
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 2 

the house next door | بغلی ی خانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 3 

 خانه بغلیرمان 

sDarcy Coate 

 زهرا خداشناس مترجم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 کافه نویسندگان
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 و رمان داستان دسته بندی: ❖

 خانه بغلی عنوان: ❖

ترسناک  ژانر: ❖

 بدون بررسی سطح اثر: ❖

 --     ناظر:  ❖

 تیم ویراستاری مجموعه کافه نویسندگان ویراستار: ❖

 تیم طراحی :طراح ❖

 تیم کپیست مجموعه کافه نویسندگان کپیست: ❖
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 ثر:خالصه ا

 ی خانه کنار در سالی چند که شودمی روایت جو نامبه جوان زنی زبان  از داستان
 جیغ صدای  از شب های نیمه  در او. کندمی  زندگی مارویک نام به ای شده  تسخیر

  خانه   از  باعجله  شب  همان  هاآن .  شودمی  بیدار  مارویک،  ی خانه  ساکنان  ی گریه   و
 . گردندبرنمی جاآن  به شانخانه وسایل کردنع جم برای  حتی  هرگز و کنندمی  فرار

 جو . کندمی مکاننقل جاآن  به تنهاییبه آنا نام به جوان زنی بعد، ماه هشت
  هرگز  جو. دهد هشدار  او به خانه بهراجع  و بزند سر آنا به گیردمی  تصمیم

 . بود   شده  دیر  دیگر  که  آمد  خودش   به  وقتی   اما  کند؛  درگیر  را  خودش   خواستنمی 
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  آزارم  هم قدرهاآن موضوع این. کنممی زندگی شده تسخیر ای خانه کنار در من 
  از  و است  آرام و ساکت  ، «¹مارویک» مسکونی ساختمان اوقات، بیشتر. دهدنمی 
  خزه   قدیمی   های سنگ  از  شده   چیده  دوطبقه  جز  چیزی   من  ی خانه   حصارهای   پشت
 ینوبه  به خانه،. نیست شده خشک رگوان های درخت  و کشویی های پنجره بسته،
  شود   ست*پو  ایوانش  رنگ  آنکه  از  قبل  بود،  نو  که  وقتی  احتمالا .  است  جذاب  خود
 با حتی وجوداین با. رسید می  نظر به باشکوه  شود، کج اششیروانی  ی هاچوب و

  از   هاستمدت  که  باغی  دادن  سروسامان  و  زدهعنکبوت  تار  های پنجره  قاب  شستن
 . داشت پیش در زیادی   راه سابقش  شکوه برگرداندن تا رفته، بین

 راجع  ند،کننمی   نگاه  آن  به.  کنند  دوری   خانه  از  کنندمی   سعی  هایمهمسایه   بیشتر
 خانه جلوی  از خواهندمی  وقتی هاآن  از بعضی درواقع کنند؛نمی  صحبت آن به

  حصار  یک طفق. ندارم را اختیار این من. روندمی خیابان سمتآن  به کنند، عبور
 . کندمی  جدا مارویک ی خانه حیاط از را حیاطم نازک، چوبی

 هر و خانه پشت نمای  به کنممی  آویزان را هایملباس که وقتی  هفته، در دوبار
 گویمنمی . شوممی خیره آن جلوی  نمای  به  دهم،می  آب را ام باغچه  که صبح روز
  کششی   تدریجبه  خانه،  این  ارکن  در  زندگی  سال  چهار  طی  اما  ام؛شده   وابسته  آن  به
  در عجیب شخص یک  مثل موضوع این. است شده  ایجاد آن  به نسبت  من در
 تا اما گذرانم،می او از کردن دوری  با را شب اول ی نیمه . ماندمی  رسمی شام یک

  چه   دانمنمی .  باشد  آنجا  در  فرد  ترینجالب  او  است  ممکن  کنممی  فکر  عصر،  پایان
  ندارد  اطرافش های خانه به شباهتی هیچ خانه این اما ا؛ر چ و ساخته را آن کسی

 . باشد خوبی ی نشانه  این شاید و

  و  یافت افزایش تدریجبه هایمشک . ت اس  شده تسخیر که ستمدتی  دانممی
 ی گربه . داشت وجود کوچکی های سرنخ سری  یک فقط نوامبر، دوازدهم از قبل

  و  نوازش تقاضای  یگانساهم از  و بزند  پرسه محله  در دارد  دوست  بزرگم
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  او . َکَندمی  نکند، رفتار دوستانه او با که  را هرکسی باغچه او. کند رفتاری خوش
 ی باغچه . گذارد نمی قدم  مارویک ملک در  هرگز  اما ت؛سا  خیابان کل صاحب
  و   باشد  شده  کاشته  آن  در  جدید  گیاه  چند  که  نیست  مهم.  کندنمی   رشد  مارویک
.  کردند  تالش که دیدم را زیادی  های خانواده . باشد  هشد آبیاری  بااحتیاط چقدر

 اما  شدند؛می  سیاه و  پژمرده هفته چند از  پس  جوانشان های گل  و هادرختچه
 . کنندمی رشد من های گل تر،طرفآن  سانت  شصت

 نابودی   قصد  ظاهراا .  کردندمی  پرواز  خانه  های پنجره   سمت  به  که  دیدم  را  پرنده  سه
 یگوله  که دیدم و  کردم بلند را سرم. شنیدم برخوردی  ای دص.  داشتند را خودشان
  بدهم   توضیح  توانمنمی .  است  خراشدل .  است  ریخته  خانه  کنار   در  َپر،  از   کوچکی

  درحالی  کنند؛ پرواز مارویک ی خانه به باسرعت گیرندمی  تصمیم هاپرنده  چرا که
  سمت  به وقتهیچ هاآن  اما است؛ ناخوشایند و تاریک بسیار هایشپنجره که

  از  مداوم احتیاطی به  تبدیل هم با چیزها این ی همه . کنندنمی  پرواز من ی خانه
 وجود  کردم  مکاننقل   کنارش  به  که  روزی   از  یاطاحت  این  هم  شاید  یا  شد  خانه  آن

.  شوم  عجیب و کوچک  وقایع ی همه  متوجه  که  بود شده باعث  همین و  داشت
  دانستممی نوامبر، دوازدهم غروب از بعد و نداشتم اعتماد آن به من هرحال،به
 . دارم  کار این برای  خوبی دلیل که

 کهدرحالی .  غلتیدم  پشتم  به  و  کردم  باز  را  هایمچشم.  کرد  بیدارم  زنی  ی خفه  فریاد
  شب .  شدم   خیره  سقف  به   کند،  هضم   را   بودش  برآشفته   چهآن   داشت   سعی  مغزم
 وجود که نسیمی تا بودم گذاشته باز را امپنجره. بود گرم ناخوشایندی  طرزبه

  انگشت .  بود  چسبانده  پاهایم  به  را   امپیژامه  عرق، .  کنم  دعوت  داخل   به  را  نداشت 
  جمع  آنجا در  که را هایمچشم  قی تا دادم  فشار  هایمچشم ی گوشه  به را شستم
 اتاقم  ی پنجره  از  که  نوری   به.  بخوابم  دوباره  تا  زدم  غلت  سپس  کنم؛  پاک  بود  شده
 .بود  بیدار مارویک ی خانه در  کسی. زدم  پلک تابید،می  داخل به
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  هم ید اش یا بودند، گذاشته قدم  بچهایشان های بازی اسباب از یکی  روی  شاید
.  برنگردانده   خود  قبلی  جای به   را   توالت  صندلی  کسی  بازهم  که  بود  فهمیده  مادرشان

  شلیک ردمو در توضیحی  اما باشد؛ فریاد آن برای  توضیحی توانستمی هااین
 ! نه گلوله 

 هایمگوش  هوا گرمای  وجود با و پیچید گوشم در  شلیک صدای . شدم بلند
  پنجره  که نوری  سفید ی جرقه  بلکه بودم؛ نشنیده را شلیک صدای  فقط. لرزیدند
  را  کسی داشتند نیاز شاید کردم فکر. بودم دیده هم شکاند، درهم  را دوم طبقه
 ... آمبولنس پلیس،. کنند خبر

.  زدممی  زنگ اضطراری  ی شماره  به مارویک ی خانه برای  که نبود بارمنلیاو این
 ی خانه  هر از بیشتر ی خیل. بدهند جواب تا کشیدمی  طول خیلی  همیشه هرچند
 .ما خیابان در دیگری 

 فرو خوابم اتاق فرش در شستم انگشتان آمدم،می  بیرون تخت از کهدرحالی 
 در  هاچراغ .  شدم  رد  اتاق  از  همسایه  ی خانه  دندی  برای   میلم  برخالف  تقریباا .  رفتند
  بود  دردناک و بلند قدری به  صدایش . زدمی  ضجه  زنی. شدند روشن خانه سراسر

  سمت  به را دستم. کردمی  التماس چیزی  برای . بفهمم را کلمات توانستمنمی  هک
 .آمد   خانه پشت به نزدیک اتاق از دیگری  شلیک. کردم  دراز تلفنم

  کامالا  من و داشتند فرزند سه هاآن  اما شناختم؛نمی  خوب خیلی را  خانواده آن
  درونم   در  شدید  ترسی .  است   شانکوچک  پسر  به  متعلق   اتاق  آن  که  بودم  مطمئن

  گوشم  کنار را تلفن و گرفتم را اضطراری  های کمک  تلفنشماره . آورد  خود به مرا
 . شنیدم  خشخش  صدای  فقط پاسخ  در. داشتم نگه

. کردمی  روشن کریسمس درخت مانند را  خانه که شدند روشن ری بیشت های چراغ
 ای بچه   و  بود   هدرآمد  شبح   صورتبه  هاده *پر  پشت   از  شکلش  شد،  رد  پنجره  از  مردی 
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  توانستممی . آمد نزدیک زنی. داشت  دیگرش  دست  در  ای اسلحه و دست،  یک در
 . بشنوم را هایشحرف

 ! کنی شلیک تونینمی  تو! «¹جان» کن  ولش! کن ولش -

 که شد تبدیل ای کننده کر جیغ به صدا. پیچیدمی  سکوت در کودک های گریه
  هاآن .  کردممی  دنبال  هاپنجره   از  را  هخانواد  حرکات.  کرد  غرق  خود  در  را  مادر  صدای 

 های پله   از  مارویک  ی خانواده   از  تقلید  به   که  طورهمان .  رفتندمی  پایین  ی طبقه   به
 صدای  هم باز. گرفتم دوباره را اضطراری  ی ره شما رفتم،می پایین امخانه
  تلفن  قبض  که  بود  مانده  یادم  بودم  مطمئن  بود؟  شده  ب*را* خ   تلفنم...  خشخش

 .کنم پرداخت را

 به را صورتم تا شدم خم میز از و ماندم آشپزخانه در. شد باز  مارویک ورودی  در
  روشن گذشت می پنجره  از که  نوری  ی وسیله  به که  هاییهیکل. بچسبانم پنجره
.  بودند  آنجا خانواده کل . کوچک هیکل سه  بزرگ،  هیکل دو. شمردم را  بود شده 
 .گذاشتم نپایی را تلفن و شد  کم ترسم از کمی

 .ماشین تو برو -

  را  تفنگش. برگشت خانه به و گذاشت پایین را بود آغوشش در که کودکی پدر،
 کردمی  استفاده  سپر نعنوابه  آن از بیشتر داشت،  نگه اشنه *ی *س به نزدیک

 نظر  زیر  را  اشخانه  که  همچنان  را  هایشچشم   سفیدی   برق  توانستممی .  سالح  تا
  داد،می  هل عقب صندلی به را هایشبچه  مادر که ورطهمان. ببینم گرفت،می
 . نبست را شانایمنی کمربند او. کردمی  گریه چنانهم  کوچک ی بچه

 .بجنب! جان -

 ای لحظه   حتی  کرد؛  باز  را  در  پشت،  از  دستش  با  و  کرد  تشپ  راننده  صندلی  به  مرد
  شدن   شنرو  صدای   و  شد  ماشین  وارد  یواشکی  که  دیدم.  نگرفت  خانه  از  را  نگاهش
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 هالستیک  کرد،می ترک را خیابان سرعتبه ماشین کهدرحالی. شنیدم  را موتور
 ئن مطم که  بود نامنظم چنانآن  حرکتش مسیر. کشیدند  جیغ ورودی  مسیر روی 
 .کندمی  تماشا هایششانه  پس از را ساختمان هم  هنوز شدم

  را  تلفن  و مفتگر  فاصله آشپزخانه ی پنجره  از. شد  حاکم سکوت دوباره  سرانجام،
 و  فریاد صدای  با دیگر ی همسایه  چند  که کردممی فکر این  به. گذاشتم میز روی 

  هم  هاآن  ؟گرفت تماس پلیس  با هاآن  از کسی  اند؟ شده  بیدار اسلحه  شلیک
  تماشا  عبور هنگام را تصادف ی نه *صح ها،راننده  که شیفتگی همان با من مثل
 ! بودند؟ بیده سچ هایشانخانه ی پنجره  به کنند،می

 . نکردند روشن را شانخانهچراغ  کدامهیچ  بودند، اگر

  برگشتم.  ماندم  آشپزخانه  در  دیگر  ی دقیقه   چند.  ماند  باقی  ساکت  و  تاریک  خیابان
 . رفتم  بال هاپله  از و

 به  را  شانفامیلی  توانمنمی   حتی.  دیدممی  را  خانواده  آن  که بود  باری   آخرین  این
 تا  و بود خانه اسم این. بودند  مارویک ی خانواده  فقط من ای ر ب هاآن . بیاورم یاد

 .بود همین کردم،می   زندگی خیابان آن  در که زمانی

  کس هیچ. برنگشتند هایشانلباس  نکردجمع  برای  صبح هاآن  انتظارم،  برخالف
  دوهفته  برای  اثاثیه،. نکرد  خاموش را هاچراغ  حتی  کسهیچ. نیامد اثاثیه برای 
 . شد  قطع خانه برق و کرد لغو را قرارداد  کسی کهاین تا ماند، اجآن  در کامل

 گرمای در و کردم آویزان هایمپنجره روی  سیاهی های ده *پر دوهفته آن
  شب   چند  آن  در.  شدم   خفه  بودم،  ساخته  خودم  برای   که  داغی  ی کوره   فرسای طاقت
  از  بیش همچنان اام بودم؛ نه*ه*بر کامالا . ماندم بیدار اتاقم، سقف به خیره گرم،
 که ورودی  در از بروم، مارویک ساختمان به داشتم قصد واقع  در. بود گرم حد
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  البته. کنم خاموش را هاچراغ  خودم و شوم داخل است،  نشده قفل دانستممی
 . ترسیدممی  خیلی بود، خانه داخل که چهآن   از. نکردم  را کار این هرگز

  این. ماند خالی ماههشت  مدتبه یکروما ی خانه نوامبر، دوازدهم شب دنبالبه
  بود،  آرام ساختمان زمانآن  در. بودم  دیده خالی  را آن که بود مدتی ترینطولنی 
  تا  شد،می  پوشانده خزه با تدریجبه  و تهرفابخوبه ای تپه روی  که بود غولی مثل
 . دهد تشخیص اطراف های سنگتخته از را آن  توانستنمی  کسی که جایی

  حتی دادم؛می  آب را هاگل  یا کردممی آویزان را هایمرخت  وقتی  ،هاصبح  بعضی 
 . شدم نمی  خیره ساختمان نمای  به

  قبلی  ی خانواده   چرا  دانندمی   مهایهمسایه  از  کدامهیچ  ببینم  تا  پرسیدم  اطراف  از
 های چشم   با  که  چهآن   از  بیشتر  چیزی   نتوانست  کسهیچ  اما  کردند؛  ترک  را  جاآن 

  سمت  آن در که «¹ریچموند فای » به وقتی حتی. کند تعریف دموب دیده خودم
 نظر به متعجب بسیار است، خالی ساختمان که گفتم کردمی  زندگی خانه
 . رسید می

 به انگیزهیجان کمتر  زمان  باگذشت خاطره آن و نکردم فکر  آن هب دیگر سرانجام،
  در   که  شدممی  رد  «فروش  برای »  تابلوی   جلوی   از  قدرآن   اوقات  اکثر.  رسید می  نظر

  اما  نداشت مشکلی. رسید می نظر به ناآشنا برایم شد، فروخته وقتی نهایت
 . رد ذابگ سبیل  که قدیمی رفیقی مانند. بود ناخوشایند همچنان تغییرش

 برداشته جاآن  از کرد،  تغییر «شد فروخته» به تابلو اینکه از بعد  روز چهار تقریباا 
 . کرد توقف خیابان کنار کوچکی ای اجاره  نکامیو روز،همان   بعدازظهر و شد

  هم   خیلی  کنجکاوی .  نیستم  شرمسار   کردن  اعتراف   از  و  هستم  کنجکاوی   آدم   من
  کس هیچ قبلی، ی خانواده  فرار  شب شدم،  متوجه من که جاازآن . است  خوب
  که  شد  باعث  من کنجکاوی . بزند زنگ اضطراری  تلفنشماره  به نکرد سعی دیگری 
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  و  کنم پیدا شدندمی  تلف تشنگی از داشتند کهدرحالی  را شده رها های گربهبچه
  نکرد،  ترک سرکار به رفتن برای  را اشخانه  چهارشنبه روز  «²پارکر آقای » وقتی
  گرسنگی از مردن از را او من کنجکاوی . بود  کرده سکته شب او که شدم متوجه

  مورد در مبگوی که  کشمنمی  خجالت بنابراین داد؛ نجات اش آشپزخانه کف در
 . امشده  کنجکاو جدید خانواده

  قدر آن  اما بود؛ ابری  هوا کهاینوجودبا. بودم  داده آب  را هایمگل  صبح، روز آن
 . بدهم آب هاآن   به ارهدوب گرفتم تصمیم که بود گرم

  بود   مرطوب  هنوز  که  زمینی  پاش،آب   با  و  رفتممی   راه  حصار  امتداد  در  که  درحالی
  تعجب  به  مرا او. کردم نگاه  جدیدم ی همسایه به ی چشمزیر  دادم، می  آب  را

  که  بود  بزرگ کافی ی اندازه به ساختمان. داشتم  را خانواده یک انتظار. انداخت
  نظر  به اما بدهد؛  جا خود در را مادربزرگ و  پدربزرگ طورهمین و بچه سه  حداقل

 .تنهاست  که رسیدمی

  زندگی   برای .  بود  بسته  اسبی   دم   را  اشای قهوه -طالیی  موهای   و   بود  ریزنقش  و  جوان
 .جاآن  در کردنزندگی تنها برای  همچنین. بود کوچک بسیار مارویک ی خانه در

  دانم نمی . دهممی آب  که  کردممی  وانمود همچنان اما بود؛ شده خالی پاشآب 
 تنها کردم،می  حس که بود دلیل این به شاید. ریخت همبه مرا موضوع این چرا

.  رسیدمی   نظر  به  من  از  پذیرترآسیب   بسیار   او   و  نیست  امن  جاآن   در  کردنزندگی 
  واضح  اما دارد؛ احتیاج دوست یک به او کردممی  حس که بود این خاطربه شاید
 زیادی   چیز.  کرد  خالی  را  کامیون  بار  خودش.  ندارد  هم   دوست  یک  حتی  او   که  بود

 . نداشت 

. کنممی  کارچه من ببیند تا زدی م  پرسه بیرون ،  «¹داستی» من، های گربه  از یکی
 . خاراندم را اشچانه زیر
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 بزنم؟  سر بهش  باید ؟«²داست» کنیمی  فکر چی تو_

 جستجو  به هابوته در سپس و زد دستم مچ به گازی  محبت روی  از داستی،
 . خوردن  برای  حشراتی یا هامارمولک  شکار برای  احتمالا . پرداخت

  هرگز. شدند روشن  دوباره ماه هشت  از  بعد اهغ چرا . کردم  نگاه مارویک ی خانه  به
 . بیاندازم  نگاهی هاپنجره  از یواشکی کهاین مگر بودم؛ ندیده را خانه داخل

 سنگ  به بود؟ ترسناک بیرون، ی اندازه  همانه ب هم مارویک یخانه داخل یعنی
 های درخت  و هاخزه . انداختم نگاهی خانه، جلوی  خاکستری  ی شده  تراشیده
 پایین  را  پاشآب   سپس.  اندزنده   رسیدمی  نظر  به  که  بودند  گیاهانی  تنها  ،انگورش 
 . گذاشتم

 یخوب  ی نشانه این اوقات گاهی. هستم کنجکاوی  آدم من گفتم، که طورهمان 
 . است

 « دوم  فصل»

 

  همیشه من. است امسرگرمی آشپزی . کردم آماده «¹مافین» مقداری  باعجله
 ی همسایه  کردممی  احساس اما رم؛اد  دست دم شده پخته چیزهای  سری یک

 پختن برای  هدیه ترینآسان و ترینسریع  مافین. دارد ای تازه چیز لیاقت جدید
 .بود

 در  که  شیرینی  هرچیز  با  سپس  و  کنید  ترکیب  هم  با  را  شیر  و  مرغتخم  آرد،  شکر،
 که داشتم ای رسیده  موزهای  کیک، مقدار آن برای . کنید مخلوط است، دسترس
 . شوند ب* را*خ دبو نزدیک
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 ترینطولنی  دقیقه پانزده  آن. شدند  آماده هامافین  سپس فر، در  دقیقه  پانزده
 .گذاشتممی  سر پشت حالتابه  که بود لحظاتی

 به نسبت بهتری  دید تا رفتم ور آشپزخانه های ده *پر با. کردم تمیز را میزم دوبار
.  گشتم دستمال و سبد دنبال کابینت داخل از  و باشم داشته مارویک ی خانه

  توانستم می انگار که شدم خیره کردهپف خمیرهای  به جوری  و شدم خم سپس
 . دهم  افزایش هایمچشم با را هامافین پخت سرعت

  و  کشیدم  بیرون را هاآن  رسیدند، نظر به پخته کافی ی ندازه ابه  اینکه  محضبه
 . شد نصیبم سوخته انگشت دو امصبری بی  از  و انداختم سبد داخل

 کهاین از قبل اما داشت؛ دهانش در زنده  مارمولک یک. دیدم را «²بل» راهرو در
  برای  فرصتی دیگر. گرفت خیز نشیمن اتاق سمتبه  بگیرم، را جلویش  بتوانم

 .کندمی  زندگی امخانه در  مارمولکی که کردم قانع را خودم . نبود تعقیبش

 جلوی   ی دروازه   به  رسیدن  برای .  د دار   نشینانحومه   برای   بزرگی  های باغ  مان،  خیابان
  منتهی   مارویک  ی خانه   به  که   رویی  پیاده  کردنطی   برای   سپس  قدم،   پانزده  ام،خانه
  قدم   پانزده  اشخانه  ورودی   به  رسیدن  ایبر   چنینهم  و  دیگر  قدم  دوازده  شود؛می
 . کشدمی  طول

 در اشخاکستری  های چوب  اما بود؛ پوشیده سفید رنگ با ورودی  ایوان کهاین با
  ناله  هایشتخته و  بودند برداشته ترک  الوارهایش. بود نمایان وضوح به  آن
 . شوند آوار سرم روی  خواهندمی  کردممی احساس. کردندمی

 همسایه کهآن  از پیش. زدم در  و ایستادم پادری  روی  من اما  ؛د ش باز  ورودی  در
 یخانه  به گذرایی نگاه بگیرد، را دیدم جلوی  و شود ظاهر در ی آستانه  در جدیدم
 .انداختم مارپیچ های پلهراه  و بلند قرمز های ده*پر چوبی، تاریک
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 ایموه لی لبه  از  موهایش از ای دسته. رسید می نظر به  شوکه و آشفته
  و  گرد  چشم دو برداشتم اولین. بود  شده کج تیشرتش  و زدهبیرون  اشاسبی دم

 . باشد شده شوکه شکارچی کی ناگهانی ظهور از که آهویی مانند. بود  درشت

 : گفت سپس شد، باز کمی دهانش شد، خیره من به

 . نداشتم  رو شما انتظار ببخشید، -

 . نداره  دلیلی اصالا   که اینه منظورم. باشی داشته نبایدم نه، -

  روابط  و شدید کنجکاوی  از بدتر ترکیبی مگر. نبودم خوب مردم با برخورد  در هرگز
 دارد؟  وجود ضایع اجتماعی

  ام غیرمنتظره مالقات غذا، تعارف شاید کهاین امید به. دادم هول جلو به را دبس
 . کند جبران را

 .تونمهمسایه  من. شما برای  مافین، -

 !اوه اوه -

 یا بود  من خیالت این که  نبودم مطمئن. شد تبدیل لبخند به  اشکاری محافظه
 . دبو شده راحت خیالش واقعاا  که رسیدمی  نظر به اما نه؛

 داخل؟ بیای  خواستیمی . ام  «³آنا» من  آه،.  ممنون وای، -

 . بله! ئمجو من ،«⁴جوزفین. »بله -

 . رفت  عقب و خندید آنا. رسیمی  نظر به هااحمق  مثل. نزن حرف دیگر

  شده؛   مبلمان.  ستریختههمبه   هنوز  جااین  بدم،  اخطار  بهت  باید  اما  ُخب؛  بسیار  -
  آوردن  برای  اصالا  قبلی  های خونهصاحب کنیمی  رفک. گرفته خاک رو چیز همه اما
 ها؟  بودند، کرده هزینه چیزی  همچین یا نظافتچی یه
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 . آره  -

  بودم،  دیده قبلی های خانهصاحب ی چهره  در  که وحشتی به  راجع چیزی  او به
 . نگفتم

 کنی؟ می زندگی تنها جااین-

 . شد مردد

 . بله حاضر، حال در -

 ___________________ 

1_Muffin:فنجانی  کیک نوعی 

2_Bell 

3  _Anna 

4 _Josephine 

 . بود عمارت یک از فراتر چیزی  واقعاا  خانه. گذشتیم راهرو از

  را  شدمی منتهی دوم ی طبقه  به که ای پله راه  طول ون،*خ قرمز رنگ به فرشی
.  بودند شده احاطه تیره قرمز رنگ  به هاییده*پر با هاپنجره ی همه . بود فراگرفته

 .بود  کالسیک ولی ساده، بود،  که چهآن  اما نداشت؛ زیادی  ی هاثاثی

 . کنممی فکر  البته سمت؛ این از -

 . رفت ای گوشه  به آنا

 .کنم  عادت  جااین  به  کنممی   سعی  دارم  هنوز.  ستآشپزخونه  جااین .  خوبه   اوه،  -
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  قبلی  ی خانواده  از چهآن . بردارم چشم خانه فضای  از  توانستمنمی  اما خندیدم؛
.  بودند  معمولی های آدم  انصافاا  هاآن  که  داشت وا فکر این به  مرا بودم  دیده
  کشیدند، می  جیغ خنده از کهدرحالی و بودند  پوشیده  تیشرت هابچه

  کار  جوریک  به  هم  پدرشان و  کشیدمی  سیگار  مادرشان. کردندمی  اری سودوچرخه
 .بود مشغول ساختمانی

  در  ارزشی. نداشت شهر ی حومه  معمولی  های خانه  به شباهتی هیچ خانه این اما
 . بود  قدیمی و مرموز  باشکوه، قسمتش، هر. بود نهفته آن

  قدر چه او که تمفر  فرو فکر این به. برگشت سمتم به آشپزخانه ورودی  در آنا
  که  زبان  روی  بر کوچک ای لقمه  مثل. رسید می  نظر به کوچک خانه، به  نسبت
 . بودم گرسنه فقط من هم  شاید. باشد شدنبلعیده  منتظر

 . اوردم مافین -

 . بگویم دیگری  چیز چه دانستمنمی  اما کردم؛می  تکرار خودم با داشتم

 ... موز -

  رات ب تونممی . بخورم صبحانه رفت دمای صبح، امروز . دارن خوبی خیلی بوی  -
 . باشم داشته چای  کنممی فکر. بیارم چای ! آه...  کمی

 .کرد باز  را کشوها و کمدها

 !بامالحظه چه. گذاشتن هم  رو شونقهوه  اونا که  رسهمی  نظر به ه،او -

 . باشد شده   فاسد پیشوقت خیلی باید قبل، ماههشت  ی قهوه 

 . مکن کمکت تونممی. بهتره چای  -
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.  کند مرتب را کشوهایش تا کردم کمک آنا به و گذاشتم چوبی میز وسط را سبد
  یکی  سپس و شستم بشقاب و فنجان دو من  گذاشت،می را کتری  او کهدرحالی 

 .کردم  انتخاب بود، کرده پیدا کشو در او که را گیاهی های چای  از

 ساکنان  از   که  ی اه خان  وسایل  و  چای   از  استفاده   که  رسیدمی   نظر   به   عجیبی  طرز  به
  اگر  که جوری  جرم، به شبیه چیزی  تقریباا . نیست  درستی کار بود، جامانده قبلی،
 . شدمی  رسوایی ی مایه گذشت،می  چه شانخانه در دانستندمی

  این   ها،آن   که  کردم  یادآوری   خودم  به  انداختممی   دور  را  ای کیسه  چای   کهدرحالی 
 .دخواستننمی  را هان آ دیگر و کردند رها جااین را وسایل

 زد  چرخی آشپزخانه در. داشت را احساس همین نیز آنا بزنم، حدس بود قرار اگر
 :گفتم. نداشت  کمد داخل  وسایل بیشتر سم*ل  به تمایلی نظر به و

 .کنیمی  عادت  بهش کمکم  کنی، زندگی جااین که یکم -

 با  را تانشسد خاک نشست،می میز پشت کهدرحالی  و زد من به کوتاهی لبخند
 .کرد پاک جینش شلوار

  اتفاق  سریع خیلی چیزهمه . عجیبه خیلی. باشه طورهمین  زنممی  حدس آره، -
 .افتاد

 کنی؟ مکاننقل که شد  عثاب چی -

 . زد  برش مکعبی را آن و برداشت  آن  از تشکر با که کردم تعارف مافین او به

  دیگه . داشت تی مشکال قبلیم ی خونه. بینیهپیشغیرقابل زندگی اوه، -
 . بمونم جااون  تونستمنمی 
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 نداشتم؛ همسایگانم از استقبال در زیادی  ی تجربه . دارد مشکالتی هم خانه این
  آن  از  است،  شده تسخیر شانخانه کهاین  گفتن که بودم مطمئن کامالا  اما

  این  درمورد که بود انصافیبی حال،درعین اما. شدمی  زده نباید که بود هاییحرف
 . کنم پیدا مابینش چیزی  کردم سعی.  نگویم او به چیزی  مهم، موضوع

 . بود خالی مدت یک جااین -

 بود؟  خالی -

  نظر   از  را  گرانیتی  میزهای   و  تیره  چوبی  های کابینت   و  انداخت  هآشپزخان  به  نگاهی
 . گذراند

 . خواستنمی  رو  اون ای دیگه کسهیچ  که بود عجیب . بود  ارزون -

 . آره  -

  دانست می که نداشتم شک. رسید نمی نظر به متعجب. کردم نگاهش نزدیک از
. کردیممی  بازی   تماکل  با  فقط  ما  و  بود  خالی  طولنی  مدت  برای   مارویک  ی خانه  چرا

 .کردم روی پیش  بیشتر کمی

 . داره هم هایی آوازه  خونه این -

 . است روشن آبی هایشچشم  که بودم نشده متوجه  قبالا . انداخت  من  به نگاهی

 پایین را صدایش. بودیم نکرده برقرار چشمی ارتباط قبالا  که  شدم متوجه بعد
 : آورد 

 با هاخانواده  از  بعضی گفت  اون. بود کرده  اشاره موضوع این به  امالک مشاور -
 غیرقابل چیزهای ... سری یه . برخوردن مشکل به خونه، این توی  کردنزندگی 
 .توضیح
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 . روح -

 بزند زل من به جوری  کسی کهآن  بدون بگویم، ار  کلمه این که بود خوبی حس
 . امدیوانه  انگار که

 داری؟   اعتقاد ارواح به تو، -

 . خندید و کرد فوت بیرون به را شنفس  و برد  دهانش به دستی

 کنممی فکر. فکرمروشن من اما ندیدم؛ روح وقتهیچ هان؟. سختی سؤال چه -
 . داره  وجود ،ینیمبمی که چیزی  این از فراتر چیزی  دنیا این تو

 . انداخت من به  سریعی نگاه دوباره

 چطور؟  تو_ 

 .انداختم  بال را امشانه

 . اومدم جااین کهاین تا نکردم، فکر بهش زیاد_ 

 . داشتم  اعتقاد هاآن  به اآلن  بله، اما

  خورده   را  مافینش  از  نیمی  فقط.  شد  خیره  لیوانش  به  آنا.  کردیم  سکوت  ای لحظه 
 : گفت سپس بود؛

 شومه؟  واقعاا  دونی؟ می  خونه این  از قدره چ_ 

  را  او کهاین  نه بدهم، هشدار  او  به خواستممی . کردم گناه  احساس ناگهان
 .مبترسان

 . آه  که،  اینه منظورم نه،_
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 او  به  راحت  خیال  با  توانستمنمی .  خورد  گره  درهم  آنا  ابروهای   و  افتادم  منمن  به
  ترس  از را شب که خواستمنمی  مه را این اما است؛ خوب چیزهمه  که بگویم
 .کردم تر را هایمب *ل  و وجورجمع  را خودم. بماند  بیدار

  هافیلم  تو که  چیزهایی مثل اما ونم؛دنمی  هخون به  راجع زیادی  چیز ببخشید، _ 
.  انجزئی  خیلی اونا  اما افته؛می  عجیب اتفاقات سری یه . نیست بینی،می
 ... آه  و کننمی  دوری   خونه از من های گربه

 . نگویم او  به که بود لطفیکم

  وقتهیچ  واقعاا  من اما کردن؛ ترک باعجله رو خونه شب،نیمه قبلی، ی خانواده _ 
 چیزهاییه این. ندید آسیب کسیهیچ. ندیدم ای دیگه چیز یا روح خونه، نوا تو
 . دونممی  که

 . خوبه_ 

 . نوشید ای جرعه و  برداشت را فنجانش

 . میام بر پسش از_ 

 اما  رسید؛می  نظر  به  مضطرب.  کردم  باریک  را  چشمانم  کردم،می   نگاه  که  ورطن هما
  جلویش  بتوانم کهاین  از قبل بعدی، سؤال . بود راضی عجیبی طرز به حالدرعین 

 . شد  خارج دهانم از بگیرم، را

 اومدی؟  جااین  چرا. داره  ای آوازه  همچین خونه این دونستیمی  اگه_ 

 . پولم هم  و بود کم وقتم هم اما داشتم؛ ازین موندن برای  جایی به_ 

 : گفت. کردمی  انتخاب دقت با را سخنانش رسیدمی  نظر به
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 باید که چیزی  از ترارزون  خیلی ،اشاندازه  به نسبت. بود ارزون واقعاا  جااین_ 
  داشتم   رو  پولش  اما  داره؛  مشکلی  خونه  که  معناست  این  به  که  دونستممی .  بود
 خوب  چیزهای   برای   باید  اوقات  گاهی.  بشم   خونه  وارد  سریع  دادن  اجازه  بهم  اونا  و

 . کنی فداکاری 

 . اوه _ 

 فشارتحت با خواستمنمی  اما گفت؛یمن من به را چیزها خیلی رسیدمی نظر به
 .کنم معذبش قراردادنش

.  انداختم  شد،می  منتهی  نشیمن  اتاق  به   که  راهرویی  به  نگاهی  هایمشانه   پس  از
 . بودند  باشکوه و بزرگ هااثاثیه ی بقیه  مانند هاصندلی  و بودند خاموش هاچراغ

 اذیتت شآوازه  اگه تهالب کردی؛ خوبی خیلی ی معامله . زیباییه ی خونه واقعاا  -
 . نکنه

 جدی؟ -

 . شد باز  هم  از کمی اشچهره

  این  تموم. بخشه ذت *ل خیلی  باشم، داشته  خودم برای  ای خونه  که این -
  وسایل   این  گفت  امالک   مشاور .  باشن  داشته   بالیی  قیمت  باید  قدیمی  های اثاثیه
 . شد  مبلمان باراولین  برای   خونه که زمانیه برای 

؟  -  واقعاا

 . باشد  قبلی ی خانواده  ی سلیقه   که کردمنمی  فکر آه،

 میز یک روی  بودم مجبور قبلیم ی خونه. داره کار اتاق برای  زیادی  فضای  و -
 . کنم راک خوابم اتاق ی گوشه  کوچیک،
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 .خندید

 . بود کابوس مثل. پاشیدمی  رنگ جاهمه  -

 دی؟می  انجام کاری  چه کنی؟می  کار خونه تو -

 مینیاتوری  های شخصیت  ،«¹برتز»  باربی،  عروسک.  کنممی  ازی بازس  رو  هاعروسک  -
 . باشه داشته نیاز تغییر  به که ای دیگه پالستیکی ی مجسمه  هر یا

 . داد تکان راهرو طرفبه  را سرش

 . دارم عروسک جفت یک م،جعبه  تو پشت، این ببینی؟ خوای می -

 . ُخب بسیار -

  از  او  که کردیم پیدا موضوعی د رسیمی نظر به. رفتم  نشیمن اتاق به  دنبالش به
  صحبت  آزادانه  کرد،می  وارسی و  باز را جعبه  که طور همان  چون برد؛می  ذت*ل آن
 . کردمی

  از  رو اونا من. رسنمی  نظر به روحبی بازار، های پالستیکی عروسک این ی همه -
 و کنممی  پیداشون جایی از اوقات گاهی حتی یا خرممی بزرگ های فروشگاه 

  موهاشون   هاوقت  بعضی.  کنممی   نقاشی  دوباره  رو  صورتشون.  کنممی   شوندرست
 ... لباس  این  مثل.  کنممی   تنشون   جدید  های لباس  و  کنممی  فر  دوباره   یا  کوتاه  رو

. نبود  تشخیص  قابل  اما  باشد؛  برتز  یک  که  زدممی   حدس.  داد  دستم  به  سکیعرو
.  داشت ب*ل بر گرم لبخندی  برآمده، بزرگ های ب*ل و وبرقزرق پر آرایش جای به
  داشته   تناسب  صورتش  اعضای   ی بقیه   با  تا  بود  کردهرنگ   را  هایشچشم   بالی   آنا

  مثل. رسیدمی  نظر  به  داشتی دوست. بود گذاشته ومککک برایش حتی و باشد
 ترداشتنیدوست  را او اشسرهم جین های لباس که روستایی ی بچه دختر یک
 . کردمی
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 !زیباست خیلی -

 . کنم تعجب به تظاهر نبود ملز 

 . ممنون -

  که  بود  زدههیجان قدر آن  ظاهراا  و  پرید پایین و  بال  پاهایش های پنجه  روی 
 . بایستد حرکتبی  توانستنمی 

  و   خانه  در  آموزش  سیستم  خصوصبه.  دارن   دوست  خیلی  رو   هااون  رهاماد  پدر  -
 یمسئله  و دنفر منحصربه  عروسکی داشتن  خواهان هااون. نمونه  های مدرسه 
 . کنهنمی  ایجاد  مشکلی هم بودنشون بازیافتی

 فروشی؟ می هاجشنواره  توی  رو هااون . بزنم  حدس تونممی  آره، -

 .آنالین صورتبه بیشتر -

 .داد جا  جعبه در را  آن و گرفت پس را عروسک آنا

  فروش سریع خیلی. ذارممی  سایت تو جدید  عروسک تعداد یک هفته  چند هر -
  ُخب، .. که حال. کنم کردنشوندرست  صرف بیشتری  وقت بتونم امیدوارم. رن می
 . دارم   رو خونه این که حال

 . نشست فرو بود،  گشوده  را صورتش که ذوقی

 . گشتم جواب برای  چیزی  دنبال

 نکردی؟ انتخاب کار اتاق هنوز. تونیمی  که مطمئنم -

  داشته  خوبی نمای  مدار  دوست. بال ی طبقه  های اتاق  از  یکی شاید. نه هنوز  -
 جااون   دیگه  برد،  بال  ی طبقه   به  باعجله  رو  من  امالک  مشاور  که  وقتی  از  اما  باشه؛
 .نرفتم
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 . زد من به لبخندی  پاچه،ت سد سپس  و انداخت پلهراه  سمت به نگاهی آنا

 بندازی؟  نگاهی من با خوای می -

 « سوم  فصل»

 

 ناله  به پایمان، زیر مارپیچ انپلک رفتیم،می  دوم ی طبقه  به پلهپله  که طورهمان 
  هم   و  کردممی   گناه  احساس   بودم،   پرداخته  گذرانیخوش   به  کهاین  از  هم.  افتادند

 هاینقاشی . بودم زده هیجان  کردم،می کشف را مارویک ی خانه  باآلخره کهاین  از
  و  طبیعت  از ای منظره  میان، در یکی و بودند شده آویزان دیوارها به رنگآب 

 . کشیدند می تصویر به را کوچک حیوانات

  نبودند   اندازههم  هایشانچشم .  بودند  شده  کشیده  اشتباه  اناتحیو  ی همه  تقریباا 
 . بود بدشکل حالتش  یا رسیدیم  نظربه  دیگر گوش از تربزرگ  گوششان یک و

  هرکدام   بودند؟  اصلی  ی اثاثیه  از  بخشی  هم  هانقاشی   این  که  رفتم  فرو  فکر  این  به
 کردند ترک را خانه ناگهان بعد و گذاشتند پا مکان همین در نیز، نهخا ساکنان از
 گذاشتند؟  باقی نخوردهدست  تقریباا  بعدی  خانواده  برای  را آن و

 پایین ی طبقه  از که نوری  و داشت کمی خیلی نور راهرو. تادایس هاپله بالی  آنا
 : شد خیره هروار   انتهای  به. انداخت می اشچهره روی  عجیبی های سایه تابید،می

 . رسهنمی  نظربه  بزرگ قدراین  بیرون از خونه -

 . کردم تأیید را حرفش

 . نه -
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 دستم   از  که  گرمیدل  تنها  تا  افتادم  راه  به  کنارش.  گذاشت  قدم   راهرو  در  تردید  با
 . کنم کشپیش  او  به را آمدمی بر

 .میاد نظربه  عجیب داخلش های اثاثیه با -

 . نداشت رمقی اشخنده  اما خندید؛

  خواب، تخت  این  اما  رسن؛می   نظر  به  عجیب  «¹شده  مبله»  های خونه   که   دونم  می  -
 جااین به کنم احساس شهمی  باعث این و نیستن من مال هالباسی جا و میزها
 . ندارم تعلق 

،  که بود  حسی همان این   تجربه  قبلی ی خانواده  های خوراکی  خوردن هنگام قبالا
 بودیم  شده  شانخانه  وارد  اجازهبی  بودند،  رفته  تعطیالت  هب  هاآن   وقتی  انگار.  کردم

 : گفتم باجدیت. کردیممی  استفاده شانوسایل  از و

 . ای دیگه کسهیچ  به نه ، داره  تعلق  تو به جااین. توئه ی خونه این -

  هر   آنا،  و  من.  خورد  تکان  کنان،ناله  سالن،  انتهای   های اتاق  از  یکی  در    لحظه  همان
 : زدم اش شانه  به آهسته  و  خندیدم. پریدیم دو،

 . بود  گذاشته باز رو پنجره نفر یه حتماا  -

 . احتمالا . آره  -

  در  به دو هر . بود دهمان خیره نقطه  همان به چنانهم  اما بخندد؛ من با  کرد سعی
 .گرفتم پیش  را راه. نکرد حرکتی در اما کردیم؛ نگاه

  وسایل  به . باشه کار برای  مناسبی جای  هااتاق  این از  یکی باید حتماا . بیفت راه -
 داری؟  نیاز هاعروسک  ساخت برای  خاصی
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  اکثرشان . انداختمی  داخل به نگاهی او گذشتیم،می  که بازی  نیمه در هر از
 . بودند وابخاتاق

 . خوب نور و میز گذاشتن  برای  جایی فقط نه، -

  کشیدم، هاتهتخ روی  را انگشتانم. بود چوبی های تخته  از بال،  ی طبقه  کف تمام
.  برید را اماشاره  انگشت  چوبی، خرده. کردم مس*ل را هایشانبرآمدگی  و شیارها
 . بودم  مراقب بیشتر باید. کشیدم دست کاراین  از کردممی  غرغر کهدرحالی 

 !جو -

 : کشید را  ژاکتم. بود  شده تبدیل زمزمه به آنا صدای 

 !دیدی؟ -

 رو؟  چی -

 که بود اتاقی همان. کردم دنبال بود، سالن انتهای  اتاق سمت به که را نگاهش
  دیواری  کاغذ  و اتاق طبیعی  نور از کمی. بود  باز اندکی  در . بود  خورده  تکان درش
 . بود مشخص آبی،

 . زدمی  قدم  اتاق در زنی.  شدم ترنزدیک  قدمیک و کردم باریک را هایمچشم

 ________________________ 

...  و یخچال مبل، تلویزیون، مانند خانه لیاص وسایل با شده مبله های خانه1 -
 .شودنمی  شامل را خانه فرعی وسایل اما شوند؛ می فروخته
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  به  سریعی نگاه. بود یاننما ای ثانیه برای  فقط او. کشیدم عمیقی  و سریع نفس
  انداختم؛  اشپریده رنگ  و تاریک چشمان و ورورفتهرنگ  خاکستری  -آبی لباس
 .بود  رفته دوباره او سپس

  ترس  از صدایش. کردم برخورد آنا به بروم، عقب کردممی سعی که طورهمان 
 : لرزیدمی

 نه؟  مگه دیدیش؛ هم تو -

  مرا کردم  مجبور را پاهایم اما م؛ور بخ تکان خواستمنمی  بود؟ خانه در کسی اصالا 
  را  در آرامیبه  که طورهمان . کردم  باز را در و کردم  دراز دست. ببرند اتاق سمت به
 .بود خالی اتاق. پیچید  فضا در در، لولی  ی ناله صدای  کردممی  زبا

 . نیست  کسی -

  از  خالی، اتاق پیداکردن که بفهمم  توانستمنمی . نکرد رهایم  عصبی، فشار
 !بدتر؟ یا بود  بهتر آن، در ناخوانده مهمانی کردنداپی

  ایستاد  س پس  کرد؛  نگاه  را  چوبی  میز  زیر  بادقت  و  نشست  زانو  چهار .  آمد   کنارم  آنا
 . داد بیرون تندی به  را نفسش و

 . بود ده*پر  فقط این ببین! اوه -

  از  یموج  با پوشاند،می  را هاآن  که سنگینی های ده *پر. بودند مانده باز هاپنجره
 بودند  ای خاکستری   به  مایل  آبی  رنگهم  هاآن .  خوردندمی   وتابپیچ  بیرون  به  باد
  که   بودند   گرفته  قرار   ای زاویه   در   درست   و   دندشمی   گرفته  اشتباه  زنانه   لباس   با  که
 آنا به نسبت شدممی خیره آن به بیشتر قدرهرچه اما. بودند نمایان در لی  از

  شده   بهتر  آنا  ی روحیه  هرحال،به .  نداشتند  چشم  که  هاده *پر.  شدم می  قانع  کمتر
  تعریف نگر آبی دیواری  کاغذ و مبلمان از و زدمی  قدم اتاق در که طورهمان . بود
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 تقریباا  اما بود؛ تربزرگ هاخواب اتاق به  نسبت اتاق فضای . زد لبخند کرد،می
 هادوردست  در درخت  از  پر های تپه نوک  سمت به  پنجره نمای  و  بود وجور جمع
 .بود

 !قشنگیه خیلی اتاق جااین -

 . کشید میز سطح روی   را انگشتش

 . بشه کارم اتاق تونهمی . گیره  نور خیلی -

 .یدشا -

 جاآن   بخواهم  که  بود   کهنه   حدک  از  بیش  اشقالیچه   و  بودند  تیره  خیلی   دیوارها
  بگذارم؛   تأثیر  انتخابش  روی   لحنم  میلی  بی  با  خواستمنمی .  باشم  داشته  دوست  را
 . رفت   در دهانم از اما

 .داره  ای دیگه چیزهای  چه خونه ببینیم بیا -

  وارد  رسیدیم،می که اتاقی هر به. دآم راهرو به دنبالمبه و داد تکان را سرش آنا
 . شدیممی

 معلوم  اما ؛بود  نشده استفاده زیادی  مدت برای  هااتاق از بعضی که بود مشخص
 ها،بچه  اتاق کمد در هالباس . بودند کرده استفاده  اا یر اخ هااتاق  ی بقیه  از  که بود

 .بود شده آویزان بودند، شده  پخش زمین کف  هاعروسک  که جایی

 ها؟   کردن؟ ترک باعجله رو  خونه قبلی، ی خونواده  عاا واق  -

  شده  کپه همروی  زمین کف تخت، های لفه * م. ایستاد پسرها از  یکی اتاق در آنا
 . دمالی  را بازویش. بودند
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 نباید  ولی کنار؛ به مبلمان. برنگشتن چیزی  خاطربه که کنممی تعجب -
 گرفتن؟می  رو  هاشونلباس

  که  بود اتاقی همان احتمالا . ببینم پنجره از را امنه خا از قسمتی  توانستممی
 حرکت   به  دیوار  چوبی  های تخته  برروی   چشمانم.  دیدم  جاآن   از  را  تیراندازی   ی جرقه
 . شد متوقف پنجره، به نزدیک کوچکی سیاه  سوراخ روی  هکاین تا افتاد

 .کردیممی پیدا جاآن  را گلوله  کندیم،می  را چوب اگر بستممی  شرط

 !جو -

 بله؟  -

 موندن؟  جااین  قدرچه  قبلی ی خونواده  -

 . نموندن زیاد -

 . کردم جوو جست  ذهنم در

 یخونواده .  موندن  لاس  یه  ترش،قبل  ی خونواده .  نیم  و  ماه  سه  هم  شاید  ماه،  سه  -
.  کردن  فسخ رو معامله شدن، پشیمون خریدارها که وقتی هم هااون  از ترقبل

 .بودن جااین  اومدم، من که زمانی اهاون از ترقبل ی خونواده 

 . باشه -

 . زد  کنار صورتش از را  موهایش از ای دسته

 !سریعی ی معامله چه -

 . باشه  طورهمین زنممی   حدس. آره  -

 . برسد نظربه  شوم کمتر که کنم فکر چیزی  به مکرد سعی



 
 

www.cafewriters.xyz Page 31 

  ی دگ زن  اطراف  این  زیادی   پیر  های آدم .  بود   نیومده  خوششون  هاهمسایه  از  حتماا   -
  که  نداره تعجبی. نداره هم راحتی ونقلحمل وسایل. بچه به برسه چه کنن،می
 هان؟ .  بمونن خواستننمی 

 !شاید -

 . زد  لگدی  شده، رها های مالفه  به و زد  من به کوتاه لبخندی 

 . کنممی عادت بهش. بود ارزون خونه هرحالبه -

  وجد  به  رسید  مشامم به زبا در  از  که ای ه تاز هوای  از  برگشتیم، وراهر  به  وقتی 
  از یکی در ناگهان. بودم کرده عادت خانه ی خفه و گرفته خاک فضای  به. آمدم
  موسیقی  ساز  به خانه شد می  حس . نکردم  تعجبی. دیدم بزرگی پیانوی  هااتاق

  خیره  نشده  باز های جعبه به ای لحظه  آنا. کند پر را فضا که داشت  نیاز باشکوهی
 تواندمی   کجا  که  کردمی   فکر  این  به  آیا.  کندمی  فکر  ی چیز  چه   به   زدم  حدس.  شد

  را ها جعبه ترسیدمی  کهاین یا کند پیدا غریبه یک ی خانه در زندگی برای  اتاقی
  اگر  و است ماندن به محکوم کند باز را هاآن  اگر دانستمی که درحالی. کند باز

  نه *ی *سبه  دست. دنک رها را  وسایلش بود ناچار فرارکند،  خانه از   شب  بود مجبور
 . شد

 !جو -

 نگاه  هایمچشم به اآلن حداقل اما است؛ مضطرب که دادمی  نشان حالتش
 . کردمی

 کنی؟ می  حقم در لطفی یه -

 . حتماا . آره  -

 بنویسم؟  خودم آدرس جایبه  رو  تو آدرس سایتموب  تو تونمیم  -
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 : کرد اضافه سریع  چون شد؛ سردرگمم یچهره ی متوجه حتماا 

 جااون  رسمی  آدرس یه  قانون، طبق  باید فقط . نمیاد دیدن برای  کسی الا احتم -
 تونممی   که  جایی  تا  خواممی .  نذارم   رو  واقعیم  آدرس  دممی  ترجیح...  اما  بنویسم؛
 . باشه  منطقی اگه البته کنم؛ جدا قبلیم زندگی از رو خودم

 . انداختم بال را امشانه اما نبود؛ منطقی

 . نداره یکلمش من برای . حتماا  -

 . ممنونم -

 . شد  کم هایشچشم  نگرانی از کمی

 شناسی؟ نمی   رو  من  که   کنی  وانمود   تونیمی   گرفت،   رو  سراغم  کسی   اگه !  آه...  و  -

  خانه  خرید برای  اشعجله  ناگهان،  «کنی؟می  قایم کسی از رو خودت پس  آه؛»
 . رسید  نظربه  منطقی

 . شناسمنمی   آنایی  هیچ  که  میگم  پرسید،  موردت  در  ای غریبه  وقت  هر  البته،  آره؛  -

 . زد پهنی لبخند

 . مدیونم بهت من. ممنونم -

 م داشت انتظار که زمانی از بیشتر. تابیدمی پنجره باریک ی گوشه  از خورشید نور
  حس   بودم،  کرده  تلف  را  آنا  وقت  کهاین  از  ناگهان  و  بودم  مانده  مارویک  ی خانه  در

 . دادم تکان دست  رفتم،ی م  در سمتبه  که درحالی. کردم پیدا بدی 

  امیدوارم .  بندازم   تخونه   به  نگاهی  دادی   اجازه  که  ممنون.  خونه  برم  بهتره  دیگه  -
 . بره پیش خوب  هاتعروسک  ساخت

 . سبدت ! اوه -
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 . دارم هااین  از بازم. تو مال -

 . داد  تکیه در چارچوب به من دنبال به آنا  و ایستادم در کنار

 مطمئنی؟  -

 . کامال. آره  -

 . ایمهمسایه که حالمخوش.  اومدی  که ننومم -

 . طورهمین  هم من -

  که  شدم متوجه رسیدم،  راه ی نیمه  به وقتی  کهاین تا نداشتم احساسی چنین
 تمیز های فنجان دنبال که وقتی از  جورهایییک . گفتم دل ته  از را آن  واقعاا 
  شده  دوست باهم ترسیدیم؛ خوردند، می تکان که هاییپرده از و گشتیممی

 . را اشخانه البته و بشناسم را آنا بیشتر خواستممی . بودیم

  دوک، . بود دیگری  دنیای  به آمدن  مانند ام،خانه ی نشده  هرس حیاط در زدن قدم
  ژاکتم  که طورهمان. آمد خیابان سمت این به دید، مرا وقتی گردانم،ر س ی گربه

  خانه  درونبه دنبالم دم،دامی تاب و پیچ را هایمشانه و گذاشتممی  کمد در را
 سرش  بالی   را  هایشگوش  سپس  کرد؛ بو  را  هایمکفش   چرخید،  پاهایم  دور.  آمد
 . فت گر  امخنده  حرکاتش از. کشید عقب را خودش و کرد تیز

 دن؟ می  بو پاهام شده؟  چی -

 تا  رفت احتمالا . شد ناپدید هاپله  سمتبه  و داد بیرون عصبانیت با را نفسش
 را کتری  تا رفتم آشپزخانه به. است خوابم تخت بالی  جایگاهش که کند ثابت
  پنجره   کنار  در  خودش،  جای   در  که  دیدم  را  بل  سومم،  ی گربه  که  بگذارم  از*گ  روی 
  ستون   امتداد  موهای   و  بود   شده  خیره  مارویک   ی خانه  به   هایشچشم   . بود  داده  لم
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  و آرام خرخر ای صد شدم، می نزدیک او  به که  طورهمان . بود کرده پف فقراتش 
 . شنیدم آمد،می   گلویش از  که را اشترسیده

 !نه دیگه تو -

 .کردنمی  نگاهم حتی او اما خاراندم؛ را هایشگوش  پشت

 « چهارم  فصل»

 

 گذشتیم می   هم  کنار  از  باغ  در  هاوقت   بعضی.  ندیدم   را  آنا  زیاد  بعدی،   روزهای   طی
  می  نگاهی  او  به امپنجره  از  من هم  اوقات گاهی. کردیممی پرسیاحوال  باهم و

.  داشت صورت  به پهنی  لبخند همیشه  و دادمی  تکان دست برایم  او. انداختم
 .بودم حالخوش. رسید  می نظربه شاد

  او  شوم مطمئن کهاین برای  فقط کرد؛ مکان نقل اشخانه به او که اولی شب
 بود موشاخ اشخانه های چراغ  اما ماندم؛ بیدار شب های نیمه تا ندارد، مشکلی

 ی خانه  در مشکلی هیچ بدون او رسیدمی  نظربه . ماند ساکت طورهمان  خانه و
 . است شده ساکن مارویک

 . بود افتاده جانم ه ب خوره مانند دائمی، ای شوره دل حالاین با

  داخل  به دیگری  ی پرنده  آنا، آمدن  از  بعد  روز  یک  که بود این خاطربه  شاید
 ببینم تا انداختم حصار بالی  از نگاهی. بود کرده وازرپ مارویک ی خانه های پنجره
.  بود افتاده پنجره زیر های سنگ روی  پشت به پرنده اما نه؛ یا است خوب حالش
 . بود  خورده پیچ پشت به یطبیع غیر طوربه  سرش

  از  هروقت  و ماندمی  خانه در  قبل  از بیشتر دوک . بودند محتاط نیز من های گربه
  یکی   بل،  و  داستی .  گرفتمی   زیادی   ی فاصله  آن   از  گذشت،می  ک ماروی  ی خانه  کنار
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 خودی بی  اوقات  گاهی.  کردندمی  نگاه  خانه  به  و  نشستندمی  پنجره  پشت  میان،  در
 .کردندمی خرخر

  دیگر  از کدامهیچ. شدم عجیبی چیز متوجه کردم نگاه خیابان در بقیه به وقتی
 هاآن  اما. ندیدم را کسی من قلحدا بودند؛ نرفته آنا دیدن برای  ها،همسایه 

 . کشیدند  را بودند مارویک ی  خانه سمتبه  که هاییپنجره ی پرده یکییکی

  همان به ارادی  غیر واکنشی فقط یا بود ارادی  تصمیمی این آیا که دانستم نمی
  آزارم   بود،  شده  ساکن   مارویک  ی خانه  در  کسی  وقتی  از   که  بود   ناخوشایندی   حس
  که  طورهمان . بودند شده خارج کنترل از  که بود من تصورات هم شاید یا دادمی

 برای  هاآن  احتمالا .  شد می سردتر کمکم هوا داد، می زمستان به را جایش پاییز
  آنا  کهاین از  بعد روز چهار. کشیدند می را هایشانپرده  خانه، لداخ گرمای  حفظ
 . کشیدم  دست ؛خواندممی  که رمانی از در، صدای  شنیدن با کرد، مکان نقل

 . باشم داشته مهمانی آمدمی  پیش کم

 تمام  تقریباا . داشت حقیقت بودم، گفته آنا به خیابان بهراجع که چیزی هر
 من از سال چند حتماا  آنا. بودند بدعنق  طورهمین  و خوردهسال ها،همسایه 
 کردممی فکر. برداشتم قدم در سمتبه  و شدم بلند امصندلی  از. بود ترکوچک

 جدیدش  ی خانه  در  عجیبی  چیز  هم  شاید  یا  باشد  آمده  دیدنم  به  سرزده  آنا  یداش
  بود،  ایستاده امخانه در  پشت که طورهمان  لغر، و بلند قد مردی . بود دیده

.  زد  لبخندی  کردم، باز  را در وقتی. بود کرده  فرو ژاکتش جیب در را هایشت سد
  جهت   هایش،ب *ل  زورکی  دنکر پهن  و  دادنکش  صرفاا .  نبود  شادی   روی   از  لبخندش
 . کشیدم آهی. بود هایشگونه  بالبردن

 داری؟  کارچی جااین. «¹لوکاس» سالم -

 : داد جواب
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 .داخل مبیا خواممی  کنار، برو. اخمو  سالم -

  که  دانستیممی هردو. نه یا است آمدن برای  مناسبی زمان اآلن که نپرسید اصالا 
 . شود جا امخانه راهروی  در تا رفتم ار نک. نداشتم کار این جز دیگری  ی چاره 

 :گفت کرد،می پرت آشپزخانه  صندلی روی  را ژاکتش   که طورهمان 

 . بیار قهوه کنن،نمی  استفاده ازش  هاگربه  که هاییفنجون  از یکی توی  -

.  بخورند  آب فنجانم از هایمگربه بودم نداده اجازه وقتهیچ. درآوردم  ادا برایش
ا   باشم،   کرده  تالفی  کهاین   برای .  شدنمی   جا  خوب  خیلی  ، آن  در   صورتشان   اصالا    عمدا
  کتری  که طور همان.  دادم  او به را کردمی استفاده آن  از  دوک  که هاییآن   از یکی
 :کردم تکرار  دوباره داشتم،برمی فنجان دوتا و گذاشتممی  زا *گ روی  را

 داری؟  کارچی جااین -

 :گفت و گرفت را ناخنش زیر آشغال لوکاس

  یه  تو که  اینه درگیر همیشه اون. نمردی  بشم  مطمئن  که خواست ازم  مامان -
 . خورنمی  رو صورتت هاتگربه کنه،  پیدات کسی کهاین از قبل و میری می   روز

 :مگفت

  خورده   صورتم  از  قدرچه  یا  و  میرممی   کی   من  که  نداره  ربطی  هیچ  «²بی»  عمه   به  -
 . باشه خودش کار به  شسر  که بخواه ازش  بامالیمت لطفاا . شهمی

 . بدعنقی امروز -

 . کوبیدم میز روی  را شیر پاکت

 جااین  رو تو چرا دونممی . شد پیدا تسروکله  تو کهاین تا نبودم عصبانی -
  چقدر کهاین از تونهمی  طوری این کنی؛  جاسوسی براش خوادمی . دهفرستا
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 مهم  براش  خیلی  اگه  .کنه  غرور  احساس  بهتره،  من  ی خانواده   از  خودش  ی خانواده
 . اومدمی  خودش بود،

 . کرد غنچه را لبانش

 به  خیلی  مامان  درواقع   که  بگم  باید  اطالع  محض.  هستی  عصبانی  واقعاا   تو!  اوخ  -
 گناه  احساس چون کنممی فکر اما نیست؛ مهم برات هرچند. همید اهمیت تو
 .نمیاد دیدنت  به کنهمی

 . فتگر  سر  از را هایشناخن کردن پاک دوباره

 . دهم خاتمه را بحث این خواستممی . کردم تمرکز لوکاس ی قهوه  روی 

 .ببرم ریزی،می  کوکائین توش که هاتکیک  اون از یکم براش  خواست ازم و -

 : غریدم

 .ریزمنمی   مواد غذام توی  من -

 دارن؟  خوبی طعم  قدراین چرا پس -

  او  از انستمتونمی هم باز کردم،می تالش  سخت هم قدرهرچه . کشیدم پوفی
  را  لیوانش. زد صورتش پهنای  به  خبیثی و  بزرگ لبخند لوکاس. باشم عصبانی
 . دادم هل  میز روی  سمتش، 

 خبرچینی  برام  باید  هم  تو  عوض  در  اما  چاپلوس؛  میدم  رو  هاتکیک .  خب  بسیار  -
 بیرون؟  دنیای از خبرچه . کنی

لی»  «¹بال  نت»  تیم  -  شانس  بعدی   سال  اون  گفت  مربیش.  شد  برنده  فصل  این  «²م 
 رو  حرف  این  فقط  اون  که  زنممی   حدس  شخصاا   اما  داره؛  شدن  انتخاب  برای   زیادی 
 .کنیم  پرداخت رو هاشتمرین ی هزینه  ما تا زده
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 در که باری آخرین. بودم ندیده را لوکاس، کوچکتر خواهر ملی، که بود سال چند
 . داشت  هااسب  هب زیادی  ی عالقه  و داشت سال هشت ملی بودم، امعمه  ی خانه

 . ستزده هیجان خیلی حتماا  -

 . کنه بازی  المپیک تو قراره کنهمی  فکر. آره  -

 : نوشید را اشقهوه  از ای جرعه

 .من لمث دقیقاا  تلخ، و تند. هوم -

 . کردم میز روی  کیک، نیاز مورد وسایل چیدن  به شروع باپوزخندی،

  که  باری آخرین  ره؟ ی م  پیش طورچه  جدیدت مشارکت خودت؟ زندگی از خبرچه -
 . بودی  زدههیجان بهشراجع  خیلی بودی، اومده دیدنم به

 . رفت هم  در اشچهره

 هایی رنج   چه  و  نشنیدم  هک  هاییقول   چه.  تایتانیک  سوزدهن  ی معامله .  آره.  اوه  -
 . نداری  خبر هنوز تو که کنممی  فراموش مدام . نکشیدم  که

  را این. بود خوب واقعاا  کارش. بود ارکتازه  فیلم کارگردان یک لوکاس. ریخت دلم
  هایش فیلم  از دوتا. گفتمنمی  داشتم، او با که ای خانوادگی نسبت خاطربه  فقط
  فیلم  شرکت یک شریک  اخیراا  و شتدا  خوبی خیلی بازخورد «³ساندنس» در

 . بود  شده  دارآینده  اما کوچک،

 افتاد؟ اتفاقی  چه! پسر اوه -

  یادم  بودم؟ کرده  صحبت ،«⁴جوئل» جدیدم، کاری  یکشر بهراجع تو با که یادته -
 ای العاده فوق روابط چقدر و بود استعداد با چقدر  اون که بودم  گفته که هست
 . داشت
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 . کشید  صورتش به دستی لوکاس

  به و دزدید رو کارمون شروع پول جوئل، همین خب! بودم احمق  یه من لعنتی، -
 . کرد فرار کشور خارج

 . انداختم کاسه در را دآر  از پر ی پیمانه

 . بکنه رو کار این تونهنمی  اون چی؟ -

 . کرد  باز هم از را هایشدست  و کرد جمع را هایشب *ل لوکاس

 تجارت صنعت تو هات شریک  از کردندزدی  ظاهراا  اما کنی؛می فکر طوری این تو -
 . محترمیه خیلی رسم

 بهراجع  تو. داشتی که نمدومی  درسته؟ داشتی، قرارداد تو که این   منظورم. نه -
 . کنی کار کسی با قرارداد  بدون تونینمی که بدبینی قدراون  کسهمه  و چیزهمه 

 . بودم سپرده  هم وکیل به. بود دقیق  هم خیلی. داشتیم خوبی قرارداد  آره -

  روی  را سرش تا کشید  جلو را خودش و  کرد جمع میز روی  را هایشدست  لوکاس
  وضوح به را آن توانستممی چنانهم اما بود؛ شده خفه صدایش. بگذارد هاآن 

 . بشنوم

 کارهای  تونستمی قرارداد اون بود، دادگاه  به کشوندنش برای  راهی اگه -
  سوار  کشید، حسابمون از رو پولمون شب،  جمعه اون. هبد انجام ای العادهفوق 

  ش دادن تحویل.  شده  ساکن  هند  توی   جایییه   بگم  تونممی   فقط  و  شد  هواپیماش
  پیداش  که پذیرهامکان  صورتی  در  فقط و  مونهمی  کابوس مثل قضایی ی حوزه  به

 . باشیم کرده

 .متاسفم واقعاا  من لوکاس.  اوه -
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  هایشفیلم برای  که جوایزی  جمله از را شنداز اپس تمام او . بودم  شده شوکه
  بود  آورده دستبه هادی وی دی  خصوصی فروش از که هاییپول و بود شده برنده

  باآلخره  لوکاس. بود بزرگی شکست برایش معامله  این. بود کرده کارش صرف ار 
 . بود تلخ  و سرافکنده لبخندش. کرد  بلند را سرش

  درس  زندگی از  تا شد  خرج  پول این  گفت، دمنامز  که  طور همون. نباش متأسف -
 .داد  ترجیح  من  به  رو  تتوکار  مرد  ظاهراا .  کرد  ترک  رو  من  اون  راستی،.  بگیرم  عبرت

 :کهاین جز بگویم چه دانستم نمی

 . داری  مزخرفی زندگی  واقعا! رفیق  اوه -

 . بود خوبی داری دل . جو ممنون -

 .بریزم کیکت توی  بیشتری  شکالت خواممی -

 . خوب خبر شد این لاح -

  جلویش   نکردم  سعی  کند،  فرو  خمیر  در  را   انگشتش  تا  کشید  جلو  را   خودش  وقتی 
 : گفتم. بگیرم را

 اما  کنه؛نمی  حالتخوش. کنم تعریف برات خواممی  که هست چیزی  هرحالبه -
 . کنه  دور رنجت از  رو  تو شده که هم دقیقه  چند برای  شاید

 .کن پرت  رو حواسم پس -

 . کرده مکاننقل  بغلی، ی خونه  به جدیدی، خانوم -

 دیدیم چیزی  خانه در و زدیم گشت خانه در باهم طورچه که گفتم آنا از برایش
 . است  در پشت زن  یک کردیم رفک که
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 اذیتم  موضوع  این  نگذاشتم  اما  ماند؛  مشکوک  طورهمان  صورتش  داستان،  کل  در
 : گفت داستانم نیاپا در. بود اشچهره  همیشگی حالت بودن،مشکوک . کند

 همین؟  -

 . اومده که روزه چهار فقط اآلن تا -

 :کردم باریک را هایمچشم

 باشه؟  شده تسخیر خونه کنینمی فکر تو -

 . قشنگیه ی خونه  درکل اما مرموزه؛ خیلی نظرمبه -

 . شد کیک خمیر چشیدن مشغول دوباره

 . کرده  دیوونه کمیه رو تو گربه تاهجده  با زندگی  البته و -

 !تاسه . گربه تاسه -

 .کردم  تابه زدنروکش  و کردنچرب  به شروع

  اون  اما ؛اشتنیهددوست  آنا که هرچند. عجیبه خونه اون خورممی  قسم اما -
  و کنهمی  کار تنهایی خودش اون . جوونه جااون  کردنزندگی  تنها برای  جورایییه
 .رسه می  نظربه  منطقی  آدم کافی ی اندازه  به

 . هوم -

 نگاهم  اشتیاق  با  کردم،می   پرت  شوییظرف  در  و  خالی  را  مواد  ی کاسه   که  ورطن هما
 .کرد

 که  اتفاقی هر و کنی نصب خونه تو رو هاتدوربین  تونیمی. دارم پیشنهاد یه -
 . شهمی  مستند یه  مثل جوری این. کنی ضبط رو میفته جااون 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 42 

  رو  شغلیم اعتبار عمر هی برای  کاراین با کنممی  فکر اما ممنون؛ پیشنهادت از -
 . کنممی نابود

 !بدترینی تو -

 .کنممی  افتخار بهش و -

 . گذاشتم مقابلش ای ی صندل بودیم، هاکیک پختن منتظر که طورهمان 

 از چندماه. کرد مطلع بود، افتاده اشخانواده در که اتفاقی هر از مرا لوکاس
 باید که بود ادی یز چیزهای  و گذشتمی  بود آمده دیدنم به که باری آخرین

 بیشتر مرا شانحجم شدند، می  انبار هم  روی  هااتفاق  این هرچقدر . شنیدممی
  در  مهم اتفاق چهار یا سه  حداقل هایمانلمیفا از هرکدام. کردمی  ناراحت
  کنم،  تعریف برایش توانستممی من که چیزی  تنها اما بود؛ افتاده شانزندگی 
 باعث این. کنم شکایت آن از که نداشتم شغلی حتی. بود شده، تسخیر ی خانه
 هاگربه  کهاین از بی، عمه  نگرانی شاید. کنم تنهایی و پوچی احساس شدمی

 .نبود جابی خورند،می  ار  صورتم

 برش را هاآن  شدند، خنک کافی ی اندازه  به وقتی و آوردم بیرون فر از را هاکیک
  من   اما  داد؛  پول  پیشنهاد  هاککی  برای   لوکاس  داشتیم،  عادت  که  طورهمان .  زدم

 بیست یک راهرو، یا باغ در جایی رفتنش از بعد که دانستممی . کردم رد سریعاا 
  هدیه او به را ها کیک کردممی  سعی قدرهرچه . کردممی پیدا  هشد قایم دلری 
  صدای   رفتیم،می  در  سمتبه   که  طورهمان.  کردمی  امتناع  اندازه  همانبه   او  دهم،

 . کرد قطع را مانصحبت  در کوبیدن

 فکر چیزیک  به هردو  که زدممی  حدس. کردیم نگاه دیگرهمبه  لوکاس  و من
 .کردیممی

 داشت؟  مهمان دوتا روز  یک در  که بود شده جو نصیب موهبتی چه



 
 

www.cafewriters.xyz Page 43 

  و  بود  گذاشته هم روی  را هایشدست . بود  منتظر در پشت آنا . کردم  باز را  در
 .پرید ناگهان دید،  را لوکاس وقتی. بود  مضطرب صورتش

 ... مزاحم خواستمنمی . داری  مهمون ونستمدنمی ! امشرمنده  واقعاا  من -

 :گفت تندی به  لوکاس

 .فتمر می  داشتم -

 داد،می  تکان دست هایششانه  بالی  از  که درحالی و زد  کنار  را دویمان  هر  او
 . کرد حرکت ماشینش سمت به

  بهت  دستشون هاگربه که بمیری  جایی کن سعی. جو بینمتمی دیگه چندماه -
 . نرسه

 

 « پنجم فصل»

 

 . زدم  لبخند آنا به

 . بود امعمه  پسر. ببخشید -

 جرأتش  بتواند  کهآن   از  پیش  اما  برگردد؛  اشخانه   به  تداش  قصد  رسیدمی   نظربه
 . کردم  هدایتش داخلبه  دهد، دست از امخانه  به آمدن برای  را

 .دمه چای . داخل بیا -

 . ستمین مزاحم اگه -

 . بهتری   بداخالق،  لوکاس   از  خیلی  هم  تو.  مهمونم  عاشق   من.  نیستی  که  معلومه  -
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 را هاکیک  آن  از یک  هیچ کهاین از. آمد لداخ من از بعد و زد لبخندی  باآلخره آنا
  داشته   نگه   قبل  روز  از  هنوز   که  ای میوه  کیک  اما  بودم؛   پشیمان  بودم،  نداشته  نگه
 . آوردم  در  کابینت از را بودم

 بینن،می  غریبه وقتی. ماشرمنده  هاگربه بابت آه، و باش راحت خودته، ی خونه -
 . شنمی کنجکاو

  بوکشیدن  برای  خانه، مختلف قسمت سه از ام،گربه هرسه لحظه،همان اتفاقاا 
 . کرد نوازش را هاآن  و  خندید او. آوردند هجوم آنا، پاهای 

 اما توعه؛ مال خاکستری  بزرگ ی گربه اون  دونستممی!! داشتنیندوست خیلی -
 . داری  گربه بازم دونستمنمی 

  از  ندارن  ستود بل و داستی . مشهورم دوستگربه بانوی  به خیابون، توی . آره -
 . تنبله هم بل و کنهمی  سیخ  رو  تنش موهای  داستی. برن بیرون خونه

  از  دانستمنمی . گرفت  فاصله آنا از و کرد سیخ سرش بالی  را هایشگوش  دوک
 . بود آمده بدش چیزی چه بوی 

 .گرفت  را  کردم  تعارف  او  به  که  فنجانی.  نشست   آشپزخانه  صندلی  برروی   بادقت  آنا

 . بودم  کرده درست کادو برات. رفت  می  دمیا داشت ! اوه -

.  داد   دستم  به   کرپ  کاغذ  س*ن *ج   از   شلی،  ی بسته   سپس   کرد؛  رو  و  زیر  را   کیفش
 من به اششده  نقاشی  صورت. دمر ک پیدا کوچکی عروسک آن در و کردم بازش
  پیراهن  آنا. بودند شده بافته و زده چتری  اشای قهوه  بلند موهای . زدمی  لبخند
 . بود کرده تنش  بزرگ، خیلی هایی دکمه  با بامزه ژاکتی و هچهارخان آبی

 کردی؟  درست من برای  رو این! وای  -

 . آره  -
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 . بود زدههیجان اما کوتاه؛ لبخندش

  به  حوصله هامعروسک  همه برای  که این   منظورم  کردم، شست در  بادقت خیلی -
 . بود  سفارشی یکی این اما دم؛می  خرج

 !دارم تشدوس  خیلی. ممنونم -

 .بایستد صاف تا کردم مرتب را آن احتیاط با و گذاشتم پنجره ی لبه  را عروسک

 داره؟  هم اسم -

 . داره بستگی تو به -

 . خندیدم

  گذاشتم؛   «¹تینکربل»  رو  مگربه  اسم  من.  بدم   خیلی  اسم  انتخاب  تو  من.  نه  اوه  -
 یگربه  یک گرفت تصمیم اون که باری  اولین. داشت «²زنگوله» شقالده  چون

 . نداره  معنی هیچ اآلن اسم این. درآوردم رو شقال   بشه، خونگی

 . کرد فوت را  اشدنی *شی*نو آنا

 !ایهبامزه  اسم نظرمبه -

 چه دانستیمنمی  کدامهیچ رسیدمی نظربه ای لحظه  برای  و نشستم  مقابلش
 : پرسیدم. بگوییم

 ره؟ می  پیش خوب جدید ی خونه توی  چیزهمه  -

 و هالباس . داشت کار خیلی خونه. بوده خوب چیزهمه  که این   منظورم. آره اوه -
  داد؛   نمی  بهم  خوبی  حس   بودنشون .  کردم  جمع   رو  قبلی  ی خونواده   های بازی اسباب
 . بود  شونخونه وزنه جااون  انگار

 . گذاشت گوشش  پشت را بلندش موهای 
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  ن خوامی  پس  رو  وسایلشون   ببینم  تا  کنم  پیدا  رو  شونتماس  شماره  کردم  سعی  -
  رو  تونستممی  هرچه پس  بود؛  کرده گم  رو  شون شماره  امالک مشاور اما نه؛ یا

 . ریختم دور  رو  بقیه و کردم  اهدا

 داره؟  تعلق  تو  به خونه  کنی حس شد، باعث کارها این -

 . انداخت بال را اششانه

  باورت . شممی  گم توش  هم  باز  ولی کنم؛ عادت  خونه  به  دارم سعی  هنوز . یکم -
 به هااتاق . بوده دیوونه حتماا  کشیده، رو خونه این ی نقشه  که کسی شه؟می
  عجیب   بودن    درپیچپیچ  این  و  شنمی  باز  نداری   رو   انتظارش  که  ای دیگه  های اتاق
 . کنهمی  سردرگمم داره، وجود هم راهرو توی  که

 . باشی گرفته کارت  اتاق برای  تصمیمی حداقل امیدوارم -

 یادته؟   بود،  ترسونده  رو  ما  که  راهرو  آخر  داشتنیدوست   یب آ  اتاق  همون.  آره  اوه،  -

 . بودم نکرده  فراموش را جاآن هم  لحظه یک حتی

 .شدی  جاجابه که خوشحالم آره، -

  آنا .  بود  طولنی  ناخوشایندی،  طرزبه  که  کردیم  سپری   سکوت  در  را  ی الحظه   هم  باز
  خواست می   زدم  حدس.  بود  فتهر   بین  از   اشچهره   قبلی  فروغ.  شد   خیره  اشچای   به

  را  صدایم و شدم خم جلوبه . بیاورد زبان به توانستنمی اما بگوید؛ من به چیزی 
 : آوردم پایین

 هست؟  مشکلی -

 . زد لبخندی  یدترد با  سپس و پرید جا از
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  جدید،  ی خونه  دونی؟می ! همین. شدم گیج یکم فقط نه؛ ... که این   منظورم نه، -
  به  کردم سعی دیروز. شناسممی جااین که تیسه کسی اتنه تو و جدید ی محله 

  اون  اما کنم؛ سالم داد،می  آب رو اشباغچه  که ام،خونه سمت  اون ی همسایه 
 . برگشت شاخونه داخلبه  و زد  زل بهم فقط

  همیشه  و انگیزهنفرت  و عبوس دائماا  اون! متاسفم بابتش. ریچموند خانم. اوه -
 . کنه خیس زنه،می   قدم حیاطش تو که ور  دوک شلنگ، با کنهمی  سعی

 . نیست جوری این من با فقط لاقل -

 . جوید را هایشب *ل

 ... کرد پرواز پنجره داخلبه  پرنده یه -

 .کننمی  کارها این  از هاوقت بعضی  پیش؟ روز  چند  گنجشک همون -

  داشتم   وقتی.  بود  جغد  یه  دیشب.  انداختم  دور  و  کردم  پیدا  رو  گنجشک  اون  نه  -
  صورت . ترسوند خیلی رو من. خورد پنجره به کردم،می  نقاشی رو کعروس رتصو

 . کنم  درستش دوباره شدم مجبور و کردم ب*را*خ  رو  عروسک

 . مجغدها عاشق  من!  ستکننده ناراحت -

 . نشکست  شیشه  که کنممی  تعجب. بود بزرگی جغد.  طورهمین  هم من -

 .شد  خیره فنجانش به

.  رسهنمی  نظربه  درستی  کار آشغال، ل طس توی  شانداختن. قشنگیه ی پرنده -
 . کنیم دفنش که کردممی  فکر داشتم

 . انداختم مارویک ی خانه  به نگاهی آشپزخانه، ی پنجره  از

 . ندارم ای برنامه امروز برای  خوای؟می  ونمهم. خوبیه فکر آره، -
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 . حتماا  آره،  آره، -

  تنهایی،   خواستنمی  و   بود  اتنه  و  ترسیده  او.  بود  خوشحال  آمدنم  از   آنا  کردم  حس
 غیر مسیر و گرفتیم را هایمانژاکت  سپس شستم؛  را هافنجان. کند خاکش

 متفاوت وجَ  متوجه دیگر باری . گرفتیم پیش او باغ به باغم  از را مستقیمی
 ای گوشه   به  مرا  آنا.  کنم  احساس  را  دما  کاهش  توانستممی  واقعاا .  شدم  اشخانه
 . کرد هدایت اشخانه  باغ از

 . جاهاست نهمی -

  فضایی  حتی  که طوری  بودند؛ کرده رشد مسیر های سنگ  بین از  انگور  های درخت 
  ا دص هایمکفش  زیر شانشکننده  های ریشه  و بودند نگذاشته چمن  رشد برای 
 . دادندمی

  یک  اشبال یک. کردیم پیدا بود شده  مچاله که درحالی  خانه از ای گوشه  را جغد
 اما شناختم؛نمی  زیاد را هاپرنده. بود شده  جک عقب هب سرش و بود افتاده طرف

 ی پنجره از سفیدی  ی لکه . انداختم بال به نگاهی. بود جوان جغد یک احتمالا 
 .بود  مشخص دوم ی طبقه 

 . نشکست رو پنجره ی شیشه  آوردی،  شانس. توئه با حق  -

 : گفت آنا

 .نیفتاد مقبلی  ی خونه  توی  وقتهیچ اتفاق این! بیچاره -

 نمی را چیزی  چنین هم، آنا دانستممی اما بزنم؛ دست او به خواستمی من اصالا 
  اما بود؛ شده خشک جسدش. گرفتم پاهایش از را جغد احتیاط با پس. خواهد

 .ریخت پرهایش  از ای دسته  نش،دادتکان محضبه

 کنی؟  دفنش کجا خوای می _ 
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 ! آه -

 و بود روییده جاآن  هگیا اری شمانگشت  تعداد فقط. گذراند نظر از را حیاط آنا
 . بودند رفته  بین از یا پیچیده درهم  شانهمه 

 چطوره؟  بزرگ درخت اون  کنار پشت، اون -

 . عالیه -

  داشته   نگه  بازویش  از  را  او  بردم،می   اشابدی   اهجایگ  به  را  مرده  جغد  که  طورهمان 
  روی  درخت،  کنار را  جغد بنابراین داشت؛ قرار حیاط ی گوشه  کوچکی انبار . بودم
 با . بود شده  بسته زده زنگ قفلی با انبار در. رفتم بیل دنبالبه  و گذاشتم خاک
 بار  هس از بعد قفل. کوبیدم قفل روی  و کردم پیدا سنگینی سنگ آنا، ی اجازه 
  میزها  روی  بلندی  عنکبوت تار. دادمی  کپک  و  نم بوی  انبار. شد   کنده جا از  تالش،

. کردمی   عبور  آن  از  کمی  نور  که  بود  کثیف  قدرن آ  اشرهپنج  و  بود  بسته  هاقفسه   و
  پیدا  بیلی. بودند  نرفته انبار  در قبلی های خانواده  از کدامهیچ که بود  مشخص

  درحالی .  کردم  پاک  را  هایشعنکبوت   تار  آستینم  با  رمش،بردا  کهآن   از  قبل  و  کردم
 : پرسیدم کردم،می  فرو درخت زیر خاک  در را بیل سر که

 جا؟این -

  را  آن. کندم  را زمین از قسمتی ام،چکمه  از استفاده با بنابراین داد؛  تکان سر آنا
  در قچه جغد یک قبر دانستمنمی . بزنم بیل دوباره تا برگشتم و ریختم ای گوشه 
 .بکنم را زمین توانممی  که جایی تا گرفتم تصمیم پس  باشد؛ عمیق  باید

 !جو -

  او  به و کردم خالی را خاک از پر بیل ر،دیگ اری ب. بود  زده حیرت و آرام آنا صدای 
 . کردم نگاه
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 شده؟  خبرچه -

 . هست استخون جااون  کن، نگاه -

 خاک با سفیدرنگ های برآمدگی  جایی. برگشتم شده حفر تازه زمین سمتبه
 با.  بودیم  کرده  حفر  گور  یک  اتفاقی  ما.  بود  وحشتناک.  بودند  شده  ترکیب  ای قهوه 
 که شد نمایان شانمیان از کوچکی ی جمجمه . زدم ارکن را نشاخاک بیل، ی لبه
 نیز دیگری  های استخوان اما باشد؛ صحرایی موش یک به متعلق  رسیدمی نظربه

  هاگربه   به  متعلق .  بودند  تری بزرگ   های حیوان   به   علق ت م  احتمالا   که  داشتند  وجود
  سفید   ی هاتکه .  تمانداخ  نگاه  بودم،   کرده  حفر  که  سوراخی  به.  هاسگ   هم  شاید  یا

 :کردم زمزمه.  بودند زده  بیرون زمین از بیشتری 

 .زیادن خیلی هااین -

.  بود  جمعیدسته خاکسپاری  یک  بلکه نبود؛  داشتیدوست  حیوان یک قبر این
 حالت نظربه . مالید را ردنش* گ پشت دستانش با. بود  پریده آنا صورت از گنر 

 . داشت تهوع

 کسی؟  چه باید؟ چرا چرا؟ -

  تصمیم   بقیه  که  نداره  تعجبی  باغه؛  از  قشنگی  ی گوشه  جااین.  نیست  ی چیز!  هی  -
 .کنن دفن جااین رو شونخونگی  حیوون گرفتن

  داشته  را بدهم او به کردممی  یعس  که خاطری  اطمینان صدایم بودم، امیدوار
 . لرزیدمی  آنا. باشد

 . نبود خوبی فکر. کندیممی  رو جااین نباید. نبود خوبی فکر -

 . نیست  مشکلی  نه، -
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  که  خاکی روی  آرامی، صدای  با جغد . انداختم گودال در  را آن  و برداشتم  را جغد
 . آمد  فرو داشت سفیدرنگ هاییرگه

 !نیست چیزی . کنیممی دفن رهبادو رو شونهمه . نیست چیزی  -

  بود، ایستاده عقب که طورهمان آنا. کردم خالی جغد روی  را خاک از پر بیل
  تکان . بود باز کامالا  اشآبی  چشمان  و  بود  کرده حلقه دشوخ دور  ار  بازوانش 

 وجود خاطربه و شد  پر خاک از گودال تمام کهاین تا کرد،نمی  نگاه و خوردنمی 
  باآلخره . کردم صاف آرام ی ضربه چند با  را خاک روی . شد تبدیل ای پشته  به جغد
 : گفت

 . ی دب انجام رو کاراین خواستممی  تو از نباید! شرمندم -

 . نیست  مشکلی -

  سیخ   اضطراب  از  تنم  موهای .  شدمی  زبانم  ورد  جمله  این  نبودم،  مراقب  بیشتر  اگر
 چنانهم اما بود؛ شده ی جار هایمشانه بین از سرد عرق از ای قطره  و بودند شده
 .داشتم ب*ل به لبخند

 . شد  راهبهرو چیزهمه . نداره  اشکالی -

  که  هایی سوال از کدامهیچ  از. شدیم رهخی خاک نرم و سیاه ی پشته  به دو هر
 که  چیزی .  چرا  آن  از   نه  مخصوصاا   و  کسی  چه  آن  از  نه.  نیامد  خوشم  بود،  پرسیده
 زیباترین احتمالا  و درخت زیر قشنگی ی گوشه جاآن . داشت واقعیت بودم گفته

 دفن جاآن  در  حیوان چندین حداقل  دیدم من که  جایی تا اما بود؛ حیاط قسمت 
 .بود  عمیق  اندازه چه تا گودال این نبود، مشخص و ندبود شده

 

 ________________________________________________ 
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 « ششم فصل»

 

 

 رد باغ از که وقتی دوبار فقط. ندیدم را آنا ادزی خاکسپاری، آن از بعد روزهای 
 ی مغازه   به  که  دیدممی  هم  هاوقت   بعضی.  دادیم  تکان  دست  هم  برای   شدیم،می

  آرام  مارویک ی خانه درهرصورت. رودمی بود، جلوتر کوچه سه که  خواروبارفروشی
  اهمیتی  من هرحال،به . بود کارش سرگرم یا کردمی  دوری  من از یا آنا. بود
.  بود ترسانده کردم،می  فکر که چهآن از بیشتر مرا ها،استخوان آن. دادمنمی 
  آویزان  را هایمرخت وقتی یا و بودم ی کار مشغول امخانه حیاط پشت در وقتی
 .افتادمی  درخت زیر خاک ی پشته  به حصار بالی  از نگاهم کردم،می

  باعث  عوض در اما بودم؛ خوشحال بود، نداده ادامه را دوستی این آنا کهاین از
  مهمان   یک  حتی  بود؛  تنهاتر  هم  من  از  او.  بود  تنها  آنا.  کنم  گناه  احساس  شدمی
 . کنم دوری  او از  نبود، کنترلش تحت که چیزی  خاطربه دنبو صافان.  نداشت هم

  به  خانه به  نسبت امکنجکاوی  آرامآرام . کردنمی  جذب خود به مرا دیگر اما خانه،
.  بودند  شده ترغلیظ اطرافش های مه. داشت  مشکلی خانه. دش تبدیل زاری بی

 را  هاسنگ  داشتند سعی انگار که بودند پیچیده دیوار به طوری  انگورش درختان
.  رسیدند نمی   نظربه   واقعی  گیاه  یک  مثل  که  بودند  درهم  و  تیره  قدرآن   و  کنند  خفه

  روشن سحر تا و شدندمی  روشن شب های نیمه  در خانه های چراغ هاوقت  بعضی 
  در ترسدمی کهاین یا شده، خواببی احتمالا  آنا گفتممی خودم با. ماندندمی

  را هاپرده  که زمانی تا و کردندمی  بیدار خواب از ار م هااغچر  نور. بخوابد تاریکی
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 هایمگربه . بخوابم دوباره توانستمنمی بگیرند، را نور جلوی  تا کشیدمنمی 
.  رسید می   نظربه   محتاط  خیلی  داستی،  مخصوصاا .  شدند می   خیره  خانه  به  چنانهم

 گرفت می   دهدینا  را  اهآن  یا  او  اما  کنم؛  نوازشش  یا  بدهم  غذا  او  به  کردممی   سعی
  حس . متنفرم باشند، ناراحت هایمگربه کهاین  از. کردمی خرخر عصبانیت با یا
  مورد   در  اما  کنم؛  مراقبت  بهتر  هاآن   از  بودم  نتواسته  که  بود  من  تقصیر  کردممی
 بود؟ ساخته من  از  کاری  چه خانه آن

 پنجره ی اقچهط روی  که آنا عروسک به ریختم،می چای  فنجان در که طورهمان 
  شیشه  به پشت از بود، شده پوشیده لباس با که تنش. کردم نگاه بود نشسته
 توانستمنمی  که جایی سرم، پشت مارویک ی خانه کهاین از. بود داده تکیه

 یپرده بنابراین کرد؛می  اذیت مرا این. بودم  متنفر بود، کرده  کمین ینمش،بب
 متوجه  گشتم،برمی امدنی *شی *نو تسم به  که طورهمان . کشیدم را آشپزخانه

 ی خانه   به  رو  های پنجره   هم  هاآن .  کنممی  تقلید  هایمهمسایه   از  هم  من  که   شدم
  احساس  تنم. دادم تکان انمفنج در را ای کیسه چای . بودند بسته را مارویک
 احساس اما بودم؛ خوابیده شب کهاین با. داشتم سردرد و کردمی سنگینی

 . داشتم احتیاج دیگر بخوا اعتس  هشت به کردممی

  پارک  به  یا  زدممی  سری   خانهکتاب  به  دوباره   باید.  بودم   مانده  خانه  در  زیادی   مدت
.  کند عوض  را هوایم که  هرجایی یا. رفتممی  شهر به  اتوبوس با حتی  یا رفتممی
 فکر  اول . انداختم ظرفشویی در را ای کیسه چای . خورد در به تندی  ی ضربه  سه
  اما   زودی؛  این  به  مخصوصاا   ببینم؛  را  آنا  روز  آن  خواستمنمی .  نمکن  اعتنا  که  کردم
  و  آمدمی  بدم  خانه آن از بلکه  آمد؛ نمی بدم  آنا  از من. بود بدی  خیلی فکر این
 داخل  در کردنزندگی قدر چه  پس داد؛می  آزار مرا  خانه آن کنار  در بودن  طفق اگر
 . داشت اجاحتی دوست یک به او. بود سخت برایش خانه
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 ایستاده بیرون ای غریبه مرد. کردم باز را در و کشاندم راهرو سمت به را خودم
 موهای  و  بود  تنش تمیزی  لباس. بود ترهیکلی  او از اما ؛نبود لوکاس قدهم . بود

  که  بودند شده صاف  آب یا ژل با قدرآن  و بود شده  زده شانه عقب  به اشمشکی
 دود به شبیه چیزی  بوی . ببینم شموهای نبی از را سرش ست*پو توانستممی

 . رسیدنمی  نظربه  راضی  خیلی دیدنم از و دادمی  سیگار

 جاست؟این آنا -

  بغلی  ی خانه  به که  بگویم او به تا کردم باز را  دهانم. بود خشن و تند  صدایش
 :کردم صاف را گلویم . افتادم قولم یاد ناگهان که بزند سر

 !کی؟ -

 . « ¹بورل» آنا. آنا -

  عمداا   انداختم؛می  بال  را  هایمشانه  که  طور همان .  زدمی  موج  صورتش   در  تعصبانی
 :گرفتم خودم به خیالیبی ی قیافه

 . نیست جااین  اسمی چنین با کسی. متأسفم -

  داخل به  تا گذشت،  امشانه  پس از سیاهش چشمان . کشید دهانش  به دستی 
 .بیاندازد نگاهی امخانه

 .«²کومبز» آنا مثالا ! باشه  شده هشناخت ی ادیگه  اسم با ممکن  -

 . اومدی  اشتباه رو آدرس. شناسمنمی  آنایی هیچ من -

 نگه باز را آن تا گذاشت  در بین را بازویش ناگهان او اما ببندم؛ را در کردم سعی
  تصادفی اشناگهانی حضور این که کنمنمی  فکر و  بود بلندتر قد من از  او . دارد
 . باشد بوده
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  آدرس  اون. باشه افتاده دردسر توی  ترسممی . مهمه  خیلی مبرا دنشکر  پیدا -
 ای دیگه  کوچیک  اسم  ممکن  .  بود  نوشته  کارشمحل  نشانی  عنوان   به  رو  خونه  این
 . شهاب  گذاشته خودش برای 

 قایم  راهرو   در  که  را  آنا  داشت  انتظار  انگار .  گذشت   امشانه  پس   از  نگاهش  دوباره
 . ببیند بود، شده

 های چشم  و روشن موهای  با نقشی  ریز دختر اون. کنهیم  درست عروسک آنا -
 خصوصیاتی  چنین  با  کسی  اصالا .  باشه  کرده  مکاننقل  پیش  هفته  چند  باید.  آبیه
 شناسی؟ می

 . نه -

  دیوار   و  در  روی   را  هایمدست .  کردمی   نگاهم  مصمم  او  اما  کشید؛  می   توس  مغزم
 . نشود شانلرزیدن  ی متوجه تا گذاشتم

 لطفاا   کردی،  پیدا  رو  آنا  این  هروقت  اما  کنه؛نمی   زندگی  جااین  ای دیگه   سکهیچ  -
 !نمیاد  خوشم  ناخواسته  های مالقات   از  من.  نکنه  استفاده  من  آدرس  از  بگو  بهش

  براندازکردن  به کرد  شروع سیاهش های چشم . کرد جمع را هایشب*ل دی ناامی با
  عقب  را خودش و  کرد رها را در. زدم زل  او به و کردم ای قروچه دندان. صورتم
 . کشید

 !گرفتم رو وقتت کهاین  از شرمنده  خب، بسیار -

 تکیه در خنک چوب به را پشتم و کردم قفلش شد، بسته در کهاین محضبه
  سوزان   و  سرکش  سهمگین،  چیزی   آتش  گودال  در  انگار  که  کردممی   سسااح.  دادم
 مشرف خیابان به در کنار ی پنجره. نبود کردنش خاموش به  امیدی  هیچ که بودم
 دو  ماشین سمت  به او. کردم نگاه بیرون به و کشیدم عقب را پرده ی گوشه . بود
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. ایستاد خیابان ط سو اما برداشت؛ قدم بود، شده پارک خیابان کنار که قرمزی  در
 .« کنمنمی  باز رو در برنگرد،»

 . برگشت آنا ی خانه  سمتبه  او

 « بود؟ دیده هپنجر  از  رو اون  یعنی چطوری؟ نه، »

  آن  رسیدم،  تلفن  به  که  همین.  کنم  پیدا  بهتری   دید  تا  رفتم  آشپزخانه  به  باعجله
  روی   و  کشیدم  کنار  را  آن  سریع.  بود  پوشانده  را  خانه  از  قسمتی  پرده،.  برداشتم  را

 ابتدای   در  او.  ببیند  مرا  که  نبود  مهم  برایم.  شوم  نزدیک  شیشه  به  تا  شدم  خم  میز
  خیلی   آبی  گلدان  قبل،  روز  آنا.  ایستاد  پستی  صندوق   کنار  ک،ماروی  ی خانه  ی جاده
  به  نگاهش سپس شد؛ خیره آن به زیادی مدت او. بود گذاشته جاآن  بزرگی
  همیشه  که  هرچند. گذاشتم تلفن  های  دکمه روی  را انگشتانم. افتاد آنا ی خانه
  دیک نز  او. بدهد را مارویک ی خانه های درخواست  جواب  پلیس تا کشیدمی  طول
  به  امغرهچشم   با.  بود   شده  خیره  فقط  و  کردنمی   حرکت.  ماند  جاده   در  دقیقه   ده   به

 . دادم پاسخ سماجتش

 !«شو نزدیک آنا ی خونه  قدمی یه به داری  جرأت اگه»

  ماشینش  سمتبه بلند های قدم با و برگشت سپس کرد؛ تفی زمین روی  هخر باآل
  آرام  شد، محو جاده ی انتها رد  رنگشکم قرمز ماشین که وقتی فقط. کرد حرکت
  لرزیدم؛می .  کردم  فرو  موهایم  در  را  دستانم  و   گذاشتم  جایش  سر  را  تلفن .  گرفتم

  راهرو   به  سریع.  بود   خانه  پشت  کارش  اتاق   بود؟   دیده  را  او  آنا.  چرا  دانستمنمی   اما
  قفل  را در  معمولا  که بود امن قدرآن ما خیابان. برداشتم را پالتویم و رفتم
  اطلسی های بوته میان دوک. بستم را در  چفت قصد از رفتن موقع اام ردم؛کنمی 
  این به  دواندوان  و  شد  بلند  دید  مرا وقتی. بود کرده  کز خیابان، طرفآن  ی خانه
 مرز  به  نزدیک  قدم  چند  اما  داد؛  تکان  نوازش  ی نشانه  به  را  دمش.  آمد   جاده  سمت
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  و  نشست او اما ببرم؛ جلوتر را او ات کردم دراز را دستم. کرد مکث مارویک ی خانه
 نگاهم محتاطانه اش، طالیی  بزرگ های چشم . کرد حلقه پاهایش دور را دمش
 . شنیدم را خرخرش صدای  کنممی  فکر. کردمی

 . باش جاینهم خوب،_ 

  و  رفتم آنا ی خانه در سمتبه  دواندوان را  دیگرش نصف و زنانقدم  را راه  نصف
  نگاه  را خیابان و برگشتم  سپس زدم؛  در  تمداش قصد  که چهآن  از  شدیدتر کمی
  در پا های قدم  صدای . نه  یا است برگشته قرمز در  دو ماشین که ببینم تا کردم
  شدند، می  خم که را چوبی  پلکان ی ناله ای صد توانستممی  من و پیچیدمی  خانه

  همب  موهایی و اشگونه  روی  رنگ از  هاییلکه  با  آنا و شد  باز  در  سپس . بشنوم
 نظربه  زدههیجان کامالا  بود دیده مرا کهاین  از. ایستاد خانه ورودی  در ه،ریخت
 . رسید می

 !جو -

 . سالم -

 . نداشتم را کردنوبش خوش دماغ و دل

  خواستی  که طورهمون . گرفتمی  رو تو سراغ . زد رو خونم در مرد یه  اآلن همین-
 .شناسمنمی  رو  تو که گفتم بهش

 . دمکر  شارها پستی صندوق  سمت به

  مشکلی . شد خیره گلدون این به طولنی مدت  و  ایستاد رفت،می  که  وقتی اما -
 نبود؟  که
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  و  شد انآویز  اشولوچه ب *ل  زدم،می حرف که طورهمان . بود  که دانستممی
 را   سرش  بردم،  را  گلدان  اسم  وقتی.  بودند  شده  روشن  وحشت،  از  اشآبی   چشمان

 :نالید و گرفت دستانش با

 ... من! احمقم قدرچه  من نه، نه، -

 کنم؟  کارچی  بگو من به. نیست چیزی  نداره، اشکالی -

  مجبور !  احمقم  یه  من.  یادشه  رو   گلدون   این.  دونهمی   اون.  هست   «¹رائول»  این  -
 ... شدم مجبور م،دش

 . دوید جاده  سمتبه  و زد کنار مرا

 . کردم دنبالش فاصله با

 بزنم؟  زنگ  سیک به کنم؟ چیکار خوای می من از! آنا -

 . نه -

  و  سنگین گلدان،. خانه  سمتبه  کشیدنش  به  کرد  شروع و گرفت  را  گلدان ی لبه
 دیگرهماب و گرفتم را دیگرش سمت سریع. بود پالسیده ی شده  کنده علف از پر

 : گفت زناننفس  آنا. کردیم بلندش

  و برگبی  خیلی. ببیندش نتونه کسهیچ  که  جایی . خونه پشت ببریمش  -
 . ذاشتممی  خونه جلوی  رو هااون  نباید. رسهمی  رنظبه  هخشکید

 جمع  و  ای قهوه   آن  های برگ  اما  بود؛  کاشته  گلدان  در  کوچکی  فرنگی  توت  ی بوته  او
 سنگینی  شدت از بردیم،می خانه سمتآن  به را آن هک طورهمان. بودند  شده
  به  دور ه. شتیمگذا زمین پشتی در کنار را آن باآلخره. خوردیممی  تلوتلو گلدان
 هایش دست  مابین را  سرش و نشست  پله روی  آنا. بودیم افتاده  نفس نفس 
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  از  هنوز که ریزی های استخوان ی پشته به کردم سعی. نشستم کنارش. گذاشت 
 :زدم حدس . نکنم نگاه بودند، معلوم اطحی ته

 بود؟  سابقت نامزد -

 . داد تکان سر

 !رائول -

 و قرمز هایشچشم. کرد پاک شهایگونه  از را هایشاشک  و کرد بلند را سرش
 . بودند  شده رنگبی هایشب *ل

  رو من خوادمی اون . است دنده یه اون ... اون اما ببینمش؛ دیگه خوامنمی -
 خاطرهمین به . گردهمی دنبالم که دونستممی  کردم، ترکش یوقت . کنه تصاحب
  دنبالت  که استمرده جوراون  از اون. بخرم  رو خونه این سریع شدم  مجبور
 راحتی این به کردمنمی فکر اما کنه؛ پیدا رو گرفتی پناه که جایی تا گردهمی

 .کنه پیدایم

 :گفتم

 .بگیری  تعقیب منع قرار باید -

  کارت  به نقضشون از بعد فقط که این   تعقیب منع قرار مشکل اام دارم؛ یکی -
 .میان

 !اوه -

  روی   بودی *ک جای  و بود  رفته  ار کن اکتشژ از   کمی. انداختم او  به تری دقیق  نگاه
 .کرد  ریش را دلم بود، شده نمایان که بازویش

 کنی؟  مکان نقل ای دیگه ی خونه  به تونیمی -
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 . نه -

 . بود خفه صدایش اما شد؛ خیره  رویشبهرو  زمین به

  بتونم  کهاین  مگه. کردم خونه این خرج رو اندازمپس  ی همه. ندارم  رو  پولش  -
  ماههشت  برای  رو اون کنم پیداش کهاین  از قبل. ونمدمی بعید که بفروشمش

 . نیست کافی ای دیگه امن ی خونه  هر  خریدن برای  این. بودن گذاشته  فروش به

 . سابیدم بهم را هایمکفش 

 . کنیمی زندگی جااین تو که  نیست مطمئن اون -

 . شناخت رو  گلدون اون -

  به  این و رفت اون. دارند  هان گلدو ینا از زیادی  های آدم  که  مطمئنم اما آره؛ -
 .نبود مطمئن تو با شدن روروبه   از هم  قدرهااون  که معناست این

 . کشید بال را اشبینی دستش، پشت با

 چیزی  وقتی.  کردم  زندگی  باهاش  سالپنج.  شناسممی   رو  اون  من.  گردهمیبر  اون  -
 . شهنمی بیخیال نیاره، دستشبه  تا بخواد، رو

 بود  جاآن   هنوز  او  که  وقتی  کاش.  کنم  فکر  چیزی  به  توانستمی نم  لحظهیک  برای 
  کرده  کاری  حداقل کاش! زدمی  صورتش به مشتی یا گرفتممی  تماس پلیس با

 : گفتم! بودم

 . بمونم  پیشت تونممی  امشب. تریمامن  باشه، بیشتر تعدادمون هرچی -

 . نیست کاراین به احتیاجی -
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 کنیم،می  نگاه فیلم بعد باشه؛ امن تا نیمکمی  فل ق رو  در. هست که  معلومه -
  جوونی؛ موقع های دورهمی  مثل. زنیممی  لک رو هامونناخن و کنیممی  غیبت
 . پلیس با گرفتن  تماس و دست دم سالحی گذاشتن ی اضافه  به البته

 . شد  کم امدلشوره  از کمی. خندید آنا

 ! هستی خوبی دوست تو جو، ممنون -

  غرق  آن در  که وحشتی نگذارم کردم سعی  و کردم نگاه هاواناستخ ی پشته  به
 . ببلعد مرا بودم، شده

 .«دوستیم باهم که زنممی  حدس آره،! دوست»

 « هفتم  فصل

 

 

 

 بیسبالی چوب. کردیم پیدا برایش حلی راه پس آنا؛ هن و داشتم  اسلحه من نه
  را  بودم پخته لقب  روز که کیکی  با همراه بودم،  کرده  پیدا امخانه  انبار در  که

  آن  چفت و کردیم قفل را در. رفتیم مارویک ی خانه  سمت به دیگرباهم . برداشتم
 خاموش را اهبرق و کشیدیم را هاپرده . کردیم چک را هاپنجره  قفل و بستیم را

  دم  چای  فنجان دو  آنا،  و من  سپس. نیست خانه کسی  برسد  نظربه تا کردیم
  متفاوت  کامالا  شب در خانه. برویم کارش اقات به ات رفتیم بال هاپله  از و کردیم

  صدای  و بودند گرفته فرا را دیوارها و هاسقف  ای،تیره های سایه. رسیدمی  نظربه
  کمی  رنگ،آب های نقاشی  ی همه . رسیدمی  گوش به تربلند دری  ی ناله  و غژغژ هر
 نظر هب یطانیش عجیبی طرزبه تاریکی آن در و بودند شده کج کمی یا خورده پیچ
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 ی خانه در کردنزندگی تنهایی چندروز از بعد آنا رسیدمی نظربه . رسیدندمی
 خودش   کند،  دنبالم  کهاین  جای به .  بود  آورده  دستبه   را  نفسشبه   اعتماد  مارویک،

 این  به  من  و  داشتبرمی  قدم  خاطر،  اطمینان  با.  گرفت  پیش  راهرو  سمتبه  را  راه
 تواندمی   طورچه  هاغروب   هم  آن  راهرو،  این  در  زدن  قدم  تنهایی  که  رفتم  فرو  فکر
 . باشد

  دیوار   روی   های قفسه  آنا.  بود  کرده  تغییر  بودمش،  دیده   که  باری آخرین   از   کار  اتاق
  شده  بازسازی  که مختلفی های عروسک  از بود پر هاآن ی همه . بود کرده تعمیر را

  آرایش  درشت، های چشم . بودند شاناول  شکل به هنوز هاآن  از بعضی. بودند
  نشسته  هاآن .  بود  شده   پاک  هاعروسک  ی بقیه   آرایش .  بلند  خیلی  های مژه   و  غلیظ
  را  دارد، صورت یک که هاییفرورفتگی  و هابرجستگی همچنان صورتشان. بودند

  با . نشوم خیره هاآن  به کردم سعی. ان *ه *د  نه و داشتند چشم  نه اما داشتند؛
  قفسه،  روی . بودند زده زل من به کورکورانه اهآن  که درسیمی نظربه وجوداین
  ب *ل بر گرمی لبخند. داشت  قرار  شده،  آماده عروسک جفت یک آنا، کار میز کنار

 کوتاه  یا  شده  بافته  موهایشان  و  بود  براق  و  شاندرخ  جدیدشان  های چشم .  داشتند
 . بود شده  بسته اسبیدم  و

 .بود شلوغ خیلی سرت -

  بودم،  داشته نگه دستم در را آن که طور همان . بذارم کجا را فنجانم دانستمنمی 
 .نشستم میز کنار ی اضافه  صندلی روی 

 . دادممی  رو  هاقبض پول باید -

 . شد جدی  سپس خندید؛ آنا

  آماده   رو  هاسفارش  رسمنمی   شن،می  فروخته  زود  هاعروسک  که  حال  وصاا مخص  -
 . بشم  کار  به  دست  شم،ی م   بلند  خواب  از  که  هروقت  مجبورم  خاطر  همین  به  کنم
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  شده پخش  کاره نیمه های لباس میز، سمت  یک. انداختم کارش  میز به نگاهی
  عروسک .  داشت  ارر ق  شده  خشک  نیمه  های رنگ   با  پالتی  میز،  دیگر  سمت  و  بودند
  اما  بودند؛ شده رنگ  چشمانش سفیدی  و عنبیه. داشت  قرار میز وسط ای باربی
 . اشتدن ردمکیم یا  پلک ابرو، هیچ  هنوز

  شب  که  نمیاد بدم . دارم  کتاب کیفم توی  بدی؟ ادامه کارت  به خوای می  -
 .باشم  داشته سروصداییبی

 . شد  خیره هاعروسک  به آنا

 پیدام  رائول  واقعا  اگه  که  این    منظورم.  کنهمی  من  به  یبزرگ   کمک  این  مطمئنی؟  -
 .کنم آماده ترسریع  رو هاسفارش  ی همه ممکن   که جایی تا خواممی  باشه، کرده

 . البته -

  جذب  بیشتر. کردممی  خواندن به تظاهر فقط  اما آوردم؛  در کیفم از را رمانم
 بستممی   شرط.  کردمی   کار  امتم  بادقت    اما  وقفهبی   او.  بودم  آنا  آمیزی رنگ   تماشای 

  عنبیه  هر  وسط  در  سیاه  رنگ  کمی.  دادمی   انجام  را  کاراین  که  بود  زیادی   مدت  که
 بالی  ریز چین و هاپلک ی تیره ای قهوه  رنگ سپس ساخت؛یم  را مکمرد یک

  جدیدی  رنگ در  را آن . کرد عوض را  قلمویش سپس داد؛می تشکیل را هاچشم
 بتواند تا زد هاشور را آن مختلفی های رنگ با و کرد راک ابروها روی  و کرد فرو

  ه فاد است با شدند، خشک ها مردمک وقتی  نهایت  در. کند درست  طبیعی ابرویی
  درخشان  را هاآن تا گذاشت چشم هر روی  کوچکی سفید ی نقطه  دندان، خالل از

  به  که دانستممی. باشد زحمت پر و سخت  قدراین کارش نداشتم انتظار. کند
 : گفتم. بیاورم  در تمیز آنا مانند را هاعروسک   صورت توانستمنمی  وجههیچ

 .بودی  نقاش قبالا  حتماا  -

 . شد  سرخ  هایشگوش و کردممی تماشا را  ارشک که شد متوجه
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.  کنم معاش امرار جوری این ازش تا خواست ازم اون. داد یاد من به مادرم. آره  -
  فوت   مادرم   کهاین  از  بعد   اما  دم؛می   انجام  رو   کاراین   جورهایییه   دارم   کنممی   فکر
 . پاشید هم از چیزهمه  تقریباا ... و کردم زندگی رائول با شد،

.  دهممی  گوش او  به که دهم نشان تا شدم خم جلوبه و گذاشتم رکنا را کتاب
 را  صورت بدون هایعروسک  از یکی و گذاشت قفسه در را شده  رنگ عروسک آنا

  برای   بود؛  شده  خیره  عروسک  وحشتناک  و  خالی  ی چهره  به  که  طورهمان .  برداشت
  تا  ختری پالت روی  را  جدیدی  قرمز و ای قهوه  رنگ سپس . کرد  سکوت ای لحظه 
 . کند  درست عروسک  ب*ل ی سایه برای  ترکیبی

  عالقه   من  به  هم  خیلی  و  بود  جذاب  و  داشتی دوست .  بود  خوب  خیلی  اوایل  اون  -
 .هاقصه  ی شاهزاده  مثل تمومه؛ چیزه هم   اون که کردممی  فکر.  داشت

 .خندید

  اون  اام باشه؛ واقعی تونستنمی  خوبش، خیلی رفتار این که  فهمیدممی باید -
 گرفتم قرار تأثیرش تحت من و بده ادامه کردنشتظاهر به زیادی  مدت نستوت
  برق  و آب  ،اجاره  های هزینه  کردنتقسیم و اون  با کردنزندگی رسیدمی نظربه  و

 زمانی  چه من کهاین گرفتننظر زیر به کرد شروع پس باشه؛ ای هوشمندانه  فکر
 اتفاق ی متوجه که  بود ئیجز  قدراون تغییر این. میدم انجام کارهایی چه

  با تونیم می که درحالی  بری  بیرون دوستات با خوای می واقعاا . »نشدم افتادنش
  بلند  موهات دارم  دوست ن،کن کوتاه رو موهات» یا «کنیم؟ تماشا فیلم همدیگه

 !«باشه

 .بود انگیزغم  و تلخ اشخنده  اما خندید؛

 توی  که ستدیگه دخترهای  از ی بسیار یزندگ  داستان شبیه تقریباا  داستان این-
 هااون   ندارن،  دوست  رو  شما  مردها  این.  کننمی   نرم  وپنجهدست  اون  با  شونخونه
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  زدن بهم  چشم یه توی  رو  تو که بناقمر  قدراون  و  دارن دوست رو کردنتونکنترل
  فهمی می   وقتی.  شده   دیر  فرار  برای   دیگه  که  فهمیمی   وقتی   تو  و   بندازن  دام  توی 
  از  و جامعه از رو تو  که فهمیمی  وقتی. انداختن فاصله دوستات و وت بین هک

 .کردن  دور کنه، دراز تو  سمت به یاری  دست خوادمی  که  هرکسی

  بودم  دیده قبالا  که بودی *ک همان یاد  به دوباره مرا نای و مالید را دستش مچ او
 . بود دور رائول از زیادی  مدت  او. انداخت

  بودی *ک این بلکه نبود؛ ساده بودی *ک یک فقط نیا که تمرف فرو فکر این به
 .بود شکستگی از ناشی

  داخل   در  سفیدی   های دندان  تا  شد  خم  عروسک  روی .  بود  شده  ترواضح   آنا  صدای 
 . بکشد هایشب *ل

  چون بدم؛ انجام دادمی  اجازه اون که بودن سرگرمی تنها هاعروسک  هرحالبه -
  پول  از اون کنم فکر  کهاین و برم  بیرون خونه  ز ا نبود نیاز دادنش  انجام برای 

 هاعروسک   فروش  پول  از  بخشی  من  که  نفهمید  وقتهیچ  اون .  اومدمی   خوشش
 هابانک.  بود  کافی  خونه  این  برای   زانداپس   همین.  ریختممی  مخفیم  حساب  تو  رو
 تمنجا  راه  خونه  این.  کرد  کمکم  هاهمسایه  از  یکی  آشنای   اما  دادن؛نمی   وام  من  به
 . کنم پوشیچشم عجیبش های اتفاق  از تونممی  پس .بود

 . بردم بال را ابروهایم

 ... مثل! عجیب؟ اتفاقات -

 :کردم انتخاب بادقت را کلماتم

 شد؟  قبلی ی خونواده  رفتن  باعث که چیزهایی همون مثل -

 .کرد نگاهم زدهخجالت کند، تمرکز عروسک روی   دوباره کهآن  از قبل
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  جز  داد، توضیحش نشه که نیست چیزی  چون ماورایی؛  اتفاقات بگم خوامنمی  -
 . افتهمی  هاییاتفاق  بله، اما. خونه  طراحی در ایرادهایی یا تصادفات سری  یه

  آنا . شدم خم جلوبه و بردم بال بیشتر را ابروهایم. مردممی کنجکاوی  از داشتم
 . گرفت اشخنده 

  مثل  گفتی خودت که طورهمون . نیست خاصی چیز. نکن نگاهم جوری این -
 .شنمی  روشن خودشون هاچراغ  هاوقت بعضی اما نیست؛ هالیوودی  های فیلم

 . باشه تو کار کردممی  فکر. دیدمشون اوه -

 تونمنمی صبح تا معمولا ! باشن نکرده خواببی رو تو امیدوارم  متاسفم، -
 . کنم پیداشون

 . کند  خشکش تا کرد فوت را خیس رنگ و کرد مکثی

  شم،می  رد  کنارش از که روز اواخر اما بستم؛ رو در که مطمئنم هاوقت  عضی ب  -
  آب  شیر پیش، روز دو یکی. شهمی بسته بازه، که دری  برعکس  یا بازه دوباره
  بشه،  پر آب از حموم کهاین  از قبل و شنیدم رو صداش  شد، زاب خودش حموم
 . ترسوند مرگ حد سر تا رو من این.  بستم رو اون

.  نبود روشن قبل مثل و رسیدنمی  نظربه  امن دیگر. انداختم اتاق هب نگاهی
 که گردشان چشمان با هابعضی  و چشم بدون هابعضی  ها،عروسک  از ای دسته
 . بودند زده زل من به هاقفسه  بالی  زا  زدند،می  برق انگار

 شده؟  تسخیر تاخونه  کنیمی  فکر تو... تو_ 

  سپس شنید؟  را سوالم  اصالا  که کردم فکر  دمخو با . ماند ساکت  زیادی  مدت  او
 . کشید  عمیقی  نفس

 . باشه  بدجنسی  روح  کنمنمی   فکر.  نیست  مهم  برام  زیاد  باشه،  هم  اگه  اما  شاید؛  -
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  را  اولی عروسک  سپس  گذاشت؛  ای گوشه را آن  و کرد تمام را  عروسک صورت 
  جزای ا و شده خشک رنگش شود مطمئن تا چرخاند چراغ نور زیر را آن برداشت

  مدادها،  ی شیشه از. کرد رو و پشت را آن سپس. است همبه  شبیه شرتصو
  طور همان   و  کرد  ثابت  عروسک  پای   مچ  روی   را  هایشتیغه .  برداشت  را  جراحی  قیچی
  ناخودآگاه .  شد  کنده  جا  از  پا  سپس.  کرد  جمع  را  صورتش  داد،می  فشار  را  هاآن   که
 . شد خیره من به آنا. کشیدم جیغ ترس از

  تو   پاشون  کهاین  برای   هاعروسک   این  ی همه .  بترسونمت   خواستمنمی !  شرمندم  -
  از  قبل دارم دوست من اما ایستادند؛ پا نوک روی  بشه، جا بلند پاشنه کفش
 .کنم پاشون راحتی کفش برن،  جدیدشون ی خونه به هااون  کهاین

 . فهمم می  درسته، -

 دیگر پای  وقتی  اما م؛ بود زار بی نه *صح این دیدن  از . بود شده  دار خش  صدایم
  جدیدشان  صورت  با  هاآن   من  نظر  از.  برگردانم  را  رویم  نتوانستم  بریدمی   را  عروسک

  نشان  واکنشی  انستمتونمی  که  بودند شده  واقعی  های آدم  به  شبیه  قدرآن 
  پاهای   و  زد  چسب  را  شانداخل .  بود  کرده  آماده   کوچک  کتونی  جفت  یک  آنا.  ندهم
  مطمئن   شانبودنصاف   از  تا  کرد   برعکس  را  آن   سپس   کرد؛  فرو  آن   در   را  شده   بریده
 تا ماند منتظر و داشت نگه را هاکفش  بود، شده خم که طورهمان . شود

 : گفتم. شود خشک شانچسب 

 . داد  دست  از  رو پاهاش مدر ما -

 هایم شانه .  شد   خیره  من  به  آنا.  کردم  تعجب  بودم  زده   که  حرفی  از  هم  خودم  حتی
 . داختمان بال را

 .کردنمی   کم  رو قندش مصرف  و خوردنمی  رو هاشقرص . داشت دیابت -

 !متاسفم واقعاا  من! نه اوه -
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 . شد خیره عروسک به نفرت با آنا

 ... کردمنمی فکر -

 . اومدم کنار باهاش دیگه.  نیست مشکلی نه -

 . خندیدم ب*ل زیر

 جااین هب بعد به اون از من و کرد فوت بعد چهارسال اون. بود خودش تقصیر -
 . بهتره زندگیم   اوضاع حال. بود خوبی تنوع. اومدم

  قفسه   پشت   که   کوچکی  سفید  ی شیشه   آن  و  مادرم  یاد  به   که  بود  باری   اولین  این
  کفش  روی  از را هایشدست  آنا. افتادممی  بودم، داشته نگه  امآشپزخانه های 
.  گذاشت  شاقفسه  روی  را عروسک و کرد  بررسی را شانبودنمحکم. برداشت ها

  او . نخورد تکان آنا  اما برگشتم؛ راهرو سمتبه . شد  باز کنانناله  دری  ناگهان
 : گفت کرد،می باز را نخ از پر ی جعبه و  داشتبرمی پارچه  تکه  دو که طورهمان 

  یا  باشه باد کار شاید. ندم اهمیتی کنممی  سعی. شنمی باز هاوقت  بعضی -
 . داشته  بر تاب در، هم شاید

 از  توانستمنمی . ماند ناگفته مانبین که بود ای  جمله این. اون از فراتر ی چیز یا
 . بردارم چشم راهرو

 ... من که نداره اشکالی -

 بندازی؟  نگاهی -

 . زد لبخندی 

 . نشد دستگیرم چیزی  وقتهیچ من که هرچند برو؛! البته -

 « هشتم فصل»
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  چراغ  دور که عنکبوتی های تار  و اهسایه. رسید می نظربه  قبل از ترطولنی  راهرو
 . آمدندمی  در جور  باهم بودند، چسبیده

  جنبش  از   اثری   دنبالبه   و   کردم  حبس  نه *ی *س  در   را   نفسم.  برداشتم   قدم  جلو   به
  رد  کنارشان از وقتی. بودند باز راهرو های اتاق در. گشتم آرامی ی صدا هر یا و

  از   که  هرچند  نکشم؛  سرک  اخلد  به   و  بگیرم  را   خودم  جلوی   توانستمنمی   شدم،می
 . ترسیدممی  کمی ببینم بود قرار که چیزی 

.  بود  کرده  تمیز  را  کردندمی   استفاده   آن  از  قبلی  ی خانواده   که  هاییخواب  اتاق  آنا
 و  بودند  مانده  باز  کمد   درهای .  بودند  لمیده  تخت  ی گوشه   روکش  بدون  های تشک
 کف ی شده  پخش ی هاروسک ع بدون اتاق. بود تاریک عجیبی طرزبه شانداخل
  نخورده دست  طورهمان  هااتاق ی بقیه . رسیدمی  نظربه گیرتردل و  سردتر زمین،
  که   بودند  هاییمبل  همان  الا احتم.  بود  کرده  کدر  را  مبلمان  غبار،  و  گرد.  بودند  مانده
  ها زیرپایی  و  دارپشتی  های صندلی .  بود  شده  گذاشته  ساکن،  ی خانواده  اولین  برای 
  از  هاییآدم  شدمی  راحتی به. بودند شده  چیده چوبیلبه و تحریر میزهای بین
 زانوهایشان  روی   را  هادست   اند،نشسته   هاآن   روی   که  کرد  تصور  را  دیگر  ی دوره   یک

 .زمانند گذر منتظر کامل، سکوت  در و اندگذاشته 

  مگلوی بغضی  اما بدهم؛  قورت  را دهانم آب  کردم  سعی. بود بس بافیخیال دیگر
 منتهی  هال به که مارپیچی های پله با و رسیدم راهرو انتهای  به. بود هردفش را

.  کردند  لمس را هانرده  سطح آرامی به انگشتانم نوک. شدم  مواجه شد،می
 از قلبم ناگهان. بودند کرده لمس را آن  شماری بی های آدم قبالا  که یجای همان 

 نگاهی . بود پیانو صدای . افتاد تپش به موسیقی ضعیف و آرام نوای  شنیدن
. تابیدمی  بیرون به در از درخشانی طالیی نور . انداختم کار اتاق سمت به

 های سایه  حرکاتش  ،دوختمی   لباس  او  که  طورهمان   اما  ببینم؛  را  آنا  توانستمنمی 
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  سپس   و  آوردم  پایین  پله  یک  را  پایم.  انداختندمی   سقف  و  دیوارها   روی   را  رقصانی
  از . بود فشرده را گلویم ترس اما سوختند؛می هوا نبود از هایمیهر. را دیگرم پای 
  نقاشی   حیوانات  چپ   چشمان  کردنحس   و  هانرده   روی   حد  از  بیش   شدنخم  ترس
  آرامش.  بود  کننده  کر  هال  سکوت.  چسباندم  دیوار  به  ار   خودم  سرم،  پشت  ی شده 
 هپارچیک چنان و  چشید را  طعمش شدمی  که بود عمیق  قدرآن  فضا عادی  غیر
  چراغ  کلید دنبال به و زدم دور پیانو اتاق سمتبه . کرد لمسش شدمی  که بود

.  مد ز  زل هاآن  به. خورند می  تکان نسیمی با اتاق، بلند و زیبا های پرده . گشتم
  بسته  را هاپنجره تمام آنا و من. وزیدنمی  بادی  هیچ. بود بریده  را امانم ترس
.  ایستادند حرکت از هاپرده . بودم  کرده قفل  را اتاق این ی پنجره  خودم. بودیم

  و سرد. کنم حس را هوا تا آوردم جلو را هایمدست . برداشتم قدم شانسمت به
  بود   پوشانده   را  رویش  خاک  از  ای لیه   نانچهم .  انداختم  پیانو  به  نگاهی.  بود  خنک

  را  نفسم و شدم خم پیانو های کلید  سمتبه . بود  نخورده دست اشصندلی  و
 من  که  جاآن  تا.  شدند   پخش  نفسم  در  خاکستری   پودر  از  ریزی   ذرات.  دماد  بیرون
  را  اتاق تا زدم چرخی و شدم بلند. بود نریخته بهم کلیدها روی  خاک دیدم،می

 یناله  صدای  و نبود  در جلوی  کسی. بودند  مانده حرکتبی هاپرده. منک تماشا
 قلبم. بود جااین زی یچ اما ؛رسیدنمی  گوش به دیگر زمین، کف چوبی های تخته

 افتاد  یادم  کردم؟می  برقرار  ارتباط  مارویک  ی خانه  روح  با  داشتم  آیا.  میزد  تندی به
 :پیچید  سرم  در  آمیزشطعنه   ای دص.  بودم  زده  حرف  لوکاس  با  موضوع  این  بهراجع

  لزم  دکتر. شد وارد بهت بدی  شوک حتماا ! هان؟. خوردن می تکون هاپرده! وای  -
 ؟ نداری 

  از  لوکاس شاید. بود توجیه قابل غیر بودم شنیده و دیده من که زهایییچ اما
. نبود طوراین آنا برای  که دانستممی اما باشد؛ نشده زدههیجان احساساتم

 .بود  جااین  چیزی   واقعاا .  کردم  خاموش  را  هاچراغ   برگشتم،  هال  به  کهاین  محضبه
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 قلبم. انداختم هاپله انتهای  به نگاهی. افتاد صدا به وزنم سنگینی  از پله، اولین
 مشکی موهای  و بود  کرده قوز. بود نشسته آخر ی پله روی  زنی . ایستاد حرکت از

 اش خاکستری  به مایل آبی اسبل با بود،  کرده پنهان را صورتش  که بلندش،
 نمایان  دیوار  چوبی  روکش   او،  جای به .  بود   رفته  او.  کردم  نگاه  دوباره.  بود   هماهنگ

  کردند؛  می ایجاد  دیوار روی  را عجیبی خطوط  ها،نرده ی سایه  کم، نور نآ  در و بود
 . نکرد آرام مرا این اما

  سعی   دوباره   و  کردم  تر  را  هایمب * ل.  آمدنمی   در  صدایم  اما  بزنم؛   حرف  کردم  سعی
 . کردم

 !آنا -

 بله؟  -

 . کرد حرکت راهرو سمتبه او و شد  بلند در صدای 

 بمونیم؟  پایین ی طبقه  امشب میشه آنا،-

 .نبود  ناراضی اما ؛رسید می نظربه  زده تعجب

  این   دوخت  تا  کن  صبر  لحظه  یه  فقط  تره؛   راحت   اتاقم  به  هاتشک   بردن  از .  حتماا   -
 . کنم تموم رو شلوار

  زن  آن کردممی گمان که جایی به هایمچشم . بود آمده بند نفسم. ماندم منتظر
.  کردممی   حماقت  احساس  بیشتر  ردم،کمی   اهنگ  بیشتر  هرچه.  ماند  خیره  دیدم،  را
  یک  دن*ب  حالت با را  هاسایه شدمی راحت خیلی . بود خانه تاریک کنج جاآن 

 که جایی تا رفتم عقبعقب . مکردمی خطر احساس همچنان. گرفت  اشتباه آدم،
  آنا صدای . کردم حلقه  دورم به را بازوانم سپس. کردند برخورد در با هایمشانه
 و کنم جزم را عزمم شدم مجبور که بود کشیده طول قدرآن شآمدن و آمدنمی 
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 که  جاییهمان . بود ایستاده هاپله بالی  او. بروم بال هاپله  از پیداکردنش برای 
 برق تابید،می راهرو ی گوشه  از که ماه، نور  در  هایشچشم. بودم  دهید را زن آن
 . زدند می

.  کردم  لباس  عروسک  اون  تن  لاقحد!  شتمدا  نگه  منتظرت  که  ببخشید.  شد  تموم  -
 . بود پرکاری  شب

 . آمدنمی  در صدایم

 . عالیه -

 کهاین از قبل اما بدهم؛ هشدار او به بودم دیده که چیزی  بهراجع خواستم می
  بودم   دیده  که  چیزی   از  راستش، .  ماسیدند  دهانم  در   کلمات   کنم،   باز  را  هایمب *ل

 پایین هاپله  از. شدنمی  آنا ب نصی اکمترسن های حرف  از چیزی  و  نبودم مطمئن
 . ایستاد  کنارم و آمد

 . پریده  رنگت جو،-

 . زدم کمرنگی لبخند

 . ترسوندممی  رو خودم داشتم فقط -

 . کرد حلقه ویمباز  دور  را دستانش و خندید

 کنیم؟   درست  اغ* د  شکالت  یکم  چطوره.  هستم  ترسو  که  منم  این  کردممی  فکر  -

 .خوبیه فکر -

  از  که  طالیی  نور از  هاپله . نبود جاآن  چیزی . کردم  نگاه هاه لپ به  اربآخرین برای 
 . بودند  شده روشن تابید،می راهرو ی گوشه 

 کنی؟  خاموش رو کار اتاق چراغ خوای نمی  -
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 .کرد نگاهم تعجب با آنا

 . کردم خاموشش -

  را  بازویم. خورد ذوقش  توی  اتاق، نور دیدن از آنا. شدیم خیره راهرو به دو هر
 . زد لبخند قاطعانه همچنان  و ددا فشار

 .کنممی  خاموشش بعداا  -

.  بود شده همراه ما با کتری  صدای . گرفتم آرام رفتیم، آشپزخانه به وقتی
  بهراجع.  زدیم  برش  را  بودم  آورده  که  کیکی  و  گذاشتیم  میز  پشت  را  هایمانصندلی 
  سپس   ت؛گرف  ودشخ  به  متفکری   ی قیافه.  کردم  صحبت  آنا  با  هاپرده   خوردنتکان
 : گفت

 . داد تکون رو هاپرده  هوا کردی، باز رو در وقتی شاید -

 . احتمالا   آره -

 . بود که کنم فکر  بود؟ باز بروم، داخل  کهاین از  قبل هم موسیقی اتاق در یعنی

 بپرسم؟ سوال یه تونممی جو، -

 .کردنمی  نگاه هایمچشم به. ریخت هالیوان در را کاکائو پودر آنا

 . نداره ضرری   که سیدنر پ. تماا ح -

.  شد  بهتر زندگیت اوضاع اومدی، جااین به وقتی از که بودی  گفته پیش یکم -
 داشتی؟  مشکل تخانواده با هم تو

 . افتادم بودم، گذاشته  امآشپزخانه ی قفسه  پشت که سفیدی  ی شیشه  یاد به

 . جورهایی  یه -
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  گفتی . داشت بلندی  قد  که همون بود، اومده دیدنت به  روز اون  که مردی  اون -
 .نبودی  خوشحال بابت این از تو  اما بود؛ اتعمه  پسر

 .کرد نگاهم چشمی زیر

 اونه؟  از مشکل -

 . شدم منظورش متوجه

  آدم  اما داره؛  نیش زبونش اون که این   منظورم . ره ندا  مشکلی لوکاس  نه، -
  از  دع ب . نیست بد هم قدرهااون  میشه، مربوط خونواده به که جااون تا. احمقیه 

.  افتاد برام اتفاقی چه که بود مهم براش  که بود کسی تنها اون مادرم مرگ
 . چرا دونمنمی . بود مادرم  طرفدار   همیشه  عمم، یعنی مادرش،

 اما کرد؛ شیر و جوش آب از پر را هافنجان  و شد بلند آنا. ندمخارا را صورتم
  با بود نشده فرصت توقهیچ. شدم خیره کیکم به. بود من به همچنان نگاهش
  قدیمی،   زخمی  کندن  مثل.  لوکاس  با  حتی  کنم؛  صحبت  موضوع  این  بهراجع  کسی
 . است بخشذت*ل حال عین  در اما باشد؛ خطرناک هم شاید و دردناک

  از  بعضی که شدمی باعث این. بود خودخواهی  آدم مادرم، که فهمممی  نال -
  اون . بود طوری این... اون چرا کهاین و کنم درک رو بود داده انجام که کارهایی

  به   آوردنش   دست  به   برای   نبود  مهم  براش  و   داشت  نیاز  توجه  به   کردنزندگی   برای 
 . زنهمی  صدمه چیزی  چه  یا و کسی چه

  جمع  میز روی  را هایشدست  و نشست سپس گذاشت؛ رویمبهرو  را انمفنج آنا
 ترکیدند،می  دیگری   از  پس  یکی  هایشحباب  که  شده  زدههم  کاکائوی   شیر  به.  کرد

 . انداختم نگاهی
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 تعریف  ازم  وقتهیچ  دادم،می   انجام  خوبی  کار  وقتی.  بودم  دستش  یبازیچه  من  -
  رو  این. فروختمی فخر دوستاش به موضوع این بهراجع همیشه اما کرد؛نمی 
  به   کردم،می   اشتباهی  کار   وقتی.  خوبیه  مادر  چه  که  بده  نشون  تا  کردمی   ای بهانه

 وحشی  ی بچه  همچنین  لیق   باید  که  کردم  گناهی  چه  من. »کردمی   گله  ازم  اشج
 « کنه؟می  من با رو کار این چرا  باشم؟ سرکشی و

  گریه  به مرا این. آوردم  در زد،می  غر یناراحت  موقع  که  را مادرم  ادای  ناخواسته
 . زدم لبخند عوض  در اما انداخت؛می

  قدر اون  رو  اون  حالبه  تا هک بگم  رطواین . داره  دیابت که شد مشخص بعداا -
  توجه  جلب آوردن دست به  برای  طالیی، فرصت براش این. بودم ندیده خوشحال
  از  تا باشه داشته تی موقعی خواستمی بشه، بهتر خواستنمی . بود همیشگی 

.  کرد  هم  رو  کار  این  و  کنه  سوءاستفاده  خودش،  به  نسبت  دیگران  ترحم  برای   اون
 چه که کنه تعریف اشتیاق با بعد تا گرفتمی  تتونسمی که بدی  تصمیم هر

 . کشهمی  عذابی چه  و داره سختی زندگی

 . گذاشت دستانش روی  را اشچانه آنا

 . میاد سخت نظربه -

  زانو   زیر  از  رو  پاهاش  اون.  بود  خطرناک  کارش  چقدر  بفهمم  که  دموب  جوون  خیلی-
  خوابی   تخت   که  گرفت  تصمیم   کنه،   استفاده  ویلچر  از  کهاین  جای   به.  داد  دست  از

 . موندم می  پیشش اون از مراقبت  برای  باید من و بشه

  از   وقتی  کهاین  بهراجع  بگویم  آنا  به  خواستممی   که  بود  هم دیگری  زیاد  چیزهای 
 زدمی  حرف تلفنی دوستانش با که شنیدممی  شدم،می  رد مادرم  خواب اتاق ارکن
 صدای  از هاشب  نصف   کهاین بهاجعر . گیرممی نادیده را او  من که گفتمی و

  او   که  فهمیدم می  و  رفتممی   اتاقش  به  باعجله   و  شدممی   بیدار  خواب  از  فریادش
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  دروغ   به   قدرچه   کهاین   بهراجع  . کندمی  تنهایی   احساس  و  رفته  سر  اشحوصله   فقط
  سر  او به دیر چقدر که کند سرزنش مرا تا دارد شوییدست  که آوردمی  در ادا
  زبانم   بر  کلمات  اما  بود؛  نوشته  اشخودکشی   از   قبل  که   یادداشتی  بهراجع.  زنممی

 مخصوصاا   کرد؛نمی   کمکی  کسی  به  امزندگی  از  بخشآن   کردنزنده .  شدند نمی  جاری 
 . کنم عوض  را َجو کردم سعی  و کشیدم عمیقی  نفس. مخود به

  به  و بشم دور خانواده از کالا  که گرفتم تصمیم دفنش، مراسم از بعد هرحالبه -
  از   اما  خوبه؛  هم   خیلی  که   میاد  دیدنم  به   همچنان  لوکاس.  کردم  مکان  نقل  جااین

 . راحتم هامگربه و خودم با دیگه، طرفی

 . چشیدم را امدنی*شی *نو  از ای جرعه

 .انپیچیده  خیلی هام آد -

 .گرفت  بال را فنجانش و خندید ب*ل زیر آنا

 . هست که همین   -

 . باشیم هم  پشت باید اتنه های آدم ما -

 . زدم فنجانش به را فنجانم

 ... اما نمیاد؛ در  جور باهم که دونممی -

 .میاد در جور که عقل با -

  حسی  چه دوست یک داشتن که بودم کرده فراموش. زدیم لبخند همدیگر به
  دوری  آنا از قبل روزهای  کهاین  از و داشتم دوست خیلی را حس این. دارد
  او  باشد؟ عجیب اشخانه اگر شدمی  چه پس. کردم پیدا دی ب احساس کردم،می

 . بیاورم یاد به را بود گفته روز آن که را ای جمله  کردم سعی. داشت را ارزشش
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 . کنی فداکاری  خوب زهای یچ برای  باید هاوقت   بعضی -

  به  اما کهنه ها،مبل. کردیم پهن پذیرایی توی  های مبل روی  را هایمانخوابرخت 
  تماشا   تلوزیون  بتوانیم  هردو  تا  دادیم  هل  هم   کنار  را  هاآن .  ند بود  نرم  عجیبی  طرز
  گذاشته  جا را هایشانفیلم  قبلی ی خانواده  اما نداشت؛ فیلمی هیچ آنا. کنیم
.  کردیم اکتفا کمدی  فیلم یک به و گذاشتیم کنار را ترسناک های فیلم . بودند
  اینکه   از   قبل   آنا  .بخندیم  ساعتی  چند  تا  کشیدیم   دراز   هایمانخوابرخت   در  سپس
  شد، می  پخش فیلم پایانی تیتراژ که طورهمان . برد خوابش شود، تمام فیلم

  به  و شدم هخیر  سقف  به . کشیدم دراز تاریکی در و کردم خاموش را  تلوزیون
 .سپردم گوش خانه سکوت

 جاهمه  دقیقه چند برای . شد  رد خانه کنار  از ماشینی که شنیدم شب،  های نیمه
 هاآن   به  هم  ماشین  سومین  بعد  کمی.  شد  رد  دیگری   ماشین  سپس.  بود  ساکت
  که  بودند مختلفی های ماشین هاآن که بگویم خودم به کردم سعی. شد اضافه
 یک  این  و  داشتند  وقت  دیر  این  در  سکوت  زدن  بهم  برای   ار   خودشان  دلیل  هرکدام
 . نبود چرخید،می  خانه دور که قرمزی  در دو ماشین

 

_________ _______ _____________________ 

 

 

 « نهم فصل»
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 را مارویک ی خانه تابید،می  داخل به نازک های پرده  از  که ماه نور. پریدم  خواب از
 کسی. برود بین از هایمچشم تاری تا زدم پلک و نشستم. کردمی  رویایی و آبی

 ظرنبه . کردمی  بد را حالم کندش و آرام صدای . نواختمی  پیانو با را للیی آهنگ
 برای  سرودی  مثل تقریبا بود؛ نیافته دست آرزوهای  و حسرت از پر که رسیدمی
 . عزا

  اما د؛بو گذاشته گلویش  روی  را دستش هردو. بود  خوابیده کنارم  همچنان آنا
 با .  زنممی   قدم  خواب  در  که  کردممی   حس.  بود  نواختیک  و  آرام  کشیدنشنفس 

 حسابی  جاروی   یک  به  فرش.  رفتند  فرو  شفر   در  مانه *ه*بر  پاهای .  ایستادم  احتیاط
 . شود  خالص غبار و گرد شر  از تا داشت نیاز

 ربیشت اما شود؛ تمام خواستممی  فقط. پیچیدمی  خانه در سره یک  آهنگ صدای 
 .کردممی   متوقفش  کند،  امخفه  کهآن  از  قبل باید خواستن، از

  ساعت . دند آمدر  صدا  به راهرو،  به  ورودم محضبه  زمین، کف  چوبی های تخته
  بود،  خورده همبه تنظیمش رسیدمی نظربه اما کرد؛می تاک تیک بزرگ دیواری 
  سمت به . کشیدیم  طول باید، که چهآن  از بیشتر برابر دو اشثانیه  هر که جوری 
  چوب   بودم؟  نگذاشته  باز  را  آن  مگر.  بود  بسته  درش.  برداشتم  قدم  موسیقی  اتاق
  ناتمام؛   نوایش  آخرین.  آمدنمی   در  پیانو  از   صدایی .  ادافت  ناله  به  هایمقدم   از  زمین
 روی  را  هایمدست   بگیرم،  را  صدایش  جلوی   کهاین  برای .  پیچید  هوا  در  طولنی  اما

 . بکشم نفسی توانستم دوباره. رفت بین از کمکم  صدا.  گذاشتم هایمگوش

.  انداختم  سقف به  نگاهی. آمدمی  دوم ی طبقه  از  خفیفی  ناله  و  سکسکه صدای 
. برگشتم راهرو به. کنم بیدار را آنا باید. بود نوزاد یک ی گریه  شبیه صدایش

  یدی دج صدای  رفتم،می بال هاپله  از که طورهمان . بود  شده مورمور تنم ست*پو
 دیگریک به که زنجیر های حلقه  جرینگجرینگ صدای . شد اضافه  بچه ی گریه به
 . خوردندمی
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.  شدم  خیره  هاپله  بالی   به.  شد   سردم.  بود  داختهنا  دلم  در  ترس  از  سرمایی  صداها
.  آمدمی   کجا  از  صداها  دانستممی .  گذشتمی   جنبش  دنبال  تاریکی  در  هایمچشم

 های عروسک  و خاکستری  به مایل آبی های پرده  با رو،راه انتهای  آبی  اتاق آن از
  زنجیرها   صدای .  شد  قطع  سپس  و  آرام  بچه  ی گریه   صدای .  آمدمی   چشمش  بدون
 . آمد می چنانهم

  خیالتی .  زدم  امپیژامه  به  را  عرقم  از  خیس  های دست   کف.  بود  شده  خشک  دهانم
 . شدندمی ترنزدیک صداها. بودم نشده

  بود،  چسبیده  اشنه *ی *س  به نوزادی   که حالی  در که دمدیمی  را کسی  لحظه  هر
 .کردمی  مکث هاپله بالی  و آمدمی  راهرو به

  او.  شدند می   کشیده  محکم.  کردند  ایجاد  ناموزونی  و   شدید  صدای   زنجیرها  سپس
 خواندن  به کرد شروع و شد روانه سمتمبه  صدایش عوض، در اما نشد؛ پیدایش
 . للیی

 ی دقیقه  چند همین. بود  آشنا آهنگش. گرفتم دستانم با را هایمگوش  دوباره 
 . غمناک و خراشدل. آمدمی  پیانو از پیش

  قدر آن  گلویم. شد تبدیل خشم به غمناکش لتاح و گرفت بال صدایش ناگهان
 را در و برگشتم هال به تلوخورانتلو. بکشم نفس توانستمنمی که بود گرفته
 .بستم محکم سرم پشت

 . شو بلند! آنا! آنا -

  سقف  به بازش های چشم . بود خوابیده پشت به آنا. چرخاندم را نشیمن صندلی
  اش،ریخته همبه موهای . بود مانده باز هم  از کمی هایشب* ل و بود شده خیره
  از  که  خونی . بود پیچیده صندلی  ی دسته دور  و  بود شده  پخش  صورتش  روی 

  روی  قطره قطره و کردمی ای قهوه  را اشآبی  بالشت شد،می جاری  سرش پشت
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.  بودند خون  لخته در  غرق  استخوان ریز های تکه . چکیدمی  فرش و  هاکوسن
 . بود شکافته هم از مرغ تخم یک مثل اشجمجمه 

 . آمد سراغش رائول و گذاشتم تنهایش من. آمد  سراغش او

  دست  از را شانتوان پاهایم. بکشم  نفس توانستمنمی . کنم فکر توانستمنمی 
 . کشیدم دل ته از  جیغی افتادم،می زانوهایم روی  که طورهمان بودند، داده

 : ردوخ تکان هایشب* ل. چرخید سمتمبه آنا تفاوتبی  چشمان

 جو؟  شده چی -

 با کامال کلماتش طریقی یک به. بود درهم  و بریده بریده. نبود آنا صدای  صدا،
 آنا  به  کردم سعی. د وب زمان هم آمد،می  دوم ی طبقه  از که ناخوشایندی  للیی
 خون  از باریکی رد و آمدمی  جلو طورهمان او اما شود؛ دور من از که بزنم فریاد
 .شد می جاری  بازش ای هب *ل  از روشن، قرمز

  و  سر که خونی. بود  برق کلید کردنروشن و خاموش مثل. برگشت ورق ناگهان
  دوباره   موهایش  و  بود  مسال  اشجمجمه .  بود  رفته  بین  از  بود  گرفته  فرا  را  آنا  لباس
 . بود  شده مرتب

  امنه *ی *س روی  محکم دفاعی  حالتی با را هایمدست . کردنمی  رهایم ترس
 : بود شده  جمع نگرانی از  ایشهچشم . گذاشتم

 جو؟ دیدی  چیزی   افتاده؟ اتفاقی چه -

 ... من... من -

 هرفت بین از اتاق ترسناک و سنگین جو . رسیدنمی  گوش به دیگر للیی صدای 
 . کرده عرق پایم سرتا که شدم متوجه و کشیدم راحتی نفس. بود

 دیدی؟ کابوس -
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 . کشیدم عقب را خودم  من اما آمد؛ سمتمبه

 شده؟   چی. ترسونی  می رو من داری  وج -

 . بود خواب یه فقط -

 . بودمی باید طورهمین چون بود؛ آمده بند زبانم

 ... بود بد خواب یه فقط... فقط -

.  کند  روشن  را  هاچراغ  تا  ایستاد  سپس  کرد؛  نگاهم  لرزانش  هایب*ل  با  دیگر  باری 
 . درسینمی  نظربه وحشتناک هم قدرهاآن  هایشسایه  بدون اتاق

 . ترسوندی  رو من واقعا تو! جو. رسینمی نظربه  خوب خیلی مطمئنی؟ -

 . ترسوندم رو خودم -

 . آمد بند وحشتناکم ی خنده  از نفسم و کردم کنترل را اوضاع

  خواست می . پیچید پتو هایمشانه  دور و بنشینم امصندلی  روی  تا کرد کمکم اآن
 اتاق  در  من  با  تا  کردم   خواهش   وا  از  من  اما  کند؛  درست  برایم  دیگری   اغ*د   شکالت
  احساس شود، دور هایمچشم جلوی  از  او دهم اجازه کهاین از هم هنوز. بماند
 . گذاشت پاهایش روی  پا و  نشست اش صندلی روی . کردمنمی  امنیت

 بد های خواب  بهراجع  زدنحرف هاوقت بعضی بزنی؟ حرف بهش راجع خوای می -
 ... به

 ! اصال نه، -

  نور .  افتادم  لرزه  به  من  و  آمد  خیابان  از  ماشینی  موتور  صدای .  مشتدا  تهوع  حالت
 . شد  ناپدید سپس و تابید مانپنجره  پس از ماشین های چراغ

 .« کنممی  خواهش! نه رائول! نه دودر ماشین»
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 کهاین  از هم هنوز. شدم خیره حرکتش به. برد فرو موهایش در را دستانش آنا
 چیزی تنها اما ترسیدم؛می ببینم، استخوان ی هاتکه و خون در غرق را موهایش

 . بود موهایش  تار بود، انگشتانش درمیان که

 . بمونی امشب کردم مجبورت کهاین  از شرمندم -

 . گذاشت نوهایشا ز  روی  را هایشدست 

 برگردی؟ تخونه  به خوای می. نداری  دوست رو خونه این که دونممی -

 . نه -

  صدای   با  سپس  کند؛  ترکم  را  ضربانش  کهاین   دامی  به  گذاشتم  قلبم  روی   را  دستم
 :کردم صحبت تری مالیم

  یه  کنار بودن این، بر عالوه. بمونم خواممی . بود بد  خواب یه  فقط اما ممنون؛ -
 .بهتره خرخرو های گربه کنار بودن از آدم

 . خندید ب*ل زیر

 . خب بسیار -

 تا  رفتم  پنجره  سمتبه  و  ایستادم.  نبود  تصادفی  دیگر  این.  شد   رد  ماشینی  دوباره
 های تکه جز توانستمنمی  من و نداشت برق تیر مانخیابان. بزنم کنار را پرده

 .ببینم دیگری  چیز چمن ی خشکیده 

 .کنم قبول رو  داغت تشکال پیشنهاد شاید -

 کمی تا شود ای بهانه هم و کنم پرت ماشین از را حواسش هم تا گفتم را این
 .بخوابم هازودی  این به بتوانم مردمی من فکر. بماند بیدار بیشتر

 .میام تو با منم -
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 . میارم برات من. کن استراحت و بمون جااین تو. نیست چیزی  -

 ! بیام بذار کنممی  خواهش نه، -

.  کردیم  روشن  را  برق   رسیدیم  وقتی.  رفتیم  آشپزخانه  به  دو  هر  و  داد  تکان  سر  او
  دوباره  زنجیرها صدای  کردم رکف. پریدم شنیدم، که جیرنگیجیرینگ صدای  از

  یک حتما. آوردمی در  کابینت از  را هافنجان  که بود آنا فقط این اما برگشتند؛
 توانستم می  هنوز. بودند واقعی خیلی صداها و هاحس آن نه؟ مگر بود؛ خواب
 . کنم اشزمزمه  که  بیاورم یاد به خوب قدرآن   را آهنگ صدای 

  داده  دادنانجام برای  کاری  هایمانگشت  به کهاین  برای  و نشستم  صندلی  روی 
 . رفتم  ور کاغذی  دستمال با باشم،

 هایش ب * ل دوباره. انداخت  می من به کوتاهی های نگاه هم سر پشت آنا
  و  بزنم لبخند  او به  شمردممی  را  قلبم ضربان  که طور همان  کردم  سعی . لرزید می
 اما دربیایند؛ جور لبخندم با تا بودند آرام قلبم های تپش کاشای  که کردم آرزو
 . نبود طوراین

.  لرزیدند  هایمانگشت بگیرم، را بود داده آنا که فنجانی تا کردم دراز دست وقتی
 :پرسید

 .کنپرتحواس  و دارخنده  فیلم یه کنیم؟ نگاه ای دیگه فیلم که چطوره -

 ... شمی  عالی -

  رفته  اعصابم  روی  که موتورش صدای . کرد عبور  مانخانه  کنار از ماشینی دوباره 
 . کوبیدم زمین  به را فنجان. کشیدمی  جنون  مرز به را  اضطرابم و ترس بود،

 !جو -
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  قفل زدم، را برق کلید. کرد بالند رفتم، می راهرو به بلند های قدم با که را من آنا
 .ببینم تاریکی در بتوانم تا کردم ریز را هایمچشم . گذاشتم  باز  را در و کردم باز را

 ماشین  که  طورهمان  سپس  بود؛  نمایان  خیابان  سمت  آن  درخت،  زیر  رنگی  ی اه هال
  فحش ب*ل زیر. کشیدند جیغ هایشلستیک  شد، می دور سرعت با قرمز در دو

 . دادم

 !جو -

 . بستم را  در. نباشد چشم توی  کردمی  سعی.  بود کرده کز پله راه کنار آنا

 . ببخشید... خواستمنمی ... ببخشید -

 ! نداره اشکالی -

 اما   کنم؛  در  کردنقفل   به  وادار  را  لرزانم  انگشتان  کردم  سعی.  بود   کمرنگ  لبخندش
  شکلی.  بود  آنا  سر  پشت  زنی  برگشتم  وقتی.  شوم  موفق   تا  کشید  طول  ثانیه  چند
  بود،  کرده حلقه خودش دور را  هایشدست که طورهمان  آنا.  بود ترسناک و کامل
  روی  موهایش بود، شده کج سرش. بود داده تکیه پلهراه ی گوشه  به را اششانه
 پشت خاکستری  زنی بودند؛ باز کامالا  اشآبی های چشم و بود ریخته هایششانه
  که اشمشکی  موهای  تار  زیر از اشهقیاف . بود  خم سرش. بود ایستاده  سرش
 دختر به  و بود  مانده حرکتبی  طورهمان. بود دیدن غیرقابل بود، ریخته رویش 
  دهانم .  کرد  حلقه   آنا  ی شانه   دور   را  اشلکه   از  پر  انگشتان.  کردمی   نگاه   رویش روبه 
  . بود  شده محو تصویرش بیاورم، در  صدایی خودم از  کهآن  از  قبل اما کردم؛  باز را

  فرا  را سرش  پشت که  سیاهی های سایه از  انبوهی  با لرزان، بود، مانده  آنا فقط
 . بودند گرفته

 .بریم باید -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 85 

 . شدند  خارج  دهانم از دارخش  صدایی با کلمات

 .بریم من ی خونه  به باید! جاستاین چیزی  یه... چیزی  یه -

  وارسی  را بود ایستاده زن آن  که جایی. انداخت هایششانه پس به نگاهی آنا
 . بود درهم فقط اشچهره  برگشت، وقتی اما کرد؛

 دیدی؟  چی -

 . کنممی فکر... روح  یه... زن یه -

 . کردم دراز آنا سمتبه  را دستم و  دادم قورت را دهانم ب آ.  بود گرفته گلویم

 . باشه امن دیگه جااین کنمنمی  فکر بریم؛ باید! بجنب -

  و در سمتبه را او داد اجازه و گرفت را  دستم سپس اما ماند؛ دل دو ای  لحظه او
 ی لحظه   یک  حتی  توانستمنمی .  بودم  حالخوش .  ببرم  شده  کنده   و  پوسیده  ایوان
  نزدیک   وقتی.  باشد  جاآن   هم  دوستم  خواستمنمی   و   بمانم  مارویک  ی خانه   رد  دیگر

 را خودش و کشید خمیازه. زدمی پرسه امخانه جلوی  های بوته کنار دوک شدیم،
  نگاهی . شد همراه رفتیم،می خانه به عجله با که ما با سپس داد؛ قوس و کش

 : انداختم او  به ای هشداردهنده 

 !نشو نزدیک خونه اون به -

 . دانستمی  را این مدت تمام او بگویم، او به که نبود نیازی  اما

 « دهم  فصل»
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 محکم را ی امالفه. خوابید امکاناپه روی  بود، کرده جمع را خودش که درحالی آنا
  مقابلش   من.  بود  کرده   جمع  اشچانه  زیر  را  هایشدست   و  بود  پیچیده  خودش  دور 
 کردم،می  نگاه راستم سمت به  اگر. مماند  زنگ به گوش و  بیدار صندلی وی ر

  بودم  کشیده را هاپرده  اولش. ببینم پنجره  از را اشخانه  از قسمتی توانستممی
  خیلی عنکبوت یک کهاین مثل. بود بدتر عیون به این اما بگیرد؛ را دید جلوی  تا

  دوباره   نتوانی  و  شوی   غافل  آن   از  لحظه  یک  تو  و  باشد  خوابت  اتاق  دیوار  روی   بزرگ
 ی مطالعه چراغ و بذارم باز را هاپرده که  رسیدم نتیجه این به. کنی پیدایش
  یکاف   نشوم،  غرق  تاریکی  در  کهاین  برای   نورش .  کردم   روشن  ام صندلی   کنار  کوچک
  روی  داستی صبح، چهار به نزدیک. کند بیدار  را آنا که نبود روشن  قدرآن  اما بود؛

  موهایش  در  را دستم که  طورهمان . دکر  جمع را خودش جاهمان  و پرید پاهایم
 نیم،  و  چهار  ساعت  از  قبل.  کردیم  تماشا  را  مارویک  ی خانه  دیگرباهم  کردم،می  فرو
.  شد  روشن مارویک ی خانه بالی  ی طبقه  های چراغ  از یکی کوتاهی، ی لحظه  برای 
 خالی نظربه  اتاق  اما  گشتم؛  آن  در  جنبشی  دنبال.  دوختم  چشم  اشطالیی   نور  به
 . سید ر می

  اندازه  به را رائول خانه، از آمدن بیرون با بودم امیدوارم. برنگشت دیگر ماشین
  تاریکی در یت ح که داشتم فرق آنا با قدر آن . باشم داده فراری  و ترسانده کافی
 بهراجع  کند  فکر  او   اگر  آوردیممی   شانس.  بگیرد  اشتباه  او  با  مرا  توانستنمی   هم
 اما  بود؛ خام خیالی این. برنگردد و کرده اشتباه کند،ی م  زندگی جااین آنا کهاین
 . شوم متوصل خوبی ی بهانه  به داشتم نیاز

.  شکاند  هم در د،وب گرفته فرا را وجودم شب تمام که ترسی و شد سحر کمکم
 ساعت  چند برای  و رفتم خواب به کردم،می  نگاه خورشید طلوع به که طورهمان 
 . نشدم بیدار
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.  بود نخوابیده مبل روی  دیگر آنا و بود رفته داستی. بودم تنها شدم، بیدار وقتی
 .بود کرده تا تمیز شکل،  مربعی را مالفه او

 !آنا -

 . کنم کج  را خودم  شدمی  باعث گردنم، ی تهگرف ی ماهیچه . شدم بلند امصندلی  از

 جایی؟این آنا -

 سر بال ی طبقه  های  اتاق به درنهایت و  حمام به آشپزخانه، به . گشتم را خانه کل
  دیدم  انداختم؛  نگاه  بیرون  به  خوابم  اتاق  ی پنجره   از  وقتی  اما  نبود،  جاآن   آنا.  زدم
 پایین  هاپله   از  غرغرکنان.  دوب  شده  خاموش  مارویک  ی خانه  بالی   ی طبقه   چراغ  که

 . بردم هجوم بیرون به  و آمدم

 نزدیک  حصارها  به  که  طورهمان   چون  بود؛  شنیده  را  در  شدنکوبیده   صدای   حتما  آنا
  هم  از را ما که خاکستری های نرده تا. آمد  بیرون مارویک ی خانه از  او  شدم،می
  ب *ل بر خجالتی لبخندی  او  و زدم می نفس نفس  من. آمدیم پیش کرد،می  جدا

 : گفت . داشت

 . کنم بیدارت خواستمنمی . ببخشید -

 . دادم  تکان دست مارویک ی خانه سمت به

 . دیدم جااون چیزهایی یه شبدی من برگشتی؟ چرا -

 . دونممی -

 .مالید  را ردنش*گ  پشت او

  کردنش  انکار برای  دلیلی. منه ی خونه این اما گم؛می  جدی . کنممی  باورت و -
 . ندارم  موندن برای  ای دیگه جای  من. رهندا وجود
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 . بمونی من با تونیمی -

 . شدندنمی  متوقف کلماتم و  زدممی حرف تندتند

 .برگردی  جااون  به که نیستی مجبور. داره اج امخونه -

 ! ممنونم واقعا! ممنونم. جو متشکرم -

 . فشرد را دستم و کشید آهی

.  خواممی  خودم برای  ای خونه  ،رائول از  بعد باشم، مستقل خواممی من اما -
 ... خانه  اون   اگه  حتی  کنم؛  مواظبت   اون  از   که  ای خونه   باشه،  خودم   مال  که  ای خونه

 : گفت عوض در  او اما  تسخیرشده؛ کردم فکر خودم پیش

 آسیبی من به بخواد که کنمنمی فکر و منه مال اون هرحالبه. باشه عجیب -
  مشکلی  چه نداره، تو با کاری  که اشتنیددوست  اما عجیب؛ ی خونه  یه. برسونه

 باشه؟  داشته  تونهمی

 اما  آمد؛ نمچشما جلوی  آنا ی شده  شکسته ی جمجمه  تصویر. کردم باز  را دهانم
.  بود هایماسترس خاطربه  تصور آن. بزنم حرف او با بهشراجع  که نبود درست
 حالتش ینتربد در  و بود فایدهبی حالتش بهترین در آنا به هایمکابوس تحمیل

 .کردممی  خودم ی بازیچه تنها را او

 !ببینی صدمه خوامنمی  -

 . زد لبخندی 

 احتیاج  اون  به  واقعاا .  موندی   کنارم  دیشب  که  ممنون.  باشه   مشکلی  که   نکنم  فکر  -
 بیشتری   نفسبه  اعتماد .  ترمامن  دونم،نمی  کنم،می   حس.  بهترم  امروز  اما  داشتم؛

 .بربیام پسش از  خواممی. بربیام شپس  از بتونم کنممی  فکر. دارم 
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 . باشه -

 .چرخیدمی  دورم ابری  مثل هنوز قبل، شب  اضطراب آثار.  دادم  تکیه حصار به

  اشکالی  هرحالبه اما نباشه؛ جااون  خطرناکی چیز شاید . باشه تو با حق  دشای -
 کنیم؟ احتیاط کمی که داره

 .خندید

  بگو .  شده انبار هم  روی  که ایی  هاحتیاط از پر من زندگی. احتیاطم عاشق  من -
 .بدم  انجام  رو اون من تا بکنیم باید کارچی 

 . بزن زنگ من به دیدی  یبیجع چیز اگه  باش؛ داشته رو   تلفنم شماره اول_ 

.  نوشت  دستش  کف  روی   را  آن.  گفتم  را  امشماره   من  و  درآورد   جیبش  از  خودکاری 
 . بردم فرو هایموم در را دستانم کنم، فکر کردممی سعی که طورهمان 

  سرگذشتش  دونستن شاید. کنم جمع اطالعات کمی خونه بهراجع خوام می و -
 . طورهاین چرا بفهمیم که کنه کمک ما به

 .خوبیه فکر -

 . خوبه خب، -

 . کردم  آزاد را نفسم

 .بیای  امخونه به تونیمی  دیدی، نیاز که هروقت باشه؟ ! باش مواظب -

 . جو  ممنون هم باز -

 . رسیدمی  نظربه حالشخو کامالا 

 . گیرهمی  سروسامون داره زندگیم که کنممی  فکر واقعا من اما کنار؛ به رائول -
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  کردم، می  تماشا  را   اشخانه  به  آنا  رفتن  که  طورهمان !  کردمیم ن  فکر  طور  آن  که  من
  « ¹کورور» آقای . انداختم خیابان به نگاهی . زدم  ضرب نرده روی  انگشتانم با

  که  همین. کردمی  نگاهم تعجب با دادمی  آب هایش گل  به که  طورهمان 
 را رویش تا چرخید و آمدند پایین پرپشتش و پهن ابروهای  برگشتم، سمتشبه
 پایم امشکل ای گربه ی پیژامه چنانهم. انداختم نگاه پاهایم به. برگرداند من از

 . برگشتم امخانه  به باعجله و کشیدم آهی. بود

  نشدنی،  مهار صبری بی با ریختم،می  ظرف در  را  غذایشان که  ر طوهمان  هایم،گربه
  گرفتم   دوش  کردم،  درست  خودم  برای   سریعی  ی صبحانه .  چرخیدندمی   پاهایم  دور
 جدیدی   لباس  و  شوم  خالص   بود،   شده  خشک   تنم  روی   که  چسبناکی  عرق  شر  از  تا

 .برداشتم  میز  کنار  از  را  گوشی  و  رفتم  اتاقم  به.  زد  سرم  به  فکری   سپس  پوشیدم؛

 !لوکاس -

 . داد جواب بوق سه  از بعد او

 . کردم جمع خودم زیر و کشیدم بال را پاهایم. انداختم تختم ی گوشه  را خودم

 . دارم  برات  کاری  یه. سالم -

  بد  اوضاع. خوبه هم ملی . پرسیتاحوال از ممنون خوبه؛ مامان آره . سالم  اوه -
 چطوری؟  تو. نیست

 . همهم حرفم. لوکاس خیالبی -

 گیرم؟می  بابتش هم  پولی هست؟ کاری  چه این. باشه خب، خیلی -

 . دممی کیک با م ه رو  دستمزدت و بگیرم قرض رو هاتدوربین و مغز خواممی -

 .دممی  گوش -
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 . کردم جمع را صورتم. بیاید خوشش پیشنهادم از  نبود قرار

 شناسی؟ می   که رو همسایه ی شده  تسخیر ی خونه  تو. خوبه -

 .جو فظخداحا -

  اون  که  سابقش   شوهر  با کنه،می  زندگی جااون  که دختری  آنا، ! کن صبر! نه نه، -
  مدام مرد، اون. موندم جااون  دیشب من . خورده بر مشکل به کنهمی  تعقیب رو
 . بشه   شخونه   وارد  زور به   وقت   یه  نکنه  که  بودیم  نگران   ما.  زدمی   دور  ماشینش  با

 :گفت سپس بود؛ ساکت ای لحظه  برای  لوکاس

 برمیاد؟ کاری  چه  من از. قانونیه موقعیت یه این که دونستمنمی . شرمندم -

 دونی،می  باشی، داشته حرکتی ی رهاحسگ  اون از شاید تو که بودم امیدوار -
 .کشنمی  آژیر بگذره، دیدشون جلوی  از  کسی  وقتی که هاییهمون 

 داره؟  فرق نم کار با آسمون تا زمین که امنیتیه های دوربین  منظورت -

 .نداریم امنیتی های دوربین  خرید برای  پولی آنا  نه و من نه اما آره؛ -

 . کشید  بلندی  پوف

. نه یا برمیاد دستمون از کاری  ببینم که  زنممی  زنگ انمدوست  از سری یه به -
 . زنممی   زنگ بهت دیگه ی دقیقه  بیست

 . لوکاس ممنون -

.  بودم  گفته دروغ را نصفش فقط. گذاشتم پایین را آن کرد، قطع را تلفن وقتی
  کند، نمی  درست دردسری  رائول کهاین از شدنمطمئن برای  امنیتی های دوربین 
 هاآن  بفهمم که بود این هادوربین  گرفتن برای  من اصلی هدف اما بود؛ مفید
 . نه یا کنند می ضبط را طبیعی  غیر های اتفاق
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  هم   سر  پشت.  کردم  اتاقم  در   زدنقدم   صرف  را   وقتم.  کشید  طول   لوکاس   زدنزنگ 
 کهاین تا رفتم می ور لباسم ی لبه با و  شدممی  خیره روروبه ی خانه به پنجره از

 : شدم  ورحمله  سمتشبه . خورد زنگ  بالخره تلفن

 !لوکاس -

  وصل  من های دوربین به  که داره حرکتی حسگر دوستی  یه. دارم خوبی خبرهای  -
  که  داره افزاری نرم یه امدیگه  دوست. هدب قرض من به رو اون قراره و شهمی
 را  هااون  تونممی. انداخت  کار به رو چیزهمه  و کرد نصب اون به رو آژیر شهمی

 . باشم جااون  دیگه ساعت  چهار حدود و بگیرم

 . کنیم بررسی بیرون مثل هم  رو خونه داخل خوایممی ما. بیار چندتا! عالیه -

 .کنم  تصور رفت،می  غره چشم نتلف پشت که را  لوکاس توانستم می

 !نیست ارواح بهراجع  قضیه این که بگو  من به لطفا! جو -

 ... تونیممی طرفی از بذاریم، کار رو هان او  باشه قرار اگر  که اینه منظورم -

  قهاری  دروغگوی  کهاین یا داره؟ وجود  سیریش و دیوونه سابق  شوهر این اصال -
 شدی؟ 

 : گفتم عصبانیت با

 !دیدم  رو  شونیکی دیشب من. ارواح  هم و  داره وجود اون هم -

 !جو -

  بزرگی  اون به ای خونه توی  تنهایی داره  اون. ترسیده آنا! لوکاس بیا کوتاه  نه، -
  خطره  در  اون . بجنگه درونی  و بیرونی هیولهای  با کنهمی  سعی  و کنهمی  زندگی 

 نمیاد؟  خوششون کردنکمک  از مردها مگه داره؛ احتیاج مرد یه کمک به و
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 !جو -

 . رسیدمی نظربه  عصبانی

 کنه، می  کاوش رو  آدم  روان  که «²استعالیی» و «¹تجربی» های فیلم توی  من -
  وقتهیچ  دیگه  گردم، می  ارواح  دنبال  من  که  بفهمن  همکارهام  اگه.  دارم   صصخت

 !گیرننمی  جدی  رو من

  تو . بده انجام من برای  دی؛نمی  انجام اون  برای  رو  کاراین اگه. خب  خیلی -
  اون  از که نیست ای دیگه  کس و دارم فامیل تو که هستی کسی تریننزدیک
 !بگیرم کمک

 : غرید  سپس شد؛ برقرار تیسکو طولنی مدتی برای 

 .جاماون  دیگه ساعت چند از کمتر! بازدغل  عجیب کوچولوی  خب، خیلی -

 . پزممی  کیک سینی دوتا برات! بهترینی تو -

 . بکنی رو کارین هم که بهتره -

 گیر  چیزی   هادوربین  شاید.  زدم  پهنی  لبخند  کردم،می   قطع  را   گوشی  که  طورهمان 
 ترراحت توانستممی هستند، جاآن هاآن کهاین دانستن با من اما نیاورند؛
 . بخوابم

 . ویکمار ی خانه  سرگذشت فهمیدن بود؛ مانده مرحله یک  فقط وجوجست  از

  دادم؛   خودم   به  قوسی  و  کش   شد،می   روشن  که  طوران مه .  کردم  روشن  را  تاپملپ 
 .کردم تایپ  را خانه آدرس سپس

  نظر  از را هاصفحه  و تیترها. کردم نپایی بال  را  لیست. بود آمده زیادی  نتایج
 .کردم  پیدا را  بود شده منتشر که بازدیدی  پر ی صفحه  و گذراندم



 
 

www.cafewriters.xyz Page 94 

  خیلی  ویکمار  ی خانه .  بود  قدیمی  های خانه  ساکنان  از  هاییلیست   هاصفحه   تمام
  بعضی . بود شده  دستبهدست  مدام کنم، مکاننقل جاآن  به  من کهآن  از ترقبل
 یا سال یک ساکنی اتفاقی طوربه . داشتند فاصله  باهم ماه چند  فقط هااسم  از

 . بود زمان بیشترین این  رسیدمی نظربه  اما  بود؛ آورده  دوام نیم و سال یک

  خانه  در که ارواحی اگر گفت،می  راست آنا اگر. رفت نیب  از داشتم که ذوقی
  زود  رقداین مستاجران که بود شده باعث چیزی  چه بود؛ آزار بی بود، شده ساکن

 بروند؟  جاآن  از

 پیدا خانه بهراجع خاصی اطالعات اما کردم؛ زیادی  جوهای وجست کهاین وجود با
 . بود   نیامده  ای شده   تسخیر  های مکان  وبالگ   یا  سایتی  هیچ  ی تاریخچه  در.  نکردم

 پایین  ی طبقه   به  سپس.  رفتم  فرو  فکر  به  ای لحظه   برای .  کردم  خاموش  را  کامپیوتر
 گرفتم را ژاکتم پیچیدم،  پارچه دورش آوردم، در قفسه از را ای میوه  کیک. رفتم

 . برداشتم قدم در سمتبه و

 ________________________ 

 .شودنمی  رعایت سینمایی معمول قوانین آن در که فیلم نوعی_ 1

 . قدسی و متعالی ،فلسفی  موضوعات با هاییفیلم _ 2

 

 

 « یازدهم  فصل»
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 بیشتر  بود؛  معروف  چیز  دو  به  او.  کردمی  زندگی   خیابان  سمت  آن  «¹کرافورد  پنی»
 . دانستمی   کسهمه  بهراجع  را  چیزهمه   و  کردمی   زندگی   خانه  آن   در   سال  شصت   از

.  زدممی  دید را دیگر های خانه  ام،پنجره از داد،می  قلقلکم کنجکاوی  که روزهایی
  به  دارد هم او یدمدمی کردم،می  نگاه که پنی ی خانه ی پنجره به همیشه، تقریباا 
 .کندمی  نگاه من

 دنبال را شدمی متنهی جلویی درب به که هاییفرشسنگ و شدم رد خیابان از
  بود؛   کرده  رشد  حد  از  بیش  بدی،  طرز به  اشباغچه   و  بود  قدیمی  پنی  ی خانه .  کردم
 . بود جذاب  ساختمانش اما

 نکرده   ترک  را  جاآن  وقتهیچ   و  آمدند  جااین   به  شوهرش  با  کرد  ازدواج  وقتی  ظاهراا 
  و  حرکت سنش نصف با کسی چالکی به اما بود؛ سالش هشتاد  حداقل . بودند

 .کردمی  صحبت

  بودم   مطمئن  کامالا .  کرد   باز  را  در   کنم،  پیدا  زدن  در  برای   فرصتی  کهاین   از  قبل  پنی
 . نیاوردم  در را صدایش اما آیم؛می  اشجاده  سمتبه  که بود دیده مرا

  داخل  شهمی .  باشی  داشته  هاییجواب  شما  شاید  کنممی  فکر  و  رماد  سوال  کلی  -
 . آوردم  کیک بیام؟

 . تو بیا یال،. طرفه این  پذیرایی. البته -

  از  سری  سپس کند؛ اشبررسی  تا زد کنار را رچهاپ ی گوشه . گرفت را کیک پنی
 . رفت  آشپزخانه  سمتبه  و داد تکان رضایت

 بودم جااین که سالی  چهار طی. بودم پنی ی هخان پذیرایی در  که نبود بار اولین
  نصف   قبلی، ی خانواده  که وقتی اخیرا مخصوصاا  بودم؛ آمده دیدنش به بار چند
 . بودند کرده فرار شب
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 زیادی چیز کهاین با کرد،می  کمک خیلی  همسایگانم ی بقیه  به نسبت پنی
  بود؛  کرده تماشا را نشارفتن  و دیده را  تیراندازی  شنیده، را فریادها او. گفتنمی 
  کرده  رفتن به وادار را هاآن چیزی  چه دانستنمی  و بود نزده زنگ پلیس به اما
 .بود

  رنگی کم  های گل هاصندلی  ی همه . بودند دیگری  ی دهه  برای  پذیرایی های مبل
  با دکوری  ای شومینه ،بود  شده انداخته رویشان سفیدی  ی پارچه  و داشتند
  ظروف  با  که ای بوفه . کردمی  تزئین را اتاق ی گوشه  گرفته خاک کامالا  های هیزم
  یک  که درحالی  برگشت  پنی کهاین تا کردم تحسین را  بود شده  پر عتیقه چینی
.  آورد می  سینی یک  در را  شده تا ی حوله  و چای  فنجان ود بشقاب،  در  کیک تکه

 : گفت کرد،می  تعارف من به را  فنجانی که طورهمان 

 .بپرس. بفرما -

 و  چینیمقدمه   صرف  را  وقت  که  بود  این  داشتم،  دوست  پنی  راجب  که  چیزی   کی
 .کردنمی  بیهوده های حرف یا

  می  رو کرده مکان نقل که جدیدی  خانوم آنا، شما،. ویکمار ی خونه . خب. باشه -
 نه؟  مگه شناسید؛

 .داشتم را پنی آمیزسرزنش  نگاه لیاقت من و بود ای احمقانه  سوال

  خواب  برای  دیشب. ری می  دیدنش  به اوقات اکثر. شدی  صمیمی باهاش خیلی -
 .بگذریم... رو دیشب بیشتر البته موندی؛ جااون 

  معمولی  آدم  یک  مثل  را   شب  پنی،  هکاین.  کردیم  ترک  را  خانه  که   بود   دیده  مطمئناا 
 . نبود منطقی انتظاری   باشد، خوابیده
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  خشن... چیزی  قبال که بدونم خواممی. بدونم رو خونه سرگذشت خواممی  خب -
 تاثیرتحت  رو  ساختمون حاضر درحال که  چیزی . داشته  اشگذشته  توی  ناگوار یا

 . دهمی  قرار

 ارواحه؟  منظورت -

  مطلب  اصل سر مستقیم. بود این داشتم، دوست یپن  بهراجع که دیگری  چیز
 .کردنمی  انتقاد سوالت از  و رفت می

 بشنوی؟   رو داستان کل ی خوامی کهاین یا کنم تعریف خالصه. حتماا  -

 .نبود شکی هیچ جای  برسد، لوکاس تا بود مانده که ساعتی سه با

 . لطفا داستان کل -

 . خب خیلی -

  کند،  شروع  کهاین از قبل و  برداشت  را  اشچای  و نشست  اشصندلی  روی  پنی
 . کرد فوت را بخار از ای باریکه

.  شد  ساخته  خیابون  توی   که  بود  هاییساختمون   اولین  از  یکی  مارویک،  ی خونه  -
 بود  گرفته  تصمیم  شاصلی   مالک.  قدیمیه  کمی  معماریش  که  شدی   متوجه  حتماا 
 بشه، باز هتل درهای  هکاین  از قبل ولی کنه؛ تبدیل کوچیکی هتل به رو اون که
 .مرد و کرد سکته انگیزی غم   طوربه

 …کنیمی  فکر بود؟ چی  اسمش! اوه -

 . باشه کرده تسخیر رو ویکمار ی ه خون  اون که کنمنمی  فکر نه؛ -

 . کند ساکتم تا زد من به بدی  ی غره  چشم پنی

 .کنم  ریفعت   رو  داستانم  بذار.  نیفتاد  اتفاق  بعد  سال  هاده  تا  هااون   از  کدومهیچ  -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 98 

 !ببخشید -

  طور همون . شد  سپرده محترم و معمولی ی خونواده  چند به خونه، مدتی، برای  -
 کردنمی فکر مردم از بعضی اما بود؛ قدیمی محله نیا برای   خونه طرح گفتم، که
  شد   مشهور  تسخیرشده  ی خونه   عنوانبه  زمانی  فقط  خونه،.  شده  ساخته  جذاب  که
 .کردن مکانلنق جااون  به هامارویک  که

 . بردم بال را ابروهایم

 اصلی؟  مالک نه  شد، شناخته هااون  اسم به خونه پس -

 برداشتن   که  بودن  شده  زدزبان   قدراون   هااون .  خوب  دلیلی  به   هم  اون  و  درسته  -
  خونه   به   مارویک،  «²هلن»  و  « ¹ری »  1۹42  سال  در .  بود  غیرممکن  خونه   از   اسم   اون
 از زیادی  مدت. بودن جوون و کرده ازدواج  تازه یزوج  هااون . کردن مکاننقل

. بود گرفته زن و کرده خدمت سال دو فقط گذشت؛نمی سربازی  از ری  برگشتن
 هااون . اومدمی زیبا و خوب همسری  نظربه اما بود؛ ساکت و آروم دختری  نهل

 . کردنمی تحسین رو هااون   همه چندسالی  برای  که بودن محترمی ی خونواده 

 . کشید سر را یشچا پنی

 جااین  به رفت، کاهش  به رو مارویک ی آوازه  کهاین  از بعد کمی همسرم و من -
  دوران  دوران، این. دادمی  قرار کنترل تحت رو  رشهمس و بود رحمبی  ری . اومدیم
 توی  که اتفاقی هر و گرفتنمی  طالق شوهرهاشون از نباید هازن . بود  متفاوتی

  خونه  اون  توی  هاهفته  یا روزها هلن. موندمی  قیبا جاهمون افتاد،می  خونه
  همراهش  همیشه ری  داشت، رفتن بیرون اجازه  بالخره وقتی و بود حبس
 تونستیمنمی  مونکدوم هیچ اما بودیم؛ ناراحت هلن برای  مونهمه . داوممی

  برای  رو اون بود، سرکار شوهرش که هاوقت  بعضی کهاین مگه کنیم؛ کمکش
 .کنیم دعوت ونمخونه به چای 
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 . شدم خم جلوبه . بکشد  عمیق   آهی تا کرد مکثی او

 شد؟  چی -

  موضوع  این  از  شوهرش  ظاهراا .  کردمی  دعوت  رو  اون  که  بودم  هاییزن  از  یکی  من  -
  و  ندیدیم رو  اون چندروز  ما. شد عصبانی شدت به  فهمید وقتی  و نداشت  خبر

 . بود کبود  هاشبازو و  صورت تمام اومد، کلیسا به  یکشنبه اون  وقتی

 . شد چندشم

 . رسهمی  نظربه وحشتناکی مرد -

  زندگی  به که شتدا زیادی  دوستان و بود پرجذبه اما بود؛ طور همین حتماا ! وها -
  پنجه  و دست اون با که چیزی لیق  هلن. دادننمی  نشون واکنشی  شخانوادگی

  درخواست   چطور  ،دونستنمی  کنم  فکر  که  بود  آروم  قدراون   اون.  نبود  کرد،می  نرم
  این برای  خوبی پایان کاش . بود  دادن انجام برای  کمکی  اگه  حتی کنه؛ کمک

 اتاق  ی پنجره  از  هلن  یازده،  ساعت  از  بعد  کمی  شب،  یه.  ندارم   اما!  داشتم  داستان
.  قتل یا خودکشی یا بود، تصادفی آیا که دونیمنمی  ما. افتاد پایین خوابش
  کهاین خاطر به . شکافت هم  از بود، پایین اون که هاییسنگ روی  اشجمجمه 
 کرده بینیپیش  درستیبه  ری .  نشنید و  ندید چیزی  کسی  بود، خونه  پشت پنجره
  و  منطقی کاری  اون پس! شهمی قتل به متهم بزنه، زنگ پلیس  به اگر که بود

 .کرد دفن حیاط پشت  رو اون و کرد عاقالنه

 !اوه -

 . گذاشتم نییپا را فنجانم. بودم گرفته تهوع حالت

 بود؟  حیاط از قسمت کدوم  دونیمی -

 . بود هاگوشه  همون از یکی ظاهراا .  ندیدم رو خونه پشت حالبه تا من -
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 بیرون  ای قهوه   خاک  میان  از  که   درهمی  سفید  های رگه   آن   تمام  و  هاحیوان  قبر  یاد
  پیدا  را آدم های استخوان  کندیم،می ترعمیق  اگر یعنی. افتادم بودند،  زده 
 کردیم؟ می

  مسلماا . ببینه رو عموش  دختر تا رفته همسرش  که  بگه همه به کرد سعی ری  -
 تونستیممی  کارچی . بود  متفاوتی نزما  این هم باز اما کردیم؛ شک مونهمه 

 نشنیدیم؟  خبری   دیگه  بعد  و  بنویسیم نامه  براش  تا  بپرسیم  رو  آدرسش  بکنیم؟

 .گشود هم از را پنی صورت خراش،دل لبخندی 

  اون . موند  خونه تو روحش که شد شایعه. گرفت  رو انتقامش هلن که هرچند -
  سراغش به شتناک،ح و هاییکابوس توی  اون . کرد شکنجه رو  رحمش بی  شوهر
 تکون   هاییزنجیر  بخوابه،  کردمی   سعی  وقتی  و  زدمی   زل  اون  به  آینه  توی   اومد،می
  دور  برداشت، بلندی  طنابی ی ر کرد، خاک رو هلن کهاین از بعد  ماه چهار. دادمی

  شده خاک  محل  این.  کرد  آویز  حلق   رو   خودش  و  انداخت   قبرش  کنار  درختی   ی شاخه
 . جویدم  را شستم ی شهگو. کردمی  ثابت رو

 نرفت؟  جااون  از ری  چرا -

 تا  نداشت  پولی  شاید.  بشه   پیدا  زنش   جسد  ترسیدمی   شاید  بدونم؟  کجا  از  من  -
 . نرسید ذهنش به رفتن رکف اصالا  شاید. بره جااون  از

 . انداخت  اشبینی در بادی  پنی

  تی وق   ری،  جسد.  گرفت  رو  حقش  خاک  زیر  هلن  شایعات،  طبق   هست،  که   هرجور  -
  شد متوجه نفر یه. آوردن پایین رو اون هااون . شد پیدا نیومد، کار سر دوشنبه

  رو   ناو.  بود  نپوشونده  رو  روش  علفی  دیگه  و  بود  ریخته  همبه  پاش  زیر  خاک  که
  پیدا  خوابش  اتاق ی پنجره زیر خونش،  رد  بعد . کردن پیدا رو  هلن  جسد و کندن
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  کسی  اون  از  بعد. بود هارسانه  تبرداش این. اومد  در  جور باهم داستان و شد
 . کنه صحبت ایدیگه چیز بهراجع هاهفته  برای  نتونست

 مارویک؟  ی خونه  تسخیرکردن به کرد شروع هلن پس -

  نشنیدم؛  یا ندیدم غیرطبیعی چیزی  خونه اون توی  وقتهیچ من ببین،. ظاهراا  -
  غیر میرن، و میان سریع قدراین  مستاجرهاش که قضیه این کنی  قبول باید اما

 . عادیه

 . گذاشت دهانش در را آن و برید را کیک  از ای گوشه پنی

  لی یخ  اون.  شدم نمی  وابسته  وارد،تازه   خانوم  اون  به  خیلی  بودم،  تو  جای   من  اگه  -
 . نیست  موندنی

 گفته من به زیادی  چیزهای  رفتن فرو فکر به برای  او. رفتم و کردم تشکر پنی از
  نگاهی  مارویک ی خانه به خودم ی خانه از و متادایس روپیاده در کمی. بود

.  بودند کرده کم را  خورشید نور باریک، ابرهای  از ای لیه و بود سرد هوا. انداختم
  به  و  گذاشتم جیبم در را هایمدست . بود داده زمستان به ار  جایش بالخره پاییز
 . بمانم لوکاس منتظر تا برگشتم امخانه

 

______________________ __________ 

 « دوازدهم  فصل»

 

  همراه جوریک دنبال. زدم امخانه سرتاسر چرخی. بودند  شده قایم امگربه هرسه
 که این   بدون.  ببرم  پناه  آشپزخانه،  مخفیگاهم،  به  کهآن   از  قبل  گشتم،می   دمهم   و

  فقط . آوردم  بیرون کشو  از را هاقاشق  و کاسه کنم،  درست خواهممی  چه بدانم
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  بخشآرامش  برایم همیشه  آشپزی . کنم درست چیزی  خواهممی  ه ک دانستممی
  او . بودم  کشیده دست آن از کردممی مراقبت مادرم از که سالی  چند آن در. بود

  که  اآلن   اما  کرد؛می  بدتر  را  چیزهمه   شکر  و   بخورد  مرا  پختتدس   که  داشت   اصرار
  لوکاس   به.  کردم  قالب  در  خمیر  ریختن  صرف  زیادی   زمان  و  پول  داشتم،  آزاد  وقت
  که  کنم درست رسیدنش از قبل را هاآن خواستممی اما بودم؛  داده کیک قول
  کشوها.  بود  وقت  هنوز  قبلش،  دیگری   چیز  کردندرست   برای .  باشند  گرم  چنانهم
  در  که درحالی دهد، قرار تاثیرتحت مرا که بودم موادی  دنبال. ریختم همبه را

 خیلی حتما کهاین و کردم فکر هلن زندگی به. زدمی  موج پنی داستان ذهنم
 مشکی   موهای   با  که  ای پریده   رنگ  روح  سپس   کرد؛می  بیچارگی  و  تنهایی  احساس
 روی  را انگشتانم سر . افتادم لرزه  به. م کرد تصور را  بود شده  ظاهر  آنا سر  پشت

  رفته  کشو  این سراغ کهاین  از.  شدم خیره آن  به . کشیدم  ظرفی جا سرد سرامیک
  بازش  هم فکرکردن بدون حتی وقت،هیچ  معمولا  که همانی. شدم  شوکه بودم،
 .کردمنمی 

 هرچیزی   داخلش   انگار  که   رسیدمی   نظربه   معصوم  قدرآن   سفید،  کوچک  ی شیشه 
  فکرش   به   اصالا   دید،می   را   آن  دیگری   کس  اگر .  بود  شکر  یا  چای   دارویی،  گیاه  مثل
 . بستم محکم را  در و یدمشک دست  کار این  از. باشد  مهمی چیز که رسیدنمی 

  پختی  دستور هنوز. بسازد  نرم کوهی کاسه، در تا شدمی سرازیر الکم از آرد،
  بود  قرار کیک. نینداختم زحمت به مواد گیری اندازه  برای  را خودم  پس نداشتم؛

 . باشد کننده گیرغافل  خودم، جمله  از همه،  برای 

 پر سنگین، چیزی  به. کردم ابانتخ را ای قهوه  شکر. بود شکر نوبت  آرد،  از بعد
 پودر بیکینگ زنجبیل، دارچین، هندی، جوز. داشتم احتیاج شیرین خیلی و مایه
 فقط   شود؛  تبدیل  ای میوه  کیک  به  که  ای اندازه   به  نه  خشک،  ی میوه  و  کاکائو  پودر
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 و   کردم  مخلوط  باهم  را  خشک  مواد.  شود  ای گیرانهغافل  چیز  به  تبدیل  که  قدری به
 . مایعات سراغ رفتم

. بودند جزئیات با بسیار هایشچشم . بود  نشسته پنجره ی لبه  روی  آنا عروسک
 مرغ تخم که طورهمان . کردندمی تعقیبم همچنان اما رسیدند؛می  نظر به روحبی
 .نکنم ای توجه آن به توانممی  که  جایی تا کردم سعی داشتم، برمی را شیر و

  پس . نداشتم  را مرغ  تخم و کره زدنهم ل  حا. کردم  اضافه تردیدبی را مایع مواد
 پا زیر قرمزی  خط کردم، مخلوط باهم را خشک ی میوه  و کاکائو وقتی. نزدم هم

  جلب  را امتوجه  که امقفسه  در  موادی  هر. رفتم پیش بیشتر پس. شد  گذاشته
  اضافه  فلفل های تکه  هوس روی  از و نعنا وانیل، ی عصاره . کردم اضافه کرد،می

  نه؟  مگر دهند؛می  انجام را کار همین روزها این مدرن، پزهای شآ . کردم
  در   را  خمیر  وقتی. بکنم  را  کار  این  توانممی  هم  من.  تندی   و  شیرینی  کردنمخلوط
.  نبود  مهم  برایم.  بود   گلولهگلوله   و  شل  ای توده   شکل  به  ریختم،  دهشن  چرب  قالب
 ! بسوزد بگذار. گذاشتم فر در  بال، خیلی  حرارت درجه با را آن

 تندیبه   بودم،  داده  دست  از  که  انرژی   خاطربه.  دادم  تکیه  فر  ی دسته  به  را  پشتم
  دیوانه م؟کنمی  کار  چه  دارم. انداخت لرزه به مرا سرد عرق. کشیدم  می نفس 
 بودم؟  شده

  شده  آغشته وانیل ی شده  خشک ی عصاره  و آرد به . کردم نگاه هایمدست  به
  سمت به . بود زده بیرون اماشاره  انگشت از ای جسته *ر*ب قرمز زخم. بودند

  برآمدگی  وسط. کردم بررسی دوباره و شستم تمیز را هایمدست. رفتم ظرفشویی 
 ی خانه  در روز اولین از چوب های ه اشتر  هنوز. بود سیاهی چیز قرمز، کوچک
  را  امخیاطی ی جعبه تا رفتم و  زدم غر خودم با . بودند  مانده پوستم زیر مارویک

 جاآن  مدت همه این کند، اذیتم کهاین بدون چوب، که شدنمی  باورم. کنم پیدا
 .بود
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  عی نامطبو  بوی   بودم،  کرده  خوش   جا  نور،  ترین  روشن  زیر  سوزنی،  با  من  که   درحالی
 .پیچیدمی امآشپزخانه در نعنا  اسانس و دارچین از

  دربیاورم؛  آرامی به  را آن کردم سعی. دادم فشار را چوب ی تکه انگشتانم نوک با
 .بود گرفته  را دورتادورش ست*پو رسید می نظربه اما

 !باش شق کله  باشه، -

  جاری  هک خونی. کردم فرو ست*پو توی  را  سوزن و فشردم همبه را هایمدندان 
.  دادم  ادامه زدنسیخونک  به. کردمی  پنهان دید از  را چوب سیاه ی تکه  بود، شده
  انگشتم  روی  گرم چیزی . کنم پیدایش حتی یا کنم  نفوذ زیرش  به کردم سعی
  خشن   کوششی  شکل   به  امذهنی  آشفتگی.  شد  سراریز  دستم  پشت  از  و  شد  جاری 

 میز و  دستم مچ روی  و  شدمی  جاری  همچنان خون،. بود  شده آشکار واردیوانه  و
 . کردم فرو ترعمیق  را  سوزن. کردمی  چکه

 بیرون  بود داده دست من به که ای خلسه حالت از من و آمد در صدا به در زنگ
  به  وقتآن .  کردممی  کارچه  که بیاورم خاطربه  توانستمنمی   لحظه یک  برای . آمدم
  بودم،  کنده انگشتم در که سوراخی از خون . آمد  بند  نفسم و کردم نگاه دستم
 پخش زمین و میز روی  دستم روی  از و بود، گرفته فرا را جاهمه . بود  شده جاری 
  بریده  جای  از . گذاشتم آب زیر را دستم و دویدم ویی ظرفش سمتبه . بود شده
  صدایی  و زدمی را در زنگ سرهیک مهمان . کردمی  فوران سوزناک دردی  ،شده 
 :زدم  داد. کردمی ایجاد امخانه  در خراشگوش

 !میام دارم -

  بند   خونش  اما  رسید؛نمی   نظربه   بزرگ  خیلی   بریدگی.  برداشتم  آب   زیر  از  را  دستم
  صدای  به جدیدی  زنگ صدای . بستم دستم دور و برداشتم دستمالی. آمدنمی 
  و   بود   کرده  پر  را  آشپزخانه  دود،.  کردم  نگاه   بال  به.  شد   اضافه  در   زنگ  خراشگوش
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  چفت  باعجله و دادم  فحشی. زد می بیرون فر از سیاهی غلیظ ی هتود شکل به
  جزغاله  کیک.  شوم  خفه  دود  از  بود  نزدیک  کردم،  باز  را  فر  وقتی.  کردم  باز  را  پنجره
  می  در  مهمان حال. گذشت نمی  پختنش از  هم  دقیقه ده. فهمیدمنمی . بود شده 
 و کردم خاموش را فر. دادم  فحشی ب*ل زیر. بودند  شده تندتر ها ضربه. زد
 .دویدم  راهرو سمت به

 . میام دارم. کن صبر -

 با نانچهم راستم دست. کردم باز چپم دست با را در و پیچاندم را در چفت
  درازش،   صورت.  بود  ایستاده  در  جلوی   ی پله  روی   لوکاس.  بود  شده  بسته دستمال
 . بود  درهم

 . خوردن  رو  تو  باآلخره  هاگربه   که  کردممی  فکر  داشتم  دیگه.  دادی   طولش  قدرچه  -

 . درآوردم ادا برایش

 .بیای  زود  قدراین  که نداشتم انتظار. داشتم مزخرفی روز! نکن شروع -

 هایچشم . درآمد صدا به دوباره دود، هشدار زنگ. انداخت من به بیعجی نگاه
 جایی همان . چرخید راهرو سمتبه بود بسته دستم دور  که دستمالی از لوکاس

 .بود گرفته فرا سقف سرتاسر سیاه دودی  که

 افتاده؟  اتفاقی چه! جو. کردم دیر اتفاقاا  -

 :گفتم جواب در

 .کنم  مرتب رو مآشپزخونه یداب. کن صبر جااین لحظه  یه. هیچی -

 فری  از را کیک. آمد راهرو به من با و نکرد حرفم به ای توجه عادت، طبق  لوکاس،
.  برداشتم ای صندلی  بعد. انداختم ز ا*گ روی  را آن  و  درآوردم بود  اغ*د  هنوز که
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 های بیپبیپ مرکز به تا رفتم رویش  و  کشیدم دود هشدار  زنگ زیر به را آن
 .شود  شنیده آژیرها پس از صدایش تا زد فریاد لوکاس.  برسم خراشگوش

 افتاد؟  دستت برای  اتفاقی   چه. بسوزونی کیک  که نمیاد بهت -

 . درسیمی  نظربه  حقیقت از ترمنطقی  دروغ

  اتفاقی  و  پروند جا از  رو من در، زنگ صدای  برد، خوابم دستم توی  چاقوی  با -
 . بریدم  رو دستم

 پس   بود؛  ناشیانه  شده،بسته   دست  یک  با  زنگ  کردنخاموش  برای   دکمه  پیداکردن
  از   بعد.  انداختم  میز  روی   را  هاباتری .  شد  باز  کهاین  تا  زدم  ضربه  باتری   درپوش  به

 . آمدم پایین صندلی از سختیبه  راهرو، در زنگ دومین صدای  شدنتمام

 .کنممی  درستش من -

  قدش  قدرآن  او که مبود مطمئن کامال  که هرچند. گرفت من از را صندلی لوکاس
 . برسد زنگ  به توانستمی  هم  آن  بدون که بود بلند

  توانستم، می  که  را  ای پنجره  هر.  کردم  حرکت  پایین  ی طبقه  سمت به  و  کردم  اخمی
.  کنم   نگاهش   دوباره   تا  بزنم   کنار  را  پارچه  خواستمنمی .  گرفت  درد  دستم.  کردم  باز
  از   آرامی  به  بعدازظهر.  بود  ردنکبغرو  حال  در  آفتاب  که  شدم  متوجه  زدگیبهت  با

  در   را  چوب   خرده  داشتم  سعی  فقط  من!  بود  برده  خوابم  واقعاا   شاید .  بود   رفته  بین
 نه؟  مگر نبودم؛ وقتش سر هم  هیقدق یک از بیشتر رفته،   هم روی .  بیاورم

  کیک به . پیچید گلویم و  بینی در سوختگی بوی . برگشتم آشپزخانه به
  ترک  اشسطح . بود سوخته کامالا . کردم نگاه بودم، هکرد درست که انگیزی نفرت 

 ها آن   به  بیشتر  هرچه.  بودند   کرده   پیدا  عجیبی   طرح   هایششکاف   و  بود  برداشته
  کشیده،   دراز  که  بود  زنی  به  شبیه  هاآن   که  رفتممی   فرو  فکر  این  به  شدم،می   خیره
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  پایش   زا   کفشش  یک   و   زده،بیرون   پاهایش  و  هادست   شده، خم   ای گوشه   به   سرش
 . بود افتاده

 !جو -

 . پریدم جا از. آمدمی هایمشانه   پس از  درست لوکاس صدای 

  کمال در او. آمدندنمی  در  هازنگ  صدای  دیگر حداقل  بود؟ ایستاده جاآن  کی  از
 . زد  لبخندی  تعجب،

 داری؟  اولیه های کمک ی جعبه -

 . آره  -

 را تصویری  هیچ دیگر هاترک. انداختم کیک به ای محتاطانه نگاه بارآخرین برای 
  وقتی   از.  کردم  پیدا  را  امجعبه   و  کردم  باز   را  ظرفشویی   زیر  کابینت.  دادندنمی   نشان

 . کنم هفاداست  آن از که بود  نشده بودم  آمده جااین به

 !عالیه -

 . کشید بیرون آشپزخانه میز کنار  از را صندلی آرامی به و گرفت من از  را آن

 . ندازم می   دستت هب نگاهی من. بشین جااین -

 تند  فریادهای  آن از خبری  و بود مهربان و  آرام صدایش. میزد لبخند همچنان
 افتاده،  گیر  ی اه گوش  که  را  ای ترسیده   حیوان  داشت  سعی  انگار  نبود؛  اشهمیشگی 
.  کردمی  صحبت مادرم  مرگ از بعد که بود طور همان دقیقاا  صدایش . کند  نوازش

 به پنجره ی طاقچه بالی  از همچنان عروسک. داندمگر بر  را رویم و افتادم لرزه به
  خواست می  انگار که  بود متمایل راست سمتبه  جوری  لبخندش. بود  زده زل من

  سرزنش  خاطرشبه  مرا و دیده را است افتاده خانهآشپز  در اتفاقی هر که بگوید
 . کردمی
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 ... و شورمشمی  دوباره  الن همین . میشم خوب -

  زدن همبه چشم یه توی  من. بشین فقط. جاماین الن من .جو نداره اشکالی -
 .کنممی   درستش

  متنفر  داشتن برتری  حس از. بودم  متنفر کند رفتاری خوش  من  با کسی  کهاین  از
  هم  شاید: »کرد نجوا  ذهنم. بودم پاشیده هم از  من که کردمی  فکر او . بودم
 انگیزی نفرت نعنای   اسانس و کاکائو خشک، ی میوه  یاد به را من. «بود طورهمین 

 . انداخت بود،  میزم روی  که

  من   و  بود  شق کله  او.  بود  منتظر  پابرجا  لبخندی   و  انداخته  بال  ابروهایی  با  لوکاس،
 .کردمی  نگران بیشتر را او و بدتر را وضعیت فقط کردنث ح ب که دانستممی

 دستم  روی   از  را  دستمال  او.  نشستم  میلیبی  با  و  کشیدم  ام  بینی  از  عمیقی  نفس
 را لوکاس کهاین برای . بود خون خیس پارچه. کشید  درهم را  صورتش و برداشت

 : گفتم درماندگی با سریع نیستم، خطرناک یا دیوانه که کنم قانع

 از   قبل  شد  خوب.  برد  خوابم  و  بپزه  کیک  که  بودم  منتظر.  بود  ای احمقانه  اشتباه  -
 . رسیدی   بسوزه، بیشتر کهاین

.  زد  بیرون هازخم درون  از سوزشی. کرد  ضدعفونی را تمگشان آرامی به او
 .نیاید در  صدایم تا گذاشتم هم روی  را هایمدندان 

 پختی؟ می  کیکی جورچه  داشتی -

  کرده حفظ را مزخرفش آمیزمحبت لحن آن همچنان صدایش ،زد می  حرف وقتی 
 .بود

 . بود آزمایشی -

 .نبود چاقو بریدگی یک فقط انگشتم های زخم  نشود، متوجه که کردم دعا
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  شیرین؟   غذاهای   به  فلفلی  مزه  کردنمخلوط  به  کردن  شروع  آشپزها  طورچه  دیدی   -
  ولی  کنم؛ امتحانش کیک یه  روی  خواستم. این مثل چیزهایی و  فلفلی  شکالت
 . شدمی   افتضاح اشمزه  که  مطمئم. سوخت که شد بهتر شاید

.  کرد  خونریزی   به  شروع  بارهود  زخم.  شدم  ساکت.  زدممی   حرف  سریع  و  زیاد  خیلی
.  آمد صدا به در زنگ . داد فشار  و پیچید دورش  را تمیز دستمال ای تکه  لوکاس
 . لرزیدم

 کیه؟  دیگه این! اوه -

 . بده  فشارش طورهمین  تو. کنمی م  باز رو در من -

 هازخم  که رسیدم نتیجه این به. برداشتم را پارچه. رفت  راهرو سمتبه  لوکاس
  را  زخم و برداشتم زخمی  چسب جعبه از. رسیدند نمی  نظربه  دب هم  قدرهاآن 

 آمد  آشپزخانه  ورودی   به  او.  بردارد  انگشتم  سر  از  دست  دیگر  لوکاس  تا  پوشاندم
 .انداخت  بال ای شانه و

 . شد نگران و دید رو  دودها. همسایته -

  جلوی  بلندش موهای  که بود انداخته پایین طوری  را سرش. آمد  او سر پشت آنا
.  انداختمی  نگاه لوکاس پشت به دزدکی باز چشمانی با و گرفتمی  را رتشوص

.  باشد  ترسیده  بلندها، قد  آن  مخصوصاا  غریبه،  مردهای  از باید حتماا  که فهمیدم 
 . بدهم  امنیت حس او به تا آمدم میز نزدیک یعسر

 .خوبه چیزهمه  اآلن ولی  برد؛ خوابم. کردم  نگرانت که ببخشید -

 ... دستت که گفت اون -

  زخم  چسب از خون. کشیدم پس را آن من اما بگیرد؛ را دستم خواست می آنا
 .ببیند خواستمنمی . بود کرده چکه
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  برای  دوربین سری  یه  ما. کافیه من بهراجع زدن حرف دیگه ولی بریدمش؛  آره -
 . داریم گذاشتن، کار

 …جو -

  بعد   و   انداخت  کاسول  به   نگاهی  آنا.  کرد  مکث  اما  زدن؛حرف  به   کرد  شروع   لوکاس
 : شد ترنزدیک  من به کمی

 دوربین؟  -

 طوری این .  گرفته  قرض   حرکتی  سنسور   سری یه   اون.  فیلمه   کارگردان  لوکاس.  آره   -
 . شیمی  متوجه قبل از وت برگرده، رائول اگه

 . شد  باز هم  از  آنا صورت

 .خوابید ترراحت شهمی  کاراین با. خوبیه خیلی فکر! اوه -

 . رسیدمی  متعجب نظربه . کشید ردنش*گ  تپش دستی لوکاس

 . آها -

 . زدم  زل او به

 چیه؟ -

 . انداخت بال ای شانه

 . هیچی -

 . برانگیخت صورتم در خشمی آتش موضوع،  فهمیدن اما کشید؛ طول لحظه یک

 بافتم؟ می  داستان خودم از داشتم کردی  فکر چی؟ -

 نیست؟  طورهمین -
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 ! هستی ای ضی *و*ع  آدم واقعا تو! اوه -

  دیدم  و اومدم بعد. بود عجیب گفتی که داستانی همه، از اول. بده حق  من به -
 . شدی   دیوونه کردم،  فکر. بسوزونی رو تخونه  بود نزدیک که

  که  آرام قدرآن  نه و بگیرد دردش  که محکم قدرآن  نه زدم اششانه  به  مشتی
 . بودم جدی  نفهمد 

.  دارن   حقیقت  هم  ارواح  و  هدار   حقیقت  سابق   نامزد.  داره   حقیقت  همسایه  خب،  -
 . بیار رو هاتدوربین برو

 . بودم کرده  فراموش رو خوشایند فکر طرز این تقریبا. ارواح  و آره! اوه -

 . زد شدیدی  ی غره  چشم او

 . دیدمشون من -

 ! دیوونه. گیمی  راست تو آره، -

  نه *ی *سبهدست  رفت، می  راهرو  سمتبه  خرامانخرامان لوکاس  که طورهمان 
. کردمی  احترامیبی من به دوباره او. نشست بم*ل ی گوشه  لبخندی  اما دم؛ایستا
 کت حر بی  کامالا  کنارم آنا. بود بهتر اشمحتاطانه های دلواپسی از  برابر هزار  این

 بال  ای شانه . بود حرکت در صورتم و لوکاس رفتن بین نگاهش. بود ایستاده
 . انداختم

 . نیست چیزی  دلش توی  اما خشنه؛ ظاهرش. نکن توجه بهش -

 . مالید بازوهایش روی  را دستانش او

 خوام نمی . باشیم نداشته هادوربین  به احتیاجی واقعا ما شاید اما خب؛ خیلی -
 .بشم  دردسرش ی مایه
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.  کرد  رانندگی   ساعت  یک  از  بیشتر  بیاد،  جااین  کهاین   برای   اون.  نباش  نگران !  اوه  -
 !بجنب. شهمی  عصبی بیشتر بره کاری هیچ  انجام بدون کهاین  از

 آخرین   برای   رفتم،می   که  طورهمان .  کردم  هدایت  در  سمتبه  خودم  از  جلوتر  را  او
  خورشید. بود اجاق روی  هسوخت کیک. انداختم آشپزخانه به  اجمالی نگاهی بار

  دود، تند بوی . بود کرده  نارنجی نور  از  پر را اتاق کرد،می غروب  که  طورهمان 
  و  رفت می  بیرون باز،  های پنجره از  آرام آرام  اما بود؛  یچیدهپ هوا  در چنانهم

 .کرد تماشا را رفتنم ،زد می  برق  چشمانش که  طاقچه، روی  عروسک

 « سیزدهم  فصل»

 

 تا تجهیزات های جعبه بردن به شروع و کرد باز را وانتش تی شپ درهای  لوکاس
 خواهد نمی  که تداش  اصرار  او اما کنم؛ کمک  کردم سعی. کرد آنا ی خانه ایوان
  ها آن  روی  خواستنمی بیشتر او کنم فکر. بزند دست را وسایلش دیگری  کس
 . بست  محکم را وانت درهای . بریزد خون

 کنممی پیشنهاد. داریم دوربین دست چهار . هاستهمین  شهمه . خب خیلی -
 هاپنجره   تصویر  که  باشه   سمتیبه   جهتش  بذاریم،   جلویی   ایوان  روی   جااین  رو  یکی
 بذاری؟  کجا رو بقیه خوای می . بگیره  هم رو

 . کرد مشخص او. انداختیم هم به نگاهی آنا و من

 داری؟ فکری  چه تو! جو... و  پشتی در سمت یکی خونه، پشت یکی -

 . بال ی طبقه  راهروی  توی  یکی و هال توی  یکی -

 . کشید آهی گرداند،برمی  آنا سمتبه  را رویش  که  طورهمان  لوکاس

 ! که دونیمی بگیری؛ شوخی به رو روح به تقادشاع نباید -
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  باید ما... م که اینه منظورم. باشن خوبی جاهای  جااون  کنممی  فکر! نه... ن -
 ... محض  فقط دهیم؛ ارقر  پوشش تحت هم  رو خونه داخل

 هم محوطه کنترل دستگاه نصب برای  کنم؛می  نصب رو هااون من خب، خیلی -
 ... اندازه این به میز یه. دارم احتیاج جایی به

 : گفت  آنا. کرد باز  هم از را دستانش او

 .کنمنمی  استفاده غذاخوردن برای  جااون  از هرحالبه . غذاخوری  سالن -

 . شدمی یماق پشتم داشت کمکم او

 . ندارم مشکلی که من -

 یگوشه  از را عنکبوت تار  از ای دسته . بود  درآورده کیف از  را دوربینی قبالا  لوکاس
 . کرد بررسی را محوطه و کرد پاک وانای

 نداری؟  که  مشکلی.  کنم سوراخ رو جا چند دریل با خوام می -

 . بده  انجام لزمه  که هرکاری . البته -

 . زدم آنا ی شانه   به دستی

 .کنیم پیدا نوشیدن برای  چیزی   بریم مونیم،می منتظر که طورهمون  بیا -

 توانستمنمی .  نیاوردم  در  را  ژاکتم  مینه  خاطربه  بود؛  بیرون  از  سردتر  خانه  داخل
 . بردارم  چشم هاسایه  از رفتیم،می آشپزخانه به راهرو از  وقتی

 نداشت؟  مشکلی خونه  که امروز -

 و بندی بسته  رو هاعروسک سری  آخرین که کردم وقت. بود دلپذیر و آروم. نه -
 شروع ور جدید سری  غروب باشم، داشته وقت اگر. کنم پست آماده رو هااون 
 . کنممی
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 رن؟ می  فروش به سریع  هم هنوز. خوبه -

 کارگر  شممی   مجبور  باشم،  داشته  فروش  این  از  بیشتر  اگه.  دقیقه  پنج  عرض  در  -
 . کنم استخدام

 به کردننگاه  از توانستمنمی . بود مشرف حیاط پشت به آنا ی پزخانه شآ. خندید
  آن  از که را مارویک ری  کردم سعی . بردارم  دست خانه، پشت بلوط بزرگ درخت
  طنابی  که  درحالی و شده خم ای گوشه  به سرش . کنم تصور  بود  شده آویز حلق 
 . بود  مانده آویزان پایش و دست  ،بود  شده  سفت ردنش*گ  دور

  ستوه  به  گناه احساس از  کهاین  یا بود؟ کرده کار  این به  مجبور را او  هلن عاا واق 
 :گفتم بود؟ آمده

  اون   که  خانمی.  کردم  وجوپرس  محل  توی .  کسیه  چه  حرو  که  دونم  می  کنم  فکر  -
 .شناختمی  رو مارویک ی خونواده  کنه،می  زندگی  خیابون سمت

 . خوبه! اوه -

. کرد اضافه را شیر احتیاط با و آورد بیرون انیمها فنجان از را ای کیسه چای  آنا
  ساکت ای آزاردهنده  طرزبه  او اما بپرسد؛ من از را جزئیاتش تا ماندم منتظرش

 .ماند

 . هلن   اسمش  -

 . داد را فنجانم و زد لبخندی . آنا تا گفتم خودم کردنراضی برای  بیشتر

 . میاد خوشم ازش هلن، ! قشنگیه اسم -

 من  ی خانه اگر . نشدم رفتارش متوجه کامالا . کشیدم جاننف ی لبه  دور  را شستم
  بدانم؛   اشبهراجع  را  هرچیزی   بود  ممکن  که  جایی  تا  خواستممی   بود،  شده  تسخیر
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 من به  نسبت آنا شاید. خریدمنمی  را مارویک  ی خانه  اول همان صورت  آن در اما
 .بود ترراحت چیزها جوراین با

 نه؟  فیلمه؛ کارگردان لوکاس گفتی -

 . آره  -

 : گفت  و  آورد در ادایی

 دوربین  کردننصب  صرف رو بعدازظهرش بخواد که اون از ترمهم خیلی نظربه -
 ! باشه داشته عالقه  تو به خیلی باید. بکنه من ی خونه  در

 . خندیدم

  براش  کارها جوراین. داده  دست از رو شغلش الن اون. گفتی اشتباه رو  دو هر -
 . بشه بودنش بداخالق دائم مانع سرگرمی یک شاید. خوبه

 : زد فریاد راهرو از لوکاس

 ! گفتی چی شنیدم -

 . گممی جدی  -

 .کردم نگاه چای   در خودم انعکاس به

  کمی  رو   فضا  این  امیدوارم .  زدمی   چرخ  اتخونه   اطراف  ساعت  چند  دیشب   رائول  -
 .کنه ترامن

  قطع  سپس و ددرآم صدا به لوکاس دریل ای لحظه  آن، پس در. بود ساکت آنا
 : گفت آنا. شد

 . دیدم آینه توی  رو اون من -
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 . آوردم بال را سرم

 چی؟  -

 . نوشید را  چایش از ای جرعه آنا

 . هلن روح،  نهمو -

 .بپرسم که شدم مجبور من و دادنمی  توضیح

 بود؟  شکلی چه کی؟ -

  آینه  تو  خودم  انعکاس  به   و  زدممی   مسواک  رو  دندونام  داشتم.  قبل  کمی  امروز_  
  نگام  داشت. بود ایستاده اتاق ی گوشه  محمو ی پرده کنار اون. کردممی اهنگ
 . کردمی

 . داشتم نگه صندلی روی   محکم طورانهم را خودم اما دهم؛ تکانش خواستممی

 نزدی؟  زنگ من به چرا -

 . بترسونه رو من خواستمی  نکنم فکر. نبود طوری اون  نه،! اوه -

 . کنم مخالفت ترسیدمی  اا ظاهر . رسید می نظر به مضطرب آنا

  سالم  خواست، می فقط اون کنم فکر. شد  ناپدید  کردم نگاه اون  به کههمین  -
 . کنه

 . کشیدممی جیغ بودم من اگر . بود  آورحیرت بود  یدهنکش جیغ کهاین

 نه؟  مگه داشت؛ سیاهی موهای  -

 . آره  -

 خاکستری؟ لباس و -
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 . خواب اتاق های پرده  رنگهم -

 . زد خندی بل چایش به آنا

  هم  من و هستم عجیب که کنیمی فکر حرف این گفتن خاطربه  که دونممی -
  حس . جاستاین که خوبه جورهایی یه اما عجیبه؛ چقدر که بفهمم تونممی
 .کنهمی  مراقبت من از داره کنممی

 نظر زیر خواستمنمی من اما داد؛نمی  اهمیتی آنا شاید. انداختم اتاق به نگاهی
  نگاهی  پنجره به. بود رسیده فرا شب زدیم،می  حرف که طور همان . رمبگی قرار

  دقت  با. کرد  جلب  هشیش  سمت   آن  جایی به  را  امتوجه کوچکی جنبشی . انداختم
 .نبود جاآن چیزی  اما دوختم؛ چشم آن به

 :گفتم

 هادوربین  برای  شاید. باشه آزاربی  کنیمی  فکر که  طورهمون  امیدوارم  خب، -
 . ه دب  تکون دست

 . شد ظاهر در چهارچوب در  لوکاس رفت،می انتظار که طورهمان 

  کسی   اگر.  کنم  نصب  رو  کنترل  سیستم  باید  فقط  الن   کردم؛  نصب  رو  شونهمه _  
 . کنید کمک یکم شممی  ممنون داره حوصله و حال

 . کرد اشاره بودم ایستاده که من به

 . خرابه دستت اوضاع. جو نه تو -

 . خوبه دستم -

 . زدم غر رفتم،می  بیرون اتاق از آنا دنبال به که طورهمان 
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  طور چه  هاآن  که داد توضیح کرد،می  نصب  را کنترل سیستم که درحالی  لوکاس
 انتقال کامپیوتر یک به که را هاییدوربین ی همه به را هاسیم او . کنندمی کار
 .کرد وصل شد،می  داده

  آن  ی نتیجه  و شوندمی  روشن اهدوربین بیفتند، کار  به حرکتی حسگرهای  وقتی 
 تا  آیدمی   در  صدا  به  سیستم  لحظههمان.  شودمی  نمایان  کامپیوتر  ی صفحه   روی 
 . شویم کار  به دست که  هدد هشدار ما به

 آنا  که گفت او. داشت  دستی سیمبی یک به شبیه مجزایی دستگاه لوکاس
 طوری این   بذارد،   تختش  کنار   شب  را  آن  و  ببرد  حمام  توی   خودش  با  را  آن  تواندمی
 .ماندنمی  غافل هشدارها از

 . زد  برق به را سیم آخرین لوکاس

 ... و کنندمی  کار که کنیممی زمایشآ فقط اما شده؛  انجام کار بیشتر تقریباا  -

 یطبقه   راهروی   و  آمد  در  تصویر  به  زدنهمبه   چشم  یک   در  درآمد،  صدا  به  دستگاه
 . کرد اخمی  سپس  و شد خیره آن به ای لحظه  برای  لوکاس. داد نشان را بال

 . باشه کرده ثبت رو  حرکتی کهاین مگه بشه؛ طوری این نباید -

  را  لباسش ی لبه  محکم هایشدست  با بود، وختهد  صفحه به  را هایشچشم آنا
 . بود  فشرده همبه  را هایشب *ل و گرفته

 . بود خالی همچنان راهرو. درآمد صدا به دوباره کامپیوتر

 . کجاست   از  مشکل  بفهمم  تونممی  ببینم.  داره  فنی  نقص  که  لومهعم   خب،  خیلی  -

 . رفت  پله راه  سمتبه  لوکاس

 !بیپ
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 روی  و شدمی  کوبیده هاپله  روی  لوکاس های چکمه . شدم نه*ی *س به  دست
  ظاهر  دوربین ی صفحه پایینی ی گوشه  در سپس. زدمی  ضربه فرسوده الوارهای 

 : زدم  داد. درآمد صدا به دوربین و  آورد  بال دوربین سمتبه  را دستش. شد

 بینی؟می چیزی  -

 : زد فریاد جواب در

.  بخوره تکون بتونه که ای پرده یا زدگیبیرون  نه هست عنکبوت تار از خبری نه -
 . کن صبر لحظه یه

 حسگر  ی محدوده   تا  داد  تکان  را  بازوهایش  و  کرد  نگاه  را  دوربین.  برگشت  راهرو  به
  و  شدم خم جلوبه. خورد تکان صفحه بالیی ی شهوگ در چیزی . کند بررسی را

  نشان  را  سالن انتهای  در   پایینی ی نیمه دوربین کادر . کردم ریز را هایمچشم
 !نه ها؟پرده . کرد حرکت داخل به خاکستری  جسمی. دادمی

.  خورد تکان داخل سمتبه  در. بود برنگشته اما بود؛ راهرو وسط تقریباا  لوکاس
 .نبود  پرده مطمئناا  این. ریخت دلم. کرد حرکت ارهدوب خاکستری  جسم

 !لوکاس -

 چیه؟ -

  اخمی  گشت، می بود هانداخت کار از را حسگرها که چیزی  دنبال که طورهمان 
  زن . افتاد امصندلی  که طوری  شدم،  بلند  شتاب با. بود کرده عبوس را  صورتش

  طویلی  زنجیر و آمدمی  پیش لوکاس  سمتبه . زد  می قدم راهرو  در ای پریده  رنگ
 . بود گرفته اشخاکستری  های دست  در

 ! سرت پشت لوکاس -

 . برگشت
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 ... حرف چی بهراجع -

.  بود تاریک کامالا  خانه . کردم  باز را هایمچشم  وقتی. زد ار  چشمانم درخشان نوری 
  کوری  احساس. پیچیدمی گوشم در ای آزاردهنده  طوربه کشیدنم نفس صدای 
 .گرفتم را میز ی هلب انگشتانم با. کردممی

 !آنا -

 .جاماین من -

 . رسید می نظربه  آرام حد  از بیش

 .نکن حرکت -

  شده  مخفی رائول از که پریشب از چنانهم  هاپرده. برگشتم هاپله  سمتبه
 با. شود خانه وارد توانستنمی  نوری  هیچ تقریباا  و بودند شده کشیده بودیم،
  حرکت  هاپله  سمتبه  کورمالکورمال  جاآن  از  و  کردم پیدا را هانرده  پایم ساق
 . کردم

 !لوکاس -

 : زد فریاد  جواب در او

 . کن صبر. کردم قطع رو برق حتماا  -

 . بود سرت پشت  زن یه کاسلو -

  روی  پایم. بکشم نفس توانستمنمی . شد  خارج دهانم از بلندی  فریاد با کلماتم
 . مافتاد هاچوب تخته روی  بلندی  صدای  با و خورد لیز پله

 !لوکاس -
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 بوی   هوا.  برسم  راهرو  به  تا  رفتم  جلوبه  پا  و  چهاردست.  بود  ساکت  مارویک  ی خانه
 . شدم خفه بویش  از. بود  شده  سوخته کیک از بدتر. داشت ناخوشایندی 

.  گشتممی لوکاس دنبال کردنلمس  با مشتاقانه. بود تاریک حد از بیش خانه
 . کردندمی  لمس   را خنک هوای  فقط تانمانگش و بود کور اما باز؛ کامالا  هایمچشم

 !لوکاس -

 دستمبه  مرطوب و  سرد انگشتانی. کردم دراز هاتاریکی  سمتبه  جلوتر را دستانم
  بودم،   کرده   تجربه  قبالا   که  چیزهایی   از   هیچکدام   به  شبیه  احساسم.  کردند   برخورد
 که کردم فکر اول. بود سرد خیلی و  نرم غیرطبیعی طور به پوستش. نبود
 . زدم پس را آن و افتادم نفس نفس  به. کرده برخورد جسد یک به هایمت سد

  شدند، می  وصل یکییکی  که طورهمان  هاچراغ. کرد پر را راهرو وارناله ای همهمه 
 اش چهره . بود کرده کز دیوار کنار ،من از  دورتر چندقدم لوکاس،. زدند  می سوسو
 . بود گرفته را شاپیشانی دستش یک با و  بود کبود و کرده عرق

  نفس  توانستم دوباره. بود رفته بین از ناخوشایند بوی  شدند، وصل هابرق  وقتی
 . رفتم  متشسبه پا  و دست چهار. بکشم

 خوبی؟ -

 ... چی -

  بال  را آستینش . کردند  حرکت سرش پشت  راهروی  سمت به من  از هایشچشم
. شد  خیره  هاآن   به.  دیدم  ناخن  چنگ  مثل  قرمز،  خراشیدگی  سه  بازویش  بالی .  زد

 .رفت پایین و  بال داد، می قورت  را دهانش  اب که طورهمان  گلویش برآمدگی

 کردی؟  رو کار این تو -

 . بود سرت  پشت نفر یه ه،ن -
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 .کنم  متقاعد  را  او   کردم  سعی  ناامیدانه  و  عجله  با.  زد  می  موج  اشچهره  در  نگرانی

 . بپرس ازش. دید  رو اون  هم آنا بود، زن یه -

  هشدار  صدای  پایین ی طبقه  از  افتاد، کار به دوباره حرکتی ردیاب که  لحظه نهما
  آمد،   حرف  به  لوکاس  سپس  م؛شدی  خیره  همدیگر  به  ای لحظه   لوکاس  و  من.  آمد

 . بود  گرفته صدایش

 .بذاریم تنهاش نباید -

  شفافی  خون. نگرفت را دستم او اما کردم؛  دراز سمتش به را دستم و ایستادم
  به . شد  بلند. بود نشده جاری  حداقل اما بود؛ شده جمع ویشباز زخم روی 
 :گفتم  کنانالتماس  .برود  هانرده   سمتبه  تا  زد  پس  را  من.  کردنمی   نگاه  هایمچشم

 .گمنمی  دروغ بپرس؛ آنا از_ 

 خشکش هاپله  بالی  او. خوردم پشتش به راست یک اما برسم؛ او به تا دویدم
 را اشصندلی  آنا. بودیم مشرف غذاخوری  اتاق تا روراه به جا،آن  از ما. بود  زده

 مرتبی  ورطبه  را هایشدست . بود نشسته. باشد  پله راه سمتبه  تا بود  برگردانده
 را ما تا بود شده کج سمتی به کنجکاوی  روی  از سرش. بود گذاشته پاهایش رو

 و تردرشت  هایشچشم  و  درخشیدندمی طالیی نور در انگار بلندش  موهای . ببیند
 . رسید می نظربه  همیشه از ترآبی

 آنا ی شانه روی  دارش لک  و کشیده انگشتان. بود ایستاده صندلی پشت زن آن
 های چشم  بود، شده خم آنا روی  تقریباا  که درحالی. شد متمایل جلوبه . بود

 . شد  ناپدید سپس  شد؛ خیره ما به ماتش سیاه موهای  پشت از اشخاکستری 

 « چهاردهم  فصل»
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 . برگشتم لوکاس سمتبه  سراسیمه  استرس، و هیجان شدت از

 !دیدیش که بگو نه؟ مگه دیدی؛! دیدیش -

 بند  و  فشرد  می  محکم  را  نرده  انگشتانش  با.  بود  دهمان  باز  هم  از  کمی  هایشب *ل
 . بود  شده سفید  فشار از انگشتانش

 . آه   آه، -

 . دادم تکان را اششانه

 لوکاس؟  -

. بودم جاآن  من که  بود نشده متوجه انگار  که کردمی نگاه من به طوری 
  از .  گرفت   فاصله  من  از  خورانتلو   سپس  بودند؛  باز  کامال   و  زدهوحشت   هایشچشم
 ترسناک  ی کوله  و  کج   رنگیآب  های   نقاشی  به  و  خورد  سکندری   ماندهباقی  های پله 

 اما کرد؛می  تماشا را ما و بود منتظر اش  صندلی روی  حوصله با آنا. کرد برخورد
 کرد  باز   شدت   با  را  آن   رفت،  ورودی   در   سمت  به  خورانتلو   نرفت،  سمتش به   لوکاس

 . شد ناپدید و

 !لوکاس -

  نیمی و کند محافظت آنا از خواستمی  وجودم از بخشی. دمش مردد راهرو در
 آنا. بزند او به ماشین و بگذارد خیابان به سر لوکاس نکند که ترسیدمی دیگر
 . رفتم بیرون به امپسرعمه  دنبال به  بنابراین زد؛ من هب آرامی  و کوچک لبخند

  در  و اشتهگذ زانوانش بر دست بود، شده خم. بود ایستاده حیاط انتهای  لوکاس
  روی  آرامی به درماندگی، با. برسم او به تا دویدم.  آوردمی بال حیاطم های بوته
 . زدم اش شانه
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 . شیمی  خوب. نیست  مشکلی -

 . درخشید  می  عرق  از  اشچهره .  داد  تکیه  حصار  به  و  ستادیا  صاف.  آمد   بند  نفسش

 جو؟  نداره مشکلی کجاش -

 . بیاندازم  بال را هایمشانه  که بود این بکنم توانستم می که کاری  تنها

م -  ! متاسفم واقعا... ا 

  و  کشیدننفس  جز  به کاری  ای لحظه  برای . کشید دهانش روی  را دستش  پشت
 . کند نگاه من به تا برگرداند را سرش  سپس د؛نکر  چوبی حصار به دادنتکیه

  اس لوک که کردید تنظیم رو  هاآینه  و نور. بود شوخی یک این  که بگو بهم  لطفا -
  از  که  خواستی می رو  هادوربین  که بود  همین برای  بترسونید؟ رو  شکاک پیر

 بگیری؟  فیلم واکنشم

  توانست می  که هرچیزی  به  خواستمی . بود عاجزانه بلکه متهمانه؛ نه لحنش
 پایبند ماوراطبیعی به نداشتنش اعتقاد به شاید یا عقایدش، به تا بزند چنگ
 . باشد

  که  جایی به بودم مراقب. دادم تکیه حصار به را پشتم و کشیدم  عمیقی نفس
 . نشوم نزدیک بود،  آورده بال لوکاس

  استم؛ خومی این برای  رو هادوربین  این اما! متاسفم واقعا. تونستممی کاش -
 . میفته اتفاق  اومد،  آنا که زمانی از چیزها، این که  ستهفته  چند چون

 . بست محکم را هایشچشم  و فشرد را اشبینی  برآمدگی لوکاس

 داره؟  ربط آنا  به... چیز اون.  طورهمین  هم تو و اونجا گردمبرنمی  من. باشه -

 . ستخونه  به مربوط کنم فکر. کنمنمی  فکر. دونم  نمی -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 125 

 .ریممی جااین  از تایی  سه بعد بزن، زنگ آنا  به  پس خب؛ خیلی -

 . ببینم رو مادرت خوامنمی  من کجا؟ -

 . مونیممی هتل توی  پس -

  لرزید؛ می  هایششانه و بود  کرده خوش جا چشمانش در  وحشت. ایستاد صاف
 .آوردمی  دستبه  را کنترلش داشت دوباره که  رسید می نظر به اما

 .جااین از ردورت  خیلی جایی یه -

  اینه  منظورم. طورهمین هم آنا و تونمنمی  که من برمیای؟ اشهزینه  پس از -
  برای  که  نداره  دلیلی هیچ برگردیم، فردا باشه قرار اگه و مدت طولنی برای  نه که
 .کنیم ترک رو جااین  شب یه

 . زدنقدم   به کرد شروع لوکاس

 . دنکنن گیج. نزن عاقالنه های حرف  لطفا! جو! آه -

 . زدم اش شانه به آرامی  به دوباره و خندیدم

 راچ. میفته که مدتیه اتفاقات این گفتم، که طورهمون . نیست مشکلی واقعا -
 . ندازممی مبل روی  رو، خوابترخت  خوابی؟نمی من ی خونه  امشب

.  کند نگاه خانه به تا کردمی  مکث زدن،قدم  دور هر از بعد. زدمی  قدم چنانهم
 : گفت که  شدممی  نگران داشتم. داشت  گفتن برای  جوابی خانه که انگار

 . خب خیلی -

 . بزنم سر آنا به رممی . بمون جااین لحظه  یه پس باشه؛ -

 . دویدم در سمتبه  و کردم ترک ورودی  مسیر ابتدای  در را لوکاس
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 : گفت بیاید، بال نفسم کهاین  از قبل. بود ایستاده منتظرم راهرو در آنا

 ره؟ چطو حالش -

 .میاد کنار باهاش داره کنم فکر -

 روی را هایمدست  انداختم،می پشتش  تاریک ی خانه به نگاهی  که طورهمان 
 . کشیدم  بازوانم

 دیدیش؟ ... تو -

 . انداخت هایششانه پس  از نگاهی آنا

  شه،می   اتاق  وارد  کسی   وقتی  که   سرمایی  حس   همون   مثل.  کردم   حسش   اما   نه؛  -
 .کنیمی  حس

 من ی اندازه  به نیمی حتی. بود نشده کمرنگ لبخندش برگشت، متمسبه  وقتی
 . رسید نمی نظربه  آشفته هم

 دیممی   سفارش  چینی  غذای   یکم.  بیا  هم  تو  نه،مومی  من  ی خونه   امشب   لوکاس  -
 .کنیممی  نگاه چیزی  یا فیلمی و

 . بمونم خونه خواممی  امشب من اما داری؛ لطف جو، ممنون -

 .خندید. کنم پاک امچهره  از را ی ناباور توانستمنمی 

  این   بر  عالوه.  بمونم  خونه  باید  که  کنممی  حس  و  شده  عجیب  اوضاع  که  مدتیه  -
 که دارم بامزه ی ایده چندتا. کنم درست باید که دارم جدید وسکعر سری یه
 ببینیم؟ رو دیگههم  فردا جاش به که چطوره. کنم شونامتحان  خواممی

  طرف  آن سرسختانه امپسرعمه  که جاییهمان . مداد تکان پشتم را دستم
 .بود منتظر مارویک ی محدوده 
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 نداری؟  موضوع این با مشکلی... تو و  شده خراشیده  لوکاس دست تمام -

 . کرد گره درهم  را هایشدست . شد محو لبخندش باآلخره

  ترسونده   رو  اون  لوکاس  حتما.  بود  تصادفی  احتمال  این  کنم  فکر!  متأسفم  واقعا  -
  نداده نشون خودش از خشونت به تمایلی هیچ قبال هلن. چیزی  همچین یا دوب

 .بود

  واقعا   نباشه؟  خطرناکی  روح  که  معلوم  کجا  از  کنی؟نمی  اشتباه  که  معلوم  کجا  از  -
 بخری؟  جون به  رو خطر این خوای می

 . بود  لرزان اما گرفت؛  جان دوباره لبخندش

  پس، . خوابگاه توی  یا بمونم، خونه این ی وت باید یا. ندارم ای دیگه ی چاره واقعا -
  لوکاس  برای  که اتفاقی که کنم باور خوام می . کنم اعتماد هلن به مجبورم آره؛
 . بود اشتباه یه فتادا

 .کشیدم  عمیقی  نفس

 . خب خیلی -

 این به که بگویم توانستممی . بود قاطع چشمانش اما لرزید؛می آنا لبخند شاید
 .گرفتم فاصله در از پس. کنم عوض را رشنظ توانستمنمی  هاراحتی

 نه؟  مگه داری؛ رو امشماره  هنوز -

 . گوشیمه  توی . آره  -

 کم  یا وقت دیر شد،  که چی  هر که اینه منظورم . بزن  زنگ بهم  بود مشکلی هر -
 باشه؟  نیست؛  مهم بودنش اهمیت

 . جو ممنون -
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 . بستمی  را در داشت تقریبا

 . بخوابی خوب -

 خانه.  ماندم  خیره  خانه  سنگی  نمای   به  من  و  درآمد  صدا  به  در،  شدنبسته  با  قفل،
  کنار   از  ورودی،  مسیر  زا .  رسیدمی   نظربه  کور  و  سکوت  اشبسته  های پنجره  تمام  با

  جواب  در .  برگشتم  لوکاس   پیش  ها،بوته  ی خشکیده   های شاخه  و  پژمرده  های علف 
 . آوردم بال ماشانه  با همراه را دستانم درماندگی، با اش،چهره  حالت

 . داره  رو امشماره  بیاد، پیش مشکلی اگه اما راحته؛  خونه اون تو. نمیاد -

 . کشید  اش چانه به را دستش بود، زده زل ساختمان به  که  طورهمان  لوکاس

 کنهمی  نگاه رو ما داره که ستجاده سمت اون خانمی یه. داخل بریم بیا باشه، -
 . هکنمی خرد رو اعصابم داره واقعا و

. بود دوخته ما به را اشخیره نگاه و بود چسبیده اش خانه ی پنجره به پنی
  دستش  او. دادم تکان دست برایش رفتیم،می  امخانه باغ سمت به  که طورهمان 

 .نزد لبخندی  اما برد؛  بال جواب در را

  بال  هاپله  از  و کرد خرخر شدم، داخل که  همین اما بود؛ منتظرم خانه در  دوک
  جورهایی یک که انگار. هیولم یک که کردم حس. شکست  رفتنش از قلبم .پرید
 .گشتمبرنمی  عادی  حالت به وقتهیچ  و  بودم شده آلوده مارویک ی خانه به

 :دادم انرژی   کمی صدایم  به  کردم، می آویزان را  ژاکتم  که طورهمان 

 چای؟ بیارم؟ برات چی -

 .کن درست تلخ تونیمی که جایی تا قهوه، -
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  بود،  شده خیره دوردست  به که طورهمان  اما بود؛ گرفته نیرو لوکاس ای صد
 . گذاشتم تنها افکارش با ار  او و رفتم آشپزخانه  به. جویدمی را شستش ی گوشه 

  سوزی آتش  آژیر  در   دوباره  را  هاباتری   و  بستم  را  هاپنجره  پس.  بود  رفته  بین  از  دود
.  انداختم آشغال سطل در را حمافتضا ی سوخته کیک بقایای  بعد. دادم  قرار

 ای گوشه   به  آنا  عروسک  که  شدم  متوجه  کردممی   نگاه  ظرفشویی  به  که  طورهمان 
 کثیف  تمیزکردن  به   شروع  و  گذاشتم  از* گ  روی   را  کتری   و  ردمک  صافش.  شده  کج

  تا کشید طول دقایقی و بودند شده  خشک حدودی  تا خون قطرات. کردم هاکاری 
  در  که  دیدم  بردم، را  لوکاس ی  قهوه  وقتی . کنم پاک زمین و  میز روی  از  را هاآن 
 ب *ل زیر گذاشتم، کنارش که را فنجان. زده  زل بغلی ی خانه به و نشسته هال

 . برنداشت خانه از را مانشچش اما کرد؛ تشکر

 خوای؟ می  چی شام برای  -

 . نداره فرقی. شد چی هر -

 توجیه را خرجیول کمی که دبو پرماجرا اندازه به روز، که رسیدم  نتیجه این به
  سفارش   را   امعالقه   مورد   غذاهای   و  گرفتم  تماس  حوالی  چینی  رستوران   با  پس.  کند
  را  غذا که  شد  راضی رستوران  صاحب اما  بود؛  نزدیک رستوران تنبس زمان. دادم
 . کشدنمی  طول  خیلی که داد اطمینان و دهد تحویل اشخانه  به رفتن  راه در

  کنار  و برگشتم نشیمن  اتاق به کردم، درست چای  انفنج یک  خودم برای  پس
 من به اشمایلی هزار ی خیره نگاه و چشمانش  اطراف خطوط. نشستم لوکاس

  گذاشتم  پس. دارد احتیاج زمان به افکارش کردنجمع  برای  هنوز  او که  گفت یم 
 . بنشیند سکوت در

  طور همان . یمینبب پنجره از را مارویک ی خانه جلویی  نمای  از نیمی توانستیممی
  به  سپس و کردمی آماده  را  وقتش دیر شام کرد،می  حرکت ساختمان در  آنا که
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  روشن  هاچراغ   کند،  کار   هایشعروسک   روی   حتمال ا  تا  گشت برمی  خانه   پشتی  نیمه
  ناپدیدشدن   جوید،می   را  شستش  که   طورهمان   لوکاس.  شدندمی   خاموش  دوباره  و

 .کرد تماشا را آنا ی سایه

 دونی؟ می  ارواح  بهراجع  درقچه -

 : کردم اعتراف

 . ستشایعه  دونممی  که چیزهایی بیشتر. دونمنمی زیاد -

  را  بودم دیده آنا خانه  در شب  آن  که کابوسی  و ری  و نهل درباره پنی، داستان
 . کرد سکوت  دوباره. کردم تعریف  برایش  خالصه طوربه

 . بگیرم را انغذایم تا پریدم جا از من و آمد  در صدا  به در زنگ

  را پول داد، تحویل را غذایم. بود کرده اخم در، پشت  مرد کردم،  باز را در وقتی
 . داد تکان مارویک ی خانه  سمت به را سرش   سپس و گرفت

 داره؟  مشکلی چه  خونه اون -

 چیه؟  منظورتون -

 . انداخت  بال ای شانه  سپس انداخت؛ من به عجیبی نگاه

  همچین  یا از*گ نشت . خورد  همبه حالم ،شدم  در  کنارش از وقتی. دونمنمی -
 داره؟  چیزی 

 . دادم  قورت را دهانم آب

 . دممی  اطالع خونه صاحب به. شاید -
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  پرده  پشت از را او اما بستم؛ را در. برگشت موتورش سمت به و داد تکان رس
  به   دیگر  طولنی  ی دقیقه   یک   کند،  حرکت  مخالف  مسیر  در  کهاین  از  قبل  که  دیدم
 . شد خیره خانه

 « پانزدهم فصل»

 

 متوجه اما زد؛نمی حرف چندان هنوز. کردم پهن مبل روی  را لوکاس خوابرخت 
  پس . شد می  قراربی  کردم،می  ترک را اتاق  دقیقه چند زا بیشتر وقت هر شدم
 .کردم  پهن مقابلش مبل روی  را خوابمرخت 

  اهمیتی  برایش که گفت نه، یا ببیند تلوزیون  خواهد می که پرسیدم او از وقتی
 خاموش  را   تلوزیون.  نداشت  خوبی  ی برنامه.  کردم  پایین  بال  را  هاکانال  پس .  ندارد 
  نیمه   از  بعد  کمی.  کردیم  تماشا  را  بغلی  ی خانه   و  نشستیم  سکوت  در  دو  هر  کردم،
 بودیم؛ ها پرده پشت ای سایه منتظر. شد  روشن مارویک ی خانه هال چراغ شب،
 :تمگف. نشد ظاهر چیزی  اما

  اتاق  یه  خوای  می. شننمی  خاموش بره، بال ی طبقه  به آنا که  فردا  تا هاچراغ -
 بری؟ دیگه

 . خوبه جاهمین . نه -

 . خب یلیخ -

 چنانهم  لوکاس.  بگیرم را نور جلوی  تا  کشیدم سرم روی  را ها  پتو و کشیدم  دراز
  یک که دانممی  فقط  ببرد؛ خوابش تا کشید طول چقدر  دانمنمی . بود نشسته
 . بود هشیار همچنان او آمد، چشمانم به خواب باآلخره کهوقتی  بعد، ساعت
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  مبل  از. بود شده  پر قهوه بوی  از امخانه شدم، بیدار که هنگامی بعد، روز صبح
  جویدن  درحال لوکاس که جاییهمان . رفتم  آشپزخانه به تلوخوران و شدم بلند
 اولین  دانستممی  بعید  که  دوب  گرفته  دستش   در  قهوه  فنجان  یک  و  بود  تست  نان

 :گفتم. باشد فنجانش

 . بدون  خودت ی خونه مثل رو جااین راستی، . خیربه صبح -

.  رسید   می  نظربه  متفاوت   کامال  صبح  آن  او.  انداختم  مقابلش  ندلیص  روی   را  خودم
. بود اشچهره  پس در اشتیاقی و بود رفته چشمانش از مزخرف گیج نگاه آن

 روی  های خراشیدگی  هاییزخم  چسب و  بود کرده هم حالاص و بود گرفته دوش
 : گفت  دهد، نشان واکنش آرامم مشت به کهاین جای به . پوشاند می را بازویش

 .بدونم  بیشتر خونه اون بهراجع  خوام می -

 . باشه! اوه -

 . نوشید تلخ ی قهوه  از ای جرعه  و انداخت بشقابش در را تست نان

 . دربیارم سر باید. ببینم رو هافیلم  خواممی . بزنم حرف آنا با خواممی -

  انه نش بود، نگرفته تماس شب طول در آنا کهاین  بودم امیدوار. خاراندم را سرم
 . باشد خوبی

 . شلوغه  سرش الن اون. حتماا  کنه، موافقت آنا اگه   که اینه منظورم -

 . کرد قوز صندلی روی  بیشتر لوکاس

 فکر  بهشراجع  داشتم  شب  تمام.  ندیدم  زییچ  چنین  وقتهیچ...  این  اما  البته؛  -
  نداشت   وجود  که  دیدم  رو  زنی  دیشب  اما  نیستم؛  شکاک  نشدم،  خیالتی.  کردممی
 . بفهمم باید اما بفهممش؛  تونمی نم و
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 . بود شده  نامعلومی خلقی کج به منجر این و بودم آلودخواب چنانهم

 !ارواح. بدم  توضیحش تونممی من -

 باید که ایهنتیجه همون این شاید و  گفتیمی  مدت تمام که طورهمون  آره -
 . بفهمم امخو می که چیزیه این. باشه ای دیگه  حل راه هم  شاید یا کنم قبولش

 . گذاشت میز روی  محکمی صدای  با را فنجان و کشید سر  را اش قهوه

 بیای؟ خوای می -

 . البته چی؟ -

 . بودم شده اطرخآزرده  کمی بگذارد، قال مرا کهاین  فکر از حتی

  نیم  و ساعت یک مارویک ی خونه پایین ی طبقه  های چراغ. شو  آماده عالیه، -
 . بیداره  احتمال اآن یعنی این که شده خاموش پیش

 لنگانلنگان  که  حالی در چنانهم  من اما بود؛ خوبی تغییر لوکاس  ناگهانی انرژی 
 لباس  اولین  و  گرفتم  را  نممک  دوش  ترینسریع .  زدممی   غر  رفتم،می  بال  ی طبقه   به

 ها پله ی نیمه  در که را لوکاس اما پوشیدم؛ را کنم پیدا توانستممی که تمیزی 
 . کوبیدمی  زمین  روی  را پایش ی صبربی با دیدم،

 نظربه  بود، واقعاا  که چیزی  آن از سردتر بیرون  که شد می باعث ابری، آسمان
 مارویک ی خانه مسیر  وارد ر،حصا اطراف ام،خانه جلوی  آشنای  مسیر از. بیاید
 روی چنانهم پنی که دانستممی و کردم احساس پشتم از را کسی نگاه. شدیم
 هرچیزی .  نداد  آزارم  موضوع  این  اما  بود؛  نشسته  کمین  در  شاپنجره   پشت  صندلی

  مقایسه قابل ،کردیم تجربه درواقع ما که چیزی  با کردمی تصور احتمالا  او که
 .نبود
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  رنگ  های لکه  با کهنه  تیشرتی. رسیدمی  نظربه  حال سر کرد، باز را  رد آنا وقتی 
 شسته   کامال  من  به  سبتن  او  که  زدم  حدس.  بود  مرتب  موهایش  اما  بود؛  پوشیده

 . کرد مکث راهرو در اما کرد؛ دعوت داخل به را ما. رسیدمی نظربه تررفته 

 . باشی  نترسیده خیلی امیدوارم. متاسفم دیشب  بابت لوکاس -

 . کرد  گره درهم پشتش را دستانش لوکاس

 اتفاقی چه خونه این توی  بفهمم خوام می. جاماین که همینه برای  راستش -
 بندازم؟  امنیتی سیستم به نگاهی یه که هست  امکانش. تهمیف داره

 . انداخت بال ای شانه آنا

 بیارم؟  براتون نوشیدن واسه چیزی . البته -

 . ممنون .شهمی  عالی  داری، قهوه اگه -

  رفتار  ادب با قدراین من با قتوهیچ چرا. کردم باریک سمتشبه را هایمچشم
 !کرد؟نمی 

  را  او  و  رفتم  دنبالش.  رفت   غذاخوری   سالن  در  پیوترکام  سمتبه   مستقیم  لوکاس
  را   دستش  و  ایستاد  عقب  سپس   رفت؛  ور  هاکلید   و  هاسیم  با  ای   لحظه  که  دیدم
 . کرد فرو موهایش در

 !شدن کشیده برق از هااون  -

 .بود من  کار. امشرمنده . آره  -

 . شد  ظاهر سرمان پشت داشت،  دست در فنجان دو که حالیدر آنا

 . متاسفم واقعا.  کردم خاموشش همین برای  شد؛نمی  طعق صداش -

 . هوم -
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. کرد  نگاه  را  اتاق  اطراف   سپس  شد  خیره  آنا  روی   ای   لحظه  برای   لوکاس  های   چشم
 گشت؟ می  مشکی مو زنی دنبال من مثل هم او که کردممی  فکر این به

 کنم؟  شونوصل  دوباره که نداره اشکالی -

  باید   که  دارم  بال  طبقه   کار  سری یه   بذارم؟  نهات  رو  شما  که  نیست  مشکلی.  حتماا   -
 . بدم  انجامشون

 . باشم جااین یکم ممکنه.  بده  انجامشون برو -

 صدا به کامپیوتر بالفاصله  یباا تقر. زد برق به را  سیم و نشست میز روی  لوکاس
  در   و   کردیم  نگاه  خالی   راهروی   به   هردو.  درآمد   تصویر  به  بال  ی طبقه   فیلم  و  درآمد
 جا  از  کامپیوتر  ی دوباره   هشدار  با  سپس.  گشتیم  جنبشی  هرجور  دنبال  ها  یتاریک 

 . رفتمی  راهرو انتهای  اتاق سمت به که شد ظاهر صفحه پایین در آنا. پریدیم

 کمین جاآن  در هلن که آبی اتاق به بگویم او  به و بزنم صدایش تمخواس می
 دقیقا  و بود دیده را دیدم من که را تصویری  همان او اما نرود؛ بود، کرده
  نمایش،   ی   صفحه. نترساند  را  او  این  و کرده  خوش  جا  جاآن   چیزی   چه  دانستمی
  دوربین   و  آمد  ی گردی  زنگ  صدای   بعد.  ماند  خاموش  ،حرکت  بدون  ثانیه،  سی  از  بعد
 ای  نتیجه  هیچ  و  گشتیم  جنبش  دنبال  لوکاس  و  من  دوباره.  شد  روشن  پشتی  در  

.  برگشتیم  بال  ی   طبقه  سالن  تصویر  به  دوباره   ما  و   دیگر  زنگ   یک .  نشد  دستگیرمان
 چهار   هر.  کردیم  نگاه  را  صفحه  ساعت  چهار  برای .  نشستم  لوکاس  کنار  صندلی  روی 

 . شدند  روشن بار چندین بال، طبقه راهروی  در یتالفع بیشترین با خانه، دوربین

  که  مدانستمی .  بود  گرفته  درد  چشمانم  و  شده  خشک  گردنم  رسید،  فرا  ظهر  وقتی
  را  فکر همین هم لوکاس رسید می نظربه. ببینیم ها دوربین در چیزی  نبود قرار

 .ایستاد و داد قوسی و کش  را بدنش چون  داشت

 داره؟  دوست چی اآن. بگیرم ناهار شهر میرم -
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 . دونم نمی راستش -

 . بینمتمی  دیگه ی دقیقه  بیست. گیرم می مختلف غذای  تا چند پس -

  جلویی،  ایوان و راهرو  دوربین. ماندم دوربین کنار رفت،می لوکاس که درحالی
  از دیگری  صدای  سپس  درآمدند؛ صدا به  شد، می رد کنارشان از که  طورهمان 
 دوربین  از  مشکل  واقعا  شاید.  دادم  بیرون  صدا  با  را  سمنف.  آمد   بال  ی   طبقه  سالن
 . بود تصادف یک خانه بودن شده  تسخیر و بود ها

  بودم،  کرده حبس را نفسم که درحالی. آمد پیانو اتاق از  مالیمی نت صدای 
  غمناک  و ناخوشایند ملودی . ایستادم بعدی  نت دنبال به و برگشتم  صدا سمتبه

  به  نامرئی  قالبی مانند مرا پرید،می  دیگر نت  به ینت  از شدت با که  شده نواخته
 .کردمی  جذب خود

  در  شکاف از  نور،  ای باریکه  اتنه. بود بسته تقریباا  در . کردم حرکت اتاق سمت به
  قسم   توانستممی  کنم،  پیدا  مناسبی  ی زاویه  تا  کردممی   حرکت  اگر.  آمد می  بیرون
 . دیدم می اتاق  در جنبشی که بخورم

  که  طورهمان  پریده، رنگ  پوستی  و مشکی موهای  رفته، رو و رنگ  یآب  پیراهن
  باز  را در . کرد می حرکت  آهنگ ریتم با آورد،  می  در  صدا  به  را پیانو های  کلید
 .پیچید اتاق در  ای زمزمه مانند آهنگ، نهایی و غمناک نت. بود  رفته روح کردم،

 !هلن -

  فقط . بگویم چیزی  چه یا مکن کار چه دانستم نمی. کردم مکث  در چهارچوب در
 . کنم برقرار ارتباط روح با خواستممی

 . کردم قطع رو آهنگت که متاسفم! هلن -
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  سمتش به  و فشاردادم گردنم پشت را  دستم. وزید مگردن پشت خنک بادی 
 بلند،  های پرده. چرخیدم واردایره . بود ساکت غیرعادی  طرز به اتاق. برگشتم
 . کردم وارسی را بود، آویزان شهگو آن که ای آینه و هانقاشی 

  سخت زمین روی  زنی کفش  صدای  شبیه. برگردم شد باعث آرامی تق تق  صدای 
  از   قلبم  و  بود  شده  سیخ  تنم  موی .  کردم  حس  خودم  روی   را  کسی   نگاه.  بود  چوبی
  هلن  و بود آویزان سرم پشت دیوار روی  بزرگی، طالیی قاب ی آینه . ایستاد تپش

 . بود زده  زل من به آینه ی گرفته بخار  ی  گوشه از

  خیره   روح  به.  دربیاورم   خودم  از  صدایی  توانستمنمی   که  بود  خشک  قدرآن   دهانم
  سرد  اش،آشفته  سیاه موهای  پشت چشمانش،. شد خیره ن م به هم او و شدم

 : شدند  باز هم از ای  کلمه گفتن برای  اشخورده ترک های ب *ل. بودند خشمگین و

 !برو -

 سنگین های کفش . زدم  نفسنفس . بود رفته روح و  شد هبست  محکم ورودی  در
 . شدمی  کوبیده غذاخوری   سالن سمت به راهرو از لوکاس

 !جو -

 .بود جااین  اون، -

  اشاره  باز  در  به.  بود  خیره  آینه  به  چنانهم   چشمانم.  رفتم  بیرون  موسیقی  اتاق  از
 :کردم

 . زدمی  پیانو. بود جااین  هلن_ 

  هایشچشم  در را  درونی آشوبی  توانستممی . شست ن میز ی  لبه روی  لوکاس
  بخش  و داشت داستانم زدنپس در  سعی ذهنش منطقی بخش. ببینم
 : گفت آرامی به. بپذیرد را آن داشت  یسع اشمنطقی غیر
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 بود؟  آهنگی چه  شدی  متوجه. باشه -

  همون  این. نوحه و للیی بین چیزی  یه. بود غمگینی آهنگ کهاین فقط نه؛ -
 . شنیدم  خوابم تو که آهنگیه

 .پیچیدم لرزانم تن دور را بازوانم

 .برو اجاین  از گفت و شد ظاهر آینه تو ،شدم  اتاق وارد که وقتی بعد -

 بری؟ خواستمی  ازت چرا -

  نرده  روی   را  دستش  و  ایستاده  ها  پله  بالی   او.  برگشتیم  آنا  صدای   سمتبه  دو  هر
 . شدند   گشاد اشآبی چشمان . بود گذاشته

 کنه؟  ناراحتش که کردی  کاری  -

 . کنم نمی فکر نه، -

  را سکوت لوکاس سپس نزد؛ حرفی کسی ای لحظه  برای . جوید  را بش*ل آنا
 : شکست

 بخوریمش؟  بیرون چطوه. اوردم ناهار -

 ی گوشه ی تازه  چنانهم خاک ی پشته و خشکیده های علف  برخالف حیاط، پشت
  چیپس  ساندویچ، سالد،  لوکاس . دبو خانه ی خفه  محیط از خوبی ی وقفه  پشتی،

 خودمان از ما و چید پشتی ی پله مقابل را هاآن . بود  آورده تازه ی میوه و تند
 . ردیمک پذیرایی

  بهراجع خواستمی لوکاس. کردند باز را صحبت سر لوکاس و آنا انتظارم، برخالف
.  رسید می نظربه  حالخوش  کردنشان تعریف از  آنا و بداند  خانه در آنا تجربیات

 . بودم حالخوش بروم، فرو فکر به کهاین  از. نداشت اهمیتی برایم من
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  بیشتر  را دردم فقط درآوردنش. مکند را  زخم چسب ی گوشه . کردمی  درد انگشتم
  خرده که معلوم  کجا از . بودم  متنفر است شکلی چه نبینم کهاین از اما کرد؛می

 نباشد؟  جاآن   هنوز چوب

 !جو -

 . گسست هم از را  افکارم ی رشته   ام،شانه  به زدن با لوکاس

 شنیدیش؟ ! جو -

 چی؟  ببخشید؛ -

 .کنیم خبر روح احضارگر که فکریم این توی  آنا و من -

 تقریباا  کند، خبر احضارگر خواستمی شکاک  لوکاس که این. شدم  خیره او به
  سمتش  آن آنا اما نه؛ یا کندمی  شوخی دارد که داشتم شک و بود دارخنده 

 گوکنایه عموی  پسر از  دیگر ظاهرا. داد می تکان سر و  زدمی لبخند بود،  شستهن
 .ترسیدنمی  درازم قد و

 .خوبیه فکر -

 . کردم تمیز ار  دستم

 دارید؟  سراغ  رو کسی -

 .خندید

 هااون  شاید. کنم پیدا  محلی آدم یه تونممی  ببینم گردممی  اما جورایی؛  یه -
 .بگن داریم سروکار باهاش که چیزی  بهراجع بیشتر یکمی بتونن

  هلن  توانستمی تجربه با آدمی  شاید. بود منطقی. دادم تکان سر آرامی  به
 . کند  آرام حداقل یا نابود را مارویک
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 « شانزدهم فصل»

 

 

 لوکاس، . بگردیم روح احضارگر دنبال تا شدیم جمع کامپیوتر دور سه هر
 یا  دهدمی  انجام سرگرمی  رای ب را کار این آمدمی  نظر به که هرکسی خود،خودبه
 حد تا هایمانگزینه این که کردمی رد گرفت،نمی جدی  را کار خواستش مطابق 
  به  را  روح احضار  ی جلسه  کمی افراد  که شد  معلوم . کردمی ودمحد زیادی  نسبتاا 
 . دهندمی  انجام وقت  تمام شغل عنوان

  زندگی  دورتر شهر چند او. کردیم اکتفا «¹لبز هنری » نام به مسنی مرد به باآلخره
  بود؛  اشخانه  به مرد یک دعوت  مخالف  ابتدا  در  آنا . بود  سفر  به  مایل اما کرد؛می
 و اشژولیده  و درهم خاکستری  موهای . داشت سایتش در  عکسی هنری، اما

  را  آنا این و کردمی  القا  او به  را دلسوز  پدربزرگ  یک حس ،بلندش  نسبتا ژاکت
  دیدن  برای  او بودیم، جاآن  لوکاس و من که وقتی تا ردک موافقت او. کرد آرام
  هنری،  القاتم زمان تریننزدیک. بگذاریم تنها را او خواستیمنمی  هم ما. بیاید
  لوکاس . شدیم راضی  انتظار،  هفته آخر یک به پس. بود دوشنبه بعد، روز دو
  را اشتندمهمان. نبود  مهم برایم. ماند من پیش برود، خانه به کهاین جای به

  از  نیمی از بیش لوکاس آمد،نمی  برایم زیادی  مهمان که چون  داشتم؛  دوست
 چند  اما  کند؛می   نگاه  را  هادوربین   که  تگفمی .  گذراند   مارویک  ی خانه  در  را  وقتش

  می  آویزان را هایملباس وقتی بار یک. شنیدم خنده صدای  بغلی، ی خانه  از بار
  طور همان  سرهایش.  زدندمی  قدم  پشتی حیاط در که دیدم  را آنا و لوکاس کردم،
 و رو و رنگ بی زمین،  اگر. بود شده متمایل هم سمتبه  زدند،می حرف که

 آنا   با  را  ساعتی  چند  روز  هر.  شد  می  تماشایی  ی منظره   نبودند،  خشکیده  گیاهانش
 پر آشپزی  با را وقتم ی بقیه  و  گذراندممی  مارویک ی خانه در لوکاس با یا و
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  به  مخصوصاا . کردمی  آرام را ذهنم که بود چیزی  تنها این. کردممی
 دیگر کردممی  سعی و کردممی  عمل بودم آشنا هاآن  با که  هاییدستورالعمل 

 . نکنم کاری  ب* را*خ

 غروب  تا  نبود  قرار  هنری .  کشیدمی   طول  ابد  تا  دوشنبه  رسیدن  فرا  رسیدمی  نظر  به
 و   من  که  درحالی.  رفتیم  مارویک  ی خانه  به  زودتر  دو،  هر  لوکاس،  و  من  اما  بیاید؛
 تا رفت غذاخوری  سالن به لوکاس کردیم،می  آماده ساندویچ کمی ناهار برای  آنا

 : پرسیدم. کند بررسی را هان دوربی

 ای؟زده هیجان -

 . انداخت بال ای شانه

 چی؟  کنه بدتر رو اوضاع اگه. مضطربم بیشتر -

 . زدم  پوزخندی 

 . نکنه  رو کار این نفعشه هب خواد،می  رو پولش  اگه -

 . چرا بزنم حدس توانستممی کنم فکر  و رسیدمی  نظر به خوب حالش. خندید آنا

 رن؟   می شپی چطور هاعروسک  -

  رو جدید مدل چند. انبامزه واقعاا . کردم تموم رو جدید سری  این دیشب! عالی -
 .بیاد خوششون مردم کنم فکر. کردم امتحان

 . گرفت از*گ  را بش*ل

 بپرسم؟  ازت احمقانه  سوال  یه تونم یم _ 

 . بپرس. باشه تراحمقانه  تونهنمی  که من های سوال  از -
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  بدم،  بهش عروسک یه اگه که اینه منظورم ؟میاد خوشش عروسک از لوکاس -
 ام؟ عجیبی آدم که کنهمی فکر

 . کردم باریک آنا سمت به را هایمچشم

 نه؟  مگه شدی؛ صمیمی باهاش خیلی -

 نگاه هایمچشم به. نشست  هایشگونه و هاگوش بر روشنی،  صورتی رنگ
 .کردنمی 

 تشکر عنوان به استم خومی . گذاشته رو وقتش تمام اون که اینه منظورم نه، -
 . ندارم چیزی  هاعروسک  جز واقعا  اما بدم؛ بهش چیزی 

 . زدم ای سلقمه  او  به آرنجم با

  طرف  از اگه بندممی رطش اما بیاد؛ خوشش عروسک از که نیست آدما اون از -
 . میاد خوشش حتماا  باشه، تو

 : کوبید آشپزخانه در    چهارچوب به لوکاس

 !هی -

  کرده  آماده که دیسی در را ساندویچ. برگشت ترسرخ  ای چهره با و خورد یکه آنا
 . کردم پاک را هایمدست  ای پارچه با و چیدم بودیم

 خبر؟چه -

 آنا؟ نشنیدی  چیزی  دیشب . شکسته هادوربین از یکی -

 . شدند گرد آنا های چشم

  واقعا . دنمی  صدا مدام وگرنه کنممی  قطع  رو  صداشون  هاشب  اما نه؛ -
 شکسته؟  ومشون کد. امشرمنده 
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 . کرده پرت  سنگ سمتش به یکی که میاد نظر به. بود  ایوون تو که همون -

  سمت به  و شدیم رد لوکاس کنار از سریع. انداختیم دیگرهم به نگاهی آنا و من
 یک با چنانهم  دوربین . کنیم بررسی را شده وارد آسیب تا رفتیم خانه جلوی 
  ایوان  به نگاهی. بود  شده خرد اشجلویی  لنز اما بود؛ وصل دیوار به فلزی  ی پایه

 . کردم پیدا هاپله  کنار را بزرگی و تیز سنگ و انداختم

 بود؟  آدم کار کنی؟می  فکر چی -

 . انداخت بال اعتناییبی  با را هایششانه  و  شد نه*ی * س به  دست لوکاس

 . بود سالم ازظهر بعد  دیروز بندممی  شرط -

 .مکننمی  نگاه رو خیابان زیاد من -

 . انداخت من به ای عاجزانه  نگاه آنا

 ندیدی؟  رو رائول ماشین اخیرا تو -

 . کردمنمی  نگاه خیابون  به زیاد هم من نه، -

 . کردم فرو موهایم در را دستانم

  شما . شینهمی  پنجره پشت هاشب هاوقت  بعضی خیابون، سمت اون پنی، -
 .پرسممی  ازش رمی م  سریع من. باشین روح احضارگر منتظر و بمونید جااین

.  برگشتند   داخل  به  لوکاس  و  آنا  رفتم،می  خیابان  سمت  آن  به  سرعتبه   که  درحالی
  یک  حدود شدم مجبور . نکرد باز امضربه اولین با را در پنی،  قبلی، مالقات برخالف
  را   در.  شنیدم  راهرو  در  را  هایشقدم  صدای   کهاین  تا  بکوبم  در   به  مشتم  با  دقیقه
 تا بدهم تکیه خانه دیوار کنار شدم مجبور. کرد باز شکاف یک ی اندازه  به فقط
 .ببینم کرد،می  تماشا در شکاف  از مرا که چشمی یک
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 ست؟ موقع  بد. پنی سالم -

 . نکنم صحبت امروز دمی م  ترجیح. آره  -

 . بود  خشک لحنش

 !اوه -

 خبرچینی فرصت پنی که بودم ندیده وقت  هیچ. شدم  ساکت ای لحظه  تعجب از
 . کند رد را

 خیابون این تو دودر، قرمز ماشین یه جدیداا . دارم  سوال یه فقط. ببخشید -
 دیشب؟  مخصوصاا  ندیدی؟

 . نه -

 پایین را صدایم نبندد، رویم به را رد تا  کردم دراز  را دستم. بستمی  را در داشت
 : آوردم

 باشه؟  کرده  ناراحتت که کردم کاری  شده؟ چیزی  پنی -

 . نه -

 .کرد مکث . بود شده کمتر کمی  اشخشک  لحن اما بود؛ سرد چنانهم

.  نیست  درست خونه اون به راجع چیزی  یه. ستخونه  از نیست، تو از مشکل -
 . کنی دوری  ازش کنممی هادپیشن هم تو به و کنمنمی  نگاهش دیگه

 ... من -

. نبود ناخوشایند معمول  به نسبت مارویک ی خانه. انداختم نگاهی پشتم به
  سقف  و کشیده های پرده مات، های پنجره مو، درخت از پوشیده سنگی دیوارهای 
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  از  تا کردندمی  جذب خود به  مرا بیشتر آنها  اما بودند؛  ترسناک ناهموارش  سفالی 
 . برانند خود

 داره؟  مشکلی چه -

 دادن جواب به تمایلی  رسیدمی نظربه . کرد برانداز را صورتم پنی، ریز چشمان
 . نداشت 

 تو جو،. بشم ماجرا این قاطی خوامنمی که بگم بهت تونممی  اما دونم؛ نمی_ 
 . بگیر فاصله ازش  کنه، گرفتارت خونه اون کهاین  از قبل. هستی  باهوشی دختر

 : کرد اضافه سسپ کرد؛ مکث ای لحظه 

  خیابون  به که شهمی  روزی  چند. شهنمی  دلیل این اما ندیدم؛ دودری  ماشین -
 . خداحافظ. نکردم نگاه

  به را پنی های حرف کردم سعی . گذاشتم عقب به  قدم در، شدن ستهب محکم با
 کسی   تریننزدیک  پنی  آنا،  از  بعد.  بودند  آزاردهنده  چنانهم  هاآن  اما  نگیرم؛  خودم
 .داشتم خیابان این در  دوست یک  عنوان  به من که بود

  و   مرفت  فرو  فکر  به   شدم می  رد  خیابان  از  که  طورهمان .  نبود  برگشتی  راه  هیچ  حال
.  بودم  کرده روی  زیاده  خیلی هم الن تا. گذاشتم خشکیده های چمن در پا

 کنم تظاهر توانستمنمی . بگیرم نادیده را اشخانه و آنا پنی، مثل توانستمنمی 
 . کرد  می جدا اشپایه از را دوربین و بود  ایوان  در لوکاس. ندارند  وجود هاآن  که

 شدی؟  موفق  -

 . بود دهنکر   نگاه رو خیابون نه، -

 . برد  بال را ابرویش
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 بود؟  شده مریض نبود؟ چیزی  همچین یا شهر خبرچین مگه -

 . جورایییه -

  به  که درحالی. نکرد اصراری  هم لوکاس و شوم جزئیات وارد خواستمنمی 
  در  آرامی مانند زمزمه نجوای . داد ادامه کردنومهرهپیچ به او رفتممی  آشپزخانه

  موزون  للیی همان. ایستادم هال در شناختم را صدا که همین. پیچید خانه
  در  دستش، در ساندویچ سینی با آنا. کردمی  تسخیر مرا مدام  که  بود غمناکی
  از  کهاین برای  بیشتر. آمد بیرون آشپزخانه از کرد،می  زمزمه را آهنگ که حالی
 : پرسیدم بردارد، دست کردنزمزمه

 شد؟  تموم -

 . بمونیم احضارگر منتظر راحت خیال با تونیممی  پس کردم؛ هم تمیزکاری  آره، -

. گذاشت کنترل تجهیزات کنار را سینی و برد غذاخوری  سالن به را هاساندویچ
 خاموش را دستگاه قبل روز و بودیم شده تهخس وقفهبی های هشدار  از همگی
 پشت و هال بال، ی طبقه راهروی  بین و شدمی عوض چنانهم صفحه اما کردیم؛
 تغییر حیاط پشت ی منظره . زدم زل صفحه  به و ایستادم. بود  حرکت در حیاط
  سعی . شدم خم جلوبه . بود شده آویزان پشتی درخت از بلندی  چیز. بود کرده
  راهروی  به تصویر اما دهم؛  تشخیص را شکلش  درهم،  تصویر میان از کردم
 :پرسید آنا. کرد تغییر بال ی طبقه 

 چیه؟ این -

  سپس  ماند؛ ثابت هال  در ای لحظه  صفحه. بردم بال کن صبر ی نشانه  به را دستم
 .چرخید آرامی  به بود آویزان  درخت از که ای سایه . برگشت حیاط پشت به

 !حیاطه تو چیزی  یه -
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  باز  را پشتی  در سریع. آمد دنبالمبه  آنا. دویدم  خانه در و برگرداندنم رو  صفحه از
. نبود آنجا چیزی . شدم خیره حیوانات رقب بالی  درخت به. کوبیدمی  قلبم. کردم
  جایی   توانستممی  دقیقا.  گذاشتم   باغ  در   پا  احتیاط  با  و  دادم  قورت  را  گلویم  بغض
 دستم  کف. شدم نزدیک درخت به. کنم رتصو را بود شده آویزان سایه آن که
 در سوخته طناب.  شدم  خیره درخت به. بود  شده  مورمور پوستم و بود کرده عرق
  را  آن  و بود  گذاشته جا  به درخت  ست* پو در خطی. بود شده  دفون م تیره چوب

  سرد . کنم لمسشان تا ایستادم پایم نوک روی . کردندمی ناهموار و خراشیده
 .زمستانی باد  زا سردتر  حتی بودند،

 !جو -

  را   ابروهایش  و  داده  تکیه  آن  به  بود،   ایستاده  خانه  پشتی  در  چهارچوب  داخل  آنا،
 .بود هکرد  درهم نگرانی از

 . اومده احضارگر کنم فکر زنه، می  حرف کسی با لوکاس  که شنوممی -

  سپس.  کنند  جاخوش  خراشیده  چوب  بر  که  دادم  اجازه  انگشتانم  به  ای لحظه  برای 
  جلوی  توانستمنمی گشتم،برمی  مارویک ی خانه به که طورهمان. شیدم ک  عقب

 . بگیرم را لرزیدنم

 « هفدهم فصل»

 

 

 او.  کردیم  خوبی  انتخاب  که  رسیدم  نتیجه  این  به  دادم،  دست  لبز  هنری   با  وقتی
  آورده  دستی  کیف خودش با و  پوشیده رسمی  لباس. بود رسیده  وقت سر کامال
 آزارتر   بی  مرد  آن.  زدمی   تپق   و  بود  کوتاه  قدش  اما  بود؛  لوکاس  تایید  مورد  که  بود



 
 

www.cafewriters.xyz Page 148 

 نظر به شتاقم هم  کارش به نسبت. کردمی کمک آنا به این و بود انسانی هر از
  به راجع خواست ما از کار، شروع از قبل. بود خوبی ی نشانه این که رسیدمی

 .کنیم صحبت تجربیاتمان

 هنری .  شدیم  جمع  بود  کامپیوتری  اتتجهیز   از  عاری   که  شام میز  از  ای گوشه   دور
 بال اشبینی روی  را عینکش ضخیم قاب. درآورد  وخودکار یادداشت دفترچه یک

 : گفت و کشید

  رسه می   نظر  به  اوقات  اکثر  اما  کنم؛نمی   باور   رو   هاتون  حرف  که  نکنین  فکر  لطفا  -
  در  رو هااون  اول کنممی  سعی. دارن  طبیعی کامال دلیلی غیرطبیعی حوادث که
 . نکنم تلف رو وقتتون که نگیرم نظر

 . کرد بلند را دستش لوکاس

 خودم های چشم  با د بع اما نداشتم؛ اعتقادی  چیزها جور این به  وقت هیچ من -
 کنمنمی   فکر  اما  کنین؛  پیدا  براش  ای دیگه  توضیح  اگه  شممی  خوشحال.  دیدمش

 . بتونین که

 .کنیممی  تالش حداقل  ولی خب؛ نه -

 .کرد جا به جا  را یشکاغذها هنری 

 .کنین تعریف برام رو میاد یادتون که چیزی  هر. کنیممی  شروع اول از -

  سرعت به هنری  کردیم،می تعریف را خانه در مانخاطرات ترتیب به که طورهمان 
 . شد مشتاق خیلی دیدیم، هادوربین در زنی گفتیم وقتی. کردمی  یادداشت

 کنین؟ ضبطش تونستید -

 . داد تکان صفحه سمتبه  را سرش لوکاس
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 محض به   بعد.  بودم  نکرده  فعال  رو  ضبط  دستگاه  برخورد،   اولین  توی .  نه  متاسفانه_  
  ساعت یه ظرف رو  اون ی حافظه  کل ها،دکمه  مداوم  حرکت فتاد،ا کار  به کهاین

 . سوزوند

 . بده  ادامه لطفا. شد حیف -

  که  طوری  ودم،ب کرده  حس گذاشتم، عمارت در پا وقتی که را بدی  احساس من
  نظر  فضایش بهراجع هامشتری  چطور کهاین و کردندمی دوری  خانه از هایمگربه
 . کردم تعریف را دادند،می

  به  مشتاق بود،  کرده اشاره از*گ نشتی  به  موتوری  پیک کهاین  شنیدن از ری هن
 . رسیدمی  نظر

 خونه ساکنان اینکه بدون تونهمی  از* گ نشتی. نیست غیرممکنی دلیل این -
  هااتاق. اوردم  دستگاه یه من. بشه جنون احساس و توهم باعث بشن، متوجه

 .نه یا کنممی پیدا چیزی  ببینم کنممی  بررسی رو

  تا شد خم جلو به . بود  نشسته هنری  از فاصله با توانست، می  که  جایی تا آنا
 . بپرسد را سوالش

 کنیم؟ کارچی   بعد چطور؟   باشه روح  اگه! آه و -

  نیتش   و  قصد  تا  کنم  برقرار  ارتباط  روح   با  کنممی   سعی.  خانم  داره  بستگی  شما  به  -
  رو  اون  ساده روش چند با یا برد بین از رو روح شهمی  اوقات اکثر. بفهمیم رو

  شاید  نیست،  شروری   روح  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  اگه  اما  کرد؛  رفتن  به  متقاعد
 . هکن زندگی اتخونه تو چنانهم  که بدی  اجازه بهش
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  معتقد آنا. افتادم بود انداخته من به آینه در هلن که مرگباری  ی خیره نگاه یاد
  اما  باشد؛ او با حق  که خواستممی  شدتبه  هم  من و  است آزاری بی  روح  که بود

 .بود سخت برایم باورش

  عامل  چند از  بعد شم،می متوجه چیزی  چه ببینم بگردیم، رو جااین باید اول -
 .کنممی  نظرصرف طبیعی

 را هاآن  از دوتا و  بود  آورده کوچک دستگاه چند. کرد باز را  کیفش قفل هنری 
 . برداشت

 . گازه نشانگر یه این -

 . داشت نگه بال را اولی

  فرکانس   هاوقت   بعضی.  کنهمی   ضبط  رو  از*گ  مثل  پایین،  فرکانس  با  امواج  این  و  -
 بزنم؟  طرافا این به سری  یه شهمی .  بزند مونگول تونهمی پایین

  را  دستگاه عدد  تا کردمی  مکث اتاقی هر  در او. دادیم نشان او به را خانه کل
 . کند یادداشت را آن  و بخواند

  که  شما. خوبیه ی نشونه  که نکردیم دریافت  واکنشی نشانگر از که جااین تا -
 . کنین زندگی داره از*گ  نشتی که ای خونه تو خوایننمی 

 های پله  راه سمت به را مسیرمان سپس رفتیم؛ پایین ی طبقه  های اتاق  سمتبه
 لوکاس .کرد زمزمه آرام گلویش ته از و ایستاد پاگرد در هنری . کردیم کج نالن

 :پرسید

 شده؟  چی -

 . کشید  ردنش* گ  به دستی هنری 
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 . بده  اجازه  لحظه  یه. نیستم مطمئن کامال! آه -

 . شد کم سرعتش کرد،می  حرکت راهرو  در که طورهمان 

  جلوتر  که  طور همان اما داشت؛ نگه  خودش از  جلوتر را دستگاه اول، اتاق چند در
  بود؛   کرده  جلب  را  توجهش  چیزی   هچ  دانستممی .آورد  پایین  را  آن   کم .کم  رفت،می
 و داد هل را سالن انتهای  در   دستش با هنری . برسد  آن به که آن از قبل حتی
  آنا .  شد  سست  فکش  و  تهی  چشمانش.  شد  خیره  اطراف  به.  رفت  آبی  اتاق  داخل
 . گذاشتم اششانه  دور را دستانم کردنشآرام  برای . شد ترنزدیک من به

 ... بود جااین  اون -

  لرزانش انگشتان  و کرد دراز را دستانش. بود کرده پیدا عجیبی لحن هنری  صدای 
 . گرفت دیوار سمت به را

  طول کلی. کرد نشوپیچ دیوار داخل. کرد زنجیرش ری  که جاییههمون  جااین -
 .بیاره  درشون تا کشید

 اشاره   هنری   که  جایی  همان  آبی،  ی پوسته  پوسته  دیواری   کاغذ  به.  شدم   مضطرب
 به نزدیک دیواری  کاغذ  درون سیاه، کوچک سوراخ دو. انداختم نگاه ،بود کرده
 . بود زمین

 ... بیاره دست به چیزی  ری  خواستنمی  -

 . کرد نگاه پنجره به و برگرداند یوارد از  را رویش .  گرفت شدت هنری  های نفس 

 بهتر. پرید پس کرد؛می نابودش ری  و بود عاشقش که چیزی . ارزش با چیز یه -
 . بده  بهش رو  بود عاشقش که چیزی  تا کنه نابود رو خودش بود

  حرف  وقتی. بود عرق خیس و  پریده اشچهره  از رنگ. برگشت سمتمانبه هنری 
 . ودب لرزان و دارخش  صدایش زد،می
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 . برم بیرون اتاق این از باید -

 . باشه -

  تیمرف  کنار  آنا  و  من.  کرد  هدایت  در   سمتبه   را   او  و   گرفت  را  هنری   ی شانه   لوکاس
  فضای   آن   در   تا  چسباندیم  تیره  قرمز  چوب  به  را  پشتمان .  کنیم  باز  برایش   را   راه  تا

 نگاهی  کنیم،  لدنبا  پایین  ی طبقه  تا  را مرد  آن  کهاین  از  قبل. کنیم  باز  جایی  تنگ
.  داد  پایان  خودش  زندگی   به  هم  او  و  کرد  زندانی  را  هلن   ری   پس.  انداختیم  هم  به

  روانش؟  سالمت بود؟ چه زدمی حرف راجبش هنری  که ارزشی با چیز آن پس
 آزادیش؟  شاید

  سمت به  وقتی. کردم  حس سرم پشت را کسی نگاه. کردم مکث  راهرو انتهای  در
 ی طبقه  از را هنری   لوکاس. شد  بسته کنانناله  در هلحظ همان چرخیدم، آبی اتاق

  سختی به   بود،   شده  خم  ظرفشویی  روی   که   حالی  در  پیر  مرد.  برد  آشپزخانه  به  پایین
  سمتمان به   تا  کشید  طول  دقیقه  چند.  پاشیدمی   آب  صورتش   به  و  کشیدمی   نفس
 . بود آمده  صورتش به رنگ  کمی برگشت، وقتی اما برگردد؛

 . متاسفم عموضو این بابت -

  رمق بی  لبخندش.  کرد  پاک  بود،  درآورده  جیبش  از  که  کوچکی  ی پارچه   با  را  عینکش
 .بود

  کارها  جور این توی  مادربزرگم. گیرمنمی  قرار تاثیر تحت طور این  اوقات اکثر -
  که  بشه متوجه فوراا  اتاق  یک تو زدن قدم  با تونستمی  هاوقت   بعضی. بود بهتر
 و  میان سراغم به ناگهان هاوقت  بعضی من برای . هافتاد جااون  اتفاقی چه
 .کننمی  خطور ذهنم به سرعتبه

 :گفتم
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  اون  همسرش. شد مرگش باعث پنجره اون از پریدن. باشه هلن باید حتماا  این -
  می  هابعضی . کرد آویز حلق  رو خودش بعد ماه چند اما کرد؛ دفن حیاط پشت  رو
 . بکشه رو خودش تا کرد تسخیرش هلن گن

 . کرد جا به جا را عینکش دقت با هنری 

 بود؟  شده دفن  کجا دونیدمی . جاییههمه  تشبیه، این.  جو انتقام عروس -

 . باشه کجا زنیممی  حدس ولی نیستیم؛ مئنمط  درصد صد -

 تار و تیره را خورشید نور ارتفاع کم ی تیره ابرهای . بردیم پشتی  باغ به را هنری 
.  انداخت می   لرزه  به  مرا  بود،  کرده  رخنه  ژاکتم  زیر  در  که  سردی   نسیم  و  بودند  کرده
  اشاره  ،برآمده نسبتا خاک ی پشته به من و ایستادیم خانه پشت پیر درخت زیر

 . کردم

 .کردیم پیدا رو هاحیوان های استخون ی همه  که جاییه همون این -

 . خورد گره همبه  پرپشتش ابروهای .  بست  را هایشچشم هنری 

 .کنین صبر لحظه یه لطفاا . کنم حس چیزی  جااین نمتومی . بله بله، -

  هم  به های ب *ل. گذاشت زمین سمتبه  را هایشدست  از یکی. زد  دور را فضا
 جوری   را  هایشدست.  افتاد  عقب  به  ناگهان  سپس.  شد  تبدیل  خطی  به  اشفشرده 
 . بود خورده مشت انگار که گذاشت  شکمش روی 

 هنری؟ -

 اما  زد؛ عق  و ماند مردد. برد بال را دستش حضارگرا اما شد؛ نزدیک او به لوکاس
 :پرسیدم. نیاورد بال چیزی 

 داخل؟ برگردیم خوای می -
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  گذاشت،می هنری  چپ بازوی  زیر را بازویش لوکاس که حالی رد. داد تکان سری 
  به  دوباره. بردیم خانه سمت به را او دو هر و. گرفتم را راستش بازوی  هم من

  به  مضطرب آنا. شد خم ظرفشویی روی  دوم بار برای  هنری . برگشتیم آشپزخانه
  به دست ه،داد تکیه دیوار به لوکاس. رفت می  ور بلوزش ی لبه  با و رسیدمی نظر
  صورتش . ایستاد هنری . فشردمی  هم به را هایشب*ل و بود ایستاده نه*ی *س

 . بود  خیس و سرخ

  یک . آره بگم بتونم ناطمینا با کنممی فکر. بود مهمی چیز مطمئنا این خب، -
 . نمیاد خوشش حضورم از مخصوصاا  و ستخونه  این ساکن  روح

 :پرسیدم

 افتاد؟ اتفاقی چه جااون  -

  برقرار ارتباط باهام ارواح هاوقت  بعضی. کنم برقرار ارتباط باهاش ردمک سعی -
  درخواست  رفتن برای یا انزمین تو چرا و خوانمی  چی که گنمی  بهم. کننمی

  زدگی پس  حس. خواستنمی  رو هااین از کدوم هیچ اون اما کنن؛می  کمک
  اون.  امرفش مع  که  جنسیتیه  خاطر  به  بیشتر  خب، .  کردم  احساس  درونم  شدیدی 

 . متنفره مردها از

 :کرد زمزمه آنا

 . منطقیه کرده، زنجیر رو اون همسرش اگه -

 : گفت لوکاس

  سطحی  خراش  چندتا  بودم  اجاین   که  شبی  اولین.  جاماین  که  روزه  چند  اآلن  من  -
 . نکرد باهام ای دیگه  کار. همین فقط اما افتاد؛  بازوم رو

 . کرد خشک  دمدا او به که ای حوله  با را صورتش هنری 
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 تحت ترراحت  ارواح. هستی  موضوع این مخالف کامال تو که  اینه خاطربه  نه، -
  ان  هاییآدم  همون هااین . گیرنمی  قرار هستن، هااون  پذیرای  که کسایی تاثیر
 درحال  چون داری؛ اعتقاد گیمی . نه کامال نداری؛  تو. دارن اعتقاد ارواح  به که

  این تموم  به  که هستی علمی دلیل یه  منتظر دلت  ته اما نداری؛ ای چاره حاضر
 . بده خاتمه ماورایی مزخرفات

 . برد بال را ابروهایش لوکاس

 . شدیدمی روانشناس یه عوض در باید شما شاید -

 .کرد ریزی  ی خنده هنری 

 مایلی  یک از رو شخصیتت تونممی فقط. نیستم خوب هم  قدرهااون  اوه، -
 با که هااون  از. دیدم حال به تا که هستی شوهری  ترینشکاک  تو. بفهمم 

 دلیل باید کننمی فکر خفا در اما ترسیده؛ همسرشون چون میان کنار پاکسازی 
 . باشه داشته وجود دیدن، هوا تو  شناور خودکار یه چرا کهاین برای  مناسبی

 : کرد اشاره صندلی به هنری 

 هست؟  اجازه -

  آهی  نشست،می صندلی روی  که طورهمان  احضارگر. داد تکان سر سریع آنا
 . کشید

  بیشتر  قدرهرچه. کنهمی  عمل سپر یه مثل فعال  شما طبیعی شک. آره ،پس -
 باید. نکنیم صحبت راجبش بیایین اما ذاره؛می تاثیرگذار کمتر بمونین، جااین

 .کنیم کارچی  روحتون با که بگیریم تصمیم

 صحبت  کهاین   از  قبل  هنری .  منشستی  آشپزخانه،   میز  دور  های صندلی   روی   سه،  هر
 . شد  خیره دستانش به ای لحظه  کند،
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  و  اولین. داره وجود روش  چهار  روح، یک به  دادن نشون واکنش برای  معمولا  -
  شاید . هستن آروم ذاتا هاروح  اغلب. بگیریم شنادیده که اینه راه ترینآسان 
 کسی که کنید احساس یا کنید سرما احساس شید،می اتاق یک وارد وقتی

  رو  روح که ندارن مشکلی هاخانواده  از خیلی مواقع جوراین در. کنهمی  نگاهتون
  فراموش   رو  حضورش  مدت  یک  از   بعد   اوقات  بیشتر  حتی   و  کنن  رها   خودش  حالبه
  شما،  خاص روح که معتقدم من که هرچند. کنیم امتحانش تونیممی . کننمی

 . گرفت شنادیده  راحتی به  بشه که اونه از ترخشن  یکم هلن،

 . گذاشتم امچانه زیر را هایمدست 

 ان؟ چی  دیگه کارهای  راه -

  به   رفتن  به  تشویق   رو  اون  و  کنیم  فراهم  رو  روح  آسایش  اسباب  که  اینه  دومی  -
  شک   و  باشه  رفتن  ی آماده   روح   که  دهمی  جواب  زمانی  فقط  این.  کنیم  دیگه  زندگی

.  ده نمی  جواب ما برای  این. باشد دهنکر  زمین به پایبند رو اون ترس، یا تردید و
 اینه راه سومین. نکردم احساس شما روح توی  ترسی هیچ کینه و خشم جز من
 .کنیم متوقف رو حلقه که

 . ردک بلند را دستش لوکاس

 بدید؟  توضیح اتاق این عادی  های آدم   برای  که هست امکانش ببخشید، -

 لوکاس  ی تیکه  ی متوجه  هنری   هک  رسیدنمی  نظربه .  زدم   پایش  به  لگدی   میز  زیر  از
 . باشد شده

. کننمی   تکرارش  دائماا   هااون .  خورده   گره   روح  مرگ  به  که  خاصیه  ی لحظه   حلقه،  -
  مثالش . شهمی  تکرار  دائماا  چرخه این. اسحلقه  اصطالح  برای  توضیحی این
 رو ای لحظه تا رهمی اشخونه  به رسیده قتل به که کسی که باشه این تونهمی
  رد  خیابون از روحی یا بیاره یاد به دوباره رو بود نزده چاقو بهش هنوز تلقا که
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  اگه.  شهمی  ناپدید  گرفت،  زیرش  دنیا  توی ماشین  که  جایی  راه،  وسط  اما  شه؛می
  مثالش .  کنین  نابودش  که  هست   امکانش  شرایط،  به  بسته  بدونید،  رو  روح  ی لقه ح

  برین؛   شهمی   رد  خیابون  از  که  روحی  سمت  به  ماشین  یک  با  که  باشه  تونهمی  این
  ذهنش   تو   روح  که  رو  ای لحظه   این.  کنین  ترمز  بگیرین،  زیر  رو  اون   اینکه  از   قبل  اما

  در  تا کنندمی  استفاده لحظه این از هااون  چون  و دهمی  تغییر کنه،می  بازسازی 
 بعدی  زندگی به سادگی به و  رهمی  بین از اشارتباطی ی زنجیره بشن، ساکن دنیا
 عزیزم؟  دونیمی  رو   هلن ی حلقه . رهمی

 . کرد نگاه من به پاچهدست  آنا

 ... من -

 . کردم صاف را گلویم

  زنممی  حدس که نهای منظورم. اومده  خونه  این به که ست هفته چند فقط آنا -
  رو  این وقتهیچ ما اما. باشه داشته پنجره از  شدنپرت با ارتباطی یک شحلقه 

 . ندیدیم

 . انداخت بال ای شانه هنری 

  سال  ده هر شاید بقیه. میارن یاد به روز هر رو هاشونحلقه  هاروح  از بعضی -
  کنه،  ی یادآور همیشه رو شحلقه  نداره دوست هلن اگه. کنن شتجربه بار یک
  به  که  شهمی  باعث این. بدیم انجام تونیمنمی  خاصی کار  کردنشنابود برای 

 . پاکسازی : بیارم رو  حلم راه آخرین

 بینین؟نمی  رو خاک و  گرد. داره نیاز پاکسازی  به  خونه این ه،آر  -

.  برگرداند من از  را اشصندلی  و کرد ای ناله . زدم لگد ترمحکم کمی را لوکاس پای 
 : گفت صبورانه هنری  اما  فهمید؛ را منظورش لوکاس که بودم مطمئن کهاین با
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  بیرون   خونه  از   اجبار  هب  رو   روح   کنیممی  تالش   که  روشیه  این.  روحانی  پاکسازی   -
  همیشه  این. کنیممی  استفاده  نمک پاشیدن و  گلی  مریم گیاه دود  از . کنیم

 .رهموث کافی ی اندازه   به اوقات بیشتر اما نیست؛ آمیز  موفقیت

 . پرید  آنا صورت  از رنگ مانتوجه  از. برگرداندیم آنا سمت  به را رویمان سه هر

 بکنم؟ باید کارچی   من... م -

 . انداخت بال ای هشان هنری 

  تونی می کنیمی فکر اگر. شماست با هم تصمیم و خانم شماست ی خونه این -
  رها  خودش حال به رو  اون تونیممی کنی، زندگی هست که  طورهمون  روح  با

 اگه اما کنی؛ نابودش بتونی و بشی شحلقه  متوجه درنهایت شاید. کنیم
 کیف تو رو پاکسازی  برای  ازنی مورد وسایل من آمیزه، تهدید خیلی حضورش
 . بدیم انجامش الن همین تونیممی . دارم  مدستی 

 . شدم خم سمتشبه . انداخت من  به مضطربی نگاه آنا

 کنی؟  کارچی  خوای می -

 داری؟  نظری  چه تو. دونممی ن -

 . کردم انتخاب دقت با را هایمحرف توانستممی  که جایی تا

  قدر اون  هلن کنمنمی فکر اما نداری؛ مشکلی روح با کردنزندگی با که دونممی -
 . کنی زندگی تنها باهاش خوای می که نگرانتم و باشه آزاربی خوای می  تو که

 ... پس -

 . کردممی نامتحا رو پاکسازی  آره، -
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 . داد تکان سر  هنری  سمتبه  و داد  قورت را دهانش آب

 . اا لطف پاکسازی  همون .  دیممی  انجام رو  راه آخرین. خب خیلی -

 . شکفت  هم از لبخندی  با هنری  ی چهره

 .کنیم شروع بیاین البته؛ -

 « هجدهم فصل»

 

 

 

. برد ،بود کامپیوتر کنار که اشدستی  کیف پیش غذاخوری، سالن به را ما هنری 
  توضیح .  درآورد   پالستیکی  مات  بزرگ  بطری   یک  و  گیاه  شاخه  دو  و  کرد  باز  را  قفلش

 :داد

 ... نمک -

 . کردند خشخش  درونش داد،می  تکان را بطری  که طورهمان  نمک، های دانه 

  افتاده اتفاق شوم حوادث توشون که جاهایی پاکسازی  و تمیزی برای  قدیم از -
 ...رو  گلی مریم گیاه و  شدمی  استفاده بود،

 . گرفت بال را گیاه

 . نمیاد خوششون بوش از هااون . کنن رفتن به مجبور رو ارواح  تا سوزوننمی -

 . داد  تکان سر پذیرایی سمتبه  و کرد فرو ژاکتش جیب در را هاآن 
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  راحت   که   کنهمی  کمک  روح   به  کنید،  باز  رو  هاپنجره   و   در  و  کنید  لطف   همگی   اگه  -
 . بره بیرون

  رختشویی   اتاق  و  آشپزخانه  های پنجره  بازکردن  من .  شدیم  پخش  خانه   در  نهمطیعا
  شنیدم  را  صدایش  وضوح  به.  رفت  هال  سمتبه  کنارم  از  لوکاس.  گرفتم  عهده  به  را
 آنا به دوم ی طبقه  در. کردمی  غرغر آیند،می داخل هاحشره  کهاین بهراجع که

  رد  رفته رنگورو و کهنه لمانمب بین از . رفتمی  هاخواب اتاق  سمتبه . رسیدم 
 . دیدممی  اشچهره  در را نگرانی. کردمی  باز را هاپنجره  و شدمی

 نداری؟  مشکلی که موضوع این با -

 نه؟  مگه بود؛ کار بهترین این. نه  هوم؟ -

 . لرزید و گذاشت  باز ی پنجره ی طاقچه  روی  را هایشدست . کرد مکثی

 ... فقط من -

 . بده  ادامه -

  به  مجبور  رو اون که  ستظالمانه  کنممی  حس  اما ست؛ احمقانه هک دونممی  -
 . بود  اون مال باشه، من مال کهاین  از قبل خونه  این. کنیم رفتن

 روی   مدت  چه  باید  هلن  که  کردم  فکر  این  به  و  انداختم  نگاهی  قدیمی  مبلمان  به
 . باشد بوده نشسته هاآن 

  این   صاحب  الن   تو.  کنه   رها  رو  شگذشته  باید  اون   اما  داری؛  حسی   چه  دونممی   -
 !دهنمی  هلن که رو  اجاره پول. ای خونه

 . کرد حلقه  دورش را هایشدست  و گرفت  فاصله پنجره از. کرد ریزی  ی خنده آنا

 . کنم  بدی  حقش در خوامنمی . داشت سختی  زندگی  واقعاا  اون -
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 . انداختم بال ای  شانه

  عصبی و ناراحت دنیا،  این تو مدت این تمام  اگه. باشه خوبی چیز این شاید -
 زیباتری چیز بعدی  دنیای  توی  شاید. بره جااین  از که باشه بهتر  براش شاید بود،
 . هاشرنج  تحمل برای  پاداش جور یک. باشه انتظارش در

 . آره  -

 . کشید آهی آنا سپس شدیم؛ خیره قدیمی های مبل به ای لحظه  برای 

 . باشه داشته حقیقت  این امیدوارم واقعاا  -

 منتظر  راهرو  در  هنری   و  لوکاس.  برگشتیم  پایین  ی طبقه  به  و  کردیم  باز  را  هاپنجره
 . زد لبخندی  ما به هنری . بودند

 این؟آماده  همه -

 .کنیممی  شروع بگید، شما که هروقت.  بله -

.  زد آتش را گیاه های دسته  از یکی نوک  و درآورد را کبریت ی جعبه هنری 
  هوا  به معطر دود های حلقه  و دودکردن به کرد شروع و گرفت آتش هایشبرگ
 . گرفت را اشبینی  هایشدست با آنا. فرستادمی

 . داره  عجیبی بوی  -

 : گفت روییوشخ با هنری 

 .کنیم شروع بیاین. کننمی  رو فکر همین هم  ارواح -

 هاپنجره  ی طاقچه  و  در  اطراف  کهاین  از  قبل  و  کردمی  حرکت  ها اتاق  در  آرامی  به  او
  صدایی با زد،می قدم  که طورهمان . کردمی  پخش فضا در را دود بپاشد، نمک
 :کردمی  صحبت آرام و مالیم
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 جایی  خونه این توی  دیگه تو. رفتنه وقت. نداری  جایی هخون این توی  دیگه تو -
 . نداری 

 حالت به چراغ که طورهمان . زدند سوسو هاچراغ. رفتیم نشیمن اتاق به راهرو از
 زمزمه چنانهم کهاین با هنری . کردیم نگاه لمپ به همگی شتگبرمی عادی 
  سالن   سمت به   را  هنری   که  طورهمان .  کرد  پخش  بیشتری   دود  لمپ   اطراف  کرد،می

 کم ی فاصله  با لوکاس. بود چسبیده  من به محکم آنا کردیم،می  دنبال غذاخوری 
 کنم  احساس شدمی ساطع او از که را ای نگرانی توانستممی تقریبا. بود پشتمان

.  بود  گرفته کم دست را امعمه پسر اعتقادات ماناحضارگر که  کردممی  تعجب و
 پنجره ی شیشه  کنار را نمک بلورهای  زد،می  ردو را میز که طورهمان  هنری 
 . پاشیدمی

 .نیست جااین تو جای . رفتنه  وقت -

 ماندم  منتظر.  بستم  را  هایمچشم .  شد  بلند  موسیقی  اتاق  از  آرامی،   نت  تک  صدای 
 . نیامد صدایی اما  شود؛ شروع آهنگ تا

  قطع یشهابرق. کند باز  را موسیقی  اتاق  در  آرنجش  با تا زد  دور  را میز هنری 
 . ماند خاموش چنانهم برق اما زد؛ را هاکلید . بودند

 . نیست جااین تو جای  -

.  بود  من  از  ترنترس  او  که  رسیدم  نتیجه  این  به  ،گذاشت   تاریکی  در  پا  هنری   وقتی
  در   پا  که  طورهمان .  انداختیم  هم  به  نگاهی  کنیم،  دنبالش  کهاین   از  قبل  سه،  هر
 قدم عنکبوت تار در انگار. شدند  مورمور ایمبازوه گذاشتم،می موسیقی اتاق
 . کشیدم پوستم روی  را هایمدست  و گرفت فرا  را  وجودم لرز. زدم می

  را  صورتش عرق قطرات. برد یینپا را پرپشتش  ابروهای . چرخید آرامی به هنری 
 . بود کرده پر
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 . شد می نواختن مشغول هاساعت .  داشت  دوست رو اتاق این -

 : برد بال را صدایش

 . رفتنه  وقت! هلن -

 شانپشت   ای سایه  کردم   فکر  لحظه   یک.  خوردند  تاب   و  پیچ  بیرون  به   باد  در   هاپرده
 . بود  شده  ناپدید بعد اما دیدم؛

  هنری .  فشرد  را  بازویم  آنا.  آمدمی   فلز  جیلینگجیلینگ  صدای   بال،  ی طبقه   در  جایی
 هابرگ  میان  تندی   دبا.  کند  پخش  اتاق  اطراف  را  دودشان  تا  گرفت   بال  را  گیاهانش

  و  شد تبدیل پودر به هنری  های دست  در  کرد، خشیخش  گلی مریم گیاه. وزید
 چشم  به  شتربی  هایشعرق .  انداخت  نگاهی  هنری .  ریخت  فرش  روی   غبارش  و  گرد
 . کشید اشیقه  روی  را انگشتانش . آمدند می

 ! نداره امکان این! افتادمی  اتفاق این نباید! چی؟ -

 بستم، را هایمچشم وقتی. شدند می ترنزدیک هاپله به هایرزنج حرکت صدای 
  چشمانی  و پریده رنگ پوستی با مشکی مو زنی که کنم تصورشان توانستممی

  غذاخوری   سالن  در   سمت  به  هنری .  کشیدمی  زمین  روی   را  سنگین  زنجیرهای   خیره،
 . برگشت

 . کشهنمی  طول خیلی. دارم دیگه ی دسته یه -

  از   که  نوری   لطف  به.  شدند  قطع  هابرق  تمام.  پیچید  خانه  در  دی بلن  ی جرقه   صدای 
  کامالا  فضا، در آمده وجود به تغییر اما ببینم؛ توانستممی هنوز آمد،می  پنجره

  روی   و  کردندمی   تاریک  را  اتاق  های گوشه   بودند،  شده  ترتیره  هاسایه .  بود   مشخص
  در  هنری . شدند کشیده  حکمم ناگهانی صدایی  با هازنجیر. بودند  افتاده هامبل

  گوش  و بودیم کرده حبس را نفسمان ما که همانطور و ایستاد در چهارچوب
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  در   عنکبوتی   رتا  مثل  مورمورشدن   حس .  دوخت   سقف  به  را   هایشچشم   دادیم،می
  زانوهایش   به  ای ناله   با  و  زد  عق .  شد  خم  و  زد  نفسنفس   سپس.  شد   پخش  تنش،
 روی  را دستم. بود سرم پشت کم، ی اصله ف با لوکاس. دویدم سمتشبه. افتاد
 . گذاشتم اششانه

 خوبی؟ ! هی -

  نفس  سختیبه . انداختم لوکاس به نگاهی. بود عرق خیس لباسش و یخ تنش
 : گفت زنان نفس هنری . نبود اشچهره  هب رنگ  و کشیدمی

 !ببرین بیرون رو  من... بیرون -

 . بده تکیه من به. باشه -

  را سمتش آن هم من گذاشت،می اششانه  دور را بازویش لوکاس که طورهمان 
  فضا   در   طولنی  و  بلند  نتی  صدای .  رفتیم  راهرو  سمت به   تلوخوران  سه  هر  و  گرفتم
  صدای . نبود اشی * یک*زد* ن در آنا اما انداختم؛ پیانو سمت به  نگاهی. پیچید

 دتربلن  شود،  ساکت کهاین جای به  و ماند باقی کردم،می  فکر آنچه  از بیشتر نت
  وصفی   غیرقابل  ترس  و   تهوع  احساس  و  پیچیدمی   سرم  در  آهنگ،  متغیر  ریتم.  شد
 .دادمی  من به

  دلم  نه،*صح نای دیدن با. شد  باز آرامی به شدیم، نزدیک ورودی  در به وقتی
  به  که طورهمان . برود  بیرون داشت قصد  هنری  اما برگردم؛ عقب به خواستمی

  حملش  هم و هدایت هم که درحالی رفتیم،می  خشکیده های علف  مقابل ایوان،
 . کردم کمکش کردم،می

  شدیدی  اضطراب دچار. بود نیامده دنبالمان آنا اما انداختم؛ نگاه سرم پشت به
  که  طورهمان آنا. شد نمایان خانه، های تاریکی درون از ستم،دو بعد اما شدم؛

 . آورد  می خودش با را هنری  کیف آمد،می  سمتمانبه
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  حصار به. رسید می نظربه بهتر کمی گذراندیم، خانه ی حاشیه از را هنری  وقتی
 کنار   پس.  کنم  کارچه  دانستمنمی .  بود  عرق  خیس  و  زد  می  نفسنفس .  داد  تکیه
  عینکش . ایستاد صاف بالخره . کند پیدا را خودش پیر مرد تا ماندم منتطر آنا
 . کند پاکش تا تبرداش را آن گرفت،می  نفس که طورهمان . بود گرفته بخار

  مگه  کردی؛ حسش هم تو! لوکاس . نمیاد خوشش مردها از  مطمئنا اون خب، -
 نه؟ 

  اما  بود؛ تهرف صورتش از خاکستری  ی هاله  آن. داد تکیه حصار  به امعمه  پسر
 . نداشت رو به رنگ همچنان

 .داشتم تهوع احساس -

  بمونی  جااین تربیش اگه. بده  انجام باهات تونهمی  که کاریه همون  این بله،  -
 . شهمی بدتر

 :آنا  به کرد رو  و داد بیرون را نفسش  کشید، عمیقی  نفس هنری 

 کنمنمی  کرف دیگه و نداشت تاثیری  پاکسازی . باشم راست رو باهات خواممی -
  شدت به  روح ام،کارشناسانه  دید از. بدم ادامه تونخونه توی  رو کارم بتونم که

 . کنهمی تروخیم  رو مشکل فقط شدن،درگیر  این از  بیش و شده  آشفته

 . خاراند را بازویش آنا

 چی؟  یعنی این -

  قابلیت  هم که انسانی از بیشتر نه. نیست خبیث روحی هیچ که معتقدم -
.  کرده  رخنه مارویک هلن روح در شدیدی  نفرت. داره  رو بودنخوب  هم  و بدبودن

  دیدید،   که  طورهمون .  کردم  احساس  زیادی   خشم  و  حسرت  عصبانیت،  درونش  من
  خونه  این از رو اون  کنم سعی دوباره اگه. اعتمادهبی مردها به نسبت مخصوصا
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  قطع،  طوربه  و خطرناک کار  این نظرمبه . کنهمی  حمله متقابالا  کنم، بیرون
 .بود  خواهد بخشزیان

 . کشید  عرقش از  خیس ی یقه  به دستی  و گذاشت را عینکش

 اون .  کنین  توجه  بهش  کمتر  ممکنه  که  جایی  تا  که  این    پیشنهادم  حاضر  درحال  -
  و بشه  کمتر شعالئم  که هست  احتمالش. گیرهمی  قدرت  شما ترس و انرژی  از
 . بشه متوقف کل طوربه  ،ندید نشون واکنشی بهش اگه حتی شاید یا

 به که اخیری های توجه ی همه  مسئول ما. انداختیم هم به نگاهی لوکاس و من
 : داد دامها هنری .  بودیم شد، هلن

  نشون رو خودش اگه نگردین، دنبالش. نکنین برقرار ارتباط باهاش کنین سعی -
. راهه خطرترینبی شما برای  برخورد این که معتقدم. ندین نشون واکنشی داد،
 تونیممی  دوباره موقع اون. شهمی تبدیل آرام و مطیع روحی به نهایت در اون
 انجام رو کار این خوامنمی  اون از قبل تا ماا بگیریم؛ نظر در پاکسازی  خونه، برای 
 . بدم

 . رسیدنمی  نظربه  مضطرب من ی اندازه  به آنا

 کنه؟ می  کمکی کار این. داریمبرمی  رو هادوربین. باشه -

  خونه  اون  از  دممی  ترجیح  ولی  ببخشید؛  رو  من.  بدین  انجام  رو   کار   این  فوراا .  آره  -
 . بگیرم فاصله

 .کرد جانیبی ی خنده  ،بود  داده تکیه رحصا به که طورهمان  او

  ازتون   رو  مشاوره  ی هزینه  فقط  کنم؛  کمک  این  از  بیشتر  نتونستم  که   امشرمنده   -
 . گیرممی

 . تگرف جلو  را دستی کیف آنا
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 . بیارمشون رممی  ست،خونه تو چنانهم  گلی مریم گیاه و نمک -

 . خوش روز . باشید ق موف. دارم دفترکارم تو ازشون کلی نباش؛ هااون  نگران -

  شد،  ماشینش سوار او که دیدیم مانهمه . گرفت آنا از را اشدستی کیف هنری 
  اش افشاری پ. شد دور  هایشچرخ  خراشگوش  صدای  با و کرد روشن را موتورش 

 ی مقایسه . انداخت کردند،  فرار  شب  نصفه  که ای خانواده  یاد به  مرا رفتن،  برای 
 .نبود ای کننده  دلگرم

  داد،نمی   جواب  اگر.  بدهد  جواب  بگیریم،  نادیده   را  روح  که  نصیحتش  ودمب  امیدوار
 . ترسیدممی  بیفتد، اتفاق بود ممکن که چیزی  از

 « دهم نوز  فصل»

 

 

 نظربه   ناراحت.  کند  جدا  را  نمایشگر  ی صفحه  و  هادوربین  ات  کردم   کمک  لوکاس  به
  او . بکشم یرونب  زبانش از نه و آره از بیشتر چیزی  توانستمنمی  من و رسیدمی

  و  نه یا شودمی تعمیر ببیند تا گذاشت دیگری  ی جعبه  در را  شکسته دوربین
 : گفتم بست، را در وقتی.  داد جا ماشینش در را چیزهمه 

 بمونی؟  مخونه  هم باز خوای  می شه،  می دیر داره -

 . زد  ام شانه به آرامی  به رفتن، هنگام

  نگران .  دهمی  پیام  بهم  مدام  مادرم.  هخون  برم  که  وقتشه  کنم  می  فکر  اما  ممنون؛  -
 . شده 

 . البته -
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 جیبش  در را هایشدست . برگشت بود، منتظر آنا که جایی خانه، ورودی  در به
 .چرخاند را پایش و کرد فرو

  علمی   آزمایشگاه  یه  به  رو  تخونه   دادی   اجازه  روز   چند  این  طی   کهاین   از  ممنون  -
 .کرد بدتر رو  اوضاع کردم،  هرکاری  کهاین بابت متاسفم و کنم تبدیل

 . انداخت بال ای شانه  رفت،می   ور ژاکتش ی لبه  با انگشتانش با که طورهمان  آنا

 بمونی؟  شام خوای می . ممنونم کمکت از. بود غنیمت جااین بودنت -

 . انداخت نگاهی کرد،می  غروب  آرامی به خورشید که افق  به

 . برم زودتر بهتره طولنیه راه. نه -

 . ببینمت دوباره  زودی به  امیدوارم. خب خیلی -

 چیزیچینهم یا ناهار برای  تونیممی. زنممی سر جو به ماه چند هر من. حتما -
 . شیم جمع هم  دور

 . برد بال خداحافظی برای  را دستش سپس آمد؛ پایین هاپله  از

 .جو بینمتمی  بعدا. آنا  باش خودت مراقب -

  نگاه شد،می  ماشینش سوار که را لوکاس و تمبایس آنا کنار تا کردم کج را خودم
 .کنم

 گردنم و بیفتم ها پله  از اگه احتمالا . باشم خودم مراقب که گهنمی من به -
 . نیست مهم براش بشکنه،

  شد،  فشرده همبه دوباره لبانش که طورهمان . رسید می نظربه زورکی آنا، ی ه خند
 . کشید  در چهارچوب روی  را دستانش

 . بدم بهش رو کشعروس نشد -
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 . بده بهش رو عروسک  موقعاون. گردهبرمی  بالخره -

 . گشتبرمی خانه داخل به  داشت کمکم

 تنها  یکم  باید  کنممی   فکر  ری،ندا  مشکلی  اگه .  بودی   مراقبم  که   ممنون!  جو.  آره  -
 .باشم

 .بزن زنگ بهم  اومد، پیش مشکلی اگه. البته -

 .بود سرد عجیبی طرزبه  لبخندش. زد لبخند  سپس انداخت؛ خانه داخلبه  نگاهی

 . شدن  بسته هاپنجره ی همه  -

 ! چی؟ -

  به .  شدن  بسته  خودشون  هاپنجره.  افتاد  اتفاق  بود،  بیرون  لبز  آقای   وقتی  حتما  -
 . شدن وصل دوباره هابرق  حداقل اما باشن؛ باز که نداره دوست هلن نظرم

 . جویدم را بم*ل

 موندن  تنها  شاید.  افتاد  عجیبی  های اتفاق  روزام  بمونم؟  کنارت  مدت  یه  خوای می  -
 . نباشه خوبی فکر

  بهش  الن که چیزیه همون دقیقا بودن تنها کنممی فکر. نیست  مشکلی. نه -
 توجه بهش زیاد که بهتره احتمالا  گفت، لبز آقای  که طورون هم و دارم احتیاج
 .نکنیم

 . کشیدم آهی میلیبی با

 . بذار  کنارت رو فنتل احتیاط، محض اما البته؛ -

 بازویم. شد  روشن بال ی طبقه  برق بعد، لحظه یک. بست را در  و داد تکان دست
 . کند  خاموشش وابخ از قبل و پیدا  را آن آنا که بودم امیدوار و خاراندم را
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  من  وقتی بود، شده عادتشان که  همانطور اما بودند؛ منتظرم خانه در هایمگربه
  هر  تا رفتم بال ی طبقه  به. کردند  فرار خانه در  سرعت ه ب و کردند خرخر ،دیدند  را

 ماجرا. داشتم سرگیجه احساس. بشویم را کردمی اذیتشان بویش که چیزی 
 . بود  آورتعجب  تقریباا  که بود شده  تمام  زود قدرآن 

  هلن   به  راجع  که  بودیم  امیدوار   بودیم،  احضارگر  رسیدن  منتظر  صبح،  امروز  همین
  یک   از  کمتر  در  حال.  نباشند  بدی   خبرهای   که  کردیممی   دعا  و  دبده  ما  به  اطالعاتی
.  بود   کرده  حبس  اشخانه   در  را  خودش  دوباره  آنا  و  بود  رفته  دوباره   لوکاس  ساعت،

 . بودم مانده تنها هایم،گربه و کردنآشپزی  با من، هم باز

  ریدم، ب   را  دستم  که  وقتی   از.  آوردم  در  انگشتم  از  را  زخم  چسب  گرفتن،دوش   از  بعد
 انگشتم . شدمی  خوب داشت هازخم جای  بالخره اما بودم؛ کرده  عوضش بار چند
 ای ه تراش   شده،  لخته  خون  ی تیره   خطوط  داخل  که   کردم  حس.  گرفتم  نور  سمتبه  را

 !بود جاآن  هنوز چوب خرده! لعنتی. دیدم ای قهوه 

  بازکردن  هدوبار  اما بیوفتم؛ جانش به دوباره  و بروم سوزن  سراغ  خواستمی  دلم
  آن  روی  و گذاشتم کنار را اموسوسه . خواستممی که بود چیزی  آخرین زخم،
 . گذاشتم جدیدی  زخم چسب

  برگشتم  بعد کردم، صافش. بود افتاده دوباره  طاقچه، روی  عروسک   آشپزخانه، در
 هال  به و کردم خستگی احساس دلیلی، هیچ بدون. کنم درست ای ساده شام تا

  قسمت  به دیگری  و  بود مشرف خیابان به هاپنجره  از  یکی .بخورم  غذا تا رفتم
  در  هاچراغ . شد بدل و رد دو آن بین نگاهم. داشت  احاطه مارویک ی خانه  جلویی
  داد  تشخیص شدنمی  که  طوری  شدند،می  روشن خانه مختلف های قسمت 

  پشت  او اما کردم؛ نگاه پنی ی خانه به. بود ساکت خیابان. بود آنا کار کدامشان
 . نبود پیدایش پنجره
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.  بود  شده تاریک بیرون  هوای . نشستم صاف. پراند جا از  مرا آرامی،  خرخر صدای 
 . دربیاید خشکی از ات دادم تکان  را گردنم. بود برده خوابم صندلی روی  حتماا 

  از  کرد،می تماشا را آنا ی خانه  که طورهمان . کرد کز پنجره کنار  صندلی، روی  بل،
 . کردم  نگاهش روییترش با  .کرد خرخر گویش ته

 ! شو ساکت! اوه -

  سمتم  به برگردد، مارویک ی خانه سمتبه  کهاین  از قبل هایشگوش  از یکی
  دودر ماشین. زد خشکم سپس ادم؛د قوسی و کش بدنم به ایستادم،. چرخید
 ! بود شده پارک جاده، سمت آن قرمزی 

 پنجره  به  پا  و  دست  هارچ   و  شدم  دول.  بود  نبرده  خوابم  کاش!  لعنت  لعنت،  لعنت،
  اما بودند؛ دودی  ماشین های شیشه . نشوم  دیده تا شدم قایم. شدم نزدیک
 نشده  نزدیک  نهخا  به  هنوز  رائول  حداقل.  خورد  چشمم  به  ماشین  در  جزئی  حرکتی

  فحش  دلم  در  نداشتم، را آنا ی شماره  اینکه یادآوری  با اما گرفتم؛ را  تلفنم. بود
 .بود نداده من به را خودش ی شماره  اما بود؛ گرفته را امشماره . دادم

 رائول تا بروم بیرون خواستمنمی اما دادم؛ می  هشدار او به ماشین به راجع باید
 کهاین تا رفتم، دولدول طورهمان . رفتم در هال از یواشکی جایش به. ببیند مرا

  و شدم  بلند سپس. کردند حفظ  شدندیده  از  مرا  و گرفتند را  اطرافم دیوارها
 . دویدم پشتی در سمت به

  یک   از.  نبود  بلند  خیلی  کرد،می   جدا  هم  از  را  هایمانخانه  که  سفیدی   چوبی  حصار
  سمت  آن را خودم بعد و کردم هاستفاد قدم بلندترکردن برای «¹تزئینی» سنگ
 پاهایم روی  کنان،ناله  و کردم برخورد مارویک خشک زمین به. انداختم حصار

 . ایستادم
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  کردم  سعی. زدم  صدایش بعد و زدم در. بود کرده قفل را اشخانه پشتی در   آنا
 . بشنود  برسد، خیابان به  اینکه بدون را آن  آنا که باشد بلند ای اندازه  به صدایم

 .داخل  بیام بذار. جو نم،م -

.  درآمد   صدا  به  کرد،می   بازش  آنا  که  طورهمان   در،  قفل  اما  کشید؛  طول  دقیقه  یک
 . رفتم  داخل  سرعت،  با  توانستم  که  همین  پس  بایستم؛  حیاط  در  نداشتم  دوست

 . برگشته رائول اما ام؛شرمنده  واقعاا  ام،شرمنده -

 !اوه -

 را  اشچهره کردم سعی کردم، شنگاه چشمی زیر. رسیدمی نظر به حسبی
 . برگرداند  من از را  رویش کنم، نگاهش  خوبی به بتوانم کهاین از قبل اما بخوانم؛

 .کردی  خبرم هک ممنون -

 . کردم روشن را برق و بستم سرمان پشت را در

 افتاده؟  اتفاقی  چه شده؟ چی.  هست  مشکلی یه -

  نور،  روشنایی در. داندمگر  برش و گرفتم را بازویش. کردنمی نگاهم چنانهم
  ای لحظه .  دید   را  هایش  گونه  روی   اشک  رد  و   چشمانش  دور  قرمزی   شد،می  ترراحت

  درهم شد،می سرازیر آن از گرمی های اشک که صورتش سپس شد؛ خیره من به
 . کردم  نوازش را پشتش و گرفتم ش*و*غ * آ در را او. شد جمع

 . شهمی  درست. گفتم  مقدمهبی  که ببخشید. نداره  اشکالی نداره، اشکالی -

 . کشید لرزانی نفس. کند کنترل را خودش کرد سعی و کرد ای سکسکه 

 .خوادنمی  رو هااون  کسی دیگه. هاستعروسک  موضوع -

 چی؟  -
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 .کرد پاک دستانش با را هایشاشک  و کشید بیرون آغوشم از را خودش

 دقیقه یک عرض در  همیشه. گذاشتم سایت تو جدید عروسک تاچند امروز -
 سایت تو وحشتناکی نظرهای  دارند مردم. نخریدشون کسی اما شن؛می فروخته

 . ذارن می

 دستمال جعبه یک کهاین تا گشتم آشپزخانه رد. افتاد هق  هق  به دوباره آنا
 . کردم فرو دستش در دستمال تا چند و کردم پیدا کاغذی 

  اشتباهی  که ئنممطم... مطمئنم من. شه  می درست چیزهمه. خوبه کارت تو -
 بندازم؟  نگاهی خوای می . اومده  پیش

 . داد تکان سر  سپس کرد، مکثی

 .بالن ی طبقه  هااون  -

  را  امچهره  بتواند آنا کهاین  از قبل و افتادم لرزه به آبی اتاق هب برگشتن فکر از
 . زدم لبخندی  ببیند،

 . کجاست  از مشکل ببینم بذار خب، خیلی -

  خودم  با. شد مورمور شدن،دیده  حس از پشتم. رفتیم بال ها پله از دیگرباهم
 . نکنم  آن به توجهی تا رفتم کلنجار

 !« هند  قدرت روح به! نده نشان واکنش»

  و هارنگ  از میز،. شد باز ای ناله  با داد،می  هلش آنا که طورهمان  آبی، اتاق در  
  قرار  سکعرو پنج از ردیفی کنار تاپب* ل  یک. بود شده خالی کوچک، های لباس
 نزدیک هاعروسک  به. بود کناری ی قفسه  روی  کوچکی دیجیتال دوربین و داشت
  خشک  دهانم در کلمات اما کنم؛ عریفت  هاآن  از تا کردم آماده  را خودم شدم،
 . شدند
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 هایی همان . «²ب درجه » ترسناک های فیلم از فراتر چیزی  مثل. بودند وحشتناک
.  رساند می قتل به را صاحبانش و نشیندمی کمین در عروسکی  آن در که
  بودند؛   خیره   و  باز  کامال   هایشچشم .  بود  چسبیده  بهم  صافی  خطوط   با  هایشب *ل
  روی !  گرسنه  و  خیره.  انداخت می   گرگ  های چشم   یاد  مرا.  نبود  تانهدوس  نگاهش  اما

 نیاز تبر یک فقط. بود پاشیده قرمز های لکه  ها،عروسک  از یکی صورت و بازوها
 .کند تکمیل  را یبشترک تا داشت

 زمزمه . ایستاد سرم پشت. کرد گره درهم را انگشتانش نگرانی با انتظار، در آنا
 :کرد

 چیه؟  نظرت -

  اما  بود؛ شکسته دلش کافی ی اندازه  به . بودند  افتضاح که بگویم واستمخنمی 
 . بودند ترسناک چقدر هاآن  که دیدنمی  او که شدنمی  باورم

 داشتی؟  ای ایده  چه کردنشون درست برای  که گینمی  بهم چرا... آم -

  لبخند   همیشه   هامعروسک  ی همه .  کنم  امتحان  جدید  چیز  یک  خواستممی   خب،  -
.  بزنند  لبخند همیشه هابچه  که نیست طبیعی این کردم فکر. دارن  ب*ل به
  نظر به  خونسرد و آروم  هاعروسک  که خوانمی  هااون  هاوقت بعضی دونی؟ می

 . بذارم   آرام  ی مجموعه   رو  اسمشون  که  کردممی  فکر  داشتم همین  خاطربه .  برسن

 . رفتم ردیف انتهای   عروسک سمت به

 خون؟  و -

  شد، می   سرازیر  هایشگونه   از  گرمی  اشک  که  همانطور.  شد  محو  آنا  مضطرب  لبخند
 . کرد نگاه من به و برداشت عروسک  از را نگاهش
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  روپوش  که  همینه خاطر به . باشه نقاش یک بود  قرار عروسک این. رنگه  این -
 . پوشیده رو هانقاش

  دستانش  کف بود، افتاده سکسکه به که طورهمان  آنا. بگویم چی  دانستمنمی 
 . گذاشت  هایشچشم  روی  را

  زشت  هااون  که گنمی . نویسنمی نظر سایت تو مردم نه؟ مگه نیستند، خوب -
 .دم کر  تالش سخت واقعا... واقعا من اما ان؛مسخره  و شیطانی و

 . بردم بیرون اتاق از را او احتیاط با و گذاشتم اششانه دور را هایمدست 

 فکر  اما کردی؛ درستشون عشق  با و کردی  تالش  سخت که دونممی ... دونممی -
  رو  هاعروسک  ساخت که اندازه همون  به گذاشته تاثیر روت خونه این کنممی

 .نکردی  اشتباهی کارهیچ  تو. نیست تو تقصیر.  داده قرار تاثیر تحت

 خیابان به که ای پنجره و راهرو به و داد تکیه نرده به آنا. ایستادیم هاپله بالی 
 . کشید اشبینی روی  را  دستش پشت . شد  خیره بود، مشرف

 برگشته؟  رائول واقعا -

 . کرده پارک جاده سمت  اون.  متاسفم آره، -

 کنم؟ چیکار باید من! جو -

 . کردم ترتنگ  هایششانه دور  را دستانم ی حلقه 

 .میایم بر پسش از. شهمی  درست -

 .باشم تنها امشب خوامنمی  -

 .مونممی  کنارت پس -

_________________ ___________ 
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 گذارند می  باغچه و حیاط در که تزئینی های سنگ_ 1

 . داشت زیادی  محبوبیت 1۹۵۰ ی دهه  در که ترسناک ی بودجه کم های فیلم _ 2

 « بیستم فصل»

 

 

  پذیرایی  سالن در بودیم، پیچیده مالفه دورمان که طورهمان و گذاشتیم مفیل
 مربوط   ارواح  به  که  چیزی   هر  به  راجع  کردیممی   سعی  شدتبه.  نشستیم  آنا  ی خانه
 ترینتیره   در  آویزان  چیزی   که  سمجی  ترس  حس  حال،این  با.  نزنیم  حرفی  شدند،می

 .کردی نم رهایم دارد، نظر زیر را ما اتاق، های گوشه 

 !« نده قدرت بهش! نکن توجه بهش»

 من  اما بودیم؛ کرده انتخاب اکشن فیلم یک دفعه این. شدم فیلم دیالوگ غرق
  خانه  جلویی ایوان پیش حواسم نصف. کنم دنبال را  موضوعش کردممی  سعی
 تکان رائول که داشت  امکان چون بزنم؛ دید  پنجره از یواشکی توانستمنمی . بود

 . کشیدمی   کشیک  ونبیر  آن   همچنان  او   که  بودم   مطمئن  اما  ببیند؛   را  پرده  خوردن

 اش خانه   از  آنا  بود،  منتظر  بیاندازد؟  راه  دادبی   و   داد  تا  بود   آمده  بود؟  چی  اشنقشه 
 بگیرد؟ را مچش تا بیاید بیرون

 تا  کردم عوض را، پشتش بالشت جای . برد خوابش فیلم، های آخر به نزدیک آنا،
.  بود نرفته لوکاس کاش. دادم لم امصندلی در دوباره سپس. نگیرد درد دن*گر

 .بود رفته  دست از هم گرمیدل متخصر همان
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  دلم  هنوز  اما برد؛می  خوابم داشت. دادمی  خبر شب  نصفه  از ساعت تاک تیک
  غلت که  بار  هر. کنم  عوض را جایم کردم  سعی  بار  چند. بخوابم  خواستنمی 
 . دارم   نگه  بیدار  را   خودم  تا  باشد  راحت  ترکم   که  مکردمی   انتخاب  را  حالتی   زدم،می

  سپس  کندم، را آن کنم، فکر کهاین بدون . خاریدمی زخم چسب زیر از انگشتم
 نگاه. کردم جمع زد،  بیرون خورده جوش های زخم از که ریزی درد از را خودم

.  شدند پخش  باند، زیر از سیاهرگ،  اشعابات مثل سیاهی، ریز خطوط . انداختم
  انگشتم  بند  تا  کردم،  دنبال  چشمم   با  که   را  آنها  از   یکی .  گرفت  فرا  را   وجودم  سیتر 

 . بود رفته

  سپس  شد؛ متوقف ای لحظه  برای  موسیقی تن. فشرد را پیانو های کلید  کسی
  دلم .  کردمی   غرق  خودش  در   مرا  و  پیچیدمی   سرم  در   صدا.  شد  شروع  دوباره   آهنگ
  کردم   سعی  درعوض،  اما  کنم؛  پرت  را  چیزهمه   و  بکشم  جیغ  بزنم،  فریاد  خواستمی
 . بشینم آرام

 !« نکن تشویقش! نشو درگیر»

  آتشین   خشمی.  بود  تحمل  غیرقابل  ی،موسیق  صدای .  بود  ممکن  غیر  تقریباا   کاراین
  از  بود مانده  کم. فشردمی  درهم  را هایمریه و  قلب  و شکافتمی  را  امنه *ی *س
 هم به را هایمدندان و شتمگذا گوشم روی  را هایمدست . بترکم خشم این

 . فشردم

 ساکت پیانو صدای . آمد  بیرون از ای خفه خشمگین فریاد   با همراه بلندی، صدای 
  چشمانش . شد بلند و خورد تکانی آنا. برداشتم گوشم روی  از را هایمدست . شد
 . بود  شده گرد

 شنیدیش؟  -

 گی؟ می  رو  آهنگ صدای  -
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 . فریاد صدای  نه، -

 . انداختم نگاهی پنجره سمت به

 ... این که کنی می فکر آره، -

 هایپرده   از  یکی.  دوید  راهرو  سمت  به  سراسیمه  و  شد  بلند  مبل  روی   از  عجله  با  آنا
  خفه  گلویش در ترس از  فریادی . انداخت نگاه یواشکی  و کشید عقب ،را  در کنار  
 . کرد باز را در  قفل عجله با و شد

 !یواش! هی شده؟  چی -

  پشت   لرزیدم،می   شب،   سرد  هوای   در  که  طورهمان .  بود  فتهر   بیرون  دیگر  دوستم
  شده  اژگونو بود، جدول روی  که آنا ی خانه زباله های سطل از  یکی. دویدم سرش

 . بودند شده  پخش رو، پیاده روی  ها،زباله  کیسه و

 خیابان  انتهای   به  و  زد   موهایش  به  چنگی  دستانش  با.  ایستاد  زباله  سطل  کنار  آنا
  نور  بدون بود، افتاده رویشان ماه نور که هاخانه و هادرخت وکن جز. شد خیره
 . کشیدم را زویشبا و ایستادم کنارش. نبود دیدن قابل زیادی  چیز برق، تیر

 افتاده؟  اتفاقی چه چیه؟ این -

 : گفت کنانناله

 . دونهمی  حال و کرد پیداش. رفت هامآشغال  سراغ -

 طوری  آشغال سطل. کردم نگاه ند،بود شده پخش زمین کف که هاییآشغال به
 . دادم  قورت  را دهانم آب.  بود زده  لگدش کسی انگار که بود  رفته فرو داخل به

 ئوله؟ را کار این -

 .کرد پیداش حتما. آره  -
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 . شد سرازیر هایشگونه  از هایشاشک 

 ... نباید. نداختمش می نباید  احمقم؟ قدراین چرا -

 کرد؟  پیدا چی  بگو شده؟ چی بگو -

 کنترل غیرقابل ترسی. شود کبود بود نزدیک که گرفت محکم قدرآن  را امنهشا
 . بود کشیده درهم  را صورتش

  الن  رائول اما انداختم؛ رو اون. بود مثبت  آزمایشم ابجو. باردارم من! جو -
 . خوادمی  رو بچه و دونهمی رو این. کرد پیداش

 . گیرهنمی  ازت رو بچه -

  خیس  هایشاشک از که لباسم. کرد گریه هایمشانه روی . کردم  بغلش محکم
 . انداخت می  لرزه  به مرا بود، شده

 مارویک   ی خونه   از  باید  کنممی   فکر...  اام  کنه؛نمی   رو  کار  این  که  شیممی   مطمئن  -
 ... اما رائول؛ خاطر  به فقط نه. خطرناکه  خیلی خونه این. بری 

 . دونممی  ..اما.. اما خوامنمی  هم من...دونممی ...دونممی -

 . فهمیدمشاننمی  که بودند ناواضح قدرآن   کلماتش

 . خب خیلی -

 ی زباله  سطل کنار که را ما هاهمسایه  ترسیدممی . انداختم خیابان به نگاهی
 هایی پنجره  ی مه ه  ی پرده.  کردنمی   نگاه  کسی.  ببینند  کردیم،می   گریه  شده  پخش

 . بودند شده کشیده  بودند، مارویک ی خانه  سمت به که

 بعد،. ترهامن جااون. بریم من ی خونه به امشب که این   بکنیم باید که کاری  -
 . بمونی جااون تا کنیممی  یداپ  برات جدیدی  جای . گیریممی  تصمیم فردا
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  نگهش  گرم هم و  بدهم اشدلداری  هم تا ماندم نزدیکش. داد تکیه امشانه به
  به . بود سرد امنه*ه*بر پاهای زیر آسفالت و بودم پوشیده نازکی ی پیژامه. دارم 
 مارویک ی خانه در   که نداشت اهمیتی کداممان هیچ برای . برگشتیم امخانه باغ
 .برود داخل کردنمی  سعی کسی که دانستیممی .  ودب مانده باز

  را  راهرو چراغ دادم، هل  را در. بودم نبسته خوب  را آن حتماا .  بود  باز نیمه  خانه در  
.  کشیدم  راحتی   نفس  بودم،  برگشته  امن  ای خانه   به  دوباره  کهاین   از  و  کردم   روشن

 . برود هال به که  دادم تکان سر آنا به

 خوای؟می  چی. ممیار  دنی*شی *نو برات -

 . باشه گرم که چیزی  هر -

 اغ؟ * د شکالت -

 خوبه -

  یک . شدند  مور مور  دلهره از هایمشانه و بازو  برگشتم، آشپزخانه به که همین
  و  درآوردم کشو از را قابلمه  بودم، کرده اخم که طور همان. نبود جایش سر چیزی 
 . ..جزبه  بود؛ نکرده فرق چیزی  نظربه. گذاشتم  از*گ بالی 

 مبدل عمیق  ترسی به  امدلهره  که چنانهم . بود شده گم طاقچه روی  عروسک
 . رفتم داشت،  قرار که جایی سراغ  شد،می

 توانستمنمی من. فهمیدم  فورا. دکر می جیرجیر زمین، کاشی روی  کسی پوتین
 ی خانه  به   تا  بودم  پریده  حصار  از  چون  باشم،  گذاشته  باز   نیمه  را   امخانه   ورودی   در
 .نبودیم تنها آنا و من. برسم آنا

 بیسبال چوب مثل را تابه که طورهمان سپس گرفتم؛ محکم را قابلمه ی دسته
 : زدم فریاد لحظه همان.  چرخیدم دادم،می  حرکت
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 !کن فرار اآن -

  شدیدی   لرزش   اما  بود؛  کاری   ضربه،.  کرد  اصابت  رائول  ی نشده   اصالح  ی چانه  به  تابه
 به  محکم و رفت عقب تلوخوران. کرد ای ناله ارشانه،چه مرد. برگرداند بازویم به
  نماندم   منتظر.  خورد  کاشی   به  صدایی   با  و  افتاد  دستش  از  عروسک .  خورد  چالیخ
 . انداختم راهرو در را خودم و پریدم آشپزخانه صندلی روی  از شود، سرپا تا

 . کن قفل رو  در و تخونه برو! جاستاین -

  زمین  محکم . کشید را  بازویم شدم، می  رد لرائو کنار از  داشتم که طورهمان 
 را  بازویم رائول. افتادم ناله به و لرزید بدنم تمام. افتاد دستم از قابلمه. خوردم
  حال   که  اشبینی  از  خون   از  ای باریکه .  کشید   خودش  سمت به  مرا  و  گرفت  ترمحکم
  سپس . درخشید می چشمانش در جنون از برقی. شد جاری  بود، شده کج دیگر

  ایستاده  سرش پشت  آنا. انداختم نگاه. زد  زانو عقب به و کرد ای قروچه  نداند
  خودش  به رحمبی و سرد حالتی دهانش و شده سفید گچ مثل صورتش بود،

 کرده  فرو  رائول  ی شانه  در  را  امآشپزخانه  چاقوی   که  جاییآن  از   دستش  .بود  گرفته
 را آنا مچ تا کرد دراز  را دستش برگشت، سمتشبه  رائول. بود  شده خونی بود،

 را  دستم  آنا.  ایستادم  پاهایم  روی   زحمتبه .  شد   دور  او   از  سرعت  با  آنا  اما  بگیرد؛
 فریاد رائول. بردیم هجوم شب سیاهی به و دویدیم راهرو در دیگرباهم گرفت،
 : کشید

 !جااین برگرد -

.  تمبس محکم سرمان پشت  را  ورودی  در. شدمی  کوبیده  زمین  کف به  هایشم قد
  خیابان. کند کم سرعتش از ای لحظه  برای  حداقل کار،این کاش که کردممی  دعا
  ی در  هیچ. نشد روشن هایمانفریاد از چراغی  هیچ. بود ساکت غیرطبیعی طوربه
  از  یکی در   ساعت،  یک  اگر نداشتم  شک . نخورد تکان ای پرده  هیچ و  نشد  باز
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  هم  اطراف های آدم ی بقیه  حساب نای با. گرفتیمنمی  جوابی زدیم،می  را هاخانه
 .نبودند خانه

  مارویک ی خانه سمت به  و خوردیم لیز چوبی حصار انتهای  به نزدیک آنا و من
 : زد  فریاد  رائول.  شد   باز   ناگهان  و   شکست  شتناکیوح  صدای   با  امخانه   در  .  دویدیم

 !جااین برگرد! آنا -

  سرمان  پشت محکم را در او .بودیم رسیده آنا ی خانه ورودی  در به دیگر ما اما
 :گفت عصبانیت با آنا. کنیم قفلش کردیم سعی باهم هردو و بست

 . بشکنه  رو در کنهمی  سعی -

 تا کشیدم را آنا آستین. نبود دور زیاد پذیرایی سالن. کردم نگاه اطرافمان به
  را  دیگرش سمت او گرفتم،می را هامبل از یکی انتهای  که طورهمان. بیاید دنبالم
 فلزی ی دستگیره. بذاریم در پشت را آن تا کشیدیم راهرو سمت به  را آن. گرفت
  ای بر  سپس. شد پایین و بال بچرخاند، را آن کردمی  سعی رائول که طورهمان  در،

  به  زدن  لگد به کرد شروع رائول که همین دنبالش، به. شد برقرار  سکوت ای لحظه 
 فریاد  را  آنا اسم ضربه  هر با . داد  نکوبید و  ضربه صدای  به را جایش  سکوت ،در
 فریادهای  در کلمات معنای  و شده  تبدیل نواختیک  ریتمی به  صدایش. زدمی

 . بود شده  گم آنا،  آنا، آنا، خشمناک

 به و بودیم داده تکیه مبل به محکم را هایمانشانه آنا و من. شد  تساک سپس
  را لبانم. انداخت من به ای ه درماند  نگاه گرد،  هاییچشم با آنا. دادیممی  فشار  در
 .کردم تر

 ان؟ قفل  هاپنجره  و در ی بقیه -

 :کرد زمزمه  جواب در
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 . نه  همه -

 !برو باش زود -

  کردیم  سعی. کردیم حرکت مخالف مسیر رد  سرعتبه  و گرفتیم فاصله  مبل از
  پذیرایی  سالن از. کنیم قفل برسد، آن به دستش رائول کهاین از قبل را چیزهمه 
 سومین که چنانهم . کردم بررسی را اشپنجره  سه هر بودنبسته . کردم شروع
 . کوبید پنجره ی شیشه  به دستی کردم،می  قفل را پنجره

  خشمی  از درهم ای چهره با رائول. کشیدم بعق را خودم و کردم حبس را نفسم
  را  دستش. شکست  را آن و کوبید شیشه به را مشتش. شد خیره من به ،عمیق 
 خرده که دادنمی   اهمیتی یا نبود متوجه انگار بگیرد؛ را من کرد سعی و برد داخل

  عقب   را   دستش  سپس  او.  کردم   فرار  دستش  از .  بودند  بریده  را  بازویش   هاشیشه 
 تیر سرم. شدنمی  رد آن از دستش که بود کوچک قدرآن  شیشه ستگیشک. برد
 کردم،می  بررسی را خالی ی پنجره که چنانهم . سوختمی هایمریه  و کشیدمی

 . دادم  رضایت رفتن  به سپس گذاشتم؛  امنه *ی *س  روی  محکم را دستم

. کردمی   حرکت  روروبه   های اتاق  در   سرعتبه   آنا  که  دیدممی   و  شنیدممی   هرازگاهی
  درشت  وحشت از چشمانش. بود  شده آهو به شبیه دیگری، وقت هر از بیشتر
 به   پشتی  در  کنار.  کردمی  حرکت  نهخا  در  فنر  مثل  اشکشیده   پاهای  با  و  بود  شده
  آنا . گذاشتیم جلویش را آشپزخانه میز بعد  و  کردیم قفلش هم با. رسیدیم هم

 . زد  نفس نفس داد،می تکیه میز به که طورهمان 

 نزد؟  ای صدمه  که بهت -

 چیز که بودم مطمئن اما کشید؛می تیر بودم، خورده زمین کهاین خاطربه سرم
 .نبود ای جدی 

 برسه؟  بال ی طبقه  های پنجره به تا بره  بال دیوار از بتونه کنیمی  فکر نه، -
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 . داد قورت را دهانش  آب آنا

 . نه احتمال -

 .کنیممی  قفلشون احتیاط محض -

 مسیرش  رائول.  لرزیدم   خودم  به  ترس  از  خورد،  در  به  که  محکمی  ی ضربه   دای ص  از
  از  سپس. شد پایین و بال ر،د ی دستگیره. بود آمده خانه پشت  به و زده دور را

 :زد فریاد نرم، لحنی و زبانیچرب با رائول بعد، لحظه یک. ایستاد حرکت

 . نکن رفتار طوری  این! عزیزم! آنا -

  صدای .  رفتیم  پله  راه  سمت  به   و  شدیم  دور  پشتی  در  از.  انداخت  من   به  نگاهی  آنا
 . رسید  گوشمان به بود، ناله به شبیه بیشتر که رائول،

 تنگ  بودنمون باهم برای  دلم. شده تنگ برات دلم. بزنم حرف خواممی! زیزمع -
 .بزنم حرف خواممی  فقط کنی؟می رفتار طوری این  چرا. شده 

  بلندی   صدای   سپس  ماند؛  ساکت  ای لحظه   برای   رائول.  رفتیم  لبا  هاپله   از  آرامی  به
 :کرد زمزمه آنا. دادمی  فحش زد،می مشت در به که چنانهم  دنبالش به . آمد

 . شهمی  جوری این کنه،می  ست*م زیاد  وقتی.  کرده ست*م -

  شده   تنگ  برات  دلم  کنم؟  التماست  خوای می   کنی؟می  باهام  رو  کار  این  چرا!  آنا  -
 نه؟  مگه نبود؛ بد هم  قدرهااون  ما ی طه *اب *ر . عزیزم

  کمی  صدایش سپس کرد؛ مکثی . بود شده تبدیل سوزناک  ای ناله  به کلماتش
 . شد عصبی

  از  قبل. نکن آبروریزی  این از بیشتر و  نکن بزرگش قدراین. داری  نیاز بهم تو -
 !کن باز رو در و بیا الن همین  بشم، عصبی کهاین
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 قفل را هاپنجره و رفتیممی  بال ی  طبقه های اتاق از یکی اخلد بار هر آنا و من
  کشید  فریاد میدی ناا با سپس بود؛ ساکت دقیقه یک به نزدیک رائول. کردیممی
 با آنا، های عروسک . رسیدیم آبی اتاق به. در به زدن  لگد  به کرد شروع  دوباره و

 میز پشت. بودند ردهک احاطه را دورمان درخشیدند، می  ماه نور  در که  هاییچشم
  قدر آن  و دادمی  فحش  و کردمی پرخاشگری  رائول. دادیم گوش و کردیم کز آنا

 . بکشند ترسیدممی  که زدمی ضربه در به محکم

 

 ______________________________ 

 

 « یکم و  بیست فصل»

 

 

  روی  بندی چشم  و  خسته  جسمی و  روح با آنا، . نذاشتم  هم روی  چشم سحر تا
  و  لرزیدمی  تنم زدم،می  یخ  داشتم. بود رفته خواب به  امشانه روی  ،هایشچشم

.  بیاورم مالفه تا شوم  بلند خواستنمی  دلم اما بودند؛ شده خشک هایمماهیچه
 . نبود امن نظربه خانه

  سکوتش . بود زده فریاد دقیقه چهل به نزدیک شود، ساکت کهآن از قبل رائول
 که بود معنا این به این و بود کجا دانستمنمی .ترساندمی  مرا  فریادش از بیشتر

.  کردم پیدا جرئت دوباره  هوا، شدن روشن با اما باشد؛ جایی هر توانستمی  او
 . کردم بیدار  آرنجم با را آنا  پس نشنیدم، رائول از   صدایی ساعت چند

 . نباشه  مشکلی دیگه اآلن کنم فکر -
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 :گفتم ب*ل زیر. کرد ای ناله و  مالید را چشمانش هایشدست با آنا

 یه خوردن و ترگرم لباس پوشیدن از  بعد اما کردم؛ بیدارت که شرمنده -
 . شیمی  بهتر دنی،*شی*نو

 بود؟  کابوس یا افتاد؟ هااتفاق  اون دیشب واقعاا  -

 . بود انگشتانش روی  هنوز شده  خشک خون. کرد  نگاه هایشدست  به

 !اوه -

 شی؟  بلند جات از که  داری  رو شآمادگی -

 .کرد باریک را آبیش های شمچ

 نباشه؟  اومدنمون بیرون منتظر که  معلوم کجا از  چی؟ باشه جااین هنوز  اگه -

 . رهنمی  پیش کاری  انداختنش تأخیر  به اب باشه،  هم اگه -

 . کشید آهی سپس و شد خیره  دستانش به ای لحظه 

 .بریم بیا. توئه با حق  آره، -

 حادثه، پر شب آن  از بعد. داد دست من به عجیبی ترس خانه، در زدن قدم با
 آفتاب  از ای باریکه. رسیدمی  نظر به آرام طوفان، از قبل آرامش مثل چیز،همه 

 را  غبار و گرد و روشن را زمین کف چوب تابید،می  داخل به پنجره  از که زمستانی
  باری  اولین این گذاشتم، مارویک ی خانه در  را پایم که  وقتی از. کردمی  درخشان

  نظر   به  کهنه  دیگر  قدیمی،  های مبل.  بود  آرامش  در   خانه  کردممی   احساس  که  دبو
  حتی . دادندنمی  صدا قدرآن دیگر هاپله. بودند دلنشین بلکه رسیدند؛نمی 

 . رسیدندمی نظربه  صاف هم حیوانات ی کوله  و کج رنگیآب های نقاشی 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 187 

  هم  زمین کف چوب  حتی  آمد؛ نمی  خانه  از  صدایی  هیچ. ایستادیم راهرو  در
 . فشردم را آنا بازوی . دادنمی  صدایی

 . کنیم بررسی هم رو هاپنجره  و در و بگردیم رو جاهمه  باید -

 . باشه -

  با. کردیم وارسی را پایین ی طبقه  های اتاق  و  شدیم جدا هم از  قبل، شب ثلم
 احتیاط،   محض   بیاندازم،  اتاق   هر  داخل  نگاهی   کهاین   از  قبل  و   کردم  حرکت  احتیاط

 خودش  به  را  حواسم  موسیقی،  اتاق  در  جزئی  حرکتی.  بکشم  گوش  تا  ایستادممی
  خودم  بازتاب فقط آن اما م؛برد بال را هایمدست  برگشتم، سمتش به . کرد جلب
 : آمد  آشپزخانه از آنا  صدای . بود آیینه در

 !جو -

 حیاط  به  و  ایستاده  بود،  باز  که  پشتی  در  کنار  او.  کنم  پیدا  را  آنا  تا  دویدم  عجله  با
  باز  هم از کمی دهانش و رفته بال هایشابرو  شده،  گرد چشمانش. بود زده زل

 تا برگشتم. کرد اشاره  حیاط ی گوشه  پیر درخت سمت  به دستش  با. بود مانده
  تازه  نفسی اختیاربی که چنانهم  سپس کنم؛ دنبال بود کرده دراز که  را دستش

 هایمچشم . گرفت شدتبه  لبمق . کردم احساس را صبح هوای  سوز کردم،می
 . برگشتند طبیعی حالت به دوباره کهاین  تا شدند، تار ای لحظه 

 خانه   چهارچوب  به  واردیوانه   که  شبی  از  سیاهش  ای موه.  بودیم  کرده  پیدا  را  رائول
  نوک   و  بازو  برروی   اش،خورده  چاقو  ی شانه  از  خون.  بود  ریخته  همبه   زد،می   مشت

  بودند،  مانده دیگرش دست  در که هاییشیشه  تکه به نور،. چکیدمی  انگشتانش
  فلزی  زنجیر و بود شده کج ای گوشه  به  سرش اما بود؛ صاف پشتش . تابیدمی
 زمین بالی  سانتسی ی اندازه  به را او بود، پیچیده ردنش*گ  دور که ای زده  زنگ
 . داشتمی  نگه
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 به   رائول.  گرفتینم   آرام  قلبم  تپش.  بود  عرق  از  خیس  و  سرد.  گرفتم  را  آنا  دست
 ای زاویه  در  دقیقا  ثانیه از  کسری  در. چرخید داد،می  تکان را  او که بادی  در  آرامی، 
 وحشت   با  و  ایستادیم  جاآن   چقدر  دانمنمی .  دیدم  را  بازش  ن چشما  که  گرفت  قرار
  اما  بیاید؛ در صدایم تا کشید طول خیلی. زدیم  زل مان،مقابل ترسناک پیکر به

 .بود دارخش چنانهم  د، آم  در صدایم وقتی

 .بیاریم پایینش باید -

  ز ا  عرق صبح، سرد هوای  وجود با. درآورد  گلویش ته از ای خفه ضعیف صدای  آنا
 تند قدرآن  قلبم. گذاشتم حیاط در پا و کشیدم نفسی. چکیدمی اشپیشانی

 چرخید،می  آرامی به رائول که چنانهم. دربیاید جا از ترسیدممی  که تپیدمی
  آویزانش  کبود های ب *ل با رائول. کردندمی  ناله درخت های شاخه مقابل جیرها،زن
  نظر  به مضحک تقریبا آمدند،می  چشم به صبح نور در که هایشچشم زیر پف و

 . رسید می

  حس .  شدم  خیره  دارش  لک  صورت  به  و  ایستادم  حیوانات  قبر  کنار  او،  از  فاصله  با
  پشت که بود حقش رائول که  رسیدمی رنظبه . فراگرفت را وجودم مبهمی رضایت
  حقش   به   هم  رائول  بلکه  آنا؛   فقط  نه .  بود  همین  عدالت.  شود  آویز  حلق   آنا  ی خانه

 . بود رسیده

  زنجیر،  فلز. کردم  دراز بود  شده  بسته ردنش*گ  دور که زنجیری  سمتبه  را دستم
  رد؛خو همبه  کردم،می  لمسش که چنانهم  زنجیر،. بود سرد رائول، ست*پو مثل

.  پریدم  عقب و کردم  حبس نه*ی *س در را نفسم. افتاد زمین روی  رائول سپس
 های تکه و خاک. ماند جاهمان  و رسید درخت یتنه به تا خورد، غلت جسدش
 . زد  زل من به اشه خیر چشمان و کرد  گیر ریششته و موها در علف، ی خشکیده 
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  در . کنم آرام  را شم تپ پر قلب کردم سعی  و کردم  گره گردنم پشت را دستانم
  دهد  تکان را خودش شود،  بلند  کند،  حرکت دوباره  رائول که داشتم انتظار  ذهنم

  مرده   او  که  این  در  اما  بکشد؛  فریاد  سرم  ،ریختم   بهم  را  آرامشش  کهاین  خاطربه  و
 .نبود خاکستری  ای زنده   آدم  هیچ ست*پو.  نبود شکی هیچ بود،

  قدرآن  بود، ایستاده کنارم آنا. کردم نگاه را سرم پشت کنیم؟ کار چه او با باید
 بازویم روی  را دستش. بودم  نشنیده را هایشقدم  صدای  که بود آمده آرام

  گوشم   زیر.  درخشیدمی   پیروزمندانه   کمی  هم   و  ترس  از  هم  هایش چشم .  گذاشت 
 :کرد زمزمه

  ن همو مثل دقیقاا . رسید  رو شحساب هلن. بزنه ای صدمه ما به تونهنمی  دیگه -
 . کرد خودش همسر با که کاری 

  جواب  در. دادم  قورت را بود  شده جمع دهانم  در که زیادی  بزاق . لرزیدم  ترس از
 : کردم زمزمه

 ... . تونیمنمی ... تونیمنمی  ما. بشیم خالص  شرش از باید -

ی»  او،.  بود   زده  زل  من  به  زنی.  آوردم  بال  را  سرم   رویی روبه   ی همسایه  ،« ¹ریچموند  ف 
 بین باریکش چشمان. شد خیره آنا حیاط به. ایستاد حصار کنار پیر، زن .بود آنا
  تا برگشت و فشرد بهم  میک  را لبانش زد،  زل ما به. کرد حرکت رائول جسد و ما

 .برود

  هم  پلیس و زدمی زنگ پلیس به. بود  رنجی  زود زن او. گرفتم فاصله رائول از! نه
 را  فکر  این  که  نداشت  دلیلی  هیچ.  دیمبو  کشته  را  رائول  آنا  و  من  که  کردمی  فکر

 چاقوی  با آنا این، بر  عالوه. باشد کرده آویز  حلق  را خودش توانستنمی  او. نکنند
  چه .  بود  مانده  جا  به  آنا  و  من  ی خانه  جای همه   خونش   رد .  بود  زده  اششانه   به  من

 . فشردم را  آنا بازوی ! نکند؟ شک ما به که بود کسی
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 ! بمون جاهمین -

  دلیلم   اگر.  بود  گرفته  فرا  را  وجودم  گناه  از  عجیبی  حس.  دویدم  خانه  متس   آن  به
  خودش   پیش   را  مانراز   حتما  کنم،  خواهش   او   از   مودبانه   خیلی  و   بدهم  توضیح  را

  اما   نخوردند؛  چشمم  به  جاهیچ  هاگربه.  دویدم  امخانه   سمت  به  اول.  دارد   می  نگه
  مانده  دیوار  روی  دستش جای  و بود ریخته امآشپزخانه کف چنانهم  رائول خون
  آن  که  هاییکیک از  دوتا و حوله  و سبد یک . نبود کردنشان تمیز برای  وقتی . بود

  در  را هاآن . برداشتم را بودم، پخته بود، افتاده سرم در پزی  یکک شور که موقع
 . دویدم  بیرون به و گذاشتم سبد  داخل پیچیدم، بقچه

ی، ی خانه   تمام که رسیدمی نظربه . بود تمیزی  کامال اما ساده؛ ساختمان ف 
 تا  رو  پیاده کنار های گل  حتی. بود  کرده بنا سختی قوانین ی پایه بر را  اشزندگی 

 . نزنند بیرون مخصوصشان فضای   از تا بودند، شده هرس اشخانه ورودی  در

 جابه  سبد ی دسته روی  ای لکه  دستم عرق و بود آمده  حلقم توی  قلبم. زدم در
 امکان نکند، باز را در اصال شاید که رسید  ذهنم به لحظه همان. بود گذاشته
 آنا و  من مثل و باشد  شده  قایم اشخانه در گوشش، دم تلفنی گوشی با داشت

ی  و شد باز در اما بشود؛ پنهان هم ما از شدیم،می پنهان رائول دست از که   ف 
 موهای  و  بودند جدی  باریکش،  بینی بالی  هایش،چشم. ایستاد مقابلم

 . بود شده فر مرتبی  طوربه اشخاکستری 

 کنم؟  کمکتون تونممی -

 . بله -

  بند  نفسش  شاید که بودم  نتظرم. داشتم را  واکنشی نوع هر انتظار . کردم مکث
ی اما بخورد؛ یکه یا بیاید  .گرفتم سمتش به را سبد.  زد  پلک فقط ف 

 . کنم صحبت باهاتون مهمی موضوع  بهراجع خواستممی -
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 . بیار در رو  هاتکفش  لطفا. داخل بیا. خب یخیل -

 خاک  امخانه  های قفسه   از  بعضی  چقدر  کهاین   از.  بود  مرتب  خودش  مثل  اشخانه
ی. کشیدم خجالت کمی بود، رفتهگ  هامهمان  برای  که مخصوصی  جای  به مرا  ف 

  مقابلم. گذاشتم خوری قهوه  میز روی  را  سبد بنشینم، کهاین  از قبل. برد بود،
  سبد  آن که گفتمی  دلم در حسی. انداخت سبد  به سریعی نگاه و نشست
 . کردم   گره  درهم  را   زانملر  انگشتان.  دربیاید  جور  خانه  آن  با  که  بود  آن  از  ترنامرتب

 .نکردیم اشتباهی کار آنا و  من که بگم خواستممی  ،ریچموند خانم -

 به را اشتباهم رفتار داشتم انگار. بود زده زل من به چنانهم  اشجدی  چشمان
 . دادممی  توضیح رحمبی  معلمی

 ... که این   منظورم ... نبود ما کار . بدم توضیح  رو دیدید شما که چیزی  تونممی -

 .کرد پرتش و  برداشت را بود لباسش روی  که ریزی  موی 

 .گیمی  رو بود حیاطتون پشت که مردی  اون کنممی فکر -

 .دهم تکان درماندگی با  را سرم توانستم فقط

 . نیست  رسه،می  نظر به که طور اون -

 : گفت تندی به

! کننمی  رچیکا  شونخونه  تو  هاآدم  ی بقیه   که  نداره  ربطی  هیچ  من  به!  جون  بچه  -
 . کنید  جور و جمع  رو تونخرابکاری  زود

  از  قبل تا. شدم خیره  او به ! بود نزده صدا بچه را  من کسی که بود  وقت خیلی
  و   چین.  نبودم  مطمئن  بودم  شنیده  که  چیزی   از   ،کنم  نگاه   هایشچشم   به  کهاین

  کرده پرت را حواسم قدر آن  ،بود  کرده باریک برایم که هایشچشم  اطراف چروک
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  واضح   صدایش  کهاین  با.  بود  براق  مردمکش  چقدر  که  بودم  نشده  متوجه  که  بود
 :گفتم احتیاط با و آرامی به. نبود خودش حال توی  انگار اما بود؛

 .کنیممی  ور کار همین -

 . میاد پیش حوادث جور این -

ی  : داد ادامه تندش لحن با ف 

!  جون بچه شو خالص شرش  از  زود. کنممی  درک ای دیگه  هرکس از  بهتر رو این -
 . شهمی  بدتر اوضاع که نذار دست روی  دست و

 . ممنون . بود ای عاقالنه ی توصیه -

 . زد کنار را سبدم روی  ی پارچه  انگشتش  نوک با و  کشید جلو را خودش

 ایه؟ میوه کیک -

 . هستید خوبی ی همسایه  که شماست  از تشکر بابت. بله -

 . کرد جمع  ذت*ل  اندکی با را  دهانش که دیدم  کنم  فکر اما کشید؛  بال را اشبینی

 غذاهای  معمول نه؟ مگه باشن؛ داشته رو دیگههم  هوای  باید هاهمسایه خب -
 هر. ممنون مالقاتت از. بگیرم نادیده رو  فعهد این تونممی اما خورم؛نمی پرچرب
 .کنم تراهنمایی  شممی خوشحال خواستی، که وقت

 . ریچموند خانم نونمم هم باز آه، و ونمدمی -

ی . شده  تمام  امسنخرانی  وقت فهمیدم. ایستاد   با  را آن  و  کرد امهمراهی  در،  تا ف 
  در  پشت دقیقه چند کردم،می فکر که چنانهم . بست پشتم محکمی صدای 

  آرام  قدرآن . بود شده  عوض ماندرخیابان چیزی  قبل، ی هفته چند از. ایستادم
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  کردم، می  مرور  که حال اما شدم؛ اشجه متو سختیبه  که  بود کرده تغییر
 .بود  جا همه هایشنشانه

  با . دهدمی  آب را هایشگل  که کردمی  تظاهر جاده، سمت آن «¹کورور» آقای 
  شده  خیره دوردست به که چنانهم . بود  گرفته را آب شلنگ آویزان هاییدست 
  کوچکی   ی ضچهحو.  ریختمی   جاده  در   را   آب  دهد،  آب   باغش  به  کهاین  جای به   بود،
 اگر. بود  شده جمع بود، کرده مسدود را فاضالب چاه که هاییبرگ پشت آب، از

  پشت  کسی. دادنمی  نشان واکنشی ،کنممی  نگاهش که شدمی  متوجه هم
 بود؛ هاپرده  پشت اش،همیشگی جای  اشصندلی . نبود «²کرافورد » پنی ی پنجره
 . بودمش ندیده  پنجره پشت  که بود روزی  چند اما

  کج   ساختمان  از   را  راهش   رسید،  مارویک  ی خانه   نزدیک  که  همین.  شد   رد  ماشینی
  اصال   انگار  بود،  خونسرد  چنانهم   راننده  ی چهره .  خورد   روپیاده  به  هایشچرخ  و  کرد

 دیگر  که حال. برگشتم آنا ی خانه به. بود نشده بود، کرده که کاری  ی متوجه
.  داشتم دوست  را خیابانمان تغییر. دم کر  کند را هایمقدم ،نداشتم  ای عجله 

  کنار  در بودن. مادرم مرگ از بعد مخصوصاا . بودم غریب و عجیب  کمی همیشه
 . بود خوب عقیده،هم های آدم 

  که  برقی  همان. بود  منتظر بودم، کرده ترکش که جایی  همان ط،حیا پشت در آنا
 دستم و رفتم کنارش. دیدم آنا های چشم در را بود ریچموند خانم های چشم در
 . گذاشتم دورش را

 .کنهمی  محافظت ما از خونه. بود تو با حق  -

 آرام لحنی با باید موضوع این دانستممی  چون آوردم؛ پایین را صدایم چنانهم
 . شدمی  گفته

 .کنهمی  مراقبت ما از -
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 . دونستممی -

 . نشست لبانش بر لبخندی . داشت عجیبی  آهنگ آنا صدای 

  محافظت   ازش.  شهمی  من  مال  که  دونستممی   شدم،  خونه  ردوا  که  لحظه  همون_  
 .کنهمی  محافظت من  از هم اون  و کنممی

 . خوبیه ی خونه -

 . خوبیه خیلی ی خونه -

 کنیم؟ دفن رو رائول الن باید -

 .بدیم  انجامش بهتره آره، -

 « دوم و  بیست فصل»

 

 

 حال در ی پشته  وی ر را خاک و  دادم فشار را  اشدسته  کردم، فرو خاک در  را بیل
 . بودند  شده پخش ای قهوه  خاک در سفید، هاییتکه. ریختم سرمان پشت رشد

  همان .  بود  اضحو  جوابش.  نبود  بحثی  هیچ  جای   کنیم،  دفن  کجا  را  رائول  کهاین  در
 دفن  که چیزی  اولین کار،  اول همان. بود مناسبی کامال جای  درخت، زیر گوشه،
  اش پوسیده  دن*ب  از پرهایش. درآوردیم خاک یرز از را، جغد یعنی بودیم، کرده

  دورش   ریزی   سفید  های کرم   آوردیم،درمی  خاک  از   را  بدنش   که  همچنان.  بود  ریخته
  آن  چیزی  وقتی. کردیممی  خاکش دوباره رائول، ندف از بعد  باید مسلما. جنبیدند
 .ماندمی جاهمان  باید شد،می  دفن گوشه
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 اما کردم؛می فکر کلی باید. بودم خوشحال تباب این از هم من و نزد حرفی آنا
 که این حس از گاهیهراز . بودند گذرا و مبهم گذشت،می سرم در که افکاری 
  بودم  دیده صبح که چیزهایی به این. مگرفتمی  شورهدل نبود، جایش سر چیزی 
 . پریدندمی  سرم از کردم،می فکر هاآن  به که همین اما شد؛می مربوط

  زده   بیرون  زمین  از  زیادی   های استخوان.  گرفت  درد  کمرم  که  کندم  ار   زمین  قدرآن 
  شان بررسی  که ندادم زحمت را خودم بودیم، کرده دفن را جغد که روزی  مثل. بود
 . خوردند  نمی  چیزی   هیچ  دردبه   شدندفن  جز  به  ها  مرده  و  بودند  مرده  هاآن .  کنم

 این به. بود آرام اشره چه ولی کشید؛می  نفس سختی.به کرد،می کار کنارم آنا
 حس اما کرد؛می اذیت را خودش قدراین نباید بود، باردار که حال افتادم فکر

 یبچه  نگران آنا اگرچه راند؛پ سرم از را فکر این ثانیه یک عرض در مبهمی تنبلی
 . شود  سرعتش مانع موضوع این نداد  اجازه اما  بود، اشنشده  متولد

 زمین  کافی  ی اندازه   به  کهاین  از  آگاهی  با.  کردم  خالی  را  بیلم  خاک  بار،  آخرین  برای 
.  کرد راست  قد کنارم  آنا هم  لحظه  همان . کردم راست  را کمرم  بودم،  کنده  را

  آن . کردیم نگاه دیگرهم به ای لحظه . رسید می هایمانانهش تا خاک های دیواره 
 صدایم  اما  ؛کنیممی  دفن  را  مرده  مرد  یک  چرا  که  بپرسد  خواستمی   سرکشم،  روی 
 . نیاوردمدر  را

 بیرون  قبر  از  هایمشانه   و  بازو  کمک  با  که  چنانهم .  انداختیم  قبر  در  را  هایمانبیل
  روی   زدم،   غلت  ،شده   کنده   تازه  ی پشته  ار کن  در.  دادند   صدا   هایمماهیچه   آمدم،می

 . برگرداندم رائول سمت به را رویم و ایستادم پاهایم

  دراز  را دستم. کرد جلب پشتش جیب به را  امتوجه کوچکی، ای نقره  و براق جسم
 درشدو ماشین سوئیچ. کشیدم بال را فلزی  ی حلقه  انگشتانم از یکی با و کردم
 .انداختم سرم  پشت را آن سپس  چرخاندم،  رنو در رضایت  با را آن. بود
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  گذاشتیم  زیرش را  هایمان بیل. آنا نه و بزنم دست رائول به  خواستممی  من نه
  از . افتاد قبر در محکمی  صدای  با او. غلتاندیم قبر ی لبه تا را خشکش دن*ب و

  خورده   پیچ  عجیب  ای زاویه   با  ردنش*گ.  بودیم   راضی  بود،  افتاده  شکم   روی   کهاین
 ریختن به شروع سپس. زدیم لبخند او به. بود زده زل ما به چشمش یک با و

 .کردیم خاک

 مدفون تیره خاک و هااستخوان زیر هک رائول دیدن اما رفت؛می پیش کند کار
 نابود خاک زیر آرامی به که کردم تصور را او. بود بخشذت *ل خیلی شد،می
 حیوانات  های استخوان  با  ایشهاستخوان  و  مخلوط  خاک  با  تنش  گوشت  ،شد می

 پشتم و پاها از عرق. گرفت امخنده . بود قشنگی تصور. شدند می یکی کنارش
  فی  ناهار، از بعد کمی. شدمی تبدیل گل به و ترکیب، تنم ی رو  خاک با چکید،می

  به   و  افتاد  ما  به  چشمش .  کند  آویزان   را  هایشلباس   تا  آمد  حیاطش  به   ریچموند
  داشتن . دادم تکان سر برایش  هم من . داد تکان سر اه،کوت سالم،  ی نشانه

 برای.  شد  پر قبر  تا  ریختیم،  خاک  قدرآن  آنا  و  من.  بود  خوب بامالحظه  ی همسایه 
 دیگر که وقتی. زدیم می  ضربه رویش هایمانبیل پشت با باید خاک، شدنصاف
 جاهای   از   کمی  فقط  خاک،  ی پشته   نهایت،  در.  پریدیم  رویش   پا  با  نبود،   کارساز  بیل
 : گفتم. ایستادم عقب. بودم  راضی کار ی نتیجه  از. بود تربرآمده حیاط دیگر

 . نباشی خسته -

 . زد کنار صورتش  از را اشژولیده  موی  تار آنا

 .کردی  کمک که ممنون -

 . بدی  انجامش تنهایی بذارم  تونستمنمی . کنم می خواهش_ 

 . دادم  بیرون آرامی  به را آن و کشیدم  عمیقی  نفس

 .بیاد بارون  زودی  به قراره -
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  بیرون   های خون   بارون،  این.  داده  ترتیب  شدیدی   بارون  حتما  هلن.  شدم   متوجه  -
 . شوره می  رو خونه

  بپوشونی؛   رو  اون  که   باشه  حواست.  هست  اتخونه   هال  ی پنجره   توی   سوراخ  یه  -
 . شهمی  خیس تفرش وگرنه

 دم ش خیره قبر  به بودم،  کرده کج  را سرم  که طورهمان 

 . بگیرم دوش باید باشه؟. خونه  رممی من -

 .جو زنممی  حرف باهات بعدا. طور  همین  هم من. آره  -

 .آنا خداحافظ -

 روی  از را ماشین سوئیچ تا ایستادم زدم،می  قدم پشتی حیاط در که همچنان
 را امخانه حیاط به برگشت کوتاه راه و زدم قدم خانه اطراف سپس بردارم؛ زمین
.  بود ایستاده جاده، سمت آن باغش، کنار همچنان کورور آقای . فتمگر  پیش در

  تکان  دست رایشب. بود  گرفته پایش سمت به  چکید،می  آن از آب  که  را  شلنگ
  دستشان  از کمی. بودند برنگشته هنوز هایمگربه . داد تکان دست هم او. دادم
 مطمئن. ندکردمی خرخر رفتم،می  مارویک ی خانه به  هروقت. بودم شده  راحت
  و راهرو در  که  طورهمان  خاک های تکه. نداشتند  دوست هم را خاک بوی  بودم
 . یختندرمی  زمین روی  گذاشتم،می  قدم هاپله 

 هایلباس  که همچنان و گرفت را اطرافم بخار، از ای دسته. شد  گرم  زود حمام
  دور  را هاآن  باید. کرد تار را  آینه انداختم،می  وان  در  و آوردممی  در را امخاکی
 . رسیدممی   آن به بعداا  باید که بود کاری   این اما انداختم؛می

 برای  و شستم را تنم آرام. دادمی دردناکم های ماهیچه به خوبی حس گرم، آب
 . بشویم را موهایم دوبار، شدم مجبور کنم، پاک را سرم به  چسبیده خاک کهاین
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 پادری روی  ای لحظه . شدم زنده هدوبار  کردم احساس آمدم، بیرون حمام از وقتی
 از آب  های قطره کردم، می نگاه دستم به رضایت با که همچنان. ایستادم حمام
 .نبود مهم برایم اما چکید؛می تنم

 که  زیادی  سیاه های رگ . بود شده  کنده زخمم چسب کندیم،می  قبر که موقعی
  تا  را ردش .داشتم دوست را بود  شده پخش  بازویم تا و دستم انگشتم،  روی 
 فکر  این  به.  بود  شده  تمام  دستم  مچ  از  قبل  کمی.  کردم  دنبال  بود،  رفته  که  جایی
  مغزم   به  وقتی  داشت  حسی  چه.  بگیرد  را  تنم  کل  تا  کشیدمی  طول  چقدر  که  کردم
 تمیز لباس تا رفتم سپس. شد می جالب احتمالا . خندیدم قلبم؟ به یا رسید؟می
 .کنم پیدا

  دادم   فشار   را  دکمه.  زد   چشمک   گیرشپیغام  چراغ  شدم،   رد  نتلف   کنار  از   که   همین
 گیرپیغام   رد  لوکاس  صدای .  دادم   گوش  پیام  به  پوشیدم،می  لباس  که  طور همان   و

 .بود فهم قابل همچنان اما شد؛می  وصل و قطع

  به   اگه  خونه؟ ...  آنا...  خودت  خوبه؟  چیزهمه   بدونم   خواستممی .  منم  جو،   سالم  -
 ... تونممی ید،داشت احتیاج من

  در  نداشت حق  لوکاس. کنم پاک را پیام تا دادم  فشار  را دکمه. بود اعصابم روی 
 به که نبود او به نیازی . نداشتیم مشکلی هلن و اآن من،. کند دخالت ما زندگی
 .بزند گند چیزهمه 

 و زمین کاشی روی  رائول، خون. برگشتم آشپزخانه به بعد و بافتم را موهایم
  پیدا   شوینده  مواد  کمی  گذاشتم،  جوش  را  کتری .  بود  شده  خشک  ال،یخچ  ی گوشه 
 دردناکم های دست  از هم دیگر ساعت چند تا کردم راضی را خودم سپس و کردم
 جا به  زمین  روی   رنگیکم  های لکه .  شدند  پاک  زحمتی  هیچ  بدون  هاخون .  بکشم  کار

 مسیر  های لکه   و  کردم  دنبال  در  تا  هال  از  را  خون  های قطره .  نبود   مشکلی  اما  ماند؛
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  راهرو   مسیر  در   بود،  برداشته   رائول   که  را  آنا   عروسک.  کردم  پاک  هم  را  خانه   ورودی 
  نمناک  ای پارچه با را آن . بود کرده  ب *را*خ  را صورتش  خون،  از  ای قطره . کردم پیدا
  را  آن و نشود پاک صورتش، ی شده  نقاشی  اجزای  که بودم مراقب. کردم پاک

  خالی  شوییظرف در  را سطل آخرین آب که موقعی. گذاشتم طاقچه روی  دوباره
  زنگ  که را متلفن تا رفتم پایین ی طبقه  به . بود شده  شام وقت  تقریباا  کردم،می
  آوردم،  میدر  کشو از را غذایم که طورهمان و برداشتم را آن. کنم پیدا خورد،می
 . گذاشتم بلندگو روی 

 . سالم -

 ومد؟ نی برات پیامم. لوکاسم جو، -

 . شتمندا دادن جواب ی حوصله  فقط چرا؛ -

 . شد سرد لحنش

 . افتاده اتفاقی کردممی  فکر مدام. بودم شده نگران! واقعا؟ -

 . مالیدم زمینی بادام ی کره  رویش و گذاشتم بشقاب  در نان ای تکه

 . بشی نگرانش که نیست چیزی . افتاد اتفاق چیزها خیلی -

  باشد  کرده قطع را گوشی که بودم  امیدوار. دنیام تلفن از صدایی ای لحظه  برای 
 : گفت که

 خوبی؟ ! رسیمی نظر به عجیب جو، -

 .خوبم من -

 .بزن  پلک دوبار ته،گرف  گروگانت کسی اگه -
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  و  دردناک هاییماهیچه با بعدازظهر، این در  اما خندیدم؛می اششوخی  به باید
 . بود عذابم ی مایه فقط گرسنه، شکمی

  هست  کمکی  کردم حس هروقت. بدم انجام باید  که هست  اکاره خیلی ببین، -
 . باشه چیزی  کنمنمی  فکر اما زنم؛می  زنگ بهت بدی، انجامش که

 ... نگرانم داری  اقعاو! جو -

 . کردم  قطع را تلفن

.  بود  بدجنس  مادرش  مثل.  نداشتم  را  جانبشبه   حق   صدای   آن  شنیدن  تحمل  دیگر
 عجیب جو این از چقدر کهاین به و زندبیاندا دست مرا دور همان از خواستندمی
  لوکاس  اگر. دهمنمی فرصتی چنین هاآن  به دیگر خب،. بخندند بهترند، احمق، و
 تقریباا .  نداشت  خوبی  ی مزه   ساندویچم.  کنمنمی   باز   رویش  به  را  در  بیاید،  دنمدی  به

  گوجه  سس رویش فرنگی، توت مربای  جای  به فهمیدم که بودم کرده تمامش
  را آن  پس. داشت زیادی  زحمت جدید، ساندویچ کردندرست . بودم یختهر فرنگی

 که  بود  هم  دیگر  کار  یک.  انداختم  ظرفشویی  ماشین  در  را  بشقاب  و  خوردم  آخر  تا
 آشپزخانه میز روی  از را رائول ماشین سوئیچ. دادممی انجامش عصر باید

 دیگر  هوا.  رفتم  نبیرو  و  کردم  فرو  جیبم  در  حوله  یک  پوشیدم،  را  ژاکتم  برداشتم،
  بادقت .  زدم   قدم  مانخیابان  در.  نشوم  دیده  تا  کردمی  کمک  این  و  بود  شده  تاریک

  کسی هیچ تقریباا . کردم نگاه شد،می متصل آن به که ای جاده  و ورودی  مسیر به
 . بود آرام خیابان. کردندنمی   نگاهم بودند، که هم  هاییآن . نبود بیرون

.  کردم پیدا بلوط بزرگ درخت کنار ،جلوتر خیابان دو ار  رائول قرمز در دو ماشین
  حس .  بلعیدمی   مرا  داشت  اش،چرمی   دارپف   صندلی.  شدم  سوار  و  کردم  باز   را  درش

  در   کنم،  روشن  را  موتور   کهاین  از  قبل  و  کردم  کنترل  را  خودم  اما  بود؛  آوری چندش
 مسیر. برسم ساحل تریننزدیک به تا کشید طول ساعت یک از بیشتر. بستم را
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  را  ماشین. بردم ذت *ل رانندگی  از بگذریم، که  چرم آورچندش حس از . بود زیبایی
 . کردم پارک شد،می  دیده ساحل که جایی

  بیرون   ماشین  از  که   طورهمان   باران،  های قطره .  بگیرد  سر  باران  که  بود  الن  همین
. کردمی  پخش صورتم روی  را موهایم تندی  باد و خوردندمی  صورتم به آمدم،می

  هوای   تحمل  شانسرنشینان.  بودند   کرده  پارک  اطراف  ماشین،  شماری انگشت   تعداد
 تحمل قابلغیر را دریا زمستان کهاین از قبل تا بودند خریده جان به را نامساعد

  جیبم  از را حوله. نبود نزدیکم کسی اما بگذرانند؛ کنارش را بعدازظهر  آخرین کند،
  خیلی .  کردم  تمیز  را   ماشین  در    خارج  و  داخل  و   چرمی  های لیصند  فرمان،.  آوردم در

 فکر که ندهرچ کنم، تمیز را بودم زده دست که هرجایی تا دادم خرج به دقت
  به مظنون من. کنند پیدا را انگشتم اثر که باشد داشته اهمیتی خیلی کنمنمی 

 های پایگاه   از  کدامهیچ  بنابراین  بودم؛  نشده   مرتکب  جرمی  اصالا .  آمدمنمی   حساب
  که  بودند معتقد ها آن  هرچند. نبودند انگشتم  اثر تطابق  پی در  پلیس، اطالعاتی 

 جایهیچ  در  انگشتش اثر اما باشد؛  داشته دست ولرائ ناپديدشدن در  باید آنا
  سوال  اشهمسایه  از  که  رسید نمی  فکرش به کسهیچ . شد نمی  پیدا ماشین
 بپرسند؟  باید چرا  اصالا . بپرسد

  کسی  آوردیم،می  شانس  اگر. گذاشتم باز را در  و کردم رها جاهمان  را یچسوئ
  احتمالا  نه، که اگر. گذاشتنمی  جابه آن از ردی  هم بعد و  دزدیدمی را ماشین
  نامزدش . کرده  غرق دریا در را خودش رائول  که رسیدمی  نتیجه  این به  پلیس

  افسردگی  کنند فکر که دنبو بعید  هم قدرهاآن  بود، کرده  ترکش پیش چندهفته
  سرد  و  درشت  قطرات  و  باد  مقابل  را  سرم  سپس  گذاشتم،  جیبم  در  را  حوله.  داشت
 را فرصت این من به. نبود مهم برایم اما بود؛ راه کلی هخان تا. کردم خم باران
 .کنم پر پوچ افکاری  با را ذهنم تا دادمی
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 __________________________ 

 

 «سوم  و  بیست فصل»

 

  را  ژاکتم. گرفت سر شدیدی  باران گرفتم، پیش در را خانه راه کهاین از بعد  کمی
.  شدم   آب  خیس  که   نکشید  طول  یخیل  اما  گرفتم؛  پایین  را  سرم  و  پیچیدم  دورم 
 کههمین .  بود  گرفته  فرا  مرا  خوشایندی   سردرگمی  اما  رفتم؛می  راه  ساعت  چند  باید
.  باریدمی  نمنم  دیگر  باران  و  بودم  رسیده  مانخیابان  به  که  دیدم  کردم،  بلند  را  سرم

  گذشته   شبنصفه   از  حتما  که  اگرچه  رسیدم؛  خانه  به  زود  قدراین   که  کردم  تعجب
 .دبو

  که ندادم زحمت خودم به حتی . نبود چسبدل قدر این وقت هیچ  خوابمتخت
  بالفاصله . رفتم پتو زیر و آوردمدر را خیسم های لباس فقط. کنم خشک را خودم
 ی خانه های چراغ شدن روشن و خاموش حتی. آمد  سراغم به عمیقی بخوا

 حالبااین  بود؛ شده مامت باران شدم، بیدار که بعد  روز صبح. نکرد اذیتم مارویک
 را هایمچشم  شدم، بلند. چکیدندمی هادرخت و خانه بام از هنوز آب قطرات
 هایملباس باید. رفتم دادم،می  انجام باید روزآن  که  هاییر کا سراغ  به  و مالیدم

  حتی  بودم،  پوشید قبر کندن  موقع که  هاییلباس آن فقط نه . انداختممی  را
  زباله  های کیسه  در  را  هاآن .  انداختممی  باید  هم  را  بودند  شده  خیس  که  هاییآن 

  بودند،  خیس هنوز که هاییتاب روی  ای خانواده . بردم پارک نزدیک و  انداختم
  فرو  بزرگ ای زباله  سطل  در  زور به  را هاآشغال که را من اما ند؛کردمی بازی تاب
 در رائول که را قتحقی این تا بود دیگری  سرپوش این. نکردند  نگاه کردم،می

 . کند مخفی ،بود آنا خیابان
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  شک. شدم ترسبک کردم احساس گرفتم،می پیش را خانهمسیر  که طورهمان 
  حرف  هم کلمه  یک هاهمسایه . بود شهایلباس  شستن درحال آنا که نداشتم

  گشت؛ برمی مارویک ی خانه  به رائول ناپدیدشدن از سرنخی هم اگر. زدندنمی 
 . زدم  پوزخند شدم،می  امخانه وارد که همچنان. بودمی درکیم باید حداقل

  یا  آمده  رائول   از  اسمی   ببینم  تا  کردم  تماشا   را   اخبار.  شدند   سپری   سرعتبه   روزها
 با. بود شده ذکر اطالعات برای  پلیس درخواست قسمت در باریک فقط اما نه؛

 یک هاآن  برای  رائول ی پرونده  که شدم متوجه اخبار،  لی لبه از تیترها، خواندن
  اهمیت  بچه یک شدنگم ی اندازه  به بالغ  مرد یک شدنگم. نبود فوری  ی پرونده 
  خانه  در ،اطراف های ایه همس ی بقیه مثل هم ما. ندیدم را آنا زیاد دیگر. نداشت 
 دفن  با  اما  دادیم؛می  تکان  دست  همدیگر  برای   هاحصار   پشت  از  هرازگاهی.  ماندیم
 . بودیم  راضی  بابت  این  از  هردو  کنممی  فکر  و  بود  رفته  بین  از   نماصمیمیت  رائول

 از ای گوشه . ترسیدندمی خانه از کنممی  فکر. بودند  شده گم هایمگربه ی همه 
  بودم؛ عاشقشان قبالا . بود آسانی کار دادنش تسکین اما بود؛ هاآن رگیرد ذهنم
 ها گربه.  نداشتم  هاآن   به  احساسی  هم  قدرهاآن  اخیراا   اما  شان؛پرستیدممی   حتی
  نشود،  هم  اگر. شود پیدایشان روزیک شاید. بودند  امدارایی از بخشی  فقط
. پختمنمی   هم  کیک  دیگر.  نیاید  چشمانم  به  خواب  نبودنشان  از  که  نبود  طوراین

.  زدم می   زل  تلویزیون،  برفکی  کانال  به  یا  دیوار  به  نشستم،می  هال  در  روزها،  بیشتر
  آب   باغم  به  که  بود  حدی   در  فقط  تحرکم.  کردممی   آرام  را  ذهنم  ترراحت   طوری این

 انجام  بادقت ربات، مثل را کارهایم. بپزم غذا یا کنم آویزان را هایملباس  بدهم،
.  کردممی تمام را کارم مشخص، زمان یک  در هرروز و زدممی زل آن به. مدادمی

 . بود بخشآرامش چیزهمه . نزد زنگ  دیگر هم لوکاس

  به  پنجره از چشمم لحظهیک  رفتم،می آشپزخانه به هال از که بعدازظهر روزکی
  نگاه  با و ایستاده پنجره پشت بود، داده  کنار  را اشخانه ی پرده . افتاد آنا
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  نشان  واکنشی او اما کردم؛ بلند برایش را دستم. بود زده  زل  من به وتشتفابی
 محو تا کردم روشن را تلوزیون و فتمر  امموردعالقه  صندلی  سمت به دوباره. نداد

 . بگیرم آرام و شوم  برفکش تماشای 

 همچنان  که  دیدم  را  آنا  و  شدم  بلند.  بدهم  آب  هایمگل  به  تا  رفتم  بعد،  ساعت  دو
  اش،ریخته  همبه موهای  بود، کرده پف چشمانش  زیر. بود ایستاده  پنجره پشت
  نداد؛   نشان  واکنشی.  بردم  بال  را  دستم  سالم،  ی نشانه   به  دوباره.  زدنمی  برق  دیگر
  اتفاقی   هر  کنیم،می  که  هرکاری .  نبود  درست  این.  ریخت  دلم.  نمیزد  هم  پلک   حتی
 . نیست درست افتد،می  که

 حیاط  به  تلوخوران  و  شدم  رد  لباس،  از  پر   لباسشویی  ماشین  کنار   از  لرزان  پاهایی  با
  و  خنک  روز کهینا با. کردم  بسته و باز خورشید  روبه را چشمانم. رفتم پشتی
  نگاه  راستم سمتبه . گرفتنمی  را امکننده  کالفه ی شوره دل جلوی  اما بود؛ خوبی
  شده  ترازهم زمین با الا کام باران، لطف به. بود مشخص حصار بالی  از قبر،. کردم
  هم یادش به حتی دیگر وقتآن . شدمی  مخفی هادرخت  برگ  زیر زودی  به. بود
 :گفتم بلند. افتادمنمی 

 !نه -

 . بچرخد سرم در کهاین تا داشت بیشتری  قدرت جوری این کردممی  حس

 !کافیه نه،. نبود درست چیزی  یک. نبود درست چیزی  یه -

 کردم  فرو  موهایم  در  را  هایمدست .  برگشتم  امخانه   به  دبلن  های قدم   با  و  چرخیدم
. بود  رفته  بالتر  بازویم  از  سیاه،  خطوط.  خاراندم  را  سرم  زدم،می  قدم  که  همچنان  و

 . بود گذشته  آرنجم از صبح امروز

 !نبود نبود، نبود، درست -
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  تم نداش  امزندگی   در  را  کسیهیچ  لوکاس  جز  به.  برداشتم  هال  میز  روی   از  را  تلفن
  را  آن  بعد . خورد بوق باریک  تلفن. گرفتم را اششماره  پس. بزنم زنگ او به که

  زنگ  اگر. بزنم زنگ او به توانستمنمی  که گفت می  من  به حسی  یک. کردم قطع
  زدم،می  قدم که طورهمان . انداختممی دردسر به را آنا هم و  خودم هم زدم،می
 باید کارچه ببینم تا کنم  خالی را مذهن کردم  سعی. زدم ضرب صورتم به  تلفن با

 .بکنم

  سمت  آن دوستم،. کردم خم بود، آنا ی خانه سمتبه که ای پنجره  پشت را خودم
 چند . بود ایستاده حرکتبی واکنشی، هیچ بدون شیشه، لیه دو پس در صار،ح

 .بود جاآن  که شدمی  ساعتی

.  نبود ناآرام  قدراین وقتهیچ خانه،. بود همین مشکل. شد آشکار  برایم واقعیت
 تحت  را  من  طوراین  وقتهیچ.  بود  نگذاشته  تأثیر  خیابان  های آدم   روی   وقتهیچ
  بود،   شکمش  در  که  چیزی  خاطربه!  نه  آنا  نه،.  بود  آنا  خاطربه.  بود  نداده  قرار  تاثیر
 .بود  عجیب اتفاقات این ی همه  باعث که ستچیزی  همان این. بچه

 هنری،  یعنی  احضارگر،.  بودم  نشده  موضوع  این  ی متوجه  بالا ق  چرا  که  شدنمی   باورم
  از   را  دشخو  وقتی  حتماا .  کردمی   مخفی  همسرش  از  که  داشت  رازی   هلن  که  گفت
  و  خودش  زندگی بود بهتر که رسید  نتیجه این به. بود باردار کرد،می  پرت پنجره

  و  کشندب زجر شوهرش دست از هردو که باشد این شاهد تا کند فدا را فرزندش
  هلن  به  شبیه وضعیتی تقریباا  جوان، زن  این. بود کرده  پیله آنا به خاطرهمین به

  و  کردن فرار به شدن، مخفی به شدید نیاز خشن، همسر پنهانی، ی بچه . داشت
 .ماندن  امان در

  این  و بود شده جنون  دچار مارویک، یخانه جدید ساکن از  حفاظت برای  هلن
 . کردمی  نابود را کسهمه و چیزهمه  داشت
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 پنجره ی شیشه  روی  را دستم دهد، نشان  واکنش من به آنا کهاین  امید به
  را  دهانم آب. بود مانده خیره امشانه پشت ی جای  به تفاوتشبی  نگاه. گذاشتم
  دستبه دست   بود،  جوشیده   درونم  که  خشمی   و  ترس  درماندگی،  حس.  دادم   قورت 
 . کنم کار چه باید که فهماندند من به و دادند هم

  دیگر . بود  زده زل من به روحش بی چشمان با آشپزخانه، ی پنجره روی  عروسک
  سپس . گذاشتم شیشه سمتبه  را یشرو. کنم تحمل را نگاهش  توانستمنمی 
 . کردم  روشن را فر و برداشتم را امعالقه  مورد داردندانه   همزن و کاسه

  نهایت، در . بود کم اماولیه  د موا از بعضی  یعنی این و بودم نرفته خرید اخیراا 
. کند  کفاف  قنادی   ی خامه  و  مربا  با  اسنفجی،  کیک  یک  برای   که  داشتم  مواد  قدرآن 

  زیبایی   از  و  آمدم  وجدبه   بالاستفاده  الک  سنگینی  حس  از.  کردم  الک  ار   خشک  مواد
 آخر، در و کردم اضافه را شکر. بردم ذت*ل شد،می سرازیر کاسه به که آردی 

  مادرم   برای .  بردارم  را  چینی  ظرف  تا  کردم  باز  را  امآشپزخانه  انتهای   ابینتک  بالترین
  تمیزکردن  موقع بار چند . اشت گذمی  تختش  کنار ی قفسه  در  همیشه  را  آن. بود

  مرگش   از   قبل  تا.  نکردم  توجه  آن   به  خیلی  که  بود  اهمیتبی  قدرآن   اما  دیدمش؛
  بود؛   چه  که  فهمیدم  من  و  مدآ  اشقانونی  پزشک  جواب  کهاین  تا  نداشت  اهمیتی

 !ُید

  کامالا  هنوز. بود کرده  مسموم ذره،ذره  را  خودش مادرم که بود این دیابت از بدتر
 دنبال  کند؟ تشدید را اشبیماری  عالئم روشی یک به خواستمی . چرا ممفهنمی 
  طور همان  کند؟ امتنبیه تا کرد را کار این یا بزند؟ زنگ دکتر به تا گشتمی  بهانه

 کرد؟می  خیس  را تختش آوردم، می  دیر را شامش اگر هک

  انهرکدامش اما کردم؛ سرهم احتمال هزارجور ذهنم در مرگش، از بعد روزهای 
  کردممی   فراموش  هربار   که  کردممی   تصور  را   مادرم.  دادمی   آزارم  قبلیش  از  بیشتر

  ینیشیر او به کردمنمی  قبول که هروقت یا بیاورم وقتسر را اشدنی *شی*نو
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  را  ُید آن از انگشت سر یک خوراندم،می  دارو او به زوربه که وقتی یا بدهم
 . خورد می

 کردم،می   ناراحتش  که  دفعه  هر  اما  بود؛  نزده  فحر   شیشه  آن  بهراجع   هم  کلمه  یک
  سنگ   به  سرم  وقتی.  بود  این  تنبیه  قشنگی  و   شدمی   ترغیب  مرگ  به   بیشتر  کمی
 . بود  شده دیر جبران، و خواهیعذر  برای  دیگر که خورد

 گرفته ی شدید  دردسر. بود  برایم سختی خیلی روز  مرد،  مادرم که روزی  نهایت،در
.  شوند تار هایمچشم و بگیرم  تهوع حالت شدمی  باعث  که هاییهمان  از. بودم
  موضوع   این.  آمدنمی   خوشش  امشدن مریض   از  وقتهیچ .  بود  شده  پرتوقع  مادرم

 و زیاد کارهای  تا کردمی  مجبورم همین خاطربه . کردمی  دور توجه مرکز از را او
  زمانی  که جایی اطراف  پتو، کردن مرتب دوباره. بدهم  انجام برایش ارزشیبی

  خوشش   بود،  خورده   که  چیزی   از   چون   خنک،  آب  لیوان   یک  آوردن.  بودند  پاهایش
  ه افتاد زمین روی  پیش، ساعت  یک که ای اضافه  بالشت  برداشتن و  بود نیامده

.  کردمی درد عجیبی طرزبه  سرم. بود شده لبریز صبرم دیگر ،بعدازظهر  اواسط. بود
  بیرون  خانه از پس، . کنم تحمل را صدایش توانستمنمی  هم،  لحظه یک دیگر
  رفتم   بکشم،  دراز  رویش  توانستممی  و  بود  سایه  در  که  باغ  نیمکت  سمتبه .  آمدم

 برد  خوابم.  نبود  تأثیربی .  بگیرد  را  نور  جلوی   تا  گذاشتم  هایمچشم   روی   ای پارچه  و
  موجی .  بود  مرده  مادرم  و  بود  شب  شدم،  بلند  که  وقتی.  خوابیدم  ساعت  چند  تا  و
  زدند می  چنگ  دلم  به  دیگری،  از  پس  یکی  که  خاطراتی  گذشتند؛  ذهنم  از  خاطرات  از
  سفید  پودر به مدتی برای و بازکردم را شیشه درپوش. بودند افتاده جانم به و
  قصد  مادرم شب آن کنم فکر. بود ای کننده ناراحت ی لحظه. شدم خیره اخلشد

  از مردن به تمایلی هیچ همآن  از قبل و نبود افسرده. بکشد را خودش نداشت
  کشتن  به را او ُید از مقدار آن که بود نشده متوجه احتمالا . نداد نشان خودش

.  نوشت توانستمی  که  را ای هنام ترینرحمانه بی  بعد  و  خورد را آن  اما داد؛می
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  غرق خودشان در مرا خواستندمی انگار. آوردند  هجوم ذهنم به کلمات از موجی
 .کنند

  که  داشت خواهم فرزندی  تر،عادلنه  دنیایی در! دانممی مرگم رمقص را تو»
 .« باشد  داشته دوستم باید که طورهمان 

.  بودم خوانده بارهزار را نآ مادرم، مرگ از بعد روزهای . بودم حفظ را یادداشتش
  به  را پلیس طبیعتاا  ُید،  با مسمومیت بر تأکید با قانونی، پزشک  گزارش انتشار

  کامالا  موقع  آن  اما  شد؛  برداشته  گردنم از  تقصیر درنهایت. شتدا وا  تحقیقات
  مراسم   وقتی  و  کردم  قایم  را  چینی  ظرف.  مرد  من  خاطربه  مادرم  که  بودم  پذیرفته

 قاشق  دو  و کردم باز  را درش. آوردم  بیرون را  آن  شد،  تمام پلیس یبازجوی  و دفن
 فر از وقتی. ریختم امعالقه مورد  «¹دارادویه » کیک در را سفید پودر از خوری غذا 

 نشستم  و  ریختم  تازه  ی خامه  کاسه،  در  زدم،  برش  یک  خودم  برای   آوردمش،  بیرون
  بعد  که چیزی  از. نداشتم  را جرأتش. زدم زل کیک به ساعت سه. بخورم را آن تا
 و مادر  که هاییبچه برای  عذابی چه جهنم در. ترسیدممی  بود، انتظارم در مرگ از

  به. انداختم را کیک تکه آن درنهایت شد؟می تعیین بودند شتهک را پدرشان
 : گفتم خودم

  خواستی  که هروقت. دارم می  نگهش روز  چند. داری  رو کیک ی بقیه  همچنان»
 .« خوریش ب تونیمی

 ام خانه به لوکاس کهاین جز نیست؛ یادم زیادی  چیز موقعآن  از. گذشتند روزها
  داد،می   اهمیت  من  به  بیشتر  رسیدمی  نظربه  که  بود  امخانواده   عضو  تنها  او.  آمد
 در کرد پیشنهاد. بود  شده نوشته مادرم ی نامه وصیت در امدرباره  که چیزی  تا

 بودم   بدی   شرایط  در   چقدر  دانستمی  دانمنمی .  ندک  کمک  من  به  خانه  کردن  تمیز
 مرا  بود گرفته خود به دلواپس و آهسته محتاط، لحنی که صدایش اما نه؛ یا

 از مرا کهاین جدای . داد انجام برایم خوبی کارهای  اما کرد؛می  دلسرد شدیداا 
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  پیدا  هم را بود  شده قایم کابینت های وسیله  پشت که مدارکی درآورد، آشفتگی 
  به را نصفش و مادرم به را اشدارایی  نصف اشنامه وصیت در پدرم ظاهراا . کرد
 یا کردمی  حسودی  احتمالا . بود دهکر  کتمان را امارثیه  مادرم. کرد واگذار من
  گفت می  من به  همیشه. کنم ترکش  باشم، تأمین مالی نظر از اگر که  ترسیدمی
 ای توجه   قابل  مقدار  که  دادمی   نشان  قاورا   اما  رسد؛ می   خودش  به   پدرم  دارایی   تمام
. کردمی  کفایت زندگی،  سال شش پنج، برای  مقدار، این. بود رسیده من به ارث
  بزرگ   آن  در  که  شهری   از   دورتر  جایی.  بخرم  خانه  یک  خودم  برای   آن  با  ستمتوانمی
 . شده  تسخیر ای خانه  کنار در جایی قضا، از. بودم شده

  برای   فقط   کنم،   استفاده  آن  از  کهاین  برای   نه  آوردم،  دیدج  ی خانه  به   خودم   با  را  ُید
  و  کمتر شدند، تبدیل هاماه  به هاهفته  وقتی . باشد جاآن  احتیاط  محض کهاین
. بود جاآن  که کردممی فراموش کامالا  روزها بعضی. کردممی  فکر آن به کمتر

  آن  و برداشتم سفیدش های دانه  از پر سر پیمانه یک. کردم فرو ُید در را قاشقم
  قبل تا بخورد را آن که هرکس . نداشت  خاصی ی مزه  و بو. کردم پخش آرد روی  را
  به   را  مرغ  تخم  و  شیر  کهاین   از   قبل.  شودنمی   وجهمت  نشود،  تشنج  دچار  کهاین   از

 برای  قاشق   چهار.  ریختم  داخلش  ُید  غذاخوری   قاشق   چهار  کنم،  اضافه  خشک  مواد
  ترکیب  باهم زیبایی به  مواد. بود کافی بخورد، ار  کیک این از تکه یک که  کسی
 .ختمری  تابه  در  را  خمیر  سپس.  نزنم  ناخنک  آن  به  تا  گرفتم  را  خودم  جلوی .  شدند

  داد می  فرصت  من  به  این.  شستم  را  هاظرف  بپزد،  کیک  بودم  منتظر  که  طورهمان 
 را یکمارو ی خانه پنجره، از عروسکم، با همراه. کنم بیرون سرم از را خشمم تا

  دادن  سروسامان  راه  تنها  این.  بودم  خوشحال  داشتم،  هدفی  که   حال.  کردم  تماشا
  خاموشی   در  و  شدمی   آرام   دوباره  خانه،.  نبینمش   دیگر  بود  قرار  اگر  حتی.  بود  آنا  به
 خالی  دیگر، ماه هشت جدید، ی خانواده  آمدن از قبل تا احتمالا . رفتمی فرو
 . ماندمی
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 « چهارم و بیست  فصل»

 

 

 

  قند  پودر با را رویش بپیچم، پارچه دورش کهاین  از قبل. دادمی  خوبی بوی  کیک
 همچنان آنا شدم،می  رد پنجره کنار از یوقت . رفتم بیرون خانه از و کردم تزئین

  پریده  رنگ و لغر اشچهره . کرد باز را در  ضربه، سه از بعد اما بود؛ ایستاده جاآن 
 را کیک! سوخت برایش  دلم. رسید می نظربه  مریض. بود قرمز هایشپلک و

 . گرفتم مقابلش

 . آوردم خوراکی برات -

 . ممنون -

  سمتبه   و  برگرداند  را  رویش .  بود   خفه  و  آرام   لی خی.  نبود  خودش  مال  انگار  صدایش
 کارهای  سراغ دردسربی . شدم  دونفره جمعی وارد  کردم حس. رفت  آشپزخانه
 . رفتیم مانهمیشگی 

 هایمان بشقاب  و زدیم  برش  را کیک ریختیم، هافنجان  در را  آن جوشاندیم، را  آب
  کردم  حس . ورم بخ خواستمنمی  من اما کرد؛  تعارف کیک من  به آنا. چیدیم را

 . کنم باز را صحبت سر جوری یک باید

 . بوده آروم چیزهمه  روزها این -

 . خیلی آره، -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 211 

  آنا . نشستیم مه  مقابل میز، پشت هردو، . بود ترتیره معمول از هایشچشم
 . کردم تماشایش زد،می  برش را کیک ی گوشه  که همچنان.  برداشت  را چنگالش

 خبر؟ چه  هاعروسک  از -

 .کنمنمی  درست دیگه هم من رن،نمی فروش -

 . داد  قورت و جوید را آن  گذاشت، دهانش داخل. برد  لبانش سمتبه را کیک

 .شد حیف -

 کیک از پر چنگال یک دوباره که رطوهمان . خوردمنمی  را کیکم چرا نپرسید
! نیست  درست  این.  بود  ریخته  همبه  سرم  در  چیزی .  کردم  تماشایش  داشت،برمی
 نشدم؟ متوجه زودتر چرا بودند؟ طوری این حال تا کی از. دیدمی تار هایمچشم
  باز  را هایمچشم تا زدم   پلک وقتی .  رفت  بین از امگیجی  حس. دادم  تکان را سرم
 را هارنگ  چندروز، این در کهاین  از. گرفت فرا را اتاق رنگ، از طیف نهزارا کنم،
 بود حالبی اشچهره . کرد اهمنگ هم  او. کردم  نگاه آنا به . شدم شوکه  دیدم،نمی 
.  خوردم هول افتاد،می  اتفاق داشت که چیزی  فهمیدن از. میزد  برق چشمانش و
 . گذاشت دهانش در را رشب دومین آنا. انداختم را امصندلی  و پریدم جا از

 جو؟  شده چی -

 !نه نه، -

 انجام  چهآن  از ناباور و زدهوحشت . بود شده برداشته هایمچشم  جلوی  از ای پرده
  و   برد  کیکش  سمت  به   را  چنگالش  ربات،  مثل  آنا.  شدم   خیره  خودم  به  بودم،  داده

 . کشیدم دستش از را آن و بردم خیز جلوبه . زد  برش دقت با را تکه سومین

 هیچ. بود  شده گیرغافل کمی فقط. نبود متعجب چشمانش اما زد؛ زل من به
  دوستم .  گرفت  فرا  را  موجود  تمام  ترس.  نبود  سنگینش  های پلک   آن  پشت  حسی
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  اشبچه و خودش کشتن برای  این. بود خورده قاشق  دو. بودم  کرده مسموم را
 . دادم  تکانش  و زدم چنگ را اششانه! بود؟ کافی

 !متاسفم آنا،! لطفاا . بیاریش بال باید -

  کمتر  و کمتر اشکلمه  هر که صدایی  با. زد  زل من به تفاوتشبی  چشمان با آنا
 . داد سر احساسبی و  آرام ای خنده  بود، دوستم صدای  به شبیه

 . بخورم  خواممی  بازم ست،خوشمزه ! شدی  عجیب  چقدر جو، -

 خوای نمی  که تو. کن  فکر اتبچه  به . سمیه  کیک این. کن گوش  من به ! آنا نه -
 نه؟  مگه بزنی؟ آسیب اتبچه  به

 .بود تشخیص قابلغیر حال صدایش. شد باز هم از لبخندی  با لبانش

 ... با بهتر طوری این شاید -

.  شد   گرد  هایشچشم  و  چرخید  سمتی  به  صورتش.  زدم  گوشش  زیر  قدرتم  تمام  با
  افتاده   اشپریده   رنگ   ست*پو  روی   صورتی،  لکی.  گذاشت  اشگونه   روی   را  دستش

 .داد خشم به را جایش و  رفت هایشچشم  از  ترسناک برق آن. بود

 !نزن دست من به -

 ... آنا کن؛ گوش -

  به  برخورد از نفسم. شدم زمین نقش  من  و شدیم گالویز. شد  ور حمله  سمتمبه
. نکنم حرکت تا گذاشت  امنه *ی *س روی  را زانویش و داد هلم. آمد بند زمین

  خشم  از  صورتش  تمام بگیرد، هایشدست  با را گردنم کردمی  تقال هک همچنان
  بسته  را گلویم راه و کرده امخفه  دستش با اما بزنم؛ حرف کردم  سعی. شد سرخ
 و  کردمی   کمک  او  به  ارتفاعش  اما  بزنم؛  کنار  را  او  کردم  سعی.  زدم  پا  و  دست.  بود
  سپس . ودب رفته فرو گلویم در  شستش انگشت . نداشتم توان هم من
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  از   پا  و  دست   چهار.  شد   تبدیل  ترس  به  اشخشم   و  کرد  بسته  و  باز   را  هایشچشم
 . لرزیدندمی   بودند، ازدر  مقابلش  هنوز  که دستانش. شد دور من

 ... من جو! نه اوه، -

 . داشتم نگه پا سر  را خودم دیوار به تکیه با و بگیرم نفس دوباره کردم سعی

 . دونمی م  بکنی،  رو کار این خواستینمی  -

 . شد  سرازیر هایشگونه  از  و زد  حلقه چشمانش  در اشک

 افته؟ می  داره اتفاقی چه جو، -

 .بمیریم  هردومون، یا ما، از یکی خوادمی کنم فکر. هلنه کار این -

 . کردم پاک را امپیشانی عرق آستینم با

 بشیم،  تسخیر  دوباره  کهاین   از  قبل.  کردم  شا سمی   من.  بندازی   دور  رو  کیک  باید  -
 . بده  انجامش زودتر

  به  سرعت به  و ایستاد پاهایش  روی  عجله  با سپس . نشست صورتش بر ترس
.  شد  راحت  خیالم  شنیدم،  که  را  زدنشعق   و  آب  شیر  صدای .  رفت  ظرفشویی  سمت

  که وحشتناکی بودی *ک  آن. بود عادی  هردوشان رنگ کردم، نگاه  هایمدست  به
 توهم یک فقط که  بودم امیدوار. بود رفته بین از آمد،می بازویم بالی  تا داشت
.  زدم  دور  را  آشپزخانه  میز  کشان،کشان.  بود  برگشته  بدنم  به  اکسیژن.  باشد  بوده
  با  که طورهمان . بود  پریده رنگش . داد تکیه بود، باز شیرش که  ظرفشویی به آنا
  از  آزادانه و شد سرازیر اشگونه  از اشک زد،می کنار را موهایش دستش یک
 . چکید اشنیبی

 اوردی؟ بال رو شهمه  -
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 . داد تکان سر

 !متاسفم خیلی خیلی -

  را  امشانه و کرد بلند  را دیگرش دست هم او. فشردم  آرام را اششانه دستم با
 . فشرد

  من  از کردممی فکر. کردم اعتماد بهش من چرا؟ اما بود؛ هلن  کار این گفتی -
 .کنهمی  محافظت

 . داد انجام خودش عجیب  روش  به رو کار این کنممی فکر -

 پر  بود باز که آبی شیر از را آن. برداشتم قفسه از لیوان یک کردم، دراز را دستم
 . کشید سر را لیوان آنا. دادم او به و کردم

  باخبر  وجودش از همسرش خواستنمی که ای بچه . مطمئنم. بود  باردار هلن -
  فکر  چون  کرد، پرت نجرهپ از رو خودش. گفتمی  هنری  که رازیه همون بشه،
 . بودند امان در بیشتر  مردند،می  اگه کردمی

 !کنهمی  من بهراجع رو فکر همین و -

  هم   باز  ببینم  تا  کردم  نگاه   هایشچشم  به  نزدیک   از.  کرد  باریک  را   هایشچشم  آنا
 . کشید دهانش  روی  را  دستش. نبود هایشچشم  در چیزی   اما نه؛  یا زنندمی  برق

 !خودش مثل دقیقا  یرم؛بم خواستمی -

  برای  تونستمی هم اون و شدی  نمی جدا ازش وقت هیچ دیگه طوری این -
 . کنه مراقبت  تو از  همیشه

 . دادم تکیه میز به را پشتم و بستم را آب شیر

 . رسید  رو رائول حساب کهاین از بعد مخصوصاا . نیست منطقی این -



 
 

www.cafewriters.xyz Page 215 

 . داد  لم ظرفشویی روی  دوباره و کشید پوفی آنا

 ... دفن رو  رائول واقعاا  ما. موندمی  خواب مثل. رفت یادم رو اتفاق این -

 ی بقیه  که طورهمان. زیاد خیلی هم اون . بود داده قرار تاثیر تحت رو ما هلن -
 رو هاهمسایه  از کدوم هیچ روزها این. داده قرار تاثیر تحت رو خیابان های آدم 

 . ندیدم

 فرو شان،بودم  نشسته  بود وقتخیلی  که امریخته  هم به موهای  در را دستم
 . کردم

 این تو حتی یا. نیستیم امان در ایمخونه این تو وقتی تا. بریم جااین از باید -
 ... خیابون

 . آره  -

  کرد  سعی  کرد،می نگاه اطراف به که طورهمان  و  گرفت فاصله ظرفشویی از آنا
 . بزند رکنا بودند، چسییده هم به عرق  از که را  صورتش روی  موهای 

 . بردارم رو هامعروسک  رممی  فقط -

 ! نداریم وقت! نه -

  سوق  جلو به مرا شدید نیازی  کردیم،می کار چه باید که شدم متوجه که حال
 . کشاندم آشپزخانه  سمت به را او و گرفتم را آنا بازوی . دادمی

 ترسریع چههر  باید . بده قرار  خودش تسخیر تحت  رو ما کنهمی  سعی  دوباره  -
. مونیممی  امعمه  و لوکاس پیش ... پیش . شیم  دور ازش تونیممی که تاجایی
 . کنیم کارچی که کنیممی  فکر وقتاون  بمونیم، جااون   روز چند دنمی  اجازه
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  رد  هاپله  از که طور همان  و داد  قورت را دهانش  آب. لرزیدند  آنا های ب *ل
 . شد خیره هاآن   به شدیممی

 . جاستاین م زندگی   تموم بردارم؟ چیز تا چند تونممی -

.  کشیدمی  طول  دقیقه یک فقط ساک، یک کردن  پر. رسیدمی  نظر به  منطقی
 را  هاعروسک  توانستممی  هم من کرد،می  جمع  را هایشلباس آنا که طورهمان 
  اما  بچسبند؛   ذهنم  به   داشتند   سعی   عنکبوت  تارهای   مثل  هافکر .  زدم  پلک .  بردارم
 !افتادمی  داشت اتفاقی چه فهمیدم. مزد  کنار را افکارم

  داره . کنی  جمع رو وسایلت  باید کنی فکر  که کنهمی  کاری ! هلنه کار  این! نه -
  رو  تو گذرونی،می شخونه  تو که ای لحظه هر چون! کنه تسخیرت کنهمی  سعی
 . گیرهمی مشتش توی  بیشتر

  او  به را  ایمباوره از کمی کردم  سعی. شدم خیره  هایشچشم به. شدم ترنزدیک
 . بفهمانم

  رو  وسایلت تا برگردیم دیگه  روز چند تونیممی  ولی  ریم؛می جااین  از اآلن -
 .برداریم

  فهمیده  دانستمنمی . شدم  رد کنارش از. داد تکان سر و فشرد هم به را لبانش
  که  بودم  مطمئن وجودم تمام  با. نه یا  بود دروغ  خانه  به برگشتن  قول که بود
.  شدیممی  قبلی ی خانواده  مثل. دیدیمنمی  را  مارویک ی خانه وقت  هیچ دیگر
  بودند،  پوشیده  پیژامه فقط که درحالی کنان،گریه بودم دیده  که  هاییهمان 

 ی خانه ها،آن مثل و برنگشتند وقتهیچ هاآن . دویدند می ماشینشان سمتبه
  می واقع ری دیگ آدم  پسند و استفاده مورد  که شدمی  تبدیل ای خانه  به هم آنا
 آبی  اتاق  بهراجع  دانستمنمی .  گرفتمی  کم  دست  را  آن  روی   هلن  ی سلطه   که  شد
.  کردندمی  فکری   چه  لبخندش  بدون  و  روح   بی  های   چشم  با  ها   عروسک  ی قفسه   و
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  بیرون  که  بودم  آماده.  گرفتم  را  دستگیره  دستم  دو  با.  دویدیم  ورودی   در  سمت به
 ،بود کرده ُپرش هلن که سردرگمی از را ذهنم و کنم استشمام را تازه هوای  بروم،
 ی دستگیره اما بودم؛ آزادی  ی آماده . ببینم را امخانواده که بودم  آماده. کنم پاک
 !شدنمی  باز در

 «پنجم و  بیست فصل»

 

 

 . دادم تکان را دستگیره

 ! چی؟ -

 اما  کردم؛ باز دوباره  و کردم  قفلش . کشیدم دست  در،  چفت روی . خوردنمی  تکان
 . نشد باز در. نداشت مشکلی فلق

 شه؟ نمی   باز چرا دونیمی! آنا -

  راهرو  به نگاهی تا برگشت بود، ایستاده نه*ی *سبهدست  که طورهمان  آنا
 . بیاندازد

 .بریم پشتی در از بیا نه؛ -

 به آشپزخانه از که همانطور. گرفتیم را دیگرهم  دست دویدیم،می  که چنانهم
  وقتی .  آمدمی   چشم  به   بیشتر  خانه  ابهت  پر  سکوت  دویدیم،می   پشتی   در   سمت 

 .کشیدم  پوفی. کرد گیر بعد اما کرد؛ ای تقه  چرخاندم، را دستگیره

 !شیمنمی  دستت ی بازیچه دیگه! بیرون بریم بذار ! بردار دست. نه -
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  که این  از   قبل  و  کوبید  در  به  را  مشتش.  رفت  ور   دستگیره  با  و   ایستاد  جایم  سر  آنا
 . بود  پریده صورتش از   رنگ. زد  در به لگدی   شود، متما اشانرژی 

 ! کرده زندونی خونه توی  رو ما هلن -

.  کنیم  فرار تا بود نمانده چیزی ! شدنمی باورم. گذاشتم  سرم روی  را هایمدست 
 . شد می مانآزادی  مانع نازک،  چوب قطعه  یک فقط

 .کنیممی  پیدا کردن  فرار واسه  راهی یه -

 : بردم بال را صدایم و چرخیدم

 !داری  نگه جااین رو ما تونینمی  -

 .پریدیم جا  از دو هر آنا و من. شد  بسته محکم بال ی طبقه  درهای  از یکی

 .ریممی  پنجره از! بجنب -

  روی .  شد  رد  آن   از  بشود  که  بود   بزرگ  قدرآن   بود،  آشپزخانه  میز  بالی   که  ای پنجره
  از قبل. خوردنمی  تکان قفلش اما کنم؛ بازش کردم سعی و شدم خم ظرفشویی

 . گرفت درد دستم تا کردم تقال قدرآن  بیوفتم، عقب به کهاین

 .بشکنیم رو پنجره باید -

  و   داد  من  به   را  یکی.  بود  آورده   پایین  از،*گ   روی   از  را  سنگین  چدنی  دیگ  دوتا  آنا
  به فلز برخورد از. کرد پرتاب شیشه سمتبه را بود دستش در که دیگری دیگ

 : غریدم  ب*ل زیر. پیچید هایمگوش  در خشنی  و بلند زنگ  رگشتش،ب و شیشه

 !نداره امکان -

  شیشه . افتاد دستم به ای لرزه  دیگ، برگشت از. کوبیدم پنجره به را دیگ
.  بود  درهم خشم از اشچهره  اما زد؛  نمی  حرف آنا. ماند تغییر بدون  طورهمان 
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 و وحشتناک های ضربه صدای  از را آشپزخانه و کوبید پنجره به هم پشت را دیگ
 . کشید نفس سختیبه و ایستاد عقب سپس.  کرد پر خراشگوش

 . هست هم تری بزرگ های پنجره -

 . باشه -

  کهاین  بدون  توانستمنمی   اما  داد؛می   هدر   را   انرژیمان  فقط   کار  این  که   دانستممی
  سالن  بلند های پنجره  به اول،. کردیم دویدن به شروع . شوم تسلیم کنم، تالش

  نهایت   در  و  زدیم  ضربه  خشکشویی  اتاق  چهارگوش  ی پنجره  به   سپس  و  غذاخوری 
 . رسیدیم هال دارنرده  های پنجره به

.  بود   زده  مشت  آن   به  مرد،   که  شبی  آن  رائول،.  بود   شکسته  قبل   از  هاپنجره   از  یکی
  اش مچاله  و زدم کنار را آن. بود چسبانده سوراخ روی  چهارگوش مقوای  یک آنا

  هایی شیشه تکه از یکی به دیگ ی دسته با. آمد داخل خنکی و تازه هوای  .کردم
  رویش  را وزنم تمام. آوردم  فشار بود، زده  بیرون پنجره ضربدری  های نرده  از که

  در  شیشه سوراخ بزرگی. برنداشت  هم ترک حتی نشکست؛ شیشه اما گذاشتم؛
  دیگ   ایستادم،می  عقب  که  چنانهم .  شد می   رد  آن  از  دست  یک  فقط  که  بود  حدی 

 . گذاشتم  زمین روی  را

 !کرده حبس جااین رو ما! شهنمی  باورم -

 طبقه ی پنجره با برخورد از ردنش*گ . افتادم بودیم، کرده دفن که بزرگی جغد یاد
  هلن که دانستمنمی . بود  نشکسته پنجره ی شیشه  اما. بود  شکسته بال ی 

  آنا .  داشت  کنترل  رویش  قدرنای  خانه،  به  بخشیدن  قدرت   و  حفاظت  برای   همیشه
 . گذاشت دهانش دور را دستانش و شد خم شکسته ی پنجره به نزدیک

 ! کمک. کنین کمک ما به  لطفا! کمک -
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 ی پنجره  پشت صندلی. انداختم خیابان به نگاهی و چسباندم شیشه به را سرم
  طور همان   آب،  شلنگ  اما  نبود؛  باغش  در   دیگر  کورور  آقای .  بود  خالی  چنانهم  پنی،

  شیشه   به  را  دستش  کف  که  چنانهم  آنا.  بود   شده  رها  خودش  حال  به  هاعلف   وی ر
 : زد فریاد کوبید،می

 !خوایممی  کمک ما! کمک -

  از   بدتر  حال  اما  کردند؛می   دوری   مارویک  ی خانه   از  همیشه  مردم!  دادندنمی   جواب
 ی شانه . باشد هلن دسترس از  دور که کردیممی  خبر را کسی باید! بود همیشه 

 . دادم تکان را آنا

 .زنیممی  زنگ لوکاس به  کجاست؟ تلفنت -

 . برداشت میز روی   از را سیمبی  و دوید راهرو سمت به سریع آنا

 .بیا -

 گوشم پیش را گوشی و گرفتم را اششماره . بودم حفظ را لوکاس ی شماره 
  بعد .  گرفتم  را  شماره  دوباره  و  دادم  فحش.  آمدمی   خشخش  صدای   فقط.  گذاشتم
  کار  که نداشت  دلیلی هیچ. کردم  بررسی را هایشباتری  و زدم  تلفن  به ای ضربه
 . نکند

 اشچهره   از  امید.  جویدمی   را  شستش  ی گوشه   کرد،می  تماشایم  که  طورهمان  آنا
 . گذاشتم  گوشم پیش را گوشی و گرفتم را اششماره  بار آخرین برای . بود رفته

 گوشم   به  ترمحکم  را  گوشی  و  کردم  اخم  .شدمی   شنیده  خشخش  صدای   در  چیزی 
 :کرد زمزمه آنا. بود  کشیدن نفس صدای  مثل. چسباندم

 شده؟  چی -
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  مطمئنم .  شد  شکسته  درهم  خشخش   صدای .  شود  ساکت تا  کردم  بلند  را  دستم
 . شنیدم را زنی کشیدننفس  ی خفه  صدای  درهم، صداهای  آن در که

. بود درهم آنا ی چهره . یدمکوب سرجایش محکم را تلفن. شد راست دستم موی 
 . زدم   شلوارم به را امعرقی های دست 

 حرف  شدرباره   و  نشینیممی .  آره .  کنم  فکر  یکم  باید  باید،  فقط  ریم؛می  جااین   از  -
 . رسیممی   ای نتیجه  یه   به  کنیم،  نگاه  منطقی   قضیه  این  به  اگه   مطمئنم.  زنیممی

 !جو -

 . رفتم پذیرایی سمت  به و کشیدم اششانه   به دستی

 . بشین کنارم بیا. شهمی  درست چیزهمه  -

 !نه! جو -

 دید نمی . آمد  سراغم به  خشم  از موجی. کشید عقب را من و زد  چنگ را آستینم
 !کنم؟ کمک داشتم سعی که

 .بریم بیا! آنا -

 .داد تکانم محکم و  زد چنگ را هایمشانه

 !بیا خودت به! جو -

  را هایمچشم . بودند کرده پر را ذهنم وم،ش متوجه اینکه بدون افکار از ای رشته 
 محضبه اما بود؛ شده تار چیز همه. رفتند بین از کمکم کردم، بسته و باز که
 . برگشتم عادی   حالت به دوباره گسست، هم از افکارم  ی رشته  کهاین

 ! آه -

 . شد جاری  آنا های چشم  از اشک
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 و  کنهمی تسخیر رو نمونذه دوباره هلن بشینیم اگه. بشینیم نباید! شو بلند -
 . کنیم حرکت باید. برگردیم اول حالت به تونیمنمی  دیگه

 . کشیدم بازوهایم روی  را لرزانم دستان.  افتاد تپش به قلبم

 ... کردمنمی  فکر. متاسفم -

 . مالید رویش را دستش  و کشید بال را اشبینی آنا

 نکنی، فکر ثانیه ندچ اگه فقط شی؛می گرفتارش  دوباره راحت خیلی . دونممی -
 .کنهمی  فرو مغزت تو رو هاشپنجه  هلن

 . فشردم  را دستش

 باید. بذاریم تنها رو همدیگه تونیمنمی هم دقیقه یک برای  حتی یعنی این -
 باشه؟  باشه، دیگههم  به حواسمون و باشیم هوشیار

 . باشه -

 . خب خیلی -

 موقعیتمان به تا  کردم بور مج را خودم اما کرد؛نمی  کار مغزم. برگرداندم را رویم
 .کنم فکر

  دنبالمون   که  نیست  کسی  هم  بیرون  و  بریم  بیرون  هاپنجره  یا  درها  از  تونیمنمی  -
 بدیم؟  انجام تونیممی  کاری  چه دیگه. بگرده

 .کرد نگاهم  زده وحشت آنا

 انجام رو کار این دوباره  گفت هنری . داریم نمک و گلی مریم پاکسازی، از هنوز -
 .. اام ندیم؛

 کجان؟ . ارزهمی  امتحانش. بیوفتیم گیر طوری این که نداشت انتظار اما -
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 . سمت این از. کمد های قفسه  داخل -

 هاپرده   کردیم،  باز  را  در   کهاین   محضبه.  رفتم  موسیقی  اتاق  سمت  به  دنبالش   به
  کردم   سعی  رفتیم،می   اتاق  انتهای   بزرگ  کمد   سمتبه   که   طورهمان .  خوردند  تکان
 . نکنم نگاه هاآن  به

  و  درخشیدمی  نور در اشتیره  چوب. شد شنیده پیانو از سختی به آرام، صدایی
  خاک  جز. کرد  باز را قفسه  آنا. افتاد زمین به کنانص *ق *ر رویش از  خاک ای نرمه

 ی شاخه .  نبود  آن  در  دیگری   چیزی   بودند،  شده  رها  ای گوشه   که  پاکسازی   وسایل  و
 . نمک  پالستیکی بطری  یک و کبریت  جعبه یک گلی، مریم

 وسایل از کردیم سعی هم با زمانهم زده،وحشت . انداختیم دیگرهم  به نگاهی
 :کرد زمزمه آنا. شویم متوصل امید  به و کنیم استفاده

 کنی؟  کارچی   خواستیمی -

 . آمدنمی  خوشش گلی مریم سوختن  بوی  از که افتاد یادم

 . من با گلی مریم -

 . رم دابرمی رو  نمک من پس -

  کند، شروع را کارش کهاین  از قبل هنری . برگرداندیم اتاق سمتبه  را رویمان
 جلوی کار این که بودم امیدوار. شدندنمی باز هاآن اما بود؛ کرده باز را هاپنجره

  را   نمک  بطری   آنا.  گرفتم   را  گلی   مریم  ی دسته   و  کبریت  ی جعبه.  نگیرد  را  پاکسازی 
  صاف را گلویش آنا. شدیم خیره دیگرهم  به ای لحظه . کرد باز را درش و گرفت
 .کرد

 .ریممی  پیش ترسریع  بشیم، پخش خونه توی  اگه -

 .مونیممی  هم کنار. نه -
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  نزدیک خشک گیاهان ی دسته  به را آن  و کردم روشن را کبریت. داد تکان سر آنا
.  شد  بلند  دودشان و گرفتند آتش گرفتم،می  مقابلم  را هاآن که طورهمان . کردم
  طبق   را  هاآن  هنری   که  رسید می   نظر  به.  زمین  روی   نمک  پاشیدن  به   کرد  شروع  آنا

. دادمی  انجامش چطور آمدنمی یادم اما کرد؛می پخش زمین روی  خاصی الگوی 
 : گفتم. نشود دردسر برایمان مانتجربگیبی  که بودم امیدوار

 .بریز پیانو روی  کم یک -

  به   نمک  های دانه   که  همین.  ریخت  پیانو  روی   را  آن   و   برداشت  نمک  مشت  یک  آنا
 روی  کسی انگار. پیچید اتاق در خراشگوش  صدایی کردند، برخورد پیانو چوب

 ها،نت  درهم صدای . پریدیم عقب به دو هر آنا، و من. کوبید مشت کلیدهایش
 بین از کم کم که همین اما ماندگارند؛ ابد تا انگار که پیچیدمی  فضا در جوری 
 . زدم  لبخند رفتند،

 ! دهمی  جواب  داره کنم فکر -

 . خندید کشید، می  نفس سختیبه  که طورهمان  آنا

 .کنیم امتحان درها از یکی روی  بیا! باشه تو با حق  کنم فکر -

 یک آنا که چنانهم. دویدیم سمتشبه سرعتبه. بود آشپزخانه جا، تریننزدیک
. کردم پخش در اطراف را گلی مریم دود هم من پاشید،می در روی  نمک مشت
 کنترل  را  امناراحتی   کردم   سعی.  بود  قفل  چنانهم .  کردم  امتحان  را  دستگیره   سپس
 .کنم

  طور همین   اگه  نه؟  مگه  کنه،می   کم  قدرتش  از  حتماا   اما  نداره؛  ای فایده   فعالا   خب،  -
 .بیاریم درش پا از تونیممی  حتماا  بدیم، ادامه کارمون به

 .بود ریخته میزها و پنجره اطراف را نمک. داد تکان سر آنا
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  خانه . کردیم پخش توانستیممی  که کجا هر را نمک و گلی مریم منظمی، طوربه
 های برگ . بود  کرده خالی پیانو روی  را اشانرژی  تمام  انگار که بود ساکت  جوری 
  طور همان . بودند  شده پژمرده و سیاه بخواهم که آن از ترسریع گلی، مریم گیاه
 . زدم آنا بازوی  به  آرنج با گذشتیم،می  پذیرایی از که

 چطور؟  تو های نمک . نمونده زیاد ازشون.  سوزنمی  سریع هاگلی مریم -

 .داد تکان را بطری  آنا

 .نیست زیاد -

  حبس  آبی  اتاق اون  تو  کی تا هلن دونهنمی  کسی بریم؟  بال ی طبقه  به  چطوره -
  جایی شانرژی  باشه قرار اگه. مرد جرهپن  از شدنپرت خاطربه هم بعد و بود شده

 . جاستهمین جااون باشه، شده متمرکز

 . فشرد  دستش در را نمک بطری  آنا

 .توعه با حق  -

  را  گلی مریم رفتم،می  بال هاآن  از که طور همان . کردم کج هاپله  سمتبه  را راهم
 اما نه؛ یا بودم  شده  خیالتی  که  دانمنمی. چرخاندم رنگی آب های نقاشی  اطراف
 یطبقه  راهروی . لرزیدند می  دود  در هااسب  کره و هاگربه  بچه ها،سگ  توله  انگار
 ام شانه  بالی   از.  نشد  روشن  هالمپ   از  کدام  هیچ  اما  زدم؛  را  کلید.  بود  تاریک  بال

  به  که فهماند  من به سرش  دادنتکان با آنا. انداختم آنا به گرانهپرسش  نگاهی
 . دهم ادامه کارم

 کنان ناله درش شدم، می  رد اصلی، خواب اتاق یعنی اتاق، اولین  از که چنانهم
  دور  که طورهمان . شد بسته ای تقه با در، چفت. چرخیدم ستمش به . شد  بسته
 که راهرو کناری  در   به. دادم تغییر روروبه  دیوار سمت به را مسیرم زدیم،می
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 تا  کردم  نگاهش  طورهمین .  یدچرخ  کندی   به  لولیش  و  کرد  غژی غژ   شدیم،  نزدیک
 شدیم،می  رد آن از که چنانهم . بود حمام کنارش. شد بسته ای تقه با کهاین
 : گفت آنا. شد  باز فشار با بعد و  داد صدایی آب شیر

 ! بده  ادامه.  کنه پرت رو حواسمون داره سعی -

  که  نسیمی  در هاپرده  که طورهمان . کردم  متوجه راهرو انتهای  در به را حواسم
 کهاین وجود با. شد رد سرعت به چیزی  ناگهان خوردند،می تکان نداشت وجود
  به   قلبم.  ماند  باز  اتاق  آن   در    اما  بودند؛  شده  بسته  آرامی   به  اطرافم  درهای   ی بقیه 
 مقابلم  را  سوختن  حال  در  گلی  مریم  گیاه  و  کشیدم  عمیقی  نفس.  تپیدمی   شدت
 .گرفتم

 

 _______________________ 

 

 «ششم و  بیست فصل»

 

 

 ای رشته  دوباره. بود  شده عوض  اتاق در چیزی  نظربه. ایستادیم آبی اتاق مقابل
  کند را هایمالعمل عکس  و  تار را هایمچشم  و  بود برگرفته در  را  ذهنم افکار، از

 های رگ . انداختم نگاهی  بودم، گرفته را گلی مریم آن با که  دستم به. کردمی
  و  باز  که  را هایمچشم. بود  گرفته را  امشانه تمام و شده  شپخ بازویم در سیاه،
 : گفتم عصبانیت با. شدند  ناپدید دوباره کردم، بسته

 !کنه تسخیرمون داره سعی دوباره! باش هوشیار -
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  دیوار  مقابل چنانهم  هاقفسه . دربرگرفت مرا توهم  احساس و شدم اتاق وارد
 میز  اما  بودند؛  زده  زل  در  ی آستانه  به  روحشانبی  ی چهره   آن  با  هاعروسک   و  بودند
  با  دورش. بود جاآن بچه، تخت یک جایشبه . بود شده  ناپدید پنجره، زیر تحریر  
 به تا بود، آویزان اشگوشه  ای جغجغه و بود شده دوخته مرتب صورتی، توری 
 . شود داده تخت، توی  ی  بچه

.  شدم  جذب متشسبه. آمد تخت داخل از ای بچه ی گریه آرام نق نق  صدای 
 و نرم های مالفه  روی  عوض، در اما نبود؛ تخت داخل ای بچه. رفتم ترنزدیک

 . بود خوابیده آنا های عروسک  از یکی  صورتی، های بالشتک

  سرش   دور  بلندش  و  ای قهوه   موهای .  داشت  اشسازنده   به  زیادی   شباهت  عروسک،
  مانده  باز  مه  از  هایشدست .  بودند  روشن  آبی  درشتش،  های چشم   و  شده  پخش
 که شدم متوجه سپس اما کنی؛ بغلش خواستمی که انگار نگاه، اولین در. بود
 ی جمجمه  بود، شده پرت کهاین خاطربه و چکیدمی  خون عروسک،  سر پشت از

  با  هایشب *ل. بود شده باز  هم از پاهایش و دست  و شکسته اشپالستیکی
 . بودند  روحبی  براقش های م چش و بود مانده  باز هم  از متعجب و کوچک لبخندی 

  کنارم   سریع  آنا.  رفتم  عقب   تلوخوران  و  کشیدم   ای خفه  جیغ  دیدم  که  تصویری   از
 را پاهایم و  دست ناخوشایند، و سرد ای لرزه . ریخت نمک  کمی تخت  روی  و آمد
 تحریر میز فقط. بود  شده  ناپدید تخت. کردم  بسته و باز  را هایمچشم . گرفت  فرا
  زده   زل  من  به  که  لبخندی   بدون  و  بدشکل  های عروسک   آن  و  دبو  مانده  جایش  سر

 : کرد زمزمه آنا. بودند

 . کن  بیرونش ذهنت از . بود  حقه یک فقط این. نیست چیزی  -
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  سیاهی و بود شده شب. کردم دنبال را نگاهش رد. کرد پنجره سمت به را رویش
 حیاط ی شه گو در بلندی  چیز که کنممی فکر اما بود؛  کرده تاریک را حیاط شب
 . خوردمی تکان

 ... . اون اما اما، کردیم؛ دفنش ما. شده آویز حلق  جااین  دوباره رائول -

 . کردم قطع را حرفش. بود دارخش  آنا صدای 

 . ستدیگه ی حقه  یه هم این. نکن نگاش و برگرد -

 . شده  متمرکز جااین  هلن  قدرت بود، تو با حق . کن پخش بیشتری  دود -

.  فشرد آرام را بازویم شد،می  رد کنارم از که طورهمین  و کشید  عمیقی نفس
  و  گرفت فرا  را اطراف. شد پخش اتاق سرتاسر دودش . گرفتم بال را گیاه ی دسته
 میز  ها،عروسک  اطراف  نمک،  از پر مشت یک آنا. کرد پنهان دید  از را هادیوار
 .ریخت هاپنجره ی لبه و تحریر

 . برو هم  گوشه اون -

 کردم،  نگاه که نزدیک از. دادم تکان سر بود، شده سوراخ دیوارش  که سمتیبه
 آنا.  ببینم  بود،  شده  زنجیره  آن  با  قبال  هلن  که  را  ای گیره   از  زده،  زنگ  ردی   توانستم

  جوری   شد؛  بلند  زمین  از  سیاه  دود  ای دسته.  ریخت  نمک  دیوارها  کنار  و  زمین  روی 
 را هاآن  پس سوختند، ته تا هاگیاه. بود  سوزانده را زمین چوب نمک، انگار که

 .انداختم ای گوشه 

 . شد تموم گیاهم -

 . داد تکان را نمک خالی بطری  آنا

 بودن؟  کافی کنیمی  فکر. طورهمین  هم من برای  -
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 .ببینیم بیا دونم،نمی  -

.  رفت  بال سانت  چند  و خورد  تکانی. کشیدم بال  را قابش  و رفتم پنجره سمت به
  را  آن  سرهم پشت و  آوردم فشار  آن  به . آمد داخل جرهپن شکاف  از  خنک هوای 
  ایستادم  عقب. شود شل تا بدهم حرکتش کردم سعی. کردم پایین و بال محکم

 . زدم نفسنفس  و

 .کرده گیر فقط شاید -

 .ماند ثابت همچنان پنجره. کرد امتحان را پنجره خودش  و آمد جلو آنا

 رو ورودی  در بیا بجنب. کرده گیر ی عاد دلیل یه خاطر به شاید که اینه منظورم -
 .کنیم امتحان

 . خب خیلی -

 را پنجره بارآخرین برای  و بردم جلو را دستم رفت،می راهرو به آنا که همچنان
  و  کشیدم  آهی . ماند حرکتبی  دوباره  و  خورد تکان کمی فقط. دادم تکان محکم

  انداخته  را وختهس  گلی مریم که کنجی آن چیزی . بروم بیرون اتاق از تا برگشتم
 نگاهم  تا آوردمی بال را سرش هلن که طورهمان . زد خشکم. بود کرده قوز بودم،
  و  بود آویزان صورتش از  پرده  مثل اشآشفته  موهای . تپید شدت به  قلبم کند،

  صدای  خورد تکان که همین. بود چرکی اش،خاکستری -آبی ی کهنه پیراهن
 دیوار تا ردنش*گ دور ی حلقه  از که دیدم ار  بلندی  زنجیر و آمد فلز جلنگجلنگ
 : گفتم زنانجیغ . داشت  امتداد

 !آنا -

  هلن،  های ب *ل. برگشت  صدایم سمتبه و ایستاد اما بود؛ راهرو وسط تقریباا  آنا
  شکمش  روی  و برد جلو  را دستانش از  یکی. شدند باز هم از ای قروچه  دندان با
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  شد؛ می  رد صورتش کنار از گلی ریمم دود و بود گرفته نمک را اطرافش. گذاشت 
 . بود برگشته اتاق  به آنا. نداشت اهمیتی برایش یا نبود متوجه انگار اما

 ! شده؟ چی! جو -

 . بیاید جلوتر نگذارم  تا بردم بال را دستم

 .نیا داخل. جاستاین  هلن -

 تاریکی.  زدند می  برق  موهایش  پشت  اشخاکستری   چشمان.  خورد  تکان  کمی  هلن
 حد ترینآرام  به را صدایم ترس از و شدم خم جلو به. بود گرفته بر در امالا ک را او

 . آوردم  پایین ممکن،

  بود؛  بخشش غیرقابل و وحشتناک! متاسفم افتاد واست که اتفاقی بابت هلن، -
 . کنیم کمکت که هستیم جااین آنا و من. بترسی نباید دیگه اما

 ! ندارم  احتیاجی کمکت به -

  از  عمالا  که آمدندمی بیرون گلویی از کلماتش. بود ریخته همبه  و خفه صدایش
  و  نه*ه *بر پاهایش. درآمدند  صدا  به زنجیرها. کرد حرکت جلوبه . بود  افتاده کار

 . بود  شده زندانی اتاق این در  کی تا نبود معلوم. بودند بلند هایشناخن

 . شهمی تو مال ونه خ  وقتاون . بریم بذار . بریم جااین  از خواستیممی  ما هلن، -

 بلندش موهای  دیگر، باری . داد تکان سو آن و سواین به تلوخوران را خودش هلن
 .کرد نمایان را هایشدندان  سرد، لبخندی . گرفت را چشمانش جلوی 

 . خواممی  رو  اون خوام،نمی ... رو ... خونه ... من -
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  و  زده وحشت نیچشما با آنا. کرد  اشاره در به و آورد بال را اشاستخوانی  دست
  را  نیتش کند، حرکت  هلن کهاین  از قبل . بود  ایستاده در  ی آستانه  در  گرد،

 : زدم فریاد. فهمیدم

 !کن فرار -

  سرعتش . دویدم در سمت سرعتبه برداشت، خیز مانسمتبه  هلن که همین
 بلندش  های ناخن با دویدیم،می هاپله  سمت به آنا و من که همچنان. بود زیاد

 هاموقع   همین.  رسید می   داشت   هلن.  آمد نمی   بال   نفسم.  زد  چنگ  را  امشانه   پشت
  طور همان  زنجیرها. بگیرد محکم را بازویم اشاستخوانی  و لغر انگشتان که بود
 فریادی  هلن. کردندمی جیرینگجیرینگ شدند،می  کشیده زمین روی  محکم که

  به  آنا و من. شد طعق هایشقدم  شدنکوبیده  صدای  بعد و  داد سر پیروزمندانه
  شده  ناپدید  هلن. کنیم نگاه  را سرمان پشت تا برگشتیم. رسیدیم راهرو انتهای 

  تکان  نسیم در خاکستری، های پرده  داخلش، و  ماند باز همچنان آبی اتاق در  . بود
 : پرسید و فشرد را بازویم آنا. خوردندمی

 خوبی؟ -

  قطع  بلندی  صدای  با هابرق  نناگها. دادم تکان سر جایشبه. آمدنمی  در  صدایم
 و بود گرفته بر در را ما شب، تاریکی. چسبیدیم همبه محکم آنا و من. شدند
 کز  هاپله  بالی  در. بود رفته فرو سیاهی در کامالا  راهرو، های چراغ  نور بدون  خانه،
  لرزان   و  عمیق   نفسی  آنا.  نیامد  برق  اما  شود؛  وصل  برق  تا  ماندیم  منتظر  و  کردیم
 . کردممی  حس را لرزیدنش .کشید

 توی  پایین، ی طبقه نداد،  جواب  اگه... اگ. کنیممی  امتحان رو ورودی  در -
 . هست   قوهچراغ  آشپزخونه،

 . باشه -
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 یک جز به بود، تاریک خانه در چیزهمه. بردارم چشم آبی اتاق از توانستمنمی 
  بیرون   به  هامو  از  ای دسته   پشت  از  که  بود   چشمی  شبیه.  درخشان  کوچک  ی دایره
 . زدم  ای سلقمه  آنا به هاپله  راه  در. زده زل

 . کنم  گمت تاریکی این توی  خوامنمی. نشو دور من از -

 و   کردممی  حرکت  ببینم،  کهاین   بدون  باید.  رفتیم  پایین  هاپله  از  آهسته،آهسته 
 را آن ی لبه پایم با بیایم پایین پله هر از کهاین  از قبل. زدمی  همبه را حالم این
 تاریکی  در انگار اما اند؛اندازه  یک به هاپله ی همه  که دانستممی . کردممی پیدا
  خوردن   همبه   صدای .  رفت می   پیش  کند  فرسایی،طاقت   طرز به  حرکت .  نبود  طوراین

.«  بده  ادامه راهت به. »فشردم را دستش. پرید جا از آنا و آمد  زنجیر از ای رشته 
  دستم   و  کشیدم  نفس  ترراحت   کمی.  کرد  برخورد  هال  فرش  بدون  زمین  به  پاهایم

  هدایت   ورودی   در  سمتبه   را   من  و  کرد  صاف   را  پشتش  آنا.  برداشتم  نرده  روی   از  را
 پیدا را دستگیره تا شدمی  کشیده در روی  که شنیدم را انگشتانش صدای . کرد
 . کشید  بلندی  پوف آنا. کرد ای تقه فقط دستگیره اما کند؛

 نشد؟  باز -

 . نه -

  و  بیفتد  بود  قرار اتفاقی چه  دانستممی . پیچید سکوت  در  آرامی نت  صدای 
 .کرد نواختن به شروع  موسیقی. بستم محکم دید،نمی  چیزی  که را هایمچشم

 . سمت  این  از. داریم نیاز قوهچراغ به -

  دادم   اجازه   او  به  زدیم،می   دور   که  طور همان.  بود  نهفته   آنا  صدای   در  تسلیم  تلخی 
 کردیم،می  پیدا  هااتاق  خم  و  پیچ  در  را  مانراه   که  همچنان.  ببرد  خانه  اعماق  هب  مرا
 که مبل از ای گوشه  به شستم انگشت. گرفتممی  را دیوارها دیگرم دست با

 :پرسید آنا. گفتم آخی و کرد برخورد دیدمشنمی 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 233 

 خوبی؟ -

 . آره  -

  به   که  زمین  چوب.  نکردیم  رها  را  همدیگر  اما  بود؛  عرق   خیس  هایماندست   هردو،
  دیوار   تا  ماندم  آنا  منتظر.  رسیدیم  آشپزخانه  به  که   شدم   متوجه  ،کرد  تغییر  کاشی

  آور،مالل  و  نواختیک  ریتمی  با  همراه  آرام،  آهنگ،.  کند  بررسی  را  کشوها  و  بگیرد  را
 های وسیله آنا سپس . داد صدا شد،می  باز که طورهمان  کشو . پیچید سرم در

  نور ناگهان. کشید عمیق  نفسی چیزی  کردنپیدا  از و کرد رو  و زیر را داخلش 
.  بود   شده  ایجاد  دوستم  سر  پشت  عجیبی  های سایه   قوه،  چراغ  نور  از.  زد  را  چشمم

 حلقه  آنا ی شانه  دور را هایشدست  از یکی. بود ایستاده پشتش پریده رنگ زنی
  سپس  بود؛ کرده گیر درهم  موهایشان که بود شده خم نزدیکش قدرآن  و کرده
 . شد ناپدید دوباره هلن

 «هفتم و  بیست فصل»

 

.  کردم خفه  قلبم اعماق  در و مهار را حس  این اما بزنم؛ فریاد خواستمی  دلم
 . ریخت فرو امچهره حالت  دیدن از آنا، ی پیروزمندانه  لبخند

 ! شده؟ چی -

 . نشده زندونی بال ی طبقه ! هلن -

  سپس  بود؛ کرده حس را هلن حضور انگار که کرد نگاهی پشتش به جوری 
 . بست را هایشچشم

 !متأسفم جو، -

 چی؟  برای  -
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 . درخشید می  چشمانش در اشک ی حلقه . کرد  باز را هایشچشم

 . کردم ماجرا این قاطی رو تو کهاین از -

 . کرد رو و زیر را هاآن و  گرفت کشوها سمت به را اشقوه  چراغ

 . شدی می  وعموض این درگیر نباید تو. خوادمی   رو من هلن، -

 . زدم   رمقیبی لبخند

 هایکنجکاوی  اون و  منم نفر  یه  اون باشه، مقصر کسی اگه. نیست تو تقصیر -
 . بشینم عقب  تونستمنمی . ممسخره 

 . گرفت سمتمبه  را آن و کرد روشن دیگری  ی قوه چراغ آنا

  احتمالا  همین خاطربه. بودن جااین اومدم، خونه این به وقتی  از هااین! بی -
 . بهتره هیچی از اما کنه؛می  کار کی تا دونمنمی . انقدیمی  هایشونباتری 

 . کنمنمی  استفاده خودم ی قوه چراغ از احتیاط، محض -

  مسیر،  کردن  پیدا  برای   سپس  کردم؛  فرو  امپشتی   جیب  در  را  آن   و  کردم  خاموشش
 را اشدستگیره و رفتم پشتی در سمت به. کردم استفاده آنا ی قوه چراغ  نور از

 . فشردم هم به را هایمدندان . خوردنمی  تکان هم این. کردم امتحان

  بیرون  برای  راهی چیه؟ بعدی  قدم. ندادن جواب  گلی مریم و نمک خب، خیلی -
 بینیم؟ نمی  ما که هست خونه این از رفتن

 . جوید را هایشب*ل آنا

 . انخروجی راه تنها ها،پنجره  و در تا دو دونممی من که جایی تا -

 باشه؟  داشته راه بیرون به که زیرزمینی داره؟ هم انباری  -
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 یدریچه   که  هاییهمون   از.  بودم  دیده  رو   زیرزمین  خروجی  در    خونه،  کنار!  آره  اوه،  -
 . دارن  چوبی

 . دادم تکان را سرم.  بودند  برگرفته در مرا  افکارم ی رشته   دوباره

 جوری این . کن حرکت. باشی  هوشیار که باشه یادت. کنیممی امتحانش خوبه، -
 . ترهراحت  موندن  هوشیار

 . بریم زیرزمین چطوری  دونمنمی  اصالا  من. کن صبر جو،_ 

 . انداخت بال ای شانه درماندگی با آنا. زدم  زل او به

 . نکردم پیدا  رو  درش وقتهیچ _ 

 !بجنب. گردیممی   دنبالش. هست راهی یه حتماا _ 

 خانه در چرخی. شوم آشنا مارویک ی خانه با اندازه، این تا کردم نمی  تصور هرگز
  کمد   ها،قفسه .  کردیممی   باز  را   آن  شدیم،می   رد  که  دری   هر  از   هم،  کنار  در  و  زدیم
 گشتیم،می  خانه در بیشتر و بیشتر هرچه. گشتیم را هاپرده  پشت و هالباس
  و  بود اعصابم روی  پیانو، درپیپی  موسیقی. شدمی  تررنگکم  و  رنگکم  امیدم

 .دادمی  من به درماندگی و حالیبی احساس

  هدر  را وقتمان داشتیم فقط شاید. رفت زیرزمین به شدمی  بیرون از فقط شاید»
 .« دادیممی

 :زد فریاد آنا

 . کردم پیداش -

  دویدم .  بود  کرده  باز  را  هاپله  زیر  کمد  آنا  و  بودیم  برگشته  هال  به.  آمدم  خودم  به
 : گفت زد،می  کنار را چترها که طورهمان . برسم او به تا
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 . داخلشه  دیگه در   یه اما  کمده؛ یه فقط این کردممی فکر! ببین -

 :گفتم کشیدم،می  در ی لبه نازک خط روی   را دستم که همچنان

 . بریم بیا. شدنه مخفی برای  خوبی جای  -

  ایستادم عقب . نداشت ای دستگیره  و بود  قفل درش. انداختیم هال در را چترها
  صدای  با لگد، سومین با و شکست ضربه دومین با چوبش. زدم در به لگدی  و

  چراغ   نور   آنا.  رفت  حلقم  در   و  زد  بیرون  در  شکاف  از  کپک  و  نم   بوی .  شد  باز  بلندی 
  منتهی  مطلق  تاریکی به سنگی، ی پله  ردیف یک . انداخت در شکاف در را اشقوه 
. پیچید یرزمینز در شدت به صدایش گذاشتم، کمد در را پایم وقتی. شد می

 پایین هاپله  از خواست نمی  دلم. دادمی من به بدی  حس فضا،. کردم تر را لبانم
 :پرسید آنا. کردیممی  حرکت باید. نبود ای چاره  اما بروم؛

 برم؟  من اول خوای می -

 ... . فقط من.  نیست  مشکلی  نه، -

  طوری این. یمکن صبر صبح تا باشه بهتر شاید. »گرفتند بر در مرا افکارم  دوباره 
 .« ترهامن

 . دادم تکان را سرم

 . امآماده  من نه، -

  آن   تا  کردم  دراز   را   دستم.  بود  دیوار   موازات  به   فلزی   ای نرده .  گذاشتم  تاریکی  در  پا
  شد  چندشم. بود چسبناک و لزج رویش و زدهزنگ  بدی  طرزبه  فلزش اما بگیرم؛ را
 . کشیدم عقب را دستم و

.  بود کرده عرق پوستم که  بود زیاد قدرآن  رطوبتش  .بود ترخنک  زیرزمین هوای 
 زیرزمین توی  های وپرت خرت و پاهایمان سمت به را قوهچراغ  نوبت به آنا
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  خیلی  که فهمیدم بود، گرفته را جاهمه  که هاییعنکبوت تار و خاک از. گرفتمی
 . بودند  همرد  هامارویک  که  زمانی  از  قبل  احتمالا .  بود  نیامده  جااین   کسی  بود  وقت

 را زیرزمین انگار که  بودند شده چیده نامنظم قدرآن . تابیست شمردم، را هاپله 
.  شدند  منتهی  شده  فرشسنگ  زمین  به  هاپله .  بودند  کرده  اضافه  ساختمان  به  بعداا 

 را بال ی طبقه های اتاق تا بودند شده کاشته زمین در محکمی چوبی های ستون 
  طور همان .  بودند  گرفته قرار  زیرزمین دورتادور منظمینا طرز به  و دارند  نگه محکم

  دیوار  روی  بلندشان، سیاه های سایه گذراند،می کنارشان از را اشقوهچراغ آنا که
.  انداختمی   زندان  ضخیم  های میله   یاد  به   مرا.  کردندمی   حرکت  سوآن   به   سواین   از

 . لرزیدم

 :کرد زمزمه آنا

 کجاست؟  دریچه -

  بودند، کرده اشغال را فضا که هاییقفسه  و  هاجعبه روی  را اشقوه  چراغ نور
 . انداخت

 ... یعنی این بودند، آشپزخانه روی روبه  هاپله -

 . انداخت  دیوار،  بالی  چوبی مربع روی  را نور و چرخید

 .جاستاین -

 . خودشه -

 ای لهپ  هیچ  و  بود  سرم  بالی   دریچه.  برسم  در  به  تا  شدم  رد  هاپرتوخرت  لی بهل   از
 .برسیم  آن به که نبود

 .بایستیم روش که بگرد چیزی  یه دنبال! لعنتی -
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 . کرد زیرورو بودند، شده انبار  هم روی  که را  باغبانی ابزارآلت آنا

 . جاستاین  فلزی  فرغون یه -

 . خوبه -

 وحشتناکی  صدای   با  فرغون.  کشیدیم  دریچه  زیر  و  گرفتیم  را  آن  از  ای گوشه   هردو
  فرغون در را پایم و کشیدم امپیشانی روی  را دستم. شد ه کشید هاسنگ  روی 

 . گذاشتم

 . بزن دریچه به  طورهمین رو اتقوه چراغ  نور -

 در  را  هایمدست .  زد  لق   ایستادم،  داخلش  وقتی.  نبود  ثابت  اما  بود؛  محکم  فرغون
 آنا. نخورم تکان تا گرفتم را سنگی دیوار بعد بایستم صاف تا چرخاندم هوا
 دست  در،  باریک  شکاف  میان.  بتاباند  دریچه  به  بهتر  را  نور  تا  رفت  ترقب ع  قدمچند

 . نخورد  تکان ولی دادم؛ فشارش. نداشت  داخل از چفتی هیچ اما کشیدم؛

 . شدن   قفل بیرون از -

 . گفت  ب*ل زیر چیزی عصبانیت با آنا

 . کن صبر لحظه یه -

  بررسی  را دریچه دنبو محکم  و کردم حفظ  را تعادلم. دادم فشار  را دریچه دوباره 
 . کردم

  باشه،   شده  نصب  هست،  زیرزمین  توی   که  چیزهایی  ی همه   با  زمانهم   قفل،  اگر  -
 .بشکنم رو اون بتونم شاید. زده  زنگ احتمالا 

 ! باش مراقب باشه، -
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 جابهجا   ناهموار  زمین،  برروی   فرغون  کردم،می   وارد  فشار  در  به  بیشتر  که  طورهمان 
  شبیه  صدایی. دادم فشارش قبل از  بیشتر سپس و  کردم تنظیم را  امزاویه . شد

 ی طبقه   در.  دادم  فشارش   بیشتر.  بود  خوبی  ی نشانه .  آمد  گوشم  به   شدن  ساییده
  نشنیده  را  آهنگ  تمام   وقتهیچ   قبالا .  شدمی   بلندتر  لحظه  هر  موسیقی،  صدای   بال،
 ی طبقه  درهای  با که هرکاری  هلن .  نبودم شنیدنش به  مجبور هم  کاشای   و بودم
 تاریکی در شد؛ برداشته رویم از قوهچراغ نور . بود  نکرده در این با بود، کرده بال

 . دهم تکان را خودم زد،می لق  که فرغونی وجود با  نداشتم جرأت. ماندم

 !آنا -

 .جاستاین چیزی  یه.  کن صبر لحظه یه_ 

  خوردن  ورق صدای  سپس و مقوا  خوردنهم به  به شبیه چیزی  خشخش  صدای 
 . آمد  کاغذ

 . کنه  پرت رو حواست هلن نذار آنا،_ 

 . ببین رو این اما نکرده؛ پرت رو  حواسم که  اینه  منظورم. نشده_ 

 . دادم  فشار را دریچه دوباره

 . کنم بازش تونممی  کنم، وارد فشار بیشتر یکم اگه فقط. نمونده زیاد -

 . هلنه  واسه. روانپزشکن پذیرش های برگه هااین -

 بایگانی  ی جعبه   یک   روی   آنا.  برگرداندم  را   سرم  و  برداشتم   در  روی   از  را  دستم   فشار
.  بود   شده  نوشته  «¹آرمیدال»  آسایشگاه  کنارش،  برچسب  روی .  بود  شده  خم  بزرگ،
  آن  در   توانستمنمی.  بود  فرم   شبیه  چیزی یک .  گرفت   مقابلم   را   هاصفحه   از  یکی  آنا

 ی چهره  بود، شده سنجاق کاغذ به که عکسی اما بخوانم؛ را هانوشته تاریکی
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  مشکی،  موهای  از  ای پشته زیر از  که خشمگین،  و تیره چشمانی. داشت آشنایی
 . کردندمی  نگاه بیرون به

 . داد صدایی آمدم،می پایین آن از احتیاط با  که طورهمان   فرغون،

 بود؟  شده بستری  -

 . چهار و  نود و نهصد و  هزار  سال توی . آره  -

  دستانش  لرزش  از هابرگه . بخوانم آنا ی شانه  بالی  از را هانوشته  تا آمدم  جلوتر
 . گرفت فرا را اشپریده  رنگ صورت سرخی، از موجی. خوردند می تکان

  رائول... رائول. کردننمی  رفتار خوب هازن  با زمان اون روانی، بخش های نگهبان -
 جااون  های نز  برای   که  اتفاقاتی  بهراجع  هاییداستان  کردنتعریف  با  هاوقت   بعضی
  چیزها  این انگار که کردمی  تعریف جوری . بترسونه رو من کردمی   سعی افتاد،می

  به   رو  من  تونستمی  میزد،  سر  من  از  اشتباهی  اگه  انگار.  افتهمی   اتفاق  همچنان
 .ببره هاآسایشگاه  اون از یکی

 . گذاشتم بازویش  دور را دستم

 !بود ضی*و* ع یه اون -

 . دمالی را هایشچشم آنا

ه -   که  هرکاری  روی  مرد یه هاموقع  اون بگذریم؛ . ضی *و *ع به  رحمت صد ! ه 
  به  که  بود این کردمی  باید که کاری  تنها. داشت  کنترل داد،می  انجام همسرش 

 دادبی   و  داد  تونستنمی   حتی  زن   اون.  بده   طالقش  تا  شده  دیوونه  زنش   بگه  دکتر
  دیوونه  یه که  حرفیه همون  ادقیق این چون  نیست؛  دیوونه  بگه  که  بندازه راه
 . زنه می

 . کردم اخم
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 . نمرد  آسایشگاه تو هلن. درنمیاد جور عقل با این هرحال،به -

  اختاللت جنون، مثل کلماتی. کرد دنبال انگشتش  با را بیمار های یادداشت آنا
 . خورد چشمم به تشنج و آمیزخشونت  گرایشات رفتاری،

  واقعا  هلن که معلوم کجا از! باشه؟ تادهنیف اتفاق برعکسش که معلوم کجا از -
  رها  آسایشگاه توی  رو اون خواستنمی همسرش و نداشت مشکل عقلی نظر از

 همین خاطربه  کنن؛می  بدرفتاری  همسرش با جااون  که  دونستمی  شاید کنه؟
 .کردمی  مراقبت ازش خونه توی  جاش به هم

  هلن،  کردن زنجیر باشد، درست آنا حدس اگر. افتادم خواب اتاق زنجیر یاد به
 . بود او  از کردن محافظت برای  بلکه ؛نبود کردنش زندانی برای 

 چند  یا چندروز برای  هربار، هلن گفت کنه،می  زندگی خیابون سمت اون  که پنی -
  هروقت  شاید. بود کبود تنش تموم برگشتمی  که وقتی و شدمی  ناپدید هفته
 خاطر به  هم  هاشبودی *ک و دکر می قایمش  کرد،می  عود هلن وضعیت  که

 . بود خودزنی

 اختالل  یا بود پریشروان  مثالا  بود، توهمی هلن اگه. رسهمی  نظر به منطقی -
 . خطرناک شدت به روزیک و بود  خوب روزیک  وقت،اون  داشت، شخصیتی

 روی   هایشدست   با  کسی  که  انگار.  شد  قطع  محکم  و  بلند  صدایی   با  پیانو  آهنگ
 . کردندمی حرکت کاغذ روی  سرعتبه آنا های چشم . بیدکو پیانو کلیدهای 

  فکر  و کشید بیرون دیوار از رو زنجیرش شاروانی  های حمله  از یکی طی شاید و -
  مخفی  ازش که ای بچه  به  بلکه خودش،  به فقط  نه  داشت سعی شوهرش که کرد
 کرد؟  پرت پنجره از رو خودش و بزنه آسیب  هم بود کرده
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 هامدت  که بلندی  های عنکبوت تار. انداختم سقف به گاهین. رفتمی  گیج سرم
 .بودند  گرفته را هاستون اطراف بودند، شده  رها خودشان حال به

  نزد؛  حرفی  نشده   متولد  ی بچه   بهراجع  وقت   هیچ  پنی  نداشت؟   ای بچه   اصالا   شاید  -
  کردن؛   شکافی  کالبد  هم  حتما  و  شدمی  مشخص  باشن،  کرده  شکافی  کالبد  اگر  اما
  به   نزدیک   هلن،  مرگ  از  قبل  هااون   این،  بر   عالوه.  بود  ترسناکی  جنایی  ماجرای   ونچ

 اما خواست؛می بچه دلش شاید. بودن کرده ازدواج باهم که بود سال هفت
 . بشه داربچه  تونستنمی 

 . کرد من به اخمی آنا

  احساس   از  نه  کشته  غصه  از   رو   خودش  ری   باشه،  کنیممی   فکر  که  طورهمین   اگر  -
 . درمیان جور باهم کامالا  هااین  اما کنم؛ باور خوادنمی  دلم. ناهگ

 پایین  به  هاستون   لی لبه   از  غبار  و  گرد  از  موجی.  داد  صدایی  سرمان  بالی   ی تخته
 . زدم آنا ی شانه  به . شد سرازیر

  باز   رو  دریچه  تقریباا   من.  بریم  جااین   از  باید.  خطرناکه  هلن   افتاده،  که  اتفاقی  هر  -
 . کردم

 . ذارممی  سرجاشون رو هااین باشه، -

  در  اشک از ای حلقه  که آمد نظرم به. کرد جاجابه جعبه در را هاورقه  دوباره آنا
 . دیدم  چشمانش

 . کنم رها جااین  طورهمین رو هاپرونده  این که باشه درست  کنمنمی فکر -

 از بود نزدیک قبل، مثل. آوردم فشار در به دستم با دوباره و رفتم فرغون بالی 
  حس . دادن فشار به  کردم  شروع و کردم جاجابه را  خودم. بیفتم فرغون  زدنلق 

.  شد برداشته در روی  از قوهچراغ نور. شد جاجابه دیگر کمی در، قفل کردم
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  گوش  به کارتن  خشخش  صدای  گذاشت،می  قفسه در را جعبه آنا که طورهمان 
 . شد خاموش تیکی ای صد  با قوه چراغ  لحظه،همان سپس. رسید می

 «هشتم و  بیست فصل»

 

 

 . بیاندازم نگاهی امشانه بالی  از تا کردم مکث

 شد؟  تموم اتقوه چراغ باتری  آنا، -

 .کردم تر  را لبانم دوباره. بود شده  خشک ترس از دهانم. نشنیدم جوابی

 جایی؟این  هنوز! بزن حرف  باهام لطفاا  آنا، -

  در  و برداشتم در روی  از را دستم. آمد ینزم زیر انتهای  از عمیقی نفس صدای 
 !احمق ای . گشتم امقوه چراغ دنبال جیبم

 از دیگر یکی هم، هاجعبه گذاشتن کنار. بودم  شده خارج امدفاعی  لک از
 ی حلقه   کردممی  فکر  اول  که  چیزی   فهمیدم.  بود  کردن  معطل  برای   هلن،  شگردهای 

.  بود شده ایجاد چشمانش رد که بود خماری  حالت همان واقع در است، اشک
 . کند تسخیرش توانست هلن  تا کردند، پرت را حواسش قدرآن  هاورقه 

 . بگیره  دست به  رو کنترلت دوباره  نذار! بیا خودت به آنا، -

.  شد   روشن  تیکی  صدای   با  چراغ.  گشتم  اشدکمه   دنبال  و  کردم  پیدا  را  امقوه   چراغ
 هاستون یا هاقفسه  از یکی پشت حتما یعنی این و ببینم را آنا توانستمنمی 
  آنا . است  خطر معرض در  بیشتر او . داشتمبرمی  چشم او  از نباید. بود شده  قایم
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 تسخیرکردنش  طوری این . بود  خلسه در زیادی  مدت  و بوده ترنزدیک  هلن به
 . چرخاندم اطراف به را قوه  چراغ  و برداشتم قدم جلوبه . است ترآسان 

 !آنا -

  پشت  از صدایی کردم  احساس. بودند معلق  امقوه  چراغ نور در غبار، و گرد ذرات
 . چرخیدم. آمد  سرم

.  داری   نگه  دور  هلن  از  رو  اون  باید.  کنی  مراقبت  ازش  باید.  کن  فکر  اتبچه  به  آنا  -
 . خوادمی  رو اتبچه  فقط اون نیست،  دوستت  هلن

 جز ماا برگشتم؛. موش  یک هم شاید یا بود آنا احتمالا  که آمد دیگری  صدای 
 دیگری  چیز  توانستمنمی  نامنظم،  های ستون   و  هاجعبه   از  انبوهی  بلند،  های سایه
 .ببینم

 . کنممی   خواهش.  بریم  بیرون  تا  مونده  یکم  فقط!  نکن  من  با  رو  کار  این  لطفاا   آنا،  -

 بعد دیواری، اما گرفتم؛ سمتش به را امقوه  چراغ نور. کرد ای ناله  ها،پله بالی  در  
  در  ترمحکم را  قوه چراغ . کشیدم  ای خفه  آه . شدمی  دیدم مانع اول،  ی ه پل چهار  از

 بدتر   جورهایییک  که   آمدنمی   پیانو  از  صدایی.  رفتم  هاپله   سمتبه   و  گرفتم  دست
  بود   قلبم  ضربان  و  بریده  های نفس   صدای   بشنوم  توانستممی  که  چیزی   تنها.  بود
  سرگیجه   حس  ،کوله  و  کج  ی هاپله .  کنم  تنهایی   احساس  شدیداا   شدمی   باعث  که
  کرده  تر را پوستم و کرده نفوذ هایمریه در  هوا رطوبت و سرما. دادندمی  من به
  گذاشته   باز   را  آن  آمدیم،می   زیرزمین  داخل  وقتی.  بود   باز  نیمه  ها،پله   بالی   در  .  بود

. چکیدمی  پشتم از عرق،  سرد قطرات. بود  آمده سمت  این به  آنا حتما. بودیم
  فرصت  هلن به گذشت، می  که ای ثانیه هر. بودم آگاه  هاثانیه گذر  از کامالا 

  کامالا   فضا.  شدم   هال  وارد.  دربیاورد   خودش  ی سلطه   تحت  را  آنا  تا  دادمی  بیشتری 
  فقط  هربار امقوه  چراغ  نور. آمدنمی  بیرون  هاپنجره  از نوری  هیچ. بود ساکت
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 نشان  طبیعی  غیر  و  وکولهکج  را  هاآن   و  کردمی  نمایان  را  اثاثیه  از  کوچکی  قسمت
 . دادمی

 !آنا -

 جاآن چیزی  اما برگشتم؛. شنیدم کشیدن نفس صدای  سرم پشت از کردم حس
 مرا  شانبدشکل   و   معوج  و   کج  چشمان  با  دیوار،  روی   ی شده   نقاشی   حیوانات.  نبود

 .لرزیدمی  آمد،می  زیرزمین از که سرمایی از پشتم. کردندمی تماشا

 اما. جنبیدمی اتاق در چیزی  کردم، حرکت موسیقی اتاق سمتبه بود؟ کجا آنا
.  خوردند می تکان آرامی  به نسیم، بدون هوایی در هاپرده فقط رفتم، داخل وقتی
  طالیی  قاب ی آینه روی  سپس و پیانو خاکی های دکمه  روی  را قوهچراغ  نور

  زده   زل  من  به  آینه  در  اشپریده   رنگ  ی چهره   با  هلن.  برگشتم  سمتشبه .  انداختم
 .بود

 . نیست تو مال اون! بردار آنا سر  از دست -

  قدم   یک  سپس.  شد   گشوده  هم  از   رحمانه،بی   لبخندی   با  اش،خورده   ترک  های ب *ل
 را آن و گرفتم را پیانو صندلی. آمد جوش  به خونم. شد ناپدید و رفت عقب
 .شد   تکه  زاره  آینه  و  کرد  برخورد  آن  به  محکم  صندلی.  کردم  پرتاب  آینه  سمتبه

 لرزیدنشان  مانع تا گرفتم را قوهچراغ محکم دستانم با. لرزیدممی!« باش آروم»
  و   حرکات  متوجه  کامالا   باید  ،باشد   رفتارم  مراقب  تا  نبود  کنارم  در  آنا  که   حال.  شوم
 . بدهم دست از را امهوشیاری  بود، ممکن راحت خیلی. بودم  رفتارم

 .«تونیمی  بازهم دادی،  انجام رو کار این باریک . کن هوشیارش  و پیدا رو آنا»
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.  بمیرد آنا خواستمی  هلن. کردم حرکت آشپزخانه سمت به  و زد  سرم  به فکری 
  وقت هیچ  باشد، رفته سراغش دوباره اگر . بود گذاشته میز روی  را  سمی کیک او

 . بخشمنمی  را خودم

.  کردندمی  المدنب هاسایه  رفتم،می  خانه پشت  به موسیقی اتاق از  که  همچنان
  هزاران   تاباندم،  فلزی   وسایل  و  هاکاشی  چدنی،  های دیگ  روی   که  را  امقوه   چراغ  نور

 چشم  مثل  کردمنمی  تمرکز  رویشان  وقتی.  شدند  پخش  آشپزخانه  در  نور  از  باریکه
 روی  شده، خورده نیمه برشی. بود میز روی  همچنان کیک،. آمدندمی  نظر به

 بودیم،  نشسته باهم که موقعی آن از  آمدمی نظر به. داشت قرار آنا بشقاب
 . بود  نخورده دست

 !گذشت خیر به

  روی  را  آن بعد و بود بریده  چاقو  با را کیک آنا. بود شده  عوض چیزی  حالاین با
. کردم  نگاه  را  سرم  پشت  و  کردم  تر  را  لبانم!  نبود  جاآن  چاقو اما  بود؛  گذاشته  میز
 یا و خودش؟ به زدن آسیب برای  یا بود؟ برداشته خودش از محافظت برای  را آن
 کردن؟   حمله برای 

 برد؟می   کجا  را  او  یعنی .  هلن   کنترل  تحت  اما  است؛  خانه  این  در   جایییک   هنوز   آنا
 .آبی  اتاق بودم؛ نفهمیده را آن قبالا  شد نمی  باورم که بود واضح   قدرآن  جوابش

  زن  آن دنج اتاق به واستخنمی  دلم. گرفتم شورهدل ها،پله  از بالرفتن فکر از
 و مشکی موهای  با و کرده قوز اتاق از ای گوشه که ببینم را او یا برگردم دیوانه
 اگر که فکر این از. بودم مجبور اما زده؛ زل من به براقش و گرد های چشم
 نظربه .  برگشتم  هال   به  دوباره.  داشتم  وحشت  کرد،می   آنا  با  کارهایی   چه  رفتم،نمی 
 نشان   واضح  را  اثاثیه  قبل  مثل  نورش.  بود  شده  ترضعیف  امقوه   اغچر   که  رسیدمی
.  دیدممی   هاآن   از   کلی  تصویری   فقط   ببینم،  را  جزئیات  توانستمنمی   دیگر.  دادنمی 
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  وحشتی  کردم،  نگاهشان که همین. شدند پدیدار رویمروبه  چراغ،  نور  در هاپله 
  صدای   دوباره  خواستمنمی .  ومبر  بال  هاآن   از  خواستنمی   دلم.  گرفت  فرا  را  وجودم
 .ببینم را صورت بدون های عروسک  خواستمنمی. بشنوم را زنجیرها

.  بود  ایستاده سرم پشت آنا. برگشتم صدا سمتبه . کشید عمیقی  نفس  کسی
  از  اش،پریده  رنگ ست*پو و شده پخش صورتش اطراف اش،آشفته  موهای 
 هایپلک   به  چشمم.  رسیدمی   نظر  به  آرام  اشچهره   اما  بود؛  شده   پر  عرق  های دانه 

  آن  از که دیدم را وحشتناکی برق همان  هایشچشم  در و افتاد سنگینش
 . ترسیدممی

 !بیا خودت به آنا، -

.  بزنم سیلی  او  به باشد  لزم   اگر و  بدهم تکانش تا کردم  دراز سمتش  به  را دستم
  سعی دیدم، را نقره برق که همین. برد بال را دستش عوض، در. نخورد تکان آنا

 . بود شده دیر اما بدهم؛ جاخالی کردم

  طور همان. شد پخش امدنده  انتهای  در شدید   دردی . کرد اصابت  پهلویم چاقودبه
  گرم،  خونی. افتادم زمین به آنا مقابل و گرفتم محکم را پهلویم زدم،می  جیغ که
 بر سردی  بخندل ،کردمی  نگاهم که طورهمان  آنا،. شد سرازیر انگشتانم لی لبه  از

 . درآورد   خودش  از  صدایی   زده،حیرت  و  زدند  برق  خمارش  چشمان.  نشست   صورتش

 !ها -

 با چاقو. رفت  و انداخت را چاقو سپس. بود کرده تعجب واکنشم از که انگار
 ای،تقه   صدای .  بگیرم  فاصله  آن  از  کردم  سعی.  افتاد  زمین  روی   پایم  مقابل  صدایی،
.  شد  باز  آرامی  به  ورودی   در.  کنم  نگاه  پشتم   به  شد  باعث  آهسته،  غژغژی   با  همراه
 . کنم  فرار توانستممی

 !آنا -
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 اما بود؛ وار ربات و  کند حرکاتش . رفت بال هاپله  از بدهد، را جوابم کهاین جای به
 ای اندازه   تا.  بود  شده   کج   بود،  پنهان  دید  از  آبی  اتاق  که  جایی  بال،  سمتبه   سرش
 . زدم  فریاد ،دادمی  اجازه هایمریه که

 !آنا -

 خیابان  با  قدم   بیست  فقط .  کردم  نگاه  در  به  امشانه   بالی   از  دوباره.  برنگشت   حتی
  آمبولنس  به  توانستممی.  کردممی   پیدا  نجات  رفتم،می   بیرون  اگر.  داشتم  فاصله
  را  خانه دوباره نبودم مجبور. کردمی  دور مارویک ی خانه  از مرا هم آن و  بزنم زنگ
 .اشجنازه   تشخیص  برای   مگر  دیدم؛نمی  دیگر  هم  را  آنا  که  دانستممی  اما  ؛ببینم

  عریض   زخمم.  برداشتم  پهلویم  روی   از  را  دستم.  بود  رفته  بال  را  هاپله  از  مینی  آنا
  زحمت  به را ژاکتم. کردمی  درد مرگ حد تا حالاین با اما نبود؛ عمیق  اما بود؛

.  بستم کمرم  دور  محکم  را هایشتینآس و  گذاشتم زخمم روی  را آن . درآوردم 
 روی . بردارم  رویش از را هایمدست  و بایستم بتوانم  که کردم محکمش قدرآن 

 هاپله کنار میز، روی  را هال تلفن. شوم سرپا تا گرفتم را نرده و ایستادم زانویم
 های تلفن  همیشه. گرفتم را اورژانس ی شماره  و برداشتم را آن. بودم  گذاشته

.  بود بهتر هیچی از دادن،جواب دیر اما دادند؛می جواب دیر را ارویکم ی خانه
 ها پله  بالی  در آنا. آمدمی  خشخش صدای  فقط. گذاشتم گوشم  پیش را  تلفن

 تا کردم  سعی اما شد؛می  تخلیه  زخمم از داشت  امانرژی  تمام . بود زده  غیبش
 از را خودم تا گرفتم را هانرده . بگیرم نادیده را سوزشش  توانستم،می  که جایی
 های مردمک. داشتند نظر زیر را حرکاتم کوله، و کج های نقاشی . بکشم بال هاپله 
 . بودم نشده خیالتی بار این. چرخیدندمی دنبالم به سیاهشان و ریز

 !آنا -
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 نکند   ترسیدم  بودم،  مارویک  ی خانه  در  که   اولی  روز  مثل  درست.  کردند  غژغژ  هاپله 
  در   رسیدم، پاگرد به که همین. شوند آوار سرم روی  و نندبشک هاچوب تخته
.  بشنوم را زنجیرها خوردن تکان صدای  توانستممی . شد بسته راهرو انتهای 

  پاهایم .  بود  همراه  آشنایی  صدای   با  که  آمد می  وحشتناکی  للیی  صدای   درکنارش،
  تلوتلو  هرورا  در که  طورهمان . دادم  حرکتشان زور به . نداشت را  وزنم تحمل توان
 پاهایم روی  و شدمی ازیرسر  بودم، بسته دورم که ژاکتی زیر از خون، خوردم،می
  خشخش  صدای  هم  باز. بزنم زنگ اورژانس به دوباره کردم سعی. کردمی  چکه
  هم  دیگری  صدای . رسیدمی  گوش به هم تلفن داخل از  للیی، صدای . آمدمی

 . داشت شباهت آنا آواز صدای  به کامالا  وحشتناکی، طرز  به که بود همراهش

 کامالا   اتاق،  ی پنجره.  ببینم  را  داخلش  توانستممی  که  بود  باز  ای اندازه   به  در،  شکاف
. بود  کرده  ایجاد  اتاق  ی گوشه   در  بلندی   شکاف  و  شده  برداشته  چهارچوبش.  بود  باز
 د؛بو نیامده بال هنوز  خورشید. دادمی پیچ درهم را خاکستری  های پرده تندی  باد
 .بود شده پخش افق  در  سحر، رنگکم  نور اما

 موهایی  بلندتر، قد  زن. کردندمی حرکت پنجره سمت به زن، دو. کردم باز را در
  شبیه  بیشتر شکلش. نداشت جسمی اما داشت؛  برافروخته چشمانی و مشکی
  لمس  غیرقابل وجود، این با اما شد؛می دیده سختی به. بود سایه یا هاله یک
  و داشت جسم دومی، . بایستد پنجره، بیرون ی لبه روی  تا کرد بلند را پایش. بود
 . بود آشنا

  درست. گذاشت  پنجره در را دیگرش پای  سپس تحریر؛ میز روی  را پایش یک آنا
  هلن،   هیکل.  بود  گرفته  قرار   هم  روی   شانجسم .  ایستاد  بود،  هلن   که   جایی   همان
 دستانم  کردم،  حرکت  جلوبه .  بود   شده  ادغام  آنا  جسم  در  بعدی،  سه  تصویری   مانند

 . بگیرمش تا کردم دراز را

 ! دار نگه دست آنا، -
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  روی  ای لحظه  دو، هر. داشت  تأخیر کمی فقط بود؛ هلن مانند کامالا  آنا، حرکات
 آنا دنبالش،  به و  کرد اتاق سمت به را رویش هلن سپس ایستادند؛ پنجره ی لبه
  ش *و *غ*آ  در را کسی خواستندمی  که انگار. کردند باز را دستانشان. برگشت  هم

 و کردمی  پخش صورتشان روی  را موهایشان. کوبید می هاآن  به باد. بکشند
 پرت پایین به  پشت از را خودش  هلن سپس. دادمی  تکان بیرون به  را هاپرده
 .برداشتم خیز جلوبه  و زدم جیغ. کرد

 !نه -

  اش آبی   چشمان .  بود   مشکی  مو  زن  آن  از   کاملی  ی جلوه .  کشید  عقب  را  خودش  آنا
 مالیمی لبخند با هایشب *ل. شناخت مرا ای لحظه  خماری، آن در و افتاد من به
  کرده  پرت را خودش او. بود دیر شدن هوشیار برای  دیگر اما شد؛ گشوده هم  از

 .بود

 « نهم و  بیست فصل»

 

 

  نوک. بگیرمش تا برداشتم خیز قدرتم تمام با. کردم دراز آنا  سمت به را دستم
 مقابل. بود رفته دیگر او بعد و کرد برخورد ژاکتش گشاد ی لبه به انگشتانم
  نقش  و خورد میز به زانویم. شد ناپدید تاریکی اعماق در و  کرد سقوط چشمانم

  بودم،  اشجمجمه  شدن خرد صدای  شنیدن منتظر که طورهمان . شدم زمین
  آه   کسی  دنبالش  به  سپس.  آمد  بلندی   صدای .  بستم  محکم  ترس  از  را  هایمچشم
.  بود مرد  یک صدای  بلکه نبود؛  آنا صدای . کردم باز  را هایمچشم زنانپلک . کشید
  پهلویم،  زخم  به  توجهبی .  رفتم  میز  بالی   زحمت  به .  زد   جوانه  دردهایم   میان  از  امید
  زمین روی  خونی هیچ. بود پایین آن آنا. بردم بیرون پنجره از را امشانه و سر



 
 

www.cafewriters.xyz Page 251 

 های دست   در  ظریفش  ی جثه.  نبود  تنها.  بود  نشکسته  سرش  و  هنشد  ریخته  سنگی
 : زدم داد. بود  شده جمع لوکاس

 !هی -

  اما بود؛ شده جمع درد از و سفید گچ مثل اشچهره . آورد  بال را سرش لوکاس
 . زد  کوتاهی  لبخند دید، مرا وقتی

.  آمدم   ینپای  میز  از  سختی  به.  آمده   زلزله  کردم  فکر  اولش.  داد  تکان  را  خانه  چیزی 
 دیوارها  برگرفت،  در  را  خانه  هالرزه   بودم،  کرده   جمع  زمین  روی   را  خودم   که  طورهمان 

  که  طورهمان  هیاهو، سپس. ریختمی سرم روی  را گچ ذرات و دادمی تکان را
 . افتادم سرفه به. رسید پایان به بود،  شده شروع دفعهیک

 . بود شده برداشته رویش از ای سایه. رسیدمی  نظربه  متفاوت جورهایییک خانه

  را  آن. بودم انداخته زمین روی  را تلفن داشتم،برمی خیز آنا سمتبه  وقتی
  زنی خش،خش صدای  جای به  گرفتم، را اورژانس ی شماره  وقتی بار،این. برداشتم
  آمبولنس  و  پلیس همیشه.  کنم گریه حالیخوش  از  خواستمی  دلم . داد جواب
 منتظر که طورهمان خواستمی دلم. رسیدندیم  مارویک ی خانه به دیر

  در   بودن  اما  شدم؛می   جمع  خودم  در  درد  از  آبی،  اتاق  فرش  روی   بودم،  شانرسیدن 
  بعد  و کردم جزم را  عزمم دقیقه  یک عرض  در . بود ترمهم آن  از  دوستانم کنار

 ی گوشه   به  و  آمدم  بیرون  در  از  رفتم،  پایین  هاپله   از.  شدم  رد  راهرو  از  لنگانلنگان
 . رفتم ساختمان

 . سالم -

 را آنا که درحالی و  بود نشسته بودمش، دیده بار آخرین که جاییهمان  لوکاس،
  طور همان . بود مانده باز عجیبی طرزبه درازش پاهای  بود، گرفته هایشدست  در
 . داد تکان سر سالم ی نشانه  به زدم،می  دور را ساختمان که
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 شدی؟  زخمی -

 چطور؟  تو. مونممی   زنده -

  تونست می   اما  رسه؛می   نظربه   که  اونه  از  ترسنگین   آنا.  شکسته  امدنده   احتمالا   -
 .بیاد پیش این از بدتر

 دستم .  بود   شل  بدنش  و  شده   آویزان  صورتش.  خوردنمی   تکان  آنا.  زدم  زانو  کنارش
 . کنم  لمس را بازویش تا کردم دراز را

 : گفت لوکاس

 . زنهمی   نبضش_ 

 احتیاط با را او ندهد، تکان را آنا دن*گر کردمی  سعی که طورهمان  شدم متوجه
  خون  از   ژاکت.  دادم  فشار  ژاکتم  روی   را  دستانم   و  نشستم  کنارش.  بود  داشته  نگه

 . بود  شده چسبناک

 افتاد؟  اتفاقی چه -

 .بپرسم ازت خواستممی من که چیزیه این -

 !اومدی؟ جااین  چطوری   که اینه  منظورم نه -

  کردی   قطع  رو  گوشی  بگیرم،  رو  تلفن  کهاین  از  قبل  یادته؟  بودی،  زده  گزن  من  به  -
. لنگهمی کار جای  یه فهمیدم پس. ندادی  رو جوابم زدم، زنگ  دوباره که بعد و

  رفتم خونه پشت. بود قفل در و کردنمی باز رو در آنا. نبودی  خونه اومدم، جااین
.  دیدم پنجره ب*ل رو آنا که کنم پیدا داخل به راهی جااون  از تونممی ببینم تا

 . بشم افتادنش مانع بتونم شاید کردم فکر
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  و   داد  تکان  را  اششانه .  داشت  ب*ل  بر  لبخندی   اما  بود؛  شده  نازک  درد  از  صدایش
 .کرد  جمع را خودش درد از

 . آها -

.  کردم تعریف برایش خالصه را افتاد که اتفاقاتی  و  گذاشتم زانویم روی  را سرم
 . رسید می نظر به وکمشک تقریباا 

 . بودی  نشده  خیالتی تو و داشت واقعیت  هااین ی همه   زنممی  حدس پس -

 . بودم نشده خیالتی هم  من و داره واقعیت -

  در الن یعنی داره، واقعیت اگه اما کنم؛می  رسیدگی موضوع این به بعداا  -
 .مارویکیم زمین توی  ما خطریم؟

  پیچیده   هایشسنگ  دور  همچنان  انگور،  درختان  و  هاخزه .  انداختم  خانه  به  نگاهی
 . کردندنمی  القا را همیشگی  شوم و  نحس حس آن دیگر اما بودند؛

 . کردیم  کامل  رو   اشحلقه   ما  که   کنم  فکر.  شده   نابود  هلن   کنممی   فکر   اما  درسته؛   -

 چی؟  -

.  کننمی   تکرارش  که   حرکتیه.  دارن  حلقه  ارواح  گفت؟  چی  هنری   که  هست  یادت  -
 . شنمی  نابود ارواح کنی، پیدا حلقه شکستن برای  هیرا اگه

 .گذاشتم زانویم روی  را آن  دوباره و  کردم بلند پنجره سمتبه را دستم

 پس  کند، تکرار رو اون آنا خواستمی. بود اشخودکشی ی لحظه هلن، ی حلقه  -
.  شکستی   رو  اون  تو  اما  بیاره؛  خودش  پیش   رو  اشبچه  و  آنا  تونستمی   طوری این
.  افتادمی  هلن  برای  هاسال  این تمام  باید که  اتفاقی همون  دقیقاا . گرفتی  رو  اآن

 . شد تموم ناتموم، کار! بوم
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 : کرد تکرار لوکاس

 !بوم -

 . شد جاری  لبانش بر خون و افتاد سرفه به سپس

.  تابیدند  مارویک ی خانه  سقف به اشطالیی  پرتوهای  اولین و کرد طلوع  خورشید
  وقت  دیگر. شنیدم آژیر صدای  دور  از کردم حس. کردم جاده سمت به را رویم
 . بود رفتن

 « امسی  فصل»

 

 . بعد  ماه سه

  و  شکم و زد غلت پشتش به. بود داده  لم پنجره، زیر صندلی،  روی  داستی،
  از یکی با شدم،می نزدیک او  به که طورهمان .  شدند معلوم  اشصورتی  های پنجه
  شکمش .  بست  آرامی  به   را   آن  بارهدو  سپس.  کرد  نگاهم   چشمی  زیر  هایش،چشم

  که  هاییاسترس جبران برای  نبود، خودم دست. شدمی  چاق داشت. خاراندم را
  به خوراکی مدام بودم، داده هایمگربه به مارویک ی خانه جریانات خاطربه

 : گفتم او به.  بودم  داده خوردشان

 !باش خوبی دختر -

.  انداخت   چنگ  هوا  در  هایشپنجه  وکن  با  کرد،می  خرخر  گلویش  ته  از  که  طورهمان 
  صبح  اما بود؛ آفتابی هوا  کهاین  با. برداشتم جارختی روی  از  را  ژاکتم راهم،  سر

 تغییر چپ  به را مسیرم دوبار. دویدم را امخانه  ورودی  مسیر. بود سردی  بهاری 
  کار   اشخانه  باغ  روی   فقط  که  شدمی   ماهیک   آنا.  شدم   مارویک  زمین  وارد  تا  دادم
  گرفته  رنگ   زمین  جای جای   در   دوباره،   هاچمن .  بود  العاده فوق   تغییرش   اما  بود؛   هکرد



 
 

www.cafewriters.xyz Page 255 

 درخت  یک آنا. بودند زدنریشه درحال حصار امتداد در هابوته و هاگل. بودند
  بشود، که تربزرگ کمی  دانستممی اما بود؛ کوچک هنوز که این با. بود کاشته
  را  پنی  دید جلوی  کمی  چون همچنین. گذاشت خواهد  خانه ظاهر در زیادی  تأثیر
  پشت  از مرا که ببینمش  تا برگردم نبود نیاز. میزد نشان دو تیر یک با گرفت،می

 . زدم در شدم،می  وارد که طورهمان .  بود باز  ورودی   در. نه یا کندمی  نگاه پنجره

 . منم سالم، -

 :زد فریاد آنا

 .حیاطم پشت -

 هایپله  کنار از. کردم طی را آشنا رمسی همان . بود خنک و مالیم خانه هوای 
  شدم   رد  بود،   عذابم  ی مایه   که  موسیقی  اتاق  و   بودم   متنفر  آن  از  زمانی  که  مارپیچ

  یک . بود چیده صندلی  و میز حیاط، در  آنا. رفتم پشتی حیاط به آشپزخانه از و
  کنارش  لوکاس . بود شده  گذاشته سفره  روی  آبمیوه پارچ یک و فینگرفود دیس

  آنا .  کردمی   زندگی  مارویک  ی خانه   در  دیگر  اخیراا .  نداشت   هم  تعجبی.  د بو  نشسته
.  رسید  می نظربه قبل از ترحالخوش خیلی . بگیرد ش *و*غ *آ در مرا تا ایستاد
.  بود  هلن تسخیر تحت مدت  چه تا که کردممی  فکر خودم پیش هاوقت  بعضی 
  از پریدن از بعد آنا . بود کرده  پهن دام برایش اول ی هفته  همان  هلن، احتمالا 
 . زدمی  لبخند و خندیدمی  بیشتر آبی، اتاق

  در  پارگی یک استخوان، شکستگی دو شکسته، ی دنده  یک به شب آن اتفاقات
  هم   من.  شد  ختم  آنا  شدید  مغزی ضربه  و  پا  شکستگی   طورهمین   و  لوکاس  ی ریه
  چند مگیه. بردم در به سالم جان چاقو، زخم از خون، تزریق  و بخیه تا هشت با

 . کرد راهنمایی صندلی سمت به را من آنا. بودیم بستری  بیمارستان در  روز
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 جدیدی  ی نامهفیلم بهراجع  داشت الن همین لوکاس. بخور دنی*شی*نو بشین -
 .کردمی  صحبت نویسه،می  داره که

  کارگردان  که کرد قبول باآلخره . بزنم حدس  بذار  ها؟ . نوشتمی  فیلمنامه اوه،  -
 . بشه تسخیرشده ی ونه خ مستند

 .خاراند  را ریشش ته لوکاس

 . ست  «¹پاگنده» وجوی جست  ی درباره  فیلم  یه. نه راستش -

 . زد  چشمکی لوکاس.  کردم نگاهش مبهوت و مات

 . خیالی موجودی  برای  نامعقول وجوییجست -

  خوب   چیز  یه  داری   واقعاا   که   شدم  نگران  لحظه  یه.  مزخرف  و  وپرتچرت .  خوبه  اوه  -
 . ی سازمی

  نبود؛  دستش  در ای حلقه  هنوز . انداختم آنا دست به نگاهی زیرچشمی. خندید
.  کشیدنمی  طول زیاد نظرم به بودند، شده هم ی شیفته  کامال که جاییآن از اما

  همدیگر به  حتی و  کرده نزدیک هم به توانستندمی  که جایی تا را شانصندلی 
  و  نیش قبل از کمتر و میزد لبخند اوقات بیشتر هم لوکاس. بودند  داده تکیه
 .بود کرده نرم را او کمکم آنا حضور  که آمدمی نظربه . زدمی کنایه

  لوکاس  که طورهمان. نشست  لوکاس کنار دوباره و ریخت دنی*شی*نو برایم آنا
 حیاط انتهای  درخت به هایمچشم  بود، جدیدش ی پروژه ی درباره  صحبت گرم
  که  بود گیاهی تنها این بود، کرده تسخیر را ویکمار ی خانه  هلن  که زمانی. افتاد
  اش تنه و کرده ریختن به شروع هایشبرگ دیگر. کردمی  تالش ماندن زنده برای 
 . آوردنمی  دوام زیاد. بود شده سیاه
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 با را آن کمکم باران بارش. نکنم نگاه درخت زیر خاک ی پشته به توانستمنمی 
  آنا،  نه و من نه. بودند پوشانده را نه* ه* بر خاک ها،چمن و کرده سطحهم  زمین
  وانمود  هردو، . نزدیم حرفی بود، شده  دفن  زیر آن که چیزی  به  راجع وقت، هیچ
  و داشتم خاطر به را آن کامالا  من که هرچند  کردیم، فراموش را آن که کردیممی

  آن از کلمه یک و بود هلن و آنا من، راز این. داشت خاطر به  هم او که مطمئنم
 .گفتیمنمی  کسی به را

 . برگرداند  بحث به مرا تا داد تکان را بازویم لوکاس

 . نیستی  که فضانورد. نکن سیر فضا توی  قدراین جو، -

 چی؟ ! ببخشید -

.  کنی کار دوبرابر ناهار از بعد که کنه مجبورت خوادمی  که گفتمی  داشت آنا -
 ! شده معنا تمام به ظالم یه

 : گفت زنانجیغ آنا

  هشت   باید.  داریم  کار  کلی  امروز  که  بود  این  منظورم!  زدم؟  حرفی  چنین  کی  من  -
 . داریم لباس برای  جدید سفارش تا دو و کنیم پست عروسک تا

 . کردم پشت قبر  به و زدم لبخندی 

 . بدوزم  کوچیک های لباس  دست با که کنممی  تمرین دارم. منتظرشم صبرانهبی -

  صورت  بخواهم که  نبودم  هنرمند قدرآن . دادم نشان هوا  در را حرکاتش دست با
  می  خوب خیلی را  کوچک های لباس که شد معلوم اما کنم؛ نقاشی را هاعروسک 

 . کشید دستی  بود، آمده  بال دیگر که شکمش روی  آنا. دوزم 
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  کنه،  ب* را*خ سرم روی  رو دنیا کوچولو خانم این کهاین از قبل خواممی. خوبه -
  از اگه کنیمی  فکر. کنم درست  عروسک کلی  نم،تومی  که جایی  تا زودتر،  هرچه
 ببره؟  پست ی اداره  رو هاعروسک  تا مونهمی جااین کنم،  خواهش  لوکاس

 . خندیدم

 . نمونه جااین که کنی  خواهش ازش شی  مجبور کنم فکر -

 یخانه . شدم افکارم غرق  کرد،می پر را  لوکاس فنجان  دوباره آنا  که طورهمان 
  در   خانه،.  آمدنمی   حساب  به  خطری   قبل،  مثل  اما  داد؛  یی صدا  سرم  پشت  مارویک

 پابه  خون اشسایه در که بنایی عنوانبه  حال. بود  آزاربی اش،مرده نگهبان نبود
  کردم،می   زندگی   شده   تسخیر  ای خانه  کنار  کوتاه،   چهارسال  که  یادبودی   و  بود  شده
 . بود  برافراشته قد

 

 پایان

 

 _____________________ 

 شمالی  آمریکای  های افسانه  در خیالی وجودی م_ 1
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 صوتی و متنی کتاب لدیجیتا انتشارات نویسندگان کافه

 

به  ،تان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را به چاپ برسانیداگر تصمیم دارید کتاب

 مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید
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 رایگان راهنمایی و نظارت و نقد✅

 اثر کی نگارش ابتدای از و دهد می یاری شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 توانید می شما و شود می نقد رایگان طور به ما انجمن در شما ثرا.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا

 را اثرتان سطح صورت این هب و کنید اصالح هارا ایراد و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک با

 .باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و ببرید باال

 

 انرایگ ویراستاری✅

 نکات و نگارشی عالئم رعایت و شود می ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

 .شود می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری

 کافه نویسندگی انجمن در رایگان صورت به نالینآ آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

 نویسندگان

 کنید شرکت متنوع های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کامال صورت به توانید می شما

 نویسندگان کافه انجمن در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و

 .برسانید چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش

 رایگان های مشاوره✅

 خواهیم مشاوره شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 .بگیرید خود اثر از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی شاورهم با ما. داد

 

 !شد نخواهید دلسرد هرگز نویسندگان کافه در✅

 دیجیتال صورت به اصلی سایت در رسمی صورت به شما کتاب د،نشو تایید چاپ جهت شما اثر اگر

 را ودتانخ توافقی قیمت با فروشی ی نسخه توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد منتشر

 .کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی به و دهید انتشار نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه در هم
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 .ندارید کاغذ یباال ی هزینه پرداخت به نیازی✅

 انتشار کنار در ما اام است گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ باالی ی هزینه به توجه با

 .داشت خواهیم عزیزان شما برای هم نرایگا چاپ الکترونیک،

 به که انتشاراتی که چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج کتاب چاپ برای خودتان که آن فکر

 در ها کتاب آوری جمع و آثار نرسیدن فروش به منجر کنند می چاپ را اثری نویسنده ی هزینه

 تمام شما نفع به چیز همه کنیم می سعی راهنمایی و مشاوره با ما شود، می زیان و ضرر و انباری

 .کرد نخواهید ریسکی نویسندگان کافه در و شود

 

 اطمینان و اعتماد✅

 انجمن است، امانت ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و اشدب می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 داشته توجه. کند یم رعایت را آنان و گذارد می احترام ویسندهن حقوق تمامی به نویسندگان کافه

 خوشبختانه اما نیستند کم نیز ادبی سارقان که نکنند استفاده سو شما آثار از سودجویان که باشید

 چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال با را اثرتان توانید می نویسندگان کافه در

 .شود منتشر یا

 

 اسالمی ارشاد وزارت فرهنگ از رسمی وزمج✅

 اسالمی ارشاد وزارت نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت یتمام

 .گیرد می صورت

 

 !بگیرید استعالم توانید می✅
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 ها، نماد روی بر کلیک با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و سایت اصلی ی صفحه در

 .کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعالم

 

 ناشران بهترین اب داد قرار✅

 ما. ایم بسته داد قرار شما آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

 ثمر به و نتیجه بهترین راستای در و کنیم می ارسال ها انتشاراتی برای چاپ جهت را آثارتان

 .بود خواهیم اشم همراه هایتان تالش رساندن

 

 که کنیم می انتخاب چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 های رمان بیشتر تشاراتان یک مثال برای باشید، داشته بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با

 .کنیم می ارسال اتانتشار آن به را اثرتان بود اجتماعی شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی

 

 

 ها زمینه مامت در چاپ و نویسندگی✅

 ادبی، علمی های کتاب بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به محدود ما نویسندگی انجمن فعالیت

... و کودکان های داستان زندگینامه، نویسی، خاطره سفرنامه، ،خودیار داستانی، روانشناسی، دینی،

 .دارد فعالیت بکتا و نویسندگی های زمینه تمامی
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 " هایتان تالش رساندن ثمر به برای زینهگ بهترین نویسندگان کافه"

 

 .دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه

 ما با صوتی، یا متنی صورت به نویسندگان کافه مجموعه در اثر گونه هر انتشار به تمایل صورت در

 .باشید ارتباط در

 شود منتشر الزم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر وانیدت می شما

 

 / https://forum.cafewriters.xyzانجمن:  

 / https://www.cafewriters.xyzوبسایت:     

 cafewriters.xyz@ اینستاگرام:  

 support@cafewriters.xyz تیبانی:یمیل پشا 

ID: @cafewriters_xyz    

  09928895560 
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