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ای به نام ی تسخیر شدهشود که چند سالی در کنار خانهجو روایت مینام  بهزنی جوان   داستان از زبان

ی مارویک، بیدار ی ساکنان خانههای شب از صدای جیغ و گریهکند. او در نیمهمارویک زندگی می

شان کردن وسایل خانهکنند و هرگز حتی برای جمعها همان شب باعجله از خانه فرار میشود. آنمی

 گردند.ا برنمیجبه آن

گیرد به آنا سر کند. جو تصمیم میمکان میجا نقلتنهایی به آنهشت ماه بعد، زنی جوان به نام آنا به

خواست خودش را درگیر کند؛ اما وقتی به خودش به خانه به او هشدار دهد. جو هرگز نمیبزند و راجع

 آمد که دیگر دیر شده بود.

 

 

 

 

 

 

 

:خالصه
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 فصل اول 

 

 

دهد. بیشتر قدرها هم آزارم نمیکنم. این موضوع آنای تسخیر شده زندگی میکنار خانهمن در  

ی من چیزی جز حصارهای خانه  پشت  از   و   است آرام  و   ساکت   «،¹اوقات، ساختمان مسکونی »مارویک

های انگور خشک های کشویی و درختهای قدیمی خزه بسته، پنجرهدوطبقه چیده شده از سنگ

ی خود جذاب است. احتماالً وقتی که نو بود، قبل از آنکه رنگ ایوانش نه، به نوبهشده نیست. خا

وجود حتی با شستن رسید. با ایناش کج شود، باشکوه به نظر میهای شیروانیپو*ست شود و چوب

هاست از بین رفته، تا برگرداندن زده و سروسامان دادن باغی که مدتهای تار عنکبوتقاب پنجره

 .ابقش راه زیادی در پیش داشتشکوه س

کنند، راجع به آن صحبت کنند از خانه دوری کنند. به آن نگاه نمیهایم سعی میبیشتر همسایه

سمت خیابان خواهند از جلوی خانه عبور کنند، به آنها وقتی میکنند؛ درواقع بعضی از آننمی

ی مارویک جدا حیاطم را از حیاط خانه  روند. من این اختیار را ندارم. فقط یک حصار چوبی نازک،می

 .کندمی

ام را کنم به نمای پشت خانه و هر روز صبح که باغچههایم را آویزان میدوبار در هفته، وقتی که لباس

ام؛ اما طی چهار سال گویم به آن وابسته شدهشوم. نمیدهم، به نمای جلوی آن خیره میآب می

ج کششی در من نسبت به آن ایجاد شده است. این موضوع مثل یک تدریزندگی در کنار این خانه، به

گذرانم، اما تا ی اول شب را با دوری کردن از او میماند. نیمهشخص عجیب در یک شام رسمی می

دانم چه کسی آن را ساخته ترین فرد در آنجا باشد. نمیکنم ممکن است او جالبپایان عصر، فکر می

 .ی خوبی باشدهای اطرافش ندارد و شاید این نشانهشباهتی به خانه  و چرا؛ اما این خانه هیچ 

تدریج افزایش یافت و قبل از دوازدهم نوامبر، هایم بهست که تسخیر شده است. شکدانم مدتیمی



           

                                 www.taakroman.ir 

 the house next door ی/ انه بغلرمان خ   

 کاربر انجمن تک رمان زهراخداشناس  

  
   

 
5 

 

ی بزرگم دوست دارد در محله پرسه بزند و از های کوچکی وجود داشت. گربهفقط یک سری سرنخ

رفتاری کند. او باغچه هرکسی را که با او دوستانه رفتار نکند، و خوشهمسایگان تقاضای نوازش 

ی مارویک رشد گذارد. باغچهکَنَد. او صاحب کل خیابان است؛ اما هرگز در ملک مارویک قدم نمیمی

مهم نیست که چند گیاه جدید در آن کاشته شده باشد و چقدر بااحتیاط آبیاری شده باشد.  .کندنمی

های جوانشان پس از چند هفته پژمرده ها و گلزیادی را دیدم که تالش کردند. درختچههای  خانواده

 .کنندهای من رشد میتر، گلطرفشدند؛ اما شصت سانت آنو سیاه می

کردند. ظاهراً قصد نابودی خودشان را های خانه پرواز میسه پرنده را دیدم که به سمت پنجره

ی کوچکی از پَر، در کنار خانه رم را بلند کردم و دیدم که گولهداشتند. صدای برخوردی شنیدم. س

گیرند باسرعت به ها تصمیم میتوانم توضیح بدهم که چرا پرندهخراش است. نمیریخته است. دل

ها هایش بسیار تاریک و ناخوشایند است؛ اما آنی مارویک پرواز کنند؛ درحالی که پنجرهخانه

ی این چیزها با هم تبدیل به احتیاطی مداوم از آن کنند. همهپرواز نمی ی منوقت به سمت خانههیچ

مکان کردم وجود داشت و همین باعث خانه شد یا شاید هم این احتیاط از روزی که به کنارش نقل

هرحال، من به آن اعتماد نداشتم و بعد از ی وقایع کوچک و عجیب شوم. بهشده بود که متوجه همه

 .دانستم که دلیل خوبی برای این کار دارمنوامبر، میغروب دوازدهم 

_________________ 

1_Marwick 

 *** 

که مغزم سعی داشت درحالی .هایم را باز کردم و به پشتم غلتیدم ی زنی بیدارم کرد. چشمفریاد خفه

ام را پنجرهطرز ناخوشایندی گرم بود.  سقف خیره شدم. شب به  بودش را هضم کند، به  چه برآشفتهآن

ام را به پاهایم باز گذاشته بودم تا نسیمی که وجود نداشت را به داخل دعوت کنم. عرق، پیژامه

هایم را که در آنجا جمع هایم فشار دادم تا قی چشمی چشمچسبانده بود. انگشت شستم را به گوشه

تابید، ی اتاقم به داخل میشده بود پاک کنم؛ سپس غلت زدم تا دوباره بخوابم. به نوری که از پنجره

 .ی مارویک بیدار بودپلک زدم. کسی در خانه



           

                                 www.taakroman.ir 

 the house next door ی/ انه بغلرمان خ   

 کاربر انجمن تک رمان زهراخداشناس  

  
   

 
6 

 

های بچهایشان قدم گذاشته بودند، یا شاید هم مادرشان فهمیده بود که بازیشاید روی یکی از اسباب

توانست توضیحی برای آن فریاد ها میجای قبلی خود برنگردانده. اینبازهم کسی صندلی توالت را به

 !ما توضیحی در مورد شلیک گلوله نهباشد؛ ا

فقط صدای  .هایم لرزیدندبلند شدم. صدای شلیک در گوشم پیچید و با وجود گرمای هوا گوش

ی سفید نوری که پنجره طبقه دوم را درهم شکاند، هم دیده بودم. شلیک را نشنیده بودم؛ بلکه جرقه

 ...والنسپلیس، آمب .فکر کردم شاید نیاز داشتند کسی را خبر کنند 

هرچند همیشه خیلی  .زدم ی اضطراری زنگ میی مارویک به شمارهبارم نبود که برای خانهاین اولین

 .ی دیگری در خیابان ماکشید تا جواب بدهند. خیلی بیشتر از هر خانهطول می

ف آمدم، انگشتان شستم در فرش اتاق خوابم فرو رفتند. تقریباً برخالکه از تخت بیرون میدرحالی

ها در سراسر خانه روشن شدند. زنی ضجه چراغ .ی همسایه از اتاق رد شدممیلم برای دیدن خانه

توانستم کلمات را بفهمم. برای چیزی التماس قدری بلند و دردناک بود که نمیزد. صدایش بهمی

 .کرد. دستم را به سمت تلفنم دراز کردم. شلیک دیگری از اتاق نزدیک به پشت خانه آمدمی

ها سه فرزند داشتند و من کامالً مطمئن بودم که آن شناختم؛ اما آنآن خانواده را خیلی خوب نمی

های تلفن کمکشان است. ترسی شدید در درونم مرا به خود آورد. شمارهاتاق متعلق به پسر کوچک

 .خش شنیدم اضطراری را گرفتم و تلفن را کنار گوشم نگه داشتم. در پاسخ فقط صدای خش

کرد. مردی از پنجره رد های بیشتری روشن شدند که خانه را مانند درخت کریسمس روشن میچراغ

ای در دست ای در یک دست، و اسلحهصورت شبح درآمده بود و بچهها بهشد، شکلش از پشت پر*ده

 .هایش را بشنوم توانستم حرفدیگرش داشت. زنی نزدیک آمد. می

 !کنی  شلیک   تونی نمی وت! « ¹ولش کن! ولش کن »جان -

ای تبدیل شد که صدای مادر را در خود پیچید. صدا به جیغ کر کنندههای کودک در سکوت میگریه

طور رفتند. همانی پایین میها به طبقهآن .کردمها دنبال میغرق کرد. حرکات خانواده را از پنجره

ی اضطراری را دوباره رفتم، شمارهین میام پایهای خانهی مارویک از پلهکه به تقلید از خانواده

خش... تلفنم خ*را*ب شده بود؟ مطمئن بودم یادم مانده بود که قبض گرفتم. باز هم صدای خش
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 .تلفن را پرداخت کنم 

ماندم و از میز خم شدم تا صورتم را به پنجره بچسبانم.   در ورودی مارویک باز شد. در آشپزخانه

گذشت روشن شده بود را شمردم. دو هیکل بزرگ، ری که از پنجره میی نوهایی که به وسیلههیکل

 .سه هیکل کوچک. کل خانواده آنجا بودند. کمی از ترسم کم شد و تلفن را پایین گذاشتم

 .برو تو ماشین -

پدر، کودکی که در آغوشش بود را پایین گذاشت و به خانه برگشت. تفنگش را نزدیک به 

توانستم برق کرد تا سالح. میعنوان سپر استفاده میر از آن بهاش نگه داشت، بیشتس*ی*نه

هایش طور که مادر بچهگرفت، ببینم. هماناش را زیر نظر میهایش را همچنان که خانهسفیدی چشم

 .شان را نبستکرد. او کمربند ایمنیچنان گریه میی کوچک همداد، بچهرا به صندلی عقب هل می

 .جان! بجنب -

ای نگاهش را از خانه صندلی راننده پشت کرد و با دستش از پشت، در را باز کرد؛ حتی لحظه  مرد به 

که ماشین نگرفت. دیدم که یواشکی وارد ماشین شد و صدای روشن شدن موتور را شنیدم. درحالی

ها روی مسیر ورودی جیغ کشیدند. مسیر حرکتش کرد، الستیکسرعت خیابان را ترک میبه

 .کندهایش تماشا میمنظم بود که مطمئن شدم هنوز هم ساختمان را از پس شانهچنان ناآن

ی آشپزخانه فاصله گرفتم و تلفن را روی میز گذاشتم. به سرانجام، دوباره سکوت حاکم شد. از پنجره

اند؟ کسی از ی دیگر با صدای فریاد و شلیک اسلحه بیدار شدهکردم که چند همسایهاین فکر می

ی تصادف را ها، صح*نهها هم مثل من با همان شیفتگی که رانندهپلیس تماس گرفت؟ آن  ها باآن

 !هایشان چسبیده بودند؟ی خانهکنند، به پنجرههنگام عبور تماشا می

 .شان را روشن نکردندخانهکدام چراغاگر بودند، هیچ

ها باال دم. برگشتم و از پلهی دیگر در آشپزخانه مانخیابان تاریک و ساکت باقی ماند. چند دقیقه

 .رفتم

_____________________________________ 

1_John 
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 *** 

ها برای شان را به یاد بیاورم. آنتوانم فامیلیدیدم. حتی نمیاین آخرین باری بود که آن خانواده را می

کردم، زندگی می  ی مارویک بودند. این اسم خانه بود و تا زمانی که در آن خیابانمن فقط خانواده

 .همین بود

کس برای اثاثیه نیامد. هایشان برنگشتند. هیچکردن لباسها صبح برای جمعبرخالف انتظارم، آن

که کسی جا ماند، تا اینها را خاموش نکرد. اثاثیه، برای دوهفته کامل در آنکس حتی چراغهیچ

 .قرارداد را لغو کرد و برق خانه قطع شد

ی داغی فرسای کورههایم آویزان کردم و در گرمای طاقتهای سیاهی روی پنجرهآن دوهفته پر*ده

که برای خودم ساخته بودم، خفه شدم. در آن چند شب گرم، خیره به سقف اتاقم، بیدار ماندم. کامالً 

بر*ه*نه بودم؛ اما همچنان بیش از حد گرم بود. در واقع قصد داشتم به ساختمان مارویک بروم، از در 

ها را خاموش کنم. البته هرگز این دانستم قفل نشده است، داخل شوم و خودم چراغودی که میور

 .ترسیدمچه که داخل خانه بود، خیلی میکار را نکردم. از آن

ترین مدتی بود ماه خالی ماند. این طوالنیمدت هشتی مارویک بهدنبال شب دوازدهم نوامبر، خانهبه

رفته و خوابای بهزمان ساختمان آرام بود، مثل غولی بود که روی تپهم. در آنکه آن را خالی دیده بود 

های اطراف سنگتوانست آن را از تختهشد، تا جایی که کسی نمیتدریج با خزه پوشانده میبه

 .تشخیص دهد

ساختمان دادم؛ حتی به نمای  ها را آب میکردم یا گلهایم را آویزان میها، وقتی رختبعضی صبح

 .شدمخیره نمی

جا را ترک ی قبلی آندانند چرا خانوادههایم میکدام از همسایهاز اطراف پرسیدم تا ببینم هیچ

های خودم دیده بودم تعریف کند. چه که با چشمکس نتوانست چیزی بیشتر از آنکردند؛ اما هیچ

گفتم که ساختمان خالی است، کرد  سمت خانه زندگی می  آن  در   که «¹حتی وقتی به »فای ریچموند

 .رسید بسیار متعجب به نظر می

رسید. اکثر انگیز به نظر میسرانجام، دیگر به آن فکر نکردم و آن خاطره باگذشت زمان کمتر هیجان
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شدم که در نهایت وقتی فروخته شد، برایم ناآشنا قدر از جلوی تابلوی »برای فروش« رد میاوقات آن

ی نداشت اما تغییرش همچنان ناخوشایند بود. مانند رفیقی قدیمی که سبیل رسید. مشکلبه نظر می

 .بگذارد

جا برداشته شد و بعدازظهر تغییر کرد، از آن «فروخته شد»تقریباً چهار روز بعد از اینکه تابلو به  

 .ای کوچکی کنار خیابان توقف کرد روز، کامیون اجارههمان

جا دن شرمسار نیستم. کنجکاوی خیلی هم خوب است. ازآنمن آدم کنجکاوی هستم و از اعتراف کر 

تلفن اضطراری کس دیگری سعی نکرد به شمارهی قبلی، هیچکه من متوجه شدم، شب فرار خانواده

که داشتند از تشنگی تلف های رها شده را درحالیگربهزنگ بزند. کنجکاوی من باعث شد که بچه

 نکرد،  ترک   سرکار   به رفتن  برای  را   اشخانه  چهارشنبه  روز  « ²شدند پیدا کنم و وقتی »آقای پارکرمی

اش که او شب سکته کرده بود. کنجکاوی من او را از مردن از گرسنگی در کف آشپزخانه  شدم   متوجه

 .امکشم که بگویم در مورد خانواده جدید کنجکاو شدهنجات داد؛ بنابراین خجالت نمی

__________________ 

1_ Faye Richmond 

2_ Parker 
 *** 

قدر گرم بود که تصمیم که هوا ابری بود؛ اما آناینوجودداده بودم. با  هایم را آبآن روز صبح، گل

 .ها آب بدهم گرفتم دوباره به آن

دادم، پاش، زمینی که هنوز مرطوب بود را آب میرفتم و با آبدرحالی که در امتداد حصار راه می

نگاه کردم. او مرا به تعجب انداخت. انتظار یک خانواده را داشتم. ی جدیدم  زیرچشمی به همسایه

طور پدربزرگ و مادربزرگ را در خود ی کافی بزرگ بود که حداقل سه بچه و همیناندازهساختمان به

 .رسید که تنهاستجا بدهد؛ اما به نظر می

ی رای زندگی در خانهاش را دم اسبی بسته بود. ب ایقهوه-جوان و ریزنقش بود و موهای طالیی

 .جاکردن در آنمارویک بسیار کوچک بود. همچنین برای تنها زندگی

دانم چرا این موضوع مرا دهم. نمیکردم که آب میپاش خالی شده بود؛ اما همچنان وانمود میآب
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 جا امن نیست و او کردن در آنکردم، تنها زندگیدلیل بود که حس میهم ریخت. شاید به این  به

کردم او به یک دوست خاطر این بود که حس میرسید. شاید بهپذیرتر از من به نظر میبسیار آسیب

چیز  .احتیاج دارد؛ اما واضح بود که او حتی یک دوست هم ندارد. خودش بار کامیون را خالی کرد 

 .زیادی نداشت 

 را  اشچانه  زیر.  کنممی  کار چه  من   ببیند  تا زد می  پرسه  بیرون  ،   «¹های من، »داستییکی از گربه

 .خاراندم 

 بزنم؟   سر   بهش   باید  «؟²کنی »داستتو چی فکر می_

ها به جستجو پرداخت. احتماالً برای داستی، از روی محبت گازی به مچ دستم زد و سپس در بوته

 .ها یا حشراتی برای خوردنشکار مارمولک

هرگز داخل خانه را ندیده  .اه دوباره روشن شدند ها بعد از هشت م ی مارویک نگاه کردم. چراغبه خانه

 .ها نگاهی بیاندازم که یواشکی از پنجرهبودم؛ مگر این

ی ی بیرون، ترسناک بود؟ به سنگ تراشیده شدههمان اندازهی مارویک هم بهیعنی داخل خانه

دند که به نظر های انگورش، تنها گیاهانی بو ها و درختخاکستری جلوی خانه، نگاهی انداختم. خزه

 .پاش را پایین گذاشتماند. سپس آبرسید زندهمی

 .ی خوبی استطور که گفتم، من آدم کنجکاوی هستم. گاهی اوقات این نشانههمان

____________________ 

1_Dusty 

2_Dust : مخفف اسم Dusty 

 *** 
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 فصل دوم 

چیزهای پخته   سری یک همیشه  من .  است امسرگرمی  آشپزی. کردم  آماده «¹باعجله مقداری »مافین

ترین ای دارد. مافین سریعی جدید لیاقت چیز تازهکردم همسایهشده دم دست دارم؛ اما احساس می

 .ترین هدیه برای پختن بود و آسان

مرغ و شیر را با هم ترکیب کنید و سپس با هرچیز شیرینی که در دسترس است، شکر، آرد، تخم

 .ای داشتم که نزدیک بود خ*را*ب شوند د. برای آن مقدار کیک، موزهای رسیدهمخلوط کنی

ترین لحظاتی بود که ها آماده شدند. آن پانزده دقیقه طوالنیپانزده دقیقه در فر، سپس مافین

 .گذاشتمحال پشت سر میتابه

ی مارویک به خانه  های آشپزخانه ور رفتم تا دید بهتری نسبت دوبار میزم را تمیز کردم. با پر*ده

سپس خم شدم و جوری به خمیرهای  .داشته باشم و از داخل کابینت دنبال سبد و دستمال گشتم

 .هایم افزایش دهمها را با چشمتوانستم سرعت پخت مافینکرده خیره شدم که انگار میپف

اخل سبد انداختم و از ها را بیرون کشیدم و دی کافی پخته به نظر رسیدند، آناندازهمحض اینکه بهبه

 .ام دو انگشت سوخته نصیبم شدصبریبی

که بتوانم جلویش را دم. یک مارمولک زنده در دهانش داشت؛ اما قبل از ایندی را  «²در راهرو »بل

سمت اتاق نشیمن خیز گرفت. دیگر فرصتی برای تعقیبش نبود. خودم را قانع کردم که بگیرم، به

 .کندمی  ام زندگیمارمولکی در خانه

ام، پانزده ی جلوی خانهنشینان دارد. برای رسیدن به دروازههای بزرگی برای حومهخیابان مان، باغ

شود؛ دوازده قدم دیگر و ی مارویک منتهی میکردن پیاده رویی که به خانهقدم، سپس برای طی

 .کشد اش پانزده قدم طول میچنین برای رسیدن به ورودی خانههم

وضوح نمایان اش در آن بههای خاکستریایوان ورودی با رنگ سفید پوشیده بود؛ اما چوبکه  با این

خواهند روی کردم میکردند. احساس میهایش ناله میبود. الوارهایش ترک برداشته بودند و تخته
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 .سرم آوار شوند

ی دیدم در آستانهکه همسایه ج در ورودی باز شد؛ اما من روی پادری ایستادم و در زدم. پیش از آن

های قرمز بلند و ی تاریک چوبی، پر*دهدر ظاهر شود و جلوی دیدم را بگیرد، نگاه گذرایی به خانه

 .های مارپیچ انداختم پلهراه

زده و اش بیروناسبیالی موهای دمای از موهایش از البهرسید. دستهآشفته و شوکه به نظر می

دو چشم گرد و درشت بود. مانند آهویی که از ظهور ناگهانی تیشرتش کج شده بود. اولین برداشتم  

 .یک شکارچی شوکه شده باشد 

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

 .ببخشید، انتظار شما رو نداشتم -

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

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

 وجود دارد؟

 .ام را جبران کندکه شاید تعارف غذا، مالقات غیرمنتظرهسبد را به جلو هول دادم. به امید این

 .تونممافین، برای شما. من همسایه -

 !اوه اوه -

رسید د یا نه؛ اما به نظر میاش به لبخند تبدیل شد. مطمئن نبودم که این خیاالت من بوکاریمحافظه

 .که واقعاً خیالش راحت شده بود

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

 .بله! ئمجو  من  «،⁴بله. »جوزفین  -

 .رسی. آنا خندید و عقب رفتها به نظر میدیگر حرف نزن. مثل احمق

ست. مبلمان شده؛ اما همه چیز رو ریختههمهنوز بهجا  بسیار خُب؛ اما باید بهت اخطار بدم، این -

های قبلی اصالً برای آوردن یه نظافتچی یا همچین چیزی خونهکنی صاحبخاک گرفته. فکر می

 هزینه کرده بودند، ها؟
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 .آره -

 .های قبلی دیده بودم، نگفتم خانهی صاحببه او چیزی راجع به وحشتی که در چهره

 کنی؟ جا تنها زندگی میاین-

 .مردد شد 

 .در حال حاضر، بله  -

___________________ 

1_Muffin:نوعی کیک فنجانی 

2_Bell 

3_ Anna 

4_ Josephine 
 *** 

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

ی شد را فراگرفته بود. همهی دوم منتهی میای که به طبقهپلهفرشی به رنگ قرمز خ*ون، طول راه

چه که بود، ی زیادی نداشت؛ اما آنهایی به رنگ قرمز تیره احاطه شده بودند. اثاثیهها با پر*دهپنجره

 .ساده، ولی کالسیک بود

 .کنماز این سمت؛ البته فکر می -

 .ای رفتآنا به گوشه

 .جا عادت کنمکنم به اینست. هنوز دارم سعی میجا آشپزخونهاوه، خوبه. این -

ی قبلی دیده بودم مرا به این چه از خانوادهتوانستم از فضای خانه چشم بردارم. آنخندیدم؛ اما نمی

که از ها تیشرت پوشیده بودند و درحالیبچه .های معمولی بودندها انصافاً آدمفکر وا داشت که آن

شان هم به کشید و پدرکردند. مادرشان سیگار میسواری میکشیدند، دوچرخهخنده جیغ می

 .جور کار ساختمانی مشغول بودیک

ی شهر نداشت. ارزشی در آن نهفته بود. هر های معمولی حومهاما این خانه هیچ شباهتی به خانه

 .قسمتش، باشکوه، مرموز و قدیمی بود



           

                                 www.taakroman.ir 

 the house next door ی/ انه بغلرمان خ   

 کاربر انجمن تک رمان زهراخداشناس  

  
   

 
14 

 

قدر نسبت به خانه، کوچک آنا در ورودی آشپزخانه به سمتم برگشت. به این فکر فرو رفتم که او چه

شدن باشد. شاید هم من فقط ای کوچک بر روی زبان که منتظر بلعیدهرسید. مثل لقمهر میبه نظ

 .گرسنه بودم

 .مافین اوردم -

 .دانستم چه چیز دیگری بگویمکردم؛ اما نمیداشتم با خودم تکرار می

 ...موز -

آه! چای بیارم.   تونم برات کمی...بوی خیلی خوبی دارن. امروز صبح، یادم رفت صبحانه بخورم. می -

 .کنم چای داشته باشمفکر می

 .کمدها و کشوها را باز کرد

 !شون رو هم گذاشتن. چه بامالحظهرسه که اونا قهوهاوه، به نظر می -

 .پیش فاسد شده باشدوقتماه قبل، باید خیلیی هشتقهوه

 .تونم کمکت کنمچای بهتره. می -

که او کتری را درحالی .ک کردم تا کشوهایش را مرتب کندسبد را وسط میز چوبی گذاشتم و به آنا کم

های گیاهی را که او در کشو پیدا گذاشت، من دو فنجان و بشقاب شستم و سپس یکی از چایمی

 .کرده بود، انتخاب کردم

ای که از ساکنان قبلی، جامانده بود، رسید که استفاده از چای و وسایل خانهبه طرز عجیبی به نظر می

گذشت، شان چه میدانستند در خانهدرستی نیست. تقریباً چیزی شبیه به جرم، جوری که اگر میکار 

 .شدی رسوایی میمایه

جا رها ها، این وسایل را اینانداختم به خودم یادآوری کردم که آنای را دور میکه چای کیسهدرحالی

 .خواستندها را نمیکردند و دیگر آن

م، آنا نیز همین احساس را داشت. در آشپزخانه چرخی زد و به نظر تمایلی به اگر قرار بود حدس بزن 

 :ل*مس بیشتر وسایل داخل کمد نداشت. گفتم

 .کنیکم بهش عادت میجا زندگی کنی، کمیکم که این -
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نشست، خاک دستانش را با شلوار جینش پاک که پشت میز میلبخند کوتاهی به من زد و درحالی

 .کرد

 .چیز خیلی سریع اتفاق افتادطور باشه. خیلی عجیبه. همهزنم همینس میآره، حد -

 مکان کنی؟ چی باعث شد که نقل -

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

 .جا بمونمتونستم اونی قبلیم مشکالتی داشت. دیگه نمیبینیه. خونهپیشاوه، زندگی غیرقابل -

 

ی زیادی در استقبال از همسایگانم نداشتم؛ اما کامالً مطمئن بودم این خانه هم مشکالتی دارد. تجربه

شد. اما هایی بود که نباید زده میشان تسخیر شده است، از آن حرفکه خانهکه گفتن این

ی مابینش انصافی بود که درمورد این موضوع مهم، چیزی به او نگویم. سعی کردم چیزحال، بیدرعین

 .پیدا کنم

 .جا یک مدت خالی بوداین -

 خالی بود؟  -

 .های چوبی تیره و میزهای گرانیتی را از نظر گذراندنگاهی به آشپزخانه انداخت و کابینت

 .خواستاون رو نمی ایکس دیگهارزون بود. عجیب بود که هیچ -

 .آره -

ی مارویک دانست چرا خانهشتم که میرسید. شک ندااز نزدیک نگاهش کردم. متعجب به نظر نمی

 .روی کردمکمی بیشتر پیش .کردیمبرای مدت طوالنی خالی بود و ما فقط با کلمات بازی می

 .هایی هم دارهاین خونه آوازه -

 .هایش آبی روشن استنگاهی به من انداخت. قبالً متوجه نشده بودم که چشم

 

 *** 

 :چشمی برقرار نکرده بودیم. صدایش را پایین آوردبعد متوجه شدم که قبالً ارتباط  

کردن توی این ها با زندگیمشاور امالک به این موضوع اشاره کرده بود. اون گفت بعضی از خانواده -
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 .توضیح  سری... چیزهای غیرقابلخونه، به مشکل برخوردن. یه

 .روح -

 .ام ه من زل بزند که انگار دیوانهکه کسی جوری ب حس خوبی بود که این کلمه را بگویم، بدون آن

 تو، به ارواح اعتقاد داری؟  -

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

کنم تو این دنیا چیزی فکرم. فکر میوقت روح ندیدم؛ اما من روشنچه سؤال سختی. هان؟ هیچ -

 .بینیم، وجود دارهفراتر از این چیزی که می

 .ریعی به من انداختدوباره نگاه س 

 تو چطور؟  _

 .ام را باال انداختمشانه

 .جا اومدمکه اینزیاد بهش فکر نکردم، تا این _

 .ها اعتقاد داشتماما بله، اآلن به آن

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

 عاً شومه؟دونی؟ واققدر از این خونه میچه _

 .که او را بترسانمخواستم به او هشدار بدهم، نه اینناگهان احساس گناه کردم. می

 .نه، منظورم اینه که، آه_

چیز توانستم با خیال راحت به او بگویم که همهمن افتادم و ابروهای آنا درهم گره خورد. نمیبه من

هایم وجور و ل*بیدار بماند. خودم را جمعخواستم که شب را از ترس ب خوب است؛ اما این را هم نمی

 .را تر کردم

بینی، نیست. ها میونم؛ اما مثل چیزهایی که تو فیلمدخونه نمی  ببخشید، چیز زیادی راجع به _

 ...کنن و آههای من از خونه دوری میان. گربهافته؛ اما اونا خیلی جزئیسری اتفاقات عجیب مییه

 .گویملطفی بود که به او ن کم

وقت تو اون خونه، روح یا شب، خونه رو باعجله ترک کردن؛ اما من واقعاً هیچی قبلی، نیمهخانواده _
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 .دونمکسی آسیب ندید. این چیزهاییه که میای ندیدم. هیچچیز دیگه

 .خوبه _

 .ای نوشید فنجانش را برداشت و جرعه

 .از پسش بر میام  _

حال به طرز رسید؛ اما درعینچشمانم را باریک کردم. مضطرب به نظر میکردم،  طور که نگاه میهمان

 .که بتوانم جلویش را بگیرم، از دهانم خارج شدعجیبی راضی بود. سؤال بعدی، قبل از این

 جا اومدی؟ ای داره. چرا ایندونستی این خونه همچین آوازهاگه می _

 .کم بود و هم پولمبه جایی برای موندن نیاز داشتم؛ اما هم وقتم  _

 :کرد. گفترسید سخنانش را با دقت انتخاب میبه نظر می

دونستم که به تر از چیزی که باید بود. می، خیلی ارزوناشجا واقعاً ارزون بود. نسبت به اندازهاین _

م. این معناست که خونه مشکلی داره؛ اما پولش رو داشتم و اونا بهم اجازه دادن سریع وارد خونه بش

 .گاهی اوقات باید برای چیزهای خوب فداکاری کنی

 .اوه _

فشار قراردادنش معذبش خواستم با تحتگفت؛ اما نمیرسید خیلی چیزها را به من نمیبه نظر می

 .کنم

 *** 

ها خاموش بودند چراغ .شد، انداختمهایم نگاهی به راهرویی که به اتاق نشیمن منتهی میاز پس شانه

 .ها بزرگ و باشکوه بودندی اثاثیهنند بقیهها ماو صندلی

 .ش اذیتت نکنهی خیلی خوبی کردی؛ البته اگه آوازهی زیباییه. معاملهواقعاً خونه -

 جدی؟ -

 .اش کمی از هم باز شد چهره

های قدیمی باید ای برای خودم داشته باشم، خیلی ل*ذت بخشه. تموم این اثاثیهاین که خونه -

بار مبلمان شته باشن. مشاور امالک گفت این وسایل برای زمانیه که خونه برای اولینقیمت باالیی دا
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 .شد

 واقعاً؟  -

 .ی قبلی باشدی خانوادهکردم که سلیقهآه، فکر نمی

ی اتاق ی قبلیم مجبور بودم روی یک میز کوچیک، گوشهو فضای زیادی برای اتاق کار داره. خونه -

 .خوابم کار کنم

 .خندید 

 .پاشید. مثل کابوس بودجا رنگ میههم -

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

ی یا هر مجسمه مینیاتوری  های شخصیت  «،¹کنم. عروسک باربی، »برتزها رو بازسازی میعروسک -

 .ای که به تغییر نیاز داشته باشهپالستیکی دیگه

 .طرف راهرو تکان داد سرش را به

 .م، یک جفت عروسک دارماین پشت، تو جعبهخوای ببینی؟  می -

 .بسیار خُب  -

برد؛ رسید موضوعی پیدا کردیم که او از آن ل*ذت میبه دنبالش به اتاق نشیمن رفتم. به نظر می

 .کردکرد، آزادانه صحبت میطور که جعبه را باز و وارسی میچون همان

های بزرگ رسن. من اونا رو از فروشگاهر میروح به نظهای بازار، بیپالستیکی  ی این عروسکهمه-

کنم. صورتشون رو دوباره کنم و درستشون میخرم یا حتی گاهی اوقات از جایی پیداشون میمی

های جدید تنشون کنم و لباسها موهاشون رو کوتاه یا دوباره فر میکنم. بعضی وقتنقاشی می

 ...کنم. مثل این لباس می

جای آرایش پر به .زدم که یک برتز باشد؛ اما قابل تشخیص نبود س میعروسکی به دستم داد. حد

کرده هایش را رنگآنا باالی چشم .های بزرگ برآمده، لبخندی گرم بر ل*ب داشت وبرق و ل*بزرق

ومک گذاشته بود. دوست ی اعضای صورتش تناسب داشته باشد و حتی برایش ککبود تا با بقیه

اش او را های جین سرهمی روستایی که لباسرسید. مثل یک دختر بچهداشتی به نظر می
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 .کردتر میداشتنیدوست

 !خیلی زیباست -

 .الزم نبود تظاهر به تعجب کنم

 .ممنون -

حرکت توانست بیزده بود که نمیقدر هیجانهای پاهایش باال و پایین پرید و ظاهراً آنروی پنجه

 .بایستد

های نمونه. خصوص سیستم آموزش در خانه و مدرسهها رو خیلی دوست دارن. بهپدر مادرها اون -

دنشون هم مشکلی ایجاد ی بازیافتی بوفردن و مسئلهها خواهان داشتن عروسکی منحصربهاون

 .کنهنمی

 فروشی؟ ها میها رو توی جشنوارهتونم حدس بزنم. اونآره، می -

 .صورت آنالینبیشتر به -

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

امیدوارم  .رنذارم. خیلی سریع فروش میهر چند هفته یک تعداد عروسک جدید تو سایت می -

 .کردنشون کنم. حاال که.. خُب، حاال که این خونه رو دارمی صرف درستبتونم وقت بیشتر 

 .ذوقی که صورتش را گشوده بود، فرو نشست

 .دنبال چیزی برای جواب گشتم

 تونی. هنوز اتاق کار انتخاب نکردی؟ مطمئنم که می -

اما از وقتی که ی باال. دوست دارم نمای خوبی داشته باشه؛ های طبقههنوز نه. شاید یکی از اتاق -

 .جا نرفتم ی باال برد، دیگه اونمشاور امالک من رو باعجله به طبقه

 .پاچه، لبخندی به من زدپله انداخت و سپس دستآنا نگاهی به سمت راه

 خوای با من نگاهی بندازی؟ می -

______________________ 

 عروسک کوچکی شبیه به عروسک باربی _1
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 فصل سوم 

 

که رفتیم، پلکان مارپیچ زیر پایمان، به ناله افتادند. هم از اینی دوم میپله به طبقههطور که پلهمان

ی مارویک را کشف که باآلخره خانهکردم و هم از اینگذرانی پرداخته بودم، احساس گناه میبه خوش

یان، رنگ به دیوارها آویزان شده بودند و یکی در مهای آبزده بودم. نقاشیکردم، هیجانمی

 .کشیدند ای از طبیعت و حیوانات کوچک را به تصویر میمنظره

اندازه نبودند و یک گوششان هایشان همی حیوانات اشتباه کشیده شده بودند. چشمتقریباً همه

 .رسید یا حالتش بدشکل بودنظر میتر از گوش دیگر بهبزرگ

ی اصلی بودند؟ هرکدام از ساکنان خانه نیز، ها هم بخشی از اثاثیهبه این فکر فرو رفتم که این نقاشی

در همین مکان پا گذاشتند و بعد ناگهان خانه را ترک کردند و آن را برای خانواده بعدی تقریباً 

 نخورده باقی گذاشتند؟دست

های تابید، سایهی پایین میها ایستاد. راهرو نور خیلی کمی داشت و نوری که از طبقهآنا باالی پله

 :انداخت. به انتهای راهرو خیره شد اش میوی چهرهعجیبی ر

 .رسهنظر نمیقدر بزرگ بهخونه از بیرون این -

 .حرفش را تأیید کردم

 .نه  -

آمد را به او گرمی که از دستم بر میبا تردید در راهرو قدم گذاشت. کنارش به راه افتادم تا تنها دل

 .کش کنمپیش

 .ظر میادن های داخلش عجیب بهبا اثاثیه -

 .اش رمقی نداشتخندید؛ اما خنده

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

ی قبلی تجربه کردم. انگار وقتی خانوادههای  این همان حسی بود که قبالً، هنگام خوردن خوراکی

کردیم. شان استفاده میشان شده بودیم و از وسایلاجازه وارد خانهها به تعطیالت رفته بودند، بیآن

 :باجدیت گفتم

 .ایکس دیگهجا به تو تعلق داره، نه به هیچی توئه. ایناین خونه -

کنان، تکان خورد. من و آنا، هر دو، پریدیم. خندیدم لههای انتهای سالن، ناهمان لحظه درِ یکی از اتاق

 :اش زدمو آهسته به شانه

 .حتماً یه نفر پنجره رو باز گذاشته بود -

 .آره. احتماالً -

چنان به همان نقطه خیره مانده بود. هر دو به در نگاه کردیم؛ اما در سعی کرد با من بخندد؛ اما هم

 .حرکتی نکرد. راه را پیش گرفتم

ها جای مناسبی برای کار باشه. به وسایل خاصی برای ساخت راه بیفت. حتماً باید یکی از این اتاق -

 ها نیاز داری؟عروسک

 .خواب بودند انداخت. اکثرشان اتاقگذشتیم، او نگاهی به داخل میاز هر در نیمه بازی که می

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

ها کشیدم، شیارها و های چوبی بود. انگشتانم را روی تختهاال، از تختهی بتمام کف طبقه

کردم از که غرغر میام را برید. درحالیهایشان را ل*مس کردم. خرده چوبی، انگشت اشارهبرآمدگی

 .کار دست کشیدم. باید بیشتر مراقب بودماین

 !جو -

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

 !یدی؟د  -

 چی رو؟  -

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

 .زدتر شدم. زنی در اتاق قدم میقدم نزدیکهایم را باریک کردم و یکچشم

________________________ 

شوند؛ اما های مبله شده با وسایل اصلی خانه مانند تلویزیون، مبل، یخچال و... فروخته میخانه1 -

 .شود وسایل فرعی خانه را شامل نمی

 *** 

خاکستریِ -ای نمایان بود. نگاه سریعی به لباس آبینفس سریع و عمیقی کشیدم. او فقط برای ثانیه

 .اش انداختم؛ سپس او دوباره رفته بودپریدهتاریک و رنگورورفته و چشمان  رنگ

 :لرزیدکردم عقب بروم، به آنا برخورد کردم. صدایش از ترس میطور که سعی میهمان

 تو هم دیدیش؛ مگه نه؟  -

خواستم تکان بخورم؛ اما پاهایم را مجبور کردم مرا به سمت اتاق ببرند. اصالً کسی در خانه بود؟ نمی

ی لوالی در، در کردم صدای نالهآرامی در را باز میطور که بهکردم و در را باز کردم. همان  دست دراز

 .فضا پیچید. اتاق خالی بود

 .کسی نیست  -

توانستم بفهمم که پیداکردن اتاق خالی، از پیداکردن مهمانی ناخوانده فشار عصبی، رهایم نکرد. نمی

 !در آن، بهتر بود یا بدتر؟

تندی د. چهار زانو نشست و بادقت زیر میز چوبی را نگاه کرد؛ سپس ایستاد و نفسش را بهآنا کنارم آم

 .بیرون داد

 .اوه! ببین این فقط پر*ده بود -

وتاب پوشاند، با موجی از باد به بیرون پیچها را میهای سنگینی که آنها باز مانده بودند. پر*دهپنجره

شدند و ای بودند که با لباس زنانه اشتباه گرفته میه خاکستریرنگ آبی مایل ب ها همخوردند. آنمی

قدر بیشتر به آن خیره ای قرار گرفته بودند که از الی در نمایان بودند. اما هرچهدرست در زاویه

ی آنا بهتر هرحال، روحیهبه .ها که چشم نداشتندشدم. پر*دهشدم نسبت به آنا کمتر قانع میمی
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کرد، لبخند رنگ تعریف میزد و از مبلمان و کاغذ دیواری آبیکه در اتاق قدم می  طور شده بود. همان

وجور بود و نمای پنجره به سمت تر بود؛ اما تقریباً جمعها بزرگخوابزد. فضای اتاق نسبت به اتاق

 .ها بود های پر از درخت در دوردستنوک تپه

 !جا اتاق خیلی قشنگیهاین -

 .یز کشیدانگشتش را روی سطح م 

 .تونه اتاق کارم بشه خیلی نور گیره. می -

 .شاید -

جا را دوست داشته اش بیش از حدک کهنه بود که بخواهم آندیوارها خیلی تیره بودند و قالیچه

 .میلیِ لحنم روی انتخابش تأثیر بگذارم؛ اما از دهانم در رفتخواستم با بیباشم. نمی

 .ای دارهچیزهای دیگهبیا ببینیم خونه چه   -

 .شدیم رسیدیم، وارد میدنبالم به راهرو آمد. به هر اتاقی که میآنا سرش را تکان داد و به

ها ی اتاق؛ اما معلوم بود که از بقیهها برای مدت زیادی استفاده نشده بودمشخص بود که بعضی از اتاق

ها کف زمین پخش شده ا، جایی که عروسکه ها در کمد اتاق بچهاخیراً استفاده کرده بودند. لباس

 .بودند، آویزان شده بود

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

هم کپه شده بودند. بازویش را های تخت، کف زمین رویآنا در اتاق یکی از پسرها ایستاد. م*الفه

 .مالید

 گرفتن؟ هاشون رو میه کنار؛ ولی نباید لباسخاطر چیزی برنگشتن. مبلمان ب کنم که بهتعجب می -

ی تیراندازی را از ام را از پنجره ببینم. احتماالً همان اتاقی بود که جرقهتوانستم قسمتی از خانهمی

که روی سوراخ سیاه کوچکی های چوبی دیوار به حرکت افتاد تا اینجا دیدم. چشمانم برروی تختهآن

 .نزدیک به پنجره، متوقف شد

 .کردیمجا پیدا میکندیم، گلوله را آنبستم اگر چوب را میرط میش

 *** 
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 !جو -

 بله؟  -

 جا موندن؟ قدر اینی قبلی چهخونواده -

 .زیاد نموندن -

 .جو کردمودر ذهنم جست

ها هم تر از اونی قبلخونواده .ترش، یه سال موندن ی قبلسه ماه، شاید هم سه ماه و نیم. خونواده -

ها زمانی که من تر از اونی قبلکه خریدارها پشیمون شدن، معامله رو فسخ کردن. خونوادهوقتی  

 .جا بودن اومدم، این

 .باشه -

 .ای از موهایش را از صورتش کنار زددسته

 !ی سریعیچه معامله -

 .طور باشهزنم همینآره. حدس می -

 .نظر برسدسعی کردم به چیزی فکر کنم که کمتر شوم به

کنن، چه برسه های پیر زیادی این اطراف زندگی میها خوششون نیومده بود. آدمحتماً از همسایه -

 خواستن بمونن. هان؟ ونقل راحتی هم نداره. تعجبی نداره که نمیبه بچه. وسایل حمل

 !شاید -

 .های رها شده، لگدی زدلبخندی کوتاه به من زد و به م*الفه

 .کنمبهش عادت می  هرحال خونه ارزون بود.به -

ای که از در باز به مشامم رسید به وجد آمدم. به فضای خاک هو برگشتیم، از هوای تازوقتی به راهر

ها پیانوی بزرگی دیدم. تعجبی نکردم. ی خانه عادت کرده بودم. ناگهان در یکی از اتاقگرفته و خفه

های باز ای به جعبهرا پر کند. آنا لحظهشد خانه به ساز موسیقی باشکوهی نیاز داشت که فضا  حس می

تواند اتاقی کرد که کجا میکند. آیا به این فکر مینشده خیره شد. حدس زدم به چه چیزی فکر می
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ترسید جعبه ها را باز کند. درحالی که که میی یک غریبه پیدا کند یا اینبرای زندگی در خانه

اندن است و اگر مجبور بود شب از خانه فرارکند، ناچار بود ها را باز کند محکوم به مدانست اگر آنمی

 .س*ی*نه شد وسایلش را رها کند. دست به

 !جو -

 .کردهایم نگاه میداد که مضطرب است؛ اما حداقل اآلن به چشمحالتش نشان می

 کنی؟ یه لطفی در حقم می -

 .آره. حتماً -

 دم بنویسم؟جای آدرس خوسایتم آدرس تو رو بهتونم تو وبمی -

 :ی سردرگمم شد؛ چون سریع اضافه کرد ی چهرهحتماً متوجه

جا بنویسم؛ اما... ترجیح احتماالً کسی برای دیدن نمیاد. فقط باید طبق قانون، یه آدرس رسمی اون -

تونم خودم رو از زندگی قبلیم جدا کنم؛ البته خوام تا جایی که میدم آدرس واقعیم رو نذارم. میمی

 .منطقی باشهاگه  

 .ام را باال انداختممنطقی نبود؛ اما شانه

 .حتماً. برای من مشکلی نداره -

 .ممنونم -

 .هایش کم شدکمی از نگرانی چشم

 شناسی؟تونی وانمود کنی که من رو نمیو... آه! اگه کسی سراغم رو گرفت، می -

 .نظر رسید ید خانه منطقی بهاش برای خرکنی؟« ناگهان، عجلهآه؛ پس خودت رو از کسی قایم می»

 .شناسمای در موردت پرسید، میگم که هیچ آنایی نمیآره؛ البته، هر وقت غریبه -

 .لبخند پهنی زد

 .ممنونم. من بهت مدیونم  -

 *** 
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ی مارویک تابید. بیشتر از زمانی که انتظار داشتم در خانهی باریک پنجره مینور خورشید از گوشه

سمت در که وقت آنا را تلف کرده بودم، حس بدی پیدا کردم. درحالی که بهاز این مانده بودم و ناگهان

 .رفتم، دست تکان دادممی

ت بندازم. امیدوارم ساخت دیگه بهتره برم خونه. ممنون که اجازه دادی نگاهی به خونه -

 .هات خوب پیش برهعروسک

 .اوه! سبدت -

 .ها دارممال تو. بازم از این -

 .یستادم و آنا به دنبال من به چارچوب در تکیه دادکنار در ا

 مطمئنی؟  -

 .آره. کامال -

 .ایمحالم که همسایهممنون که اومدی. خوش -

 .طورمن هم همین -

ی راه رسیدم، متوجه شدم که واقعاً آن را از ته دل که وقتی به نیمهچنین احساسی نداشتم تا این

هایی که تکان می گشتیم و از پر*دههای تمیز میفنجانجورهایی از وقتی که دنبال  گفتم. یک

 .اش را خواستم بیشتر آنا را بشناسم و البته خانهخوردند، ترسیدیم؛ باهم دوست شده بودیم. می

ی سرگردانم، ام، مانند آمدن به دنیای دیگری بود. دوک، گربهی خانهقدم زدن در حیاط هرس نشده

هایم را پیچ گذاشتم و شانهطور که ژاکتم را در کمد میبان آمد. همانوقتی مرا دید، به این سمت خیا

هایش هایم را بو کرد؛ سپس گوشکفش  درون خانه آمد. دور پاهایم چرخید،دادم، دنبالم بهو تاب می

 .ام گرفترا باالی سرش تیز کرد و خودش را عقب کشید. از حرکاتش خنده

 دن؟ چی شده؟ پاهام بو می -

ها ناپدید شد. احتماالً رفت تا ثابت کند که جایگاهش سمت پلهبا عصبانیت بیرون داد و به نفسش را

ی سومم، بل را باالی تخت خوابم است. به آشپزخانه رفتم تا کتری را روی گ*از بگذارم که گربه

ود و ی مارویک خیره شده ب هایش به خانهدیدم که در جای خودش، در کنار پنجره لم داده بود. چشم
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طور که به او نزدیک می شدم، صدای خرخر آرام و موهای امتداد ستون فقراتش پف کرده بود. همان

 .آمد، شنیدم اش را که از گلویش میترسیده

 !تو دیگه نه -

 .کردهایش را خاراندم؛ اما او حتی نگاهم نمیپشت گوش

 *** 

 چهارم   فصل

 

 پرسیاحوال  باهم و گذشتیممی  هم کنار  از   باغ  در  ها وقت  بعضی .  ندیدم را  آنا زیاد  بعدی،  روزهای  طی

 و   دادمی تکان  دست   برایم   او .  انداختم  می  نگاهی او به امپنجره  از من  هم اوقات  گاهی .  کردیممی

 .بودم   حال خوش.  رسید می  نظر به  شاد .  داشت صورت  به پهنی  لبخند   همیشه 

 های نیمه  تا   ندارد،   مشکلی   او شوم  مطمئن  کهاین  برای فقط   کرد؛  مکان   نقل اشخانه  به  او که  اولی   شب

 او  رسید می  نظر به. ماند  ساکت  طور همان  خانه  و  بود  خاموش   اشخانه  هایچراغ  اما  ماندم؛  بیدار   شب

 .است  شده  ساکن  مارویک  ی خانه  در   مشکلی  هیچ  بدون

 .بود  افتاده  جانم  به   خوره  مانند  دائمی،  ای شورهدل  حال این  با 

 مارویک  یخانه  هایپنجره  داخل  به دیگری یپرنده آنا،  آمدن  از  بعد  روز  یک   که  بود   این   خاطر به  شاید 

 روی  پشتبه پرنده اما  نه؛ یا  است   خوب   حالش  ببینم تا  انداختم  حصار   باالی  از نگاهی. بود کرده  پرواز 

 .بود  خورده  پیچ  پشت به  طبیعی  غیر   طور به  سرش .  بود افتاده پنجره  زیر   های سنگ

 مارویک  ی خانه  کنار  از   هروقت   و   ماندمی  خانه  در   قبل   از   بیشتر  دوک. بودند  محتاط   نیز   من   های گربه

 به   و   نشستندمی  پنجره پشت  میان،  در یکی  بل، و داستی. گرفتمی  زیادی  یفاصله  آن   از   گذشت،می

 .کردندمی  خرخر  خودی بی اوقات گاهی.  کردندمی  نگاه خانه

 دیدن  برای   ها،همسایه  دیگر  از کدامهیچ. شدم  عجیبی  چیز  متوجه  کردم  نگاه  خیابان   در   بقیه  به وقتی

 ی  خانه   سمتبه که هاییپنجره  یده* پر  یکییکی هاآن  اما . ندیدم  را   کسی  من  حداقل  بودند؛  نرفته آنا

 .کشیدند   را   بودند مارویک
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 بود  ناخوشایندی   حس   همان به ارادی غیر  واکنشی  فقط   یا   بود   ارادی   تصمیمی  این  آیا   که   دانستم  نمی

 از   که   بود  من   تصورات   هم شاید  یا  دادمی  آزارم  بود، شده  ساکن   مارویک  یخانه  در کسی وقتی از  که

. شد  می  سردتر   کمکم هوا  داد، می  زمستان   به   را   جایش   پاییز   که   طور همان.  بودند  شده   خارج  کنترل

 آنا کهاین  از   بعد  روز  چهار .  کشیدندمی  را   هایشان ده* پر خانه،  داخل  گرمای   حفظ   برای   ها آن احتماالً

 .کشیدم دست خواندم؛می  که  رمانی   از در،  صدای   شنیدن   با  کرد،  مکان  نقل 

 .باشم داشته  مهمانی   آمد می  پیش  کم

 *** 

 و  خورده سال  ها،همسایه تمام  تقریباً .  داشت  حقیقت  بودم،  گفته   آنا  به خیابان  به راجع  که   چیزی   هر

 در سمتبه و شدم  بلند  امصندلی  از. بود  تر کوچک  من  از  سال   چند  حتماً   آنا .  بودند بدعنق  طور همین

 یخانه  در   عجیبی   چیز   هم   شاید   یا  باشد   آمده  دیدنم  به سرزده  آنا  شاید  کردم می  فکر .  برداشتم  قدم 

 را  هایشدست بود، ایستاده امخانه  در پشت  که  طور همان  الغر، و   بلند  قد   مردی .  بود دیده  جدیدش 

 صرفاً. نبود  شادی   روی   از   لبخندش.  زد  لبخندی  کردم،  باز را  در   وقتی.  بود کرده  فرو  ژاکتش   جیب   در

 .کشیدم  آهی . بود هایش گونه  باالبردن   جهت   هایش،ب*ل زورکی  کردن پهن  و   دادن کش

 داری؟ کارچی  جا این.  «¹لوکاس»   سالم -

 :داد  جواب

 .داخل   بیام   خوام می  کنار،   برو.  اخمو  سالم -

 جز  دیگری یچاره  که  دانستیم می  هردو .  نه یا  است   آمدن   برای  مناسبی  زمان   اآلن که  نپرسید  اصالً

 .شود  جا  امخانه  راهروی   در   تا  رفتم  کنار .  نداشتم کار  این

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

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

 در   صورتشان   اصالً.  بخورند آب فنجانم  از   هایمگربه  بودم   نداده   اجازه   وقت هیچ.  درآوردم ادا  برایش 

 آن  از  دوک   که   هاییآن  از   یکی  عمدًا   باشم، کرده  تالفی  کهاین  برای .  شدنمی  جا   خوب   خیلی  آن،
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 داشتم،برمی فنجان  دوتا  و   گذاشتممی  از *گ روی  را   کتری   که  طور همان.  دادم  او  به را  کرد می  استفاده

 :کردم  تکرار  دوباره

 داری؟  کارچی  جا این -

 :گفت  و   گرفت  را   ناخنش   زیر   آشغال   لوکاس 

 از   قبل   و   میری می  روز  یه   تو   که   اینه  درگیر  همیشه  اون . نمردی  بشم  مطمئن  که خواست  ازم  مامان -

 .خورنمی  رو   صورتت   هات گربه  کنه، پیدات کسی کهاین

 :گفتم

 لطفاً .  شهمی  خورده  صورتم   از   قدرچه  یا  و میرممی  کی   من  که  نداره ربطی  هیچ  «²بی»   عمه  به  -

 .باشه  خودش   کار  به سرش  که  بخواه  ازش بامالیمت

 .بدعنقی امروز -

 .کوبیدم   میز  روی   را   شیر   پاکت 

 براش خوادمی.  فرستاده  جااین  رو   تو   چرا   دونم می.  شد  پیدا   ت سروکله  تو   که این  تا   نبودم  عصبانی  -

 احساس   بهتره، من  یخانواده  از   خودش   ی خانواده  چقدر   کهاین  از تونهمی  طوری این کنی؛  جاسوسی

 .اومدمی خودش  بود،  مهم   براش   خیلی   اگه .  کنه  غرور

 .کرد   غنچه  را   لبانش 

. میده  اهمیت   تو   به خیلی  مامان   درواقع  که  بگم   باید  اطالع محض.  هستی عصبانی  واقعاً   تو!  اوخ  -

 .نمیاد دیدنت  به   کنه می  گناه  احساس چون  کنممی  فکر   اما   نیست؛ مهم  برات  هرچند

 .گرفت  سر   از را  هایشناخن کردن   پاک   دوباره

 .دهم   خاتمه   را   بحث این   خواستم می.  کردم  تمرکز   لوکاس یقهوه  روی

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

 :غریدم

 .ریزمنمی مواد  غذام   توی   من  -

 دارن؟  خوبی  طعم  قدراین چرا  پس -
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 لوکاس.  باشم  عصبانی   او   از   توانستمنمی هم  باز کردم،می  تالش   سخت   هم   قدرهرچه. کشیدم  پوفی

 .دادم  هل میز  روی   سمتش،   را لیوانش .  زد  صورتش  پهنای   به خبیثی  و   بزرگ  لبخند

 از   خبر چه.  کنی  خبرچینی  برام  باید هم تو  عوض  در   اما   چاپلوس؛  میدم  رو  هاتکیک.  خب  بسیار -

 بیرون؟   دنیای 

__________________________ 
1_ Lukas 

2_Bea 
 *** 

 انتخاب  برای  زیادی  شانس  بعدی  سال   اون  گفت   مربیش .  شد  برنده فصل  این  « ²مِلی»  « ¹بال نت»   تیم  -

 رو   هاش تمرین  یهزینه  ما   تا   زده   رو   حرف این  فقط   اون  که  زنم می  حدس   شخصاً   اما   داره؛ شدن

 .کنیم  پرداخت

 بودم، امعمه  یخانه  در  که   باری آخرین.  بودم  ندیده را  لوکاس،  کوچکتر   خواهر   ملی،  که بود  سال   چند

 .داشت هااسب به زیادی  یعالقه  و داشت سال  هشت   ملی

 .ستزدههیجان خیلی  حتماً -

 .کنه  بازی المپیک  تو   قراره  کنه می  فکر.  آره -

 :نوشید را  اش قهوه  از ایجرعه

 .من  مثل  دقیقاً  تلخ،  و   تند .  هوم -

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

 اومده  دیدنم   به   که   باریآخرین  ره؟می  پیش  طورچه  جدیدت   مشارکت   خودت؟  زندگی  از   خبر چه -

 .بودی  زده هیجان بهشراجع  خیلی  بودی،

 .رفت  هم  در   اش چهره

 مدام.  نکشیدم که  هاییرنج  چه   و  نشنیدم  که  هایی قول چه.  تایتانیک  سوزدهن  ی معامله.  آره. اوه -

 .نداری   خبر   هنوز  تو  که  کنم می  فراموش 
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 نسبت  خاطربه  فقط  را  این . بود  خوب   واقعاً  کارش.  بود  کار تازه فیلم  کارگردان   یک  لوکاس .  ریخت  دلم

 داشت  خوبی  خیلی   بازخورد «³ساندنس » در هایشفیلم  از   دوتا .  گفتمنمی  داشتم،  او با  که   ایخانوادگی

 .بود  شده  دار آینده اما  کوچک،  فیلم   شرکت  یک  شریک  اخیراً   و

 افتاد؟   اتفاقی  چه!  پسر  اوه  -

 گفته  که  هست   یادم  بودم؟   کرده   صحبت  «،⁴جوئل »  جدیدم،  کاری  شریک   به راجع  تو   با  که  یادته  -

 .داشت  ای العادهفوق  روابط   چقدر  و بود  استعداد  با  چقدر  اون   که   بودم

 .کشید  صورتش  به   دستی  لوکاس 

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

 .کرد

 .انداختم  کاسه   در   را   آرد  از  پر  یپیمانه

 .بکنه رو  کار  این  تونه نمی اون  چی؟ -

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

 خیلی  رسم  تجارت  صنعت   تو   هات شریک از   کردن دزدی  ظاهراً   اما  کنی؛می فکر طوریاین  تو  -

 .محترمیه

 کس همه و چیزهمه  به راجع  تو .  داشتی  که   دونممی درسته؟  داشتی،  قرارداد   تو   که اینِ  منظورم.  نه -

 .کنی  کار  کسی  با  قرارداد   بدون   تونی نمی که  بدبینی  قدراون

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

. بگذارد  ها آن روی  را  سرش  تا  کشید  جلو را  خودش   و  کرد   جمع  میز  روی  را  هایش دست  لوکاس 

 .بشنوم وضوح  به   را   آن  توانستممی  چنان هم  اما   بود؛  شده   خفه   صدایش

______________ 
 بستکبال   به   شبیه   بازی _1

2_Millie 

 ساندنس   فیلم  ی جشنواره_3

4_  Joel 
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 اون.  بده  انجام   ای العادهفوق  کارهای   تونستمی  قرارداد  اون   بود،  دادگاه  به کشوندنش  برای   راهی   اگه  -

 هند   توی   جایی یه بگم تونممی  فقط  و شد  هواپیماش  سوار   کشید،  حسابمون  از   رو   پولمون  شب،  جمعه

 که پذیرهامکان  صورتی   در   فقط   و   مونهمی  کابوس  مثل  قضایی  یحوزه  به  دادنشتحویل.  شده  ساکن

 .باشیم کرده  پیداش

 .متاسفم  واقعاً   من   لوکاس. اوه -

 و   بود  شده  برنده هایشفیلم  برای  که   جوایزی  جمله   از   را  اندازشپس  تمام او. بودم شده  شوکه

 معامله  این . بود  کرده  کارش   صرف  را   بود آورده دستبه  ها دیویدی خصوصی  فروش  از   که هاییپول

 .بود  تلخ  و  سرافکنده   لبخندش .  کرد بلند را  سرش  باآلخره لوکاس. بود  بزرگی  شکست   برایش 

. بگیرم عبرت  درس   زندگی  از   تا   شد   خرج پول   این  گفت،  نامزدم   که   طورهمون. نباش  متأسف  -

 .داد ترجیح  من به رو  تتوکار  مرد   ظاهراً .  کرد ترک  رو   من   اون   راستی،

 :کهاین  جز  بگویم  چه   دانستم  نمی

 .داری  مزخرفی  زندگی   واقعا!  رفیق  اوه  -

 .بود  خوبی  داریدل.  جو  ممنون -

 .بریزم  کیکت  توی  بیشتری   شکالت   خواممی -

 .خوب  خبر   شد   این  حاال -

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

 چند  برای  شاید   اما  کنه؛ نمی  حالت خوش.  کنم  تعریف   برات   خوام می  که   هست  چیزی  هرحال به -

 .کنه   دور   رنجت   از رو  تو   شده  که  هم   دقیقه 

 .کن   پرت   رو   حواسم  پس -

 .کرده  مکان نقل بغلی، یخونه  به   جدیدی،  خانوم -

 زن  یک   کردیم فکر  که   دیدیم چیزی  خانه   در و  زدیم  گشت  خانه  در   باهم   طور چه  که  گفتم  آنا از  برایش 

 .است در  پشت 
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 بودن، مشکوک.  کند  اذیتم موضوع این  نگذاشتم اما  ماند؛  مشکوک طورهمان  صورتش   داستان،  کل   در

 :گفت   داستانم  پایان   در. بود  اش چهره  همیشگی حالت

 همین؟  -

 .اومده که  روزه  چهار   فقط  اآلن   تا -

 :کردم  باریک  را   هایم چشم

 باشه؟ شده  تسخیر   خونه   کنی نمی  فکر   تو  -

 .قشنگیه  یخونه  درکل   اما   مرموزه؛  خیلی  نظرمبه -

 .شد  کیک   خمیر   چشیدن   مشغول   دوباره

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

 !تاسه.  گربه  تا سه -

 .کردم  تابه زدنروکش  و کردنچرب  به   شروع

 تنها  برای  جورایییه  اون  اما  داشتنیه؛دوست آنا   که   هرچند.  عجیبه  خونه  اون  خورممی  قسم  اما -

 نظر به  منطقی  آدم   کافی   ی اندازه  به   و   کنهمی  کار  تنهایی  خودش   اون.  جوونه  جا اون  کردن زندگی

 .رسهمی

 .هوم -

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

 *** 

 ضبط   رو   میفته  جااون که  اتفاقی   هر   و   کنی   نصب خونه  تو   رو   هاتدوربین  تونیمی.  دارم پیشنهاد  یه  -

 .شهمی مستند  یه مثل  جوریاین.  کنی

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

 !بدترینی  تو  -

 .کنممی  افتخار   بهش   و  -

 .گذاشتم   مقابلش ایصندلی  بودیم، هاکیک  پختن   منتظر  که   طور همان
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 دیدنم به که  باری آخرین  از   چندماه.  کرد  مطلع بود، افتاده اشخانواده  در   که   اتفاقی هر  از مرا  لوکاس 

 انبار  هم روی  هااتفاق این  هرچقدر.  شنیدممی  باید  که   بود زیادی  چیزهای  و   گذشتمی  بود آمده

 مهم   اتفاق   چهار   یا  سه  حداقل   هایمانفامیل  از هرکدام.  کردمی  ناراحت   بیشتر  مرا  شان حجم  شدند،می

 شده،  تسخیر  یخانه  کنم،  تعریف   برایش  توانستممی  من   که   چیزی   تنها  اما  بود؛  افتاده  شانزندگی  در

 شاید.  کنم  تنهایی  و   پوچی احساس شدمی  باعث این.  کنم  شکایت   آن  از   که نداشتم  شغلی   حتی.  بود

 .نبود   جا بی  خورند، می  را  صورتم   ها گربه  کهاین  از   بی، عمه  نگرانی

 که  طور همان.  زدم  برش   را   هاآن  شدند،   خنک  کافی   یاندازه  به وقتی  و   آوردم  بیرون  فر  از  را   ها کیک

 از بعد که دانستممی.  کردم  رد  سریعاً  من   اما   داد؛  پول  پیشنهاد  ها کیک  برای   لوکاس   داشتیم، عادت

 کردم می  سعی  قدر هرچه.  کردممی  پیدا  شده  قایم  دالری  بیست  یک  راهرو،  یا  باغ  در   جایی   رفتنش 

 صدای   رفتیم،می در  سمت به  که   طور همان.  کردمی  امتناع  اندازه همانبه او   دهم،  هدیه  او  به را  ها  کیک 

 .کرد   قطع  را   مانصحبت  در   کوبیدن 

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

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

. بود مضطرب  صورتش  و   بود  گذاشته هم  روی   را   هایش دست.  بود منتظر  در   پشت   آنا. کردم  باز  را   در

 .پرید ناگهان دید،  را   لوکاس   وقتی

 ...مزاحم  خواستمنمی.  داری  مهمون   ونستم دنمی! ام شرمنده  واقعاً  من  -

 :گفت  تندیبه  لوکاس 

 .رفتم می  داشتم -

 حرکت   ماشینش  سمتبه داد،می  تکان   دست هایششانه  باالی  از   که   درحالی  و   زد  کنار  را   دویمان   هر  او

 .کرد

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

 *** 

 «پنجم  فصل
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 .زدم   لبخند  آنا به

 .بود امعمه  پسر. ببخشید -

 به   آمدن   برای   را   جرأتش   بتواند کهآن  از   پیش  اما  برگردد؛  اش خانه  به   داشت  قصد  رسید می  نظر به

 .کردم   هدایتش   داخل به  دهد، دست از امخانه

 .دمه چای.  داخل  بیا  -

 .نیستم  مزاحم  اگه  -

 .بهتری  بداخالق، لوکاس از  خیلی   هم تو. مهمونم  عاشق  من. نیستی  که   معلومه -

 بودم، نداشته نگه را  هاکیک  آن  از یک  هیچ   کهاین  از. آمد داخل   من   از   بعد   و   زد   لبخندی  باآلخره آنا

 .آوردم   در   کابینت   از را  بودم داشته  نگه قبل  روز  از  هنوز  که  ای میوه  کیک   اما  بودم؛   پشیمان 

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

. آوردند هجوم آنا،  پاهای   بوکشیدن   برای   خانه،   مختلف  قسمت  سه   از  ام،گربه  هرسه  لحظه،همان  اتفاقاً 

 .کرد  نوازش  را  هاآن  و   خندید  او

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

 .داری  گربه 

. برن  بیرون  خونه  از ندارن  دوست   بل  و  داستی.  مشهورم  دوست گربه  بانوی  به   خیابون،   توی.  آره -

 .تنبله هم  بل  و  کنه می  سیخ   رو   تنش موهای  داستی

 بدش   چیزی چه  بوی  از   دانستمنمی. گرفت  فاصله  آنا از و کرد  سیخ   سرش   باالی را  هایش گوش  دوک 

 .بود آمده

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

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

 آن  در   و   کردم  بازش . داد  دستم   به   کرپ   کاغذ  جنس   از  شلی،  یبسته  سپس   کرد؛   رو  و   زیر   را   کیفش 

 اش ایقهوه  بلند  موهای.  زدمی  لبخند  من  به اششده  نقاشی  صورت .  کردم  پیدا   کوچکی  عروسک 
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 تنش  بزرگ، خیلی  هاییدکمه با  بامزه   ژاکتی  و   چهارخانه  آبی  پیراهن   آنا. بودند  شده   بافته   و   زده  چتری 

 .بود  کرده

 کردی؟   درست   من   برای   رو   این !  وای -

 .آره -

 .بود زدههیجان  اما  کوتاه؛  لبخندش

 این  اما  دم؛می  خرج  به حوصله  هامعروسک  همه برای  که  اینِ  منظورم  کردم،  درستش  بادقت  خیلی -

 .بود  سفارشی  یکی

 !دارم  دوستش 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

 شقالده  چون  گذاشتم؛  « ¹تینکربل»  رو   مگربه  اسم   من.  بدم خیلی  اسم  انتخاب  تو  من.  نه  اوه  -

 این .  درآوردم رو  ش قال بشه، خونگی  یگربه  یک گرفت  تصمیم  اون  که  باری   اولین .  داشت  « ²زنگوله»

 .نداره  معنی   هیچ  اآلن  اسم

 .کرد  فوت   را   اشدنی* شی*نو آنا

 !ایهبامزه  اسم نظرمبه -

 :پرسیدم .  بگوییم  چه   دانستیمنمی کدامهیچ  رسید می  نظر به  ای لحظه برای و  نشستم مقابلش

 ره؟می  پیش خوب  جدید   یخونه  توی  چیزهمه -

 

____________________ 
1_ Tinkerbell__پیترپن   انیمیشن   در خیالی  شخصیتی 

 .است[ jingle bell]   زنگوله  یکلمه  با  اش آوایی  شباهت   تینکربل  اسم  انتخاب  علت_2
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 هایبازیاسباب  و   هالباس. داشت کار  خیلی خونه .  بوده  خوب   چیز همه که  اینِ  منظورم.  آره  اوه  -

 .بود  شون خونه  هنوز  جا اون  انگار   داد؛ نمی  بهم  خوبی   حس   بودنشون . کردم جمع  رو  قبلی  یخونواده

 .گذاشت   گوشش  پشت  را   بلندش  موهای

 مشاور   اما  نه؛   یا  خوانمی  پس  رو   وسایلشون ببینم تا  کنم   پیدا   رو   شونتماس شماره  کردم   سعی -

 .ریختم   دور   رو   بقیه  و کردم  اهدا  رو   تونستممی هرچه پس  بود؛  کرده  گم رو  شون شماره  امالک 

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

 .انداخت  باال   را   اش شانه

 که  کسی   شه؟می  باورت .  شممی  گم توش  هم  باز  ولی کنم؛  عادت   خونه  به دارم سعی  هنوز.  یکم -

 باز  نداری  رو  انتظارش   که   ای دیگه  های اتاق  به هااتاق. بوده دیوونه حتماً  کشیده، رو  خونه   این  ینقشه

 .کنه می  سردرگمم  داره، وجود  هم راهرو  توی  که عجیب  بودنِ درپیچپیچ  این  و  شنمی

 .باشی  گرفته   کارت  اتاق  برای تصمیمی حداقل  امیدوارم  -

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

 .بودم   نکرده  فراموش  را  جاآن  هم   لحظه   یک  حتی

 .شدی  جا جابه  که خوشحالم  آره، -

 خیره  اشچای  به آنا. بود  طوالنی  ناخوشایندی، طرزبه  که   کردیم  سپری  سکوت   در را  ای لحظه هم  باز 

 توانست نمی اما  بگوید؛   من   به چیزی   خواستمی  زدم   حدس .  بود رفته  بین از  اش چهره  قبلی  فروغ .  شد

 :آوردم پایین  را   صدایم  و   شدم   خم  جلو به. بیاورد زبان   به

 هست؟  مشکلی -

 .زد  لبخندی  تردید  با  سپس   و  پرید   جا   از

 تو   و   جدید  یمحله  جدید،  ی خونه  دونی؟می!  همین .  شدم  گیج  یکم  فقط   نه؛...  که اینِ  منظورم  نه،  -

 که   ام،خونه  سمت   اون یهمسایه به کردم  سعی  دیروز .  شناسممی  جااین که  هستی  کسی  تنها

 .برگشت اشخونه  داخل به  و   زد   زل بهم  فقط  اون  اما   کنم؛ سالم  داد،می  آب   رو   اش باغچه
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 شلنگ،   با  کنهمی  سعی  همیشه  و   انگیزهنفرت و  عبوس  دائماً  اون ! متاسفم  بابتش. ریچموند  خانم .  اوه -

 .کنه  خیس   زنه،می  قدم   حیاطش  تو  که  رو   دوک 

 .نیست  جوری این من  با  فقط   الاقل  -

 .جوید  را   هایشب*ل

 ...کرد  پرواز   پنجره داخلبه پرنده  یه  -

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

 رو  عروسک   صورت   داشتم  وقتی .  بود جغد  یه  دیشب.  انداختم  دور   و   کردم   پیدا   رو   گنجشک  اون  نه  -

 مجبور   و  کردم   ب*را *خ  رو   عروسک  صورت .  ترسوند  خیلی  رو  من. خورد  پنجره به کردم،می  نقاشی 

 .کنم  درستش دوباره شدم

 .جغدهام  عاشق  من !  ستکننده  ناراحت  -

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

 .شد  خیره   فنجانش   به

 که  کردم می  فکر   داشتم .  رسهنمی نظربه درستی  کار   آشغال،  سطل   توی  انداختنش.  قشنگیه  یپرنده -

 .کنیم  دفنش

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

 .ندارم ایبرنامه  امروز   برای  خوای؟می  مهمون .  خوبیه  فکر  آره، -

 .حتماً  آره، آره، -

. کند  خاکش   تنهایی، خواستنمی و بود  تنها   و   ترسیده او. بود  خوشحال   آمدنم از آنا کردم  حس

 پیش  او  باغ  به   باغم  از  را   مستقیمی  غیر   مسیر   و   گرفتیم   را   هایمانژاکت  سپس  شستم؛  را   هافنجان

 آنا .  کنم  احساس را  دما  کاهش   توانستم می  واقعاً.  شدم  اش خانه  متفاوت   جَو   متوجه  دیگر باری. گرفتیم

 .کرد   هدایت  اش خانه  باغ  از   ای گوشه به مرا

 .جاهاست  همین -
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 چمن   رشد  برای  فضایی  حتی  که   طوری   بودند؛ کرده  رشد   مسیر  هایسنگ  بین  از   انگور هایدرخت

 .دادند می  صدا  هایمکفش  زیر  شانشکننده  هایریشه  و   بودند  نگذاشته

 و بود  افتاده   طرف   یک  اش بال یک.  کردیم  پیدا  بود  شده  مچاله   که درحالی خانه  از   ای گوشه  را   جغد

 به نگاهی. بود  جوان   جغد  یک   احتماالً  اما   شناختم؛نمی زیاد  را  ها پرنده.  بود شده  کج   عقب   به سرش

 .بود  مشخص  دوم  یطبقه  ی پنجره  از   سفیدی  یلکه. انداختم باال

 .نشکست رو  پنجره   یشیشه  آوردی،   شانس .  توئه  با  حق -

 :گفت  آنا

 .نیفتاد  م قبلی  ی خونه  توی  وقتهیچ  اتفاق این!  بیچاره -

 احتیاط   با   پس .  خواهد  نمی را  چیزی  چنین   هم، آنا  دانستممی  اما  بزنم؛  دست   او  به خواستمنمی اصالً

 پرهایش   از   ای دسته  دادنش،تکان محضبه اما  بود؛ شده  خشک   جسدش.  گرفتم  پاهایش از  را   جغد

 .ریخت

 کنی؟  دفنش   کجا   خوای می _

 !آه -

 پیچیده  درهم  شان همه و بود  روییده   جاآن گیاه شماریانگشت  تعداد   فقط .  گذراند  نظر  از را  حیاط   آنا

 .بودند  رفته   بین  از یا

 چطوره؟  بزرگ   درخت   اون   کنار  پشت،  اون -

 .عالیه -

 کوچکی  انبار.  بودم  داشته  نگه بازویش از  را   او   بردم،می اشابدی  جایگاه  به را  مرده  جغد  که   طور همان

 در. رفتم  بیل   دنبال به و  گذاشتم   خاک  روی  درخت،  کنار   را  جغد   بنابراین  داشت؛  قرار   حیاط   یگوشه

. کوبیدم  قفل  روی   و   کردم   پیدا   سنگینی  سنگ  آنا، یاجازه  با . بود  شده  بسته زده  زنگ   قفلی  با  انبار

 و   میزها  روی   بلندی   عنکبوت   تار .  دادمی  کپک  و  نم  بوی  انبار .  شد  کنده  جا   از   تالش،  بار  سه   از  بعد  قفل

 که  بود  مشخص.  کردمی  عبور   آن  از  کمی  نور  که   بود  کثیف  قدر آن  اش پنجره  و   بود بسته هاقفسه

 با   بردارمش، کهآن  از   قبل  و   کردم   پیدا   بیلی. بودند  نرفته   انبار   در   قبلی   هایخانواده  از   کدام هیچ
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 کردم،می  فرو  درخت   زیر   خاک   در را  بیل  سر که   درحالی.  کردم  پاک   را   هایش عنکبوت  تار  آستینم 

 :پرسیدم

 جا؟ این -

 و   ریختم   ای گوشه را  آن . کندم  را  زمین   از  قسمتی  ام،چکمه  از  استفاده  با  بنابراین  داد؛ تکان  سر   آنا

 تا  گرفتم  تصمیم   پس  باشد؛  عمیق   باید  قدرچه جغد  یک   قبر  دانستم نمی.  بزنم بیل  دوباره   تا  برگشتم

 .بکنم را   زمین  توانممی  که   جایی

 !جو -

 .کردم نگاه او   به   و   کردم  خالی  را   خاک  از   پر  بیل  دیگر،  باری .  بود زده  حیرت   و   آرام   آنا   صدای 

 شده؟   خبر چه -

 .هست استخون جااون کن،  نگاه  -

 *** 

 شده  ترکیب ایقهوه  خاک   با  سفیدرنگ  های برآمدگی  جایی.  برگشتم  شده  حفر  تازه  زمین  سمتبه

. زدم  کنار  را   شان خاک  بیل، ی لبه  با . بودیم  کرده  حفر   گور  یک   اتفاقی ما.  بود  وحشتناک . بودند

 اما  باشد؛ صحرایی  موش   یک   به متعلق  رسیدمی  نظر به  که   شد  نمایان  شان میان  از   کوچکی  یجمجمه

 به متعلق.  بودند  تری بزرگ  های حیوان  به   متعلق  احتماالً  که   داشتند  وجود  نیز  دیگری  هایاستخوان

 از   بیشتری   سفید   هایتکه. انداختم نگاه بودم، کرده حفر  که  سوراخی   به. هاسگ  هم شاید  یا   ها گربه

 :کردم   زمزمه .  بودند زده  بیرون  زمین

 .زیادن  خیلی  هااین -

 آنا  صورت  از   رنگ .  بود  جمعیدسته خاکسپاری  یک   بلکه  نبود؛ داشتیدوست حیوان   یک  قبر   این

 .داشت  تهوع  حالت  نظربه.  مالید  را   ردنش *گ پشت  دستانش   با . بود  پریده 

 کسی؟  چه  باید؟  چرا   چرا؟  -

 حیوون  گرفتن   تصمیم   بقیه   که   نداره  تعجبی باغه؛ از قشنگی  یگوشه  جااین. نیست چیزی!  هی -

 .کنن دفن  جا این رو  شون خونگی
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 .لرزیدمی  آنا .  باشد  داشته  را  بدهم   او   به   کردم می  سعی  که   خاطری   اطمینان  صدایم  بودم، امیدوار

 .نبود  خوبی  فکر .  کندیممی  رو   جا این  نباید. نبود  خوبی   فکر  -

 .نیست   مشکلی  نه،  -

 سفیدرنگ  هاییرگه  که خاکی  روی   آرامی،  صدای  با  جغد .  انداختم  گودال   در   را   آن  و   برداشتم  را   جغد

 .آمد  فرو  داشت

 !نیست چیزی.  کنیممی  دفن  دوباره رو  شون همه. نیست چیزی -

 خودش  دور   را   بازوانش   بود،  ایستاده  عقب   که طور همان  آنا .  کردم  خالی  جغد   روی  را  خاک  از   پر   بیل 

 از   گودال   تمام   کهاین  تا  کرد،نمی  نگاه و  خوردنمی  تکان .  بود  باز  کامالً  اش آبی  چشمان   و بود  کرده   حلقه

 صاف  آرام   ی ضربه  چند   با  را   خاک  روی .  شد تبدیل   ای پشته  به   جغد   وجود  خاطربه  و   شد   پر   خاک 

 :گفت  باآلخره.  کردم

 .بدی انجام رو  کار این  خواستم می  تو   از نباید!  شرمندم -

 .نیست مشکلی -

 و   بودند   شده  سیخ  اضطراب  از   تنم  موهای. شدمی  زبانم   ورد  جمله  این  نبودم،  مراقب   بیشتر اگر

 .داشتم  ب *ل به لبخند   چنان هم  اما   بود؛  شده   جاری  هایم شانه  بین  از   سرد   عرق   از ایقطره

 .شد  راه بهرو  چیز همه. نداره  اشکالی -

 خوشم  بود،  پرسیده که  هایی سوال  از کدامهیچ  از .  شدیم  خیره  خاک  نرم  و  سیاه   ی پشته  به   دو  هر

 یگوشه  جاآن. داشت واقعیت  بودم  گفته  که   چیزی.  چرا  آن  از  نه   مخصوصاً   و   کسی  چه  آن  از نه. نیامد

 چندین   حداقل  دیدم  من  که  جایی   تا   اما   بود؛  حیاط   قسمت  زیباترین  احتماالً و درخت زیر  قشنگی

 .بود  عمیق  اندازه  چه   تا  گودال این  نبود، مشخص  و بودند  شده   دفن   جا آن  در   حیوان 

 

________________________________________________ 
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 «ششم  فصل»

 

 

 هم   برای   شدیم، می  رد   باغ  از   که   وقتی دوبار فقط.  ندیدم  را   آنا   زیاد   خاکسپاری،  آن  از بعد  روزهای 

 بود،  جلوتر   کوچه  سه  که   خواروبارفروشی  یمغازه  به   که   دیدممی  هم هاوقت  بعضی. دادیم  تکان   دست

. بود  کارش   سرگرم   یا  کردمی  دوری  من  از   یا  آنا. بود  آرام   مارویک   ی خانه  درهرصورت .  رودمی

. بود  ترسانده  کردم، می  فکر   که   چهآن  از بیشتر مرا  ها،استخوان  آن . دادمنمی اهمیتی من  هرحال، به

 از  نگاهم   کردم، می  آویزان  را  هایمرخت  وقتی  یا   و   بودم   کاری   مشغول امخانه  حیاط  پشت   در وقتی

 .افتادمی درخت زیر  خاک  ی پشته  به   حصار   باالی 

 گناه  احساس  شدمی باعث  عوض   در   اما   بودم؛ خوشحال   بود،  نداده  ادامه  را   دوستی  این  آنا کهاین  از

 که  چیزی   خاطربه نبود انصاف. نداشت  هم   مهمان   یک   حتی  بود؛  تنهاتر   هم من  از  او . بود  تنها   آنا .  کنم

 .کنم  دوری  او از نبود،  کنترلش   تحت

 *** 

. شد  تبدیل   زاری بی به خانه  به   نسبت   ام کنجکاوی  آرام آرام. کردنمی جذب   خود   به   مرا  دیگر  اما  خانه،

 پیچیده دیوار  به   طوری   انگورش   درختان .  بودند  شده   تر غلیظ  اطرافش  های مه.  داشت  مشکلی  خانه

 گیاه  یک  مثل  که بودند  درهم  و  تیره  قدرآن و  کنند   خفه   را   هاسنگ  داشتند  سعی  انگار که  بودند 

 سحر   تا   و   شدند می  روشن   شب  های نیمه  در خانه  های چراغ  ها وقت  بعضی .  رسیدندنمی  نظر به  واقعی

. بخوابد  تاریکی  در   ترسد می  که این  یا  شده،  خواببی احتماالً آنا گفتممی  خودم   با.  ماندندمی  روشن

 بگیرند،  را   نور   جلوی   تا  کشیدم نمی را  هاده*پر   که زمانی  تا   و   کردند می بیدار خواب  از  مرا   هاچراغ  نور

 خیلی  داستی،  مخصوصاً .  شدندمی  خیره  خانه  به چنانهم هایمگربه.  بخوابم  دوباره  توانستم نمی

 نادیده  را   ها آن یا  او  اما  کنم؛  نوازشش   یا   بدهم   غذا   او  به کردممی سعی.  رسیدمی  نظر به  محتاط 

 کردم می  حس .  متنفرم  باشند،   ناراحت   هایم گربه  کهاین  از .  کردمی  خرخر   عصبانیت   با  یا   گرفتمی
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 من   از   کاری  چه   خانه  آن  مورد  در اما  کنم؛ مراقبت   بهتر  هاآن  از   بودم   نتواسته  که  بود  من   تقصیر

 بود؟  ساخته

 نگاه بود  نشسته  پنجره  ی طاقچه  روی  که  آنا  عروسک  به ریختم،می  چای   فنجان  در  که   طور همان

 مارویک  یخانه  کهاین  از .  بود  داده  تکیه  شیشه به پشت  از   بود،  شده   پوشیده  لباس   با  که  تنش .  کردم

 کرد؛می  اذیت   مرا  این . بودم متنفر  بود،  کرده کمین  ببینمش، توانستمنمی که  جایی   سرم،   پشت 

 شدم  متوجه  گشتم،برمی  ام دنی*شی*نو   سمتبه که  طور همان.  کشیدم  را  آشپزخانه   ی ده*پر   بنابراین 

. بودند  بسته   را   مارویک   ی خانه  به   رو   هایپنجره هم  ها آن. کنممی  تقلید   هایمهمسایه از هم  من   که

 شب  کهاین  با . داشتم سردرد  و   کرد می  سنگینی احساس   تنم.  دادم  تکان   فنجانم  در را  ایکیسه  چای

 .داشتم  احتیاج   دیگر  خواب ساعت  هشت  به   کردم می  احساس   اما   بودم؛ خوابیده

 با  حتی   یا  رفتم می  پارک به یا  زدم می  سری   خانهکتاب  به   دوباره  باید .  بودم مانده  خانه   در زیادی  مدت

 چای .  خورد  در   به   تندی   ی ضربه  سه .  کند  عوض  را   هوایم  که   هرجایی یا.  رفتممی  شهر   به اتوبوس

 ببینم؛  را   آنا   روز   آن  خواستم نمی. نکنم  اعتنا   که   کردم  فکر  اول.  انداختم  ظرفشویی   در   را   ایکیسه

 آمدمی  بدم   خانه   آن  از   بلکه آمد؛نمی  بدم   آنا   از   من.  بود بدی خیلی  فکر این  اما  زودی؛   این  به   مخصوصاً 

 برایش  خانه  داخل  در کردنزندگی  قدرچه  پس   داد؛می  آزار مرا  خانه   آن  کنار  در بودن فقط  اگر  و

 .داشت احتیاج دوست  یک  به او. بود  سخت

 لوکاس   قدهم.  بود ایستاده  بیرون  ای غریبه  مرد.  کردم  باز  را   در و کشاندم  راهرو   سمت  به  را  خودم 

 و  بود   شده  زده  شانه   عقب  به اشمشکی  موهای و   بود  تنش تمیزی  لباس .  بود ترهیکلی او از اما  ؛نبود

 بوی.  ببینم موهایش  بین  از   را   سرش  ست*پو  توانستم می که  بودند  شده  صاف  آب   یا   ژل   با  قدرآن

 .رسیدنمی نظربه  راضی  خیلی  دیدنم  از و دادمی  سیگار   دود  به   شبیه   چیزی 

 جاست؟ این  آنا  -

 یاد  ناگهان  که  بزند  سر  بغلی یخانه  به که  بگویم  او  به تا  کردم  باز را  دهانم . بود  خشن   و   تند   صدایش

 :کردم صاف  را   گلویم.  افتادم  قولم

 !کی؟ -
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 .«¹بورل»   آنا .  آنا -

 به   خیالی بی یقیافه  عمداً  انداختم؛می  باال  را   هایمشانه  که   طورهمان. زدمی  موج   صورتش  در  عصبانیت 

 :گرفتم  خودم 

 .نیست   جا این  اسمی  چنین   با  کسی .  متأسفم -

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

 .«²کومبز»  آنا  مثالً!  باشه  شده  شناخته   ایدیگه اسم  با  ممکنِ-

 .اومدی   اشتباه رو  آدرس . شناسمنمی آنایی هیچ  من  -

 قد  من   از او.  دارد  نگه   باز  را   آن  تا  گذاشت  در بین  را   بازویش  ناگهان او  اما  ببندم؛  را   در کردم  سعی

 .باشد بوده  تصادفی   اش ناگهانی حضور  این  که  کنم نمی  فکر   و   بود  بلندتر

 عنوان  به  رو  خونه   این  آدرس  اون .  باشه افتاده  دردسر  توی   ترسم می.  مهمه  خیلی  برام  کردنش  پیدا  -

 .باشه  گذاشته  خودش   برای ایدیگه کوچیک  اسم  ممکنِ .  بود  نوشته  کارشمحل نشانی

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

 هفته  چند  باید .  آبیه  های چشم  و   روشن   موهای با  نقشی ریز  دختر  اون .  کنهمی  درست   عروسک   آنا  -

 شناسی؟ می  خصوصیاتی   چنین   با  کسی  اصالً .  باشه  کرده   مکاننقل  پیش 

 .نه  -

 یمتوجه  تا  گذاشتم  دیوار  و در روی  را  هایم دست.  کردمی  نگاهم   مصمم   او   اما  کشید؛  می   سوت  مغزم

 .نشود شانلرزیدن

 آدرس  از  بگو  بهش لطفاً   کردی،   پیدا   رو   آنا این  هروقت اما  کنه؛نمی زندگی  جا این  ای دیگه  کس هیچ -

 !نمیاد   خوشم   ناخواسته   های مالقات  از   من .  نکنه استفاده  من

 

________________________________ 
1_ Burrell 

2_  Coombs 
 *** 
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 دندان.  صورتم  براندازکردن  به   کرد   شروع  سیاهش  هایچشم.  کرد  جمع  را   هایشب*ل   ناامیدی   با 

 .کشید  عقب  را  خودش  و   کرد   رها  را   در. زدم  زل   او   به   و   کردم  ای قروچه

 !گرفتم  رو  وقتت   کهاین  از   شرمنده  خب،   بسیار -

 کردم می  احساس .  دادم  تکیه   در   خنک   چوب  به را  پشتم   و کردم  قفلش  شد،  بسته در  که این  محضبه

 کردنش خاموش  به امیدی   هیچ  که  بودم  سوزان  و   سرکش   سهمگین،  چیزی   آتش  گودال  در  انگار   که

 او .  کردم  نگاه  بیرون  به   و   کشیدم  عقب   را   ده* پر یگوشه.  بود  مشرف   خیابان   به در کنار  ی پنجره.  نبود

. ایستاد  خیابان   وسط اما  برداشت؛  قدم   بود،  شده پارک خیابان  کنار  که   قرمزی در دو ماشین  سمت   به

 «.کنمنمی باز  رو   در برنگرد،»

 .برگشت آنا  ی خانه  سمتبه او

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

 ده،*پر .  برداشتم را  آن  رسیدم،  تلفن   به   که   همین.  کنم  پیدا بهتری  دید   تا   رفتم   آشپزخانه  به باعجله

 نزدیک شیشه  به   تا   شدم   خم  میز  روی  و  کشیدم  کنار  را   آن  سریع .  بود پوشانده  را  خانه  از قسمتی

. ایستاد پستی  صندوق   کنار  مارویک،   ی خانه  یجاده  ابتدای در  او . ببیند مرا  که   نبود   مهم   برایم .  شوم

 سپس   شد؛  خیره   آن  به زیادی  مدت  او.  بود گذاشته  جا آن  بزرگی  خیلی   آبی گلدان  قبل،   روز   آنا

 طول   همیشه   که   هرچند.  گذاشتم  تلفن   های  دکمه   روی   را   انگشتانم.  افتاد  آنا   ی خانه  به   نگاهش 

. ماند  جاده  در   دقیقه  ده به نزدیک او. بدهد را  مارویک  ی خانه  هایدرخواست جواب  پلیس  تا  کشید می

 .دادم  پاسخ  سماجتش  به ام غرهچشم  با.  بود شده  خیره  فقط   و   کرد نمی حرکت

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

 فقط .  کرد حرکت  ماشینش  سمت به  بلند  هایقدم  با  و برگشت  سپس   کرد؛   تفی زمین  روی  باآلخره

 و گذاشتم  جایش   سر  را  تلفن.  گرفتم آرام  شد، محو   جاده  انتهای  در  رنگش کم  قرمز   ماشین  که   وقتی

 پشت  کارش   اتاق   بود؟  دیده  را  او آنا. چرا  دانستمنمی  اما   لرزیدم؛می.  کردم  فرو  موهایم   در   را   دستانم

 قفل  را  در   معموالً   که   بود  امن  قدرآن ما   خیابان . برداشتم را  پالتویم  و  رفتم   راهرو   به   سریع .  بود خانه

 طرف آن  ی خانه  اطلسی هایبوته میان دوک.  بستم را  در   چفت   قصد  از  رفتن   موقع  اما   کردم؛نمی
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 ینشانه به را  دمش .  آمد  جاده   سمت  این   به   دوان دوان  و   شد   بلند  دید  مرا   وقتی. بود  کرده  کز   خیابان، 

 را   او   تا  کردم  دراز را  دستم. کرد  مکث   مارویک  یخانه  مرز  به نزدیک قدم  چند   اما  داد؛ تکان  نوازش 

 محتاطانه  اش، طالیی  بزرگ   های چشم.  کرد  حلقه  پاهایش  دور را  دمش  و   نشست   او   اما   ببرم؛  جلوتر 

 .شنیدم   را   خرخرش   صدای   کنم می  فکر.  کردمی  نگاهم

 .باش  جا همین  خوب، _

 چه آن از شدیدتر  کمی  و   رفتم  آنا یخانه  در  سمتبه  دوان دوان را  دیگرش  نصف  و  زنان قدم  را  راه   نصف

 برگشته  قرمز  در   دو   ماشین   که   ببینم تا  کردم   نگاه  را   خیابان   و برگشتم  سپس   زدم؛   در داشتم  قصد   که

 خم   که  را   چوبی  پلکان  ی ناله  صدای   توانستممی  من  و  پیچید می  خانه   در پا  های قدم  صدای .  نه یا  است

 در ریخته،  بهم  موهایی   و   اشگونه  روی  رنگ  از   هایی لکه  با آنا و  شد   باز  در سپس.  بشنوم شدند،می

 .رسیدمی  نظربه  زده هیجان کامالً  بود   دیده  مرا   کهاین  از .  ایستاد خانه  ورودی 

 !جو -

 .سالم -

 .نداشتم را  کردنوبشخوش  دماغ  و  دل 

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

 .شناسمنمی

 .کردم  اشاره  پستی  صندوق   سمتبه

 نبود؟   که   مشکلی.  شد  خیره  گلدون این  به   طوالنی  مدت  و ایستاد رفت،می  که   وقتی اما -

 از  اش آبی  چشمان   و   شد  آویزان  اش ولوچهب*ل زدم،می  حرف  که طورهمان.  بود که دانستممی

 :نالید و   گرفت  دستانش   با  را  سرش   بردم،   را   گلدان  اسم   وقتی.  بودند  شده   روشن   وحشت،

 ...من!  احمقم  قدرچه  من  نه،  نه،  -

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

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

 .دوید  جاده  سمت به  و   زد   کنار  مرا
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1_  Raul 

 *** 

 « هفتم فصل

 

 

 

 پیدا   ام خانه  انبار در که  بیسبالی   چوب .  کردیم  پیدا  برایش  حلی  راه  پس  آنا؛  نه   و   داشتم  اسلحه  من   نه

 مارویک   ی خانه  سمت به  دیگر باهم.  برداشتم  را   بودم   پخته  قبل  روز  که  کیکی  با  همراه  بودم، کرده

 و   کشیدیم  را   هاده*پر . کردیم  چک  را   هاپنجره  قفل  و  بستیم  را  آن  چفت  و کردیم  قفل   را   در .  رفتیم

 و   کردیم   دم  چای   فنجان  دو  آنا،  و   من  سپس.  نیست  خانه   کسی  برسد نظربه تا  کردیم  خاموش   را  هابرق

 هایسایه.  رسیدمی  نظربه  متفاوت   کامالً  شب  در  خانه .  برویم  کارش   اتاق  به   تا  رفتیم  باال هاپله  از

 گوش  به بلندتر دری  ی ناله  و   غژغژ   هر   صدای   و   بودند گرفته  فرا  را  دیوارها   و   هاسقف  ای، تیره

 طرزبه تاریکی  آن  در   و   بودند  شده  کج   کمی یا  خورده  پیچ  کمی  رنگ، آب  های نقاشی  ی همه.  رسیدمی

 یخانه  در   کردن زندگی  تنهایی   چندروز   از بعد آنا  رسید می  نظر به.  رسیدندمی  نظربه شیطانی  عجیبی

 راهرو  سمت به  را   راه  خودش  کند،  دنبالم  کهاین  جایبه. بود  آورده  دستبه  را   نفسش به اعتماد   مارویک،

 این  در زدن  قدم   تنهایی  که رفتم  فرو   فکر  این  به من   و   داشت برمی  قدم   خاطر،  اطمینان  با.  گرفت  پیش 

 .باشد  تواند می طورچه  ها غروب  هم   آن  راهرو، 

. بود  کرده  تعمیر  را  دیوار   روی   های قفسه  آنا.  بود  کرده   تغییر  بودمش،   دیده  که  باری آخرین از  کار   اتاق 

 شکل   به هنوز  ها آن از  بعضی .  بودند شده  بازسازی  که   مختلفی  هایعروسک  از  بود   پر   ها آن یهمه

 پاک   ها عروسک  یبقیه آرایش. بلند  خیلی  های مژه  و   غلیظ  آرایش   درشت، هایچشم.  بودند شاناول

 دارد، صورت  یک   که هاییفرورفتگی  و  هابرجستگی همچنان  صورتشان . بودند  نشسته  هاآن. بود  شده

 نظربه وجوداین  با. نشوم خیره  ها آن به کردم  سعی.  ان*ه*د   نه   و   داشتند  چشم  نه  اما  داشتند؛  را
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 عروسک   جفت  یک  آنا، کار  میز   کنار   قفسه،  روی.  بودند زده  زل   من   به   کورکورانه   هاآن  که   رسیدمی

 و   بود  براق و  درخشان  جدیدشان  های چشم.  داشتند  ب *ل بر  گرمی   لبخند .  داشت قرار  شده،  آماده

 .بود  شده  بسته اسبیدم و  کوتاه  یا  شده  بافته   موهایشان 

 .بود شلوغ  خیلی  سرت  -

 یاضافه صندلی  روی   بودم،  داشته  نگه دستم  در را   آن  که   طورهمان. بذارم کجا   را   فنجانم  دانستم نمی

 .نشستم  میز  کنار

 .دادممی  رو   ها قبض  پول  باید   -

 .شد  جدی  سپس  خندید؛  آنا

 خاطر  همین  به   کنم   آماده   رو   هاسفارش  رسمنمی شن،می  فروخته   زود  هاعروسک  که  حاال   مخصوصاً  -

 .بشم  کار  به   دست   شم،می  بلند  خواب  از که  هروقت   مجبورم 

 میز،  دیگر  سمت  و   بودند  شده  پخش  کاره  نیمه  هایلباس  میز،  سمت   یک.  انداختم  کارش   میز  به   نگاهی

 و  عنبیه .  داشت قرار  میز   وسط  ای باربی عروسک.  داشت قرار  شده  خشک  نیمه  هایرنگ  با  پالتی 

 .نداشت مردمکی  یا   پلک   ابرو،  هیچ  هنوز  اما  بودند؛  شده   رنگ  چشمانش  سفیدی 

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

 .شد  خیره   ها عروسک  به آنا

 خوام می  باشه، کرده  پیدام   رائول  واقعا  اگه   که   اینِ  منظورم .  کنهمی  من   به   بزرگی  کمک   این  مطمئنی؟  -

 .کنم  آماده  ترسریع  رو   ها سفارش  ی همه ممکنِ  که   جایی  تا

 .البته  -

 آنا   آمیزی رنگ  تماشای جذب  بیشتر.  کردممی خواندن  به   تظاهر   فقط   اما  آوردم؛ در کیفم  از را  رمانم

 انجام   را  کاراین که  بود  زیادی  مدت  که   بستممی  شرط .  کردمی  کار  تمام  بادقتِ  اما  وقفه بی او.  بودم

 یتیره  ای قهوه  رنگ   سپس  ساخت؛ می  را  مردمک  یک  عنبیه   هر  وسط در سیاه  رنگ  کمی. دادمی

 رنگ   در   را   آن.  کرد عوض  را  قلمویش سپس  داد؛می  تشکیل   را  هاچشم  باالی  ریز   چین   و   هاپلک

 طبیعی   ابرویی   بتواند   تا  زد  هاشور  را   آن  مختلفی های رنگ  با  و کرد  کار   ابروها   روی   و   کرد   فرو  جدیدی 
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 سفید   ی نقطه دندان،  خالل   از   استفاده  با   شدند،  خشک  ها  مردمک  وقتی  نهایت  در. کند  درست

 پر   و   سخت   قدراین کارش  نداشتم انتظار.  کند  درخشان   را   ها آن تا  گذاشت  چشم   هر  روی  کوچکی

. بیاورم در تمیز  آنا   مانند   را  هاعروسک  صورت توانستم نمی  وجه هیچ به که  دانستم می.  باشد  زحمت

 :گفتم

 .بودی نقاش   قبالً   حتماً   -

 .شد  سرخ هایش گوش  و   کردممی  تماشا  را   کارش   که   شد   متوجه

 دارم  کنممی فکر.  کنم  معاش   امرار   جوریاین ازش تا  خواست  ازم  اون .  داد  یاد   من   به   مادرم .  آره  -

 تقریباً...  و  کردم  زندگی  رائول  با  شد،   فوت   مادرم  کهاین  از   بعد  اما  دم؛می  انجام  رو  کار این  جورهایی یه

 .پاشید  هم از  چیز همه

 را  شده  رنگ   عروسک   آنا. دهممی  گوش  او به که  دهم   نشان   تا   شدم   خم  جلو به و گذاشتم  کنار  را  کتاب 

 و خالی  یچهره  به   که   طورهمان. برداشت را  صورت  بدون  های عروسک  از   یکی  و   گذاشت  قفسه  در

 را   جدیدی  قرمز  و   ای قهوه  رنگ   سپس.  کرد  سکوت  ایلحظه  برای   بود؛  شده  خیره   عروسک   وحشتناک

 .کند  درست عروسک  ب *ل یسایه  برای  ترکیبی  تا  ریخت   پالت   روی

 کردم می  فکر .  داشت  عالقه   من   به   هم خیلی  و   بود جذاب  و   داشتیدوست. بود  خوب   خیلی  اوایل   اون   -

 .هاقصه  یشاهزاده  مثل   تمومه؛  چیز همه اون  که

 .خندید

 به   زیادی   مدت   تونست  اون  اما  باشه؛ واقعی تونستنمی  خوبش،  خیلی   رفتار  این  که   فهمیدممی  باید   -

 و   اون  با  کردن زندگی  رسید می  نظر به و  گرفتم  قرار  تأثیرش  تحت   من   و   بده  ادامه   کردنشتظاهر

 گرفتننظر  زیر   به   کرد   شروع  پس  باشه؛  ای هوشمندانه فکر برق و   آب ،اجاره  های هزینه کردنتقسیم

 افتادنش   اتفاق یمتوجه  که   بود  جزئی   قدراون تغییر این.  میدم  انجام  کارهایی   چه   زمانی  چه   من کهاین

 یا   « کنیم؟  تماشا  فیلم   همدیگه  با  تونیم می  که  درحالی  بری   بیرون  دوستات با خوایمی  واقعاً. »نشدم

 !« باشه   بلند  موهات  دارم دوست نکن، کوتاه  رو   موهات»

 .بود  انگیز غم  و   تلخ  اش خنده  اما  خندید؛ 
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 اون با  شون خونه  توی  که ستدیگه دخترهای  از   بسیاری زندگی  داستان  شبیه  تقریباً  داستان  این-

 و  دارن   دوست  رو  کردنتون کنترل  ها اون ندارن،  دوست  رو  شما   مردها  این.  کننمی  نرم وپنجهدست

 برای  دیگه   که   فهمیمی  وقتی تو و  بندازن   دام  توی   زدن بهم چشم  یه  توی  رو  تو   که   مراقبن  قدراون

 جامعه  از رو  تو  که   فهمیمی  وقتی.  انداختن  فاصله   دوستات و تو بین  که   فهمیمی  وقتی.  شده  دیر  فرار

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

 مدت  او .  انداخت  بودم  دیده قبالً  که   بودی* ک همان   یاد   به دوباره مرا  این   و   مالید  را  دستش   مچ   او

 .بود  دور  رائول   از   زیادی 

 شکستگی  از  ناشی  بودی* ک این  بلکه نبود؛  ساده   بودی* ک یک  فقط  این  که رفتم  فرو   فکر  این  به

 .بود

 *** 

 .بکشد  هایش ب*ل داخل  در سفیدی  هایدندان تا  شد   خم  عروسک   روی .  بود شده  تر واضح  آنا   صدای 

 دادنش   انجام  برای چون  بدم؛ انجام دادمی  اجازه  اون  که   بودن   سرگرمی   تنها  هاعروسک  هرحال به -

 که   نفهمید  وقتهیچ اون.  اومدمی  خوشش  پول  از   اون  کنم   فکر   که این و  برم  بیرون  خونه   از   نبود   نیاز 

 خونه   این  برای اندازپس  همین.  ریختممی  مخفیم  حساب   تو رو  ها عروسک  فروش  پول   از بخشی  من

 نجاتم  راه   خونه  این .  کرد  کمکم  هاهمسایه  از  یکی  آشنای   اما  دادن؛نمی وام من به هابانک.  بود کافی

 .کنم  پوشی چشم  عجیبش   های اتفاق  از   تونممی  پس . بود

 .بردم  باال  را   ابروهایم

 ...مثل !  عجیب؟  اتفاقات -

 :کردم انتخاب  بادقت  را  کلماتم 

 شد؟  قبلی  یخونواده  رفتن  باعث  که  چیزهایی   همون   مثل  -

 .کرد  نگاهم   زدهخجالت  کند،  تمرکز   عروسک  روی   دوباره  که آن  از قبل

 یا   تصادفات  سری   یه  جز   داد، توضیحش  نشه  که نیست چیزی  چون   ماورایی؛  اتفاقات  بگم   خوام نمی -

 .افتهمی  هایی اتفاق  بله، اما.  خونه  طراحی  در ایرادهایی
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 .گرفت   اش خنده  آنا.  شدم  خم  جلو به  و   بردم  باال   بیشتر  را   ابروهایم.  مردممی  کنجکاوی  از داشتم

 هالیوودی  هایفیلم  مثل   گفتی  خودت  که  طورهمون. نیست خاصی  چیز .  نکن نگاهم جوریاین -

 .شنمی  روشن   خودشون   هاچراغ  هاوقت بعضی اما  نیست؛

 .باشه  تو کار  کردممی  فکر.  دیدمشون  اوه  -

 .کنم  پیداشون  تونمنمی  صبح   تا  معموالً!  باشن  نکرده  خواب بی  رو   تو   امیدوارم  متاسفم، -

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

 برعکس  یا  بازه دوباره شم،می  رد  کنارش  از   که  روز  اواخر   اما  بستم؛   رو   در که  مطمئنم   ها وقت  بعضی  -

 قبل  و  شنیدم   رو  صداش   شد،  باز خودش   حموم   آب شیر  پیش،  روز   دو  یکی.  شهمی  بسته   بازه،  که   دری

 .ترسوند مرگ  حد   سر   تا  رو  من   این . بستم  رو   اون  بشه،  پر  آب از حموم  کهاین  از

 ها،عروسک  از   ای دسته.  نبود روشن  قبل  مثل و  رسید نمی نظربه امن دیگر. انداختم اتاق  به   نگاهی

 زل   من  به هاقفسه  باالی  از زدند،می  برق  انگار  که  گردشان  چشمان   با  ها بعضی  و   چشم  بدون  ها بعضی

 .بودند  زده

 شده؟   تسخیر   ت اخونه  کنیمی  فکر تو...  تو _

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

 .باشه بدجنسی روح  کنمنمی  فکر .  نیست  مهم   برام  زیاد  باشه،  هم   اگه   اما  شاید؛ -

 نور  زیر   را   آن   برداشت  را  اولی عروسک  سپس   گذاشت؛  ای گوشه  را   آن  و  کرد   تمام   را  عروسک  صورت

 را   آن  سپس.  است همبه شبیه  صورتش   اجزای  و  شده   خشک   رنگش  شود   مطمئن   تا  چرخاند  چراغ

 عروسک   پای  مچ  روی   را  هایش تیغه.  برداشت را   جراحی  قیچی  مدادها،  ی شیشه  از. کرد  رو  و  پشت 

. شد  کنده  جا   از   پا   سپس .  کرد  جمع  را   صورتش  داد،می  فشار  را   ها آن  که   طور همان  و   کرد  ثابت 

 .شد   خیره  من  به آنا. کشیدم  جیغ   ترس  از   ناخودآگاه

 جا  بلند  پاشنه  کفش  تو   پاشون   که این برای هاعروسک  این  یهمه.  بترسونمت  خواستم نمی!  شرمندم -

 کفش  برن،  جدیدشون   ی خونه  به هااون  که این  از قبل  دارم  دوست  من   اما  ایستادند؛  پا  نوک روی  بشه،

 .کنم  پاشون   راحتی
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 .فهمممی  درسته،  -

 بریدمی  را   عروسک  دیگر   پای   وقتی  اما  بودم؛  بیزار نه* صح  این  دیدن از. بود  شده  دارخش  صدایم 

 شده  واقعی  های آدم  به   شبیه   قدرآن جدیدشان صورت   با  هاآن  من   نظر   از .  برگردانم  را   رویم  نتوانستم

 را   شان داخل.  بود کرده  آماده کوچک  کتونی   جفت  یک  آنا. ندهم  نشان  واکنشی  توانستمنمی که  بودند 

 مطمئن   شان بودنصاف  از   تا   کرد   برعکس  را  آن  سپس  کرد؛ فرو  آن  در   را   شده  بریده  پاهای   و   زد  چسب

 :گفتم.  شود  خشک  شان چسب  تا  ماند  منتظر  و   داشت نگه  را   هاکفش  بود،  شده  خم   که  طور همان.  شود

 .داد  دست  از رو  پاهاش  مادرم  -

 .انداختم  باال   را   هایمشانه.  شد  خیره  من   به آنا.  کردم  تعجب  بودم  زده  که  حرفی   از   هم خودم  حتی

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

 !متاسفم  واقعاً   من !  نه  اوه  -

 .شد  خیره  عروسک  به   نفرت   با  آنا

 ...کردمنمی  فکر  -

 .اومدم   کنار   باهاش دیگه.  نیست مشکلی  نه  -

 .خندیدم  ب *ل زیر

. بود خوبی  تنوع . اومدم جااین  به   بعد   به اون  از   من  و کرد  فوت   بعد   چهارسال   اون.  بود خودش  تقصیر  -

 .بهتره زندگیم  اوضاع  حاال 

 نگه   ام آشپزخانه های قفسه  پشت  که  کوچکی سفید  یشیشه  آن  و  مادرم   یاد  به   که   بود  باری اولین این

 و  کرد   بررسی را  شانبودنحکم*م .  برداشت  ها   کفش  روی   از   را   هایشدست آنا. افتادممی  بودم،   داشته 

 تکان  آنا   اما   برگشتم؛  راهرو   سمتبه. شد  باز  کنان ناله دری  ناگهان .  گذاشت اشقفسه روی  را  عروسک 

 :گفت   کرد، می باز را   نخ از پر  یجعبه  و داشتبرمی پارچه  تکه دو که  طور همان  او .  نخورد

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

 .داشته

 .بردارم چشم  راهرو   از   توانستم نمی. ماند  ناگفته مانبین  که   بود  ای  جمله  این.  اون  از   فراتر   چیزی   یا
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 ...من   که   نداره  اشکالی -

 بندازی؟  نگاهی  -

 .زد  لبخندی

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

 *** 

 «هشتم  فصل»

 

 باهم بودند،  چسبیده   چراغ   دور   که   عنکبوتی  تارهای   و   ها سایه.  رسیدمی  نظر به قبل  از   ترطوالنی  راهرو 

 .آمدند می در  جور

 صدای  هر  یا   و   جنبش   از اثری  دنبال به و  کردم   حبس  نه *ی *س  در   را   نفسم . برداشتم  قدم   جلو  به

 را  خودم   جلوی   توانستمنمی  شدم،می  رد   کنارشان   از   وقتی.  بودند باز  راهرو   های اتاق  در. گشتم  آرامی

 .ترسیدممی  کمی  ببینم   بود   قرار   که چیزی  از که  هرچند  نکشم؛ سرک  داخل  به و  بگیرم 

 بدون   های تشک. بود  کرده  تمیز   را  کردندمی استفاده آن  از   قبلی  ی خانواده  که  هایی خواب  اتاق   آنا

. بود تاریک   عجیبی  طرز به  شان داخل و بودند  مانده  باز  کمد درهای. بودند  لمیده  تخت یگوشه روکش

 ها اتاق  یبقیه. رسیدمی  نظربه  گیرتر دل و  سردتر   زمین،   کف   یشده  پخش  های عروسک  بدون   اتاق 

 هاییمبل  همان  احتماالً.  بود  کرده   کدر  را  مبلمان   غبار،   و   گرد .  بودند  مانده  نخوردهدست  طور همان

 بین  ها زیرپایی  و   دار پشتی  های صندلی.  بود شده  گذاشته   ساکن،  یخانواده  اولین   برای  که  بودند 

 تصور  را  دیگر  ی دوره یک  از   هاییآدم شدمی  راحتی  به .  بودند شده  چیده  چوبیلبه و  تحریر   میزهای 

 گذر  منتظر کامل،  سکوت  در   و   اندگذاشته  زانوهایشان   روی  را   هادست اند،نشسته  ها آن روی  که  کرد 

 .زمانند

 به. بود  فشرده   را   گلویم  بغضی   اما  بدهم؛  قورت  را   دهانم  آب   کردم   سعی.  بود بس  بافی خیال  دیگر 

 به   انگشتانم  نوک. شدم  مواجه  شد،می  منتهی  هال به که  مارپیچی   های پله با  و   رسیدم   راهرو  انتهای

 کرده  مس*ل را  آن شماری بی  های آدم قبالً که  جایی همان. کردند  مس *ل   را   هانرده سطح  آرامی
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 نگاهی. بود پیانو  صدای .  افتاد  تپش   به موسیقی  ضعیف  و   آرام   نوای  شنیدن   از قلبم  ناگهان . بودند

 اما  ببینم؛  را   آنا توانستمنمی. تابیدمی  بیرون  به در از  درخشانی   طالیی   نور .  انداختم  کار  اتاق  سمتبه

 پایم . انداختندمی سقف  و   دیوارها  روی  را  رقصانی  هایسایه  حرکاتش   دوخت،می لباس  او   که   طور همان

 را  گلویم  ترس   اما   سوختند؛می  هوا  نبود از  هایمریه.  را  دیگرم  پای   سپس  و   آوردم  پایین   پله  یک  را

 نقاشی  حیوانات   چپ  چشمان   کردن حس  و  ها نرده روی  حد  از بیش شدنخم  ترس  از. بود  فشرده

 فضا  عادی  غیر   آرامش .  بود کننده  کر   هال   سکوت.  چسباندم  دیوار  به را   خودم  سرم،   پشت  یشده

 سمت به.  کرد لمسش  شد می  که بود  پارچه یک  چنان   و   چشید   را   طعمش  شدمی  که   بود عمیق  قدرآن

 تکان   نسیمی  با  اتاق،  بلند  و  زیبا   های ده* پر .  گشتم  چراغ   کلید  دنبال  به  و  زدم   دور  پیانو   اتاق 

 را   هاپنجره  تمام   آنا   و   من.  وزیدنمی  بادی  هیچ. بود  بریده   را   امانم  ترس.  زدم  زل   ها آن به. خورندمی

 شانسمتبه. ایستادند  حرکت   از  ها ده*پر.  بودم کرده  قفل   را   اتاق  این  ی پنجره  خودم.  بودیم  بسته 

. انداختم  پیانو  به   نگاهی .  بود خنک  و   سرد .  کنم حس   را   هوا  تا  آوردم  جلو   را   هایمدست.  برداشتم  قدم 

 پیانو  هایکلید  سمتبه. بود  نخورده  دست  اشصندلی  و  بود   پوشانده  را   رویش   خاک  از   ایالیه چنانهم

 من که  جا آن  تا .  شدند  پخش  نفسم  در   خاکستری  پودر  از  ریزی   ذرات.  دادم  بیرون  را  نفسم  و   شدم   خم

 هاده*پر .  کنم  تماشا را  اتاق  تا  زدم   چرخی  و   شدم  بلند.  بود نریخته بهم  کلیدها   روی   خاک   دیدم،می

 گوش  به دیگر زمین،  کف   چوبی  هایتخته  ی ناله  صدای   و نبود در جلوی  کسی.  بودند مانده حرکتبی

 برقرار ارتباط  مارویک   ی خانه  روح  با  داشتم  آیا.  میزد  تندیبه  قلبم . بود  جا این چیزی  اما   رسید؛نمی

 سرم   در   آمیزش طعنه  صدای.  بودم  زده   حرف  لوکاس با  موضوع  این   به راجع  افتاد   یادم  کردم؟ می

 :پیچید

 نداری؟  الزم  دکتر. شد  وارد  بهت بدی شوک  حتماً !  هان؟.  خوردنمی  تکون  هاده*پر !  وای -

 زدههیجان  احساساتم  از  لوکاس   شاید .  بود  توجیه  قابل  غیر  بودم   شنیده   و  دیده  من  که  چیزهایی   اما 

 را   هاچراغ  برگشتم، هال  به کهاین  محضبه.  نبود  طور این آنا برای که  دانستم می  اما   باشد؛   نشده

 .بود جااین چیزی  واقعاً . کردم خاموش

 **** 
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 زنی.  ایستاد  حرکت   از   قلبم .  انداختم هاپله  انتهای   به   نگاهی .  افتاد  صدا   به وزنم  سنگینی  از   پله،  اولین 

 با  بود،  کرده  پنهان   را   صورتش  که   بلندش،  مشکی  موهای   و   بود   کرده  قوز .  بود نشسته آخر  ی پله  روی

 چوبی  روکش  او،  جایبه. بود  رفته   او .  کردم  نگاه  دوباره . بود هماهنگ   اشخاکستری  به   مایل   آبی  لباس 

 این  اما  کردند؛  می ایجاد دیوار  روی   را  عجیبی   خطوط  ها،نرده یسایه  کم، نور آن  در   و   بود نمایان  دیوار 

 .نکرد آرام مرا

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

 !آنا  -

 بله؟  -

 .کرد  حرکت  راهرو   سمتبه او   و   شد  بلند  در   صدای 

 بمونیم؟ پایین  ی طبقه  امشب   میشه   آنا،-

 .نبود ناراضی  اما   ؛رسید  می  نظر به زدهتعجب

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

. ماند  خیره   دیدم،  را   زن   آن  کردم می  گمان   که  جایی   به هایمچشم.  بود آمده  بند   نفسم. ماندم  منتظر 

 راحت   خیلی.  بود خانه  تاریک   کنج   جا آن.  کردممی  حماقت  احساس   بیشتر  کردم،می  نگاه بیشتر  هرچه

 عقب عقب.  کردممی  خطر   احساس   همچنان .  گرفت  اشتباه   آدم، یک  دن * ب  حالت   با  را   ها سایه  شدمی

 آنا صدای.  کردم حلقه  دورم به را  بازوانم  سپس.  کردند  برخورد   در   با  هایمشانه  که   جایی  تا  رفتم

 از پیداکردنش برای و کنم جزم  را   عزمم  شدم مجبور   که   بود  کشیده طول  قدرآن آمدنش  و   آمد نمی

 ماه،  نور  در   هایش چشم.  بودم دیده  را   زن  آن  که  جاییهمان.  بود ایستاده  ها پله باالی  او .  بروم  باال  هاپله

 .زدند می  برق   تابید، می  راهرو  یگوشه از  که

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

 .آمدنمی در  صدایم 

 .عالیه -
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 کنم،  باز  را  هایم ب*ل کهاین  از   قبل   اما   بدهم؛  هشدار  او  به بودم دیده  که   چیزی  بهراجع  خواستم  می

 هایحرف  از   چیزی   و  نبودم   مطمئن   بودم   دیده   که   چیزی  از   راستش،.  ماسیدند  دهانم  در   کلمات 

 .ایستاد  کنارم و  آمد   پایین   ها پله از.  شدنمی  آنا   نصیب   ترسناکم

 .پریده  رنگت  جو،-

 .زدم   کمرنگی  لبخند

 .ترسوندممی  رو   خودم   داشتم  فقط  -

 .کرد  حلقه   بازویم  دور  را  دستانش   و   خندید 

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

 .خوبیه  فکر  -

 راهرو   ی گوشه  از   که طالیی  نور   از   ها پله.  نبود جاآن چیزی.  کردم  نگاه هاپله  به بارآخرین برای

 .بودند  شده   روشن  تابید،می

 کنی؟  خاموش   رو   کار   اتاق  چراغ  خواینمی -

 .کرد  نگاهم   تعجب   با  آنا

 .کردم خاموشش -

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

 .زد  لبخند  قاطعانه

 .کنممی  خاموشش  بعداً  -

 میز  پشت  را  هایمان صندلی.  بود  شده   همراه  ما   با  کتری  صدای.  گرفتم آرام  رفتیم،   آشپزخانه  به وقتی

. کردم  صحبت   آنا  با  ها ده* پر  خوردن تکان  بهراجع.  زدیم  برش را  بودم  آورده  که   کیکی  و   گذاشتیم

 :گفت   سپس   گرفت؛  خودش  به   متفکری   ی قیافه

 .داد  تکون  رو  ها ده*پر   هوا  کردی،  باز  رو  در وقتی شاید -

 .احتماالً آره -

 .بود  که   کنم فکر بود؟ باز بروم، داخل   که این  از قبل  هم موسیقی  اتاق  در   یعنی
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 بپرسم؟ سوال  یه تونممی  جو، -

 .کرد نمی  نگاه هایمچشم  به .  ریخت  ها لیوان  در   را   کاکائو  پودر   آنا

 .نداره ضرری  که   پرسیدن.  حتماً -

 تخانواده  با  هم تو. شد  بهتر  زندگیت  اوضاع اومدی،  جا این  به   وقتی  از   که بودی گفته  پیش  یکم -

 داشتی؟  مشکل

 .افتادم   بودم،  گذاشته   امآشپزخانه یقفسه پشت  که   سفیدی  یشیشه  یاد   به

 .جورهایی  یه  -

 اما  بود؛  اتعمه  پسر  گفتی .  داشت بلندی  قد   که  همون  بود،  اومده  دیدنت  به روز  اون  که   مردی  اون -

 .نبودی خوشحال  بابت این  از   تو

 .کرد  نگاهم   چشمی   زیر

 اونه؟   از   مشکل  -

 .شدم  منظورش  متوجه

 به که  جا اون  تا . احمقیه آدم اما  داره؛ نیش زبونش  اون  که  اینِ  منظورم.  نداره  مشکلی   لوکاس  نه،  -

 مهم  براش که  بود   کسی  تنها   اون  مادرم  مرگ  از   بعد . نیست  بد  هم قدرهااون  میشه،  مربوط   خونواده

 .چرا  دونمنمی. بود  مادرم   طرفدار   همیشه  عمم،  یعنی  مادرش، .  افتاد  برام  اتفاقی   چه   که  بود 

 من  به همچنان  نگاهش  اما  کرد؛   شیر  و جوش  آب از  پر  را  هافنجان و  شد   بلند  آنا. خاراندم  را   صورتم

 با   حتی  کنم؛  صحبت   موضوع این  بهراجع  کسی  با بود نشده  فرصت   وقتهیچ. شدم  خیره  کیکم به. بود

 بخش ذت* ل حال  عین   در اما  باشد؛   خطرناک   هم  شاید   و دردناک قدیمی،  زخمی  کندن   مثل . لوکاس

 .است

 داده  انجام  که  کارهایی   از   بعضی   که   شدمی  باعث این.  بود خودخواهی  آدم   مادرم،   که   فهمممی  االن  -

 براش   و   داشت  نیاز   توجه   به   کردن زندگی  برای  اون. بود  طوری این...  اون چرا  کهاین  و   کنم  درک رو  بود 

 .زنهمی  صدمه   چیزی  چه  یا  و  کسی   چه  به آوردنش  دست  به برای نبود مهم

 **** 
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 کاکائوی شیر  به. کرد  جمع  میز   روی  را  هایشدست و نشست سپس  گذاشت؛  رویمبهرو  را   فنجانم  آنا

 .انداختم  نگاهی   ترکیدند، می  دیگری   از   پس   یکی   هایشحباب  که شده  زدههم

 همیشه اما  کرد؛نمی تعریف ازم  وقت هیچ  دادم،می انجام  خوبی   کار   وقتی .  بودم  دستش   ی بازیچه  من  -

 مادر  چه   که  بده  نشون  تا  کردمی  ای بهانه رو  این .  فروختمی  فخر   دوستاش  به موضوع این  بهراجع

 الیق   باید  که  کردم   گناهی   چه   من. » کردمی گله   ازم  جاش  به کردم،می  اشتباهی  کار  وقتی.  خوبیه

 «کنه؟می  من   با  رو  کار   این  چرا   باشم؟ سرکشی  و وحشی یبچه همچنین 

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

 .زدم   لبخند  عوض

 این . بودم ندیده خوشحال  قدر اون  رو   اون  حالبه تا  که بگم طوراین.  داره دیابت  که   شد  مشخص  بعداً-

 بشه، بهتر  خواست نمی.  بود همیشگی  توجه جلب  آوردن  دست  به  برای   طالیی،  فرصت  براش 

 و   کنه  سوءاستفاده  خودش،  به نسبت دیگران  ترحم  برای   اون   از تا  باشه  داشته  موقعیتی  خواستمی

 زندگی  چه   که  کنه   تعریف   اشتیاق   با  بعد  تا  گرفتمی  تونستمی  که  بدی   تصمیم   هر . کرد  هم رو  کار  این

 .کشهمی  عذابی  چه   و  داره   سختی

 .گذاشت  دستانش   روی   را   اشچانه  آنا

 .میاد  سخت  نظر به -

 به. داد  دست   از   زانو  زیر   از  رو   پاهاش  اون.  بود  خطرناک   کارش  چقدر   بفهمم   که   بودم  جوون   خیلی -

 اون  از   مراقبت   برای   باید  من و  بشه  خوابی  تخت  که   گرفت   تصمیم  کنه،  استفاده  ویلچر   از   که این جای

 .موندممی  پیشش

 خواب  اتاق  کنار   از وقتی کهاین  به راجع  بگویم  آنا  به خواستممی که  بود  هم دیگری زیاد  چیزهای 

 نادیده را  او  من  که   گفت می  و   زدمی  حرف تلفنی  دوستانش  با  که   شنیدممی  شدم،می  رد  مادرم

 اتاقش  به   باعجله   و   شدم می  بیدار  خواب  از  فریادش صدای  از   ها شب  نصفِ کهاین  به راجع.  گیرممی

 قدرچه  که این  بهراجع.  کندمی  تنهایی  احساس   و رفته  سر  اشحوصله  فقط   او  که  فهمیدم می و  رفتممی

 بهراجع.  زنممی  سر   او  به   دیر  چقدر  که کند  سرزنش   مرا  تا   دارد   شوییدست  که   آوردمی  در   ادا   دروغ به
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 بخش آن کردنزنده.  شدندنمی  جاری   زبانم   بر  کلمات  اما  بود؛  نوشته  اشخودکشی  از قبل  که  یادداشتی 

 را  جَو   کردم  سعی  و   کشیدم عمیقی  نفس .  خودم  به   مخصوصاً   کرد؛ نمی کمکی  کسی  به امزندگی  از

 .کنم  عوض

 مکان  نقل  جا این به و بشم  دور  خانواده  از   کالً  که   گرفتم  تصمیم   دفنش،   مراسم  از   بعد   هرحال به -

 هامگربه  و خودم  با  دیگه، طرفی  از  اما   خوبه؛  هم   خیلی  که   میاد  دیدنم به همچنان   لوکاس .  کردم

 .راحتم

 .چشیدم  را  ام دنی* شی*نو از ایجرعه

 .انپیچیده  خیلی  ها مآد -

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

 .هست  که   همینِ -

 .باشیم هم  پشت   باید   تنها  هایآدم ما  -

 .زدم  فنجانش   به   را   فنجانم

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

 .میاد در جور  که   عقل  با -

 خیلی  را  حس   این . دارد  حسی   چه  دوست  یک  داشتن که بودم کرده  فراموش .  زدیم  لبخند  همدیگر  به

 شد می  چه  پس . کردم  پیدا   بدی   احساس   کردم، می  دوری  آنا   از   قبل   روزهای   که این از  و   داشتم  دوست

 یاد   به را   بود گفته  روز  آن  که را  ای جمله  کردم سعی.  داشت را  ارزشش او باشد؟ عجیب  اشخانه  اگر

 .بیاورم 

 .کنی  فداکاری  خوب  چیزهای   برای باید  ها وقت  بعضی  -

 نرم   عجیبی   طرز   به   اما  کهنه  ها،مبل.  کردیم  پهن   پذیرایی  توی  هایمبل  روی   را   هایمانخوابرخت

 اما  نداشت؛  فیلمی   هیچ  آنا .  کنیم  تماشا   تلوزیون  بتوانیم  هردو  تا  دادیم هل  هم کنار  را   ها آن. بودند

 فیلم  یک  به و گذاشتیم  کنار   را  ترسناک  های فیلم.  بودند گذاشته  جا   را   هایشان فیلم  قبلی  ی خانواده

 از قبل  آنا .  بخندیم ساعتی  چند  تا   کشیدیم   دراز  هایمانخوابرخت  در سپس.  کردیم  اکتفا  کمدی
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 خاموش   را  تلوزیون  شد،می  پخش  فیلم  پایانی  تیتراژ که  طور همان.  برد خوابش  شود،  تمام  فیلم   اینکه

 .سپردم  گوش   خانه   سکوت  به   و شدم  خیره  سقف  به. کشیدم  دراز  تاریکی  در   و   کردم

 سپس.  بود  ساکت   جاهمه  دقیقه  چند  برای .  شد  رد   خانه   کنار  از ماشینی  که   شنیدم  شب،  های نیمه

 که بگویم خودم   به کردم  سعی.  شد  اضافه   ها آن  به  هم   ماشین   سومین  بعد   کمی .  شد  رد   دیگری   ماشین 

 وقت  دیر این  در سکوت  زدن   بهم  برای   را   خودشان   دلیل  هرکدام   که   بودند  مختلفی هایماشین هاآن

 .نبود چرخید،می خانه  دور   که   قرمزی   در دو  ماشین   یک  این  و داشتند

 

_____________________________________ 
 

 «نهم فصل

 

 رویایی  و   آبی  را   مارویک  ی خانه  تابید،می  داخل  به   نازک   های ده*پر  از  که   ماه  نور. پریدم  خواب   از

. نواختمی  پیانو   با را  الالیی  آهنگ  کسی. برود  بین  از  هایم چشم  تاری   تا  زدم   پلک و نشستم. کردمی

 بود؛  نیافته  دست آرزوهای  و   حسرت  از   پر   که   رسیدمی نظربه.  کردمی  بد  را   حالم  کندش و  آرام   صدای 

 .عزا   برای   سرودی   مثل   تقریبا 

 و آرام کشیدنشنفس  اما  بود؛  گذاشته   گلویش روی   را   دستش  هردو.  بود  خوابیده   کنارم  همچنان آنا

 فرش   در امنه* ه*بر  پاهای . ایستادم  احتیاط   با .  زنممی قدم  خواب   در   که   کردممی  حس.  بود  نواخت یک

 .شود  خالص  غبار  و   گرد  شر   از تا  داشت  نیاز   حسابی  جاروی  یک   به فرش.  رفتند  فرو

 قبل  باید  خواستن،  از   بیشتر  اما  شود؛   تمام   خواستممی  فقط.  پیچیدمی  خانه  در   سرهیک آهنگ  صدای 

 .کردممی متوقفش  کند،  ام خفه  کهآن  از

 ***** 
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 تاک تیک  بزرگ   دیواری   ساعت .  درآمدند  صدا   به  راهرو،   به ورودم  محضبه  زمین،  کف چوبی  های تخته

 چهآن  از بیشتر برابر  دو  اشثانیه  هر  که   جوری  بود، خورده  هم به تنظیمش  رسید می  نظر به  اما  کرد؛می

 نگذاشته  باز را  آن  مگر.  بود  بسته   درش .  برداشتم  قدم   موسیقی  اتاق سمتبه. کشیدمی  طول   باید،   که

 اما  ناتمام؛  نوایش  آخرین .  آمدنمی در پیانو از   صدایی. افتاد ناله  به   هایم قدم  از   زمین   چوب   بودم؟

. گذاشتم  هایم گوش  روی   را   هایم دست  بگیرم،  را   صدایش  جلوی   کهاین  برای.  پیچید  هوا   در   طوالنی 

 .بکشم نفسی توانستم  دوباره.  رفت  بین  از   کمکم صدا

 ی گریه  شبیه   صدایش .  انداختم  سقف   به   نگاهی. آمدمی  دوم یطبقه  از خفیفی  ناله  و سکسکه  صدای 

 از  که   طور همان.  بود  شده   مورمور  تنم  ست*پو.  برگشتم  راهرو   به .  کنم  بیدار را  آنا باید.  بود نوزاد یک

 زنجیر  هایحلقه  جرینگ جرینگ  صدای .  شد  اضافه بچه یگریه  به   جدیدی   صدای   رفتم،می  باال  هاپله

 .خوردندمی  دیگریک  به   که

 در  هایم چشم.  شدم  خیره   ها پله باالی  به .  شد  سردم .  بود انداخته  دلم  در   ترس   از   سرمایی  صداها

 با  راهرو،  انتهای  آبی  اتاق  آن  از .  آمدمی  کجا   از صداها  دانستممی. گذشتمی  جنبش   دنبال   تاریکی

 و   آرام  بچه  ی گریه  صدای.  آمدمی  چشمش  بدون  های عروسک  و   خاکستری   به مایل آبی هایده* پر

 .آمدمی  چنان هم  زنجیرها   صدای .  شد  قطع   سپس

 صداها .  بودم نشده خیاالتی.  زدم  امپیژامه به را  عرقم  از خیس  هایدست  کف .  بود  شده   خشک  دهانم

 .شدندمی  تر نزدیک

 و  آمد می  راهرو  به بود،  چسبیده  اش نه* ی*س به نوزادی که حالی  در  که   دیدم می  را   کسی  لحظه هر

 .کرد می  مکث   ها پله  باالی 

 اما  نشد؛   پیدایش   او .  شدندمی کشیده  حکم*م .  کردند  ایجاد   ناموزونی  و  شدید   صدای   زنجیرها  سپس

 .الالیی خواندن به   کرد   شروع  و شد  روانه   سمتمبه صدایش  عوض،  در

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

 .غمناک   و خراشدل
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 که   بود  گرفته   قدرآن گلویم.  شد  تبدیل  خشم  به غمناکش  حالت  و   گرفت  باال   صدایش   ناگهان

 .بستم  حکم*م   سرم   پشت  را   در و  برگشتم  هال   به   تلوخوران تلو.  بکشم  نفس   توانستم نمی

 .شو   بلند!  آنا! آنا  -

 و   بود شده  خیره  سقف  به بازش  های چشم.  بود  خوابیده  پشت   به آنا.  چرخاندم  را  نشیمن  صندلی

 دور  و  بود   شده  پخش  صورتش   روی  اش،ریخته  همبه موهای.  بود  مانده   باز  هم از  کمی   هایشب*ل

 کرد می  ایقهوه  را  اش آبی  بالشت  شد،می  جاری   سرش   پشت  از   که   خونی.  بود  پیچیده  صندلی  ی دسته

. بودند ون*خ  لخته   در   غرق   استخوان  ریز   هایتکه.  چکیدمی  فرش   و   ها کوسن  روی   قطره  قطره  و

 .بود  شکافته   هم   از   مرغ  تخم  یک   مثل   اشجمجمه

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

 که طورهمان  بودند،  داده  دست  از  را   شان توان  پاهایم.  بکشم  نفس  توانستمنمی. کنم  فکر   توانستم نمی

 هایشب*ل. چرخید  سمتم به  آنا   تفاوت بی چشمان  .کشیدم دل  ته   از جیغی  افتادم،می  زانوهایم   روی

 :خورد  تکان 

 جو؟  شده   چی -

 که   ناخوشایندی   الالیی   با  کامال  کلماتش   طریقی یک   به. بود  درهم  و  بریده   بریده.  نبود آنا  صدای   صدا،

 طورهمان او  اما  شود؛   دور   من   از   که   بزنم فریاد  آنا به کردم  سعی.  بود  زمان   هم آمد،می  دوم یطبقه  از

 .شدمی  جاری   بازش   های ب* ل   از   روشن،  قرمز   ون *خ   از  باریکی رد  و  آمد می  جلو

 گرفته   فرا  را   آنا   لباس   و   سر  که  خونی .  بود برق کلید  کردن روشن  و  خاموش   مثل.  برگشت  ورق ناگهان

 .بود  شده  مرتب  دوباره موهایش   و   بود سالم  اشجمجمه.  بود رفته  بین  از   بود 

 از   هایش چشم.  گذاشتم  ام نه* ی* س  روی   حکم*م  دفاعی حالتی  با  را  هایمدست. کردنمی  رهایم   ترس

 :بود  شده  جمع  نگرانی

 جو؟  دیدی چیزی  افتاده؟  اتفاقی چه -

 ...من ...  من -
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 راحتی   نفس .  بود رفته  بین   از   اتاق  ترسناک  و سنگین  جو .  رسیدنمی گوش  به دیگر  الالیی   صدای 

 .کرده  عرق  پایم   سرتا  که   شدم   متوجه و  کشیدم 

 دیدی؟   کابوس  -

 .کشیدم   عقب  را  خودم   من   اما  آمد؛ سمتمبه

 شده؟  چی.  ترسونی  می  رو   من   داری  جو -

 .بود  خواب   یه   فقط  -

 .بودمی  باید  طورهمین  چون   بود؛  آمده  بند   زبانم

 ...بود  بد  خواب  یه  فقط ...  فقط  -

 *** 

ها را روشن کند. اتاق بدون های لرزانش نگاهم کرد؛ سپس ایستاد تا چراغباری دیگر با ل*ب

 .رسید نظر نمیقدرها هم وحشتناک بههایش آنسایه

 .رسی. جو! تو واقعا من رو ترسوندی نظر نمیمطمئنی؟ خیلی خوب به -

 .خودم رو ترسوندم -

 .ی وحشتناکم بند آمد نفسم از خندهاوضاع را کنترل کردم و  

خواست شکالت د*اغ دیگری هایم پتو پیچید. میام بنشینم و دور شانهآنا کمکم کرد تا روی صندلی

که اجازه دهم او از برایم درست کند؛ اما من از او خواهش کردم تا با من در اتاق بماند. هنوز هم از این

کردم. روی صندلی اش نشست و پا روی پاهایش میهایم دور شود، احساس امنیت ن جلوی چشم

 .گذاشت

 ...های بد به به خوابزدن راجعها حرفبهش حرف بزنی؟ بعضی وقتخوای راجعمی -

 !نه، اصال  -

های ماشین از حالت تهوع داشتم. صدای موتور ماشینی از خیابان آمد و من به لرزه افتادم. نور چراغ

 .پدید شدمان تابید و سپس ناپس پنجره

 «.کنمماشین دودر نه! رائول نه! خواهش می»
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که موهایش را غرق در آنا دستانش را در موهایش فرو برد. به حرکتش خیره شدم. هنوز هم از این

ترسیدم؛ اما تنها چیزی که درمیان انگشتانش بود، تار موهایش های استخوان ببینم، میخ*ون و تکه

 .بود 

 .ت کردم امشب بمونیکه مجبورشرمندم از این -

 .هایش را روی زانوهایش گذاشتدست

 ت برگردی؟ خوای به خونهدونم که این خونه رو دوست نداری. میمی -

 .نه  -

تری صحبت تر کند؛ سپس با صدای مالیمکه ضربانش را کمدستم را روی قلبم گذاشتم به امید این

 :کردم

ونم. عالوه بر این، بودن کنار یه آدم از بودن کنار خوام بمممنون؛ اما فقط یه خواب بد بود. می -

 .های خرخرو بهترهگربه

 .زیر ل*ب خندید

 .بسیار خب  -

سمت پنجره رفتم تا پر*ده را کنار بزنم. دوباره ماشینی رد شد. این دیگر تصادفی نبود. ایستادم و به

 .ن چیز دیگری ببینمی چم های خشکیدهتوانستم جز تکهمان تیر برق نداشت و من نمیخیابان

 .شاید پیشنهاد شکالت داغت رو قبول کنم -

ای شود تا کمی بیشتر بیدار بماند. فکر این را گفتم تا هم حواسش را از ماشین پرت کنم و هم بهانه

 .ها بخوابم مردم بتوانم به این زودینمی

 .منم با تو میام -

 .میارم  جا بمون و استراحت کن. من براتچیزی نیست. تو این -

 !کنم بذار بیامنه، خواهش می -

از صدای  .او سر تکان داد و هر دو به آشپزخانه رفتیم. وقتی رسیدیم برق را روشن کردیم

فکر کردم صدای زنجیرها دوباره برگشتند؛ اما این فقط آنا بود  .جیرنگی که شنیدم، پریدمجیرینگ
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ها و صداها خیلی واقعی ب بود؛ مگر نه؟ آن حسآورد. حتما یک خوا ها را از کابینت در میکه فنجان

 .اش کنمقدر خوب به یاد بیاورم که زمزمهتوانستم صدای آهنگ را آنبودند. هنوز می

دادن داده باشم، با دستمال هایم کاری برای انجامکه به انگشتروی صندلی نشستم و برای این

 .کاغذی ور رفتم

سعی کردم  .لرزید هایش مین می انداخت. دوباره ل*بهای کوتاهی به مآنا پشت سر هم نگاه

های قلبم آرام کاش تپششمردم به او لبخند بزنم و آرزو کردم که ایطور که ضربان قلبم را میهمان

 .طور نبودبودند تا با لبخندم جور دربیایند؛ اما این

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

 .کن پرتدار و حواسای نگاه کنیم؟ یه فیلم خندهچطوره که فیلم دیگه -

 ...شعالی می -

مان عبور کرد. صدای موتورش که روی اعصابم رفته بود، ترس و اضطرابم دوباره ماشینی از کنار خانه

 .کشید. فنجان را به زمین کوبیدم را به مرز جنون می

 !جو -

های بلند به راهرو می رفتم، دنبال کرد. کلید برق را زدم، قفل را باز کردم و در را ه با قدمآنا من را ک

 .هایم را ریز کردم تا بتوانم در تاریکی ببینمباز گذاشتم. چشم

طور که ماشین دو در قرمز با ای رنگی زیر درخت، آن سمت خیابان نمایان بود؛ سپس همانهاله

 .هایش جیغ کشیدند. زیر ل*ب فحش دادمسرعت دور می شد، الستیک

 !جو -

 .کرد توی چشم نباشد. در را بستمآنا کنار راه پله کز کرده بود. سعی می

 .خواستم... ببخشیدببخشید... نمی -

 !اشکالی نداره -

کردن در کنم؛ اما چند ثانیه طول لبخندش کمرنگ بود. سعی کردم انگشتان لرزانم را وادار به قفل

طور موفق شوم. وقتی برگشتم زنی پشت سر آنا بود. شکلی کامل و ترسناک بود. آنا همانکشید تا  
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پله تکیه داده بود. سرش کج ی راهاش را به گوشههایش را دور خودش حلقه کرده بود، شانهکه دست

اش کامالً باز بودند؛ زنی خاکستری های آبیهایش ریخته بود و چشمشده بود، موهایش روی شانه

اش که رویش ریخته بود، اش از زیر تار موهای مشکیپشت سرش ایستاده بود. سرش خم بود. قیافه

کرد. انگشتان پر از رویش نگاه میحرکت مانده بود و به دختر روبهطور بیغیرقابل دیدن بود. همان

صدایی در بیاورم،  که از خودمدهانم را باز کردم؛ اما قبل از آن .ی آنا حلقه کرد اش را دور شانهلکه

های سیاهی که پشت سرش را فرا تصویرش محو شده بود. فقط آنا مانده بود، لرزان، با انبوهی از سایه

 .گرفته بودند

 .باید بریم -

 .دار از دهانم خارج شدندکلمات با صدایی خش

 .ی من بریمجاست! باید به خونهیه چیزی... یه چیزی این -

هایش انداخت. جایی که آن زن ایستاده بود را وارسی کرد؛ اما وقتی برگشت، شانهآنا نگاهی به پس  

 .اش فقط درهم بودچهره

 چی دیدی؟ -

 .کنمیه زن... یه روح... فکر می -

 .سمت آنا دراز کردمگلویم گرفته بود. آب دهانم را قورت دادم و دستم را به

 .ن باشهجا دیگه امکنم اینبجنب! باید بریم؛ فکر نمی -

سمت در و ایوان پوسیده و کنده او لحظه ای دو دل ماند؛ اما سپس دستم را گرفت و اجازه داد او را به

ی مارویک بمانم و ی دیگر در خانهتوانستم حتی یک لحظهحال بودم. نمیشده ببرم. خوش

ام پرسه نههای جلوی خاجا باشد. وقتی نزدیک شدیم، دوک کنار بوتهخواستم دوستم هم آننمی

رفتیم، همراه زد. خمیازه کشید و خودش را کش و قوس داد؛ سپس با ما که با عجله به خانه میمی

 :ای به او انداختمشد. نگاهی هشداردهنده

 !به اون خونه نزدیک نشو -
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 .دانستاما نیازی نبود که به او بگویم، او تمام مدت این را می

___________________________________________ 
 **** 

 «فصل دهم

 

 

ای را م*حکم دور خودش ام خوابید. م*الفهآنا درحالی که خودش را جمع کرده بود، روی کاناپه

وی صندلی بیدار و گوش به اش جمع کرده بود. من مقابلش رهایش را زیر چانهپیچیده بود و دست

اش را از پنجره ببینم. اولش توانستم قسمتی از خانهمیکردم،  سمت راستم نگاه میزنگ ماندم. اگر به

که یک عنکبوت ها را کشیده بودم تا جلوی دید را بگیرد؛ اما این به نوعی بدتر بود. مثل اینپر*ده

خیلی بزرگ روی دیوار اتاق خوابت باشد و تو یک لحظه از آن غافل شوی و نتوانی دوباره پیدایش 

ام روشن ی کوچک کنار صندلیها را باز بذارم و چراغ مطالعهه پر*دهکنی. به این نتیجه رسیدم ک

 .قدر روشن نبود که آنا را بیدار کندکه در تاریکی غرق نشوم، کافی بود؛ اما آنکردم. نورش برای این

طور که دستم را همان .جا خودش را جمع کردنزدیک به چهار صبح، داستی روی پاهایم پرید و همان

ی مارویک را تماشا کردیم. قبل از ساعت چهار و نیم، برای دیگر خانهکردم، باهمفرو می در موهایش

اش چشم ی مارویک روشن شد. به نور طالییی باالی خانههای طبقهی کوتاهی، یکی از چراغلحظه

 .رسیدنظر خالی میدوختم. دنبال جنبشی در آن گشتم؛ اما اتاق به

رم بودم با بیرون آمدن از خانه، رائول را به اندازه کافی ترسانده و فراری ماشین دیگر برنگشت. امیدوا

توانست مرا با او اشتباه بگیرد. شانس قدر با آنا فرق داشتم که حتی در تاریکی هم نمیداده باشم. آن

ن خیالی کند، اشتباه کرده و برنگردد. ای جا زندگی میکه آنا اینبه اینآوردیم اگر او فکر کند راجعمی

 .ی خوبی متوصل شوم خام بود؛ اما نیاز داشتم به بهانه

طور که به طلوع همان .کم سحر شد و ترسی که تمام شب وجودم را فرا گرفته بود، در هم شکاندکم

 .کردم، به خواب رفتم و برای چند ساعت بیدار نشدم خورشید نگاه می

دیگر روی مبل نخوابیده بود. او م*الفه را مربعی   وقتی بیدار شدم، تنها بودم. داستی رفته بود و آنا 
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 .شکل، تمیز تا کرده بود 

 !آنا  -

 .شد خودم را کج کنمی گر*دنم، باعث میی گرفتهام بلند شدم. ماهیچهاز صندلی

 جایی؟ آنا این -

نبود،   جا ی باال سر زدم. آنا آنکل خانه را گشتم. به آشپزخانه، به حمام و درنهایت به اتاق های طبقه

ی مارویک ی باالی خانهی اتاق خوابم به بیرون نگاه انداختم؛ دیدم که چراغ طبقهاما وقتی از پنجره

 .ها پایین آمدم و به بیرون هجوم بردمخاموش شده بود. غرغرکنان از پله

شدم، او از طور که به حصارها نزدیک میشدن در را شنیده بود؛ چون همانآنا حتما صدای کوبیده

کرد، پیش آمدیم. من های خاکستری که ما را از هم جدا میی مارویک بیرون آمد. تا نردهخانه

 :زدم و او لبخندی خجالتی بر ل*ب داشت. گفتنفس مینفس

 .خواستم بیدارت کنم ببخشید. نمی -

 .ی مارویک دست تکان دادمسمت خانهبه

 .جا دیدم چرا برگشتی؟ من دیشب یه چیزهایی اون -

 .دونمیم -

 .او پشت گ*ردنش را مالید

ی منه. دلیلی برای انکار کردنش وجود نداره. من جای گم؛ اما این خونهکنم. جدی میو باورت می -

 .ای برای موندن ندارم دیگه

 .تونی با من بمونیمی -

 .شدندزدم و کلماتم متوقف نمیتندتند حرف می

 .جا برگردیام جا داره. مجبور نیستی که به اونخونه -

 !متشکرم جو. ممنونم! واقعا ممنونم -

 .آهی کشید و دستم را فشرد 

ای که مال خودم خونه .خوام ای برای خودم میخوام مستقل باشم، بعد از رائول، خونهاما من می -
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 ...ای که از اون مواظبت کنم؛ حتی اگه اون خانهباشه، خونه

 :عوض گفتپیش خودم فکر کردم تسخیرشده؛ اما او در  

ی کنم که بخواد به من آسیبی برسونه. یه خونههرحال اون مال منه و فکر نمیعجیب باشه. به -

 تونه داشته باشه؟ داشتنی که کاری با تو نداره، چه مشکلی میعجیب؛ اما دوست

ی آنا جلوی چشمانم آمد؛ اما درست نبود که ی شکسته شدهدهانم را باز کردم. تصویر جمجمه

هایم به آنا در بهترین تحمیل کابوس .هایم بودخاطر استرسبهش با او حرف بزنم. آن تصور بهراجع

 .کردم ی خودم میفایده بود و در بدترین حالتش او را تنها بازیچهحالتش بی

 !خوام صدمه ببینینمی -

 .لبخندی زد

ون احتیاج داشتم؛ اما امروز فکر نکنم که مشکلی باشه. ممنون که دیشب کنارم موندی. واقعاً به ا -

کنم بتونم از پسش نفس بیشتری دارم. فکر میترم. اعتماد بهدونم، امنکنم، نمیبهترم. حس می

 .خوام از پسش بربیام بربیام. می

 .باشه -

 .چرخیدبه حصار تکیه دادم. آثار اضطراب شب قبل، هنوز مثل ابری دورم می

هرحال اشکالی داره که کمی احتیاط جا نباشه؛ اما بهناکی اونشاید حق با تو باشه. شاید چیز خطر  -

 کنیم؟

 .خندید 

کار باید بکنیم تا هاییِ که روی هم انبار شده . بگو چیمن عاشق احتیاطم. زندگی من پر از احتیاط -

 .من اون رو انجام بدم 

 .اول شماره تلفنم رو داشته باش؛ اگه چیز عجیبی دیدی به من زنگ بزن _

طور که سعی همان .ام را گفتم. آن را روی کف دستش نوشتاری از جیبش درآورد و من شمارهخودک

 .کردم فکر کنم، دستانم را در موهایم فرو بردممی

به خونه کمی اطالعات جمع کنم. شاید دونستن سرگذشتش به ما کمک کنه که و می خوام راجع -
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 .طورهبفهمیم چرا این

 .فکر خوبیه -

 .خب، خوبه -

 .نفسم را آزاد کردم

 .ام بیایتونی به خونهمواظب باش! باشه؟ هروقت که نیاز دیدی، می -

 .باز هم ممنون جو -

 .رسیدنظر میحال بهکامالً خوش

 .گیرهکنم که زندگیم داره سروسامون میرائول به کنار؛ اما من واقعا فکر می -

کردم، با انگشتانم روی اش را تماشا میبه خانه طور که رفتن آنا کردم! همانمن که آن طور فکر نمی

 با  دادمی آب هایش  گل  به که  طور همان  «¹کورور»نرده ضرب زدم. نگاهی به خیابان انداختم. آقای  

سمتش برگشتم، ابروهای پهن و پرپشتش پایین آمدند و چرخید تا به که  همین .  کردمی  نگاهم  تعجب

ام پایم بود. آهی ای شکلی گربهچنان پیژامهرویش را از من برگرداند. به پاهایم نگاه انداختم. هم

 .ام برگشتمکشیدم و باعجله به خانه

 

___________________________ 

1_Korver. 
 **** 

صبری مهار نشدنی، دور پاهایم ریختم، با بیغذایشان را در ظرف میطور که  هایم، همانگربه

ی سریعی برای خودم درست کردم، دوش گرفتم تا از شر عرق چسبناکی که چرخیدند. صبحانهمی

روی تنم خشک شده بود، خالص شوم و لباس جدیدی پوشیدم؛ سپس فکری به سرم زد. به اتاقم 

 .تم رفتم و گوشی را از کنار میز برداش

 !لوکاس -

 .او بعد از سه بوق جواب داد

 .ی تختم انداختم. پاهایم را باال کشیدم و زیر خودم جمع کردمخودم را گوشه
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 .سالم. یه کاری برات دارم -

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

 .خیال لوکاس. حرفم مهمهبی -

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

 .دم هات رو قرض بگیرم و دستمزدت رو هم با کیک میخوام مغز و دوربینمی -

 .دمگوش می -

 .قرار نبود از پیشنهادم خوشش بیاید. صورتم را جمع کردم

 شناسی؟ی همسایه رو که میی تسخیر شدهخوبه. تو خونه -

 .خداحافظ جو -

کنه به کنه، با شوهر سابقش که اون رو تعقیب میجا زندگی مینه، نه! صبر کن! آنا، دختری که اون -

زد. ما نگران بودیم که جا موندم. اون مرد، مدام با ماشینش دور میمشکل بر خورده. من دیشب اون

 .ش بشهزور وارد خونهنکنه یه وقت به

 :فتای ساکت بود؛ سپس گلوکاس برای لحظه

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

هایی که وقتی دونی، همونامیدوار بودم که تو شاید از اون حسگرهای حرکتی داشته باشی، می -

 .کشنکسی از جلوی دیدشون بگذره، آژیر می

 داره؟  های امنیتیه که زمین تا آسمون با کار من فرقمنظورت دوربین -

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

 .پوف بلندی کشید

ی دیگه زنم که ببینم کاری از دستمون برمیاد یا نه. بیست دقیقهسری از دوستانم زنگ میبه یه -

 .زنمبهت زنگ می

 .ممنون لوکاس -

های امنیتی دوربین .نصفش را دروغ گفته بودم  وقتی تلفن را قطع کرد، آن را پایین گذاشتم. فقط
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کند، مفید بود؛ اما هدف اصلی من برای گرفتن که رائول دردسری درست نمیشدن از اینبرای مطمئن

 .های غیر طبیعی را ضبط می کنند یا نهها اتفاقها این بود که بفهمم آندوربین

ی اقم کردم. پشت سر هم از پنجره به خانهزدن در ات زدن لوکاس طول کشید. وقتم را صرف قدمزنگ

سمتش که تلفن باالخره زنگ خورد. بهی لباسم ور می رفتم تا اینشدم و با لبهرو خیره میروبه

 :ور شدمحمله

 !لوکاس -

شه و قراره اون های من وصل میخبرهای خوبی دارم. یه دوستی حسگر حرکتی داره که به دوربین -

چیز شه آژیر رو به اون نصب کرد و همهافزاری داره که میام یه نرموست دیگهرو به من قرض بده. د

 .جا باشمها را بگیرم و حدود چهار ساعت دیگه اونتونم اونرو به کار انداخت. می

 .خوایم داخل خونه رو هم مثل بیرون بررسی کنیمعالیه! چندتا بیار. ما می -

 .رفت، تصور کنمغره می  می توانستم لوکاس را که پشت تلفن چشم

 !به ارواح نیستجو! لطفا به من بگو که این قضیه راجع -

 ...تونیمها رو کار بذاریم، از طرفی میمنظورم اینه که اگر قرار باشه اون -

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

 :با عصبانیت گفتم

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

 !جو -

کنه و سعی ای به اون بزرگی زندگی مینه، کوتاه بیا لوکاس! آنا ترسیده. اون داره تنهایی توی خونه -

اون در خطره و به کمک یه مرد احتیاج داره؛ مگه مردها  .بجنگهکنه با هیوالهای بیرونی و درونی  می

 خوششون نمیاد؟   کردن از کمک

 **** 

 !جو -

 .رسیدنظر میعصبانی به
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تخصص دارم. اگه   کنه،می کاوش  رو   آدم  روان  که   «²»استعالیی و  « ¹های »تجربیمن توی فیلم -

 !گیرن وقت من رو جدی نمیگردم، دیگه هیچهمکارهام بفهمن که من دنبال ارواح می

ترین کسی هستی برای من انجام بده. تو نزدیک  دی؛ کار رو برای اون انجام نمیخیلی خب. اگه این -

 !ای نیست که از اون کمک بگیرم که تو فامیل دارم و کس دیگه

 :برای مدتی طوالنی سکوتی برقرار شد؛ سپس غرید 

 .جام باز! کمتر از چند ساعت دیگه اونخیلی خب، کوچولوی عجیب دغل -

 .پزمتو بهترینی! برات دوتا سینی کیک می -

 .کار رو بکنیکه همینبهتره   -

ها چیزی گیر نیاورند؛ اما من با کردم، لبخند پهنی زدم. شاید دوربینطور که گوشی را قطع میهمان

 .تر بخوابمتوانستم راحتجا هستند، میها آنکه آندانستن این

 .ویکی ماروجو فقط یک مرحله مانده بود؛ فهمیدن سرگذشت خانهاز جست

شد، کش و قوسی به خودم دادم؛ سپس آدرس خانه را طور که روشن میدم. همانتاپم را روشن کر لپ

 .تایپ کردم 

ی پر ها را از نظر گذراندم و صفحهنتایج زیادی آمده بود. لیست را باال پایین کردم. تیترها و صفحه

 .بازدیدی که منتشر شده بود را پیدا کردم

که من تر از آنویک خیلی قبلی ماردیمی بود. خانههای قهایی از ساکنان خانهها لیستتمام صفحه

ها فقط چند ماه باهم فاصله دست شده بود. بعضی از اسمبهمکان کنم، مدام دستجا نقلبه آن

رسید این نظر میطور اتفاقی ساکنی یک سال یا یک سال و نیم دوام آورده بود؛ اما بهداشتند. به

 .بیشترین زمان بود

گفت، اگر ارواحی که در خانه ساکن شده بود، بی آزار از بین رفت. اگر آنا راست می ذوقی که داشتم

 جا بروند؟ قدر زود از آنبود؛ چه چیزی باعث شده بود که مستاجران این

به خانه پیدا نکردم. در جوهای زیادی کردم؛ اما اطالعات خاصی راجعوکه جستبا وجود این

 .ای نیامده بودهای تسخیر شدهوبالگ مکانی هیچ سایتی یا  تاریخچه
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ای ی پایین رفتم. کیک میوهای به فکر فرو رفتم. سپس به طبقهکامپیوتر را خاموش کردم. برای لحظه

 .سمت در قدم برداشتم را از قفسه در آوردم، دورش پارچه پیچیدم، ژاکتم را گرفتم و به

________________________ 

 .شودآن قوانین معمول سینمایی رعایت نمینوعی فیلم که در   _1

 .، متعالی و قدسیهایی با موضوعات فلسفیفیلم _2

 

 

 «فصل یازدهم»

 

از شصت سال در   بیشتر  بود؛  معروف   چیز   دو   به او. کردمی  زندگی  خیابان   سمت   آن  « ¹پنی کرافورد»

 .دانست کس میبه همهچیز را راجعکرد و همهآن خانه زندگی می

زدم. تقریباً همیشه، به های دیگر را دید میام، خانهداد، از پنجرهکه کنجکاوی قلقلکم میروزهایی  

 .کند دیدم او هم دارد به من نگاه میکردم، میی پنی که نگاه میی خانهپنجره

ی پنی شد را دنبال کردم. خانههایی که به درب جلویی متنهی میفرشاز خیابان رد شدم و سنگ

 .طرز بدی، بیش از حد رشد کرده بود؛ اما ساختمانش جذاب بوداش بهو باغچهقدیمی بود  

جا را ترک نکرده بودند. حداقل وقت آنجا آمدند و هیچظاهراً وقتی ازدواج کرد با شوهرش به این

 .کردهشتاد سالش بود؛ اما به چاالکی کسی با نصف سنش حرکت و صحبت می

زدن پیدا کنم، در را باز کرد. کامالً مطمئن بودم مرا دیده بود که   که فرصتی برای در پنی قبل از این

 .آیم؛ اما صدایش را در نیاوردماش میسمت جادهبه

 .شه داخل بیام؟ کیک آوردم هایی داشته باشی. میکنم شاید شما جوابکلی سوال دارم و فکر می -

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

اش کند؛ سپس سری از رضایت تکان داد و ی پارچه را کنار زد تا بررسی. گوشهپنی کیک را گرفت

 .سمت آشپزخانه رفتبه

جا بودم چند بار به دیدنش ی پنی بودم. طی چهار سالی که ایناولین بار نبود که در پذیرایی خانه
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 .ی قبلی، نصفِ شب فرار کرده بودندآمده بودم؛ مخصوصاً اخیرا وقتی که خانواده

گفت. او فریادها را که چیز زیادی نمیکرد، با اینی همسایگانم خیلی کمک میپنی نسبت به بقیه

دانست چه شان را تماشا کرده بود؛ اما به پلیس زنگ نزده بود و نمیشنیده، تیراندازی را دیده و رفتن

 .ها را وادار به رفتن کرده بود چیزی آن

ی رنگی داشتند و پارچههای کمها گلی صندلیبودند. همهی دیگری  های پذیرایی برای دههمبل

ی اتاق را های کامالً خاک گرفته گوشهای دکوری با هیزم، شومینهسفیدی رویشان انداخته شده بود

که پنی برگشت ای که با ظروف چینی عتیقه پر شده بود را تحسین کردم تا اینکرد. بوفهتزئین می

آورد. ی تا شده را در یک سینی میر بشقاب، دو فنجان چای و حو*لهدرحالی که یک تکه کیک د

 :کرد، گفت طور که فنجانی را به من تعارف میهمان

 .بفرما. بپرس -

های بیهوده چینی و یا حرفیک چیزی که راجب پنی دوست داشتم، این بود که وقت را صرف مقدمه

 .کرد نمی

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

 .آمیز پنی را داشتمای بود و من لیاقت نگاه سرزنشسوال احمقانه

جا موندی؛ البته ری. دیشب برای خواب اونخیلی باهاش صمیمی شدی. اکثر اوقات به دیدنش می -

 .بیشتر دیشب رو... بگذریم

که پنی، شب را مثل یک آدم معمولی خوابیده باشد، ردیم. اینمطمئناً دیده بود که خانه را ترک ک

 .انتظاری منطقی نبود

خوام بدونم که قبال چیزی... خشن یا ناگوار توی خوام سرگذشت خونه رو بدونم. میخب می -

 .دهتاثیر قرار میاش داشته. چیزی که درحال حاضر ساختمون رو تحتگذشته

 منظورت ارواحه؟ -

رفت و از سوالت به پنی دوست داشتم، این بود. مستقیم سر اصل مطلب میدیگری که راجعچیز 

 .کرد انتقاد نمی
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_________________ 

1_ Penny Crawford 
 **** 

 خوای کل داستان رو بشنوی؟ که میحتماً. خالصه تعریف کنم یا این -

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

 .کل داستان لطفا -

 .خیلی خب -

ای از بخار را که شروع کند، باریکهاش را برداشت و قبل از ایناش نشست و چایپنی روی صندلی

 .فوت کرد

حتماً متوجه شدی  .هایی بود که توی خیابون ساخته شدی مارویک، یکی از اولین ساختمونخونه -

رفته بود که اون رو به هتل کوچیکی تبدیل کنه؛ ش تصمیم گکه معماریش کمی قدیمیه. مالک اصلی

 .انگیزی سکته کرد و مرد طور غمکه درهای هتل باز بشه، بهولی قبل از این

 …کنیاوه! اسمش چی بود؟ فکر می -

 .ویک رو تسخیر کرده باشهی مارکنم که اون خونهنه؛ فکر نمی -

 .ی بدی به من زد تا ساکتم کندپنی چشم غره

 .ها سال بعد اتفاق نیفتاد. بذار داستانم رو تعریف کنمها تا دهم از اونکدوهیچ -

 !ببخشید  -

طور که گفتم، طرح خونه ی معمولی و محترم سپرده شد. همونبرای مدتی، خونه، به چند خونواده -

 کردن که جذاب ساخته شده. خونه، فقط زمانی برای این محله قدیمی بود؛ اما بعضی از مردم فکر می

 .مکان کردنجا نقلها به اونی تسخیرشده مشهور شد که مارویکعنوان خونهبه

 .ابروهایم را باال بردم 

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

زد شده بودن که برداشتن اون اسم از خونه قدر زبانها اوندرسته و اون هم به دلیلی خوب. اون -
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ها زوجی تازه مکان کردن. اونبه خونه نقل مارویک،  « ²»هلن  و   « ¹ری»  ۱۹۴۲غیرممکن بود. در سال  

گذشت؛ فقط دو سال خدمت ازدواج کرده و جوون بودن. مدت زیادی از برگشتن ری از سربازی نمی

ها اون .اومدنظر همسری خوب و زیبا میکرده و زن گرفته بود. هلن دختری آروم و ساکت بود؛ اما به

 .کردنها رو تحسین میی محترمی بودن که برای چندسالی همه اونخونواده

 .پنی چایش را سر کشید

رحم جا اومدیم. ری بیی مارویک رو به کاهش رفت، به اینکه آوازهمن و همسرم کمی بعد از این -

د از ها نبایداد. این دوران، دوران متفاوتی بود. زنبود و همسرش رو تحت کنترل قرار می

موند. هلن روزها جا باقی میافتاد، همونگرفتن و هر اتفاقی که توی خونه میشوهرهاشون طالق می

ها توی اون خونه حبس بود و وقتی باالخره اجازه بیرون رفتن داشت، ری همیشه همراهش یا هفته

که نیم؛ مگه اینتونستیم کمکش ک مون نمیکدوممون برای هلن ناراحت بودیم؛ اما هیچهمه .اومدمی

 .مون دعوت کنیمها که شوهرش سرکار بود، اون رو برای چای به خونهبعضی وقت

 .جلو خم شدماو مکثی کرد تا آهی عمیق بکشد. به

 چی شد؟  -

کرد. ظاهراً شوهرش از این موضوع خبر نداشت و هایی بودم که اون رو دعوت میمن یکی از زن -

ما چندروز اون رو ندیدیم و وقتی اون یکشنبه به کلیسا اومد، شدت عصبانی شد.  وقتی فهمید به

 .تمام صورت و بازوهاش ک*بود بود 

 .چندشم شد 

 .رسهنظر میمرد وحشتناکی به -

ش واکنشی طور بود؛ اما پرجذبه بود و دوستان زیادی داشت که به زندگی خانوادگیوه! حتماً همینا -

قدر آروم بود که کرد، نبود. اون اوناون دست و پنجه نرم میدادن. هلن الیق چیزی که با  نشون نمی

دادن بود. کاش پایان دونست، چطور درخواست کمک کنه؛ حتی اگه کمکی برای انجام  فکر کنم نمی

ی اتاق خوبی برای این داستان داشتم! اما ندارم. یه شب، کمی بعد از ساعت یازده، هلن از پنجره

هایی اش روی سنگدونیم که آیا تصادفی بود، یا خودکشی یا قتل. جمجمهیخوابش پایین افتاد. ما نم
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که پنجره پشت خونه بود، کسی چیزی ندید و نشنید. که اون پایین بود، از هم شکافت. به خاطر این

شه! پس اون کاری بینی کرده بود که اگر به پلیس زنگ بزنه، متهم به قتل میدرستی پیشری به

 .ه کرد و اون رو پشت حیاط دفن کردمنطقی و عاقالن 

 !اوه -

 .حالت تهوع گرفته بودم. فنجانم را پایین گذاشتم

 دونی کدوم قسمت از حیاط بود؟ می -

 .ها بودحال پشت خونه رو ندیدم. ظاهراً یکی از همون گوشهمن تا به -

رون زده بودند، افتادم. ای بیهای سفید درهمی که از میان خاک قهوهها و تمام آن رگهیاد قبر حیوان

 کردیم؟ های آدم را پیدا میکندیم، استخوانتر مییعنی اگر عمیق

 

__________________________ 

1_ Ray 

2_ Helen 
 **** 

مون شک کردیم؛ ری سعی کرد به همه بگه که همسرش رفته تا دختر عموش رو ببینه. مسلماً همه -

تونستیم بکنیم؟ آدرسش رو بپرسیم تا براش نامه ار میک اما باز هم این زمان متفاوتی بود. چی

 بنویسیم و بعد دیگه خبری نشنیدیم؟ 

 .خراش، صورت پنی را از هم گشودلبخندی دل

رحمش رو هرچند که هلن انتقامش رو گرفت. شایعه شد که روحش تو خونه موند. اون شوهر بی -

زد و وقتی اومد، توی آینه به اون زل میسراغش میهایی وحشتناک، بهشکنجه کرد. اون توی کابوس

که هلن رو خاک کرد، ری طنابی چهار ماه بعد از این .دادهایی تکون میکرد بخوابه، زنجیرسعی می

ی درختی کنار قبرش انداخت و خودش رو حلق آویز کرد. این محل بلندی برداشت، دور شاخه

 .ی شستم را جویدم کرد. گوشهشده رو ثابت میخاک

 جا نرفت؟ چرا ری از اون -
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جا بره. شاید ترسید جسد زنش پیدا بشه. شاید پولی نداشت تا از اونمن از کجا بدونم؟ شاید می -

 .اصالً فکر رفتن به ذهنش نرسید 

 .اش انداختپنی بادی در بینی

هرجور که هست، طبق شایعات، هلن زیر خاک حقش رو گرفت. جسد ری، وقتی دوشنبه سر کار  -

هم ریخته بود و ها اون رو پایین آوردن. یه نفر متوجه شد که خاک زیر پاش بهومد، پیدا شد. اوننی

دیگه علفی روش رو نپوشونده بود. اون رو کندن و جسد هلن رو پیدا کردن. بعد رد خونش، زیر 

از اون کسی   ها بود. بعد ی اتاق خوابش پیدا شد و داستان باهم جور در اومد. این برداشت رسانهپنجره

 .ای صحبت کنهبه چیز دیگهها راجعنتونست برای هفته

 ی مارویک؟ پس هلن شروع کرد به تسخیرکردن خونه -

وقت توی اون خونه چیزی غیرطبیعی ندیدم یا نشنیدم؛ اما باید قبول کنی ظاهراً. ببین، من هیچ -

 .قدر سریع میان و میرن، غیر عادیهاین قضیه که مستاجرهاش این

 .ای از کیک را برید و آن را در دهانش گذاشتپنی گوشه

 .شدم. اون خیلی موندنی نیست وارد، وابسته نمیاگه من جای تو بودم، خیلی به اون خانوم تازه -

رو از پنی تشکر کردم و رفتم. او برای به فکر فرو رفتن چیزهای زیادی به من گفته بود. کمی در پیاده

ای از ابرهای باریک، ی مارویک نگاهی انداختم. هوا سرد بود و الیهدم به خانهی خو ایستادم و از خانه

هایم را در جیبم نور خورشید را کم کرده بودند. پاییز باالخره جایش را به زمستان داده بود. دست

 .ام برگشتم تا منتظر لوکاس بمانم گذاشتم و به خانه

 

________________________________ 

 «زدهمفصل دوا»

 

گشتم، دم میجور همراه و همام زدم. دنبال یکام قایم شده بودند. چرخی سرتاسر خانههرسه گربه

خواهم درست کنم، کاسه و که بدانم چه میکه به مخفیگاهم، آشپزخانه، پناه ببرم. بدون اینقبل از آن

ت کنم. آشپزی همیشه خواهم چیزی درسدانستم که میفقط می .ها را از کشو بیرون آوردمقاشق
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کردم از آن دست کشیده بودم. او بخش بود. در آن چند سالی که از مادرم مراقبت میبرایم آرامش

کرد؛ اما اآلن که وقت آزاد داشتم، چیز را بدتر میپخت مرا بخورد و شکر همهاصرار داشت که دست

خواستم کیک داده بودم؛ اما میپول و زمان زیادی صرف ریختن خمیر در قالب کردم. به لوکاس قول  

کردن چیز دیگری قبلش، چنان گرم باشند. برای درستها را قبل از رسیدنش درست کنم که همآن

تاثیر قرار دهد، درحالی که در هم ریختم. دنبال موادی بودم که مرا تحتهنوز وقت بود. کشوها را به

که حتما خیلی احساس تنهایی و و اینزد. به زندگی هلن فکر کردم  ذهنم داستان پنی موج می

ای که با موهای مشکی پشت سر آنا ظاهر شده بود را تصور کرد؛ سپس روح رنگ پریدهبیچارگی می

کردم. به لرزه افتادم. سر انگشتانم را روی سرامیک سرد جا ظرفی کشیدم. به آن خیره شدم. از 

وقت، حتی بدون فکرکردن هم معموالً هیچکه سراغ این کشو رفته بودم، شوکه شدم. همانی که  این

 .کردم بازش نمی

رسید که انگار داخلش هرچیزی مثل گیاه دارویی، نظر میقدر معصوم بهی کوچک سفید، آنشیشه

رسید که چیز مهمی باشد. از این دید، اصالً به فکرش نمیچای یا شکر بود. اگر کس دیگری آن را می

 .بستمکار دست کشیدم و در را م*حکم 

شد تا در کاسه، کوهی نرم بسازد. هنوز دستور پختی نداشتم؛ پس خودم را آرد، از الکم سرازیر می

گیر کننده گیری مواد به زحمت نینداختم. کیک قرار بود برای همه، از جمله خودم، غافلبرای اندازه

 .باشد 

نگین، پر مایه و خیلی شیرین ای را انتخاب کردم. به چیزی سبعد از آرد، نوبت شکر بود. شکر قهوه

ی خشک، نه به احتیاج داشتم. جوز هندی، دارچین، زنجبیل، بیکینگ پودر پودر کاکائو و میوه

ای شود. مواد گیرانهقدری که تبدیل به چیز غافلای تبدیل شود؛ فقط بهای که به کیک میوهاندازه

 .خشک را باهم مخلوط کردم و رفتم سراغ مایعات

روح به نظر بی .هایش بسیار با جزئیات بودندی پنجره نشسته بود. چشمروی لبهعروسک آنا  

داشتم، سعی کردم تا طور که تخم مرغ و شیر را برمیکردند. همانرسیدند؛ اما همچنان تعقیبم میمی

 .ای نکنمتوانم به آن توجهجایی که می
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 **** 

پس هم نزدم. وقتی کاکائو  .زدن کره و تخم مرغ را نداشتم همتردید اضافه کردم. حالِ مواد مایع را بی

پس بیشتر پیش رفتم. هر ی خشک را باهم مخلوط کردم، خط قرمزی زیر پا گذاشته شد.  و میوه

ی وانیل، نعنا و از روی هوس کرد، اضافه کردم. عصارهام را جلب میام که توجهموادی در قفسه

دهند؛ مگر نه؟ های مدرن، این روزها همین کار را انجام میهای فلفل اضافه کردم. آشپز تکه

توانم این کار را بکنم. وقتی خمیر را در قالب چرب نشده کردن شیرینی و تندی. من هم میمخلوط

گلوله بود. برایم مهم نبود. آن را با درجه حرارت خیلی باال، در فر ای شل و گلولهریختم، به شکل توده

 !وزدگذاشتم. بگذار بس

تندی نفس می کشیدم. خاطر انرژی که از دست داده بودم، بهی فر تکیه دادم. بهپشتم را به دسته

 کنم؟ دیوانه شده بودم؟عرق سرد مرا به لرزه انداخت. دارم چه کار می

زخم قرمز  .ی وانیل آغشته شده بودندی خشک شدههایم نگاه کردم. به آرد و عصارهبه دست

هایم را تمیز شستم سمت ظرفشویی رفتم. دستام بیرون زده بود. بهانگشت اشارهای از  ب*ر*جسته

های چوب از اولین و دوباره بررسی کردم. وسط برآمدگی کوچک قرمز، چیز سیاهی بود. هنوز تراشه

ام را پیدا ی خیاطیی مارویک زیر پوستم مانده بودند. با خودم غر زدم و رفتم تا جعبهروز در خانه

 .جا بودکه اذیتم کند، این همه مدت آنشد که چوب، بدون اینباورم نمی .کنم

درحالی که من با سوزنی، زیر روشن ترین نور، جا خوش کرده بودم، بوی نامطبوعی از دارچین و 

 .پیچیدام میاسانس نعنا در آشپزخانه

نظر می رسید بیاورم؛ اما بهی چوب را فشار دادم. سعی کردم آن را به آرامی دربا نوک انگشتانم تکه

 .پو*ست دورتادورش را گرفته بود

 !شق باشباشه، کله -

ی سیاه هم فشردم و سوزن را توی پو*ست فرو کردم. خونی که جاری شده بود، تکههایم را بهدندان

سعی کردم به زیرش نفوذ کنم یا حتی  .زدن ادامه دادمکرد. به سیخونکچوب را از دید پنهان می

ام به ایش کنم. چیزی گرم روی انگشتم جاری شد و از پشت دستم سراریز شد. آشفتگی ذهنیپید
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شد و روی مچ دستم و وار آشکار شده بود. خ*ون، همچنان جاری میشکل کوششی خشن و دیوانه

 .تر فرو کردمسوزن را عمیق .کردمیز چکه می

لحظه ست داده بود بیرون آمدم. برای یکای که به من دزنگ در به صدا در آمد و من از حالت خلسه

وقت به دستم نگاه کردم و نفسم بند آمد. خ*ون کردم. آنکار میخاطر بیاورم که چهتوانستم بهنمی

جا را فرا گرفته بود، و از روی دستم روی از سوراخی که در انگشتم کنده بودم، جاری شده بود. همه

،  یی دویدم و دستم را زیر آب گذاشتم. از جای بریده شدهسمت ظرفشومیز و زمین پخش شده بود. به

ام ایجاد خراش در خانهزد و صدایی گوشسره زنگ در را میکرد. مهمان یکدردی سوزناک فوران می

 :کرد. داد زدممی

 !دارم میام  -

ستمالی آمد. درسید؛ اما خونش بند نمینظر نمیدستم را از زیر آب برداشتم. بریدگی خیلی بزرگ به

خراش زنگ در اضافه شد. به باال نگاه برداشتم و دور دستم بستم. صدای زنگ جدیدی به صدای گوش

ی غلیظ سیاهی از فر بیرون می زد. فحشی دادم کردم. دود، آشپزخانه را پر کرده بود و به شکل توده

فه شوم. کیک جزغاله و باعجله چفت پنجره را باز کردم. وقتی فر را باز کردم، نزدیک بود از دود خ

گذشت. حاال مهمان در می زد. ضربه ها تندتر فهمیدم. ده دقیقه هم از پختنش نمیشده بود. نمی

 .سمت راهرو دویدم شده بودند. زیر ل*ب فحشی دادم. فر را خاموش کردم و به

 .صبر کن. دارم میام  -

چنان با دستمال بسته شده بود. چفت در را پیچاندم و در را با دست چپم باز کردم. دست راستم هم

 .ی جلوی در ایستاده بود. صورت درازش، درهم بودلوکاس روی پله

 .ها باآلخره تو رو خوردن کردم که گربهقدر طولش دادی. دیگه داشتم فکر میچه -

 .برایش ادا درآوردم 

 .قدر زود بیایشروع نکن! روز مزخرفی داشتم. انتظار نداشتم که این -

های لوکاس از دستمالی که ی به من انداخت. زنگ هشدار دود، دوباره به صدا درآمد. چشمنگاه عجیب

 .جایی که دودی سیاه سرتاسر سقف فرا گرفته بودسمت راهرو چرخید. هماندور دستم بسته بود به
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 اتفاقاً دیر کردم. جو! چه اتفاقی افتاده؟ -

 :در جواب گفتم

 .م رو مرتب کنمید آشپزخونهجا صبر کن. باهیچی. یه لحظه این -

ای به حرفم نکرد و با من به راهرو آمد. کیک را از فری که هنوز د*اغ بود لوکاس، طبق عادت، توجه

ای برداشتم. آن را به زیر زنگ هشدار دود کشیدم و درآوردم و آن را روی گ*از انداختم. بعد صندلی

لوکاس فریاد زد تا صدایش از پس آژیرها   خراش برسم.های گوشبیپرویش رفتم تا به مرکز بیپ

 .شنیده شود

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

 .رسید نظر میتر از حقیقت بهدروغ منطقی

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

شده، ناشیانه بود؛ پس به درپوش باتری ردن زنگ با یک دست بستهکپیداکردن دکمه برای خاموش

شدن صدای دومین زنگ در ها را روی میز انداختم. بعد از تمامکه باز شد. باتریضربه زدم تا این

 .سختی از صندلی پایین آمدمراهرو، به

 .کنممن درستش می -

قدر قدش بلند بود که بدون آن که او آن  لوکاس صندلی را از من گرفت. هرچند که کامال مطمئن بودم

 .توانست به زنگ برسد هم می

 **** 

 دستم .  کردم  باز  توانستم،می  که را  ای پنجره  هر . کردم  حرکت  پایین  ی طبقه  سمتبه و  کردم   اخمی

 که  شدم   متوجه  زدگیبهت با . کنم  نگاهش   دوباره تا  بزنم  کنار  را   پارچه   خواستم نمی. گرفت  د* ر*د

 من !  بود  برده خوابم  واقعاً   شاید.  بود رفته  بین  از  آرامی به بعدازظهر.  بود کردنغروب  حال  در آفتاب

 نبودم؛  وقتش   سر  هم دقیقه  یک   از بیشتر  رفته،  هم روی.  بیاورم  در   را   چوب  خرده  داشتم سعی  فقط

 نه؟ مگر
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 کرده  درست   که   انگیزینفرت کیک  به. پیچید  گلویم  و  بینی   در سوختگی  بوی.  برگشتم  آشپزخانه  به

 کرده  پیدا   عجیبی   طرح   هایش شکاف  و بود  برداشته   ترک   اش سطح.  بود  سوخته   کامالً .  کردم نگاه بودم،

 دراز که  بود   زنی  به شبیه  ها آن  که   رفتممی  فرو  فکر  این  به   شدم،می  خیره  ها آن  به  بیشتر  هرچه . بودند

 .بود  افتاده  پایش   از   کفشش   یک   و زده،بیرون پاهایش  و   ها دست  شده،خم  ای گوشه به سرش  کشیده،

 ! جو  -

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

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

 داری؟  اولیه   های کمک  یجعبه  -

 .آره  -

. دادندنمی  نشان  را  تصویری  هیچ  دیگر  هاترک.  انداختم  کیک   به   ای محتاطانه  نگاه بارآخرین برای

 از   که  بود   نشده بودم   آمده  جااین  به   وقتی   از .  کردم  پیدا   را   امجعبه  و   کردم   باز  را  ظرفشویی  زیر   کابینت 

 .کنم  استفاده  آن

 ! عالیه   -

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

 .ندازممی  دستت  به   نگاهی من .  بشین جااین  -

 نبود؛ اشهمیشگی تند  فریادهای   آن  از  خبری   و   بود  مهربان  و   آرام صدایش.  میزد لبخند همچنان

 طورهمان دقیقاً  صدایش .  کند نوازش  افتاده،  گیر  ایگوشه  که   را  ایترسیده  حیوان  داشت  سعی  انگار

 از   همچنان  عروسک .  برگرداندم  را   رویم  و  افتادم  لرزه  به .  کردمی  صحبت   مادرم  مرگ   از   بعد  که  بود 

 انگار  که بود  متمایل   راست   سمت به  جوری  لبخندش . بود زده  زل  من   به   پنجره   یطاقچه  باالی 

 .کردمی  سرزنش   خاطرش به  مرا   و   دیده را  است افتاده آشپزخانه  در   اتفاقی  هر   که   بگوید   خواستمی

 ...و شورمشمی دوباره  االن   همین . میشم  خوب  -

 .کنممی  درستش   زدن همبه  چشم  یه   توی من.  بشین فقط.  جاماین  االن من.  جو  نداره اشکالی  -
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 کردمی  فکر  او.  بودم  متنفر   داشتن   برتری   حس   از . بودم متنفر  کند  رفتاری خوش  من   با  کسی  کهاین  از

 خشک،  یمیوه  یاد به را  من .  «بود  طورهمین  هم  شاید : »کرد  نجوا  ذهنم .  بودم  پاشیده  هم از  من   که

 .انداخت  بود،  میزم   روی   که   انگیزی نفرت  نعنای   اسانس  و  کاکائو 

 که   دانستممی  من   و   بود  شقکله  او. بود  منتظر  پابرجا   لبخندی  و   انداخته  باال ابروهایی  با لوکاس،

 .کردمی  نگران   بیشتر   را   او  و   بدتر را   وضعیت  فقط   کردن بحث

 صورتش   و برداشت  دستم  روی   از   را  دستمال او. نشستم میلیبی با  و   کشیدم ام  بینی از  عمیقی   نفس 

 نیستم، خطرناک  یا   دیوانه  که  کنم   قانع  را  لوکاس   که این برای. بود  ون * خ  خیس  پارچه.  کشید  درهم  را

 :گفتم  درماندگی  با   سریع

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

 .رسیدی

 هم   روی   را   هایمدندان. زد  بیرون  هازخم  درون از سوزشی.  کرد  ضدعفونی  را  انگشتم  آرامی به او

 .نیاید در صدایم  تا   گذاشتم 

 پختی؟ می  کیکی  جورچه  داشتی   -

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

 .بود آزمایشی  -

 .نبود  چاقو   بریدگی یک  فقط   انگشتم  های زخم  نشود، متوجه  که  کردم   دعا

 و فلفلی  شکالت   شیرین؟  غذاهای   به فلفلی  مزه  کردن مخلوط به کردن شروع  آشپزها   طور چه  دیدی  -

 که   مطمئم .  سوخت  که   شد  بهتر  شاید   ولی  کنم؛  امتحانش  کیک   یه روی  خواستم.  این مثل  چیزهایی

 .شدمی  افتضاح اشمزه

 ای تکه  لوکاس .  کرد خونریزی  به   شروع  دوباره زخم.  شدم  ساکت.  زدممی  حرف   سریع  و   زیاد   خیلی

 .لرزیدم. آمد صدا   به  در  زنگ .  داد فشار  و   پیچید   دورش  را  تمیز   دستمال

 کیه؟  دیگه  این !  اوه  -

 .بده فشارش  طورهمین  تو .  کنممی باز  رو   در من  -
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 نظر به  بد  هم قدرهاآن هازخم  که  رسیدم   نتیجه  این  به. برداشتم را  پارچه.  رفت  راهرو   سمت به  لوکاس 

 انگشتم  سر  از  دست  دیگر  لوکاس   تا   پوشاندم   را   زخم  و   برداشتم  زخمی  چسب   جعبه  از .  رسیدندنمی

 .انداخت  باال   ای شانه  و  آمد  آشپزخانه ورودی  به   او . بردارد

 .شد  نگران   و   دید   رو   دودها.  همسایته  -

 گرفتمی  را  صورتش  جلوی   بلندش  موهای   که   بود انداخته  پایین   طوری   را   سرش .  آمد  او  سر  پشت   آنا

 غریبه،  مردهای   از   باید  حتماً   که   فهمیدم .  انداختمی  نگاه  لوکاس پشت  به   دزدکی  باز  چشمانی  با  و

 .بدهم امنیت   حس  او  به   تا   آمدم  میز نزدیک   سریع .  باشد ترسیده  بلندها،  قد  آن  مخصوصاً 

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

 ...دستت  که   گفت  اون   -

. بود  کرده  چکه   زخم  چسب  از   ون*خ.  کشیدم  پس  را  آن  من  اما  بگیرد؛  را  دستم   خواست   می   آنا

 .ببیند خواستمنمی

 .داریم  گذاشتن،   کار   برای   دوربین  سری  یه ما.  کافیه  من   به راجع  زدن حرف  دیگه  ولی  بریدمش؛  آره  -

 … جو  -

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

 : شد  تر نزدیک

 دوربین؟   -

 برگرده،  رائول   اگه   طوری این.  گرفته  قرض   حرکتی سنسور   سرییه  اون.  فیلمه کارگردان لوکاس.  آره  -

 .شیمی  متوجه  قبل   از   تو

 .شد  باز  هم   از   آنا   صورت

 .خوابید  تر راحت  شهمی  کاراین با.  خوبیه  خیلی   فکر!  اوه  -

 .رسیدمی متعجب   نظر به. کشید  ردنش*گ پشت  دستی  لوکاس 

 .آها  -

 .زدم  زل  او  به



           

                                 www.taakroman.ir 

 the house next door ی/ انه بغلرمان خ   

 کاربر انجمن تک رمان زهراخداشناس  

  
   

 
87 

 

 چیه؟  -

 .انداخت باال ایشانه

 .هیچی  -

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

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

 نیست؟  طور همین  -

 ! هستی ایضی*و* ع  آدم واقعا تو!  اوه  -

 ت خونه  بود  نزدیک   که   دیدم  و   اومدم   بعد . بود  عجیب  گفتی  که  داستانی  همه،  از   اول.  بده  حق   من به  -

 .شدی  دیوونه  کردم،  فکر .  بسوزونی  رو

 .بودم  جدی   نفهمد  که  آرام   قدر آن  نه   و   بگیرد  دردش  که   حکم*م   قدر آن  نه   زدم   اششانه  به مشتی

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

 .بیار

 .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،  -

 لبخندی   اما   ایستادم؛  نه *ی *س بهدست  رفت،می  راهرو  سمتبه خرامانخرامان  لوکاس  که   طور همان

 هایدلواپسی  از   برابر  هزار این.  کردمی  احترامیبی  من   به دوباره او.  نشست  بم *ل   یگوشه

 در صورتم  و  لوکاس   رفتن   بین   نگاهش . بود  ایستاده حرکتبی  کامالً   کنارم  آنا. بود  بهتر  اشمحتاطانه

 .انداختم  باال   ای شانه.  بود حرکت

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

 .مالید  بازوهایش  روی   را   دستانش  او

 .بشم دردسرش یمایه  خوام نمی. باشیم  نداشته   ها دوربین  به   احتیاجی   واقعا   ما  شاید  اما  خب؛  خیلی  -



           

                                 www.taakroman.ir 

 the house next door ی/ انه بغلرمان خ   

 کاربر انجمن تک رمان زهراخداشناس  

  
   

 
88 

 

 بدون   که این از. کرد  رانندگی  ساعت  یک  از   بیشتر  بیاد،  جا این  که این برای اون.  نباش  نگران !  اوه  -

 ! بجنب.  شهمی  عصبی   بیشتر  بره کاریهیچ  انجام 

 به اجمالی  نگاهی بار  آخرین   برای   رفتم، می  که  طورهمان. کردم  هدایت در سمتبه خودم  از  جلوتر   را   او

 از پر را  اتاق  کرد،می  غروب   که   طورهمان خورشید.  بود اجاق روی  سوخته  کیک.  انداختم  آشپزخانه 

 بیرون  باز،  هایپنجره  از   آرام آرام  اما   بود؛  پیچیده   هوا  در  چنان هم دود، تند  بوی.  بود کرده  نارنجی نور

 .کرد  تماشا   را  رفتنم   ،زدمی  برق  چشمانش  که   طاقچه،  روی  عروسک  و  رفتمی

 *** 

 سیزدهم   فصل

 

. کرد  آنا   ی خانه  ایوان   تا  تجهیزات  های جعبه  بردن  به   شروع   و   کرد   باز  را   وانتش پشتی  درهای   لوکاس 

 کنم  فکر.  بزند دست را   وسایلش  دیگری   کس  خواهدنمی که  داشت  اصرار  او   اما   کنم؛ کمک  کردم  سعی

 .بست حکم*م را  وانت  درهای . بریزد ون *خ  ها آن روی  خواستنمی  بیشتر  او

 روی  جااین رو  یکی   کنممی  پیشنهاد .  داریم  دوربین دست   چهار.  هاستهمین شهمه. خب  خیلی -

 کجا  رو  بقیه   خوای می.  بگیره هم  رو   ها پنجره  تصویر   که   باشه  سمتی به  جهتش   بذاریم، جلویی  ایوان

 بذاری؟

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

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

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

 .کشید آهی  گرداند،برمی  آنا   سمت به  را   رویش   که  طور همان  لوکاس 

 !که  دونیمی  بگیری؛   شوخی   به رو  روح   به اعتقادش نباید -

 تحت  هم رو  خونه   داخل  باید   ما ...  م که  اینه  منظورم.  باشن خوبی  جاهای  جا اون  کنممی  فکر!  نه ...  ن -

 ...محض  فقط  دهیم؛  قرار  پوشش
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. دارم احتیاج  جایی   به   هم   محوطه   کنترل   دستگاه  نصب  برای  کنم؛می  نصب  رو  ها اون  من  خب،  خیلی -

 ...اندازه  این   به میز  یه

 :گفت  آنا. کرد  باز  هم  از   را   دستانش  او

 .کنمنمی استفاده  غذاخوردن  برای جا اون  از هرحالبه. غذاخوری  سالن -

 .شدمی  قایم  پشتم   داشت  کم کم  او

 .ندارم  مشکلی   که  من  -

 و   کرد   پاک ایوان یگوشه  از را  عنکبوت   تار از  ای دسته.  بود درآورده  کیف   از   را   دوربینی قبالً  لوکاس 

 .کرد  بررسی  را   محوطه

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

 .بده انجام  الزمه که  هرکاری . البته -

 .زدم  آنا   ی شانه  به دستی

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

 به راهرو  از وقتی توانستمنمی.  نیاوردم  در   را ژاکتم  همین  خاطر به  بود؛  بیرون  از   سردتر   خانه   داخل

 .بردارم  چشم  هاسایه  از رفتیم،می  آشپزخانه 

 نداشت؟  مشکلی  خونه  که امروز -

 پست  آماده رو   هااون  و   بندی بسته رو  ها عروسک سری  آخرین که  کردم  وقت. بود  دلپذیر  و آروم.  نه -

 .کنممی  شروع  رو  جدید   سری   غروب   باشم،  داشته  وقت  اگر .  کنم

 رن؟می  فروش  به   سریع   هم هنوز.  خوبه -

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

 بلوط   بزرگ  درخت   به   کردن نگاه از توانستمنمی. بود  مشرف   حیاط   پشت  به   آنا   ی آشپزخانه.  خندید

 به  سرش.  کنم  تصور   بود  شده  آویز   حلق   آن  از  که را  مارویک   ری  کردم  سعی.  بردارم  دست   خانه،  پشت 

 مانده   آویزان  پایش   و   دست  ،بود  شده   فت *س  ردنش *گ   دور   طنابی   که   درحالی  و   شده  خم   ایگوشه

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

 خیابون  سمت   اون  که   خانمی.  کردم  وجوپرس  محل   توی . کسیه  چه  روح   که  دونم   می  کنم   فکر  -

 .شناختمی  رو  مارویک  یخونواده  کنه،می  زندگی

 .خوبه!  اوه -

 تا   ماندم   منتظرش .  کرد  اضافه  را  شیر  احتیاط با  و   آورد بیرون  هایمان  فنجان  از را  ای کیسه چای  آنا

 .ماند  ساکت ای آزاردهنده طرزبه او  اما  بپرسد؛ من  از   را   جزئیاتش

 .هلنِ   اسمش  -

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

 .میاد خوشم  ازش هلن،!  قشنگیه اسم -

 بود،  شده  تسخیر  من  یخانه  اگر.  نشدم  رفتارش  متوجه   کامالً .  کشیدم  فنجان   ی لبه  دور  را   شستم

 ی خانه  اول  همان   صورت   آن   در   اما   بدانم؛ اشبهراجع  را  هرچیزی  بود ممکن  که   جایی  تا  خواستممی

 .بود ترراحت  چیزها   جوراین  با  من   به نسبت  آنا   شاید .  خریدمنمی را  مارویک

 نه؟   فیلمه؛  کارگردان   لوکاس   گفتی -

 .آره -

 :گفت  و آورد  در   ادایی 

. بکنه  من   ی خونه  در دوربین  کردن نصب صرف   رو   بعدازظهرش  بخواد  که  اون  از ترمهم  خیلی   نظر به -

 !باشه  داشته  عالقه  تو به خیلی  باید

 .خندیدم

 یک  شاید .  خوبه  براش کارها  جوراین.  داده  دست   از   رو  شغلش  االن اون.  گفتی  اشتباه رو  دو هر -

 .بشه  بودنش  بداخالق   دائم   مانع   سرگرمی

 :زد  فریاد  راهرو  از   لوکاس 

 !گفتی  چی  شنیدم  -

 .گممی  جدی -
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 .کردم  نگاه  چای   در  خودم   انعکاس   به

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

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

 .دیدم  آینه  توی  رو   اون  من  -

 .آوردم باال را  سرم

 چی؟ -

 .نوشید  را   چایش   از ایجرعه  آنا

 .هلن روح،  همون -

 .بپرسم  که   شدم   مجبور   من  و  داد نمی  توضیح 

 بود؟   شکلی  چه  کی؟ -

 اون. کردممی  نگاه آینه  تو   خودم   انعکاس به و  زدم می  مسواک  رو  دندونام   داشتم . قبل  کمی  امروز _

 .کردمی  نگام   داشت . بود  ایستاده اتاق  ی گوشه  م حمو  ی ده*پر  کنار

 .داشتم  نگه   صندلی   روی  حکم*م طورهمان 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  ظاهراً .  رسیدمی  نظر  به مضطرب  آنا

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

 .کشیدممی  جیغ بودم   من   اگر . بود  آور حیرت  بود  نکشیده جیغ  کهاین

 نه؟  مگه  داشت؛  سیاهی  موهای  -

 .آره -

 خاکستری؟  لباس  و  -

 .خواب  اتاق  های ده*پر  رنگ هم -

 .زد  لبخندی  چایش   به آنا
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 که  بفهمم  تونممی  هم   من   و هستم  عجیب   که  کنی می  فکر   حرف  این  گفتن  خاطر به که   دونممی -

 .کنهمی  مراقبت  من  از   داره  کنم می  حس.  جاستاین  که   خوبه   جورهایی  یه  اما   عجیبه؛  چقدر

 طورهمان. بگیرم  قرار   نظر  زیر  خواستمنمی  من اما  داد؛ نمی  اهمیتی آنا شاید.  انداختم اتاق  به   نگاهی

 جایی   به   را   ام توجه  کوچکی  جنبشی .  انداختم  نگاهی پنجره  به .  بود رسیده  فرا  شب  زدیم،می  حرف   که

 .نبود جاآن چیزی  اما   دوختم؛  چشم  آن  به   دقت  با.  کرد جلب  شیشه  سمت   آن

 

 

 

 **** 

 

 «سیزدهم  فصل

 

. کرد  آنا   ی خانه  ایوان   تا  تجهیزات  های جعبه  بردن  به   شروع   و   کرد   باز  را   وانتش پشتی  درهای   لوکاس 

 کنم  فکر.  بزند دست را   وسایلش  دیگری   کس  خواهدنمی که  داشت  اصرار  او   اما   کنم؛ کمک  کردم  سعی

 .بست حکم*م را  وانت  درهای . بریزد ون *خ  ها آن روی  خواستنمی  بیشتر  او

 روی  جااین رو  یکی   کنممی  پیشنهاد .  داریم  دوربین دست   چهار.  هاستهمین شهمه. خب  خیلی -

 کجا  رو  بقیه   خوای می.  بگیره هم  رو   ها پنجره  تصویر   که   باشه  سمتی به  جهتش   بذاریم، جلویی  ایوان

 بذاری؟

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

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

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

 .کشید آهی  گرداند،برمی  آنا   سمت به  را   رویش   که  طور همان  لوکاس 

 !که  دونیمی  بگیری؛   شوخی   به رو  روح   به اعتقادش نباید -
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 تحت  هم رو  خونه   داخل  باید   ما ...  م که  اینه  منظورم.  باشن خوبی  جاهای  جا اون  کنممی  فکر!  نه ...  ن -

 ...محض  فقط  دهیم؛  قرار  پوشش

. دارم احتیاج  جایی   به   هم   محوطه   کنترل   دستگاه  نصب  برای  کنم؛می  نصب  رو  ها اون  من  خب،  خیلی -

 ...اندازه  این   به میز  یه

 :گفت  آنا. کرد  باز  هم  از   را   دستانش  او

 .کنمنمی استفاده  غذاخوردن  برای جا اون  از هرحالبه. غذاخوری  سالن -

 .شدمی  قایم  پشتم   داشت  کم کم  او

 .ندارم  مشکلی   که  من  -

 و   کرد   پاک ایوان یگوشه  از را  عنکبوت   تار از  ای دسته.  بود درآورده  کیف   از   را   دوربینی قبالً  لوکاس 

 .کرد  بررسی  را   محوطه

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

 .بده انجام  الزمه که  هرکاری . البته -

 .زدم  آنا   ی شانه  به دستی

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

 به راهرو  از وقتی توانستمنمی.  نیاوردم  در   را ژاکتم  همین  خاطر به  بود؛  بیرون  از   سردتر   خانه   داخل

 .بردارم  چشم  هاسایه  از رفتیم،می  آشپزخانه 

 نداشت؟  مشکلی  خونه  که امروز -

 پست  آماده رو   هااون  و   بندی بسته رو  ها عروسک سری  آخرین که  کردم  وقت. بود  دلپذیر  و آروم.  نه -

 .کنممی  شروع  رو  جدید   سری   غروب   باشم،  داشته  وقت  اگر .  کنم

 رن؟می  فروش  به   سریع   هم هنوز.  خوبه -

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

 بلوط   بزرگ  درخت   به   کردن نگاه از توانستمنمی. بود  مشرف   حیاط   پشت  به   آنا   ی آشپزخانه.  خندید

 به  سرش.  کنم  تصور   بود  شده  آویز   حلق   آن  از  که را  مارویک   ری  کردم  سعی.  بردارم  دست   خانه،  پشت 
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 مانده   آویزان  پایش   و   دست  ،بود  شده   فت *س  ردنش *گ   دور   طنابی   که   درحالی  و   شده  خم   ایگوشه

 .بود 

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

 خیابون  سمت   اون  که   خانمی.  کردم  وجوپرس  محل   توی . کسیه  چه  روح   که  دونم   می  کنم   فکر  -

 .شناختمی  رو  مارویک  یخونواده  کنه،می  زندگی

 .خوبه!  اوه -

 تا   ماندم   منتظرش .  کرد  اضافه  را  شیر  احتیاط با  و   آورد بیرون  هایمان  فنجان  از را  ای کیسه چای  آنا

 .ماند  ساکت ای آزاردهنده طرزبه او  اما  بپرسد؛ من  از   را   جزئیاتش

 .هلنِ   اسمش  -

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

 .میاد خوشم  ازش هلن،!  قشنگیه اسم -

 بود،  شده  تسخیر  من  یخانه  اگر.  نشدم  رفتارش  متوجه   کامالً .  کشیدم  فنجان   ی لبه  دور  را   شستم

 ی خانه  اول  همان   صورت   آن   در   اما   بدانم؛ اشبهراجع  را  هرچیزی  بود ممکن  که   جایی  تا  خواستممی

 .بود ترراحت  چیزها   جوراین  با  من   به نسبت  آنا   شاید .  خریدمنمی را  مارویک

 نه؟   فیلمه؛  کارگردان   لوکاس   گفتی -

 .آره -

 :گفت  و آورد  در   ادایی 

. بکنه  من   ی خونه  در دوربین  کردن نصب صرف   رو   بعدازظهرش  بخواد  که  اون  از ترمهم  خیلی   نظر به -

 !باشه  داشته  عالقه  تو به خیلی  باید

 .خندیدم

 یک  شاید .  خوبه  براش کارها  جوراین.  داده  دست   از   رو  شغلش  االن اون.  گفتی  اشتباه رو  دو هر -

 .بشه  بودنش  بداخالق   دائم   مانع   سرگرمی

 :زد  فریاد  راهرو  از   لوکاس 
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 !گفتی  چی  شنیدم  -

 .گممی  جدی -

 .کردم  نگاه  چای   در  خودم   انعکاس   به

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

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

 .دیدم  آینه  توی  رو   اون  من  -

 .آوردم باال را  سرم

 چی؟ -

 .نوشید  را   چایش   از ایجرعه  آنا

 .هلن روح،  همون -

 .بپرسم  که   شدم   مجبور   من  و  داد نمی  توضیح 

 بود؟   شکلی  چه  کی؟ -

 اون. کردممی  نگاه آینه  تو   خودم   انعکاس به و  زدم می  مسواک  رو  دندونام   داشتم . قبل  کمی  امروز _

 .کردمی  نگام   داشت . بود  ایستاده اتاق  ی گوشه  م حمو  ی ده*پر  کنار

 .داشتم  نگه   صندلی   روی  حکم*م طورهمان 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  ظاهراً .  رسیدمی  نظر  به مضطرب  آنا

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

 .کشیدممی  جیغ بودم   من   اگر . بود  آور حیرت  بود  نکشیده جیغ  کهاین

 نه؟  مگه  داشت؛  سیاهی  موهای  -

 .آره -

 خاکستری؟  لباس  و  -
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 .خواب  اتاق  های ده*پر  رنگ هم -

 .زد  لبخندی  چایش   به آنا

 که  بفهمم  تونممی  هم   من   و هستم  عجیب   که  کنی می  فکر   حرف  این  گفتن  خاطر به که   دونممی -

 .کنهمی  مراقبت  من  از   داره  کنم می  حس.  جاستاین  که   خوبه   جورهایی  یه  اما   عجیبه؛  چقدر

 طورهمان. بگیرم  قرار   نظر  زیر  خواستمنمی  من اما  داد؛ نمی  اهمیتی آنا شاید.  انداختم اتاق  به   نگاهی

 جایی   به   را   ام توجه  کوچکی  جنبشی .  انداختم  نگاهی پنجره  به .  بود رسیده  فرا  شب  زدیم،می  حرف   که

 .نبود جاآن چیزی  اما   دوختم؛  چشم  آن  به   دقت  با.  کرد جلب  شیشه  سمت   آن

 **** 

 :گفتم

 .بده تکون  دست هادوربین  برای   شاید .  باشه  آزار بی کنیمی  فکر   که   طورهمون  امیدوارم   خب،  -

 .شد  ظاهر  در  چهارچوب  در   لوکاس   رفت،می  انتظار   که   طور همان

 داره حوصله  و   حال  کسی   اگر . کنم  نصب  رو  کنترل سیستم  باید   فقط   االن   کردم؛   نصب  رو  شونهمه _

 .کنید  کمک  یکم  شممی  ممنون 

 .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   طور همان

 او  .کنندمی  کار  طورچه  هاآن  که   داد  توضیح  کرد،می  نصب  را  کنترل   سیستم  که   درحالی  لوکاس 

 .کرد  وصل  شد،می  داده  انتقال  کامپیوتر  یک   به که  را   هاییدوربین  ی همه به را  ها سیم

 یصفحه  روی   آن  ینتیجه  و   شوندمی  روشن  هادوربین  بیفتند، کار  به   حرکتی  حسگرهای   وقتی

 کار  به   دست   که   دهد هشدار  ما   به   تا   آید می  در صدا  به   سیستم   لحظههمان. شودمی  نمایان   کامپیوتر 

 .شویم
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 خودش   با  را   آن  تواندمی  آنا که گفت  او.  داشت دستی سیمبی یک  به   شبیه   مجزایی  دستگاه  لوکاس 

 .ماندنمی غافل  هشدارها   از   طوریاین  بذارد،  تختش   کنار  شب   را  آن  و   ببرد  حمام   توی

 .زد  برق به را   سیم  آخرین   لوکاس 

 ...و  کنند می  کار   که   کنیممی  آزمایش  فقط اما  شده؛  انجام   کار   بیشتر  تقریباً   -

. داد  نشان  را  باال  یطبقه  راهروی   و   آمد  در تصویر  به زدنهمبه چشم  یک  در   درآمد، صدا  به   دستگاه 

 .کرد اخمی  سپس   و  شد   خیره   آن  به ایلحظه  برای   لوکاس 

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

 را  هایش ب*ل و گرفته  را   لباسش  یلبه  حکم*م   هایش دست با  بود،  دوخته  صفحه  به را  هایش چشم  آنا

 .بود فشرده  همبه

 .بود خالی  همچنان  راهرو .  درآمد صدا  به   دوباره  کامپیوتر 

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

 .رفت  پله  راه  سمت به  لوکاس 

 ! بیپ

 ضربه   فرسوده  الوارهای   روی   و   شدمی کوبیده  ها پله  روی   لوکاس   هایچکمه.  شدم  نه *ی *س   به دست

 و آورد  باال  دوربین سمتبه را  دستش.  شد  ظاهر  دوربین  یصفحه  پایینی   ی گوشه  در   سپس .  زدمی

 : زدم  داد.  درآمد  صدا  به دوربین

 بینی؟ می  چیزی   -

 :زد  فریاد  جواب   در

 .کن  صبر  لحظه  یه.  بخوره  تکون   بتونه  که  ای ده*پر   یا   زدگی بیرون  نه   هست   عنکبوت  تار   از   خبری   نه  -

. کند  بررسی  را   حسگر   ی محدوده تا  داد تکان  را  بازوهایش  و   کرد  نگاه  را  دوربین.  برگشت  راهرو   به

 دوربین  کادر .  کردم  ریز  را  هایم چشم  و   شدم   خم  جلو به. خورد  تکان  صفحه   باالیی  یگوشه در  چیزی 

 ! نه  ها؟ ده* پر.  کرد  حرکت   داخل  به خاکستری   جسمی.  دادمی  نشان  را   سالن  انتهای   درِ   پایینی   ی نیمه
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 دوباره  خاکستری   جسم.  خورد  تکان   داخل   سمتبه در.  بود برنگشته اما  بود؛  راهرو  وسط تقریباً  لوکاس 

 .نبود ده* پر مطمئناً  این . ریخت  دلم . کرد  حرکت

 ! لوکاس  -

 چیه؟  -

 کرده   عبوس  را  صورتش  اخمی  گشت، می  بود   انداخته  کار   از   را   حسگرها  که   چیزی   دنبال  که   طور همان

 سمت به.  زد  می  قدم   راهرو   در   ای پریده  رنگ   زن.  افتاد  ام صندلی  که   طوری   شدم،  بلند  شتاب  با. بود

 .بود گرفته  اش خاکستری  هایدست  در   طویلی  زنجیر   و   آمد می  پیش   لوکاس 

 ! سرت  پشت   لوکاس  -

 .برگشت

 ...حرف  چی   بهراجع  -

 نفس صدای.  بود تاریک  کامالً   خانه.  کردم باز  را   هایم چشم  وقتی.  زد  را  چشمانم   درخشان  نوری

 را  میز  ی لبه  انگشتانم  با.  کردممی  کوری   احساس .  پیچیدمی  گوشم  در   ای آزاردهنده  طور به کشیدنم

 .گرفتم

 ! آنا  -

 .جاماین من  -

 .رسیدمی  نظربه  آرام   حد   از   بیش 

 .نکن  حرکت   -

 شده   کشیده  بودیم،  شده  مخفی  رائول  از  که پریشب  از چنانهم هاده*پر . برگشتم هاپله  سمتبه

 جاآن  از   و   کردم   پیدا   را   هانرده پایم  ساق  با.  شود  خانه   وارد  توانست نمی نوری  هیچ  تقریباً  و   بودند 

 .کردم  حرکت   ها پله سمتبه کورمالکورمال

 ! لوکاس  -

 :زد  فریاد  جواب  در او

 .کن  صبر.  کردم  قطع  رو   برق  حتماً   -
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 .بود سرت  پشت  زن   یه   لوکاس  -

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

 .افتادم  ها چوب  تخته  روی   بلندی 

 ! لوکاس  -

 ناخوشایندی  بوی  هوا .  برسم  راهرو   به   تا   رفتم  جلو به پا  و   چهاردست .  بود ساکت  مارویک  ی خانه

 .شدم خفه  بویش از.  بود شده  سوخته   کیک   از بدتر. داشت

 اما  باز؛ کامالً  هایم چشم.  گشتممی  لوکاس   دنبال   کردنمس*ل   با  مشتاقانه .  بود تاریک  حد  از بیش خانه

 .کردندمی  مس *ل   را   خنک  هوای   فقط   انگشتانم  و  بود   کور

 ! لوکاس  -

. کردند  برخورد دستمبه  مرطوب  و  سرد   انگشتانی.  کردم  دراز   ها تاریکی  سمت به  جلوتر   را   دستانم

 غیرطبیعی  طور  به پوستش.  نبود  بودم،  کرده  تجربه  قبالً  که   چیزهایی  از هیچکدام  به   شبیه   احساسم 

 و   افتادم   نفس نفس به. کرده برخورد جسد  یک   به  هایمدست که کردم  فکر  اول.  بود سرد  خیلی  و   نرم

 .زدم  پس  را  آن

. زدند  می  سوسو   شدند،می  وصل   یکییکی  که  طورهمان هاچراغ.  کرد  پر  را   راهرو  وارناله ای همهمه

 یک   با و  بود   بود * ک و کرده  عرق  اشچهره.  بود  کرده  کز  دیوار  کنار   ،من  از   دورتر   چندقدم   لوکاس،

 .بود گرفته  را   اش پیشانی  دستش 

 و  دست  چهار.  بکشم  نفس  توانستم دوباره. بود رفته  بین  از   ناخوشایند   بوی  شدند،  وصل  هابرق وقتی

 .رفتم  سمتشبه پا

 خوبی؟   -

 ...چی  -

 سه   بازویش  باالی . زد  باال  را  آستینش . کردند  حرکت  سرش   پشت  راهروی  سمتبه من  از  هایش چشم

 اب  که  طور همان  گلویش  برآمدگی. شد  خیره  ها آن به. دیدم ناخن گ* ن*چ   مثل  قرمز،  خراشیدگی

 .رفت  پایین   و   باال   داد،  می  قورت   را   دهانش
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 کردی؟  رو  کار   این  تو  -

 .بود سرت  پشت  نفر   یه   نه،  -

 .کنم  متقاعد  را   او  کردم  سعی ناامیدانه   و   عجله  با . زد  می موج  اش چهره  در نگرانی

 .بپرس ازش .  دید  رو   اون  هم  آنا  بود،  زن   یه  -

 لوکاس   و   من .  آمد  هشدار   صدای   پایین   ی طبقه از   افتاد،  کار  به   دوباره  حرکتی  ردیاب   که لحظه  همان 

 .بود گرفته صدایش  آمد،  حرف  به لوکاس سپس  شدیم؛  خیره  همدیگر به ایلحظه

 .بذاریم تنهاش  نباید  -

 بازویش  زخم  روی  شفافی  ون *خ .  نگرفت  را دستم   او   اما   کردم؛  دراز  سمتش به را  دستم و  ایستادم 

 تا  زد  پس  را   من.  کردنمی  نگاه هایمچشم  به.  شد  بلند.  بود نشده  جاری   حداقل  اما  بود؛  شده  جمع

 :گفتم  کنانالتماس.  برود  ها نرده سمتبه

 .گمنمی  دروغ   بپرس؛ آنا  از   _

 به جا،آن  از   ما .  بود زده  خشکش   هاپله  باالی  او.  خوردم   پشتش  به   راست   یک  اما   برسم؛ او  به   تا   دویدم 

 نشسته.  باشد پله  راه  سمتبه تا  بود برگردانده  را اش صندلی  آنا .  بودیم مشرف  غذاخوری  اتاق  تا  راهرو 

 شده  کج   سمتی  به کنجکاوی  روی  از سرش.  بود گذاشته  پاهایش رو  مرتبی   طوربه را  هایشدست. بود

 از  تر آبی  و   تر درشت هایشچشم  و   درخشیدند می  طالیی  نور در انگار  بلندش موهای.  ببیند را   ما  تا  بود 

 .رسید  می  نظر به  همیشه 

 متمایل جلوبه.  بود آنا یشانه  روی  دارشلک و  کشیده   انگشتان . بود ایستاده صندلی  پشت  زن  آن

 به  ماتش  سیاه   موهای  پشت  از   اشخاکستری  هایچشم  بود،  شده  خم   آنا روی  تقریباً  که   درحالی.  شد

 .شد  ناپدید سپس  شد؛   خیره  ما

 *** 

 فصل چهاردهم 
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 .سمت لوکاس برگشتماز شدت هیجان و استرس، سراسیمه به

 !دیدیش! دیدی؛ مگه نه؟ بگو که دیدیش -

هایش کمی از هم باز مانده بود. با انگشتانش نرده را م*حکم می فشرد و بند انگشتانش از فشار ل*ب

 .سفید شده بود 

 .آه، آه -

 .اش را تکان دادمشانه

 لوکاس؟  -

زده و هایش وحشتچشم .جا بودمکرد که انگار متوجه نشده بود که من آنطوری به من نگاه می

مانده سکندری خورد و به نقاشی های باقیخوران از من فاصله گرفت. از پلهکامال باز بودند؛ سپس تلو

کرد. آنا با حوصله روی صندلی اش منتظر بود و ما را ی ترسناک برخورد  رنگی کج و کولههای آب

خوران به سمت در ورودی رفت، آن را با شدت باز کرد و سمتش نرفت، تلوکرد؛ اما لوکاس بهتماشا می

 .ناپدید شد 

 !لوکاس -

ترسید که خواست از آنا محافظت کند و نیمی دیگر میدر راهرو مردد شدم. بخشی از وجودم می

سر به خیابان بگذارد و ماشین به او بزند. آنا لبخند کوچک و آرامی به من زد؛ بنابراین به نکند لوکاس  

 .ام به بیرون رفتمدنبال پسرعمه

های حیاطم باال لوکاس انتهای حیاط ایستاده بود. خم شده بود، دست بر زانوانش گذاشته و در بوته

 .می روی شانه اش زدمآورد . دویدم تا به او برسم. با درماندگی، به آرامی

 .شیمشکلی نیست. خوب می -

 .اش از عرق می درخشید نفسش بند آمد. صاف ایستاد و به حصار تکیه داد. چهره

 کجاش مشکلی نداره جو؟  -

 .هایم را باال بیاندازمتنها کاری که می توانستم بکنم این بود که شانه

 !اِم... واقعا متاسفم -
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دادن به حصار کشیدن و تکیهای کاری به جز نفس. برای لحظهپشت دستش را روی دهانش کشید

 .چوبی نکرد؛ سپس سرش را برگرداند تا به من نگاه کند

ها رو تنظیم کردید که لوکاس پیر شکاک رو لطفا بهم بگو که این یک شوخی بود. نور و آینه -

 لم بگیری؟ خواستی که از واکنشم فی ها رو میبترسونید؟ برای همین بود که دوربین

توانست چ*ن*گ بزند تا به خواست به هرچیزی که میلحنش نه متهمانه؛ بلکه عاجزانه بود. می

 .عقایدش، یا شاید به اعتقاد نداشتنش به ماوراطبیعی پایبند باشد

نفس عمیقی کشیدم و پشتم را به حصار تکیه دادم. مراقب بودم به جایی که لوکاس باال آورده بود، 

 .نزدیک نشوم

ست که خواستم؛ چون چند هفتهها رو برای این میتونستم. واقعا متاسفم! اما این دوربینکاش می -

 .این چیزها، از زمانی که آنا اومد، اتفاق میفته

 .هایش را م*حکم بستاش را فشرد و چشملوکاس برآمدگی بینی

 ربط داره؟به آنا   ...طور. اون چیزگردم اونجا و تو هم همینباشه. من برنمی -

 .ستکنم. فکر کنم مربوط به خونهنمی دونم. فکر نمی -

 .ریمجا میخیلی خب؛ پس به آنا زنگ بزن، بعد سه تایی از این -

 .خوام مادرت رو ببینمکجا؟ من نمی -

 .مونیمپس توی هتل می -

ی رسید که لرزید؛ اما به نظر مهایش میصاف ایستاد. وحشت در چشمانش جا خوش کرده بود و شانه

 .آورد دست میدوباره داشت کنترلش را به

 .جا یه جایی خیلی دورتر از این -

طور. منظورم اینه که نه برای طوالنی مدت تونم و آنا هم همیناش برمیای؟ من که نمیاز پس هزینه -

 .جا رو ترک کنیمو اگه قرار باشه فردا برگردیم، هیچ دلیلی نداره که برای یه شب این

 .زدن اس شروع کرد به قدملوک

 .های عاقالنه نزن. گیج کنندن آه! جو! لطفا حرف -
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 .خندیدم و دوباره به آرامی به شانه اش زدم

ی من طور که گفتم، این اتفاقات مدتیه که میفته. چرا امشب خونهواقعا مشکلی نیست. همون -

 .ندازم خوابت رو، روی مبل میخوابی؟ رختنمی

کرد تا به خانه نگاه کند. انگار که خانه جوابی زدن، مکث مید. بعد از هر دور قدمزچنان قدم میهم

 :شدم که گفت برای گفتن داشت. داشتم نگران می

 .خیلی خب -

 .رم به آنا سر بزنمجا بمون. میباشه؛ پس یه لحظه این -

 .سمت در دویدملوکاس را در ابتدای مسیر ورودی ترک کردم و به

 :که نفسم باال بیاید، گفتمنتظرم ایستاده بود. قبل از این  آنا در راهرو 

 حالش چطوره؟ -

 .فکر کنم داره باهاش کنار میاد  -

 .هایم را روی بازوانم کشیدمانداختم، دستمی  ی تاریک پشتشطور که نگاهی به خانههمان

 تو... دیدیش؟  -

 .هایش انداختآنا نگاهی از پس شانه

 .کنیشه، حس میثل همون حس سرمایی که وقتی کسی وارد اتاق مینه؛ اما حسش کردم. م -

نظر ی من هم آشفته بهسمتم برگشت، لبخندش کمرنگ نشده بود. حتی نیمی به اندازهوقتی به

 .رسیدنمی

دیم و فیلمی یا چیزی مونه، تو هم بیا. یکم غذای چینی سفارش میی من میلوکاس امشب خونه -

 .کنیمنگاه می

 .خوام خونه بمونمممنون جو، لطف داری؛ اما من امشب می -

 .ام پاک کنم. خندیدتوانستم ناباوری را از چهرهنمی

سری عروسک کنم که باید خونه بمونم. عالوه بر این یهمدتیه که اوضاع عجیب شده و حس می -

شون کنم. چطوره که به خوام امتحانی بامزه دارم که میجدید دارم که باید درست کنم. چندتا ایده
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 دیگه رو ببینیم؟ جاش فردا هم

ی مارویک منتظر ام سرسختانه آن طرف محدودهجایی که پسرعمهدستم را پشتم تکان دادم. همان

 .بود 

 تمام دست لوکاس خراشیده شده و تو... مشکلی با این موضوع نداری؟  -

 .هایش را درهم گره کردباآلخره لبخندش محو شد. دست

عا متأسفم! فکر کنم این احتماال تصادفی بود. حتما لوکاس اون رو ترسونده بود یا همچین چیزی. واق -

 .هلن قبال هیچ تمایلی به خشونت از خودش نشون نداده بود

خوای این خطر کنی؟ از کجا معلوم که روح خطرناکی نباشه؟ واقعا میاز کجا معلوم که اشتباه نمی -

 رو به جون بخری؟ 

 .وباره جان گرفت؛ اما لرزان بود لبخندش د

ای ندارم. یا باید توی این خونه بمونم، یا توی خوابگاه. پس، آره؛ مجبورم به هلن ی دیگهواقعا چاره -

 .خوام باور کنم که اتفاقی که برای لوکاس افتاد یه اشتباه بوداعتماد کنم. می

 .نفس عمیقی کشیدم

 .خیلی خب -

توانستم ها نمیتوانستم بگویم که به این راحتیما چشمانش قاطع بود. میلرزید؛ اشاید لبخند آنا می

 .نظرش را عوض کنم. پس از در فاصله گرفتم

 ام رو داری؛ مگه نه؟ هنوز شماره -

 .آره. توی گوشیمه -

اهمیت بودنش مهم   هر مشکلی بود بهم زنگ بزن. منظورم اینه که هر چی که شد، دیر وقت یا کم -

 ؟ نیست؛ باشه

 .ممنون جو  -

 .بستتقریبا داشت در را می

 .خوب بخوابی -
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 *** 

های خانه با تمام پنجره .شدن در، به صدا درآمد و من به نمای سنگی خانه خیره ماندم قفل، با بسته

های های پژمرده و شاخهرسید. از مسیر ورودی، از کنار علفنظر میاش سکوت و کور بهبسته

اش، با درماندگی، دستانم را همراه با در جواب حالت چهره .لوکاس برگشتمها، پیش  ی بوتهخشکیده

 .ام باال آوردم شانه

 .ام رو دارهنمیاد. تو اون خونه راحته؛ اما اگه مشکلی پیش بیاد، شماره -

 .طور که به ساختمان زل زده بود، دستش را به چانه اش کشید لوکاس همان

کنه و واقعا داره اعصابم ست که داره ما رو نگاه میاون سمت جادهباشه، بیا بریم داخل. یه خانمی   -

 .کنه رو خرد می

سمت باغ طور که بههمان .اش را به ما دوخته بود ی خانه اش چسبیده بود و نگاه خیرهپنی به پنجره

 .رفتیم، برایش دست تکان دادم. او دستش را در جواب باال برد؛ اما لبخندی نزدام میخانه

ها باال پرید. قلبم از رفتنش دوک در خانه منتظرم بود؛ اما همین که داخل شدم، خرخر کرد و از پله

ی مارویک آلوده شده بودم و جورهایی به خانهشکست. حس کردم که یک هیوالم. انگار که یک

 .گشتم وقت به حالت عادی برنمیهیچ

 :انرژی دادم   طور که ژاکتم را آویزان می کردم، به صدایم کمیهمان

 چی برات بیارم؟ چای؟  -

 .تونی تلخ درست کن قهوه، تا جایی که می -

ی شستش را طور که به دوردست خیره شده بود، گوشهصدای لوکاس نیرو گرفته بود؛ اما همان

 .جوید. به آشپزخانه رفتم و او را با افکارش تنها گذاشتممی

سوزی قرار دادم. بعد ها را دوباره در آژیر آتشو باتریها را بستم  پنجرهدود از بین رفته بود. پس  

کردم طور که به ظرفشویی نگاه میی افتضاحم را در سطل آشغال انداختم. همانبقایای کیک سوخته

ای کج شده. صافش کردم و کتری را روی گ*از گذاشتم و متوجه شدم که عروسک آنا به گوشه

قطرات خ*ون تا حدودی خشک شده بودند و دقایقی طول   ها کردم.شروع به تمیزکردن کثیف کاری
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ها را از روی میز و زمین پاک کنم. وقتی قهوه ی لوکاس را بردم، دیدم که در هال نشسته کشید تا آن

ی بغلی زل زده. فنجان را که کنارش گذاشتم، زیر ل*ب تشکر کرد؛ اما چشمانش را از خانه و به خانه

 .برنداشت 

 خوای؟ برای شام چی می -

 .هر چی شد. فرقی نداره -

خرجی را توجیه کند. پس با رستوران به این نتیجه رسیدم که روز، به اندازه پرماجرا بود که کمی ول

ام را سفارش دادم. زمان بستن رستوران نزدیک بود؛ چینی حوالی تماس گرفتم و غذاهای مورد عالقه

اش تحویل دهد و اطمینان داد که خیلی تن به خانهاما صاحب رستوران راضی شد که غذا را در راه رف

 .کشدطول نمی

پس برای خودم یک فنجان چای درست کردم، به اتاق نشیمن برگشتم و کنار لوکاس نشستم. خطوط 

کردن افکارش به گفت که او هنوز برای جمعاش به من میی هزار مایلیاطراف چشمانش و نگاه خیره

 .تم در سکوت بنشیندزمان احتیاج دارد. پس گذاش

طور که آنا در ساختمان همان .ی مارویک را از پنجره ببینیمتوانستیم نیمی از نمای جلویی خانهمی

گشت تا احتماال کرد و سپس به نیمه پشتی خانه برمیکرد، شام دیر وقتش را آماده میحرکت می

طور که شستش . لوکاس همانشدندها روشن و دوباره خاموش میهایش کار کند، چراغروی عروسک

 .ی آنا را تماشا کرد جوید، ناپدیدشدن سایهرا می

 دونی؟ به ارواح میقدر راجعچه -

 :اعتراف کردم

 .ستدونم شایعهدونم. بیشتر چیزهایی که میزیاد نمی -

یش طور خالصه براداستان پنی، درباره هلن و ری و کابوسی که آن شب در خانه آنا دیده بودم را به

 .تعریف کردم. دوباره سکوت کرد 

 .زنگ در به صدا در آمد و من از جا پریدم تا غذایمان را بگیرم

وقتی در را باز کردم، مرد ِپشت در، اخم کرده بود. غذایم را تحویل داد، پول را گرفت و سپس سرش 
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 .ی مارویک تکان داد را به سمت خانه

 اون خونه چه مشکلی داره؟ -

 منظورتون چیه؟  -

 .ای باال انداختنگاه عجیبی به من انداخت؛ سپس شانه

 هم خورد. نشت گ*از یا همچین چیزی داره؟ ، حالم بهدونم. وقتی از کنارش رد شدمنمی -

 .آب دهانم را قورت دادم

 .دم شاید. به صاحب خونه اطالع می -

که ده دیدم که قبل از اینسر تکان داد و به سمت موتورش برگشت. در را بستم؛ اما او را از پشت پر* 

 .ی طوالنی دیگر به خانه خیره شددر مسیر مخالف حرکت کند، یک دقیقه

________________________________ 
 **** 

 فصل پانزدهم 

 

زد؛ اما متوجه شدم هر وقت بیشتر خواب لوکاس را روی مبل پهن کردم. هنوز چندان حرف نمیرخت

 .خوابم را روی مبل مقابلش پهن کردمشد. پس رختقرار میدم، بیکر از چند دقیقه اتاق را ترک می

ها را وقتی از او پرسیدم که می خواهد تلوزیون ببیند یا نه، گفت که برایش اهمیتی ندارد. پس کانال

ی ی خوبی نداشت. تلوزیون را خاموش کردم، هر دو در سکوت نشستیم و خانهباال پایین کردم. برنامه

ای ی مارویک روشن شد. منتظر سایها کردیم. کمی بعد از نیمه شب، چراغ هال خانهبغلی را تماش

 :پشت پر*ده ها بودیم؛ اما چیزی ظاهر نشد. گفتم

 شن. می خوای یه اتاق دیگه بری؟ی باال بره، خاموش نمیها تا فردا که آنا به طبقهچراغ -

 .جا خوبهنه. همین -

 .خیلی خب -

چنان نشسته بود. را روی سرم کشیدم تا جلوی نور را بگیرم. لوکاس همدراز کشیدم و پتو ها  
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که باآلخره خواب به دانم که یک ساعت بعد، وقتیدانم چقدر طول کشید تا خوابش ببرد؛ فقط مینمی

 .چشمانم آمد، او همچنان هشیار بود

مبل بلند شدم و تلوخوران ام از بوی قهوه پر شده بود. از  صبح روز بعد، هنگامی که بیدار شدم، خانه

جایی که لوکاس درحال جویدن نان تست بود و یک فنجان قهوه در دستش به آشپزخانه رفتم. همان

 :دانستم اولین فنجانش باشد. گفتمگرفته بود که بعید می

 .ی خودت بدون جا رو مثل خونهخیر. راستی، اینصبح به -

آن نگاه گیج  .نظر می رسیدبح کامال متفاوت بهخودم را روی صندلی مقابلش انداختم. او آن ص

اش بود. دوش گرفته بود و اصالح هم کرده بود مزخرف از چشمانش رفته بود و اشتیاقی در پس چهره

که به مشت آرامم واکنش جای اینهای روی بازویش را می پوشاند. بههایی خراشیدگیو چسب زخم

 :نشان دهد، گفت

 .به اون خونه بیشتر بدونمراجعمی خوام   -

 .اوه! باشه -

 .ی تلخ نوشید ای از قهوهنان تست را در بشقابش انداخت و جرعه

 .ها رو ببینم. باید سر دربیارمخوام فیلمخوام با آنا حرف بزنم. میمی -

 .که آنا در طول شب تماس نگرفته بود، نشانه خوبی باشد سرم را خاراندم. امیدوار بودم این

 .منظورم اینه که اگه آنا موافقت کنه، حتماً. اون االن سرش شلوغه -

 .لوکاس بیشتر روی صندلی قوز کرد

کردم. خیاالتی بهش فکر میوقت چنین چیزی ندیدم. تمام شب داشتم راجعالبته؛ اما این... هیچ -

 .اما باید بفهممتونم بفهممش؛  نشدم، شکاک نیستم؛ اما دیشب زنی رو دیدم که وجود نداشت و نمی

 .خلقی نامعلومی شده بودآلود بودم و این منجر به کجچنان خوابهم

 !تونم توضیحش بدم. ارواحمن می -

ایه که باید قبولش کنم یا شاید هم گفتی و شاید این همون نتیجهطور که تمام مدت میآره همون -

 .ای باشه. این چیزیه که می خوام بفهممراه حل دیگه
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 .اش را سر کشید و فنجان را با صدای محکمی روی میز گذاشتقهوه  

 خوای بیای؟می -

 .چی؟ البته -

 .خاطر شده بودم که مرا قال بگذارد، کمی آزردهحتی از فکر این

ی مارویک یک ساعت و نیم پیش خاموش شده که ی پایین خونههای طبقهعالیه، آماده شو. چراغ -

 .هاین یعنی آنا احتماال بیدار

ی باال لنگان به طبقهچنان در حالی که لنگانانرژی ناگهانی لوکاس تغییر خوبی بود؛ اما من هم

توانستم پیدا کنم ترین دوش ممکن را گرفتم و اولین لباس تمیزی که میزدم. سریعرفتم، غر میمی

 .کوبید مین میصبری پایش را روی زی پله ها دیدم، با بیرا پوشیدم؛ اما لوکاس را که در نیمه

نظر بیاید. از مسیر آشنای آسمان ابری، باعث می شد که بیرون سردتر از آن چیزی که واقعاً بود، به

ی مارویک شدیم. نگاه کسی را از پشتم احساس کردم و ام، اطراف حصار، وارد مسیر خانهجلوی خانه

بود؛ اما این موضوع آزارم  اش در کمین نشستهچنان روی صندلی پشت پنجرهدانستم که پنی هممی

 .، قابل مقایسه نبودکرد با چیزی که ما درواقع تجربه کردیمنداد. هرچیزی که او احتماالً تصور می

های رنگ پوشیده بود؛ اما رسید. تیشرتی کهنه با لکهنظر میوقتی آنا در را باز کرد، سر حال به

رسید. ما را به داخل نظر میتر بهشسته رفته  موهایش مرتب بود. حدس زدم که او نسبت به من کامال

 .دعوت کرد؛ اما در راهرو مکث کرد

 .لوکاس بابت دیشب متاسفم. امیدوارم خیلی نترسیده باشی -

 .لوکاس دستانش را پشتش درهم گره کرد

جام. می خوام بفهمم توی این خونه چه اتفاقی داره میفته. امکانش راستش برای همینه که این -

 که یه نگاهی به سیستم امنیتی بندازم؟ هست  

 .ای باال انداخت آنا شانه

 البته. چیزی واسه نوشیدن براتون بیارم؟  -

 .شه. ممنوناگه قهوه داری، عالی می -
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 !کرد؟قدر با ادب رفتار نمیوقت با من اینسمتش باریک کردم. چرا هیچهایم را بهچشم

ذاخوری رفت. دنبالش رفتم و او را دیدم که لحظه ای با سمت کامپیوتر در سالن غلوکاس مستقیم به

 .ها ور رفت؛ سپس عقب ایستاد و دستش را در موهایش فرو کردها و کلیدسیم

 !ها از برق کشیده شدناون -

 .ام. کار من بود آره. شرمنده -

 .حالی که دو فنجان در دست داشت، پشت سرمان ظاهر شد آنا در

 .همین خاموشش کردم. واقعا متاسفم  شد؛ برای صداش قطع نمی -

 .هوم -

به این فکر  .چشم های لوکاس برای لحظه ای روی آنا خیره شد سپس اطراف اتاق را نگاه کرد

 گشت؟کردم که او هم مثل من دنبال زنی مو مشکی میمی

 شون کنم؟ اشکالی نداره که دوباره وصل -

 .ری کار طبقه باال دارم که باید انجامشون بدمسحتماً. مشکلی نیست که شما رو تنها بذارم؟ یه -

 .جا باشمبرو انجامشون بده. ممکنه یکم این -

ی لوکاس روی میز نشست و سیم را به برق زد. تقریباً بالفاصله کامپیوتر به صدا درآمد و فیلم طبقه

ر جنبشی گشتیم. باال به تصویر درآمد. هردو به راهروی خالی نگاه کردیم و در تاریکی ها دنبال هرجو

سمت اتاق انتهای ی کامپیوتر از جا پریدیم. آنا در پایین صفحه ظاهر شد که بهسپس با هشدار دوباره

 .رفتراهرو می

 ***** 

جا کمین کرده بود، نرود؛ اما او می خواستم صدایش بزنم و به او بگویم به اتاق آبی که هلن در آن

جا جا خوش کرده و این او دانست چه چیزی آنهمان تصویری را که من دیدم را دیده بود و دقیقا می

زنگ دیگری   ، خاموش ماند. بعد صدایرا نترساند. صفحه ی نمایش، بعد از سی ثانیه، بدون حرکت

آمد و دوربین درِ پشتی روشن شد. دوباره من و لوکاس دنبال جنبش گشتیم و هیچ نتیجه ای 

دستگیرمان نشد. یک زنگ دیگر و ما دوباره به تصویر سالن طبقه ی باال برگشتیم. روی صندلی کنار 
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ترین فعالیت در هر چهار دوربین خانه، با بیش .لوکاس نشستم. برای چهار ساعت صفحه را نگاه کردیم

 .راهروی طبقه باال، چندین بار روشن شدند

دانستم که قرار نبود وقتی ظهر فرا رسید، گر*دنم خشک شده و چشمانم د*ر*د گرفته بود. می

نظر می رسید لوکاس هم همین فکر را داشت چون بدنش را کش و چیزی در دوربین ها ببینیم. به

 .قوسی داد و ایستاد

 بگیرم. آنا چی دوست داره؟   میرم شهر ناهار  -

 .راستش نمی دونم  -

 .بینمت ی دیگه میپس چند تا غذای مختلف می گیرم. بیست دقیقه -

طور که از دوربین راهرو و ایوان جلویی، همان .رفت، کنار دوربین ماندمدرحالی که لوکاس می

ال آمد. نفسم را با صدا کنارشان رد می شد، به صدا درآمدند؛ سپس صدای دیگری از سالن طبقه ی با 

 .بیرون دادم. شاید واقعا مشکل از دوربین ها بود و تسخیر شده بودن خانه یک تصادف بود

سمت صدا برگشتم و به صدای نت مالیمی از اتاق پیانو آمد. درحالی که نفسم را حبس کرده بودم، به

ا شدت از نتی به نت دیگر دنبال نت بعدی ایستادم. ملودی ناخوشایند و غمناک نواخته شده که ب

 .کرد پرید، مرا مانند قالبی نامرئی به خود جذب میمی

آمد. اگر ای نور، از شکاف در بیرون میسمت اتاق حرکت کردم. در تقریباً بسته بود. تنها باریکهبه

 .توانستم قسم بخورم که جنبشی در اتاق می دیدمی مناسبی پیدا کنم، میکردم تا زاویهحرکت می

طور که کلید های پیانو را به پیراهن آبی رنگ و رو رفته، موهای مشکی و پوستی رنگ پریده، همان

صدا در می آورد، با ریتم آهنگ حرکت می کرد. در را باز کردم، روح رفته بود. نت غمناک و نهایی 

 .ای در اتاق پیچیدآهنگ، مانند زمزمه

 !هلن -

خواستم با روح چه کار کنم یا چه چیزی بگویم. فقط میدر چهارچوب در مکث کردم. نمی دانستم  

 .ارتباط برقرار کنم

 .هلن! متاسفم که آهنگت رو قطع کردم -
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طرز اتاق به .سمتش برگشتمبادی خنک پشت گر*دنم وزید. دستم را پشت گر*دنم فشاردادم و به

ای که آن گوشه آویزان بود، ها و آینههای بلند، نقاشیوار چرخیدم. پر*دهغیرعادی ساکت بود. دایره

 .را وارسی کردم

تق آرامی باعث شد برگردم. شبیه صدای کفش زنی روی زمین سخت چوبی بود. نگاه کسی صدای تق

ی قاب طالیی بزرگی، را روی خودم حس کردم. موی تنم سیخ شده بود و قلبم از تپش ایستاد. آینه

 .ی آینه به من زل زده بود بخار گرفته روی دیوار پشت سرم آویزان بود و هلن از گوشه ی 

توانستم صدایی از خودم دربیاورم. به روح خیره شدم و او هم به من قدر خشک بود که نمیدهانم آن

های اش، سرد و خشمگین بودند. ل*بخیره شد. چشمانش، پشت موهای سیاه آشفته

 :اش برای گفتن کلمه ای از هم باز شدندخوردهترک

 !برو -

های سنگین لوکاس از راهرو به نفس زدم. کفشودی م*حکم بسته شد و روح رفته بود. نفسدر ور

 .شدسمت سالن غذاخوری کوبیده می

 !جو -

 .جا بوداون، این -

 :چنان به آینه خیره بود. به در باز اشاره کردماز اتاق موسیقی بیرون رفتم. چشمانم هم

 .زد جا بود. پیانو میهلن این _

بخش منطقی  .هایش ببینمتوانستم آشوبی درونی را در چشمی لبه ی میز نشست. میلوکاس رو

اش سعی داشت آن را بپذیرد. به آرامی منطقیزدن داستانم داشت و بخش غیرذهنش سعی در پس

 :گفت

 باشه. متوجه شدی چه آهنگی بود؟ -

ن همون آهنگیه که تو خوابم که آهنگ غمگینی بود. یه چیزی بین الالیی و نوحه. اینه؛ فقط این -

 .شنیدم

 .بازوانم را دور تن لرزانم پیچیدم
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 .جا برو، تو آینه ظاهر شد و گفت از اینبعد وقتی که وارد اتاق شدم -

 خواست بری؟ چرا ازت می -

سمت صدای آنا برگشتیم. او باالی پله ها ایستاده و دستش را روی نرده گذاشته بود. چشمان هر دو به

 .گشاد شدند اش  آبی

 کاری کردی که ناراحتش کنه؟  -

 .نه، فکر نمی کنم -

 :ای کسی حرفی نزد؛ سپس لوکاس سکوت را شکستآنا ل*بش را جوید. برای لحظه

 ناهار اوردم. چطوه بیرون بخوریمش؟  -

ی ی پشتی، وقفهی گوشهچنان تازهی خاک همهای خشکیده و پشتهپشت حیاط، برخالف علف

ها را ی تازه آورده بود. آنی خانه بود. لوکاس ساالد، ساندویچ، چیپس تند و میوهمحیط خفهخوبی از  

 .ی پشتی چید و ما از خودمان پذیرایی کردیممقابل پله

به تجربیات آنا در خانه خواست راجعبرخالف انتظارم، آنا و لوکاس سر صحبت را باز کردند. لوکاس می

که به فکر رسید. من برایم اهمیتی نداشت. از ایننظر میحال بهان خوشبداند و آنا از تعریف کردنش

 .حال بودمفرو بروم، خوش

کرد؛ اما از ی چسب زخم را کندم. درآوردنش فقط دردم را بیشتر میکرد. گوشهانگشتم د*ر*د می

 ؟جا نباشدکه نبینم چه شکلی است متنفر بودم. از کجا معلوم که خرده چوب هنوز آناین

 !جو -

 .ی افکارم را از هم گسستام، رشتهلوکاس با زدن به شانه

 جو! شنیدیش؟ -

 ببخشید؛ چی؟ -

 .من و آنا توی این فکریم که احضارگر روح خبر کنیم -

دار بود و شک خواست احضارگر خبر کند، تقریباً خندهبه او خیره شدم. این که لوکاس شکاک می

زد و سر تکان می داد. ه؛ اما آنا آن سمتش نشسته بود، لبخند میکند یا ن داشتم که دارد شوخی می
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 .ترسیدگو و قد درازم نمیظاهرا دیگر از پسر عموی کنایه

 .فکر خوبیه -

 .دستم را تمیز کردم

 کسی رو سراغ دارید؟  -

 .خندید 

ی بیشتر ها بتونن یکمتونم یه آدم محلی پیدا کنم. شاید اونگردم ببینم مییه جورایی؛ اما می -

 .به چیزی که باهاش سروکار داریم بگنراجع

توانست هلن مارویک را نابود یا حداقل به آرامی سر تکان دادم. منطقی بود. شاید آدمی با تجربه می

 .آرام کند

 

_______________________________________________________ 
 **** 

 «فصل شانزدهم

 

 

خود، هرکسی که به ا دنبال احضارگر روح بگردیم. لوکاس، خودبههر سه دور کامپیوتر جمع شدیم ت 

گرفت، رد دهد یا مطابق خواستش کار را جدی نمیآمد این کار را برای سرگرمی انجام مینظر می

ی کرد. معلوم شد که افراد کمی جلسههایمان تا حد نسبتاً زیادی محدود میکرد که این گزینهمی

 .دهندشغل تمام وقت انجام میاحضار روح را به عنوان  

کرد؛ اما مایل به زندگی می  دورتر   شهر   چند   او.  کردیم  اکتفا  « ¹باآلخره به مرد مسنی به نام »هنری البز

اش بود؛ اما هنری، عکسی در سایتش داشت. سفر بود. آنا در ابتدا مخالف دعوت یک مرد به خانه

، حس یک پدربزرگ دلسوز را به او القا ندشاش و ژاکت نسبتا بل موهای خاکستری درهم و ژولیده

جا بودیم، او برای دیدن بیاید. کرد و این آنا را آرام کرد. او موافقت کرد تا وقتی که من و لوکاس آنمی

ترین زمان مالقات هنری، دو روز بعد، دوشنبه بود. پس خواستیم او را تنها بگذاریم. نزدیکما هم نمی
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که به خانه برود، پیش من ماند. برایم مهم جای اینراضی شدیم. لوکاس بهبه یک آخر هفته انتظار،  

آمد، لوکاس بیش از نیمی از داشتن را دوست داشتم؛ چون که مهمان زیادی برایم نمیمهمان .نبود

ی بغلی، کند؛ اما چند بار از خانهها را نگاه میگفت که دوربینی مارویک گذراند. میوقتش را در خانه

هایم را آویزان می کردم، لوکاس و آنا را دیدم که در حیاط ی خنده شنیدم. یک بار وقتی لباسصدا

سمت هم متمایل شده بود. اگر زمین، زدند، بهطور که حرف میزدند. سرهایش همانپشتی قدم می

نا و یا ی تماشایی می شد. هر روز چند ساعتی را با آ بی رنگ و رو و گیاهانش خشکیده نبودند، منظره

کردم. این تنها چیزی بود ی وقتم را با آشپزی پر میگذراندم و بقیهی مارویک میبا لوکاس در خانه

کردم و سعی ها آشنا بودم عمل میهایی که با آنمخصوصاً به دستورالعمل .کردکه ذهنم را آرام می

 .کردم دیگر خ*را*ب کاری نکنم می

کشید. هنری قرار نبود تا غروب بیاید؛ اما من و ا ابد طول میرسید فرا رسیدن دوشنبه ت به نظر می

ی مارویک رفتیم. درحالی که من و آنا برای ناهار کمی ساندویچ آماده لوکاس، هر دو، زودتر به خانه

 :ها را بررسی کند. پرسیدمکردیم، لوکاس به سالن غذاخوری رفت تا دوربینمی

 ای؟ زدههیجان -

 .انداختای باال شانه

 بیشتر مضطربم. اگه اوضاع رو بدتر کنه چی؟  -

 .پوزخندی زدم

 .خواد، به نفعشه این کار رو نکنهاگه پولش رو می -

 .توانستم حدس بزنم چرارسید و فکر کنم میآنا خندید. حالش خوب به نظر می

 ها چطور پیش می رن؟ عروسک -

ان. چند مدل جدید رو امتحان کردم. فکر بامزهعالی! دیشب این سری جدید رو تموم کردم. واقعاً   -

 .کنم مردم خوششون بیاد

 .ل*بش را گ*از گرفت

 ازت بپرسم؟ می تونم یه سوال احمقانه _
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 .تر باشه. بپرس تونه احمقانههای من که نمیاز سوال -

 کنه که آدم لوکاس از عروسک خوشش میاد؟ منظورم اینه که اگه یه عروسک بهش بدم، فکر می -

 ام؟ عجیبی

 .هایم را به سمت آنا باریک کردم چشم

 خیلی باهاش صمیمی شدی؛ مگه نه؟  -

 .کردهایم نگاه نمیهایش نشست. به چشمها و گونهرنگ صورتی روشنی، بر گوش

خواستم به عنوان تشکر چیزی بهش بدم؛ اما نه، منظورم اینه که اون تمام وقتش رو گذاشته. می -

 .یزی ندارم ها چواقعا جز عروسک

 .ای زدمبا آرنجم به او سلقمه

بندم اگه از طرف تو باشه، حتماً خوشش از اون آدما نیست که از عروسک خوشش بیاد؛ اما شرط می -

 .میاد

 :لوکاس به چهارچوب درِ آشپزخانه کوبید

 !هی -

چیدم و با   تر برگشت. ساندویچ را در دیسی که آماده کرده بودیم ای سرخآنا یکه خورد و با چهره

 .هایم را پاک کردم ای دستپارچه

 خبر؟ چه -

 ها شکسته. دیشب چیزی نشنیدی آنا؟یکی از دوربین -

 .های آنا گرد شدند چشم

ام. کدومشون دن. واقعا شرمندهکنم وگرنه مدام صدا میها صداشون رو قطع مینه؛ اما شب -

 شکسته؟

 .به سمتش سنگ پرت کردههمون که تو ایوون بود. به نظر میاد که یکی   -

سمت جلوی خانه رفتیم تا دیگر انداختیم. سریع از کنار لوکاس رد شدیم و بهمن و آنا نگاهی به هم

ی فلزی به دیوار وصل بود؛ اما لنز چنان با یک پایهآسیب وارد شده را بررسی کنیم. دوربین هم
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 .ها پیدا کردم و بزرگی را کنار پلهاش خرد شده بود. نگاهی به ایوان انداختم و سنگ تیز  جلویی

 کنی؟ کار آدم بود؟ چی فکر می -

 .اعتنایی باال انداختهایش را با بیلوکاس دست به س*ی*نه شد و شانه

 .بندم دیروز بعد ازظهر سالم بود شرط می -

 .کنممن زیاد خیابان رو نگاه نمی -

 .ای به من انداختآنا نگاه عاجزانه

 ئول رو ندیدی؟ تو اخیرا ماشین را -

 .کردمنه، من هم زیاد به خیابون نگاه نمی -

 .دستانم را در موهایم فرو کردم

جا بمونید و منتظر شینه. شما اینها پشت پنجره میها شبپنی، اون سمت خیابون، بعضی وقت -

 .پرسمرم ازش میاحضارگر روح باشین. من سریع می

 

______________________________ 

1_ Henry Lobbs 
 **** 

برخالف مالقات  .رفتم، آنا و لوکاس به داخل برگشتند سرعت به آن سمت خیابان میدرحالی که به

ام باز نکرد. مجبور شدم حدود یک دقیقه با مشتم به در بکوبم تا قبلی، پنی، در را با اولین ضربه

ی یک شکاف باز کرد. مجبور شدم اندازههایش را در راهرو شنیدم. در را فقط به  که صدای قدماین

 .کرد، ببینمکنار دیوار خانه تکیه بدهم تا یک چشمی که مرا از شکاف در تماشا می

 ست؟سالم پنی. بد موقع -

 .دم امروز صحبت نکنمآره. ترجیح می -

 .لحنش خشک بود

 !اوه -

 .ی را رد کندای ساکت شدم. هیچ وقت ندیده بودم که پنی فرصت خبرچیناز تعجب لحظه



           

                                 www.taakroman.ir 

 the house next door ی/ انه بغلرمان خ   

 کاربر انجمن تک رمان زهراخداشناس  

  
   

 
118 

 

ببخشید. فقط یه سوال دارم. جدیداً یه ماشین قرمز دودر، تو این خیابون ندیدی؟ مخصوصاً  -

 دیشب؟ 

 .نه  -

 :بست. دستم را دراز کردم تا در را به رویم نبندد، صدایم را پایین آوردمداشت در را می

 پنی چیزی شده؟ کاری کردم که ناراحتت کرده باشه؟ -

 .نه  -

 .اش کمی کمتر شده بود. مکث کرد د بود؛ اما لحن خشکچنان سر هم

کنم ست. یه چیزی راجع به اون خونه درست نیست. دیگه نگاهش نمیمشکل از تو نیست، از خونه -

 .کنم ازش دوری کنیو به تو هم پیشنهاد می

 ...من  -

ای سنگی پوشیده دیواره  .ی مارویک نسبت به معمول ناخوشایند نبودبه پشتم نگاهی انداختم. خانه

های کشیده و سقف سفالی ناهموارش ترسناک بودند؛ اما آنها های مات، پر*دهاز درخت مو، پنجره

 .کردند تا از خود برانندبیشتر مرا به خود جذب می

 چه مشکلی داره؟  -

 .رسید تمایلی به جواب دادن نداشتنظر میچشمان ریز پنی، صورتم را برانداز کرد. به

خوام قاطی این ماجرا بشم. جو، تو دختر باهوشی هستی. بگم که نمی تونم بهت؛ اما مینمی دونم _

 .که اون خونه گرفتارت کنه، ازش فاصله بگیرقبل از این

 :ای مکث کرد؛ سپس اضافه کرد لحظه

 .شه که به خیابون نگاه نکردم. خداحافظ شه. چند روزی میماشین دودری ندیدم؛ اما این دلیل نمی -

های پنی را به خودم نگیرم؛ اما شدن در، قدم به عقب گذاشتم. سعی کردم حرفا م*حکم بستهب 

ترین کسی بود که من به عنوان یک دوست در چنان آزاردهنده بودند. بعد از آنا، پنی نزدیکها همآن

 .این خیابان داشتم

های ر فرو رفتم و پا در چمنشدم به فکطور که از خیابان رد میحاال هیچ راه برگشتی نبود. همان
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اش را توانستم مثل پنی، آنا و خانهنمی .خشکیده گذاشتم. تا االن هم خیلی زیاده روی کرده بودم

ها وجود ندارند. لوکاس در ایوان بود و دوربین را از توانستم تظاهر کنم که آننادیده بگیرم. نمی

 .اش جدا می کردپایه

 موفق شدی؟  -

 .نگاه نکرده بود  نه، خیابون رو  -

 .ابرویش را باال برد 

 مگه خبرچین شهر یا همچین چیزی نبود؟ مریض شده بود؟  -

 .جورایییه -

رفتم او به خواستم وارد جزئیات شوم و لوکاس هم اصراری نکرد. درحالی که به آشپزخانه مینمی

ن که صدا را شناختم در هال کردن ادامه داد. نجوای زمزمه مانند آرامی در خانه پیچید. همیومهرهپیچ

کرد. آنا با سینی ساندویچ در ایستادم. همان الالیی موزون غمناکی بود که مدام مرا تسخیر می

که از کرد، از آشپزخانه بیرون آمد. بیشتر برای ایندستش، در حالی که آهنگ را زمزمه می

 :کردن دست بردارد، پرسیدمزمزمه

 تموم شد؟ -

 .تونیم با خیال راحت منتظر احضارگر بمونیمکردم؛ پس می  آره، تمیزکاری هم -

های همگی از هشدار .ها را به سالن غذاخوری برد و سینی را کنار تجهیزات کنترل گذاشتساندویچ

شد و چنان عوض میوقفه خسته شده بودیم و روز قبل دستگاه را خاموش کردیم؛ اما صفحه همبی

ی پشت حیاط در حرکت بود. ایستادم و به صفحه زل زدم. منظره  ی باال، هال وبین راهروی طبقه

جلو خم شدم. سعی  پشت حیاط تغییر کرده بود. چیز بلندی از درخت پشتی آویزان شده بود. به

ی باال تغییر کرد. آنا کردم از میان تصویر درهم، شکلش را تشخیص دهم؛ اما تصویر به راهروی طبقه

 :پرسید 

 این چیه؟  -

ای در هال ثابت ماند؛ سپس به پشت حیاط ی صبر کن باال بردم. صفحه لحظهبه نشانه  دستم را 
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 .ای که از درخت آویزان بود به آرامی چرخیدبرگشت. سایه

 !یه چیزی تو حیاطه -

دنبالم آمد. سریع در پشتی را باز کردم. قلبم از صفحه رو برگرداندنم و در خانه دویدم. آنا به

کوبید. به درخت باالی قبر حیوانات خیره شدم. چیزی آنجا نبود. بغض گلویم را قورت دادم و با می

توانستم جایی که آن سایه آویزان شده بود را تصور کنم. به احتیاط پا در باغ گذاشتم. دقیقا می

. طناب درخت نزدیک شدم. کف دستم عرق کرده بود و پوستم مورمور شده بود. به درخت خیره شدم

سوخته در چوب تیره مدفون شده بود. خطی در پو*ست درخت به جا گذاشته بود و آن را خراشیده 

سرد بودند، حتی سردتر از باد  .کردند. روی نوک پایم ایستادم تا لمسشان کنمو ناهموار می

 .زمستانی

 !جو -

هایش را از نگرانی درهم آنا، داخل چهارچوب در پشتی خانه ایستاده بود، به آن تکیه داده و ابرو

 .کرده بود 

 .زنه، فکر کنم احضارگر اومدهشنوم که لوکاس با کسی حرف میمی -

ای به انگشتانم اجازه دادم که بر چوب خراشیده جاخوش کنند. سپس عقب کشیدم. برای لحظه

 .توانستم جلوی لرزیدنم را بگیرمگشتم، نمیی مارویک برمیطور که به خانههمان

 

____________________________ 
 **** 

 «فصل هفدهم

 

 

وقتی با هنری البز دست دادم، به این نتیجه رسیدم که انتخاب خوبی کردیم. او کامال سر وقت رسیده 

بود. لباس رسمی پوشیده و با خودش کیف دستی آورده بود که مورد تایید لوکاس بود؛ اما قدش 

کرد. نسبت به کارش از هر انسانی بود و این به آنا کمک می  زد. آن مرد بی آزارتر کوتاه بود و تپق می
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به ی خوبی بود. قبل از شروع کار، از ما خواست راجعرسید که این نشانههم مشتاق به نظر می

 .تجربیاتمان صحبت کنیم

ای از میز شام که عاری از تجهیزات کامپیوتری بود جمع شدیم. هنری یک دفترچه دور گوشه

 :اش باال کشید و گفتدکار درآورد. قاب ضخیم عینکش را روی بینییادداشت وخو 

رسه که حوادث کنم؛ اما اکثر اوقات به نظر میلطفا فکر نکنین که حرف هاتون رو باور نمی -

ها رو در نظر نگیرم که وقتتون رو تلف کنم اول اونغیرطبیعی دالیلی کامال طبیعی دارن. سعی می

 .نکنم

 .ند کردلوکاس دستش را بل 

های خودم دیدمش. خوشحال من هیچ وقت به این جور چیزها اعتقادی نداشتم؛ اما بعد با چشم -

 .کنم که بتونین ای براش پیدا کنین؛ اما فکر نمیشم اگه توضیح دیگهمی

 .کنیمنه خب؛ ولی حداقل تالش می -

 .هنری کاغذهایش را جا به جا کرد

 .یادتون میاد رو برام تعریف کنین کنیم. هر چیزی کهاز اول شروع می -

کرد. کردیم، هنری به سرعت یادداشت میطور که به ترتیب خاطراتمان در خانه را تعریف میهمان

 .ها دیدیم، خیلی مشتاق شدوقتی گفتیم زنی در دوربین

 تونستید ضبطش کنین؟ -

 .سمت صفحه تکان دادلوکاس سرش را به

که به کار افتاد، محض ایند، دستگاه ضبط رو فعال نکرده بودم. بعد بهمتاسفانه نه. توی اولین برخور  _

 .ی اون رو ظرف یه ساعت سوزوند ها، کل حافظهحرکت مداوم دکمه

 .حیف شد. لطفا ادامه بده -

هایم از خانه من احساس بدی را که وقتی پا در عمارت گذاشتم، حس کرده بودم، طوری که گربه

 .دادند، را تعریف کردمبه فضایش نظر میها راجعچطور مشتری  کهکردند و ایندوری می

 .رسیدکه پیک موتوری به نشتی گ*از اشاره کرده بود، مشتاق به نظر میهنری از شنیدن این
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تونه بدون اینکه ساکنان خونه متوجه بشن، باعث این دلیل غیرممکنی نیست. نشتی گ*از می -

کنم کنم ببینم چیزی پیدا میها رو بررسی میگاه اوردم. اتاقتوهم و احساس جنون بشه. من یه دست

 .یا نه

 .توانست، با فاصله از هنری نشسته بود. به جلو خم شد تا سوالش را بپرسد آنا تا جایی که می

 کار کنیم؟و آه! اگه روح باشه چطور؟ بعد چی -

تا قصد و نیتش رو بفهمیم. اکثر   کنم با روح ارتباط برقرار کنمبه شما بستگی داره خانم. سعی می -

شه روح رو از بین برد یا با چند روش ساده اون رو متقاعد به رفتن کرد؛ اما اگه به این نتیجه اوقات می

 .ات زندگی کنهچنان تو خونهرسیدیم که روح شروری نیست، شاید بهش اجازه بدی که هم

آزاری ته بود افتادم. آنا معتقد بود که روح بیی مرگباری که هلن در آینه به من انداخیاد نگاه خیره

 .خواستم که حق با او باشد؛ اما باورش برایم سخت بودشدت میاست و من هم به

نظر شم، بعد از چند عامل طبیعی صرفجا رو بگردیم، ببینم چه چیزی متوجه میاول باید این -

 .کنممی

 .ها را برداشتده بود و دوتا از آنهنری قفل کیفش را باز کرد. چند دستگاه کوچک آور

 .این یه نشانگر گازه -

 .اولی را باال نگه داشت

تونه ها فرکانس پایین میکنه. بعضی وقتو این امواج با فرکانس پایین، مثل گ*از رو ضبط می -

 سری به این اطراف بزنم؟   شه یهمون بزند. میگول

کرد تا عدد دستگاه را بخواند و آن را یادداشت ی مکث میکل خانه را به او نشان دادیم. او در هر اتاق

 .کند

ای خواین تو خونهی خوبیه. شما که نمیجا که از نشانگر واکنشی دریافت نکردیم که نشونهتا این -

 .که نشتی گ*از داره زندگی کنین 

ناالن کج کردیم. هنری های ی پایین رفتیم؛ سپس مسیرمان را به سمت راه پلههای طبقهسمت اتاقبه

 :در پاگرد ایستاد و از ته گلویش آرام زمزمه کرد. لوکاس پرسید
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 چی شده؟  -

 .هنری دستی به گ*ردنش کشید 

 .آه! کامال مطمئن نیستم. یه لحظه اجازه بده -

 .کرد، سرعتش کم شدطور که در راهرو حرکت میهمان

رفت، کم.کم آن طور که جلوتر می؛ اما هماندر چند اتاق اول، دستگاه را جلوتر از خودش نگه داشت

دانستم چه چیزی توجهش را جلب کرده بود؛ حتی قبل از آن که به آن برسد. هنری را پایین آورد.می

با دستش درِ انتهای سالن را هل داد و داخل اتاق آبی رفت. به اطراف خیره شد. چشمانش تهی و 

 .اش گذاشتمکردنش دستانم را دور شانهآرامتر شد. برای فکش سست شد. آنا به من نزدیک

 ...جا بود اون این -

سمت دیوار صدای هنری لحن عجیبی پیدا کرده بود. دستانش را دراز کرد و انگشتان لرزانش را به

 .گرفت

شون کرد. کلی طول کشید تا درشون جاییه که ری زنجیرش کرد. داخل دیوار پیچجا هموناین -

 .بیاره

ی آبی، همان جایی که هنری اشاره کرده بود، نگاه به کاغذ دیواری پوسته پوستهمضطرب شدم. 

 .انداختم. دو سوراخ کوچک سیاه، درون کاغذ دیواری نزدیک به زمین بود

 **** 

 ...خواست ری چیزی به دست بیارهنمی -

 .های هنری شدت گرفت. رویش را از دیوار برگرداند و به پنجره نگاه کردنفس

کرد؛ پس پرید. بهتر بود خودش رو نابود ز با ارزش. چیزی که عاشقش بود و ری نابودش مییه چی -

 .کنه تا چیزی که عاشقش بود رو بهش بده

زد، صدایش اش پریده و خیس عرق بود. وقتی حرف میسمتمان برگشت. رنگ از چهرههنری به

 .دار و لرزان بودخش

 .باید از این اتاق بیرون برم -
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 .باشه -

سمت در هدایت کرد. من و آنا کنار رفتیم تا راه را برایش باز ی هنری را گرفت و او را بهلوکاس شانه

که آن کنیم. پشتمان را به چوب قرمز تیره چسباندیم تا در آن فضای تنگ جایی باز کنیم. قبل از این

زندانی کرد و او هم به   ی پایین دنبال کنیم، نگاهی به هم انداختیم. پس ری هلن رامرد را تا طبقه

زد چه بود؟ سالمت زندگی خودش پایان داد. پس آن چیز با ارزشی که هنری راجبش حرف می

 روانش؟ شاید آزادیش؟

سمت اتاق آبی چرخیدم، در انتهای راهرو مکث کردم. نگاه کسی را پشت سرم حس کردم. وقتی به

ی پایین به آشپزخانه برد. مرد پیر در بقهکنان بسته شد. لوکاس هنری را از طهمان لحظه در ناله

پاشید. چند کشید و به صورتش آب میسختی نفس میحالی که روی ظرفشویی خم شده بود، به

 .سمتمان برگردد؛ اما وقتی برگشت، کمی رنگ به صورتش آمده بوددقیقه طول کشید تا به

 .بابت این موضوع متاسفم -

 .رمق بود جیبش درآورده بود، پاک کرد. لبخندش بیی کوچکی که از  عینکش را با پارچه

ها گیرم. مادربزرگم توی این جور کارها بهتر بود. بعضی وقتطور تحت تاثیر قرار نمیاکثر اوقات این -

جا افتاده. برای من بعضی تونست با قدم زدن تو یک اتاق فوراً متوجه بشه که چه اتفاقی اونمی

 .کننسرعت به ذهنم خطور مین و بهها ناگهان به سراغم میا وقت

 :گفتم

این حتماً باید هلن باشه. پریدن از اون پنجره باعث مرگش شد. همسرش اون رو پشت حیاط دفن  -

ها می گن هلن تسخیرش کرد تا خودش رو کرد؛ اما چند ماه بعد خودش رو حلق آویز کرد. بعضی

 .بکشه

 .هنری با دقت عینکش را جا به جا کرد 

 دونید کجا دفن شده بود؟جاییه. میانتقام جو. این تشبیه، همهعروس   -

 .زنیم کجا باشهصد درصد مطمئن نیستیم؛ ولی حدس می -

ی کم ارتفاع نور خورشید را تیره و تار کرده بودند و نسیم هنری را به باغ پشتی بردیم. ابرهای تیره
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داخت. زیر درخت پیر پشت خانه ایستادیم و ان سردی که در زیر ژاکتم رخنه کرده بود، مرا به لرزه می

 .، اشاره کردمی خاک نسبتا برآمدهمن به پشته

 .ها رو پیدا کردیمهای حیوانی استخوناین همون جاییه که همه -

 .هم گره خوردهایش را بست. ابروهای پرپشتش بههنری چشم

 .نینجا چیزی حس کنم. لطفاً یه لحظه صبر کتونم اینبله، بله. می -

اش به خطی های به هم فشردهسمت زمین گذاشت. ل*بهایش را بهفضا را دور زد. یکی از دست

هایش را جوری روی شکمش گذاشت که انگار مشت تبدیل شد. سپس ناگهان به عقب افتاد. دست

 .خورده بود

 هنری؟  -

؛ اما چیزی باال نیاورد. لوکاس به او نزدیک شد؛ اما احضارگر دستش را باال برد. مردد ماند و عق زد

 :پرسیدم

 خوای برگردیم داخل؟می -

گذاشت، من هم بازوی سری تکان داد. در حالی که لوکاس بازویش را زیر بازوی چپ هنری می

راستش را گرفتم. و هر دو او را به سمت خانه بردیم. دوباره به آشپزخانه برگشتیم. هنری برای بار 

رفت. لوکاس به ی بلوزش ور میرسید و با لبهآنا مضطرب به نظر میدوم روی ظرفشویی خم شد.  

فشرد. هنری ایستاد. هایش را به هم میدیوار تکیه داده، دست به س*ی*نه ایستاده بود و ل*ب

 .صورتش سرخ و خیس بود 

کنم با اطمینان بتونم بگم آره. یک روح ساکن این خب، این مطمئنا چیز مهمی بود. فکر می -

 .ست و مخصوصاً از حضورم خوشش نمیادخونه

 :پرسیدم

 جا چه اتفاقی افتاد؟ اون -

گن کنن. بهم میها ارواح باهام ارتباط برقرار میسعی کردم باهاش ارتباط برقرار کنم. بعضی وقت -

ها کنن؛ اما اون هیچ کدوم از اینان یا برای رفتن درخواست کمک میخوان و چرا تو زمینکه چی می
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زدگی شدیدی درونم احساس کردم. خب، بیشتر به خاطر جنسیتیه که خواست. حس پسمیرو ن 

 .ام. اون از مردها متنفرهمعرفش

 :آنا زمزمه کرد 

 .اگه همسرش اون رو زنجیر کرده، منطقیه -

 :لوکاس گفت 

؛ اما جا بودم چندتا خراش سطحی رو بازوم افتادجام. اولین شبی که اینمن اآلن چند روزه که این -

 .ای باهام نکردفقط همین. کار دیگه

 .ای که به او دادم خشک کردهنری صورتش را با حو*له

تر تحت تاثیر کسایی که خاطر اینه که تو کامال مخالف این موضوع هستی. ارواح راحتنه، به -

. تو نداری؛ هایی ان که به ارواح اعتقاد دارنها همون آدمگیرن. اینها هستن، قرار میپذیرای اون

ای نداری؛ اما ته دلت منتظر یه دلیل علمی گی اعتقاد داری؛ چون درحال حاضر چارهکامال نه. می

 .هستی که به تموم این مزخرفات ماورایی خاتمه بده

 .لوکاس ابروهایش را باال برد

 .شدید شاید شما باید در عوض یه روانشناس می -

 .ی ریزی کردهنری خنده

ترین تو شکاک .تونم شخصیتت رو از یک مایلی بفهممها هم خوب نیستم. فقط میقدراوه، اون -

ها که با پاکسازی کنار میان چون همسرشون ترسیده؛ اما شوهری هستی که تا به حال دیدم. از اون

که چرا یه خودکار شناور تو هوا دیدن، وجود داشته کنن باید دلیل مناسبی برای ایندر خفا فکر می

 .باشه

 :هنری به صندلی اشاره کرد 

 اجازه هست؟  -

 .نشست، آهی کشیدطور که روی صندلی میآنا سریع سر تکان داد. احضارگر همان
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جا بمونین، کمتر قدر بیشتر اینکنه. هرچه، آره. شک طبیعی شما فعال مثل یه سپر عمل میپس -

 .کار کنیمبگیریم که با روحتون چیذاره؛ اما بیایین راجبش صحبت نکنیم. باید تصمیم  تاثیرگذار می

 **** 

ای به که صحبت کند، لحظههای دور میز آشپزخانه، نشستیم. هنری قبل از اینهر سه، روی صندلی

 .دستانش خیره شد

ترین راه اینه که معموالً برای واکنش نشون دادن به یک روح، چهار روش وجود داره. اولین و آسان -

شید، احساس سرما ها ذاتا آروم هستن. شاید وقتی وارد یک اتاق میوحش بگیریم. اغلب رنادیده

ها مشکلی ندارن جور مواقع خیلی از خانوادهکنه. در اینکنید یا احساس کنید که کسی نگاهتون می

حال خودش رها کنن و حتی بیشتر اوقات بعد از یک مدت حضورش رو فراموش که روح رو به

تر از کنیم. هرچند که من معتقدم که روح خاص شما، هلن، یکم خشن  تونیم امتحانش می .کننمی

 .ش گرفتاونه که بشه به راحتی نادیده

 .ام گذاشتمهایم را زیر چانهدست

 ان؟ راه کارهای دیگه چی -

دومی اینه که اسباب آسایش روح رو فراهم کنیم و اون رو تشویق به رفتن به زندگی دیگه کنیم.  -

ی رفتن باشه و شک و تردید یا ترس، اون رو پایبند به ده که روح آمادهجواب میاین فقط زمانی  

ده. من جز خشم و کینه هیچ ترسی توی روح شما احساس زمین نکرده باشد. این برای ما جواب نمی

 .نکردم. سومین راه اینه که حلقه رو متوقف کنیم

 .لوکاس دستش را بلند کرد

 های عادی این اتاق توضیح بدید؟ی آدمببخشید، امکانش هست که برا -

 .ی لوکاس شده باشدی تیکهرسید که هنری متوجهنظر نمیاز زیر میز لگدی به پایش زدم. به

کنن. این توضیحی برای ها دائماً تکرارش میی خاصیه که به مرگ روح گره خورده. اونحلقه، لحظه -

تونه این باشه که کسی که به قتل رسیده مثالش می .شهاس. این چرخه دائماً تکرار میاصطالح حلقه

ای رو که قاتل هنوز بهش چاقو نزده بود رو دوباره به یاد بیاره یا روحی از ره تا لحظهاش میبه خونه
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ی شه. اگه حلقهشه؛ اما وسط راه، جایی که ماشین توی دنیا زیرش گرفت، ناپدید میخیابون رد می

تونه باشه که با یک ایط، امکانش هست که نابودش کنین. مثالش این میروح رو بدونید، بسته به شر 

شه برین؛ اما قبل از اینکه اون رو زیر بگیرین، ترمز کنین. ماشین به سمت روحی که از خیابون رد می

ها از این لحظه استفاده ده و چون اونکنه، تغییر میای رو که روح تو ذهنش بازسازی میاین لحظه

ره.  ره و به سادگی به زندگی بعدی میاش از بین میی ارتباطیتا در دنیا ساکن بشن، زنجیرهکنند  می

 دونی عزیزم؟ ی هلن رو میحلقه

 .پاچه به من نگاه کرد آنا دست

 ...من  -

 .گلویم را صاف کردم 

اطی ش یک ارتبزنم حلقهست که به این خونه اومده. منظورم اینه که حدس میآنا فقط چند هفته   -

 .وقت این رو ندیدیم شدن از پنجره داشته باشه. اما ما هیچبا پرت

 .ای باال انداخت هنری شانه

ش کنن. هاشون رو هر روز به یاد میارن. بقیه شاید هر ده سال یک بار تجربهها حلقهبعضی از روح -

تونیم انجام کردنش کار خاصی نمینابودش رو همیشه یادآوری کنه، برای اگه هلن دوست نداره حلقه

 .شه که به آخرین راه حلم رو بیارم: پاکسازی بدیم. این باعث می

 بینین؟آره، این خونه به پاکسازی نیاز داره. گرد و خاک رو نمی -

که مطمئن اش را از من برگرداند. با اینای کرد و صندلیتر لگد زدم. نالهپای لوکاس را کمی م*حکم

 :که لوکاس منظورش را فهمید؛ اما هنری صبورانه گفت   بودم

 

کنیم روح رو به اجبار از خونه بیرون کنیم. از دود گیاه پاکسازی روحانی. این روشیه که تالش می -

کنیم. این همیشه موفقیت آمیز نیست؛ اما بیشتر اوقات به مریم گلی و پاشیدن نمک استفاده می

 .ی کافی موثرهاندازه

 .مان رنگ از صورت آنا پریدویمان را به سمت آنا برگرداندیم. از توجههر سه ر
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 کار باید بکنم؟م... من چی -

 .ای باال انداخت هنری شانه

طور که تونی با روح همونکنی میی شماست خانم و تصمیم هم با شماست. اگر فکر میاین خونه -

ش بشی و شاید درنهایت متوجه حلقه .یم تونیم اون رو به حال خودش رها کنهست زندگی کنی، می

بتونی نابودش کنی؛ اما اگه حضورش خیلی تهدید آمیزه، من وسایل مورد نیاز برای پاکسازی رو تو 

 .تونیم همین االن انجامش بدیممی .م دارمکیف دستی

 .سمتش خم شدمآنا نگاه مضطربی به من انداخت. به

 کار کنی؟ خوای چیمی -

 چه نظری داری؟   دونم. تونمی -

 .هایم را با دقت انتخاب کردمتوانستم حرفتا جایی که می

خوای قدر که تو میکنم هلن اونکردن با روح مشکلی نداری؛ اما فکر نمیدونم که با زندگیمی -

 .خوای باهاش تنها زندگی کنیآزار باشه و نگرانتم که میبی

 ...پس -

 .کردمآره، پاکسازی رو امتحان می -

 .سمت هنری سر تکان دادآب دهانش را قورت داد و به

 .دیم. همون پاکسازی لطفاًخیلی خب. آخرین راه رو انجام می -

 .ی هنری با لبخندی از هم شکفت چهره

 .البته؛ بیاین شروع کنیم -

 

_____________________________ 
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 «هجدهم فصل

 

 

 

 دو  و   کرد باز  را   قفلش.  برد بود،  کامپیوتر   کنار  که اش دستی کیف پیش  غذاخوری،   سالن  به را   ما  هنری

 :داد  توضیح .  درآورد  پالستیکی  مات  بزرگ  بطری  یک  و   گیاه  شاخه

 ...نمک -

 .کردند   خشخش  درونش  داد،می  تکان را  بطری  که طورهمان  نمک،  هایدانه

 و شدمی  استفاده  بود،  افتاده  اتفاق شوم  حوادث  توشون   که   جاهایی  پاکسازی و  تمیزی   برای   قدیم   از  -

 ...رو  گلی مریم  گیاه

 .گرفت  باال را   گیاه

 .نمیاد  خوششون   بوش  از هااون.  کنن  رفتن   به   مجبور   رو  ارواح   تا   سوزوننمی -

 .داد تکان  سر پذیرایی  سمت به  و   کرد   فرو  ژاکتش   جیب  در را  هاآن

 .بره بیرون  راحت   که   کنهمی  کمک  روح  به  کنید،   باز رو  ها پنجره و  در   و   کنید   لطف همگی  اگه  -

. گرفتم  عهده  به   را   رختشویی  اتاق  و آشپزخانه  هایپنجره  بازکردن من.  شدیم  پخش   خانه  در   مطیعانه 

 داخل  هاحشره  کهاین  به راجع  که   شنیدم   را صدایش  وضوح  به. رفت  هال   سمت به  کنارم   از   لوکاس 

 مبلمان   بین  از .  رفتمی هاخواب  اتاق  سمتبه. رسیدم  آنا به دوم یطبقه  در .  کردمی  غرغر   آیند، می

 .دیدممی  اشچهره  در   را   نگرانی.  کردمی  باز  را  ها پنجره  و شدمی  رد   رفته   رنگورو   و  کهنه 

 نداری؟   مشکلی   که  موضوع   این  با -

 نه؟   مگه   بود؛ کار  بهترین این.  نه هوم؟ -

 .لرزید و  گذاشت  باز  ی پنجره  یطاقچه  روی  را  هایش دست.  کرد  مکثی

 ...فقط   من  -
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 .بده  ادامه  -

 خونه   این.  کنیم  رفتن  به   مجبور   رو   اون  که  ستظالمانه  کنممی  حس  اما  ست؛احمقانه  که   دونممی -

 .بود اون  مال   باشه، من   مال کهاین  از قبل

 بوده  نشسته  ها آن روی  مدت  چه  باید  هلن  که کردم   فکر   این   به  و  انداختم  نگاهی قدیمی مبلمان  به

 .باشد 

 اجاره  پول .  ایخونه  این  صاحب  االن   تو.  کنه رها رو  ش گذشته  باید  اون  اما  داری؛ حسی  چه   دونممی -

 !دهنمی هلن که  رو

 .کرد  حلقه   دورش را   هایشدست و گرفت  فاصله  پنجره  از .  کرد  ریزی   یخنده  آنا

 .کنم بدی  حقش   در   خوام نمی. داشت  سختی  زندگی  واقعاً  اون -

 .انداختم  باال   ای  شانه

 بهتر  براش شاید  بود، عصبی  و   ناراحت  دنیا،  این تو مدت  این  تمام   اگه.  باشه  خوبی  چیز   این  شاید -

 برای   پاداش  جور  یک .  باشه انتظارش  در زیباتری  چیز  بعدی  دنیای توی  شاید.  بره  جا این  از   که باشه

 .هاشرنج  تحمل

 .آره -

 .کشید  آهی آنا سپس   شدیم؛   خیره  قدیمی  هایمبل  به  ایلحظه  برای

 .باشه  داشته  حقیقت  این  امیدوارم واقعاً -

 ما  به هنری. بودند  منتظر   راهرو  در هنری و لوکاس. برگشتیم  پایین   ی طبقه  به و کردیم  باز  را  هاپنجره

 .زد  لبخندی

 این؟ آماده  همه  -

 .کنیممی  شروع  بگید،  شما   که   هروقت. بله -

 و   گرفت  آتش   هایش برگ. زد  آتش   را   گیاه  های دسته  از   یکی نوک  و   درآورد   را   کبریت   ی جعبه  هنری

 .گرفت  را  اشبینی هایشدست  با  آنا .  فرستادمی هوا  به   معطر   دود  هایحلقه  و   دودکردن  به کرد  شروع

 .داره عجیبی  بوی -
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 :گفت   رویی خوش  با  هنری

 .کنیم  شروع  بیاین.  کننمی  رو   فکر  همین  هم   ارواح -

 دود  بپاشد، نمک هاپنجره  ی طاقچه  و  در   اطراف   که این  از قبل  و کردمی  حرکت   ها اتاق در آرامی به او

 :کرد می صحبت  آرام و مالیم صدایی با زد،می  قدم   که  طور همان.  کردمی  پخش   فضا  در   را

 .نداری  جایی   خونه   این  توی  دیگه   تو .  رفتنه  وقت .  نداری  جایی   خونه   این  توی  دیگه  تو  -

 گشت برمی  عادی   حالت   به   چراغ   که   طور همان. زدند  سوسو   هاچراغ.  رفتیم  نشیمن اتاق  به   راهرو   از

 پخش  بیشتری دود  المپ  اطراف کرد،می  زمزمه چنانهم کهاین  با  هنری .  کردیم  نگاه  المپ  به   همگی

. بود چسبیده  من به حکم*م آنا کردیم،می  دنبال  غذاخوری   سالن  سمت به  را   هنری   که   طورهمان. کرد

 کنم  احساس شدمی ساطع  او   از   که   را  اینگرانی  توانستم می  تقریبا .  بود  پشتمان   کم  ی فاصله با  لوکاس 

 که طورهمان  هنری . بود گرفته  کم   دست   را   امعمهپسر اعتقادات ماناحضارگر که  کردم می  تعجب   و

 .پاشیدمی  پنجره یشیشه  کنار   را  نمک   بلورهای   زد،می  دور را  میز

 .نیست  جا این  تو  جای.  رفتنه  وقت  -

 شروع  آهنگ  تا  ماندم  منتظر.  بستم را  هایمچشم.  شد  بلند  موسیقی  اتاق  از آرامی،  نت  تک  صدای 

 .نیامد  صدایی  اما  شود؛

 اما  زد؛   را   هاکلید.  بودند  قطع   هایشبرق. کند  باز  را   موسیقی  اتاق  در آرنجش با  تا  زد  دور را  میز   هنری

 .ماند  خاموش   چنانهم برق

 .نیست   جا این  تو  جای -

 از   قبل   سه،  هر . بود  من   از   ترنترس او که  رسیدم   نتیجه  این   به   ، گذاشت تاریکی در پا  هنری  وقتی

 بازوهایم گذاشتم،می  موسیقی  اتاق  در پا  که  طورهمان.  انداختیم هم  به   نگاهی   کنیم،  دنبالش  کهاین

 پوستم روی  را  هایم دست و  گرفت   فرا  را   وجودم  لرز .  زدممی  قدم   عنکبوت   تار  در  انگار .  شدند  مورمور

 .کشیدم

 .بود  کرده  پر  را  صورتش   عرق  قطرات.  برد  پایین   را   پرپشتش   ابروهای .  چرخید  آرامی به هنری

 .شدمی  نواختن مشغول  ها ساعت.  داشت  دوست  رو  اتاق   این -
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 :برد باال را   صدایش

 .رفتنه  وقت !  هلن  -

 *** 

 

 بعد  اما  دیدم؛   شان پشت  ایسایه  کردم  فکر  لحظه  یک.  خوردند  تاب   و   پیچ  بیرون  به   باد   در   ها ده* پر

 .بود  شده   ناپدید

 باال را  گیاهانش  هنری .  فشرد  را   بازویم آنا. آمدمی  فلز   جیلینگجیلینگ  صدای  باال، یطبقه  در   جایی

 خشیخش  گلی  مریم  گیاه.  وزید  ها برگ میان  تندی باد. کند  پخش  اتاق   اطراف  را  دودشان  تا  گرفت

. انداخت نگاهی هنری. ریخت  فرش   روی  غبارش و گرد  و   شد   تبدیل  پودر  به   هنری   های دست در کرد،

 .کشید اشیقه  روی  را   انگشتانش. آمدندمی  چشم  به بیشتر هایشعرق

 ! نداره امکان  این !  افتاد می  اتفاق   این  نباید!  چی؟  -

 تصورشان توانستممی  بستم، را  هایم چشم  وقتی. شدندمی  تر نزدیک هاپله  به   ها زنجیر  حرکت   صدای 

 زمین   روی  را  سنگین   زنجیرهای  خیره،  چشمانی  و   پریده  رنگ  پوستی با  مشکی  مو  زنی  که   کنم

 .برگشت  غذاخوری  سالن   در سمت  به   هنری .  کشیدمی

 .کشهنمی  طول   خیلی .  دارم  دیگه   ی دسته یه  -

 هنوز  آمد،می  پنجره از  که   نوری  لطف   به. شدند  قطع  هابرق  تمام .  پیچید خانه  در   بلندی  یجرقه  صدای 

 بودند، شده  ترتیره  ها سایه.  بود مشخص  کامالً  فضا،  در آمده  وجود  به تغییر  اما  ببینم؛ توانستممی

 حکم*م ناگهانی صدایی  با  هازنجیر.  بودند  افتاده  ها مبل  روی   و   کردند می تاریک  را  اتاق  های گوشه

 گوش  و بودیم کرده  حبس  را   نفسمان ما  که  همانطور  و   ایستاد   در   چهارچوب   در هنری. شدند  کشیده

. شد  پخش  تنش،  در   عنکبوتی   تار  مثل  مورمورشدن  حس .  دوخت سقف  به   را   هایش چشم  دادیم،می

 با  لوکاس .  دویدم  سمتش به. افتاد  زانوهایش   به ایناله  با  و زد  عق.  شد  خم   و  زد   نفس نفس سپس

 .گذاشتم  اش شانه  روی   را   دستم.  بود سرم  پشت  کم،  یفاصله

 خوبی؟ !  هی  -
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 به رنگ  و   کشید می  نفس   سختیبه.  انداختم  لوکاس   به   نگاهی .  بود عرق  خیس   لباسش و  یخ   تنش 

 : گفت زنان  نفس   هنری . نبود  اش چهره

 ! ببرین بیرون  رو   من ...  بیرون  -

 .بده تکیه من  به .  باشه  -

 سه   هر  و   گرفتم  را   سمتش   آن  هم من  گذاشت،می  اش شانه  دور   را   بازویش  لوکاس  که   طور همان

 پیانو   سمت  به   نگاهی .  پیچید  فضا   در طوالنی  و بلند  نتی  صدای .  رفتیم  راهرو  سمتبه تلوخوران

 کهاین  جای به و ماند  باقی  کردم، می  فکر   آنچه  از  بیشتر   نت   صدای .  نبود اش نزدیکی  در   آنا   اما   انداختم؛

 غیرقابل   ترس  و   تهوع  احساس   و   پیچیدمی سرم   در آهنگ، متغیر  ریتم .  شد  بلندتر شود،  ساکت

 .دادمی  من   به وصفی

 عقب  به خواستمی  دلم  نه،*صح   این   دیدن   با .  شد  باز  آرامی  به شدیم،  نزدیک   ورودی   در به وقتی

 رفتیم،می  خشکیده  های علف  مقابل   ایوان،  به   که طور همان.  برود  بیرون  داشت  قصد   هنری  اما  برگردم؛

 .کردم  کمکش   کردم،می  حملش  هم   و   هدایت   هم   که   درحالی

 دوستم،  بعد  اما  شدم؛  شدیدی   اضطراب   دچار.  بود نیامده  دنبالمان  آنا اما  انداختم؛  نگاه سرم   پشت   به

 می   خودش  با را  هنری   کیف   آمد، می سمتمانبه  که  طورهمان آنا. شد  نمایان   خانه،  های تاریکی درون  از

 .آورد

 نفس نفس. داد  تکیه   حصار   به .  رسیدمی  نظر به بهتر  کمی  گذراندیم،  خانه   یحاشیه  از   را   هنری  وقتی

 پیدا  را   خودش  پیر  مرد  تا   ماندم   منتطر   آنا کنار  پس .  کنم  کارچه  دانستمنمی.  بود عرق  خیس  و زد  می

 تا   برداشت  را  آن گرفت،می  نفس که طورهمان.  بود گرفته  بخار  عینکش.  ایستاد  صاف  باالخره. کند

 .کند  پاکش

 نه؟  مگه  کردی؛   حسش  هم   تو! لوکاس.  نمیاد خوشش  مردها  از   مطمئنا   اون  خب،  -

 رو   به   رنگ   همچنان  اما  بود؛  رفته   صورتش   از  خاکستری   ی هاله  آن . داد  تکیه   حصار  به   ام عمه  پسر 

 .نداشت

 .داشتم  تهوع  احساس  -
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 .شهمی  بدتر  بمونی جا این بیشتر  اگه.  بده انجام  باهات  تونه می  که  کاریه  همون  این   بله،   -

 : آنا  به   کرد  رو   و   داد بیرون  را   نفسش  کشید،  عمیقی   نفس هنری

 توی  رو  کارم  بتونم   که   کنمنمی  فکر   دیگه  و   نداشت تاثیری   پاکسازی .  باشم راست   رو  باهات  خوام می  -

 فقط   درگیرشدن،  این  از  بیش   و   شده  آشفته  شدتبه روح  ام،کارشناسانه  دید از.  بدم  ادامه   تون خونه

 .کنهمی تروخیم  رو   مشکل

 .خاراند  را  بازویش  آنا

 چی؟   یعنی  این   -

 رو  بودنخوب  هم و بدبودن قابلیت  هم  که   انسانی  از   بیشتر نه. نیست خبیث  روحی  هیچ  که  معتقدم   -

 زیادی   خشم  و حسرت  عصبانیت،  درونش  من.  کرده  رخنه   مارویک   هلن   روح  در شدیدی  نفرت .  داره

 اون  کنم  سعی  دوباره  اگه .  اعتمادهبی مردها  به   نسبت  مخصوصا   دیدید، که طورهمون.  کردم  احساس 

 بخشزیان  قطع،  طوربه و خطرناک  کار  این   نظرم به. کنهمی  حمله   متقابالً   کنم، بیرون  خونه   این  از  رو

 .بود  خواهد 

 .کشید  عرقش   از خیس  ی یقه  به   دستی   و   گذاشت   را  عینکش

 شما  ترس  و   انرژی  از اون.  کنین  توجه  بهش  کمتر ممکنه   که   جایی  تا  که اینِ  پیشنهادم  حاضر   درحال  -

 ندید، نشون  واکنشی  بهش   اگه   حتی   شاید  یا  و  بشه  کمتر   ش عالئم  که  هست  احتمالش.  گیرهمی  قدرت

 .بشه متوقف  کل   طوربه

 هنری. بودیم  شد،  هلن  به  که  اخیری   های توجه  یهمه مسئول  ما .  انداختیم هم به نگاهی  لوکاس   و   من

 : داد  ادامه 

 نشون واکنشی داد،  نشون   رو   خودش   اگه   نگردین،  دنبالش .  نکنین برقرار  ارتباط   باهاش  کنین   سعی  -

 تبدیل   آرام   و   مطیع  روحی  به نهایت  در اون.  راهه خطرترین بی  شما   برای  برخورد  این   که   معتقدم .  ندین

 این  خوام نمی اون  از   قبل   تا  اما  بگیریم؛ نظر  در   پاکسازی  خونه،  برای   تونیم می  دوباره موقع اون.  شهمی

 .بدم انجام  رو   کار

 .رسیدنمی نظربه مضطرب  من  یاندازه  به آنا
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 کنه؟می  کمکی  کار   این . داریمبرمی  رو   ها دوربین.  باشه  -

 .بگیرم  فاصله   خونه   اون   از دممی  ترجیح   ولی  ببخشید؛  رو   من.  بدین  انجام   رو   کار  این  فوراً .  آره  -

 .کرد  جانیبی  ی خنده  ، بود داده  تکیه   حصار   به   که   طورهمان او

 .گیرممی  ازتون   رو  مشاوره  ی هزینه  فقط  کنم؛ کمک  این  از   بیشتر نتونستم که  ام شرمنده  -

 .گرفت  جلو   را   دستی کیف  آنا

 .بیارمشون  رم می  ست،خونه  تو  چنانهم گلی  مریم  گیاه  و   نمک  -

 .خوش  روز.  باشید  موفق. دارم دفترکارم تو ازشون  کلی  نباش؛ هااون  نگران   -

 کرد  روشن  را   موتورش  شد،  ماشینش   سوار   او   که دیدیم مانهمه. گرفت  آنا از را  اشدستی  کیف  هنری

 نصفه که  ای خانواده  یاد   به مرا  رفتن،  برای   اشپافشاری. شد  دور  هایشچرخ  خراشگوش  صدای با  و

 .نبود ایکننده  دلگرم  ی مقایسه.  انداخت کردند،  فرار   شب

 ممکن   که   چیزی  از   داد،نمی جواب  اگر.  بدهد  جواب  بگیریم،  نادیده را  روح   که نصیحتش  بودم  امیدوار

 .ترسیدممی  بیفتد،  اتفاق   بود 

________________________________________ 

  

 *** 

 «نوزدهم فصل

 

 

 من   و   رسید می  نظر به ناراحت. کند  جدا   را   نمایشگر یصفحه  و   ها دوربین  تا  کردم  کمک  لوکاس   به

 دیگری یجعبه  در را  شکسته   دوربین او.  بکشم بیرون  زبانش   از نه و آره  از   بیشتر  چیزی  توانستم نمی

 :گفتم  بست،  را   در   وقتی.  داد جا  ماشینش در را  چیزهمه  و   نه   یا   شود می  تعمیر  ببیند  تا   گذاشت 

 بمونی؟  م خونه  هم   باز  خوای   می  شه،  می   دیر  داره -

 .زد  ام   شانه  به   آرامی  به رفتن،  هنگام 
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 .شده  نگران.  دهمی پیام  بهم  مدام   مادرم .  خونه  برم که  وقتشه   کنم   می  فکر   اما   ممنون؛ -

 .البته -

 را   پایش  و   کرد  فرو   جیبش  در   را   هایش دست. برگشت  بود،  منتظر  آنا  که  جایی  خانه،  ورودی   در به

 .چرخاند

 و   کنم  تبدیل  علمی  آزمایشگاه  یه به رو  تخونه  دادی  اجازه  روز  چند  این  طی  که این  از ممنون -

 .کرد  بدتر  رو   اوضاع  کردم،   هرکاری  کهاین  بابت   متاسفم 

 .انداخت  باال   ای شانه  رفت،می  ور   ژاکتش  یلبه  با  انگشتانش با  که   طورهمان آنا

 بمونی؟ شام  خوایمی.  ممنونم  کمکت از.  بود غنیمت  جااین بودنت -

 .انداخت  نگاهی کرد،می  غروب   آرامی  به   خورشید   که  افق   به

 .برم زودتر  بهتره طوالنیه  راه.  نه -

 .ببینمت دوباره زودیبه امیدوارم. خب  خیلی -

 .شیم  جمع  هم   دور  چیزی چینهم یا  ناهار  برای   تونیم می.  زنممی  سر   جو   به ماه  چند  هر  من .  حتما -

 .برد   باال   خداحافظی   برای   را   دستش   سپس   آمد؛  پایین  هاپله  از

 .جو  بینمت می  بعدا . آنا باش  خودت   مراقب  -

 .کنم   نگاه  شد، می  ماشینش  سوار که   را  لوکاس  و   بایستم  آنا کنار  تا  کردم  کج را  خودم 

 .نیست مهم  براش  بشکنه،  دنم * گر  و بیفتم هاپله از   اگه   احتماالً .  باشم  خودم   مراقب   که  گه نمی  من   به  -

 روی  را  دستانش   شد،   فشرده  همبه دوباره لبانش  که   طورهمان. رسیدمی نظربه  زورکی   آنا، یخنده

 .کشید  در   چهارچوب 

 .بدم بهش  رو   عروسکش  نشد  -

 .بده بهش رو   عروسک  موقع اون.  گردهبرمی باالخره -

 .گشتبرمی  خانه   داخل  به   داشت   کمکم

 .باشم تنها  یکم  باید  کنممی فکر  نداری، مشکلی  اگه .  بودی مراقبم  که  ممنون !  جو .  آره -

 .بزن  زنگ   بهم  اومد،  پیش  مشکلی   اگه. البته -
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 .بود سرد  عجیبی  طرزبه  لبخندش.  زد  لبخند   سپس   انداخت؛ خانه  داخل به  نگاهی

 .شدن  بسته هاپنجره  ی همه -

 !چی؟ -

 دوست  هلن   نظرم  به. شدن  بسته خودشون  ها پنجره.  افتاد  اتفاق بود،  بیرون  البز آقای وقتی  حتما -

 .شدن  وصل   دوباره   ها برق حداقل  اما   باشن؛  باز  که نداره

 .جویدم  را   بم *ل

 .نباشه خوبی  فکر موندن  تنها  شاید .  افتاد  عجیبی  هایاتفاق امروز  بمونم؟ کنارت  مدت   یه   خوای می -

 و   دارم  احتیاج بهش االن که  چیزیه   همون دقیقا  بودن   تنها  کنممی  فکر .  نیست  مشکلی.  نه -

 .نکنیم توجه  بهش   زیاد   که  بهتره  احتماالً گفت،  البز آقای که  طور همون

 .کشیدم آهی میلیبی  با 

 .بذار  کنارت   رو  تلفن احتیاط،  محض   اما  البته؛ -

 امیدوار  و   خاراندم   را  بازویم. شد  روشن   باال  یطبقه  برق  بعد،   لحظه   یک . بست را   در و داد  تکان   دست

 .کند  خاموشش   خواب  از قبل  و پیدا را  آن  آنا  که   بودم

 کردند   خرخر  ،دیدند  را   من   وقتی  بود،  شده   عادتشان   که   همانطور اما  بودند؛  منتظرم  خانه  در   هایم گربه

. بشویم  را   کرد می  اذیتشان   بویش که چیزی  هر   تا   رفتم   باال   ی طبقه  به. کردند  فرار   خانه   در سرعتبه  و

 .بود  آور تعجب  تقریباً  که   بود   شده  تمام  زود   قدرآن ماجرا.  داشتم سرگیجه  احساس 

 ما   به   اطالعاتی  هلن  به   راجع   که   بودیم  امیدوار   بودیم،  احضارگر  رسیدن  منتظر  صبح،  امروز همین

 و  بود   رفته   دوباره  لوکاس   ساعت،  یک   از کمتر  در حاال.  نباشند بدی خبرهای  که   کردیممی  دعا  و بدهد

 مانده تنها  هایم،گربه  و   کردنآشپزی  با  من،  هم  باز . بود  کرده   حبس  اش خانه  در را  خودش  دوباره آنا

 .بودم

 عوضش   بار  چند   بریدم،  را  دستم که  وقتی   از .  آوردم  در   انگشتم  از  را   زخم  چسب   گرفتن، دوش از بعد

 که   کردم  حس .  گرفتم  نور   سمت به  را   انگشتم.  شدمی  خوب   داشت   ها زخم  جای  باالخره  اما  بودم؛ کرده

 !بود جاآن هنوز  چوب   خرده!  لعنتی.  دیدم  ایقهوه  ای تراشه  شده،  لخته  ون*خ  ی تیره  خطوط  داخل
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 چیزی   آخرین  زخم،  بازکردن   دوباره  اما  بیوفتم؛ جانش  به دوباره و بروم  سوزن   سراغ  خواست می  دلم

 .گذاشتم  جدیدی   زخم  چسب   آن روی  و گذاشتم  کنار   را  ام وسوسه.  خواستممی  که  بود 

 ایساده  شام   تا   برگشتم  بعد  کردم،  صافش.  بود   افتاده  دوباره  طاقچه،  روی   عروسکِ   آشپزخانه،  در

 هاپنجره  از   یکی.  بخورم غذا  تا   رفتم   هال   به   و   کردم  خستگی  احساس   دلیلی، هیچ  بدون .  کنم  درست

 و   رد   دو   آن  بین  نگاهم .  داشت احاطه  مارویک  یخانه  جلویی  قسمت   به   دیگری  و  بود   مشرف   خیابان   به

 داد   تشخیص   شدنمی که طوری  شدند،می روشن   خانه  مختلف   هایقسمت  در   ها چراغ.  شد  بدل

 .نبود پیدایش پنجره  پشت  او  اما  کردم؛   نگاه   پنی  یخانه  به. بود  ساکت   خیابان .  بود آنا کار  کدامشان

 صندلی  روی  حتماً.  بود  شده   تاریک  بیرون  هوای.  نشستم  صاف .  پراند  جا   از مرا  آرامی،  خرخر   صدای 

 .دربیاید خشکی  از   تا   دادم  تکان  را   دنم* گر. بود برده خوابم

 خرخر   گویش   ته   از  کرد، می  تماشا  را   آنا   ی خانه  که   طورهمان. کرد  کز  پنجره  کنار   صندلی،  روی   بل،

 .کردم  نگاهش روییترش  با . کرد

 !شو   ساکت!  اوه -

 بدنم به ایستادم،.  چرخید  سمتم   به برگردد، مارویک  یخانه  سمتبه کهاین  از   قبل  هایش گوش  از  یکی

 ! بود  شده   پارک  جاده،  سمت  آن  قرمزی  دودر   ماشین .  زد  خشکم   سپس   دادم؛  قوسی  و   کش

 ***** 

 قایم.  شدم  نزدیک  پنجره  به   پا   و دست چهار  و شدم   دوال. بود  نبرده  خوابم  کاش !  لعنت   لعنت،   لعنت،

. خورد  چشمم   به ماشین   در جزئی  حرکتی  اما  بودند؛  دودی  ماشین  های شیشه.  نشوم دیده  تا  شدم

 را   آنا  یشماره  اینکه  یادآوری   با  اما   گرفتم؛  را  تلفنم .  بود نشده نزدیک  خانه   به هنوز  رائول   حداقل 

 .بود  نداده  من   به   را   خودش  ی شماره  اما بود؛  گرفته   را  ام شماره.  دادم فحش  دلم   در   نداشتم،

 جایش  به .  ببیند مرا  رائول   تا   بروم  بیرون  خواستمنمی  اما   دادم؛می  هشدار  او   به   ماشین   به   راجع  باید

 از  مرا   و گرفتند  را  اطرافم  دیوارها  کهاین  تا   رفتم،   دوالدوال  طور همان.  رفتم  در هال از  یواشکی

 .دویدم  پشتی  در سمتبه و  شدم   بلند  سپس .  کردند  حفظ   شدندیده
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 «¹تزئینی» سنگ  یک  از.  نبود  بلند  خیلی  کرد،می  جدا   هم  از   را   هایمانخانه  که   سفیدی   چوبی  حصار

 مارویک   خشک   زمین   به .  انداختم  حصار   سمت  آن را  خودم   بعد   و   کردم   استفاده  قدم  بلندترکردن  برای

 .ایستادم پاهایم  روی   کنان،ناله  و   کردم  برخورد 

 بلند  ای اندازه  به صدایم  کردم  سعی.  زدم  صدایش بعد  و  زدم   در. بود  کرده قفل  را  اشخانه  پشتی   درِ آنا

 .بشنود   برسد، خیابان  به اینکه بدون  را   آن  آنا   که   باشد 

 .داخل  بیام  بذار. جو  منم،  -

 در   نداشتم   دوست .  درآمد  صدا   به کرد،می  بازش آنا که  طور همان  در، قفل  اما  کشید؛ طول  دقیقه یک

 .رفتم  داخل سرعت،  با  توانستم که  همین  پس  بایستم؛  حیاط 

 .برگشته  رائول   اما  ام؛شرمنده  واقعاً ام،شرمنده  -

 ! اوه  -

 کهاین  از قبل  اما  بخوانم؛  را   اش چهره  کردم  سعی کردم،   نگاهش  چشمی  زیر.  رسیدمی  نظر  به حسبی

 .برگرداند  من  از   را   رویش  کنم،  نگاهش  خوبی  به بتوانم

 .کردی  خبرم  که   ممنون   -

 .کردم  روشن   را   برق  و   بستم سرمان  پشت  را   در

 افتاده؟   اتفاقی   چه   شده؟  چی.  هست مشکلی  یه  -

 قرمزی   شد،می ترراحت  نور، روشنایی  در .  گرداندم  برش  و گرفتم  را   بازویش.  کردنمی نگاهم چنانهم

 که   صورتش  سپس   شد؛  خیره  من   به ایلحظه.  دید را  هایش  گونه  روی   اشک  رد  و  چشمانش   دور

 نوازش را  پشتش  و  گرفتم   ش* و*غ *آ  در   را   او .  شد  جمع   درهم شد،می  سرازیر   آن  از  گرمی   های اشک

 .کردم

 .شهمی درست. گفتم  مقدمه بی که  ببخشید .  نداره  اشکالی   نداره، اشکالی  -

 .کشید  لرزانی  نفس.  کند کنترل  را  خودش  کرد  سعی  و   کرد   ایسکسکه

 .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

 اما  شن؛ می  فروخته  دقیقه   یک  عرض  در همیشه.  گذاشتم  سایت   تو  جدید  عروسک   تا چند  امروز  -

 .ذارنمی  سایت   تو   وحشتناکی  نظرهای   دارند   مردم . نخریدشون  کسی

 چند   و   کردم   پیدا   کاغذی   دستمال   جعبه   یک  کهاین  تا   گشتم   آشپزخانه  در .  افتاد  هق   هق به دوباره آنا

 .کردم فرو  دستش در دستمال تا

 خوایمی.  اومده  پیش  اشتباهی  که  مطمئنم...  مطمئنم  من.  شه  می  درست   چیز همه. خوبه  کارت  تو  -

 بندازم؟   نگاهی

 .داد  تکان   سر   سپس  کرد،  مکثی

 .باالن یطبقه  ها اون  -

 .زدم  لبخندی   ببیند،  را   امچهره  بتواند  آنا   کهاین  از   قبل  و   افتادم  لرزه به آبی اتاق به برگشتن  فکر   از

 .کجاست  از   مشکل   ببینم   بذار   خب،  خیلی  -

 توجهی  تا  رفتم  کلنجار   خودم   با . شد  مورمور   شدن،دیده حس  از پشتم.  رفتیم  باال   ها  پله  از   دیگرباهم

 .نکنم آن به

 !« نده قدرت  روح  به !  نده نشان واکنش»

 خالی   کوچک،  های لباس و  ها رنگ  از   میز،.  شد  باز  ای ناله با  داد، می  هلش آنا  که   طورهمان آبی، اتاق  درِ

 روی  کوچکی  دیجیتال   دوربین   و   داشت  قرار عروسک  پنج  از  ردیفی   کنار  تاپ ب*ل  یک .  بود  شده

 کلمات  اما   کنم؛ تعریف هاآن  از تا  کردم   آماده  را   خودم  شدم،  نزدیک   ها عروسک  به. بود  کناری   ی قفسه

 .شدند  خشک   دهانم  در

 عروسکی  آن  در   که هاییهمان.  «²ب  درجه» ترسناک  های فیلم  از فراتر چیزی  مثل .  بودند وحشتناک

. بود چسبیده  بهم  صافی   خطوط   با  هایشب*ل. رساندمی  قتل  به را  صاحبانش   و   نشیند می  کمین  در

. انداختمی  گرگ   هایچشم  یاد   مرا.  نبود دوستانه نگاهش اما  بودند؛ خیره  و  باز  کامال  هایش چشم

 نیاز  تبر  یک  فقط .  بود پاشیده  قرمز   هایلکه  ها،عروسک  از   یکی  صورت   و   بازوها روی!  گرسنه   و   خیره

 .کند  تکمیل  را  ترکیبش  تا  داشت
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 : کرد زمزمه.  ایستاد  سرم   پشت.  کرد  گره  درهم  را  انگشتانش   نگرانی  با  انتظار،  در آنا

 چیه؟   نظرت   -

 او که  شد نمی  باورم  اما  بود؛  شکسته  دلش  کافی  ی اندازه  به .  بودند افتضاح که  بگویم  خواستمنمی

 .بودند  ترسناک   چقدر  ها آن  که   دید نمی

 داشتی؟  ایایده  چه   کردنشون  درست برای که گینمی  بهم  چرا...  آم  -

. دارن ب*ل   به   لبخند   همیشه  هامعروسک  یهمه.  کنم امتحان  جدید   چیز  یک  خواستم می  خب،  -

 خوانمی  ها اون هاوقت  بعضی دونی؟می.  بزنند  لبخند   همیشه  هابچه که نیست طبیعی  این  کردم  فکر

 رو   اسمشون که  کردم می  فکر   داشتم همین خاطر به. برسن  نظر  به خونسرد  و   آروم هاعروسک  که

 .بذارم  آرام   یمجموعه

 .رفتم  ردیف  انتهای عروسک  سمت   به

 ون؟ * خ  و  -

 از را  نگاهش  شد،می  سرازیر   هایش گونه  از گرمی  اشک  که  همانطور .  شد  محو  آنا مضطرب  لبخند

 .کرد  نگاه  من   به   و   برداشت  عروسک 

 .پوشیده رو  ها نقاش روپوش  که همینه  خاطر   به . باشه نقاش یک   بود   قرار  عروسک  این . رنگه  این   -

 هایش چشم  روی  را  دستانش   کف   بود،  افتاده سکسکه  به   که   طورهمان آنا. بگویم چی  دانستم نمی

 .گذاشت

 و   شیطانی  و   زشت   هااون  که   گنمی.  نویسنمی  نظر  سایت   تو   مردم  نه؟  مگه   نیستند، خوب  -

 .کردم  تالش  سخت  واقعا ...  واقعا من اما  ان؛مسخره

 .بردم بیرون  اتاق  از را  او احتیاط  با  و  گذاشتم   اششانه  دور  را   هایمدست

 خونه   این  کنممی  فکر   اما  کردی؛  درستشون   عشق  با  و   کردی   تالش  سخت   که  دونم می...  دونممی  -

 تو. نیست  تو   تقصیر .  داده قرار  تاثیر   تحت  رو   هاعروسک  ساخت  که  اندازه  همون  به گذاشته  تاثیر   روت

 .نکردی اشتباهی  کارهیچ
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. شد  خیره  بود، مشرف خیابان  به   که   ای پنجره  و راهرو   به و   داد تکیه نرده  به   آنا .  ایستادیم  ها پله  باالی 

 .کشید  اشبینی روی  را  دستش  پشت 

 برگشته؟  رائول   واقعا   -

 .کرده  پارک  جاده  سمت  اون .  متاسفم  آره،  -

 کنم؟   چیکار   باید  من!  جو  -

 .کردم ترتنگ  هایش شانه  دور   را   دستانم   ی حلقه

 .میایم بر  پسش   از. شهمی  درست  -

 .باشم تنها  امشب   خوامنمی  -

 .مونممی  کنارت  پس   -

____________________________ 

 گذارند می  باغچه  و   حیاط   در که  تزئینی  های سنگ  _1

 .داشت  زیادی   محبوبیت   ۱۹۵۰  ی دهه در که  ترسناک   ی بودجه کم  های فیلم  _2

 *** 

 «بیستم فصل

 

 

. نشستیم آنا یخانه  پذیرایی  سالن  در   بودیم،  پیچیده  الفه* م دورمان   که   طورهمان و گذاشتیم فیلم

 حس  حال،این  با.  نزنیم  حرفی   شدند،می  مربوط  ارواح  به که چیزی  هر  به راجع  کردیممی سعی  شدتبه

 .کردنمی رهایم  دارد، نظر زیر  را   ما  اتاق،  هایگوشه  ترین تیره در آویزان  چیزی   که  سمجی   ترس

 «!نده  قدرت   بهش ! نکن   توجه   بهش»

 کردم می  سعی  من   اما   بودیم؛  کرده   انتخاب  اکشن   فیلم  یک   دفعه این.  شدم  فیلم   دیالوگ  غرق

 پنجره  از   یواشکی توانستمنمی.  بود خانه  جلویی  ایوان پیش  حواسم   نصف.  کنم  دنبال را  موضوعش
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 همچنان  او که  بودم  مطمئن  اما  ببیند؛  را  ده *پر خوردن  تکان   رائول  که  داشت  امکان چون  بزنم؛  دید 

 .کشیدمی  کشیک  ون بیر آن

 تا  بیاید  بیرون  اش خانه  از   آنا   بود، منتظر  بیاندازد؟  راه   دادبی و داد تا  بود آمده بود؟  چی   اشنقشه

 بگیرد؟  را  مچش

 د *ر *د ردن*گ تا  کردم   عوض   را،  پشتش   بالشت  جای .  برد  خوابش   فیلم،  هایآخر  به   نزدیک   آنا،

 دست از هم  گرمی دل  متخصر   همان . بود  نرفته   لوکاس  کاش . دادم لم  ام صندلی  در دوباره سپس.  نگیرد

 .بود  رفته

. بخوابم خواستنمی  دلم  هنوز  اما  برد؛می  خوابم  داشت . دادمی  خبر   شب   نصفه  از   ساعت   تاک   تیک 

 ترکم  که کردممی انتخاب  را   حالتی  زدم،می  غلت  که بار  هر .  کنم  عوض   را   جایم  کردم   سعی  بار  چند

 .دارم   نگه   بیدار   را   خودم   تا  باشد   راحت

 د* ر*د از را  خودم   سپس   کندم،   را   آن   کنم،   فکر  کهاین  بدون .  خاریدمی زخم  چسب  زیر  از انگشتم

 مثل  سیاهی،  ریز   خطوط .  انداختم  نگاه.  کردم  جمع  زد،  بیرون  خورده  جوش  هایزخم  از   که ریزی

 چشمم   با  که  را   آنها  از یکی.  گرفت  فرا  را  وجودم   ترسی .  شدند  پخش  باند،  زیر  از  سیاهرگ،   اشعابات

 .بود  رفته  انگشتم  بند  تا  کردم،  دنبال 

. شد  شروع   دوباره  آهنگ  سپس  شد؛  متوقف  ایلحظه  برای   موسیقی   نت . فشرد  را   پیانو  هایکلید  کسی

 و بکشم جیغ  بزنم،  فریاد   خواست می  دلم .  کردمی  غرق   خودش  در مرا  و   پیچید می  سرم   در صدا

 .بشینم آرام کردم  سعی  درعوض،  اما  کنم؛  پرت  را  چیز همه

 «!نکن تشویقش!  نشو  درگیر »

 را  ام نه*ی *س   آتشین  خشمی.  بود  تحمل   غیرقابل  موسیقی،  صدای .  بود ممکن  غیر   تقریباً   کار این

 روی  را  هایم دست. بترکم  خشم  این  از   بود  مانده  کم .  فشردمی  درهم  را  هایم ریه  و   قلب  و   شکافتمی

 .فشردم هم  به   را   هایم دندان  و   گذاشتم  گوشم

 از  را   هایم دست.  شد  ساکت  پیانو  صدای.  آمد بیرون از ایخفه  خشمگین  فریادِ   با  همراه  بلندی،  صدای 

 .بود  شده  گرد   چشمانش.  شد  بلند  و خورد  تکانی  آنا .  برداشتم  گوشم   روی
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 شنیدیش؟ -

 گی؟می  رو   آهنگ  صدای  -

 .فریاد  صدای  نه،  -

 .انداختم  نگاهی  پنجره  سمت   به

 ...این  که   کنی می  فکر  آره، -

 عقب  ،را  در   کنارِ  هایده* پر از یکی.  دوید راهرو  سمت   به سراسیمه  و   شد  بلند  مبل   روی   از  عجله   با  آنا

 .کرد  باز را  در   قفل   عجله   با   و   شد  خفه  گلویش  در   ترس  از  فریادی .  انداخت  نگاه  یواشکی  و   کشید

 !یواش ! هی شده؟  چی -

 یکی. دویدم سرش  پشت  لرزیدم، می  شب،   سرد هوای در  که   طور همان.  بود  رفته   بیرون  دیگر دوستم

 پخش  رو،   پیاده روی  ها،زباله  کیسه  و   شده  واژگون  بود، جدول  روی   که   آنا ی خانه  زباله  هایسطل  از

 .بودند  شده

 نوک جز.  شد  خیره  خیابان  انتهای  به و   زد  موهایش  به   چنگی   دستانش  با . ایستاد  زباله   سطل  کنار   آنا

. نبود دیدن  قابل   زیادی   چیز   برق،  تیر   نور  بدون  بود، افتاده رویشان  ماه  نور  که   هاخانه  و   ها درخت

 .کشیدم   را  بازویش  و   ایستادم  کنارش 

 افتاده؟  اتفاقی  چه  چیه؟   این -

 :گفت  کنانناله

 .دونهمی  حاال   و کرد  پیداش .  رفت  هامآشغال  سراغ  -

 بود  رفته   فرو   داخل  به   طوری   آشغال  سطل.  کردم  نگاه  بودند،  شده  پخش   زمین  کف   که  هایی آشغال به

 .دادم قورت  را  دهانم  آب. بود  زده   لگدش   کسی   انگار   که

 رائوله؟   کار  این -

 .کرد  پیداش  حتما.  آره -

 .شد  سرازیر   هایشگونه  از هایشاشک

 ...نباید . نداختمشمی  نباید احمقم؟  قدر این  چرا  -



           

                                 www.taakroman.ir 

 the house next door ی/ انه بغلرمان خ   

 کاربر انجمن تک رمان زهراخداشناس  

  
   

 
146 

 

 کرد؟   پیدا چی  بگو  شده؟  چی  بگو -

 درهم  را   صورتش  کنترل   غیرقابل  ترسی.  شود  بود* ک بود  نزدیک که  گرفت   حکم*م قدرآن را  امشانه

 .بود  کشیده

 رو   این .  کرد پیداش االن رائول  اما  انداختم؛  رو   اون. بود مثبت  آزمایشم جواب.  باردارم  من !  جو -

 .خوادمی  رو  بچه  و  دونه می

 .گیرهنمی  ازت   رو   بچه  -

 لرزه  به   مرا  بود، شده  خیس  هایشاشک  از   که  لباسم .  کرد  گریه   هایم شانه  روی.  کردم  بغلش حکم*م

 .انداختمی

 خونه  این.  بری مارویک  یخونه  از   باید   کنممی  فکر ...  اما  کنه؛نمی رو   کار  این  که   شیممی  مطمئن  -

 ...اما  رائول؛  خاطر  به   فقط   نه .  خطرناکه  خیلی

 .دونممی.. اما..  اما  خوام نمی  هم   من...دونممی...دونممی -

 .فهمیدمشان نمی که  بودند   ناواضح  قدرآن کلماتش

 .خب  خیلی -

 گریه  شده  پخش  یزباله  سطل  کنار که  را  ما  هاهمسایه ترسیدممی.  انداختم  خیابان   به   نگاهی

 بودند، مارویک  یخانه  سمت  به   که   هاییپنجره  یهمه  ی ده*پر .  کردنمی نگاه  کسی.  ببینند کردیم،می

 .بودند شده  کشیده

. گیریممی  تصمیم   فردا   بعد، .  ترهامن جااون.  بریم من یخونه  به   امشب  که  اینِ  بکنیم  باید  که  کاری   -

 .بمونی  جا اون  تا   کنیممی  پیدا  برات جدیدی  جای

 **** 

 نازکی  یپیژامه.  دارم نگهش گرم هم  و   بدهم  اشدلداری هم  تا   ماندم نزدیکش.  داد تکیه امشانه  به

 کداممان  هیچ  برای. برگشتیم  ام خانه  باغ  به .  بود سرد  ام نه* ه*بر  پاهای   زیر   آسفالت   و   بودم  پوشیده

 .برود  داخل کرد نمی سعی  کسی که  دانستیم می.  بود  مانده   باز  مارویک  ی خانه  درِ که  نداشت   اهمیتی 
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 از   و   کردم  روشن   را  راهرو  چراغ   دادم،  هل را  در. بودم نبسته  خوب   را  آن  حتماً .  بود باز  نیمه  خانه  درِ

 .برود هال به که  دادم  تکان  سر   آنا   به .  کشیدم  راحتی  نفس بودم، برگشته  امن   ای خانه  به دوباره کهاین

 خوای؟ می  چی.  میارم  دنی*شی*نو   برات  -

 .باشه گرم  که  چیزی   هر -

 اغ؟* د شکالت -

 خوبه  -

. نبود  جایش   سر  چیزی  یک . شدند  مور   مور  دلهره  از   هایمشانه  و  بازو   برگشتم،  آشپزخانه  به که همین

 فرق  چیزی  نظر به.  گذاشتم  از *گ   باالی  و  درآوردم  کشو  از را  قابلمه  بودم، کرده  اخم  که   طور همان

 ...جزبه بود؛ نکرده

 که   جایی  سراغ  شد،می  مبدل   عمیق   ترسی به امدلهره که  چنان هم. بود شده  گم  طاقچه   روی   عروسک 

 .رفتم  داشت، قرار

 را   امخانه  ورودی   در   توانستمنمی من.  فهمیدم فورا .  کردمی جیرجیر  زمین،   کاشی  روی   کسی  پوتین 

 .نبودیم تنها  آنا و من.  برسم آنا یخانه  به  تا  بودم پریده حصار  از  چون   باشم، گذاشته  باز  نیمه

 دادم، می  حرکت   بیسبال چوب   مثل  را  تابه  که   طورهمان سپس  گرفتم؛  حکم *م را  قابلمه   ی دسته

 :زدم  فریاد  لحظه  همان .  چرخیدم

 !کن  فرار  آنا  -

 بازویم   به   شدیدی   لرزش   اما  بود؛  کاری   ضربه،.  کرد  اصابت   رائول   ی نشده  اصالح   ی چانه  به   تابه 

 از عروسک.  خورد  یخچال   به   حکم*م   و   رفت عقب  تلوخوران.  کرد  ای ناله چهارشانه،  مرد.  برگرداند

 پریدم  آشپزخانه  صندلی  روی   از   شود،  سرپا  تا  نماندم منتظر.  خورد  کاشی  به صدایی  با   و   افتاد  دستش 

 .انداختم  راهرو  در را  خودم   و

 .کن  قفل  رو  در   و   ت خونه  برو ! جاست این -

 دستم از قابلمه.  خوردم  زمین   حکم*م .  کشید  را بازویم شدم،می  رد  رائول  کنار  از   داشتم  که   طور همان

. کشید  خودش  سمت به  مرا   و   گرفت   ترحکم*م   را   بازویم   رائول .  افتادم ناله به و  لرزید   بدنم   تمام .  افتاد
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 چشمانش   در جنون  از   برقی.  شد  جاری  بود،  شده   کج   دیگر حاال  که   اشبینی از ون*خ  از ایباریکه

 ایستاده   سرش   پشت  آنا. انداختم نگاه.  زد  زانو  عقب  به و کرد  ای قروچه  دندان  سپس.  درخشیدمی

 از   دستش . بود  گرفته   خودش  به   رحمبی و سرد  حالتی  دهانش   و   شده  سفید   گچ   مثل  صورتش  بود،

 سمتش به  رائول .  بود شده  خونی  بود، کرده  فرو  رائول  یشانه  در را  ام آشپزخانه چاقوی  که  جاییآن

 پاهایم  روی   زحمت به.  شد  دور  او   از   سرعت   با  آنا  اما   بگیرد؛  را  آنا  مچ  تا  کرد  دراز   را   دستش  برگشت،

 فریاد   رائول .  بردیم  هجوم   شب   سیاهی  به   و   دویدیم راهرو  در  دیگر باهم گرفت،  را  دستم  آنا. ایستادم

 :کشید

 !جااین برگرد -

 که   کردممی  دعا.  بستم حکم*م سرمان  پشت  را  ورودی  در .  شدمی  کوبیده  زمین  کف  به  هایشمقد

 هیچ.  بود ساکت  غیرطبیعی  طور به  خیابان .  کند  کم   سرعتش  از   ایلحظه  برای   حداقل   کار،این کاش

 اگر  نداشتم شک .  نخورد تکان  ای ده* پر هیچ  و   نشد  باز  دری  هیچ . نشد  روشن   هایمان فریاد  از   چراغی

 هم  اطراف   های آدم یبقیه حساب   این  با. گرفتیمنمی جوابی  زدیم،می  را  ها خانه  از یکی  درِ ساعت،  یک

 .نبودند خانه

 با  امخانه  درِ .  دویدیم مارویک  ی خانه  سمتبه و  خوردیم   لیز   چوبی  حصار  انتهای  به   نزدیک   آنا   و   من

 :زد  فریاد   رائول.  شد  باز  ناگهان  و   شکست  وحشتناکی  صدای 

 !جااین  برگرد ! آنا  -

 باهم  هردو  و  بست   سرمان   پشت  حکم*م را  در  او . بودیم  رسیده  آنا ی خانه  ورودی در به دیگر  ما   اما 

 :گفت  عصبانیت   با  آنا .  کنیم  قفلش   کردیم   سعی

 .بشکنه  رو  در   کنه می  سعی -

 طور همان.  بیاید دنبالم  تا  کشیدم  را   آنا   آستین . نبود دور زیاد  پذیرایی  سالن.  کردم  نگاه  اطرافمان   به

 آن  تا  کشیدیم   راهرو   سمت به  را   آن.  گرفت را  دیگرش  سمت   او  گرفتم،می  را   هامبل  از یکی  انتهای   که

 پایین  و   باال  بچرخاند، را  آن  کرد می سعی  رائول  که طورهمان  در،   فلزی   ی دستگیره.  بذاریم در پشت  را

 ،در به زدن  لگد  به کرد  شروع   رائول   که   همین  دنبالش،  به .  شد  برقرار  سکوت   ایلحظه  برای  سپس .  شد
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 ریتمی  به صدایش.  زدمی  فریاد  را  آنا اسم  ضربه  هر  با . داد  کوبیدن   و ضربه  صدای   به را   جایش  سکوت

 .بود  شده  گم  آنا، آنا، آنا، خشمناک فریادهای   در کلمات  معنای   و شده  تبدیل   نواخت یک

 آنا. دادیممی  فشار   در به و بودیم  داده  تکیه  مبل به حکم*م را  هایمانشانه  آنا   و   من.  شد  ساکت   سپس

 .کردم  تر  را  لبانم.  انداخت  من   به ای درمانده نگاه  گرد،   هاییچشم  با 

 ان؟ قفل  ها پنجره  و   در   ی بقیه -

 :کرد  زمزمه   جواب   در

 .نه  همه  -

 !برو  باش  زود  -

 از قبل  را  چیزهمه  کردیم   سعی.  کردیم  حرکت  مخالف  مسیر   در   سرعت به و  گرفتیم   فاصله   مبل   از

 سه  هر   بودن بسته. کردم  شروع  پذیرایی سالن   از. کنیم قفل  برسد،  آن  به دستش رائول  کهاین

 پنجره  ی شیشه  به   دستی  کردم،می  قفل  را  پنجره  سومین   که  چنان هم.  کردم  بررسی  را   اش پنجره

 .کوبید

 ***** 

 خیره  من  به  ،عمیق  خشمی  از   درهم  ای چهره  با  رائول .  کشیدم  عقب  را  خودم   و   کردم  حبس   را   نفسم 

 انگار  بگیرد؛  را  من   کرد   سعی  و برد داخل  را   دستش.  شکست  را   آن  و   کوبید   شیشه   به را  مشتش .  شد

 او.  کردم  فرار  دستش  از. بودند  بریده را  بازویش ها شیشه  خرده  که   دادنمی اهمیتی یا  نبود متوجه

 سرم .  شدنمی  رد   آن  از  دستش   که   بود  کوچک  قدر آن  شیشه   شکستگی.  برد  عقب   را   دستش سپس

 حکم*م را  دستم  کردم،می  بررسی  را   خالی  یپنجره  که   چنانهم. سوختمی  هایم ریه  و کشیدمی  تیر 

 .دادم  رضایت   رفتن  به سپس   گذاشتم؛  امنه* ی*س   روی

 وقت   هر  از  بیشتر . کردمی  حرکت   رو روبه  هایاتاق  در   سرعت به آنا که  دیدم می  و  شنیدم می هرازگاهی

 فنر  مثل   اش کشیده پاهای  با  و بود  شده   درشت وحشت  از   چشمانش.  بود شده  آهو   به   شبیه   دیگری،

 را  آشپزخانه  میز   بعد  و کردیم  قفلش   هم   با .  رسیدیم   هم  به   پشتی   در کنار.  کردمی  حرکت   خانه  در

 .زد  نفس   نفس   داد،می  تکیه   میز   به که  طور همان  آنا .  گذاشتیم  جلویش 
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 نزد؟   ای صدمه  که   بهت  -

 .نبود ایجدی  چیز  که   بودم مطمئن   اما  کشید؛می  تیر  بودم،   خورده   زمین   که این خاطربه سرم

 برسه؟  باال  یطبقه  هایپنجره  به   تا   بره  باال دیوار  از   بتونه   کنی می  فکر   نه،  -

 .داد  قورت   را  دهانش آب آنا

 .نه  احتماال   -

 .کنیممی  قفلشون   احتیاط  محض  -

 به و زده  دور   را   مسیرش   رائول .  لرزیدم  خودم  به ترس  از   خورد،  در به که  محکمی یضربه  صدای   از

 با  رائول   بعد،  لحظه   یک . ایستاد  حرکت   از   سپس .  شد  پایین   و   باال   در،   ی دستگیره.  بود آمده خانه  پشت 

 : زد  فریاد  نرم، لحنی  و   زبانیچرب

 .نکن  رفتار   طوری  این ! عزیزم !  آنا  -

 بیشتر  که  رائول،   صدای .  رفتیم  پله  راه  سمت به و شدیم  دور پشتی  در   از .  انداخت  من   به نگاهی آنا

 .رسید  گوشمان  به بود،  ناله  به شبیه

 طوریاین  چرا .  شده  تنگ  بودنمون باهم  برای   دلم. شده  تنگ   برات  دلم.  بزنم حرف  خواممی!  عزیزم  -

 .بزنم حرف  خواممی  فقط   کنی؟می  رفتار

 دنبالش به. آمد  بلندی   صدای   سپس  ماند؛   ساکت  ای لحظه برای رائول.  رفتیم  باال هاپله  از آرامی به

 :کرد  زمزمه  آنا. دادمی  فحش  زد،می  مشت   در   به   که   چنانهم

 .شهمی  جوری این  کنه،می  ست*م   زیاد   وقتی.  کرده  ست *م  -

 یطه*اب *ر .  عزیزم  شده  تنگ برات دلم کنم؟  التماست  خوای می  کنی؟می  باهام رو  کار  این  چرا!  آنا  -

 نه؟ مگه  نبود؛   بد  هم قدرهااون ما

 .شد  عصبی  کمی   صدایش  سپس  کرد؛  مکثی .  بود  شده  تبدیل  سوزناک  ای ناله به کلماتش

 بشم،  عصبی  کهاین  از   قبل.  نکن  آبروریزی   این از  بیشتر   و   نکن  بزرگش   قدر این.  داری  نیاز   بهم  تو  -

 ! کن  باز  رو   در و بیا االن همین
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 رائول.  کردیممی  قفل  را   هاپنجره  و   رفتیممی  باال ی طبقه  هایاتاق از  یکی   داخل  بار  هر  آنا   و   من

. در  به   زدن   لگد  به کرد  شروع  دوباره   و   کشید   فریاد   ناامیدی با  سپس  بود؛  ساکت   دقیقه یک  به   نزدیک 

 احاطه را  دورمان درخشیدند،می ماه  نور  در  که  هاییچشم  با  آنا،   های عروسک.  رسیدیم  آبی  اتاق   به

 قدر آن  و   داد می  فحش  و   کردمی  پرخاشگری  رائول.  دادیم گوش و  کردیم   کز   آنا   میز   پشت.  بودند کرده

 .بکشند ترسیدممی  که زدمی  ضربه   در به حکم*م

 

______________________________ 

 

 « یکم و  بیست  فصل»

 

 

 روی   هایش،چشم  روی   بندی چشم  و خسته جسمی  و  روح   با آنا،.  نذاشتم  هم روی  چشم  سحر  تا

 دلم اما  بودند؛  شده  خشک  هایم ماهیچه  و   لرزید می  تنم  زدم،می  یخ  داشتم.  بود رفته  خواب  به امشانه

 .نبود  امن  نظربه خانه.  بیاورم الفه* م تا  شوم   بلند  خواستنمی

 مرا  فریادش  از   بیشتر  سکوتش.  بود زده  فریاد   دقیقه  چهل   به   نزدیک   شود،   ساکت   که آن  از قبل  رائول 

 روشن  با  اما  باشد؛ جایی  هر  توانستمی  او   که بود معنا  این  به   این  و  بود   کجا  دانستمنمی.ترساندمی

 بیدار  آرنجم با  را  آنا   پس   نشنیدم، رائول  از  صدایی  ساعت  چند.  کردم  پیدا  جرئت  دوباره  هوا،  شدن

 .کردم

 .نباشه  مشکلی   دیگه اآلن کنم  فکر  -

 :گفتم  ب* ل  زیر .  کرد  ایناله  و   مالید  را   چشمانش   هایش دست  با  آنا

 .شیمی بهتر دنی،* شی*نو  یه   خوردن  و   تر گرم  لباس  پوشیدن از  بعد  اما  کردم؛   بیدارت  که  شرمنده  -

 بود؟   کابوس   یا  افتاد؟ هااتفاق  اون   دیشب   واقعاً   -

 .بود  انگشتانش   روی  هنوز  شده  خشک   ون *خ.  کرد  نگاه  هایش دست به

 ! اوه  -
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 شی؟  بلند  جات  از  که   داری  رو  ش آمادگی  -

 .کرد  باریک  را  آبیش  هایچشم

 نباشه؟   اومدنمون   بیرون  منتظر که  معلوم   کجا  از   چی؟  باشه  جا این  هنوز  اگه  -

 .رهنمی پیش  کاری  انداختنش  تأخیر  به   با  باشه، هم اگه  -

 .کشید  آهی سپس  و   شد   خیره  دستانش به ایلحظه

 .بریم  بیا .  توئه  با   حق  آره،  -

 آرامش مثل  چیز،همه  حادثه،  پر   شب   آن  از   بعد.  داد دست من   به عجیبی  ترس  خانه،  در   زدن   قدم  با 

 چوب  تابید،می  داخل  به   پنجره  از که  زمستانی  آفتاب از  ای باریکه. رسیدمی  نظر  به آرام طوفان،  از قبل

 گذاشتم،  مارویک   یخانه  در   را   پایم  که  وقتی  از. کردمی  درخشان  را  غبار   و   گرد   و روشن  را  زمین   کف

 نظر به کهنه  دیگر   قدیمی،  هایمبل.  بود آرامش  در خانه  کردم می  احساس   که   بود  باری اولین این

 و   کج   رنگیآب  های نقاشی  حتی .  دادندنمی صدا قدر آن  دیگر  هاپله.  بودند دلنشین  بلکه  رسیدند؛نمی

 .رسیدندمی  نظربه صاف  هم   حیوانات   یکوله

 آنا   بازوی .  دادنمی  صدایی  هم   زمین   کف   چوب  حتی  آمد؛نمی  خانه   از صدایی  هیچ.  ایستادیم  راهرو   در

 .فشردم  را

 .کنیم  بررسی هم رو  ها پنجره و  در   و   بگردیم   رو   جا همه  باید   -

 .باشه  -

 و کردم  حرکت  احتیاط   با . کردیم  وارسی  را  پایین  ی طبقه  هایاتاق و  شدیم   جدا   هم  از   قبل،  شب   مثل

 جزئی   حرکتی .  بکشم  گوش  تا  ایستادممی  احتیاط،  محض   بیاندازم،  اتاق  هر  داخل  نگاهی کهاین  از قبل

 آن  اما  بردم؛  باال  را  هایم دست برگشتم، سمتشبه.  کرد  جلب  خودش  به   را   حواسم  موسیقی، اتاق  در

 :آمد  آشپزخانه از آنا صدای. بود  آیینه  در خودم  بازتاب فقط

 ! جو  -

. بود زده  زل  حیاط   به و   ایستاده بود، باز  که   پشتی در  کنار   او.  کنم  پیدا را  آنا  تا  دویدم  عجله   با 

 درخت   سمت   به دستش با.  بود مانده  باز  هم   از  کمی  دهانش و   رفته  باال هایشابرو شده،  گرد چشمانش
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 که  چنان هم  سپس   کنم؛  دنبال   بود   کرده  دراز   که  را   دستش   تا   برگشتم . کرد  اشاره حیاط  ی گوشه  پیر 

 هایمچشم.  گرفت شدتبه قلبم.  کردم  احساس   را   صبح   هوای   سوز  کردم، می  تازه  نفسی اختیاربی

 .برگشتند طبیعی  حالت  به   دوباره  که این تا  شدند،  تار  ایلحظه

 هم به زد،می  مشت  خانه  چهارچوب   به واردیوانه  که   شبی  از   سیاهش   موهای .  بودیم کرده  پیدا   را   رائول 

 تکه  به   نور، .  چکیدمی  انگشتانش   نوک  و بازو  برروی   اش،خورده  چاقو   ی شانه  از   ون*خ.  بود ریخته

 کج   ای گوشه  به   سرش   اما   بود؛  صاف   پشتش .  تابیدمی  بودند،  مانده   دیگرش   دست   در   که   هاییشیشه

 باالی  سانت سی  یاندازه به را  او  بود،  پیچیده  ردنش*گ   دور   که   ای زده  زنگ   فلزی   زنجیر   و بود  شده

 .داشتمی  نگه زمین

 **** 

 او   که   بادی  در   آرامی،  به   رائول .  گرفتنمی  آرام   قلبم  تپش. بود  عرق  از  خیس   و سرد.  گرفتم  را   آنا دست

. دیدم  را   بازش  چشمان  که  گرفت   قرار  ای زاویه  در   دقیقا  ثانیه  از   کسری   در. چرخید  داد، می  تکان  را

 تا  کشید  طول  خیلی.  زدیم  زل  مان،مقابل  ترسناک پیکر  به   وحشت  با  و   ایستادیم  جا آن چقدر  دانمنمی

 .بود  دار خش  چنانهم آمد،  در   صدایم وقتی اما  بیاید؛ در  صدایم 

 .بیاریم پایینش   باید -

. چکیدمی اشپیشانی از  عرق   صبح،  سرد  هوای   وجود  با. درآورد  گلویش   ته   از   ایخفه  ضعیف   صدای   آنا

 چنانهم. دربیاید  جا   از   ترسیدم می که  تپید می  تند  قدر آن  قلبم .  گذاشتم  حیاط   در  پا   و کشیدم  نفسی 

 هایب*ل با  رائول .  کردندمی  ناله   درخت   های شاخه  مقابل   زنجیرها،   چرخید،می  آرامی   به   رائول   که

 نظر به مضحک  تقریبا  آمدند،می  چشم   به   صبح  نور  در   که   هایشچشم  زیر   پف   و   آویزانش  بود * ک

 .رسیدمی

 مبهمی رضایت  حس .  شدم  خیره  دارش   لک  صورت   به   و   ایستادم  حیوانات  قبر  کنار  او، از فاصله  با 

 عدالت.  شود  آویز  حلق  آنا یخانه  پشت  که   بود حقش  رائول  که  رسید می  نظر به.  فراگرفت  را   وجودم 

 .بود   رسیده  حقش   به هم رائول  بلکه  آنا؛ فقط  نه .  بود همین
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 ست*پو   مثل   زنجیر،   فلز. کردم  دراز  بود  شده  بسته   ردنش *گ   دور   که   زنجیری  سمت به  را   دستم

. افتاد  زمین  روی   رائول   سپس   خورد؛   هم به  کردم، می لمسش  که   چنانهم  زنجیر،.  بود سرد   رائول، 

 و رسید  درخت یتنه  به   تا   خورد،   غلت   جسدش .  پریدم  عقب  و کردم  حبس  نه *ی *س در  را   نفسم 

 به اشهخیر  چشمان   و کرد  گیر  ریششته  و   موها   در   علف،   یخشکیده  هایتکه  و   خاک .  ماند  جاهمان

 .زد   زل   من

 که  داشتم  انتظار  ذهنم در. کنم  آرام  را  تپشم  پر   قلب   کردم   سعی  و   کردم   گره   دنم*گر   پشت   را   دستانم

 ، ریختم  بهم  را  آرامشش  کهاین  خاطر به  و   دهد  تکان  را   خودش   شود،   بلند  کند،  حرکت  دوباره  رائول 

 خاکستری   ای زنده  آدم هیچ  ست *پو.  نبود  شکی  هیچ  بود،  مرده  او   که   این  در   اما  بکشد؛  فریاد  سرم

 .نبود

 که   بود  آمده  آرام  قدرآن بود،  ایستاده   کنارم   آنا .  کردم  نگاه  را  سرم   پشت  کنیم؟   کار  چه  او  با  باید

 کمی   هم و  ترس   از  هم   هایش چشم.  گذاشت  بازویم روی  را  دستش.  بودم  نشنیده  را  هایشقدم  صدای 

 :کرد  زمزمه  گوشم زیر.  درخشیدمی  پیروزمندانه 

 همسر با  که   کاری  همون  مثل  دقیقاً.  رسید  رو  ش حساب  هلن.  بزنه  ای صدمه  ما   به   تونه نمی دیگه -

 .کرد   خودش

 :کردم  زمزمه   جواب   در .  دادم  قورت   را   بود  شده   جمع  دهانم  در  که   زیادی   بزاق . لرزیدم  ترس  از

 . ...تونیمنمی...  تونیمنمی  ما .  بشیم خالص  شرش   از   باید -

 پیر،  زن .  بود آنا روییروبه  ی همسایه  «، ¹ریچموند  فِی »  او،.  بود  زده   زل   من  به زنی.  آوردم باال را  سرم

 زل   ما   به .  کرد حرکت  رائول  جسد  و   ما   بین  باریکش چشمان.  شد  خیره  آنا   حیاط   به. ایستاد  حصار   کنار

 .برود  تا  برگشت  و   فشرد  بهم کمی  را  لبانش  زد،

 و من که  کرد می فکر هم  پلیس  و  زد می  زنگ   پلیس  به .  بود رنجی  زود  زن  او.  گرفتم  فاصله   رائول  از! نه

 آویز  حلق  را  خودش   توانستنمی  او . نکنند  را   فکر  این  که   نداشت دلیلی هیچ.  بودیم کشته  را   رائول  آنا

 به   آنا   و   من   یخانه  جایهمه  خونش   رد .  بود  زده اششانه  به من  چاقوی  با  آنا  این،  بر  عالوه.  باشد کرده

 .فشردم  را   آنا   بازوی! نکند؟ شک  ما  به که بود  کسی   چه .  بود  مانده  جا
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 !بمون  جا همین -

 و  بدهم   توضیح   را  دالیلم اگر.  بود گرفته  فرا   را  وجودم   گناه  از  عجیبی   حس .  دویدم خانه  سمت   آن به

 امخانه  سمت   به اول.  دارد می  نگه   خودش   پیش   را  مانراز  حتما   کنم،  خواهش   او   از   مودبانه   خیلی

 و   بود ریخته  امآشپزخانه  کف   چنانهم  رائول  ون*خ  اما   نخوردند؛ چشمم  به   جا هیچ  ها گربه.  دویدم

 از   دوتا   و   له* حو  و   سبد  یک . نبود کردنشان  تمیز  برای وقتی.  بود  مانده   دیوار  روی  دستش جای

 در را  ها آن. برداشتم را  بودم، پخته  بود،  افتاده  سرم  در پزی  کیک   شور   که  موقع   آن  که  هایی کیک

 .دویدم   بیرون  به و گذاشتم  سبد   داخل  پیچیدم،  بقچه 

 یپایه بر  را   اشزندگی  تمام  که   رسید می  نظربه. بود  تمیزی   کامال   اما  ساده؛  ساختمان   فِی،  ی خانه

 از  تا   بودند،  شده  هرس  اش خانه  ورودی   در   تا   رو پیاده  کنار  هایگل  حتی.  بود کرده  بنا  سختی  قوانین

 .نزنند  بیرون  مخصوصشان   فضای 

 همان. بود  گذاشته   جابه  سبد   یدسته  روی   ایلکه  دستم   عرق   و   بود آمده حلقم  توی   قلبم .  زدم  در

 در گوشش،  دم  تلفنی   گوشی با  داشت  امکان  نکند،  باز  را   در اصال   شاید   که  رسید   ذهنم  به   لحظه

 اما  بشود؛   پنهان   هم   ما   از   شدیم،می  پنهان   رائول   دست  از که  آنا  و  من   مثل   و   باشد   شده  قایم  اش خانه

 اشخاکستری  موهای  و   بودند جدی  باریکش،  بینی باالی  هایش،چشم.  ایستاد  مقابلم  فِی   و شد  باز  در

 .بود  شده  فر  مرتبی  طوربه

 کنم؟ کمکتون  تونممی -

 .بله -

 اما  بخورد؛  یکه یا  بیاید بند  نفسش  شاید  که  بودم  منتظر.  داشتم  را   واکنشی  نوع هر   انتظار .  کردم  مکث

 .گرفتم  سمتش  به را  سبد.  زد  پلک  فقط  فِی

 .کنم صحبت  باهاتون   مهمی   موضوع   به راجع  خواستم می -

 .بیار در رو  هاتکفش  لطفا . داخل بیا. خب  خیلی -

 

_______________________________ 
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1_  Faye Richmond 
 ***** 

 کمی  بود،  گرفته   خاک  امخانه  هایقفسه  از  بعضی   چقدر   که این از. بود  مرتب  خودش  مثل  اش خانه

 را   سبد   بنشینم،  که این  از قبل.  برد بود، ها مهمان  برای   که   مخصوصی  جای   به   مرا   فِی.  کشیدم  خجالت 

 که  گفت می  دلم   در   حسی .  انداخت  سبد   به   سریعی نگاه  و   نشست   مقابلم .  گذاشتم  خوری قهوه میز  روی

 .کردم   گره   درهم   را   لرزانم  انگشتان.  دربیاید  جور   خانه  آن  با  که   بود  آن  از   تر نامرتب  سبد   آن

 .نکردیم  اشتباهی کار  آنا و من  که  بگم   خواستم می  ،ریچموند  خانم -

 توضیح   رحمبی  معلمی  به را   اشتباهم  رفتار  داشتم انگار.  بود زده  زل  من   به   چنان هم  اش جدی  چشمان 

 .دادممی

 ...که   اینِ  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 تندیبه

 تون خرابکاری  زود!  کنن می  چیکار   شون خونه  تو ها آدم  ی بقیه که  نداره ربطی  هیچ  من به! جون  بچه  -

 .کنید  جور  و   جمع  رو

 هایشچشم  به   که این  از قبل  تا.  شدم  خیره   او  به !  بود  نزده   صدا   بچه را  من  کسی   که   بود  وقت  خیلی

 باریک  برایم  که   هایش چشم  اطراف چروک  و   چین.  نبودم  مطمئن   بودم  شنیده  که   چیزی  از   کنم، نگاه

 با . بود  براق   مردمکش   چقدر   که   بودم  نشده متوجه  که بود  کرده  پرت  را  حواسم  قدر آن  ، بود کرده

 :گفتم  احتیاط  با  و آرامی به. نبود خودش  حال   توی  انگار  اما  بود؛  واضح  صدایش  کهاین

 .کنیممی  رو  کار  همین -

 .میاد   پیش   حوادث  جور   این -
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 :داد  ادامه   تندش   لحن  با   فِی

 دست  روی   دست   و !  جون   بچه  شو  خالص   شرش   از  زود.  کنممی  درک  ایدیگه هرکس از بهتر  رو   این -

 .شهمی  بدتر اوضاع که  نذار 

 .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؛  باال  را   اشبینی

 اما  خورم؛نمی پرچرب  غذاهای   معموال  نه؟ مگه  باشن؛ داشته  رو   دیگههم  هوای   باید   ها همسایه خب -

 شممی  خوشحال   خواستی،  که  وقت   هر .  ممنون   مالقاتت   از .  بگیرم  نادیده  رو  دفعه  این  تونممی

 .کنم   تراهنمایی

 .ریچموند  خانم   ممنون  هم باز  آه، و ونمدمی -

 پشتم   محکمی  صدای   با را  آن  و کرد  ام همراهی  در،  تا   فِی .  شده  تمام  امسنخرانی  وقت فهمیدم.  ایستاد

 چیزی  قبل،   ی هفته  چند   از.  ایستادم  در پشت  دقیقه  چند  کردم،می  فکر  که  چنان هم.  بست

 که   حاال   اما  شدم؛  اش متوجه  سختیبه  که   بود  کرده   تغییر آرام  قدر آن.  بود شده  عوض   ماندرخیابان

 .بود  جا  همه هایشنشانه  کردم،می  مرور

 آویزان  هاییدست با.  دهدمی  آب را   هایشگل  که کردمی  تظاهر  جاده،  سمت  آن  «¹کورور»  آقای 

 دهد،   آب   باغش   به   که این جایبه  بود،  شده  خیره  دوردست  به   که   چنان هم.  بود گرفته  را   آب شلنگ

 کرده  مسدود  را   فاضالب  چاه  که   هاییبرگ پشت  آب،   از   کوچکی  ی حوضچه.  ریختمی  جاده  در   را   آب

 پشت  کسی .  دادنمی  نشان  واکنشی  ،کنممی نگاهش که  شد می  متوجه  هم اگر.  بود شده  جمع   بود،

 بود   روزی   چند   اما   بود؛ هاده*پر   پشت   اش،همیشگی جای  اش صندلی.  نبود «²کرافورد»  پنی   ی پنجره

 .بودمش   ندیده   پنجره   پشت  که
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 هایش چرخ  و   کرد   کج ساختمان  از  را   راهش   رسید،  مارویک  ی خانه  نزدیک که  همین .  شد  رد  ماشینی 

 نشده بود،  کرده   که  کاری   یمتوجه  اصال   انگار   بود،  خونسرد   چنانهم راننده  یچهره.  خورد  روپیاده  به

 را   خیابانمان   تغییر .  کردم کند  را   هایمقدم  ،نداشتم ایعجله  دیگر  که   حاال.  برگشتم آنا یخانه  به. بود

 هایآدم  کنار   در بودن. مادرم  مرگ  از   بعد   مخصوصاً .  بودم  غریب   و  عجیب   کمی   همیشه.  داشتم دوست

 .بود  خوب   عقیده،هم

 خانم   هایچشم  در که  برقی  همان.  بود منتظر  بودم،  کرده  ترکش  که  جایی   همان   حیاط،  پشت   در آنا

 .گذاشتم  دورش  را  دستم   و   رفتم  کنارش.  دیدم  آنا  هایچشم  در را  بود   ریچموند 

 .کنهمی  محافظت   ما  از   خونه.  بود  تو   با  حق -

 .شدمی  گفته   آرام لحنی با  باید  موضوع  این  دانستممی  چون   آوردم؛   پایین  را  صدایم   چنانهم

 .کنهمی  مراقبت   ما   از  -

 .دونستممی -

 .نشست  لبانش  بر  لبخندی.  داشت عجیبی  آهنگ   آنا   صدای 

 از هم اون  و   کنممی  محافظت  ازش .  شهمی  من   مال  که  دونستم می  شدم،  خونه   وارد  که  لحظه   همون  _

 .کنهمی  محافظت  من

 .خوبیه   یخونه -

 .خوبیه   خیلی  یخونه -

 کنیم؟   دفن  رو   رائول   االن   باید -

 .بدیم انجامش  بهتره آره، -

___________________________ 
1_ Korver 

2_  Crawford 
 **** 

 «دوم و بیست فصل
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 سرمان  پشت  رشد   حال   در  ی پشته  روی   را   خاک   و   دادم  فشار  را   اش دسته کردم،  فرو  خاک   در را  بیل 

 .بودند شده  پخش  ای قهوه  خاک  در سفید،  هاییتکه.  ریختم

 درخت، زیر  گوشه،  همان .  بود واضح  جوابش .  نبود  بحثی  هیچ  جای  کنیم،  دفن  کجا  را  رائول  کهاین  در

 خاک   زیر  از  را،   جغد  یعنی  بودیم، کرده  دفن   که  چیزی   اولین  کار،  اول  همان .  بود مناسبی  کامال   جای

 آوردیم،درمی  خاک   از را  بدنش   که   همچنان. بود  ریخته   اشپوسیده  دن * ب  از   پرهایش .  درآوردیم

 وقتی.  کردیممی  خاکش   دوباره رائول،  دفن  از  بعد   باید  مسلما.  جنبیدند  دورش  ریزی   سفید   های کرم

 .ماندمی  جاهمان  باید   شد، می  دفن  گوشه   آن   چیزی 

 سرم   در که  افکاری  اما  کردم؛ می  فکر   کلی  باید.  بودم خوشحال  بابت  این  از هم  من   و   نزد   حرفی  آنا

. گرفتممی  شورهدل نبود، جایش  سر   چیزی   که  این   حس  از گاهیهراز.  بودند گذرا  و مبهم  گذشت،می

 سرم  از کردم،می  فکر   ها آن به که  همین  اما  شد؛ می  مربوط  بودم  دیده  صبح  که  چیزهایی   به این

 .پریدند می

 مثل.  بود زده  بیرون  زمین  از زیادی  هایاستخوان. گرفت  د* ر*د   رم *م *ک   که   کندم   را   زمین  قدرآن

 و بودند  مرده  هاآن. کنم شانبررسی  که   ندادم  زحمت  را   خودم   بودیم،  کرده دفن را  جغد  که   روزی

 .خوردند  نمی  چیزی   هیچ  د *ر *دبه  شدن دفن  جز   به   ها  مرده

 که  حاال   افتادم فکر  این  به .  بود آرام  اش چهره ولی   کشید؛می  نفس سختی.به کرد،می  کار  کنارم  آنا

 را   فکر   این   ثانیه   یک  عرض  در   مبهمی  تنبلی   حس اما  کرد؛می  اذیت را  خودش   قدراین نباید  بود،  باردار

 سرعتش   مانع  موضوع   این  نداد  اجازه  اما  بود، اش نشده  متولد   ی بچه نگران آنا   اگرچه   پراند؛   سرم  از

 .شود

 بودم، کنده  را  زمین  کافی  یاندازه  به که این  از   آگاهی  با . کردم خالی  را  بیلم   خاک   بار، آخرین  برای

 هایمانشانه  تا  خاک  های دیواره. کرد  راست   قد  کنارم  آنا  هم لحظه همان.  کردم  راست   را   رم*م* ک

 مرده  مرد  یک   چرا  که   بپرسد خواستمی  سرکشم،  روی  آن.  کردیم  نگاه  دیگرهم به ایلحظه.  رسیدمی

 .نیاوردمدر  را   صدایم  اما   کنیم؛می  دفن  را
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 آمدم، می  بیرون  قبر  از   هایمشانه  و   بازو  کمک   با   که   چنانهم. انداختیم  قبر   در را  هایمان بیل

 به را  رویم  و   ایستادم   پاهایم  روی   زدم،   غلت  ،شده  کنده  تازه  ی پشته  کنار   در. دادند  صدا   هایمماهیچه

 .برگرداندم  رائول  سمت

 از یکی  با  و   کردم   دراز  را  دستم .  کرد  جلب  پشتش  جیب  به را  امتوجه  کوچکی،  ای نقره و  براق   جسم

 چرخاندم،  نور در رضایت  با  را  آن.  بود درشدو  ماشین   سوئیچ .  کشیدم  باال   را   فلزی   ی حلقه  انگشتانم

 .انداختم   سرم   پشت  را   آن  سپس

 تا  را  خشکش   دن*ب   و  گذاشتیم   زیرش   را  هایمان  بیل.  آنا  نه   و   بزنم   دست   رائول   به   خواستم می  من   نه

. بودیم راضی  بود، افتاده شکم  روی  کهاین  از. افتاد  قبر   در محکمی  صدای   با  او . غلتاندیم  قبر  یلبه

 سپس.  زدیم  لبخند او به. بود  زده   زل  ما  به چشمش  یک  با  و خورده  پیچ  عجیب  ایزاویه  با  ردنش *گ

 .کردیم  خاک   ریختن  به   شروع

 خیلی  شد،می مدفون  تیره  خاک  و   ها استخوان  زیر  که رائول  دیدن اما  رفت؛ می  پیش  کند   کار

 و  مخلوط   خاک   با  تنش   گوشت   ،شدمی  نابود   خاک   زیر   آرامی  به که  کردم   تصور   را   او .  بود بخشذت*ل

. گرفت  ام خنده.  بود قشنگی  تصور.  شدندمی  یکی   کنارش حیوانات  هایاستخوان  با   هایش استخوان

 فی   ناهار، از بعد  کمی.  شدمی  تبدیل  گل  به و  ترکیب،  تنم  روی  خاک  با  چکید،می  پشتم  و   پاها  از  عرق

  کوتاه، سالم،  ی نشانه  به   و   افتاد  ما  به چشمش.  کند  آویزان  را   هایشلباس  تا  آمد  حیاطش   به   ریچموند 

 قدر آن  آنا  و  من .  بود خوب  بامالحظه  ی همسایه  داشتن .  دادم  تکان   سر  برایش  هم   من .  داد تکان  سر

. زدیممی  ضربه  رویش   هایمانبیل پشت  با  باید خاک،  شدن صاف برای. شد  پر  قبر  تا   ریختیم،  خاک 

 جاهای   از   کمی  فقط   خاک،   یپشته نهایت،  در. پریدیم  رویش   پا  با  نبود، کارساز  بیل دیگر  که   وقتی

 :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  تونستم نمی. کنم  می خواهش _
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 .دادم بیرون آرامی به را  آن  و کشیدم  عمیقی   نفس 

 .بیاد   بارون  زودی  به   قراره -

 .شورهمی  رو   خونه  بیرون  های ون*خ  بارون،  این .  داده ترتیب  شدیدی  بارون حتما  هلن .  شدم  متوجه  -

 خیس  ت فرش  وگرنه   بپوشونی؛ رو  اون  که   باشه  حواست.  هست  ات خونه  هال یپنجره توی  سوراخ  یه  -

 .شهمی

 شدم   خیره  قبر  به   بودم،  کرده کج  را   سرم   که   طور همان

 .بگیرم  دوش  باید   باشه؟. خونه  رم می  من  -

 .جو   زنممی  حرف  باهات  بعدا.  طور  همین  هم   من.  آره -

 .آنا خداحافظ  -

 

 

 ***** 

 سپس   بردارم؛  زمین   روی   از   را  ماشین  سوئیچ  تا  ایستادم  زدم، می  قدم   پشتی حیاط  در   که   همچنان

 کنار   همچنان  کورور  آقای .  گرفتم  پیش   در را  امخانه  حیاط  به   برگشت  کوتاه  راه  و   زدم   قدم خانه  اطراف 

. بود گرفته  پایش  سمتبه چکید،می  آن  از  آب  که را  شلنگ .  بود ایستاده  جاده،  سمت   آن  باغش، 

 دستشان  از   کمی. بودند برنگشته  هنوز  هایم گربه.  داد  تکان  دست هم  او . دادم تکان  دست   برایش 

 هم را  خاک  بوی  بودم  مطمئن .  کردندمی  خرخر   رفتم،می  مارویک   یخانه  به هروقت. بودم شده  راحت

 زمین   روی   گذاشتم،می  قدم   ها پله  و   راهرو  در که طورهمان  خاک   های تکه.  نداشتند دوست

 .ریختند می

 آوردم می  در را  ام خاکی  های لباس  که   همچنان  و گرفت   را  اطرافم  بخار،  از   ای دسته.  شد  گرم  زود   حمام

 به بعداً باید که بود  کاری   این  اما  انداختم؛می  دور  را   ها آن باید. کرد  تار   را   آینه  انداختم،می  وان  در   و

 .رسیدممی آن
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 چسبیده   خاک   کهاین  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

. ایستادم حمام  پادری   روی   ای لحظه. شدم  زنده  دوباره  کردم   احساس   آمدم،  بیرون  حمام  از   وقتی

 .نبود مهم  برایم  اما  چکید؛می  تنم   از   آب  هایقطره  کردم،می  نگاه  دستم به رضایت  با   که   همچنان

 و   دستم  انگشتم،  روی  که زیادی  سیاه  هایرگ.  بود   شده   کنده  زخمم  چسب   کندیم،می  قبر   که  موقعی

 مچ   از قبل  کمی.  کردم  دنبال   بود، رفته  که   جایی تا  را  ردش.  داشتم دوست  را   بود  شده  پخش   بازویم تا

 داشت   حسی   چه .  بگیرد را  تنم   کل   تا  کشیدمی  طول   چقدر  که   کردم  فکر  این  به .  بود شده  تمام   دستم

 پیدا   تمیز   لباس   تا  رفتم  سپس .  شدمی  جالب   احتماالً .  خندیدم  قلبم؟  به   یا  رسید؟می  مغزم   به وقتی

 .کنم

 که  طور همان  و   دادم  فشار   را  دکمه. زد  چشمک   گیرش پیغام چراغ  شدم،  رد  تلفن کنار  از   که همین

 همچنان  اما  شد؛ می  وصل  و قطع  گیر پیغام  در لوکاس   صدای.  دادم گوش  پیام  به   پوشیدم، می  لباس 

 .بود  فهم  قابل 

 داشتید، احتیاج من  به  اگه  خونه؟ ...  آنا...  خودت  خوبه؟  چیز همه بدونم  خواستم می.  منم  جو،  سالم -

 ...تونممی

. کند دخالت  ما   زندگی  در نداشت حق  لوکاس .  کنم  پاک   را   پیام  تا  دادم  فشار   را  دکمه. بود  اعصابم   روی

 .بزند  گند   چیز همه  به  که   نبود او   به   نیازی .  نداشتیم  مشکلی   هلن  و   آنا   من،

 خشک   یخچال،  یگوشه  و زمین  کاشی روی  رائول،  ون *خ.  برگشتم آشپزخانه  به   بعد  و  بافتم   را   موهایم 

 چند  تا   کردم  راضی  را   خودم   سپس  و   کردم  پیدا  شوینده  مواد   کمی  گذاشتم،  جوش  را   کتری .  بود  شده

 های لکه.  شدند  پاک زحمتی  هیچ  بدون هاون* خ .  بکشم کار  دردناکم  های دست از  هم   دیگر   ساعت

 و   کردم  دنبال  در تا  هال  از   را  ون*خ  های قطره.  نبود مشکلی  اما  ماند؛ جابه زمین   روی   رنگیکم

 راهرو   مسیر   در   بود، برداشته  رائول   که   را  آنا عروسک.  کردم  پاک   هم   را   خانه  ورودی   مسیر   های لکه

. کردم  پاک   نمناک  ایپارچه با  را   آن.  بود کرده  ب *را*خ   را  صورتش   ون،*خ  از   ایقطره.  کردم  پیدا 

 موقعی.  گذاشتم  طاقچه  روی   دوباره  را   آن   و   نشود  پاک صورتش،  ی شده  نقاشی  اجزای   که   بودم  مراقب 
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 پایین  یطبقه  به .  بود شده  شام   وقت  تقریباً  کردم، می  خالی  شوییظرف  در   را   سطل  آخرین   آب   که

 می در  کشو   از   را   غذایم  که   طورهمان و برداشتم را  آن . کنم  پیدا   خورد، می  زنگ   که  را   تلفنم  تا  رفتم

 .گذاشتم  بلندگو  روی   آوردم،

 .سالم -

 نیومد؟   برات   پیامم .  لوکاسم  جو، -

 .نداشتم  دادن  جواب  یحوصله  فقط   چرا؛  -

 .شد   سرد  لحنش 

 .افتاده اتفاقی  کردم می فکر  مدام .  بودم شده  نگران !  واقعا؟ -

 .مالیدم   زمینی  بادام   ی کره  رویش   و گذاشتم  بشقاب  در نان ایتکه

 .بشی نگرانش که  نیست   چیزی .  افتاد  اتفاق  چیزها  خیلی -

 :گفت که  باشد   کرده  قطع   را  گوشی که  بودم  امیدوار.  نیامد  تلفن   از   صدایی ایلحظه  برای

 خوبی؟ !  رسیمی  نظر  به عجیب  جو، -

 .خوبم   من  -

 .بزن  پلک  دوبار  گرفته، گروگانت  کسی   اگه  -

 فقط   گرسنه،  شکمی  و دردناک هاییماهیچه  با بعدازظهر، این  در   اما  خندیدم؛می  اششوخی  به باید

 .بود  عذابم  ی مایه

 بهت بدی،  انجامش   که  هست   کمکی  کردم   حس   هروقت .  بدم انجام باید که هست  کارها   خیلی   ببین،  -

 .باشه چیزی  کنم نمی  فکر   اما  زنم؛می  زنگ 

 ...نگرانم داری  واقعا!  جو -

 .کردم  قطع  را   تلفن 

 **** 

 از   خواستندمی.  بود  بدجنس  مادرش  مثل .  نداشتم  را   جانبشبه حق  صدای  آن  شنیدن   تحمل   دیگر 

 دیگر خب،.  بخندند بهترند، احمق،  و   عجیب  جو  این   از چقدر  کهاین  به   و   بیاندازند   دست  مرا  دور  همان 
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 ساندویچم.  کنمنمی باز  رویش   به را  در بیاید، دیدنم   به   لوکاس   اگر . دهمنمی فرصتی  چنین   هاآن به

 سس  رویش  فرنگی،  توت   مربای   جای  به   فهمیدم   که  بودم  کرده  تمامش تقریباً.  نداشت خوبی  یمزه

 آخر  تا  را   آن  پس . داشت زیادی  زحمت  جدید،  ساندویچ  کردن درست. بودم ریخته  فرنگی  گوجه

 انجامش  عصر   باید  که  بود  هم دیگر کار  یک.  انداختم  ظرفشویی  ماشین  در   را   بشقاب  و  خوردم 

 در له*حو   یک   پوشیدم،  را  ژاکتم   برداشتم،  آشپزخانه میز  روی   از   را  رائول  ماشین  سوئیچ .  دادممی

 در. نشوم دیده  تا   کرد می  کمک  این   و   بود  شده  تاریک   دیگر   هوا . رفتم  بیرون  و  کردم   فرو  جیبم

 تقریباً .  کردم  نگاه  شد،می متصل  آن   به  که  ایجاده  و   ورودی مسیر  به بادقت.  زدم  قدم   مان خیابان

 .بود  آرام   خیابان .  کردندنمی  نگاهم   بودند،  که هم  هایی آن. نبود بیرون  کسیهیچ

 و   کردم   باز  را  درش . کردم  پیدا   بلوط  بزرگ  درخت کنار  ،جلوتر  خیابان  دو  را  رائول  قرمز  در   دو   ماشین 

 کنترل  را   خودم  اما  بود؛ آوریچندش  حس .  بلعیدمی  مرا   داشت  اش،چرمی  دار پف صندلی.  شدم  سوار

 به   تا   کشید  طول  ساعت  یک  از   بیشتر .  بستم را  در   کنم،  روشن  را  موتور  کهاین  از قبل  و   کردم

 ذت* ل رانندگی  از  بگذریم،  که  چرم   آورچندش حس   از .  بود زیبایی  مسیر .  برسم ساحل  تریننزدیک

 .کردم  پارک  شد،می  دیده ساحل  که  جایی   را   ماشین .  بردم

 صورتم   به   آمدم،می  بیرون  ماشین   از   که طورهمان  باران،  های قطره.  بگیرد  سر   باران  که   بود االن همین

 اطراف   ماشین،  شماری انگشت  تعداد .  کردمی  پخش  صورتم روی  را  موهایم   تندی   باد   و   خوردند می

 که این از  قبل   تا  بودند خریده  جان   به   را   نامساعد  هوای   تحمل  شانسرنشینان.  بودند کرده  پارک 

. نبود  نزدیکم  کسی  اما  بگذرانند؛ کنارش  را   بعدازظهر آخرین  کند،   تحمل قابلغیر  را   دریا زمستان

 خیلی .  کردم  تمیز  را  ماشین   درِ خارج  و  داخل  و  چرمی  های صندلی  فرمان،.  آوردمدر  جیبم   از   را   له*حو

 اهمیتی  خیلی   کنم نمی فکر  که   هرچند   کنم،  تمیز  را   بودم  زده  دست که  هرجایی   تا  دادم خرج  به دقت

 نشده مرتکب  جرمی  اصالً.  آمدمنمی حساب  به مظنون  من .  کنند  پیدا را  انگشتم  اثر  که  باشد   داشته 

 هاآن هرچند.  نبودند انگشتم  اثر   تطابق   پی  در   پلیس، اطالعاتی  های پایگاه  از   کدام هیچ  بنابراین  بودم؛

 ماشین  جای هیچ در انگشتش  اثر اما  باشد؛  داشته دست رائول  ناپدیدشدن در  باید  آنا که بودند  معتقد 

 بپرسند؟  باید چرا   اصالً .  بپرسد  سوال   اشهمسایه  از   که   رسیدنمی فکرش   به   کس هیچ.  شدنمی پیدا 
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 و  دزدید می  را   ماشین   کسی  آوردیم،می  شانس  اگر .  گذاشتم  باز  را   در و   کردم  رها  جا همان را  سوئیچ 

 خودش   رائول  که  رسید می  نتیجه   این  به پلیس  احتماالً نه،  که   اگر .  گذاشتنمی جابه  آن  از ردی  هم بعد

 کنند   فکر   که   نبود بعید هم  قدرها آن  بود،  کرده ترکش   پیش   چندهفته  نامزدش .  کرده  غرق  دریا  در   را

 باران   سرد   و  درشت   قطرات   و  باد  مقابل  را  سرم سپس   گذاشتم، جیبم  در را  له *حو.  داشت افسردگی

 افکاری با  را   ذهنم تا  دادمی را  فرصت   این  من به. نبود مهم  برایم اما  بود؛ راه  کلی  خانه   تا.  کردم  خم

 .کنم  پر  پوچ

 

__________________________ 
 

 «سوم  و   بیست  فصل»

 

 سرم   و پیچیدم  دورم   را   ژاکتم.  گرفت  سر   شدیدی  باران  گرفتم،  پیش در  را   خانه   راه  که این از  بعد   کمی

 اما  رفتم؛ می  راه  ساعت   چند   باید. شدم آب خیس  که   نکشید طول   خیلی  اما  گرفتم؛  پایین   را

 رسیده  مان خیابان  به   که   دیدم   کردم،   بلند  را  سرم   که همین. بود  گرفته   فرا  مرا  خوشایندی  سردرگمی

 از حتما  که  اگرچه  رسیدم؛  خانه   به زود  قدراین  که کردم  تعجب. باریدمی  نم نم دیگر باران و بودم

 .بود  گذشته  شب نصفه

. کنم  خشک   را  خودم  که   ندادم زحمت  خودم  به حتی.  نبود چسب دل  قدر این  وقت هیچ  خوابمتخت

 خاموش  حتی.  آمد سراغم  به عمیقی  خواب   بالفاصله .  رفتم  پتو  زیر   و   آوردم در را  خیسم  هایلباس  فقط

 شده   تمام باران شدم،  بیدار   که   بعد  روز   صبح. نکرد اذیتم مارویک  یخانه  هایچراغ  شدن   روشن   و

 و مالیدم  را   هایم چشم  شدم،  بلند . چکیدندمی  ها درخت  و   خانه  بام  از  هنوز  آب قطرات  حال بااین  بود؛ 

 آن   فقط  نه. انداختممی را  هایم لباس  باید .  رفتم  دادم،می  انجام  باید  روزآن  که   هاییرکا  سراغ  به

. انداختممی  باید  هم  را   بودند  شده  خیس  که هاییآن  حتی  بودم، پوشید  قبر   کندن  موقع  که  هایی لباس

 خیس   هنوز  که هاییتاب  روی  ایخانواده.  بردم  پارک   نزدیک   و   انداختم  زباله   های کیسه  در را  هاآن
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 نگاه  کردم،می فرو  بزرگ ایزباله  سطل  در   زوربه  را   ها آشغال که  را   من   اما  کردند؛می  بازیتاب بودند،

 .کند   مخفی  ،بود  آنا   خیابان   در   رائول  که   را  حقیقت   این   تا   بود دیگری سرپوش  این .  نکردند

 درحال آنا که نداشتم  شک .  شدم  ترسبک  کردم  احساس   گرفتم،می  پیش   را  خانهمسیر  که   طور همان

 رائول   ناپدیدشدن  از سرنخی  هم اگر.  زدندنمی  حرف  هم کلمه  یک  ها همسایه.  بود هایشلباس  شستن 

 پوزخند   شدم،می  امخانه  وارد   که  همچنان . بودمی  مدرکی  باید  حداقل   گشت؛برمی مارویک  ی خانه  به

 .زدم

 ***** 

 بار یک  فقط  اما  نه؛   یا  آمده رائول  از اسمی  ببینم تا  کردم  تماشا  را  اخبار .  شدند  سپری  سرعت به  روزها 

 متوجه  اخبار،  الی البه از  تیترها،   خواندن   با .  بود  شده   ذکر  اطالعات   برای  پلیس   درخواست  قسمت  در

 ی اندازه  به   بالغ  مرد یک  شدن گم.  نبود  فوری  یپرونده  یک   هاآن  برای   رائول   ی پرونده  که شدم

 در   ، اطراف  های همسایه  ی بقیه  مثل   هم  ما .  ندیدم  را   آنا   زیاد   دیگر. نداشت  اهمیت   بچه   یک  شدنگم

 رائول   دفن  با  اما   دادیم؛می  تکان   دست  همدیگر برای هاحصار  پشت  از   هرازگاهی. ماندیم خانه

 .بودیم  راضی  بابت  این  از   هردو  کنممی  فکر  و  بود   رفته   بین  از مانصمیمیت

 بود؛ هاآن رگیر د ذهنم از  ای گوشه.  ترسیدندمی  خانه  از   کنممی  فکر.  بودند  شده  گم  هایم گربه  یهمه

 هم قدرهاآن اخیراً اما  شان؛پرستیدممی حتی  بودم؛ عاشقشان  قبالً . بود آسانی کار  دادنش تسکین  اما 

 اگر.  شود  پیدایشان   روزیک  شاید .  بودند امدارایی از  بخشی  فقط  هاگربه.  نداشتم  ها آن به احساسی

 بیشتر . پختمنمی هم کیک  دیگر .  نیاید چشمانم  به   خواب   نبودنشان   از   که   نبود طوراین  نشود،  هم

 ذهنم ترراحت  طوری این. زدممی  زل  تلویزیون،  برفکی   کانال   به یا  دیوار  به نشستم،می  هال در روزها،

. بپزم  غذا   یا  کنم  آویزان   را   هایملباس  بدهم،  آب   باغم  به که  بود   حدی   در   فقط   تحرکم . کردممی  آرام   را

 را  کارم   مشخص،  زمان  یک   در هرروز  و   زدم می  زل   آن   به .  دادممی  انجام   بادقت  ربات،  مثل  را   کارهایم

 .بود بخشآرامش  چیز همه. نزد  زنگ   دیگر  هم لوکاس.  کردممی  تمام 

 ی ده*پر .  افتاد آنا به پنجره  از   چشمم  لحظهیک  رفتم، می  آشپزخانه  به   هال   از   که   بعدازظهر  روز یک

 برایش را  دستم .  بود زده  زل   من   به   وتش تفابی  نگاه با  و   ایستاده پنجره  پشت   بود،  داده کنار  را   اش خانه
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 روشن  را  تلوزیون  و  رفتم   ام موردعالقه صندلی سمت  به   دوباره .  نداد  نشان  واکنشی  او  اما  کردم؛ بلند

 .بگیرم  آرام و  شوم   برفکش تماشای محو تا  کردم

 ایستاده  پنجره  پشت   همچنان  که   دیدم  را   آنا  و   شدم  بلند. بدهم آب هایمگل به تا  رفتم  بعد، ساعت  دو

 سالم،  ینشانه به دوباره. زدنمی  برق  دیگر  اش،ریخته  هم به  موهای  بود، کرده  پف   چشمانش   زیر .  بود

 که  هرکاری . نبود  درست   این . ریخت  دلم . نمیزد  هم   پلک   حتی   نداد؛  نشان  واکنشی. بردم باال  را   دستم

 .نیست درست افتد،می  که   اتفاقی هر  کنیم،می

. رفتم  پشتی  حیاط   به تلوخوران   و   شدم   رد  لباس،   از   پر  لباسشویی  ماشین   کنار  از   لرزان   پاهایی  با 

 یشورهدل  جلوی   اما   بود؛   خوبی  و خنک  روز  کهاین  با . کردم  بسته و  باز  خورشید   روبه   را   چشمانم 

 باران، لطف  به. بود  مشخص   حصار  باالی  از   قبر،.  کردم  نگاه راستم  سمت به.  گرفتنمی را  امکننده  کالفه

 یادش به حتی  دیگر  وقتآن. شدمی  مخفی   ها درخت  برگ   زیر   زودی   به. بود  شده   ترازهم زمین  با  کامالً 

 :گفتم  بلند.  افتادمنمی  هم

 !نه  -

 .بچرخد   سرم   در   کهاین  تا   داشت  بیشتری   قدرت   جوری این  کردم می  حس

 !کافیه نه،.  نبود  درست   چیزی   یک.  نبود درست چیزی  یه  -

 قدم که  همچنان  و  کردم  فرو  موهایم  در را  هایم دست.  برگشتم  ام خانه  به بلند  های قدم  با  و   چرخیدم

 .بود  گذشته   آرنجم  از   صبح   امروز . بود  رفته   باالتر  بازویم   از   سیاه،  خطوط.  خاراندم  را  سرم  زدم،می

 !نبود نبود،  نبود،   درست  -

. بزنم زنگ  او  به که  نداشتم   ام زندگی  در  را   کسیهیچ  لوکاس   جز   به. برداشتم  هال   میز  روی  از  را   تلفن 

 که  گفت می  من   به   حسی   یک . کردم  قطع   را  آن بعد . خورد  بوق   بار یک  تلفن.  گرفتم  را  اششماره  پس

 طور همان.  انداختممی  دردسر  به را  آنا هم و  خودم   هم زدم،می  زنگ  اگر . بزنم  زنگ   او   به   توانستم نمی

 باید   کار چه  ببینم   تا  کنم خالی  را  ذهنم  کردم  سعی.  زدم  ضرب   صورتم   به   تلفن   با زدم،می  قدم  که

 .بکنم

 **** 
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 دو  پس  در حصار،  سمت  آن  دوستم،. کردم  خم  بود،  آنا   ی خانه  سمت به  که   ایپنجره  پشت را  خودم 

 .بود جاآن که  شد می  ساعتی  چند.  بود  ایستاده  حرکتبی  واکنشی،  هیچ   بدون  شیشه،  الیه

 روی   وقت هیچ.  نبود ناآرام قدراین وقتهیچ  خانه، .  بود همین   مشکل .  شد  آشکار   برایم   واقعیت 

. بود آنا   خاطر به. بود  نداده  قرار  تاثیر تحت  را  من  طور این وقتهیچ. بود  نگذاشته   تأثیر   خیابان  هایآدم

 اتفاقات  این  ی همه  باعث  که ستچیزی  همان  این . بچه بود،  شکمش   در که  چیزی   خاطربه! نه   آنا   نه،

 .بود  عجیب

 رازی  هلن  که   گفت   هنری،   یعنی  احضارگر،.  بودم  نشده موضوع  این  ی متوجه  قبالً   چرا  که شدنمی باورم

 این  به .  بود باردار کرد،می  پرت   پنجره  از را  خودش  وقتی  حتماً .  کردمی  مخفی   همسرش   از   که داشت

 دست   از   هردو   که   باشد  این   شاهد   تا   کند   فدا   را   فرزندش  و  خودش   زندگی  بود  بهتر  که   رسید  نتیجه 

 به شبیه  وضعیتی  تقریباً   جوان،  زن  این.  بود  کرده   پیله آنا به خاطرهمینبه و  بکشند  زجر  شوهرش 

 .ماندن  امان در  و   کردن   فرار  به شدن،  مخفی  به  شدید   نیاز خشن،  همسر   پنهانی، یبچه.  داشت  هلن 

 و  چیز همه داشت  این  و  بود   شده  جنون  دچار  مارویک،  ی خانه  جدید  ساکن   از حفاظت  برای   هلن 

 .کردمی  نابود را  کسهمه

 به   تفاوتش بی  نگاه . گذاشتم  پنجره  ی شیشه  روی را   دستم   دهد، نشان  واکنش  من به آنا کهاین  امید   به

 که  خشمی   و   ترس  درماندگی،  حس .  دادم  قورت  را  دهانم  آب. بود  مانده   خیره  ام شانه  پشت  جایی

 .کنم  کار  چه  باید  که  فهماندند  من   به   و   دادند  هم دستبهدست بود،  جوشیده   درونم 

 نگاهش توانستمنمی  دیگر .  بود  زده   زل   من   به روحشبی چشمان  با  آشپزخانه، یپنجره  روی   عروسک 

 را   امعالقه  مورد  داردندانه  همزن   و   کاسه  سپس.  گذاشتم  شیشه   سمت به  را   رویش .  کنم  تحمل   را

 .کردم  روشن   را  فر  و برداشتم

 که  داشتم  مواد  قدر آن  نهایت،  در. بود  کم اماولیه  مواد   از بعضی  یعنی   این   و   بودم  نرفته خرید  اخیراً 

 حس   از .  کردم  الک را  خشک   مواد .  کند  کفاف  قنادی  یخامه  و   مربا  با اسنفجی، کیک  یک   برای

. بردم  ذت *ل   شد، می  سرازیر  کاسه   به  که  آردی زیبایی  از   و   آمدم  وجد به بالاستفاده الک سنگینی

 را  چینی  ظرف  تا  کردم   باز  را  امآشپزخانه  انتهای  کابینت   باالترین آخر،  در   و   کردم  اضافه را  شکر
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 تمیزکردن   موقع  بار  چند .  گذاشتمی  تختش  کنار  ی قفسه  در همیشه  را   آن . بود  مادرم   برای .  بردارم

 تا  نداشت اهمیتی  مرگش   از   قبل   تا .  نکردم  توجه  آن  به خیلی  که بود  اهمیت بی  قدر آن  اما   دیدمش؛

 !یُد  بود؛  چه که   فهمیدم   من و  آمد  اشقانونی  پزشک جواب  کهاین

. چرا  فهمم نمی کامالً  هنوز . بود کرده  مسموم   ذره،ذره را  خودش   مادرم  که  بود   این  دیابت  از بدتر

 بزند؟ زنگ  دکتر  به  تا  گشتمی  بهانه  دنبال کند؟ تشدید   را  اشبیماری  عالئم   روشی  یک  به   خواستمی

 کرد؟ می  خیس  را   تختش آوردم،می  دیر   را   شامش  اگر  که   طورهمان کند؟  امتنبیه تا  کرد را  کار   این  یا

 آزارم  قبلیش  از   بیشتر  هرکدامشان اما  کردم؛   سرهم  احتمال   هزارجور  ذهنم در مرگش،  از بعد  روزهای 

 یا  بیاورم وقتسر  را   اشدنی* شی*نو کردممی  فراموش هربار  که کردممی  تصور را  مادرم . دادمی

 سر  یک  خوراندم،می  دارو  او  به زوربه  که  وقتی یا  بدهم شیرینی  او   به   کردم نمی قبول  که   هروقت 

 .خوردمی را  یُد  آن از انگشت

 به   بیشتر  کمی  کردم،می  ناراحتش که  دفعه  هر اما  بود؛  نزده حرف  شیشه  آن  بهراجع  هم  کلمه  یک

 و   خواهیعذر  برای  دیگر  که   خورد   سنگ   به سرم وقتی .  بود این  تنبیه   قشنگی  و   شد می  ترغیب  مرگ 

 بود   شده  دیر  جبران، 

 از .  بودم  گرفته   یشدید  د* ر*دسر.  بود  برایم سختی  خیلی  روز  مرد،  مادرم  که  روزی   نهایت، در

. بود شده  پرتوقع   مادرم.  شوند  تار  هایمچشم  و   بگیرم  تهوع   حالت  شد می  باعث  که  هایی همان

 همین  خاطر به.  کردمی  دور   توجه   مرکز   از را  او   موضوع  این . آمدنمی  خوشش   ام شدنمریض  از   وقتهیچ

 جایی  اطراف   پتو،  کردن   مرتب   دوباره. بدهم  انجام   برایش  ارزشیبی و  زیاد   کارهای   تا   کردمی  مجبورم 

 نیامده  خوشش   بود،  خورده  که   چیزی   از  چون   خنک،   آب لیوان  یک  آوردن .  بودند پاهایش  زمانی  که

 دیگر ،بعدازظهر اواسط.  بود افتاده زمین  روی پیش،  ساعت  یک  که   ایاضافه  بالشت  برداشتن  و   بود 

 صدایش  توانستمنمی  هم، لحظه  یک   دیگر. کردمی  د* ر*د   عجیبی  طرزبه  سرم .  بود  شده  لبریز  صبرم 

 دراز رویش  توانستم می  و  بود   سایه   در   که   باغ  نیمکت سمتبه. آمدم بیرون  خانه   از پس،. کنم  تحمل   را

 تا  و  برد   خوابم .  نبود تأثیربی.  بگیرد  را   نور   جلوی   تا  گذاشتم   هایمچشم  روی  ایپارچه  و   رفتم   بکشم،

 ذهنم  از   خاطرات   از موجی.  بود مرده  مادرم و  بود   شب   شدم،  بلند   که   وقتی.  خوابیدم  ساعت  چند
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 درپوش.  بودند افتاده جانم  به   و   زدندمی  گ* ن*چ  دلم   به   دیگری،   از   پس   یکی که  خاطراتی   گذشتند؛

 فکر.  بود  ای کننده  ناراحت   ی لحظه.  شدم  خیره  داخلش  سفید  پودر  به مدتی  برای  و   بازکردم را   شیشه

 مردن به تمایلی  هیچ  همآن  از   قبل   و   نبود   افسرده .  بکشد را  خودش   نداشت قصد  مادرم  شب   آن  کنم

 را  آن اما  داد؛می  کشتن   به را  او یُد  از مقدار  آن  که بود  نشده   متوجه  احتماالً .  نداد  نشان  خودش  از

. آوردند هجوم ذهنم به کلمات  از   موجی.  نوشت توانست می  که   را   اینامه  ترین رحمانهبی بعد  و   خورد

 .کنند  غرق   خودشان  در مرا  خواستند می  انگار

 دوستم  باید که  طور همان  که   داشت  خواهم   فرزندی  تر،عادالنه  دنیایی  در! دانم می  مرگم  مقصر  را   تو»

 «.باشد  داشته 

 گزارش   انتشار.  بودم  خوانده   بار هزار را  آن مادرم،  مرگ   از بعد  روزهای .  بودم حفظ   را  یادداشتش

 از تقصیر  درنهایت. داشت  وا   تحقیقات   به را  پلیس  طبیعتاً  یُد،  با  مسمومیت   بر  تأکید با  قانونی،  پزشک 

 قایم  را   چینی  ظرف.  مرد  من   خاطر به  مادرم   که   بودم پذیرفته  کامالً  موقع  آن  اما  شد؛   برداشته  دنم*گر

 قاشق  دو   و   کردم   باز  را  درش. آوردم بیرون  را   آن   شد،   تمام   پلیس  بازجویی و  دفن  مراسم  وقتی  و   کردم

 آوردمش، بیرون  فر   از   وقتی.  ریختم  امعالقه  مورد  « ¹دارادویه»  کیک   در را   سفید  پودر  از خوریغذا

 کیک  به ساعت  سه.  بخورم را  آن  تا  نشستم  و   ریختم  تازه  یخامه  کاسه،  در زدم،  برش  یک  خودم   برای

 عذابی  چه   جهنم  در. ترسیدممی  بود،  انتظارم   در مرگ   از بعد  که   چیزی  از .  نداشتم را  جرأتش .  زدم  زل

 به .  انداختم  را   کیک  تکه  آن  درنهایت شد؟می  تعیین بودند  کشته   را  پدرشان و مادر  که   هاییبچه برای

 :گفتم  خودم 

 «.بخوریش تونیمی  خواستی  که  هروقت .  دارممی  نگهش  روز   چند.  داری  رو   کیک   یبقیه همچنان»

 عضو  تنها  او.  آمد  ام خانه  به لوکاس کهاین  جز  نیست؛   یادم   زیادی  چیز  موقعآن از.  گذشتند  روزها 

 ینامه وصیت  در   ام درباره که  چیزی   تا  داد،می  اهمیت   من   به بیشتر رسیدمی  نظربه  که   بود  امخانواده

 چقدر   دانستمی  دانم نمی.  کند  کمک  من  به  خانه کردن  تمیز  در   کرد   پیشنهاد.  بود شده  نوشته  مادرم

 مرا  بود   گرفته   خود  به دلواپس  و   آهسته   محتاط،  لحنی  که صدایش  اما  نه؛   یا   بودم  بدی شرایط  در

 درآورد، آشفتگی  از   مرا   که این  جدای.  داد انجام  برایم   خوبی   کارهای   اما  کرد؛می  دلسرد   شدیداً 
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 اشنامه وصیت  در   پدرم   ظاهراً .  کرد  پیدا هم  را   بود   شده  قایم  کابینت   هایوسیله پشت  که   مدارکی

 احتماالً .  بود کرده  کتمان   را  امارثیه مادرم.  کرد واگذار   من   به   را   نصفش و   مادرم  به را   اشدارایی نصف

 تمام   گفت می  من   به همیشه . کنم  ترکش   باشم،  تأمین  مالی   نظر  از اگر  که ترسیدمی  یا  کردمی  حسودی 

. بود رسیده  من   به   ارث   ای توجه قابل  مقدار  که   دادمی نشان  اوراق   اما   رسد؛می  خودش   به پدرم  دارایی 

. بخرم خانه  یک   خودم  برای آن  با  توانستممی.  کردمی  کفایت  زندگی،  سال  شش   پنج،  برای   مقدار،  این

 .شده  تسخیر  ایخانه  کنار  در   جایی  قضا، از.  بودم  شده   بزرگ آن  در   که   شهری  از   دورتر   جایی

 محض  کهاین  برای   فقط   کنم،  استفاده  آن   از کهاین  برای   نه   آوردم،  جدید   یخانه  به خودم  با  را   یُد

 بعضی .  کردممی  فکر  آن  به   کمتر  و  کمتر   شدند،  تبدیل هاماه  به   ها هفته  وقتی.  باشد جاآن احتیاط

 های دانه  از   پر  سر   پیمانه   یک . کردم فرو  یُد  در را  قاشقم.  بود  جا آن  که   کردممی  فراموش   کامالً  روزها 

 تا  بخورد را  آن  که  هرکس .  نداشت  خاصی  یمزه و بو. کردم  پخش  آرد  روی  را  آن  و   برداشتم  سفیدش 

 خشک   مواد   به را  مرغ   تخم   و   شیر  که این  از   قبل.  شودنمی  متوجه   نشود،   تشنج   دچار  کهاین  از قبل

 کیک  این  از  تکه   یک  که   کسی  برای   قاشق  چهار.  ریختم  داخلش  یُد  غذاخوری   قاشق  چهار   کنم،  اضافه 

. نزنم  ناخنک   آن  به تا  گرفتم  را   خودم   جلوی.  شدند  ترکیب   باهم زیبایی  به مواد.  بود کافی  بخورد،  را

 .ریختم   تابه   در را  خمیر  سپس

 سرم  از را  خشمم  تا  دادمی  فرصت   من به این.  شستم  را  ها ظرف  بپزد، کیک بودم منتظر  که   طور همان

 داشتم، هدفی  که   حاال.  کردم  تماشا   را  مارویک  یخانه  پنجره،  از  عروسکم،  با همراه. کنم  بیرون 

 دوباره  خانه،.  نبینمش  دیگر   بود  قرار  اگر  حتی.  بود  آنا   به   دادن  سروسامان  راه  تنها  این.  بودم  خوشحال 

 دیگر،  ماه  هشت جدید،  یخانواده  آمدن   از   قبل  تا  احتماالً.  رفتمی  فرو   خاموشی  در و  شد می  آرام 

 .ماند می  خالی

 

______________________________ 
 .شودمی  درست... و  دارچین زنجبیل،  مثل  هاییادویه  با  که کیکی  _1

 ***** 
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 «چهارم  و بیست فصل

 

 

 

 از   و   کردم  تزئین  قند   پودر  با  را  رویش  بپیچم،  پارچه  دورش کهاین  از   قبل .  دادمی  خوبی  بوی  کیک 

 ضربه،  سه  از   بعد  اما  بود؛ ایستاده  جا آن  همچنان   آنا  شدم،می  رد  پنجره  کنار   از  وقتی .  رفتم  بیرون خانه

 برایش  دلم .  رسیدمی  نظربه مریض.  بود  قرمز   هایشپلک و  پریده   رنگ   و الغر اشچهره.  کرد  باز  را   در

 .گرفتم  مقابلش   را   کیک !  سوخت

 .آوردم  خوراکی  برات  -

 .ممنون -

. رفت  آشپزخانه  سمتبه و برگرداند را  رویش .  بود  خفه  و   آرام  خیلی.  نبود خودش  مال   انگار صدایش

 .رفتیم  مانهمیشگی کارهای سراغ  دردسر بی. شدم  دونفره  جمعی  وارد   کردم  حس

 من  به   آنا . چیدیم  را  هایمان بشقاب و   زدیم  برش  را   کیک   ریختیم،  ها فنجان  در   را   آن  جوشاندیم،  را   آب

 .کنم  باز  را   صحبت   سر   جوری یک  باید   کردم   حس .  بخورم خواستمنمی  من   اما  کرد؛   تعارف  کیک 

 .بوده آروم چیزهمه  روزها   این -

 .خیلی  آره، -

. برداشت  را   چنگالش   آنا . نشستیم هم مقابل  میز،  پشت هردو،.  بود ترتیره معمول  از  هایش چشم

 .کردم  تماشایش   زد، می  برش  را   کیک   ی گوشه  که   همچنان

 خبر؟ چه  هاعروسک  از  -

 .کنمنمی درست دیگه  هم من  نمیرن، فروش -

 .داد  قورت   و   جوید  را   آن  گذاشت،  دهانش  داخل.  برد لبانش  سمت به  را   کیک 

 .شد  حیف -
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 تماشایش   داشت، برمی  کیک   از پر  چنگال   یک   دوباره  که  طور همان.  خوردمنمی را  کیکم  چرا   نپرسید 

 حاال   تا  کی  از .  دیدمی  تار  هایمچشم!  نیست درست   این .  بود ریخته  همبه  سرم   در چیزی.  کردم

 پلک  وقتی. رفت  بین  از امگیجی  حس .  دادم  تکان   را   سرم  نشدم؟ متوجه  زودتر  چرا  بودند؟  طوری این

 ها رنگ  چندروز،  این  در   که این از.  گرفت  فرا   را  اتاق  رنگ،  از  طیف   هزاران   کنم،   باز را  هایم چشم  تا   زدم 

 برق چشمانش  و   بود  حالبی اشچهره.  کرد  نگاهم هم او. کردم  نگاه آنا   به .  شدم  شوکه   دیدم،نمی  را

 آنا .  انداختم  را   ام صندلی و  پریدم   جا  از. خوردم  هول افتاد،می  اتفاق داشت  که   چیزی  فهمیدن   از.  میزد

 .گذاشت  دهانش در را  برش  دومین 

 جو؟  شده   چی -

 !نه  نه،  -

 به   بودم،  داده انجام  چه آن از ناباور  و   زدهوحشت.  بود  شده   برداشته  هایم چشم  جلوی   از  ای ده* پر

. زد  برش  دقت  با  را  تکه   سومین  و   برد   کیکش   سمت   به را  چنگالش   ربات،  مثل  آنا .  شدم  خیره   خودم 

 .کشیدم  دستش از  را   آن  و بردم  خیز   جلو به

 های پلک  آن  پشت حسی  هیچ . بود  شده  گیرغافل  کمی  فقط .  نبود  متعجب   چشمانش   اما  زد؛   زل   من   به

. بود خورده  قاشق  دو . بودم کرده  مسموم   را  دوستم. گرفت  فرا  را   وجودم   تمام  ترس.  نبود سنگینش

 .دادم تکانش  و   زدم  گ *ن *چ   را  اششانه!  بود؟ کافی  اشبچه و  خودش   کشتن  برای  این

 !متاسفم  آنا،!  لطفاً.  بیاریش باال باید -

 دوستم  صدای   به شبیه  کمتر   و   کمتر   اش کلمه  هر  که   صدایی  با . زد  زل  من  به   تفاوتش بی  چشمان   با  آنا

 .داد  سر   احساس بی  و   آرام  ایخنده  بود،

 .بخورم خواممی  بازم ست،خوشمزه!  شدی  عجیب  چقدر  جو، -

 بزنی؟  آسیب  اتبچه  به  خواینمی که تو. کن  فکر  ات بچه به. سمیه  کیک  این.  کن  گوش  من  به! آنا   نه  -

 نه؟   مگه

 .بود تشخیص  قابلغیر  حاال  صدایش . شد  باز  هم  از   لبخندی  با  لبانش 

 ...با  بهتر  طوریاین شاید -
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 روی  را  دستش .  شد  گرد  هایش چشم  و چرخید  سمتی  به   صورتش .  زدم  گوشش   زیر   قدرتم  تمام  با 

 از   ترسناک  برق  آن.  بود افتاده اشپریده  رنگ  ست*پو   روی   صورتی، لکی.  گذاشت  اش گونه

 .داد خشم  به   را   جایش   و رفت  هایش چشم

 !نزن   دست   من   به  -

 ...آنا  کن؛   گوش  -

 داد  هلم . آمد  بند   زمین   به   برخورد   از   نفسم. شدم زمین  نقش من  و شدیم  گالویز.  شد  ورحمله  سمتمبه

 با  را  دنم*گر  کرد می  تقال   که  همچنان .  نکنم  حرکت  تا  گذاشت   امنه* ی* س  روی   را   زانویش  و

 کرده  ام خفه  دستش  با  اما   بزنم؛ حرف  کردم  سعی. شد  سرخ  خشم   از صورتش  تمام   بگیرد،  هایش دست

 و کردمی  کمک   او  به ارتفاعش اما  بزنم؛ کنار  را   او کردم  سعی.  زدم  پا  و   دست .  بود بسته را  گلویم   راه  و

 و   کرد   بسته و  باز  را  هایشچشم  سپس .  بود رفته  فرو   گلویم   در شستش  انگشت.  نداشتم توان  هم   من

 بودند،  دراز  مقابلش  هنوز  که   دستانش. شد  دور  من   از   پا   و   دست   چهار .  شد  تبدیل   ترس  به اشخشم

 .لرزیدندمی

 ...من  جو!  نه اوه، -

 .داشتم نگه پا  سر   را   خودم  دیوار   به   تکیه   با  و  بگیرم  نفس دوباره کردم  سعی

 .دونممی  بکنی، رو  کار  این  خواستینمی -

 .شد سرازیر  هایش گونه  از   و   زد  حلقه  چشمانش   در اشک

 افته؟ می  داره اتفاقی  چه   جو، -

 .بمیریم   هردومون، یا  ما،  از یکی  خواد می  کنم   فکر .  هلنه کار  این -

 .کردم پاک را  ام پیشانی  عرق  آستینم  با 

 انجامش زودتر  بشیم،  تسخیر   دوباره  که این  از  قبل.  کردم  ش اسمی  من.  بندازی دور رو  کیک  باید   -

 .بده

 **** 
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. رفت  ظرفشویی  سمت   به سرعتبه  و   ایستاد  پاهایش روی  عجله  با  سپس .  نشست صورتش  بر  ترس

 هردوشان رنگ  کردم،  نگاه  هایم دست به. شد  راحت  خیالم  شنیدم،  که   را  زدنشعق  و   آب  شیر   صدای 

 بودم امیدوار.  بود رفته  بین  از   آمد،می  بازویم   باالی  تا   داشت  که   وحشتناکی  بودی *ک   آن . بود  عادی 

 آنا .  زدم  دور را  آشپزخانه  میز  کشان،کشان.  بود  برگشته بدنم به اکسیژن.  باشد  بوده توهم  یک  فقط   که

 را   موهایش  دستش   یک   با  که   طورهمان. بود  پریده  رنگش .  داد  تکیه   بود،  باز  شیرش   که  ظرفشویی   به

 .چکید  اش بینی  از   آزادانه و  شد   سرازیر   اشگونه  از اشک  زد،می کنار

 اوردی؟   باال  رو  ش همه -

 .داد تکان  سر

 !متاسفم  خیلی  خیلی -

 .فشرد را  ام شانه  و  کرد   بلند  را  دیگرش  دست   هم   او .  فشردم  آرام را  اش شانه  دستم   با 

 .کنهمی  محافظت   من از  کردم می  فکر .  کردم  اعتماد بهش من  چرا؟  اما  بود؛  هلن کار  این  گفتی -

 .داد  انجام  خودش   عجیب   روش   به   رو   کار   این  کنممی  فکر  -

 آنا . دادم او به و کردم  پر  بود  باز  که   آبی  شیر   از   را آن.  برداشتم  قفسه   از لیوان یک  کردم،  دراز  را   دستم

 .کشید  سر   را   لیوان

 که  رازیه   همون   بشه،  باخبر وجودش  از  همسرش   خواست نمی که  ای بچه.  مطمئنم.  بود  باردار   هلن  -

 .بودند   امان   در بیشتر مردند،می  اگه کردمی  فکر  چون   کرد،   پرت  پنجره  از   رو   خودش.  گفتمی  هنری

 !کنهمی  من   به راجع  رو   فکر   همین  و  -

 نه؛  یا  زنندمی  برق  هم باز  ببینم  تا   کردم  نگاه هایشچشم  به   نزدیک   از. کرد  باریک  را  هایش چشم  آنا

 .کشید  دهانش  روی   را   دستش. نبود  هایش چشم  در چیزی  اما 

 !خودش   مثل  دقیقا  بمیرم؛  خواست می -

 .کنه  مراقبت  تو از  همیشه   برای   تونست می  هم   اون و  شدی   نمی  جدا   ازش وقت هیچ  دیگه   طوری این -

 .دادم  تکیه میز  به را   پشتم  و   بستم  را  آب شیر

 .رسید   رو   رائول  حساب   کهاین  از بعد  مخصوصاً .  نیست منطقی  این -
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 .داد  لم  ظرفشویی   روی   دوباره  و   کشید  پوفی  آنا

 ...دفن  رو   رائول  واقعاً ما.  موندمی  خواب   مثل .  رفت  یادم  رو   اتفاق  این -

 رو   خیابان  هایآدم  ی بقیه  که   طورهمان. زیاد خیلی  هم اون.  بود داده  قرار  تاثیر  تحت  رو  ما   هلن  -

 .ندیدم رو  هاهمسایه  از   کدوم   هیچ  روزها  این .  داده قرار  تاثیر   تحت

 .کردم   فرو   شان،بودم نشسته بود  وقتخیلی  که  ام ریخته  هم   به   موهای   در   را   دستم

 ...خیابون  این   تو   حتی   یا.  نیستیم  امان   در ایمخونه  این  تو  وقتی تا.  بریم  جا این  از   باید -

 .آره -

 را  صورتش   روی  موهای  کرد  سعی  کرد،می  نگاه  اطراف به که  طور همان  و   گرفت  فاصله  ظرفشویی   از   آنا

 .بزند  کنار   بودند،  چسییده  هم   به عرق  از  که

 .بردارم  رو   هام عروسک  رم می  فقط  -

 !نداریم وقت!  نه  -

 را   آنا   بازوی .  دادمی  سوق  جلو   به   مرا   شدید  نیازی  کردیم،می  کار  چه  باید  که  شدم   متوجه  که  حاال 

 .کشاندم  آشپزخانه  سمت   به را  او و گرفتم

 تونیممی  که   تاجایی  تر سریع  چههر  باید .  بده  قرار   خودش   تسخیر   تحت  رو  ما   کنه می  سعی  دوباره -

 وقت اون  بمونیم، جااون روز  چند   دنمی  اجازه.  مونیممی  ام عمه  و   لوکاس   پیش ...  پیش. شیم  دور  ازش

 .کنیم کارچی  که   کنیممی  فکر

 خیره  ها آن به شدیممی  رد   ها پله از  که   طورهمان  و   داد قورت را  دهانش   آب . لرزیدند  آنا   های ب*ل

 .شد

 .جاستاین  م زندگی  تموم  بردارم؟  چیز   تا   چند  تونممی -

 آنا  که  طور همان.  کشیدمی  طول  دقیقه یک  فقط  ساک،  یک   کردن  پر.  رسیدمی  نظر  به   منطقی

 تارهای  مثل   ها فکر.  زدم  پلک . بردارم  را   هاعروسک  توانستم می هم  من   کرد، می  جمع   را  هایش لباس

 !افتاد می  داشت  اتفاقی  چه   فهمیدم.  زدم  کنار  را  افکارم  اما   بچسبند؛ ذهنم  به   داشتند  سعی  عنکبوت
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 تسخیرت  کنهمی  سعی  داره. کنی  جمع  رو   وسایلت  باید  کنی  فکر   که   کنهمی  کاری!  هلنه  کار   این ! نه  -

 .گیرهمی  مشتش   توی  بیشتر  رو تو  گذرونی،می  ش خونه  تو   که   ایلحظه  هر  چون!  کنه

 .بفهمانم   او   به   را   باورهایم از کمی  کردم سعی.  شدم  خیره  هایشچشم  به .  شدم  تر نزدیک

 .برداریم رو  وسایلت  تا  برگردیم  دیگه   روز   چند  تونیم می  ولی ریم؛می  جااین از  اآلن  -

 به برگشتن  قول   که  بود   فهمیده  دانستمنمی. شدم  رد  کنارش   از. داد  تکان   سر  و فشرد  هم  به   را   لبانش 

. دیدیمنمی  را   مارویک   ی خانه  وقت   هیچ  دیگر  که   بودم   مطمئن   وجودم   تمام   با . نه  یا   بود دروغ خانه

 پوشیده  پیژامه  فقط  که درحالی کنان،گریه  بودم  دیده  که   هاییهمان.  شدیممی  قبلی  ی خانواده  مثل

 ایخانه  به هم آنا یخانه  ها، آن مثل  و برنگشتند  وقت هیچ  ها آن. دویدندمی  ماشینشان  سمتبه بودند،

 دست   را   آن  روی   هلن   ی سلطه  که   شد  می  واقع  دیگری   آدم   پسند   و   استفاده  مورد   که  شد می  تبدیل 

 بدون   و   روح   بی های  چشم   با  ها  عروسک  ی قفسه  و   آبی  اتاق  بهراجع  دانستمنمی. گرفتمی  کم

 بودم  آماده.  گرفتم را  دستگیره   دستم   دو  با.  دویدیم  ورودی   در سمتبه. کردندمی  فکری   چه   لبخندش

. کنم  پاک   ،بود کرده  پُرش  هلن   که   سردرگمی  از  را   ذهنم   و   کنم  استشمام  را   تازه  هوای بروم، بیرون  که

 !شدنمی باز در  ی دستگیره اما  بودم؛  آزادی   ی آماده. ببینم  را   ام خانواده  که   بودم  آماده

 

 **** 

 «پنجم  و بیست فصل

 

 

 .دادم تکان  را   دستگیره

 !چی؟ -

 مشکلی  قفل  اما  کردم؛ باز  دوباره  و   کردم قفلش .  کشیدم  دست در، چفت  روی.  خوردنمی  تکان 

 .نشد باز  در .  نداشت

 شه؟نمی باز  چرا   دونی می!  آنا  -
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 .بیاندازد  راهرو   به   نگاهی تا   برگشت بود،  ایستاده  نه* ی* سبهدست  که   طورهمان آنا

 .بریم  پشتی  در از  بیا   نه؛  -

 پشتی  در سمت  به   آشپزخانه   از   که  همانطور .  گرفتیم  را  دیگرهم دست دویدیم،می  که   چنانهم

 اما  کرد؛   ایتقه  چرخاندم،   را   دستگیره وقتی. آمدمی  چشم   به   بیشتر  خانه  ابهت  پر  سکوت  دویدیم،می

 .کشیدم  پوفی.  کرد  گیر  بعد

 !شیمنمی دستت  ی بازیچه  دیگه !  بیرون  بریم  بذار! بردار   دست .  نه -

 شود،   تمام   اش انرژی کهاین  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 

 !کرده  زندونی  خونه   توی  رو  ما   هلن  -

 چوب   قطعه  یک  فقط.  کنیم فرار  تا  بود  نمانده  چیزی!  شدنمی باورم .  گذاشتم  سرم  روی   را   هایمدست

 .شدمی  مان آزادی مانع  نازک،

 .کنیم می  پیدا   کردن   فرار  واسه راهی  یه  -

 :بردم  باال  را  صدایم   و   چرخیدم

 !داری نگه  جا این  رو  ما  تونینمی -

 .پریدیم جا  از   دو  هر آنا و  من .  شد  بسته حکم*م باال  ی طبقه  درهای از  یکی

 .ریممی  پنجره  از !  بجنب -

 خم   ظرفشویی  روی .  شد  رد  آن  از   بشود   که   بود  بزرگ   قدر آن  بود، آشپزخانه  میز   باالی  که   ایپنجره

 تقال   قدر آن  بیوفتم، عقب   به کهاین  از   قبل .  خوردنمی  تکان  قفلش  اما  کنم؛  بازش کردم  سعی  و شدم

 .گرفت  د *ر *د  دستم  تا  کردم

 .بشکنیم رو  پنجره   باید -

 که   دیگری  دیگ   و   داد من به را  یکی. بود  آورده  پایین   از،* گ روی  از  را   سنگین   چدنی  دیگ دوتا آنا

 خشنی   و  بلند  زنگ  برگشتش،  و   شیشه   به   فلز   برخورد  از .  کرد  پرتاب  شیشه  سمتبه را  بود  دستش   در

 :غریدم  ب*ل   زیر .  پیچید  هایمگوش  در
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 !نداره  امکان  -

. ماند  تغییر   بدون  طور همان  شیشه .  افتاد  دستم   به ای لرزه  دیگ،   برگشت   از .  کوبیدم  پنجره  به   را   دیگ

 از را  آشپزخانه   و   کوبید  پنجره به هم  پشت   را  دیگ. بود  درهم   خشم   از   اش چهره  اما  زد؛   نمی حرف  آنا

 .کشید   نفس   سختیبه  و   ایستاد   عقب   سپس.  کرد  پر  خراشگوش  و   وحشتناک   های ضربه  صدای 

 .هست  هم تریبزرگ  های پنجره -

 .باشه -

 تسلیم  کنم،  تالش   که این  بدون  توانستم نمی اما  داد؛می  هدر  را  انرژیمان  فقط   کار  این  که دانستممی

 چهارگوش  یپنجره  به   سپس   و غذاخوری  سالن   بلند   های پنجره  به   اول،.  کردیم  دویدن  به   شروع .  شوم

 .رسیدیم  هال دارنرده  هایپنجره  به   نهایت  در و  زدیم   ضربه   خشکشویی  اتاق 

 مقوای یک  آنا .  بود زده  مشت   آن  به   مرد،  که شبی   آن  رائول، .  بود  شکسته   قبل  از  ها پنجره  از  یکی

. آمد داخل   خنکی   و تازه  هوای .  کردم  اش مچاله  و زدم   کنار  را   آن.  بود چسبانده  سوراخ   روی   چهارگوش 

 فشار   بود،  زده  بیرون  پنجره   ضربدری  های نرده از  که   هاییشیشه  تکه   از یکی  به دیگ یدسته  با 

 سوراخ  بزرگی . برنداشت  هم   ترک   حتی  نشکست؛ شیشه  اما  گذاشتم؛  رویش  را   وزنم   تمام .  آوردم

 روی  را  دیگ ایستادم،می  عقب  که  چنان هم.  شدمی  رد   آن  از دست یک  فقط   که   بود حدی  در شیشه

 .گذاشتم   زمین

 !کرده  حبس  جا این  رو   ما!  شهنمی باورم -

. بود  شکسته   باال ی طبقه  یپنجره با  برخورد   از   ردنش*گ. افتادم  بودیم،  کرده  دفن  که  بزرگی  جغد   یاد 

 خانه،  به   بخشیدن   قدرت   و   حفاظت   برای همیشه  هلن   که   دانستمنمی. بود  نشکسته   پنجره   یشیشه  اما 

 دهانش   دور   را   دستانش  و شد  خم  شکسته ی پنجره  به   نزدیک   آنا .  داشت  کنترل   رویش  قدر این

 .گذاشت

 !کمک.  کنین کمک  ما  به   لطفا ! کمک -
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 خالی   چنان هم  پنی،  ی پنجره  پشت  صندلی .  انداختم  خیابان   به   نگاهی   و   چسباندم   شیشه  به را  سرم

 شده  رها   خودش  حال  به   ها علف  وی ر  طور همان آب،  شلنگ   اما  نبود؛ باغش در دیگر کورور آقای. بود

 :زد   فریاد  کوبید،می  شیشه   به را  دستش   کف   که  چنان هم  آنا . بود

 !خوایم می  کمک   ما ! کمک -

 باید! بود  همیشه  از بدتر حاال  اما   کردند؛می  دوری مارویک  ی خانه  از همیشه  مردم ! دادندنمی جواب

 .دادم  تکان   را  آنا یشانه.  باشد  هلن   دسترس   از دور که کردیممی  خبر   را   کسی

 .زنیم می  زنگ   لوکاس   به کجاست؟  تلفنت  -

 .برداشت  میز  روی   از   را   سیمبی و دوید راهرو  سمت   به سریع  آنا

 .بیا  -

 صدای   فقط .  گذاشتم گوشم  پیش   را  گوشی  و گرفتم  را   اششماره.  بودم حفظ  را  لوکاس   یشماره

 را  هایشباتری و   زدم  تلفن   به   ای ضربه بعد.  گرفتم  را  شماره   دوباره و دادم  فحش .  آمدمی خشخش

 .نکند  کار  که   نداشت دلیلی هیچ.  کردم  بررسی

 برای . بود رفته   اشچهره  از  امید .  جویدمی را   شستش  یگوشه کرد،می  تماشایم  که   طورهمان آنا

 .گذاشتم  گوشم  پیش را  گوشی  و گرفتم  را   اششماره  بار  آخرین 

 مثل .  چسباندم  گوشم  به   تر حکم*م را  گوشی  و کردم  اخم. شدمی  شنیده  خش خش  صدای در  چیزی 

 :کرد  زمزمه   آنا .  بود کشیدن  نفس   صدای 

 شده؟   چی -

 صداهای  آن  در   که   مطمئنم. شد  شکسته   درهم خشخش  صدای .  شود  ساکت  تا   کردم   بلند  را   دستم

 .شنیدم  را  زنی  کشیدن نفس  ی خفه  صدای   درهم،

 **** 

 را   ام عرقی  هایدست.  بود درهم آنا یچهره.  کوبیدم  سرجایش   حکم *م را  تلفن .  شد  راست  دستم موی

 .زدم  شلوارم   به
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 مطمئنم .  زنیممی  حرف  شدرباره و نشینیممی. آره.  کنم  فکر  یکم  باید   باید،   فقط   ریم؛ می  جااین  از  -

 .رسیممی  اینتیجه  یه   به   کنیم،  نگاه منطقی  قضیه   این  به   اگه

 !جو -

 .رفتم  پذیرایی  سمت   به و  کشیدم   اش شانه  به دستی

 .بشین کنارم  بیا. شهمی  درست چیزهمه -

 !نه !  جو -

 داشتم  سعی  که   دیدنمی. آمد سراغم  به خشم  از موجی.  کشید  عقب   را  من و  زد   گ *ن *چ  را   آستینم 

 !کنم؟  کمک

 .بریم  بیا! آنا  -

 .داد  تکانم   حکم*م و زد  گ* ن* چ  را  هایمشانه

 !بیا  خودت   به !  جو -

 کردم،   بسته   و   باز  که   را   هایمچشم.  بودند  کرده  پر   را  ذهنم  شوم،  متوجه   اینکه   بدون  افکار  از ایرشته

 به   دوباره  گسست،  هم از  افکارم   ی رشته  که این  محضبه اما  بود؛  شده  تار  چیز  همه. رفتند  بین  از  کمکم

 .برگشتم عادی  حالت

 !آه -

 .شد  جاری   آنا هایچشم  از اشک

 به تونیمنمی دیگه  و   کنهمی  تسخیر  رو  ذهنمون دوباره هلن  بشینیم  اگه.  بشینیم  نباید ! شو   بلند -

 .کنیم  حرکت   باید . برگردیم اول حالت

 .کشیدم  بازوهایم  روی   را   لرزانم دستان. افتاد  تپش به قلبم

 ...کردمنمی فکر.  متاسفم -

 .مالید  رویش   را   دستش   و   کشید  باال  را   اشبینی آنا

 تو  رو  هاشپنجه  هلن  نکنی،  فکر   ثانیه   چند   اگه   فقط  شی؛می  گرفتارش  دوباره راحت   خیلی  .دونممی -

 .کنهمی  فرو  مغزت
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 .فشردم  را   دستش 

 و   باشیم هوشیار باید. بذاریم  تنها  رو  همدیگه  تونیم نمی  هم   دقیقه  یک   برای  حتی  یعنی  این -

 باشه؟  باشه،  دیگه هم به حواسمون

 .باشه -

 .خب  خیلی -

 .کنم  فکر   موقعیتمان  به تا  کردم  مجبور  را   خودم  اما  کرد؛نمی کار  مغزم.  برگرداندم  را   رویم

 چه  دیگه.  بگرده دنبالمون که نیست کسی  هم  بیرون  و   بریم  بیرون  هاپنجره  یا  درها از  تونیم نمی -

 بدیم؟   انجام   تونیممی کاری

 .کرد   نگاهم زده  وحشت   آنا

 ..اما  ندیم؛  انجام  رو  کار این  دوباره گفت  هنری. داریم نمک و  گلی   مریم  پاکسازی،  از هنوز -

 کجان؟ .  ارزهمی  امتحانش.  بیوفتیم گیر  طوری این  که   نداشت انتظار اما -

 .سمت  این   از .  کمد  هایقفسه  داخل -

. خوردند  تکان  ها ده* پر  کردیم،  باز  را  در  کهاین  محضبه.  رفتم  موسیقی  اتاق  سمت   به دنبالش به

 .نکنم نگاه  ها آن به کردم  سعی  رفتیم،می  اتاق  انتهای  بزرگ  کمد   سمت به  که   طور همان

 رویش   از  خاک   ای نرمه  و   درخشید می  نور   در   اشتیره چوب.  شد  شنیده  پیانو  از  سختی   به آرام، صدایی

 شده  رها  ای گوشه که  پاکسازی   وسایل و  خاک  جز .  کرد  باز  را   قفسه  آنا .  افتاد  زمین   به کنانص*ق*ر

 .نمک  پالستیکی  بطری  یک  و   کبریت   جعبه  یک گلی،  مریم  یشاخه.  نبود  آن  در دیگری چیزی  بودند،

 امید  به   و   کنیم   استفاده  وسایل  از   کردیم  سعی  هم  با  زمانهم  زده،وحشت. انداختیم  دیگر هم  به   نگاهی

 :کرد  زمزمه  آنا .  شویم  متوصل 

 کنی؟  کارچی  خواستی می -

 .آمدنمی خوشش   گلی  مریم  سوختن   بوی  از که  افتاد  یادم

 .من  با   گلی  مریم -

 .دارمبرمی  رو   نمک  من  پس -
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 بود؛  کرده  باز  را   هاپنجره  کند،  شروع   را   کارش   کهاین  از   قبل   هنری .  برگرداندیم اتاق  سمت به  را   رویمان 

 ی دسته و کبریت یجعبه.  نگیرد را  پاکسازی   جلوی  کار  این   که   بودم   امیدوار . شدندنمی باز  ها آن  اما 

 آنا .  شدیم  خیره  دیگرهم  به ای لحظه.  کرد باز  را  درش  و  گرفت   را  نمک  بطری  آنا.  گرفتم  را   گلی  مریم

 .کرد  صاف   را   گلویش

 .ریممی پیش  تر سریع  بشیم،  پخش   خونه  توی  اگه  -

 .مونیممی  هم   کنار.  نه -

 که طورهمان.  کردم  نزدیک   خشک   گیاهان   یدسته  به   را   آن  و  کردم   روشن   را   کبریت .  داد تکان  سر   آنا

 روی  نمک  پاشیدن  به کرد  شروع   آنا .  شد  بلند دودشان  و   گرفتند  آتش  گرفتم،می  مقابلم   را  هاآن

 یادم   اما  کرد؛ می  پخش   زمین  روی   خاصی الگوی  طبق   را  هاآن  هنری   که   رسیدمی  نظر  به .  زمین

 :گفتم.  نشود دردسر  برایمان مانتجربگیبی  که   بودم   امیدوار . دادمی  انجامش   چطور  آمد نمی

 .بریز پیانو  روی   کم   یک -

 برخورد   پیانو  چوب  به   نمک   های دانه  که   همین .  ریخت  پیانو   روی  را  آن  و   برداشت  نمک  مشت   یک   آنا

 دو  هر  آنا، و من. کوبید مشت  کلیدهایش  روی  کسی  انگار .  پیچید  اتاق  در   خراش گوش  صدایی   کردند،

 که   همین  اما  ماندگارند؛  ابد   تا   انگار   که   پیچید می  فضا  در جوری  ها، نت  درهم  صدای.  پریدیم  عقب   به

 .زدم  لبخند  رفتند،  بین   از   کم  کم

 !دهمی  جواب   داره   کنم   فکر  -

 .خندید   کشید،  می  نفس   سختی به  که   طورهمان آنا

 .کنیم  امتحان  درها   از   یکی  روی   بیا !  باشه  تو   با  حق  کنم  فکر  -

 ***** 

 در   روی   نمک   مشت   یک   آنا  که   چنانهم. دویدیم  سمتش به سرعتبه.  بود آشپزخانه  جا،  تریننزدیک

 چنان هم.  کردم  امتحان  را   دستگیره سپس.  کردم پخش  در   اطراف   را   گلی  مریم  دود هم  من   پاشید، می

 .کنم  کنترل   را  ام ناراحتی  کردم   سعی.  بود قفل
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 ادامه کارمون به طورهمین  اگه   نه؟ مگه  کنه،می  کم  قدرتش   از   حتماً  اما  نداره؛ ایفایده  فعالً   خب، -

 .بیاریم درش پا  از   تونیممی  حتماً   بدیم،

 .بود  ریخته  میزها  و   پنجره  اطراف   را   نمک . داد تکان  سر   آنا

 که  بود  ساکت  جوری   خانه .  کردیم  پخش  توانستیم می  که   کجا  هر   را   نمک  و گلی  مریم  منظمی،  طوربه

 بخواهم   که   آن  از   تر سریع  گلی،  مریم   گیاه   هایبرگ. بود  کرده خالی  پیانو   روی  را  اشانرژی  تمام   انگار

 .زدم  آنا  بازوی به آرنج  با  گذشتیم،می  پذیرایی  از که  طور همان.  بودند شده  پژمرده  و   سیاه

 چطور؟   تو هاینمک.  نمونده زیاد  ازشون . سوزنمی  سریع   ها گلی  مریم -

 .داد  تکان  را   بطری  آنا

 .نیست زیاد -

 هم  بعد  و بود  شده   حبس  آبی  اتاق  اون  تو  کی تا   هلن   دونه نمی  کسی  بریم؟  باال  یطبقه  به   چطوره -

 .جاستهمین جااون باشه، شده  متمرکز   جایی   شانرژی  باشه  قرار   اگه. مرد  پنجره  از   شدن پرت  خاطر به

 .فشرد   دستش  در را  نمک  بطری  آنا

 .توعه  با  حق -

 های نقاشی  اطراف   را   گلی  مریم  رفتم،می  باال   ها آن از که  طور همان.  کردم  کج   هاپله  سمت به  را   راهم

 کره  و  ها گربه  بچه   ها،سگ  توله   انگار   اما  نه؛  یا  بودم شده  خیاالتی  که   دانمنمی. چرخاندم  رنگیآب

 هاالمپ  از   کدام   هیچ  اما  زدم؛  را   کلید .  بود تاریک  باال   ی طبقه  راهروی.  لرزیدندمی  دود   در   ها اسب

 فهماند  من   به   سرش   دادن تکان با  آنا .  انداختم  آنا  به گرانهپرسش  نگاهی امشانه  باالی  از.  نشد  روشن

 .دهم ادامه کارم  به   که

 ستمش به.  شد  بسته کنان ناله  درش   شدم، می  رد   اصلی،  خواب   اتاق  یعنی  اتاق، اولین از  که   چنانهم

 رو روبه  دیوار  سمت   به را  مسیرم  زدیم،می  دور که   طورهمان. شد  بسته   ای تقه  با  در،   چفت .  چرخیدم

 طور همین.  چرخید  کندی   به   لوالیش  و  کرد   غژیغژ  شدیم،  نزدیک که راهرو  کناری   درِ   به .  دادم  تغییر 

 آب   شیر   شدیم،می  رد   آن  از   که   چنانهم. بود  حمام   کنارش. شد  بسته   ای تقه  با  که این  تا  کردم   نگاهش 

 :گفت  آنا .  شد  باز  فشار   با بعد و داد صدایی
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 !بده ادامه.  کنه  پرت  رو   حواسمون   داره  سعی -

 تکان  نداشت  وجود   که   نسیمی در هاده*پر   که طورهمان. کردم  متوجه   راهرو   انتهای  در به را  حواسم

 شده  بسته آرامی به اطرافم  درهای   ی بقیه کهاین وجود  با.  شد  رد  سرعت  به چیزی  ناگهان   خوردند، می

 حال  در   گلی  مریم  گیاه  و   کشیدم   عمیقی  نفس .  تپیدمی  شدت   به   قلبم . ماند باز اتاق آن درِ اما  بودند؛ 

 .گرفتم   مقابلم  را   سوختن

 

_______________________ 
 

 «ششم  و   بیست  فصل»

 

 

 در را  ذهنم   افکار،  از ایرشته  دوباره. بود  شده عوض   اتاق  در چیزی  نظر به.  ایستادیم  آبی  اتاق  مقابل

 را  گلی   مریم  آن با  که  دستم   به .  کردمی  کند  را   هایمالعملعکس  و   تار   را   هایمچشم  و بود برگرفته

. بود  گرفته   را  ام شانه  تمام و  شده   پخش  بازویم  در سیاه،  های رگ.  انداختم نگاهی  بودم،   گرفته 

 :گفتم  عصبانیت   با.  شدند  ناپدید دوباره کردم، بسته  و   باز  که  را   هایم چشم

 !کنه  تسخیرمون   داره  سعی  دوباره!  باش  هوشیار  -

 آن  با  ها عروسک  و بودند  دیوار   مقابل   چنان هم  ها قفسه. دربرگرفت  مرا   توهم  احساس و  شدم   اتاق  وارد 

 جایشبه. بود  شده  ناپدید پنجره،  زیر   تحریرِ   میز   اما   بودند؛   زده  زل  در  ی آستانه  به   روحشان بی یچهره

 اشگوشه  ایجغجغه  و  بود   شده  دوخته  مرتب  صورتی،  توری   با  دورش.  بود جاآن بچه،  تخت  یک

 .شود  داده  تخت،  توی  یِ بچه به تا  بود،  آویزان 

 ایبچه. رفتم  تر نزدیک. شدم  جذب  سمتشبه.  آمد  تخت  داخل از ایبچه یگریه  آرام   نقنق  صدای 

 آنا   های عروسک  از   یکی  صورتی،  هایبالشتک  و  نرم هایالفه*م   روی   عوض،  در   اما  نبود؛  تخت  داخل

 .بود خوابیده
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 **** 

 در   روی   نمک   مشت   یک   آنا  که   چنانهم. دویدیم  سمتش به سرعتبه.  بود آشپزخانه  جا،  تریننزدیک

 چنان هم.  کردم  امتحان  را   دستگیره سپس.  کردم پخش  در   اطراف   را   گلی  مریم  دود هم  من   پاشید، می

 .کنم  کنترل   را  ام ناراحتی  کردم   سعی.  بود قفل

 ادامه کارمون به طورهمین  اگه   نه؟ مگه  کنه،می  کم  قدرتش   از   حتماً  اما  نداره؛ ایفایده  فعالً   خب، -

 .بیاریم درش پا  از   تونیممی  حتماً   بدیم،

 .بود  ریخته  میزها  و   پنجره  اطراف   را   نمک . داد تکان  سر   آنا

 که  بود  ساکت  جوری   خانه .  کردیم  پخش  توانستیم می  که   کجا  هر   را   نمک  و گلی  مریم  منظمی،  طوربه

 بخواهم   که   آن  از   تر سریع  گلی،  مریم   گیاه   هایبرگ. بود  کرده خالی  پیانو   روی  را  اشانرژی  تمام   انگار

 .زدم  آنا  بازوی به آرنج  با  گذشتیم،می  پذیرایی  از که  طور همان.  بودند شده  پژمرده  و   سیاه

 چطور؟   تو هاینمک.  نمونده زیاد  ازشون . سوزنمی  سریع   ها گلی  مریم -

 .داد  تکان  را   بطری  آنا

 .نیست زیاد -

 هم  بعد  و بود  شده   حبس  آبی  اتاق  اون  تو  کی تا   هلن   دونه نمی  کسی  بریم؟  باال  یطبقه  به   چطوره -

 .جاستهمین جااون باشه، شده  متمرکز   جایی   شانرژی  باشه  قرار   اگه. مرد  پنجره  از   شدن پرت  خاطر به

 .فشرد   دستش  در را  نمک  بطری  آنا

 .توعه  با  حق -

 های نقاشی  اطراف   را   گلی  مریم  رفتم،می  باال   ها آن از که  طور همان.  کردم  کج   هاپله  سمت به  را   راهم

 کره  و  ها گربه  بچه   ها،سگ  توله   انگار   اما  نه؛  یا  بودم شده  خیاالتی  که   دانمنمی. چرخاندم  رنگیآب

 هاالمپ  از   کدام   هیچ  اما  زدم؛  را   کلید .  بود تاریک  باال   ی طبقه  راهروی.  لرزیدندمی  دود   در   ها اسب

 فهماند  من   به   سرش   دادن تکان با  آنا .  انداختم  آنا  به گرانهپرسش  نگاهی امشانه  باالی  از.  نشد  روشن

 .دهم ادامه کارم  به   که
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 ستمش به.  شد  بسته کنان ناله  درش   شدم، می  رد   اصلی،  خواب   اتاق  یعنی  اتاق، اولین از  که   چنانهم

 رو روبه  دیوار  سمت   به را  مسیرم  زدیم،می  دور که   طورهمان. شد  بسته   ای تقه  با  در،   چفت .  چرخیدم

 طور همین.  چرخید  کندی   به   لوالیش  و  کرد   غژیغژ  شدیم،  نزدیک که راهرو  کناری   درِ   به .  دادم  تغییر 

 آب   شیر   شدیم،می  رد   آن  از   که   چنانهم. بود  حمام   کنارش. شد  بسته   ای تقه  با  که این  تا  کردم   نگاهش 

 :گفت  آنا .  شد  باز  فشار   با بعد و داد صدایی

 !بده ادامه.  کنه  پرت  رو   حواسمون   داره  سعی -

 تکان  نداشت  وجود   که   نسیمی در هاده*پر   که طورهمان. کردم  متوجه   راهرو   انتهای  در به را  حواسم

 شده  بسته آرامی به اطرافم  درهای   ی بقیه کهاین وجود  با.  شد  رد  سرعت  به چیزی  ناگهان   خوردند، می

 حال  در   گلی  مریم  گیاه  و   کشیدم   عمیقی  نفس .  تپیدمی  شدت   به   قلبم . ماند باز اتاق آن درِ اما  بودند؛ 

 .گرفتم   مقابلم  را   سوختن

 

_______________________ 
 

 «ششم  و   بیست  فصل»

 

 

 در را  ذهنم   افکار،  از ایرشته  دوباره. بود  شده عوض   اتاق  در چیزی  نظر به.  ایستادیم  آبی  اتاق  مقابل

 را  گلی   مریم  آن با  که  دستم   به .  کردمی  کند  را   هایمالعملعکس  و   تار   را   هایمچشم  و بود برگرفته

. بود  گرفته   را  ام شانه  تمام و  شده   پخش  بازویم  در سیاه،  های رگ.  انداختم نگاهی  بودم،   گرفته 

 :گفتم  عصبانیت   با.  شدند  ناپدید دوباره کردم، بسته  و   باز  که  را   هایم چشم

 !کنه  تسخیرمون   داره  سعی  دوباره!  باش  هوشیار  -

 آن  با  ها عروسک  و بودند  دیوار   مقابل   چنان هم  ها قفسه. دربرگرفت  مرا   توهم  احساس و  شدم   اتاق  وارد 

 جایشبه. بود  شده  ناپدید پنجره،  زیر   تحریرِ   میز   اما   بودند؛   زده  زل  در  ی آستانه  به   روحشان بی یچهره
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 اشگوشه  ایجغجغه  و  بود   شده  دوخته  مرتب  صورتی،  توری   با  دورش.  بود جاآن بچه،  تخت  یک

 .شود  داده  تخت،  توی  یِ بچه به تا  بود،  آویزان 

 ایبچه. رفتم  تر نزدیک. شدم  جذب  سمتشبه.  آمد  تخت  داخل از ایبچه یگریه  آرام   نقنق  صدای 

 آنا   های عروسک  از   یکی  صورتی،  هایبالشتک  و  نرم هایالفه*م   روی   عوض،  در   اما  نبود؛  تخت  داخل

 .بود خوابیده

 ***** 

 و   شده  پخش  سرش   دور  بلندش  و ایقهوه  موهای . داشت اشسازنده  به زیادی  شباهت  عروسک،

 که  انگار   نگاه،  اولین   در .  بود مانده  باز  هم از   هایش دست. بودند  روشن   آبی  درشتش،  هایچشم

 خاطر به  و   چکید می  ون *خ   عروسک،  سر  پشت  از که  شدم   متوجه  سپس  اما  کنی؛  بغلش   خواستمی

. بود  شده  باز  هم   از پاهایش  و دست و  شکسته  اشپالستیکی یجمجمه  بود، شده  پرت  کهاین

 .بودند  روح بی  براقش  هایچشم  و بود  مانده  باز  هم  از   متعجب   و   کوچک   لبخندی  با  هایشب*ل

 تخت  روی  و  آمد  کنارم   سریع  آنا .  رفتم  عقب  تلوخوران  و  کشیدم   ای خفه  جیغ  دیدم   که   تصویری   از

 بسته   و   باز  را  هایم چشم.  گرفت  فرا   را  پاهایم و   دست ناخوشایند، و سرد  ایلرزه.  ریخت  نمک   کمی

 بدون و بدشکل  های عروسک  آن   و   بود  مانده  جایش  سر  تحریر   میز   فقط.  بود  شده   ناپدید تخت .  کردم

 :کرد   زمزمه  آنا. بودند  زده   زل   من   به که لبخندی

 .کن   بیرونش ذهنت از. بود  حقه   یک  فقط   این . نیست چیزی -

 تاریک  را  حیاط   شب  سیاهی   و بود شده  شب .  کردم  دنبال   را   نگاهش رد.  کرد  پنجره  سمت   به را  رویش

 .خورد می  تکان  حیاط  ی گوشه  در   بلندی   چیز   که   کنممی  فکر  اما  بود؛  کرده

 . ...اون  اما  اما،  کردیم؛  دفنش   ما .  شده  آویز حلق  جا این  دوباره  رائول  -

 .کردم   قطع   را  حرفش .  بود  دار خش  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  -
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 باال   را   گیاه  ی دسته.  فشرد  آرام را  بازویم   شد،می رد  کنارم از  که   طورهمین و  کشید   عمیقی   نفس 

 یک   آنا. کرد  پنهان   دید از  را   ها دیوار و گرفت فرا   را  اطراف .  شد  پخش  اتاق  سرتاسر   دودش. گرفتم

 .ریخت  هاپنجره  یلبه و تحریر  میز   ها،عروسک  اطراف   نمک، از  پر  مشت

 .برو  هم   گوشه اون -

 زنگ   ردی   توانستم   کردم،  نگاه  که   نزدیک از.  دادم تکان  سر   بود،  شده   سوراخ  دیوارش  که   سمتیبه

 نمک دیوارها  کنار  و  زمین   روی  آنا. ببینم  بود، شده  زنجیره  آن  با  قبال  هلن  که  را   ای گیره  از  زده،

 ها گیاه. بود سوزانده  را  زمین   چوب   نمک، انگار  که  جوری  شد؛  بلند  زمین  از سیاه  دود  ای دسته.  ریخت

 .انداختم ایگوشه  را   هاآن  پس  سوختند،  ته   تا

 .شد   تموم  گیاهم  -

 .داد  تکان   را  نمک  خالی   بطری  آنا

 بودن؟   کافی   کنی می  فکر .  طورهمین  هم   من  برای  -

 .ببینیم  بیا دونم،نمی -

 شکاف   از   خنک   هوای. رفت  باال   سانت   چند   و   خورد  تکانی.  کشیدم  باال را  قابش  و   رفتم  پنجره  سمتبه

 کردم  سعی.  کردم  پایین  و   باال  حکم*م   را   آن سرهم  پشت  و  آوردم  فشار  آن  به. آمد  داخل  پنجره

 .زدم  نفسنفس  و   ایستادم  عقب.  شود  شل   تا  بدهم   حرکتش 

 .کرده  گیر   فقط  شاید -

 .ماند   ثابت   همچنان  پنجره.  کرد  امتحان  را  پنجره  خودش   و   آمد  جلو  آنا

 .کنیم امتحان  رو   ورودی  در   بیا   بجنب .  کرده  گیر  عادی   دلیل  یه خاطر  به شاید   که  اینه  منظورم -

 .خب  خیلی -

. دادم  تکان   حکم*م را   پنجره  بار آخرین  برای   و بردم  جلو  را  دستم رفت،می  راهرو   به آنا  که   همچنان

 آن  چیزی.  بروم  بیرون  اتاق  از   تا   برگشتم  و  کشیدم   آهی. ماند  حرکتبی  دوباره  و   خورد   تکان  کمی  فقط

 باال را   سرش  هلن که  طور همان.  زد  خشکم.  بود  کرده قوز  بودم،   انداخته  را  سوخته  گلی   مریم   که   کنجی

 و  بود   آویزان  صورتش  از   ده* پر  مثل   اش آشفته  موهای .  تپید  شدت به قلبم  کند،  نگاهم   تا   آورد می
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 و آمد  فلز   جلنگجلنگ  صدای   خورد   تکان   که  همین . بود  چرکی  اش،خاکستری-آبی  ی کهنه  پیراهن 

 :گفتم   زنان جیغ.  داشت امتداد  دیوار  تا  ردنش *گ   دور  ی حلقه  از که  دیدم  را  بلندی   زنجیر 

 !آنا  -

 از   ایقروچه  دندان با  هلن، هایب*ل. برگشت  صدایم  سمتبه و ایستاد اما  بود؛ راهرو  وسط  تقریباً   آنا

 دود  و بود  گرفته   نمک را  اطرافش . گذاشت  شکمش  روی   و   برد   جلو   را   دستانش  از یکی.  شدند  باز  هم

 اتاق   به آنا .  نداشت اهمیتی  برایش   یا   نبود   متوجه   انگار   اما  شد؛می  رد   صورتش   کنار  از   گلی  مریم

 .بود برگشته

 !شده؟  چی!  جو -

 .بیاید  جلوتر  نگذارم  تا   بردم  باال  را   دستم

 .نیا  داخل . جاستاین  هلن  -

 بر  در   کامالً   را  او تاریکی. زدندمی  برق  موهایش  پشت  اشخاکستری  چشمان.  خورد  تکان   کمی  هلن 

 .آوردم   پایین  ممکن،  حد  ترینآرام به را  صدایم  ترس   از   و   شدم   خم  جلو  به. بود  گرفته 

. بترسی  نباید  دیگه  اما  بود؛  بخشش   غیرقابل   و   وحشتناک!  متاسفم  افتاد  واست  که اتفاقی  بابت  هلن، -

 .کنیم  کمکت   که  هستیم   جا این  آنا   و   من

 ! ندارم  احتیاجی  کمکت به  -

 ***** 

 جلوبه.  بود افتاده  کار  از عمالً  که   آمدندمی  بیرون  گلویی  از   کلماتش.  بود ریخته  همبه  و   خفه   صدایش

 در   کی  تا   نبود معلوم.  بودند  بلند  هایشناخن  و   نه* ه*بر  پاهایش .  درآمدند  صدا   به زنجیرها.  کرد  حرکت

 .بود شده  زندانی  اتاق  این

 .شهمی  تو   مال   خونه   وقتاون.  بریم بذار.  بریم جااین از  خواستیم می ما  هلن، -

 را  چشمانش  جلوی   بلندش  موهای   دیگر،  باری.  داد  تکان  سو آن و سواین  به تلوخوران  را   خودش  هلن 

 .کرد  نمایان   را   هایشدندان  سرد،   لبخندی .  گرفت

 .خوام می  رو   اون  خوام،نمی...  رو...  خونه...  من -



           

                                 www.taakroman.ir 

 the house next door ی/ انه بغلرمان خ   

 کاربر انجمن تک رمان زهراخداشناس  

  
   

 
191 

 

 در یآستانه  در   گرد،  و   زده  وحشت  چشمانی  با  آنا . کرد  اشاره  در به و آورد  باال  را  اش استخوانی  دست

 :زدم  فریاد .  فهمیدم را   نیتش  کند،  حرکت   هلن  که این  از قبل.  بود  ایستاده 

 !کن  فرار -

 که  همچنان .  بود زیاد  سرعتش.  دویدم  در   سمت  سرعت به برداشت، خیز  مان سمتبه  هلن  که همین

 باال  نفسم. زد  گ* ن*چ   را  ام شانه  پشت  بلندش های ناخن  با  دویدیم،می  ها پله سمت  به   آنا   و   من

 حکم *م را  بازویم   اش استخوانی و الغر انگشتان   که بود  ها موقع  همین . رسیدمی  داشت  هلن.  آمدنمی

 هلن .  کردندمی  جیرینگ جیرینگ  شدند،می  کشیده  زمین   روی   حکم*م   که   طور همان  زنجیرها.  بگیرد

 راهرو  انتهای به آنا و من.  شد  قطع هایشقدم  شدنکوبیده  صدای   بعد  و   داد  سر  پیروزمندانه  فریادی 

 و ماند  باز  همچنان  آبی اتاق  درِ .  بود شده  ناپدید   هلن .  کنیم  نگاه  را  سرمان  پشت  تا   برگشتیم .  رسیدیم

 :پرسید و فشرد را  بازویم   آنا .  خوردندمی  تکان  نسیم  در   خاکستری،   هایده* پر  داخلش،

 خوبی؟  -

 آنا   و   من .  شدند  قطع  بلندی  صدای با  ها برق ناگهان.  دادم  تکان   سر   جایشبه. آمدنمی در  صدایم 

 کامالً   راهرو،  هایچراغ  نور  بدون   خانه،  و   بود  گرفته  بر  در   را   ما   شب،  تاریکی. چسبیدیم  همبه حکم*م

 آنا .  نیامد برق  اما  شود؛  وصل  برق تا  ماندیم  منتظر  و  کردیم   کز   ها پله  باالی  در. بود  رفته   فرو  سیاهی  در

 .کردممی  حس  را  لرزیدنش. کشید  لرزان   و   عمیق  نفسی 

 قوهچراغ  آشپزخونه،  توی   پایین،   ی طبقه  نداد،  جواب   اگه ...  اگ. کنیممی  امتحان  رو  ورودی   در  -

 .هست

 .باشه -

 کوچک   ی دایره یک   جز   به   بود،  تاریک  خانه  در چیزهمه.  بردارم چشم  آبی اتاق  از   توانستم نمی

 آنا به هاپله  راه  در.  زده  زل  بیرون  به   موها   از ایدسته پشت  از   که بود  چشمی  شبیه.  درخشان

 .زدم  ای سلقمه

 .کنم  گمت  تاریکی   این  توی  خوام نمی. نشو  دور  من  از  -
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 هم به را  حالم   این  و کردممی حرکت  ببینم،  کهاین  بدون  باید.  رفتیم  پایین  ها پله  از   آهسته،آهسته

 یهمه  که   دانستممی.  کردممی  پیدا  را  آن  یلبه  پایم  با  بیایم   پایین  پله  هر  از   که این از  قبل .  زدمی

 پیش   کند  فرسایی،طاقت  طرزبه حرکت.  نبود  طور این  تاریکی  در انگار اما  اند؛ اندازه  یک  به هاپله

 راهت   به. » فشردم  را   دستش . پرید جا  از  آنا   و  آمد  زنجیر   از ایرشته  خوردن   همبه صدای.  رفتمی

 از را  دستم و  کشیدم   نفس   تر راحت  کمی.  کرد  برخورد هال فرش  بدون   زمین   به پاهایم.«  بده  ادامه 

 انگشتانش  صدای.  کرد هدایت ورودی در  سمتبه  را   من   و   کرد  صاف   را   پشتش  آنا .  برداشتم  نرده  روی

 پوف   آنا. کرد  ای تقه  فقط  دستگیره اما  کند؛   پیدا  را   دستگیره تا  شد می  کشیده  در   روی   که   شنیدم   را

 .کشید   بلندی 

 نشد؟  باز -

 .نه  -

 چیزی  که   را  هایمچشم  و  بیفتد  بود  قرار  اتفاقی چه  دانستممی.  پیچید  سکوت   در آرامی نت  صدای 

 .کرد  نواختن  به شروع  موسیقی.  بستم  حکم*م   دید، نمی

 .سمت  این  از.  داریم  نیاز   قوهچراغ  به  -

 خانه  اعماق   به   مرا  دادم اجازه  او  به زدیم،می  دور که  طور همان.  بود نهفته آنا  صدای   در تسلیم  تلخی

. گرفتممی  را   دیوارها  دیگرم  دست   با  کردیم،می پیدا  هااتاق  خم   و  پیچ   در را  مان راه  که همچنان.  ببرد

 :پرسید  آنا. گفتم  آخی و  کرد   برخورد  دیدمش نمی که  مبل   از   ای گوشه به شستم  انگشت

 خوبی؟  -

 .آره -

 ،کرد  تغییر   کاشی  به که  زمین   چوب.  نکردیم رها  را   همدیگر  اما   بود؛  عرق  خیس  هایمان دست  هردو،

. کند  بررسی را  کشوها  و بگیرد  را   دیوار تا  ماندم آنا منتظر.  رسیدیم  آشپزخانه  به که  شدم   متوجه

 صدا  شد، می  باز  که   طورهمان کشو.  پیچید  سرم   در  آور، مالل  و   نواختیک ریتمی  با  همراه  آرام، آهنگ،

 ناگهان . کشید  عمیق   نفسی  چیزی   کردن پیدا  از   و   کرد رو  و   زیر   را   داخلش  های وسیله  آنا   سپس .  داد

 پریده  رنگ  زنی.  بود شده  ایجاد  دوستم سر  پشت  عجیبی   های سایه  قوه،  چراغ  نور از. زد  را   چشمم  نور
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 بود  شده  خم  نزدیکش  قدرآن و  کرده   حلقه  آنا   یشانه  دور را  هایشدست از  یکی. بود  ایستاده پشتش

 .شد   ناپدید دوباره  هلن   سپس   بود؛  کرده  گیر   درهم موهایشان  که

 ****** 

 «صل بیست و هفتمف

 

ی آنا، خواست فریاد بزنم؛ اما این حس را مهار و در اعماق قلبم خفه کردم. لبخند پیروزمندانهدلم می

 .ام فرو ریخت از دیدن حالت چهره

 !چی شده؟ -

 .ی باال زندونی نشدههلن! طبقه -

 .هایش را بستشمجوری به پشتش نگاهی کرد که انگار حضور هلن را حس کرده بود؛ سپس چ

 !جو، متأسفم -

 برای چی؟ -

 .درخشید ی اشک در چشمانش میهایش را باز کرد. حلقهچشم

 .که تو رو قاطی این ماجرا کردم از این -

 .ها را زیر و رو کرداش را به سمت کشوها گرفت و آنچراغ قوه

 .شدیخواد. تو نباید درگیر این موضوع میهلن، من رو می -

 .مقی زدمرلبخند بی

تونستم م. نمیهای مسخرهتقصیر تو نیست. اگه کسی مقصر باشه، اون یه نفر منم و اون کنجکاوی -

 .عقب بشینم

 .سمتم گرفتی دیگری روشن کرد و آن را بهقوهآنا چراغ

ان. هایشون قدیمیخاطر همین احتماالً باتریجا بودن. بهها از وقتی به این خونه اومدم، اینبی! این -

 .کنه؛ اما از هیچی بهترهدونم تا کی کار مینمی

 .کنمی خودم استفاده نمیقوهمحض احتیاط، از چراغ -
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ی قوهام فرو کردم؛ سپس برای پیدا کردن مسیر، از نور چراغخاموشش کردم و آن را در جیب پشتی

خورد. ین هم تکان نمیاش را امتحان کردم. اآنا استفاده کردم. به سمت در پشتی رفتم و دستگیره

 .هایم را به هم فشردمدندان

خیلی خب، نمک و مریم گلی جواب ندادن. قدم بعدی چیه؟ راهی برای بیرون رفتن از این خونه  -

 بینیم؟ هست که ما نمی

 .هایش را جویدآنا ل*ب

 .ان ها، تنها راه خروجیدونم دو تا در و پنجرهتا جایی که من می -

 داره؟ زیرزمینی که به بیرون راه داشته باشه؟انباری هم  -

 .ی چوبی دارنهایی که دریچهاوه، آره! کنار خونه، درِ خروجی زیرزمین رو دیده بودم. از همون -

 .ی افکارم مرا در برگرفته بودند. سرم را تکان دادم دوباره رشته

جوری هوشیار موندن نکنیم. یادت باشه که هوشیار باشی. حرکت کن. ایخوبه، امتحانش می -

 .ترهراحت

 .دونم چطوری زیرزمین بریمجو، صبر کن. من اصالً نمی _

 .ای باال انداختبه او زل زدم. آنا با درماندگی شانه

 .وقت درش رو پیدا نکردم هیچ _

 !گردیم. بجنب حتماً یه راهی هست. دنبالش می _

آشنا شوم. چرخی در خانه زدیم و در کنار هم،  ی مارویککردم تا این اندازه، با خانههرگز تصور نمی

ها را گشتیم. ها و پشت پر*دهها، کمد لباسقفسه .کردیمشدیم، آن را باز میاز هر دری که رد می

درپی پیانو، شد. موسیقی پیتر میرنگرنگ و کمگشتیم، امیدم کمهرچه بیشتر و بیشتر در خانه می

 .دادو درماندگی به من میحالی  روی اعصابم بود و احساس بی

 «.دادیم شد به زیرزمین رفت. شاید فقط داشتیم وقتمان را هدر میشاید فقط از بیرون می»

 :آنا فریاد زد

 .پیداش کردم -
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دویدم تا به او برسم.  .ها را باز کرده بود به خودم آمدم. به هال برگشته بودیم و آنا کمد زیر پله

 :زد، گفتطور که چترها را کنار میهمان

 .کردم این فقط یه کمده؛ اما یه درِ دیگه داخلشه ببین! فکر می -

 :کشیدم، گفتمی در میهمچنان که دستم را روی خط نازک لبه

 .جای خوبی برای مخفی شدنه. بیا بریم -

ای نداشت. عقب ایستادم و لگدی به در زدم. چترها را در هال انداختیم. درش قفل بود و دستگیره

با دومین ضربه شکست و با سومین لگد، با صدای بلندی باز شد. بوی نم و کپک از شکاف در چوبش  

ی سنگی، به اش را در شکاف در انداخت. یک ردیف پلهبیرون زد و در حلقم رفت. آنا نور چراغ قوه

شد. وقتی پایم را در کمد گذاشتم، صدایش به شدت در زیرزمین پیچید. تاریکی مطلق منتهی می

ای نبود. ها پایین بروم؛ اما چارهخواست از پلهداد. دلم نمیانم را تر کردم. فضا، حس بدی به من میلب

 :کردیم. آنا پرسید باید حرکت می

 خوای اول من برم؟ می -

 . ...نه، مشکلی نیست. من فقط -

 «.ترهطوری امندوباره افکارم مرا در بر گرفتند. »شاید بهتر باشه تا صبح صبر کنیم. این

 .سرم را تکان دادم

 .امنه، من آماده -

ای فلزی به موازات دیوار بود. دستم را دراز کردم تا آن را بگیرم؛ اما فلزش پا در تاریکی گذاشتم. نرده

 .چندشم شد و دستم را عقب کشیدم  .زده و رویش لزج و چسبناک بودطرز بدی زنگبه

قوه آنا به نوبت چراغ .یاد بود که پوستم عرق کرده بود قدر زتر بود. رطوبتش آنهوای زیرزمین خنک

جا هایی که همهگرفت. از خاک و تار عنکبوتهای توی زیرزمین میوپرترا به سمت پاهایمان و خرت

ها جا نیامده بود. احتماالً قبل از زمانی که مارویکرا گرفته بود، فهمیدم که خیلی وقت بود کسی این

 .مرده بودند 

قدر نامنظم چیده شده بودند که انگار زیرزمین را بعداً به ساختمان تا. آنرا شمردم، بیستها  پله
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های چوبی محکمی در زمین شده منتهی شدند. ستونفرش  ها به زمین سنگاضافه کرده بودند. پله

زیرزمین طرز نامنظمی دورتادور  ی باال را م*حکم نگه دارند و بههای طبقهکاشته شده بودند تا اتاق

های سیاه بلندشان، گذراند، سایهاش را از کنارشان میقوهطور که آنا چراغقرار گرفته بودند. همان

 .انداخت. لرزیدمهای ضخیم زندان میکردند. مرا به یاد میلهسو حرکت میسو به آنروی دیوار از این

 **** 

 :آنا زمزمه کرد 

 دریچه کجاست؟  -

 .هایی که فضا را اشغال کرده بودند، انداخت ها و قفسهبهاش را روی جعنور چراغ قوه

 ...روی آشپزخانه بودند، این یعنیها روبهپله -

 .چرخید و نور را روی مربع چوبی باالی دیوار، انداخت 

 .جاستاین -

 .خودشه  -

ای نبود که به آن پلهها رد شدم تا به در برسم. دریچه باالی سرم بود و هیچ پرتوالی خرتبهاز ال

 .برسیم

 .لعنتی! دنبال یه چیزی بگرد که روش بایستیم -

 .آنا ابزارآالت باغبانی را که روی هم انبار شده بودند، زیرورو کرد

 .جاست یه فرغون فلزی این -

 .خوبه  -

ها ای از آن را گرفتیم و زیر دریچه کشیدیم. فرغون با صدای وحشتناکی روی سنگهردو گوشه

 .ام کشیدم و پایم را در فرغون گذاشتم ده شد. دستم را روی پیشانیکشی 

 .طور به دریچه بزن ات رو همینقوهنور چراغ -

هایم را در هوا چرخاندم تا فرغون م*حکم بود؛ اما ثابت نبود. وقتی داخلش ایستادم، لق زد. دست

تر رفت تا نور را بهتر به عقب  قدمصاف بایستم بعد دیوار سنگی را گرفتم تا تکان نخورم. آنا چند
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دریچه بتاباند. میان شکاف باریک در، دست کشیدم؛ اما هیچ چفتی از داخل نداشت. فشارش دادم؛ 

 .ولی تکان نخورد

 .از بیرون قفل شدن -

 .آنا با عصبانیت چیزی زیر ل*ب گفت

 .یه لحظه صبر کن -

 .بودن دریچه را بررسی کردم   دوباره دریچه را فشار دادم. تعادلم را حفظ کردم و م*حکم

ی چیزهایی که توی زیرزمین هست، نصب شده باشه، احتماالً زنگ زده. زمان با همهاگر قفل، هم -

 .شاید بتونم اون رو بشکنم

 !باشه، مراقب باش -

ام را جا شد. زاویهبهکردم، فرغون برروی زمین، ناهموار جاطور که بیشتر به در فشار وارد میهمان

ی شدن به گوشم آمد. نشانه  یم کردم و سپس بیشتر از قبل فشارش دادم. صدایی شبیه ساییدهتنظ

شد. قبالً ی باال، صدای موسیقی، هر لحظه بلندتر میخوبی بود. بیشتر فشارش دادم. در طبقه

کاش هم مجبور به شنیدنش نبودم. هلن هرکاری که با وقت تمام آهنگ را نشنیده بودم و ایهیچ

قوه از رویم برداشته شد؛ در تاریکی ی باال کرده بود، با این در نکرده بود. نور چراغای طبقهدره

 .زد، خودم را تکان دهمماندم. جرأت نداشتم با وجود فرغونی که لق می

 !آنا  -

 .جاستیه لحظه صبر کن. یه چیزی این _

 .دن کاغذ آمدخوردن مقوا و سپس صدای ورق خورهمخش چیزی شبیه به بهصدای خش

 .آنا، نذار هلن حواست رو پرت کنه  _

 .نشده. منظورم اینه که حواسم رو پرت نکرده؛ اما این رو ببین _

 .دوباره دریچه را فشار دادم 

 .تونم بازش کنمزیاد نمونده. فقط اگه یکم بیشتر فشار وارد کنم، می -

 .های پذیرش روانپزشکن. واسه هلنه ها برگهاین -
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ی بایگانی بزرگ، خم شده را از روی در برداشتم و سرم را برگرداندم. آنا روی یک جعبهفشار دستم  

ها را مقابلم بود. آنا یکی از صفحه شده  نوشته  « ¹بود. روی برچسب کنارش، آسایشگاه »آرمیدال

ها را بخوانم؛ اما عکسی که به توانستم در آن تاریکی نوشتهنمی .چیزی شبیه فرم بودگرفت. یک

ای از ی آشنایی داشت. چشمانی تیره و خشمگین، که از زیر پشتهغذ سنجاق شده بود، چهرهکا

 .کردندموهای مشکی، به بیرون نگاه می

 

______________________ 

1_ Armidale 
 ***** 

 .آمدم، صدایی داد طور که با احتیاط از آن پایین میفرغون، همان

 بستری شده بود؟  -

 .هزار و نهصد و نود و چهارآره. توی سال   -

خوردند. ها از لرزش دستانش تکان میی آنا بخوانم. برگهها را از باالی شانهجلوتر آمدم تا نوشته

 .اش را فرا گرفتموجی از سرخی، صورت رنگ پریده

ها با رائول بعضی وقت ...کردن. رائولها خوب رفتار نمیهای بخش روانی، اون زمان با زننگهبان -

کرد من رو افتاد، سعی میجا میهای اونبه اتفاقاتی که برای زنهایی راجعکردن داستانتعریف

افته. انگار اگه اشتباهی از من کرد که انگار این چیزها همچنان اتفاق میبترسونه. جوری تعریف می

 .ها ببرهتونست من رو به یکی از اون آسایشگاهسر میزد، می

 .گذاشتمدستم را دور بازویش  

 !اون یه ع*و*ضی بود -

 .هایش را مالیدآنا چشم

داد، ها یه مرد روی هرکاری که همسرش انجام میهِه! صد رحمت به ع*و*ضی. بگذریم؛ اون موقع -

کرد این بود که به دکتر بگه زنش دیوونه شده تا طالقش بده. اون کنترل داشت. تنها کاری که باید می

داد راه بندازه که بگه دیوونه نیست؛ چون این دقیقا همون حرفیه که یه یتونست داد و ب زن حتی نمی
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 .زنه دیوونه می

 .اخم کردم 

 .هرحال، این با عقل جور درنمیاد. هلن تو آسایشگاه نمرد به -

های بیمار را با انگشتش دنبال کرد. کلماتی مثل جنون، اختالالت رفتاری، گرایشات آنا یادداشت

 .به چشمم خورد  آمیز و تشنج خشونت

از کجا معلوم که برعکسش اتفاق نیفتاده باشه؟! از کجا معلوم که هلن واقعا از نظر عقلی مشکل  -

جا با دونست که اونخواست اون رو توی آسایشگاه رها کنه؟ شاید مینداشت و همسرش نمی

 .کردخاطر همین هم به جاش توی خونه ازش مراقبت میکنن؛ بههمسرش بدرفتاری می

به یاد زنجیر اتاق خواب افتادم. اگر حدس آنا درست باشد، زنجیر کردن هلن، برای زندانی کردنش 

 .؛ بلکه برای محافظت کردن از او بودنبود

شد کنه، گفت هلن هربار، برای چندروز یا چند هفته ناپدید میسمت خیابون زندگی میپنی که اون -

کرد، قایمش د. شاید هروقت که وضعیت هلن عود میبرگشت تموم تنش ک*بود بو و وقتی که می

 .هاش هم به خاطر خودزنی بود کرد و ک*بودیمی

پریش بود یا اختالل شخصیتی داشت، رسه. اگه هلن توهمی بود، مثالً روانمنطقی به نظر می -

 .روز به شدت خطرناکروز خوب بود و یکوقت، یکاون

هایش روی کلیدهای پیانو ع شد. انگار که کسی با دستآهنگ پیانو با صدایی بلند و م*حکم قط

 .کردندسرعت روی کاغذ حرکت میهای آنا بهکوبید. چشم

ش زنجیرش رو از دیوار بیرون کشید و فکر کرد که شوهرش اهای روانیو شاید طی یکی از حمله -

بزنه و خودش رو از   ای که ازش مخفی کرده بود هم آسیب سعی داشت نه فقط به خودش، بلکه به بچه

 پنجره پرت کرد؟ 

ها به حال خودشان رها های بلندی که مدترفت. نگاهی به سقف انداختم. تار عنکبوتسرم گیج می

 .ها را گرفته بودندشده بودند، اطراف ستون

ی متولد نشده حرفی نزد؛ اما اگر کالبد به بچهای نداشت؟ پنی هیچ وقت راجعشاید اصالً بچه -
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شد و حتما هم کالبد شکافی کردن؛ چون ماجرای جنایی ترسناکی کرده باشن، مشخص میشکافی  

ها قبل از مرگ هلن، نزدیک به هفت سال بود که باهم ازدواج کرده بودن. شاید اون  بود. عالوه بر این،

 .دار بشهتونست بچهخواست؛ اما نمیدلش بچه می

 .آنا اخمی به من کرد

خواد کنیم باشه، ری خودش رو از غصه کشته نه از احساس گناه. دلم نمیمی  طور که فکراگر همین -

 .ها کامالً باهم جور درمیانباور کنم؛ اما این

ها به پایین سرازیر شد. به الی ستونی باالی سرمان صدایی داد. موجی از گرد و غبار از البهتخته

 .ی آنا زدمشانه

 .جا بریم. من تقریباً دریچه رو باز کردم . باید از اینهر اتفاقی که افتاده، هلن خطرناکه -

 .ذارمها رو سرجاشون میباشه، این -

 .ای از اشک در چشمانش دیدمجا کرد. به نظرم آمد که حلقهها را در جعبه جابهآنا دوباره ورقه

 .جا رها کنمطور اینها رو همینکنم درست باشه که این پروندهفکر نمی -

زدن فرغون بیفتم. ن رفتم و دوباره با دستم به در فشار آوردم. مثل قبل، نزدیک بود از لقباالی فرغو 

جا شد. نور جا کردم و شروع کردم به فشار دادن. حس کردم قفل در، کمی دیگر جابهخودم را جابه

خش گذاشت، صدای خشطور که آنا جعبه را در قفسه میهمان .قوه از روی در برداشته شدچراغ

 .لحظه، چراغ قوه با صدای تیکی خاموش شدرسید. سپس همانکارتن به گوش می

 

__________________________ 
 ******* 

 «فصل بیست و هشتم

 

 

 .ام نگاهی بیاندازممکث کردم تا از باالی شانه

 ات تموم شد؟ آنا، باتری چراغ قوه -
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 .را تر کردمجوابی نشنیدم. دهانم از ترس خشک شده بود. دوباره لبانم  

 جایی؟آنا، لطفاً باهام حرف بزن! هنوز این -

صدای نفس عمیقی از انتهای زیر زمین آمد. دستم را از روی در برداشتم و در جیبم دنبال چراغ 

 !احمقام گشتم. ایقوه

ها هم، یکی دیگر از شگردهای هلن، برای معطل ام خارج شده بودم. کنار گذاشتن جعبهاز الک دفاعی

ی اشک است، در واقع همان حالت خماری بود کردم حلقهکردن بود. فهمیدم چیزی که اول فکر می

قدر حواسش را پرت کردند، تا هلن توانست تسخیرش ها آنکه در چشمانش ایجاد شده بود. ورقه

 .کند

 .آنا، به خودت بیا! نذار دوباره کنترلت رو به دست بگیره -

توانستم آنا را اش گشتم. چراغ با صدای تیکی روشن شد. نمیدنبال دکمه ام را پیدا کردم وچراغ قوه

داشتم. ها قایم شده بود. نباید از او چشم برمیها یا ستونببینم و این یعنی حتما پشت یکی از قفسه

طوری تر بوده و مدت زیادی در خلسه بود. ایناو بیشتر در معرض خطر است. آنا به هلن نزدیک

 .جلو قدم برداشتم و چراغ قوه را به اطراف چرخاندمتر است. بهآسان تسخیرکردنش

 !آنا  -

 .ام معلق بودند. احساس کردم صدایی از پشت سرم آمد. چرخیدمذرات گرد و غبار، در نور چراغ قوه

ات فکر کن. باید ازش مراقبت کنی. باید اون رو از هلن دور نگه داری. هلن دوستت آنا به بچه -

 .خوادات رو میون فقط بچهنیست، ا

های بلند، انبوهی از صدای دیگری آمد که احتماالً آنا بود یا شاید هم یک موش. برگشتم؛ اما جز سایه

 .توانستم چیز دیگری ببینم های نامنظم، نمیها و ستونجعبه

 .کنمآنا، لطفاً این کار رو با من نکن! فقط یکم مونده تا بیرون بریم. خواهش می -

ی اول، ام را به سمتش گرفتم؛ اما دیواری، بعد از چهار پلهای کرد. نور چراغ قوهها، ناله باالی پلهدرِ

ها رفتم. سمت پلهتر در دست گرفتم و بهای کشیدم. چراغ قوه را م*حکمشد. آه خفهمانع دیدم می

های تم بشنوم صدای نفستوانسجورهایی بدتر بود. تنها چیزی که میآمد که یکصدایی از پیانو نمی
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، حس های کج و کولهپله .شد شدیداً احساس تنهایی کنمبریده و ضربان قلبم بود که باعث می

هایم نفوذ کرده و پوستم را تر کرده بود. درِ باالی دادند. سرما و رطوبت هوا در ریهسرگیجه به من می

را باز گذاشته بودیم. حتما آنا به این سمت آمدیم، آن  ها، نیمه باز بود. وقتی داخل زیرزمین میپله

ای که ها آگاه بودم. هر ثانیهچکید. کامالً از گذر ثانیهآمده بود. قطرات سرد عرق، از پشتم می

ی خودش دربیاورد. وارد هال شدم. داد تا آنا را تحت سلطهگذشت، به هلن فرصت بیشتری میمی

ام هربار فقط قسمت آمد. نور چراغ قوهها بیرون نمیفضا کامالً ساکت بود. هیچ نوری از پنجره

 .دادوکوله و غیر طبیعی نشان میها را کجکرد و آنکوچکی از اثاثیه را نمایان می

 !آنا  -

حیوانات نقاشی  .جا نبودحس کردم از پشت سرم صدای نفس کشیدن شنیدم. برگشتم؛ اما چیزی آن

کردند. پشتم از سرمایی که از شان مرا تماشا میبدشکلی روی دیوار، با چشمان کج و معوج و  شده

 .لرزیدآمد، میزیرزمین می

جنبید. اما وقتی داخل رفتم، فقط سمت اتاق موسیقی حرکت کردم، چیزی در اتاق میآنا کجا بود؟ به

یانو های خاکی پقوه را روی دکمهخوردند. نور چراغها در هوایی بدون نسیم، به آرامی تکان میپر*ده

اش در آینه به ی رنگ پریدهسمتش برگشتم. هلن با چهرهی قاب طالیی انداختم. بهو سپس روی آینه

 .من زل زده بود

 .دست از سر آنا بردار! اون مال تو نیست -

رحمانه، از هم گشوده شد. سپس یک قدم عقب رفت و اش، با لبخندی بیهای ترک خوردهل*ب

سمت آینه پرتاب کردم. صندلی . صندلی پیانو را گرفتم و آن را بهناپدید شد. خونم به جوش آمد

 .م*حکم به آن برخورد کرد و آینه هزار تکه شد

قوه را گرفتم تا مانع لرزیدنشان شوم. حاال که آنا در لرزیدم. با دستانم م*حکم چراغآروم باش!« می»

و رفتارم بودم. خیلی راحت ممکن بود،   ، باید کامالً متوجه حرکات کنارم نبود تا مراقب رفتارم باشد

 .ام را از دست بدهمهوشیاری

 «.تونی بار این کار رو انجام دادی، بازهم میآنا رو پیدا و هوشیارش کن. یک»
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خواست آنا بمیرد. او کیک سمی را روی فکری به سرم زد و به سمت آشپزخانه حرکت کردم. هلن می

 .بخشموقت خودم را نمیفته باشد، هیچمیز گذاشته بود. اگر دوباره سراغش ر

ام را که نور چراغ قوه .کردندها دنبالم میرفتم، سایههمچنان که از اتاق موسیقی به پشت خانه می

ها و وسایل فلزی تاباندم، هزاران باریکه از نور در آشپزخانه پخش شدند. های چدنی، کاشیروی دیگ

آمدند. کیک، همچنان روی میز بود. برشی نیمه ه نظر میکردم مثل چشم ب وقتی رویشان تمرکز نمی

آمد از آن موقعی که باهم نشسته بودیم، دست خورده شده، روی بشقاب آنا قرار داشت. به نظر می

 .نخورده بود

 !به خیر گذشت

 حال چیزی عوض شده بود. آنا کیک را با چاقو بریده بود و بعد آن را روی میز گذاشته بود؛ اما با این

جا نبود! لبانم را تر کردم و پشت سرم را نگاه کردم. آن را برای محافظت از خودش برداشته چاقو آن

 کردن؟ زدن به خودش؟ و یا برای حمله  بود؟ یا برای آسیب  

 ******** 

 قدرآن جوابش  برد؟می کجا  را  او  یعنی. هلن کنترل   تحت  اما  است؛ خانه  این  در جایییک  هنوز  آنا

 .آبی  اتاق  بودم؛ نفهمیده  را   آن  قبالً  شدنمی باورم  که   بود واضح

 را  او یا  برگردم   دیوانه  زن  آن  دنج اتاق  به   خواستنمی  دلم .  گرفتم شورهدل ها،پله از  باالرفتن   فکر   از

 اما  زده؛  زل   من   به براقش  و   گرد   هایچشم  و  مشکی  موهای   با  و کرده  قوز  اتاق  از   ای گوشه  که   ببینم

 هال   به   دوباره.  داشتم  وحشت   کرد،می  آنا   با   کارهایی چه  رفتم،نمی اگر  که   فکر این  از. بودم مجبور

 نشان  واضح  را  اثاثیه  قبل   مثل  نورش. بود  شده  ترضعیف  ام قوه  چراغ   که   رسید می  نظر به. برگشتم

 چراغ،  نور در هاپله.  دیدممی  ها آن از  کلی   تصویری   فقط  ببینم، را  جزئیات   توانستمنمی دیگر.  دادنمی

 از   خواست نمی  دلم . گرفت  فرا  را   وجودم  وحشتی  کردم،  نگاهشان که  همین . شدند  پدیدار  رویمروبه

 صورت   بدون   های عروسک  خواستم نمی. بشنوم را  زنجیرها   صدای   دوباره  خواستمنمی.  بروم  باال  هاآن

 .ببینم  را
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 اطراف   اش، آشفته  موهای .  بود ایستاده  سرم   پشت  آنا .  برگشتم  صدا   سمتبه. کشید  عمیقی   نفس   کسی

 نظر  به   آرام   اش چهره  اما  بود؛  شده  پر  عرق  های دانه از اش،پریده  رنگ   ست *پو و  شده   پخش  صورتش

 از   که   دیدم  را   وحشتناکی  برق  همان  هایش چشم  در و افتاد  سنگینش   های پلک به چشمم.  رسیدمی

 .ترسیدممی آن

 ! بیا خودت  به آنا،  -

 در .  نخورد تکان  آنا . بزنم  سیلی  او   به   باشد   الزم  اگر   و   بدهم   تکانش   تا  کردم  دراز سمتش  به   را   دستم

 .بود شده  دیر  اما  بدهم؛ جاخالی  کردم   سعی  دیدم،  را  نقره  برق  که  همین . برد  باال  را  دستش   عوض،

 زدم،می  جیغ  که  طور همان.  شد  پخش  ام دنده انتهای  در شدید  دردی . کرد  اصابت   پهلویم  چاقودبه

 آنا،. شد  سرازیر   انگشتانم  الی البه از گرم،  خونی. افتادم  زمین   به   آنا   مقابل  و  گرفتم   حکم*م را   پهلویم

 و  زدند   برق  خمارش  چشمان.  نشست  صورتش   بر  سردی  لبخند   ، کردمی  نگاهم   که   طور همان

 .درآورد  خودش   از صدایی  زده،حیرت

 ! ها   -

 روی   پایم  مقابل  صدایی،  با  چاقو .  رفت  و انداخت را  چاقو   سپس.  بود  کرده   تعجب واکنشم از  که   انگار

 پشتم  به   شد   باعث  آهسته، غژغژی  با  همراه  ای،تقه صدای.  بگیرم فاصله  آن  از کردم  سعی.  افتاد زمین

 .کنم  فرار  توانستممی.  شد  باز  آرامی  به   ورودی   در .  کنم نگاه

 ! آنا  -

 باال،  سمت به  سرش   اما   بود؛ وارربات  و  کند   حرکاتش.  رفت  باال   ها پله از  بدهد،  را  جوابم   کهاین  جای به

 .زدم  فریاد   ، دادمی  اجازه هایمریه  که   ایاندازه تا.  بود شده  کج   بود،  پنهان   دید  از آبی اتاق  که   جایی

 ! آنا  -

 اگر . داشتم فاصله  خیابان  با  قدم   بیست  فقط .  کردم  نگاه  در   به   ام شانه  باالی  از   دوباره. برنگشت  حتی

 ی خانه  از   مرا   هم   آن  و  بزنم   زنگ   آمبوالنس   به   توانستم می. کردممی  پیدا   نجات   رفتم،می  بیرون 

 دیدم؛ نمی دیگر  هم   را   آنا   که   دانستممی  اما   ببینم؛  را   خانه  دوباره   نبودم   مجبور .  کردمی  دور  مارویک

 .اشجنازه  تشخیص برای مگر
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 نبود؛ عمیق  اما  بود؛  عریض   زخمم.  برداشتم  پهلویم روی  از را  دستم .  بود رفته  باال را  هاپله  از نیمی آنا

 و   گذاشتم   زخمم  روی  را  آن.  درآوردم  زحمت به را  ژاکتم .  کردمی د* ر*د مرگ  حد   تا  حالاین  با  اما 

 را   هایمدست و بایستم  بتوانم  که  کردم   محکمش   قدر آن. بستم  رم *م *ک   دور   حکم *م را  هایش آستین

 ها پله  کنار   میز،  روی  را   هال تلفن. شوم  سرپا  تا   گرفتم   را  نرده  و   ایستادم  زانویم  روی .  بردارم رویش  از

 دیر  را   مارویک  ی خانه  های تلفن  همیشه .  گرفتم  را   اورژانس  ی شماره  و برداشتم  را   آن.  بودم  گذاشته 

 صدای   فقط.  گذاشتم  گوشم   پیش را  تلفن .  بود  بهتر  هیچی  از   دادن،جواب  دیر  اما  دادند؛ می  جواب

 اما   شد؛می  تخلیه   زخمم  از   داشت   ام انرژی  تمام .  بود  زده  غیبش  ها پله باالی  در   آنا .  آمدمی خشخش

 ها پله از  را   خودم   تا  گرفتم   را  ها نرده.  بگیرم  نادیده  را   سوزشش   توانستم،می  که   جایی  تا  کردم  سعی

 دنبالم   به   سیاهشان   و   ریز   های مردمک.  داشتند نظر  زیر   را   حرکاتم  کوله،  و   کج   هاینقاشی. بکشم باال

 .بودم  نشده خیاالتی  بار  این . چرخیدندمی

 ! آنا  -

 هاچوب  تخته  نکند  ترسیدم   بودم، مارویک  یخانه  در که  اولی  روز  مثل   درست .  کردند  غژغژ  هاپله

 توانستم می.  شد  بسته   راهرو   انتهای  درِ  رسیدم،   پاگرد  به   که   همین.  شوند  آوار  سرم   روی  و  بشکنند 

 صدای  با   که   آمدمی  وحشتناکی  الالیی  صدای   درکنارش،. بشنوم  را   زنجیرها  خوردنتکان  صدای 

 راهرو   در   که   طورهمان. دادم حرکتشان  زوربه.  نداشت  را  وزنم   تحمل   توان   پاهایم.  بود همراه  آشنایی 

 چکه  پاهایم  روی   و   شد می  سرازیر  بودم،   بسته دورم  که  ژاکتی   زیر   از   ون،*خ  خوردم، می تلوتلو

 از الالیی، صدای.  آمدمی  خشخش  صدای   هم باز.  بزنم زنگ  اورژانس  به دوباره کردم  سعی.  کردمی

 به کامالً  وحشتناکی،  طرز   به که   بود  همراهش  هم   دیگری   صدای .  رسیدمی  گوش  به هم تلفن داخل

 .داشت شباهت  آنا آواز  صدای 

. بود باز  کامالً   اتاق،  ی پنجره.  ببینم را  داخلش   توانستم می  که  بود   باز  ایاندازه  به   در، شکاف

 های ده*پر  تندی باد. بود  کرده  ایجاد  اتاق  یگوشه در بلندی  شکاف   و   شده  برداشته  چهارچوبش 

 پخش   افق در سحر،  رنگ کم  نور  اما  بود؛  نیامده باال هنوز  خورشید .  دادمی  پیچ  درهم   را   خاکستری 

 .بود  شده
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 چشمانی  و  مشکی   موهایی  بلندتر، قد  زن.  کردندمی  حرکت  پنجره سمت  به   زن،  دو. کردم  باز  را   در

 دیده  سختی  به. بود  سایه   یا   هاله  یک   شبیه بیشتر  شکلش.  نداشت جسمی  اما   داشت؛  برافروخته 

. بایستد پنجره،  بیرون  ی لبه  روی  تا  کرد   بلند  را  پایش.  بود  مس *ل   غیرقابل   وجود،  این   با  اما  شد؛می

 .بود  آشنا   و   داشت  جسم   دومی،

 هلن   که   جایی  همان درست. گذاشت  پنجره  در   را دیگرش   پای   سپس   تحریر؛   میز   روی   را   پایش   یک   آنا

 آنا  جسم  در   بعدی،  سه  تصویری   مانند   هلن،  هیکل.  بود گرفته  قرار  هم   روی   شان جسم.  ایستاد بود،

 .بگیرمش تا  کردم  دراز  را   دستانم کردم،  حرکت  جلو به. بود  شده  ادغام

 ! دار  نگه دست آنا،  -

 ایستادند؛  پنجره  ی لبه  روی  ایلحظه  دو،  هر .  داشت  تأخیر   کمی  فقط   بود؛ هلن  مانند   کامالً  آنا،  حرکات 

 که   انگار. کردند  باز  را   دستانشان . برگشت  هم آنا دنبالش،   به   و   کرد   اتاق  سمت   به را  رویش   هلن سپس

 صورتشان   روی  را  موهایشان.  کوبیدمی  ها آن به باد. بکشند ش* و*غ *آ  در   را   کسی  خواستند می

. کرد  پرت  پایین به پشت  از   را   خودش  هلن  سپس.  دادمی تکان  بیرون  به را  ها ده*پر   و   کرد می  پخش 

 .برداشتم  خیز   جلو به و   زدم  جیغ

 ! نه  -

 آن  در  و   افتاد  من به اشآبی  چشمان .  بود مشکی  مو   زن   آن  از  کاملی   ی جلوه.  کشید  عقب  را  خودش  آنا

 هوشیار   برای   دیگر   اما  شد؛  گشوده  هم از  مالیمی  لبخند  با  هایش ب*ل .  شناخت  مرا   ایلحظه  خماری،

 .بود کرده  پرت   را   خودش   او . بود دیر  شدن

 ***** 

 «فصل بیست و نهم

 

 

ی گشاد دستم را به سمت آنا دراز کردم. با تمام قدرتم خیز برداشتم تا بگیرمش. نوک انگشتانم به لبه

ژاکتش برخورد کرد و بعد او دیگر رفته بود. مقابل چشمانم سقوط کرد و در اعماق تاریکی ناپدید شد. 
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اش ن جمجمهطور که منتظر شنیدن صدای خرد شد زانویم به میز خورد و نقش زمین شدم. همان

 .هایم را از ترس م*حکم بستم. صدای بلندی آمد. سپس به دنبالش کسی آه کشید بودم، چشم

هایم را باز کردم. صدای آنا نبود؛ بلکه صدای یک مرد بود. امید از میان دردهایم جوانه زنان چشمپلک

پنجره بیرون بردم. آنا آن ام را از  توجه به زخم پهلویم، سر و شانهزد. به زحمت باالی میز رفتم. بی

ی ظریفش پایین بود. هیچ خونی روی زمین سنگی ریخته نشده و سرش نشکسته بود. تنها نبود. جثه

 :های لوکاس جمع شده بود. داد زدمدر دست

 !هی -

اش مثل گچ سفید و از د*ر*د جمع شده بود؛ اما وقتی مرا دید، لوکاس سرش را باال آورد. چهره

 .د لبخند کوتاهی ز

طور که خودم چیزی خانه را تکان داد. اولش فکر کردم زلزله آمده. به سختی از میز پایین آمدم. همان

داد و ذرات گچ را روی ها خانه را در برگرفت، دیوارها را تکان میرا روی زمین جمع کرده بودم، لرزه

 .رسید. به سرفه افتادم  دفعه شروع شده بود، به پایانطور که یکریخت. سپس هیاهو، همانسرم می

 .ای از رویش برداشته شده بودرسید. سایهنظر میجورهایی متفاوت بهخانه یک

بار، وقتی داشتم، تلفن را روی زمین انداخته بودم. آن را برداشتم. اینسمت آنا خیز برمیوقتی به

حالی است از خوشخو خش، زنی جواب داد. دلم میجای صدای خشی اورژانس را گرفتم، بهشماره

طور که خواست همانرسیدند. دلم میی مارویک میگریه کنم. همیشه پلیس و آمبوالنس دیر به خانه

شدم؛ اما بودن در کنار شان بودم، روی فرش اتاق آبی، از د*ر*د در خودم جمع میمنتظر رسیدن

لنگان از راهرو رد لنگانتر بود. در عرض یک دقیقه عزمم را جزم کردم و بعد  دوستانم از آن مهم

 .ی ساختمان رفتمها پایین رفتم، از در بیرون آمدم و به گوشهشدم. از پله

 .سالم -

هایش گرفته جایی که آخرین بار دیده بودمش، نشسته بود و درحالی که آنا را در دستلوکاس، همان

ی زدم، به نشانهرا دور میطور که ساختمان  طرز عجیبی باز مانده بود. همانبود، پاهای درازش به

 .سالم سر تکان داد
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 زخمی شدی؟  -

 مونم. تو چطور؟زنده می -

 .تونست بدتر از این پیش بیاد رسه؛ اما مینظر میتر از اونه که بهام شکسته. آنا سنگیناحتماالً دنده -

دراز کردم تا خورد. صورتش آویزان شده و بدنش شل بود. دستم را  کنارش زانو زدم. آنا تکان نمی

 .بازویش را ل*مس کنم

 :لوکاس گفت 

 .زنهنبضش می _

کرد گ*ردن آنا را تکان ندهد، او را با احتیاط نگه داشته بود. طور که سعی میمتوجه شدم همان

 .کنارش نشستم و دستانم را روی ژاکتم فشار دادم. ژاکت از خ*ون چسبناک شده بود

 چه اتفاقی افتاد؟  -

 .خواستم ازت بپرسمن میاین چیزیه که م  -

 !جا اومدی؟نه منظورم اینه که چطوری این -

که تلفن رو بگیرم، گوشی رو قطع کردی و بعد که دوباره به من زنگ زده بودی، یادته؟ قبل از این -

جا اومدم، خونه نبودی. آنا در رو باز لنگه. اینزنگ زدم، جوابم رو ندادی. پس فهمیدم یه جای کار می

جا راهی به داخل پیدا کنم که آنا رو تونم از اونپشت خونه رفتم تا ببینم می .د و در قفل بودکرنمی

 .ل*ب پنجره دیدم. فکر کردم شاید بتونم مانع افتادنش بشم

اش را تکان داد و از د*ر*د صدایش از د*ر*د نازک شده بود؛ اما لبخندی بر ل*ب داشت. شانه

 .خودش را جمع کرد 

 .آها  -

ا روی زانویم گذاشتم و اتفاقاتی که افتاد را خالصه برایش تعریف کردم. تقریباً مشکوک به نظر سرم ر 

 .رسیدمی

 .ها واقعیت داشت و تو خیاالتی نشده بودیی اینزنم همهپس حدس می -

 .واقعیت داره و من هم خیاالتی نشده بودم  -
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ره، یعنی االن در خطریم؟ ما توی زمین کنم؛ اما اگه واقعیت دابعداً به این موضوع رسیدگی می -

 .مارویکیم

هایش پیچیده بودند؛ اما دیگر آن ها و درختان انگور، همچنان دور سنگنگاهی به خانه انداختم. خزه

 .کردند حس نحس و شوم همیشگی را القا نمی

 .اش رو کامل کردیمکنم هلن نابود شده. فکر کنم که ما حلقهدرسته؛ اما فکر می -

 ی؟چ -

کنن. اگه راهی برای یادت هست که هنری چی گفت؟ ارواح حلقه دارن. حرکتیه که تکرارش می -

 .شنشکستن حلقه پیدا کنی، ارواح نابود می

 .سمت پنجره بلند کردم و دوباره آن را روی زانویم گذاشتمدستم را به

تونست طوری می، پس اینخواست آنا اون رو تکرار کنداش بود. میی خودکشیی هلن، لحظهحلقه -

آنا رو گرفتی. دقیقاً همون اتفاقی که باید  .اش رو پیش خودش بیاره؛ اما تو اون رو شکستیآنا و بچه

 .افتاد. بوم! کار ناتموم، تموم شدها برای هلن میتمام این سال

 :لوکاس تکرار کرد

 !بوم -

 .سپس به سرفه افتاد و خ*ون بر لبانش جاری شد

رویم را به سمت  .ی مارویک تابیدنداش به سقف خانهکرد و اولین پرتوهای طالیی  خورشید طلوع

 .جاده کردم. حس کردم از دور صدای آژیر شنیدم. دیگر وقت رفتن بود

 

____________________ 
 ********* 

 «امفصل سی

 

 .سه ماه بعد

اش های صورتیداستی، روی صندلی، زیر پنجره، لم داده بود. به پشتش غلت زد و شکم و پنجه
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هایش، زیر چشمی نگاهم کرد. سپس شدم، با یکی از چشمطور که به او نزدیک میمعلوم شدند. همان

 شد. دست خودم نبود، برای جبران دوباره آن را به آرامی بست. شکمش را خاراندم. داشت چاق می

هایم داده بودم، مدام خوراکی به خوردشان ی مارویک به گربهخاطر جریانات خانههایی که بهاسترس

 :داده بودم. به او گفتم

 !دختر خوبی باش -

هایش در هوا چ*ن*گ انداخت. سر راهم، کرد، با نوک پنجهطور که از ته گلویش خرخر میهمان

ه هوا آفتابی بود؛ اما صبح بهاری سردی بود. مسیر ورودی کژاکتم را از روی جارختی برداشتم. با این

شد که ماه میام را دویدم. دوبار مسیرم را به چپ تغییر دادم تا وارد زمین مارویک شدم. آنا یکخانه

جای زمین ها دوباره، در جایالعاده بود. چمناش کار کرده بود؛ اما تغییرش فوقفقط روی باغ خانه

زدن بودند. آنا یک درخت کاشته بود. ها در امتداد حصار درحال ریشهها و بوتهگل  رنگ گرفته بودند.

تر که بشود، تأثیر زیادی در ظاهر خانه خواهد دانستم کمی بزرگکه هنوز کوچک بود؛ اما میبا این

گرفت، با یک تیر دو نشان میزد. نیاز نبود برگردم همچنین چون کمی جلوی دید پنی را می .گذاشت

شدم، در طور که وارد میکند یا نه. در ورودی باز بود. همانتا ببینمش که مرا از پشت پنجره نگاه می

 .زدم

 .سالم، منم -

 :آنا فریاد زد

 .پشت حیاطم -

های مارپیچ که زمانی از آن هوای خانه مالیم و خنک بود. همان مسیر آشنا را طی کردم. از کنار پله

ی عذابم بود، رد شدم و از آشپزخانه به حیاط پشتی رفتم. آنا در که مایه  متنفر بودم و اتاق موسیقی

یک دیس فینگرفود و یک پارچ آبمیوه روی سفره گذاشته شده بود.  .حیاط، میز و صندلی چیده بود

آنا  .کردی مارویک زندگی میلوکاس کنارش نشسته بود. تعجبی هم نداشت. اخیراً دیگر در خانه

ها پیش نظر می رسید. بعضی وقتتر از قبل بهحالر آ*غ*و*ش بگیرد. خیلی خوشایستاد تا مرا د

ی اول برایش دام احتماالً هلن، همان هفته .کردم که تا چه مدت تحت تسخیر هلن بودخودم فکر می
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 .زدخندید و لبخند میپهن کرده بود. آنا بعد از پریدن از اتاق آبی، بیشتر می

ی لوکاس و ی شکسته، دو شکستگی استخوان، یک پارگی در ریهندهاتفاقات آن شب به یک د

مغزی شدید آنا ختم شد. من هم با هشت تا بخیه و تزریق خ*ون، از طور شکستگی پا و ضربههمین

زخم چاقو، جان سالم به در بردم. همگی چند روز در بیمارستان بستری بودیم. آنا من را به سمت 

 .صندلی راهنمایی کرد 

نویسه، ی جدیدی که داره مینامهبه فیلمن نو*شی*دنی بخور. لوکاس همین االن داشت راجعبشی  -

 .کرد صحبت می

ی نوشت. ها؟ بذار حدس بزنم. باآلخره قبول کرد که کارگردان مستند خونهاوه، فیلمنامه می -

 .تسخیرشده بشه 

 .لوکاس ته ریشش را خاراند

 .ست  «¹وی »پاگندهوجی جستراستش نه. یه فیلم درباره -

 .مات و مبهوت نگاهش کردم. لوکاس چشمکی زد

 .وجویی نامعقول برای موجودی خیالیجست -

 .سازیوپرت و مزخرف. یه لحظه نگران شدم که واقعاً داری یه چیز خوب میاوه خوبه. چرت -

جایی که کامال ای در دستش نبود؛ اما از آنخندید. زیرچشمی نگاهی به دست آنا انداختم. هنوز حلقه

توانستند به هم شان را تا جایی که میصندلی .کشیدی هم شده بودند، به نظرم زیاد طول نمیشیفته

همدیگر تکیه داده بودند. لوکاس هم بیشتر اوقات لبخند میزد و کمتر از قبل نزدیک کرده و حتی به

 .کرده بود  کم او را نرم آمد که حضور آنا کمنظر میزد. بهنیش و کنایه می

ی طور که لوکاس گرم صحبت دربارهآنا برایم نو*شی*دنی ریخت و دوباره کنار لوکاس نشست. همان

ی مارویک را زمانی که هلن خانه .هایم به درخت انتهای حیاط افتادی جدیدش بود، چشمپروژه

هایش شروع به رگکرد. دیگر بتسخیر کرده بود، این تنها گیاهی بود که برای زنده ماندن تالش می

 .آورداش سیاه شده بود. زیاد دوام نمیریختن کرده و تنه

سطح کرده و کم آن را با زمین همی خاک زیر درخت نگاه نکنم. بارش باران کمتوانستم به پشتهنمی
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وقت، راجع به چیزی که آن زیر دفن ها، خاک بر*ه*نه را پوشانده بودند. نه من و نه آنا، هیچچمن

کردیم که آن را فراموش کردیم، هرچند که من کامالً آن را به ود، حرفی نزدیم. هردو، وانمود میشده ب 

خاطر داشتم و مطمئنم که او هم به خاطر داشت. این راز من، آنا و هلن بود و یک کلمه از آن را به 

 .گفتیم کسی نمی

 .لوکاس بازویم را تکان داد تا مرا به بحث برگرداند 

 .ر توی فضا سیر نکن. فضانورد که نیستیقدجو، این -

 ببخشید! چی؟  -

خواد مجبورت کنه که بعد از ناهار دوبرابر کار کنی. یه ظالم به تمام معنا گفت که میآنا داشت می -

 !شده

 :زنان گفتآنا جیغ

من کی چنین حرفی زدم؟! منظورم این بود که امروز کلی کار داریم. باید هشت تا عروسک پست  -

 .کنیم و دو تا سفارش جدید برای لباس داریم

 .لبخندی زدم و به قبر پشت کردم 

 .های کوچیک بدوزمکنم که با دست لباسصبرانه منتظرشم. دارم تمرین میبی -

ها را نقاشی قدر هنرمند نبودم که بخواهم صورت عروسکبا دست حرکاتش را در هوا نشان دادم. آن

های کوچک را خیلی خوب می دوزم. آنا روی شکمش که دیگر باال آمده کنم؛ اما معلوم شد که لباس

 .بود، دستی کشید

که این خانم کوچولو دنیا رو روی سرم خ*را*ب کنه، هرچه زودتر، تا خوام قبل از اینخوبه. می -

مونه جا میکنی اگه از لوکاس خواهش کنم، اینتونم، کلی عروسک درست کنم. فکر میجایی که می

 پست ببره؟ ی  ها رو ادارهعروسکتا  

 .خندیدم

 .جا نمونهفکر کنم مجبور شی ازش خواهش کنی که این -

ی مارویک پشت سرم کرد، غرق افکارم شدم. خانهطور که آنا دوباره فنجان لوکاس را پر میهمان
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زار بود. حاال آاش، بیآمد. خانه، در نبود نگهبان مردهصدایی داد؛ اما مثل قبل، خطری به حساب نمی

ای پا شده بود و یادبودی که چهارسال کوتاه، کنار خانهاش خ*ون بهعنوان بنایی که در سایهبه

 .کردم، قد برافراشته بودتسخیر شده زندگی می

 

 پایان 

 

_____________________ 

 های آمریکای شمالی موجودی خیالی در افسانه _1
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