت؛آخر درخت هاي بلند و پر شههاب و برگ،دور تا دور همه ي خانه ها را
گرفته بودند.تنها جاي روشههن آفتابي خیابان بود که مث یک نوار طالیي از
وسط قسمت هاي تاریک دو طرفش مي گذشت.
به خودم گفتم،شاید به همین ختطر اسم اینجا را دارک فالز گذاشته اند.
پدر که از شیشه ي جلو به بیرون زل زده بود،گفت:پس این پسر کجاست؟
مادر زیر لبي گفت:واقعا مي کشههمش.اولین بارش نبود که این حرف را درباره
ي جاش مي زد.
دوبار محله را دور زده بودیم و هنوز اثري از جاش نبود.
آقاي داز پیشههنهاد کرد چند تا خیابان آن طرف تر را هم ببینیم و پدر فوري قبول
کرد.
آقاي داز پیچید تو یک خیابان و گفت:امید وارم خودم هم گم نشم.آخه من هم
تازه به این محله آمدم.و بعد سهههاختمان آجري قرمز و بلندي را نشهههان داد و
گفت:اون ساختمون که مي بینید،مدرسه است.
با آن ستون هاي سفیدي که دو طرف در ورودي اش بود،خیلي قدیمي و از مد
افتاده به نظر مي آمد.
آقاي داز گفت:البته االن تعطیله.
چشمم به زمین بازي نرده کشي شده ي پشت مدرسه افتاد.
خالي بود.
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مادر با صههداي گرفته اي که از میشههه اش بلند تر بود،پرسههید:یعني جاش پیاده
این همه راه رو تا اینجا اومده؟
پدر گفت:خب بله.آخه جاش که راه تمیره.مي دوه!
آقاي داز که داشهههت فرمان را مي چرخاند،با انگشههتش روي فرمان زد و با
اطمینان گفت:پیدایش مي کنیم.
به خیاباني پیچیدیم و وارد محله ي تاریک دیگري شههدیم.روي تابلوي خیابان
نوشته شده بود:ورودي گورستات!
و همان موقع یک گورسههتان بزرگ جلویمان سههبز شههد،گورسههتان روي تپه ي
کوتاهي قرار داشههت که با شههیب کمي پایین مي آمد،دوباره باال مي رفت و به
یک زمین بزرگ و صاف مي رسید.سنگ قبر هاي گرانیتي با سنگ هاي ایستاده
ي باال سرشان،همه جاي آن گورستان بزرگ پراکنده بودند.چند تا گیاه بوته اي
تک تک،اي جا و آن جاي گورسههتان را سههبز کرده بودند،اما درخت،ز یاد
ندا شت.همین طور که آه سته از کنار قبرها رد مي شدیم،متوجه شدم آن جا
آفتابي ترین نقطه اي است که من در تمام آن شهر دیده ام.
آ قاي داز یکمرت به ماشههین را ن گه داشهههت و از پنجره بیرون را نشهههان داد و
گفت:بفرمایید.این هم پسرتون.
مادر روي من خم شهد تا از شهیشهه ي طرف من بیرون را ببیند.با خوش حالي
فت:واي،خدا رو شکر!
بله جاش بود که دیوانه وار از منار یک ردیف سنگ قبرسفید و کوتاه میدوید.
در ماشین را باز کردم و گفتم:جاش این جا چکار مي کنه؟
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از ماشههین پیاده شههدم،چند قدم روي چمن جلو رفتم و صههدایش زدم.اولش به
فریاد هایم مح نگذاشههت،ظاهرا داشههت البه الي قبر ها جاخالي میداد و از
چیزي فرار مي کرد؛چند لحظه به یک طرف مي دو ید،بعد جهتش را عوض
مي کردو به یک طرف دیگر مي دوید.
چرا این کار را مي کرد؟
چند قدم دیگر جلو رفتم...ترس برم داشت و ایستادم.
یکمرتبه کله ام به کار افتاد و فهمیدم چرا جاش آن شههکلي البه الي سههنگ قبر
ها مي دود و جاخالي مي دهد.دنبالش کرده بودند.
کسي...یا چیزي...دنبالش بود.
پایان فص دوم
با ترس و احتیاط چند قدم دیگر به طرف جاش برداشههتم و وقتی دیدم که دوال
شد،جهتش را عوض کرد و در حال دو یدن د ست هایش را از هم باز کرد،تازه
فهمیدم که پاک عوضی گرفته ام.
کسی دنبال جاش نمیدو ید،جاش دنبال کسی می دو ید.
دنبال پتی.
خ ی لی خب ،ق بول دارم .گا هی و ق تا قوه ی ت خ ی من ز یادی کار می
کند.خب،وقتی آدم میبیند یک نفر اینطوری تو گورستان می دود-حتی اگر روز
هم باشد-حق دارد فکر های عجیب و غریب به کله اش بزند.
دوباره جاش را صدا کردم.این دفعه صدایم را شنید و رو یش را برگرداند.قیافه
اش نگران بود.صدا زد:آماندا!بیا کمک!
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چی شده جاش؟برای اینکه به جاش برسم،تا آنجا که پاهایم زور داشتند،تند دو یدم،ولی او مث
برق البه الی سنگ قبر ها می دو ید و از این ردیف به آن ردیف می پرید.
کمک!چی شده جاش؟رو یم را برگرداندم و دیدم که پدر و مادر درست پ شت سرمهستند.
جاش نفس زنان گفت:پتی!نمی تونم جلوش رو بگیرم.یک دفعه گرفتمش ولی
از دستم در رفت!
پدر صههدا زد:پتی!پتی!ولی سههگ مح نگذاشههت.باز هم از یک سههنگ قبر به
طرف سنگ قبر دیگری می رفت؛این یکی را بو میکرد و می رفت سراغ بعدی.
پدر خودش را به جاش رساند و پرسید:چطوری این همه راه را تا اینجا آمدی؟
جاش با قیافه ی نگران گفت:مجبور شهدم دنبال پتی بدوم.یک لحظه باغچه ی
خشههکیده ی جلوی خونه رو بو کرد.بعدش مث برق شههروع کرد به دو یدن.هر
چی صداش کردم مح نگذا شت.حتی روش رو هم برنگردوند.ای قدر دو ید
تا رسید اینجا.مجبور بودم دنبالش بروم.می ترسیدم گمش کنم.
جاش ایستاد و از خدا خواسته گذاشت که پدر دنبال پتی بدود.بعد رو یش را به
من کرد و گفت:نمیدونم این سگ احمق چش شده؟!پاک عوضی شده!
پدر چند بار سعی کرد پتی را بگیرد،اما نتوانست.ولی باالخره چنگ انداخت و
از زمین بلندش کرد.پتی اول با اعتراض واق واق کرد ولی بعدش وا داد.
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همگی به طرف ماشههین که کنار خیابان پارک شههده بود رفتیم.آقای داز که تو
ما شین منتظر بود،با قیافه ی ناراحتی گفت :شاید الزم با شد به سگتون قالده
ببندید.
جاش خسهه ته و هالک خودش را روی صهه ندلی ع قب ا ندا خت و اعتراض
کردکه:ما تاحاال به پتی قالده نبستیم.
پدر گفت:خب شههاید مجبور بش هیم یه مدتی این کارو بکنیم،مخصههوصهها اگه
بخواد این طوری فرار کنه.
آقای داز مارا به دفترش برگرداند؛یک ساختمان سفید نقلی با سقف صاف،که
در انتهای یک ردیف ساختمان اداری کوچک قرار داشت.
هر چه فکر کردم،نفهمیدم چرا پتی فرار کرده.تا به حال این کار را نکرده بود.
حدس زدم پتی هم از این جابه جایی ناراحت است.هر چه باشد اوهم همه ی
عمرش را تو خانه ی قدیمی مان گذرانده بود.
شههاید او هم مث من و جاش،از اینکه مجبور بود لوازمش را جمع کند و برای
همیشهههه از آن خا نه بیرون ب یا ید و دیگر هیچ و قت آن مح له و رف قایش را
نبیند،دلخور بود.
فص سوم
قسمت دوم
حتما خانه ی جدید،خیابان های جدید و همه ی آن بوهای جدید سگ بیچاره
را ترسانده بود.
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جاش دلش می خواست از همه ی این چیزها فرار کند.پتی هم همینطور.
حاال درست یا غلط،این چیزی بود که من فکر میکردم.
آقای داز ما شین را جلو دفترش پارک کرد،با پدر د ست داد و کارت و یز یتش را
به او داد و گفت:میتون ید یه هفته ی دی گه برگرد ید.تا اون موقع من ترت یب همه
ی کارهای قانونی رو دادم.بعد از اینکه اسناد رو امضا کردید،هروقت خواستید
میتونید اسباب کشی کنید.
وبعد در ماشهین را باز کرد و قب از اینکه پیاده شههود،لبخندی تحو ی همه مان
داد.
مادر از پشهت پدر سهرک کشهیدو روی کارت را خواند:کامپتون داز.ور به آقای
داز کرد و گفت:اسم غیرمعمولیه.کامپتون یک اسم خانوادگی قدیمیه؟
آقای داز سههرش را تکان دادو گفت:نه.تو فامی ما فقط اسههم من کامپتونه.هیچ
نم یدونم این اسههم از کجا اومده!شههها ید پدر و مادرم بلد نبودند بنو یسههند
چارلی،برای همین مجبور شدند این اسم را روی من بگذارند!
و در حالیکه به جوک بی مزه ی خودش می خندید،از ما شین پیاده شد.لبه ی
کالهش را پایین کشید،کتش را از صندوق ماشین برداشت و وارد آن ساختمان
سفید کوچک شد.
پدر پشههت فرمان نشههسههت و صههندلی را عقب کشهیدکه برای شههکمش جا باز
کند.مادر هم رفت جلو و سفر طوالنی برگشت به خانه مان شروع شد.
مادر شههیشههه ی طرف خودش را باال کشههید و به جاش گفت:گمانم تو و پتی
امروز خیلی ماجرا داشتید.
جاش با بی حالی جواب داد:آره.
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به جاش گفتم اتاقت خیلی باحاله.حتما ازش خوشهههت م یاد.خداییش همه
جای خونه معرکه است.جدی میگم.
جاش نگاه عمیقی بهم کرد و جوابی نداد.
با آرنجم به دنده اش سقلمه زدم و گفتم:خب یه چیزی بگو.اصال شنیدی چی
گفتم؟
ولی آن نگاه عجیب و قیافه ی متفکر جاش عوض نشد.
**********
چند هفته ی بعدی به نظرم خیلی کند میگذ شت.همه جای خانه میچرخیدم و
با خودم فکر میکردم حیف که دیگر هیچ وقت اتاقم را نمیبینم.هیچ وقت توی
این آشپزخانه صبحانه نمیخورم.هیچ وقت تو این اتاق ننشیمن تلو یز یون تماشا
نمیکنم.خالصه از این فکرهای غم انگیز...
وقتی یک روز بعد از ظهر،آدم های شهرکت باربری سهر رسهیدند و یک خروار
کارتن با خو شان آوردند،حالم خیلی خراب شد.وقتش ر سیده بود که ا سباب
هارا ببندیم؛واقعا داشههت اتفاق می افتاد.با اینکه تازه عصههر بود،رفتم تو اتاقم و
خودم را انداختم روی تخت؛البته نه برای خوابیدن یا چرت زدن.بیشههتر از یک
سههها عت به سههقف زل زدم.فکر های وحشههت ناک و بی ربطی توی سههرم
میچرخید.مث اینکه خواب ببینم.فقط فرقش این بود که بیدارم.
ناراحتی و عصههبانیت به خاطر آن جا به جایی،فقط مخصههوص من نبود.پدر و
مادر هم بیخود و بی جهت به همدیگر می پریدند.ثال یک روز صبح سر اینکه
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نان زیادی تست شده یا نه،دعوای مفصلی کردند...این بچه بازی آن ها خیلی
مسخره بود.جاش در تمام آن مدت ساکت و بد اخالق بود.
فص سوم
قسمت سوم....
یک کلمه هم با کسی حرف نمی زد.پتی هم اوقاتش تلخ بود.حتی مث همیشه
برای ته مانده ی غذا های ما هم ذوق نمی کرد.فکر می کنم سههخت ترین
قسمت رفتن از آن خانه خداحافظی با دوستان و هم کالسی هایم بود.کارول و
ایمی رفته بودند اردو و مجبور بودم با نامه ازشان خداحافظی کنم.ولی کتی که
بهترین و قدیمی ترین دوسههتم بود خانه بود و خداحافظی با او برایم از ه مه
سخت تر بود.گمانم بع ضی ها تعجب می کردند که با وجود تفاوت های بین
من و کتی دوسههتی مان چطوری این همه وقت دوام آورده یک موردش این که
ظاهر ما با هم خیلی فرق دارد.من الغر و قد بلندم و پوسهههت و موهایم تیره
است او پوستش روشن است موهای بور بلندی دارد و یک کمی تپ است.با
این حال ما از کالس آمادگی با هم دو ست بودیم و از چهارم دب ستان صمیمی
ترین دو ستان هم شدیم .شب قب از ا سباب ک شی که کتی آمد خانه ی ما هر
دومان احسهههاس وحشههتناکی داشههتیم.من به او گفتم:کتی تو چرا عصههبی
هستی؟این منم که دارم برای همیشه از این جا می رم.
و او که تند و تند آدامس بادکنکی اش را می جو ید جواب داد:تو هم قرار نیست
بری چین.از این جا تا دارک فالز فقط چهار ساعت راهه.من و تو بعدا هم دیگه
رو خیلی می بینیم.گفتم:آره گمانم حق با تو ست.این را گفتم ولی خودم به این
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حرف اعتقاد نداشتم.برا من چهار ساعت فاصله فرقی با چین نداشت.با اوقات
تلخی گفتم:به هر حال تلفن رو که ازمون نگرفتن.
کتی آدامس سههبزش را باد کرد و دوباره آن را کشهید تو دهنش و با خوش حالی
دروغی گفت:آره معلومه!می دونی تو خیلی شهههانس داری که از این محله ی
بدترک یب می ری به یک خونه ی بزرگ.با کله شههقی گفتم:هیچم بد ترک یب
نیسهههت.نمی دانم چرا از آن مح له د فاع می کردم.قبال این کار را نکرده
بودم.اصههال یکی از سههرگرمی های من و کتی این بود که راجب جاهایی فکر
کنیم که ترجیح می دادیم آن جا بزرگ شو یم.
کتی پاهایش را زیرش جمع کرد و گفت:بعد از تو مدرسهههه دی گه حال نمی
ده.حاال دیگه کی جواب های ریا ضی رو یوا شکی بهم می ر سونه؟خندیدم و
گفتم:ولی جواب هایی که من بهت می ر سوندم همی شه غلط بود.مهم اینه که
به فکر من بودی کتی این را گفت و از ته دل ناله کرد:اوف!راهنمایی رو بگو!تو
مدرسههه ی شههما راهنمایی جزو دبیرسههتانه یا دبسههتان؟شههکلکی در آوردم و
گفتم:م گه یادت رف ته که اون جا یه شهههر کوچی که؟ه مه چی تو یه
ساختمونه.دبیرستان جدا نداره.حداق من که چیزی ندیدم.
چه مزخرف!کتی درسهههت می گفت واقعا مزخرف بود.من و کتی سهههاعت ها ور زدیم تا
باالخره مادرش تلفن کرد و گفت که کتی با ید برگردد خانه.هم دیگر را بغ
کردیم.تصههمیم گرفته بودم گریه نکنم.ولی می فهمیدم که قطره های درش هت و
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گرم ا شک دارند گو شه ی چ شم هایم جمع می شوند.باالخره هم از صورتم
سرازیر شدند.
با گریه و ناله گفتم:کتی خیلی وحشههتناکه!!با این که از قب به خودم گفته بودم
با ید خودم را کنترل کنم ولی کتی نزد یک ترین دوسههتم بود و دسهههت خودم
نبود .به هم قول دادیم که هرطور شهههده روز های تو لد مان را حت ما با هم
باشیم.گفتیم که پدر و مادرمان را مجبور میکنیم که آن روزهای به خصوص ما
را به هم بر سانند.باز همدیگر را بغ کردیم و کتی دوباره گفت:غ صه نخور ما
همدیگه رو زیاد می بینیم.
چشههم های او هم پر از اشههک بود.کتی برگشههت و تندی از در دو ید بیرون.در
توری پشههت سههرش محکم به هم خورد.بعد از رفتن او همانجا ایسههتادم و به
تاریکی بیرون زل زدم.
فص سوم
قسمت چهارم...
باران خیلی شههدید نبود .رعد و برق هم نمی زد .اما آن قدر باد و باران وبود که
آن سفر طوالنی را کندتر و لج آورتر کند.
هرچه به محله جدیدمان نزدیک ترمی شدیم ،انگار آسمان تاریک تر می شد.
درخت های بزرگ و پر برگ روی خیابان خم شده بودند .مادر با صدای زیری
به پدر هشدار داد (( :یواش تر برو ،جک ،خیابون خیلی لیزه)).
ولی پدر عجله داشههت که قب از کامیون اسههباب ها ،به خانه برسههد (( :اگر
خودمون نباشیم که نظارت کنیم ،اسباب ها رو هر جا که دستشون برسه ،می
گذارند)).
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جاش کنار من روی صندلی عقب ن ش سته بود و مث همی شه تا می توان ست،
حال گیری می کرد .یک مدت نق زد که تشههنه اسههت و وقتی کسههی محلش
نگذا شت ،شروع کرد به نالیدن از گر سنگی .ولی این هم بی فایده بود ،چون
همه مان صبحانه جانانه ای خورده بودیم.
با این کارها فقط می خواسههت جلب توجه کند .من سههعی می کردم با تعریف
کردن از خوبی خانه و بزرگی اتاقش ،سههرحال ب یارمش .آخر او هنوز خانه را
ندیده بود.
ولی خودش نمی خوا ست سرحال بیاید .باالخره آن قدر نق زدو اع صابمان را
خرد کرد که پدر سرش فریاد کشید.
مادر بین شان را گرفت و گفت (( :بیاین همه مون سعی کنیم که پا رو اع صاب
همدیگر نگذاریم ،خب؟))
پدر خندید و گفت (( :چه فکر خوبی کردی عز یزم!))
مادر با تشر گفت (( :نمی خواد منو مسخره کنی!))
آن وقت شههروع کردند به بگو مگو که کدامشههان از آن همه بسههته بندی و جمع
وجور کردن ،خسههته شههده .این وسههط پتی که کف ماشههین ،تو سههبد فلزی
مخصوص مسافرتش حبس بود ،شروع کرد به زوزه کشیدن.
مادر سر من فریاد کشید (( :نمی توانی خفه اش کنی؟))
شروع کردم به حرف زدن و خواهش کردن از پتی ،ولی سگ دست بردار نبود.
_ نمی دونم چش شده ،هیچ وقت این طوری نمی کرد.
مادر باز هم گفت (( :هر جوربلدی ،ساکتش کن!))
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باالخره پتی سههاکت شههد و حاال جاش شههروع کرد ادای او را در آوردن .مادر
برگ شت و نگاه خیلی بدی به او کرد ،ولی جاش ساکت ن شد و پ شت هم زوزه
کشید؛ پیش خودش خیال می کرد خیلی حریف است.
تو همین گیر و دار ،به خانه جدیدمان رسههیدیم و پدر به ورودی اختصههاصههی
جلو خانه پیچید .السههتیک های ماشههین روی سههنگریزه های خیس ،خرچ و
خرچ صدا می کرد و باران روی سقف ماشین می کوبید.
مادر گفت (( :راستی که هیچ جا خونه خود آدم نمیشه)).
نفهمیدم میخواسههت طعنه بزند ،یا راسههتی راسههتی آنجا را خانه خودش می
دانست .گمانم واقعا خوشحال بود که آن ماشین سواری طوالنی تمام شده.
پدر نگاهی به سهههاعتش انداخت و گفت (( :خب ،هرجور بود ،خودمون رو
زودتر از کامیون رسوندیم )).ولی بعد قیافه اش عوض شد و گفت (( :امیدوارم
گم نکرده باشند)).
جاش نق زد که (( :اینجا که مث شب تاریکه!))
پتی تو سبدش باال و پایین می پرید و می خوا ست زودتر بیاید بیرون .در سبد
و در ماشین را برایش باز کردم .مث برق از ماشین پرید بیرون و به طرف حیاط
جلو خانه ،زیگ زاگ دو ید.
جاش گفت (( :خوبه الق یک نفر از اومدن به اینجا خوشحاله)).
پدر زیر باران به طرف ایوان دو ید و آن قدر با دسهته کلید ناآشهنایش ور رفت تا
توانست قف در خانه را باز کند و از همان جا بهمان عالمت داد که برو یم تو.
مادر و جاش برای فرار از باران فاصله ماشین تا در را دو یدند .من هم در ماشین
را پشت سرم بستم و دنبالشان رفتم.
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ولی یک چیزی توجهم را جلب کرد .ایسههتادم و به پنجره های دوقلو و بزرگ
باالی ایوان نگاه کردم.
د ستم را به پی شانی ام گذا شتم که جلوی باران را بگیرم واز ال به الی دانه های
باران ،با دقت باال را نگاه کردم.
بله .دیدمش.
یک صورت .پشت پنجره سمت چپ.
همان پسر.
همان پسر آن باال بود و داشت مرا نگاه می کرد.
مادر صدا زد (( :کفش هاتون رو پاک کنید! روی این زمین های تمیز و شسته،
گ نیارید!)) صههدایش به دیوارهای لخت اتاق نشههیمن خالی خورد وتو اتاق
پیچید.
وارد راهرو شدم .خانه بوی رنگ می داد .نقاش ها تازه پنجشنبه کارشان را تمام
کرده بودند .توی خانه داغ بود.خیلی داغتر از بیرون.
پدر از آن عقب صدا زد (( :چراغ آ شپزخونه رو شن نمی شه .یعنی نقاش ها
برق رو قطع کردند؟))
مادر از دور داد زد (( :من چه میدونم ،چرا از من می پرسی؟))
توی آن خانه بزرگ وخالی ،صدایشان بد جوری بلند به نظر می آمد.
کفش هایم را روی پادری نو جلوی در مال یدم و در حالی که با عجله به اتاق
نشیمن می رفتم ،بلند گفتم (( :مادر ،یک نفر تو طبقه باالست!))
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مادر جلو پنجره ایسههتاده بود و به باران نگاه می کرد ،شههاید چشههمش دنبال
کامیون اسباب ها بود .من که وارد اتاق شدم ،برگشت و گفت (( :چی؟))
نفس زنان گفتم (( :یک پسر تو طبقه باالست .از پشت پنجره دیدمش)).
جاش هم که گمان کنم تا آن موقع پیش پدر بود ،همان موقع از راهرو عقبی
آمد تو اتاق نشههیمن و به حرف من خند ید و گفت(( :هه ،پس یه نفر اینجا
زندگی میکنه؟))
مادر چ شم هایش را برایم چپ کرد وگفت (( :ک سی اون باال زندگی نمی کنه!
شما دوتا خیال ندارید امروز دست از سر من واعصابم بردارید؟))
ناله جاش در آمد(( :به من چه ،من چه کار کردم؟))
مادر شروع کرد که بگو ید (( :گوش کن آماندا ،امروز همه مون منتظر بهانه ایم
که ))...ولی من وسههط حرفش پریدم (( :مادر من صههورتش را دیدم .پشههت
پنجره بود .دیوونه که نیستم)).
جاش گفت (( :کی گفته که نیستی؟))
(( آماندا!)) مادر ،که کفرش در آمده بود ،مث همیشه لب پایینش را گاز گرفت
و گفت (( :البد عکس یک چیزی تو شههیشهههه افتاده بوده ،چه م یدونم ،مثال
عکس یک درخت )).و دو باره رو یش را به پنجره کرد .حاال دیگر قطره های
باران یکپارچه شده بود و باد با سر وصدا آن را به پنجره بزرگ اتاق می کوبید.
دو یدم پای پله ها ،دسههت هایم را مث بلندگو دور دهنم گذاشههتم و رو به طبقه
دوم فریاد زدم(( :آهای! کسی اون باالست؟))
جوابی نیامد.
بلندتر داد زدم (( :کسی اون باالست؟))
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مادر د ستهایش را روی گوشش گذا شت و گفت(( :آماندا ...تو رو به خدا بس
کن!))
جاش از آنجا رفته بود به اتاق تاهار خوری .باالخره تصههمیم گرفته بود همه
جای خانه را سرکشی کند.
بازهم با اصرار گفتم(( :یک نفر اون باالست )).و یکمرتبه وسوسه شدم و پله
های چوبی را گرفتم و با کفش های کتانی ام گرپ و گرپ رفتم باال.
((آماندا ))...صدای مادر را از پشت سر شنیدم.
ولی آنقدر ع صبی بودم که مح نگذا شتم ،چرا حرفم را باور نکرد؟ چرا گفت
چیزی که من آن باال دیدم ،عکس درخت بوده؟
کنجکاو شده بودم .باید می فهمیدم کی باالی پله هاست.
باید به مادر ثابت می کردم که ا شتباه می کند .باید بهش ن شان می دادم چیزی
که من دیدم ،یک عکس مسههخره نبوده.گمانم اگر پایش ب یافتد ،خود من هم
حسههابی کله شههق و لجباز می شههوم .اصههال شههاید لجبازی صههفت خانوادگی
ماست.
فص چهارم
قسمت دوم...
پله ها زیر پایم جیر جیر می کردند .قب از اینکه به پاگرد طبقه دوم برسههم،
اصال نمی ترسیدم ،ولی یکمرتبه تو دلم خالی شد.
ایستادم و نفس زنان به نرده ها تکیه دادم.
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کی این باالسههت؟ یک دزد؟ یا یکی از بچه های این دور و بر که حوصههله اش
سررفته و برای ماجراجو یی یواشکی آمده تو یک خانه خالی؟
به فکرم رسید شاید درست نباشد که من تنهایی بیایم این باال.
شاید پسری که پشت پنجره است ،خطرناک باشد.
صدا زدم (( :کسی اون باالست؟)) صدایم یکمرتبه ضعیف و لرزان شده بود.
همان طور به نرده ها تکیه دادم و گوش کردم.
و صدای پایی را شنیدم که تند تند تو راهرو می دود.
نه.
صدای پا نبود.
صدای باران بود.
صدای برخورد باران با بامپوش های سیمانی پشت بام.
نم یدانم چرا ،ولی آن صهههدا یک کم بهم آرامش داد .نرده را ول کردم و قدم به
راهرو دراز و بار یک گذاشههتم .آن باال تار یک بود و تنها روشههتایی اش نور
خاکستری کم رنگی بود که از پنجره مستطی و کوچک آن سر راهرو می تابید.
چند قدم جلو رفتم .کفپوش های چوبی قدیمی زیر پایم سههر و صههدا راه می
انداختند و جیر جیر می کردند (( .کسی اینجاست؟))
باز هم جوابی نیامد.
به طرف اولین در سمت چپ رفتم ،بسته بود .بوی رنگ تازه داشت خفه ام می
کرد .کنار در ،یک کلید چراغ بود .فکر کردم شاید مال چراغ راهرو باشد ،کلید
را زدم باال ،چراغی روشن نشد.
_ کسی اینجاست؟
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وقتی دستگیره در را می گرفتم ،دستم می لرزید و داغ و نمناک شده بود.
دستگیره را گرفتم ،نفس عمیقی کشیدم و در را ه دادم.
تو اتاق سر ک شیدم .نور خاک ستری ضعیفی از پنجره به اتاق می تابید .همان
لحظه آ سمان برق زد و من از ترس پریدم عقب .پ شت سرش ،از دور صدای
غرش رعد آمد.
یواش و با احتیاط ،یک قدم رفتم تو .یک قدم دیگر.
کسی آنجا نبود.
آنجا اتاق خواب مهمان بود .البته اگر جاش از آن خو شش می آمد ،مال او می
شد .باز هم آسمان برق زد .با اینکه چیزی از ظهر نگذشته بود ،آسمان داشت
تاریک می شد و بیرون ساختمان مث قیر سیاه بود.
برگ شتم تو راهرو .اتاق بعدی قرار بود مال من با شد .این اتاق هم پنجره بزرگی
داشت که رو به حیاط جلو یی خانه باز می شد.
نکند پسری که از این باال به من زل بود ،االن تو اتاق من باشد؟
یواش وبی صدا تو راهرو راه افتادم .خودم هم نمی دانم چرا دستم را روی دیوار
می کشیدم .بیرون در اتاقم ایستادم.
آن در هم بسته بود.
نفس عمیقی کشیدم ،با انگشت به در زدم و صدا زدم (( :کی اینجاست؟))
گوش دادم.
جوابی نیامد.
سکوت.
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دوباره صههدای رعد وبرق آمد .این دفعه نزدیکتر بود .نفسههم را حبس کردم و
سههرجایم خشههک شههدم .انگار فلج شههده بودم .آن باال خیلی داغ بود ،داغ
ونمناک .از بوی رنگ گیج شده بودم.
دستگیره را گرفتم و دوباره پرسیدم (( :کسی اینجاست؟))
می خواستم دستگیره را بچرخانم که ...آن پسر یواش و بی صدا از پشت سرم
آمد و شانه ام را محکم گرفت.
نفسم بند آمده بود .نمی توانستم فریاد بزنم.
قلبم ایستاده بود و احساس می کردم چیزی نمانده سینه ام منفجر بشود.
باالخره با ترس و لرز ،توانستم رو یم را برگردانم.
فریاد زدم (( :جاش! زهره ام را بردی! فکر کردم))!...
شانه ام را ول کرد و گفت (( :خوب سر کارت گذا شتم!)) بعد هم شروع کرد
به غش غش خندیدن؛ خنده بلند و زیری که صههدایش توی راهرو دراز و خالی
می پیچید.
قلبم گرپ و گرپ می زد و پیشهههانی ام می کوب ید .هلش دادم به دیوار و با
عصبانیت بهش توپیدم (( :کارت اصال بامزه نبود .واقعا منو ترسوندی)).
از زور خنده افتاد زمین .این واقعا روانی اسههت .خواسههتم دوباره هلش بدهم،
اما از دستم در رفت.
با عصههبان یت رو یم را ازش برگرداندم و  ...دیدم در اتاقم یواش یواش باز می
شود.
باورم نمی شد .بی حرکت سرجایم ماندم و نگاهم روی در ،که هر لحظه بازتر
می شد ،خشکید.
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جاش از خنده دست برداشت و از روی زمین بلند شد؛ فوری حالتی جدی به
خودش گرفت و چشم های پررنگش از ترس سفید شد.
صدای راه رفتن یک نفر را از اتاق شنیدم.
و صدای پچ پچ.
صدای خنده.
با صدای زیر و ضعیفی که برای خودم ناآشنا بود ،با لکنت پرسیدم (( :کی ...
کی هستی؟))
در جیر جیر بلندی کرد ،یک کم دیگر باز شههد و دوباره شههروع کرد به بسههته
شدن.
با صدای محکم تری پرسیدم (( :کی اونجاست؟))
باز هم صدای پچ پچ و حرکت به گوشم خورد.
جاش رفته بود عقب ،خودش را به دیوار چسههبانده بود و یواش یواش ،از پهلو
خودش را به پله ها می رساند .حالتی تو صورتش بود که تا آن موقع ندیده بودم
 ...وحشت محض.
در ،مث در خانه های جن زده تو فیلم های ترسههناک ،باز هم جیر جیر کرد و
یک کم دیگر بسته شد.
جاش که تقریبا به پله ها رسیده بود ،دیوانه وار با دستش به من عالمت می داد
که به دنبالش بروم.
ولی من به جای این کار ،رفتم جلو ،دستگیره را گرفتم و در را محکم ه دادم.
در فوری باز شد.
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دستگیره را ول کردم ،تو درگاه ایستادم و گفتم (( :کسی اینجاست؟))
اتاق خالی بود.
صدای رعد وحشتناکی آمد.
چند ثان یه طول کشهه ید تا بفهمم چرا در تکان می خورد .الی پنجره اتاق چند
سانتی متر باز بود و باد در را باز و ب سته می کرد .حدس زدم صدای پچ پچی
هم که شنیدم ،مربوط به باد بوده.
حتما نقاش ها پنجره را باز گذاشته بودند.
نفس عمیقی ک شیدم ،هوا را کم کم از ریه ام بیرون دادم و منتظر شدم ضربان
قلبم به حال عادی برگردد.
به خودم گفتم ،بچه تو که پاک خیط کردی! و تندی رفتم سههراغ پنجره و آن را
بستم.
جاش از تو راهرو یواش گفت(( :آماندا  ...حالت خوبه؟))
می خواستم جوابش را بدهم ،ولی بعد فکر بهتری به سرم زد.
چند دقیقه پیش چیزی نمانده بود که مرا از ترس بکشههد؛ چطور اسههت من هم
یک خرده او را بترسانم؟حقش است.
جوابش را ندادم.
صدای پایش را شنیدم که با احتیاط چند قدم به اتاق من آمد(( .آماندا! آماندا!
حالت خوبه؟))
پاورچین رفتم طرف رختکن و درش را نیمه کاره باز کردم .آن وقت از پشههت،
روی زمین دراز کشیدم ،طوری که سر و شانه ام تو رختکن مخفی بشود و بقیه
بدنم تو اتاق باشد.
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((آماندا!)) صدای جاش نشان می داد خیلی ترسیده.
ناله بلندی کردم(( :آی ی ی ی!))
می دانستم وقتی مرا این طوری روی زمین ولو ببیند ،حسابی کپ می کند!
_ آماندا  ...چی شده؟
حاال دیگر به درگاه اتاق رسهه یده بود و هر لحظه ممکن بود مرا ببی ند که روی
زمین افتاده ام و سرم پیدا نی ست .صدای رعدی که از بیرون می آمد و برقی که
چند ثانیه اتاق را روشن می کرد هم باعث می شد آن صحنه ترسناک تر بشود.
نفس عمیقی کشیدم و هوا را نگه داشتم که جلوی خنده ام را بگیرم.
اولش خیلی یواش گفت (( :آماندا؟)) و بعد ،نفس صههدا داری کشههید و بلند
گفت (( :هان؟!)) حتما مرا دیده بود.
فریاد بلندی از گلو یش بیرون آمد .صههدای پایش را شههنیدم که به طرف پله ها
می دو ید و جیغ می کشید (( :پدر! مادر!))
آن وقت صههدای گرپ گرپ کفش هایش آمد؛ که از پله های چوبی پایین می
دو ید و یک نفس صدا می زد و فریاد می کشید.
پیش خودم نخودی خندیدم.
آن شههب وقتی بالشههم را پف دادم و توی تختم خز یدم ،لبخند زدم .تو این فکر
بودم که آن روز عصر جاش چقدر ترسیده بود؛ حتی بعد از این که من صحیح
وسالم ،خیلی باوقار از پله ها پایین می رفتم ،قیافه اش وحشت زده بود .چقدر
لجش گرفته بود که این طوری دستش انداخته بودم.
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البته کار من از نظر پدر و مادرم هم خنده دار نیامد .هر دو عصههبی و ناراحت
بودند ،چون کامیون اسههباب ها ،بعد از یک سههاعت تاخیر ،تازه از راه رسههیده
بود .آنها من و جاش را مجبور کردند که برای یک مدت آتش بس بدهیم و
همدیگر را نترسانیم.
جاش غر زد که (( :تو این خونه قدیمی و تر سناک ،نمی شه نتر سید!)) با این
حال هر دو با اکراه قبول کردیم که سعی کنیم همدیگر را دست نیندازیم.
کارگرها کلی از د ست باران غر زدند و شروع کردند به پیاده کردن ا سباب ها؛
من و جاش هم به شان ن شان می دادیم که هر چیزی را در کدام اتاق بگذارند.
کمد ک شو یی من روی پله ها از د ست شان ول شد ،ولی خو شبختانه فقط یک
خراش کوچک برداشت.
اسباب ها توی آن خانه بزرگ ،عوضی و کوچک به نظر می آمدند .من و جاش
سههعی می کردیم جلو دسههت و پای پدر و مادر را که تمام روز کار می کردند،
نگیریم؛ بیچاره ها یا داشههتند وسههای را مرتب می کردند ،یا کارتن ها را خالی
می کردند ،یا لباس ها را آو یزان می کردند .مادر حتی پرده اتاق مرا هم آو یزان
کرد.
چه روزی بود!
حاال ،کمی از ساعت ده گذ شته بود و من برای اولین بار می خوا ستم تو اتاق
جد یدم بخوابم .با این گه ت خت ،ه مان ت خت قدیمی خودم بود ،ولی نمی
توانستم راحت بخوابم و هی از این دنده به آن دنده می شدم.
همه چیز به نظر یک جور دیگر می آمد؛ همه چیز عوضههی بود .تو این اتاق،
جهت تختم با جهتش تو اتاق قدیمی ام ،فرق داشهههت .دیوارها لخت بودند.
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هنوز وقت نکرده بودم پوسههترهایم را آو یزان کنم .اتاق به نظرم خیلی گنده و
خالی می آمد .سایه ها هم سیاه تر بودند.
پشههتم شههروع کرد به خاریدن ،و بعد ،یکمرتبه سههرتا پایم خارش گرفت .روی
تخت نشههسههتم و فکر کردم این تخت پر از پشههه اسههت! چه فکر چرندی؛ این
همان تخت همیشگی خودم بود با مالفه های تمیز.
دوباره خوابیدم و چ شم هایم را ب ستم .گاهی که بدخواب می شوم ،عددها را
دوتا دوتا تو سههرم می شههمارم و هر عددی را که بهش فکر می کنم ،تو سههرم
مجسههم می کنم .معموال این کار کمک می کند ذهنم از فکرهای دیگر خالی
بشود و خوابم ببرد.
صورتم را تو بالش فرو کردم و شروع کردم به شمردن  8 ... 6 ... 4 ...دهن دره
صدا داری کردم .ساعت دو و بیست دقیقه بود و من هنوز بیدار بودم.
با خودم فکر کردم دیگر تا ابد ب یدار می مانم و تو این اتاق جدید ،هیچ و قت
خوابم نخواهد برد.
ولی انگار بدون اینکه خودم بفهمم ،چرت زده بودم .نمی دانسههتم چه مدت
خوابم برده ،شههاید حداکثر یک تا دو سههاعت .خواب ناراحت و کوتاهی بود.
یک چیزی بیدارم کرد وسراسیمه روی تخت نشستم.
با وجود گرمای اتاق ،بدنم یخ کرده بود .ته تخت را نگاه کردم و دیدم مالفه و
پتوی تابسههتانی را با پا روی زمین پراندم .دسههتم را پایین بردم که آنها را بردارم،
اما سر جایم خشک شدم.
صدای پچ پچ می آمد.
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یک نفر آن طرف اتاق داشت پچ پچ می کرد.
(( کی  ...کی اونجا ست؟)) صدای خودم هم ضعیف و وح شت زده و خیلی
یواش بود.
رواندازم را تندی برداشتم و تا روی چانه ام کشیدم.
باز هم صدای پچ پچ شنیدم .وقتی چشمم به تاریکی عادت کرد ،توانستم اتاق
را بهتر ببینم
فص ششم
قسمت دوم...
پرده بلند اتاق سهههابقم که مادر آن روز آو یزان کرده بود ،جلو پنجره تاب می
خورد.
پس معلوم شد صدای پچ پچ مال چی بود .حرکت پرده بیدارم کرده بود.
نور مالیم خاکسههتری رنگی از بیرون به اتاق می تابید .تکان پرده ،سههایه های
متحرکی پایین تختم می انداخت.
خمیازه ای کشیدم ،کش و قوسی به بدنم دادم و از تخت پایین آمدم .در فاصله
ای که برای بستن پنجره به آن طرف اتاق رفتم ،سر تا پایم یخ کرده بود.
وقتی به پنجره نزدیک شدم ،تکان خوردن پنجره قطع شد و سرجایش ای ستاد.
آن را کنار زدم و دستم را دراز کردم که پنجره را ببندم.
_ آوو!
وقتی متوجه شدم پنجره بسته است ،فریاد کوتاهی از گلو یم بیرون آمد.
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ولی چطور ممکن بود با وجود بسههته بودن پنجره ،پرده آن طور تکان بخورد؟
یک کمی آنجا ای ستادم و به بیرون و به آن شب خاکستری نگاه کردم .هوا تکان
چندانی نمی خورد .درزهای پنجره هم ظاهرا کیپ بود و هوا را رد نمی کرد.
یعنی خیال می کردم که پرده تکان می خورد؟ چشم هایم عوضی دیده بودند؟
باز هم خمیازه ک شیدم و با عجله برگ شتم به تختخواب .تا خرخره رفتم زیر پتو
و به خودم گفتم (( :بس کن آماندا ،بیخودی خودت رو نترسون)).
چند دقی قه بعد که دوباره خوابم برد ،بدترین و ترسههناک ترین خواب عمرم را
دیدم.
خواب دیدم که همه مان مرده ایم .پدر ،مادر ،جاش و من.
اولش دیدم که تو اتاق ناهارخوری جدیدمان دور میز غذا نشههسههته ایم .اتاق
خیلی روشههن بود ،آن قدر روشههن که نمی توانسههتم صههورت های خودمان را
درست ببینم .صورت ها را فقط به شک یک هاله سفید و روشن می دیدم.
ولی بعد ،همه چیز کم کم م شخص شد و دیدم که پایین موهای ما ،صورتی
وجود ندارد .پو ستمان از بین رفته بود و جمجمه های سبز مای به خاک ستری
مان باقی مانده بود .چند تکه خیلی کوچک گوشهههت از گونه اسههتخوانی من
آو یزان بود .تو مح قبلی چ شم هایمان ،فقط گودی های عمیق و سیاهی می
دیدم.
هر چهار نفر ،چهارتا مرده ،دور میز نشههسههته بودیم و در سههکوت غذا می
خوردیم .بشههقاب های مان پر از تکه های کوچک اسههتخوان بود .دیس بزرک
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و سط میز پر از ا ستخوان های سبز _ خاک ستری رنگی شبیه ا ستخوان آدمیزاد
بود.
مشغول خوردن این غذای تهوع آور بودیم که یک نفر با صدای بلند به در خانه
کوبید و مزاحممان شد؛ یک نفر که د ست بردار نبود و صدای ضربه هایش
بلندتر و بلندتر می شد .کتی ،دو ست من بود که در می زد .پ شت در ای ستاده
بود و دو مشتی به در می کوبید.
دلم می خواسههت بروم و در را باز کنم .دلم می خواسههت از اتاق ناهارخوری
بیرون بدوم ،در را باز کنم و با کتی سالم و احوالپر سی کنم .دلم می خوا ست
باهاش حرف بزنم ،بهش بگو یم که چه اتفاقی برایم افتاده ،برایش توضههیح
بدهم که من مرده ام و صورتم از بین رفته.
خیلی دلم می خواست کتی را ببینم.
ولی نمی توانستم از پشت میز بلند بشوم .چند بار سعی کردم ،ولی نتوانستم از
جایم بلند بشوم.
صههدای ضههربه ها هر لحظه بلندتر می شههد ،تا جایی که گوش را کر می کرد،
ولی من همان طور با خانواده نفرت انگیزم سههر میز نشههسههته بودم و تکه های
استخوان را از بشقابم بر می داشتم و می خوردم.
یکمرتبه از خواب پریدم .هنوز تو وحشههت آن خواب بودم .هنوز هم صههدای
ضربه ها تو گو شم بود .سرم را تکان تکان دادم که آن خواب را از سرم بیرون
کنم.
صبح شده بود .این را آسمان آبی که از پنجره معلوم بود ،فهمیدم.
چیزی دیدم که باعث شد بی اختیار بگو یم(( :وای ،نه!))
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پرده! باز هم تکان می خورد و بی صدا از پنجره دور می شد و تا وسط اتاق می
آمد و بر می گشت.
نشستم و به پرده زل زدم.
پنجره هنوز هم بسته بود.
سههر صههبحانه ،پدر گفت (( :یک نگاهی به پنجره می اندازم .حتما یک جاش
درز داره و باد می ده )).و یک لقمه بزرگ نیمرو را تو دهنش پارو کرد.
من که هنوز هم وحشهت شهب پیش از دلم بیرون نرفته بود ،گفتم (( :ولی پدر
 ...این خیلی عجی به! پنجره بسهه ته بود و پرده اون طور دیوا نه وار تکون می
خورد!))
پدر گفت (( :شاید یکی از تخته های کنار قابش افتاده .باید نگاه کنم)).
جاش فوری گ فت (( :بی خ یال ،پدر! پنجره چیز یش نیسهههت .این خود
آمانداسهههت که یک تخته اش کمه!)) و کلی به خودش ناز ید که جوک به این
بامزگی گفته.
مادر ب شقابش را روی میز گذا شت ،خودش را روی صندلی انداخت و گفت:
(( جاش ،دوباره شروع نکن سر به سر خواهرت بگذاری )).قیافه اش خ سته
بود .موهای سیاهش ،که همی شه آنها را صاف و مرتب پشت سرش می بست،
به هم ریخته بود .بند ربدو شامبرش را سفت کرد و گفت (( :من که دی شب دو
ساعت هم نخوابیدم)).
آهی کشههیدم و گفتم (( :من هم همین طور .همه اش تو این فکر بودم که نکنه
اون پسر دوباره تو اتاقم پیداش بشه)).
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مادر با لحن تندی گفت (( :آماندا ...از این حرف ها دسههت بردار .اولش می
گی یک پسههر تو اتاقت دیدی ،بعدش می گی پرده بیخودی تکون میخوره .تو
باید بفهمی علتش اینه که عصبی هستی و قوه تخیلت زیادی کار می کنه)).
آمدم بگو یم (( :ولی مادر ))...
جاش برای اینکه اذیت کند ،وسط حرفم پرید و گفت (( :شاید یک روح پشت
پنجره بوده )).و ب عد دسههت هایش را باال برد و م ث ارواح زوزه کشهه ید(( :
اووووووووو!))
مادر د ستش را روی شانه جاش گذا شت و گفت (( :وای از د ست تو! یادت
رفته که قول دادید همدیگر رو نترسونید؟))
پدر گفت (( :ببینید بچه ها ،عادت کردن به این مح برای همه مون سههخته.
آماندا ،شههها ید خواب د یدی که پرده تکون می خوره .مگه خودت نگفتی که
خواب های بدی دیدی؟))
آن خواب وحشتناک دوباره تو سرم زنده شد و یک دفعه دیگر آن دیس استخوان
را روی میز دیدم .چندشم شد.
مادر گفت (( :اینجا خیلی نمناکه)).
پدر گفت (( :یک کم نور خورشید که بهش بخوره ،خشک میشه)).
از پنجره بیرون را نگاه کردم .آسههمان کامال خاکسههتری شههده بود .درخت ها
حیاط پشتی را تاریک کرده بودند.
پرسیدم (( :پتی کجاست؟))
مادر در حال بلعیدن نیمرو جواب داد (( :بیرون .تو حیاط پشههتی .صههبح بیدار
شد؛ گمانم اون حیوون بیچاره هم خوابش نمی بره)).
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جاش پرسید (( :برنامه امروزمون چیه؟))
او همیشه می خواست برنامه روزانه را ،مو به مو ،بداند.البته بیشتر هم به خاطر
اینکه بتواند جر و بحث راه بیندازد.
فص هفتم
قسمت دوم...
مادر اول یک نگاه به راهرو انداخت ،که یک عالمه کارتن باز نشده همه جایش
ولو بود و بعد گفت (( :من و پدرت که باید ترتیب این کارتن ها را بدیم .شههما
دوتا می تون ید یک گشههتی تو محله بزن ید و ببین ید چه خبره .ببین ید بچه هایی
همسن خودتون پیدا می کنید)).
من گفتم (( :به زبون ساده تر ،می خواید گورمون رو گم کنیم!))
پدر و مادر هر دو خندیدند و گفتند (( :تو خیلی باهوشی ،آماندا!))
جاش نق زد که (( :ولی من می خوام خودم لوازمم رو بچینم )).می دانستم که
مث همیشه ،باالخره یک مخالفتی می کند.
پدر گفت (( :بر ید لباس بپوشهه ید و یک گشهههت طوالنی بزن ید .پتی رو هم با
خودتون ببر ید .یک قالده هم براش ببر ید .یکی کنار پله هاسهههت ،همون رو
بردارید)).
جاش پرسید (( :دوچرخه هامون چی؟ نمی شه با دوچرخه بریم؟))
_ دوچرخه ها تو پارکینگ ،زیر یک خروار ا سبابه .محاله بتونید اونها رو بیرون
بیارید .تازه ،الستیک تو هم پنچره.
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جاش دسههت به سههینه ایسههتاد و با لجبازی گفت (( :من اگر نتونم با دوچرخه
برم ،اصال بیرون نمی رم)).
پدر و مادر با او جر و بحث کردند و بعد کار به تهدید کشههید تا باالخره جاش
رضایت داد (( یک گشت کوتاه)) بزند.
صههبحانه ام را تمام کردم و تمام مدت به فکر کتی و بقیه دوسههتانم بودم .نمی
دانستم بچه های دارک فالز چه تیپی هستند .نمی دانستم می توانم دوست های
جدید پیدا کنم ،دوست های خوب و واقعی؟
پدر و مادر خیلی کار داشههتند و من داوطلب شههدم که ظرف های صههبحانه را
ب شو یم .آب گرم که روی د ست هایم می ریخت ،اح ساس آرامش می کردم.
گمانم من یک کم عوضی هستم ،آخر ظرف شستن رو دوست دارم.
از پشت سرم ،از یک جایی تو قسمت جلو یی خانه ،صدای جروبحث جاش
و پدر را می شنیدم .صدای آب نمی گذاشت حرف هایشان را درست بفهمم.
پدر می گفت (( :توپ بسکتبالت تو یکی از کارتن هاست)).
بعد جاش یک چیزی گفت و دو باره صهههدای پدر آمد (( :نه ،من االن وقت
ندارم بگردم .می خوای باور کن ،می خوای باور نکن .ولی در حال حاضر تنها
چیزی که برایم مهم نیست ،توپ بسکتبال توست)).
آخرین بشقاب را هم روی کابینت گذاشتم که آبش بچکد و دنبال یک دستمال
آشپزخانه گشتم که دست هایم را خشک کنم .چیزی ندیدم .گمانم مادر هنوز
از کارتن درشان نیاورده بود.
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د ست هایم را با جلو ربدو شامبرم خ شک کردم و به طرف پله ها رفتم .جاش
هنوز دا شت تو اتاق ن شیمن با پدر بحث می کرد .صدا زدم (( :جاش ،من تا
پنج دقیقه دیگه لباسم رو عوض می کنم و برای بیرون رفتن حاضرم)).
چند پله باال رفتم و ایستادم.
تو پاگرد پله ،باالی سرم ،یک دختر عجیب و تقریبا همسن خودم ای ستاده بود.
مو های س هیاه کوتاهی داشههت  .از آن باال بهم بخند می زد ،ولی نه یک لبخند
گرم ،نه یک لبخند دوسههتانه؛ سههردترین و ترس آورترین لبخندی که در عمرم
دیده بودم.
دستی به شانه ام خورد.
برگشتم.
جاش بود (( :من توپ بسههکتبالم رو می خوام .اگر پیداش نکنمریال از خونه
بیرون نمی رم)).
_ جاش ...خواهش می کنم!
دوباره به پاگرد باالی سرم نگاه کردم ،دختره رفته بود.
تمام تنم یخ کرد .پاهایم لرزیدند و نرده را محکم گرفتم .صههدا زدم (( :پدر! بیا
اینجا ...خواهش می کنم!))
جاش ترسید و داد زد (( :هی ،من که کاریت نکردم!))
(( نه ...تقصیر ...تقصیر تو نیست )).این را گفتم و دوباره پدر را صدا کردم.
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پدر آمد پای پله .هنوز هیچی نشههده ،صههورتش به خاطر خالی کردن اسههباب
های اتاق ن شیمن از کارتن ها ،خیس عرق شده بود (( .آماندا! اگر اجازه بدی،
من باید به کارهام بریم)).
باالی پله ها را نشهههان دادم و گفتم (( :پدر ،من اون باال یک آدم د یدم ،یک
دختر!))
پدر شههکلکی در آورد و گفت (( :آماندا ،محض رضههای خدا از این خیالبافی
هات دسهههت بردار ...خب؟ غیر از ما چ هار نفر ،کس دیگری تو این خونه
نیست ...البته شاید چندتا موش هم باشه)).
جاش یکمرتبه سر شوق آمد و پرسید (( :گفتی موش! جدی؟ کجا؟))
با صدای گرفته ای گفتم (( :تخی نبود ،پدر)).
واقعا ناراحت شدم که حرفم را باور نکرد .پدر به پاگرد باالی پله ها نگاه کرد و
گفت (( :آماندا ،اون باال رو نگاه کن! چی می بینی؟))
نگاهش را دنبال کردم و یک دسههته از لباس های خودم را روی پاگرد د یدم.
حتما مادر همان موقع از چمدان درشان آورده بود.
پدر چپ چپ نگاهم کرد و گفت (( :یک مشت لباس .دختری در کار نیست،
چیزی که دیدی ،لباسه)).
آه سته گفتم (( :متا سفم )).و وقتی از پله ها باال می رفتم ،دوباره تکرار کردم:
(( متاسفم)).
ولی راستش متاسف نبودم .گیج شده بودم.
و هنوز هم می ترسیدم.
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یعنی ممکن بود من یک کپه لباس را با یک دختر که ایسههتاده باشههد و لبخند
بزند ،عوضی بگیرم؟
نه ،گمان نمی کنم.
من دیوانه نیستم .چشم هایم هم خوب خیلی خوب می بینند .در این صورت،
اینجا چه خبر است؟
در اتاقم را باز کردم ،چراغ سههقفی را روشههن کردم و دیدم پرده باز هم تکان می
خورد.
به خودم گفتم ،وای نه! دوباره شروع شد.
تندی به طرف پرده رفتم .این دفعه پنجره باز بود.
کی بازش کرده بود؟
البد مادر.
هوای گرم و مرطوبی از پنجره وارد اتاق می شههد .آسههمان گرفته و خاکسههتری
بود .بوی باران می آمد.
وقتی به طرف تخت برگشتم ،یک شک دیگر در انتظارم بود.
یک نفر یک دسههت لباس برایم روی تخت چیده بود .یک شههلوار جین رنگ و
رو رفته و یک تی شرت بی آ ستین آبی کم رنگ ،پایین تخت ،صاف کنار هم
پهن شده بودند.
کی این لباس ها را برایم گذاشته بود؟ مادر؟
تو درگاه اتاق ایسههتادم و صهههدا زدم (( :مادر؟ تو لباس های منو روی تخت
چیدی؟))
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صهههدایش را که در جوابم از طبقه پایین داد میزد ،شههن یدم ،ولی کلمه هایش
مفهوم نبود.
به خودم گفتم ،آروم باش آماندا ،آروم باش!
معلومه که مادر این لباس ها رو از چمدون بیرون آورده .معلومه که مادر اونها
رو روی تخت گذاشته.
از درگاه اتاق ،صدای پچ پچی را تو رختکنم شنیدم.
صدای پچ پچ و خنده های بی صدایی که از پشت در رختکن می آمد.
فص هشتم
قسمت دوم...
این دیگر ضههربه آخر بود .تا آنجا که میتوانسههتم ،بلند فریاد زدم (( :اینجا چه
خبره؟))
به طرف رختکن هجوم بردم و درش را باز کردم.
مث دیوانه ها لباس ها را از سر راهم کنار زدم.
کسی آنجا نبود.
شاید موش بوده؟ شاید صدای مو شهایی را که پدر حرف شان را میزد ،شنیده
بود؟
با صدای بلند به خودم گفتم (( :باید از اینجا برم بیرون)).
آن اتاق داشت منو دیوانه میکرد.
نه ،خودم بودم که با آن خ یالبافی ها خودم را دیوانه می کردم .برای همه آن
چیزها یک توضیح منطقی وجود داشت.
برای همه چیز.
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در مدتی که شلوار جینم را می پوشیدم و زیپش را می کشیدم ،کلمه (( منطقی
)) را تو ذهنم تکرار می کردم.
آنقدر آن کلمه را گفتم که دیگر به عنوان یک کلمه ،خا صیتش را از داد و تبدی
به یک صدا شد.
آروم باش آماندا! آروم باش!
یک نفس عمیق کشیدم و تا ده شماره نگهش داشتم.
یکمرتبه صدایی از بیخ گوشم شنیدم (( :هووووو!))
(( بس کن جاش .اصههال هم نترسههیدم )).لحنم خشههن تر از آن بود که خودم
میخواستم.
جاش گفت (( :بیا از اینجا بریم بیرون .این خونه منو می ترسونه)).
با هیجان گفتمِ (( :ا؟ تو هم؟ مشک تو چیست؟))
دهنش را باز کرد که چیزی بگو ید ،ولی پشیمان شد .انگار خجالت می کشید.
فقط زیر لبی گفت (( :فراموش کن)).
با اصرار گفتم (( :نه ،بگو .داشتی چی می گفتی؟))
با پایش به چوبکاری کف اتاق زد و باالخره اعتراف کرد (( :دیشهههب خواب
خیلی ترسناکی دیدم)).
یاد خواب وحشتناک خودم افتادم و پرسیدم (( :خواب دیدی؟))
_ آره .دوتا پسر تو اتاقم بودند .بچه های شری بودند.
_ چه کار کردند؟
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در حالی که سعی می کرد چ شمش به چ شم من نیفتد ،گفت (( :یادم نی ست.
فقط یادمه که منو می ترسوندند)).
به طرف آینه برگشتم که سرم را شانه کنم .پرسیدم (( :بعدش چی شد؟))
((بیدار شدم))
جاش این را گفت و با بیقراری نق زد (( :زودباش ،بیا بریم)).
_ پسرها حرفی هم باهات زدند؟
جاش کمی فکر کرد و گفت(( :نه .گمان نمی کنم .فقط خندیدند)).
_ خندیدند؟
(( خب ،یک جور خنده نخودی )).جاش بعد از این جواب بهم توپ ید که:
((من دی گه نمیخوام در باره اش حرف بزنم .باالخره می آی به این گردش
احمقانه بریم یا نه؟))
دنبالش تو راهرو راه افتادم .وقتی از جلوی پاگرد و کپه لباس می گذشههتیم ،به
فکر دختری افتادم که آنجا دیدم  .و به فکر پسههری که روز اول ورودمان پشههت
پنجره دیده بودم .و دو پسری که جاش در خواب دیده بود.
با این نتیجه رسیدم که من و جاش هردو از آمدن به این خانه عصبی و ناراحت
هستیم .شاید حق با پدر و مادر بود و ما به قوه تخیلمان اجازه می دادیم زیادی
کار کند.
حتما مشک از خیالبافی ما بود.
منظورم این است که چه چیز دیگری می توانست باشد؟
چند ثانیه بعد ،من جاش وارد حیاط پشههتی شههدیم که پتی را با خودمان ببریم.
مث همیشه از دیدنمان خوشحال شد .واق واق می کرد ،باال و پایین می پرید،

www.ketabha.org

روی برگ های خشههک یده می دو ید و دور خودش چرب می زد .د یدن این
کارهایش مرا سر حال آورد.
با وجود آسمان ابری و خاکستری ،هوا داغ و مرطوب بود .یک ذره هم باد نمی
آمد و درخت های سنگین و پیر مث مجسمه بی حرکت ایستاده بودند.
راه ورودی شنی را گرفتیم و به طرف خیابان رفتیم.
کتانی هایمان برگ های خشههک را باال می پراندند .پتی دور و برمان زیگ زاگ
می دو ید؛ گاهی جلومان بود ،گاهی کنارمان و گاهی پشههت سههرمان .جاش
گفت (( :خدا را شکر که پدر ازمون نخواسته این همه برگ خشکیده رو با شن
کش جمع کنیم)).
_ به زودی این کارو میکنه .گمانم هنوز شنکش رو از بسته بندیش در نیاورده.
جاش شههکلک در آورد .لب خ یابان ایسههتادیم و از آن پایین به خانمان نگاه
کردیم؛ پنجره های دوقلوی طبقه دوم مث دوتا چشم بهمان زل زده بودند.
برای اولین بار متوجه شهههدم که خانه بغلی هم به بزرگی خانه ماسهههت ،فقط
نمایش به جای آجر ،با سههنگ های کوچک تز یین شههده بود .پرده های اتاق
ن شیمنش کامال ک شیده بود .سایبان بع ضی از پنجره های طبقه باال هم ب سته
بود .درخت های بلند ،خانه همسایه را هم تاریک کرده بودند.
جاش ترکه ای را پرت کرد که پتی به دن بالش برود ،و پرسهه ید (( :از کدوم
طرف؟))
من به سهر خیابان اشهاره کردم و گفتم (( :مدرسهه اونجاسهت .بیا بریم نگاهی
بهش بکنیم)).
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خیابان سر باال بود .جاش یک شاخه کوچک درخت را از کنار خیابان برداشت
که جای عصا ازش استفاده کند.
هیچ کس تو خیابان نبود .تو حیاط های جلوی خانه هایی که از کنارشههان می
گذشتیم هم کسی را ندیدیم .از ماشین هم خبری نبود.
کم کم داشتم به این فکر می افتادم که شهر به کلی متروک است ،که آن پسر از
پشت یک دیوار کوتاه بیرون آمد.
آن قدر ناگهانی سبز شد که من و جاش یکمرتبه سرجایمان ای ستادیم .دستش
را برایمان تکان داد و با خجالت گفت (( :سالم)).
من و جاش با هم جواب دادیم (( :سالم)).
آن وقت ،قب از اینکه من و جاش بتوانیم پتی را عقب بکشههیم ،دو ید به طرف
پسههر ،کفش های کتانی اش را بو کرد و شههروع کرد به خرخر کردن و پارس
کردن .پسههر عقب رفت و دسههت هایش را برای دفاع از خودش باال برد .خیلی
ترسیده بود .داد زدم (( :پتی ،بس کن)).
جاش پتی را گرفت ،اما او از غریدن دست بر نمی داشت.
به پسر گفتم (( :نترس .گاز نمی گیره .معموال پارس هم نمی کنه .شرمنده!))
پسر گفت (( :عیبی نداره)).
در حالی که با من حرف می زد ،چشمش را از پتی ،که به خودش می پیچید تا
از د ست جاش خالص شود ،بر نمی دا شت (( :حتما من یه بو یی می دم که
این طوری می کنه)).
موهایش کوتاه و منگولی بود و چشههم های آبی خیلی کم رنگی داشههت .دماغ
سههر باالی مسههخره اش اصههال به قیافه جدی اش نمی آمد .با وجود گرمی و
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رطوبت هوا ،یک گرمکن آ ستین بلند آلبالو یی و شلوار جین سیاهی پو شیده
بود .یک کاله بیس بال آبی هم تو جیب عقب شلوارش چپانده بود.
_ من آماندا بنسون هستم ،این هم برادرم جاشه.
جاش با ترد ید پتی را ول کرد .سهههگ واقی کرد ،به پسههر زل زد ،زوزه مالیمی
کشید و نشست کف خیابان و شروع کرد به خاراندن خودش.
پسههر که هنوز هم با ترس و احت یاط به پتی نگاه می کرد ،دسهههت هایش را تو
جیب های عقب جینش فرو کرد و گفت(( :من هم ری ثورستونه)).
وقتی د ید پتی دیگر به غر یدن و پار کردن به او عال قه ندارد ،کمی خ یالش
راحت شد.
فص نهم
قسمت دوم...
یکدفعه متوجه شدم قیافه ری برایم آشناست .قبال کجا دیده بودمش؟ کجا؟ آن
قدر نگاهش کردم تا یادم آمد.
و نفسم از ترس بند آمد.
ری همان پسری بود که من تو اتاقم و پشت پنجره دیده بودم.
به تته پته افتادم (( :تو ...تو خونه؟ ما بود!))
هاج و واج ماند و گفت (( :هان؟))
روی حرفم ایستادم و گفتم (( :تو  ،تو اتاق من بودی ،درسته؟))
خندید و گفت (( :نمی فهمم ،تو اتاق تو بودم؟))
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پتی سرش را بلند کرد ،غرش مالیمی به ری کرد و دوباره رفت سر وقت شغ
مهم خاراندن.
یک کم به خودم شک کردم؛ شاید این پسر نبوده ...شاید...
(( فکر کردم قبال تو رو دیدم)).
ری با ترس به پتی نگاه کرد و گفت (( :من از خیلی وقت پیش تا حاال تو خونه
شما نبودم)).
_ گفتی از خیلی وقت پیش؟
_ آره .من قبال اونجا زندگی می کردم.
من و جاش غافلگیر شدیم و بر و بر نگاهش کردیم (( .تو خونه ما؟))
سرش را تکان داد (( :آره .اون اول که آمده بودیم اینجا)).
این را گفت و یک ریگ از زمین برداشت و پرت کرد تو خیابان.
پتی غرید ،خوا ست دنبال ریگ برود ،ولی پ شیمان شد و دوباره ن ش ست کف
خیابان و دم قلمبه اش را تکان تکان داد.
ابرهای غلیظ پایین تر آمدند و هوا تاریک تر شد .پرسیدم (( :حاال کجا زندگی
می کنی؟ ))
ری یک سنگریزه دیگر تو خیابان پرت کرد و باالی خیابان را نشان داد.
جاش پرسید (( :از اون خونه خوشت می آمد؟))
_ آره ،عیبی نداشت .قشنگ بود .خیلی هم سایه بود.
_ ازش خوشت می آمد؟ به نظر من که عوضیه .خیلی تاریک و ...
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حرکات پتی حرف جاش را قطع کرد .حیوان تصههمیم گرفته بود دو باره به ری
پارس ک ند ،تا چند سهههانتی متری او بدود و دوباره عقب بکشهههد .ری محض
احتیاط ،چند قدم عقب رفت و نزدیک جدول پیاده رو ایستاد.
جاش قالده را از جیب شوار کوتاهش بیرون آورد و گفت (( :شرمنده ،پتی!))
من بهش کمک کردم که قالده را به طوقی که دور گردن سههگ عصههبانی بود،
وص کند.
با معذرت خواهی به ری گفتم (( :تا حاال این طوری نکرده بود .جدی می
گم)).
قالده ،پتی را گیج کرده بود .مدام قالده را می کشید و جاش را همراه خودش تا
آن طرف خیابان می کشید؛ ولی حداق از پارس کردن دست برداشته بود.
جاش با بی حوصلگی گفت (( :بیاین یک کاری بکنیم)).
ری که خیالش از بابت پتی راحت شده بود ،پرسید (( :مثال چه کاری؟))
هر سه مدتی فکر کردیم.
جاش گفت (( :چطوره بریم خونه تو؟))
ری سههرش را تکان تکان داد و گفت (( :نه .فکر نمی کنم بشههه .به هر حال،
حاال که نمیشه)).
نگاهی به سههر و ته خیابان خالی انداختم و گفتم (( :مردم کجا هسههتند؟ این
دور و اطراف خیلی مرده ست ،نه؟))
غش غش خندید (( :آره .گمانم این تعریفت در ست با شه .می خواید بریم به
زمین بازی پشت مدرسه؟))
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_ آره .خوبه.
سه نفری تو خیابان راه افتادیم .ری جلو می رفت و من چند قدم پشت سر ری.
جاش یک د ستش به شاخه درخت و یک د ستش به قالده بود و پتی هم با این
طرف و آن طرف دو یدنش حسابی حال او را می گرفت.
تا قب از اینکه یه خیابان بعدی بپیچیم ،بچه ها را ندیدیم .ده یا دوازده تا بودند.
بیشترشان پسر بودند ولی چندتا دختر هم قاطی شان بود .همگی می خندیدند
و داد و فریاد می کردند ،همدیگر را به شههوخی ه می دادند و به طرف ما ،که
و سط خیابان بودیم ،می آمدند .بع ضی ها شان هم سن من بودند و بقیه بزرگ
تر .همه شههان شههلوار جین و تی شههرت های پررنگ پوشههیده بودند .یکی از
دخترها بین بقیه توجه آدم را جلب می کرد ،چون موهای بور و صافی داشت و
جوراب شلواری سبز پوشیده بود.
فص نهم
قسمت سوم...
پ سر قدبلندی که موهای سیاه صاف و یکد ستی دا شت ،ما را ن شان داد و بلند
گفت (( :هی ،نگاه کنید)).
چ شم شان که به من و جاش و ری افتاد ،ساکت شدند ،ولی همچنان بهمان
نزدیک می شدند .چند نفر نخودی خندیدند ،انگار به یک شوخی خصوصی
بین خودشان می خندیدند.
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هر سه ایستادیم و نزدیک شدنشان را تماشا کردیم .من لبخند زدم و آماده شدم
که سالم کنم .پتی دیوانه وار قالده را می کشید و داشت با پارس کردن خودش
را خفه می کرد.
پسر قدبلند موسیاه نیشش را تا بنا گوش باز کرد و گفت (( :سالم بچه ها!))این
کار او به دلیلی ،به نظر بق یه خیلی بامزه آمدو خند یدند .دختری که جوراب
شههلواری سههبز پوش هیده بود ،طوری یک پسههر قد کوتاه و مو قرمز را ه داد که
چیزی نمانده بود بیفتد روی من.
یکی از دخترها که موی سههیاه و کوتاهی داشههت ،به ری لبخند زد و گفت(( :
اوضاع چطوره ،ری؟))
ری جواب داد (( :بد نیسههت .سههالم بچه ها!)) و بعد رو کرد به من و جاش و
گفت (( :اینها رفقای من هستند .همه شون مال همین محله اند)).
من با ناراحتی و خجالت گفتم (( :سههالم )).آرزو می کردم پتی از پارس کردن
و کش هیدن قالده اش دسههت بردارد .بیچاره جاش که مجبور بود او را نگه دارد،
حسابی حالش گرفته شده بود.
ری به پسر قد کوتاه مو قرمز اشاره کرد و گفت (( :این جورج کارپنتره )).و بعد
حلقه بچه ها را دور زد و یکی یکی معرفی شههان کرد (( :جری فرانکلین ،کارن
سامرست ،بی گرگوری ))...
سعی کردم همه اسم ها را به خاطرم بسپارم ،ولی غیرممکن بود.
یکی از دخترها از من پرسید (( :از دارک فالز خوشت می آد؟))
_ راستش نمی دونم .امروز اولین روزیه که اینجا هستم .به نظرم جای خوبیه.
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بعضی از بچه ها به دلیلی که نمی دانم چی بود ،به جواب من خندیدند.
جورج کارپنتر از جاش پرسید (( :سگت از چه نژادیه؟))
جاش که قالده را محکم چسههبیده بود ،جوابش را داد .جورج به پتی زل زد و با
دقت نگاهش کرد ،انگار که به عمرش سگی مث پتی ندیده بود.
یک عده از بچه ها حواشان رفت به پتی و تعریف کردن از او .کارن سامرست،
دختر قدبلند و خوشههگلی که موهای بور و کوتاهی داشهههت ،آمد پیش من و
یواش گفت (( :می دونی ،من قبال تو خونه شما زندگی می کردم)).
مطمئن نبودم حرفش را درست شنیده باشم (( :چی گفتی؟))
ری وسط حرف ما پرید و گفت (( :بیاین بریم زمین بازی)).
هیچ کس به پیشنهادی ری مح نگذاشت.
همه ساکت شدند .حتی پتی هم پارس نمی کرد.
یعنی کارن واقعا گفته بود که تو خونه ما زندگی می کرده؟ دلم می خواست این
را ازش بپرسم ،ولی او دوباره برگشته بود تو حلقه بچه ها.
حلقه.
وقتی متوجه شدم آنها دور من و جاش حلقه زده اند ،دهنم باز ماند.
ترس برم داشت .خیال می کردم؟ یا واقعا داشت اتفاقی می افتاد؟
یکمرتبه قیافه های شان به نظرم تغییر کرد .لبخند می زدند ،ولی صورت های شان
خشک و کشیده و گوش به زنگ بود؛ انگار انتظار دردسری را می کشیدند.
دو نفر چوب بیس بال د ست شان بود .دختری که جوراب شلواری سبز پو شیده
بود ،چشههمش را از من برنمی داشهههت ،از باال تا پایینم را نگاه می کرد و مرا
وارسی می کرد.
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هیچ کس حرف نمی زد .خ یابان سههها کت بود و غیر از زوزه یواش پتی ،هیچ
صدایی نمی آمد.
خیلی ترسیده بودم.
چرا اینها ما را این طوری نگاه می کنند؟
یا شاید قوه تخیلم دوباره به کار افتاده؟
به طرف ری که هنوز کنار من ای ستاده بود ،برگ شتم .ا صال به نظر ناراحت نمی
آمد ،ولی نگاهم را جواب نداد.
(( هی بچه ها ...چی شده؟)) سعی کردم موضوع را جدی نگیرم ،ولی صدایم
کمی می لرزید.
به جاش نگاه کردم .سههرش را به آرام کردن پتی گرم بود و نفهمیده بود اوضههاع
عوض شده.
دو پسههری که چوب بیس بال داشههتند ،آنها را تا ارتفاع کمرشههان باال گرفتند و
جلو آمدند.
نگاه تندی به حلقه بچه ها انداختم و احسههاس کردم ترس دارد سههینه ام را می
چالند.
حلقه تنگ تر شد .بچه ها کم کم به ما نزدیک می شدند.
به نظرم آمد ابرهای س هیاه باالی سههرمان دارند پایین تر می آیند .هوا سههنگین و
مرطوب بود.
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جاش داشههت با طوق قالده پتی کلنجار می رفت و هنوز هم آن وضههعیت را
ندیده بود .فکر کردم شههها ید ری چیزی بگو ید ،یا جلوشهههان را بگیرد .ولی او
خشک و بی حرکت ،با قیافه بی حالت کنار من ایستاده بود.
هر چه بچه ها نزدیک تر می شدند ،حلقه کوچکتر می شد.
متوجه شههدم مدتی اسههت که نفسههم را حبس کرده ام ،نفس عمیقی کش هیدم و
دهنم را باز کردم که فریاد بزنم.
_ آهای بچه ها ...چه کار می کنید؟
این صدای مردانه ای بود که از بیرون حلقه آمد.
همه برگشههتیم و آقای داز را دیدیم که با عجله به طرف ما می آمد؛ با قدم های
بلند از خ یابان می گذشهههت و باد لبه های کتش را عقب می کشهه ید .لبخند
دوستانه ای به لبش بود .دوباره پرسید (( :چه کار می کنید؟))
ظاهرا نفهمیده بود که بچه ها من و جاش را محاصره کرده اند.
جورج کارپنتر چوب بیس بال را تو دسههتش چرخاند و گفت (( :داریم میریم
زمین بازی .می خوایم سافت بال بازی کنیم)).
آقای داز کراوات راه راهش را که باد آن را پشههت شههانه اش انداخته بود ،پایین
ک شید و گفت (( :خوبه )).و بعد به آ سمان که دا شت تاریک تر می شد ،نگاه
کرد و گفت (( :فقط امیدوارم بارون بازی تون رو به هم نزنه)).
چندتا از بچه ها خودشان را عقب کشیده بودند و هر دو ،یا سه نفرشان پهلوی
هم ایستاده بودند .حلقه محاصره به کلی از هم پاشیده بود.
آقای داز از جورج پرسید (( :اون چوب مال بیس باله یا سافت بال؟))
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یک بچه دیگر فوری جواب او را داد (( :از جورج نپرسهه ید ،خودش هم نمی
دونه .به عمرش یک بار هم با این چوب ضربه نزده!))
بچه ها زدند زیر خنده .جورج به شههوخی آن بچه را تهدید کرد و تظاهر کرد که
می خواهد با چوبش به او حمله کند.
آقای داز دستش را تکان داد و راه افتاد که برود .ولی بعد ایستاد و با چشم هایی
که از تعجب گشههاد شههده بود ،گفت (( :هی ،جاش ،آماندا! من شههما را ندیده
بود)).
زیر لبی گفتم (( :صبح بخیر)).
پاک گیج شده بودم .یک لحظه قب دا شتم از ترس می مردم ،و حاال همه سر
به سر هم می گذاشتند و می خندیدند.
یعنی خیال کرده بودم که بچه ها دورمان حلقه زده اند؟
ری و جاش که ظاهر شان ن شان نمی داد متوجه چیز غیرعادی و عجیبی شده
باشند .پس باز هم کار ،کار من و قوه تخیلم بود که مدام اضافه کاری می کرد؟
اگر آقای داز نرسیده بود ،چه اتفاقی می افتاد؟
آقای داز موهای دالبری بورش را عقب زد و از من و جاش پرسهه ید (( :خب،
ببینم ،تو خونه جدید بهتون خوش می گذره؟))
من و جاش با هم جواب دادیم (( :بله ،خوبه)).
پتی سرش را باال کرد ،نگاهی به آقای داز انداخت و شروع کرد به پارس کردن
و کشیدن قالده.
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آقای داز قیافه دلشههکسههته ای به خودش گرفت و گفت (( :من خیلی ناراحتم،
سگ شما هنوز هم از من بدش میاد)).
بعد رو به پتی دوال شهد و گفت (( :هی آقا سهگه ...یک کم اخالقت رو خوب
کن)).
پتی در جوابش با عصبانیت پارس کرد.
با عذر خواهی با آقای داز گفتم (( :فقط شههما نیسههتید ،پتی امروز از هیچ کس
خوشش نمی آد)).
آقای داز شههانه اش را باال انداخت (( .پس من هم شههانسههم بیشههتر از اونها
نیست)).
این را گفت و به طرف ماشینش که چند متر دورتر تو خیابان پارک شده بود ،راه
افتاد.
(( راسههتی ،من یر راه می رم خونه شههما که ببینم پدر و مادرتون کمکی الزم
دارند ،یانه .خوش بگذره بچه ها!))
فص دهم
قسمت دوم...
وقتی سوار ماشینش شد و از آنجا رفت ،ری گفت (( :مرد خوبیه)).
(( آره )).هنوز هم احسههاس بدی داشههتم و تو این فکر بودم حاال که آقای داز
رفته ،بچه ها خیال دارند چه کار کنند.
خیال دارند دوباره همان حلقه ترسناک را درست کنند؟
نه .همگی به طرف زمین بازی پشههت مدرسههه راه افتادند .خیلی عادی با هم
حرف می زدند و شوخی می کردند و مح من و جاش نمی گذاشتند.
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کم کم احسههاس حماقت کردم .کامال واضههح بود که آن بچه ها کاری نکرده
بودند که من و جاش را بترسانند .حتما من همه این دا ستان را تو ذهنم ساخته
بودم.
حتما این کار را کرده بودم.
به خودم گفتم ،الاق خوبه که جیغ نک شیدم و الم شنگه راه نینداختم و آبروی
خودم را نبردم.
زمین بازی خالی خالی بود .حدس زدم بیشههتر بچه ها از این آسههمان گرفته و
بارانی ترسیدند و از خانه بیرون نیامدند.
زمین بازی ،زمین بزرگ ،صههاف و پر از سههبزه ای بود که هر چهار طرفش نرده
های آهنی بلندی دا شت .در آن ق سمت از زمین که نزدیک ساختمان مدر سه
بود ،چندتا تاب و سرسره کار گذاشته بودند ،در سمت دیگر زمین هم دو لوزی
مخصوص بیس بال خط کشی شده بود ،پشت نرده ها ،چندتا زمین تنیس کنار
هم ردیف شده بودند ،آن زمین ها هم خالی بودند.
جاش پتی را به نرده بسههت و دو ید پیش ما .پسههری که اسههمش جری فرانکلین
بود ،تیم هایمان را مشخص کرد .من و ری تو یک تیم بودیم ،جاش تو یک تیم
دیگر.
وقتی دیدم تیم ما باید بازی کند ،خیلی به هیجان آمدم ولی کمی نگران ش هدم.
آخر من بهترین بازیکن سافت بال دنیا نی ستم .البته همین طوری ضربه هایم
خیلی خوب است ،ولی تو زمین که می روم ،پاک دست و پا چلفتی می شوم.
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خو شبختانه جری مرا فرستاد به فیلد را ست ،که توپ های زیادی به آنجا پرت
نمی شود.
ابرها کم کم از هم باز شههدند و آسههمان یک ذره روشههن تر شههد .دو دور کام
بازی کردیم .تیم مقاب من ،هشههت به دو ،داشههت بازی را می برد .بهم خوش
گذشهههت .فقط یه دفعه خرابکاری کرده بودم ...و با اولین ضههربه ام دو امت یاز
گرفته بودم.
بودن در کنار آن بر و بچه های جدید خیلی لذت بخش بود .به نظر بچه های
خیلی خوبی بودند ،به خصوص دختری که اسمش کارن سامرست بود و وقتی
منتظر نوبت چوگان بودیم ،سر حرف را با من باز کرد.
کارن با اینکه هم دندان های باالیی و هم پایینش سیم پیچی شده بود ،لبخند
خیلی قشنگی داشت .ظاهرا خیلی دلش می خواست با من دوست بشود.
وقتی برای شروع دور سوم ،پرتاب به دست تیم من افتاد.
خور شید دا شت از پ شت ابرها بیرون می آمد .یکدفعه صدای سوت بلند و
گوش خراشی بلند شد .دور و برم را نگاه کردم .جری فرانکلین بود که با سوت
نقره ای رنگش آن سر و صدا را راه انداخته بود.
همه به طرف او دو یدند .جری نگاهی به آسههمان که هر لحظه روشههن تر می
شههد ،انداخت و گفت (( :بهتره تعطیلش کنیم .ما به کس و کارمون قول دادیم
که برای ناهار به موقع برگردیم خونه .یادتون که نرفته؟))
به ساعتم نگاه کردم .خیلی زود بود .تازه یازده و نیم بود.
ولی بر خالف انتظار من ،هیچ کس اعتراض نکرد.
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همه برای هم دسههت تکان دادند ،با هم خداحافظی کردند و شههروع کردند به
دو یدن.
باورم نمی شههد که آن قدر سههریع از آنجا رفتند .انگار با هم مسههابقه گذاشههته
بودند.
کارن مث بقیه به دو ،از کنار من رد شد .صورت خوشگلش خیلی جدی شده
بود .یکدفعه ای ستاد ،برگ شت و صدا زد (( :از آ شنایی با تو خو شحال شدم،
آماندا! باید یک وقتی هدیگر رو ببینیم)).
من هم بلند گفتم (( :موافقم! می دونی من کجا زندگی می کنم؟))
جوابش را درسههت نشههنیدم .سههرش را تکان داد و به نظرم آمد که گفت (( :آره.
می دونم .من قبال تو خونه تو زندگی می کردم)).
ولی امکان ندارد چیزی که او گفت ،همین باشد.
چند روز گذشههت .من و جاش کم کم داشههتیم به خانه و دوسههتان جدیدمان
عادت می کردیم .با این همه ،هنوز نمی شههد روی آن بچه هایی که هر روز تو
زمین بازی می دیدمشان ،اسم دوست گذاشت .درست است که با من و جاش
حرف می زدند و ما را به تیم هایشهههان راه می دادند ،ولی شههناختن آنها کار
سختی بود.
من هر شب تو اتاقم صدای پچ پچ و خنده های آه سته را می شنیدم ،ولی به
خودم فشار می آوردم که نادیده بگیرم.
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یک شههب ،به نظرم آمد یک دختر قد بلند از سههرتاپا سههفید پوش هیده ،ته راهرو
طبقه باال ایستاده .وقتی جلو رفتم ،فقط یک کپه مالفه نشسته و چند تا روتختی
و از این جور چیزها کنار دیوار بود.
من و جاش داشههتیم جا می افتادیم ،ولی رفتار پتی هنوز هم خیلی عج یب و
غر یب بود .هر روز او را با خودمان به زمین بازی می بردیم ،ولی با ید قالده
اش را به نرده می بستیم ،وگرنه به بچه ها پارس می کرد و گازشان می گرفت.
به جاش گفتم (( :پتی هنوز هم از اینکه به جای غری به آمده ،عصههبان یه .ب عدا
آروم میشه)).
ولی پتی آرام نشههد .حدود دو هفته بعد ،من و ری ،کارن سههامرسههت ،جری
فرانکلین ،جورج کارپنترو یک عده بچه دیگر ،آخر های گیم سههافت بال بودیم
که من به نرده نگاه کردم و دیدم پتی رفته.
یک جوری قالده اش را پاره کرده و فرار کرده بود.
من و جاش ساعت ها دنبالش گشتیم و صدا زدیم (( :پتی!))
از این خیابان به آن خیابان رفتیم ،حیاط های جلو و پشت خانه ها ،زمین های
خالی و بیشههه ها را گشههتیم .بعد از اینکه دو دور محله را دور زدیم ،یکمرتبه
متوجه شدیم که اصال نمی دانیم کجا هستیم.
خیابان های دارک فالز شبیه هم بودند .همه شان پر بودند از خانه های قدیمی
آجری یا سنگی و درخت های پیر و سایه دار.
جاش برای اینکه نفسههش را تازه کند ،به تنه یک درخت تک یه داد و گفت(( :
باورم نمیشه ،ما گم شدیم)).
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بدون آنکه چشم از خیابان بردارم ،گفتم (( :سگ احمق! چرا فرار کرد؟ تا حاال
این کارو نکرده بود)).
جاش سرش را تکان تکان داد ،پی شانی عرق کرده اش را با آ ستین تی شرتش
پاک کرد و گ فت (( :نمی دونم چطوری خودش را آزاد کرده .من قالده رو
خیلی محکم بسته بودم)).
یکدفعه گفتم (( :هی ،شههاید برگشههته خونه )).و از این فکر ،فوری خوشههحال
شدم.
جاش از تنه درخت جدا شههد و به طرف من آمد (( .آره! شههرط می بندم حق با
تو با شه .شاید االن چند ساعته که اون توی خونه ست و ما دوتا منگ اینجا
دنبالش می گردیم .باید اول خونه رو می گشتیم .حاال بزن بریم!))
به حیاط های خالی دور و برمان نگاه کردم و گفتم (( :خب ،اول باید بفهمیم
راه خونه از کدوم طرفه)).
به سر و ته خیابان نگاه کردم و سعی کردم بفهمم که وقتی از زمین بازی بیرون
آمدیم ،به کدام جهت پیچیدیم ،یادم نیامد و همین طوری راه افتادیم.
شانس آوردیم و سر اولین خیابان که رسیدیم ،مدرسه را دیدیم .معلوم شد که
یک دور کام دور محله چرخیده ایم.
از آنجا به بعد ،دیگر راحت توانستیم راهمان را پیدا کنیم.
وقتی از جلو زمین بازی می گذشههتیم ،نگاهی به نرده ای که پتی را بهش بسههته
بودیم ،انداختم .سهههگ مزاحم! از وقتی به دارک فالز آمده بودیم ،با کارهایش
شورش را در آورده بود.
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یعنی ممکن است وقتی به خانه برسیم ،آنجا باشد؟ خدا کند.
چند دقی قه بعد ،من و جاش روی شههن های راه ورودی خانه می دو یدیم و با
صدای بلند پتی را صدا می کردیم .در خانه یکدفعه باز شد و مادر سرش را
آورد بیرون .سر زانوهای شلوار جینش خاکی بود و موهایش را با یک د ستمال
گ دار بسته بود .او و پدر مشغول رنگ کردن ایوان پشتی بودند.
_ شما دوتا تا حاال کجا بودید؟ وقت ناهار دو ساعت پیش بود!
فص یازدهم
قسمت دوم...
من و جاش به جای جواب آن سوال ،با هم پرسیدیم (( :پتی اینجاست؟))
_ تا حاال دنبال پتی می گشتیم!
_ اینجاست؟
مادر گیج شد و پرسید (( :پتی؟! من خیال می کردم پیش شماست)).
قلبم از جا کنده شد .جاش خودش را انداخت زمین و از پشت ،روی شن ها و
برگ ها ولو شد.
پر سیدم (( :تو ندیدیش؟)) صدایم از شدت ناامیدی می ارزید (( :با ما بود،
ولی فرار کرد)).
(( آب ،چه بد!)) مادر به جاش اشههاره کرد که از زمین بلند شههود و پرس هید(( :
گفتی فرار کرد؟ فکر می کردم بهش قالده می بندید)).
جاش بی آنکه از جایش جم بخورد ،با التماس گفت (( :با ید کمکمون کنی
پیداش کنیم .ماشین رو بیار .باید پیداش کنیم ...و همین حاال!))
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_ مطمئنم جای دوری نرفته .شههما حتما دارید از گرسههنگی ضههعف می کنید.
بیاین تو یک چیزی بخورید تا بعد...
جاش جیغ کشید (( :نه .همین االن!))
(( چه خبره؟)) این صههدای پدر بود .صههورتش پر از لکه های ریز رنگ سههفید
بود .تو ایوان پهلوی مادر ایسههتاد و پرسههید (( :جاش ،این داد و فریادها برای
چیه؟))
برایش تو ضیح دادیم چه اتفاقی افتاده و او گفت که خیلی کار دارد و نمی تواند
با ماش هین دنبال پتی بگردد .مادر گفت به شههرطی که اول ناهارمان را بخوریم،
خودش ما را با ماشههین می برد .دو دسههتی جاش را از زمین بل ند کردم و
کشیدمش توی خانه.
دسهت و رو یمان را شهسهتیم و چندتا سهاندو یچ کره بادام زمینی بلعیدیم .مادر
ما شین را از پارکینگ بیرون آورد و شروع کردیم به چرب زدن تو محله و گ شتن
دنبال سگ گم شده.
بدون نتیجه.
اثری از پتی نبود.
من و جاش غمگین و دلشکسته شده بودیم .پدر به پلیس مح تلفن کرد؛ ولی
مدام ما را دلداری می داد که پتی حس جهت یابی اش خوب اسههت و امکان
دارد هر لحظه سر و کله اش پیدا بشود.
ولی ما حرفش را باور نمی کردیم.
کجا رفته بود؟
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سر شام هیچ کداممان حرف نزدیم .آن شب طوالنی ترین و وح شتناک ترین
شهههب عمرم بود .جاش که هنوز بشههقابش پر بود و لب به غذایش نزده بود،
دوباره با بغض گفت (( :من خیلی خوب بسته بودمش)).
پدر گفت (( :سگ ها تو فرار کردن استادند .نگران نباش بر می گرده)).
مادر با اوقات تلخی گفت (( :واقعا که برای مهمونی رفتن شب مناسبیه)).
پاک یادم رفته بود که پدر و مادر قرار است بروند بیرون .یکی از همسایه ها که
خانه اش یک چهار راه با ما فا صله دا شت ،به یک قابلمه پارتی دعوت شان کرده
بود.
پدر آهی ک شید و گفت  (( :من هم ا صال حال و حوصله مهمونی رفتن ندارم.
تمام روز نقاشی کردم و خیلی خسته ام .ولی چاره ای نی ست ،باید همسایه ها
رو تحو ی بگیریم .شما دوتا مطمئنید که مشکلی براتون پیش نمی آد؟))
همان طور که تو فکر پتی بودم ،جواب دادم (( :آره)).
تمام مدت گوشم را تیز می کردم که صدای پارس کردن یا صدای کشیده شدن
پنجه اش را به در خانه بشنوم.
اما نه .چند ساعت گذشت .وقت خواب شد ولی سر و کله پتی پیدا نشد.
من و جاش بی سرو صدا رفتیم طبقه باال .خیلی خسته بودم ،آن همه نگرانی و
دو یدن دنبال پتی داغانم کرده بود .اما می دانستم محال است خوابم ببرد.
تو راهرو ،بیرون اتاقم ،صدای پچ پچ و صدای پای آهسته ای را شنیدم .همان
صداهای همیشگی اتاق من.
مدتی بود که دیگر نه از آن صداها تعجب می کردم ،نه می ترسیدم.
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وارد اتاق شدم و چراغ را روشن کردم .همان طور که انتظار داشتم ،اتاق خالی
بود .خبری از آن صهداهای مرموز نبود .یک نگاه به پرده انداختم ،صهاف و بی
حرکت سرجایش ایستاده بود.
آن وقت چشمم به لباس هایی افتاد که روی تختم پخش و پال شده بود.
چندتا شههلوار جین ،چندتا تی شههرت ،چندتا گرمکن و تنها دامن مهمانی که
داشتم.
به خودم گفتم ،عجیبه .مادر آدم منظم و مرتبی است.
فص یازدهم
قسمت سوم...
اگر این لباس ها رو شههسههته بود ،حتما اونها رو تو کمد آو یزون می کرد ،یا تو
کشو می گذاشت.
شروع کردم به جمع و جور کردن و آو یزان کردن لباس ها.
پیش خودم ح ساب کردم که مادر خیلی کار دارد و نباید با این کارها مزاحمش
شههد .احتماال اینها را شههسههته و روی تخت ریخته که خودم جمعشههان کنم .یا
اینکه لباس ها را اینجا گذا شته که بعدا برگردد و ترتیب شان را بدهد ،ولی سرش
به کارهای دیگر گرم شده.
نیم ساعت بعد ،با چ شم های باز روی تخت دراز ک شیده بودم و به سایه های
روی سقف نگاه می کردم.
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مدتی بعد_ نمی دونم چه مدت ،چون حسههاب وقت از دسههتم در رفته بود_
هنوز بیدار بودم و به پتی ،به بچه هایی که باها شون آ شنا شده بودم و به محله
جدید فکر می کردم که در اتاقم غژی کرد و باز شد.
صدای پا ،صدای جیر جیر کفپوش.
تو تاریکی روی تخت نشستم و دیدم یک نفر وارد اتاق شد.
_ آماندا  ...هیسسس  ...منم.
ترسههیده بودم ،چند لحظه طول کشههید تا آن نجوا را شههناختم (( .جاش! چی
شده؟ اینجا چه کار می کنی؟))
نور کور کننده ای وادارم کرد پلک هایم را به هم نزد یک کنم.نفسههم از ترس
حبس شد.
_ آب ،شرمنده! نور چراغ قوه ست .نمی خواستم...
مژه هایم را به هم زدم و گفتم (( :خیلی پر نوره)).
جاش نور چراغ قوه را به سقف انداخت و گفت (( :آره .چراغ قوه هالوژنه)).
با اوقات تلخی گفتم (( :خب ،بگو چه کار داری؟)) هنوز هم چشههم هایم
درست نمی دید ،مالیدن هم فایده نداشت.
جاش خیلی یواش گ فت (( :من می دونم پتی ک جاسهههت و می خواهم برم
دنبالش .با من می آی؟))
نگاهی به ساعت کوچک کنار تختم انداختم و گفتم (( :هان؟! جاش ،از نصفه
شب هم گذشته)).
_ خب که چی؟ زیاد طول نمی کشه.
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حاال دیگر دید چشم هایم تقریبا سرجایش برگشته بود .تو روشنایی چراغ قوه،
جاش را برانداز کردم و تازه متوجه شههدم که شههلوار جین و تی شههرت آسههتین
بلندی پوشیده و آماده است.
چرخی زدم و پاهایم را از تخت پایین گذاشههتم (( .منظورت رو نمی فهمم،
جاش! ما که همه جا رو گشتیم .فکر می کنی پتی کجا باشه؟))
(( تو گور ستان )).توی آن نور سفید ،چ شم هایش بزرگ و تیره و جدی به نظر
می آمد.
_ هان؟
_ دفعه اول هم دو ید رفت همون جا ،یادته؟ همون اول که آمده بودیم دارک
فالز؟ پتی فرار کرد و رفت تو گورستان پشت مدرسه.
_ خب ،یک دقیقه صبر کن...
_ امروز عصههر از جلوش رد شههدیم ،ولی توش رو نگشههتیم .پتی اونجاسههت،
آماندا! من مطمئنم .تو هم چه بیای ،چه نیای ،خیال دارم برم سراغش.
دستم را روی شانه الغرش گذاشتم؛ برایم عجیب بود ،شانه اش می لرزید(( .
جاش ،یک کم وا بده .چرا فکر می کنی پتی رفته گورستان؟))
جاش روی حرفش ایسههتاد (( :برای اینکه دفعه اول هم رفت اونجا .اون روز
ق شنگ معلوم بود که دا شت تو گور ستان دنبال یک چیزی می گ شت .آماندا،
مطمئنم که دوباره رفته اونجا)).
و بعد ،از من فاصله گرفت و پرسید (( :باالخره می آی ،یا نه؟))
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این برادر من همیشههه باید کاری کند که کله شههق ترین و لجبازترین آدم دنیا
باشد.
_ جاش ،یعنی تو راستی راستی خیال داری این وقت شب بری به یک گورستان
غریبه؟
نور چراغ قوه را دور اتاق گرداند و گفت (( :من نمی ترسم)).
یک لحظه فکر کردم نور چراغ افتاد روی یک نفر که پشت پرده خف کرده بود.
دهنم را باز کردم که جیغ بکشم .کسی آنجا نبود.
جاش با بی حوصلگی دوباره پرسید (( :می آی؟ یا نه؟))
می خواستم بگو یم نه .ولی یک نگاهی به پرده انداختم و پیش خودم فکر کردم
احتماال گورستان ترس آور تر از اتاق خودم نیست!
با اکراه گفتم (( :آره .حاال از اینجا برو بیرون که من لباسم رو بپوشم)).
جاش یواش گفت (( :خیلی خب )).و چراغ قوه را خاموش کرد (( .من می رم
بیرون ،آخر راه ورودی منتظرتم)).
_ جاش ...فقط یک نگاه سریع به گورستان می اندازیم و جنگی بر می گردیم
خونه .روشن شد؟
(( آره .قبوله .قب از اینکه پدر و مادر از مهمونی برگردند ،ما برگشتیم )).جاش
این را گفت و بی صدا از اتاق بیرون رفت.
پشت سرش ،صدای پاهایش را که جنگی از پله ها پایین می رفت ،شنیدم.
در حالی که تو تاریکی دنبال چیزی می گشههتم که بپوشههم ،به خودم گفتم ،این
هم از اون دیوونگی هاست!
البته یک جورهایی هم هیجان انگیز بود.
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جاش اشههتباه می کرد .مث روز روشههن بود که محال اسههت پتی االن مشههغول
ولگردی تو گورستان باشد .چه دلیلی برای این کار دارد؟
حاال خوب اسههت که تا گورسههتان راهی نیسههت و هر چه باشههد ،یک جور
ماجراجو یی اسهههت؛ یک چیزی که بعدا بتوانم برای کتی تعریف کنم .اگر هم
حرف جاش درست از آب در آمد و توانستیم پتی بیچاره گم شده را پیدا کنیم،
که معرکه می شود.
چند دقیقه بعد ،با شلوار جین و گرمکن ،خودم را به جاش ر ساندم .هوا هنوز
گرم بود ابرهای غلیظ م ث پتو جلوی ماه را گرف ته بود ند .تازه برای اولین بار
متوجه شدم که خیابان ما چراغ ندارد.
جاش چراغ قوه اش را جلو پایمان گرفت و پرسید (( :حاضری؟))
چه سوال احمقانه ای! اگر حاضر نبودم ،آنجا چه کار می کردم؟
خرچ و خرچ ،روی برگ های خشک راه افتادیم و به طرف مدرسه رفتیم؛ فصله
مدرسه تا گورستان ،فقط دوتا چهار راه بود.
یواش گفتم (( :خیلی تاریکه )).خانه ها سیاه و ساکت بودند .هوا هیچ تکانی
نمی خورد .انگار فقط من و جاش تو تمام دنیا بودیم.
قدم هایم را تندتر کردم تا به پای جاش برسههم و گفتم (( :خیلی سههاکته .حتی
صهههدای یک جیرجیرک هم نمی آد .تو مطمئنی که می خوای تا گورسهه تان
بری؟))
جاش که با چ شم هایش دایره نور چراغ قوه را روی زمین دنبال می کرد ،گفت:
(( اهوم .من مطمئنم که پتی اونجاست)).
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برای اینکه راحت تر باشیم ،توی خیابان ،نزدیک جدول راه می رفتیم .تقریبا دو
چهار راه را گذرانده بودیم .تازه داشت سر و کله مدرسه سر خیابان بعدی پیدا
می شد که صدای کشیده شدن پایی را روی آسفالت پشت سرمان شنیدیم.
هر دومان ایستادیم .جاش چراغ قوه را پایین آورد.
هر دومان آن صدا را شنیده بودیم .من خیاالتی نشده بودم.
یک نفر تعقیبمان می کرد.
جاش آن قدر ترسهید و یکه خورد که چراغ قوه از دسههتش ول شههد و تلقی افتاد
کف خیابان .نورش چند بار چشمک زد ،ولی خاموش نشد.
تا جاش به خودش بجنبد و چراغ قوه را بردارد ،کسههی که تعقیبمان می کرد،
بهمان رسید .برگشتم که ببینمش .قلبم گرپ و گرپ می زد.
_ ری! تو اینجا چه کار می کنی؟
جاش نور چراغ قوه را به طرف صههورت ری گرفت ،ولی او بازوهایش را جلو
صورتش گرفت و جست زد تو تاریکی (( .شما دوتا اینجا چه کار می کنید؟))
از صدایش معلوم بود او هم مث من کپ کرده.
جاش نور چرغ قوه را دو باره جلو پای مان ا ندا خت و به ری توپ ید (( :ما رو
ترسوندی)).
_ شرمنده ،می خواستم صداتون کنم ،ولی مطمئن نبودم شما دوتا هستید.
من که هنوز نفس جا نیامده بود ،به ری گفتم (( :جاش به کله اش زده که پتی
رفته گورستان .برای همین االن اینجاییم)).
جاش از ری پرسید (( :تو چی؟))
ری گفت (( :خب ،من گاهی بی خواب می شم)).
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پرسیدم (( :پدر و مادرت حرفی ندارند این وقت شب بیای بیرون؟))
تو نور چراغ قوه ،سههایه لبخند شههرورانه ای را تو صههورتش دیدم (( :اونها خبر
ندارند)).
جاش صههبرش تمام شههد و پرس هید (( :باالخره خیال داری بیای گورسههتان ،یا
نه؟)) و بی آنکه منتظر من بشههود ،شههروع کرد به دو یدن؛ نور چراغ قوه جلو
رو یش ،روی آسههفالت خیابان باال و پایین می پرید .برای اینکه از روشههنایی
چراغ دور نمانم ،برگشتم و دنبالش دو یدم.
ری که با عجله می دو ید تا خودش را به ما برسههاند ،صههدا زد (( :کجا با این
عجله؟))
_ گورستان.
_ نه خیر! شما همچین کاری نمی کنید.
لحنش آن قدر تهدید آمیز و بی ادبانه بود که من ایستادم (( .چی گفتی؟))
ری دوباره گفت (( :گفتم شههما اونجا نمی رید )).صههورتش تو تاریکی معلوم
نبود و من نمی توان ستم از قیافه اش چیزی بفهمم ،ولی حرف ها و صدایش به
نظر تهدید آمیز می آمد و آدم را می ترساند.
جاش رو یش را برگرداند و داد زد (( :بجنبید!)) او هنوز هم با همان سرعت می
دو ید .انگار حالیش نشده بود که جمله ری یک جورهایی تهدید آمیز است.
ری صدا زد (( :جاش ،صبر کن!)) جمله اش بی شتر حالت د ستور دا شت تا
خواهش (( .شما نباید برید گورستان!))
یکدفعه ترس برم داشت و پرسیدم (( :چرا؟))
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یعنی ری من و جاش را تهد ید می کرد؟ یک چیزی می دانسهههت که ما نمی
دانستیم؟ یا نکند من باز هم داشتم بیخودی کاه را کوه می کردم؟
تو تاریکی زل زدم که صورتش را ببینم.
ری گفت (( :یابد مختون عیب کرده باشههه که این وقت شههب می خواید برید
اونجا!))
به خودم گفتم ،درباره ری بد قضاوت کردم .او فقط می ترسید برود گورستان و
برای همین می خواست جلو ما را بگیرد.
جاش که هر لحظه فا صله اش با ما بی شتر می شد ،با ت شر پر سید (( :باالخره
خیال دارید به خودتون تکونی بدید ،یا نه؟))
ری بهش هشدار داد (( :به نظر من نباید بریم)).
جاش قدم هایش را تند کرد و با سماجت گفت (( :تو مجبور نیستی بیای .ولی
ما می ریم)).
(( جاش ،این کار درست نیست ،باور کن )).ری این را گفت ولی با این حال،
پهلو به پهلوی من می دو ید که به جاش برسد.
_ پتی اونجاست .من مطمئنم.
از جلو مدرسه ساکت و تاریک رد شدیم؛ تو تاریکی شب بزرگ تر به نظر می
آمد .سر خیابان رسیدیم و پیچیدیم تو ورودی گورستان .نور چراغ قوه جاش ال
به الی شاخه های پایینی درخت ها می افتاد و آنها را روشن می کرد.
ری با التماس گفت (( :خواهش می کنم صههبر کن )).ولی جاش سههرعتش را
کم نکرد .من هم همین طور؛ می خوا ستم هر چه زودتر به گور ستان بر سم و
قال قضیه را بکنم.
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پیشانی ام را با آستینم پاک کردم .هوا هنوز داغ بود .فکر کردم کاش بلوز آستین
بلند نپوشیده بودم .عرق از موهایم می چکید.
فص دوازدهم
قسمت دوم...
وقتی به گورسههتان رسههیدیم ،ماه هنوز زیر ابرها بود .از در نرده ای کوتاه  ،وارد
شدیم .سنگ قبرها تو تاریکی ،ردیف به ردیف ای ستاده بودند و منظره ترسناکی
درست کرده بودند.
نور چراغ قوه جاش از این سنگ روی آن سنگ می افتاد و با حرکت ما ،باال و
پایین می رفت .جاش ی کدفعه صهههدا زد (( :پتی!)) و با این کارش سههکوت
گورستان را شکست.
پشتم از ترس یخ کرد و فکر کردم ،جاش با این سر و صداهایش مزاحم خواب
مرده ها می شههود .ولی به خودم گفتم ،احمق نشههو ،آماندا! و برای اینکه آن
فکرهای ترسههناک و احمقانه را از خودم دور کنم ،خودم هم صهههدا زدم(( :
پتی!))
ری که نزدیک من ایستاده بود ،گفت (( :این کارتون درست نیست)).
صدای جاش بلند شد (( :پتی! پتی!))
به ری اعتراف کردم که (( :می دونم که فکر غلطیه ،ولی نمی خواسههتم جاش
تنهایی بیاد اینجا)).
ری باز هم گفت (( :ولی ما نباید اینجا باشیم)).
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کم کم داشههتم فکر می کردم که کاش ری دسههت از سههر ما بردارد و برود پی
کارش .ک سی که مجبورش نکرده بود بیاید.ا صال برای چی این طور به ما پیله
کرده بود؟
جاش از چند متر جلوتر صدا زد (( :هههههی ،اینجا رو ببین!))
با عجله ال به الی ردیف های قبر راه افتادم .کتانی هایم خرچ و خرچ روی
زمین صدا می کرد .تا آن موقع متوجه ن شده بودم که ما تمام طول گور ستان را
زیر پا گذاشته ایم.
جاش نور چراغش را روی سههاختمان عجیب و غریبی که آخر گورسههتان ،لب
خیابان ساخته شده بود ،انداخت و دوباره گفت (( :نگاه کن)).
مدتی طول کشید تا چیزی را که زیر آن دایره کوچک نور بود ،تشخیص بدهم.
اصهال انتظارش را نداشهتم .یک جور تئاتر بود؛ گمانم می شهد اسهمش را یک
جور آمفی تئاتر گذاشت؛ یک محوطه گرد ،که دور تا دورش ،زمین را به شک
پله هایی که جای ن ش ستن بود ،کنده بودند و این پله ها از سطح زمین پایین و
پایین تر می رفت و به سکو یی می رسید که ظاهرا کار سن را می کرد.
(( عجب! این چیه!)) می خوا ستم جلو بروم و دقیق تر نگاه کنم ،که ری صدا
زد (( :آماندا ...صبر کن )).و چنگ انداخت که بازو یم را بگیرد ،ولی من تندی
خودم را کنار کشیدم و او هوا را گرفت.
پر سیدم (( :خیلی م سخره ست! آخه کجای دنیا ر سمه که تو گور ستان تئاتر
روباز بسازند؟))
برگ شتم ببینم جاش و ری دنبالم می آیند ،یا نه ،که یکدفعه سکندری خوردم و
محکم با زانو افتادم زمین.

www.ketabha.org

_ وای .این چی بود؟
وقتی له و لورده ،از جایم بل ند می شهههدم ،جاش چراغش را جلو پای من
انداخت .ریشههه یک درخت هیوال از زمین بیرون زده بود و پای من بهش گیر
کرده بود.
تو نور رقصان چراغ ،با چشم رد آن ری شه قلمبه قلمبه و گره دار را گرفتم و چند
متر جلوتر ،به در خت بزرگی رسهه یدم که با چ نان زاو یه ای روی آن ت ئاتر
زیرزمینی خم شههده بود که آدم فکر می کرد هر لحظه ممکن اسههت بیفتد آن
پایین .اینجا و آنجا ،ریشههه های قلمبه از زمین بیرون زده بود و شههاخه های پر
برگ درخت تا نزدیکی زمین ،خم شده بود.
جاش فریاد زد (( :االن این درخت می افته!))
من هم جیغ کشیدم (( :خیلی عجیبه! آهای ری ...اینجا چیه؟))
ری نزدیک من ای ستاده بود و نگاهش روی آن درخت کج خ شک شده بود(( :
مح گردهمایی .به جای سالن شهرداری ازش استفاده می کنند و جلسه ها را
اینجا می گذارند)).
باورم نمی شد درست شنیده باشم (( :گورستان؟))
ری با قیافه نگران و عصبی گفت (( :بیایین برگردیم)).
هر سه ،صدای پا شنیدیم .صدایی که از پ شت سر ما ،از بین قبرها می آمد.
برگشتیم .جاش نور چراغش را روی زمین انداخت.
_ پتی!
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خودش بود ،بین دو ردیف سههنگ عمودی باالی سههر قبرها ،ایسههتاده بود .ذوق
زده رو به جاش کردم و گفتم (( :ای ول جاش! باورم نمی شههه! تو درسههت می
گفتی!))
من و جاش ار خوشههحالی جیغ کش هیدیم و به طرف سههگمان دو یدیم (( .پتی!
پتی!))
ولی پتی به پاهایش قوس داد ،انگار خودش را آماده می کرد که فرار کند .با
چشههم های قرمزش که تو نور چراغ مث جواهر می درخشههیدند ،بر و بر ما را
نگاه کرد.
جیغ کشیدم (( :پتی! باالخره پیدات کردیم!))
سگ سرش را پایین انداخت و شروع کرد به دو یدن.
_ پتی! آهای ...برگرد! ما رو نمی شناسی؟
جاش مث تیر از جا پرید ،خودش را به پتی رساند و او را گرفت (( :هههی پتی،
چی شده پسر؟))
قب از اینکه خودم را به جاش برسههانم ،پتی را انداخت زمین ،یک قدم عقب
رفت و گفت (( :پیف ...چه بوی گندی!))
داد زدم (( :چی گفتی؟))
فص دوازدهم
قسمت سوم...
جاش دماغش را گرفت و گفت (( :پتی ...بوی گند می ده .بوی موش مرده می
ده!))
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پتی یواش یواش از ما دور شد.
با ناله گفتم (( :جاش ،اصال از دیدن ما خوشحال نشد .انگار حتی ما رو نمی
شناسه .نگاش کن!))
من درسههت می گفتم .پتی رفت به ردیف بعدی قبر ،آن وقت برگشههت و به ما
چشم غره رفت.
یکدفعه دلم آشههوب شههد .چه بالیی سههرش آمده بود؟ چرا رفتارش این طور
عوض شده بود؟ چرا از دیدن ما خوشحال نبود؟
جاش که هنوز صورتش را از بوی گند سگ تو هم ک شیده بود ،گفت (( :نمی
فهمم .قبال اگر حتی نیم سهههاعت هم از خانه بیرون رفته بودیم ،وقتی بر می
گشتیم ،از خوشحالی دیوونه می شد)).
ری صههدا زد (( :بچه ها ،بهتره از اینجا بریم )).او هنوز هم نزدیک آن درخت
خمیده ایستاده بود.
من صدا زدم (( :پتی ،تو چت شده؟)) مح نگذاشت (( .اسم خودت یادته؟
پتی! پتی!))
جاش دوباره صدایش در آمد (( :عق! عجب بوی گندی!))
(( باید ببریمش خونه و حمامش کنیم )).صههدایم می لرزید .هم غمگین بودم
و  ...هم می ترسیدم.
جاش فکری کرد و گفت (( :شاید این سگ پتی نیست)).
چشم های سگ دوباره تو نور برق زد.
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با صدای خفه ای گفتم (( :نه ،خودشه .نگاه کن ،هنوز قالده به گردنشه .جاش
برو بگیرش برگردیم خونه)).
جیغ جاش در آمد (( :خودت بگیرش! خیلی بو گند می ده!))
_ قالده اش رو بگیر ،الزم نیست خودش رو بگیری.
_ نه .خودت بگیرش!
جاش دوباره داشههت لجبازی می کرد .چاره ای نبود جز اینکه خودم سههگ را
بگیرم (( .خیلی خب .من می گیرمش ،ولی اون چراغ قوه رو الزم دارم)).
چراغ قوه را از دست جاش قاپیدم و دو یدم طرف پتی.
_ بشین پتی ،بشین!
این تنها دستوری بود که پتی همیشه اطاعت می کرد.
ولی این دفعه به حرفم گوش نداد و عوضش ،رو یش را برگرداند ،سرش را پایین
گرفت و به دو ،از من دور شد.
کفرم در آ مد و داد زدم (( :پتی ...نرو! با توام ،پتی! مجبورم نکن دن با لت
بدوم)).
جاش که دنبال من می دو ید ،داد زد (( :نگذار در بره!))
چراغ قوه را چپ و راست ،روی زمین انداختم (( :کجاست؟))
جاش با نا امیدی داد زد (( :پتی! پتی!))
دیگر نمی دیدمش (( .وای نه .دوباره گمش کردیم)).
هر دو با هم شروع کردیم به صدا زدن.
_ جاش ،این سگ ولگرد چه مرگش شده؟
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نور چراغ را از سههر یک ردیف قبر تا تهش می انداختم ،بعد از ته تا سههر یک
ردیف دیگر .هر دو با هم صدایش می کردیم ،ولی اثری از سگ نبود.
آن وقت بود که دایره نور روی یک قبر گرانیتی افتاد.
وقتی اسم روی سنگ را خواندم ،سر جا خشکم زد.
و نفس تو سینه ام حبس شد.
آسههتین جاش را کشههیدم ،برادرم را محکم نگه داشههتم و گفتم (( :نگاه کن...
جاش!))
جاش که از کار من گیج شده بود ،پرسید (( :هان؟ چی شده؟))
_ نگاه کن! اسم روی اون سنگ قبر رو بخون.
روی سنگ قبر نوشته بود :کارن سامرست.
جاش اسم را خواند و به من زل زد .هنوز هم نفهمیده بود.
_ کارن دوست تازه منه .همون که هر روز تو زمین بازی باهاش حرف می زنم.
جاش گفت (( :چی؟ البد این قبر مادر بزرگشه )).و با بی صبری به جمله اش
اضافه کرد (( :بیا بابا ،دنبال پتی بگرد)).
_ نه .تاریخش رو نگاه کن.
هر دو با هم تاریخ های زیر اسم کارن سامرست را خواندیم1960-1971 :
با وجودی که دسههتم می لرزید ،نور چراغ قوه را روی همان نقطه نگه داشههتم و
گفتم (( :این قبر نمی تونه مال مادر یا مادر بزرگش باشههه .این دختر تو دوازده
سههالگی مرده؛ یعنی به سههن من .کارن هم دوازده سههاله سههت .خودش بهم
گفت)).
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جاش اخم هایش را تو هم کرد و رو یش را برگرداند (( :آماندا))...
ولی من چ ند قدم جلوتر رفتم و نور چراغ را روی سهه نگ قبر بقلی ا نداختم.
ا سمی رو یش بود که من هیچ وقت ن شنیده بودم .رفتم سراغ سنگ بعدی ،باز
هم یک اسمی که نشنیده بودم.
جاش جیغش در آمد (( :آماندا ،بس کن ،راه بیفت)).
روی سنگ قبر بعدی نوشته بود :جورج کارپنتر
1988-1975
صدا زدم (( :جاش نگاه کن! این هم جورجه که تو زمین بازی می بینیم)).
جاش باز با اصرار گفت (( :آماندا ،ما باید پتی رو بگیریم)).
ولی من نمی توان ستم خودم را از آن سنگ قبرها کنار بک شم .از این سنگ می
رفتم سراغ آن سنگ و نور را می انداختم روی حروفی که رو ی شان کنده شده
بود.
وحشتم وقتی بیشتر شد که اسم جری فرانکلین و بی گرگوری را هم پیدا کردم.
همه بچه هایی که باهاشههان سههافت بال بازی کرده بودیم ،اینجا سههنگ قبر
داشنتد.
قلبم به شهههدت می زد .همچنان تو آن ردیف قبرهای عج یب و غیرعادی جلو
می رفتم و کفش هایم تو چمن نرم فرو می رفت .از شهههدت ترس قبض روح
شده بودم و بدنم کرب شده بود .به آخرین سنگ آن ردیف رسیدم و به زحمت
نور چراغ را روی آن ثابت نگه داشتم.
ری ثورستون 1975-1988
_ هان؟
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صدای جاش را می شنیدم که صدایم می کرد ،ولی حرف هایش برایم مفهوم
نبود.
جز آن سههنگ قبر ،بق یه دن یا به نظرم کوچک و بی اهم یت شهههده بود .دو باره
حروفی را که خیلی عمیق روی سنگ کنده شده بود ،خواندم:
ری ثورستون 1975-1988
آنجا ایستاده بودم و به آن حروف و عددها زل زده بودم.
آن قدر بهشههان نگاه کردم تا دیگر معنایشههان را از دسههت دادند ،و فقط سههایه
خاکستری و محوی ازشان باقی ماند.
یکدفعه متوجه شدم که ری بی صدا آمده کنار سنگ قبر و به من زل زده.
نور را روی سههنگ قبر حرکت دادم و به زحمت گفتم (( :ری ...این یکی قبر
توست!))
چشم هایش مث چوب نیم سوخته که قب از خاموش شدن ،یک لحظه شعله
می کشد ،تو تاریکی برق زد.
در حالی که به من نزد یک می شهههد ،یواش گفت (( :آره .این قبر منه .خیلی
متاسفم آماندا!))
یک قدم عقب رفتم .کفش هایم تو زمین نرم فرو رفتند.
هوا سنگین و بی حرکت بود .از هیچ کس صدایی در نمی آمد .هیچ چیزی از
جایش تکان نمی خورد.
همه چیز مرده بود.
فکر کردم ،مرگ محاصره ام کرده.
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سههر جایم خشههکم زده بود ،نفسههم در نمی آمد ،تاریکی مث گرداب دورم می
چرخید ،سههنگ قبرها تو سههایه های سههیاه خودشههان می چرخیدند .از خودم
پرسیدم ،خیال داره با من چه کار کنه؟
با صدای ضعیفی که انگار از دور می آمد ،به زحمت گفتم (( :ری ...تو واقعا
مردی؟))
صدایش ،سنگین و یواش ،تو هوای خفقان آور شب شناور شد (( :متا سفم!
قرار نبود شما به این زودی بفهمید)).
(( ولی ...چطوری؟ یعنی ...نمی فهمم ))...نگاهم به پ شت سر او افتاد و نور
سههفید چراغ قوه را دیدم که به سههرعت جا به جا می شههد .جاش چند ردیف
جلوتر ،تقریبا لب خیابان بود و هنوز دنبال پتی می گشت.
زیر لبی گفتم (( :پتی!)) وحشت راه گلو یم را بسته بود و شکمم از ترس جمع
شده بود.
ری با لحن بی تفاوتی گفت (( :سگ ها همی شه می فهمند .مرده های زنده رو
تشخیص می دن .برای همین هم اول باید از دست اونها خالص شد)).
بریده بریده گفتم (( :می خوای بگی ...پتی ...مرده؟))
ری با تکان سر جواب داد (( :اول سگ ها رو می کشند)).
فر یاد زدم(( :نه!)) و یک قدم عقب تر رفتم ،خوردم به یک سههنگ قبر مرمری
کوتاه و چیزی نمانده بود تعادلم را از د ست بدهم ،ولی با یک ج ست خودم را
از سنگ کنار کشیدم.
(( قرار نبود شههما اینها رو ببینید )).غیر از چشههم های تیره اش که غم و غصههه
ازشان می بارید ،صورت باریکش بی تفاوت بود.
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(( قرار نبود شههما چیزی بدون ید ،الاق تا چند هفته دی گه .من " د یده بان "
هسههتم .کارم این بود که شههما رو زیر نظر بگیرم و مطمئن بشههم که زودتر از
موقع ،اینها رو نبینید)).
یک قدم به من نزد یک شهههد ،چشههم های مان به هم افتاد و داغی برقی که تو
نگاهش بود ،چشم هایم را سوزاند.
_ تو از پنجره مرا تماشا می کردی؟ تو توی اتاقم بودی؟
دو باره با تکان سههر جواب مثبت داد (( .من قبال تو خونه شههما زندگی می
کردم )).ضمن حرف زدن ،یک قدم دیگر جلو آمد و من ناچار عقب رفتم و از
پشت به سنگ مرمر سرد چسبیدم.
(( من دیده بان هستم)).
نگاهم را به جای دیگری انداختم که از نگاه خیره و سههوزنده اش فرار کنم .دلم
می خوا ست فریاد بزنم و جاش را صدا کنم و ازش کمک بخواهم ،ولی خیلی
از ما دور بود ،و ترس مرا فلج کرده بود.
_ می دونی ،ما به خون تازه احتیاج داریم.
فریاد زدم (( :چی؟ منظورت چیه؟))
_ شهههر ...این شهههر بدون خون تازه زنده نمی مونه .هیچ کدوممون زنده نمی
مونیم .خودت بزودی می فهمی ،آماندا! می فهمی چرا ما مجبور بودیم شههما
رو به این خونه دعوت کنیم ...به خونه مرگ.
تو نوری که به سههرعت باال و پایین می پرید و به چپ و راسههت می افتاد ،دیدم
که جاش دارد به طرف ما می آید و بهمان نزدیک می شود.
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تو دلم گفتم ،بدو جاش ،فرار کن .زودباش .یک نفر رو پیدا کن .هر کسههی رو
که شده ،با خودت بیار.
این کلمه ها را تو ذهنم می گفتم .پس چرا نمی توانسههتم با زبانم آنها را فر یاد
بزنم؟
برق چشم های ری شدیدتر و زننده تر شد .حاال درست جلو من ایستاده بود؛
قیافه اش مصمم و بی احساس بود.
(( ری!)) حتی از پ شت شلوار جین هم سردی سنگ مرمر را پ شت پاهایم
حس می کردم.
خیلی یواش گ فت (( :خراب کاری کردم .من د یده بان بودم ،ولی کارو خراب
کردم)).
_ ری ...می خوای چه کار کنی؟
چشم هایش برق زد و گفت (( :واقعا متاسفم!))
خیز برداشت که خودش را از زمین بکند و روی من بیندازد.
احسههاس خفگی می کردم .نفسههم در نمی آمد .دهنم را باز کردم که جاش را
صدا کنم ،ولی صدایی بیرون نیامد.
جاش؟ کجا بود؟
به ردیف های قبر نگاه کردم ،ولی نور چراغش را ندیدم.
ری خودش را از زمین باال کشید و تو هوا شناور شد .باالی سر من معلق ماند
و یک جوری راه نفسم را بست ،جلو چشمم را گرفت ،خفه ام کرد.
با خودم فکر کردم ،من مرده ام .مرده.
حاال من هم مرده ام.
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یکدفعه وسط تاریکی ،نوری درخشید.
نور به صورت ری افتاد ،نور سفید و قوی هالوژن.
جاش با صههدای عصههبی و زیری پرسههید (( :اینجا چه خبره؟ آماندا ...چی
شده؟))
ری فریاد کشههید و افتاد روی زمین .با صههدای زیر و گوش خراشههی _ که مث
زوزه بادی بود که از شی شه شک سته پنجره تو بیاید _ نجوا کرد (( :خامو شش
کن! خاموشش کن!))
ولی جاش نور قوی چراغ را روی صورت ری نگه داشت و گفت (( :چه خبره؟
تو داری چه کار می کنی؟))
کم کم توانستم نفس بکشم .به نور چراغ زل زدم و سعی کردم تپش قلبم را آرام
کنم.
ری بازوهایش را تکان می داد که از خودش محافظت کند ،ولی من می دیدم
که چه اتفاقی می افتد .نور کار خودش را کرده بود.
پوست ری داشت ذوب می شد .همه جای صورتش ش شد ،بعد آو یزان شد
و از کاسه سرش افتاد پایین.
چشههم هایم به دایره نور خیره مانده بود و نمی توانسههتم نگاهم را از آن بردارم؛
پوست ری زیر نور تا می شد ،آب می شد.
وقتی استخوان های زیر پوستش بیرون آمدند ،چشم هایش از حدقه در آمدند،
چشم هایش از حدقه در آمدند و بی صدا روی زمین افتادند.
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جاش با اینکه از ترس سر جایش میخکوب شده بود ،چراغ را بی حرکت نگه
داشههته بود و هر دو بی حرکت ،به آن جمجمه نگاه می کردیم ،در حالی که
دهان گشادش بهمان می خندید و کاسه های خالی و سیاه چشم هایش بهمان
زل زده بود.
ری یک قدم به طرف من برداشت و من جیغ کشیدم (( :وای!))
ولی فوری متوجه شدم؛ او راه نمی رفت ،در حال سقوط بود.
قب از اینکه ری نقش زمین بشههود ،با یک جسههت خودم را کنار کشههیدم ...و
وقتی جمجمه اش محکم به باالی سههنگ مرمر خورد و با صههدای چلپ تهوع
آوری شکست ،بی اختیار جیغ بی صدایی کشیدم.
جاش داد زد (( :بجنب! آماندا ...زود باش!)) و بازو یم را محکم گرفت و سعی
کرد مرا با خودش بکشد.
ولی من نمی توانستم از ری چشم بردارم .که حاال جز یک مشت استخوان ،ال
به الی یک کپه لباس مچاله ،چیز دیگری ازش باقی نمانده بود.
_ آماندا ،راه بیفت!
آن وقت ،قب از اینکه خودم بفهمم ،مشههغول دو یدن بودم؛ همپای جاش .ال
آنجا که پاهایم می کشهه یدند ،تو یکی از ردیف های طوالنی قبر ،به طرف
خیابان می دو یدم .همین طور که می دو یدیم ،نور چراغ روی سههنگ قبرها می
افتاد ،سایه محوی از آنها ن شان می داد و از آنجا روی چمن های نرم و شبنم
زده می افتاد.
بلند گفتم (( :باید به پدر و مادر خبر بدیم .باید از اینجا بریم!))
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جاش گفت (( :باور نمی کنند! خود من هم باورم نمی شهههه ،چه برسهههه به
اونها!))
کتانی هایمان گرپ و گرپ روی آسفالت صدا می داد .گفتم (( :باید حرفمون
رو باور کنند! اگر نکنند ،با زور از خونه می کشیمشون بیرون)).
همچنان تو خ یابان های سهههاکت و تار یک می دو یدیم و نور چراغ راهمان را
نشان می داد .نه خیابان ها چراغ داشتند ،نه از پنجره های خانه ها نوری بیرون
می آمد .از چراغ ماشین ها هم اثری نبود.
وارد دنیای تاریکی شده بودیم.
و حاال وقتش بود که از آنجا برو یم.
بقیه راه را تا خانه دو یدیم .من مرتب پشههت سههرم را نگاه می کردم که مطمئن
بشوم کسی تعقیبمان نمی کند .هیچ کس را ندیدم .محله ساکت و خالی بود.
وقتی به خانه ر سیدیم ،پهلو یم بدجوری از دو یدن درد گرفته بود؛ ولی هر طور
بود ،خودم را از راه ورودی شنی که با برگ های خ شکیده فرش شده بود ،باال
کشیدم و به ایوان جلو خانه رساندم.
فص چهاردهم
قسمت دوم...
در را ه دادم و من و جاش هر دو با هم فر یاد کشهه یدیم (( :مادر! پدر!
کجایید؟))
سکوت.
دو یدیم تو اتاق نشیمن .همه چراغ ها خاموش بود.
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_ مادر! پدر! اینجایید؟
قلبم به شههدت می زد و پهلو یم هنوز درد می کرد .تو دلم به پدر و مادر گفتم،
خواهش می کنم اینجا باشید .خواهش می کنم توی خونه باشید.
همه جای خانه را گشتیم .نبودند.
جاش ی کدف عه یادش آ مد (( :قابل مه پارتی! یعنی هنوز از اون مهمونی
برنگشتند؟))
تو اتاق نش هیمن ایسههتاده بودیم و هر دو نفس نفس می زدیم .درد پهلو یم کمی
بهتر شههده بود .همه چراغ ها را روشههن کرده بودم ،ولی اتاق هنوز هم حالت
نیمه تاریک و دلهره آوری داشت.
به ساعت روی سربخاری نگاه کردم .ساعت نزدیک دو صبح بود.
با صدای ضعیف و لرزانی گفتم (( :جاش ،باید تا حاال آمده باشند)).
جاش رفت طرف آشپزخانه و پرسید (( :کجا رفتند؟ شماره تلفن نگذاشتند؟))
دنبالش رفتم و تو راه ،چراغ ها را روشههن کردم .یکراسههت رفتیم س هراغ دفترچه
یادداشههت روی کابینت که پدر و مادر همیشههه روی آن برایمان یادداشههت می
نوشتند.
دفترچه سفید بود.
(( باید پیداشون کنیم!)) از صدای جاش معلوم بود که خیلی ترسیده .از چشم
های گشادش ترس می بارید (( .باید از اینجا بریم)).
اگر بالیی سرشان آمده باشد ،چی؟
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نزد یک بود این فکر را به ز بان ب یاورم ،ولی به موقع جلو خودم را گرفتم .نمی
خواسهتم بیشهتر از این جاش را بترسهانم .به عالوه ،احتماال خودش هم به این
فکر افتاده بود.
به اتاق نشیمن برگشتیم و از پنجره به تاریکی بیرون نگاه کردیم .جاش پرسید:
(( نباید پلیس رو خبر کنیم؟))
پیشههانی داغم را به شهیشههه سههرد فشههار دادم و گفتم (( :نمی دونم باید چه کار
کنیم .دلم می خواد پدر و مادر برگردند خونه .دلم می خواد اینجا باشههند که
بتونیم از اینجا بریم)).
صدای دخترانه ای از پشت سرم گفت (( :چرا این قدر عجله داری؟))
من و جاش جیغ کشیدیم و برگشتیم.
کارن سامرست دست به سینه وسط اتاق ایستاده بود.
بی اختیار از دهنم در رفت (( :ولی ...تو مردی!))
لبخند غمگین و تلخی زد.
دو بچه دیگر هم از راهرو آمدند .یکی از آنها چراغ ها را خاموش کرد و گفت:
(( اینجا زیادی روشنه )).و هر دو رفتند کنار کارن.
یک بچه دیگر ،جری فرانکلین ...یک بچه مرده دیگر  ...کنار شههومی نه ظاهر
شد .و بعد ،همان دختری که موهای سیاه کوتاهی دا شت و روز اول باالی پله
ها دیده بودمش ،آمد کنار پرده و پهلوی من ایستاد.
همگی لبخند می زدند ،چ شم های شان تو نور کم اتاق می درخ شید و همگی
ذره ذره به من و جاش نزدیک می شدند.
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با صدایی که برای خودم هم غریبه بود ،جیغ ک شیدم (( :چی می خواید؟ می
خواید چه کار کنید؟))
کارن با لحن مالیمی گفت (( :ما قبال تو خونه شما زندگی می کردیم)).
جری دنبال حرف را گرفت (( :و حاال؟ می دونید چی شههده؟ حاال ما تو خونه
شما مردگی می کنیم!))
بق یه بچه ها در حالی که به من و جاش نزد یک می شهههدند ،زدند زیر خنده؛
خنده های خشک و بد صدا.
جاش فریاد زد (( :می خوان ما رو بکشن!))
بچه ها در سههکوت جلو می آمدند .من و جاش عقب عقب می رفتیم .آن قدر
رفتیم تا پشههتمان به پنجره چسههبید .نگاهی به دور و بر اتاق تاریک انداختم که
راه فراری پیدا کنم.
راهی برای فرار وجود نداشت.
(( کارن ...تو که به نظر می آمد خیلی مهربون باش هی )).بدون اینکه فکر کنم،
این کلمه ها از دهنم بیرون ریخت.
برق چشم هایش بیشتر شد و با صدای بی حالت و غمگینی گفت (( :مهربون
بودم ،تا اینکه اومد اینجا)).
جورج کارپنتر با همان صههدای بی روح گفت (( :همه ما یک موقع مهربون و
خوب بودم ،ولی حاال مردیم)).
(( بگذارید ما بریم!)) جاش د ست هایش را باال آورد و مث سپر جلو خودش
گرفت (( :خواهش می کنم ...بگذارید ما بریم)).
باز هم همان خنده خشک و خشن .خنده مرده.
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کارن مرا دلداری داد که (( :نترس آماندا ،چشههم به هم بزنی ،خود تو هم یکی
از مایی .برای همین به این خونه دعوت شدید)).
(( هان؟ منظورت چیه؟)) صدایم می لرزید.
(( اینجا خونه مرگه .جایی که همه ،اول که به دارک فالز می آن ،اینجا زندگی
می کنند .یعنی وقتی هنوز زنده اند)).
این حرف به نظر بقیه بامزه آمد و همگی هر هر خندیدند.
جاش شروع کرد که تعریف کند (( :ولی عموی پدر ما))...
کار سرش را تکان داد ،برق خنده و م سخرگی تو چ شم هایش رو شن شد و
گفت (( :متاسفم جاش! عموی بزرگی در کار نیست .این فقط یک حقه بود که
شما رو بکشونه اینجا .سالی یک بار ،باید یک عده آدم جدید بیان اینجا .سال
های پیش ما آمدیم و تو این خونه زندگی کردیم ...تا اینکه مردیم .امسهههال
نوبت شماست)).
جری فرانکلین که چشههم هایش تو نور کم اتاق به قرمزی می زد ،گفت (( :ما
خون تازه الزم داریم .می دونی ،ما سالی یک بار به خون تازه احتیاج داریم)).
همان طور که در سکوت جلو می آمدند ،باالی سر من و جاش شناور شدند.
نفس عمیقی کشیدم .احتماال نفس آخرم را .و چشم هایم را بستم.
آن وقت بود که شنیدم یک نفر در می زند.
ضربه بلندی که چند بار تکرار شد.
چشم هایم را باز کردم .بچه های روح مانند ،غیبشان زده بود.
هوا بوی ترشیدگی می داد.
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صدای ضربه دوباره بلند شد و من و جاش گیج و مبهوت به هم نگاه کردیم.
جاش داد زد (( :حتما پدر و مادرند!))
هر دو به طرف در دو یدیم .جاش تو تاریکی پایش گرفت به میز جلو و مب
افتاد زمین .من زودتر به در خانه رسیدم.
در را با فشار کشیدم و فریاد زدم (( :مادر! پدر! تا حاال کجا بودید؟))
دسههت هایم را دراز کردم که هر دوشههان را بغ کنم ...ولی تو هوا نگهشههان
داشتم .دهنم باز ماند و فریاد بی صدایی از گلو یم بیرون آمد.
جاش که تازه به من رسهه یده بود ،با هی جان گفت (( :آقای داز! ما فکر می
کردیم))...
ی کدفعه به خودم آمدم ،در توری را برایش باز کردم و ذوق زده گفتم (( :وای،
آقای داز ،چقدر از دیدنتون خوشحالم!))
فص پانزدهم
قسمت دوم...
آقای داز که صورت خوش تیپش از نگرانی تو هم رفته بود ،یک نگاه به من کرد
و یک نگاه به جاش (( :بچه ها ...چیزی شده؟)) و بعد با صدای بلند گفت:
(( خدا را شکر! به موقع رسیدم!))
یکدفعه خیالم راحت شههد و از خوشههحالی اشههک تو چشههم هایم جمع شههد.
شروع کردم که برایش تعریف کنم (( :آقای داز ...من))...
بازوهایم را محکم ک شید .برگ شت و به خیابان پ شت سرش نگاه کرد و گفت:
(( االن وقت حرف زدن نداریم )).ماش هینش را با موتور روشههن ،تو راه ورودی
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پارک کرده بود .فقط چراغ های کوچکش روشن بود (( .باید تا دیر نشده ،شما
رو از اینجا ببرم)).
من و جاش اول دنبالش راه افتادیم ،ولی بعد شهههک کردیم ،اگر آقای داز هم
یکی از آنها باشد ،چی؟
آقای داز اص هرار کرد (( :عجله کنید )).و در توری را برایمان نگه داشههت .نگاه
نگرانی به تاریکی خ یا بان ا ندا خت و گ فت (( :گ مانم بدجوری تو خطر
افتادیم)).
به چشم هایش ،که ترس از آنها می بارید ،دقیق شدم.
می خواسههتم ببینم می شههود به او اعتماد کرد .شههروع کردم که بگو یم(( :
ولی))...
_ من با پدر و مادرتون تو مهمونی بودم ،که ی کدفعه مردم دورمون حلقه زدند.
دور من و پدر و مادر شما .همین طور ...بهمون نزدیک می شدند.
با خودم فکر کردم ،همان طور که بچه ها من و جاش را محاصره می کردند.
آقای داز یک نگاه به پشت سرش انداخت و گفت (( :ما حلقه محاصرشون رو
شههکسههتیم و هر طور بود از دسهتشههون فرار کردیم .زود باشهید .باید همگی از
اینجا فرار کنیم .همین حاال!))
به جاش گفتم (( :ب یا بریم )).و رو به آ قای داز کردم و پرسهه یدم (( :پدر و
مادرمون کجا هستند؟))
_ راه بیفتید .نشونتون می دم .فعال جاشون امنه .اما نمی دونم تا کی.
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دنبالش از خانه بیرون رفتیم و به طرف ماشهین سهرازیر شههدیم .ابرها از هم باز
شده بودند .ماه نقره ای رنگی تو آسمان سحر می درخشید.
در حالی که جاش عقب ماشین سوار می شد ،آقای داز در جلو را برای من نگه
داشت و گفت (( :اصال این شهر همه چیزش عوضیه)).
با رضهایت خودم را روی صهندلی انداختم و آقای داز در را به هم کوبید .وقتی
پشت فرمان نشست ،گفتم (( :آره ،می دونم .من و جاش ،هردومون))...
حرفم را قطع کرد و گفت (( :با ید قب از اینکه بهمون برسههند ،تا میتونیم ،از
اینجا دور بشیم )).و دنده عقب ،با سرعت از راه ورودی پایین رفت و با صدای
جیرجیر گوش خراشی به خیابان پیچید.
_ بله .خدا رو شکر که شما به موقع رسیدید .خونه ما ...پر از بچه ست .بچه
های مرده و ...
آقای داز ،که چشههم هایش از ترس گشههاد شههده بود ،گفت (( :پس تو اونها رو
دیدی؟)) و پدال گاز را بیشتر فشار داد.
به سیاهی ارغوانی بیرون نگاه کردم و پایین آ سمان ،خور شید نارنجی را دیدم
که کم کم داشت از باالی درخت ها سرک می کشید.
با نگرانی پرسیدم (( :پدر و مادرمون کجا هستند؟))
آقای داز همان طور که با قیافه نگران و عصبی ،از شیشه ماشین مستقیم جلو را
نگاه می کرد ،جواب داد (( :یک تئاتر روباز کنار گور ستان ه ست که تو زمین
کنده شههده و یک درخت بزرگ هم روش رو پوشههونده .فکر کنم جاشههون امنه.
گمان نکنم کسی به فکرش برسه اونجا رو بگرده)).
جاش گفت (( :من و آماندا دیدیمش)).
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یکدفعه نور قوی و سفید از صندلی عقب جرقه زد.
فص پانزدهم
قسمت سوم...
آقای داز تو آیینه عقب نگاه کرد و پرسید (( :این چی بود؟))
جاش چراغ قوه اش را خاموش کرد و جواب داد (( :چراغ قوه من .با خودم
آوردمش ،گفتم شههها ید الزممون بشهههه .ولی دی گه خورشهه ید داره می آد باال.
احتماال دیگه به دردم نمی خوره)).
آقای داز کوبید روی ترمز و کنار خیابان ایسههتاد .کنار گورسههتان بودیم .به ذوق
دیدن پدر و مادرم ،سریع از ماشین پیاده شدم.
آ سمان هنوز تاریک بود و تو بع ضی ق سمت هایش پرتوهای نور بنف شی دیده
می شد .خورشید شک بادکنک نارنجی تیره ای داشت که تازه می خواست از
باالی درخت ها بیرون بزند .آن طرف خیابان ،پشهههت ردیف های کج و کوله
سنگ قبر ،شبح تیره درخت را دیدم؛ همان درخت خمیده ای که آن آمفی تئاتر
مرموز را مخفی می کرد.
آقای داز بی صدا در ماشینش را بست و گفت (( :عجله کنید .مطمئنم که پدر
و مادرتون برای دیدن شما بیتاب شدند)).
با قدم های ت ندی که چیزی بین راه رفتن و دو یدن بود ،راه اف تادیم که به آن
طرف خ یابان برو یم .جاش چراغ قوه اش را تو دسههتش تاب می داد .به مرز
چمن کاری گورستان که رسیدیم ،جاش یکمرتبه ایستاد و فریاد زد (( :پتی!))
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رد نگاهش را گرفتم و سگ سفیدمان را دیدم که در کنار یک ردیف قبر که روی
یک سراشیبی قرار گرفته بودند ،سالنه سالنه راه می رفت.
جاش دوباره صدا زد (( :پتی!)) و به طرف سگ دو ید.
قلبم از جا کنده شد .هنوز فرصت نشده بود به جاش بگو یم که ری درباره پتی
چی گفته.
صدا زدم (( :نه ،جاش! نرو!))
آقای داز با ق یافه نگران به من گفت (( :وقت نداریم .با ید عجله کنیم )).و با
صدای بلند جاش را صدا کرد که برگردد.
(( من می رم دنبالش )).این را گفتم و مث تیر از جا پریدم و البه الی قبرها ،تا
آنجا که می توان ستم تند دو یدم که به برادرم بر سم (( .جاش! جاش! صبر کن!
نرو! دنبال پتی نرو! جاش ...پتی مرده!))
جاش به سگ رسیده بود؛ پتی سرش را پایین انداخته بود ،زمین را بو می کرد و
بدون آنکه باال را نگاه کند ،بی توجه به جاش ،خوش خوشک راه خودش را می
رفت .یکدفعه پای جاش به یک سنگ باالی سر کوتاه گیر کرد و افتاد.
فریادش بلند شد؛ چراغ قوه از د ستش در آمد ،خورد به سنگ قبر و تقی صدا
کرد.
فوری خودم را بهش رساندم (( .جاش ...حالت خوبه؟))
روی شکم افتاده بود و چشم هایش به رو به رو دوخته شده بود.
_ جاش جوابم را بده .چیز یت نشده؟
شانه هایش را گرفتم و ک شیدمش باال ،ولی او باز هم با دهن باز و چ شم های
گشاد ،به رو به رو یش نگاه می کرد.
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_ جاش؟
باالخره صدایش در آمد (( :نگاه کن)).
وقتی فهمیدم جاش سرش ضربه نخورده یا بالی دیگری سرش نیامده ،نفس
راحتی کشیدم.
به سههنگ قبری که پایش به آن گیر کرده بود ،اشههاره کرد و دوباره گفت (( :نگاه
کن)).
رو یم را برگرداندم و تو تاریکی با دقت قبر را نگاه کردم.
نوشته های روی سنگ را بی صدا لب خوانی کردم:
کامپتون داز 1950-1980
سرم شروع کرد به چرخیدن .گیج و منگ شدم .به جاش آو یزان شدم که نیفتم.
کامپتون داز.
خودش گفته بود که تنها کامپتون خانواده است ،پس این قبر پدر یا پدر بزرگش
نبود.
که این طور ،پس آقای داز هم مرده بود.
مرده .مرده .مرده.
داز هم یکی از آنها بود .یکی از آن مرده ها.
من و جاش تو آن تاریکی ارغوانی به هم نگاه کردیم .ما تو محاصههره بودیم .تو
محاصره مرده ها.
از خودم پرسیدم ،خب ،حاال چه کار کنیم؟
چه کار کنیم؟
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با صدای خفه ای گفتم (( :بلند شو ،باید از اینجا فرار کنیم)).
ولی دیر جنبیده بودیم.
یک دست قوی ،شانه ام را محکم گرفت.
برگشتم و آقای داز را دیدم که چشم هایش را تنگ کرده بود و نوشته های سنگ
قبر خودش را می خواند.
آن قدر نا امید و سردرگم و  ...و وح شت زده بودم ،که بی اختیار فریاد زدم(( :
آقای داز ...شما هم!))
با لحن نسبتا غمگینی گفت (( :من هم .یعنی همه ما )).و نگاه سوزنده اش را
به چشم هایم دوخت.
(( یک زمانی اینجا یک شهههر معمولی بود .ما هم آدم های معمولی بودیم.
بیشههترمون تو کارخونه پالسههتیک سههازی بیرون شهههر کار می کردیم .تا اینکه
حادثه ای پیش آمد .یک چیزی از کارخونه بیرون آمد ،یک گاز زرد رنگ .تمام
شهر رو گرفت ،اون قدر سریع که ندیدیمش ...و نفهمیدیم .وقتی فهمیدیم که
خیلی دیر شههده بود و دارک فالز دیگه یک شهههر معمولی نبود .همه مون مرده
بودیم ،آماندا! مردیم و تموم شد و رفت .ولی نتون ستیم آروم بگیریم .نتون ستیم
بخوابیم .دارک فالز شد شهر مرده های زنده)).
به زحمت گفتم (( :حاال با ما چه کار می کنید؟))
زانوهایم آن قدر می لرزید که نمی توانسههتم روی پا بایسههتم .یک مرده داشههت
شانه ام را می چالند .یک مرده تو چشم هایم زل زده بود.
حاال که آن قدر بهش نزدیک بودم ،بوی ترشههیدگی نفسههش را حس می کردم.
سرم را برگرداندم ،ولی بو دماغم را پر کرده بود.
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جاش از زمین بلند شد ،با ژست خشنی رو به روی ما ای ستاد ،نگاه غضبناک و
سرزنش باری به آقای داز انداخت و پرسید (( :پدر و مادر ما کجا هستند؟))
آقای داز لبخند مالیمی زد و گفت (( :جاشون امنه ،صحیح و سالمند .حاال با
من بیایین .وقتشه که خانوادگی دور هم جمع بشید!))
سعی کردم خودم را از د ستش خالص کنم ،ولی انگار د ستش به شانه ام قف
شده بود .فریاد زدم (( :ولم کن!))
لبنخندش بازتر شد و گفت (( :آماندا ،مردن درد نداره)).
لحنش مالیم بود ،انگار می خواست مرا دلداری بدهد (( .با من بیاین)).
جاش فریاد زد (( :نه!)) و با یک جهش ناگهانی ،شههیرجه زد رو زمین و چراغ
قوه اش را برداشت.
(( آره جاش! نورش رو بنداز بهش!))
روشنایی می توانست نجاتمان بدهد .روشنایی می توانست همان طور که ری
را نابود کرد ،آقای داز را هم از بین ببرد.
با التماس گفتم (( :زود باش ...نور رو بنداز روش!))
جاش با دسههتپاچگی به چراغ ور رفت و بعد آن را رو به صههورت وحشههت زده
آقای داز گرفت و دکمه اش را زد.
اتفاقی نیفتاد.
خبری از نور نشد.
_ شکسته ...گمانم وقتی خورد به سنگ قبر...
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قلبم به شدت می زد ،برگ شتم و به صورت آقای داز نگاه کردم .لبخند پیروزی
روی صورتش بود.
آقای داز به جاش گفت (( :زحمت کشیدی!)) و لبخند به سرعت از روی لب
هایش پاک شد.
از نزدیک ،زیاد هم جوان و خوش قیافه نبود .پو ست زیر چ شم هایش ور آمده
بود و ش و ول آو یزان بود.
آقای داز مراه داد و گفت (( :راه بیفت ید بچه ها!)) و بعد نگاهی به آسههمان
انداخت؛ خورشید در حال باال آمدن و رسیدن به نوک درخت ها بود و آسمان
کم کم داشت روشن می شد.
جاش مکث کرد.
آقای داز بهش توپید (( :گفتم راه بیفت!)) و شانه مرا ول کرد و با حالت تهدید،
یک قدم به طرف جاش برداشت.
جاش نگاهی به چراغ قوه بی مصرفش انداخت .آن وقت دستش را برد عقب و
چراغ قوه را پرت کرد رو سر آقای داز.
جرق ِِ ِِ ِِ ِ چندش آوری به هدف خورد؛ وسههط پیشههانی
چراغ قوه با صههدای ِ
آقای داز فرود آمد ،پوسههتش را پاره کرد و سههوراب بزرگی روی پیشههانی اش به

وجود آورد.
آقای داز نعره بلندی کشید .چشم هایش از تعجب گشاد شد .مات و مبهوت،
دستش را به طرف سوراب برد ،که چند سانتی متر از جمجمه خاکستری اش از
آن بیرون زده بود.
فریاد زدم (( :جاش ،بدو!))
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احتیاجی به این کار نبود ،قب از اینکه من بگو یم ،خودش پا به فرار گذاشههته
بود و ال به الی قبرها ،زیگ زاگ می دو ید.
من هم مث باد دنبالش دو یدم.
نگاهی به پشت سر انداختم؛ آقای داز پی شانی شکافته اش را گرفته بود ،تلوتلو
می خورد و دنبال ما می آمد .چند قدم بردا شت ،بعد یکمرتبه ای ستاد و آ سمان
را نگاه کرد.
فهمیدم که هوا برای او زیادی روشن شده و باید تو سایه بماند.
جاش پریده بود پشههت یک سههتون یاد بود مرمری و قدیمی ،که از وسههط ترک
برداشته و کمی کج شده بود .من هم نفس زنان خز یدم کنار جاش.
به مرمر سرد تکیه دادیم و هر کدام از یک طرف ستون ،با دقت اطراف را نگاه
کردیم.
آقای داز در حالی که سعی می کرد زیر سایه درخت ها حرکت کند ،با صورت
اخم آلود ،به آمفی تئاتر بر می گشت.
جاش یواش گفت (( :دیگه ...دیگه دنبالمون نمی آد)).
بیچاره بعد از آن همه ترسیدن و دو یدن ،هنوز هم حالش جا نیامده بود و سینه
اش بدجور باال و پایین می رفت (( :داره بر می گرده)).
به کناره ستون چسبیدم و گفتم (( :نور خورشید براش زیاده .حتما می خواد بره
سراغ پدر و مادر)).
جاش با عصبانیت گفت (( :همه اش تقصیر این چراغ قوه نکبتیه)).
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با چشم آقای داز را تعقیب کردم تا وقتی که رفت پشت درخت خمیده و غیبش
زد.
(( فکرش را نکن ،جاش! خب ،حاال باید چه کار کنیم؟ نمیدونم))...
جاش سقلمه محکمی به شانه ام زد و گفت (( :هیسسس .نگاه کن!))
و با دستش چیزی را نشان داد (( :فکر میکنی اونها کی باشند؟))
رد نگاهش را گرفتم و چند شبح سیاه را دیدم که با عجله ال به الی قبرها راه می
رفتند .معلوم نبود یکدفعه از کجا پیدایشان شده.
یعنی از قبرها بیرون آمده بودند؟
فص هفدهم
قسمت دوم...
برای اینکه به سایه برسند ،آن قدر تند راه می رفتند که انگار باالی زمین سبز و
شیب دار ،شناورند .همه در سکوت حرکت می کردند و چشم هایشان مستقیم
روبه رو را نگاه می کرد .برای سههالم کردن به همدیگر هم نمی ایسههتادند و با
قدم های تند و مصمم ،به طرف آمفی تئاتر می رفتند؛ انگار به آن طرف کشیده
می شههدند ،انگار عروسههک های خیمه شههب بازی بودند و با نخ های نامریی
کشیده می شدند.
جاش تندی سرش را پشت ستون کشید و یواش گفت (( :وای ...نگاه کن! این
همه!))
از حرکت آن همه شبح سیاه ،همه چیز به نظر روان و در حال حرکت می آمد؛
انگار درخت ها ،سنگ قبر ها و ک گورستان زنده شده اند و به طرف پله های
مخفی آمفی تئاتر می روند.
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با دسههتم اشهههاره کردم و یواش گفتم (( :اون یکی کارنه .اون هم جورج ...و
بقیه)).
بچه هایی که تو خانه ما بودند ،دو تا دو تا ،و سههه تا سههه تا ،با عجله دنبال بقیه
سهههایه ها حرکت می کردند؛ و مث بقیه ،انگار که دنبال کار مهمی می روند،
ساکت و جدی ،وظیفه شان را انجام می دادند.
با خودم فکر کردم ،همه اینجا هستند ،غیر از ری.
چون ما او را کشتیم.
من و جاش یک مرده را کشتیم.
جاش که چشم از آن اشباح متحرک بر نمی داشت ،با سوالش ،مرا از این فکر
های وحشههت ناک بیرون آورد (( :فکر می کنی پدر و مادر االن تو اون ت ئاتر
عوضی باشند؟))
دستش را از روی ستون کشیدم و گفتم (( :بیا ،باید بریم ببینیم)).
صههبر کردیم تا آخرین شههبح هم از جلو درخت خمیده گذشههت .همه چیز از
حرکت افتاد و گورستان آرام و ساکت شد .باالی سرمان ،یک کالغ تو آسمان
آبی و بدون ابر پرواز کرد.
من و جاش هم به طرف آمفی تئاتر را افتادیم؛ دوال ،دوال ،خودمان را پشهههت
سنگ قبرها می کشیدیم و یواش جلو می رفتیم.
راه رفتن به آن صورت خیلی سخت بود .اح ساس می کردم دو ی ست و پنجاه
کیلو شده ام ،گمانم همه اش وزن ترسم بود.
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نگران و بیتاب بودم و می خوا ستم هر چه زودتر ببینم پدر و مادر آنجا ه ستند،
یا نه.
ولی در عین حال هم نمی خواستم ببینمشان.
نمی خواستم ببینم که آقای داز و بقیه ،زندانی شان کرده اند.
نمی خواستم ببینم که  ...مرده اند.
این فکر باعث شد پاهایم پیش نروند .دستم را دراز کردم و جاش را نگه داشتم.
در آن لحظه ،من و جاش پ شت درخت خمیده ای ستاده بودیم و خودمان را در
پناه ریشه های بزرگ و بیرون زده اش مخفی کرده بودیم.
از زیر تنه خمیده درخت ،از تئاتر زیر پایمان ،صههدای همهمه آهسههته ای می
آمد.
جاش خیلی یواش گفت (( :پدر و مادر اون پایینند؟)) و می خواسههت از بغ
درخت سرک بکشد ،ولی من کشیدمش عقب.
_ مواظب باش .ممکنه تو رو ببینند .درست زیر پای ما هستند.
جاش با نگاه وح شت زده و پر از التما سش گفت (( :ولی من باید بفهمم پدر
و مادر اینجا هستند ،یا نه)).
_ من هم همین طور.
هر دو روی تنه کلفت درخت خم شدیم .پو ست صیقلی و صافی دا شت .با
دقت به پایین ،که درخت آن را سایه و تاریک کرده بود ،نگاه کردم.
و دیدمشان!
فص هفدهم
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قسمت سوم...
آنها را از پشههت به هم بسههته بودند و وسههط آمفی تئاتر و جلو همه ،سههر پا نگه
داشته بودند.
قیافه های شان ناراحت و وح شت زده بود .د ست های شان محکم به پهلو ی شان
بسته شده بود .صورت پدر مث لبو قرمز بود .موهای مادر پریشان شده و روی
پیشانی اش ریخته بود.
سرش پایین بود.
وقتی خوب نگاه کردم ،آقای داز را دیدم که با یک مرد مسههن تر ،پهلوی پدر و
مادرمان ایسههتاده .روی پله ها گوش تا گوش آدم نشههسههته بود .حتی یک جای
خالی هم نبود.
حتما همه اهالی شهر اینجا هستند.
همه ،غیر از من و جاش.
جاش یکمرتبه بازو یم را چسبید و وحشت زده گوشتم را چالند (( :حاال پدر و
مادر رو هم مث خودشون می کنند)).
بی اختیار فکرم را به زبان آوردم (( :بعد هم می آن سراغ ما)).
از ال به الی سههایه ها به پدر و مادر بیچاره ام زل زدم .هر دو با سههر آو یزان جلو
آن جمعیت سههاکت ایسههتاده بودند و انتظار سههرنوشههت وحشههتناکشههان را می
کشیدند.
جاش گفت (( :حاال باید چه کار کنیم؟))
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سوالش مرا از جا پراند (( :هان؟)) گمانم آن قدر محو پدر و مادر و آن صحنه
شده بودم ،که یک لحظه حواسم را از دست دادم.
جاش که هنوز بازو یم را چسههبیده بود ،با بیچارگی سههوالش را تکرار کرد(( :
گفتم باید چه کار کنیم؟ نمی شه همین طوری اینجا وایسم و ))...
یکمرتبه کله ام به کار افتاد و فهمیدم باید چه کار کنیم.
بدون اینکه فکر کنم ،پیش آمد.
از درخت فا صله گرفتم و آه سته گفتم (( :شاید بتونیم نجات شون بدیم .شاید
کاری از دستمون بر بیاد)).
جاش بازو یم را ول کرد و با بیتابی به چشم هایم زل زد.
با اعتماد به نفسههی که برای خودم هم تعجب آور بود ،گفتم (( :این درخت رو
ه می دیم .درخت رو ه می دیم که بیفته و نور خورشهه ید آمفی تئاتر رو
روشن کنه)).
جاش فوری جیغ کشهه ید (( :آره! نگاش کن ،این درخت همین حاالش هم
عمال افتاده .آره ،کار سختی نیست!))
مطمئن بودم که می توانیم از عهده اش بر ب یاییم .نمی دانم آن همه اعتماد به
نفس از کجا آمده بود ،ولی مطمئن بودم که می توانیم.
باید سریع دست به کار می شدیم.
یک دفعه دیگر از باالی تنه درخت ،به آمفی تئاتر تار یک نگاه کردم و از ال به
الی سایه ها دیدم که همه از جایشان بلند شدند که به طرف پدر و مادر بروند.
_ بجنب جاش ،اول خیز بر میداریم بعد درخت رو ه می دیم .زود باش!
بدون اینکه حرف دیگری بزنیم ،هر دو چند قدم عقب رفنتیم.
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کاری ندارد ،کافی است درخت را یک ه خوب و محکم بدهیم تا از جا کنده
بشود و بیفتد .مگر نه اینکه همین حاال هم ری شه هایش کامال از زمین در آمده
و به یک مو بند است؟
یک ه حسههابی  ...و کارش تمام اسههت .آن وقت نور خورشهید به آمفی تئاتر
سرازیر می شود .نور زیبا و طالیی خورشید .نور روشن خورشید.
مرده ها مچاله می شوند.
پدر و مادر نجات پیدا می کنند.
همگی نجات پیدا می کنیم.
_ بیا جاش ،حاضری؟
با قیافه جدی و چشم های پر از ترس ،سرش را تکان داد.
با صدای بلند گفتم (( :خیلی خب .حرکت!))
هر دو با سرعت تمام ،به جلو دو یدیم و دست ها را برای ه دادن دراز کردیم.
آن قدر به پاهایمان فشههار می آوردیم که کفش هایمان می خواسههت زمین را
سوراب کند.
یک ثانیه بعد ،خودمان را به تنه درخت کوبیدیم و تا آنجا که زور داشتیم ،فشار
دادیم ،با دسههت ه دادیم و شههانه هایمان را به آن کوبیدیم ،و ه دادیم ...ه
دادیم ...ه دادیم...
درخت از جایش جم نخورد
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فریاد زدم (( :ه بده! دوباره ه بده!))
جاش با نا ام یدی آه کشهه ید و گفت (( :نمی تونم ،آماندا! نمی تونم تکونش
بدم)).
چشم غره رفتم و با عصبانیت گفتم(( :جاش))...
رفت عقب که دوباره امتحان کند.
از پایین صداهای عصبانی و وحشت زده ای می آمد.
فریاد زدم (( :زود باش! ه بده!))
با شانه به تنه درخت می کوبیدم و از شدت فشاری که به خودمان می آوردیم،
صداهای حیوانی از گلو یمان در می آمد.
عضالتمان کشیده و صورت هایمان مث لبو سرب شده بود.
_ ه بده! ول نکن!
رگ های شقیقه ام نزدیک بود پاره بشود.
درخت تکان خورد؟
نه.
یک کم پایین رفت ،ولی دوباره تاب خورد و سر جایش برگشت.
صداهایی که از زیر پایمان می آمد ،هر لحظه بلندتر می شد.
باالخره امیدم را از دسههت دادم و درمانده و وحشههت زده ،فر یاد زدم (( :نمی
تونیم! نمی تونیم تکونش بدیم!))
خسههته و شههکسههت خورده ،خودم را انداختم روی تنه درخت و صههورتم را تو
دست هایم گرفتم.
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جرق ِ مالیم به گوشم خورد ،نفسم حبس شد و
وقتی آن صدای غژغژ و جرق ِ
سریع خودم را کنار ک شیدم .صدای غژغژ بلندتر و بلندتر شد تا به حد غرش

رعد رسید .انگار زمین می خواست از هم بشکافد.
درخت پیر خیلی سریع افتاد .تقریبا سرجایش افتاد ،ولی با چنان صدای رعد
آسایی سقوط کرد ،که زمین لرزید.
جاش را کنار خودم کشهیدم و هر دو مات و مبهوت ایسههتادیم و روشههن شههدن
آمفی تئاتر را تماشا کردیم.
همان لحظه صدای فریادها بلند شد .فریاد وحشت .فریاد خشم .فریاد بیتابی
و دستپاچگی.
و بعد فریادها تبدی به نعره شد .نعره درد .نعره لحظه جان کندن.
آدم هایی که تو آمفی تئاتر بودند ،مرده های زنده که زیر نور طالیی خورشید به
تله افتاده بودند ،تو هم می لولیدند و چهار دسههت و پا از سههر و کول همدیگر
باال می رفتند .زوزه می کش هیدند ،همدیگر را ه می دادند و می کش هیدند ،از
هر چیزی باال می رفتند تا خودشان را به سایه برسانند.
ولی دیگر دیر شده بود.
جلوی چ شم های وح شت زده و دهن باز من ،پو ست شان از ا ستخوان ها جدا
شد ،بدن های شان مچاله و متال شی شد ،پودر شد و روی زمین ناپدید شد.
همراه با بدن ها ،لباس هایشان هم تکه تکه شد.
در مدتی که بدن ها متالشی می شد ،پوست ها ذوب می شد و استخوان های
خشههک خرد می شههد و زمین می ریخت ،آن فریادهای دردناک ادامه داشههت.
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چشمم به کارن سامرست افتاد که تلوتلو می خورد و می خواست خودش را به
طرف دیگر آمفی تئاتر برسهههاند .دیدم که موهایش یکبار از سههرش ریخت و
کا سه سرش پیدا شد .از آن پایین نگاهی به من انداخت ،نگاهی که پر از آرزو
بود ،نگاهی که پر از افسوس بود.
آن وقت چ شم هایش از حدقه بیرون افتاد و دهن خالی از دندانش را باز کرد و
فریاد زد (( :متشههکرم ،آماندا! متشههکرم!)) و بدنش از هم پاش هید و روی زمین
افتاد.
من و جاش گوش های مان را گرفتیم که آن فر یادهای وحشههتناک را نشههنو یم.
رو یمان را برگرداندیم؛ تحم دیدن آن منظره را ندا شتیم .نمی توان ستیم تما شا
کنیم تا همه مردم شهههر با آن همه درد و عذاب ،زیر نور پاک و گرم خورشههید
خرد بشوند ،پودر بشوند و نابود بشوند.
وقتی دو باره به آمفی تئاتر نگاه کردیم ،همه ناپدید شهههده بودند .پدر و مادر،
همان طور که از پشت به هم بسته شده بودند ،سر جای اولشان ای ستاده بودند
و وحشت و ناباوری از صورت هایشان می بارید.
پدر و مادر ،با دیدن من و جاش که برای آزاد کردن آنها به طرفشان می دو یدیم،
لبخند زدند.
و من تا عمر دارم ،آن لبخند را فراموش نمی کنم.
***
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پدر و مادر خیلی زود ترتیب جمع کردن اثاثیه و برگرداندن آنها به محله و خانه
قدیمی مان را دادند.
وقتی ذوق زده ریختیم تو ماش هین که از دارک داز برو یم ،پدر گفت (( :شههانس
آوردیم که نتونستیم خونه قدیمی مون رو بفروشیم)).
پدر دنده عقب از راه ورودی پایین رفت و پیچید تو خیابان و آماده شد که پایش
را روی گاز بگذارد و ماشین را از جا بکند.
نمی دانم چرا ،ولی یک حس قوی وسوسه ام کرد که برای آخرین بار نگاهی به
آن خانه قدیمی بیندازم و یکدفعه داد زدم (( :پدر ،صبر کن!))
به سرعت در ما شین را باز کردم و بی اعتنا به پدر و مادر که صدایم می زدند،
راه ورودی را گرفتم و دوان دوان به طرف خانه رفتم .وسههط حیاط ایسههتادم و به
خانه نگاه کردم؛ ساکت و خالی بود و باز هم همان سایه های آبی _ خاکستری
رو یش را پوشانده بود.
مث هیپنوتیزم شده ها ،نگاهم روی خانه قف شده بود.
نمی دانم چه مدت آنجا ایستادم.
صدای خرچ و خرچ الستیک ماشین روی شن های راه ورودی ،یکمرتبه مرا از
آن طلسم بیرون آورد .دستپاچه و متعجب برگشتم و دیدم یک استی شن قرمز تو
راه ورودی پارک کرده.
دو تا پسر بچه همسن جاش از عقب ماشین پریدند بیرون .پشت سر آنها ،پدر
و مادر هم پیاده شدند .آن قدر حواسشان به خانه بود ،که متوجه من نشدند.
مادر لبخند زد و گفت (( :خب بچه ها ،رسیدیم .این هم خونه جدیدمون)).
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یکی از پسرها گفت (( :کجاش جدیده؟ این که خیلی قدیمیه)).
آن وقت بود که برادرش مرا دید و از دیدنم شاب در آورد و با طلبکاری پر سید:
(( تو دیگه کی هستی؟))
بقیه اعضای خانواده هم برگشتند و به من زل زدند.
از یک طرف ،سوال آن پ سر غافلگیرم کرده بود ،از یک طرف هم پدر صبرش
تمام شده و د ستش را روی بوق گذا شته بود .د ستپاچه شدم و بی آنکه خودم
بخوام ،گفتم (( :اوو ...من ...آ ...من قبال تو خونه شما زندگی می کردم)).
آن وقت برگشتم و مث باد تا خیابان دو یدم.
وقتی به طرف ماشین می دو یدم ،برای یک لحظه چشمم به شبح سیاه یک آدم
افتاد .از خودم پرسیدم ،این که تخته رسم به دست ،تو ایوان ای ستاده بود ،آقای
داز نبود؟
به خودم گفتم ،نه ،کسی که منتظر آنهاست ،نمی تواند آقای داز باشد.
امکان ندارد...
پ شت سرم را نگاه نکردم .در ما شین را محکم به هم زدم و با سرعت از آنجا
دور شدیم.
پایان
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