
 

I am Not Martin 
سمت   !من مارتني ن

ر    R.L. STINEا

  از کتاب ساعت وحشت

Nightmare Hour  

  

  :مقدمه

دم ن داستان از مج ای شلك گرفت که به طور اتفاىق ش   .ا

رن  ه که فکر می کمن دل به مه زن  ٓ رای جتسم  زيی بود  ، متام  ک مج هنا 
شد؛ نیاز داشمت   .داستان من 

دم ک اتوبوس شهری ش ٓن را به طور اتفاىق در  ؟  رس . مج ه در صندىل دو 

ت بود گفت ٓهنا امسش  کی از  دم،  ال حصنب بودند و من ش روی من در  من «: رو
ن لوزه هامي را در بیاورم   ».ید در شب هالوو

دم ش ید م زيی بود که  ٓن  ن مهه ی  ٓمد. ا ىن در ذهمن به حرت در ردم . جر فکر 
شد رسناىك  ای  رستان می تواند  ک ب رس های اما د. که  ه  ن؟  ر شب هالوو

ٓمد؟  ت خواهد    ... اىص به رساغ 

  



 

ا داستان ّ   :و ام

ریده  رد، دیوارهای سزب رگ  لب  ه ام را  رستان تو ٓن ب زيی که در مورد  اولني 
ٓن بودند سرتی بود. ی  ا ، تقریبا  ک روز . ه رگ تريه ىب رو ٓسامن  به رگ 

  .رسد توفاىن

ن بود و ىس نوارهای سیاه و  ٓن روز هالوو رده بود، چون  زان  ٓو رجنی را از سقف 

سته  لواىي  نوار به مه  ادوگرهای مقواىي و فانوس های کدو روی بعىض از درها، 
  .شده بودند

ردند ات مه مكکی منی  زی ال و . اما  حىت اگر شاد مه بودند، رگ دلگري دیوارها 
ردرا تغیري می داد و تو را مغگنيهوایت  گران می  البته من شاد نبودم، .  و عصىب و 

رستان حرت  مق در ب ان پدر و مادرم از راهروی سزب طوالىن به مست ا چون در م
ردم ش گرم بود. مادر دسمت را فشار داد. می  اما دست های من رسد و عرق . دس

  .رده بودند

ٓرامی گفت گرا«: به  رای  گاه می » .ىن وجود ندارد، شاناىي  ش  مستقمي به رورو
ردند ر اكىش های خست زمني صدا می  ش    .رد و کفش ها

مي،  لوی درهای سزب رگ می گذش اده بود،هامن طور که از  پدر که به نفس نفس اف

  »...  ۱۶ب ...  ۱۴ب ...  ۱۲ب«: شامره درها را می خواند

ٓوردن لوزه ات « : مادر گفت ه » .زمحىت نداردبريون  ر گف اال صد ن مج را   او ا
دروز، گلودرد خواهی داشت«. بود   ».اما بعد خوب می شوی. رای چ



 

صدای کفش های مادر مانند ساعت در راهروی طوالىن طنني می . تق تق تق
رد . انداخت ر می  ک  زد نیه ها مرا به رسنوشت شوم خود    ... ساعىت که  مشردن 

ر  ٓهنا رشد می کمن«: دم که  ٓن ها را بريون بیاورم؟ من   ید  مادر و » !ٓخر چرا 
دیدند ٓهنا را خبندامن. پدر خ سمت  شه می توا ٓهنا . من مه ن استعدادی بود که هروقت  ا

د واقع می شد راحت نبودند. از دسمت عصباىن بودند، مف ٓهنا امروز  اما من . البته، 
شه وقىت عصباىن هسمت   . شو می کمنمه

ر رسما می خوردی «: پدر گفت اىك که هر ٓن گلودردهای وحش گر  ن، د فقط فکر 
ار می شدی، وجود خنواهد داشت ٓهنا د ش به شامره روی درها بود» .و به  . چشم ها

ورم را بريون بیاورم؟« ده های م ٓن    »اگر 

ان«: به  گفمت شان را بريون نیاورده اند، هیچ کدام از دوست هامي لوزه ها! امنی 
ن؟ ٓن مه در شب هالوو ید لوزه هامي را دربیاورم؟    »چرا من 

  ».چون خوش شاىس«: پدر گفت

  .او مه شوخ طبع بود

القه من است«: گفمت ن، تعطیالت مورد  رسیدن » !اما جشن هالوو رساندن و  من 

ٓن را از دست می دادم. را دوست داشمت اال مهه ی  . نداشمت که بفهمماهی هیچ ر . و 
ن من خواهد بود رن هالوو رسناک  ن،  ن هالوو   .ا

دم که هق هق  ه ای را ش ميم، صدای بلند  ک راهرو گذش ش  هامن طور که از ن
رد   .کنان گریه می 



 

شید و گفت ٓهی  رستان وجود دارند، شان«: مادر  ن ب دی در ا ر ز . ه های ب
ىش که چقدر خوش شاىس. ه های واقعا مریض د داشته  ه های . ید به 

ری های وخميی دارند ا ب ن  دی در ا   ».ز

ری وخميی داشت ه ای را دیدمي که ب نیه بعد، ما  د  ارلز بود. چ . امسش مارتني 
الی ختت اش نصب شده بود، خواندم بلوىي که در    .ٓن را روی 

ق ب ز ا ستادمي، مارتني را دیدم ۲۲وقىت که در مقابل در  ختت مارتني کنار پنجره . ا
اىل. بود ٓور، قرار  -که ختت من بود- ختىت  ٓن، کنار دیوار سزب هتوع  در مقابل 

  .داشت

ريه شدم دیدم  ىق  ه قد بود و چشم هاىي تريه و موهای قهوه ای . من به مه ا و او 

هی داشت و شسته بود و. سیار  اكن می داد و به  او لبه ی ختت اش  ش را  پاها
دپوش چشم غره می رفت رستار سف   .دو 

سمت«: او داد زد   »!من مارتني ن

رستاران سوزىن وجود داشت کی از  ٓستني روپوش . در دست  گر   رستار د

ار می رفت رستان مارتني لكن   .ب

  »... مارتني، خواهش می کمن «: رستار گفت

د زد ره فر سمت«: ه دو ٓورد» !من مارتني ن رستار در ش را از دست  زو . و 
شید و قدمی به عقب ر  غی  که خورد و ج   .فترستار 

گر گفت ک منونه خون می خواهمي«: رستار د   ».مارتني، ما فقط 



 

غ زد سمت«: ه ج سمت! من مارتني ن ش به ختت رضبه » !من مارتني ن و  مشت ها
  .زد

ده امي«: لند کنان گفترستار غرو ال ش ن را ق ، هردوميان ا ، ب رگشت »  .ب س  س
لوی در  ستاده اميو ما را دید که در  سوزن را پایني گرفت و قدمی به مست ما . ا

رسید د؟«: رداشت و    »شام شان داىل هس

اكن دادم   .رس 

کی ختت توست، شان«: رستار گفت ردم» گلویت چطور است؟. ٓن  مكی «: اقرار 

زيی قورت می دمه درد می گريد. درد می کند   ».هروقت که 

ا منی گذارید؟ می «: فترستار به پدر و مادرم لبخند زد و گ ٓن  چرا وسایل شان را 
زشان کنید ه کنار ختت مه می توانید استفاده کنید. توانید    ».از گن

رسیدم ادم،  ق، راه اف ست؟«: من به دنبال پدر و مادرم در ا رس  ن    »مشلك ا

ش گرفت و گفت لوی دها ش را  گش س«: مادر ا ىل  !ه ٓید که خ به نظر می 
  ».رسیده است

ان ختت ها را  رده م رستاران،  کی از  ه اكر می کنند، اما  من که  او  می خواسمت بب
  .شید

ه بود سمت صدای او . صدای او گرف ردم هنوز می توا ز می  یفم را  اما هامن طور که 
رتاض می گفت شنوم که  ا سمت«: را  گذاریدهنامي! من مارتني ن سمت!   » !من مارتني ن

ٓمد رستاران به مست ما  کی از  رده مكی کنار فت و  قه بعد،  د دق اكن . چ رسش را 
ٓرامی گفت اره«: داد و به    »!رس بی



 

ست؟« :رسیدم   »مشلكش 

رستان را به دسمت داد و گفت؟  مارتني فردا معل جرا «رستار، لباس سزب ب
ش رو دارد گاهی می انداخت گفتو د» زرگی پ رده  ان  اىل که به م ىل «: ر  او خ

گری است رده که خشص د د  قا   ».رسیده، به گاممن خودش را م

ن است که«: گفمت ن ا ظور   »... ؟ یعىن م

ٓمده، سعی می «: او مالفه ختمت را عقب زد رستان  اره از حلظه ای که به ب رس بی
ستا. کند ما را فریب دهد می خواهد ما فکر کنمي که به . رصار دارد که او مارتني ن

است ن  اه ا   ».اش

اكن می داد،  اىل که رسش را  راحىت مادر در اک است«: گفت  فکر » «.وحش
ست که معل  گر جمبور ن ست، د می کند که اگر بتواند ما را قانع کند که او مارتني ن

گريد ش صورت  ر رو   ».جرا 

ر  ٓورده اید؟«: سیدپدر  ه ی درست را  د که    »شام مطمئ

اكن داد دیت رس  ، مطمئمن«: رستار   ارلز است. ب ست که . او مارتني  م ن
سمت ن قدر می گوید من مارتني ن   ».ا

رسیدم ه معىل اجنام بدهد؟«: از او    »ید 

ٓهسته گفت رد و  ک  زد ش «: رستار رسش را به گومش    ».ریده شودید پای 

ردند ٓمد می  ق رفت و  رستارها متام بعد از ظهر در ا رای صدمني . دکرتها و  ٓن ها 
زيی انتظار دارند ه  ن که  ک لوزه چگونه اكر می کند و ا . ر توضیح دادند که 



 

ردم. مادر و پدر  موقع شام ماندند رای گفنت پیدا می  سمت از . خست حرىف  منی توا
ردن در کشم فکر    .مورد مارتني دست 

ک  اد و معده ام مانند  ارش می اف ریدن پا، پاهامي دیوانه وار به  حىت از فکر 
ٓمدگی سفت، به مه فرشده می شد   .ر

رسیده بود ن قدر    .تعجىب نداشت که او ا

ت شد سیار سا رستان  هتای . س از شام، ب ه ای را از ا سمت صدای گریه  می توا
شنوم ٓرامی در . راهرو  رستاراىن که به  دم و  صدای زگ خوردن تلفن ها را می ش

ردند   .بريون حصبت می 

مش ردم جشاع  ردماما وقىت که پدر . سعی  هناىي  ند، واقعا احساس  فکر . و مادر رف
ن است ا . ردم، امشب هالوو ردم ب. مشمن نباید این . ه تصور اشباحبعد رشوع 

د رستان شناور هس ٓشام هاىي که در سکوت در راهروی ب اىي ها و خون    .موم

ٓن را خبوامن ردم  رداشمت و سعی  سمت مترکز کمن. کتاىب  من به مهه ی . اما منی توا
رستان حساس شده بودم ري می . صداهای ب ري صدای گاری هاىي که در راهرو 

دم ک جور دستگاه. ی جنواگونهصداها. ردند را می ش ردن    .بلیپ بلیپ 

سمت سمت خبوامن. کتاب را  ىس حرف می زدم. منی توا   .ید  

ردمن ىق ام سالم  شیدم و به مه ا رده را کنار  شیدم،  من شان «: گفمت. فس معیقی 
ٓورمفردا  .داىل هسمت   ».لوزه هامي را در می 

شسته بود و جم ای مصور می خواند ٓن را  زد و . او در ختت اش  ه ی  او صف
ريه شد انه اش وجود داشت. بعد به من  رجنی مااكروىن شام روی    .لکه های 



 

ٓرامی گفمت ىن، درست است؟«: به    »تو مارت

د زد رد و فر ز  ش را  سمت«: او دها   »!من مارتني ن

ریدم و گفمت اسفم«: به عقب    ».اوه، م

رسیدم ٓن را گفمت؟«: از خودم  شسمت» ه نفهم امحقی هسمت من؛ چرا  . ر لبه ی ختمت 
الی زانومي می رسید رستان   شیدم. لباس ب سمت به پوشیدن . ٓن را پایني  منی توا

ادت کمن زي امحقانه    .ٓن 

  »حواست به جم است؟«: رسیدم

ر روی زمني انداخت» نه واقعا«: گفت است  اش مارتني حواسش به جم. و جم را 
  .اما من نه

ادی است. ٓب دهامن را قورت دادم» اوه« ري رس  ن  ردم که واقعا ا   .فکر 

سمت اكری گاهی انداخمت. کمن منی توا ش  سمت . به پاها ٓن ها زر مالفه بودند و نتوا اما 

من   .زيی بب

ِ « : مرسید   »تو به کدام مدرسه مريوی؟... ا

رد گفت رانداز می  اىل که به طور جعیىب مرا  به . من به مدرسه  مارتني منی روم«: در

گر می روم   ».ک مدرسه د

اک کرده بودم. ه وحش ز  ردم که ای اكش  او رس حصبت را  گر . ٓرزو می  اما د
ر شده بود   .د

  »ا؟«: رسیدم



 

دل «: گفت ست» واىلم شید و رشوع بع . ای بدی ن او از زل زدن به من دست 
رد ردمي و از . اسرتاحت  رادرهاميان حصبت  ما در مورد مدرسه هاميان و خواهرها و 

القه مان حرف زدمي مل ها و ورزش های مورد  ن را . ف در مورد اینکه چطور هالوو
رسناک زنداىن ش رستان  ن ب ٓب نبات . دمياز دست دادمي و در ا بعد مه در مورد 

ردمي القه مان حصبت    .های مورد 

ردن بودمي که  ال حصبت  ٓمد و گفتما هنوز در  ق  : رستاری راس ساعت ده به ا
ٓب بنوىش« ک لیوان  ری است که می تواىن  ٓخرن  ن    ».مارتني، ا

وبید و گفت ر ختت  ش را  سمت«: او مشت ها من «: گفتو  گریه » .من مارتني ن
  »!معل جرا ندارم

رد» ...خواهش می کمن « شد، مارتني؟«. رستار  حتمك به او امخ  گر    »س است د

سمت« سمت! من مارتني ن   »!من مارتني ن

اىل که به او چشم غره می رفت، جواب داد س» شد«. رستار در رد س : به من رو 
  »تو چطور، شان؟«

ٓرامی گفمت   ».نه، ممنون«: به 

ق بريون رفت ري گفت و از ا   .او شب به 

بعد به مست مارتني . من به صدای قدم های او گوش دادم که از راهرو می گذشت
  .او را دیدم که  دقت به من زل زده بود. رگشمت

ساىن هسىت که  رس و صدا منی توانند خبوابند؟«: رسید ٓن    »تو از 

رد افلگريم    »ببخشید؟«: سوال اش 



 

ٓن هاىي که «: ره گفتدو ساىن هسىت که  رس و صدا منی توانند خبوابند   ٓن  تو از 
  » نور من خوابند؟

 » ِ مش که  رس و صدا منی توانند خبوابند.. ا ٓهناىي    ».فکر کمن، از 

شید و به رسدی گفت ٓن را  گ زد و  رده چ رد بعد به  رانداز  رای حلظاىت مرا  : او 
ن خسته ام«   ».من 

ردم که اصال بتوامن خبوامب د و من صدای وها حرف می زدنرستارها در راهر . فکر منی 
کی بود زد ق ها در مهني  کی از ا دم که در  رتی را می ش اما . رسفه های مداوم د

ٓوری به رسعت به خواب معیقی فرو رفمت   .به طور شگفت 

دی را دیدم های جعیب و غریب ز   .رو

سمت  ىس که منی توا کی از خواب هامي،  ک راهرو سزب طوالىن در  منش مرا در  بب
رد زرگرت بود. دنبال می  گر، سگم از خودم  ک خواب د ش . در  او مرا  دندان ها

اكن می داد ٓن طرف  ن طرف و  لواىي تبدیل شدم که . ا کی فانوس کدو  بعد من به 
  .به اطراف قل می خورد

رستان بودم رن خوامب، من در ب رس. اما در واحض  ی را دیدم که پای ختت من من 

ستاده بود ش داشت. ا بلو در دست ها کی . او دو  سمت امسی که روی  من فقط توا
ٓن ها نوشته شده بود، خبوامن ارلز«: از    ».مارتني 

رد زان  ٓو الی ختت من  بلو را  ٓن  بلوی . رس  ٓن  هخ لبخند می زد و  اىل  بعد در
ش گذاشته بود زو گر را زر    .؛ به گوشه ای خزیدد

من  نه   .وقىت که بیدار شدم، مطمنئ نبودم که هنوز خواب می ب



 

س  شگاهی، کتار ختمت ا ٓزما د  ک چرخ  .اده بودندتدو مرد در روپوش های سف ٓن ها 
اندند   .بلند را به مست من چر

رداشت و به مهاكرش گفت هتای ختمت بود را  بلوىي که در ا ٓن ها   خودش«: کی از 
  »است

ردم گاه می  ٓن ها  ميه خواب بودم،  گیجی به   تعجب » ی؟«: من که نوز 
د؟«: رسیدم   »ه اتفاىق می اف

ان رس دادند ردند و درون ختت چر ٓرامی بلند    .ٓن ها مرا به 

رد، گفت دا می  اىل که دسمت را از مالفه  ٓن ها در  راحت اجنام می «: کی از 
  ».شود، مارتني

اىل اده بودم گفمت در من» نه، صرب کنید«: که به خفگی اف ش ردم که ب من «: سعی 
سمت   »!مارتني ن

ند ٓهنا مرا خوا ٓن را بلند خواند. کی از  م روی  رد و  گاه  ره  بلو را دو گری  : د
ارلز«   »مارتني 

  »رومي«: مهاكرش گفت

  .ٓن ها ختت مرا به مست در هل دادند

غ زدم س «: ج سمت! دنه،  زرگی مرکب شدید! من واقعا مارتني ن اه  ... او ! شام اش
ردم» !او مارتني است ق اشاره    .و به مست عقب ا

اىل حرت دادند چرخ ها روی اكىش های کف رس و . ٓن ها ختت را در راهروی 
ردند   .صدای بلندی تولید می 



 

ر گفت ن را می گوىي ٓن ها به ما هشدار«: مرد قد بلند : و ادامه داد» دادند که تو ا
ٓمدی در مورد امست دروغ رسمه می « ا  ن  ند که تو از وقىت که به ا ٓن ها گف

  ».ردی

رد مي«: مهاكرش اضافه  ک ند که اعتناىي به تو    ».ٓن ها به ما گف

غ زدم سمت«:  مهه ی توامن ج   »!اما من مارتني ن

ید گو « سمت !دهیدبش خواهش می کمن، شام  سمت! من مارتني ن من ! من مارتني ن
سمت   »!مارتني ن

سور هل دادند ٓسا   .ٓن ها ختت را به درون 

ٓورده بود ق مان بريون  اكن می داد و . در راهرو، مارتني رسش را از ا او دست 
زرگی رصش را پوشانده بود ده    .خ

سته شدند سور به رومي  ٓسا س درهای    .س

 ...  


