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: گروه این کتاب  
ار و صفحه آرا: دوقلوهاویراست  

با کلیک بر روی هریک از عناوین به صفحه مورد نظر انتقال خواهید یافت.-1  
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 پیشگفتار

، کتابی که در پیش رو دارید خوانندگان این کتاب ن وبالگ کتابخانه وحشت علی الخصوصاطرفداری دوباره به سالم

پروژه تایپ کتابخانه وحشت می باشد. همان طور که مستحضر هستید این  نهمینپروژه کتابخانه وحشت و  دهمین

توسط وب سایت دنیای جادوگری اسکن شده بود ولی تا االن لینک دانلود این کتاب در هیچ وبی  ها پیش سالکتاب 

)به صورت تایپ( ارائه کتاب های کمیاب آر.ال.استایناما چون یکی از اهداف وبالگ کتابخانه وحشت موجود نیست 

دهم در کتاب م به ذکر است شروع تایپ این الز همکاری تیم تایپ این کتاب را تایپ کنیم. ، بر آن شدیم تا بااست

 بود ولی به دلیل مشکالت ایجاد شده نتوانستیم این کتاب را ارائه کنیم ولی دوباره توانستیم با 3131مرداد سال 

ای از آر.ال.استاین را بر کتاب ایجاد تیم تایپ جدید و همکاری دوباره دوستانمان  این استعانت از خداوند منان و 

 زان آماده کنیم.شما عزی

)برگردان: هالووین   Headless Halloweenبا نام   Goosebumps Series 2000از مجموعه  دهماین کتاب جلد 

به چاپ رسیده  جشن وحشتبا نام  سسه فرهنگی هنری راه زندگیانتشارات مؤمی باشد که در ایران توسط  بی سر( 

 است.

که در ایران چاپ شده اند می توان نعره گربه، هیوال،   (Goosebumps Series 2000)از کتاب های این مجموعه

سسه مؤ توسط انتشارات جشن وحشت)هالووین بی سر(اردوی ترس و  وسط انتشارات پیدایش،روح در آینه ت

ابخانه ت)این کتاب ها توسط کنام برد. و دزدیده شده در فضا توسط نشر مدیا طرح گستر راه زندگی فرهنگی هنری

 می شوند.( ارائهتایپ و زودی وحشت به 

 توسط کتابخانه وحشت آماده شده Goosebumps Series 2000 جلدی 52 مجموعهذکر است که متن اصلی قابل 

 خواهند شد.قرار گرفته و احتماالً تا سال های آینده چاپ ترجمه در اختیار نشر ویدا برای و 

 م.یشکر و قدرانی می کنت تایپ این کتاب ساحره بابت و persie، مائده زمانی وناز همکاران خوبم

 کشم تا ازکتاب لذت ببرید! سخن را به درازا نمی
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 فصل اول

 «ی!ییییاااااااااووو»

آور.منعاشقشنیدناینصداهستم.اینصدایترسووحشتاست.صدایجیغبلندترسناکودلهره

شود.ولیدستخودمنیست.بیماریمحسوبمیدانمکهاینعالقهمنبهنوعیاگرچهخوبمی

است!چطوربگویم،ازبهوحشتانداختن«همهرابترسان»هستم.شعارمدرزندگی«ندونپالشبرا»من

آیم.شنوم،بهوجدمیهارامیزدهبچههایبریدهبریدهووحشتبرم.وقتیصداینفسهمهلذتمی

...شوم،دستخودمنیستحالمیکشند،خوشهنگامیکهآنهاازتهگلوجیغمی

داراست.وقتیزجروسراسیمگیحقیقیرادرچشمانآنهابهنظرمنمشاهدهترسووحشتهمهخنده

شوم.افتم.درواقع،ازخندهرودهبرمیکنم،بهخندهمیمشاهدهمی

گویدکهاینویژگیراازهمیرحمانهاست،اگرچپدرممعتقداستکهاینخصلتعجیبمنخیلیبی

نشینیم.وقتیدرهایترسناکمیهاتادیروقتبهتماشایفیلمام.منوپدرمشبخودشبهارثبرده

بریم.خندیمولذتمیخورند،ازتهدلمیشوندوهیوالهاآنهارامیبینیمکهافرادتکهتکهمیهامیفیلم

رفتاربهتریبااطرافیانداشتهباشم.هروقتکهمادرمبهنصیحتمنخواهدکهمادرمهمیشهازمنمی

کنیم.چراکهبهنظرماهررخدادپردازد،منوپدرمدزدکیلبخندیمرموزرابایکدیگرردوبدلمیمی

داراست.ترسناکیخنده

رسواستکهحتیاگرباشود.اوآنقدرت،کههفتسالدارد،قربانیواقعیمنمحسوبمی«مایا»خواهرم،

ها،ها،گربهها،سگها،کرمکشد.اوازتمامحشرات،سوسکحالتعجیبیبهاونگاهکنم،ازترسجیغمی

هاوحشتدارد.شبگذشته،درکمددیواریاتاقشپنهانشدم.درحالیکههاوحتیبرخیازپرندهخفاش

تریننقابمرابهچهرهداشتم.کریه

«کسلنگهآنراندارد.ایننقاباستثناییومنحصربهفرداستوهیچ»نقاببهمنگفتهبود:فروشنده

هنگامیکهمایایبیچارهدرکمدشرابازکرد،مثلیکحیوانوحشیرویاوپریدم.طفلکآنقدرجیغ

کشیدکهتمامشامشراباالآورد.

!هاهاها
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انستمجلویخودمرابگیرم.همانطورکهگفتماوقربانیدرجهیکمنتوآنموقعازخندهریسهرفتمونمی

براندون،اینچهکاریبود؟چراباخواهرتاین»است.آنشبمادربهشدتدلخوروعصبانیشدوگفت:

خندیدم..فقطمی..مادرمبازحمتزمینراپاککردومن«کنی؟طوررفتارمی

اینیکیدیگرازشعارهایمدرزندگیاست.دوستدارمافراداز«حضشوخی!وای،فقطم»بهمادرمگفتم:

ترسنصفعمرشوند.

موبهتنشانراستشود،اگرچه،فقط،محضشوخی!

کند.اوهمدرستمثلمایاترسواست.اویازده،دربلوکمجاوربلوکمازندگیمی«وینی»پسرعمویم،

رازمناست.سالدارد،یعنیفقطیکسالکوچکت

ولیبهنظرمنیکپسربچهخنگوکودنوالغرمردنیاست.اگرکمیدرشتاندامبودکهسایههمداشت،

ترسید.ازسایهخودشهممی

توانماورابهوحشتبیندازم.مثلآبخوردنمی

د،یواشکیآنرازیرمانپیداکردم.وقتیوینیواردمنزلمانشروزییککرمچاقوچلهراازحیاطمنزل

وقتیسرکرمازپایینپلیورشبیرون«رود.یکمارسمیپشتتراهمی»پلیورشانداختم،سپسدادزدم:

خوردند.هایشبههممیزد،وینیازترسزهرهترکشد.چشمانشازکاسهبیرونزدهبودندودندان

«وای،فقطمحضشوخی!»رتشگرفتموگفتم:سرانجام،کرمرااززیرپلیورشدرآوردموآنراجلویصو

خندیدم.لرزید.منهمتاچندساعتفقطمیوینیبدونحرفزدن،سرجایشمیخکوبشدهبودومی

هایهمسایهدرسردارم.چونجشنهالوویننزدیکهایزیادیبرایوینی،مایاودیگربچهحاالنقشه

ام.هایبکریکشیدهشود.امسالنقشهیمنمحسوبمیقهاست.جشنهالووینزمانمحبوبوموردعال

قصددارمبدونسرمقابلدیگرانظاهرشوم!
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 فصل دوم

شانازمنکنند.گاهیاوقاتوالدینشاندرپایینکوچهمازندگیمیبههمراهخانواده«رای»و«جنیفر»

شانازآنهانگهداریکنم.کنندکهدرغیابدرخواستمی  

گیرم.رومونگهداریازآنهارابهعهدهمیشانمیهمباکمالمیلبهمنزلمن  

دهم.زنیدکهچرابهاینکارتندرمیحتمًاحدسمی  

هاتوانمباچشمانبستهکاریکنمکهآنتوانمآنهارابترسانمولذتببرم.حتیمیبله،چونبهراحتیمی

کنم.هایترسناکتعریفمیدرغیابوالدینشان،برایآنهاقصهبهوحشتبیفتندوجیغبکشند.همیشه

شود،هایشانمنجمدمیشود،خوندررگگویمکهازشنیدنآنهاموبهتنشانراستمیهاییمیقصه

کشندکهبهحالتخفگیهایترسناکمن،آنقدرجیغمی.همیشهبعدازشنیدنقصه..شودچندششانمی

افتند.امخیلیهولناکباشد،بهگریهمیقصهافتند.اگرمی  

!هاهاها  

ایهستند.چندشبقبل،براینگهداریازآنهابهبهنظرمنآندوبچهموجوداتمفلوکوبیچاره

خواهمیکامشبمی»منزلشانرفتم.ازقبلفکربکریدرسرداشتم.آنهارابهزیرزمینبردموگفتم:

«تعریفکنم!داستانواقعیبرایتان  

«هایترسناکبرایمانتعریفنکن!کنمازآنقصهخواهشمی»جنیفرملتمسانهگفت:  

«لطفًاامشبمارانترسان!»راینجواکنانگفت:  

هاراکردندتاآندیدیدکهآندوفرشتهکوچکدوستداشتنی،چگونهالتماسممیبودیدومیبایدآنجامی

 نترسانم.

ترینداستانارواحراکهبلدبودم،هایزیرزمینراخاموشکردموبعدترسناکاچراغ.ابتد..ولیمن

کردمکهآنهامجبوربودند.آنقدرآهستهصحبتمی...آنهمباصدایینجوامانندوهولناک..برایشانگفتم

 بهمننزدیکشوندتاصدایمرابشنوند.

راستش،پدرومادرتاندوستندارندشمااینموضوعرابدانید.ولی:»داستانمرابااینجملهشروعکردم

هاهمانموقعازوحشتگردشد.چشمانآن«ارزد.اینیکماجرایحقیقیاستکهبهدانستنشمی  
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توانستمبهراحتیترسووحشترادرنگاهشانبخوانم!می  

هاهمکردند.آنجازندگیمیخانوادهدیگریدراینقبلازاینکهبهاینخانهبیایید،»سپسادامهدادم:

پسرودختریهمسنوسالشماداشتند.اگرچهعمرشانبهدنیانبود.چراکهاتفاقوحشتناکیبرایشانرخ

.«...درستدرهمینزیرزمین..داد  

«کنمدیگرادامهنده!خواهشمی»رایملتمسانهحرفمراقطعکردوگفت:  

تواندصدایمرابشنود.هایشقراردادهبود،ولیحتمداشتمکهمیهایشرارویگوشتجنیفردس  

«آید.هابدممیازاینجورقصه»رایفریادکشید:  

«هارادوستندارم.منهماینقصه»خواهرشهمگفت:  

یینجوامانندسپسنفسعمیقیکشیدموباصدا«...شودترمینگراننباشید،حاالقصهجالب»گفتم:

«دانیدکهخانهشمابهوسیلۀارواحتسخیرشدهاست؟هیچمی»پرسیدم:  

دهانهردوازفرطحیرتووحشتبازماندهبود.  

القلبرحموقسیدانستندکهروحیبیولیآندختروپسرازاینقضیهخبرنداشتند.آنهانمی»ادامهدادم:

«...آزاربود،ولیعادتبدیداشتوحیکهاکثراوقاتساکتوبیکند.ردراینزیرزمینزندگیمی  

«لطفًابسکن!»جنیفرباصداییلرزانگفت:  

«بله،دیگرادامهنده،بهتراستازاینجابرویم.»رایهمملتمسانهگفت:  

زیرزمینهرسال،نزدیکجشنهالووین،هرکسیکهبهاین»هایشانادامهدادم،بدونتوجهبهحرف

گفت:اینزیرزمینمتعلقبهمناست.هرکسیکهبهاینجابیاید،اوشد.روحمیآمد،قربانیآنروحمیمی

«راتبدیلبهروحخواهمکرد.  

«ولیاینحقیقتندارد،مگرنه؟»جنیفرباصداییضعیفولرزانپرسید:  

«،درسته؟اینفقطیکقصهاست»برادرکوچکوالغرمردنیشهمپرسید:  

«البتهکهاینداستانواقعیاست.»گفتم:  

«آناتفاقوحشتناکدقیقًادرآنجارخدادهاست.»ایاشارهکردموافزودم:سپسبهنقطه  
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«چهاتفاقی؟»جنیفرپرسید:  

آندختروپسرازوجودآنروحخبیثاطالعنداشتند.درنتیجهشبیبرایبازیبهاینزیرزمین»گفتم:

...جامشغولبازیبودندکهوهمان»سپسدوبارهبههماننقطهاشارهکردموادامهدادم:«هبودند.آمد

«...ترشد.ازپشتبهپسرکنزدیکونزدیک...پاورچین...پاورچین...آرام...آرام..روح  

«کنمدیگرادامهنده!خواهشمی»راگرفتهبود،ملتمسانهگفت:هایشجنیفردرحالیکهدوبارهگوش  

«لطفًابسکن!»هایشراگرفتوگفت:رایهمبهتبعازخواهرش،گوش  

هایسردو.آنروحسرگردانبهپسرکنزدیکشد.بعددست..ترنزدیکونزدیک»نجواکنانادامهدادم:

...ناگهانسرپسرکرااز..تااینکه.هایسردشبهپسرکنزدیکشدند.انگشت..استخوانیشرادرازکرد

«...بدنشجداکرد  

کشیدند.بعدجیغبلندیکشیدمومحکمگلویرایراگرفتموفشاردادم.هردووحشتزدهجیغمی  

«کآمد؟...بعد...بعدچهبالییسردخترخوب»جنیفربالکنتپرسید:  

دخترکفورًاپابهفرارگذاشت.وبعدازآندیگرهرگزکسیاوراندید.بههمیندلیلهمپدرو»گفتم:

«مادرشاناینخانهرابهپدرومادرشمافروختند.  

«ولیآنپسر...»رایپرسید:  

«روحآنپسربدونسرهنوزهماینجااست.»کنانگفتم:نجوا  

اکنونروحپسربدونسراین»گردم.گفتم:نگاهکردمکهگوییبهدنبالاومیسپسطوریبهاطراف

«زیرزمینراتسخیرکردهاستومنتظراست...منتظرقربانیانجدید...  

نه،حقیقتندارد.اینفقطیکقصهاست،مگرنه؟روحپسربدونسر»جنیفرازجایشبلندشدوفریادزد:

«اینجانیست.  

«کنمبهمااجازهبدهازاینجابرویم.براندون،خواهشمی»هملتمسانهگفت:رایدوبار  

لرزیدند.سپسمحکمدستخواهرشراگرفت.هردوبهشدتوحشتکردهبودندومثلژلهمی  
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دادم،ولیداشتم.شایدبهتربودکههمانجابهقصهخاتمهمیدانم،شایدبهتربوددستازسرشانبرمینمی

بکریدرسرداشتم!فکر  

خواهمثابتکنمکهروحپسرتکاننخورید.سرجایتانبنشینید.حاالمی»آمیزوآمرانهگفتم:بالحنیتحکم

«گردم.کند.همیناالنبرمیبدونسراینجازندگیمی  

باالرفتموکیفمهاهایشانازپلهتوجهبهالتماسکردندکهتنهایشاننگذارم.ولیمنبیهاالتماسممیآن

ها،کیفیپرازنقابووسایلترسناکبههمراهداشتم،تابتوانمرابرداشتم.همیشهدرحیننگهداریازبچه

هاراتاسرحدمرگبهوحشتبیندازم.بهکمکآنهابچه  

چشمنقابباهایخالیتریننقابپالستیکیراانتخابکردمکهتازهخریدهبودم.حفرهترینوهولناککریه

هایپالستیکیسبزرنگپوشیدهشدهبود،موهایآبیرنگریشریشازآنآویزانبودودرسرتاسرتکه

خورد.حقیقتًانقابوحشتناکیبود.هایعمیقیبهچشممیهاوزخمپوستصورتآنجراحت  

«عالیست!»زیرلبگفتم:  

داشتم.کنمآنموقعخندهبلندباالییبهلبتصورمی  

درعرضیکلحظهخودمرابدونسرکردم!  

 خیلیسادهبود.

هارابستم.بهاینترتیبهایپیراهنمرابازکردم،سپسسرمراداخلآنفروبردموبعددکمهابتدادکمه

سرمکاماًلمخفیشدهبود.سپسیکچوبلباسیراخمکردموآنراباالیپیراهنمقراردادم.بعدنقاب

 کریهرارویچوبلباسیگذاشتم.بدینترتیبتبدیلبهموجودیکریهوبدونسرشدم!

هابرگردم.بهدرآینهقدیراهرونگاهیدقیقبهخودمانداختم.عالیبود.حاالفقطکافیبودپیشبچه

هستم.همانمنهمانپسربدونسر»هاپایینرفتموباصدایخوفناکوبلندیفریادزدم:سرعتازپله

«ام!روحبدونسریهستمکهاینزیرزمینراتسخیرکرده  

«دانیمکهخودتهستی!براندون،می»رایوحشتزدهجیغکشید،ولیجنیفرپوزخندیزدوگفت:  

منروحبدونسرهستم.بهتراستبهمننزدیکشویدونقابرابرداریدتابهشماثابت»تکرارکردم:

«شود.  
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ردوباتردیدنگاهیبهیکدیگرانداختند.ابتداه  

«پیشبیاییدونقابرابردارید.»گفتم:  

 سرانجامجنیفربهمننزدیکشدوباهردودستنقابرابرداشتولیسریزیرآنقرارنداشت!

چنانجیغیکشیدکهدیوارهابهلرزهدرآمدندوبعدبهگریهافتادند.آن  

چهلحظهباشکوهیبود!  

هابرگشتم،نوبتمنبودکهفریادبکشم...اگرچهدوامنداشتچراکهوقتیبهسمتپله  
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 فصل سوم

رسیدند.فورًاسرمراازازتهدلفریادکشیدمچونناگهانباپدرومادرآنهامواجهشدم.بهنظرناراحتمی

 زیرپیراهنمبیرونآوردم.

«افتادهاست؟چهاتفاقی»مادرشانپرسید:  

کردند.هایشرفتکههنوزگریهمیودواندوان،بهسمتبچه  

«هاچهشدهاست؟چهاتفاقیافتادهاست؟بچه»هاپرسید:باصدایبلندازآن  

«کنند؟هاگریهمیبراندون،چرابچه»پدرشاننیزباعصبانیتبهمنخیرهشدوپرسید:  

«اند؟دانم،شایدازچیزیترسیدهنمی»اختموگفتم:هایمراباالاندباخونسردیشانه  

*** 

تعریفکردم.«کال»اموقتیبهخانهبرگشتم.ازطریقتلفنماجرارابرایدوستصمیمی  

انداماست.نزدیکدومترقدداردودستکمصدکیلوگرموزن،شایدهمدویستپسریدرشت«کال»

هاییراشود.ومعمواًلهمبرایدوستیبچهسناکوخطرناکمیکیلو.هروقتکهبخواهد،بهشدتتر

کندکهمثلخودشدرشتنیستند،بههمیندلیلاستکهمنواودوستانصمیمییکدیگرانتخابمی

 هستیم.

«کال،جایتخالیبود.خودمرابدونسرکردموآندوبچهراتاسرحدمرگترساندم.»بهاوگفتم:  

«لیاست.عا»کالگفت:  

هایمنشدهاست.مدتزیادیطولکشیدتاجریانراموبهموبرایشولیمعلومبودکهدرستمتوجهحرف

«عالیاست.»هایم،دوبارهگفت:توضیحدهم.واوبعدازشنیدنحرف  

یم،بیاامسالدرجشنهالوویندرمقابلهمه،بدونسرظاهرشویم.اگرهردوسرهایمانرابدزد»گفتم:

«کشندتابهحالتخفقانبیفتند.ترسندوآنقدرجیغمیهاواقعًامیبچه  

عالیاست.شایدهمبتوانیمبعضیازبچههارادرخانهتسخیرشدهزندانیکنیم.همانخانهقدیمی»گفت:

«انتهایکوچهبنبست.  
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بریم.ایتلذتمینههادرآنخانهقدیمیوتسخیرشدهبیمنوکالاززندانیکردنبچه  

ایستیموباخوشحالیبهصدایجیغوداداندازیم،پشتدرمیهارادرآنجاگیرمیبعدازآنکهبچه

دهیم.زدهآنهاگوشفرامیوحشت  

«حاالدیگربایدبروم...»بهکالگفتم:  

کرد.هاصدایممیمجبوربودمبهسرعتتلفنراقطعکنمچونمادرمازپایینپله  

درنگمتوجهشدمکهمادرمخیلیعصبانیاست.بی«آیم.مادر،چهخبرشدهاست؟االنمی»دادزدم:  

اندازد.شودموهایشرابهاینطرفوآنطرفمیموهایمادربلندوقرمزرنگاستوهروقتعصبانیمی  

د.اوبهمحضدیدنمنباروهایشراگرهکردهاستوباموهایشورمیوقتیپایینرفتمدیدمکهمشت

«بهمنتلفنکردهبود.«سولیوان»براندون،خانم»هایبههمفشرده،گفت:دندان  

مادرجنیفرورای-اوه،خدایمن!خانمسولیوان»نفسعمیقیکشیدم،آبدهانمراقورتدادموگفتم:

«-بود  

«ههمیندلیلبهشمازنگزدهبود!اوفراموشکردهبودکهدستمزدمرابدهد.حتمًاب»سپسگفتم:  

«خیر،بهایندلیلنبود.»مادرمدوبارهموهایشرابهسمتیپرتابکردوپرخاشکنانگفت:  

«اوه،پسبرایچهباشماتماسگرفتهبود؟»دوبارهنفسعمیقیکشیدموپرسیدم:  

ای.آنهادائمًاگریهترساندههایشرابهشدتگفتکهتوبچهخانمسولیوانمی»رگفت:ّیحمادرمبات

هایشگفتکهدیگرهرگزازتوبراینگهداریبچهکنندومادرشانازدستشانذلهشدهاست.اومیمی

«آورد.دعوتبهعملنمی  

«هرگز؟»پرسیدم:  

«ز.ـــهرگ»مادرباخشمگفت:  

«خیلیمتأسفم.»سرمراپایینانداختموزیرلبگفتم:  
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اندازموباخلوصافتم،سرمراپایینمیشود.هروقتکهبهدردسرمیرکتمنمؤثرواقعمیمعمواًلاینح

شود.ولیاینمرتبهمادرمخیلیکنم.اکثراوقاتاینحرکتمکارسازمیخواهیمینیتوبهآرامیعذر

 عصبانیبود.

شود؟براندون،چرااینکارهایکنیبایکعذرخواهیساده،همهچیزدرستمیتصورمی»اوفریادزد:

«ترسانی؟هارامیزند؟چراهمیشهبچهمسخرهواحمقانهازتوسرمی  

وبهسرعتازآشپزخانهخارجشدم.«برم...چونازاینکارلذتمی»گفتم:  

*** 

اومشغولصبحروزبعد،یکبشرآزمایشگاهیبهمدرسهبردهبودم.درراهرویمدرسهباکالبرخوردکردم.

ایبهطوراتفاقیبهکالتنهزد.اشبود.ناگهانبچهانجامکاریدرقفسه  

اشانداختکالهمبدوناینکهمجالعذرخواهیگفتنبهآنبچهبیچارهبدهد،باعصبانیتاورادرقفسه

راهمادامهدادم.ودرشراقفلکرد.منهمبهنشانهموافقتوتصدیقشستمرابرایکالبلندکردموبه  

عمویم،وینی،برخوردکردم.اوسرشرادرکتابیفروبردهبودودرحالراهرفتندرسیکدفعهباپسر

خواند.طوریکهاصاًلمتوجهمننشد.می  

«خواهمآنرابهآزمایشگاهببرم.وینی،اینراببین!مقداریاسیداستکهمی»فریادزدم:  

دتابهبشرنگاهکندکهناگهانسکندریخوردمومایعدرونبشررویوینیریخت.اوسرشراباالآور  

رویسرش،صورتشوپیراهنش.  

زدهفریادکشیدیم...هردووحشت  
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 فصل چهارم

ورویزمینزانوزدوبهلرزهافتاد.«هایم!آخصورتم،آخچشم»وینیشیوهکنان،فریادزد:  

«رونبشرفقطآببود!شلوغنکن.د»گفتم:  

«چیگفتی؟فقطآببود؟»وینیازفرطوحشتچشمانشگردشدهبود،پرسید:  

«وای،فقطمحضشوخی!بله،»دادزدم:  

براندون،»ایبههمانحالرویزمینماندوبعدصورتشراپاککرد.سپسزیرلبگفت:اوچنددقیقه

!«دارنبودکارخیلیبدیکردی،اصاًلهمخنده  

«داربود!چرا،اتفاقًاخیلیهمخنده»گفتم:  

«دارنبود!نه،اصاًلخنده»ناگهانصدایرساییازپشتسرمدادزد:  

شما«بنسون»اوه،آقای»زدهبهپشتسرمنگاهکردمونفسنفسزنانگفتم:بشرازدستمافتادوحیرت

«هستید؟

اوتنهامعلمیبودکهدوستشنداشتم.

«دارنبود!اندون،اصاًلکارتخندهبر»امقراردادوتکرارکرد:وپهنشرارویشانهدستپت

کرد،کلماتباصدایبلندیازصدایشدرستمثلیکطبلبمبود.حتیزمانیهمکهآهستهصحبتمی

دارد.انداماست.هیکلیعضالنیوورزشکارانهشدند.اومردیبسیارقدبلندودرشتگلویشخارجمی

اسبیموهایسیاهوبلندیداردکهآنهاراازپشتدم«آقایکوه!»گویند:هاپشتسرشبهاومیبچه

آیند.کندودارایابروانیپرپشتوسیاهاستکهمثلدوکرمرویپیشانیشبهحرکتدرمیمی

معمواًلشلوارجینیرنگورورفتهبهپاوتیشرتیگلوگشادوفالنل
1
کند.تنمیبه

هایدرسشخیلیجدی،مقرراتیوهااورادوستدارند،ولیمنازاوبیزارم.اودرکالسخیلیازبچه

 رسدکههمیشهمرازیرنظردارد،درستمثلحاال.سختگیراست.بهنظرمی

                                                           
1
 نوعی پارچه پشمی 
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اازاولتاآخراترمزهبراندون،منهمهچیزرادیدم.شوخیبی»آقایبنسونباصدایبمورسایشگفت:

«زیرنظرداشتم.

توانستمبزنم؟چهحرفدیگریمی«اوه،خدایمن!»گفتم:

را«طالییاعدهق»آیاتابهحالکلمه»رفتند،پرسید:اشباالوپایینمیدرحالیکهابروانکرمگونه

«ند!بهاینمعناکهدرستهمانگونهرفتارکنکهدوستداریباتورفتارکن؟ایشنیده

«نه،تابهحالبهگوشمنخوردهاست.»زیرلبگفتم:

کردم.دستهادورمانجمعشدهبودند.بهشدتاحساسخجالتوشرمندگیمیحاالعدهزیادیازبچه

امبود.آقایکوههنوزرویشانه

پرسیدندکهچراسرتاپایشخیساست.برخیازدخترهاازوینیمی

توانستمبویقهوهراازدهانشاستشمامکنم.شدهبود.میآقایبنسونرویمنخم

َاه،چهبویمزخرفیبود!

«براندون،دوستداریوینیرویتآببریزدوسرتاپایتراخیسکند؟»پرسید:

«باورکنیدسکندریخوردمواینجریانکاماًلاتفاقیبود.»بهدروغگفتم:

براندون،همانطورکهگفتممنازابتداشاهد»وانشدادوتکرارکرد:آقایبنسوندوبارهپیچوخمیبهابر

«ماجرابودم.

«اوبهمنگفتکهداخلبشرمقداریاسیدریختهاست!»عرضههمبهطرفداریازاوگفت:وینیبی

هاازفرطتعجببهنفسنفسزدنافتادهبودند.برخیازبچه

سپسمرابهپایینراهروبرد.«بامنبیا!»انهگفت:آمیزوآمربالحنیتحکمآقایبنسون

«شود!ولیکالسمدیرمی»معترضانهگفتم:

«خواهمبرایتکمیسخنرانیکنم.چقدربد.ولیمنوتوبایدباهمصحبتکنیم.می»اوگفت:

«اینسخنرانیدرموردچیست؟»غرولندکنانپرسیدم:
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سپسمرابهکالسخودشبرد.خودشلبهمیزنشستو«ذیتدیگران.درموردبدرفتاریوآزاروا»گفت:

»مراروییکصندلینشاند.بعدمثلالشخوریکهقصدبلعیدنشکارشرادارد،رویمنخمشدوگفت:

«بایدتاآخرهفته،بعدازتعطیلشدنمدرسهبمانیوآزمایشگاهراتمیزکنی!

«ام!بههمنریختهولیمنکهاینجارا»معترضانهگفتم:

کرد.طالییسخنرانیمیعدهاعتنابهحرفمدرموردقااوبی

رفتاریکنیم.خواهیمدیگرانرفتارخوبیباماداشتهباشند،بایدخوشدرمورداینکهاگرمی

هانجامد.منبعدازیکیدودقیقهخستهشدموحواسمبهابهطولمیرسیدسخنرانیشساعتبهنظرمی

موضوعدیگریمعطوفشد.

کرد.حاالصدایاومثلوزوززنبوردرگوشمصدامی

ایبرایانتقامگرفتنازاوبودم.ولیمندرفکرنقشه

آقایبنسون،جشنهالوویننزدیکاست.اشتباهبزرگیمرتکبشدی.نبایددرستقبلاز»بهخودگفتم:

ایغافلگیرکنندهبرایجشنندارم،بهجزاینکههدیهایآمدی.حاالدیگرچارهجشنبهسراغممی

«هالووینبرایتدرنظربگیرم!
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 فصل پنجم

حوصلهوآنروزبعدازتعطیلشدنمدرسه،ماندموآزمایشگاهراتمیزکردم.انجامآنکارباعثشدکهبی

 کسلشوم.

آید.درراهبازگشتبهخانه،تماممدتازحرصنمیهایناخوشایندوعجیبآزمایشگاهخوشماصاًلازرایحه

ایرنگهایخشکوقهوهزدم.دیروقتبودوآفتابدرحالغروبکردنبود.برگبهکولهپشتیملگدمی

کردند.دراثروزشبادتندپاییزیبهرقصدرآمدهبودندوزیرپاهایمخشخشصدامی  

اگهانفکربکریبهسرمزد!رفتم،ندرحالیکهبهسویمنزلمی  

هایجلویخانهانداختموبهسمتکنارخانهبهراهافتادم.ازدرختبلوطبلندیکهکولهپشتیمرارویپله

ایایستادمکهدرستکنارپنجرهاتاقخوابمانقرارداشت،آرامآرامباالرفتم.سپسرویشاخهکنارخانه

هبازکردمومنتظرماندم.خواهرمقرارداشت.پنجرهراآهست  

زد.پسحتمداشتمکهبهزودیبهاتاقشچراغاتاقمایاروشنبود.صفحهکامپیوترشهمبرقمی

کند،انتظارنداردکسیراداخلآنببیند.بهخصوصدانستمکهزمانیکهدراتاقشرابازمیگردد.میبرمی

 شخصیکهازپنجرهوارداتاقششدهباشد!

ابهپنجرهچسباندموگوشدادم.سرمر  

شود،نتواندمراببیند.نفسمراامرادزدیدمتاوقتیوارداتاقمیشنیدم.کلهصدایپاهایاورادرراهرومی

 درسینهحبسکردمومنتظرماندم.

کائودرطولینکشیدکهمایاوارداتاقششد.دزدکینگاهیبهاتاقانداختم.یککاسهویکلیوانشیرکا

 دستداشت.

شد.عالیبود،بهترازایننمی  

شد،بهجلوخمشدمویکدفعهازپنجرهبهدروناتاقدرحالیکهبهسمتمیزکامپیوترشنزدیکمی

«پخ...!»پریدموباصدایهولناکیفریادزدم:  

شد.یازآنخارجنمیچشمانمایاازفرطوحشتازکاسهبیرونزدهبودند.دهانشبازماندولیصدای  
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هایدستانشرادرهوانگهداشتهبودوکاسهولیواندرپروازبودند.کاسهمحکمرویزمینافتادوچیپس

زمینیدرهمهجاپراکندهشدند.بعدلیوانشیرکاکائوکنارآنافتادومحتویاتشقالیچهخرسکسفیدسیب

«شعوری!براندون!خیلینفهمی!خیلیبی»اوراکثیفکرد.باصداییلرزان،فریادزد:  

سپسازخندهریسهرفتم.«وای،فقطمحضشوخی!»گفتم:  

شدند.زد.اگرچهاینحرکاتشفقطباعثخندهبیشترممیاممشتمیمایاباعصبانیتبهقفسهسینه  

«کنم.بسیارخوب،بسیارخوب،درتمیزکردناتاقتبهتوکمکمی»گفتم:  

بایدبهنحویاوراساکتوآرامکنم.حاالکمیسرحالشدهبودم.همیشهترساندندیگراندانستمکهمی

بخشید.بهمنشورونشاطخاصیمی  

«پسبایدقولبدهیکهدیگراینکارهاراتکرارنکنی.»مایاگفت:  

«دهم.بسیارخوب،قولمی»گفتم:  

«کنم؟دهی؟واقعًا،حرفتراباورواقعًاقولمی»اوپرسید:  

ایدهم،قولقول.قولدادنکاربسیارسادهواقعًاقولمی»کردم،گفتم:درحالیکهسرشرانوازشمی

«هازد،مگرنه؟!توانزیرآناست.مگرقولوقرارهاچههستند؟چیزهاییکهبهراحتیمی  

کمککردم.اگرچهیکهایشکستهکاسهچینیهاوتکههاوجمعکردنچیپسبهاودرپاککردنلکه

آمد.لکهخیلیبزرگرویقالیچهسفیدشافتادهبود.ولیدیگرکاریازدستمبرنمی  

هنگامیکهکارنظافتبهپایانرسید،مایابهکمکمنلباسمبدلمخصوصجشنهالووینرابهتنکرد.

 قصدداشتدرآنشببهشکلیکپرنسسزیبادرمقابلهمهظاهرشود.

براندون،نقشهتودرروزجشن»داد،پرسید:کهنواریالستیکیراروینیمتاجشقرارمیدرحالی

«چیست؟  

خواهملباسمبدلبپوشم،چراکهاینکاریبچگانهبرایحقهوکلکیامهمانکردن؟مننمی»گفتم:

«م.نباتشانراازآنهابگیرهارابترسانموکیک،شکالتوآباست.فقطقصددارمبچه  

«کنی،اینطورنیست؟شوخیمی»چشمانشراگردکردوپرسید:  
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 درپاسخفقطخندیدم.چطورامکانداشتدرموردمسألهبهآنمهمیشوخیکنم؟

«خواهیمدرشبجشنچهکنیم؟دانیمنوکالمیهیچمی»باصداییآرام،پرسیدم:  

«انگیز.خوفزنم،کاریوحشتناکوحدسمی»اوشکلکیدرآوردوگفت:  

«خواهیمخانهآقایبنسونرادربوداغونکنیم!درستحدسزدی.منوکالمی»گفتم:  

سپسلباسکرپصورتیرنگیرابرداشتوبهتنکردو«کنید.نه،اینکاررانمی»مایاقاطعانهگفت:

«اینکاراحمقانهاست!»افزود:  

«بهچهعلتاحمقانهاست؟»پرسیدم:  

«چونتواحمقونادانهستی!»یمغرضانهگفت:اوبالحن  

خواستبامنبجنگدودعواکند،منهمآمادهتوهمآنقدراحمقهستیکهحدندارد.اگرمی»گفتم:

«بودم.  

آورووحشتناکخانهآقایبنسونخیلیترس»هارارویتختانداختوگفت:هایشرادرآورد،آناوکفش

«است.  

کرد.بدترازهمهاینکهایبسیاربزرگ،قدیمیوکلنگیزندگیمیقایبنسوندرخانهحقبااوبود.آ

اشیکدرهعمیقوباریکواقعشدهبود.پشتخانه  

«دهندبهآندرهنزدیکشوی.دانیکهپدرومادربهتواجازهنمیمی»مایاپوزخندیزدوگفت:  

وبرایششکلکیدرآوردم.اوهمزبانشرابرایمدرازکرد.هایشراتکرارکردمباصدایضعیفخودشحرف  

«بندمکهبتوانمازرویآندرهبپرم.شرطمی»منقمپزیدرکردموگفتم:  

«کنی،مگرنه؟ولیتواینکاررانمی»زد،گفت:اوکهازفرطتعجبووحشتنفسنفسمی  

«شاید...»خندهکنانگفتم:  

سرنداشتم.یکپرتگاهعمیقوتندپشتخانهآقایبنسونقرارداشتویکولیدرواقعچنینفکریدر

 شکافبزرگدرسمتدیگرش.

 واقعًاخطرناکبود.
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اند.هاینترسازرویآنپریدهولیشنیدهبودمکهچندتنازبچه  

«براندون،برایخودتدردسردرستنکن.»مایاهشدارداد:  

وچولو،متشکرم!ولیازاینبهبعدحقنداریبهمنبگوییکهچهبکنمچشممامانک»پرخاشکنانگفتم:

«وچهنکنم.  

«افتی!براندون،اگربهخانهآقایبنسونبروی،بهدردسرمی»اواخمیکردوگفت:  

«امکانندارد.منوکالخیلیفرزوسریعهستیم.»معترضانهگفتم:  

کردم...هایشگوشمیکاشبهحرفولیای  
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 فصل ششم

قراراستامشببدونسردرمقابلهمهظاهرشویم؟»بعدازصرفشام،کالبهمنتلفنکردوپرسید:

«درسته؟  

«بله،همینطوراست.»گفتم:  

«پسبهلباسمبدلنیازینیست،درسته؟»پرسید:  

«هایتقراردهی.هایکریهمرارویشانهتوانییکیازنقاببله،درسته،می»گفتم:  

هارانباتبگیریم،فقطقصدداریمبچههابرویموباتهدیدشکالتوآبقرارنیستکهبهدرخانه»پرسید:

«بترسانیم،درسته؟  

«خواهیمخانهآقایبنسونراهمدربوداغونکنیم.چنینمیبلهدرسته،وهم»گفتم:  

«معرکهاست.»کالگفت:  

«زمانبیرونرفتناست.پس،عجلهکن.هواتاریکشدهو»گفتم:  

هایمانتخابکردموازبعدازآنکهگوشیتلفنراگذاشتم،باعجلهدونقابکریهراازمیانمجموعهنقاب

هاپایینرفتم.پله  

یکرویدادغافلگیرکنندهمختصجشنهالووین
2
ایبودکهلباسمبدلبچهکشید!درسالنانتظارمرامی

خواهدباایاستکهمیاپوشیدهونقابسیاهپالستیکیزدهبود.ابتداتصورکردمبچهتیراندازهارتیره

نباتکند.ولیوقتیاززیرنقابپالستیکیبهحرفآمد،اورافورًاتهدیدکیفشراپرازشکالتوآب

 شناختم.وینیبود.

«کنی؟اینجاچکارمی»پرسیدم:  

وسرپالستیکیاورا«بهنظرتووینیوحشتناکنشدهاست؟»رسید:همانموقعمادرواردسالنشدوپ

 نوازشکرد.

                                                           
نبات ندهند، آنها  د و اگر ساکنین منازل به آنها شیرینی، شکالت و آبرون ها می های مبدل به در خانه ها با لباس شب جشن هالووین، بچه 2

خواهید تهدید شوید؟ کنید یا می پردازند. جمله آنها این است: مهمانمان می به شوخی به تهدید آنها می  
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«کند؟اواینجاچکارمی»پرسیدم:  

«بایدامشباوراهمهمراهخودتببری.»مادرگفت:  

ایازگلویمخارجشد.ناخودآگاهناله  

«آیند.مایاوسهتنازدوستانشهمهمراهتومی»مادرافزود:  

«چیگفتید؟چکاربایدبکنم؟»زدم:فریاد  

«هارابهعهدهبگیری.بایدیکبرادربزرگترخوبباشیومراقبتازآن»مادرگفت:  

«امکانندارد!بههیچوجه!»معترضانهدادزدم:  

هارابهتنکردهودیگریلباسپریهمانزمانمایاودوستانشواردسالنشدند.یکیازآنهالباسفرشته

یاییپوشیدهبود.مایاودوستشهملباسپرنسسبهتنداشتند.در  

َاه.لعنتی!  

کرد.کرد.دوستشهملباسکرپصورتیرنگشرامرتبمیمایانیمتاجمقواییشرارویسرشصافمی

کرد.هایشراصافمیدیگرینیزباله  

«ایم!ماآماده»مایاگفت:  

«هخودمببرم.نه،بههیچوجه!امکاننداردشماراهمرا»فریادزدم:  

«براندون،توقعدارمکهمعقوالنهرفتارکنی.»ایبهمنرفتوگفت:مادرچشمغره  

«اینجاچهخبراست؟»قبلازآنکهبتوانمپاسخدهم،سروکلهکالپیداشدوپرسید:  

«رخوبیداشتهباشید.هاراهمراهخودتانببریدورفتاامشبتووبراندونبایدبچه»مادرگفت:  

«منظورتانچیست؟»کالبهسختیآبدهانشراقورتدادوگفت:  

«زودترازخانهخارجشویم.داخلایننقابخیلیگرماست.سرتاپایمعرقکردهاست!»وینیدادزد:  

اینداشتم.مادردستبهسینهمقابلمایستادوبهمنخیرهشد.چاره  

«کنیم.بریمودرفرصتیمناسبرهایشانمیمهمنیست.آنهاراباخودمی»نجواکنانبهکالگفتم:  
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وازخانهخارجشدیم.«بسیارخوب،بسیارخوب،برویم.»هاکردموگفتم:سپسروبهآن  

«براندون،حسابیمراقبشانباشونگذاروینیبترسد!»مادرپشتسرمفریادزد:  

رابهسمتدرخانههمسایههدایتکردم.سپسآنها«بسیارخوب.»زیرلبگفتم:  

ها،لولیدند.برایترساندنبچهشبیسردوروشنبود.ابرهاتندوگلهگلهمثلماردورقرصکاملماهمی

شد،ولیمنگیرخواهرمودوستانشبودم.فرصتیعالیمحسوبمی  

ستمحکمنقابشراگرفتهبودوزدند.وینیبادخندیدندویکریزحرفمیدخترهاذوقزده،هرهرمی

رفت.تندتندراهمی  

بردیموخودمانازهاجمعشدهبودند.منوکالدخترهارابهدرخانهمیهابهصورتگروهیدرکوچهبچه

گرفتند.نباتمیبردندوشکالتوآبایستادیم.آنهاهیجانزدهکیفشانراجلومیدوربهتماشایآنهامی  

«اینکهتفریحنیست.»کنانگفت:کالغرولند  

«کنیم.گذاریموفرارمینگراننباش،درفرصتیمناسبآنهاراجامی»نجواکنانگفتم:  

«چیگفتی؟بهحالخودشانولشانکنیم؟»چشمانکالازفرطحیرتگردشدوپرسید:  

«بله،چراکهنه؟»گفتم:  

«اندوفقطهفتسالدارند.چهولیدرستنیست.آنهاخیلیب»کالمعترضانهگفت:  

«ایم.شوندکهمارفتهافتد.مطمئنباشحتیمتوجهنمیمهمنیست.هیچاتفاقینمی»م:تگف  

ایخالیایستادهومشغولصحبتبایکگروهازدخترانهمسنوسالمایاودوستانشدرمحوطه

دیدم.خودشانبودند.وینیرانمی  

سپسهردودواندوانازکوچهخارج«عجلهکن.وقتششدهاست.بدو!»م:بالحنیآمرانهبهکالگفت

شدیم.دخترهاحتیمتوجهرفتنماهمنشدند.هنوزبهکوچهبعدینرسیدهبودیمکهصدایپاییرااز

 پشتسرمانشنیدیم.
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همانزدیکزد،بدرحالیکهنفسنفسمی«ها،صبرکنید!هی،بچه»رسید.صدایضعیفوینیبهگوشمی

هاوکمرشراخاراندوسپسشانه«توانمدرستجاییروببینم.اززیرایننقابنمی»شد.سپسگفت:

«سوزد!آوراست.پشتممیاینلباسخیلیخارش»گفت:  

«شدی.می«لیا»شایدبهتربودپرنسس»بهشوخیگفتم:  

«دخترهاکجاهستند؟پس»وینیسرسیاهپالستیکیشرابهاطرافچرخاندوپرسید:  

«هارابزنند.آنهاتصمیمگرفتندکهبهتنهاییدرخانه»گفتم:  

«دوستنداریپیشآنهاباشی؟»کالهمبهنشانهتصدیقسرشراتکاندادوگفت:  

«دهمباشماباشم.هواخیلیتاریکشدهواینجاتاحدیترسناکاست.نه،ترجیحمی»وینیگفت:  

بههمکردیموآهکشیدیم.منوکالنگاهی  

بردتاشکالتوزدوکیفشراجلومیهارامیبهراهافتادیموواردخیاباندیگریشدیم.وینیمدامدرخانه

نباتبگیرد.آب  

توانیمیکبچهراهایمارابههمزدهاست.بهاینترتیبحتینمیاوتمامنقشه»کالغرولندکنانگفت:

«همبترسانیم.  

«گذاریم.نگراننباش،فکربکریدرسردارم.بهموقعاوراهمجامی»فتم:گ  

عرضهوخیلیترسوییاست.وقتیببیندمانیستیم،ولیوینیپسربچهبی»کالسرشراتکاندادوگفت:

«افتد.حتمًابهگریهمی  

«گرداند.یسوزدواورابهمنزلشبرممهمنیست،مطمئنمدلشخصیبرایشمی»گفتم:  

«دهی؟پسجوابمادرتراچهمی»کالپرسید:  

گویمکهتمامگویمکهوینیبهحرفمانگوشنکردوازمادورشد.میمی»ایباالانداختموگفتم:شانه

«شببهدنبالشبودیم.  

«عالیه.»کالگفت:  
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ایقدیمیوترسناکبودسپسوینیرابهسمتخانهتسخیرشدهانتهایکوچهبنبستفرستادیم.خانه

 کهدرختانبلندزیادیآنرااحاطهکردهبودند.

«ماکهقصدنداریماورااینجازندانیکنیم،درسته؟»کالنجواکنانپرسید:  

سپسوینیرابهآنسمتهل«نه،فقطبایداورااینجاولکنیموپابهفراربگذاریم.»نجواکنانگفتم:

«استدراینخانهراهمبهصدادرآوری.بهتر»دادموگفتم:  

دیدمکهجلویدرخانهایقدیمیومخروبهبودکهحتییکچراغروشنهمنداشت.وینیرامیخانه

ایستادهبود.منوکالهمازفرصتاستفادهکردیموپابهفرارگذاشتیم.هنوزبهسرکوچهنرسیدهبودیم

راشنیدیم.کهناگهانصدایفریادهولناکی  

زدهوینیبود!صدایجیغوحشت  

هردوایستادیموبهدقتگوشفرادادیم.وقتیصدایجیغدیگریبهگوشمانرسید،نفسمانبندآمد.و

دفعهقطعشدوبعد...سکوتعمیقیهمهجارافراگرفت.بعدصدایجیغبعدیکهیک  
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 فصل هفتم

«زنمکهوینیبیچارهروحدیدهباشد!حدسمی»گفتم:دفعهباصدایبلندبهخندهافتادمویک  

«بهترنیستبرگردیموسریبهوینیبزنیم؟»کالنگاهیبهخانهقدیمیانداختوپرسید:  

خودیجیغنه،بههیچوجه!قطعًااتفاقیبرایشنیفتادهاست.اوعادتداردکهبی»باصدایبلندگفتم:

«بدیبرایشافتادهباشد،دیگرازدستماکاریساختهنیست.بکشد.بهعالوه،اگرهماتفاق  

«ولیمادرت...»کالگفت:  

ایمازشرشانخالصشویم،بایدبهحرفشراهمنزن.حاالکهموفقشده»حرفشراقطعکردموگفتم:

«تفریحخودمانبرسیم.  

هایمانرارویسرمانالدادم.کتهایپالستیکیکریهراازجیبکتمدرآوردمویکیرابهکسپسنقاب

سر!عجلهکن،بایدبیهالووین»هایمانقراردادیم.دادزدم:هارارویشانهکشیدیم،زیپشرابستیمونقاب

«هرچهزودترقربانیپیداکنیم!  

ازبچهبود.منوکالپشتیکپرچینبلندمخفیشدیمومنتظرماندیم.هایمجاورمدرسهپربلوک  

«سر!یهالووینب»کنانفریادزدیم:گامیکهچندبچهازمقابلپرچینعبورکردند،بیرونپریدموغرشهن  

بچهازکشیدند.حتیبهراحتیکاریکردمتادوپسرهاجیغمیهابادیدنماازوحشتمثلدیوانهبچه

کشیدند.بعدازدویدندوفریادمیهابادیدنما،وحشتزده،بهچپوراستمیترسبهگریهبیفتند.بچه

اشبهایازفرطوحشتازرویدوچرخهبچهآنپیروزی،بهخیاباندیگریرفتیموکاریکردیمتاپسر

 زمینسقوطکند.

!هاهاها  

«خیلیگرسنههستم!»کالباصداییخفهاززیرنقابگفت:  

«کنم.نگراننباش،االنمشکلتراحلمی»گفتم:  

دانستمایراازدستشقاپیدمکهسرتاپایشزیربانداژمومیاییپنهانبود.میبچهعتکیفپسربعدبهسر

 کهیکمومیاییقادرنیستکهدنبالمانکند.
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برگردید!آنکیفمالمناست!آنکیفمالمناست!حقنداریداین»بچهباصداییلرزانفریادزد:پسر

«کاررابکنید!  

اشخوردووسطخیابانافتاد.بعدپابههسمتاوپرتابکردم.شکالتبهقفسهسینهیکبستهشکالتب

ایپنهانشدیمومحتویاتکیفرافرارگذاشتیم،تاآنجاکهدیگرپسرهمنتوانستماراببیند.پشتخانه

یدیم.بلعهارامیکردیموآنهاراتندتندبازمیهاوآبنباترویزمینریختیم.شکالت  

 خدایمن،چقدرجشنهالووینخوباست،عاشقآنهستم!

گاهخودماندیمگشت.آنقدردرمخفیشنیدیم.اودنبالمانمیهنوزصدایگریهوزاریبچهمومیاییرامی

بچهازآنخیابانخارجشد.تاپسر  

«طفلکبیچاره!تمامسروصورتششکالتیشدهبود.»کنانگفت:کالخنده  

جادردهانمهایمانراپرازشکالتوآبنباتکردیم.یکبستهاسمارتیزبازکردمومحتویاتشرایکهمعد

 ریختم.

بهبه!عالیبود!  

ایکهقراراستامشبسریبهخوب،بیابرویم.مگرفراموشکرده»زدم،گفتم:سپسدرحالیکهآروغمی

«خانهآقایبنسونبزنیم؟  

«جابگذاریموبرویم؟هاراهمینشکالت»زدرحالجویدنشکالتبود،پرسید:کالدرحالیکههنو  

بریم.قطعًازمانیکهمشغولخرابکاریدرخانهآقایبنسونهستیم،نه.آنهاراهمراهخودمانمی»گفتم:

«شویم.گرسنهمی  

«عالیه!»بلعید،گفت:هارامیکالدرحالیکهشکالت  

ایرفتیمکهریختیم،سرهایمانرازیرکتمانفروبردیموبدونسربهسمتتپههارادرکیفسپسشکالت

زاپنهانشدهبود.هرچهبهدرهآقایبنسونرویآنواقعشدهبود.قرصماهزیرابرهایسیاهوبارانخانه

هپایانرسیدهبود.هابشد.حاالردیفخانهترمیشدیم،خیابانتاریکترمینزدیکخانهآقایبنسوننزدیک  

«خواهیمخانهآقایبنسونرادربوداغونکنیم؟آیاواقعًامی»کالباکمروییپرسید:  

«بله.قطعًا.»زدم،گفتم:درحالیکهدوبارهآروغمی  
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هارابلعیدهبودم.حالمخوبنبود،شایدبهایندلیلبودکهخیلیسریعشکالت  

«خانهباشد،چکارکنیم؟عالیه،ولیاگرخودشدر»کالگفت:  

سپسخانهآقایبنسونازدورنمایانشد.«ام.فکرآنراهمکرده»زیرلبگفتم:  

هایکوچکوبلندوایسنگی،دارایپنجرهداردرتاریکیمحضقرارداشت.خانهاشباالیتپهشیبخانه

انداخت!برجیگردبودکهمرابهیادقصرشیطانمی  

شد.نگاهیبهدرهانداختم،آنقدرتاریکبودکهچیزیدیدهنمیازهمانباال  

«اشروشننیست.شایددرخانهنیست.چراغیدرخانه»گفتم:  

«شایدهمخوابیدهاست.»کالگفت:  

رفتیم،ناگهاندرجلویخانهبازشد.درحالیکهبهآنسمتپیشمی  

تیکبوتهپرپشتسبزبلندپنهانشدیم.درحالیکههردوازفرطترسبهنفسنفسزدنافتادیم.فورًاپش

پاییدیم،آقایبنسونرادیدیمکهازخانهبیرونآمد.اوسرشراباالگرفتونگاهیبهدزدکیخانهرامی

اششد.چندلحظهبعد،صدایروشنشدنموتورآسمانانداخت.سپسواردپارکینگسمتراستخانه

عدوانتباریآقایمعلمرادیدیم.طولینکشیدکهوانتازنظرهاناپدیدشد.ماشینیبهگوشمانرسید.ب

خندیدیم.درحالیکهبادهانبستهمی  

«شود!آقایبنسونبایدهمسواروانتباریشود،چونداخلهیچماشینیجانمی»گفتم:  

«هاستیانه؟حاالوقتشفرارسید»کالهمپوزخندیزدونگاهیبهخانهانداخت،سپسگفت:  

چراکهنه؟جشنهالوویناست،مگرنه؟یعنیزمانمناسبیبرایشیطنتوشرارتکوچک»گفتم:

شدیم،ناگهانهابیرونآمدیم.درحالیکهبهخانهنزدیکمیسپسمحتاطانهازپشتبوته«هالووینی!

بله،قبل«خدایمن،سگ؟»هایخشمناکیراشنیدیم.مکثیکردموباصداییگرفتهگفتم:صدایغرش

ازآنکهبتوانیمکوچکترینحرکتیانجامدهیم،دوسگچشمقرمزغولپیکربهسمتمانیورشآوردند.

غریدندوآمادهحملهبودند...درحالیکهسرهایشانراپایینگرفته،باعصبانیتمی  
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 فصل هشتم

مبدوموفرارکنم،ولیازفرطوحشتوبهسمتدیگریچرخیدم.سعیداشت«نه...!»فریادکشیدم:

دویدند.کنانبهسمتمامیهایوحشیوخطرناکغرشسرجایممیخکوبشدهبودم.سگ  

«کنند.ما...ما...االنماراتکهپارهمی»لکنتزنانگفتم:  

چهسرنوشتشومی...!  

 سپسهردودستمراباالبردموصورتمراپوشاندم.

هاچندراشنیدم.آهستهدستانمراپایینآوردموازفرطتعجبنفسمبندآمد.سگناگهانصدایفریادی

رسیدند.دادندوگیجومنگبهنظرمیمتردورترازماایستادهبودند.درحالیکهخودشانراتکانمی  

توانندبیشترازاند.درنتیجهنمیهی،ببین،آنهابازنجیربستهشده»کالبهآنسمتاشارهکردودادزد:

«اینپیشبیایند!  

کشیدم.حالتتهوعداشتم.زدکهبهسختینفسمیقلبمآنقدرتندتندمی  

کردند،هاخیرهشدم.آنهاوحشیانهبهسمتماپارسمیداد.ازآنباالبهسگهنوزدهانمطعمشکالتمی

ند.اتوانندبهمابرسندومغلوبشدهدانستندکهنمیولیخوبمی  

خانهنزدیکشدیم.خندیدیموباهمدستدادیم.سپسبهدرمنوکالغشغشمی  

اشرابازگذاشتهباشد؟آیاامکانداشتکهآقایبنسوندرخانه  

بله،درراهلدادیموبهراحتیبازشد.  

«خیلیعالیه!حاالواقعًاداخلخانهآقایبنسونهستیم!»کالنجواکنانگفت:  

ایایستادیمتاچشمانمانبهتاریکیعادتکندوبعدواردانباریآشپزخانهشدیم.نددقیقهابتداچ  

رسید.سپسمحتاطانهقدمبهداخلآشپزخانهگذاشتیم.پنجرهآنجابازبودوبادبویتندفلفلبهمشاممی

انهبهگوشرنگرابهحرکتدرآوردهبود.صدایچکچکآبدرظرفشوییآشپزخهایسفیدپرده

رسید.می  
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امبرپابود.دلآشوبهداشتم.انقالبیدرمعده  

«من...من...اصاًلحالمخوبنیست!»زیرلبگفتم:  

کرد.کردمکهکالصدایمراشنیدهباشد.اودریخچالرابازکردهبودوداخلآنرانگاهمیولیتصورنمی  

المهقوطینوشابهاینجاست!پسبههمیندلیلاستکهآقایاوه،خدایمن،اینجاراببین!یکع»اوگفت:

خندیدبهسمتمنبرگشت.ودرحالیکهمی«بنسوناینقدرچاقوگندهاست!  

اشراببینم.زدهچهرهتوانستمدرپرتونوریخچالحالتهیجانمی  

لیکردهوآنهاراجلویخواهیتماممحتویاتیخچالراخاخوب،حاالبایدچکارکنیم؟می»اوپرسید:

«خانهبریزیم؟  

حالتتهوع»دهانمرابازکردمتاجوابدهم،ولیدوبارهبهشدتحالتتهوعپیداکردمونالیدم،گفتم:

«دارم...  

«عجلهکن،زودبهدستشوییبرو...»سپسدستمرارویدهانمگرفتموبهخودگفتم:  

کرخوبیبهذهنمخطورکرد.برگشتموبهمیزآشپزخانهخواستمازآشپزخانهخارجشومکهناگهانف

 نزدیکشدم.یکصندلیراکنارکشیدمورویمیزدوالشدم.

سپس...  

هاییراکهخوردهبودم،رویرومیزیچهارخانهتمیزباالآوردم.تمامشاموشکالت  

«!ادبادب،ایپسربیَاه...ایپسربی»کالازسمتدیگرآشپزخانهگفت:  

 هنگامیکهسرانجامحالمکمیبهترشد،میزآشپزخانهعماًلجایخالینداشت!

داد.دهانمراباگوشهرومیزیپاککردموازکنارمیزدورشدم.دهانمهنوزطعمتلخوبدیمی  

«باالخرهتمامشد؟»کالپرسید:  

حالیسرمرابهنشانهتصدیقتکاندادم.بابی  

«االدیگرکاریدراینجانداریم!عالیه!ح»اوگفت:  
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 چندمرتبهآبدهانمراقورتدادمتاازشرطعمتلخآنخالصشوم.

«چیگفتی؟منظورتچیه؟»پرسیدم:  

 صدایمدورگهوخشنشدهبود.

کنندهبرایآقایبنسونبربااینکارتیکهدیهغافلگیر»خندید،گفت:کالدرحالیکهبادهانبستهمی

وبه«اشراعوضکردی.حاالدیگربهتراستازاینجابرویم.شتی!درواقعدکوراسیونآشپزخانهجایگذا

 سمتدررفت.

«هایسالننشیمنراواژگونکنیم...کن.بیاحداقلصندلیصبر»ازپشتاوراکشیدموگفتم:  

«بسیارخوب.عالیه!»کالباتردیدگفت:  

«وبعدتلویزیونو...»وکالادامهداد:«کنیم...ابتداازکاناپهشروعمی»گفتم:  

«العادهاست!فوق»حالمبهترشدهبودوگفتم:  

ولیشادیمادوامینداشت...  

چراکهبهمحضآنکهواردسالننشیمنشدیم،ناگهانصدایبازشدندرخانهراشنیدیم...  

«دایمن،گیرافتادیم...خ»درحالیکهازفرطوحشتنفسمبندآمدهبود،گفتم:  
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 فصل نهم

 صدایبلندتاالپبهگوشمانخورد.

لراگرفتمواورابهسمتراهروهلدادم.وآستینکا«عجلهکن!»نجواکنانگفتم:  

«شویم!اگرماراببیند،بیچارهمی»لازفرطوحشتگردشدهبودونجواکنانگفت:چشمانکا  

رسید.آشپزخانهدویدیم.پشتسرمانصدایجیرینگجیرینگعجیبیبهگوشمیتلوتلوخورانبهسمت

شد!مثلصدایزنجیر...جیرینگجیرینگشیئیفلزیکهرویزمینکشیدهمی  

هاراشنیدیم.هایسگناگهانصدایخوفناکغرش  

«ها...!اوه،سگ»یکمترازجایمپریدموفریادزدم:  

دویدند.ودوسگغولپیکررادیدمکهبهسمتمامینگاهیبهپشتسرمانداختم  

درخشیدوبهطورکردند،چشمانقرمزرنگوخوفناکشانبهطرزعجیبیمیهردوهمزمانپارسمی

کردند.آمیزیبهمانگاهمیتهدید  

«اند...زنجیرشانراپارهکرده»فریادزدم:  

خالیدادم.موقعجاناگهانهردوسگبهسمتمنحملهکردندومنبه  

 سراسیمهنگاهیبهاطرافمانداختمودواندوانبهسمتآشپزخانهرفتم.

هایمفرستادموبعدبدنوپاهایلرزانمراازقابابتداسرمراازپنجرهبیرونبردم،هوایتازهرابهدرونریه

دویدمکهنیدم.درحیاطمیشهایوحشتناکآنهاراازپشتسرممیپنجرهبیرونکشیدم.صدایغرش

دفعهبهپشتسرنگاهیکردموکلهکالرادرونقابپنجرهآشپزخانهدیدم.یک  

«عجلهکن،بپربیرون!»فریادزدم:  

اشالبالیپنجرهکوچکآشپزخانهگیرافتادهاست!درنگمتوجهشدمکهاوباآنهیکلگندهولیبی  

هایالیغرشهوبعدصدایشدرالب«کمکمکن!بهدادمبرس!»د:کالباصداییلرزانومستأصلفریادز

،هامحوشدسگ  



 

34 
 

Rlstine.Blogfa.com 

براندون...!-  

جامیخکوبشدم.یکقدمبهعقببرداشتمولیناگهانبر  

توانستمبهاوکمککنم؟چگونهمی  

 چهکاریازدستمساختهبود؟

رانجاتدهی،پسبهفکرخودتباش،فرارتوانیکالبراندون،فرارکن!نمی»زد:صداییدرسرمنهیبمی

«کن...!  

وبعدناگهانفریادهولناکیازگلویش«لطفًا،براندون...!»شنیدم:هنوزصدایفریادهایمستأصلکالرامی

 خارجشد.

«کنند!هایوحشیاوراتکهپارهمینسگاآل»آبدهانمرابهسختیقورتدادموباخوداندیشیدم:  

کنانازدرخانهخارجشدوبهسمتمنیورشآورد.هاغرشیکیازسگدفعهیک  

وبعدباتمامقدرتپابهفرارگذاشتم.«اوه،نه...»ایازگلویمخارجشد:ناله  

دویدمکهچندمرتبهنزدیکبودزمینبخورم.آنقدردویدمتابهدرهنزدیکشدم.قلبمتندآنقدرتندمی

کردم.اهخطرناکنگاهمیزدوبهپرتگتندمی  

حاالدرهعمیقوباریکزیرپایمقرارداشت.نگاهیبهپشتسرمانداختم.سگوحشیوبهعصبانیبا

شدوآمادهحملهبود.هایبراقودندانهایبههمفشردهنزدیکممیچشم  

 حاالفقطیکراهفرارداشتمپرشازرویدره!

 فرصتزیادینداشتم.

هوتیززیرپایمبودند.هایسیاصخره  

 آیاممکنبودبتوانمازرویدرهبپرم؟

 بههرحالمجبوربودمشانسخودمراامتحانکنم.

سگکاماًلنزدیکشدهبود.ابتدازانوانمراخمکرده،تمامنیرویمرادرعضالتپایمجمعنمودموبعد

...!«نه»زدهازگلویمخارجشد:پرش...وهمزمانفریادیوحشت  
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عوضبینزمینوهوابودم.نتوانستهبودمبهآنسمتدرهبپرمودر  

زدمتاشایدبتوانمچیزیرابگیرموبهآنآویزانشوم.درهواچنگمی  

 سقوطیمرگبار...
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 فصل دهم

ناگهاناحساسکردمبدنمبهچیزمحکمیبرخوردکرد.دردشدیدیبراندامممستولیشد.  

 چشمانمرابستهبودموسعیداشتمدردراتحملکنم.سرانجامتکانیبهخوددادموچشمانمرابازکردم.

 درتاریکیمحضبهاطرافخیرهشدم.

«کجاهستم؟»سرگیجهشدیدیداشتموفریادزدم:  

 درآنتاریکینمیتوانستمجاییراببینم.

آویزانهستم.انگشتانمرادرالبهالیگلوخاکفروبردهبله،بیدرنگمتوجهشدمکهبهصخرهای

 بودم.

«کال؟»زیرلبگفتم:  

 آیااوهمموفقبهفرارشدهبود؟

دوبارهلیزخوردموچندمتریدرسراشیبیتنددرهپایینرفتم.بازهمبهصخرهایآویزانشدموبه

 سختیخودمراباالکشیدم.

یدم،خودمراباالمیکشیدم.نفسمبندآمدهبودونمیدانستمبایدچهکنم.درحالیکهرویشکممیخز  

بههرحالبعدازمدتزیادیتقال،باپاهاییلرزانبهسمتدیگردرهرسیدم.دستانمرادوردهانمحلقه

ولیهیچکسآنجانبود.«کال؟کال؟توآنجاهستی؟»کردموفریادزدم:  

ونگاهیبهاطرافانداختم.احساسمیکردمحالمکمیبهترشدهاست.سرتاپایمراتکاندم  

تابهحالهرگزبهاینسمتدرهنیامدهبودم.«حاالچطورمیتوانمبهخانهبرگردم؟»ازخودپرسیدم:  

روبرویمجنگلیانبوهوتاریکقرارداشت.درختانسربهفلککشیدهتاآسمانباالرفتهبودند.آنچنان

ییکدیگرخمشدهبودندکهپرچینبزرگوخوفناکیراتشکیلدادهبودند.کورهراهیپرپیچوخمرو

 مقابلمقرارداشتوباپاهاییلرزاندرآنپیشرفتم.

«قطعادرسمتدیگراینجنگلمحلههاوخانههاییوجوددارند.»بهخودگفتم:  
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ونازخانهباشند.دیروقتنبودوامکانداشتهنوزبچههابیر  

هرچهدرکورهراهبیشترپیشمیرفتم،هواسردترمیشد.زیپکتمراتاباالیچانهامباالکشیدهبودمو

بهاطرافمینگریستم.ناگهانخودمرادرخیابانیباریکوبلندپیداکردم.خانههاییتاریکوچسبیدهبه

رفتوآمدیدرآنجامشاهدهنمیشد.همدیدهمیشدند.هیچکسدرخیاباننبود.  

«پسبچههاکجاهستند؟مگرامشبجشنهالوویننیست؟»ازخودپرسیدم:  

بهشدتاحساسگرسنگیمیکردم.تصمیمگرفتمبهاولینبچهایکهبرسم،اورابترسانموباتهدید

آوردموآنرارویشانههایمکیفشکالتشرابگیرم.بههمیندلیلنقابپالستیکیمراازجیبکتمدر

 قراردادم.

 پسچراکسیدرخیابانبهچشمنمیخورد؟

انداختم.همهجاتاریکبود.نبشکوچههابهپیادهرورفتموازالبهالیپرچینهاوبوتههانگاهیبهخانه

 ایستادموبهتابلویآنخیرهشدم:خیابانیکم.

درخیابانبعدیهموضعبههمان«ینخیابانیبهگوشمنخوردهاست.تابهحالنامچن»زیرلبگفتم:

شکلبود.سایهامزیرپرتونورزردرنگچراغهایبرقخیابانبهطرزعجیبوخوفناکیتشکیلمیشد.

ایگریهبچهایبهگوشنمیرسید.نهآدمی،نهماشینی،نهصدایپارسسگیونهحتیصد  

کردند.دنپرداختم.کفشهایورزشیمرویسنگفرشهاجیرجیرصدامیباصدایبلندبهسوتز  

«چهمحلهعجیبوغریبی!»زیرلبگفتم:  

تابلویخیابانبعدیبدینمضمونبود:خیاباندوم.نمیدانستمدرچهمسیریبایدحرکتکنم.فقطمی

نمیدانستم.حاالدیگرجنگلراهمخواستمهرچهزودتربهخانهخودمانبرگردم.ولیازکداممسیر،اصال

 نمیتوانستمببینم.

تصمیمگرفتمتاانتهایخیاباندومپیشبروم.آنقدرکهباالخرهشخصیراببینموازاومسیرصحیحرا

 سوالکنم.قطعاکسیمیتوانستراهبرگشترانشانمبدهد.

ووحشتمغلبهنمایم.بهخودگفتم،تعجبینداردباصدایبلندآوازیرازمزمهمیکردمتابتوانمبرترس

 کهکسیدرخیابانهانیست.حتمااهالیاینمحلساعتهشتمیخوابند!
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بعدناگهانشخصیرادیدم...کهازپایینخیابانبهمننزدیکمیشد.و  

ولیپاسخینشنیدم.«آهای!سالم!»باصدایبلندفریادزدم:  

اهکردم.ایستادموبهشخصنگ  

 آیاپسربود؟

«سالم،منگمشدهام!آیامیتوانیدکمکمکنیدومسیرصحیحرانشانمدهید؟»دادزدم:  

 وبعدبهسمتاوبهراهافتادم.

 اوهمازروبهروبهمننزدیکمیشد.

 ولیزمانیکهازنزدیکوزیرنورچهرهاشرادیدم،ازفرطوحشتنفسمبندآمد.
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 فصل یازدهم

 بچهایکهبهمننزدیکمیشد،نقابیکریهبهچهرهداشت.نقابیدرستشبیهنقابمن!

 هماننقابکریهیکهتصورمیکردمفقطخودمآنرادارموبهچهرهداشتم.

«اوایننقابراازکجاخریدهاست؟»ازخودپرسیدم:  

بهالیحفرههایخالیچشمنقاببهمنزلزدهبود.همقددرحالیکهبهمننزدیکمیشد،ازال

 خودمبود.یکژاکترنگورورفتهجینبهتنوشلواریسیاهوگشادبهپاداشت.

«ایننقابراازکجااوردی؟»پرسیدم:  

«درستبهیادنمیآورم.»اوشانهایباالانداختوگفت:  

«نقابمناست؟ولینقابتدرستشبیه»باتعجبگفتم:  

«بله،همینطوراست!»اوطوریبهمنخیرهشدهبودکهگوییسعیداشتمرابشناسدوگفت:  

«من...من...راستشگمشدهام.نمیدانماالنکجاهستم!اینمحلهرانمیشناسم.»بالکنتگفتم:  

«وردهای؟آخوب،پسچطورسرازاینجادر»پرسید:  

راستش...ازرویدرهپریدموبهاینجارسیدم...سگیوحشیدنبالم»خندیدموگفتم:باحالتیعصبی

«کردهبود.باورتمیشود؟درنتیجهبرایآنکهگیراونیفتم،ازرویدرهپریدم.  

«اوه،کارخیلیخطرناکیکردهای!»اوبهآرامیوباصداییگرفتهوخفهگفت:  

«بله.»زیرلبگفتم:  

حتماجریانپسریراشنیدهایکهقصدداشتازرویدرهبپرد،ولیموفقنشد،اوبهصخرهها»ت:گف

«خوردوجسدشهزارتکهشد.  

بله،پسمنخیلیشانسآوردمکهزنده»درحالیکهسرمایعجیبیبراندامممستولیشدهبود،گفتم:

«هستم.  

«وردی.آشانسبله،واقعًا»درحالیکهبهمنخیرهشدهبود،تکرارکرد:  
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«خیلیگرسنههستم.آیاکیفشکالتوآبنباتداری؟»پرسیدم:  

سپسبهسمتخانهایقدیمی«نه،ولیمیخواهمبهمهمانیهالووینبروم.»سرشراتکاندادوگفت:

 درکنجخیاباناشارهکرد.

«حلکجاهستند؟چرااینمحلانقدرساکتوخلوتاست؟پساهالیم»پرسیدم:  

«اینجامحلهایخلوتوساکتاستوبچههایزیادیدراینجازندگینمیکنند.»گفت:  

«وخیلیهمتاریکاست.»افزودم:  

«توکهازتاریکینمیترسی،مگرنه؟»پوزخندیزدوگفت:  

.تومیدانیبایدازکدامنه،بههیچوجه.اماازگمشدندراینجااصالخوشمنمیآید»بهسرعتگفتم:

«مسیربهخیاباناصلیبرسم؟  

تصورمیکنم،بایدازآنطرفبروی.راستیمایلیبامنبهمهمانی»باسرشبهسمتیاشارهکردوگفت:

«بیایی؟  

مهمانیهالووین؟مگرتوچندسالداری؟معموالبچههابهاین»بهسمتخانهنگاهیانداختموپرسیدم:

«مهمانیهانمیروند.گونه  

سپسچرخیزدوبهسمت«ولیاینمهمانیبادیگرمهمانیهایهالووینفرقدارد.»اوبهآرامیگفت:

«آنجاغذاهمهست؟»آنخانهراهافتاد.بهسرعتبهدنبالشدویدموپرسیدم:  

«بله.هست.بههرحالآنجامهمانیاست.»گفت:  

زمانبهاینمسئلهفکرمیکردمکهحتماهردوخیلیعجیببهنظرمیرسیم،کنارشبهراهافتادم.هم

 چراکهنقابهایکریهیکشکلیبهچهرهداشتیم.

«اسمتچیست؟»پرسیدم:  

«نورباند.»گفت:  

«چهاسمعجیبوغریبی.»زیرلبگفتم:  

«میکنند.خطاب«نورب»همهمرا»درحالیکهبهسرعتگامهایشافزودهبود،گفت:  
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«منبراندونهستم.»گفتم:  

«پستوهمبامنبهمهمانیمیآیی؟»هنگامیکهمقابلخانهرسیدیم،مکثیکردوپرسید:  

بله،ولیفقطبرایمدتکوتاهی.فقطخواهشمیکنمبعدابهمنبگوکهبایدچطوربهخانهمان»گفتم:

«برگردم.  

زکردوواردشد.اوپاسخیبهمننداد،درخانهرابا  

«هی،چقدرتاریکاست.اینجاچهخبراست؟»بهدنبالشواردخانهشدموبعددادزدم:  
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 فصل دوازدهم

براندون،چرادادوبیدادمیکنی؟مهمانیدر»نوربروبهمنکرد،اززیرنقاببهمنخیرهشدوپرسید:

«زیرزمینبرگزارشدهاست.  

احساسحماقتمیکردم.بهشدت  

درحالیکهازپلههابهسمتزیرزمینپایینمیرفتیم،میتوانستمصدایموسیقیرابشنوم.نوربدری

وصدایبلندموسیقیدرهمهجاپخششد.رابازکرد  

«ازاینجاخوشتمیآید؟»پرسید:  

«بله،فوقالعادهاست.اینجاخانهتواست؟»گفتم:  

تایکیپایینرفتوبهمناشارهکردکهدنبالشبروم.چراغهایچشمکندادوچندپلهرادواوپاسخی

زنیرادراطرافخودمیدیدم.سایههاییرویدیواردرحرکتبودندوصدایخندهوگفتوگویبچهها

 بهگوشمیرسید.

نتزیینشدهبود.چندینپالکاردطولینکشیدکهخودمرادرسالنیبزرگیافتمکهبرایجشنهالووی

ویزانبودند.آمقواییرویدرودیواربهچشممیخوردونوارهایکرپنارنجیومشکیازسقف  

نجابودندکههمگیلباسسیتاچهلدختروپسرنوجواندرآسالنبزرگازبچهموجمیزد.دستکم

ههادرگوشهایجمعشده،صحبتکردهومیمبدلبهتنداشتهونقابزدهبودند.عدهایازبچ

 خندیدند.تعدادیهمنوارهایینارنجیرنگبهدورخودشانپیچیدهبودند.

«اینبراندوناست.»نورببهپسریالغروقدبلنداشارهکردکهنقاباسکلتبهچهرهداشتوگفت:  

«منماکسهستم.»اسکلتسرشراتکاندادوگفت:  

سپسبهسمتدودختررفتکهلباسجادوگرانرابهتن«براندونگرسنهاست.»گفت:نورببهاو

 داشتند.

سپسمرابهآنسمتبرد.«میزغذاآنجاست.»ماکسگفت:  
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آنجامیزیبزرگقرارداشتویکرومیزینارنجیرنگرویآنبهچشممیخورد.رویمیزکوهیاز

چیپسودوعددپاینیمهخوردهکدوقرارداشت.شکالت،شیرینی،آبنبات،دونات،  

«یکدوناتبهبراندونبده.»ناگهاننوربکنارمانظاهرشدوبالحنیآمرانهروبهماکسگفت:  

«دوناتدوستداری؟»ماکسپرسید:  

«بله.خیلیزیاد.خیلیخیلیگرسنههستم.»سرمرابهنشانهتصدیقتکاندادموگفتم:  

این»اتازرویمیزبرداشتوبهمنداد.سپساززیرنقاباسکلتشبهمنخیرهشدوگفت:اویکدون

«دوناتهامخصوصتوهستند.  

سپسنقابراازرویشانههایمبرداشتمتابتوانم«متشکرم.بهنظرخیلیخوشمزهمیرسند.»گفتم:

 دوناترابخورم.

نوربوماکسبهمننزدیکشدند.هنگامیکهدوناترابهدهانمنزدیککردم،  

 دوناتیتازه،نرموخمیریبودکهمقداریشکررویشریختهبودند.ازهمانهاییکهخیلیدوستداشتم.

یکگازبزرگبهآنزدموبهمحضاینکهخواستمآنراقورتدهم،بیاختیارنالهایازگلویمخارج

زبانماحساسکردم.دوناتراباالآوردمتاببینممحتویاتداخلشد.چراکهچیزهایمرطوبوگرمراروی

 آنچیست.

 اوه...چیزهاییداخلدوناتوولمیخوردند.

 کرمهاییقهوهایوسرخرنگ!

نرابهسمتیپرتابکنمکهناگهاننوربمحکمآمحتویاتداخلدهانمراتفکردمومیخواستمفورًا

 دستمراگرفت.

خرآبراندون،بایداینرابخوری.زودباش.بایدتا»رابهدهانمنزدیککردوبالحنیتحکمامیزگفت:دونات

«ایندوناترابخوری!  
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 فصل سیزدهم

ولیماکسهمبهسرعتبه«نه...!»تالشکردمدستمراازدستاننیرومنداوبیرونبکشموفریادزدم:

نشاندندودوناتمهوعومشمئزکنندهرابهصورتمنزدیککردند.سپسکمکنوربآمد.هردومراسرجایم

آنرابهزورداخلدهانمکردند.احساسمیکردمکهکرمهارویزبانموداخلدهانموولمیخورند.

حالتخفقانبهمندستدادهبود.ولیآنهادوناتراداخلدهانمفشارمیدادندونورببالحنیآمرانه

«بایداینرابجویوقورتبدهی!»فت:میگ  

 چارهاینداشتم.

 نمیخواستمبهخاطریکمشتکرمخفهشدهوبمیرم.درنتیجهشروعبهجویدنکردم!

 طعمتلخونفرتانگیزآنهاباعثشدهبوددلآشوبهبگیرم.

هخودمنهیبزدمکهمشغولچشمانمپرازآبشدهبودندوپیشانیمغرقدرعرقبود.چشمانمرابستموب

 خوردنپورهسیبزمینیهستم.ولیپورهسیبزمینیکهداخلدهانتکاننمیخورد!

نفسمرادرسینهحبسکردمومحتویاتداخلدهانمرابهسختیقورتدادم.یکعالمهکرمواردگلویم

 شدند.سرانجامدوناتتمامشد.

تازکنارمیزفاصلهگرفتم.نوربودوستشولمکردند.سپسبهسرع  

کرد.تمامبدنممیلرزیدوقفسهسینهامدردمی  

 طعمتلخکرمهارادردهانماحساسمیکردم.

«چرا؟چرااینکارراکردید؟»نفسنفسزنانازآنهاپرسیدم:  

سپسباماکسدستداد.«خوبهالوویناست،مگرنه؟»هردوخندیدندونوربگفت:  

«ید؟چیزهایترسناکهالووینخوشتنمیآمگراز»باطعنهگفت:ماکس  

ولیآنترسناکنبود.مهوعونفرتانگیزبود.خداحافظ.بابتهمهچیزازشمامتشکرم.»باخشمغریدم:

«بایدهرچهزودترازاینخانهلعنتیخارجشوم.  
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پلههاباالبروم،مراازپشتگرفتندوبهسپسآنهارابهعقبهلدادم،ولیبهمحضآنکهخواستماز

 عقبکشیدند.

میزچشمانشرازیرنقابآوتوانستمبرقتهدید«کجابااینعجله؟تازهبهاینجاآمدی؟»نوربگفت:

 ببینم.

«ولیمهمانیتازهشروعشدهاست.»ماکسباصداییگرفتهگفت:  

ولیآنهادستانمرامحکمگرفتهبودندوآنها«فرتانگیزاست.ولمکنید.بگذاریدبروم.مهمانیشمان»گفتم:

 رافشارمیدادند.

«همگی،گوشکنید!حاالبراندونمیخواهدمقداریسیببخورد!»نوربفریادزد:  

وخودمراعقبکشیدم.ولیآنهاخیلیپرزورترازمن«هرگزچنینکاریراانجامنمیدهم.»دادزدم:

 بودند.

«هی،بچهها.بیاییدوازنزدیکنگاهکنید.براندونمیخواهدسیببخورد!»ربباصداییبلندگفت:نو  

سپسهردومرابهسمتبشکهبزرگچوبیبردند.دوالشدموبهداخلآننگاهیانداختم.بشکهپرازآب

.برخیازبچههابهمانزدیککثیفوگلآلودبود.آنقدرکدروتیرهبودکهچیزیداخلآندیدهنمیشد

 شدندوبهتماشایآنپرداختند.

ولمکنید!بگذاریدبروم.منسرمراداخلاینبشکهنمیکنم.سیبیداخلبشکه»باخشمفریادزدم:

«نیست!  

«چراهست.یکعالمهسیبداخلبشکههست.»ماکسگفت:  

درجشنهالووین،همه»داد.سپسبهآرامیگفت:نوربپشتگردنمراگرفتوسرمراداخلبشکهفشار

«سیبمیخورند.  

«بگذاریدبروم!ولمکنید.مگردیوانهشدهاید،بااینکارهاقصدثابتکردنچهچیزیرادارید؟»فریادزدم:

«منسیبیداخلبشکهنمیبینم!»وبعدبهداخلبشکهخیرهشدموگفتم:  

سپسمرابهجلوهلداد.بینیوگونههایمداخلگندآب«بهتراستبیشتردوالشوی!»نوربگفت:

«چرااینکارهارامیکنید؟»مهوعشدند.درحالیکهسرمراعقبمیکشیدم،بریدهبریدهپرسیدم:  
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«.استاینجشنهالووین»نوربگفت:  

«بادندانهایتباالبکشی،ولتمیکنیم.براندون،حسابیدوالشو.اگرفقطیکسیبرا»ماکسگفت:  

ولیآنهاسرمرادوبارهداخلبشکه«ولیفقطدلممیخواهدازاینمکانلعنتیخارجشوم...»گفتم:

 فشاردادند.

اینهانفرتانگیزهستند.عقلشانراحسابیازدستدادهاند.بهتراستیکسیببردارم»بهخودگفتم:

«رارکنم.وبعدازاینجاف  

.مدهانمرابازکردم،ولیداخلآنآبکثیفنمیتوانستمچیزیراتشخیصده  

وررویگوشمراهمیرود.اسکردمچیزینرم،مرطوبوخارشآناگهانصورتمبهخارشافتاد.احس  

وحشتزدهسرمراعقبکشیدم.ولیماکسونوربدوبارهسرمرابهداخلبشکهفشاردادند.  

وردهاست.موجودیپشتگردنمراهمیرفت.کهچیزیگوشهایمرابهخارشدرآاحساسکردمبعد

تمامصورت،گوشهاوگردنمبهخارشافتادهبودند.باتمامقدرتم،سرمراباالبردموبهداخلبشکهخیره

 شدم.حاالآبکثیفدرحرکتبود.

زندهبود.  

آبزندهبودوحرکتمیکرد!  

ینه،آبنبود...ول  

آبنبود...  

بلکههزارانهزارسوسکدرهموولمیخوردند!  

قبلازآنکهفرصتکوچکتریناعتراضیپیداکنم،دوبارهسرمرابهداخلبشکهپرازسوسکفشار

 دادند.سوسکهارویصورتم،البهالیموهایمورویگوشهایمراهمیرفتند.

آمدهبود.فسمبندازشدتوحشتن  
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سرمرابیرونبیاورم،ولیآنهامحکمدستهایمراگرفتهبودند.وسرمرابهداخلبشکهکردمتاتالشمی

فرومیکردند.دهانمرابازکردمتافریادبکشمکهناگهاناحساسکردمچندینسوسکوارددهانمشدند!

 سپسرویزبانمبهراهافتادند...

نمبودند.نهاداخلدهاآبله  

ماکسهمجملهاوراتکرارکردوبچههابه«بهتراستآنهاراالیدندانهایتفشاردهی!»نوربگفت:

تادندوهوراکشیدند.خندهاف  

شوبهبهسراغمآمدهبودوحالتتهوعداشتم.سروصورتمپرازسوسکشدهبود.دوبارهدلآ  

«بزن!گازبزن!گاز»بچههادمگرفتهبودند:  

 احساسخفگیمیکردم.

 تحملمتمامشدهبود.

هایمندانچارهاینداشتم،درنتیجهچشمانمرابستمودهانمراکامالبازکردمویکمشتسوسکراباد

وردم...برداشتموسرمراباالآ  
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 فصل چهاردهم

کردم.زبریآنموجوداتکریهرارویزبانموبیندندانهایمحسمی  

بیاختیارنالهایازگلویمخارجشدوآنهاراتفکردم.آنقدرتفکردمتاتمامسوسکهابهداخلبشکه

 پرتابشدند.

 میخواستمطعمتلخوناخوشاینددهانمعوضشود.بچههامیخندیدندودستمیزدند.

میتوانستمبرقچشمانشرااز«ردی؟براندون،بهقدرکافیوحشتک»نوربمحکمبهپشتمزدوپرسید:

 زیرنقابببینم.

وبقیههمپشتسراودمگرفتند.«بیاییداوراحسابیبترسانیم!»شخصیفریادزد:  

داد.اینبچههاچهکابوسهولناکووحشتناکی!نهنبایستیایناتفاقبرایمنرخمی»بهخودگفتم:

«شیطانهستند!  

صدایممیلرزید.پایسوسکیراگرفتموآنراازدهانمبیرون«االمیتوانمبروم؟ح»ازنوربپرسیدم:

 کشیدم.

میخواهمازاینجابروم.شماحقندارید»ازآنجاییکهنوربپاسخیبهسوالمنداد،باصداییلرزانگفتم:

«بهزورمرادراینجانگهدارید.  

ودستاشارهکردوعدهایازبچههابالباسمبدلدورمحلقهوباد«البتهکهمیتوانیم.»نوربگفت:

 زدند.

«بایداورابترسانیم!بایداورابترسانیم!»آنهادمگرفتند:  

بهتراستیکبازیرا»دادکهفریادمبلندشدهبود.سپسگفت:نوربآنچنانشانههایمرافشارمی

«وینبازینمیکنند؟شروعکنیم.براندون،مگرهمهدرجشنهالو  

میخواهمبروم.نمیتوانیدمرابهزوراینجانگهدارید.این....اینیک»هایبههمفشردهگفتم:بادندان

«آدمرباییمحسوبمیشود!  

هایمبهخندهافتادند.همهازشنیدنحرف  
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«منباکسیشوخیندارم.ولمکنید،میخواهمبروم!»فریادزدم:  

چیست؟ازاینبازیخوشتمی«تویستر»نظرتدرموردبازی»توجهبهالتماسهایم،گفت:نورببی

«آید؟  

«نه!حوصلهبازیندارم.میخواهمبروم!»باعصبانیتفریادزدم:  

بسیارخوب،همانبازیراانجاممی»نوربانگشتانشرادرونگوشتشانههایمفروبردوبهآرامیگفت:

براندون،تفریحخوبیاست.آیاحسابیلذتمیبری؟آیابهقدر»مراوسطسالنبردوپرسید:و«دهیم.

«کافیوحشتکردهای؟  

 خودمراعقبمیکشیدموسعیداشتمازچنگآنهاخالصشوم.

نقدرزیادبودکهدردشدیدیدرانداممپیچیدهبود.سپسمرامحکمبهسوییکزیراندازآفشاردستاو

«نوبتتوست.»لدادوآمرانهگفت:ه  

«منبازینمیکنم.امکانندارد.»دستبهسینهایستادموگفتم:  

»رامیگفت:آبچههامحاصرهامکردهبودند.نوربباچشمانسیاهشاززیرنقاببهمنخیرهشدهبودوبه

یحیوسرگرمکنندهاست.قراربراندون،بهتراستازاینقسمتنهایتلذتراببری،چوناینبخشتفر

«استبعدازاینقسمت،جاهایترسناکشروعشود!  

«چیگفتی؟منظورتچیست؟»فریادزدم:  

مگرقراراستبعدازاینچهاتفاقیبیفتد؟میخواهیدبامنچهکارکنید؟»اوپاسخیندادومنپرسیدم:

«چهبالییسرممیآورید؟  
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 فصل پانزدهم

یدکهبهصورتچهاردستوپارویزیراندازافتادم.طولینکش  

پسریکهلباسمبدلدراکوالبهتنداشتنیزچهاردستوپارویکمرمافتادهبود.قلبمتندتندمیزدو

اینبچههاکههستند؟چرااینکارهارابامنمیکنند؟آیااهالیاینمحلبهاین»پرسیدم:ازخودمی

«شیطانهستند؟شوند؟ویاحقیقتًاهالووینسرگرممیشکلدرجشن  

داد.سنگینیپسریکهرویپشتمبود،آزارممی  

صدایشاندر«بایداورابترسانیم!بایداورابترسانیم!»بچههادورهمجمعشدهبودندودمگرفتهبودند:

زد.لرزهایبهانداممافتادهبود.باشدتبیشتریدرگوشمزنگمیمحیطزیرزمینطنینمیانداختو  

«آیامیگذارندازاینجاخارجشوم؟یاقصددارندتمامشبشکنجهامدهند؟»ازخودپرسیدم:  

فرصتنکردمتابیشترفکرکنم.دختریکهلباسمبدلمیمونبهتنداشت،کنارمنآمدودستشرادور

 دستمحلقهکرد.

«مبازیکنم!ولمکنید!دوستندار»غرشکنانگفتم:  

ناگهاناحساسکردمکهدستدیگریدورپاهایمحلقهشد.دستدیگریهمازسمتدیگردستمرا

 گرفت.

«اصالازاینبازیخوشمنمیآید.ازآنمتنفرم!چرابامناینرفتاررادارید؟»باصداییلرزانگفتم:  

 ناگهاناحساسکردمسنگینیپشتمکمترشد.

پسریکهرویپشتمنشستهبود،رفتهبود؟یاآ  

 یکدفعهصدایفشفشبلندیبهگوشمخورد.

 برگشتمودیدمکهدستیکهبهدورمحلقهشدهبود،تغییرشکلدادهاست...

 کوچکوکوچکترمیشودوفشارشبیشترشدهاست...

 دوبارهصدایفشفش...
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 نزدیکونزدیکتر...

دمآمدمودیدمکهبچههایاطرافمهمگیکوچکوکوچکترمیشوند...زمانیبهخو  

دهند...تغییرشکلمی  

«نه!...»دهنالهایکرد:موپاهایمحلقهزدهاند.وحشتزوبهشکلمارهاییخطرناکدورسینهام،دستهای  

محسکردم.حاالهمهمارهافشازشدتوحشتنفسمبندآمدهبود.ناگهانچیزیگرموزبررادورگردن

کردند.احساسمیکردم،بهزودیخفهمیشوم.فشمی  

 نمیتوانستمنفسبکشم...

دمررویزیراندازافتادموباجهشیناگهانیبهپهلو.ماریراکهدوردستممیپیچید،بهسمتیپرتاب

چیدوسرشراجلوآورد.آنقدرردستمپیکردم.سپسزانوزدموماردورگردنمرابرداشتم،ولیآندو

کردم!دیکصورتمشدهبودکهنفسهایداغشرارویگونهامحسمینز  

بایکحرکتسریعآنرابهسمتجمعیتبچههاپرتابکردم.سپسسرپاایستادم.سالندورسرممی

 چرخید.چندبارپلکزدمتاحالتعادیپیداکنم.

نهاباآرسید.هبودندوصدایشاناززیرنقابهایشانگرفتهوخفهبهگوشممیبچههادورمحلقهزد

زدند.هماهنگیخاصیدمگرفتهودستمی  

«بایداورابترسانیم!بایداورابترسانیم!»زدند:مرتبدادمی  

«هازاینجافرارکنم.ولیچگونه؟بایدهرطورشد»بهخودگفتم:  

ویزنازسقفمثلمارانداختم.نوارهاینارنجیوسیاهآواستیصالبهاطرافمنگاهیدرنهایتدرماندگی

خوردندومیدرخشیدند.پیچوتابمی  

 وبعدازدور...

.شدپلههایزیرزمینرادیدمودریراکهبهآنسمتبازمی  

 دربازبود!

سرعتازپلههاباالبروم.حاالفقطکافیبودخودمرابهآنقسمتبرسانموبه  
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 آیاامکانداشتبتوانمازدستاینبچههایدیوانهخالصشوم؟

ابتدابهآرامیقدمیبهآنسمتبرداشتموبعدیکقدمدیگر...  

ترابراییکحقهحقیقیحاالخود»وبانگاهیخیرهوخوفناکگفت:ناگهاننوربمراازپشتگرفت

«میخواهمتوراغیبکنم!مادهکن!هالووینآ  
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 فصل شانزدهم

«نه!...»باصداییلرزانوخشمناکفریادزدم:  

سپسباتمامقدرتممچدستاوراگرفتموخودمراعقبکشیدم.  

 چشمانشاززیرنقاب،حیرتزده،برقمیزدند.

اردجمعبچههاشدم.بهاوفرصتندادمتادوبارهگیرمبیندازد.وبهسرعتو  

هاراهبازکردم.یکدفعهصدایدمگرفتنبچههامتوقفشدوبهنمراپایینگرفتموازالبهالیآسر

هاراشنیدم.ولیبدوناینکهبهپشتسرمنیمنگاهیبیندازم،دوانجایآنفریادهایوحشتزدهآن

هبهاولینپلهرسیدم،سکندریخوردموافتادم.دوانازانبوهنوارهایرنگیگذشتم.درستزمانیک  

دردشدیدیدربدنمپیچید.ولیدستگیرهپلکانراگرفتموازجایمبلندشدم.سعیداشتمدردوزقزق

شدیدزانوهایمرافراموشکنم.وقتیباالیپلههارسیدم،هنوزصدایفریادهایوحشتزدهبچههارامی

شتسرمنگاهیانداختم.شنیدم.محتاطانهبهپ  

 خوشبختانهکسیدرتعقیبمنبود.

خوردند.آهبلندیکشیدموبهسرعتازدرخانهخارجشدم.کفشهایمرویچمنهایخیسلیزمی  

 تاریکیمطلقهمهجارافراگرفتهبود.بهآسماننگاهیانداختم.نهماهی،نهستارهای!

وشننبودند.همرحتیچراغخیابانهاوخانهها  

رفتم.نمیدانستمبهکدامطرفهیچچیزمتحرکیدرخیابانبهچشمنمیخورد.دواندوانبهجلومی

 بروم.فقطمیخواستمبهسرعتازآنخانهوازآنبچههایدیوانهدورشوم.

پایانرسیدند،کردم.وقتیردیفخانههابهنقدرسریعمیدویدمکهدردشدیدیرادرپهلوهایمحسمیآ

دویدم،نورکمسووضعیفیرویزمیندیدهرامیمیآخودرادرمحوطهپردرختییافتم.درحالیکهبه

 میشد.

مدهاست.نورنقرهفاممهتابباعثشدهبودکهدیدمکهماهاززیرابرهابیرونآسمانخیرهشدموآبه

یراتشکیلدهند.درختهابرقبزنندوسایههایعجیبوخوفناک  
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کردند.کشیدم.پهلوهایمهنوزدردمیزدوبهسختینفسمیقلبمتندتندمی  

چراهیچکساینجانیست؟چطورممکناستمنتنهاشخصیباشمکهدرشبهالووین»ازخودپرسیدم:

«دراینمحلخارجازخانههستم؟  

خورد!کانمیناگهاندرمحوطهخالیعلفهاچیزیرادیدمکهت  

ایستادم،یکقدمبهآنقسمتنزدیکترشدمتاآنرابهوضوحببینم.  

 آیاسگبودیایکخرگوشدرمیانعلفهاایستادهبود؟

کرد.رامیحرکتمیآچیزیازالبهالیعلفهابیرونزدهبودوبه  

 چیزی...

«اوه،...نه!»ناگهاننالهایازگلویمخارجشد:  
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 فصل هفدهم

 یکدستبود!

 دستیکانسان!

 آبدهانمرابهسختیقورتدادموباحیرتوناباوریبهآنخیرهشدم.

زد.حاالهردوهاراکنارمیخوردوخاکنبیرونزد.دستتکانمیآناگهانیکدستدیگرازکنار

شدند.دستباالبودندوانگشتانبازوبستهمی  

کردم.هازشدتوحشتفلجشدهبودم،بههمانسمتخیرهنگاهمیمنک  

مدند...آیکدفعهچندیندستاززیرزمینبیرون  

خوردند.گوییقصدمدند.دستانیاستخوانیکهالبهالیعلفهاتکانمیآخاکراکنارزدهوبیرونمی

 داشتندبهچیزیچنگبزنند...

زیرنورمهتابمیدرخشیدند.حاالحدودیکدوجیندست  

 وبعدسرها...

 سرهایچندانساناززیرخاکبیرونزد!

 موهایشانپوشیدهازخاکوگلبود.وپوستهاییازجمجمههایوحشتناکآویزانبود!

مد!اززیرزمینسرانسانبیرونمیآحاالیکییکی  

هایشانبازبودوبهمنخیرهشدهبودند.دهانحفرههایخالیچشمشانخوفناکبود.باحالتعجیبی

کردند.دادند،گوییدردشدیدیراتحملمیپیچوتابعجیبیبهچهرهشانمی  

«مراباخودتببر!»هاباصداییخشنوخوفناکگفت:یکدفعهیکیازآن  

«نه،مراباخودتببر!»دیگریخسخسکنانگفت:  

بعدشروعبهحرکتبهسمتمنکردند.«دتببر!باخودتببر!مراباخومرا»ناگهانهمگیدمگرفتند:  
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چطورممکناستایناتفاقرخدهد؟چطورامکانداردکهمردههااززیرخاکبیرون»ازخودپرسیدم:

«؟اینجاچهخبراست؟اندبیایند؟آیاواقعامرده  

هنحویاینصحنهوهمناکرافراموشکردهوفرارکنم.چشمانمرابستموبهخودمفشارآوردمتابتوانمب  

سپسباتمامقواپابهفرارگذاشتم.  

پاهایمسستوبیحالبودندومیلرزیدند.گلویمخشکشدهونفسمبندآمدهبود.ولیباتمامقوامی

انبوهوسربهفلکدویدموحتیبهپشتسرمنیمنگاهیهمنمیانداختم.آنقدردویدمتاردیفدرختان

 کشیدهبهپایانرسیدند.

 حاالحتیزمینهمبهانتهایخودرسیدهبود.

 یکشکافعمیقزیرپایمقرارداشت.

 دره؟

 بلهخودشبود.

پسبهاینترتیبراهصحیحرایافتهبودم.درتاریکیمطلق،درهوحشتناکزیرپایمبود.آهیکشیدمو

«!اوه،خدایاشکرت»گفتم:  

هایمرارویزانوانمقراردادم.میخواستمسرگیجهامکمترنفسیتازهکردم،بهجلوخمشدمودست

 شودوزقزقعضالتپایمازبینبرود.نفسنفسزنانباالیپرتگاهایستادموبهداخلآنخیرهشدم.

مرتبههمموفقمیشوم.بعدبهنبپرم.پسقطعااینآمنکهموفقشدمیکمرتبهازروی»بهخودگفتم:

«خانهبرمیگردموبرایهمیشهازاینمحلخوفناکوعجیبدورخواهمماند.  

سرانجاموقتیبهحالتطبیعیبرگشتم،صافایستادمویکقدمبهجلوبرداشتم.  

وسیاهزیرزدمکهموفقبهپریدنمیشوم.یکباردیگرنگاهیبهصخرههایتیزمرتببهخودمنهیبمی

 پایمانداختم

 ولی.....

 هنگامیکهجسدبیجانیراتهدرهدیدم،ازفرطوحشتفریادکشیدم.
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هاوپاهایشطوریرویآنهاقرارداشتندکهگوییجسمبیجانیدمررویصخرههاافتادهبودودست

 صخرههارادرآغوشگرفتهاست.

توانماورابهترببینم.وخمشدمتاب«کال؟کال؟»دادزدم:  

.بودسرتاپایبدنمبهلرزهافتاده  

ازخانهآقایبنسونبهدنبالمنبهاینجاآمدهاست.حتماقصدپریدناز«کال»حتما»باخوداندیشیدم:

رویدرهراداشتهولیموفقنشدهاست،حاالدوستم،صمیمیتریندوستم،تکهپارهوبیجانرویصخره

«فتادهاست!هاا  

«کال؟کال؟زندهای؟صدایمرامیشنوی؟»بیشتردوالشدموباصداییلرزانفریادزدم:  

 بیشتروبیشتردوالشدموخاکهاراازجلویپایمکنارزدم.

 کال؟

 نه.

نبود.«کال»  

 خیرهخیرهبهآننگاهکردم!

 خدایمن؛کالنبود،خودمبودم!
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 فصل هجدهم

«اوه،خدایمن...نه!»دیبلندگفتم:بافریا  

قفسهسینهامدرحالانفجاربود.شوکهشدهبودمومیلرزیدم.وقبلازانکهفرصتپیداکنمتابهعقب

 برگردم،ناگهان...

 پایملیزخوردوسقوطکردم...

سپسباقدرتیباورنکردنیناگهاندستیازپشتمیانزمینوهواشانههایمراگرفتومراعقبکشید.

 مراباالکشید.

کردموقفسهسینهامباالوپایینمیرفت،نگاهیبهناجیخوددرحالیکهباحالتیشوکهنالهمی

 انداختم.

 نورببود!

«حالتخوباست؟»رامیپرسید:آدرحالیکهاززیرنقابشخیرهبهمنمینگریست،به  

.پسریکهنقاباسکلت،دیگریکهنقابدراکوالودختریکهنقابمیموننگاهیبهپشتسرشانداختم

 بهچهرهداشتند،پشتسراوایستادهبودند.ماکسهمدرکنارشاندیدهمیشد.

ولی«چه...چه...؟»متابتوانمسرپابایستم.سپسباصداییگرفتهوخفهگفتم:بهخودمتکانیداد

مکنم.نتوانستمجملهامراتما  

«چه...چهاتفاقیافتاده؟»همگیبهخندهافتادند.نوربدستبهکمرکنارمایستادهبود.دوبارهپرسیدم:  

«براندون،هنوزمتوجهجریاننشدهای؟»نوربسرشراتکاندادوپرسید:  

رهکردم.وبهسمتدرهاشا«نه!مگرچهاتفاقیافتادهاست؟اینجاچهخبراست؟»حیرتزده،گفتم:  

«توهستی.»نورببالحنیسردوبیاعتناگفت:  

«میدانم،ولی...»آبدهانمرابهسختیقورتدادموگفتم:  

«توموفقبهپریدننشدی.»رامیگفت:آاوبه  
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«چیگفتی؟منظورتچیست؟»پرسیدم:  

«.سعیکنبهیادبیاوری!تومیخواستیازرویدرهبپری،ولیموفقنشدی»اوبهمننزدیکشدوگفت:  

وبعدبهمغزمفشارآوردمتاجریانرابهیاد«من...اصالنمیتوانم...منپریدمو...»لکنتزنانگفتم:

 بیاورم.سقوطمرگبارو...

بعددیگرچیزییادمنمیآمد،چونهمهجاتیرهوتارشد.و  

 آیاحقیقتداشت؟

؟بپرمآیاموفقشدهبودمازرویدره  

ردی.جسدتآنجاافتادهاست.ولیروحتبراندون،توُم»نورببالحنیکامالبدوناحساسوسردگفت:

«موفقشدبهسمتدیگردرهبپرد.  

«بهسمتدیگردره،بهسمتدیگردره...»دختریزیرلبگفت:  

«روحم؟»نفسنفسزنانپرسیدم:  

«بله،تودراینسمتبهجمعماپیوستهای!»گفت:نشانهتصدیقتکاندادوبهنوربسرشرا  

«.کنماصالباورنمی»سپسسرمراتکاندادموگفتم:«،امکانندارد.نه»باضعفوبیحالیزیرلبگفتم:  

«مانی.براندون،توحاالباماهستی.تودراینسمتپیشمامی»نوربگفت:  

«برایهمیشه.»داییخفهگفت:اسکلتباص  

«برایهمیشه!»دختریتکرارکرد:  

نه!بایدبگذاریدبهسمتدیگردرهبرگردم.»وبادودستژاکتنوربراگرفتم:«نه!»معترضانهگفتم:

«کنم،بگذاریدبهخانهبرگردم.خواهشمی  

«امکانندارد!»نوربسرشراتکاندادوگفت:  

پسرخوبیباشم.دیگرهرگزکسیرانمیترسانم!قولمیدهمازاینبهبعدقولمی»شیونکنانگفتم:

«دهم!  
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هافتادند.دوبارههمگیبهخند  

میز!خندهایسردوتحقیرآ  

براندون،توخیلیوحشتکردهای،»سپسدستانمراکنارزدوگفت:«نمیتوانی.»رامیگفت:نورببهآ

«اینطورنیست؟  

«م.بله،خیلیوحشتکرد»اعترافکردم:  

دانیکهترسیدنخرخطرسیدهای.میحشتحقیقیراچشیدهای.حاالبهآحاالطعمترسوو»اوگفت:

«چهمعناییدارد.  

«دهم...دهمهرگزکسیرانترسانم!بهحرفمگوشدهید.باورکنید،قولمیقولمی»فریادزدم:  

خودمدرتهدرهنگاهیانداختم.جسدمبهطرزدوبارههمهغشغشخندیدند.بابدنیلرزان،بهجسملرزان

 خوفناکیبیحرکترویصخرههاافتادهبود...

توانمبهآندنیاوسمتچهکاریبایدانجامدهم؟حتماباانجامدادنکاریمی»روبهنوربکردموگفتم:

«دیگردرهبرگردم.  

مکهگوییچندقرنبرمنگذشتهاست.کردنلحظاتاحساسمیچندبهمنخیرهشد.درآاولحظاتی  

«شاید...»سرانجامگفت:  

!بایدکنم!نمیتوانمبیشترازایناینجابمانمکنم...التماستمیبهمنبگو!خواهشمی»فریادزدم:

«برگردم!بهمنبگوچهکنم!  

«فقطیکراهوجوددارد.»چشماننوربدرزیرنقاببرقیزدندوگفت:  
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نوزدهمفصل   

چهراهیوجوددارد؟بهمنبگو.بگوبایدچهکنم.»رویاودوالشدم،یقهژاکتشراگرفتموپرسیدم:

«هرکاریکهبگویی،حاضربهانجامشهستم!  

«ولیبرایتو،کارسادهاینیست.»نوربگفت:  

«دهم.دهم،انجامدهمهرکاریباشد،انجاممیقولمی»ملتمسانهگفتم:  

«بایدبهچندنفرکمککنی.»ت:اوگف  

وبعددرکمالاستیصالمنتظرماندمتاحرفشراادامهدهد.«چیگفتی؟»باحالتیدرماندهپرسیدم:  

بادخیلیسردیمیوزیدوناگهانیککپهگلازلبهدرهجداشدوبهتهآنسقوطکرد.ناگهانتصویر

 وحشتناکیمقابلچشمانمنمایانشد.

ریخوفناکودلهرهآور!تصوی  

 خودمرادرحالیدیدمکهمثلهمانکپهخاکازلبهدرهافتادهوبهتهآنسقوطکردهام.

بایدبهچندنفریکمککنیکهبهشدتترسیدهاند.بایدنجاتشاندهی.سهنفر»سرانجامنوربگفت:

«هستند.آنسهرابایدپیداکردهوکمکشانکنی.  

«فقطهمین؟»بهاونگریستموپرسیدم:خیرهخیره  

«سادهنیست.ولیانجاماینکاراصاًل»سرشرابهنشانهتصدیقتکاندادونجواکنانگفت:  

«دهم.میتوانمازعهدهآنبرآیم.وبعدازآنآیا...؟قولمی»گفتم:  

قبهخودتاست.میتوانیبهتوانیبهسمتدیگردرهبرگردی.سمتیکهمتعلبله،بعدازآنمی»گفت:

«زندگیتبرگردی.  

«متشکرم،من...»بالکنتگفتم:  

نیازیبهتشکرازمننیست.اگرازعهدهانجامآنبرنیاییوشکست»نورببالحنسردوخشکیگفت:

«بخوری،هرگزخانوادهودوستانترانخواهیدید.وبعدازآنبرایهمیشهکنارمامیمانی!  
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«شوم.موفقمیقطعًا»تم:گف  

سپسدودستشراباالآوردومرابهسمتدیگر«اوه،واقعا؟واقعا؟خواهیمدید!»پوزخندیزدوگفت:

 درههلداد...
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 فصل بیستم

 بیاختیارفریادبلندیازگلویمخارجشدوازپهلورویصخرههایتیزوناهموارتهدرهسقوطکردم.

 معلقزدموبعدبیحرکتدرگوشهایافتادم.

چشمانمرابستمومنتظرشدمتادردشدیدیدرانداممبپیچد.ولیدرکمالحیرتوناباوری،دردی

 احساسنکردم.

خواستازقفسهسینهامبیرونزدکهگوییمیوزقلبمآنقدرتندمینبهآرامیچشمانمرابازکردم.ه

جانوبیحرکتیخیرهشدمکهازپشترویصخرههایکنارمافتادهبود.بهجسمبیبزند.ناگهان  

 جسمبیجانخودم!

شانههایآنراگرفتموبلندشکردم.ناگهانبادیدنآنحالتتهوعپیداکردم.اصالنمیتوانستممشاهده

رههاافتاد.جانبهآرامیرویصخآنصحنهراتحملکنم.آنراولکردموجسمبی  

سپسدستبهسینهایستادمتاحالمبهترشود.«منمردهام!»بهخودگفتم:  

واقعامردهام.پسبهاینترتیبچگونهمیتوانمبدونجسممبهکسیکمککنم؟اگر»باخوداندیشیدم:

ارم.بهاینشکل،توانمبهآنسهفردوحشتزدهکمککنم؟بله،بهجسممنیازدیکروحباشمچگونهمی

«حاالکهروحهستم،بیشترمردمرابهوحشتمیاندازمقادربهکمکشاننخواهمبود...  

«آهای!هنوزآنجاهستید؟نورب؟توآنجاهستی؟»درنتیجهبهباالیدرهنگاهیانداختموفریادزدم:  

مانندبهگوشمخورد.دستانمرارامهرهرخندهوصداهایینجواآولیپاسخینشنیدم.فقطصدایخیلی

«دانمهنوزآنجاهستید!شنوم.میصدایتانرامی»دوردهانمحلقهکردمودادزدم:  

خواهی؟آیاالزماستبراندون،چهمی»سرانجامچهرهنقابزدهنوربازباالیصخرهنمایانشدوپرسید:

هرهرخندهراازپشتسرششنیدم.ودوبارهصدای«دوبارههلتدهمتاکارتراشروعکنی؟  

«توانمبدونجسممبهکمکآنسهنفربروم؟منبهجسممنیازدارم!چگونهمی»فریادزدم:  

بایدبههمینصورتکارتراانجامدهیویکساعتبعدبهاینجا»نورباخمیبهمنکردوگفت:

«برگردی.  
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«فقطیکساعت؟ولی...ولی...»بالکنتگفتم:  

«بله،فقطیکساعتفرصتداری.یکساعتفرصتبراینجاتسهفردوحشتزده.»:نورب  

«وانمظرفیکساعتکارمراباموفقیتانجامدهم،چهاتفاقیمیافتد؟واگرنت»باصداییلرزانپرسیدم:  

فتهبود.ولیدیگرپاسخینشنیدم.نوربهمناپدیدشدهبود.حاالسکوتیمطلقهمهجارافراگر  

دانستم.مهمنبود،چونپاسخسوالمراخوبمی  

اگرظرفیکساعتبهآنسهنفرکمکنمیکردم،بهسمتدیگردرهبرگرداندهنمیشدموبرایهمیشه

 آنجامیماندمو...

«ولیجسممراچگونهبرگردانم؟»ازخودپرسیدم:  

«...؟نورب،بهکمکتنیازدارم.چگونهباید»فریادزدم:  

نجانگاهیبهاطرافمانداختم.جسممآناگهاناحساسگرمایخیلیمطبوعوخوشایندیبهمندستداد.

نبود.متوجهشدمکهبهزندگیبرگشتهاموزندههستم.ازجابلندشدموطعمخوشزندهبودنراباتمام

م.سرفهکردم.خندیدموتمامبدنمراوجودحسکردم.دستانمراتکاندادم.زانوانمراخموراستکرد

تکاندادم.ازاینکهدوبارهبهبدنخودمبرگشتهبودم،بینهایتلذتمیبردمواحساسفوقالعادهای

 داشتم!

«فقطیکساعتفرصتداری!»بهخودمنهیبزدم:  

فتنکردم.درحالیکهخودمشروعبهباالروپاهایمرارویصخرههاگذاشتم،دستانمرادرخاکفروبردم

..هایخوفناکحیوانیبهگوشمخورد.کشیدم،ناگهانصدایغرشراازدیوارهدرهباالمی  
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 فصل بیست و یکم

هاتبدیلبهخرناسهاییخوفناکشدهبود.حاالغرشسگ  

 قلبمازحرکتبازایستادهبود.باپاهاییلرزانبهصخرههاچسبیدم.

رشهایخشمناکدوحیوانبهگوشممیرسید.فوراصدایشانراشناختم.سگهایشکاریحاالصدایغ

کردند.آقایبنسونبودندکهوحشیانهپارسمی  

 آیاآنهادرباالیدرهمنتظرمایستادهبودند؟

کنم.خودمراباالترکشیدم.پاهایمآنچنانمیلرزیدندکهنزدیکبودسکندریخوردهوبهتهدرهسقوط

باردیگرماهزیرابرهاناپدیدشدوتاریکیمطلقهمهجارافراگرفت.  

هاهمچنانباعصبانیتمیغریدند.سگ  

کردند.صدایخوردندوتکههاییازآنهاجداشدهوبهتهدرهسقوطمیصخرههازیرپایمتکانمی

 وحشتناکبرخوردشانبهزمین،لرزهبهاندامممیانداخت.

متابهآنرشد.سرمراتکاندادموسعیکردباردیگرصحنهسقوطمرگباربهتهدرهمقابلچشمانمظاه

 صحنهفکرنکنم.

وررابهاندامممستولیکردهبود.دوبارهخودمراباالهاسرماییچندشآوغرشخوفناکآنصدایپارس

وسرانجام،بهباالیدرهرسیدم.کشیدم  

هاآنجانبودند.تابادوسگوحشیمواجهشوم.ولینه...سگمادهبودمآ  

 خانهقدیمیآقایبنسونازدورخودنماییمیکرد.

هایوحشیوعصبانیآنجابودند!پسسگ  

ها،صدایوحشتزدهفریادیبهگوشمخورد.هایآندرالبهالیصدایغرش  

 فریادیکانسان!

 کال؟
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یازمانیکهمندرسمتدیگردرهبودم،زمانازآهنوزداخلخانهاست؟«کال»آیا»ازخودپرسیدم:

«حرکتبازایستادهبود؟  

درحالیکهرویعلفهایخیسویخزدهلیزمیخوردم،بهسمتخانهآقایبنسونبهراهافتادم.دوباره

 صدایفریادوحشتزدهایازپنجرهبازآشپزخانهبهگوشمخورد.

دشبود:کال.بلهخو  

صدایاوراشناختم.دواندوانبهپنجرهآشپزخانهنزدیکشدمودرتاریکیبهداخلخانهنگاهکردم.فورًا  

هموحشتزدهدرگوشهایپناهگرفته«کال»براقشدهبودند.«کال»دوسگخاکستریوحشیبهسمت

داشتبدینترتیبسپریدرستکردهبود.دستانشراجوریجلویخودشنگهداشتهبودکهگوییقصد

 وازخودشمحافظتبهعملآورد.

بود.ناگهان«کال»هایشانرابهاونشانمیدادند،یکیازآنهاقوزکردهوآمادهحملهبههادندانسگ

ون،براند»بانگاهمنتالقیکرد.اودرحالیکهنفسنفسمیزدووحشتکردهبود،فریادزد:«کال»نگاه

«مبرس!بهدادکجابودی؟کمکمکن،زودباش،  

عجلهکن،االنتکهپارهاممی»درحالیکهخودمراازقابپنجرهباالمیکشیدم،اوملتمسانهفریادزد:

«کنند!  

«چهکارکنم؟»شپزخانهفرودآمدم.باصدایبلندپرسیدم:آجستیزدموکف  

«رمکن،تاازمندورشوند!سرشانراگ»اوباصداییلرزانگفت:  

تسگهایوحشیجلورفتم.وچندقدمبهسم«من..منسعیخودمرامیکنم!»لکنتزنانگفتم:  

نهامتوجهمنشدوبرگشت.دندانهایشرابهمننشاندادوغرشخوفناکیازتهگلوسرداد.یکیازآ  

رزعجیبیبرقمیزدند.حاالهردوبهمنخیرهدوسگبهطدیگریهمروبهمنکرد،چشمانقرمزهر

 شدهبودند.

رفتوپایینمیاشتندتندباالوهنوزدرگوشهایمیخکوبشدهبود،درحالیکهقفسهسینه«کال»

 دستهایشرامثلسپرجلویخودشنگهداشتهبود...

حاالسگهابهطورتهدیدآمیزیبهسمتمنمیغریدند.  
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«اوه،خدایمن...!»یدهگفتم:بریدهبر  

آندوبهمننزدیکشدندوجستبلندیزدندو...  
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 فصل بیست و دوم

 سعیکردمبهموقعجاخالیدهم،ولیمتأسفانهخیلیدیرشدهبود.

آنهادندانآندودندانهایتیزشانرادرشانهوقفسهسینهامفروکردند.عقبگردکردم،ولییکیاز

 هایشرادرزانوانمفروکرد،دردشدیدیبراندامممستولیشدورویزمینافتادم.

حیرتزدهبهمنمیکالکهازفرطوحشتبرجایخودمیخکوبشدهبود،باچشمانیگردشدهو

 نگریست.

«فرارکن!ازاینجابرو!زودباش!»فریادزدم:  

ویقفسهسینهامپریدودیگریپایینشلوارجینمرادردهانگرفت.درهمینهنگامیکیازسگهار  

«!هرچهزودترفرارکن!زودباش»دوبارهدادزدم:  

 سرانجامکالبهخودشتکانیدادوباتردیدچندقدمبهعقببرداشت.

«لهکن!فرارکن!ازاینجابرو!عج»درحالیکهدردشدیدیداشتم،باصداییلرزانفریادزدم:  

«ولی...ولی...تو؟»کاللکنتزنانگفت:  

«نگرانمننباش.توکهنمیتوانیبهمنکمککنی.پسزودترازاینجابرو!»گفتم:  

سپسدررابازکردوناپدیدشد!«خیلیزودکمکمیآورم!»اودوبارهباتردیدمکثیکردوگفت:  

هممشغولپارهکردنشلوارمبود.یکیازسگهابهصورتمچنگکشید.سگدیگر  

درحالیکهنفسنفسمیزدم،سعیداشتمبهنحویخودمراازچنگشاننجاتدهم.میدانستمتازمانی

 کهمراتکهپارهنکنند،دستبردارنیستند.

.پسبهاینترتیبهرگزنمیتوانستمبهکمکاشخاصدیگربروم!پسمجبوربودمهرطورشدهفرارکنم

 بایددستبهسرشانمیکردم.بایدتوجهآنهارابهسمتدیگریمعطوفمیکردم.

 ولیچگونه؟اصالنمیدانستم.
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هایشرادربایکیازپاهایممحکمبهیکیازسگهالگدزدم.اونالهایکردودوبارهباعصبانیتدندان

 پایمفروکرد.صدایجرخوردنشلوارجینمرامیشنیدم.

 سگدومهمرویقفسهسینهامایستادهوقدرتهرگونهحرکتیراازمنسلبکردهبود.

 افکارمختلفیبهذهنمخطورمیکردند.

ازشکالتافتادمکهرویپیشخوانآشپزخانهقرارداشت.ناگهانبهیادکیفپر  

هنوزهممقداریشکالتوهدزدیدهبودیم.یادمآمدکهچهمانکیفیکهمنوکالآنراازیکپسرب

 شیرینیدرآنهست.

 بههرحالسگهاشکالتدوستدارند.

کیفرابهسگهابده.شکالتهارانشانشانبده...شاید...شاید...آنها»صداییدرسرمزنگمیزد:

«حواسشانپرتشودوبهسراغشکالتهابروند...شایدفرصتکافیبرایفرارپیداکنی...  

خوانآشپزخانهچندمتردورترازماقرارداشت.ازشدتدردنالهایازگلویمخارجشدوباتمامقدرتپیش

سگراازقفسهسینهامبهعقبهلدادموبهپهلوغلتیدم.سپسلگدمحکمیبادوپابهسگزدمواورا

مکرد.دوبارهغلتیزدموکیفرابهگوشهایپرتابکردم.سگسرشراکجکردوبهطورتهدیدآمیزنگاه

 بادودستبرداشتموآنرابهسمتسگهاپرتابکردم.

 کیفنزدیکآنهاافتادوشکالتهاوشیرینیهاازداخلشرویزمینپخششدند.

«آیاسگهابهدنبالشکالتهامیروند؟آیابویآنهاراتشخیصمیدهند؟»ازخودپرسیدم:  

رهشدم،آندوبهکیفنزدیکشدند،آنرابوکشیدندوبعد...خدایمن،نه!بهآنهاخی  

 غرشکنانچندقدمبهعقببرداشتندودوبارهدندانهایتیزشانرابهمننشاندادند.

 چشمهایقرمزشانبرقمیزدودرهمانحالباردیگرآمادهحملهبهمنشدند...
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 فصل بیست و سوم

«نه...!»هولناکیازگلویمخارجشد:یکدفعهفریاد  

درحالیکهسگهابهسمتمنحملهورشدهبودند،رویزمینپریدمودوبستهشکالتبرداشتموآنها

سگهاغرشکنانبهسمتشکالتهایدرحالپروازپریدندومنبهموقع.رابهسمتشانپرتابکردم

 جاخالیدادم.

نهایتیزشانگرفتند،سکوتبرقرارشدوشروعبهجویدنآنهاکردند.آنهاشکالتهارابادندا  

 بله!

 حاالفرصتطالییحاصلشدهبود!

میبایستفرارمیکردم.  

بهسمتدررفتمودرهمانحالچندبستهشکالتازرویزمینبرداشتموآنهارابهسمتسگهاپرت

ررابازکردموپابهفرارگذاشتم.کردم.سپسازفرصتحاصلهاستفادهکرده،د  

ولیخبریازاونبود.«کال؟کال؟تواینجاهستی؟»باتمامقوامیدویدموفریادمیزدم:  

 هنگامیکهبهخیاباناصلیرسیدم،نگاهیبهپشتسرمانداختمتاببینمکهسگهادنبالمهستندیانه؟

ود.خوشبختانههنوزسروکلهشانپیدانشدهب  

 برگشتمودواندوانازکوچهخارجشدم.

شانسآوردیوبهموقعفرارکردی.باالخرهموفقشدییکیازاشخاصوحشتزدهرا»بهخودگفتم:

ولینمیدانستمچقدرفرصتدارمتابهکمکدونفردیگربروم.«نجاتدهی.  

نگاهکنم.زیرتیرچراغبرقایستادمودستمراباالآوردمتاساعتمرا  

 ولی...ساعتمازحرکتبازایستادهبود.

«اوه،نه...!»ناامیدانهآهیکشیدم:  

 عقربهدومرویساعتدوازدهمتوقفشدهبود.
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آیازمانیکهبهتهدره،سقوطکرده»چندینمرتبهساعتراتکاندادم،ولیکارنمیکردازخودپرسیدم:

«ردم،زمانازحرکتبازایستاد؟ُمبودم،ساعتشکست؟یازمانیکه  

وقتکافینداشتمتاراجعبهآنبیندیشم.میبایستبهنجاتدونفردیگرمیرفتم،آنهمباسرعت

 هرچهتمام!

درهمیناثناء،گروهیازبچههارادرلباسمبدلدیدمکهباشوقوذوقبهسمتخانهایدرکنارخیابان

میخندیدندوشوخیمیکردند.پسریتمامصورتشراباشکالتوآبنباتمیدویدند.آنهاباهم

 پوشاندهبود.

هادرخانههاراخوشبهحالشان،سرشانگرماستوحسابیتفریحمیکنند!آن»بااندوهبهخودگفتم:

،ازخوددرحالیکهآنهاراتماشامیکردم«بهصدادرمیآوردندوشکالتوشیرینیمیگرفتند.

پرسیدمکهآیاممکناستباردیگررنگتفریحوسرگرمیراببینم؟ایکاشدوبارهبهزندگیعادی

 برگردم.ایکاشزندهبمانم...

 موجیازیأسوناامیدیبرمنمستولیشد.

نمیدانمنه،نمیتوانمبهموقعبهنجاتبقیهبروم.پسبهتراستازخیرآنبگذرم.اصاًل»بهخودگفتم:

«آنافرادوحشتزدهکجاهستندتابهکمکشانبروم!  

 میدانستمکهدرشبهالووینهمهمشغولتفریحهستندوکمتراحتمالداشتکسیبهدردسربیفتد.

دوبچهبالباسمبدلدراکوالسواربردوچرخهازکنارمعبورمیکردند.شنلهایشانپشتسرشانروی

ازسرراهشانکناررفتمتابهراحتیبهحرکتادامهدهند.آنهاخندهکنان،بریشد.مزمینکشیده

 سرعتشانمیافزودندوتندترپدالمیزدند.

 بااندوهسرمراتکاندادموتصمیمگرفتمبهخانهخودمانبرگردم.

ببینم.خدامیداندکهبهتراستبرایآخرینباربهخانهامبرومواعضایخانوادهامرا»بهخودگفتم:

چقدرفرصتدارم.شایدآنقدروقتداشتهباشمتابتوانمبرایهمیشهبااعضایخانوادهامخداحافظی

«کنم.  

امیدیبهسمتخانهبهراهافتادم.درحالیکهغرقدرافکارغمانگیزومتفاوتبودم،اصاًلدرنتیجهبانا

نههایاطرافمنداشتم.نمیدانستمکجاهستموتوجهیبهخا  
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یکدفعهسرمراباالبردموخودرادرکوچهایبنبستیافتم.دوطرفکوچه،درختانیبلندوسربهفلک

 کشیدهبهچشممیخوردند.ناگهانخانهقدیمیوتاریکدرتهکوچهنمایانشد.

 خودشبودهمانخانهتسخیرشده!

درآنقالگذاشتهبودیم.وینیرا،همانخانهایکهمنوکال  

 بهخانهنزدیکشدمونگاهیبهآنانداختم.تاریکوساکتبود.

 یکیازپنجرههایباالشیشهنداشتوپردههایتاریکدراثروزشبادبهحرکتدرآمدهبودند.

تهوآنتنتلویزیونرویسقفمثلیکپرندهبالوپرشکستهیکوریافتادهبود.دودکشخانهشکس

 چندینآجرجلویدرورودیخانهافتادهبود.

 ناگهاناحساسکردمچیزیجلویپنجرهتکانخورد!

 برقیازنورویایکصورت؟

«وینی؟»زیرلبگفتم:  

 یادمآمدکهمنوکالصدایفریادوحشتزدهاوراشنیدیمولیبیاعتناپابهفرارگذاشتیم.

خودمانرفتهبودیم...اوراقالگذاشتهوپیتفریح  

 آیاوینیهنوزهماینجابود؟

 داخلاینخانهخوفناک؟الزمبودداخلخانهشوموسروگوشیآبدهم.

سالهایسالبودکهآنخانهبدونسکنهبود.علفهایهرزجلویخانهتاکمرمقدکشیدهبودند.روی

سکندریمیخوردم.تکهسنگها،بطریهایقدیمیودیگرآتوآشغالها  

همهبچههایمحلمعتقدبودندکهاینخانهتسخیرشدهاست.حتیبرخیازآنهامدعیبودندکهشب

هادیروقت،انوارعجیبومتحرکیرادرخانهدیدهاند.عدهایمیگفتندکهصداینالهوزوزهعجیبیرا

 ازآنخانهمیشنوندکهمتعلقبهانساننیست.

مانلذتلهمیشهبچههایکوچکرادراینخانهزندانیمیکردیموخیلیازاینعملهولناکمنوکا

 میبردیم.
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 آیاآنهاخیلیمیترسیدند؟

 برخیازآنهاازفرطوحشتآنقدرجیغمیکشیدندکهازحالمیرفتند.

یگرفتموازوحشتبچههاهمهاینجریاناتمتعلقبهگذشتهبودند،زمانیکههمهچیزرابهشوخیم

لذتمیبردم.ولیحاالدرحالیکهبهدرخانهنزدیکمیشدموبهیادفریادوحشتزدهبچههامی

 افتادم،دیگرخندهامنمیگرفت.

سپسدررابازکردمویکقدمبهداخلخانهگذاشتم.«وینی؟»باصدایبلنددادزدم:  

کهنهخانهجیرجیرمیکردند.کفشهایمرویتختههایمرطوبو  

ناگهانصداییازداخلخانهشنیدم.«وینی؟»بازباصدایبلندگفتم:  

 یکناله؟یکفریاد؟

 نفسعمیقیکشیدموقدمبهجلوگذاشتمکهناگهان...

 حملهآنقدرسریعبودکهحتیفرصتپیدانکردمفریادبکشم!
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 فصل بیست و چهارم

صابتکردورویزمینافتاد.اغیژغیژگوشخراشیراشنیدم.چیزیبهپیشانیامیکدفعهصدای  

 حیرتزدهوتلوتلوخورانازدرخارجشدموبهسمتحیاطدویدم.

درحالیکهسرمرامیمالیدم،صدایپرپرزدنهایشتابزدهایراشنیدم.حاالسایههایلرزانزیادی

بودند.باالیسرمبهپروازدرآمده  

!خفاشها  

 آیابهمنحملهکردهبودند؟

درحالیکهازفرطوحشتچشمانمرامیمالیدم،باردیگرهمانصدابهگوشمخورد.حاالصدایپرپرزدن

 هابهسمتدرختهامنتقلشدهبود.

هازالبهالیچندلحظهصبرکردمتانفسمحالتعادیپیداکند.آبدهانمراقورتدادموسپسمحتاتان

 درختهابهسمتدرخانهنگاهیانداختم.

حاالخانهخالیبهنظرمیرسید.همهچیزدرتاریکیمطلققرارداشت.نمیتوانستمچیزیراببینم.در

«وینی؟»حالیکهدستگیرهرادردستداشتم،واردخانهشدموباصداییگرفتهونجوامانندگفتم:  

«وینی،اینجاهستی؟»مودوبارهاوراصدازدم:گلویمراصافکرد  

صدایوینیبود.«براندون؟»  

«براندون،خودتهستی؟»صدایضعیفاوکهازجاییداخلخانهبهگوشمیرسید:  

حاالچشمانمبهتاریکیعادتکردهبودند.بهدنبالصدایوینی،ازراهروییبلندوتاریکگذشتمکه

نهمنتهیمیشد.مستقیمبهدرعقبخا  

کلماتمدرراهروطنینمیانداختندوبهخودمبرمی«وینی،کجاهستی؟»پیشمیرفتمودادمیزدم:

 گشتند.

«مناینجاهستم.ولیبراندونوارداینجانشو!واردنشو!»اوباصداییخفیفولرزانگفت:  
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«چهگفتی؟منظورتچیست؟»حیرتزدهپرسیدم:  

بهسرعتازاینجافرارکن.براندون،این...اینخیلیبزرگوهولناکوکریه»لرزانگفت:وینیباصدایی

«است...  

درموردچهچیزیصحبتمیکنی؟چهچیزی»پشتدربستهسالندرانتهایراهروایستادموپرسیدم:

«بزرگاست؟  

توانمفرارکنم.ولیتوهنوزفرصتفرارکن.مناینجاگیرافتادمونمی»وینیازداخلسالنفریادزد:

«داری!  

سپسچند«وینی،برایچهبایدفرارکنم؟»دستمراباالبردمودستگیرهیدرراگرفتم.سپسپرسیدم:

لحظهپشتدربهانتظارایستادم.لرزهبهانداممافتادهبود.موجهوایسردازجاییداخلخانهبهمنمی

 خوردومیلرزیدم.

ودوبارهمنتظرماندم.«وینی؟»گفتم:  

باالخرهطاقتمتمامشد،دستگیرهدرراچرخاندمودررابازکردم.سپسخودمرادرسالنیتاریکوبزرگ

یافتمکهپرازمبلمانقدیمیوصندلیهایچوبیبلندبود.رویتماممبلهاوصندلیهاملحفهوپتو

رنگمیدرخشید.کشیدهشدهبود.سالنزیرنورخاکستری  

اوروییکصندلیبلندچوبیقوزکردهبود.!«نه...»وینیفریادزد:  

 بهدقتبهاونگاهکردمتاببینمطنابپیچشدهاستیانه.

 نه.طنابیدراطرافاودیدهنمیشد.

«کنیم.عجلهکن،بیا،بایدزودترازاینجافرار»بهاواشارهکردمتابهسمتمنبیایدوگفتم:  

چهرهاشازفرطوحشتدرهمرفتهبود.«من...من...نمیتوانم.»اوباصدایخفهوگرفتهایگفت:  

 آنقدرلبپایینشراجویدهبودکهازآنخونمیآمد.

«عجلهکن،همراهمبیا!»فریادزدم:  

«نمیتوانم،او...اوبهمناجازهرفتنازاینجارانمیدهد.»اوفریادزد:  
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«ولیاینجاکهچیزینیستخانهخالیاست.وینی،بیابرویم...»گفتم:  

اواینجاستبراندون،یکروح،حاالمیفهممکهداستانهایارواححقیقتدارد.ولیاوآنقدر»اودادزد:

کریهووحشتناکاستکهحتینمیتوانیتصورشراهمبکنی.خیلیترسناکترازفیلمهایارواح.

سپسناگهانحرفشراقطعکردوباچشمانیگردشدهازفرطوحشتبهسمتدرنگاهکرد.و...«این

 انگشتانلرزانشرابهنشانهیدعوتبهسکوترویلبانشقرارداد.

 ایستادموگوشهایمراتیزکردم.

 صدایتاالپتاالپموزونوبلندیازپشتسرمدرراهروبهگوشمیرسید.

ونپاکهنزدیکونزدیکترمیشد...صدایموز  

وباحالتیعصبیدستانشرابه«فرارکن،براندون،زودباش،هنوزهمفرصتداری!»وینینالهکنانگفت:

 هممیکوبید.

صدایتاالپتاالپدرگوشهایمزنگمیزد.«بدونتوازاینجاخارجنمیشوم.»گفتم:  

«نه،بهتراستفرارکنی...قبلازآنکهخیلیدیربشود...»دگفت:وینیوحشتزدهباصدایینجوامانن  

 ولیدیگرخیلیدیرشدهبود،صدایتاالپخیلیبلندیراازپشتسرمشنیدمودورخودمچرخیزدم...
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 فصل بیست و پنجم

لرزهشدیدیبهوینیمثلسنگشدهبودوازجایشتکاننمیخورد.دستانشرامحکمبههممیفشردو

 اندامشافتادهبود.

 دوبارهتاالپتاالپ...حاالجیرجیرکفپوشهابهگوشمیرسید.

 بهسمتپشتیککاناپهخزیدم،چهاردستوپارویزمیننشستموپنهانشدم.

«وینی،توهمگوشهایپنهانشو!»نجواکنانگفتم:  

هجسمیسردوسختبرخوردکرد.ولیاوازجایشتکاننمیخورد.ناگهاندستمب  

 ازترسنفسمبندآمد.

بهآنسمتنگاهیانداختمویکچراغقوهدیدم.نفسراحتیکشیدم.آنرابرداشتمونورشرابهسمت

 نورعظیمالجثهگرفتم!

 یکمردبود،مردیعظیمالجثهکهردایگلوگشادبهتنداشت.

موهایخاکستری،چشمانخاکستری،پوستخاکستریوردایسرتاپاخاکستریبود.بدونرنگ،

خاکستری.حتیپاهایبرهنهاشهمخاکستریبود.درحالیکهوارداتاقمیشد،پاهایشصدایتاالپ

 تاالپایجادمیکردند.

 پشتکاناپهازفرطحیرتووحشتمیخکوبشدهبودمونفسنفسمیزدم.

شد،سرشرادیدمکهازوسطنصفشدهبود!گوییبایکتیرجمجمههنگامیکهروحخاکسترینزدیک

 اشراازوسطدونیمکردهبودند!

چشمانخاکستریاشدردوسمتجمجمهنصفشدهاشقرارداشتند.دماغشهمدوقسمتشدهبود.

 شکافعمیقتاپایینلبهایشادامهداشتورویچانهاشمتوقفمیشد.

یسالنقدمگذاشتوسرشرابهوینینزدیککرد.اودرنورخاکستر  

 حاالمیتوانستمبهوضوحداخلجمجمهاشراببینم.
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 میتوانستممغزخاکستریاشراببینمکهدرونحفرهداخلجمجمهقلقلمیکرد!

میخورد.شکمشدرزیرردایخاکستریرنگشتکان  

آوردوصورتشراکامالبهصورتوینینزدیککرد.راپایینروحکریهوعظیمالجثهسرشکافتهاش  

قصدداردباوینیچکارکند؟بایدوینیراازدستشنجاتدهم.بایدروحکریهرابه»ازخودپرسیدم:

«وحشتبیندازمتافرصتالزمرابراینجاتوینیبهدستآورم.ولیچگونه؟  

اهمیکردم.اودرحالیکهباحالتخوفناکیهومهومهمچنانچهاردستوپاازپشتکاناپهبهروحنگ

 میکرد،بهصورتوینینزدیکونزدیکترمیشد.

 وینیوحشتزدهجیغمیکشید.سرتاپایشمیلرزیدومستقیمبهجلوخیرهشدهبود.

 ناگهانفکریبهسرمزد.

 فکریازسرناچاری.

 شایدهمفکریاحمقانه!

همینفکربهسرمخطورکردهبود...ولیآنموقعفقط  

تصمیمگرفتمبدونسرمقابلشظاهرشوم.ناگهان،بدونسرازپشتکاناپهبیرونبپرموبهروحعظیم

 الجثهحملهکنم.

 شاید...فقطشاید...روحآنقدریکهمیخوردتافرصتکافیبهدستآورمتابهنجاتوینیبشتابم.

رویسرمکشیدموزیپآنراتاتهبستم.سپسباتردیدمکثیکردم.بادستانیلرزانکتمرا  

اگرحقهامکارسازنشود،شایدبرایهمیشهبدونسرشوم!ولیچارهاینداشتم.بایدآن»بهخودگفتم:

.«راهراهمامتحانمیکردم  

توانستمهومهومهایمشمئزسرمزیرکتبودونمیتوانستمجاییراببینم.ولینیازیبهدیدننبود.می

 کنندهونفرتانگیزروحرابشنومومیدانستماودقیقٌاکجاایستادهاست.

یدم،بدونسربهروحیکنفسعمیقکشیدم،سرپاایستادمودرحالیکهمیدویدموفریادمیکش

 نزدیکشدم...
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 فصل بیست و ششم

لرزهدرآمدهبودند.نزدیکاوکهرسیدم،سرمراازکتمآنچنانبلندفریادمیکشیدمکهدیوارهابه

 بیرونآوردمتانگاهیبهاوبیندازم.

روحخاکستریبادهانشکافتهبازبهمنخیرهشدهبود.چشمانخاکستریشدردوسمتصورتشازفرط

 حیرتگردشدهبودند.

ارجشد.ابتداسرکریهشراعقببردوبعدفریادهولناکیازگلویشخ  

 سپسدستهایشراباالبردوکلهایرااززیرشانههایشبیرونکشید!

 کلهایکهبادهانبازفریادمیکشیدوچشمانآندیوانهواردودومیزدند.

 روحباهردودستکلهرانگهداشتهبود.

 چندقدمبهعقبرفتم.

زدهنعرهمیکشید.وینیکهصورتشرابادستهایشپوشاندهبود،وحشت  

باردیگرفریادخوفناکیازگلویروحخارجشد.سپسدرکمالحیرتوناباوریدیدمکهروحازماروی

 برگرداندودرحالیکهکلهاشرادردستداشت،ازمادورشد.

هنوزهمصدایفریادهایوحشتزدهبهگوشممیرسید.درحالیکهروحعقبعقبمیرفت،صدای

 فریادهاهمضعیفوضعیفترمیشد...

وینی،وینی،موفقشدم.توانستم»درحالیکهبهسمتصندلیوینیمیدویدم،نفسنفسزناندادزدم:

«اورابترسانم.  

نه،تونمی»ودرحالیکههنوزهمصورتشرابادستهایشپوشاندهبود،گفت:«نه!»وینیزیرلبگفت:

«فهمی!  

چیگفتی؟عجلهکن،بایدفرارکنیم.چشمانترابازکنببین!منروحراترساندم.اورفته»دم:فریادز

«است،بیابرویم!  
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نه،براندون،تونمی»سپسسرشراتکاندادوگفت:«نه.»اوسرانجامدستهایشراپایینآوردوگفت:

«فهمی.اوروحنبود!  

«چیگفتی؟منظورتچیست؟»شدهبودم،پرسیدم:درحالیکهگیجوسردرگمبهاوخیره  

«اوروحنبود.اوجانوردستآموزوعزیزکردهروحبود!»وینیتکرارکرد:  
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 فصل بیست و هفتم

 بادهانبازبهپسرعمویمخیرهشدم.

 اوسعیداشتمعنایحرفهایشرابهمنبفهماند.

«دستآموز؟حیو...حیوان»لکنتزنانگفتم:  

 وینیسرشراتکانداد.درحالیکهچهرهاشازفرطوحشتدرهمرفتهورنگشمثلگچپریدهبود.

«خوب...پس...خودروحکجاست؟»پرسیدم:  

 قبلازآنکهوینیبتواندپاسخیبدهد،احساسکردمچیزیزیرپایمتکانمیخورد.

!زمین...زمینزیرپایمبهحرکتدرآمدهبود  

 صدایغرشبلندوهولناکیراشنیدموبعددیوارهابهحرکتدرآمدندوبهمانزدیکونزدیکترشدند...

«اینجاچهخبراست؟»فریادزدم:  

نمیفهمی؟کلخانهروحاست.کلخانهشیطاناست.این...همینجامرانگهداشتهبود.او»وینینعرهزد:

«بهمناجازهحرکتنمیداد!  

«وینی،بیافرارکنیم.»بهوینیخیرهشدموگفتم:  

سپسگامیبهسمتاوبرداشتمتابتوانماوراازرویصندلیشبلندکنم،ناگهانزمینزیرپایمکجشد.

است.نسکندریخوردم.احساسمیکردمزمینزیرپایمنرمونرمترمیشود.گوییدرحالذوبشد  

«تصورنمیکنمبهاینترتیببتوانمبهتونزدیکشوم!»فریادزدم:بازانوبهزمینافتادم  

«براندون،بیخودتالشنکن،بیهودهاست.مابهسرنوشتشومیدچارشدهایم!»وینیدادزد:  

سعیداشتمبهسمتوینیبخزم.حاالچوبهایزیرپایمهمبهحرکتدرآمدهبودندومثلتوپرویموج

منپرتابمیشدند.اقیانوسبهسمت  

ودرهمانحالبهسختیوزحمتراهمرا«دستازتالشنمیکشم!»باشکمرویزمینافتادموگفتم:

 بهسویوینیبازمیکردم.درهماناثناءحسمیکردمکهزمینزیرپایمجابهجامیشود.
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داختمومتوجهشدمکهدیواریدرناگهانبهاطرافخودنگاهیان«براندون،مراقبباش!»وینیدادزد:

حالسقوطرویمناست،ولیبهموقعجاخالیدادم.وحشتزده،بهاطرافمینگریستمنمیدانستمباید

چهکنم.دیوارهاباصدایبلندجیرجیرمیکردندوحرکتشانسریعوسریعترمیشد.آنچنانسریعبه

درآنمیانلهکنند.سمتمامیآمدندکهگوییمیخواهندمارا  

«وینیازرویآنصندلیلعنتیبلندشو!بایدهرچهزودترازاینجافرارکنیم!»فریادزدم:  

«نمیتوانم.»اودادزد:  

 خودمرابهدستهیککاناپهرساندموازآنبرایباالکشیدنخودماستفادهکردم.

رسم.زمینهمچناندیوانهوارتکانمیخورد.کاناپهمیخواستمآنراسپرخودمکنمتابتوانمبهوینیب

زیردستمباالوپایینمیافتاد.بهسختیراهمرابهسمتوینیبازمیکردم.حاالدیوارهاکاماًلبهما

 نزدیکشدهبودند.ومحوطهسالنکوچکوکوچکترمیشد.

یواربرخوردمیکنند!باوحشتمتوجهشدماگردستهایمرادرازکنم،قطعًابهد  

 نگاهیبهوینیانداختم.اووحشتزدهوهراسانرویصندلیکزکردهبود.

حاالتقریبًابهوینینزدیکشدهبودموفقطچندسانتازاوفاصلهداشتم.درحالیکهتکانهایزمین

رابهنشانهنفیتکانولیوینیسرش«وینی،دستترابهمنبده!»باعثمیشدکهعقببیفتم،دادزدم:

 داد.

«وینی،خواهشمیکنم،دستترابهمنبده!دستت...»گفتم:  

«اوه،نه...!»ناگهانوینیبهسقفخیرهشدونالهکنانگفت:  

منهمهمزمانبهسقفنگاهکردمودیدمکهآنبهسرعتبهسویمنپایینمیآید.زمینهمچنانمی

فتادم.نورچراغقوههمباالوپایینمیشد.لرزیدوباالوپایینمیا  

دستمرادرهواتکانمیدادموبهدنبالچیزیمیگشتمتابهآنتکیهکنم.ناگهاندستمبهچراغقوه

 خوردوهمانموقعفکرشتابزدهایبهذهنمغشوشمخطورکرد!

تاریکیزندگیمیکنند،درسته؟اینواکنشروحنسبتبهنورچیست؟ارواحمعمواًلدر»ازخودپرسیدم:

خانهخیلیتاریکاست،پساگرنوررابهسمتاوبتابانم...آیاممکنموفقشومتاروحواکنشیازخود
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نشاندهد؟آنچنانکهذهنشآشفتهشودودرفرصتبهدستآمده،منووینیموفقبهفرارشویم...

«نور...بله...نور.  

سرمنزدیکشدهبود...حاالسقفکاماًلبه  

صندلیوینیدرمقابلمبهسرعتمیچرخید.وینیمحکمدستههایصندلیراگرفتهبود.ولیچرخش

 صندلیآنقدرسریعبودکهوینیدرمقابلچشمانمتبدیلبههالهایغبارآلودشدهبود.

«کمک...کمک...اوه...»وینیباصدایضعیفیکهگوییازقعرچاهدرمیآمدگفت:  

«نه...!»ناگهانچراغقوهازدستمرهاشد،ناامیدانهفریادزدم:  

ارزشامتحانکردنرادارد!»بهسختیآنراازرویزمینلرزانبرداشتم.بهخودگفتم:جستیزدموو

«اینتنهاامیدماناست!  

 سپسکلیدشرازدمولیهیچاتفاقینیفتاد.

 چراغقوهروشننشد.

دگیفریادزدم.بادرمان  

وآنرامحکمرویزمینکوبیدم...«نه!نه!نه!»باخشموغضبدادزدم:  

 عجیبآنکهناگهانچراغقوهروشنشد.

 ابتدانورشضعیفبود،ولیبهتدریجدرخشانترشد.

بردمونورچندبارآنراتکاندادم.درحالیکهبهزحمتمیتوانستمرویزمینبایستم،چراغقوهراباال

«آیاحیلهاممؤثرواقعمیشود؟»درخشانآنرارویدیوارهاانداختمودرهمانحالازخودپرسیدم:  
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 فصل بیست و هشتم

درکمالحیرتوناباوریمشاهدهکردمکهدیوارهاعقبوعقبتررفتند.نورچراغقوهرارویزمین

لرزشوحرکتبازایستاد،شادمانهفریادبلندیسردادم.سپسباانداختموهنگامیکهدیدمزمینهماز

«بله،بله،موفقشدم!»صدایلرزانیگفتم:  

برگشتمونوررارویصندلیوینیانداختم.عجیبآنکهصندلیکوچکوکوچکترشد.سپسوینیاز

«سرانجام،روحبهمناجازهرفتنداد!»رویآنپایینپریدوفریادزد:  

ندلیاوآنقدرکوچکشدکهبهدرونزمینغیبگشت.ص  

سپسدستاوراگرفتموبهسمتدردویدم.«عجلهکن،بیابرویم!»فریادزدم:  

 درهمانحالنورچراغقوهرارویدیوارهایمقابلمانمیانداختموآنهاعقبوعقبترمیرفتند.

دوتاریکگذشتیم.سرانجامازدرسالنخارجشدیموازراهرویبلن  

چندثانیهبعددرهوایتازهوخنکخارجازخانهبودیم.درحالیکهدواندوانپیشمیرفتیم،سعیو

داشتیمباتمامقواازآنخانهیتسخیرشدهفاصلهبگیریم.پایینکوچههنوزسروصدایخندهوفریاد

 هایشادمانهبچههابهگوشمیرسید.

حاالموفقشدمدونفررانجاتدهم.فقطیکیدیگرباقیماندهاست.اگرچهفرصتزیادی»بهخودگفتم:

«ندارم.شایدتنهاچنددقیقه...یاشایدهمچندثانیه...!  

نقدردویدیمتابهخانهاورسیدیم.آمنووینی  

 اوچندینمرتبهبابتکمکبهاوازمنتشکرکرد.

ذهنمغوغاییبهپابود.ولیحواسمنبهاونبود.در  

 چگونهمیتوانستمشخصسومرانجاتدهم؟

کاریازدستمبرمیآید؟هچ  

 وینیرانگاهمیکردمکهدواندوانبهسمتدرمنزلشانمیرفت.
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 آیاخانوادهاشاینماجرایحیرتانگیزوعجیبراباورمیکردند؟

 شایدنه.

ینسواالترادرذهنمپیداکنمونگرانباشم.ولیمنوقتزیادینداشتمتاپاسخا  

 میبایستشخصسومراپیدامیکردم.

 ایکاشمیدانستمچقدروقتدارم...
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 فصل بیست و نهم

«ولمکنید!»  

اینفریادهولناکباعثشدتابهپشتسرمنگاهکنم.عدهایازبچههارادرلباسمبدلدیدمکهدر

خیابانجمعشدهبودند.گوشهی  

«ولمکنید!»خواهرم،مایا،دوبارهفریادزد:  

مایاودوستانشرامحاصرهکرده،بهآنسمترفتمودیدمکهتعدادیپسربچهدرشتانداموخشنچهره

 اند.یکیازآنهادوستمایاراهلدادوبهزورکیفشکالتشراازاوگرفت.

ادوبارهوحشتزدهفریادیازتهگلوسرداد.گرفتوآنرامحکمپیچداد.مایپسردیگریدستخواهرمرا  

اینپسرهارابهوحشتمیاندازمتابروند.بهاینترتیبشخصسومراهمنجاتمیدهم.»بهخودگفتم:

«دراینصورتزندهبودنمقطعیمیشود!  

راباالکشیدم.سپسعربدهکشانبهسمتپسرهادرنتیجهبهسرعتسرمرازیرکتمفروبردموزیپآن

«سرم!سرم!»دویدموگفتم:  

براندون،دستازشوخیومسخرهبازی»صدایشلیکخندههاییبهگوشمخورد.سپسمایافریادکشید:

«مانکن!بردار.کمک  

نمیخندند.ترسوسرمرااززیرکتبیرونآوردمومتوجهشدمکهپسرهامتوجهحقهامشدهاندوبهآ

 وحشتدرچهرشاندیدهنمیشد.

«حاالچکارکنم؟»ازخودپرسیدم:  

کریس،»یکیازآنهاکهپسریقرمزروودرشتاندامبود،یقهکتمراگرفتوبهیکیازرفقایشگفت:

«حاالچکارکنیم؟  

بهتراستاو»دیزدوگفت:پسریبلوندکهباوجودتاریکیعینکآفتابیآبیرنگبهچشمداشت،پوزخن

«راواقعًابدونسرکنیم!  

«پسبیاییدسرشراازبدنشجداکنیم!»پسرقرمزکهفشارشدیدیبهگردنمواردمیکرد،گفت:  
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«ولم..ولمکنید.دستازسرآندخترهابردارید.سریکیازرفقایخودتانرابکنید...»لکنتزنانگفتم:  

«احمق،خفهشو،دهانتراببند!»قطعکردونعرهزد:پسرقرمزموحرفمرا  

«بهتراستوادارشکنیمتاازآندرختباالبرود!»پسردیگریگفت:  

 سپسهمگیمراگرفتندوکشانکشانبهسمتدرختیتنومندبردند.

...«نه،خواهشمیکنم.وقتزیادیندارم.بایدبروممن»ملتمسانهگفتم:  

اگربهزوروادارمکنندتاازدرختباالبروم،دیگرشانسیبرایفرارنخواهمداشتونمیمیدانستمکه

 توانمشخصسومرانجاتدهمو...بعد...برایهمیشه...بهسمتدیگربرگرداندهمیشدم...

«ازدرختباالبرو.زودباش!»پسریکهکریسنامداشت،پرخاشکنانگفت:  

«نه...!»سعیداشتمخودمراازدستشاننجاتدهم،فریادزدم:درحالیکهنومیدانه  

عجلهکن،بایدبه»ولیآنهاخیلیقویترازمنبودند.پسرقرمزمومرابهسمتدرختهلدادوگفت:

«سرعتازایندرختباالبروی!  

حتمیبود.خودرابیدرنگمتوجهشدمکهچارهیدیگریندارموبهسرنوشتشومیدچارشدهام.مرگم

 مردهمیدیدموبعد...

هولناکووحشتناکیرخداد...اتفاقواقعًا  
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 فصل سی ام

«ازایندرختباالبرو.بایدبهنوکآنبرسی!»پسرموقرمزدوبارهمراازپشتهلدادوگفت:  

رهامدرحالجداشدنوُساحساسکردمشانهامتکانتکانمیخوردو...بعد...بعد...احساسکردمشان

خوردنازرویبدنماست.یکدفعهشانهامازبدنمجداشدورویزمینافتاد.وحشتزدهفریادیازگلویم

 خارجشد...

ایستادموگیجوحیرتزدهبهصحنههولناکمقابلمخیرهشدم.جسممرادیدمکهرویعلفهاافتاد.

حرکتدرگوشهایافتاد.غرقدرحیرتوناباوریبهجسممزلزدهبودم.غلتیدوغلتیدوبعدازمدتیبی  

آنقدربهآنصحنهنگاهکردمتاسرانجاممتوجهشدمچهاتفاقیافتادهاست.  

 بله،مهلتمبهپایانرسیدهبود!

یکساعتتمامشدهبود!  

منشکستخوردهبودم!  

شکست!  

وحشتزدهبهجسمبیجانخودمنگاهمیکردم.وباردیگرازجسممجداشدهبودموحاال  

صدایفریادهولناکیراازپشتسرمشنیدم.پسرهایقویوخشنچهرهباچشمانیگردشدهازفرط

حیرتبهمنخیرهشدهبودند.بهجسممنگاهمیکردندوبعدوحشتزده،سرهایشانراعقبکشیدهو

 فریادکشیدند.

ند.پسرها،مایاودوستانش.حاالهمگیجیغمیکشید  

 طولینکشیدکههمگیعقبعقبرفتندوپابهفرارگذاشتند.

آنهارامیدیدمکهفریادکشانبهسمتپایینخیابانمیدوند.پسرهابهسمتیدویدندومایاودوستانش

 بهسمتمنزلمان.
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م!هرسهشخصوحشتزدهرانجاتدادم!موفقشدم!هرسهنفررانجاتداد»باصدایبلندفریادکشیدم:

اگرچهمیدانستممهلتیکساعتهامبهپایانرسیدهاست،ولیامیدواربودمکه«موفقشدم!موفقشدم!

 نوربآنرابپذیرد.

«تاچنددقیقهدیگرپیشتوبرمیگردم!»جسممرازیربوتهایپنهانکردموباخوشحالیبهآنگفتم:  

انبهسویدرهرفتم.ازکنارخانهیآقایبنسونگذشتمووقتیبهحاشیهپرتگاهرسیدم.ازسپسدواندو

«موفقشدم!هرسهنفررانجاتدادم!»تهگلوفریادبرآوردم:  

نورب،نورب،کجاهستی؟منموفقشدم!حاال»سپسدوالشدموبهتهدرهنگاهیانداختمودادزدم:

«برگشتم!  

الیدرختاننمایانشد.هنوزنقابکریههیوالرابهچهرههمطلق،نوربرادیدمکهالبدرمیانتاریکی

 داشت.

«توانی،بپر!،ازرویپرتگاهبپر!عجلهکن!میبراندون»دادوفریادزد:برایمدستتکان  

سمتسپسیکقدمبهعقببرداشتم،خیزبرداشتموبایکپرشبهسهولتبه«بسیارخوب.»گفتم:

 دیگردرهپریدم.

«بهاینسمتخوشآمدی.»نوربدرحالیکهبهدقتاززیرنقابزدهبهمننگاهمیکرد،گفت:  

«موفقشدممنسهنفروحشتزدهرانجاتدادم.حاالمرابهداخلجسممبرگردان!»گفتم:  

«وایفقطمحضشوخی.»نوربخندیدوگفت:  

«گفتی؟منظورتچیست؟چی»بهاوخیرهشدموپرسیدم:  

وبعدباصدایبلندتریخندید.«وایفقطمحضشوخی!»اوتکرارکرد:  

«ولیتوگفتی...»ملتمسانهگفتم:  

«وایفقطمحضشوخی.»نوربباردیگرباشادمانیفریادزد:  

م.آبدهانمرابهسختیقورتدادم،درحالیکههنوزهمبهشدتمیلرزیدموبهسختیحرفمیزد  

«منظورتایناستکه...؟»باصدایخفهوگرفتهایپرسیدم:  
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سپسدودستشراباالبردونقابراازچهرهاش«براندون،متوجهجریاننشدهای؟»نوربپرسید:

 برداشت.

«نه...؟»هنگامیکهصورتشرادیدم،وحشتزدهعقبرفتموفریادزدم:  

 صورتخودمبود.

کردم!بهصورتخودنگاهمی  

«براندون،هالووینمبارک!هالووینمبارک!»نوربسرشراعقببردوخندهکنانگفت:  

 سپسباردیگردودستشراباالبردونقابدیگریراازصورتشبرداشت!

 یکنقابپالستیکی!

 وزیرش...زیرنقابهیچچیزبهجزهوانبود!

 اوسرنداشت!

 بدونسربود!

بهنظرمیرسیدصدایشازقعرچاهبیرونمیآید.«مثلتولباسپوشیدم.امسال»نوربگفت:  

حدسنزدی؟وقتیناممرابهتوگفتم:نورباندمتوجهجریاننشدی؟منفقطحروفاسمتو»سپسپرسید:

«رابههمزدموآناسمرارویخودمگذاشتم!  

 دهانمرابازکردم،ولیصداییازآنخارجنشد!

دیگر،همگیمیخندیدند.آنهاهمنقابشانرابرداشتند.بچههای  

 بیاختیارنالهایازگلویمخارجشد.

صورتهمهآنهامتالشیوازهمگسیختهبود.تکهپوستهایسبزبهاستخوانهایزردرنگآویزانبود.

 حفرههایچشمخالیبودند.آروارههایشلوولوبدوندندانبودند....

«شماهمگیمردهاید!»ایخفهوگرفتهایگفتم:باصد  
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توهمهمینطور.براندون،حاالتوهمیکیازماهستی.برایهمیشهبهماملحق»نورببهآرامیگفت:

«شدهای!  

 بهاوخیرهخیرهنگاهمیکردم.

 همگیبامنشوخیکردهبودند.

 شوخیمختصهالووین!

منداشتم.پسهرگزشانسیبرایبرگشتبهجسم  

بیاختیارآهبلندیازگلویمخارجشد.  

«خوب،هنوزهمهالوویناستمگرنه؟»بهنوربخیرهشدموپرسیدم:  

«بله!»اوگفت:  

«وماهمگیمردهایم،اینطورنیست؟»بعدپرسیدم:  

«بله!»اودوبارهگفت:  

همگیبهسمتدیگردرهبپریموپسعجلهکنید!بیایید»ضربهمحکمیبهپشتاوزدموفریادکشیدم:

«اینمرتبهکارهایواقعاترسناکیانجامدهیموهمهرابهوحشتبیندازیم!  
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 پایان

5931مرداد   

 منتظر کارهای بعدی ما باشید...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عالهقه مندا  به همکاری در تیم تای ، ویرایش و ترجمه با مراجعه به وبالگ کتابخانه وحشت آمادگی خود را 

.عالم کنندا  

 کانال تلگرام وبالگ کتابخانه وحشت: 

 

http://www.rlstine.blogfa.com/
http://www.rlstine.blogfa.com/
https://telegram.me/horror_library
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