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 یباسمه تعال
 

 .میمتنفر بود دمانیجد ازخانه جاش و من
 کیان،م یمیقد یبا خانه  سهههیبزرگ بود و در مقا یلیکه خ میرا بگو نیا البته

شراف ساب یخانه ا س یخانه آجر کیبود؛ یح سقف کج  چند  و اهیقرمز بلند،با 
 داشتند. یاهیس یها بانیپنجره که سا فیرد
که خ ابنیخ از با خودم فکر کردم، گاهش کردم، اسهههت.ک   کیتار یلیکه ن

و  ریپ یدرخت ها ی هیبود،انگار خودش را تو سا کیتار یجور کیساختمان 
 کرده بود. میخم شده بودند،قا شیکه رو یگره دار

 یپر از برگ ها ییجلو اطیگذشهههت،حیم یفقط دو هفته از ماه جوال نکهیا با
انه جلو خ یاختصاص یورود ییکر و کر از سر باال یبود و وقت یخشک قهوه ا

 .کردندیمان خرچ و خرچ صدا م یکتان یکفش ها ریها ز م،برگیرفتیباال م
باغچه  رونیخشهههک ب یبرگ ها یجا علف هرز از البه ال همه  یزده بود.تو 

خود باغچه معلوم  گریعلف در آمده بود که دخانه،آن قدر  ییجلو وانیکنار ا
 نبود.

.جاش هم حتما تو ترسهههاندیخانه آدم را م نیام گرفت و تو دلم گفتم،ا غصهههه
با صهههدا یفکر بود.چون وقت نیهم به خانه افتاد،هر دو  بلند آه  یچشههممان 
 .میدیکش
مح  که مارا آنجا  یدفتر معامالت ملک یداز ،کارمند جوان و خوشههرو یآقا

 را برگرداند. شیو رو ستادیساختمان ا کیده بود،نزدآور



: دیرگه دارش،اول به جاش و بعد به من نگاه کرد و پرسهه یآب یچشههم ها با
 د؟یپسندیچطوره؟م

ه اضههاف یکم کیآخر پدر -کردیرا تو شههلوارش فرو م راهنشیکه داشههت پ پدر
داد:جاش و آماندا  حیتوض-دیآ یاز شلوارش در م شهیهم راهنشیوزن دارد و پ

 .ستندیخوش حال ن ییجا به جا نیاز ا
فرو کرده بود  نشیشلوار ج یها بیرا تو ج شیکه در آن لحظه دست ها مادرم

داز زد وً افه کرد:حتما علتش را  یبه آقا یلبخند رفتیم یو به طرف در ورود
 .بهیو غر دیجد یجا کی.جدا شدن از دوست ها و آمدن به دیدونیم

نه خو نی!ابیو غر بی،عجیسههرش را تکان تکان داد و گفت:خوب گفت جاش
 .هیعوض یلیخ
جاش گذاشههت و  یشههانه  یداز جلو خنده اش را گرفت.دسههتش را رو یآقا

 .ستین یخونه که شک نیبودن ا یمیگفت:خب،البته در قد
ند پدر قا  یتحو یلبخ جاش،ا یآ فت: نه فقط  نیداز داد و گ  یکم کیخو

رو به  دینکرده و با یزندگ نجایا یالزم داره.مدت هاسههت که کسهه یدسههتکار
 راهش کرد.

به جاش زد و دنبال  ید،لبخندیاش کشهه رهیصههاف و ت یبه مو ها یدسههت مادر
 یستاتاق دم د کی میتون یچقدر بزرگه!انقدر جا داره که م نیحرف را گرفت:بب

ه نه .مگشهیخوب م یلیشما خ ی.برامیهم داشته باش یاتاق باز کیو احتماال 
 آماندا؟؟

 نگفتم. یزیام را بال انداختم و چ شانه



ود،هر چه به ب ینیدل نش یروز تابستان نکهیکرد.با ا خیآمد و پشتم  یخنک مینس
 .کردمیم یشتریب یسرما م،احساسیشدیتر م کیخانه نزد

 داغ بود یحساب نیو بلند است.تو ماش ریپ یزدم به خاطر آن درخت ها حدس
 یبودم.ول هدیپوش یآب نیآست یشرت ب یت کیو  دیسف سیشورت تن کی و من

 خانه گرم تر باشد. ی.فکر کردم توزدمیم خیحاال داشتم از سرما 
 :چند سالشونه؟دیداز از مادر پرس یآقا

ست،جاش هم  مادر ساله ا سالش  ازدهی شیماه پ کیجواب داد:آماندا دوازده 
 تموم شد.

 اند. هیبه هم شب یلیخ-
ته نه.الب ایکند، فیحرف از ما تعر نیبا گفتن ا خواسهههتیداز م یآقا دمینفهم

 هم نگفت. راهیب
ند و الغر من قد بل جاش هر دو  ها میو  پدر،مو ث    یو فرفر یقهوه ا مانیو م

 .میدار یپررنگ یقهوه ا یاست و چشم ها
 است. یجد مانیها افهیق ندیگویبه ما م همه

 
 اول فص 

 38 2دوم قسمت
صدا جاش شک و گرفته ا یبا  برگردم خونه.از  خوادیگفت:من واقعا دلم م یخ

باره ی.و وقتاسهههتیدن یبچه  نیحوصههله تر یمتنفرم.برادر من ب نجایا  ی در
 فیخرده هم لوس تشههر کیبرو برگرد ندارد. گرید ردیرا بگ مشیتصههم یزیچ
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اه ر نگهالم شهه یزیچ یبرا یاسههت.معموال وقت نطوریدارد.الاق  به نظر من که ا
 .بردیم شیاندازد حرفش را پ یم

از او پر حوصههله تر و  یلی.من خمیباشهه هیمن و جاش ظاهرا به هم شههب دیشهها
 خاطر که بزرگترم و دخترم. نیبه ا دیترم.شا یمنطق

 .دیکشیم نیدست پدر را گرفته و به طرف ماش جاش
 .میبر نجایپدر زود از ا ایب
 .بردینم شیدفعه جاش حرفش را پ نیا دانستمیم

 و برو برگشتم هم نداشت. میکردیم یبه ان خانه اسباب کش میداشت ما
 میبدست اورده بود یآن خانه را مجان آخر

 میبود دهیاسههمش را هم نشههن یدوپشههت ان طرف تر پدر که ما حت یعمو کی
 پدر ارث گذاشته بود. ینامه اش برا تیمرده بود و خانه را در وص

ا وقت ان منظره ر چیبود. من که ه ییتماشهها  یپدر بعد از خواندن نامه وک افهیق
 .کنمیفراموش نم

 .منیدور اتاق نش دنیو شروع کرد به رقص دیکش یبلند یرا که خواند هورا نامه
 پاک خ  شده. میکه من و جاش فکر کرد یطور
ص یداد:چارلز،عمو حیتوض مانینامه را چند بار خواند و برا پدر  تیپدرم،تو و

 به نام دارک فالز. یشهر هیخونه برامون گذاشته.تو  کینامه اش 
 :هان؟؟؟دارک فالز کجاست؟میو جاش با هم گفت من
 شانه اش را باال انداخت. پدر

باال مادر ند از  تا بتوا ند،آن وقت  یبه طرف او رفت  مه را بخوا نا نه اش  شههها
 .ادینم ادمیعمو چارلز تو را  نیگفت:من اصال ا



که خودم هم هم پدر نازن ی.ولنطوریاعتراف کرد  ما مرد   یبوده!وا ینیحت
 .ادیم یخونه به نظرم افسانه ا نیپسر!ا

 واو را با خودش دور اتاق چرخاند. دیرا گفت و دست مادر را کش نیا
شده بود.مدت ها بود که دنبال  یبد جور پدر شت تا  یبهانه م کیذوق زده  گ

سته کنن یشغ  دفتر صرف نو یده اش را ول کند و همه خ  یسندگیوقتش را 
 بود که او الزم داشت یدرست همان بهانه ا یمجان یخانه  نیبکند.ا
 اول فص 

 سوم قسمت
حاال یک هفته بعد از آن ماجرا،بعد از چهار ساعت رانندگي،رسیده بودیم به  و

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.

ست جاش بیر پدر ستش را به زور از د شده بود د صبرش تمام  شیدکه  و  ون ک
 گفت:بس کن جاش.تین قدر منو نکش.

بعد،در حالیکه معلوم بود از رفتار جاش خجالت میکشد،با بیچارگي نگاهي  و
 به آقاي داز انداخت.فکر کردم وقتش است که کاري بکنم.

نه که  شههها جاش!من و تو قول دادیم  یا بریم  جاش را گرفتم و یواش گفتم:ب ي 
جا خوشههمون  حان کنیم و بیخودي نگیم از این فالز رو امت ندگي تو دارک  ز

 نمیاد؛یادت رفته؟؟؟
بي آنکه دست پدر را ول کند جیغ کشید:من امتحانم رو کردم.این خونه  جاش

 قدیمي و زشته.من ازش متنفرم.
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 گفت:ما هنوز توي خونه هم نرفتیم. با عصبانیت پدر
 داز نگاهي طوالني به جاش انداخت و گفت:بیاین بریم تو. آقاي

 با سماجت گفت من بیرون میمونم. جاش
بعضههي وقتا خیلي لجباز مي شههود.خب من هم مث  او از دیدن آن خانه  جاش

 ي قدیمیغصه ام شده بود.ولي محال بود مث  او رفتار کنم.
 جاش نمیخواهي اتاقت را انتخاب کني؟پرسید: مادر

 نه! -
و جاش به طبقه ي باال نگاه کردیم.دوتا پنجره ي بزرگ و برجسههته کنار هم  من

از دیوار بیرون زده بودند؛به نظرم آمد آن پنجره ها هم مث  دو تا چشههم بزرگ 
 سیاه به ما زل زده اند.

 ون زندگي مي کنید؟داز از پدر پرسید:چند وقته که تو خونه ي فعلیت آقاي
یک لحظه فکر کرد و گفت:حدود چهارده سههال.بچه ها همه ي عمرشههون  پدر

 اونجا زندگي کردند.
 داز با همدردي گفت:جابه جا شدن همیشه سخته. آقاي

بعد مرا نگاه کرد و گفت:مي دوني آماندا، من همین چند سههال پیش اومدم  و
ش ست ندا ستم هیچ دارک فالز.من هم اولش این جا رو دو تم.اما حاال حاظر نی

 جاي دیگري زندگي کنم.
 را گفت و به من چشمک زد.وقتي لبخند مي زد چانه اش چال مي افتاد. این

 خیلي خب.بریم تو.باورتون نمیشه اما توي خانه واقعا قشنگه.-
 غیر از جاش،دنبال آقاي داز راه افتادیم. همه



سوال،پرسید: این دور و بر  جاش شبیه بود،تا به  شتر به بازپرسي  با لحني که بی
 بچه هاي دیگري هم زندگي مي کنند؟

 داز سرش را تکان داد،خیابان را نشان داد و گفت: آقاي
 دو تا چهار راه اونور تره. مدرسه

سههري وسههط حرف پرید و گفت:مي بیني تا مدرسههه راهي نیسههت.دیگه  مادر
 تي هر روز صبح کلي اتوبوس سواري کني.مجبور نیس

 با لجبازي گفت:من از اتوبوس سواري خوشم میاد. جاش
را گرفته بود.با اینکه هر دو قول داده بودیم در مورد این تغییر خانه  تصههمیمش

 سخت گیري نکنیم،خیال نداشت دست از سر پدر و مادر بردارد.
سد.پدر همین دانم جاش فکر مي کرد با این لجبازي های نمي ش به کجا مي ر

 طوري هم کلي گرفتاري داشت.
 اول فص 

 چهارم قسمت
 مان را بفروشد. یقبل یهنوز نتوانسته بود خانه  نکهینمونه اش ا کی

نه خا نیدانستم ارث بردن ا یم ی.ولمیدوست نداشتم خانه مان را عوض کن من
صت معرکه ا یخانواده  یبرا ست.از چپ یما فر سقل یتو دنیا  یلفع یخانه ف

شد،د یو وقت میشو یمان خالص م صه  گریپدر آن خانه را بفرو  یکم پول یغ
 .میهم ندار

خانه  نیا یو بد یفرصهههت بدهد که خوب دیخودم گفتم،جاش حداق  با با
 معلوم شود.
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 بلند شد. نیاز ماش یپارس پت یصدا کمرتبهی
و  هم با ادب شهیکه هم ریپشمالو از نژائ تر دیسگ سف کیسگ ماست. یپت

و  شههدیناراحت نم نیوقت از تنها ماندن در ماشهه چیه یاسههت.پت ریسههر به ز
ض صداکردینم یاعترا ش ی.زوزه مکردیبلند واق واق م ی.اما حاال با   نجهد؛پیک

ش شیها شیم شهیرا به  ستیو م دیک شده ب خوا  عموالم ی.پترونیب دیایهرطور 
هد؛برا یبه حرف من گوش م شههههیهم باش  نیهم ید کت  داد زدم:سههها

 !!ساکت!یپت
 دفعه گوش نداد. نیا یول

 .دیدو نیکله به گرف ماش ی.و برونیب ارمشیگفت:االن م جاش
 صدا زد:نه صبر کن. پدر

 .دیپدر را نشن یصدا یپت یها ادیگمانم جاش وسط داد و فر یول
اون  یجا خونه  نی.باالخره انهیسگ هم خونه رو بب دیداز گفت:بهتره بذار یآقا

 هم هست.
 .دیدو یچمن م یمث  برق رو یبعد،پت هیثان چند
 یپراند و واق واق کنان به طرف ما م یرا به هوا م شیپا ریز یقهوه ا یها برگ
 آمد.

 یم نییجلو تک تک ما باال و پا دهیچند هفته اسهههت مارا ند نکهیمث  ا اولش
و  دنیشههروع کرد به غر یکننده ا دیکرد.با حالت تهد یبیو بعد کار عج دیپر

 داز. یپارس کردن به آقا
 .یسرش داد زد:ب کن پت مادر



 گمیم یکارو نکرده بود.جد نیداز گفت:تاحاال ا یبه آقا یبا عذر خواه پدر
 .کنهیدوستانه رفتار م یلیمعموال خ

 یا مر یسگ عصبان اطیکه با احت یداز گره کراواتش را ش  کرد و در حال یآقا
 .گهیسگ د هی یکنه.مثال بو یاز من حس م ییبو کی دیگفت:شا دییپا

س ی.آقایداز دور کرد و گفت:بس کن پت یرا از آقا یجاش پت باالخره ت داز دو
 ماست.

دور  گرفت مینگاه به من و تصههم کیداز انداخت و  یبه آقا گرینگاه د کی یپت
 را بو بکشد. نیبزند و زم یچرخ اطیح
 تو. میو گفت:بر دیبورش کش یبه موها یداز دست یآقا
سر پدر و  مانیرا برا یباز . در تور دیرا با کل یدر ورود و نگه داشت.من پشت 

 مادر وارد خانه شدم.
 .مونمیم رونیب نیهم یو گفت:من با پت ستادیسر حرفش ا جاش

ست اعتراض کند ول پدر صم یخوا سرش را تکان  مشیت شد؛چند بار  عوض 
 نداره.من باهات یبیکفرش در آمده گفت:ع یلیکه معلوم بود خ یداد و با لحن

 .یکن یزندگ رونیهمون ب یتون یم یتو.اصال اگه بخوا ای.نکنمیجر و بحث نم
 یبو م دهیخشههک یانداخته بود و تو باغچه  نییسههرش را پا یآن لحظه،پت در

 یرفت. و جاش چشمش که چشمش به او بود،دوباره گفت:م یو جلو م دیکش
 باشم. یپت شیم پخوا
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 اول فص 
 آخر قسمت

پشت سرش  اطیرابا احت یشد و در تور یداز پشت سر ما وارد هال ورود یآقا
به جاش انداخت به مادر لبخند زد و با لحن  یگرینگاه د نکهیبسههت.وبعد از ا

 گفت: یمیمال
 .دینباش نگران

ق .و سرش را کرد تو اتاشهیلجباز م یلیوقتا خ یگفت:بعض یباعذرخواه مادر
 سگ چش شده بود. نیدونم ا یمتاسفم.نم یلیهم خ ی:در مورد پتمنینش
 نداره. یداز گفت:اشکال یآقا
و  ی.فکر کنم از بزرگمیکن یشههروع م منیبعد جلو افتاد و گفت:از اتاق نشهه و

 الزم داره. یرخرده دست کا هی.البته ادیخوشتون ب یلیخ شیجادار
قا ها یآ تاق  مام ا مارا تو ت به ه یداز  ند.کم کم داشههتم  نه گردا  یم جانیخا

نه  مدم.واقعا خا تاق و  کیبود. یخوب یآ عالمه کمد و رختکن  کیعالمه ا
داشت.پنجره اش به سبک  یبزرگ بود و حمام اختصاص یلیداشت.اتاق من خ

را  انابیو از آن باال خ نمیبنشهه شیتوانسههتم رو یسههکو داشههت که م کی میقد
 تماشا کنم.

دانسههت داخ  خانه  یخانه.مطمئنم اگر م یجاش هم با ما آمده بود تو کاش
 آمد. یچقدر معرکه است،کم کم سر حال م

شد.حت نیا یشد خانه ا ینم باورم شته با  یانرویش ریاتاق ز کی یهمه اتاق دا
 دهیهم چ یکهنه که رو عالمه کارتن کیو  یمیقد ی هیداشههت با اثاث زیتر و تم



ست یبودند و من و جاش م شان را بگرد میتوان صت داخل  زیچ کیو  میسر فر
 .میکن دایپ ییها

م .گمانمیخانه بود یتو یسهاعت میانگار ن یحسهاب وقت را نگه داشهتم.ول من
 .میسر حال آمده بود ییجور ها کیهر سه مان 

به سههاعتش انداخت،به طرف در خانه راه افتاد و گفت:خب  یداز نگاه یآقا
 فکر کنم همه جارا نشونتون داده باشم. گهید

صبرکن من شده بودم گفتم: اتاقم  به گهینگاه د هی خوامی.....من مدیکه ذوق زده 
 .کشهیطول نم شتریب هیثان کیبندازم.

 از پله ها باال رفتم. یکیدو تا  و
سرم داد زد:ع مادرم شت  هم  یگرید یداز حتما قرار ها ی.آقازمیجله کن عزپ
 دارند.

را گرفتم و با عجله به طرف اتاقم  کیو راهرو بار دمیدوم رسهه یپاگرد طبقه  به
با صهههدا که شهههدم، تاق  ند گفتم:وا یرفتم.وارد ا  یها واریپسههر!و د یبل

 را برگرداندند. میلخت،صدا
شق پنجره  یلیخ شده بودم. یبزرگ بود؛عا  به طرف پنجره رفتم وسکو دارش 

پارک شده  یراه ورود یرا که تو نمانیدرخت ها ماش یرا نگاه کردم.از ال رونیب
افتاد که درسههت  یبه خانه ا ابان،چشههممیسههرش آن گرف خ دم؛پشههتیبود د

 شک  مال ما بود.
نار د با جایپنجره م یوار،روبرویخودم فکر کردم،تختم را ک  زیم یگذارم،

 هم دارد! وتریکامپ یبرا یکاف یهم آنجاست.حاال اتاقم جا رمیتحر
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نداختم، گرینگاه د کی به رختکنم ا که سههقفش چراغ  کیهم  رختکن بزرگ 
 نصب شده بود. شیوارهایاز د یکی یرو یپهن و جادار یداشت و طبقه بند

را با  میاز پسههتر ها یکیفکر بودم که کدام  نیو تو ا رفتمیبه طرف در م داشههتم
 چشمم به آن پسر افتاد. ارم،کهیم بخود

 زد. بشیتو راهرو غ کمرتبهیو  ستادیلحظه تو درگاه اتاق ا کی
 نگاه کن! ای:جاش؟بصدازدم

 .....او جاش نبود.یول
 بور بود. شیموها نکهیا لشیدل کی

و هر دو طرف را نگاه  سههتادمیاتافم ا رونیتو راهرو؛ب دمی!و دوی:آهاصههدازدم
 کردم.

 ؟یهست یتو ک-
 اتاق ها بسته بود. یتو راهرو نبود و در همه  یکس یول
 ؟یشد یاالتیآماندا! نکنه خ یبلند به خودم گفتم:ه یصدا با

و  انداختم کیبه راهرو تار گرینگاه د کیزدند. یم میصدا نییو پدر از پا مادر
 آنها. شیمث  برق برگشتم پ

پا نیهم له ها  قا دم،صهههدایدو یم نییطور که از پ خونه جن  نیداز،ا یزدم:آ
 داره؟
شم آب دیسوالم به نظرش با مزه آمده بود،چون هرهر خند انگار رگه  یو باآن چ

نه.ا نه، فا تاسهه فت:م گاهم کرد و گ نه هر چ نیدارش ن از  ریداره غ یبگ یخو
ها یلیروح.خ نه  ما ا نیا یمیقد یاز خو جزوشههون  نیدور و بر جن دارند ا

 .ستین



 .دمید یزیبه نظرم آمد آن باال چ-
 احساس حماقت کردم. یکه زدم،کم یاز حرف خودم
سا مادر  کیتار یلیخونه رو خ نیبلند،ا یدرخت ها نیبوده.ا هیگفت:احتماال 

 کردند.
جاش و  شیپ رونیب یریو به من گفت:چرا نم ئیکش نییرا پا راهنشیجلو پ پدر

 یا آقاب زهایچ یراجع به بعض دیو مادرت با ؟منیکنینم فیبراش از خونه تعر
 .میداز حرف بزن

 دمیحرف شههنو،دو یکردم و گفتم:چشههم ارباب.ومث  بچه ها یکوچک میتعظ
 تو. امدیشد ن فیح میکه به جاش بگو رونیب

 دنبالش گشتم و دوق زده صدازدم:جاش؟؟ اطیح تو
 ...ختیقلبم ر کمرتبهی

 نبود. یاز جاش و پت یاثر
 جاش!جاش!-

 کدامشان نبود. چیاثر از ه یرا ول یجاش را صدا کردم بعد پت اول
را نگاه کردم.آنجا هم نبودند.پدر و  نیو توب ماشهه دمیدو یراه ورود یانتها به

 ابانی.به هر دو طرف خزدندیداز حرف م یخانه داشههتند با آقا یمادر هنوز تو
 ازشان نبود. یاثر ینگاه کردم ول

 جاش! یجاش!آها-
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س باالخره سرا شن میها ادیآمدند.گمانم فر رونیاز خانه ب مهیپدر و مادر   هدیرا 
 یو پت گردم،جاشیبودم،از همانجا داد زدم:هرچه م ابانیبودند.من که کنار خ

 .کنمینم دایرا پ
 رفتند پشت خونه. دیگفت:شا پدر

نه.تو خ دوان خا به طرف  بانیدوان برگشههتم  تاب بود ول ا که وارد  نیهم یآف
 خنک شد. یشد و هوا فور کیو تار هیشدم،دوباره سا اطمانیح
 ؟ییجاش!کجا یآها-

شغول پرس یعیطب یلیخ نیبودم؟ا دهیقدر ترس نیا یبرا زدن  یبود که جاش م
 اش بود. یشگیکار هم یدور اطراف باشد.ا» در آ

آن قسههمت خانه خم  یبلند رو ی.درخت هادمیبغ  سههاختملن مث  باد دو از
 را گرفته بودند. دیجلو نور خورش یشده بودند و به کل

دراز که با   یبزرگ تر از آن بود که انتظار داشتم؛سک مستط یلیخ یپشت اطیح
هم مث   اطیح نی.اشههدیم ریپشههت خانه سههراز یبه طرف نرده ها یکم بیشهه
 رونیب یا قهوه یبرگ ها یبود که از ال یبلند یپر از علف ها ییجلو اطیح

 زده بودند.
افتاده بود و پشههت  نیزم یرو یور کیمخصههوص پرنده، یحمام سههنگ کی

 ساخته شده بود. رهیقرار داشت که مث  خود خانه از آجر ت نگیسرش پارک
 جاش! یآه-

شت هم نبود.رو جاش شان بدهد  یعالمت ایدنبال رد ا  نیزم یآن پ شتم که ن گ
 .دهیبرگ ها دو یاو رو

 شد؟ ینفس زنان خودش را به من رساند و گفت:خب چ پدر



قدر  نی.اسهههتیازش ن یاثر چیه- که چرا آن  جب کردم  را گفتم و خودم تع
 نگرانم.

 بود تا نگران. یعصبان شتریپدر ب ؟لحنیرو گشت نیماش یتو-
 انداختم جواب دادم: اطیبه ح یعینگاه سر گریبار د کی

 ره.و ب فتهیراه ب کمرتبهیکه جاش  شهیم نم.باوردمی.اول از همه اونجارو دبله
خودت که برادرت را  شهیمن باورم م یرا چپ کرد و گفت:ول شیچشم ها پدر

 یم یبنشههونه،چه رفتار ینتونه حرفش رو به کرسهه یوقت یدون ی،میشههناسههیم
 از خونه فرار کرده! میکن الیخواد ما خ یم دیکنه.شا

 :کجاست؟دیجلو خانه مادر پرس میکه من و پدر برگشت نیهم
دوسههت پسههدا  کی دیو پدر گفت:شهها میرا باال انداخت مانیو پدر شههانه ها من

 کرده و همذاهش رفته.
اش را خاراندوخودش هم  یقهوه ا یفرفر یدسههتش را باال آورد و موها وبعد

 .شدیکم کم داشت نگران م
لد دور وبر ها رو ب نیا.جاش میکن داشیپ دینگاه کرد و گفت:با ابانیبه خ مادر

 بزنه و راه رو گم کرده. یخواسته گشت دی.شاستین
 دوم فص 

 آخر قسمت
2 38 

داز در خانه را قف  کرد.کلید را توي جیبش انداخت و از ایوان پایین آمد  آقاي
یاد دور  فت:ز ندي زد و گ هد،لبخ بد لداري  مادر د پدر و  به  که  و براي این
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خیابون هاي دور و بر یک چرخي بزنیم.حتما پیدایش نرفته.بیاید با ماشههین تو 
 مي کنیم.

سههرش را تکان داد.نگاه عصههباني و نگراني به پدر انداخت و زیر لبي  مادر
 گفت:مي کشمش.

 به جاي جواب دادن ضربه ي مالیمي به شانه ي او زد. پدر
داز در صههندوق ماشههین هونداي ماراباز کرد،کتش را در آورد و انداخت  آقاي

توي صههندوق و یک کاله کابویي سههیاه و لبهپهن از صههندوق در آورد و روي 
 سرش گذاشت.

که داشههت روي صههندلي جلو منار راننده سههوار میشههد گفت:عجب کاله  پدر
 جانانه اي!

داز پشت فرمان نشست،در ماشین را محکم به هم زد و گفت:جلو آفتاب  آقاي
 رو میگیره.

و مادرم چپیدیم عقب؛نگاهي به مادر انداختم و غهمیدم او هم به اندازه ي  من
 من نگران است.

ماشههین بیرون را مي  در تادیم.هر چهار نفرمان از پنجره هاي  شههکوت راه اف
پاییدیم.همه ي خانه هایي که از جلویشههان رد مي شههدیم،قدیمي بودند.خیلي 

.ولي وضعیت بهتري داشتند.با نماي از آنها حتي از خانه ي ما هم بزرگتر بودند
 تر و تمیز نقاشي شده و چمن هاي کوتاه و مرتب.

 چه نگاه مي کردم،تو خانه ها یا حیاط ها هیچ کس را ندیدم. هر
 خیابان هم کسي نبود. تو



سایه دار هم  پیش ست.تاریک و  ساکتي ا ستي که محله ي  خودم فکر کردم،را
هسههت؛آخر درخت هاي بلند و پر شههاب و برگ،دور تا دور همه ي خانه ها را 
بان بود که مث  یک نوار طالیي از  گرفته بودند.تنها جاي روشههن آفتابي خیا

 وسط قسمت هاي تاریک دو طرفش مي گذشت.
 ختطر اسم اینجا را دارک فالز گذاشته اند. خودم گفتم،شاید به همین به

 که از شیشه ي جلو به بیرون زل زده بود،گفت:پس این پسر کجاست؟ پدر
زیر لبي گفت:واقعا مي کشههمش.اولین بارش نبود که این حرف را درباره  مادر

 ي جاش مي زد.
 محله را دور زده بودیم و هنوز اثري از جاش نبود. دوبار
اد کرد چند تا خیابان آن طرف تر را هم ببینیم و پدر فوري قبول داز پیشههنه آقاي
 کرد.
داز پیچید تو یک خیابان و گفت:امید وارم خودم هم گم نشم.آخه من هم  آقاي

تازه به این محله آمدم.و بعد سهههاختمان آجري قرمز و بلندي را نشهههان داد و 
 گفت:اون ساختمون که مي بینید،مدرسه است.

ي سفیدي که دو طرف در ورودي اش بود،خیلي قدیمي و از مد آن ستون ها با
 افتاده به نظر مي آمد.

 داز گفت:البته االن تعطیله. آقاي
 به زمین بازي نرده کشي شده ي پشت مدرسه افتاد. چشمم

 بود. خالي
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با صههداي گرفته اي که از میشههه اش بلند تر بود،پرسههید:یعني جاش پیاده  مادر
 این همه راه رو تا اینجا اومده؟

 گفت:خب بله.آخه جاش که راه تمیره.مي دوه! پدر
با  آقاي با انگشههتش روي فرمان زد و  ند، داز که داشهههت فرمان را مي چرخا

 اطمینان گفت:پیدایش مي کنیم.
وارد محله ي تاریک دیگري شههدیم.روي تابلوي خیابان خیاباني پیچیدیم و  به

 نوشته شده بود:ورودي گورستات!
همان موقع یک گورسههتان بزرگ جلویمان سههبز شههد،گورسههتان روي تپه ي  و

کوتاهي قرار داشههت که با شههیب کمي پایین مي آمد،دوباره باال مي رفت و به 
تاده سنگ هاي ایسیک زمین بزرگ و صاف مي رسید.سنگ قبر هاي گرانیتي با 

وته اي ب هي باال سرشان،همه جاي آن گورستان بزرگ پراکنده بودند.چند تا گیا
یاد  ما درخت،ز ند،ا تان را سههبز کرده بود جا و آن جاي گورسهه تک،اي  تک 
شدم آن جا  شدیم،متوجه  سته از کنار قبرها رد مي  شت.همین طور که آه ندا

 ر دیده ام.آفتابي ترین نقطه اي است که من در تمام آن شه
قاي گه داشهههت و از پنجره بیرون را نشهههان داد و  آ ماشههین را ن به  داز یکمرت

 گفت:بفرمایید.این هم پسرتون.
روي من خم شهد تا از شهیشهه ي طرف من بیرون را ببیند.با خوش حالي  مادر

 فت:واي،خدا رو شکر!
 وید.دجاش بود که دیوانه وار از منار یک ردیف سنگ قبرسفید و کوتاه می بله
 ماشین را باز کردم و گفتم:جاش این جا چکار مي کنه؟ در



ماشههین پیاده شههدم،چند قدم روي چمن جلو رفتم و صههدایش زدم.اولش به  از
فریاد هایم مح  نگذاشههت،ظاهرا داشههت البه الي قبر ها جاخالي میداد و از 
عد جهتش را عوض  ید،ب یک طرف مي دو به  ظه  ند لح چیزي فرار مي کرد؛چ

 دو به یک طرف دیگر مي دوید.مي کر
 این کار را مي کرد؟ چرا

 قدم دیگر جلو رفتم...ترس برم داشت و ایستادم. چند
کله ام به کار افتاد و فهمیدم چرا جاش آن شههکلي البه الي سههنگ قبر  یکمرتبه

 ها مي دود و جاخالي مي دهد.دنبالش کرده بودند.
 ...یا چیزي...دنبالش بود.کسي
 فص  دوم پایان

ه دوال ک دمید یبه طرف جاش برداشههتم و وقت گریچند قدم د اطیترس و احت با
ست ها دنیشد،جهتش را عوض کرد و در حال دو را از هم باز کرد،تازه  شید

 گرفته ام. یکه پاک عوض دمیفهم
 .دیدو یم یدنبال کس د،جاشیدویدنبال جاش نم یکس

 .یپت دنبال
ه یلیخ گا بول دارم. ق قوه  یخب، تا  ق خ یو م یادیمن ز  یت  یکار 

اگر روز  یحت-دود یتو گورستان م ینطورینفر ا کی ندیبیآدم م یکند.خب،وقت
 به کله اش بزند. بیو غر بیعج یحق دارد فکر ها-هم باشد

صدا کردم.ا دوباره صدا نیجاش را  شن میدفعه   افهیرا برگرداند.ق شیو رو دیرا 
 کمک! ایاش نگران بود.صدا زد:آماندا!ب

http://www.roman4u.ir/


 شده جاش؟ یچ-
او مث   یدم،ولیزور داشتند،تند دو میبه جاش برسم،تا آنجا که پاها نکهیا یبرا

 .دیپر یم فیبه آن رد فیرد نیو از ا دیدو یسنگ قبر ها م یبرق البه ال
 کمک!-
سرم  دمیرا برگرداندم و د میشده جاش؟رو یچ- شت  ست پ که پدر و مادر در

 هستند.
 یول دفعه گرفتمش کی.رمیتونم جلوش رو بگ ی!نمینفس زنان گفت:پت جاش

 از دستم در رفت!
سههنگ قبر به  کیسههگ مح  نگذاشههت.باز هم از  ی!ولی!پتیصههدا زد:پت پدر

 .یدرفت سراغ بع یو م کردیرا بو م یکی نیرفت؛ا یم یگریطرف سنگ قبر د
 ؟یآمد نجایهمه راه را تا ا نیا ی:چطوردیخودش را به جاش رساند و پرس پدر

 یچه لحظه باغ کیبدوم. ینگران گفت:مجبور شهدم دنبال پت ی افهیبا ق جاش
 .هردنیخونه رو بو کرد.بعدش مث  برق شههروع کرد به دو یجلو ی دهیخشههک

شت.حت یچ  دیقدر دو یروش رو هم برنگردوند.ا یصداش کردم مح  نگذا
 گمش کنم. دمیترس ی.مجبور بودم دنبالش بروم.منجایا دیتا رس
را به  شیبدود.بعد رو یو از خدا خواسته گذاشت که پدر دنبال پت ستادیا جاش

 شده! یسگ احمق چش شده؟!پاک عوض نیا دونمیمن کرد و گفت:نم
ت و باالخره چنگ انداخ ینتوانست.ول رد،امایرا بگ یکرد پت یچند بار سع پدر

 بعدش وا داد. یق کرد ولاول با اعتراض واق وا یبلندش کرد.پت نیاز زم



و داز که ت ی.آقامیپارک شههده بود رفت ابانیکه کنار خ نیبه طرف ماشهه یهمگ
ش شا یناراحت ی افهیمنتظر بود،با ق نیما سگتون ق دیگفت: شد به  الده الزم با
 .دیببند

ته و هالک خودش را رو جاش ندل یخسهه خت و اعتراض  یصهه ندا قب ا ع
 .میقالده نبست یکردکه:ما تاحاال به پت

گه ا م،مخصههوصههایکارو بکن نیا یمدت هی میمجبور بشهه دیگفت:خب شهها پدر
 فرار کنه. یطور نیبخواد ا

سف کیداز مارا به دفترش برگرداند؛ یآقا صاف ینقل دیساختمان  سقف  ،که با 
 کوچک قرار داشت. یساختمان ادار فیرد کی یدر انتها

 د.کار را نکرده بو نیال افرار کرده.تا به ح یچرا پت دمیچه فکر کردم،نفهم هر
 یناراحت است.هر چه باشد اوهم همه  ییجابه جا نیهم از ا یزدم پت حدس

 مان گذرانده بود. یمیقد یعمرش را تو خانه 
 یمجبور بود لوازمش را جمع کند و برا نکهیاو هم مث  من و جاش،از ا دیشهها

نه ب شههههیهم خا قا چیه گریو د دیایب رونیاز آن  له و رف قت آن مح را  شیو
 بود. ند،دلخورینب
 

 سوم فص 
 دوم قسمت

 چارهیسگ ب دیجد یآن بوها یو همه  دیجد یها ابانید،خیجد یخانه  حتما
 را ترسانده بود.
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 .نطوریهم هم یفرار کند.پت زهایچ نیا یخواست از همه  یدلش م جاش
 .کردمیبود که من فکر م یزیچ نیغلط،ا ایدرست  حاال

ش یآقا ست داد و کارت و نیداز ما را  شتیزیرا جلو دفترش پارک کرد،با پدر د
همه  بی.تا اون موقع من ترتدیبرگرد گهید یهفته  هی دیتونیبه او داد و گفت:م

 دیخواست د،هروقتیاسناد رو امضا کرد نکهیرو دادم.بعد از ا یقانون یکارها ی
 .دیکن یاسباب کش دیتونیم

ه مان هم  یتحو یشههود،لبخند ادهیپ نکهیرا باز کرد و قب  از ا نیدر ماشهه وبعد
 داد.
 یکارت را خواند:کامپتون داز.ور به آقا یرو دویاز پشهت پدر سهرک کشه مادر

 ه؟یمیقد یاسم خانوادگ کی.کامپتون هیرمعمولیداز کرد و گفت:اسم غ
 چیهنه.ما فقط اسههم من کامپتو  یداز سههرش را تکان دادو گفت:نه.تو فام یآقا
لد نبودند بنو دیاسههم از کجا اومده!شههها نیا دونمینم مادرم ب ندیپدر و   سهه

 من بگذارند! یاسم را رو نیمجبور شدند ا نیهم ی،برایچارل
ش د،ازیخند یخودش م یمزه  یبه جوک ب کهیدر حال و  یشد.لبه  ادهیپ نیما

برداشت و وارد آن ساختمان  نیرا از صندوق ماش د،کتشیکش نییکالهش را پا
 کوچک شد. دیسف

شههکمش جا باز  یبرا دکهیرا عقب کشهه یپشههت فرمان نشههسههت و صههندل پدر
 برگشت به خانه مان شروع شد. یکند.مادر هم رفت جلو و سفر طوالن

 یو به جاش گفت:گمانم تو و پت دیطرف خودش را باال کشهه ی شهههیشهه مادر
 .دیماجرا داشت یلیامروز خ

 جواب داد:آره. یحال یبا ب جاش



تاقت خ به همه  شیی.خداادیباحاله.حتما ازش خوشهههت م یلیجاش گفتم ا
 .گمیم یخونه معرکه است.جد یجا

 نداد. یبهم کرد و جواب یقینگاه عم جاش
 یچ یدیبگو.اصال شن یزیچ هیآرنجم به دنده اش سقلمه زدم و گفتم:خب  با

 گفتم؟
 متفکر جاش عوض نشد. ی افهیو ق بیآن نگاه عج یول

********** 
شتیکند م یلیبه نظرم خ یبعد یهفته  چند  و دمیچرخیخانه م ی.همه جاگذ

 یتو وقت چی.هنمیبیوقت اتاقم را نم چیه گریکه د فیح کردمیبا خودم فکر م
تماشا  ونیزیتلو منیاتاق ننش نیوقت تو ا چی.هخورمیآشپزخانه صبحانه نم نیا

 ...زیغم انگ یفکرها نی.خالصه از اکنمینم
خروار  کیو  دندیسهر رسه یشهرکت باربر یروز بعد از ظهر،آدم ها کی یوقت

شان آوردند،حالم خ س یلیکارتن با خو شد.وقتش ر سباب  دهیخراب  بود که ا
اقم و تازه عصههر بود،رفتم تو ات نکهیافتاد.با ا یداشههت اتفاق م م؛واقعایهارا ببند

 کیز ا شههتریچرت زدن.ب ای دنیخواب ینه برا تخت؛البته یخودم را انداختم رو
ها به سههقف زل زدم.فکر  عت  ناک و ب یسههها سههرم  یتو یربط یوحشههت

 .دارمیبود که ب نی.فقط فرقش انمیخواب بب نکهی.مث  ادیچرخیم
مخصههوص من نبود.پدر و  ،فقطییبه خاطر آن جا به جا تیو عصههبان یناراحت

 نکهیروز صبح سر ا کی.ثال دندیپر یم گریجهت به همد یو ب خودیمادر هم ب
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 یلیآن ها خ یبچه باز نیکردند...ا یمفصل ینه،دعوا ایتست شده  یادینان ز
 مسخره بود.جاش در تمام آن مدت ساکت و بد اخالق بود.

 سوم فص 
 سوم.... قسمت

 
 شهیمث  هم یهم اوقاتش تلخ بود.حت یزد.پت یحرف نم یکلمه هم با کس کی

نده  یبرا ما ها یته  خت تر یکرد.فکر م یما هم ذوق نم یغذا   نیکنم سهه
بود.کارول و  میها یبا دوستان و هم کالس یقسمت رفتن از آن خانه خداحافظ

که  یکت یولکنم. یرفته بودند اردو و مجبور بودم با نامه ازشان خداحافظ یمیا
مه از ه میبا او برا یدوسههتم بود خانه بود و خداحافظ نیتر یمیو قد نیبهتر

ض  نیب یکردند که با وجود تفاوت ها یها تعجب م یسخت تر بود.گمانم بع
که  نیموردش ا کیهمه وقت دوام آورده  نیا یمان چطور یدوسههت یمن و کت

با هم خ ما  قد بلندم و پوسهههت و موها یلیظاهر   رهیت میفرق دارد.من الغر و 
ست موها شن ا ست او پوستش رو ست.ب یکم کیدارد و  یبور بلند یا ا تپ  ا

ست بود یحال ما از کالس آمادگ نیا صم میبا هم دو ستان   یمیو از چهارم دب
شد نیتر ستان هم  شمیدو سباب ک شب قب  از ا ر ما ه یآمد خانه  یکه کت ی.

ناک مان احسهههاس وحشههت به او گفتم:میداشههت یدو  یتو چرا عصههب یکت.من 
 رم. یجا م نیاز ا شهیهم یمنم که دارم برا نی؟ایهست

 تسیجواب داد:تو هم قرار ن دیجو یاش را م یاو که تند و تند آدامس بادکنک و
 هگیجا تا دارک فالز فقط چهار ساعت راهه.من و تو بعدا هم د نی.از انیچ یبر

ست.امینیب یم یلیرو خ  نیودم به اخ یرا گفتم ول نی.گفتم:آره گمانم حق با تو



ات نداشت.با اوق نیبا چ یقحرف اعتقاد نداشتم.برا من چهار ساعت فاصله فر
 گفتم:به هر حال تلفن رو که ازمون نگرفتن. یتلخ

 یتو دهنش و با خوش حال دیآدامس سههبزش را باد کرد و دوباره آن را کشهه یکت
 یمحله  نیکه از ا یشهههانس دار یلیتو خ یدون یگفت:آره معلومه!م یدروغ
با کله شههق یخونه  کیبه  یر یم بیبدترک  بیکبد تر چمیگفتم:ه یبزرگ.

فاع م ی.نمسهههتین له د  هکار را نکرد نیکردم.قبال ا یدانم چرا از آن مح
فکر  ییبود که راجب جاها نیا یمن و کت یها یاز سههرگرم یکیبودم.اصههال 

 .میآن جا بزرگ شو میداد یم حیکه ترج میکن
عد از تو مدرسهههه د رشیرا ز شیپاها یکت  یحال نم گهیجمع کرد و گفت:ب

ضیر یجواب ها یک گهیده.حاال د شکیرو  یا سونه؟خند یبهم م یوا و  دمیر
سوندم هم یکه من بهت م ییجواب ها یگفتم:ول  که نهیغلط بود.مهم ا شهیر

!تو گوبرو  ییرا گفت و از ته دل ناله کرد:اوف!راهنما نیا یکت یبه فکر من بود
در آوردم و  یدبسههتان؟شههکلک ای رسههتانهیجزو دب ییشههما راهنما یمدرسههه 

گه  جا  ادتیگفتم:م که اون  ته  مهیشهههر کوچ هیرف  هیتو  یچ که؟ه
 .دمیند یزیجدا نداره.حداق  من که چ رستانیساختمونه.دب

 چه مزخرف!-
تا  میسهههاعت ها ور زد یگفت واقعا مزخرف بود.من و کت یدرسهههت م یکت

که کت مادرش تلفن کرد و گفت  نه.هم د دیبا یباالخره  بغ   ار گریبرگردد خا
ت و درشهه یکه قطره ها دمیفهم یم ینکنم.ول هیگرفته بودم گر می.تصههممیکرد
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شه  شک دارند گو شم ها یگرم ا صورتم  یجمع م میچ شوند.باالخره هم از 
 شدند. ریسراز

ته بودم که از قب  به خودم گف نیوحشههتناکه!!با ا یلیخ یو ناله گفتم:کت هیگر با
دوسههتم بود و دسهههت خودم  نیتر کینزد یکت یخودم را کنترل کنم ول دیبا

به هم قول داد ها مینبود. با هم  یکه هرطور شهههده روز  ما  مان را حت لد تو
ش صوص یاکه آن روزه میکنیکه پدر و مادرمان را مجبور م می.گفتمیبا ما  به خ

سانند.باز همد صه نخور ما  یو کت میرا بغ  کرد گریرا به هم بر دوباره گفت:غ
 .مینیب یم ادیرو ز گهیهمد

.در رونیب دیاز در دو یبرگشههت و تند یاو هم پر از اشههک بود.کت یها چشههم
و به  سههتادمیپشههت سههرش محکم به هم خورد.بعد از رفتن او همانجا ا یتور
 زل زدم. رونیب یکیتار

 سوم فص 
 چهارم... قسمت

زد. اما آن قدر باد و باران وبود که  ینبود. رعد و برق هم نم دیشههد یلیخ باران
 را کندتر و لج آورتر کند. یآن سفر طوالن

شد.  یتر م کیانگار آسمان تار م،یشد یترم کینزد دمانیبه محله جد هرچه
صدا ابانیخ یبزرگ و پر برگ رو یدرخت ها شده بودند. مادر با   یریز یخم 

 .((زهیل یلیخ ابونیتر برو، جک، خ واشیبه پدر هشدار داد: )) 
اسههباب ها، به خانه برسههد: )) اگر  ونیپدر عجله داشههت که قب  از کام یول

ش شون برسه، م م،یکه نظارت کن میخودمون نبا ست سباب ها رو هر جا که د  یا
 گذارند.((



سته بود و مث  هم یصندل یکنار من رو جاش ش ست،  یتا م شهیعقب ن توان
محلش  یکسهه یمدت نق زد که تشههنه اسههت و وقت کیکرد.  یم یریحال گ

شروع کرد به نال شت،  سنگ دنینگذا ون بود، چ دهیفا یهم ب نیا ی. ولیاز گر
 .میخورده بود یهمه مان صبحانه جانانه ا

 فیکردم با تعر یم یخواسههت جلب توجه کند. من سههع یکارها فقط م نیا با
آخر او هنوز خانه را . ارمشیاتاقش، سههرحال ب یخانه و بزرگ یکردن از خوب

 بود. دهیند
سرحال ب یخودش نم یول ست  صابمان را دیایخوا . باالخره آن قدر نق زدو اع

 .دیکش ادیخرد کرد که پدر سرش فر
شانیب مادر سع نیایرا گرفت و گفت: )) ب ن صاب میکن یهمه مون   که پا رو اع
 خب؟(( م،ینگذار گریهمد
 !((زمیعز یکرد یو گفت: )) چه فکر خوب دیخند پدر

 !((یخواد منو مسخره کن یبا تشر گفت: )) نم مادر
و جمع  یوقت شههروع کردند به بگو مگو که کدامشههان از آن همه بسههته بند آن

 یتو سههبد فلز ن،یکه کف ماشهه یوسههط پت نیوجور کردن، خسههته شههده. ا
 .دنیمخصوص مسافرتش حبس بود، شروع کرد به زوزه کش

 ((؟یخفه اش کن یتوان ینم : ))دیکش ادیسر من فر مادر
 سگ دست بردار نبود. یول ،یکردم به حرف زدن و خواهش کردن از پت شروع

 کرد. ینم یطور نیوقت ا چیدونم چش شده، ه ی_ نم
 ساکتش کن!(( ،یباز هم گفت: )) هر جوربلد مادر
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او را در آوردن. مادر  یسههاکت شههد و حاال جاش شههروع کرد ادا یپت باالخره
شت و نگاه خ شت هم زوزه  یبه او کرد، ول یبد یلیبرگ شد و پ ساکت ن جاش 

 است. فیحر یلیکرد خ یم الیخودش خ شیپ د؛یکش
 یاختصههاصهه یو پدر به ورود میدیرسهه دمانیو دار، به خانه جد ریگ نیهم تو

خرچ و  س،یخ یها زهیسههنگر یرو نیماشهه یها کی. السههتدیچیجلو خانه پ
 .دیکوب یم نیسقف ماش یکرد و باران رو یچ صدا مخر

 .((شهیجا خونه خود آدم نم چیکه ه یگفت: )) راست مادر
 یآنجا را خانه خودش م یراسههت یراسههت ایطعنه بزند،  خواسههتیم دمینفهم

 تمام شده. یطوالن یسوار نیدانست. گمانم واقعا خوشحال بود که آن ماش
به سهههاعتش انداخت و گفت: )) خب، هرجور بود، خودمون رو  ینگاه پدر

 وارمدیاش عوض شد و گفت: )) ام افهیبعد ق ی.(( ولمیرسوند ونیزودتر از کام
 گم نکرده باشند.((

 !((کهیکه مث  شب تار نجاینق زد که: )) ا جاش
سبدش باال و پا یپت ست زودتر ب یو م دیپر یم نییتو  سبد ونریب دیایخوا . در 
 اطیو به طرف ح رونیب دیپر نیباز کردم. مث  برق از ماش شیرا برا نیدر ماش و

 .دیزاگ دو گیجلو خانه، ز
 خوشحاله.(( نجاینفر از اومدن به ا کیگفت: )) خوبه الق   جاش

ت تا ور رف شیناآشهنا دیو آن قدر با دسهته کل دیدو وانیباران به طرف ا ریز پدر
 تو. میتوانست قف  در خانه را باز کند و از همان جا بهمان عالمت داد که برو

 نی. من هم در ماشدندیتا در را دو نیفرار از باران فاصله ماش یو جاش برا مادر
 را پشت سرم بستم و دنبالشان رفتم.



 گدوقلو و بزر یو به پنجره ها سههتادمیتوجهم را جلب کرد. ا یزیچ کی یول
 نگاه کردم. وانیا یباال

ستم شتم که جلو یشانیرا به پ د  یانه هاد یواز ال به ال رمیباران را بگ یام گذا
 باران، با دقت باال را نگاه کردم.

 .دمشی. دبله
 صورت. پشت پنجره سمت چپ. کی

 پسر. همان
 کرد. یپسر آن باال بود و داشت مرا نگاه م همان
سته، زیتم یها نیزم نیا ی! رودیصدا زد: )) کفش هاتون رو پاک کن مادر ش  و
خورد وتو اتاق  یخال منیلخت اتاق نشهه یوارهایبه د شی!(( صههدادیاریگ  ن

 .دیچیپ
داد. نقاش ها تازه پنجشنبه کارشان را تمام  یرنگ م یراهرو شدم. خانه بو وارد

 .رونیداغتر از ب یلیخانه داغ بود.خ یکرده بودند. تو
شن نم پدر شپزخونه رو صدا زد: )) چراغ آ نقاش ها  یعنیشه.  یاز آن عقب 

 برق رو قطع کردند؟((
 ((؟یپرس یچرا از من م دونم،یاز دور داد زد: )) من چه م مادر

 آمد. یبلند به نظر م یبد جور شانیصدا ،یآن خانه بزرگ وخال یتو
که با عجله به اتاق  یو در حال دمیدر مال ینو جلو یپادر یرا رو میها کفش

 نفر تو طبقه باالست!(( کیرفتم، بلند گفتم: )) مادر،  یم منینش
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چشههمش دنبال  دیکرد، شهها یبود و به باران نگاه م سههتادهیجلو پنجره ا مادر
 ((؟یاسباب ها بود. من که وارد اتاق شدم، برگشت و گفت: )) چ ونیکام

 .((دمشیباالست. از پشت پنجره دپسر تو طبقه  کیزنان گفتم: ))  نفس
تا آن موقع پ جاش که گمان کنم   یپدر بود، همان موقع از راهرو عقب شیهم 

تاق نشهه مد تو ا به حرف من خند منیآ  نجاینفر ا هیو گفت: ))هه، پس  دیو 
 ((کنه؟یم یزندگ
شم ها مادر س میرا برا شیچ ه! کن ینم یاون باال زندگ یچپ کرد وگفت: )) ک

 ((د؟یامروز دست از سر من واعصابم بردار دیندار الیشما دوتا خ
 جاش در آمد: ))به من چه، من چه کار کردم؟(( ناله

 می: )) گوش کن آماندا، امروز همه مون منتظر بهانه ادیشروع کرد که بگو مادر
. پشههت دمی: )) مادر من صههورتش را ددمیمن وسههط حرفش پر یکه...(( ول

 .((ستمیکه ن وونهیپنجره بود. د
 ((؟یستیگفته که ن یگفت: )) ک جاش

 را گاز گرفت نشییلب پا شهی)) آماندا!(( مادر، که کفرش در آمده بود، مث  هم
 مثال دونم،یافتاده بوده، چه م شههههیتو شهه یزیچ کیو گفت: )) البد عکس 

باره رو کیعکس  حاال د شیدرخت.(( و دو به پنجره کرد. ها گریرا   یقطره 
 .دیوبک یاتاق م رگده بود و باد با سر وصدا آن را به پنجره بزش کپارچهیباران 

را مث  بلندگو دور دهنم گذاشههتم و رو به طبقه  میپله ها، دسههت ها یپا دمیدو
 اون باالست؟(( ی! کسیزدم: ))آها ادیدوم فر

 .امدین یجواب
 اون باالست؟(( یداد زدم: )) کس بلندتر



ستها مادر شت و گفت: ))آماندا... تو رو به خدا بس  یرا رو شید شش گذا گو
 کن!((
گرفته بود همه  می. باالخره تصههمیاز آنجا رفته بود به اتاق تاهار خور جاش

 کند. یخانه را سرکش یجا
صرار گفتم: )) بازهم شدم و کمرتبهینفر اون باالست.(( و  کیبا ا سوسه  پله  و

 گرپ و گرپ رفتم باال. ام یکتان یرا گرفتم و با کفش ها یچوب یها
 .دمیمادر را از پشت سر شن ی))آماندا...(( صدا

صب یول شتم، چرا حرفم را باور نکرد؟ چرا گفت  یآنقدر ع بودم که مح  نگذا
 عکس درخت بوده؟ دم،یکه من آن باال د یزیچ

 پله هاست. یباال یک دمیفهم یم دیشده بودم. با کنجکاو
شتباه م کردم که یبه مادر ثابت م دیبا شان م دیکند. با یا  یزیچ دادم یبهش ن

خود من هم  افتد،یب شیعکس مسههخره نبوده.گمانم اگر پا کی دم،یکه من د
 یصههفت خانوادگ یلجباز دیشههوم. اصههال شهها یکله شههق و لجباز م یحسههاب

 ماست.
 چهارم فص 

 دوم... قسمت
پاگرد طبقه دوم برسههم،  نکهیکردند. قب  از ا یم ریج ریج میپا ریها ز پله به 

 شد. یتو دلم خال کمرتبهی یول دم،یترس یاصال نم
 دادم. هیو نفس زنان به نرده ها تک ستادمیا
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دور و بر که حوصههله اش  نیا یاز بچه ها یکی ایدزد؟  کیباالسههت؟  نیا یک
 ؟یخانه خال کیآمده تو  یواشکی ییماجراجو یسررفته و برا

 باال. نیا میایب ییدرست نباشد که من تنها دیشا دیفکرم رس به
 که پشت پنجره است، خطرناک باشد. یپسر دیشا

 .و لرزان شده بود فیضع کمرتبهی میاون باالست؟(( صدا یزدم: )) کس صدا
 دادم و گوش کردم. هیطور به نرده ها تک همان

 دود. یکه تند تند تو راهرو م دمیرا شن ییپا یصدا و
 .نه

 نبود. پا یصدا
 باران بود. یصدا
 پشت بام. یمانیس یبرخورد باران با بامپوش ها یصدا

کم بهم آرامش داد. نرده را ول کردم و قدم به  کیآن صهههدا  یچرا، ول دانمینم
بار تار کیراهرو دراز و  باال  تا کیگذاشههتم. آن  ها روشهه اش نور  ییبود و تن

 .دیابت یآن سر راهرو م و کوچک  یبود که از پنجره مستط یکم رنگ یخاکستر
 یسههر و صههدا راه م میپا ریز یمیقد یچوب یقدم جلو رفتم. کفپوش ها چند

 ((نجاست؟یا یکردند. )) کس یم ریج ریانداختند و ج
 .امدین یهم جواب باز
 یرنگ تازه داشت خفه ام م یدر سمت چپ رفتم، بسته بود. بو نیطرف اول به

 دیمال چراغ راهرو باشد، کل دیچراغ بود. فکر کردم شا دیکل کیکرد. کنار در، 
 روشن نشد. یرا زدم باال، چراغ

 نجاست؟یا ی_ کس



 و داغ و نمناک شده بود. دیلرز یگرفتم، دستم م یدر را م رهیدستگ یوقت
 و در را ه  دادم. دمیکش یقیرا گرفتم، نفس عم رهیدستگ

ش تو سر ک ستردمیاتاق  . همان دیتاب یاز پنجره به اتاق م یفیضع ی. نور خاک
سمان برق زد و من از ترس پر صدا دمیلحظه آ سرش، از دور  شت   یعقب. پ

 غرش رعد آمد.
 .گریقدم د کیقدم رفتم تو.  کی اط،یو با احت واشی

 آنجا نبود. یکس
شش م آنجا  یآمد، مال او م یاتاق خواب مهمان بود. البته اگر جاش از آن خو

از ظهر نگذشته بود، آسمان داشت  یزیچ نکهیان برق زد. با اشد. باز هم آسم
 بود. اهیس ریساختمان مث  ق رونیشد و ب یم کیتار

شتم شد. ا یتو راهرو. اتاق بعد برگ  یاتاق هم پنجره بزرگ نیقرار بود مال من با
 شد. یخانه باز م ییجلو اطیداشت که رو به ح

 االن تو اتاق من باشد؟باال به من زل بود،  نیکه از ا یپسر نکند
 وارید یدانم چرا دستم را رو یصدا تو راهرو راه افتادم. خودم هم نم یوب واشی
 .ستادمیدر اتاقم ا رونی. بدمیکش یم

 در هم بسته بود. آن
 ((نجاست؟یا یبا انگشت به در زدم و صدا زدم: )) ک دم،یکش یقیعم نفس
 دادم. گوش
 .امدین یجواب

 .سکوت
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بود. نفسههم را حبس کردم و  کتریدفعه نزد نیرعد وبرق آمد. ا یصههدا دوباره
داغ بود، داغ  یلیخشههک شههدم. انگار فلج شههده بودم. آن باال خ میسههرجا

 شده بودم. جیرنگ گ یونمناک. از بو
 ((نجاست؟یا ی: )) کسدمیرا گرفتم و دوباره پرس رهیدستگ

رم صدا از پشت س یو ب واشیرا بچرخانم که... آن پسر  رهیخواستم دستگ یم
 آمد و شانه ام را محکم گرفت.

 بزنم. ادیتوانستم فر یبند آمده بود. نم نفسم
 ام منفجر بشود. نهینمانده س یزیکردم چ یبود و احساس م ستادهیا قلبم

 را برگردانم. میبا ترس و لرز، توانستم رو باالخره
 ! فکر کردم...!((یزدم: )) جاش! زهره ام را برد ادیفر

شروع کرد  شانه شتم!(( بعد هم  سر کارت گذا ام را ول کرد و گفت: )) خوب 
 یراهرو دراز و خال یتو شیکه صههدا یریخنده بلند و ز دن؛یبه غش غش خند

 .دیچیپ یم
به ددیکوب یام م یشهههانیزد و پ یگرپ و گرپ م قلبم با  واری. هلش دادم  و 

 .((یال بامزه نبود. واقعا منو ترسوند: )) کارت اصدمیبهش توپ تیعصبان
اسههت. خواسههتم دوباره هلش بدهم،  یواقعا روان نی. انیزور خنده افتاد زم از

 اما از دستم در رفت.
 یباز م واشی واشیدر اتاقم  دمیرا ازش برگرداندم و ... د میرو تیعصههبان با

 شود.
در، که هر لحظه بازتر  یماندم و نگاهم رو میحرکت سرجا یشد. ب ینم باورم

 .دیشد، خشک یم



به  یجد یحالت یبلند شد؛ فور نیزم یاز خنده دست برداشت و از رو جاش
 شد. دیپررنگش از ترس سف یخودش گرفت و چشم ها

 .دمینفر را از اتاق شن کیراه رفتن  یصدا
 پچ پچ. یصدا و

 خنده. یصدا
...  ی) ک: )دمیخودم ناآشنا بود، با لکنت پرس یکه برا یفیو ضع ریز یصدا با
 ((؟یهست یک

باز شههد و دوباره شههروع کرد به بسههته  گریکم د کیکرد،  یبلند ریج ریج در
 شدن.

 اونجاست؟(( ی: )) کدمیپرس یمحکم تر یصدا با
 پچ پچ و حرکت به گوشم خورد. یهم صدا باز

و از پهل واش،ی واشیچسههبانده بود و  واریرفته بود عقب، خودش را به د جاش
بودم  هدیتو صورتش بود که تا آن موقع ند یرساند. حالت یخودش را به پله ها م
 ... وحشت محض.

کرد و  ریج ریترسههناک، باز هم ج یها لمیجن زده تو ف یمث  در خانه ها در،
 بسته شد. گریکم د کی

داد  یبا دستش به من عالمت موار  وانهیبود، د دهیبه پله ها رس بایکه تقر جاش
 که به دنبالش بروم.

 را گرفتم و در را محکم ه  دادم. رهیکار، رفتم جلو، دستگ نیا یمن به جا یول
 باز شد. یفور در
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 ((نجاست؟یا یو گفتم: )) کس ستادمیرا ول کردم، تو درگاه ا رهیدستگ
 بود. یخال اتاق
 آمد. یرعد وحشتناک یصدا
پنجره اتاق چند  یخورد. ال یتا بفهمم چرا در تکان م دیطول کشهه هیثان چند
سته م یسانت صدا یمتر باز بود و باد در را باز و ب  یچپچ پ یکرد. حدس زدم 

 مربوط به باد بوده. دم،یهم که شن
 نقاش ها پنجره را باز گذاشته بودند. حتما
ش یقیعم نفس ضربان دادم و م رونیام ب هیهوا را کم کم از ر دم،یک شدم  نتظر 

 برگردد. یقلبم به حال عاد
ا رفتم سههراغ پنجره و آن ر ی! و تندیکرد طیخودم گفتم، بچه تو که پاک خ به

 بستم.
 گفت: ))آماندا ... حالت خوبه؟(( واشیاز تو راهرو  جاش

 به سرم زد. یبعد فکر بهتر یخواستم جوابش را بدهم، ول یم
ه مرا از ترس بکشههد؛ چطور اسههت من هم نمانده بود ک یزیچ شیپ قهیدق چند

 خرده او را بترسانم؟حقش است. کی
 را ندادم. جوابش

شن شیپا یصدا چند قدم به اتاق من آمد. ))آماندا! آماندا!  اطیکه با احت دمیرا 
 حالت خوبه؟((

کاره باز کردم. آن وقت از پشههت،  مهیرفتم طرف رختکن و درش را ن نیپاورچ
 هیبشود و بق یکه سر و شانه ام تو رختکن مخف یطور دم،یدراز کش نیزم یرو

 بدنم تو اتاق باشد.



 .دهیترس یلیداد خ یجاش نشان م ی))آماندا!(( صدا
 !((ی ی ی یکردم: ))آ یبلند ناله

 ند!ک یکپ م یحساب ند،یولو بب نیزم یرو یطور نیمرا ا یدانستم وقت یم
 شده؟ ی_ آماندا ... چ

 یکه رو ندیبود و هر لحظه ممکن بود مرا بب دهیبه درگاه اتاق رسهه گرید حاال
سرم پ نیزم صداستین دایافتاده ام و که  یآمد و برق یم رونیکه از ب یرعد ی. 

 شد آن صحنه ترسناک تر بشود. یکرد هم باعث م یاتاق را روشن م هیچند ثان
 .رمیخنده ام را بگ یو هوا را نگه داشتم که جلو دمیکش یقیعم نفس

و بلند  دیکشهه یگفت: )) آماندا؟(( و بعد، نفس صههدا دار واشی یلیخ اولش
 بود. دهیگفت: )) هان؟!(( حتما مرا د

ها  که به طرف پله دمیرا شههن شیپا یآمد. صههدا رونیب شیاز گلو یبلند ادیفر
 : )) پدر! مادر!((دیکش یم غیو ج دیدو یم

 یم نییپا یچوب یله هاآمد؛ که از پ شیگرپ گرپ کفش ها یوقت صههدا آن
 .دیکش یم ادیزد و فر ینفس صدا م کیو  دیدو

 .دمیخند یخودم نخود شیپ
فکر  نیلبخند زدم. تو ا دم،یتختم خز یبالشههم را پف دادم و تو یشههب وقت آن

 حیکه من صح نیبعد از ا یبود؛ حت دهیبودم که آن روز عصر جاش چقدر ترس
ر اش وحشت زده بود. چقد افهیرفتم، ق یم نییباوقار از پله ها پا یلیوسالم، خ

 دستش انداخته بودم. یطور نیلجش گرفته بود که ا
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و ناراحت  ی. هر دو عصههبامدیکار من از نظر پدر و مادرم هم خنده دار ن البته
 دهیتازه از راه رسهه ر،یسههاعت تاخ کیاسههباب ها، بعد از  ونیبودند، چون کام

ند جاش را مجبور کرد ها من و  بده کی یکه برا بود. آن و  میمدت آتش بس 
 .میرا نترسان گریهمد

سناک، نم یمیخونه قد نیغر زد که: )) تو ا جاش س یو تر  نی!(( با ادیشه نتر
 .میندازیرا دست ن گریهمد میکن یکه سع میحال هر دو با اکراه قبول کرد

شروع کردند به پ یکل کارگرها ست باران غر زدند و  سباب ها؛  ادهیاز د کردن ا
شان م شان ن را در کدام اتاق بگذارند.  یزیکه هر چ میداد یمن و جاش هم به

شو شد، ول یمن رو ییکمد ک شان ول  ست شبختانه فقط  یپله ها از د  کیخو
 خراش کوچک برداشت.

آمدند. من و جاش  یو کوچک به نظر م یآن خانه بزرگ، عوض یها تو اسباب
کردند،  یپدر و مادر را که تمام روز کار م یجلو دسههت و پا میکرد یم یسههع

 یکارتن ها را خال ایکردند،  یرا مرتب م  یداشههتند وسهها ایها  چارهیب م؛یرینگ
 زانیاتاق مرا هم آو دهپر یکردند. مادر حت یم زانیلباس ها را آو ایکردند،  یم

 کرد.
 بود! یروز چه

شته بود و من برا یکم حاال، ساعت ده گذ ستم تو اتاق  یبار م نیاول یاز  خوا
با ا دمیجد گهیبخوابم.  قد ن خت  مان ت خت، ه  ینم یخودم بود، ول یمیت

 شدم. یدنده به آن دنده م نیاز ا یتوانستم راحت بخوابم و ه
اتاق،  نیبود. تو ا یعوضهه زیآمد؛ همه چ یم گریجور د کیبه نظر  زیچ همه

لخت بودند.  وارهایام، فرق داشهههت. د یمیجهت تختم با جهتش تو اتاق قد



به نظرم خ زانیرا آو میهنوز وقت نکرده بودم پوسههترها تاق  ه و گند یلیکنم. ا
 تر بودند. اهیها هم س هیآمد. سا یم یخال

 یوخارش گرفت. ر میسههرتا پا کمرتبهیو بعد،  دن،یشههروع کرد به خار پشههتم
 نیا ؛یتخت پر از پشههه اسههت! چه فکر چرند نیتخت نشههسههتم و فکر کردم ا

 .زیتم یخودم بود با مالفه ها یشگیان تخت همهم
شم ها دمیخواب دوباره ستم. گاه میو چ شوم، عددها را  یکه بدخواب م یرا ب

کنم، تو سههرم  یرا که بهش فکر م یشههمارم و هر عدد یدوتا دوتا تو سههرم م
 یخال گرید یکند ذهنم از فکرها یکار کمک م نیکنم. معموال ا یمجسههم م

 .بشود و خوابم ببرد
دهن دره  8...  6...  4را تو بالش فرو کردم و شروع کردم به شمردن ...  صورتم

 بودم. داریبود و من هنوز ب قهیدق ستیکردم. ساعت دو و ب یصدا دار
قت و چیه د،یاتاق جد نیمانم و تو ا یم داریتا ابد ب گریخودم فکر کردم د با

 خوابم نخواهد برد.
دانسههتم چه مدت  یخودم بفهمم، چرت زده بودم. نم نکهیانگار بدون ا یول

بود.  یتا دو سههاعت. خواب ناراحت و کوتاه کیحداکثر  دیخوابم برده، شهها
 تخت نشستم. یرو مهیکرد وسراس دارمیب یزیچ کی

ه و مالف دمیکرده بود. ته تخت را نگاه کردم و د خیاتاق، بدنم  یوجود گرما با
ا بردارم، بردم که آنها ر نییپراندم. دسههتم را پا نیزم یرا با پا رو یتابسههتان یپتو

 خشک شدم. میاما سر جا
 آمد. یپچ پچ م یصدا
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 کرد. ینفر آن طرف اتاق داشت پچ پچ م کی
صدا ی... ک ی)) ک ست؟((  ضع یاونجا شت زده و خ فیخودم هم   یلیو وح

 بود. واشی
 .دمیچانه ام کش یبرداشتم و تا رو یرا تند رواندازم

تاق عادت کرد، توانستم ا یکیچشمم به تار ی. وقتدمیپچ پچ شن یهم صدا باز
 نمیرا بهتر بب

 ششم فص 
 دوم... قسمت

مادر آن روز آو پرده که  تاق سهههابقم  ند ا تاب م زانیبل  یکرده بود، جلو پنجره 
 خورد.

 کرده بود. دارمیبود. حرکت پرده ب یپچ پچ مال چ یمعلوم شد صدا پس
 یها هی. تکان پرده، سههادیتاب یبه اتاق م رونیاز ب یرنگ یخاکسههتر میمال نور

 انداخت. یتختم م نییپا یمتحرک
له آمدم. در فاص نییبه بدنم دادم و از تخت پا یکش و قوس دم،یکش یا ازهیخم

 ود.کرده ب خی میبستن پنجره به آن طرف اتاق رفتم، سر تا پا یکه برا یا
سرجا کیبه پنجره نزد یوقت شد و  . ستادیا شیشدم، تکان خوردن پنجره قطع 

 آن را کنار زدم و دستم را دراز کردم که پنجره را ببندم.
 _ آوو!

 مد.آ رونیب میاز گلو یکوتاه ادیمتوجه شدم پنجره بسته است، فر یوقت



چطور ممکن بود با وجود بسههته بودن پنجره، پرده آن طور تکان بخورد؟  یول
ان نگاه کردم. هوا تک یو به آن شب خاکستر رونیو به ب ستادمیآنجا ا یکم کی

 کرد. یبود و هوا را رد نم پیپنجره هم ظاهرا ک یخورد. درزها ینم یچندان
 بودند؟ دهید یعوض میخورد؟ چشم ها یکردم که پرده تکان م یم الیخ یعنی

ش ازهیهم خم باز شتم به تختخواب. تا خرخره رفتم ز دمیک پتو  ریو با عجله برگ
 خودت رو نترسون.(( یخودیو به خودم گفتم: )) بس کن آماندا، ب

باره خوابم برد، بدتر قهیدق چند م را خواب عمر نیو ترسههناک تر نیبعد که دو
 .دمید

 . پدر، مادر، جاش و من.میکه همه مان مرده ا دمید خواب
اتاق  .میغذا نشههسههته ا زیدور م دمانیجد یکه تو اتاق ناهارخور دمید اولش

خودمان را  یتوانسههتم صههورت ها یروشههن بود، آن قدر روشههن که نم یلیخ
 .مدید یو روشن م دیهاله سف کی. صورت ها را فقط به شک  نمیدرست بب

شد و د زیبعد، همه چ یول شخص  صورت یموها نییکه پا دمیکم کم م  یما، 
ستمان از ب ستر  یسبز ما یرفته بود و جمجمه ها نیوجود ندارد. پو  یبه خاک

 من یکوچک گوشهههت از گونه اسههتخوان یلیمانده بود. چند تکه خ یمان باق
شم ها یبود. تو مح  قبل زانیآو س قیعم یها یفقط گود مان،یچ  یم یاهیو 
 .دمید

 یو در سههکوت غذا م مینشههسههته بود زیچهار نفر، چهارتا مرده، دور م هر
بزرک  سین بود. دکوچک اسههتخوا یپر از تکه ها مانی. بشههقاب هامیخورد
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سط م ستخوان ها زیو ستر یپر از ا ستخوان آدم هیشب یرنگ یسبز _ خاک  زادیا
 بود.

 بلند به در خانه ینفر با صدا کیکه  میتهوع آور بود یغذا نیخوردن ا مشغول
شد؛  دیکوب صدا کیو مزاحممان  ست بردار نبود و   شیضربه ها ینفر که د

ست من بود که در م ،یشد. کت یبلندتر و بلندتر م شت در ا یدو  ستادهیزد. پ
 .دیکوب یبه در م یبود و دو مشت

 یخواسههت از اتاق ناهارخور یخواسههت بروم و در را باز کنم. دلم م یم دلم
س یبدوم، در را باز کنم و با کت رونیب ست خو یکنم. دلم م یسالم و احوالپر ا

هاش حرف بزنم، بهش بگو فاق میبا چه ات ت میبرا یکه   حیضههتو شیاده، برااف
 رفته. نیبدهم که من مرده ام و صورتم از ب

 .نمیرا بب یخواست کت یدلم م یلیخ
توانستم از ن یکردم، ول یبلند بشوم. چند بار سع زیتوانستم از پشت م ینم یول

 بلند بشوم. میجا
کرد،  یکه گوش را کر م ییشههد، تا جا یضههربه ها هر لحظه بلندتر م یصههدا

 ینشههسههته بودم و تکه ها زیسههر م زمیمن همان طور با خانواده نفرت انگ یول
 خوردم. یداشتم و م یاستخوان را از بشقابم بر م

 ی. هنوز تو وحشههت آن خواب بودم. هنوز هم صههدادمیاز خواب پر کمرتبهی
سرم ب سرم را تکان تکان دادم که آن خواب را از  شم بود.   ونریضربه ها تو گو

 کنم.
 .دمیکه از پنجره معلوم بود، فهم یرا آسمان آب نیبود. ا شده صبح

 نه!(( ،ی: ))وامیبگو اریاخت یکه باعث شد ب دمید یزیچ



 یشد و تا وسط اتاق م یصدا از پنجره دور م یخورد و ب ی! باز هم تکان مپرده
 گشت. یآمد و بر م

 و به پرده زل زدم. نشستم
 هنوز هم بسته بود. پنجره
 جاش کیاندازم. حتما  یبه پنجره م ینگاه کیپدر گفت: ))  صههبحانه، سههر

 را تو دهنش پارو کرد. مرویلقمه بزرگ ن کیده.(( و  یدرز داره و باد م
پدر  ینرفته بود، گفتم: )) ول رونیاز دلم ب شیکه هنوز هم وحشهت شهب پ من

ته بود و پرده اون طور دبهیعج یلیخ نی... ا نهی! پنجره بسهه  یوار تکون م وا
 خورد!((

 ((نگاه کنم. دیکنار قابش افتاده. با یاز تخته ها یکی دیگفت: )) شا پدر
فت: )) ب یفور جاش خود  نی. اسهههتین شیزیپدر! پنجره چ ال،یخ یگ

 نیکه جوک به ا دیبه خودش ناز یتخته اش کمه!(( و کل کیآمانداسهههت که 
 گفته. یبامزگ
شقابش را رو مادر شت، خودش را رو زیم یب انداخت و گفت:  یصندل یگذا

سر خواهرت بگذار سر به  شروع نکن  سته  افهی.(( قی)) جاش، دوباره  اش خ
بست،  یآنها را صاف و مرتب پشت سرش م شهیکه هم اهش،یس یبود. موها

دو  بشیبود. بند ربدو شامبرش را سفت کرد و گفت: )) من که د ختهیبه هم ر
 .((دمیهم نخواب ساعت

فکر بودم که نکنه  نیطور. همه اش تو ا نیو گفتم: )) من هم هم دمیکشهه یآه
 بشه.(( داشیاون پسر دوباره تو اتاقم پ
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 یحرف ها دسههت بردار. اولش م نیگفت: )) آماندا... از ا یبا لحن تند مادر
. تو رهخویتکون م یخودیپرده ب یگ یبعدش م ،یدیپسههر تو اتاقت د کی یگ
 کنه.(( یکار م یادیز لتیو قوه تخ یهست یکه عصب نهیعلتش ا یبفهم دیبا

 مادر ...(( ی: )) ولمیبگو آمدم
شت روح پ کی دیو گفت: )) شا دیکند، وسط حرفم پر تیاذ نکهیا یبرا جاش

ها عد دسههت ث  ارواح زوزه کشهه شیپنجره بوده.(( و ب باال برد و م : )) دیرا 
 اووووووووو!((

ستش را رو مادر شت و گفت: )) وا ید ست تو!  یشانه جاش گذا  ادتیاز د
 ((د؟یرو نترسون گریهمد دیرفته که قول داد

همه مون سههخته.  یمح  برا نیبچه ها، عادت کردن به ا دینیگفت: )) بب پدر
ندا، شههها ما که  یخوره. مگه خودت نگفت یکه پرده تکون م یدیخواب د دیآ

 ((؟یدید یبد یخواب ها
وان استخ سیآن د گریدفعه د کیوباره تو سرم زنده شد و خواب وحشتناک د آن

 . چندشم شد.دمید زیم یرا رو
 نمناکه.(( یلیخ نجایگفت: )) ا مادر
 .((شهیکه بهش بخوره، خشک م دیکم نور خورش کیگفت: ))  پدر

شههده بود. درخت ها  یرا نگاه کردم. آسههمان کامال خاکسههتر رونیپنجره ب از
 کرده بودند. کیرا تار یپشت اطیح

 کجاست؟(( ی: )) پتدمیپرس
 داری. صههبح بیپشههت اطی. تو حرونیجواب داد: )) ب مروین دنیدر حال بلع مادر

 بره.(( یهم خوابش نم چارهیب وونیشد؛ گمانم اون ح



 ((ه؟ی: )) برنامه امروزمون چدیپرس جاش
اطر هم به خ شتریخواست برنامه روزانه را، مو به مو، بداند.البته ب یم شهیهم او
 .ندازدیبتواند جر و بحث راه ب نکهیا

 هفتم فص 
 دوم... قسمت

 شیعالمه کارتن باز نشده همه جا کینگاه به راهرو انداخت، که  کیاول  مادر
. شههما میکارتن ها را بد نیا بیترت دیولو بود و بعد گفت: )) من و پدرت که با

 ییبچه ها دینیچه خبره. بب دینیو بب دیتو محله بزن یگشههت کی دیتون یدوتا م
 .((دیکن یم دایهمسن خودتون پ

 !((میگورمون رو گم کن دیخوا یگفتم: )) به زبون ساده تر، م من
 آماندا!(( ،یباهوش یلیو گفتند: )) تو خ دندیو مادر هر دو خند پدر

دانستم که  ی.(( منمیخوام خودم لوازمم رو بچ یمن م ینق زد که: )) ول جاش
 کند. یم یمخالفت کیباالخره  شه،یهممث  
و هم با ر ی. پتدیبزن یگشهههت طوالن کیو دیلباس بپوشهه دیگفت: )) بر پدر

له هاسهههت، همون رو  یکی. دیقالده هم براش ببر کی. دیخودتون ببر کنار پ
 .((دیبردار

 ((م؟یشه با دوچرخه بر ینم ؟ی: )) دوچرخه هامون چدیپرس جاش
سبابه. محاله بتون کی ریز نگ،ی_ دوچرخه ها تو پارک  رونیاونها رو ب دیخروار ا

 تو هم پنچره. کی. تازه، الستدیاریب
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گفت: )) من اگر نتونم با دوچرخه  یو با لجباز سههتادیا نهیدسههت به سهه جاش
 رم.(( ینم رونیبرم، اصال ب

 تا باالخره جاش دیکشهه دیو مادر با او جر و بحث کردند و بعد کار به تهد پدر
 گشت کوتاه(( بزند. کیداد ))  تیرضا

 یدوسههتانم بودم. نم هیو بق یام را تمام کردم و تمام مدت به فکر کت صههبحانه
 یها توانم دوست یدانستم م یهستند. نم یپیدارک فالز چه ت یدانستم بچه ها

 ؟یخوب و واقع یکنم، دوست ها دایپ دیجد
صههبحانه را  یها کار داشههتند و من داوطلب شههدم که ظرف یلیو مادر خ پدر

شو ست ها ی. آب گرم که رومیب ساس آرامش م خت،یر یم مید کردم.  یاح
 هستم، آخر ظرف شستن رو دوست دارم. یکم عوض کیگمانم من 

سرم، از  از شت  سمت جلو ییجا کیپ صدا ییتو ق جروبحث جاش  یخانه، 
 را درست بفهمم. شانیگذاشت حرف ها یآب نم ی. صدادمیشن یو پدر را م

 از کارتن هاست.(( یکیگفت: )) توپ بسکتبالت تو  یم پدر
باره صهههدا یزیچ کیجاش  بعد پدر آمد: )) نه، من االن وقت  یگفت و دو

در حال حاضر تنها  یباور نکن. ول یخوا یباور کن، م یخوا یندارم بگردم. م
 توپ بسکتبال توست.(( ست،یمهم ن میکه برا یزیچ

ستمال د کیگذاشتم که آبش بچکد و دنبال  نتیکاب یبشقاب را هم رو نیآخر
. گمانم مادر هنوز دمیند یزیرا خشک کنم. چ میآشپزخانه گشتم که دست ها

 بود. اوردهیاز کارتن درشان ن



ست شک کردم و به طرف پله ها رفتم. جاش  میها د شامبرم خ را با جلو ربدو
ش شت تو اتاق ن صدا زدم: )) جاش یبا پدر بحث م منیهنوز دا ، من تا کرد. 

 رفتن حاضرم.(( رونیب یکنم و برا یلباسم رو عوض م گهید قهیپنج دق
 .ستادمیپله باال رفتم و ا چند

سن خودم ا بایو تقر بیدختر عج کیسرم،  یپاگرد پله، باال تو بود.  ادهستیهم
لبخند  کینه  یزد، ول یداشههت . از آن باال بهم بخند م یکوتاه اهیسهه یمو ها

رم که در عم یلبخند نیو ترس آورتر نیلبخند دوسههتانه؛ سههردتر کیگرم، نه 
 بودم. دهید

 به شانه ام خورد. یدست
 .برگشتم

نکنمریال از خونه  داشیخوام. اگر پ یبود: )) من توپ بسههکتبالم رو م جاش
 رم.(( ینم رونیب

 کنم! ی_ جاش... خواهش م
 سرم نگاه کردم، دختره رفته بود. یبه پاگرد باال دوباره

 ایو نرده را محکم گرفتم. صههدا زدم: )) پدر! ب دندیلرز میکرد. پاها خیتنم  تمام
 کنم!(( ی... خواهش منجایا

 نکردم!(( تیمن که کار ،یو داد زد: )) ه دیترس جاش
 .را گفتم و دوباره پدر را صدا کردم نی.(( استیتو ن ری... تقصری)) نه... تقص
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کردن اسههباب  ینشههده، صههورتش به خاطر خال یچیپله. هنوز ه یآمد پا پدر
ش یها شده بود. )) آماندا! اگر اجازه بد سیاز کارتن ها، خ منیاتاق ن  ،یعرق 

 .((میبه کارهام بر دیمن با
باال  یباال پدر، من اون  له ها را نشهههان دادم و گفتم: ))   کی دم،یآدم د کیپ

 دختر!((
 یالبافیخ نیخدا از ا یرد و گفت: )) آماندا، محض رضههادر آو یشههکلک پدر

خب؟ غ هار نفر، کس د ریهات دسهههت بردار...  ما چ نه  نیتو ا یگریاز  خو
 چندتا موش هم باشه.(( دی... البته شاستین

 کجا؟(( ؟یموش! جد ی: )) گفتدیسر شوق آمد و پرس کمرتبهی جاش
 نبود، پدر.((  یگفتم: )) تخ یگرفته ا یصدا با

شدم که حرفم را باور نکرد. پدر به پاگرد باال واقعا رد و پله ها نگاه ک یناراحت 
 ((؟ینیب یم یگفت: )) آماندا، اون باال رو نگاه کن! چ

بال کردم و  نگاهش . دمیپاگرد د یخودم را رو یدسههته از لباس ها کیرا دن
 حتما مادر همان موقع از چمدان درشان آورده بود.

 ،ستیدر کار ن یمشت لباس. دختر کیکرد و گفت: ))  چپ چپ نگاهم پدر
 لباسه.(( ،یدیکه د یزیچ

سته سفم.(( و وقت آه دم: رفتم، دوباره تکرار کر یاز پله ها باال م یگفتم: )) متا
 )) متاسفم.((

 شده بودم. جیراستش متاسف نبودم. گ یول
 .دمیترس یهنوز هم م و



خند باشههد و لب سههتادهیدختر که ا کیکپه لباس را با  کیممکن بود من  یعنی
 رم؟یبگ یبزند، عوض

 کنم. یگمان نم نه،
صورت،  نی. در انندیب یخوب م یلیهم خوب خ می. چشم هاستمین وانهید من

 چه خبر است؟ نجایا
 یپرده باز هم تکان م دمیرا روشههن کردم و د یاتاقم را باز کردم، چراغ سههقف در

 خورد.
 نه! دوباره شروع شد. یخودم گفتم، وا به

 دفعه پنجره باز بود. نیبه طرف پرده رفتم. ا یتند
 بازش کرده بود؟ یک

 مادر. البد
 یشههد. آسههمان گرفته و خاکسههتر یاز پنجره وارد اتاق م یگرم و مرطوب یهوا

 آمد. یباران م یبود. بو
 در انتظارم بود. گریشک د کیبه طرف تخت برگشتم،  یوقت

و  رنگ نیشههلوار ج کیبود.  دهیتخت چ یرو میلباس برا دسههت کینفر  کی
ست یشرت ب یت کیرو رفته و  صاف کنا نییکم رنگ، پا یآب نیآ ر هم تخت، 

 پهن شده بودند.
 گذاشته بود؟ مادر؟ میلباس ها را برا نیا یک

تاق ا تو تخت  یمنو رو یو صهههدا زدم: )) مادر؟ تو لباس ها سههتادمیدرگاه ا
 ((؟یدیچ
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 شیکلمه ها یول دم،یشههن زد،یداد م نییرا که در جوابم از طبقه پا شیصهههدا
 مفهوم نبود.

 خودم گفتم، آروم باش آماندا، آروم باش! به
آورده. معلومه که مادر اونها  رونیلباس ها رو از چمدون ب نیکه مادر ا معلومه

 تخت گذاشته. یرو رو
 .دمیرا تو رختکنم شن یپچ پچ یدرگاه اتاق، صدا از

 آمد. یکه از پشت در رختکن م ییصدا یب یپچ پچ و خنده ها یصدا
 هشتم فص 

 دوم... قسمت
چه  نجایزدم: )) ا ادیبلند فر توانسههتم،یضههربه آخر بود. تا آنجا که م گرید نیا

 خبره؟((
 طرف رختکن هجوم بردم و درش را باز کردم. به

 ها لباس ها را از سر راهم کنار زدم. وانهید مث 
 آنجا نبود. یکس
شا دیشا شها یصدا دیموش بوده؟  شان را م ییمو  دهیشن زد،یرا که پدر حرف

 بود؟
 .((رونیبرم ب نجایاز ا دیبلند به خودم گفتم: )) با یصدا با

 .کردیم وانهیاتاق داشت منو د آن
با آن خ نه، که  بافیخودم بودم  نهیها خودم را د یال مه آن  یکردم. برا یم وا ه
 وجود داشت. یمنطق حیتوض کی زهایچ
 .زیهمه چ یبرا



 یکلمه )) منطق دم،یکش یرا م پشیو ز دمیپوش یرا م نمیکه شلوار ج یمدت در
 کردم. ی(( را تو ذهنم تکرار م

ص کیبه عنوان  گریآن کلمه را گفتم که د آنقدر   یبدرا از داد و ت تشیکلمه، خا
 صدا شد. کیبه 

 باش آماندا! آروم باش! آروم
 و تا ده شماره نگهش داشتم. دمیکش قینفس عم کی
 : )) هووووو!((دمیگوشم شن خیاز ب ییصدا کمرتبهی

.(( لحنم خشههن تر از آن بود که خودم دمی)) بس کن جاش. اصههال هم نترسهه
 .خواستمیم

 ترسونه.(( یخونه منو م نی. ارونیب میبر نجایاز ا ایگفت: )) ب جاش
 ((ست؟یگفتم: )) ِا؟ تو هم؟ مشک  تو چ جانیه با

. دیکش یشد. انگار خجالت م مانیپش یول د،یبگو یزیرا باز کرد که چ دهنش
 گفت: )) فراموش کن.(( یلب ریفقط ز

 ((؟یگفت یم یچ یاصرار گفتم: )) نه، بگو. داشت با
تاق زد و باالخره اعتراف کرد: )) د یبه چوبکار شیپا با  خواب شهههبیکف ا
 .((دمید یترسناک یلیخ
 ((؟یدی: )) خواب ددمیخواب وحشتناک خودم افتادم و پرس ادی

 بودند. یشر ی_ آره. دوتا پسر تو اتاقم بودند. بچه ها
 _ چه کار کردند؟
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سع یحال در شم من ن یم یکه  شمش به چ  .تسین ادمیگفت: ))  فتد،یکرد چ
 ترسوندند.(( یکه منو م ادمهیفقط 

 ((شد؟ ی: )) بعدش چدمیبرگشتم که سرم را شانه کنم. پرس نهیطرف آ به
 شدم(( داری))ب

 .((میبر اینق زد: )) زودباش، ب یقراریرا گفت و با ب نیا جاش
 هم باهات زدند؟ ی_ پسرها حرف

 .((دندیکنم. فقط خند یفکر کرد و گفت: ))نه. گمان نم یکم جاش
 دند؟ی_ خند

خب،  نده نخود کی))  عد از ایجور خ جاش ب که:  دیجواب بهم توپ نی.(( 
باالخره م خوامینم گهی))من د باره اش حرف بزنم.  گردش  نیبه ا یآ یدر

 نه؟(( ای میاحمقانه بر
به  م،یگذشههت یپاگرد و کپه لباس م یاز جلو یتو راهرو راه افتادم. وقت دنبالش

که روز اول ورودمان پشههت  ی. و به فکر پسههر دمیه آنجا دافتادم ک یفکر دختر
 بود. دهیکه جاش در خواب د یبودم. و دو پسر دهیپنجره د

و ناراحت  یخانه عصب نیکه من و جاش هردو از آمدن به ا دمیرس جهینت نیا با
 یادیز میداد یاجازه م لمانیحق با پدر و مادر بود و ما به قوه تخ دی. شامیهست

 کار کند.
 ما بود. یالبافیمشک  از خ حتما

 توانست باشد؟ یم یگرید زیاست که چه چ نیا منظورم
. میرا با خودمان ببر یکه پت میشههد یپشههت اطیبعد، من جاش وارد ح هیثان چند

 د،یپر یم نییکرد، باال و پا یخوشحال شد. واق واق م دنمانیاز د شهیمث  هم



ها یرو  نیا دنیزد. د یو دور خودش چرب م دیدو یم دهیخشههک یبرگ 
 مرا سر حال آورد. شیکارها

 یذره هم باد نم کیهوا داغ و مرطوب بود.  ،یو خاکستر یوجود آسمان ابر با
 بودند. ستادهیحرکت ا یمث  مجسمه ب ریو پ نیسنگ یآمد و درخت ها

 .میرفت ابانیو به طرف خ میرا گرفت یشن یورود راه
اگ ز گیدور و برمان ز یپراندند. پت یخشههک را باال م یبرگ ها مانیها یکتان

پشههت سههرمان. جاش  یکنارمان و گاه یجلومان بود، گاه یگاه د؛یدو یم
ن رو با ش دهیهمه برگ خشک نیگفت: )) خدا را شکر که پدر ازمون نخواسته ا

 .((میکش جمع کن
 .اوردهیدر ن شی. گمانم هنوز شنکش رو از بسته بندکنهیکارو م نیا ی_ به زود

به خانمان نگاه  نییو از آن پا میسههتادیا ابانیشههکلک در آورد. لب خ جاش
 طبقه دوم مث  دوتا چشم بهمان زل زده بودند. یدوقلو یپنجره ها م؛یکرد

خانه ماسهههت، فقط  یهم به بزرگ یبار متوجه شهههدم که خانه بغل نیاول یبرا
اتاق  یبود. پرده هاشههده  نییکوچک تز یآجر، با سههنگ ها یبه جا شینما
ش ش منشین سا دهیکامال ک ض بانیبود.  س یاز پنجره ها یبع ته طبقه باال هم ب

 کرده بودند. کیرا هم تار هیبلند، خانه همسا یبود. درخت ها
که پت یترکه ا جاش بالش برود، و پرسهه یرا پرت کرد  کدوم دیبه دن : )) از 

 طرف؟((
 یهنگا میبر ایدرسهه اونجاسهت. باشهاره کردم و گفتم: )) م ابانیبه سهر خ من

 .((میبهش بکن
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ت برداش ابانیشاخه کوچک درخت را از کنار خ کیسر باال بود. جاش  ابانیخ
 عصا ازش استفاده کند. یکه جا

 یکه از کنارشههان م ییخانه ها یجلو یها اطینبود. تو ح ابانیکس تو خ چیه
 نبود. یهم خبر نی. از ماشمیدیرا ند یهم کس میگذشت

ر از متروک است، که آن پس یافتادم که شهر به کل یفکر م نیکم داشتم به ا کم
 آمد. رونیکوتاه ب وارید کیپشت 

شد که من و جاش  یقدر ناگهان آن سمیستادیا مانیسرجا کمرتبهیسبز  تش . د
 تکان داد و با خجالت گفت: )) سالم.(( مانیرا برا

 : )) سالم.((میو جاش با هم جواب داد من
ه طرف ب دیدو م،یرا عقب بکشهه یپت میمن و جاش بتوان نکهیوقت، قب  از ا آن

اش را بو کرد و شههروع کرد به خرخر کردن و پارس  یکتان یپسههر، کفش ها
 یلیدفاع از خودش باال برد. خ یرا برا شیکردن. پسههر عقب رفت و دسههت ها

 بس کن.(( ،یبود. داد زدم: )) پت دهیترس
 داشت. یدست بر نم دنیرا گرفت، اما او از غر یپت جاش

 !((کنه. شرمنده ی. معموال پارس هم نمرهیگ یپسر گفتم: )) نترس. گاز نم به
 نداره.(( یبیگفت: )) ع پسر

ا ت دیچیپ یکه به خودش م ،یزد، چشمش را از پت یکه با من حرف م یحال در
شود، بر نم ست جاش خالص  شت: )) حتما من  یاز د دم که  یم ییبو هیدا

 کنه.(( یم یطور نیا
داشههت. دماغ  یکم رنگ یلیخ یآب یبود و چشههم ها یکوتاه و منگول شیموها

و  یآمد. با وجود گرم یاش نم یجد افهیمسههخره اش اصههال به ق یسههر باال



ست کیرطوبت هوا،  شلوار ج ییبلند آلبالو نیگرمکن آ  دهیشپو یاهیس نیو 
 عقب شلوارش چپانده بود. بیهم تو ج یبال آب سیکاله ب کیبود. 

 هم برادرم جاشه. نی_ من آماندا بنسون هستم، ا
 یمیکرد، به پسههر زل زد، زوزه مال یرا ول کرد. سهههگ واق یپت دیبا ترد جاش

 و شروع کرد به خاراندن خودش. ابانیو نشست کف خ دیکش
و را ت شیکرد، دسهههت ها ینگاه م یبه پت اطیکه هنوز هم با ترس و احت پسههر

 ثورستونه.(( یفرو کرد و گفت: ))من هم ر نشیعقب ج یها بیج
ندارد، کم دنیبه غر گرید یپت دید یوقت قه  به او عال پار کردن   الشیخ یو 

 راحت شد.
 نهم فص 

 دوم... قسمت
ا؟ آن بودمش؟ کج دهیآشناست. قبال کجا د میبرا یر افهیمتوجه شدم ق کدفعهی

 آمد. ادمیقدر نگاهش کردم تا 
 نفسم از ترس بند آمد. و
 بودم. دهیبود که من تو اتاقم و پشت پنجره د یهمان پسر یر
 تته پته افتادم: )) تو... تو خونه؟ ما بود!(( به

 و واج ماند و گفت: )) هان؟(( هاج
 درسته؟(( ،یو گفتم: )) تو ، تو اتاق من بود ستادمیحرفم ا یرو

 اتاق تو بودم؟(( فهمم، تو یو گفت: )) نم دیخند
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شغ   یبه ر یمیسرش را بلند کرد، غرش مال یپت سر وقت  کرد و دوباره رفت 
 مهم خاراندن.

 ...دیپسر نبوده... شا نیا دیکم به خودم شک کردم؛ شا کی
 .((دمی)) فکر کردم قبال تو رو د

و خونه تا حاال ت شیوقت پ یلینگاه کرد و گفت: )) من از خ یبا ترس به پت یر
 شما نبودم.((

 ش؟یوقت پ یلیاز خ ی_ گفت
 کردم. یم ی_ آره. من قبال اونجا زندگ

 . )) تو خونه ما؟((میو بر و بر نگاهش کرد میشد ریو جاش غافلگ من
 .((نجایا میرا تکان داد: )) آره. اون اول که آمده بود سرش

 .ابانیبرداشت و پرت کرد تو خ نیاز زم گیر کیرا گفت و  نیا
ست دنبال ر د،یغر یپت ش یبرود، ول گیخوا ست کف  مانیپ ش شد و دوباره ن
 و دم قلمبه اش را تکان تکان داد. ابانیخ

 ی: )) حاال کجا زندگدمیتر شد. پرس کیتر آمدند و هوا تار نییپا ظیغل یابرها
 (( ؟یکن یم
 را نشان داد. ابانیخ یپرت کرد و باال ابانیتو خ گرید زهیسنگر کی یر

 آمد؟(( ی: )) از اون خونه خوشت مدیپرس جاش
 بود. هیهم سا یلینداشت. قشنگ بود. خ یبی_ آره، ع

 و ... کیتار یلی. خهیآمد؟ به نظر من که عوض ی_ ازش خوشت م



باره به ر میتصههم وانیحرف جاش را قطع کرد. ح یپت حرکات  یگرفته بود دو
باره عقب بکشهههد. ر یمتر یند، تا چند سهههانتپارس ک محض  یاو بدود و دو

 .ستادیرو ا ادهیجدول پ کیچند قدم عقب رفت و نزد اط،یاحت
شرمنده، پت رونیشوار کوتاهش ب بیقالده را از ج جاش (( !یآورد و گفت: )) 

بود،  یکه دور گردن سههگ عصههبان یمن بهش کمک کردم که قالده را به طوق
 وص  کند.

عذرت خواه با حاال ا یبه ر یم تا  جد یطور نیگفتم: ))   یم ینکرده بود. 
 گم.((
و جاش را همراه خودش تا  دیکش یکرده بود. مدام قالده را م جیرا گ یپت قالده،

 حداق  از پارس کردن دست برداشته بود. یول د؛یکش یم ابانیآن طرف خ
 .((میبکن یکار کی نیایگفت: )) ب یحوصلگ یبا ب جاش

 ((؟ی: )) مثال چه کاردیراحت شده بود، پرس یاز بابت پت الشیکه خ یر
 .میفکر کرد یسه مدت هر

 خونه تو؟(( میگفت: )) چطوره بر جاش
کنم بشههه. به هر حال،  یسههرش را تکان تکان داد و گفت: )) نه. فکر نم یر

 .((شهیحاال که نم
 نیانداختم و گفتم: )) مردم کجا هسههتند؟ ا یخال ابانیبه سههر و ته خ ینگاه

 مرده ست، نه؟(( یلیدور و اطراف خ
شه. م فتیتعر نی: )) آره. گمانم ادیغش خند غش ست با ه ب میبر دیخوا یدر

 پشت مدرسه؟(( یباز نیزم
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 _ آره. خوبه.
. یرفت و من چند قدم پشت سر ر یجلو م ی. رمیراه افتاد ابانیتو خ ینفر سه

ست کیجاش  شاخه درخت و د ستش به قالده بود و پت کیش به   نیهم با ا ید
 گرفت. یحال او را م یحساب دنشیطرف و آن طرف دو

تا بودند.  دوازده ای. ده میدیبچه ها را ند م،یچیبپ یبعد ابانیخ هی نکهیقب  از ا تا
 دندیندخ یم یشان بود. همگ یچندتا دختر هم قاط یپسر بودند ول شترشانیب

دادند و به طرف ما، که  یه  م یرا به شههوخ گریکردند، همد یم ادیو داد و فر
سط خ ض یم م،یبود ابانیو شان  یآمدند. بع سنها  بزرگ هیمن بودند و بق هم

از  یکیبودند.  دهیپررنگ پوشهه یشههرت ها یو ت نیتر. همه شههان شههلوار ج
 داشت و یفبور و صا یکرد، چون موها یتوجه آدم را جلب م هیبق نیدخترها ب

 بود. دهیسبز پوش یجوراب شلوار
 

 نهم فص 
 سوم... قسمت

سر ستیصاف و  اهیس یکه موها یقدبلند پ شان داد و بلند  یکد شت، ما را ن دا
 .((دینگاه کن ،یگفت: )) ه
شان شم شدند، ول یکه به من و جاش و ر چ ساکت  همچنان بهمان  یافتاد، 

صوص یشوخ کیانگار به  دند،یخند یشدند. چند نفر نخود یم کینزد  یخ
 .دندیخند یخودشان م نیب



. من لبخند زدم و آماده شدم میشدنشان را تماشا کرد کیو نزد میستادیسه ا هر
و داشت با پارس کردن خودش  دیکش یوار قالده را م وانهید یکه سالم کنم. پت

 کرد. یرا خفه م
 نی!((اگفت: )) سالم بچه هارا تا بنا گوش باز کرد و  ششین اهیقدبلند موس پسر

به دل  که جوراب ی. دختردندیبامزه آمدو خند یلیخ هیبه نظر بق ،یلیکار او 
پسههر قد کوتاه و مو قرمز را ه  داد که  کی یبود، طور دهیسههبز پوشهه یشههلوار

 من. یرو فتدینمانده بود ب یزیچ
لبخند زد و گفت: ))  یداشههت، به ر یو کوتاه اهیسهه یاز دخترها که مو یکی

 ((؟یاوضاع چطوره، ر
. سههالم بچه ها!(( و بعد رو کرد به من و جاش و سههتیجواب داد: )) بد ن یر

 محله اند.(( نیمن هستند. همه شون مال هم یرفقا نهایگفت: )) ا
 از پارس کردن یکردم پت یو خجالت گفتم: )) سههالم.(( آرزو م یبا ناراحت من

جاش که مجبور بود او را نگه دارد،  چارهیبردارد. ب قالده اش دسههت دنیو کشهه
 حالش گرفته شده بود. یحساب

عد جورج کارپنتره.(( و ب نیبه پسر قد کوتاه مو قرمز اشاره کرد و گفت: )) ا یر
رن کا ن،یفرانکل یشههان کرد: )) جر یمعرف یکی یکیحلقه بچه ها را دور زد و 

 ...(( یگرگور  یسامرست، ب
 بود. رممکنیغ یه اسم ها را به خاطرم بسپارم، ولکردم هم یسع

 آد؟(( ی: )) از دارک فالز خوشت مدیاز دخترها از من پرس یکی
 .هیخوب یهستم. به نظرم جا نجایکه ا هیروز نیدونم. امروز اول ی_ راستش نم
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 .دندیبود، به جواب من خند یدانم چ یکه نم یلیاز بچه ها به دل یبعض
 ((ه؟ی: )) سگت از چه نژاددیکارپنتر از جاش پرس جورج
ا زل زد و ب یبود، جوابش را داد. جورج به پت دهیکه قالده را محکم چسههب جاش

 بود. دهیند یمث  پت یدقت نگاهش کرد، انگار که به عمرش سگ
کردن از او. کارن سامرست،  فیو تعر یعده از بچه ها حواشان رفت به پت کی

من و  شیداشهههت، آمد پ یبور و کوتاه یکه موها یوشههگلدختر قدبلند و خ
 کردم.(( یم یمن قبال تو خونه شما زندگ ،یدون یگفت: )) م واشی

 ((؟یگفت یباشم: )) چ دهینبودم حرفش را درست شن مطمئن
 .((یباز نیزم میبر نیایو گفت: )) ب دیوسط حرف ما پر یر
 مح  نگذاشت. یر یشنهادیکس به پ چیه

 کرد. یهم پارس نم یپت یساکت شدند. حت همه
 نیا خواست یکرده؟ دلم م یم یکارن واقعا گفته بود که تو خونه ما زندگ یعنی

 او دوباره برگشته بود تو حلقه بچه ها. یرا ازش بپرسم، ول
 .حلقه

 متوجه شدم آنها دور من و جاش حلقه زده اند، دهنم باز ماند. یوقت
 افتاد؟ یم یواقعا داشت اتفاق ایکردم؟  یم الیبرم داشت. خ ترس

 شانیت هاصور یزدند، ول یکرد. لبخند م رییبه نظرم تغ شانیها افهیق کمرتبهی
 .دندیکش یرا م یو گوش به زنگ بود؛ انگار انتظار دردسر دهیخشک و کش

شان بود. دختر سینفر چوب ب دو ست شلوار یبال د ش یکه جوراب   دهیسبز پو
تا پا یبود، چشههمش را از من برنم کرد و مرا  یرا نگاه م نمییداشهههت، از باال 

 کرد. یم یوارس



بانیزد. خ یکس حرف نم چیه کت بود و غ ا  چیه ،یپت واشیاز زوزه  ریسههها
 آمد. ینم ییصدا

 بودم. دهیترس یلیخ
 کنند؟ ینگاه م یطور نیما را ا نهایا چرا

 افتاده؟دوباره به کار  لمیقوه تخ دیشا ای
صال به نظر ناراحت نم ستادهیکه هنوز کنار من ا یطرف ر به شتم. ا  یبود، برگ

 نگاهم را جواب نداد. یآمد، ول
 میصدا یول رم،ینگ یکردم موضوع را جد یشده؟(( سع یبچه ها... چ ی)) ه

 .دیلرز یم یکم
اع بود اوضهه دهیگرم بود و نفهم یجاش نگاه کردم. سههرش را به آرام کردن پت به

 عوض شده.
بال داشههتند، آنها را تا ارتفاع کمرشههان باال گرفتند و  سیکه چوب ب یپسههر دو

 جلو آمدند.
 یام را م نهیبه حلقه بچه ها انداختم و احسههاس کردم ترس دارد سهه یتند نگاه

 چالند.
 شدند. یم کیتنگ تر شد. بچه ها کم کم به ما نزد حلقه

و  نی. هوا سههنگندیآ یتر م نییسههرمان دارند پا یاالب اهیسهه ینظرم آمد ابرها به
 مرطوب بود.

http://www.roman4u.ir/


را  تیرفت و هنوز هم آن وضههع یکلنجار م یداشههت با طوق قالده پت جاش
او  ی. ولردیجلوشهههان را بگ ای د،یبگو یزیچ یر دیبود. فکر کردم شههها دهیند

 بود. ستادهیحالت کنار من ا یب افهیحرکت، با ق یخشک و ب
 شد. یشدند، حلقه کوچکتر م یتر م کیچه بچه ها نزد هر

 و دمیکشهه یقیاسههت که نفسههم را حبس کرده ام، نفس عم یشههدم مدت متوجه
 بزنم. ادیدهنم را باز کردم که فر

 د؟یکن یبچه ها... چه کار م ی_ آها
 حلقه آمد. رونیبود که از ب یمردانه ا یصدا نیا

 یآمد؛ با قدم ها یه با عجله به طرف ما مک میدیداز را د یو آقا میبرگشههت همه
. لبخند دیکشهه یکتش را عقب م یگذشهههت و باد لبه ها یم ابانیبلند از خ
 ((د؟یکن ی: )) چه کار مدیبه لبش بود. دوباره پرس یدوستانه ا

 بود که بچه ها من و جاش را محاصره کرده اند. دهینفهم ظاهرا
 میریم میبال را تو دسههتش چرخاند و گفت: )) دار سیکارپنتر چوب ب جورج

 .((میکن یسافت بال باز میخوا ی. میباز نیزم
 نییداز کراوات راه راهش را که باد آن را پشههت شههانه اش انداخته بود، پا یآقا

ش شت تار دیک سمان که دا اه شد، نگ یتر م کیو گفت: )) خوبه.(( و بعد به آ
 تون رو به هم نزنه.(( یرون بازبا دوارمیکرد و گفت: )) فقط ام

 یسه نفرشان پهلو ایبودند و هر دو،  دهیاز بچه ها خودشان را عقب کش چندتا
 بود. دهیاز هم پاش یبودند. حلقه محاصره به کل ستادهیهم ا

 سافت بال؟(( ایباله  سی: )) اون چوب مال بدیداز از جورج پرس یآقا



 یخودش هم نم د،یجواب او را داد: )) از جورج نپرسهه یفور گریبچه د کی
 چوب ضربه نزده!(( نیبار هم با ا کیدونه. به عمرش 

کرد و تظاهر کرد که  دیآن بچه را تهد یخنده. جورج به شههوخ ریها زدند ز بچه
 خواهد با چوبش به او حمله کند. یم

 ییها و با چشم ستادیابعد  یداز دستش را تکان داد و راه افتاد که برود. ول یآقا
 دهیجاش، آماندا! من شههما را ند ،یکه از تعجب گشههاد شههده بود، گفت: )) ه

 بود.((
 .((ریگفتم: )) صبح بخ یلب ریز

شتم از ترس م کیشده بودم.  جیگ پاک سر  یلحظه قب  دا مردم، و حاال همه 
 .دندیخند یگذاشتند و م یبه سر هم م

 دورمان حلقه زده اند؟کرده بودم که بچه ها  الیخ یعنی
شان نم یر شان ن شده  یبیو عج یرعادیغ زیداد متوجه چ یو جاش که ظاهر

 رد؟ک یم یبود که مدام اضافه کار لمیباشند. پس باز هم کار، کار من و قوه تخ
 افتاد؟ یم یبود، چه اتفاق دهیداز نرس یآقا اگر
: )) خب، دیبورش را عقب زد و از من و جاش پرسهه یدالبر یداز موها یآقا
 گذره؟(( یبهتون خوش م دیتو خونه جد نم،یبب

 : )) بله، خوبه.((میو جاش با هم جواب داد من
شروع کرد به پارس کردن  یبه آقا یسرش را باال کرد، نگاه یپت داز انداخت و 

 قالده. دنیو کش
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م، ناراحت یلیبه خودش گرفت و گفت: )) من خ یدلشههکسههته ا افهیداز ق یآقا
 .((ادیسگ شما هنوز هم از من بدش م

کم اخالقت رو خوب  کیآقا سهگه...  یدوال شهد و گفت: )) ه یرو به پت بعد
 کن.((

 پارس کرد. تیدر جوابش با عصبان یپت
کس  چیامروز از ه یپت د،یسههتیداز گفتم: )) فقط شههما ن یبا آقا یعذر خواه با

 آد.(( یخوشش نم
از اونها  شههتریداز شههانه اش را باال انداخت. )) پس من هم شههانسههم ب یآقا

 .((ستین
ود، راه پارک شده ب ابانیکه چند متر دورتر تو خ نشیرا گفت و به طرف ماش نیا

 افتاد.
الزم  یپدر و مادرتون کمک نمیرم خونه شههما که بب یراه م ریمن  ،ی)) راسههت

 خوش بگذره بچه ها!((. انهیدارند، 
 دهم فص 

 دوم... قسمت
 .((هیگفت: )) مرد خوب یشد و از آنجا رفت، ر نشیسوار ماش یوقت

داز  یفکر بودم حاال که آقا نیداشههتم و تو ا ی)) آره.(( هنوز هم احسههاس بد
 دارند چه کار کنند. الیرفته، بچه ها خ

 نند؟دارند دوباره همان حلقه ترسناک را درست ک الیخ
با هم  یعاد یلیپشههت مدرسههه راه افتادند. خ یباز نیبه طرف زم ی. همگنه

 گذاشتند. یکردند و مح  من و جاش نم یم یزدند و شوخ یحرف م



نکرده  یکم احسههاس حماقت کردم. کامال واضههح بود که آن بچه ها کار کم
سانند. حتما من همه ا ساخته  نیبودند که من و جاش را بتر ستان را تو ذهنم  دا

 بودم.
 کار را کرده بودم. نیا حتما

ش غیخودم گفتم، الاق  خوبه که ج به شنگه راه ن دمینک  یآبرو و نداختمیو الم 
 خودم را نبردم.

آسههمان گرفته و  نیبچه ها از ا شههتریبود. حدس زدم ب یخال یخال یباز نیزم
 .امدندین رونیو از خانه ب دندیترس یباران

بود که هر چهار طرفش نرده  یبزرگ، صههاف و پر از سههبزه ا نیزم ،یباز نیمز
سمت از زم یبلند یآهن یها شت. در آن ق سه  کیکه نزد نیدا ساختمان مدر

 یزهم دو لو نیزم گریبود، چندتا تاب و سرسره کار گذاشته بودند، در سمت د
کنار  سیتن نیشده بود، پشت نرده ها، چندتا زم یبال خط کش سیمخصوص ب

 بودند. یها هم خال نیشده بودند، آن زم فیهم رد
 نیفرانکل یکه اسههمش جر یما. پسههر شیپ دیرا به نرده بسههت و دو یپت جاش
 میت کیجاش تو  م،یبود میت کیتو  یرا مشخص کرد. من و ر مانیها میبود، ت

 .گرید
دم. شهه نگران یکم یآمدم ول جانیبه ه یلیکند، خ یباز دیما با میت دمید یوقت

 میبه هاضر یطور نی. البته همستمین ایسافت بال دن کنیباز نیآخر من بهتر
 وم.ش یم یروم، پاک دست و پا چلفت یکه م نیتو زم یخوب است، ول یلیخ
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شبختانه ستاد به ف یجر خو ست، که توپ ها لدیمرا فر رت به آنجا پ یادیز یرا
 شود. ینم

ذره روشههن تر شههد. دو دور کام   کیکم کم از هم باز شههدند و آسههمان  ابرها
برد. بهم خوش  یرا م یمقاب  من، هشههت به دو، داشههت باز می. تمیکرد یباز

 ازیضههربه ام دو امت نیکرده بودم... و با اول یدفعه خرابکار هیگذشهههت. فقط 
 گرفته بودم.

 یلذت بخش بود. به نظر بچه ها یلیخ دیجد یدر کنار آن بر و بچه ها بودن
 یکه اسمش کارن سامرست بود و وقت یدند، به خصوص دختربو یخوب یلیخ

 سر حرف را با من باز کرد. م،یمنتظر نوبت چوگان بود
ند شده بود، لبخ یچیپ میس نشییو هم پا ییباال یهم دندان ها نکهیبا ا کارن

 خواست با من دوست بشود. یدلش م یلیداشت. ظاهرا خ یقشنگ یلیخ
 من افتاد. میشروع دور سوم، پرتاب به دست ت یبرا یوقت

ش شت ابرها ب دیخور شت از پ سوت بلند و  یصدا کدفعهیآمد.  یم رونیدا
وت بود که با س نیفرانکل یبلند شد. دور و برم را نگاه کردم. جر یگوش خراش

 رنگش آن سر و صدا را راه انداخته بود. ینقره ا
 یبه آسههمان که هر لحظه روشههن تر م ینگاه ی. جردندیبه طرف او دو همه

 می. ما به کس و کارمون قول دادمیکن لشیشههد، انداخت و گفت: )) بهتره تعط
 که نرفته؟(( ادتونیخونه.  میناهار به موقع برگرد یکه برا

 بود. میو ن ازدهیزود بود. تازه  یلیساعتم نگاه کردم. خ به
 کس اعتراض نکرد. چیبر خالف انتظار من، ه یول



کردند و شههروع کردند به  یهم دسههت تکان دادند، با هم خداحافظ یبرا همه
 .دنیدو

از آنجا رفتند. انگار با هم مسههابقه گذاشههته  عیشههد که آن قدر سههر ینم باورم
 بودند.

ه شد یجد یلیبه دو، از کنار من رد شد. صورت خوشگلش خ هیمث  بق کارن
صدا زد: )) از ستاد،یا کدفعهیبود.  شت و  شنا برگ شدم،  ییآ شحال  با تو خو

 .((مینیرو بب گریهد یوقت کی دیآماندا! با
 کنم؟(( یم یمن کجا زندگ یدون یهم بلند گفتم: )) موافقم! م من

. سههرش را تکان داد و به نظرم آمد که گفت: )) آره. دمیرا درسههت نشههن جوابش
 کردم.(( یم یدونم. من قبال تو خونه تو زندگ یم

 باشد. نیکه او گفت، هم یزیچ امکان ندارد یول
 دمانیبه خانه و دوسههتان جد میروز گذشههت. من و جاش کم کم داشههت چند

که هر روز تو  ییآن بچه ها یشههد رو یهمه، هنوز نم نی. با امیکرد یعادت م
اسم دوست گذاشت. درست است که با من و جاش  دمشان،ید یم یباز نیزم

 ارشههناختن آنها ک یدادند، ول یراه م شهههانیها میزدند و ما را به ت یحرف م
 بود. یسخت

صدا من شب تو اتاقم  سته را م یپچ پچ و خنده ها یهر  به  یول دم،یشن یآه
 .رمیبگ دهیآوردم که ناد یخودم فشار م
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اهرو ته ر ده،یپوشهه دیدختر قد بلند از سههرتاپا سههف کیشههب، به نظرم آمد  کی
 یروتخت کپه مالفه نشسته و چند تا کیجلو رفتم، فقط  ی. وقتستادهیطبقه باال ا

 بود. واریکنار د زهایجور چ نیو از ا
 و بیعج یلیهنوز هم خ یرفتار پت یول م،یافتاد یجا م میو جاش داشههت من
به زم بیغر با خودمان  قالده  دیبا یول م،یبرد یم یباز نیبود. هر روز او را 

 فت.گر یکرد و گازشان م یوگرنه به بچه ها پارس م م،یبست یاش را به نرده م
عدا . بهیآمده، عصههبان بهیغر یبه جا نکهیهنوز هم از ا یجاش گفتم: )) پت به

 .((شهیآروم م
 یکارن سههامرسههت، جر ،یآرام نشههد. حدود دو هفته بعد، من و ر یپت یول

 میودسههافت بال ب میگ یآخر ها گر،یعده بچه د کیجورج کارپنترو  ن،یفرانکل
 رفته. یپت دمیکه من به نرده نگاه کردم و د

 قالده اش را پاره کرده و فرار کرده بود. یجور کی
 !((ی: )) پتمیو صدا زد میو جاش ساعت ها دنبالش گشت من
شت خانه ها، زم یها اطیح م،یرفت ابانیبه آن خ ابانیخ نیا از  یاه نیجلو و پ

 هکمرتبی م،یدور محله را دور زددو  نکهی. بعد از امیها را گشههت شهههیو ب یخال
 .میکجا هست میدان یکه اصال نم میمتوجه شد

شب یها ابانیخ شان پر بودند از خانه ها هیدارک فالز   یمیقد یهم بودند. همه 
 دار. هیو سا ریپ یو درخت ها یسنگ ای یآجر

))  داد و گفت: هیدرخت تک کینفسههش را تازه کند، به تنه  نکهیا یبرا جاش
 .((میما گم شد شه،یباورم نم



بردارم، گفتم: )) سگ احمق! چرا فرار کرد؟ تا حاال  ابانیآنکه چشم از خ بدون
 کارو نکرده بود.(( نیا

ست یشانیسرش را تکان تکان داد، پ جاش رتش ش یت نیعرق کرده اش را با آ
فت: )) نم ن قالده رو خودش را آزاد کرده. م یدونم چطور یپاک کرد و گ

 محکم بسته بودم.(( یلیخ
ال خوشههح یفکر، فور نیبرگشههته خونه.(( و از ا دیشهها ،یگفتم: )) ه کدفعهی

 شدم.
بندم حق با  یاز تنه درخت جدا شههد و به طرف من آمد. )) آره! شههرط م جاش

شا شه.  ساعته که اون تو دیتو با ست و ما دوتا منگ  ا یاالن چند   انجیخونه 
 !((می. حاال بزن برمیگشت یاول خونه رو م دی. بامیگرد یدنبالش م

 میبفهم دیدور و برمان نگاه کردم و گفتم: )) خب، اول با یخال یها اطیح به
 راه خونه از کدوم طرفه.((

سع ابانیسر و ته خ به  رونیب یباز نیاز زم یکردم بفهمم که وقت ینگاه کردم و 
 .میراه افتاد یطور نیو هم امدین ادمی م،یدیچیبه کدام جهت پ م،یآمد

سر اول میآورد شانس شد که میدیمدرسه را د م،یدیکه رس ابانیخ نیو  . معلوم 
 .میا دهیدور کام  دور محله چرخ کی

 .میکن دایراهمان را پ میراحت توانست گریآنجا به بعد، د از
سههته را بهش ب یکه پت یبه نرده ا ینگاه م،یگذشههت یم یباز نیاز جلو زم یوقت
 شیبا کارها م،یبه دارک فالز آمده بود یانداختم. سهههگ مزاحم! از وقت م،یبود

 شورش را در آورده بود.
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 آنجا باشد؟ خدا کند. م،یبه خانه برس یممکن است وقت یعنی
و با  میدیدو یخانه م یراه ورود یشههن ها یبعد، من و جاش رو قهیدق چند

صدا م یبلند پت یصدا سرش را  کدفعهیدر خانه  .میکرد یرا  شد و مادر  باز 
سر زانوهارونیآورد ب ستمال کیرا با  شیبود و موها یخاک نشیشلوار ج ی.   د

 .دبودن یپشت وانیگ  دار بسته بود. او و پدر مشغول رنگ کردن ا
 بود! شیوقت ناهار دو ساعت پ د؟ی_ شما دوتا تا حاال کجا بود

 ازدهمی فص 
 دوم... قسمت

 ((نجاست؟یا ی: )) پتمیدیجواب آن سوال، با هم پرس یو جاش به جا من
 !میگشت یم ی_ تا حاال دنبال پت

 نجاست؟ی_ ا
 شماست.(( شیکردم پ یم الی! من خ؟ی: )) پتدیشد و پرس جیگ مادر
شن ها و  یو از پشت، رو نیاز جا کنده شد. جاش خودش را انداخت زم قلبم

 برگ ها ولو شد.
س صداش؟یدی) تو ند: )دمیپر شدت ناام می((  : )) با ما بود، دیارز یم یدیاز 

 فرار کرد.(( یول
: )) دیبلند شههود و پرسهه نی)) آب، چه بد!(( مادر به جاش اشههاره کرد که از زم

 .((دیبند یکردم بهش قالده م یفرار کرد؟ فکر م یگفت
با شیآنکه از جا یب جاش با التماس گفت: ))   یکمکمون کن دیجم بخورد، 

 حاال!(( نی... و هممیکن داشیپ دی. بااریرو ب نی. ماشمیکن داشیپ



 .دیکن یضههعف م یاز گرسههنگ دینرفته. شههما حتما دار یدور ی_ مطمئنم جا
 تا بعد... دیبخور یزیچ کیتو  نیایب

 االن!(( نی: )) نه. همدیکش غیج جاش
 دیرنگ سههف زیر یپدر بود. صههورتش پر از لکه ها یصههدا نی)) چه خبره؟(( ا

 یبرا ادهایداد و فر نی: )) جاش، ادیو پرسهه سههتادیمادر ا یپهلو وانیبود. تو ا
 ((ه؟یچ
ض شیبرا تواند  یکار دارد و نم یلیافتاده و او گفت که خ یچه اتفاق میداد حیتو

 م،یا بخورکه اول ناهارمان ر یبگردد. مادر گفت به شههرط یدنبال پت نیبا ماشهه
ماشهه با  ما را  ند کردم و  نیجاش را از زم یبرد. دو دسههت یم نیخودش  بل

 خانه. یتو دمشیکش
ادر . ممیدیبلع ینیکره بادام زم چیو چندتا سهاندو میرا شهسهت مانیو رو دسهت

ش شروع کرد رونیب نگیرا از پارک نیما شتن  میآورد و  به چرب زدن تو محله و گ
 دنبال سگ گم شده.

 .جهینت بدون
 نبود. یاز پت یاثر
 یلمح  تلفن کرد؛ و سی. پدر به پلمیو دلشکسته شده بود نیو جاش غمگ من

اش خوب اسههت و امکان  یابیحس جهت  یداد که پت یم یمدام ما را دلدار
 بشود. دایدارد هر لحظه سر و کله اش پ

 .میکرد یما حرفش را باور نم یول
 رفته بود؟ کجا
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شب طوالنمیحرف نزدکداممان  چیشام ه سر شتناک تر نیتر ی. آن   نیو وح
نزده بود،  شیشهههب عمرم بود. جاش که هنوز بشههقابش پر بود و لب به غذا

 خوب بسته بودمش.(( یلیدوباره با بغض گفت: )) من خ
 گرده.(( یگفت: )) سگ ها تو فرار کردن استادند. نگران نباش بر م پدر

 .((هیرفتن شب مناسب یمهمون یگفت: )) واقعا که برا یبا اوقات تلخ مادر
ها که  هیاز همسا یکی. رونیرفته بود که پدر و مادر قرار است بروند ب ادمی پاک

شت، به  کیخانه اش  صله دا شان کر یقابلمه پارت کیچهار راه با ما فا ده دعوت
 بود.
ش یآه پدر صله مهمون دیک صال حال و حو رفتن ندارم.  یو گفت : )) من هم ا

ها  هیهمسا دیبا ست،ین یچاره ا یخسته ام. ول یلیکردم و خ یتمام روز نقاش
 د؟((آ ینم شیبراتون پ یکه مشکل دی. شما دوتا مطمئنمیریبگ  یرو تحو

 بودم، جواب دادم: )) آره.(( یطور که تو فکر پت همان
دن ش دهیکش یصدا ایپارس کردن  یکردم که صدا یم زیمدت گوشم را ت تمام

 پنجه اش را به در خانه بشنوم.
 نشد. دایپ یسر و کله پت ینه. چند ساعت گذشت. وقت خواب شد ول اما
و  یخسته بودم، آن همه نگران یلیطبقه باال. خ میسرو صدا رفت یو جاش ب من
 دانستم محال است خوابم ببرد. یداغانم کرده بود. اما م یدنبال پت دنیدو
صداات رونیراهرو، ب تو صدا یاقم،  سته ا یپا یپچ پچ و  شن یآه ن . همادمیرا 

 اتاق من. یشگیهم یصداها
 .دمیترس یکردم، نه م ینه از آن صداها تعجب م گریبود که د یمدت



شتم، اتاق خال وارد شن کردم. همان طور که انتظار دا شدم و چراغ را رو  یاتاق 
 یه انداختم، صهاف و بنگاه به پرد کیمرموز نبود.  یاز آن صهداها یبود. خبر

 بود. ستادهیا شیحرکت سرجا
 تختم پخش و پال شده بود. یافتاد که رو ییوقت چشمم به لباس ها آن

که  یشههرت، چندتا گرمکن و تنها دامن مهمان یچندتا ت ن،یشههلوار ج چندتا
 داشتم.

 است. ی. مادر آدم منظم و مرتببهیخودم گفتم، عج به
 ازدهمی فص 

 سوم... قسمت
و ت ایکرد،  یم زونیلباس ها رو شههسههته بود، حتما اونها رو تو کمد آو نیا اگر

 گذاشت. یکشو م
 کردن لباس ها. زانیکردم به جمع و جور کردن و آو شروع

ساب کردم که مادر خ شیپ کارها مزاحمش  نیبا ا دیکار دارد و نبا یلیخودم ح
 ایجمعشههان کنم.  که خودم ختهیتخت ر یرا شههسههته و رو نهایشههد. احتماال ا

شته که بعدا برگردد و ترت نجایلباس ها را ا نکهیا شانیگذا سرش  یرا بدهد، ول ب
 گرم شده. گرید یبه کارها

شم ها مین ش یباز رو یساعت بعد، با چ سا دهیتخت دراز ک  یها هیبودم و به 
 کردم. یسقف نگاه م یرو
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دونم چه مدت، چون حسههاب وقت از دسههتم در رفته بود_  یبعد_ نم یمدت
شده بودم و به محله  ییبه بچه ها ،یبودم و به پت داریهنوز ب شنا  شون آ که باها

 کرد و باز شد. یکردم که در اتاقم غژ یفکر م دیجد
 کفپوش. ریج ریج یپا، صدا یصدا

 نفر وارد اتاق شد. کی دمیتخت نشستم و د یرو یکیتار تو
 ... منم. سسسیاندا ... ه_ آم

 یتا آن نجوا را شههناختم. )) جاش! چ دیبودم، چند لحظه طول کشهه دهیترسهه
 ((؟یکن یچه کار م نجایشده؟ ا

نده ا نور به هم نزد میوادارم کرد پلک ها یکور کن کنم.نفسههم از ترس  کیرا 
 حبس شد.

 خواستم... ی_ آب، شرمنده! نور چراغ قوه ست. نم
 پر نوره.(( یلیهم زدم و گفتم: )) خرا به  میها مژه

 نور چراغ قوه را به سقف انداخت و گفت: )) آره. چراغ قوه هالوژنه.(( جاش
 می(( هنوز هم چشههم ها؟یگفتم: )) خب، بگو چه کار دار یاوقات تلخ با

 نداشت. دهیهم فا دنیمال د،ید یدرست نم
فت: )) من م واشی یلیخ جاش جاسهههت و م یدونم پت یگ خواهم برم  یک

 ((؟یآ یدنبالش. با من م
به ساعت کوچک کنار تختم انداختم و گفتم: )) هان؟! جاش، از نصفه  ینگاه

 شب هم گذشته.((
 کشه. یطول نم ادیز ؟ی_ خب که چ



چراغ قوه،  ییبرگشته بود. تو روشنا شیسرجا بایتقر میچشم ها دید گرید حاال
 نیشههرت آسههت یو ت نیکه شههلوار ججاش را برانداز کردم و تازه متوجه شههدم 

 و آماده است. دهیپوش یبلند
پاها یچرخ پا میزدم و  فهمم،  یگذاشههتم. )) منظورت رو نم نییرا از تخت 

 کجا باشه؟(( یپت یکن ی. فکر ممیجاش! ما که همه جا رو گشت
ستان.(( تو سف ی)) تو گور شم ها د،یآن نور  نظر  به یو جد رهیبزرگ و ت شیچ

 آمد. یم
 _ هان؟

دارک  میهمون اول که آمده بود ادته؟یرفت همون جا،  دی_ دفعه اول هم دو
 فرار کرد و رفت تو گورستان پشت مدرسه. یفالز؟ پت

 صبر کن... قهیدق کی_ خب، 
اونجاسههت،  ی. پتمیتوش رو نگشههت یول م،ی_ امروز عصههر از جلوش رد شههد

 دارم برم سراغش. لایخ ،یایچه ن ،یایآماندا! من مطمئنم. تو هم چه ب
. )) دیلرز یبود، شانه اش م بیعج میشانه الغرش گذاشتم؛ برا یرا رو دستم

 رفته گورستان؟(( یپت یکن یکم وا بده. چرا فکر م کیجاش، 
دفعه اول هم رفت اونجا. اون روز  نکهیا ی: )) براسههتادیحرفش ا یرو جاش

ستان دنبال  شت تو گور شنگ معلوم بود که دا شت. آماندا یم یزیچ کیق ، گ
 مطمئنم که دوباره رفته اونجا.((

 نه؟(( ای ،یآ ی: )) باالخره مدیبعد، از من فاصله گرفت و پرس و
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 اینآدم د نیو لجبازتر نیکند که کله شههق تر یکار دیبا شهههیبرادر من هم نیا
 باشد.

ورستان گ کیبه  یوقت شب بر نیا یدار الیخ یراست یتو راست یعنی_ جاش، 
 به؟یغر
 ترسم.(( یچراغ قوه را دور اتاق گرداند و گفت: )) من نم نور

نفر که پشت پرده خف کرده بود.  کی یلحظه فکر کردم نور چراغ افتاد رو کی
 آنجا نبود. یبکشم. کس غیدهنم را باز کردم که ج

 نه؟(( ای ؟یآ ی: )) مدیدوباره پرس یحوصلگ یبا ب جاش
ردم خودم فکر ک شیبه پرده انداختم و پ ینگاه کی ینه. ول میخواستم بگو یم

 !ستیاحتماال گورستان ترس آور تر از اتاق خودم ن
 که من لباسم رو بپوشم.(( رونیبرو ب نجایاکراه گفتم: )) آره. حاال از ا با

رم  یخب.(( و چراغ قوه را خاموش کرد. )) من م یلیگفت: )) خ واشی جاش
 ((منتظرتم. یآخر راه ورود رون،یب

سر کی_ جاش... فقط  ستان م عینگاه   میردگ یبر م یو جنگ میانداز یبه گور
 خونه. روشن شد؟

(( جاش .میبرگردند، ما برگشت یپدر و مادر از مهمون نکهی)) آره. قبوله. قب  از ا
 رفت. رونیصدا از اتاق ب یرا گفت و ب نیا

 .مدیرفت، شن یم نییاز پله ها پا یرا که جنگ شیپاها یسرش، صدا پشت
 نیگشههتم که بپوشههم، به خودم گفتم، ا یم یزیدنبال چ یکیکه تو تار یحال در

 هاست! یوونگیهم از اون د
 بود. زیانگ جانیهم ه ییجورها کی البته



االن مشههغول  یکرد. مث  روز روشههن بود که محال اسههت پت یاشههتباه م جاش
 رد؟کار دا نیا یبرا یلیتو گورستان باشد. چه دل یولگرد
جور  کیو هر چه باشههد،  سههتین یخوب اسههت که تا گورسههتان راه حاال

هم  کنم. اگر فیتعر یکت یکه بعدا بتوانم برا یزیچ کیاسهههت؛  ییماجراجو
 م،ینک دایگم شده را پ چارهیب یپت میحرف جاش درست از آب در آمد و توانست

 شود. یکه معرکه م
شلوار ج قهیدق چند ساندم. هوا هنوز  نیبعد، با  و گرمکن، خودم را به جاش ر

ث  پتو جلو ظیغل یگرم بود ابرها تازه برا یم ند.  ته بود بار  نیاول یماه را گرف
 ما چراغ ندارد. ابانیمتوجه شدم که خ

 ((؟ی: )) حاضردیگرفت و پرس مانیچراغ قوه اش را جلو پا جاش
 کردم؟ یم! اگر حاضر نبودم، آنجا چه کار یسوال احمقانه ا چه

له فص م؛یو به طرف مدرسه رفت میخشک راه افتاد یبرگ ها یو خرچ، رو خرچ
 مدرسه تا گورستان، فقط دوتا چهار راه بود.

سکهیتار یلیگفتم: )) خ واشی ساکت بودند. هوا ه اهی.(( خانه ها   یانتک چیو 
 .میبود ایخورد. انگار فقط من و جاش تو تمام دن ینم

 یحت سههاکته. یلیجاش برسههم و گفتم: )) خ یرا تندتر کردم تا به پا میها قدم
تان  یخوا یکه م یآد. تو مطمئن یهم نم رکیرجیج کی یصهههدا تا گورسهه

 ((؟یبر
شم ها جاش کرد، گفت:  یدنبال م نیزم ینور چراغ قوه را رو رهیدا شیکه با چ

 اونجاست.(( ی)) اهوم. من مطمئنم که پت
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دو  بایقر. تمیرفت یجدول راه م کینزد ابان،یخ یتو م،یشراحت تر با نکهیا یبرا
سر خمیچهار راه را گذرانده بود سر و کله مدرسه  شت   دایپ یبعد ابانی. تازه دا

 .میدیآسفالت پشت سرمان شن یرا رو ییشدن پا دهیکش یشد که صدا یم
 آورد. نیی. جاش چراغ قوه را پامیستادیدومان ا هر
 نشده بودم. یاالتی. من خمیبود دهیدومان آن صدا را شن هر

 کرد. یم بمانینفر تعق کی
د افتا یخورد که چراغ قوه از دسههتش ول شههد و تلق کهیو  دیآن قدر ترسهه جاش

 خاموش نشد. ی. نورش چند بار چشمک زد، ولابانیکف خ
رد، ک یم بمانیکه تعق یجاش به خودش بجنبد و چراغ قوه را بردارد، کسهه تا

 زد. ی. قلبم گرپ و گرپ منمشیشتم که بب. برگدیبهمان رس
 ؟یکن یچه کار م نجای! تو ای_ ر

را جلو  شیاو بازوها یگرفت، ول ینور چراغ قوه را به طرف صههورت ر جاش
(( د؟یکن یچه کار م نجای. )) شما دوتا ایکیصورتش گرفت و جست زد تو تار

 معلوم بود او هم مث  من کپ کرده. شیاز صدا
پا جاش باره جلو  به ر مانینور چرغ قوه را دو خت و  ندا ما رو دیتوپ یا  (( :

 .((یترسوند
 .دیمطمئن نبودم شما دوتا هست یخواستم صداتون کنم، ول ی_ شرمنده، م

 یگفتم: )) جاش به کله اش زده که پت یبود، به ر امدهیکه هنوز نفس جا ن من
 .((میینجایاالن ا نیهم یرفته گورستان. برا

 ((؟ی: )) تو چدیپرس یاز ر شجا
 شم.(( یخواب م یب یگفت: )) خب، من گاه یر



 ((رون؟یب یایوقت شب ب نیندارند ا ی: )) پدر و مادرت حرفدمیپرس
: )) اونها خبر دمیرا تو صههورتش د یلبخند شههرورانه ا هینور چراغ قوه، سهها تو

 ندارند.((
 ایگورسههتان،  یایب یدار الی: )) باالخره خدیصههبرش تمام شههد و پرسهه جاش

نور چراغ قوه جلو  دن؛یآنکه منتظر من بشههود، شههروع کرد به دو ینه؟(( و ب
 ییاز روشههنا نکهیا ی. برادیپر یم نییباال و پا ابانیآسههفالت خ یرو ش،یرو

 .دمیچراغ دور نمانم، برگشتم و دنبالش دو
 نیبا اتا خودش را به ما برسههاند، صههدا زد: )) کجا  دیدو یکه با عجله م یر

 عجله؟((
 _ گورستان.

 .دیکن ینم یکار نی! شما همچری_ نه خ
 ((؟یگفت ی. )) چستادمیادبانه بود که من ا یو ب زیآم دیآن قدر تهد لحنش

لوم مع یکی.(( صههورتش تو تاردیر یدوباره گفت: )) گفتم شههما اونجا نم یر
ستم از ق ینبود و من نم صدا یبفهمم، ول یزیاش چ افهیتوان به  شیحرف ها و 

 ترساند. یآمد و آدم را م یم زیآم دینظر تهد
 ی!(( او هنوز هم با همان سرعت مدیرا برگرداند و داد زد: )) بجنب شیرو جاش

 است. زیآم دیتهد ییجورها کی ینشده بود که جمله ر شی. انگار حالدیدو
صبر کن!(( جمله اش ب یر شت تا  شتریصدا زد: )) جاش،  ستور دا حالت د

 گورستان!(( دیبر دیخواهش. )) شما نبا
 : )) چرا؟((دمیترس برم داشت و پرس کدفعهی
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 یدانسهههت که ما نم یم یزیچ کیکرد؟  یم دیمن و جاش را تهد یر یعنی
 کردم؟ یکاه را کوه م یخودینکند من باز هم داشتم ب ای م؟یدانست

 .نمیزل زدم که صورتش را بب یکیتار تو
 دیبر دیخوا یوقت شههب م نیکرده باشههه که ا بیمختون ع ابدیگفت: ))  یر

 اونجا!((
تان و برود گورس دیترس یبد قضاوت کردم. او فقط م یخودم گفتم، درباره ر به
 .ردیخواست جلو ما را بگ یم نیهم یبرا

صله اش با ما ب جاش س یم شتریکه هر لحظه فا شر پر خره : )) باالدیشد، با ت
 نه؟(( ای د،یبد یبه خودتون تکون دیارد الیخ
 .((میبر دیبهش هشدار داد: )) به نظر من نبا یر

 ی. ولیایب یستیرا تند کرد و با سماجت گفت: )) تو مجبور ن شیقدم ها جاش
 .((میر یما م

ل، حا نیبا ا یرا گفت ول نیا یباور کن.(( ر ست،یکار درست ن نی)) جاش، ا
 که به جاش برسد. دیدو یمن م یپهلو به پهلو

 اونجاست. من مطمئنم. ی_ پت
ساکت و تار از شد کیجلو مدرسه   یشب بزرگ تر به نظر م یکیتو تار م؛یرد 

گورستان. نور چراغ قوه جاش ال  یتو ورود میدیچیو پ میدیرس ابانیآمد. سر خ
 کرد. یافتاد و آنها را روشن م یدرخت ها م ینییپا یشاخه ها یبه ال

جاش سههرعتش را  یکنم صههبر کن.(( ول یبا التماس گفت: )) خواهش م یر
سم و  یطور؛ م نیکم نکرد. من هم هم ستان بر ستم هر چه زودتر به گور خوا

 را بکنم. هیقال قض



 نیپاک کردم. هوا هنوز داغ بود. فکر کردم کاش بلوز آست نمیام را با آست یشانیپ
 .دیچک یم میبودم. عرق از موها دهیبلند نپوش

 
 دوازدهم فص 

 دوم... قسمت
د کوتاه ، وار یابرها بود. از در نرده ا ریماه هنوز ز م،یدیبه گورسههتان رسهه یوقت

 یناکبودند و منظره ترس ستادهیا فیبه رد فیرد ،یکی. سنگ قبرها تو تارمیشد
 درست کرده بودند.

سنگ م یسنگ رو نیچراغ قوه جاش از ا نور ما، باال و افتاد و با حرکت  یآن 
کارش سههکوت  نی!(( و با ایصهههدا زد: )) پت کدفعهیرفت. جاش  یم نییپا

 گورستان را شکست.
 مزاحم خواب شیسر و صداها نیکرد و فکر کردم، جاش با ا خیاز ترس  پشتم

آن  نکهیا یبه خودم گفتم، احمق نشههو، آماندا! و برا یشههود. ول یمرده ها م
نه را از خودم دور کنم، خودم هم صهههدا زدم: ))  یفکرها ترسههناک و احمقا

 !((یپت
 .((ستیکارتون درست ن نیبود، گفت: )) ا ستادهیمن ا کیکه نزد یر

 !((ی! پتیجاش بلند شد: )) پت یصدا
خواسههتم جاش  ینم یول ه،یدونم که فکر غلط یاعتراف کردم که: )) م یر به

 .((نجایا ادیب ییتنها
 .((میباش نجایا دیما نبا یهم گفت: )) ولباز  یر

http://www.roman4u.ir/


 یدسههت از سههر ما بردارد و برود پ یکردم که کاش ر یکم داشههتم فکر م کم
س صال برادیایکه مجبورش نکرده بود ب یکارش. ک  لهیطور به ما پ نیا یچ ی.ا

 کرده بود؟
 !((نیرو بب نجایا ،یاز چند متر جلوتر صدا زد: )) ههههه جاش

به ال با له ال  تان یها فیرد یعج تادم. ک  یخرچ و خرچ رو میها یقبر راه اف
ستان را  یصدا م نیزم شده بودم که ما تمام طول گور کرد. تا آن موقع متوجه ن
 .میپا گذاشته ا ریز

که آخر گورسههتان، لب  یبیو غر بیسههاختمان عج ینور چراغش را رو جاش
 فت: )) نگاه کن.((ساخته شده بود، انداخت و دوباره گ ابانیخ

ش یمدت دهم. ب صیکوچک نور بود، تشخ رهیآن دا ریرا که ز یزیتا چ دیطول ک
 کیشهد اسهمش را  یجور تئاتر بود؛ گمانم م کیاصهال انتظارش را نداشهتم. 

  را به شک نیمحوطه گرد، که دور تا دورش، زم کیتئاتر گذاشت؛  یجور آمف
ستن بود، کنده بودند و ا یکه جا ییپله ها ش سطح زم نین و  نییپا نیپله ها از 

 کرد. یکه ظاهرا کار سن را م دیرس یم ییرفت و به سکو یتر م نییپا
ستم جلو بروم و دق ی!(( مهیچ نی)) عجب! ا ا صد یتر نگاه کنم، که ر قیخوا

 یدمن تن یول رد،یرا بگ میزد: )) آماندا... صبر کن.(( و چنگ انداخت که بازو
 و او هوا را گرفت. دمیخودم را کنار کش

س ست! آخه کجا یلی: )) خدمیپر سخره  ستان تئاتر  ایدن یم سمه که تو گور ر
 روباز بسازند؟((

شتم خوردم و  یسکندر کدفعهینه، که  ای ند،یآ یدنبالم م یجاش و ر نمیبب برگ
 .نیمحکم با زانو افتادم زم



 بود؟ یچ نی. ای_ وا
جا یوقت ند م میله و لورده، از  پا یبل جاش چراغش را جلو  من  یشهههدم، 

 ریمن بهش گ یزده بود و پا رونیب نیاز زم والیدرخت ه کی شهههیانداخت. ر
 کرده بود.

قلمبه قلمبه و گره دار را گرفتم و چند  شهینور رقصان چراغ، با چشم رد آن ر تو
خت بزرگ به در نان زاو دمیرسهه یمتر جلوتر،  با چ ئاتر  یرو یا هیکه  آن ت

 آن فتدیکرد هر لحظه ممکن اسههت ب یخم شههده بود که آدم فکر م ینیرزمیز
ر پ یو شههاخه ها بودزده  رونیب نیقلمبه از زم یها شهههیو آنجا، ر نجای. انییپا

 خم شده بود. ن،یزم یکیبرگ درخت تا نزد
 افته!(( یدرخت م نیزد: )) االن ا ادیفر جاش

 ((ه؟یچ نجای... ایر ی! آهابهیعج یلی: )) خدمیکش غیهم ج من
شده بود: ))  یبود و نگاهش رو ستادهیمن ا کینزد یر شک  آن درخت کج خ

کنند و جلسه ها را  یازش استفاده م یسالن شهردار ی. به جاییمح  گردهما
 گذارند.(( یم نجایا

 باشم: )) گورستان؟(( دهیشد درست شن ینم باورم
 .((میبرگرد نییایفت: )) بگ ینگران و عصب افهیبا ق یر

سه، شن یصدا هر صدامیدیپا  سر ما، از ب یی.  شت   آمد. یقبرها م نیکه از پ
 انداخت. نیزم ی. جاش نور چراغش را رومیبرگشت

 !ی_ پت
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بود. ذوق  سههتادهیسههر قبرها، ا یباال یسههنگ عمود فیدو رد نیبود، ب خودش
 یشههه! تو درسههت م یول جاش! باورم نم یزده رو به جاش کردم و گفتم: )) ا

 !((یگفت
! ی. )) پتمیدیو به طرف سههگمان دو میدیکشهه غیج یو جاش ار خوشههحال من

 !((یپت
پاها یپت یول ماده م شیبه  با  یقوس داد، انگار خودش را آ که فرار کند.  کرد 

بر و بر ما را  دند،یدرخشهه یقرمزش که تو نور چراغ مث  جواهر م یچشههم ها
 د.نگاه کر

 !((میکرد داتی! باالخره پی: )) پتدمیکش غیج
 .دنیانداخت و شروع کرد به دو نییسرش را پا سگ
 ؟یشناس ی... برگرد! ما رو نمی! آهای_ پت

 ،یتپ یرساند و او را گرفت: )) ههه یخودش را به پت د،یاز جا پر ریمث  ت جاش
 شده پسر؟(( یچ

قدم عقب  کی ن،یرا انداخت زم یخودم را به جاش برسههانم، پت نکهیاز ا قب 
 !((یگند ی... چه بوفیرفت و گفت: )) پ

 ((؟یگفت یزدم: )) چ داد
 

 دوازدهم فص 
 سوم... قسمت

 یموش مرده م یده. بو یگند م ی... بویدماغش را گرفت و گفت: )) پت جاش
 ده!((



 از ما دور شد. واشی واشی یپت
 یما رو نم یما خوشحال نشد. انگار حت دنیناله گفتم: )) جاش، اصال از د با

 شناسه. نگاش کن!((
قبر، آن وقت برگشههت و به ما  یبعد فیرفت به رد یگفتم. پت یدرسههت م من

 چشم غره رفت.
طور  نیسههرش آمده بود؟ چرا رفتارش ا ییدلم آشههوب شههد. چه بال کدفعهی

 وشحال نبود؟ما خ دنیعوض شده بود؟ چرا از د
صورتش را از بو جاش ش یکه هنوز  سگ تو هم ک  یبود، گفت: )) نم دهیگند 

نه ب مین یفهمم. قبال اگر حت خا عت هم از  ته بود رونیسههها  یم بر یوقت م،یرف
 شد.(( یم وونهید یاز خوشحال م،یگشت

آن درخت  کی.(( او هنوز هم نزدمیبر نجایصههدا زد: )) بچه ها، بهتره از ا یر
 بود. ستادهیا دهیخم
 ادته؟یتو چت شده؟(( مح  نگذاشت. )) اسم خودت  ،یصدا زدم: )) پت من

 !((ی! پتیپت
 !((یگند یدر آمد: )) عق! عجب بو شیدوباره صدا جاش

 بودم نی. هم غمگدیلرز یم می.(( صههدامیخونه و حمامش کن مشیببر دی)) با
 .دمیترس یو ... هم م

 .((ستین یسگ پت نیا دیکرد و گفت: )) شا یفکر جاش
 سگ دوباره تو نور برق زد. یها چشم
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گفتم: )) نه، خودشه. نگاه کن، هنوز قالده به گردنشه. جاش  یخفه ا یصدا با
 خونه.(( میبرگرد رشیبرو بگ

 ده!(( یبو گند م یلی! خرشیجاش در آمد: )) خودت بگ غیج
 .یریخودش رو بگ ستیالزم ن ر،ی_ قالده اش رو بگ

 !رشی_ نه. خودت بگ
خودم سههگ را  نکهینبود جز ا یکرد. چاره ا یم یدوباره داشههت لجباز جاش

اون چراغ قوه رو الزم دارم.((  یول رمش،یگ یخب. من م یلی. )) خرمیبگ
 .یطرف پت دمیو دو دمیچراغ قوه را از دست جاش قاپ

 !نیبش ،یپت نی_ بش
 کرد. یاطاعت م شهیهم یبود که پت یتنها دستور نیا

 نییرا برگرداند، سرش را پا شیدفعه به حرفم گوش نداد و عوضش، رو نیا یول
 گرفت و به دو، از من دور شد.

مد و داد زدم: )) پت کفرم با توام، پتیدر آ لت ی... نرو!  با ! مجبورم نکن دن
 بدوم.((

 داد زد: )) نگذار در بره!(( د،یدو یکه دنبال من م جاش
 انداختم: )) کجاست؟(( نیزم یست، روقوه را چپ و را چراغ
 !((ی! پتیداد زد: )) پت یدیبا نا ام جاش

 .((مینه. دوباره گمش کرد ی. )) وادمشید ینم گرید
 به صدا زدن. میدو با هم شروع کرد هر

 سگ ولگرد چه مرگش شده؟ نی_ جاش، ا



 کیانداختم، بعد از ته تا سههر  یقبر تا تهش م فیرد کیچراغ را از سههر  نور
 از سگ نبود. یاثر یول م،یکرد یم شی. هر دو با هم صداگرید فیرد
 افتاد. یتیقبر گران کی ینور رو رهیوقت بود که دا آن
 سنگ را خواندم، سر جا خشکم زد. یاسم رو یوقت

 ام حبس شد. نهینفس تو س و
و گفتم: )) نگاه کن... برادرم را محکم نگه داشههتم  دم،یجاش را کشهه نیآسههت

 جاش!((
 شده؟(( ی: )) هان؟ چدیشده بود، پرس جیکه از کار من گ جاش

 اون سنگ قبر رو بخون. ی_ نگاه کن! اسم رو
 سنگ قبر نوشته بود: کارن سامرست. یرو

 بود. دهیاسم را خواند و به من زل زد. هنوز هم نفهم جاش
 زنم. یباهاش حرف م یباز نی_ کارن دوست تازه منه. همون که هر روز تو زم

ه اش به جمل یصبر یقبر مادر بزرگشه.(( و با ب نیالبد ا ؟یگفت: )) چ جاش
 بگرد.(( یبابا، دنبال پت ایاضافه کرد: )) ب

 رو نگاه کن. خشی_ نه. تار
 1960-1971: میاسم کارن سامرست را خواند ریز یها خیدو با هم تار هر

همان نقطه نگه داشههتم و  ینور چراغ قوه را رو د،یلرز یکه دسههتم م یوجود با
ازده دختر تو دو نیمادر بزرگش باشههه. ا ایتونه مال مادر  یقبر نم نیگفتم: )) ا

به سههن من. کارن هم دوازده سههاله سههت. خودش بهم  یعنیمرده؛  یسههالگ
 گفت.((
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 را برگرداند: )) آماندا...(( شیرا تو هم کرد و رو شیاخم ها جاش
قدم جلوتر رفتم و نور چراغ را رو یول ند  نگ قبر بقل یمن چ نداختم.  یسهه ا

سم شن چیبود که من ه شیرو یا سنگ بعد دهیوقت ن سراغ  باز  ،یبودم. رفتم 
 بودم. دهیکه نشن یاسم کیهم 

 .((فتیدر آمد: )) آماندا، بس کن، راه ب غشیج جاش
 نوشته بود: جورج کارپنتر یسنگ قبر بعد یرو

1975-1988 
 .((مینیب یم یباز نیهم جورجه که تو زم نیزدم: )) جاش نگاه کن! ا صدا

 .((میریرو بگ یپت دیباز با اصرار گفت: )) آماندا، ما با جاش
شم. از ا یمن نم یول سنگ قبرها کنار بک ستم خودم را از آن   یسنگ م نیتوان

سنگ و نور را سراغ آن  شده  شانیکه رو یحروف یانداختم رو یم رفتم  کنده 
 بود.

 کردم. دایرا هم پ یگرگور  یو ب نیفرانکل یشد که اسم جر شتریب یوقت وحشتم
سههنگ قبر  نجایا م،یکرده بود یکه باهاشههان سههافت بال باز ییبچه ها همه

 داشنتد.
جلو  یرعادیو غ بیعج یقبرها فیزد. همچنان تو آن رد یبه شهههدت م قلبم

رفت. از شهههدت ترس قبض روح  یتو چمن نرم فرو م میرفتم و کفش ها یم
 و به زحمت دمیرس فیسنگ آن رد نیشده بودم و بدنم کرب شده بود. به آخر

 آن ثابت نگه داشتم. ینور چراغ را رو
 1975-1988ثورستون  یر

 _ هان؟



صدا دمیشن یجاش را م یصدا مفهوم  میبرا شیحرف ها یکرد، ول یم میکه 
 ود.نب

باره  تیاهم یبه نظرم کوچک و ب ایدن هیآن سههنگ قبر، بق جز شهههده بود. دو
 سنگ کنده شده بود، خواندم: یرو قیعم یلیرا که خ یحروف

 1975-1988ثورستون  یر
 بودم و به آن حروف و عددها زل زده بودم. ستادهیا آنجا

 هیرا از دسههت دادند، و فقط سهها شههانیمعنا گریقدر بهشههان نگاه کردم تا د آن
 ماند. یازشان باق یو محو یخاکستر

 صدا آمده کنار سنگ قبر و به من زل زده. یب یمتوجه شدم که ر کدفعهی
به زحمت گفتم: )) ر یرا رو نور  قبر یکی نی... ایسههنگ قبر حرکت دادم و 

 توست!((
ه شعله لحظ کیسوخته که قب  از خاموش شدن،  میمث  چوب ن شیها چشم

 برق زد. یکیکشد، تو تار یم
به من نزد یحال در  یلیقبر منه. خ نیگفت: )) آره. ا واشیشهههد،  یم کیکه 

 متاسفم آماندا!((
 نرم فرو رفتند. نیتو زم میقدم عقب رفتم. کفش ها کی

صدا چیحرکت بود. از ه یو ب نیسنگ هوا  از یزیچ چیآمد. ه یدر نم ییکس 
 خورد. یتکان نم شیجا

 مرده بود. زیچ همه
 کردم، مرگ محاصره ام کرده. فکر
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 یمث  گرداب دورم م یکیآمد، تار یخشههکم زده بود، نفسههم در نم میجا سههر
. از خودم دندیچرخ یخودشههان م اهیسهه یها هیسههنگ قبرها تو سهها د،یچرخ

 داره با من چه کار کنه؟ الیخ دم،یپرس
 ... تو واقعایت گفتم: )) رآمد، به زحم یکه انگار از دور م یفیضع یصدا با

 ((؟یمرد
سفم!  یتو هوا واش،یو  نیسنگ ش،یصدا شد: )) متا شناور  شب  خفقان آور 

 .((دیبفهم یزود نیقرار نبود شما به ا
سر او افتاد و نور  ی... نمیعنی ؟ی... چطوری)) ول شت  فهمم...(( نگاهم به پ
 فیشههد. جاش چند رد یکه به سههرعت جا به جا م دمیچراغ قوه را د دیسههف

 گشت. یم یبود و هنوز دنبال پت ابانیلب خ بایجلوتر، تقر
 را بسته بود و شکمم از ترس جمع می!(( وحشت راه گلویگفتم: )) پت یلب ریز

 شده بود.
سگ ها هم یتفاوت یبا لحن ب یر زنده رو  یفهمند. مرده ها یم شهیگفت: )) 

 دست اونها خالص شد.((از  دیهم اول با نیهم یدن. برا یم صیتشخ
 ... مرده؟((ی... پتیبگ یخوا یگفتم: )) م دهیبر دهیبر
 کشند.(( یبا تکان سر جواب داد: )) اول سگ ها رو م یر

 یسههنگ قبر مرمر کیقدم عقب تر رفتم، خوردم به  کیزدم: ))نه!(( و  ادیفر
ست بدهم، ول یزیکوتاه و چ ست خودم را  کیبا  ینمانده بود تعادلم را از د ج

 .دمیاز سنگ کنار کش
اش که غم و غصههه  رهیت یاز چشههم ها ری.(( غدینیرو بب نهای)) قرار نبود شههما ا

 تفاوت بود. یب کشیصورت بار د،یبار یازشان م



ما چ ته د د،یبدون یزی)) قرار نبود شهه ند هف تا چ ق   بان "  دهی. من " دگهیالا
و مطمئن بشههم که زودتر از  رمینظر بگ ریبود که شههما رو ز نیهسههتم. کارم ا

 .((دینیرو نب نهایموقع، ا
به من نزد کی که تو  یبرق یبه هم افتاد و داغ مانیشهههد، چشههم ها کیقدم 

 را سوزاند. مینگاهش بود، چشم ها
 ؟یاتاقم بود یتو تو ؟یکرد ی_ تو از پنجره مرا تماشا م

باره  یم یبا تکان سههر جواب مثبت داد. )) من قبال تو خونه شههما زندگ دو
ضمن حرف زدن،  جلو آمد و من ناچار عقب رفتم و از  گریقدم د کیکردم.(( 

 .دمیپشت به سنگ مرمر سرد چسب
 بان هستم.(( دهی)) من د

و سههوزنده اش فرار کنم. دلم  رهیانداختم که از نگاه خ یگرید یرا به جا نگاهم
صدا کنم و ازش کمک بخواهم، ول ادیست فرخوا یم  یلیخ یبزنم و جاش را 

 از ما دور بود، و ترس مرا فلج کرده بود.
 .میدار اجیما به خون تازه احت ،یدون ی_ م

 ((ه؟یمنظورت چ ؟یزدم: )) چ ادیفر
 یکدوممون زنده نم چیمونه. ه یشهههر بدون خون تازه زنده نم نی_ شهههر... ا

شههما  میچرا ما مجبور بود یفهم یآماندا! م ،یفهم یم ی. خودت بزودمیمون
 ... به خونه مرگ.میخونه دعوت کن نیرو به ا

 دمیافتاد، د یو به چپ و راسههت م دیپر یم نییکه به سههرعت باال و پا ینور تو
 شود. یم کیو بهمان نزد دیآ یکه جاش دارد به طرف ما م
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رو  یکن. هر کسهه دایفر رو پن کیدلم گفتم، بدو جاش، فرار کن. زودباش.  تو
 .اریکه شده، با خودت ب

 ادیتوانسههتم با زبانم آنها را فر یگفتم. پس چرا نم یکلمه ها را تو ذهنم م نیا
 بزنم؟

؛ بود ستادهیو زننده تر شد. حاال درست جلو من ا دتریشد یر یچشم ها برق
 احساس بود. یاش مصمم و ب افهیق

شلوار ج ی!(( حتی)) ر شت  سرد نیاز پ شت پاها یهم   میسنگ مرمر را پ
 کردم. یحس م

کار واشی یلیخ فت: )) خراب کارو خراب  یبان بودم، ول دهیکردم. من د یگ
 کردم.((

 ؟یچه کار کن یخوا ی... می_ ر
 برق زد و گفت: )) واقعا متاسفم!(( شیها چشم

 .ندازدیمن ب یبکند و رو نیبرداشت که خودش را از زم زیخ
آمد. دهنم را باز کردم که جاش را  یکردم. نفسههم در نم یم یخفگ احسههاس

 .امدین رونیب ییصدا یصدا کنم، ول
 کجا بود؟ جاش؟

 .دمینور چراغش را ند یقبر نگاه کردم، ول یها فیرد به
سر من معلق ماند  یو تو هوا شناور شد. باال دیباال کش نیخودش را از زم یر

 راه نفسم را بست، جلو چشمم را گرفت، خفه ام کرد. یجور کیو 
 خودم فکر کردم، من مرده ام. مرده. با

 من هم مرده ام. حاال



 .دیدرخش ینور ،یکیوسط تار کدفعهی
 هالوژن. یو قو دیافتاد، نور سف یبه صورت ر نور

 یچه خبره؟ آماندا... چ نجای: )) ادیپرسهه یریو ز یعصههب یبا صههدا جاش
 شده؟((

_ که مث   یو گوش خراشهه ریز ی. با صههدانیزم یو افتاد رو دیکشهه ادیفر یر
ش یزوزه باد سته پنجره تو ب شهیبود که از  شش دیایشک  _ نجوا کرد: )) خامو

 کن! خاموشش کن!((
نگه داشت و گفت: )) چه خبره؟  یصورت ر یچراغ را رو یجاش نور قو یول

 ((؟یکن یچه کار م یتو دار
را آرام  کردم تپش قلبم یکم توانستم نفس بکشم. به نور چراغ زل زدم و سع کم

 کنم.
 دمید یمن م یداد که از خودش محافظت کند، ول یرا تکان م شیبازوها یر

 افتد. نور کار خودش را کرده بود. یم یکه چه اتفاق
شد  زانیصورتش ش  شد، بعد آو یشد. همه جا یداشت ذوب م یر پوست

 .نییه سرش افتاد پاو از کاس
توانسههتم نگاهم را از آن بردارم؛  یمانده بود و نم رهینور خ رهیبه دا میها چشههم

 شد. یشد، آب م ینور تا م ریز یپوست ر
از حدقه در آمدند،  شیآمدند، چشم ها رونیپوستش ب ریز یاستخوان ها یوقت

 افتادند. نیزم یصدا رو یاز حدقه در آمدند و ب شیچشم ها
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سر جا نکهیبا ا جاش  حرکت نگه یشده بود، چراغ را ب خکوبیم شیاز ترس 
به آن جمجمه نگاه م یداشههته بود و هر دو ب که  یدر حال م،یکرد یحرکت، 

بهمان  شیچشم ها اهیو س یخال یو کاسه ها دیخند یدهان گشادش بهمان م
 زل زده بود.

 !((ی: )) وادمیکش غیقدم به طرف من برداشت و من ج کی یر
 رفت، در حال سقوط بود. یمتوجه شدم؛ او راه نم یفور یول

 ... ودمیجسههت خودم را کنار کشهه کیبشههود، با  نینقش زم یر نکهیاز ا قب 
چلپ تهوع  یسههنگ مرمر خورد و با صههدا یجمجمه اش محکم به باال یوقت
 .دمیکش ییصدا یب غیج اریاخت یشکست، ب یآور

 یرا محکم گرفت و سع میداد زد: )) بجنب! آماندا... زود باش!(( و بازو جاش
 کرد مرا با خودش بکشد.

مشت استخوان، ال  کیچشم بردارم. که حاال جز  یتوانستم از ر یمن نم یول
 نمانده بود. یازش باق یگرید زیکپه لباس مچاله، چ کی یبه ال

 !فتی_ آماندا، راه ب
جاش. ال  یبودم؛ همپا دنیخودم بفهمم، مشههغول دو نکهیوقت، قب  از ا آن

ها پا که  جا  ند،یکشهه یم میآن به طرف  یطوالن یها فیاز رد یکیتو  د قبر، 
 یسههنگ قبرها م ینور چراغ رو م،یدیدو یطور که م نی. همدمیدو یم ابانیخ

سا شان م یمحو هیافتاد،  شبنم  منر یچمن ها یداد و از آنجا رو یاز آنها ن و 
 افتاد. یزده م
 !((میبر نجایاز ا دی. بامیبه پدر و مادر خبر بد دیگفتم: )) با بلند



باور نم جاش باورم نم یگفت: ))  ند! خود من هم  به  یکن شهههه، چه برسهههه 
 اونها!((

مون حرف دیداد. گفتم: )) با یآسفالت صدا م یگرپ و گرپ رو مانیها یکتان
 .((رونیب مشونیکش یرو باور کنند! اگر نکنند، با زور از خونه م

و نور چراغ راهمان را  میدیدو یم کیسهههاکت و تار یها ابانیتو خ همچنان
 رونیب یخانه ها نور یها چراغ داشتند، نه از پنجره ها ابانیداد. نه خ ینشان م

 نبود. یها هم اثر نیآمد. از چراغ ماش یم
 .میشده بود یکیتار یایدن وارد

 .میحاال وقتش بود که از آنجا برو و
کردم که مطمئن  ی. من مرتب پشههت سههرم را نگاه ممیدیراه را تا خانه دو هیبق

 بود. ی. محله ساکت و خالدمیکس را ند چیکند. ه ینم بمانیتعق یبشوم کس
س یوقت ر طور ه یدرد گرفته بود؛ ول دنیاز دو یبدجور میپهلو م،یدیبه خانه ر

شک یکه با برگ ها یشن یبود، خودم را از راه ورود شده بود، باال  دهیخ فرش 
 جلو خانه رساندم. وانیو به ا دمیکش

 چهاردهم فص 
 دوم... قسمت

با هم فر در جاش هر دو  ه  دادم و من و  پدر! میدیکشهه ادیرا  مادر!   (( :
 ((د؟ییکجا

 .سکوت
 . همه چراغ ها خاموش بود.منیتو اتاق نش میدیدو
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 د؟یینجای_ مادر! پدر! ا
کرد. تو دلم به پدر و مادر گفتم،  یهنوز درد م میزد و پهلو یبه شههدت م قلبم

 .دیخونه باش یکنم تو ی. خواهش مدیباش نجایکنم ا یخواهش م
 . نبودند.میخانه را گشت یجا همه

عهی جاش پارت ادشی کدف مه  قابل مد: ))   یاز اون مهمون هنوز یعنی! یآ
 برنگشتند؟((

 یمک می. درد پهلومیزد یو هر دو نفس نفس م میبود سههتادهیا منیاتاق نشهه تو
اتاق هنوز هم حالت  یبهتر شههده بود. همه چراغ ها را روشههن کرده بودم، ول

 داشت. یو دلهره آور کیتار مهین
 دو صبح بود. کینگاه کردم. ساعت نزد یسربخار یساعت رو به
 تا حاال آمده باشند.(( دیگفتم: )) جاش، با یو لرزان فیضع یصدا با

 : )) کجا رفتند؟ شماره تلفن نگذاشتند؟((دیرفت طرف آشپزخانه و پرس جاش
چه سههراغ دفتر میرفت کراسههتیرفتم و تو راه، چراغ ها را روشههن کردم.  دنبالش

 یم ادداشههتی مانیآن برا یرو شهههیکه پدر و مادر هم نتیکاب یرو ادداشههتی
 نوشتند.
 بود. دیسف دفترچه

شم . از چدهیترس یلیجاش معلوم بود که خ ی!(( از صدامیکن داشونیپ دی)) با
 .((میبر نجایاز ا دی. )) بادیبار یگشادش ترس م یها

 ؟یسرشان آمده باشد، چ ییبال اگر



بان ب نیبود ا کینزد به ز  یبه موقع جلو خودم را گرفتم. نم یول اورم،یفکر را 
 نیجاش را بترسهانم. به عالوه، احتماال خودش هم به ا نیاز ا شهتریخواسهتم ب

 فکر افتاده بود.
ش به شت منیاتاق ن : دیجاش پرس .مینگاه کرد رونیب یکیو از پنجره به تار میبرگ

 ((م؟یرو خبر کن سیپل دی)) نبا
ر اچه ک دیدونم با یسههرد فشههار دادم و گفتم: )) نم شهههیداغم را به شهه یشههانیپ

باشههند که  نجایخواد ا یخواد پدر و مادر برگردند خونه. دلم م ی. دلم ممیکن
 .((میبر نجایاز ا میبتون

 ((؟یقدر عجله دار نیاز پشت سرم گفت: )) چرا ا یدخترانه ا یصدا
 .میو برگشت میدیکش غیو جاش ج من

 بود. ستادهیوسط اتاق ا نهیسامرست دست به س کارن
 !((ی... تو مردیاز دهنم در رفت: )) ول اریاخت یب

 زد. یو تلخ نیغمگ لبخند
از آنها چراغ ها را خاموش کرد و گفت:  یکیهم از راهرو آمدند.  گریبچه د دو

 روشنه.(( و هر دو رفتند کنار کارن. یادیز نجای)) ا
هر ظا نهی... کنار شههوم گریبچه مرده د کی... نیفرانکل یجر گر،یبچه د کی

شت و روز اول باال یکوتاه اهیس یکه موها یشد. و بعد، همان دختر پله  یدا
 .ستادیمن ا یبودمش، آمد کنار پرده و پهلو دهیها د

شم ها یلبخند م یهمگ ش یتو نور کم اتاق م شانیزدند، چ  یو همگ دیدرخ
 شدند. یم کیذره ذره به من و جاش نزد
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ش غیبود، ج بهیخودم هم غر یکه برا ییصدا با  یم د؟یخوا یم ی: )) چدمیک
 ((د؟یچه کار کن دیخوا

 .((میکرد یم یگفت: )) ما قبال تو خونه شما زندگ یمیبا لحن مال کارن
شههده؟ حاال ما تو خونه  یچ دیدون یدنبال حرف را گرفت: )) و حاال؟ م یجر

 !((میکن یم یشما مردگ
خنده؛  ریشهههدند، زدند ز یم کیکه به من و جاش نزد یبچه ها در حال هیبق

 خشک و بد صدا. یخنده ها
 خوان ما رو بکشن!(( یزد: )) م ادیفر جاش

. آن قدر میرفت یآمدند. من و جاش عقب عقب م یها در سههکوت جلو م بچه
نداختم که ا کیبه دور و بر اتاق تار ی. نگاهدیتا پشههتمان به پنجره چسههب میرفت

 کنم. دایپ یراه فرار
 وجود نداشت. فرار یبرا یراه

نم، فکر ک نکهی.(( بدون ایمهربون باشهه یلیآمد خ ی)) کارن... تو که به نظر م
 .ختیر رونیکلمه ها از دهنم ب نیا

ون گفت: )) مهرب ینیحالت و غمگ یب یشد و با صدا شتریب شیچشم ها برق
 .((نجایاومد ا نکهیبودم، تا ا

موقع مهربون و  کیما  روح گفت: )) همه یب یکارپنتر با همان صههدا جورج
 .((میحاال مرد یخوب بودم، ول

ست هامیما بر دی)) بگذار سپر جلو خودش  شی!(( جاش د را باال آورد و مث  
 .((میما بر دیکنم... بگذار یگرفت: )) خواهش م

 هم همان خنده خشک و خشن. خنده مرده. باز



 یکیخود تو هم  ،یداد که: )) نترس آماندا، چشههم به هم بزن یمرا دلدار کارن
 .((دیخونه دعوت شد نیبه ا نیهم ی. براییاز ما

 .دیلرز یم می(( صداه؟ی)) هان؟ منظورت چ
 یزندگ نجایآن، ا یکه همه، اول که به دارک فالز م ییخونه مرگه. جا نجای)) ا

 هنوز زنده اند.(( یوقت یعنیکنند.  یم
 .دندیهر هر خند یبامزه آمد و همگ هیحرف به نظر بق نیا

 پدر ما...(( یعمو یکند: )) ول فیشروع کرد که تعر جاش
سخرگ کار شم ها یسرش را تکان داد، برق خنده و م شد و  شیتو چ شن  رو

ود که حقه ب کیفقط  نی. استیدر کار ن یبزرگ یگفت: )) متاسفم جاش! عمو
. سال نجایا انیب دیعده آدم جد کی دیبار، با کی ی. سالنجایشما رو بکشونه ا

مد شیپ یها تا امیکرد یخونه زندگ نیو تو ا میما آ کهی...  . امسهههال میمرد ن
 نوبت شماست.((

زد، گفت: )) ما  یم یتو نور کم اتاق به قرمز شیکه چشههم ها نیفرانکل یجر
 ((.میدار اجیبار به خون تازه احت کی یما سال ،یدون ی. ممیخون تازه الزم دار

 سر من و جاش شناور شدند. یآمدند، باال یطور که در سکوت جلو م همان
 را بستم. می. احتماال نفس آخرم را. و چشم هادمیکش یقیعم نفس

 زند. ینفر در م کی دمیوقت بود که شن آن
 که چند بار تکرار شد. یبلند ضربه
 زده بود. بشانیروح مانند، غ یرا باز کردم. بچه ها میها چشم

 داد. یم یدگیترش یبو هوا
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 .میو مبهوت به هم نگاه کرد جیضربه دوباره بلند شد و من و جاش گ یصدا
 داد زد: )) حتما پدر و مادرند!(( جاش

به طرف در دو هر تارمیدیدو  به م شیپا یکی. جاش تو   جلو و مب  زیگرفت 
 .دمی. من زودتر به در خانه رسنیافتاد زم

 ((د؟یزدم: )) مادر! پدر! تا حاال کجا بود ادیو فر دمیرا با فشار کش در
تو هوا نگهشههان  یرا دراز کردم که هر دوشههان را بغ  کنم... ول میها دسههت

 آمد. رونیب میاز گلو ییصدا یب ادیداشتم. دهنم باز ماند و فر
به من رسهه جاش تازه  با ه دهیکه  قا جانیبود،  فت: )) آ ما فکر م یگ  یداز! 

 ...((میکرد
 ،یباز کردم و ذوق زده گفتم: )) وا شیرا برا یودم آمدم، در توربه خ کدفعهی

 خوشحالم!(( دنتونیداز، چقدر از د یآقا
 پانزدهم فص 

 دوم... قسمت
کرد  نگاه به من کیتو هم رفته بود،  یاز نگران پشیداز که صورت خوش ت یآقا
صدا یزینگاه به جاش: )) بچه ها... چ کیو  د گفت: بلن یشده؟(( و بعد با 

 !((دمی)) خدا را شکر! به موقع رس
جمع شههد.  میاشههک تو چشههم ها یراحت شههد و از خوشههحال المیخ کدفعهی

 داز... من...(( یکنم: )) آقا فیتعر شیشروع کردم که برا
ش میبازوها شت و به خدیرا محکم ک سرش نگاه کرد و گفت: ابانی. برگ شت   پ

 یرا با موتور روشههن، تو راه ورود نشی.(( ماشههمی)) االن وقت حرف زدن ندار



ما نشده، ش ریتا د دیکوچکش روشن بود. )) با یپارک کرده بود. فقط چراغ ها
 ببرم.(( نجایرو از ا

داز هم  یاگر آقا م،یبعد شهههک کرد یول م،یو جاش اول دنبالش راه افتاد من
 ؟یاز آنها باشد، چ یکی

نگه داشههت. نگاه  مانیرا برا ی.(( و در توردیداز اصههرار کرد: )) عجله کن یآقا
تار ینگران بانیخ یکیبه  بدجور ا مانم  فت: )) گ خت و گ ندا تو خطر  یا
 .((میافتاد

 شدم. قیدق د،یبار یکه ترس از آنها م ش،یچشم ها به
که بگو یم نمیخواسههتم بب یم ماد کرد. شههروع کردم  به او اعت : )) میشههود 

 ...((یول
مردم دورمون حلقه زدند.  کدفعهیبودم، که  ی_ من با پدر و مادرتون تو مهمون

 شدند. یم کیطور... بهمون نزد نیدور من و پدر و مادر شما. هم
 کردند. یخودم فکر کردم، همان طور که بچه ها من و جاش را محاصره م با

نگاه به پشت سرش انداخت و گفت: )) ما حلقه محاصرشون رو  کیداز  یآقا
از  یهمگ دی. بادی. زود باشههمیتشههون فرار کردو هر طور بود از دسهه میشههکسههت

 حاال!(( نی. هممیفرار کن نجایا
قامیبر ایجاش گفتم: )) ب به به آ پدر و دمیداز کردم و پرسهه ی.(( و رو   (( :

 مادرمون کجا هستند؟((
 .یدونم تا ک یدم. فعال جاشون امنه. اما نم ی. نشونتون مدیفتی_ راه ب
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از . ابرها از هم بمیشههد ریسههراز نیو به طرف ماشهه میرفت رونیاز خانه ب دنبالش
 .دیدرخش یتو آسمان سحر م یرنگ یشده بودند. ماه نقره ا

من نگه  یداز در جلو را برا یشد، آقا یسوار م نیکه جاش عقب ماش یحال در
 .((هیعوض زشیشهر همه چ نیداشت و گفت: )) اصال ا

 ی. وقتدیاز در را به هم کوبد یانداختم و آقا یصهندل یخودم را رو تیرضها با
 دونم. من و جاش، هردومون...(( یپشت فرمان نشست، گفتم: )) آره، م

از  م،ینتویبهمون برسههند، تا م نکهیقب  از ا دیرا قطع کرد و گفت: )) با حرفم
 یرفت و با صدا نییپا ی.(( و دنده عقب، با سرعت از راه ورودمیدور بش نجایا

 .دیچیپ ابانیبه خ یگوش خراش ریرجیج
س شما به موقع ر شکر که  ست. بچه دیدی_ بله. خدا رو  . خونه ما... پر از بچه 

 مرده و ... یها
از ترس گشههاد شههده بود، گفت: )) پس تو اونها رو  شیداز، که چشههم ها یآقا
 فشار داد. شتری(( و پدال گاز را ب؟یدید

ش نیینگاه کردم و پا رونیب یارغوان یاهیس به سمان، خور  دمیرا د ینارنج دیآ
 .دیکش یدرخت ها سرک م یکه کم کم داشت از باال

 : )) پدر و مادرمون کجا هستند؟((دمیپرس ینگران با
جلو را  میمستق نیماش شهیاز ش ،ینگران و عصب افهیداز همان طور که با ق یآقا

ست که تو زم کیکرد، جواب داد: ))  ینگاه م ستان ه  نیتئاتر روباز کنار گور
درخت بزرگ هم روش رو پوشههونده. فکر کنم جاشههون امنه.  کیکنده شههده و 

 به فکرش برسه اونجا رو بگرده.(( یگمان نکنم کس
 .((مشیدیگفت: )) من و آماندا د جاش



 عقب جرقه زد. یاز صندل دیو سف ینور قو کدفعهی
 

 پانزدهم فص 
 سوم... قسمت

 بود؟(( یچ نی: )) ادیعقب نگاه کرد و پرس نهییداز تو آ یآقا
با خودم  جاش خاموش کرد و جواب داد: )) چراغ قوه من.  چراغ قوه اش را 

آد باال.  یداره م دیخورشهه گهید یالزممون بشهههه. ول دیآوردمش، گفتم شههها
 خوره.(( یبه دردم نم گهیاحتماال د

ق . به ذومی. کنار گورسههتان بودسههتادیا ابانیترمز و کنار خ یرو دیداز کوب یآقا
 شدم. ادهیپ نیاز ماش عیپدر و مادرم، سر دنید

سمان ض کیهنوز تار آ سمت ها یبود و تو بع ش یپرتوها شیق  دهید ینور بنف
از  خواست یداشت که تازه م یا رهیت یشک  بادکنک نارنج دیشد. خورش یم

کج و کوله  یها فیپشهههت رد ابان،یبزند. آن طرف خ رونیدرخت ها ب یباال
 اترئت یکه آن آمف یا دهیهمان درخت خم دم؛یدرخت را د رهیسنگ قبر، شبح ت

 کرد. یم یمرموز را مخف
ش یداز ب یآقا ست و گفت: )) عجله کن نشیصدا در ما ر . مطمئنم که پددیرا ب

 شدند.(( تابیشما ب دنید یو مادرتون برا
ها با ند یقدم  تاد دنیراه رفتن و دو نیب یزیکه چ یت به آ میبود، راه اف ن که 

بانیطرف خ تاب ممیبرو ا جاش چراغ قوه اش را تو دسههتش  به مرز  ی.  داد. 
 !((یتزد: )) پ ادیو فر ستادیا کمرتبهیجاش  م،یدیگورستان که رس یچمن کار
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 یوقبر که ر فیرد کیکه در کنار  دمیرا د دمانینگاهش را گرفتم و سگ سف رد
 رفت. یقرار گرفته بودند، سالنه سالنه راه م یبیسراش کی

 .دی!(( و به طرف سگ دویدوباره صدا زد: )) پت جاش
 یتدرباره پ یکه ر میاز جا کنده شد. هنوز فرصت نشده بود به جاش بگو قلبم

 گفته. یچ
 زدم: )) نه، جاش! نرو!(( صدا

با  .(( ومیجله کنع دی. بامینگران به من گفت: )) وقت ندار افهیداز با ق یآقا
 بلند جاش را صدا کرد که برگردد. یصدا

رها، تا قب یو البه ال دمیاز جا پر ریرا گفتم و مث  ت نیرم دنبالش.(( ا ی)) من م
ستم تند دو یآنجا که م صبر کن!  دمیتوان سم. )) جاش! جاش!  که به برادرم بر

 مرده!(( ینرو! جاش... پت ینرو! دنبال پت
کرد و  یرا بو م نیانداخته بود، زم نییسرش را پا یبود؛ پت دهیبه سگ رس جاش

 یتوجه به جاش، خوش خوشک راه خودش را م یبدون آنکه باال را نگاه کند، ب
 کرد و افتاد. ریسر کوتاه گ یسنگ باال کیجاش به  یپا کدفعهیرفت. 

سنگ قبر و تق ادشیفر ستش در آمد، خورد به  شد؛ چراغ قوه از د دا ص یبلند 
 د.کر

 خودم را بهش رساندم. )) جاش... حالت خوبه؟(( یفور
 به رو به رو دوخته شده بود. شیشکم افتاده بود و چشم ها یرو

 نشده؟ تیزی_ جاش جوابم را بده. چ
ش شیها شانه شم ها یباال، ول دمشیرا گرفتم و ک  یاو باز هم با دهن باز و چ

 کرد. ینگاه م شیگشاد، به رو به رو



 _ جاش؟
 در آمد: )) نگاه کن.(( شیصدا االخرهب

ضربه نخورده  دمیفهم یوقت سرش  س نف امده،یسرش ن یگرید یبال ایجاش 
 .دمیکش یراحت

کرده بود، اشههاره کرد و دوباره گفت: )) نگاه  ریبه آن گ شیکه پا یسههنگ قبر به
 کن.((

 با دقت قبر را نگاه کردم. یکیرا برگرداندم و تو تار میرو
 کردم: یصدا لب خوان یسنگ را ب یرو یها نوشته

 1950-1980داز  کامپتون
 .تمفیشدم که ن زانیو منگ شدم. به جاش آو جی. گدنیشروع کرد به چرخ سرم

 داز. کامپتون
در بزرگش پ ایقبر پدر  نیگفته بود که تنها کامپتون خانواده است، پس ا خودش

 نبود.
 داز هم مرده بود. یطور، پس آقا نیا که

 . مرده. مرده.مرده
 از آن مرده ها. یکیاز آنها بود.  یکیهم  داز
و . تمی. ما تو محاصههره بودمیبه هم نگاه کرد یارغوان یکیو جاش تو آن تار من

 محاصره مرده ها.
 م؟یخب، حاال چه کار کن دم،یخودم پرس از

 م؟یکار کن چه
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 .((میفرار کن نجایاز ا دیگفتم: )) بلند شو، با یخفه ا یصدا با
 .میبود دهیجنب رید یول
 شانه ام را محکم گرفت. ،یدست قو کی

نگ س یرا تنگ کرده بود و نوشته ها شیکه چشم ها دمیداز را د یو آقا برگشتم
 خواند. یقبر خودش را م

شت زده بودم، که ب دیقدر نا ام آن سردرگم و ... و وح  زدم: )) ادیفر اریاخت یو 
 هم!((داز... شما  یآقا
سبتا غمگ با سوزنده اش را  یعنیگفت: )) من هم.  ینیلحن ن همه ما.(( و نگاه 

 دوخت. میبه چشم ها
ها یشهههر معمول کی نجایا یزمان کی))  ما هم آدم  . میبود یمعمول یبود. 

 نکهیا ا. تمیکرد یشهههر کار م رونیب یسههاز کیتو کارخونه پالسههت شههترمونیب
گاز زرد رنگ. تمام  کیآمد،  رونیاز کارخونه ب یزیچ کیآمد.  شیپ یحادثه ا

سر که  میدیفهم ی. وقتمیدی... و نفهممشیدیکه ند عیشهر رو گرفت، اون قدر 
نبود. همه مون مرده  یشهههر معمول کی گهیشههده بود و دارک فالز د رید یلیخ

شد و رفت. ول میآماندا! مرد م،یبود ست یو تموم  ست. نتمیریآروم بگ مینتون  میون
 زنده.(( ی. دارک فالز شد شهر مرده هامیبخواب

 ((د؟یکن یزحمت گفتم: )) حاال با ما چه کار م به
 مرده داشههت کی. سههتمیپا با یتوانسههتم رو یکه نم دیلرز یآن قدر م میزانوها

 زل زده بود. میمرده تو چشم ها کیچالند.  یشانه ام را م
م. کرد ینفسههش را حس م یدگیترشهه یبودم، بو کیکه آن قدر بهش نزد حاال

 بو دماغم را پر کرده بود. یسرم را برگرداندم، ول



و  نگاه غضبناک ستاد،یما ا یرو به رو یبلند شد، با ژست خشن نیاز زم جاش
 : )) پدر و مادر ما کجا هستند؟((دیداز انداخت و پرس یبه آقا یسرزنش بار

و سالمند. حاال با  حیزد و گفت: )) جاشون امنه، صح یمیداز لبخند مال یآقا
 !((دیدور هم جمع بش ی. وقتشه که خانوادگنییایمن ب
ستش خالص کنم، ول یسع شانه ام قف   یکردم خودم را از د ستش به  انگار د

 زدم: )) ولم کن!(( ادیشده بود. فر
 بازتر شد و گفت: )) آماندا، مردن درد نداره.(( لبنخندش

 .((نیایبدهد. )) با من ب یخواست مرا دلدار یبود، انگار م میمال لحنش
و چراغ  نیزد رو زم رجهیشهه ،یجهش ناگهان کیزد: )) نه!(( و با  ادیفر جاش

 قوه اش را برداشت.
 )) آره جاش! نورش رو بنداز بهش!((

 یتوانست همان طور که ر یم ییتوانست نجاتمان بدهد. روشنا یم ییروشنا
 ببرد. نیم از بداز را ه یرا نابود کرد، آقا

 التماس گفتم: )) زود باش... نور رو بنداز روش!(( با
به چراغ ور رفت و بعد آن را رو به صههورت وحشههت زده  یبا دسههتپاچگ جاش

 داز گرفت و دکمه اش را زد. یآقا
 .فتادین یاتفاق
 از نور نشد. یخبر

 خورد به سنگ قبر... ی_ شکسته... گمانم وقت
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شدت م قلبم صورت آقا یبه  شتم و به   یروزیداز نگاه کردم. لبخند پ یزد، برگ
 صورتش بود. یرو
ش یآقا سرعت از رویدیداز به جاش گفت: )) زحمت ک لب  ی!(( و لبخند به 
 پاک شد. شیها
ست ز افهیهم جوان و خوش ق ادیز ک،ینزد از شم ها رینبود. پو ور آمده  شیچ

 بود. زانیبود و ش  و ول آو
به آسههمان  یبچه ها!(( و بعد نگاه دیفتی  داد و گفت: )) راه بداز مراه یآقا

به نوک درخت ها بود و آسمان  دنیدر حال باال آمدن و رس دیانداخت؛ خورش
 شد. یکم کم داشت روشن م

 مکث کرد. جاش
 د،ی!(( و شانه مرا ول کرد و با حالت تهدفتی: )) گفتم راه بدیداز بهش توپ یآقا

 قدم به طرف جاش برداشت. کی
مصرفش انداخت. آن وقت دستش را برد عقب و  یبه چراغ قوه ب ینگاه جاش

 داز. یچراغ قوه را پرت کرد رو سر آقا
ِِ ِ چندش آور یقوه با صههدا چراغ ِِ ِِ  یشههانیبه هدف خورد؛ وسههط پ یجرِق

ه اش ب یشههانیپ یرو یداز فرود آمد، پوسههتش را پاره کرد و سههوراب بزرگ یآقا
 وجود آورد.

از تعجب گشاد شد. مات و مبهوت،  شی. چشم هادیکش یداز نعره بلند یآقا
از  اش یمتر از جمجمه خاکستر یدستش را به طرف سوراب برد، که چند سانت

 زده بود. رونیآن ب
 زدم: )) جاش، بدو!(( ادیفر



ذاشههته رار گخودش پا به ف م،یمن بگو نکهیکار نبود، قب  از ا نیبه ا یاجیاحت
 .دیدو یزاگ م گیقبرها، ز یبود و ال به ال

 .دمیهم مث  باد دنبالش دو من
وتلو شکافته اش را گرفته بود، تل یشانیداز پ یبه پشت سر انداختم؛ آقا ینگاه

شت، بعد  یخورد و دنبال ما م یم سم ستادیا کمرتبهیآمد. چند قدم بردا ان و آ
 را نگاه کرد.

 بماند. هیتو سا دیروشن شده و با یادیاو ز یکه هوا برا دمیفهم
که از وسههط ترک  ،یمیو قد یبود مرمر ادیسههتون  کیبود پشههت  دهیپر جاش

 کنار جاش. دمیکج شده بود. من هم نفس زنان خز یبرداشته و کم
سرد تک به ستون، با دقت اطراف را نگاه  کیو هر کدام از  میداد هیمرمر  طرف 

 .میکرد
درخت ها حرکت کند، با صورت  هیسا ریکرد ز یم یکه سع یداز در حال یآقا

 گشت. یتئاتر بر م یاخم آلود، به آمف
 آد.(( یدنبالمون نم گهی... دگهیگفت: )) د واشی جاش

س امدهیهنوز هم حالش جا ن دن،یو دو دنیبعد از آن همه ترس چارهیب  نهیبود و 
 گرده.(( یرفت: )) داره بر م یم نییاش بدجور باال و پا

واد بره خ ی. حتما مادهیبراش ز دیو گفتم: )) نور خورش دمیکناره ستون چسب به
 سراغ پدر و مادر.((

 .((هیچراغ قوه نکبت نیا ریگفت: )) همه اش تقص تیبا عصبان جاش
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 بشیو غ دهیکه رفت پشت درخت خم یکردم تا وقت بیداز را تعق یچشم آقا با
 زد.

 ...((دونمینم م؟یچه کار کن دی)) فکرش را نکن، جاش! خب، حاال با
 . نگاه کن!((سسسیبه شانه ام زد و گفت: )) ه یسقلمه محکم جاش

 باشند؟(( یاونها ک یکنیرا نشان داد: )) فکر م یزیبا دستش چ و
 یاه مقبرها ر یکه با عجله ال به ال دمیرا د اهینگاهش را گرفتم و چند شبح س رد

 شده. شانیدایاز کجا پ کدفعهیرفتند. معلوم نبود 
 آمده بودند؟ رونیاز قبرها ب یعنی

 هفدهم فص 
 دوم... قسمت

سا نکهیا یبرا سبز و  نیزم یرفتند که انگار باال یبرسند، آن قدر تند راه م هیبه 
 میمستق شانیکردند و چشم ها یدار، شناورند. همه در سکوت حرکت م بیش

 و با سههتادندیا یهم نم گریسههالم کردن به همد یکرد. برا یا نگاه مروبه رو ر
 دهیانگار به آن طرف کش ؛رفتند یتئاتر م یتند و مصمم، به طرف آمف یقدم ها

 یینامر یبودند و با نخ ها یشههب باز مهیخ یشههدند، انگار عروسههک ها یم
 شدند. یم دهیکش

 نی... نگاه کن! ایگفت: )) وا واشیو  دیسرش را پشت ستون کش یتند جاش
 همه!((

س از شبح  آمد؛  یبه نظر روان و در حال حرکت م زیهمه چ اه،یحرکت آن همه 
 یانگار درخت ها، سنگ قبر ها و ک  گورستان زنده شده اند و به طرف پله ها

 روند. یتئاتر م یآمف یمخف



کارنه. اون هم جورج... و  یکیگفتم: )) اون  واشیدسههتم اشهههاره کردم و  با
 .((هیبق

 هیکه تو خانه ما بودند، دو تا دو تا، و سههه تا سههه تا، با عجله دنبال بق ییها بچه
روند،  یم یانگار که دنبال کار مهم ه،یکردند؛ و مث  بق یها حرکت م هیسههها

 دادند. یشان را انجام م فهیوظ ،یساکت و جد
 .یاز ر ریغهستند،  نجایخودم فکر کردم، همه ا با

 .میما او را کشت چون
 .میمرده را کشت کیو جاش  من

ر فک نیداشت، با سوالش، مرا از ا یکه چشم از آن اشباح متحرک بر نم جاش
ناک ب یها ئاتر  یکن یآورد: )) فکر م رونیوحشههت مادر االن تو اون ت پدر و 

 باشند؟(( یعوض
 ((.مینیبب میبر دیبا ا،یو گفتم: )) ب دمیستون کش یرا از رو دستش
از  زیگذشههت. همه چ دهیشههبح هم از جلو درخت خم نیتا آخر میکرد صههبر

شد. باال ساکت  سمان کیسرمان،  یحرکت افتاد و گورستان آرام و   کالغ تو آ
 و بدون ابر پرواز کرد. یآب

دوال، دوال، خودمان را پشهههت  م؛یتئاتر را افتاد یو جاش هم به طرف آمف من
 .میرفت یجلو م واشیو  میدیکش یسنگ قبرها م

صورت خ راه ساس م یلیرفتن به آن  و پنجاه  ستیکردم دو یسخت بود. اح
 شده ام، گمانم همه اش وزن ترسم بود. لویک
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ستم هر چه زودتر بب یبودم و م تابیو ب نگران ستند نمیخوا ، پدر و مادر آنجا ه
 نه. ای

 .نمشانیخواستم بب یحال هم نم نیدر ع یول
 شان کرده اند. یزندان ه،یداز و بق یکه آقا نمیخواستم بب ینم
 که ... مرده اند. نمیخواستم بب ینم

 نروند. دستم را دراز کردم و جاش را نگه داشتم. شیپ میفکر باعث شد پاها نیا
شت درخت خم در و خودمان را در  میبود ستادهیا دهیآن لحظه، من و جاش پ

 .میکرده بود یزده اش مخف رونیبزرگ و ب یها شهیپناه ر
 یم یهمهمه آهسههته ا یصههدا مان،یپا ریدرخت، از تئاتر ز دهیتنه خم ریز از

 آمد.
خواسههت از بغ   ی(( و منند؟ییگفت: )) پدر و مادر اون پا واشی یلیخ جاش

 عقب. دمشیمن کش یدرخت سرک بکشد، ول
 ما هستند. یپا ری. درست زنندی_ مواظب باش. ممکنه تو رو بب

سش گفت: )) ول جاش شت زده و پر از التما  بفهمم پدر دیمن با یبا نگاه وح
 نه.(( ایهستند،  نجایو مادر ا

 طور. نی_ من هم هم
شد یدو رو هر صمیتنه کلفت درخت خم  ست  صاف یقلی. پو شت. با  یو  دا

 کرده بود، نگاه کردم. کیو تار هیکه درخت آن را سا ن،ییدقت به پا
 !دمشانید و
 

 هفدهم فص 



 سوم... قسمت
تئاتر و جلو همه، سههر پا نگه  یرا از پشههت به هم بسههته بودند و وسههط آمف آنها

 داشته بودند.
ست ها شانیها افهیق شت زده بود. د  شانیمحکم به پهلو شانیناراحت و وح

 یوشده و ر شانیمادر پر یبسته شده بود. صورت پدر مث  لبو قرمز بود. موها
 بود. ختهیاش ر یشانیپ

 بود. نییپا سرش
 پدر و یمرد مسههن تر، پهلو کیکه با  دمیداز را د یخوب نگاه کردم، آقا یوقت

 یجا کی یپله ها گوش تا گوش آدم نشههسههته بود. حت ی. روسههتادهیمادرمان ا
 هم نبود. یخال

 هستند. نجایشهر ا یهمه اهال حتما
 از من و جاش. ریغ همه،
و وحشت زده گوشتم را چالند: )) حاال پدر و  دیرا چسب میبازو کمرتبهی جاش

 کنند.(( یمادر رو هم مث  خودشون م
 آن سراغ ما.(( یفکرم را به زبان آوردم: )) بعد هم م اریاخت یب

جلو  زانیام زل زدم. هر دو با سههر آو چارهیها به پدر و مادر ب هیسهها یال به ال از
 یبودند و انتظار سههرنوشههت وحشههتناکشههان را م سههتادهیسههاکت ا تیآن جمع

 .دندیکش
 ((م؟یچه کار کن دیگفت: )) حاال با جاش
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صحنه  سوالش مرا از جا پراند: )) هان؟(( گمانم آن قدر محو پدر و مادر و آن 
 لحظه حواسم را از دست دادم. کیشده بودم، که 

 تکرار کرد: ))سههوالش را  یچارگیبود، با ب دهیرا چسههب میکه هنوز بازو جاش
 و ...(( سمیوا نجایا یطور نیشه هم ینم م؟یچه کار کن دیگفتم با

 .میچه کار کن دیبا دمیکله ام به کار افتاد و فهم کمرتبهی
 آمد. شیفکر کنم، پ نکهیا بدون

شا از سته گفتم: ))  صله گرفتم و آه شون بد میبتون دیدرخت فا شامینجات  دی. 
 .((ادیاز دستمون بر ب یکار

 زل زد. میبه چشم ها یتابیرا ول کرد و با ب میبازو جاش
و درخت ر نیخودم هم تعجب آور بود، گفتم: )) ا یکه برا یاعتماد به نفسهه با

ئاتر رو  یآمف دیو نور خورشهه فتهیکه ب مید ی. درخت رو ه  ممید یه  م ت
 روشن کنه.((

گاش کن، ادیکشهه غیج یفور جاش هم حاالش  نیدرخت هم نی: )) آره! ن
 !((ستین یعمال افتاده. آره، کار سخت

به  ی. نممییایاز عهده اش بر ب میتوان یبودم که م مطمئن دانم آن همه اعتماد 
 .میتوان یمطمئن بودم که م ینفس از کجا آمده بود، ول

 .میشد یدست به کار م عیسر دیبا
 به نگاه کردم و از ال کیتئاتر تار یتنه درخت، به آمف یاز باال گریدفعه د کی

 بلند شدند که به طرف پدر و مادر بروند. شانیکه همه از جا دمیها د هیسا یال
 . زود باش!مید یبعد درخت رو ه  م میداریبر م زی_ بجنب جاش، اول خ

 .میهر دو چند قدم عقب رفنت م،یبزن یگریحرف د نکهیا بدون



 
تا از جا کنده  میو محکم بده ه  خوب کیاست درخت را  یندارد، کاف یکار

ده در آم نیکامال از زم شیها شهیحاال هم ر نیهم نکهی. مگر نه افتدیبشود و ب
 مو بند است؟ کیو به 

 تئاتر یبه آمف دی... و کارش تمام اسههت. آن وقت نور خورشهه یه  حسههاب کی
 .دی. نور روشن خورشدیخورش ییو طال بایشود. نور ز یم ریسراز
 شوند. یها مچاله م مرده
 کنند. یم دایو مادر نجات پ پدر

 
 .میکن یم داینجات پ یهمگ

 ؟یجاش، حاضر ای_ ب
 پر از ترس، سرش را تکان داد. یو چشم ها یجد افهیق با
 خب. حرکت!(( یلیبلند گفتم: )) خ یصدا با

. میه  دادن دراز کرد یو دست ها را برا میدیدو با سرعت تمام، به جلو دو هر
را  نیخواسههت زم یم مانیکه کفش ها میآورد یفشههار م مانیآن قدر به پاها

 سوراب کند.
فشار  م،یو تا آنجا که زور داشت میدیبعد، خودمان را به تنه درخت کوب هیثان کی

... ه  میو ه  داد م،یدیرا به آن کوب مانیو شههانه ها میبا دسههت ه  داد م،یداد
 ...می... ه  دادمیداد

 جم نخورد شیاز جا درخت
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 زدم: )) ه  بده! دوباره ه  بده!(( ادیفر
نا ام جاش ندا! نم یو گفت: )) نم دیآه کشهه یدیبا  تونم تکونش  یتونم، آما

 بدم.((
 گفتم: ))جاش...(( تیغره رفتم و با عصبان چشم
 عقب که دوباره امتحان کند. رفت

 آمد. یم یو وحشت زده ا یعصبان یصداها نییپا از
 زدم: )) زود باش! ه  بده!(( ادیفر
 م،یآورد یکه به خودمان م یو از شدت فشار دمیکوب یشانه به تنه درخت م با

 آمد. یدر م مانیاز گلو یوانیح یصداها
 مث  لبو سرب شده بود. مانیو صورت ها دهیکش عضالتمان

 _ ه  بده! ول نکن!
 بود پاره بشود. کیام نزد قهیشق یها رگ

 تکان خورد؟ درخت
 .نه
 برگشت. شیدوباره تاب خورد و سر جا یرفت، ول نییکم پا کی

 شد. یآمد، هر لحظه بلندتر م یم مانیپا ریکه از ز ییصداها
 یزدم: )) نم ادیرا از دسههت دادم و درمانده و وحشههت زده، فر دمیام باالخره

 !((میتکونش بد میتون ی! نممیتون
تنه درخت و صههورتم را تو  یو شههکسههت خورده، خودم را انداختم رو خسههته

 گرفتم. میدست ها



به گوشم خورد، نفسم حبس شد و  میغژغژ و جرق جرِق ِ مال یآن صدا یوقت
ش عیسر صدادمیخودم را کنار ک شد تا به حد غرش  ی.  غژغژ بلندتر و بلندتر 

 خواست از هم بشکافد. یم نی. انگار زمدیرعد رس
صد یافتاد، ول شیسرجا بایافتاد. تقر عیسر یلیخ ریپ درخت رعد  یابا چنان 

 .دیلرز نیسقوط کرد، که زم ییآسا
و روشههن شههدن  میسههتادیو هر دو مات و مبهوت ا دمیرا کنار خودم کشهه جاش

 .میتئاتر را تماشا کرد یآمف
 یتابیب ادیخشم. فر ادیوحشت. فر ادیبلند شد. فر ادهایفر یلحظه صدا همان

 .یو دستپاچگ
 به نعره شد. نعره درد. نعره لحظه جان کندن.  یتبد ادهایبعد فر و

به  دیخورش یینور طال ریزنده که ز یتئاتر بودند، مرده ها یکه تو آمف ییها آدم
 گریو چهار دسههت و پا از سههر و کول همد دندیلول یتله افتاده بودند، تو هم م

از  دند،یکشهه یدادند و م یرا ه  م گریهمد دند،یکشهه یرفتند. زوزه م یباال م
 .برسانند هیرفتند تا خودشان را به سا یباال م یزیهر چ

 شده بود. رید گرید یول
شم ها یجلو ستخوان ها جدا  یچ شان از ا ست شت زده و دهن باز من، پو وح

ش شانیشد، بدن ها شد و رو یمچاله و متال شد.  دیناپد نیزم یشد، پودر 
 هم تکه تکه شد. شانیس هاهمراه با بدن ها، لبا

 یشد و استخوان ها یشد، پوست ها ذوب م یم یکه بدن ها متالش یمدت در
دردناک ادامه داشههت.  یادهایآن فر خت،یر یم نیشههد و زم یخشههک خرد م
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خواست خودش را به  یخورد و م یچشمم به کارن سامرست افتاد که تلوتلو م
و  ختیاز سههرش ر کباری شیکه موها دمیتئاتر برسهههاند. د یآمف گریطرف د

که پر از آرزو  یبه من انداخت، نگاه ینگاه نییشد. از آن پا دایسرش پ سهکا
 که پر از افسوس بود. یبود، نگاه

شم ها آن از دندانش را باز کرد و  یافتاد و دهن خال رونیاز حدقه ب شیوقت چ
 نیزم یوو ر دیزد: )) متشههکرم، آماندا! متشههکرم!(( و بدنش از هم پاشهه ادیفر

 افتاد.
. میوحشههتناک را نشههنو یادهایکه آن فر میرا گرفت مانیو جاش گوش ها من
شت دنیتحم  د م؛یرا برگرداند مانیرو ست ی. نممیآن منظره را ندا شا  میتوان تما
 دینور پاک و گرم خورشهه ریتا همه مردم شهههر با آن همه درد و عذاب، ز میکن

 خرد بشوند، پودر بشوند و نابود بشوند.
باره به آمف یوقت شهههده بودند. پدر و مادر،  دیهمه ناپد م،یتئاتر نگاه کرد یدو

ودند ب ستادهیاولشان ا یهمان طور که از پشت به هم بسته شده بودند، سر جا
 .دیبار یم شانیاز صورت ها یو وحشت و ناباور

 ،میدیدو یآزاد کردن آنها به طرفشان م یرامن و جاش که ب دنیو مادر، با د پدر
 لبخند زدند.

 کنم. یمن تا عمر دارم، آن لبخند را فراموش نم و
 

*** 
 



و برگرداندن آنها به محله و خانه  هیجمع کردن اثاث بیزود ترت یلیو مادر خ پدر
 مان را دادند. یمیقد
پدر گفت: )) شههانس  م،یکه از دارک داز برو نیتو ماشهه میختیذوق زده ر یوقت

 .((میمون رو بفروش یمیخونه قد میکه نتونست میآورد
 شیو آماده شد که پا ابانیتو خ دیچیرفت و پ نییپا یدنده عقب از راه ورود پدر

 را از جا بکند. نیگاز بگذارد و ماش یرا رو
ه ب یبار نگاه نیآخر یوسوسه ام کرد که برا یحس قو کی یدانم چرا، ول ینم

 داد زدم: )) پدر، صبر کن!(( کدفعهیو  ندازمیب یمیآن خانه قد
ش به صدا یرا باز کردم و ب نیسرعت در ما ند، زد یم میاعتنا به پدر و مادر که 

ه و ب سههتادمیا اطیرا گرفتم و دوان دوان به طرف خانه رفتم. وسههط ح یراه ورود
 ی_ خاکستر یآب یها هیبود و باز هم همان سا یخانه نگاه کردم؛ ساکت و خال

 را پوشانده بود. شیرو
 خانه قف  شده بود. یشده ها، نگاهم رو زمیپنوتیه مث 

 .ستادمیدانم چه مدت آنجا ا ینم
مرا از  کمرتبهی ،یراه ورود یشن ها یرو نیماش کیخرچ و خرچ الست یصدا

قرمز تو  نشیاست کی دمیآورد. دستپاچه و متعجب برگشتم و د رونیآن طلسم ب
 پارک کرده. یراه ورود

 . پشت سر آنها، پدررونیب دندیپر نیتا پسر بچه همسن جاش از عقب ماش دو
 شدند. آن قدر حواسشان به خانه بود، که متوجه من نشدند. ادهیو مادر هم پ

 .((دمونیهم خونه جد نی. امیدیلبخند زد و گفت: )) خب بچه ها، رس مادر
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 .((هیمیقد یلیکه خ نیا ده؟یکجاش جداز پسرها گفت: ))  یکی
س یشاب در آورد و با طلبکار دنمیو از د دیوقت بود که برادرش مرا د آن : دیپر

 ((؟یهست یک گهی)) تو د
 خانواده هم برگشتند و به من زل زدند. یاعضا هیبق
سر غافلگ کی از سوال آن پ صبرش  کیکرده بود، از  رمیطرف،  طرف هم پدر 

ستش را رو شده و د شدم و ب یتمام  ستپاچه  شته بود. د م آنکه خود یبوق گذا
 کردم.(( یم یبخوام، گفتم: )) اوو... من... آ... من قبال تو خونه شما زندگ

 .دمیدو ابانیوقت برگشتم و مث  باد تا خ آن
آدم  کی اهیلحظه چشمم به شبح س کی یبرا دم،یدو یم نیبه طرف ماش یوقت

 یود، آقاب ستادهیا وانیکه تخته رسم به دست، تو ا نیا دم،یافتاد. از خودم پرس
 داز نبود؟

 داز باشد. یتواند آقا یکه منتظر آنهاست، نم یخودم گفتم، نه، کس به
 ندارد... امکان
شت ش پ سرعت از آنجا  نیسرم را نگاه نکردم. در ما را محکم به هم زدم و با 

 .میدور شد
 انیپا
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