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د دیو و های ترسناک درمور را بترسانم. آنقدر برایش داستان عاشق این هستم که برادر کوچکم رندیمن 

روم دیو و  که هرجا می بس کنم. و همیشه با تظاهر به اینکه  افتد میکنم تا به التماس  هیوال تعریف می

 گذارم.  بینم، سر به سرش می هیوال می

 کس حرفم را باور نکرد.  یک دیو واقعی را دیدم هیچ ه وقتیکنم به همین دلیل بود ک میفکر 

کنم به همین دلیل است که هیچ کس حرفم را باور نکرد ... تا زمانی که دیگر خیلی دیر    و همچنین فکر می

  خودمان بود.  و دیو در داخل خانۀ شده بود

 تعریف نکنم.  آن بهتر است پایان داستانم را در شروع ،اما به هر حال

1من لوسی داکاسم 
ترم رندی، که شش ساله است،  تم و با پدر و مادر و برادر کوچکاست. دوازده ساله هس 

2فالز رلندبیک شهر متوسط به نام تیممتوسط که در  ۀدر یک خان
 کنیم. زندگی می 

اف این شهر چند رگذاشتند برای خودم هم معلوم نیست. در اط فالز اینکه چرا اسم این شهر را تیمبرلند

کند. و البته هیج آبشاری هم در  را برای الوار قطع نمی هاهای آن  کس درخت ل وجود دارد، ولی هیچگجن

 نزدیکی شهر وجود ندارد. 

 !برای خودم هم یک معماست ،فالز )آبشار سرزمین الوار( چرا تیمرلند ،براینابن

پرچین بلند شمشاد است که حیاط  ما یک ۀآجری در انتهای خیابان است. دور تا دور خان ۀخانه ما یک خان 

چین را هرس کند، ولی این گوید الزم است پر کند. پدرم همیشه می جدا می 3کیلین ۀ خانوادۀمارا از حیاط خان

 وقت انجام نشده است. کار هیچ

بسیار بزرگی با تعداد زیادی درخت های بلند و پیر داریم.  ک است ولی حیاط پشتیِچما کو ۀحیاط جلوی خان

جاست که من  مطبوعی دارد. و همین ۀفراس در وسط حیاط پشتی خانه داریم که سایایک درخت پیر ساس
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م و ببینم که آیا یی که کار بهتری برای انجام دادن نداشته باشم، با رندی بنشینهای دوست دارم، در زمان

 های اورا کلید کنم یا نه! ندندا توانم از وحشت می

 ترسد. ار سختی نیست. رندی خیلی آسان میالبته ک

این  هم موی سیاه صاف دارد، فقط با هرچند که یک پسر است. او - او از خیلی لحاظ به خود من شبیه است

و کمی هم  -مثل خود من -ش کمی کوتاه است خود تفاوت که موی من بلند است. اوهم نسبت به سن

 خپله.

د به آی می چشم به خیلی که است؛ سیاه و درشت چشمانش و .دارد -من مال از گردتر –رندی صورت گرد 

 سفید داریم.  بسیارخصوص اینکه هردوی ما پوست 

اما  شود. ستند، که البته موجب حسادت من میتر از مال من ههای رندی، بلند مژه که ویدگمامان همیشه می 

 کنم میبنابراین فکر  زنند. به اندازۀ او بیرون نمی موقع لبخند زدندر  مهای دندان تر است و دماغ من صاف

 جای گله و شکایت نیست.

نشسته درخت ساسافراس پیر  در سایۀو من  دو سه هفته قبل، رندی به هر حال، در یک بعداز ظهر گرمِ

 مرگ بترسانم.  تا او را تا حدشدم  بودیم و من داشتم آماده می

م دادن نداشتم! با شروع تابستان و تعطیلی مدارس، بیشتر دوستان ارا بخواهید کار بهتری برای انجراستش 

 صمیمی من به مسافرت رفتند و من تنها ماندم. 

بتوانم با او حرف بزنم ... به خصوص  که رندی معموالً خیلی غیر قابل تحمل است. ولی حداقل اورا داشتم

 بتوانم اورا بترسانم. نکهای

وری طرا زنده کنم؛ و البته  ترین دیو ها و هیوالها انم در خیالم عجیبتو می .خیل بسیار خوبی دارمتمن قوۀ  

 خیال هایم حرف بزنم که گویی موجودات واقعی هستند. بارۀدر

 نویس خوبی بشوم. شاید بتوانم وقتی بزرگ شدم رمان ن با این قوۀ تخیلکه ممامان می گوید  

 د.شدانم چه خواهم  خودم هم نمی
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 ز نیست. اتنها چیزی که می دانم این است که برای ترساندن رندی به قوۀ تخیل چندان خوبی نی

معموالً تنها کاری که باید بکنم این است که به او بگویم یک دیو کوچولو در طبقه باال در کمد او مخفی 

سفید تر از معمول می شود و سراپا  ی به سرعت رنگشدده است و می خواهد لباس هایش را بپوشد و رنش

 به لرزه می افتد. 

هایش به هم بخورند. واقعاً باور نکردنی  انبیچاره برادر کوچولویم! من حتی می توانم کاری کنم که دند

 است! 

به تنه درخت تکیه داده و کف دست هایم را روی چمن گذاشته و چشم هایم را بسته بودم. داشتم به یک 

د و پاهای بدون جورابم را خنک کردم. چمن نرم بو ی تعریف کردن برای برادرم فکر میاداستان خوب بر

 های پایم را در خاک باغچه فرو کرده بودم. کرد. انگشت می

ه پهلو دراز کشیده و یک دستش را بآستین سفید پوشیده بود. او  دی یک شلوارک خاکی و یک تیشرت بیرن

 کند.  را می دانه چمن ها دیگرش دانهگذاشته بود و با دست زیر سرش را 

تاحاال چیزی :»  زدم، از او پرسیدم ر میرا از روی شلوارک سفید خودم کنا کوچک درحالی که یک عنکبوت

 «لند فالز شنیدی؟ربخوار تیم انگشت در مورد

 «رد چی؟درمو:»  پرسید ،کرد کند و روی هم انباشته می های علف را یکی یکی می او در همان حال که تیغه

 «خوار تیمبرلندفالز. یه دیو به نام انگشت:»  گفتم

های دیو و  از این قصهبعد کنم ... مگه قول نداده بودی دیگه  خواهش می ... اوه، لوسی:» گفت یبا ناراحت

 « هیوال را از خودت در نیاری؟

 «من که از خودم درنیاوردم! اصالً و ابداً از خودم درنیاوردم ... این یکی واقعاً راسته! ولی :» گفتم

 « آره ... باور کردم!:»  سرش را باال آورد و شکلکی برای من درآورد. گفت

صادقانه حرف که تا باور کند  خیره شدماو  و به درون چشمان سیاه و گردِ« گم... باور کن راست می:»  گفتم

 «لند فالز.اده ... در همین جا ... در تیمبراین یکی واقعاً راسته. واقعاً اتفاق افت:» نم. سپس گفتمز می
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چمنی را که در دست داشت روی  نشسته درآمد. و درحالی که مشتِ وضعیترندی خود را باال کشید و به 

 «ونم.خونه و کتابای کارتونمو بخ یکنم بهتره برم تو فکر می:»  ریخت، گفت زمین می

دیزنی و  های کارتونآنها مربوط به ۀ ای کمیک و کارتونی دارد. ولی همه ابرندی کلکسیون بزرگی از کت

 ها برای او خیلی ترسناکند. های مربوط به ابر قهرمان هستند، چون کمیک 1آرچی

 ...« همسایه پیداش شد  ۀانگشت خوار، یک روز بدون هشدار، توی خون:»  گفتم

قصه را بشنود.  ۀماند تا بقی خانه نخواهد رفت و می ام را شروع کنم او به داخل وقتی قصهدانستم که  می

 « لین ها؟یک ۀیعنی خون:»  تر شده بودند پرسیدکمی گرد انشدرحالی که چشم

است که روزا به هخوار یه دیو شبگرد نیست ... از اون دیو چند ساعت بعد از ظهر بود. انگشت آره ...:» گفت

 ...«کنه که خورشید بدرخشه ... درست مثل همین حاال  ره. فقط زمانی حمله می شکار می

تقریباً در وسط آسمان آبی و بدون  کههای انبوه درخت باالی سرمان به خورشید اشاره کردم  و از میان برگ

 ابر می درخشید.

 ت باالیی آن از فرازِمقسها که  لینیک ۀخان درهمان حال بهو  ...«شکار؟  گفتی دیو روز:»  رندی پرسید

 شد، نگاه کرد. پرچین دیده می

خونه بودن. اونا داشتن شنا  3و لیال 2خواد بترسی. این ماجرا چند تابستون قبل اتفاق افتاد. بکی نمی:»  گفتم 

کنه؛ همون که همیشه  توی همون استخر پالستیکی که مامانشون براشون باد می...  دونی کردن. می می

 « !ریزه ون مینصف آبش بیر

 «وقت یه دیو اومد؟ اون:»  رندی پرسید

 یه غولِ»و صدایم را تا حد زمزمه پایین آوردم. ...«  بله! یه انگشت خوار:»  ای جدی گفتم با قیافه

 ...«  شد اونا نزدیکخوار از حیاط پشت خونه، آهسته به  انگشت
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 «از کجا اومده بود؟:»  رندی کمی به جلو خم شد و پرسید

خوار ها اینه که وقتی روی  بارز درمورد انگشتۀ ... آخه نکت دونه! کی می:»  هایم را باال انداختم و گفتم شانه

 «به رنگ چمن درمیارن. ون خودشونو دقیقاًچشن.  ها می خزن به سختی دیده می منچ

 « یعنی رنگشون سبزه؟:»  رندی دماغش را مالید و گفت

از شن که روی چمن بخزن ... وقتی  نه! فقط وقتی سبز رنگ می:»  نفی تکان دادم و گفتم ۀسرم را به نشان

رن  و به رنگ هرچیزی که روش راه می .شه رن رنگشون عوض می شن و روی پاهاشون راه می بلند میجا 

 «شه اونارو دید. درمیان ... به همین دلیله که نمی

 «چقدره؟... قدشون  خوب:» پرسید رندی متفکرانه 

تماشا کردم و و سپس آن را با تلنگر را باال رفتن یک مورچه از پایم «  ... تر از یه سگ بزرگ! بزرگ:»  گفتم

رنگ اطراف  که این دیو چقدره چون کامالً هم دونه کس دقیقاً نمی هیچ:» م به زمین پرتاب نمودم و ادامه داد

 «شه. می

خب ... بعدش چی شد؟ مقصودم اینه که چه بالیی سر :»  رندی کمی وحشت زده به نظر رسید و پرسید

 «بکی و لیال اومد؟

 ها نگاه کرد. لینیک سفید و خاکستریِ ۀو دوباره به طرف خان

کردن ...  و  بازی می داشتن آب ... دونی خوب ... اونا توی استخر کوچولوی پالستیکیشون بودن. می:»  گفتم

خوار  ن بود. دیو انگشتوبود و پاهاش بیرون از استخر کوچولو آویز کنم بکی به پشت دراز کشیده من فکر می

ی بکی رو دید که از اهای پ خزید. و یه مرتبه انگشت ا میکه دیده بشه به طرف اون بدون اینها  از روی علف

 «استخر آویزونه. ۀلب

 «خوب ... یعنی بکی اونو ندیده بود؟:»  رندی پرسید

 شود. لرزان میالبته کمی هم ی رنگ پریده و دارد کماو دیدم که  کامالً می
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 ام چهره متر آوردم و سعی کرد ه بودم صدایم را پایینتدرحالی که چشمانم را همچنان در چشمان رندی دوخ

 باشد.  سجدی و عبو

 «دید. سادگیبه این شه  نمیرو  خوار ها تانگش:»  گفتم

تناک تر جلوه دهم! سپس شبرای این که جو را وحنفس عمیقی کشیدم و به آرامی نفسم را بیرون دادم. فقط 

 داستانم را ادامه دادم.

های پاش کمی احساس قلقلک کرد. اولش فکر کرد  چیزی متوجه نشد. بعدش روی انگشت بکی ابتدا هیچ»

که سگشونه، بهش دستور داد شو توی هوا تکون داد به خیال اینزنه. کمی پا سگشونه که داره پاشو لیس می

 «دور بشه.

قلقلک نشد. بلکه شروع به سوزش  چندان ولی بعدش، دیگه:»  نفس عمیق دیگری کشیدم و ادامه دادم

سگ داره کرد  کرد. بکی سر سگشون داد زد که گورشو گم کنه. ولی سوزش پاش بیشتر شد. احساس می

 « ... جوه تیزش می دندونایای پاشو با انگشت

شروع کرد به سوزش ... خیلی شدید ... و بکی از جا :»  انگیز گفتمدوباره نفسی تازه کردم و با صدایی وهم 

 «ک کشید. و وقتی به پاهاش نگاه کرد، دید...یشو به داخل استخر کوچهابلند شد و پا

 الش را بپرسد.ؤمکث کردم و منتظر ماندم که رندی س

 «چی دید؟ ... ؟چی:»  الخره با صدایی لرزان پرسیدااو ب

 ای پای چپشدید که تمام انگشت:»  کنان گفتمانم را به گوشش نزدیک کردم. نجوادهبه جلو دوال شدم و  

 «ناپدید شدن.

آمد.  زده به نظر می مرده سفید شده بود و واقعاً وحشت مثلاز جا پرید. رنگش « نه!:»  رندی تقریباً جیغ کشید

 «این واقعیت نداره!:»  فریاد زد

 تاز بکی بخواه پای چپشو نشون:» نخندم گفتم داشتمسرم را با حالتی جدی تکان دادم و درحالی که سعی 

 «بینی! بده ... خودت می
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 «گی! داری دروغ می ... نه!:»  کنان گفت رندی تقریباً گریه

 «از خودش بپرس!:»  آهسته گفتم

های لرزان به پایم اشاره کردم  با انگشت د.شگرد  وحشت از شدت انمسپس به پای چپم نگاه کردم و چشمو 

 «رندی ... نگاه کن!-ر-ر:»  و با ناراحتی گفتم

  کردم از ته دل جیغی کرکننده کشید. نچه به آن اشاره میآ ۀردی با مشاهد

 های پای چپم ناپدید شده بودند.  تمام انگشت
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 «وای! ای»

زد، با سرعت تمام به طرف خانه  دا میصمامان را مرتب رندی دوباره نالید. سپس از جا پرید و درحالی که 

 دوید.

 خواستم به خاطر ترساندن او توی دردسر بیفتم. به دنبالش دویدم. نمی

 «رندی ... صبر کن! یه لحظه صبر کن! من چیزیم نشده!:»  خندیدم فریاد زدم درحالی که می

 کرده بودم. نیم را توی خاک مدفوهاهای پا چون انگشت البته که مشکلی برایم پیش نیامده بود. و

 فهمید چه اتفاقی افتاده است.  او باید خودش می 

 کرد. اما آنقدر ترسیده بود که فکرش کار نمی

 «باالی درخت رو بهت نشون بدم! دیوصبر کن! ... نذاشتی :»  دوباره صدا زدم

کرده بود در هم رفته بود.  ا شنید. ایستاد و به عقب برگشت. صورتش هنوز در اثر وحشتی کهر مجمله آخر

 «چی؟»گفت:

یه دیو باالی اون :»  به طرف درخت ساسافراس که لحظاتی قبل زیر آن نشسته بودیم اشاره کردم و گفتم

 «درخته ... یه دیو درختی ... خودم دیدمش!

 و دوباره شروع به دویدن به طرف خانه کرد.« گی! میدروغ :»  رندی وحشت زده فریاد زد

 « حاضرم بهت نشون بدم!:»  هایم را دور دهانم حلقه کردم تا صدایم را بهتر بشنود و فریاد زدم دست

های  باال رفتن از پلهاما او توقف نکرد و حتی نگاهی هم به طرفم نینداخت. چنان عجله داشت که موقع 

توری را پشت سرش محکم به  به داخل خانه رفت و درِ باالخرهبود زمین بخورد.  کچند بار نزدیجلوی خانه 

 هم کوبید. 
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از الی کردم، منتظر بودم تا رندی سرش را  ه در حیاط پشتی ایستاده بودم و به در خانه نگاه میکطور  همان

 ورد. اما او چنین نکرد. آدوباره بیرون در 

خوار یکی از بهترین  دم. راستش را بخواهید، دیو انگشتخندیدن کرشروع به دستم را روی شکمم گذاشتم و 

در خاک و وانمود کردن به این که دیو آنها را  پاهایم های من بود. و البته دفن کردن انگشت اختراعات

 جالبی بود! ... ۀنیز حق بود هدجویده و خور

 شد گولش زد.  حتی میارخورد و به   های مرا می ه رندی! او خیلی زود گول این حقهچاربی

کند. و این یعنی  خانه با وحشت و هیجان ماجرا را برای مامان تعریف میدر آشپزدارد و احتماالً هم اکنون 

ترش را  این که به زودی مجبورم سخنرانی دیگری که درمورد این که چقدر بد است آدم برادر کوچک

 تحمل کنم.بترساند 

 باری چه کار دیگری وجود داشت؟ولی در چنین محیط بی روح و کسالت 

بخواند. ناگهان آن دو نفر مرا به داخل خانه فرا طور ایستادم و به خانه نگاه کردم و منتظر بودم یکی از همان

 «گرفتمت!:»  م را از پشت گرفت و صدایی خفه در گوشم غریدیاهدستی شانه 

 «...  اوه!» از جا پریدم و بی اختیار گفتم:

 تهی کنم.  بلترس قاکم مانده بود از 

 یک دیو!

 افتاد.  1خندان دوستم آرون مسرۀ پا چرخیدم و به چهر ۀنشروی پا

هایم را درهم کشیده بودم سرم را به هایش جاری شد. درحالی که ابرو آرون آنقدر خندید تا اشک از چشم

 «دم!به هیچ وجه نترسی:»  گفتم دطرفین تکان دادم و با لحنی که سعی داشم عادی جلوه کن

آره، مطمئنم که نترسیدی ... :»  خندید گفت طور که می های آبی خود داد و همان آرون چرخشی به چشم

 «که فریاد کمک سر دادی!  دپس برای همین بو
                                                           
1
 Aron Messer 
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 ۀگفتم ... نشون اوهِ کوچولومن اصالً فریاد کمک سر ندادم! ... فقط یه :»  در اعتراض به او با عصبانیت گفتم

 «تعجبمه نه ترسیدنم ... فقط همین!

 «اقرار کن ... فکر کردی یه دیوه.:»  د و گفتیآرون دوباره خند

 «همچین فکری بکنم؟ یه یه دیو؟ چرا باید:»  به مسخره گفتم

 «.کنه کنی! فکر دیو تورو رها نمی چون این تنها چیزیه که تو مدام بهش فکر می:» با لحنی موذیانه گفت 

 «!شناس هم هستیدپس جنابعالی روان ... اوه:»  گفتمبه مسخره 

یکی شکلکی برایم درآورد. او تنها دوست من بود که تابستان در شهر مانده بود. پدر و مادرش قرار است تا 

ای در غرب کشور بروند. ولی فعالً اوهم مثل من توی این شهر کوچک و مرده گیر  دو ماه دیگر به منطقه

 کند تا اوقات خالی خود را پر کند. ش را میافتاده و تمام تالش

موی مجعد  نیست؟ چه کسیاما راستش را بخواهید،  بلندتر از من است.آرون حدود سی سانتی متر  

 پوشد که او ای می ست. خیلی الغر است و شلوارک خمرهاز کک و مک ا رنگ دارد و صورتش سراسر پر سرخ

 دهد.  تر هم نشان میرا الغر

نه واومدم رندی رو دیدم که داشت به طرف خ وقتی داشتم می:»  به طرف خانه انداخت و گفتآرون نگاهی 

 «ر داد و فریاد راه انداخته بود؟وط دوید ... چرا اون می

 کرد.  آشپزخانه به ما نگاه می ۀبه طرف خانه نگاه کردم و رندی را دیدم که از پنجر

 «کنم یه دیو دید. فکر می:»  در جواب آرون گفتم

:»  گفتام زد و انهشبه  یو به شوخی مشت«...دیو براش سرهم کردی! ۀچی؟ نگو که دوباره قص:» آرون گفت

 «دست از این کارات بردار لوسی!

 «یکی اون باالس!:»  خت اشاره کردم و گفتمرخیلی جدی به طرف د

 «ونه ای!تو خیلی دیو:»  آرون به طرف درخت نگاه کرد و درحالی که لبخند بر لب داشت گفت
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زشت و بدترکیب واقعی اون باالس. فکر  گم! باور کن ... یه دیوِ ولی جدی می:»  با همن لحن جدی گفتم

 «یر کرده.گکنم باالی اون درخت  می

 « !لوسی ... دست از این حرفات بردار:»  آرون گفت

زده به طرف  طور وحشت ود که باعث شد رندی اونن چیزی بود که رندی دید. همون دیو بواین هم:»  گفتم

 «خونه فرار کنه.

 «شی؟ بینی ... ببینم، تو هیچ وقت از این قصه ها خسته نمی کنی دیو می تو هرجا نگاه می:»  آرون گفت

آرون به درخت پهن و  ۀام نمایان شده بود، از باالی شان هلرزید و آثار وحشت در چهر هایم می درحالی که چانه

 «کنم ... حاضرم بهت ثابت کنم. ابن بار شوخی نمی:»  گفتم پر برگ سافراس نگاه کردم و

 «آره ... مطمئنم.:»  آرون با همان لحن کنایه آمیز همیشگی خود گفت

:»  دیوار خانه تکیه داده شده بود اشاره کردم و افزودم هو به طرف جارویی که ب« ... کنم شوخی نمی:»  گفتم

 « برو اون جارو رو برام بیار.

 «چی؟ ... واسه چی؟:»  زده پرسید آرون حیرت

 «یا نه. پایین بیاریمتونیم دیو رو از باالی درخت  بینیم که آیا می بیار ... بعد می رو  برو جارو:» گفتم

یدم به شک د لحنش همراه با تردید بود. کامالً می «را باید بخوایم این کارو بکنیم؟ه ... چاِ:»  آرون گفت

 هایم جدی است یا نه. افتاده است که آیا حرف

 «و بکنیم که تو حرف منو باور کنی.ر رابرای این باید این ک:»  خیلی جدی گفتم

های دیو رو برای رندی نگه دار ...  دونی لوسی! این قصه خودت می ولی من به دیو اعتقاد ندارم.» آرون گفت:

 «س! هاونه که بچ

 «کنی؟ باور می دیو از درخت پایین بیفته حرف منو هاگه ی:»  پرسیدم

 «شاخ و برگ. کمیجز ه فته ... البته شاید با هیچ چیزی از اون درخت پایین نمی:»  آرون گفت
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 «بینیم. اون جارو رو بیار ... بعدش میبرو حاال که مطمئنی :»  گفت

 و دوان دوان به طرف خانه رفت....«  !خیلی خوب، باشه:»  خندید و گفت

رفتم،  جارو را از دستش گرفتم و درحالی که پیشاپیش او به طرف درخت میوقتی با جارو برگشت، دسته 

 «باشه. رفتهبیا بریم ... امیدوارم دیو از باالی اون درخت جایی ن:»  گفتم

دم ... وقعاً باید از بیکاری  مزخرفات تو میاین دارم تن به که شه  باورم نمیمن که »آرون به مسخره گفت:

 «باشه!م سر رفته ا هحوصلخیلی 

البته اگر دیوه هنوز باالی اون درخت  ت از سر رفتگی بیرون میاد ...ا هدیگه حوصل ۀثانی دوتا یکی :»  گفتم

 «باشه!

برگ آن نگاه کردم. های پر اخهشدرخت رفتم و به باال و به درون  ۀزیر درخت رسیدیم. به طرف تن ۀبه سای

ممکنه :»  نیاید. افزودم تربه آرون اشاره کردم تا جلو تدسو با «... اوه ... همونجا که هستی بمون:»  گفتم

 «خطرناک باشه!

 «شوخی بسه!:»  آرون زیر لب گفت

 .«پایین بیاداخه ها اونو وادار کنم شکنم با تکون دادن  سعی می:»  گفت

 ۀروشن کنم. تو انتظار نداری که من باور کنم تو با دست براتمطلب رو  این ارزب ... ببین لوسی:»  آرون گفت

 «های لرزان از باالی درخت به پایین بیفته؟خت رو تکون بدی و یه دیو با زانوهای این در یه جارو شاخه

از کمی من ناچارم :»  به آرون گفتم ست.یکافی بلند ن ۀجارو به انداز ۀدیدم که دست«ا که نه؟رچ:» گفتم

 «... خوب ... حاال تماشا کن، باشه؟ درخت باال برم

 «م.ترس خیلی میلرزم ...  دارم می ...  اوه:» گفتبه مسخره آرون 

خت کمی طول کشید چون جارو رترین شاخه رساندم. باال رفتنم از د پاییندرخت را چسبیدم و خود را به  ۀتن

 «هم در دست داشتم. را



 
 

 
 

مورموردیو و دخرت /     آر،ال،استاین 

ت ش ح و ق  ا م ع ا پ  ی ا ت م  ی ت ط  س و ت ه  د ش پ  ی ا ت  

 

16 

 «بینی؟ مین یه دیو ترسناک اون باال:» گفت به مسخره  آرون

کنم ... کمی  .. فکر می. ها گیر کرده این باالس ... الی شاخه چرا:» م درحالی که صدایم وحشت زده بود گفت

 «عصبانیه.

 «واقعاً که خلی.:»  گفتبا لحنی استهزاآمیز آرون 

 درخت نشستم. سپس جارو را باال آوردم.  ۀروی شاخ

درخت را چسبیده  نۀدست آزادم محکم تبا م. سپس درحالی که دبعدی باال بر ۀجارو را تا شاخ ۀنوک دست

 باالیی کوبیدم. ۀمحکم به شاخ ... و مدداد باال بر م اجازه میجارو را تا آنجا که قدّچوب بودم، 

 موفقیت!

فریاد  ،های درخت دیو از میان شاخه فروافتادنکند. با  پایین نگاه کردم تا ببینم آرون چه میبه به سرعت 

 او فرود آمد. ۀروی سیندرست خراش ترس از گلویش خارج شد. دیو  گوش
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 فرو افتاد، درواقع، دیو نبود. آرون سینۀ خوب ... چیزی که با صدای آرام روی

 قدیمی پرنده بود که زاغ های آبی حدود دو بهار قبل روی این درخت ساخته بودند.  ۀیک الن

 انتظار چنین چیزی را نداشت، کم مانده بود از ترس زهره ترک شود.  ولی آرون که اصالً

 «!دیدی ترسیدی؟:»  رو به او کردم و گفتم ،پس از پایین آمدن از درخت

های صورتش واقعاً  شد کک و مک میبود که همین امر باعث   سرخ شدهکامالًرو به من غرید. صورتش 

 «تو و اون دیوت!:»  د. با عصبانیت گفترسنعجیب به نظر 

خودشان  ۀاین درست همان چیزی بود که مارم حدود ده دقیقه بعد بر زبان آورد. آرون دقایقی بعد به خان

 شتم.رفت و من به آشپزخانه رفتم و یک قوطی نوشیدنی از یخچال بردا

خانه ظاهر در چشمان، میان چارچوب در آشپززدید. مادرم با آثار خشم در صورت و نگاهی سرد  سدرست حد

 شد.

 را ارائه دهد.  «نبینم رندی را بترسانی  »های  از آن سخنرانی دیگر دیدم حاضر است یکی کامالً می

دهم. کل مطلبی که  ایش گوش میه کردم که به حرف می دخانه تکیه داده بودم و وانموبه پیشخوان آشپز

افم ممکن است آسیبی دائمی بر روی روح و روان برادر ب گفت این بود که قصه هایی که من سرهم می می

ارد و من باید رندی را تشویق به شجاع بودن بکنم و نه این که اورا از این ذکوچک و ظریفم باقی بگ

 شده باشد.بترسانم که در هر گوشه ای ممکن است یک دیو مخفی 

 « ز صبح، زیر پرچین دیدم!وولی مامان ... من یه دیو واقعی، همین امر:»  گفتم

رانی  خواستم سخن ه این خاطر بود که میکنم فقط ب دانم که چرا این حرف را زدم. فکر می خودم هم نمی

 مامانم را قطع کرده باشم.
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هایش را در هوا تکان داد و آهی کشید. مامان موهایی صاف، سیاه و براق  او واقعاً عصبانی شده بود. دست

. دارد ریفظ و کوپک اغمد یک و – گربه چشمان لثم –دارد؛ مانند رندی و خود من. و چشمانش سبز است 

بینم که آماده چنگ  ای می در نظرم او را گربه کند می شروع من برای را هایش سخنرانی این از یکی هربار

 انداختن است. 

 اشتباه نگیرید. مادرم خیلی زیباست. مکن خواهش می

ن کنه ای کنم. بابات فکر می امشب که پدرت بیاد خونه راجع به ان موضوع باهاش صحبت می:»  مامان گفت

ها ولی من اینقدرشه.  از سرت رفع میتوهم در رابطه با دیو فقط یه دوره کوتاه از زندگیه که به زودی 

 «مطمئن نیستم.

 «همه زندگی یه دوره کوتاهه!:»  زیر لب گفتم

 ام. ولی مادرم فقط خیره به من نگاه کرد.  م جمله خیلی جالبی بر زبان آوردهفکر کرد

 تاخیر خواهم داشت.  1خوانی رنجر ها که اگر عجله نکنم برای جلسه کتابسپس به یادم انداخت 

 گفت. قرار مالقات من برای ساعت چهار بود.  تم. مادرم درست مینگاهی به ساعتم انداخ

ها یک برنامه کتابخوانی تابستانی در کتابخانه عمومی شهر بود که مادر و پدرم مرا وادار کتاب خوانی رنجر

خواهند من وقتم را در طول تابستان هدر دهم و اگر در  کرده بودند در آن شرکت کنم. آنها گفتند که نمی

برنامه کتابخوانی شرکت نکنم، تمام تابستانم هدر خواهد رفت. و اگر در این برنامه شرکت کنم، حداقل این 

 تعدادی کتاب خوب و مفید خواهم خواند. 

 2ای یک بار به دیدن آقای مورتمن کند که من باید هفته رتیب عمل میها به تاین برنامه کتاب خوانی رنجر

مون کتابی که در مسئول کتاب خانه بروم. و همچنین ناچارم گزارشی کوتاه ارائه داده و چند سوال اورا پیرا

 ام پاسخ دهم. و برای هر کتابی که بخوانم یک ستاره طالیی دریافت کنم. این هفته خوانده

                                                           
1
 Rangers 

2
 Mr.mortman 
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 جز یک کتاب زنم این جایزه چیزی کنم. حدس می ای دریافت می اگر شش ستاره طالیی بگیرم، جایزه

 را وادار به کتاب خواندن کند.  ای است که ما نباشد! ولی به هر حال، وسیله

خوانند مطالعه کنم.  ترسناک را که دوستانم این روز ها می ۀهای قص خواستم تعدادی از همین کتاب م میخود

ارت دیگر کتاب های ولی به هیچ وجه میسر نبود. آقای مورتمن اسرار دارد ما کتاب های کالسیک یا به عب

 قدیمی را بخوانیم. 

هایم را بپوشم.  و به طرف اتاقم دویدم تا اسکیت« روم. با اسکیت می:»  با مشاهده تنگی وقت به مادرم گفت

و « به نظرم بهتره پرواز کنی.:»  مادرم گفت هایم را بپوشم. به طرف طبقه باال دویدم تا اسکیتهمانطور که 

 «خواد بارون بگیره! هی! به نظر میاد می:»  ثانیه ای بعد افزود

رسید مادرم همیشه درحال گزارش وضع هواست. از جلوی اتاق رندی گذشتم. رندی در اتاقش در  به نظر می

های  داشت طبق معمول یکی از همین بازیهای کشیده.  اغ های خاموش و پردهرتاریکی نشسته بود؛ با چ

 کرد. کامپیوتری را بازی می

را بستم نگاهی به ساعت انداختم و دیدم که فقط پنج دقیقه  هایم را پوشیدم و بند آن ها اسکیت یوقت

فرصت دارم تا خود را به کتاب خانه برسانم. خوشبختانه کتاب خانه فقط شش یا هفت بلوک با ما فاصله 

 داشت.

. و این به آن مفهوم به هر حال توی دردسر بودم. فقط توانسته بودم چهار فصل از هاکل بریفین را بخوانم

هایم  ا از قفسه کتابرام. کتاب  د کنم که گویی تمام آن را خواندهبود که باید طوری برای آقای موتمن وانمو

 برداشتم. یک کتاب جلد شومیز نو. 

ام.  حات را خواندهتعدادی از صفحات نزدیک به انتهای کتاب را دست مالی کردم تا به نظر برسد آن صف

 با البته که –ام گذاشتم. سپس به طرف طبقه پایین به راه افتادم.  را همراه یک جفت کتانی توی کوله کتاب

 در قدیمی ساختمانی در کتابخانه. رفتم شهر عمومی خانه کتاب سمت به و – نبود راحتی کار کردن اسکیت

 . داشت قرار فالز تیمبرلند جنگل حاشیه
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داری اهدا ش چون وارثی نداشت، آن را به شهرتعلق داشت که پس از مرگاین خانه قبالً به یک زاهد پیر 

 خانه اختصاص داد. بود و شهر داری هم آن را به کتابکرده 

است ولی بچه ها چنین مطلب هایی را برای هر خانه قدیمی  حگفتند این خانه پر از اشبا ها می بعضی از بچه

تابخانه از هر لحاظ شبیه یک خانه اشباح زده بود. ساختمانی گویند. ولی راستش را بخواهید ک دیگری نیز می

کرد، از خود  می نماییروانی آن بین دو دود کش سنگی خودسه طبقه و بلند با نمای تیره رنگ بود. شی

خت ها مخفی کرده بودند. رتر بود.  وضعیت خانه طوری بود که انگار آن را پشت د رنگ ساختمان هم تیره

 ر سایه قرار داشت ... و داخل آن همواره سرد و تاریک بود. ساختمان همواره د

 ردند. ک غژ میزکی که شهر داری نصب کرده بود غژهای نا اختمان، کفپوش های کهنه زیر موکتدر داخل س

تابید. و قفسه های چوبی  های آن که ارتفاع زیادی تا کف اتاق ها داشتند، نور اندکی به درون می از پنجره

 پوشاندند. باً تا سقف را مییتقرکتاب خانه 

گرفتم همیشه این احساس در من به  وقتی در راهرو باریک بین دو ردیف قفسه بلند و تیره رنگ قرار می

 ود له کنند. خخواهند به سمت من حرکت کرده و مرا میان  آمد که قفسه ها می وجود می

ند اهد خواهند آمد، مرا در خود خوووی من فرهمیشه با این احساس ترسناک رو به رو بودم که قفسه ها بر ر

 پیچید و برای همیشه در تاریکی مدفون خواهم شد؛ مدفون در زیر هزاران کتاب های قدیمی و خاک گرفته. 

 ولی البته که این احساس احمقانه است. 

قدیمی بود؛ بسیار تاریک و نمور و بسیار پر  رایای بس بطه با کتابخانه این بود که خانهتنها چیز مطمئن در را

سر و صدا. مثل آنچه که آدم از یک کتابخانه انتظار دارد تمیز نبود. در هر گوشه و کنار آن تار عنکبوت و  

 شد. غبار مشاهده می

 کرد تا فردی دوست داشتنی به نظر آید ... ولی خود او زنم آقای مورتمن نهایت تالش خود را می حدس می

 عجیب و وهمناک بود.  هم
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آمد.  هایش همیشه خیس به نظر می ه او متنفر بودیم این بود که دستها بیشتر از همه دربار بچه چیزی که ما

زد  شد با آن چشم های کوچک و تیله مانند و سر طاس و کدو شکلکش لبخندی می وقتی با آدم رو به رو می

فشرد. و دستش همیشه خیس بود. وقتی کتاب را ورق  میآورد و محکم دست آدم را  ا جلو میو دستش ر

ماند. روی میزش همیشه یکی دو برکه کوچک حاصل  زد اثر انگشتان خیسش روی گوشه اوراث باقی می می

 شد. از جای دست های خیسش بر روی روکش چرمی میز دیده می

ای  ه قیافهیاه ریز کس آقای موتمن مردی کوچک اندام و خپل بود. با سری طاس و براق و دو چشمان

 بخشید.  انگیز به او می وهم

ن حرف اکرد نجوا کن صدایش نیز تیز و خش دار بود. خودش که از این وضع آگاه بود تقریباً همیشه سعی می

رسید. اصالً بد طینت و خشن نبود. مهم تر از همه ...  بزند. اصالً آدم بدی نبود. تا حدودی بچه به نظر می

 م وجود عاشق کتاب بود. عاً با تماقوا

 توان گفت این بود که کمی عجیب بود.  ش میا هتنها چیزی که دربار

رسد بر فراز میز بسیار بزرگش سایه انداخته  نشست که به نظر می طوری روی صندلی چوبی بلندش می

حدود  است. همیشه یک قابلمه آلمینیومی در کنار میزش وجود داشت. در داخل آن چند الکپشت کوچک در

کرد. گاه  یک اینچ آب درون قابلمه در حرکت بودند. یک بار شنیدم که آنهارا دوستان خجالتی خوبم صدا می

داشت تا الکپشت خود را در الکش پنهان کند.  داشت و آنقدر نگه می یکی از آنها را از داخل ظرف برمی

به آرامی آن را به داخل ظرف  رنگ و تپلش نقش بسته بود، رحالی که لبخند رضایت بر صورت بیسپس د

 گرداند. برمی

ان حیوان خانگی مسئله عجیبی وظر من، داشتن الک پشت به عننهایش بود. از  کپشتالاو واقعاً عاشق 

کنم در سمت دیگر  دهند! من همیشه سعی می نیست. مشکل اینجاست که فقط الک پشت ها کمی بو می

 شینم. نپشت ها، بتوانم دور از الک  میز او و تا انجا که می

خانه کتابجلوی  خنک ماشین رویِ ۀخوب ... با سرعت به طرف کتاب خانه اسکیت کردم. وقتی وارد سای

پله سنگی نشستم و اسکیت هایم را از پایم  ویشد. ر خیر داشتم. هوا داشت ابری میأشدم، فقط چند دقیقه ت



 
 

 
 

مورموردیو و دخرت /     آر،ال،استاین 

ت ش ح و ق  ا م ع ا پ  ی ا ت م  ی ت ط  س و ت ه  د ش پ  ی ا ت  

 

22 

اسکیت هایم را در دست داشتم، از در کتابخانه هایم را پوشیدم و درحالی که  درآوردم. سپس به سرعت کتانی

 د شدم. روا

کردم، اسکیت هارا کنار  ز میان دو ردیف قفسه های بلند و تیره در سالن اصلی عبور میادر همان حال که 

دیوار انداختم و به سرعت در باریکه بین دو ردیف قفسه، به سمت میز آقای مورتمن که در انتهای راهرو بود، 

 شتافتم. 

هایی که با یک مهر الستیکی  الفاصله سرش را از روی توده کتابآقای موتمن بالفاصله صدای مرا شنید و ب

 مشغول مهر کردن آن ها بود برداشت. چراغ سقفی باعث شده بود سر طاسش مثل المپ بدرخشد. 

 «شه! تموم میسالم لوسی! همین اآلن کارم :»  لبخندی زد و با همان صدای تیز و جیرجیر مانندش گفت

من هم سالم کردم و روی صندلی تاشو جلی میزش نشستم و به تماشای او که مشغول مهر کردن کتاب ها 

 کرد. پشت هایش بی شباهت نمی بود پرداختم. یک بلوز یقه اسکی که اورا به الک

طرف من رف من رو کرد. روی میز به طالخره پس از نگاهی که به ساعت بزرگ روی دیوار انداخت به اب

ها در این هفته چه کتابی را خوانی رنجر وسی، تو قرار بود در برنامه کتابخوب ... ل:»  دوال شد و گفت

 «بخونی؟

 رنگ میز دیدم. های خیسش را روی رویۀ تیره جای انگشت

 «ه ... هاکلبری فین.اِ:»  هایم گذاشتم و گفتمبیرون کشیدم و و آن را روی زانو هلکتابم را از داخل کو

بله بله ... کتاب بسیار خوبی :»  آثای مورتمن نگاهی به کتاب شومیزی که روی زانوهایم بود انداخت و گفت

 «است ... توهم موافقی؟

 «ارم.ذآه، بله ... واقعاً از خواندنش لذت بردم. من ...درواقع نتونستم اونو زمین ب:»  به سرعت جواب دادم

 ارم!ذرا برنداشته بودم که بخواهم زمین ب این حرفم چندان هم دروغ نبود. هرگز آن

 «فین از چه چیزی بیشتر خوشت اومد؟ در مورد هاکلبری» آقای مورتمن لبخندی زد و گفت:
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 «.. . توصیف هاشاز خوب ... اه ... :»  جواب دادم

آن،  داده شد توی جیب تی شرتم گذاشتم. و البته همراه با هایی را که به منستاره طالیی کتابخوانی رنجر

به قلم ماری  1اشتاین کفران کتاب –کنون در کوله پشتی ام بود ایک کتاب جدید دریافت کرده بودم که 

 .2شلی

ندی بخوانم. اشتاین را برای ر کهایی از فران اید بد نباشد قسمتش:»  همراه با لبخندی موذیانه به خود گفتم

 ش از ترس به هم بخورند!یها شاید باعث شود دندان

شد، مخفی  ا افزوده میجهای باران زا، که هر لحظه بر تراکم آنعصر گاهی کم کم داشت پشت ابرشید خور

ام. به طرف کتابخانه  هایم را در کتاب خانه جا گذاشته رسیده بودم که یادم افتاد اسکیت شد. تقریباً به خانه می

رسید در آنجا  ن آنجا به نظر میبرگشتم. مطمئن نبودم کتابخانه تا چه زمانی باز خواهد بود. آقای مورتم

خواست اسکیت  تنهای تنها باشد. امیدوارم تصمیم نگرفته باشد کرکره را زود پایین بکشد. اصالً دلم نمی

 های نو و تازه خود را در آنجا باقی بگذارم. 

ودند. در نم ایستادم و به ان کتابخانه قدیمی خیره شدم. با آن پنجره های تیره، که همچون چشمانی باز می

 رسید ساختمان نیز یه من خیره شده است.  میان سایه ها به نظر می

ای که خواستم آن را باز کنم، اندکی تردید کردم. ناگهان احساس لرز  های سنگی باال رفتم و لحظه از پله

 عجیبی به من دست داد. 

 ایه ها بود؟ سآیا این لرزش ناشی از ورود به درون 

 بود. ولی نه ... چیز دیگری

 احساس مسخره ای داشتم ... احساسی ناخوشایند!

 رف اتفاق باشد.شه بدی در ثل این که حادثشوم. درست م من گاه دچار چنین حالتی می

                                                           
1
 frankenstine 

2
 Ary shelley 
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باز کردم و قدم به درون تاریکی افکار ناخوشایندم را از خود دور کردم و در قدیمی و کهنه را فشار دادم و 

 . نمناک کتابخانه گذاشتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

مورموردیو و دخرت /     آر،ال،استاین 

ت ش ح و ق  ا م ع ا پ  ی ا ت م  ی ت ط  س و ت ه  د ش پ  ی ا ت  

 

25 

 

یک رقصیدند.  هایی را دیدم که روی دیوار مقابل می رفتم، سایه به طرف سالن اصلی می در همان حال که

 کردند. شاخه درخت با سروصدا به پنجره غبار گرفته برخورد می

رسید و کتابخانه در سکوتی اسرار آمیز  ز صدای غژعژ کفپوش در زیر پایم، صدای دیگری به گوش نمیجبه 

 تاک ساعت دیواری بود.  کفرو رفته بود. وقتی وارد سالن اصلی شدم، تنها صدایی که شنیدم صدای تی

 د و گذشت.یاموش بودند. فکر کردم چیزی از روی پایم خزچراغ ها همه خ

 یک موش؟

 ایستادم و به پایین نگاه کردم. 

 یک قفسه گیر کرده بود. ۀود که به پایبابری گردگیری قفسه های کتابخانه  ۀفقط یک گلول

فته است! هیچ اوه، لوسی ... این فقط یک کتابخانه قدیمی و غبار گر:»  با حالتی سرزنش آمیز به خودم گفتم

 «چیز ترسناکی در رابطه با آن وجود ندارد! اجازه نده قوه تخیلت تورا با خود ببرد و به دردسر بیندازد!

 دردسر؟

ام  ام، گرهی هم در سینه شی مالیم ولی پیوسته در عمق معده: مال همچنان احساس عجیب را داشتم

 کردم.  احساس می

 اتفاق است!یک چیز درست نیست. یک چیز بدی در شرف 

توانستم برای  گویند. این بهترین توصیفی بود که می می «حس پیش بینی حادثه»مردم به این احساس 

 احساسی که در آن لحظه داشتم پیدا کنم. 

هایم را همان جایی که گذاشته بودم پیدا کردم. آنهارا برداشتم و مشتاق برای خروج از آن مکان  اسکیت

رفتم، ولی به دلیلی  ه راه افتادم. با قدم های بلند به طرف در خروجی میتاریک و وهمناک به سرعت ب
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نامعلوم سعی داشتم روی نوک پنجه راه بروم. در این لحظه، صدایی باعث شد تا بر جا میخکوب شوم. نفسم 

 را در سینه حبس کردم و گوش دادم.

 فقط صدای یک سرفه بود.

دیدم که بر روی میز تحریرش سایه انداحته  تمن را میری موباریک انداختم. آقا ونگاهی به انتهای راهر

است. خوب ... درواقع قادر بودم قسمتی از اورا ببینم ... یک دست، قسمتی از صورتش و آن هم فقط وقتی 

 شد. به سمت چپ متمایل می

شد.  میک ساعت دیواری از آن سمت اتاق شنیده اک تتیهمچنان نفسم را در سینه حبس کرده بودم. صدای 

 کرد.  ریرش به درون و بیرون سایه های ارغوانی حرکت میحصورت آقای موتمن در پشت میز ت

را روی زمین اند. آهسته و بی سروصدا آنها  ردم اسکیت هایم به شدت سنگین شدهناگهان احساس ک

 ام بر من غلبه کرد و یکی دو قدم به سمت جلو برداشتم.  گذاشتم. سپس کنجکاوی

ق تر یرفتم سایه ها عم کرد. آواز برایم آشنا نبود. هرچه جلوتر می ن آوازی را زیر لب زمزمه میآقای مورتم

دقت نگاه کردم و دیدم که آقای مورتمن یک ظرف شیشه ای بزرگ را  هشدند. از تاریکی بین قفسه ها ب می

 ارد. ایت آمیز بر لب دضبودم که ببینم لبخندی ر کدر دست هایش گرفته است. آنقدر نزدی

 درحالی که سعی داشتم دیده نشوم جلو تر رفتم. 

دهد، حتی وقتی آنها هیچ  انگیزی به من می آید. احساس هیجان ا کردن خوشم میسوسی دیگران رامن از ج

دانند که  بیند مشغول تماشای آنهاست و آنها نمی کار عجیب یا جالبی هم انجام ندهند. همین که آدم می

 کند.  کسی مواظبشان است هیجان ایجاد می

فاع ا در مقابل خود و در ارتکرد ظرف شیشه ای ر آقای مورتمن درحالی که همچنان زیر لب زمزمه می

چند تا مگس چاق و چله :»  خود گفت یزِا صدای تباش قرار داده بود و شروع به باز کردن آن است.  سینه

 « ... برای دوستان خجالتی خوبم

 ای حاوی مگس بود.  شیشهپس ظرف 
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های بارانی بر روی خورشید عصر گاهی، اتاق بسیار تاریک تر شد. نوری که از با سایه انداختن ابر نناگها

ای مورتمن و میز عظیمش را پوشاندند، چنان که قتابید کم شد. سایه های خاکستری آ پنجره به درون می

 شیده شده باشد. کگویی پتویی بر روی او 

 الک پشت هایش غذا بدهد. ه شد ب دیدم که آماده می گاه خود در میان قفسه ها، او را میاز مخفی

 ولی نه، صبر کنید!

 یک چیز درست نبود!

 پیوست.  ششم و احساس پیش بینی خطرم داشت به واقعیت می حس

 چیزی عجیب در شرف اتفاق افتادن بود!

در همان حال که آقای موتمن سعی داشت در شیشه ای را باز کند، چهره اش شروع به تغییر کرد. سرش در 

ده چشم های باالی یقه اسکی بلوزش شروع به بزرگ شدن کرد؛ مثل بادکنکی که بادش کنند. با مشاه

ریزش که از سرش بیرون زدند نفسم در سینه ام گیر کرد. چشم هایش لحظه به لحظه بزرگتر شدند تا جایی 

 تابید بازهم کمتر شد.  که اندازه توپ تنیس بودند. نوری که از پنجره به درون می

قادر نبودم همه چیز را  کردند. اکنون سراسر اتاق پشیده از سایه های سنگین بود ... سایه هایی که حرکت می

 دیدم.  یبه خوبی ببینم. مقل این بود که همه چیز را از پشت هاله ای از مه م

آورد،  آقای مورتمن حتی پس از آن که سرش به اندازه ای بزرگ شده بود که فکر کنم گردنش را به درد می

 زده بودند.  کرد. چشم هایش مثل چشم های حشرات از حدقه بیرون بازهم زیر لب زمزمه می

و سپس دهانش شروع به تغییر کرد. لب هابش از هم باز شدند و دهانش مثل یک چاله سیاه و بزرگ روی 

آن سر بزرگ و وحشت انگیز درآمد. اکنون صدای آواز خواندن آثای موتمن بلند تر شده بود. صدایی ترسناک 

وی زمین انداخت. در شیسه ای در اثر و عجیب، بیشتر شبیه زوزه جانوران. در ظرف شیشه ای را کند و ر

 یجاد کرد. امیز صدای بلندی  ۀبرخورد با روی
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برای این که بهتر ببینم کمی به جلو خم شدم. خوب که دقت کردم دیدم آقای مورتمن دست خپل خود را در 

رون مشت مگس را از درون شیشه بی کشنیدم. ی برد. صادی بلند وزوز را از درون شیشه می شیشه فرو می

 آورد. . یک مشت مگس ار شیشه بیرون آورد. 

 دیدم.  چشم هایش که بیش از پیش گشاد شده بودند می

 دیدم.  و آن سوراخ سیاهی که به جای دهانش به وجود آمده بود می

دستش را مدتی کوتاه توی قفس الک پشت ها گرفت. مگس هارا که به شکل نقطه های سیاه بر روی 

دم. تعدادی از آنها به کف دستش و تعداد دیگر به انگشت های چاقش چسبیده دی دست هایش بودند می

 بودند.

 خواهد به الک پشت ها غذا دهد.  یمینیومی ببرد. فکر کردم موفکر کردم قصد دارد دستش را داخل ظرف آل

 ولی او مشت پر از مگس را در داخل دهان خودش چپاند. 

ذاشتم تا جلوی حالت تهوع خود را بگیرم. و یا صدای جیغ چشم هایم را بستم و دستم را روی شکمم گ

 کشیدنم را ...

 تبید.  ه بودم ولی قلبم به شدت میدنفس را در سینه ام حبس کر

هایم  فشارد. چشم ی مرا در آغوش خود میرسید سیاهی عمیق کردند. به نظر می سایه ها در اطرافم حرکت می

 خواستم فریاد بکشم. مگس دیگر بود. میرا باز کردم. او مشغول خوردن یک مشت 

 خواستم فرار کنم.  می

 آقای مورتمن یک دیو است.  شدممتوجه 
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 ر بربه نظر رسید سایه ها از من دور شدند آسمان بیرون پنجره روشن تر شد و یک مثلث خاکستری رنگ نو

هایم را باز کردم، متوجه شدم در تمام مدت نفسم را نگه داشته بودم احساس  میز آقای مورتمن تابید. چشم

 می کردم سینه ام می خواهد منفجر شود. به آرامی نفسم را بیرون دادم و سپس دوباره نفس عمیقی کشیدم.

هایم  به طرف خروجی رفتم. کتانین دوان سپس بدون این که دیگر به انتهای سالن نگاه کنم، چرخیدم و دوا

 دادم. نمی یاهمیت ولی کرد می غژغژ کفپوش روی

 شوم! جاخارج ازاین تر سریع بایدهرچه

دست هایم  دویدم. نگی پایین رفتم. با تمام سرعت میهای س جی را باز کردم و به سرعت از پلهچفت درِ خرو

 اهتزاز بود.سرم در یاهم پشتخوردند و موی س وار در دو طرفم تکان می دیوانه

 بودم. شده دور خیابان یکاز بیش که ایستادم زمانی فقط

 ید آرام گیرد.کوب ندم تا تپش قلبم که همچون طبل میسپس در پیچ خیابان روی جدول ولو شدم و منتظر ما

د. یک زا دوباره روی خورشید را پوشاندند. آسمان به رنگ کبود مایل به زرد در آمده بو ابرهای تیره باران

شین نشسته بود صدایم زد ولی ماشین استیشن از مقابلم گذشت. یک بچه ظاهراٌ همسال خودم که عقب ما

 خودندادم. به راهم سرم بلندکردن زحمت

 بود. کتابخانه ماننددرون سایه صحنه داشتم رویم پیش که تنهاچیزی

 است!دیو یک مورتمن آقای

 شدند. تکرارمی درذهنم مرتب کلمات این

 رهای سیاه باالی سرم انداختم.تواند حقیقت داشته باشد و نگاهی به اب :چنین چیزی نمی دل گفتمدر 

 تواندباشد. نمی هیچ جزاین ام شده خیاالتی من

 ام. دهکر حتماٌاشتباه تاریک هادرکتابخانه سایه باوجودآن

 بود! تصویرخیالی و خیال حتماٌیک دیدم آنچه

 نبوده. تخیلم قوه حتماٌحاصل

 نیمروزی! احمقانه کابوس یک یاشایدهم

 نه! فریادکشید: بلنددرذهنم صدایی
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که چشم هایش از کاسه بیرون ! خودت دیدی بزرگ شدن سر آقای مورتمن را دیدینه لوسی! تو خودت 

 کردند. شدن بزرگ به هاشروع قورباغه چشم جستندوهمچون

گذاشت و خودت آواز  می ه دهانای ب تو خودت دیدی که او مشت مشت مگس ها را از داخل ظرف شیشه

 را...شنیدی.او شاد

هم نه با یک دست، بلکه با هر  آن ... گذاشت ور مشت مشت مگس ها را به دهان میخودت دیدی که چط

 دودست!

 باشد.خود شام خوردن شغولموشایداوهنوزآنجا

دی حقیقت داشت. تو همه آنها را اما آنچه که تو دی اتاق تاریک بود و پر از سایه های گوناگون... ولی لوسی،

 دیدی!

 است!دیو یک مورتمن آقای

 سرماکردم. چکیدواحساس سرم روی باران چندقطره ازجابلندشدم.

 «ت!اسدیو یک مورتمن آقای»بلندگفتم: یباصدای

مسئول :» دانستم که باید ماجرا را هرچه زودتر با پدر و مادرم در میان گذارم. تصمیم گرفتم به آنها بگویم می

 «دیواست. یک کتابخانه

 شود؟ نمی که کسی چه شوند...ولی می آنهاشوکه البته

دویدن به  ام فرو ریخت. شروع به حس کردم و سپس یکی دیگر روی شانهقطره دیگری باران را روی سرم 

 ایستادم. که بودم کرده راطی ازخیابان کردم.تقریباٌنیمی خانه طرف

 بودم. جاگذاشته درکتابخانهآنهارا دوباره هایم!من اسکیت

ا هر دو دست کنار زدم. سعی برگشتم. موجی از هوای سرد موهایم را روی صورتم پریشان کرد. موهایم را ب

 بکنم.باید چه که بگیرم تصمیم داشتم

ن روی پیشانی داغم احساس خوبی باریدند. قطرات سرد بارا سفالت خیابان فرو میآقطرات باران به آرامی بر 

 بخشید. می من به

ای فراوانی به راه خواهم تصمیم گرفتم به کتابخانه برگردم و اسکیت هایم را بردارم. این بار سر و صد

 است. شده واردکتابخانه کسی کهبفهمد مورتمن آقای که کنم می انداخت.کاری

ناٌ جلوی من فکر کرده بودم اگر او بفهمد که کسی به کتابخانه آمده است، رفتار عادی خواهد داشت. مطمئ



 
 

 
 

مورموردیو و دخرت /     آر،ال،استاین 

ت ش ح و ق  ا م ع ا پ  ی ا ت م  ی ت ط  س و ت ه  د ش پ  ی ا ت  

 

31 

سرش همچون بادکنک بزرگ  دهد که چشم هایش از کاسه بیرون بزنند و خورد. و اجازه نمی مگس نمی

 شود.

 بود؟همینطورخواهدآیاواقعاً ولی

رده باران به ساختمان قدیمی وقتی دوباره کتابخانه در دیدرس قرار گرفت ایستادم. تردید داشتم. از پشت پ

 خیرهشدم.

 .یایمب هایم اسکیت برداشتن برای پدرم اهمراهردفو شایدبایدصبرکنم

 ترنبود؟ کارعاقالنه آیااین

 کردم. و باید همین کار را می هایم را بردارم. خواهم همین االن اسکیت ولی نه. تصمیم گرفتم که می

نها کسی بودم که آنقدر سرش من معموالٌ دختر شجاعی هستم. یک بار یک خفاش وارد خانه ما شد. من ت

 کند.فرار تاازخانه بالکردمدنرا آن گیری وباتورپروانه فریادکشیدم

و نه »لند به خود دلداری دادم:من نه از خفاش می ترسم، نه از مار، و نه از هیچ حشره ای دیگر. و با صدای ب

 «دیوی! ازهیچ

باید سرو صدای گفتم  وقتی از پله های کتابخانه باال می رفتم باران شدیدتر شده بود. مرتب به خودم می

:لوسی بهتر است آقای  گفتمفراوانی به راه بیندازم تا آقای مورتمن بفهمد که کسی اینجاست. به خود 

 ای. برگشته اسکیتهایت برداشتن برای اوبگوکه راصدابزنی!به مورتمن

 مطمئناٌ اگر بفهمد که تو اینجایی اجازه نخواهد داد که او را در قالب دیو ببینی.

 یش ورودت را به او هشدار بدهی، قطعاٌ سعی نخواهد کرد آسیبی به تو برساند.و اگر پیشاپ

با گام هایی مردد از پله ها در تمام طول راه تا داخل ساختمان قدیمی و تاریک به خودم دلداری می دادم. اما 

 رفتم.باال

 .سپس نفس عمیقی کشیدم ، دستگیره را در دست گرفتم و آماده داخل شدن شدم
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دریافتم که در از باالخره     را به داخل فشار دادم، اما در باز نشد. دوباره تالش کردم، دستگیره را چرخاندم ودر

 داخل قفل است.

 کتابخانه تعطیل بود.

رفتم، باران باشدت بیشتری در  درهمان حال که با گام هایی سریع به سمت پنجره های پشت ساختمان می

ریخت. پنجره فاصله زیادی با زمین داشت و من مجبور شدم برای نگاه کردن به داخل خودم  اطرافم فرو می

 بکشم. را از لبه پنجره باال

 تاریک مطلق. ... همه جا تاریک بود

 همزمان هم خوشحال وهم ناراحت بودم.

گشتم.  خواست به داخل کتابخانه برمی دلم نمی خواستم، واز طرف دیگر واقعاً هایم را می از یک طرف اسکیت

 «آیم. فردابرای بردنشان می:»  باصدای بلندی گفتم

باران شدت گرفته و بر سرعت باد نیز افزوده شده بود و قطرات لبه پنجره را رهاکردم وروی زمین پریدم. 

 باران را بصورت پرده ای مورب درآورده بود.

 کتانی هایم روی علف های خیس شلپ شلپ می کرد. تمام راه را تاخانه دویدم. شروع به دویدن کردم.

 چکید. شرتم آب می از تیوقتی به خانه خودمان رسیدم، سراپا خیس بودم. موهایم روی سرم چسبیده بود.

 «مامان! بابا؟ ... خونه هستید؟:»  فریاد زدم

 «یه دیو! ... :»  دوان دوان وارد آشپزخانه شدم. فریاد زدم

 «چی؟»

برای مامان بود، تنها کسی بود که توجهی کرد و  رندی که پشت میز آشپزخانه مشغول دانه کردن باقال

 ورد.آسرش را باال 
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آنها حتی نیم نگاهی هم به طرفم  وان ایستاده و مشغول درست کردن کوفته بودند.پدرومادرم جلوی پیشخ

 نینداختند.

 «یه دیو!...:»  دوباره فریاد زدم

 «کجا؟:»  رندی وحشت زده پرسید

 «توی بارون گیر کرده بودی؟:»  مامان پرسید

ما فریاد زنان وارد خونه  چشمم روشن!حاال دیگه دختر توسالم کردی؟...:»  آمیز گفت پدرم بالحنی کنایه

 «کردی؟ کنه!...نکنه نباید به ما سالم می شه و حتی سالم هم نمی می

 «یه دیو تو کتابخونه هست! ... سالم پدر:»  نفس نفس زنان گفتم

 «کنم! بس کن لوسی ... خواهش می:»  مامان بی صبرانه گفت

 «چه نوع دیوی؟:» زل زده بود پرسیدرندی که دست از دانه کردن باقالبرداشته و چهار چشمی به من 

زود  !چکه شدی!...داره از سراپات آب میتوخیس :»  باالخره مامان رویش را به طرفم کرد و حیرت زده گفت

 «بدو طبقه باال و لباساتو عوض کن!

حواست باشه مامانت تازه :»  پدر درحالی که ابروهایش رادرهم کشیده بود به طرف من چرخید و زیرلب گفت

 «ف آشپزخونه روشسته!ک

 «من سعی دارم چیزی بهتون بگم!:»  مشتم را به هوا بلند کردم و فریاد زدم

 «الزم به جیغ زدن نبود ... برو لباساتو عوض بکن و بعد هرچی دلت خواست بگو.:»  مامان با دلخوری گفت

 «ولی آقای  مورتمن یه دیوه!:»  فریاد زدم

من تازه خونه  این جور چیزهات رو برای بعد نگه داری؟ به دیو و ازتونی اراجیف مربوط  نمی:» پدر گفت

 «رسیدم و سردرد بدی هم دارم ... 
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 مبرکه کوچک از آب بارانی که از سرو تن ونگاهش  روی کف آشپزخانه دوید که دراطراف پای من دو

 مده بود.آچکید روی کفپوش سفید به وجود  می

 «یه دیوه! ... اون واقعاًگم ... آقای مورتمن  جدی می:»  گفتم

 «س. قیافش که کمی مسخره:»  رندی خندید و گفت

و « رندی ... از ادب به دوره که آدم قیافه دیگران رو مسخره کنه ... :»  ناراحتی رو به رندی گفت مادر با

تونی الگوی بهتری  بینی چه چیزایی به برادر کوچیکت یاد دادی؟ نمی می:» ...  سپس رو به من گفت

 «باشی؟

 ...«ولی مامان » 

کنم برو ولباساتو عوض  لوسی ... خواهش می:»  لحنی تقریبا تضرع آمیز گفت پدرم حرفم راقطع کرد و با

 «کن، بعداً میتونی بیایی پایین و در چیدن میز شام کمک کنی ... باشه؟

کسی هست که حرفای  اینجا:»  عصبی شده بودم! سرم را به عقب پرتاب کردم و باعصبانیت غریدم واقعاً

 «منو باور کنه؟

وقت گوش دادن به حرفای بی ربط تو  فعالً:»  رفت گفت لی که دوباره به سمت کوفته ها میمامان در حا

درشت نگیر ... کوفته روی  رلری ... اونارو اینقد:»  وسپس رو به پدر گفت«  ... دررابطه با دیو نیست

 «ماکارونی بهتره ظریف و ریز باشه.

 «ولی من کوفته بزرگ دوست دارم.:»  گفپدر 

 خانه خارج شدم.پا  چرخیدم و با عصبانیت از آشپزهیچ کس توجهی به من نداشت. روی پاشنه 

 «یه دیوه؟ آقای مورتمن واقعاً:»  رندی از پشت سر داد زد

 !«دم ... به هیچ چیز اهمیتی هم نمی دونم و نمی:»  از شدت عصبانیت و ناراحتی سرش فریاد زدم

 درست نبود که آنها این طور به من بی محلی کنند.
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 های مسخره خودشان بود! تنها چیزی که اهمیت دادند کوفته آنها به

وقتی به اتاقم رسیدم، لباس های خیسم را درآوردم و کف اتاق انداختم. سپس یک شلوار جین ویک بلوز به 

 تن کردم.

 آیا آقای مورتمن واقعا یک دیو است؟

 مدام در گوشم می پیچید. سوال رندی

 آیا همه چیز را تصور کرده بودم؟ آیا دیو تنها چیزی است که در ذهن من است؟

به دلیل خاموش بودن چراغ ها کتابخانه خیلی تاریک بود. عالوه برآن، انواع و اقسام سایه ها نیز در اطرافم 

شاید فقط آنها را از ظرف  خورد. مگس نمی شاید اشتباه کرده بودم و آقای مورتمن اصالً شکل گرفته بودند.

 شیشه ای بیرون می آورد و به الک پشت ها می داد.

 خورد. شاید من فقط تصور کردم که او داشت مگس می

ش ورقلمبیده نشدند. شاید همه چیزهایی که شاید چشمان سرش مثل یک بادکنک بزرگ نشد. شاید اصالً

 در آن سالن تاریک نبود.کنم دیدم چیزی جز بازی سایه ها  فکر می

 شاید احتیاج به عینک داشته باشم ... ویا شاید ... شاید هم دیوانه شده ام.

 «لوسی، زودباش بیا پایین ... باید میز شام را بچینی.:»  دراین لحظه پدرم از طبقه پایین صدا زد

 «... دارم میام خوب یخیل:»  درحالی که کامال سردرگم و گیج شده بودم گفتم از جا بلند شدم و

پیش کشید.  هنگام شام از ماجرای آقای مورتمن حرفی به میان نیاوردم. در واقع مامان بود که مطلب را

 «این هفته کدوم کتاب رو برای خوندن انتخاب کردی؟:»  پرسید

 «فرانکشتاین.:»  گفتم
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تان دیو و هیوال! ... از این م داسزبا:»  داد گفت پدرم زیر لب غرولندی کرد و درحالی که سرش را تکان می

همه کتاب در مورد اونا  نبینی! ... مجبوری ای ری فقط دیو می و دیوها خسته نمی شی؟ هرجاکه می هیوالها

 «بخونی؟

پدرم صدای رسا و پر طنینی دارد، البته همه چیز پدرم بزرگ تراز حد معمول است. ظاهرش خیلی خشن و پر 

 زند تمام خانه به لرزه درمی آید. هایی نیرومند دارد.وقتی فریاد میصالبت است. شانه های پهن و بازو

رندی...از کمکی که در دانه کردن باقالکردی خیلی :»  گفت مامان به سرعت موضوع راعوض کرد.

 «ممنونم.

بعداز شام، باپدر ظرف هارا شستم. سپس به طبقه باال و اتاق خودم رفتم تا خواندن کتاب فرانکشتاین را 

دانستم داستان  کنم. فیلم قدیمی فرانکشتاین را در تلویزیون دیده بودم بنا براین موضوع آن را می شروع

 شود. سازد واین موجود زنده می کتاب درباره دانشمندی بود که یک موجود هیوال می

 آمد که من خوشم می آید. هایی می به نظر از همان تیپ داستان

 حقیقت دارد؟ باخود فکر کردم آیا واقعاً

خوشم  باکمال تعجب رندی را در اتاق خودم دیدم که روی تخت خوابم نشسته و منتظر من بود. اصالً

 آمد که توی اتاق من پرسه بزند. نمی

 «خواستی؟ چی می:» پرسیدم

 «درمورد آقای مورتمن برام بگو.:» گفت

 ه است.پیدا بود که هم ترسیده وهم هیجان زده شد اش کامالً از حالت چهره

تخت خوابم نشستم. متوجه شدم که که خودم نیز مشتاقم از آنچه که در کتابخانه اتفاق افتاده بود با  ۀروی لب

کسی حرف بزنم. بنابراین تمام ماجرا را با شروع از بازگشت خودم برای برداشتن اسکیت هایم با آب و تاب 

 برایش تعریف  کردم.
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زد. فکر اش گذاشته و مچاله کرده بود و از ترس نفس نفس می  رندی در تمام مدت بالش مرا روی سینه

 را ترسانده بود. او کنم داستانم واقعاً می

ز نهاد اکردم که آه  داشتم قسمت مربوط به مشت مشت خوردن مگس توسط آقای مورتمن را تعریف می

 خواهد به هم بخورد. ندی برآمد و به نظر رسید حالش میر

 «چه مشکلی داری؟ تو ... لوسی!:»  عصبانیت وارد اتاق شد و سرم داد زددر این لحظه پدرم با 

 «من... پدر، هیچی پدر،»

 «چند دفعه باید به تو بگیم که با این داستان های احمقانه خودت درباره دیو و هیوال رندی رو نترسون؟»

 «این یکی واقعیت داره! ... ولی پدر احمقانه؟...:»  باعصبانیت گفتم

هر لحظه   رسید ایستاد و به من خیره شد. ر حالی که خیلی عصبانی به نظر میهم کشید و ددر را چهره اش

 اش به طرف من پرتاب شود. م دو شعله آتش از سوراخ های بینیانتظار داشت

 «گم! راست می ... نترسیدم من واقعاً ... من ... پدر:»  رندی به دفاع از من گفت

 لرزید. ی بود که در دست داشت و سراپا میه همان سفیدی بالشاما برادر بیچاره من رنگش ب

 «گم ... من خیلی عصبانی هستم! دم ... لوسی، جدی می این آخرین اخطاری است که بهت می

 و به طبقه پایین برگشت.

 همان طور سر جای خود میخکوب شده و به چارچوب دری که در آنجا ایستاده بود خیره شده بودم.

 من هم خیلی عصبانی هستم!: در دل گفتم

 کند! زنم باور نمی خیلی عصبانی هستم چون هیچ کس در خانواده حرفم را حتی وقتی جدی حرف می

 دانستم که چاره دیگری ندارم. درآن لحظه می

 کردم که دیوانه هم نیستم. کردم دروغگو نیستم. باید ثابت می باید ثابت می
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 قای مورتمن یک دیو است.کردم که ا باید به پدرو مادرم ثابت می
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 «اون چیه؟:»  از آرون پرسیدم

ناچار از جلوی خانه او رد  هعمومی ب یک هفته بعد بود. برای رفتن به جلسه کتابخوانی رنجر ها در کتابخانه

دیدم توقف کردم. آرون داشت یک صفحه آبی رنگ را به هوا ش شدم. وقتی آرون را جلوی حیاط خانه ا می

 گرفت.  گشت آن را در هوا می کرد و وقتی به طرف بر می پرتاب می

 «یک نوع فریزبی با یه نوار الستیکی بلند.»: در جوابم گفت

 دوباره فریزبی را به هوا پرتاب کرد که به سرعت به طرفش برگشت. 

 آرون نتوانست ان را بگیرد و چند متر از او دور شد و دوباره به سمتش برگشت و محکم به سرش خورد.

و شروع به باز کردن گرهی کرد ...« کنه  دقیقاً این جوری کار نمی:»  درحالی که کمی سرخ شده بود گفت

 « تونم امتحانش کنم؟ منم می:»  الستیکی به وجود آمده بود. پرسیدم که در نوار

یعنی یه :»  پرسیدم« تونه باهاش بازی کنه. بینی که فقط یه نفر می نه ... می:» سرش را تکان داد و گفت

 «فیریزبی یه نفره؟

نه. وقتی پرتابش تونه تنهایی باهاش بازی ک آره ... مگه تبلیغات توی تلویزیون رو ندیدی؟ آدم می» - 

 «تونی دوباره بگیریش. گرده و می کنی دوباره به سمت خودت برمی می

 «ولی خوب، اگه کسی بخواد باهات بازی کنه چی؟:»  پرسیدم

 «شه ... برای این کار ساخته نشده. نمی:»  آرون جواب داد

کند.  ا با آن سپری میرسید اوقات خوشی ر ای است. اما آرون به نظر می فکر کردم بازی خیلی احمقانه

 بنابراین با او خداحافظی کردم و دوباره به سمت کتابخانه به راه افتادم. 

نمود. کتابخانه طبق معمول  یک روز آفتابی و بسیار زیبا بود. همه چیز به نظر روشن و شاداب و سرسبز می

اینجا آمده بودم؛ و آنهم خیلی ذایی به بعد فقط یکبار به کدر سایه های آبی رنگ غوطه ور بود. از آن روز 
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هایم. سر پیچ ایستادم و به کتابخانه خیره شدم. ناگهان سراپایم احساس لرز  اسکیت نسریع برای برداشت

 گرفت.

 رسید دنیا تیره تر شده است ... تیره تر و سرد تر. در اینجا به نظر می

 آیا فقط تخیل من بود؟

 خواهیم دید که چه چیزی حقیقت است و چه چیزی واقعیت ندارد. : در دل گفتم

دادم، به طرف در  کوله پشتی را از کولم انداختم و درحالی که آن را از بند گرفته بودم و در هوا تاب می

 ورودی به راه افتادم. نفس عمیقی کشیدم و در را با فشار باز کردم.

لن اصلی مطالعه نشسته بود و داشت با یکی دیگر از اعضای رتمن طبق معمول پشت میز خود در ساوآقای م

ای  به روی او نشسته بود یکی از دخترهای هم مدرسهکرد. کسی که رو  گروه کتابخوانی رنجر ها صحبت می

 بود. 1خودمان به نام الن بردز

او خداحافظی  تمن داشت باراو از انتهای یک صف طوالنی از کتاب ها، به تماشای آنها پرداختم. آقای مو

کند ناراحتی  دیدم که الن سعی می  میمالًکرد. یک ستاره طالیی به الن داد و سپس با او دست داد و کا می

 خود را بروز ندهد. حتماً امروز هم دستش مثل همیشه خیس است!

 الن چیزی گفت که من نشنیدم و هردو با خوش رویی خندیدند. 

 افطی کرد و به سمت در خروجی رفت.بالخاره الن هم خداحافظی کرد و خداح

 « چه کتابی گرفتی؟:» جلو رفتم تا با او خوش و بش کنم. بعد از سالم و علیک گفتم

 «سپید دندان.:» کتاب را باال گرفت تا آن را ببینم و گفت

 «حتماً درباره یه دیو و یا یه موجود خونخواره؟:» گفتم

 «گه.نه لوسی ... درباره یه س:»  الن خندید و گفت

                                                           
1
 Ellen Borders 
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 ای موتمن سرش را باال گرفت و به طرف ما نگاه کرد.قفکر کردم وققتی کلمه دیو را به زبان آوردم آ

کمی دیگر با الن حرف زدم. الن در این تابستان سه کتاب  ولی شاید  اشتباه کرده و فقط خیال کرده بودم.

 ی!کببرد. چه رقابت نزدی جلو تر از من بود. او فقط به یک کتاب دیگر احتیاج داشت که جایزه را

نشستم، صدای بسته شدن در کتابخانه پشت سر الن شنیدم.  ی مورتمن میاوقتی روی صندلی خودم کنار آق

 اشتاین را از کوله پشتی بیرون آوردم.  کتاب فرانک

 «ازش خوشت اومد؟:»  تمن پرسیدرآقای مو

وقتی رویش را به طرفم برگرداند  هایش بود، ولی پشت کزد مشغول تماشای ال وقتی این حرف را می

 لبخندی صمیمی بر لب داشت. 

بلوز یقه اسکی ولی به رنگ زرد پوشیده بود. برای اولین بار متوجه شدم که او یک حلقه  کاین بار هم ی

زد، حلقه را در انگشتش  بزرگ به رنگ صورتی در انگشت دارد. در همان حال که به من لبخند می

 چرخاند. می

 «سخت بود ... ولی ازش خوشم اومد. کمی»گفتم:

 کردم.   ی. اگر حروفش تا آن اندازه ریز نبود حتماً آن را تمام ممبیشتر از نصف این کتاب را خوانده بود تقریباً

» گفتم:« از توصیف های این کتابم خوشت اومد؟:»  آقای موتمن از روی میز به طرف من خم شد و پرسید

 «تظار ماجراها و اکشن بیشتری رو داشتم.خوب ... آره ... درواقع، ان

 «کدام قسمت از کتاب را بیشتر دوست داشتی؟:»  تمن پرسیدرآقای مو

 «دیوش رو!:»  بالفاصله جواب دادم

دهد یا نه. ولی او حتی مژه  اکنشی نشان میواش دقت کردم تا ببینم آیا در  مقابل این حرف من  به چهره

عاً عالی بود. جالب نبود اگر در دنیای واقعی هم اقدیوش و:»  ن کنم. گفتممتحااگرفتم اورا  میمهم نزد. تص

 «شد؟ دیو پیدا می
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بار حلقه دور  دو چن« اکثر مردم از چنین وضعی خوششان نخواهد آمد.:»  بازهم واکنشی نشان نداد. او گفت

خوان در زندگی واقعی  بیشتر مردم دوست دارن از کتاب یا فیلم بترسن. نمی:» ودزانگشتش را چرخاند و اف

 و سپس خندید.« وحشت زده بشن.

کند  قنفس عمیقی کشیدم و آزمون کوچک خود را دنبال کردم. سعی داشتم اورا وادار به لرزشی کنم که اغرا

 «عاً وجود داشته باشد؟قدیو وا هشما باور دارید ک:»  که انسان نیست. پرسیدم

 دهد.رسید که اهمیتی به آن ب او به نظر نمی یول

اشتاین بتواند یک هیوال یا دیو زنده را خلق  آیا واقعاً باور دارم که دانسمندی مثل فرانک:»  در جوابم گفت

ربات بسازیم، ولی موجود  متوانی ما می:»  سر طاسش را خاراند و سرش را ناباورانه تکان داد و گفت« کند؟

 «زنده؟ نه!

 این پاسخ سوال من نبود.

کتابخانه شدند. یک دختر همراه مادریزرگ سپید مویش. دختر جست و خیز کنان سراغ کتاب دو نفر وارد 

ای برداشت و به طرف یک مبل دسته دار در آن طرف سالن رفت.  دک رفت. مادربزرگش نیز روزنامهوهای ک

. مطمئن دهد تمن تغییر شکل نمیرای موقها آآندانستم که با بودن  از دیدن آنها خیلی ناخشنود شدم. می

ای مخفی شوم تا همه  نه خالی باشد. قصد داشتم در گوشهاخورد که کتابخ بودن که او فقط زمانی مگس می

ی میزش یک ستاره طالیی بیرون آورد و به من داد. فکر کردم وای موتمن از کشقکتابخانه را ترک کنند. آ

اشت، از د تاب های روی میزش را برمیقصد دارد با من دست بدهد، ولی او چنین نکرد. درحالی که یکی از ک

 «های بادگیر رو خوندی؟ کتاب بلندی:»  من پرسید

 « ش دیو هم داره؟وت:»  و ناگهان پرسیدم« نه!» گفتم:

 لرزید. اش می سرش را عقب برد و خندید. چانه

 احساس کردم برقی آشنا در چشمانش دیدم. برق یک سوال ... لحظه کوتاهی از تردید ... دودلی!

 به نظرم رسید سوالم باعث شد برق عجیبی در چشمانش بدرخشد.
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 اما بازهم ممکن است فقط قوه تخیل من بوده باشد. 

ن فکر نکنم بتونی توی ای:»  ست من داد و گفتدخندید کتاب را مهر کرد و به  درحالی که همچنان می

ته دیگر در همان ساعت قرار های او روی کتاب مرطوب بود. برای هف کتاب دیوی پیدا کنی. جای انگشت

 کنم.  کردم که دارم کتابخانه را ترک میمالقاتی گذاشتیم و سپس من از سالن مطالعه بیرون آمدم و وانمود 

ای رفتم و  حکم به هم کوبیدم. آهسته به گوشهدر ورودی را باز کردم و بدون این که بیرون بروم آن را م

اه کردم تا جای بهتری پیدا کنم. گاف نرآنقدر خوب نبود. به اط گاهمت یکی از قفسه ها وارد شدم. مخفیپش

هم که شاید وارد کتابخانه شود نتواند  سیتمن نتواند مرا پیدا کند. و البته کرای موقجایی که چشمان ریز آ

 مرا ببیند. 

 چه برنامه ای داشتم؟

 نخواستم اورا در حی داشتم. فقط میخوب ... تمام هفته را به آن فکرکرده بودم. ولی درواقع، هیچ نقشه ای ن

 تبدیل شدن ببینم و بس.

خواستم همه چیز را به وضوح ببینم تا شک خود را برطرف کنم. نقشه ام این بود که صبر کنم تا کتابخانه  می

 او به دیو و خوردن مگس را تماشا کنم.  ندشتخلیه شود. و سپس برای بار دوم تبدیل 

دانستم آنچه دیدم نه قوه  شدم دیوانه نشده ام. در آن صورت بود که می در آن صورت بود که مطمئن می

ای قتخیلم بوده و نه رقص سایه ها. صدای مادربزرگ دختر بچه را در سمت دیگر سالن شنیدم که با آ

های تصویری عالقه داره  فقط به کتاب 1شما یک کتاب هجی کلمات دارید؟ سامانتا » زد.  مورتمن حرف می

 «خوام دیکته نویسی رو هم یاد بگیره. یولی من م

 «پس باید آروم حرف بزند. سمامان بزرگ! یواش حرف بزن! اینجا یه کتابخون:»  سامانتا با عصبانیت گفت

گاه بهتری پیدا کنم. و آن را یافتم. کاویدم تا مخفی مردیف طوالنی و تاریک قفسه های کتاب هارا با چش

توانستم در آن  شد که می یکی از قفسه های نزدیک به زمین کنار دیوار، خالی بود. صندوقچه کوچکی می

 مخفی شوم. 

                                                           
1
 samanta 
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یی به راه نیندازم، روی زمین زانو زدم و آهسته به داخل قفسه غلتیدم. جایم دادرحالی که سعی داشتم سروص

آورد. جای چندان  دست و پای خود را مچاله کنم. دیواره یه قفسه به سرم فشار میتنگ بود و مجبور بودم 

 نجا دوام بیاورم. آتوانم برای مدتی طوالنی  دانستم که نمی راحتی نبود و می

زد.صدای  ته با سامانتا حرف میشنیدم که داشت آهس تپید. صدای آقای موتمن را می قلبم به شدت می

 شیدم. همچنین صدای تیک تاک ساعت بزرگ دیواری را.  نیز می اخش روزنامه پیرزن ر خش

ر آن گرد و غباری طخارید. و این بخا خواهم عطسه کنم. داخل دماغم به شدت می هان احساس کردم میگنا

 بود که در قفسه وجود داشت. 

رطور بود توانستم دستم را باال آوردم و دماغم را محکم بین شصت و انگشت اشاره ام فشار دادم. بالخاره ه

 جلوی عطسه ام را بگیرم. تپش قلبم شدید تر شده بود. 

 در دل آرزو کردم که سامانتا و مادر بزرگش سریع تر کتابخانه را ترک کنند.

گونه به صورت مچاله در بیایم. گردنم از  ه خاک گرفته آنقفس توانم در آن دانستم تا چقدر دیگر می نمی

 آمده بود.  فشرده شدن به قفسه به درد

 «خوام. این کتاب خیلی سخته. یه آسون ترشو می:»  سامانتا به آقای مورتمن گفت

 رتمن را شنیدم که چیزی گفت و سپس صدای قدم هایی را شنیدم.وصدای آقای م

 آیند؟ آنها به سمت من می

 آیا مرا خواهند دید؟ 

 الن، که بخش کتابهای کودک بود رفتند. ساما خوشبختانه به سمت دیگر 

 «من این یکی رو خوندم.:»  صداب سامانتا را شنیدم که گفت

 چند دقیقه بعد سامانتا و مادر بزرگش آنجارا ترک کردند. ولی این زمان به نظرم چند ساعت طول کشید.

 صدای بسته شدن در را پشت سر آن ها شنیدم.
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 من و آثای مورتمن!اکنون کتابخانه خالی بود ... بجز 

 منتظر ماندم و گوش دادم. 

 دای قدم های اورا. سرفه ای کرد.صصدای کشیده شدن صندلی آثای موتمن روی زمین را شنیدم ... سپس 

 کرد. غ هارا خاموش میاناگهان همه جا تاریک تر شد. آقای مورتمن داشت چر

کرد. اکنون زمان آن رسیده بود که در  وقت نمایش رسیده است. داشت کتابخانه را تعطیل می:»  در دل گفتم

مقابل چشمانم به یک دیو تبدیل شود. آهسته از قفسه بیرون خزیدم. سپس از جا بلند شدم و درحالی که 

 روی زمین گذاشتم.ایستادم و سپس پای دیگرم را  پادستم را به قفسه بلند تر گرفته بودم، ابتدا روی یک 

 سعی کردم گردش خون پاهایم را به آنها برگردانم.

 با خاموش شدن چراغ ها بیشتر کتابخانه در تاریکی مطلق فرو رفت. 

تابید نور خورشید عصر گاهی بود که از پنجره های بلند وارد  تنها نوری که در آن عصر گاه به درون می

 شد.  می

 رتمن کجا بود؟ وآقای م

 ه کرد.مدای سرفه اش را شنیدم. سپس شروع به زمزدوباره ص

کرد. درحالی که نفسم را در سینه حبس کرده بودم، پاورچین جلو رفتم. هنگام حرکت، خود  داشت تعطیل می

 چسباندم و سعی داشتم در قسمت های تاریک تر قرار بگیرم.  را به قفسه های کتاب می

 اوه ...

میزش نیست. صدای پاهایش را در انتهای سالن مطالعه و درست از  تمن پشترناگهان متوجه شدم آثای مو

رفت. بی حرکت ایستادم و گوش دادم. همچنان نفسم را در  پشت سرم شنیدم که به سمت در ورودی می

 سینه حبس کرده بودم. 

 کند؟ آیا دارد کتابخانه را ترک می
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 نه!

 صدای تلق قفل در کتابخانه را شنیدم. 

بینی نکرده بودم. درحالی که  فل کرده بود. این قسمت در نقشه ام نبود. این قسمت را پیشدر کتابخانه را ق

 در راهروی باریک خشکم زده بود، متوجه شدم که اکنون فقط من و او در کتابخانه هستیم! 

 کردم؟  حال چه باید می
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وقتی وقتی  تونید شرط ببندید ام احمقانه بود! می دنیا نبود! شاید اصالً تمام نقشهد نقشه من بهترین نقشه یشا

گشت شنیدم شک های فراوانی در  صدای قدم های آقای مورتمن را که به سمت سالن اصلی مطالعه برمی

 ذهنم وجود داشت. 

البته نقشه من این بود که به خودم ثابت کنم که اشتباه نکرده ام و آقای مورتمن واقعاً یک دیو است.  و 

ام این نبود که در این کتابخانه تاریک و وهم انگیز گیر کنم سپس هرچه زودتر از کتابخانه بیرون برم. نقشه 

 و هیچ راه فراری نداشته باشم! 

 ولی اکنون اوضاع همین گونه شده بود. 

دانست که یکی  دانست که کس دیگری هم در ساختمان است. نمی حال و روزم بد نبود، چون او نمی فعالً

 کند. دارد جاسوسی اورا می

داد به او نزدیک  ئتم اجازه میربانده بودم، تا جایی که جسمحکم به قفسه های بلند چ همانطور که خود را

شوم آهسته در راهروی باریک پیش رفتم. اکنون تمام میز را که در داخل یک مربع نور قرار داشت که از 

 دیدم. تابید، می پنجره بلند به درون می

د، پشت میزش رفت و تعداد زیادی کتاب را که روی کر آثای مورتمن درحالی که آهسته زیر لب زمزمه می

سر داد. کشوی میزش را باز کرد و داخل آن  میزش بود  بود مرتب روی هم چید و سپس آنهارا به گوشه میز

دیدم. نور  وح بیشتری میضبه جست و جوی جیزی مشغول شد. کمی جلوتر رفتم. اکنون همه چیز را با و

و نارنجی درآورده بود. آثای مورتمن با انگشت، یقه بلوزش راگرفت و به  خورشید همه چیز را به رنگ سرخ

 پایین کشید. سپس تعدادی مداد را از روی میز به داخل کشو غلتاند و کشو را بست.

 این که خیلی خسته کنندس. خیلی خسته کننده و عادی!: در دل گفتم

شکل گرفته بود. آقای مورتمن چیزی جز یک  حتماً هفته پیش اشتباه کردم. ظاهراً همه چیز در ذهن من

 دیو نیست.  مرد کوچک اندام خوشرو نیست. او اصالً



 
 

 
 

مورموردیو و دخرت /     آر،ال،استاین 

ت ش ح و ق  ا م ع ا پ  ی ا ت م  ی ت ط  س و ت ه  د ش پ  ی ا ت  

 

48 

ناراضی از این تفکرات به قفسه بلند تکیه دادم. پس از آن همه مدت وقت خود را هدر داده و در آن قفسه 

 کثیف و غبار گرفته به خاطر هیچ و پوچ مخفی شده بودم!

ساعت طعطیلی، گیر افتاده و ناظر تمیز کردن میز کتابدار  انه، آن هم پس ازو حاال آن هم در این کتابخ

 هستم.

 چه ماجرای هیجان انگیزی!

 باید از اینجا بیرون بروم. کارم واقعاً احمقانه بوده است.  رهرچه زود ت: در دل گفتم

 رش برد. ولی در این لحظه دیدم آقای مورتمن دستش را به طرف شیشه حاوی مگس در قفسه پشت س

ی مورتمن نقش به شدت آب دهانم را قورت دادم. قلبم ناگهان از جا کنده شد. لبخندی بر صورت تپل آقا

پشت هارا  ای بزرگ را روی میزش گذاشت. سپس دوال شد و ظرف چهارگوش الک بسته بود. ظرف شیشه

...« التی خوبم وقت شام است دوستان خج:»  جلوتر کشید. با همان صدای خش دار و زیر خود گفت

وقت شامه :»  لبخندی به الکپشت ها زد وسپس با دست چند بار آب ظرف الکپشت هارا هم زد و تکرار کرد

 «دوستان.

دیدم، به او  و سپس، در همان حال که بدون مژه به هم زدن با چانه قفل شده در اثر ناباوری از آن چه می

خیره شدم، صورتش شروع به تغییر کرد. کله گردش بزرگ تر شد. چشمان سیاهش از کاسه بیرون زدند. 

جنبید.  اسکی زردش می دهانش آنقدر  بزرگ شد تا به یک چاله سیاه تبدیل شد. سر بزرگ او بر فراز یقه

رسید، یک وجب جلوتر از سرش قرار دارند. دهانش مرتب مانند دهان یک ماهی غول  چشمانش به نظر می

 شد.  پیکر باز و بسته می

 پس واقعاً درست دیده بودم! آقای مورتمن واقعاً یک دیو است!

ولی حاال باید حرفم را : م گفتمکرد! به خود دانستم حق با من است! ولی کسی حرفم را باور نمی خودم می

بینم کامالً واضح است. در زیر نور سرخ مایل به نارنجی، همه چیز روشن و واضح  باور کنید. اکنون آنچه می

 است. 
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 عی است و در خیال من شکل نگرفته است. اقآنچه پیش رویم قرار دارد و

 حاال دیگر باید حرفم را باور کنید. 

کردم، او  از به موجود بدترکیبی که مسئول کتابخانه به آن تبدیل شده بود نگاه میو در همان حال با دهان ب

و یک مشت مگس بیرون آورد و حریصانه در  ددستش را به داخل ظرف شیشه ای محتوای مگس ها بر

 «وقت شامه.:»  جوید گفت دهان خود چپاند. در همان حال که آنهارا با ولع می

 شنیدم.  ف شیشه ای میرظصدای وزوز مگس هارا داخل 

 مگس ها زنده بودند!

گشاد شده از  نشماچجوید. در همان حال با  گزارد می ای در دهان می را مثل این که کلوچه و او مگس ها

  آوردم و با کف دست ها گونه هایم را فشردم.الحیرت به او زل زده بودم. دست هایم را با

اف روز بلند در اطمگس ها پرواز کرده بودند و با وزو دوباره یک مشت مگس در دهان چپاند. تعدادی از 

 کردند. پرواز می

، چند بار سعی کرد مگس هارا در هوا بگیرد. دست بلعید جوید و می که مگس هارا می آقای مورتمن درحالی

 انگیزی سریع بودند.  به طور حیرت شهای کوچک

 ی یکی در هوا شکار کرد و در دهان بزرگ و بدترکیب خود چپاند.مگس هارا یک

چرخیدند. در یک لحظه وحشت انگیز چشم ها متوقف  خیلی جلوتر از صورتش به اطراف می ششم هایچ

 شدند. چشم ها درست روی من خیره شدند. متوجه شدم سرم را بیش از حد از قفسه بیرون آورده ام. 

خیره به آن سمت  ورای کوتاه همان ط دم. چشم های ورقلمبیده برای لحظهیوحشت زده یک قدم به عقب پر

من در  منای مورتقشروع به چرخش در اطراف کردند. بعداز مشت سوم مگس، آ رهثابت ماندند و سپس دوبا

 شیشه را بست و لب های سیاهش را با یک زبان مار مانند و باریک لیسید. 
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کت شد و جز صدای تیک تیک ساعت و البته تپش قلبم هیچ صدایی صدای وزوز قطع شد. دوباره اتاق سا

شد  رسید به سختی از آن سر بزرگ خارج می ی که به نظر میانشد. کتابدار با صدای زیر و لرز شنیده نمی

 ...«وقت شامه دوستان خجالتی خوبم :»  گفت

ا باال گرفت. پاهای دستش را داخل ظرف مستظیل شکل برد و یکی از الکپشت های کوچک الک سبز ر

خواهد مقداری مگس به خورد  م میدزند. فکر کر دیدم که در هوا نومیدانه دست و پا می پشت را می الک

پشت را جلوی صورت خود گرفت و مدتی با چشم های ورقلمبیده خود  پشت بدهد. آثای مورتمن الک الک

 به آن نگاه کرد. سپس آن را در دهان خود چپاند. 

الک پشت را در زیر دندان های او شنیدم. با سروصدای فراوان روع به جویدن کرد و  ن الکِصدای خرد شد

شتیدم. سپس آن  الک پشت را می نزد صدای خرد شدن تکه ای از بد هربار که دندان هایش را به هم می

 بلعید تا دهانش خالی شد. بار چیزی را که در دهان داشت دو سه

 آنچه دیده بودم کافی بود!

 یش از کافی!ب

برگشتم و کورمال کورمال در راهروی تاریک، راه خروج را در پیش گرفتم. به سرعت شروع به دویدن کردم. 

 دادم که صدایم را بشنود یا نه.  اهمیت نمی

 تنها فکرم این بود که هرچه زودتر از اینجا خارج شوم.

پیچید خالص  که مرتب در گوشم می باید هرچه زودتر خود را از این مکان وهمناک و صدای قرچ قرچی

 کنم ... صدای قرچ قرچ خردشدن الک پشت بیچاره ای که آقای مورتمن زنده زنده جویده بود!

 تپید از سالن اصلی دوان دوان خارج شدم. با زانوهای لرزان و قلبی که به شدت می

 گیره را چسبیدم.زدم. به طرف در دویدم و دست وقتی به در خروجی رسیدم، به شدت نفس نفس می

 و ناگهان به یاد آوردم.

 در قفل بود. من نمی توانستم از اینجا خارج شوم.
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 گیر افتاده بودم.

وسپس در همان حال که دستگیره را در دست داشتم و به آن درِ چوبی بزرگ خیره شده بودم، ناگهان صدای 

 پایی را از پشت سرم شنیدم. 

 صدای گام هایی سریع.

 واقعاً گیر افتاده بودم!حاال دیگر 
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طور ایستادم و به در زل زدم تا این که به صورت یک پردۀ سیاه محو در مقابل  از ترس خشکم زد. همان

 چشمانم درآمد.

 صدای پای آقای مورتمن از پشت سرم بلندتر شده بود.

 کمکم کنه! کنم یه نفر : کمک! ... خواهش می با فریادی خاموش و ملتمسانه کمک خواستم

 کتابدار هر لحظه ممکن بود از راه برسد و در آن صورت راه فراری نداشتم.

 پشت ... افتاده باشد ... و یا یک الک رمثل خرگوشی که گی

 افتاد؟ و بعد چه اتفاقی می

 کرد؟ هایش له می های مرا هم میان دندان خورد؟ آیا استخوان آیا مرا هم مثثل یکی از حیوانات خودش می

 باید راهی برای خروج از اینجا وجود داشته باشد ... باید راهی باشد!

دم شاید ... شاید ... اگهان فکری به نظرم رسید. فکر کرو سپس در همان حال که به در خیره شده بودم، ن

 راه نجاتی وجود داشته باشد.

 .آقای مورتمن در را از داخل قفل کرده بود؛ پس شاید بتوانم قفل را باز کنم

 ام. البته اگر در را توسط کلید قفل کرده باشد حتماً گیر افتاده

 چرخانند ... ها را می های معمولی باشد که فقط آن ولی بعید نیست که این هم مثل یکی از همان قفل

 «آهای ... کسی اونجاست؟»ی افکارم را پاره کرد. دار آقای مورتمن رشته  صدای خش

 ی برنجی قرار داشت. قفل زیر دستگیره قفل، باال تا پایین در را کاویدند.ام به دنبال  زده چشمان وحشت

 ی روی قفل را در دست گرفتم. دسته
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 خواهش می کنم باز شو ... خواهش می کنم!

ترین صدایی بود که  این زیباترین و دوست داشتنی ی قفل در میان انگشتانم با صدای مالیمی چرخید. دسته

 بودم!در تمام عمرم شنیده 

 های سنگی قرار داشتم. زدن در را به داخل کشیدم و باز کردم و ثانیه ای بعد، روی پله در یک چشم به هم

 ترین سرعت ممکن در حال دویدن به طرف خیابان بودم ... ترس از جان باعث شده بود که یکسپس با باال

 از سرعت خودم حیرت کرده بودم.خودم نیز  ها به طرف انتهای جاده بدوم. ها و علف نفس از الی بوته

 به وسط جاده که رسیدم، در حالی که به شدت نفس نفس می زدم به عقب نگاه کردم.آقای مورتمن را در 

 فقط ایستاده بود. رو خیره شده بود. حرکت ایستاده و به رو به  بی چارچوب در کتابخانه دیدم.

 آیا مرا دیده است؟

 کردم؟ اش را می یداند که من بودم که جاسوس یا میآ

 خواستم این بود که از این جا دور شوم. ای به دانستنش نداشتم ... تنها چیزی که می هیچ عالقه

سرم را پایین  ها بلند تر و تیره تر شده بودند. سایه رفت. کم پشت درختان فرو می خورشید عصرگاهی کم

هایم بر روی سنگ فرش پیاده رو صدا  کفش های تیره دویدم. هایی بلند به درون سایه آوردم و با گام

 کردند. می

 وارم که مرا او مرا ندیده بود ... البته امیدکه دیو را دیده بودم، ولی  مهم تر از همه این من نجات یافته بودم.

 ندیده باشد.

 د.اش بو او هنوز در حیاط خانه مشغول بازی با فریزبی یک نفره ی آرون رسیدم. قدر دویدم تا به خانه آن

 جا رسیدم او روی کنده ی یک درخت پیر که همان سال آن را بریده بودند نشسته بود.  لحظه ای که به آن

 سعی داشت گوریدگی نوار الستیکی بلند را باز کند. هایش قرار داشت. فریزبی آبی رنگ روی زانو
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 ندید.ی اول مرا  های نوار ... بنابر این در وهله سرش پایین بود و حواسش به گره

 «آرون ... آقای مورتمن یه دیوه!:» زدم نفس نفس زنان فریاد 

 «چی؟:» سرش را باال آورد و حیرت زده گفت

زدم، دست هایم را روی زانوهایم گذاشتم و به جلو خم  سگی خسته نفس نفس می در حالی که همچون توله

 «آقای مورتمن ... یه دیوه!:» بیاید و گفتم شدم تا نفسم جا

 «لوسی ... مشکل تو چیه؟:» باره سراغ نوار الستیکی رفت و زیر لب گفتآرون دو

 خواستم صدایم آنقدر بلند باشد و فریادم برای خودم نیز  نمی«به حرفم گوش بده! ... :» صبرانه فریاد زدم بی

 غیر قابل تشخیص بود.

 «ده!زنه ... همش به هم گره خور این نوار حالم را بهم می:» آرون غرغر کنان گفت

جلوی چشم  کنم!... من االن توی کتابخونه بودم ... خودم دیدمش. آرون، خواهش می:» ملتسمانه گفتم

 «هاشم خورد. پشت خودم به یه دیو تبدیل شد ... یکی از الک

 «خواستی یکی هم برای من بیاری! می چه لذت بخشه!:» آرون خندید و گفت

من ... من ... خیلی  آرون مسخره بازی در نیار!:» فریاد زدم در حالی که هنوز نفسم درست جا نیامده بود،

فکر کردم  اولش فکر کردم توی کتابخونه گیر افتادم. گم! اون یه دیوه ... باور کن راست می ترسیده بودم.

»... 

و ...«گم  ببین چی می:» حرفم را قطع کرد و گفت رفت، های بند فریزبی ور می آرون که همچنان به گره

ذارم باهاش بازی  ها را باز کنی می اگه بتونی این گره:» آبی رنگ را به طرف من گرفت و افزود فریزبی

 «کنی.

 «دی؟ آخ از دست تو!... چرا به حرفم گوش نمی:» با عصبانیت فریاد زدم
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مزگی بسه!... فعالً وقت شوخی کردن   لوسی، بی:» آرون همچنان که دیسک را جلوی من گرفته بود گفت

 «جور چیزا حرف بزنم ... خودت میدونی که این حرفا بچه بازیه! ی دیو و این  خوام درباره من نمینیست و 

 «ولی آرون»

داد  و در حالی که دیسک را تکان می«گی؟... تو برای رندی نمی چرا قصه:» آرون به وسط حرفم پرید و گفت

 «خوای در باز کردن این گره به من کمک کنی یا نه؟ می:»...  گفت

 «تو دوست خیلی بدی هستی!:» و سپس افزودم«یا نه!:» فریاد زدم

 کمی حیرت زده به نظر رسید.

 ی خودمان به راه افتادم. منتظر نماندم که حرف دیگری بزند.به طرف خانه

جهت فکر کند  آدم نباید بی آدم باید حرف دوستش را جدی بگیرد! آرون چه مرگش بود؟ واقعاً عصبانی بودم.

 کند! گوید و یا خیال بافی می دارد دروغ میکه دوستش 

 متوجه نشد که شوخی نمی کنم؟ دید که تا چه حد ترسیده و ناراحت بودم؟ آیا آرون نمی

ی خودمان رسیدم، به این نتیجه رسیده بودم که او دوست خوبی نیست و  باالخره وقتی به نزدیک خانه

 تصمیم گرفتم که  دیگر هیچ وقت با او حرف نزنم.

تپید و دهانم خشک شده  قلبم به شدت می طرف خانه دویدم. در توری را باز کردم و به درون خانه پریدم. به

 «مامان!بابا!...:» فریاد زدم بود.

 «مامان ... شما کجایید؟:» دوباره صدا زدم به دلیل خشکی دهانم صدایم خفه از گلو بیرون آمد.

 ه رندی را در اتاق نشیمن پیدا کردم.او با شکم روی زمین دراز دوان به اطراف خانه سر کشیدم تا این ک دوان

ی تلویزیون پنج شش سانت بیشتر با صورتش فاصله نداشت مشغول  کشیده بود و در حالی که صفحه

 بود. 1تماشای کارتون باگزبانی

                                                           
1
 .Bugs Bunny 
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 «مامان و بابا کجان؟:»  نفس زنان پرسیدم نفس

  های تصویر تلویزیون روی صورتش  رنگ خیره شده بود.همچنان به تلویزیون   رندی جوابم را نداد.

 رقصیدند. می

 «رندی ... اونا کجان؟:»  دوباره با ناراحتی پرسیدم

 «رفتن خرید.:» بدون این که رویش را به طرفم برگرداند، زیر لب گفت

 «گردن؟ کی بر می چه موقع رفتن؟ ولی من باید با اونا حرف بزنم!:» گفتم

 «دونم؟ من چه می:» هایش را باال انداخت و گفت شانه ی تلویزیون بردارد، را از صفحه بدون این که چشمش

 «ولی رندی!...»

 «کنم. تنهام بذار ... دارم کارتون تماشا می:» حرفم را قطع کرد و با ناراحتی گفت

 «ولی من یه دیو دیدم!... یه دیو واقعی!:» فریاد کشیدم

 «یه دیو واقعی؟:» و وحشت زده پرسید دهانش باز ماند چشمانش گشاد شدند.

 «بله.:» فریاد زدم

 «تا خونه تعقیبت کرد؟:» رندی که رنگش پریده بود پرسید

ی  وقتی از جلوی پنجره و به سرعت از اتاق نشیمن بیرون آمدم....« امیدوارم نکرده باشه :» با ناراحتی گفتم

 شد. .نشانی از اتومبیل پدر و مادرم دیده نمیاتاق پذیرایی گذشتم، از پنجره نگاهی به بیرون انداختم

 به اتاق خودم دویدم.

 ناراحت و عصبانی بودم.

 دو قدم در اتاقم پیش نرفته بودم که ایستادم.
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ای رنگش را روی بالشم گذاشته بود.  خوابم، یک موجود بزرگ و پشمالو دراز کشیده و سر قهوه روی تخت

 یانه و زشت باز بود.ای موز دندانش به خنده دهان بزرگ و بی
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 ی جلوگیری از زمین خوردن، دستم را به کمدم گرفتم و فریادی از ترس و حیرت از گلویم خارج شد.برا

گرش بود.سرش را از روی بالشم بر تر از چشم دی یک چشمش درشت  موجود دیو مانند به من زل زده بود.

 نداشت.

 ی بلندی سر داد. خنده

نده از پشت سرم تا متوجه شدم که صدای خچند لحظه طول کشید  البته فکر کردم او خندیده بود.

 ریسه رفتنی بلند تبدیل شد.آمد.خنده به  می

 شت اومد؟... اونو خودم توی کالسخو:» رندی از کنارم گذشت و وارد اتاق خوابم شد و در همان حال پرسید

 «هنر ساختم.

 «چی؟»با عصبانیت گفتم:

 ض این که آن را برداشت متوجه شدم که موهایشای رنگ را از روی تخت برداشت.به مح رندی موجود قهوه

 ای بود و صورتش هم نقاشی بود!     کاموای قهوه

 «ایه ... قشنگه نه؟ یه عروسک پارچه:» رندی با غرور گفت

 «آره ... قشنگه.:» ی تخت خوابم نشستم و با خشنودی زیر لب گفتم خیالی روی لبه آه بلندی کشیدم و با بی

لبخندش شبیه لبخند «بالش های تو رو زیر پتو گذاشتم تا به نظر بیاد که بدن داره.:» رندی لبخند زنان گفت

 روی صورت موجود دست ساز خودش بود.

ی ترسناکی برام اتفاق  جالب بود... ولی گوش کن رندی... همین چند لحظه پیش حادثه:» با ناراحتی گفتم

 «ی شوخی ندارم! افتاده و االن اصالً حوصله

 ای را به طرفم انداخت. عروسک قهوه ترده تر شد.لبخندش گس
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رندی به من اشاره کرد تا آن را برایش پرتاب کنم ولی من  آن را در هوا گرفتم و روی زانویم گذاشتم.

 نکردم.

 «... توی کتابخونه. من یه دیو دیدم، یه دیو واقعی نشنیدی چی گفتم؟ خیلی ناراحتم.:» فریاد زدم

تو عصبانی هستی  ی دیوی که ساخته بودم گولت زد!ه کشی، چون ماسک کل یتو خجالت م:» رندی گفت

 «اً تو رو بترسونم.عچون من تونستم واق

های  آقای مورتمن یه دیوه... با چشم:» ی عروسک را روی زانویم نگه داشته بودم گفتم در حالی که کله

ش از کاسه بیرون زد و دهنش سرش باد کرد و بزرگ شد و چشما خودم دیدم که تبدیل به یه دیو شد!

 ...« بزرگ و باز شد

 «بس کن!:» زده به نظر رسید و فریاد زد کم وحشت رندی کم

 «دیدم مگس خورد... چند تا مشت مگس!:» در ادامه گفتم

 «چی، مگس؟... اَخ!»رندی گفت:

توی یه ظرف  هایی که پشت دونی... یکی از اون الک هاشو برداشت... می پشت و بعدش دیدم یکی از الک»

 «های خودم دیدم اونو توی دهنش گذاشت و خورد. داره... با چشم کنار میزش نگه می

اش  حالت چهره ولی بعد، ای فکر کردم حرفم را باور کرده؛ رندی لرزید. متفکرانه به من خیره شد. برای لحظه

بار  ستی چون من برای یکاینا چرنده لوسی... تو عصبانی ه:» عوض شد،سرش را ناباورانه تکان داد وگفت

 «خوایی منو بترسونی!... ولی فایده نداره. هم که شده تو رو ترسوندم. حاال تو می

حتی یک کلمه از حرفاتو :» گفت ی دیو را از روی زانویم قاپید و به سمت در به راه افتاد. رندی ماسک کله

 «کنم. در مورد آقای مورتمن باور نمی

 «واقعیت داره!ولی :» با عصبانیت گفتم

 «فیلم کارتون شروع شده و من باید برم.:» رندی گفت
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 ای را به در خانه شنیدم. درست در همین لحظه صدای تقه

 «مامان!...:» رفتم فریاد زدم ها پایین می دوان از پله از جا جستم و در حالی که دوان

ها به پایین پرتاب شود.  و از باالی پلهموقع دویدن چنان عجله داشتم که متوجه رندی نشدم و کم مانده بود ا

 پرواز کنان پایین رفتم. و در واقع، ها را سه پله یکی، پله

 «مامان... بابا... اومدید؟باید یه موضوعی رو براتون بگم...»

 ولی در مقابل در خشکم زد.

 پدر و مادرم پشت در نبودند.

 آقای مورتمن بود!
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 اولین فکرم این بود که پا به فرار بگذارم.

 فکر بعدی این بود که در را محکم به رویش ببندم.

 ی باال بدوم و در اتاقم پنهان شوم. و فکر بعدی این بود که به طبقه

های تیله  از پشت در توری با آن چشم اما برای مخفی شدن دیر شده بود! آقای مورتمن من را دیده بود.

 زل زده بود. لبخندی موذیانه لبهای نازکش را از هم باز کرده بود. مانندش به من

 متوجه شدم که او جلوی کتابخانه مرا دیده است.

 کردم. او مرا دیده است که جاسوسیش را می

 او مرا هنگام فرار از کتابخانه دیده است.

 ست.دانم که او یک دیو ا داند که من می داند که من از رازش با خبرم. می او می

 و حاال آمده است تا مرا با خود ببرد.

 آمده است تا از شر من خالص شود. تا کسی پی به رازش نبرد.

 «لوسی؟:» آقای مورتمن گفت

 از پشت در توری به او زل زده بودم.

 داند کسی که در کتابخانه بود من بودم. دیدم که می هایش می از چشم

صورتش در نور  سر آقای مورتمن ارغوانی رنگ شده بود. خورشید تقریباً غروب کرده بود. آسمان پشت

 تر از همیشه بود. رنگ شامگاهی بی

 «سالم لوسی... من هستم.:» آهسته گفت
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منتظر ماند تا چیزی بگویم. ولی من از ترس خشکم زده بود. و سعی داشتم تصمیم بگیرم که آیا فرار کنم یا 

 جیغ بزنم. یا هر دو...

 «کی بود در زد؟:» یستاده بود.پرسیدها ا رندی در وسط پله

 «آقای مورتمن.:» آهسته جواب دادم

ها پایین آمد و به طرف اتاق  خیالی از پله و سپس با بی« اوه...:» تنها چیزی که برادر کوچکم گفت این بود

 نشیمن رفت.

سالم، آقای :» تر شوم گفتم باالخره زبانم باز شد و بدون این که از جا تکان بخورم و به در نزدیک

 «پدر و مادرم خونه نیستن.:» زده گفتم سپس شتاب«مورتمن...

 ام. جوری زدهبالفاصله فهمیدم که حرف نا

 دانست که رندی و من در خانه تنهاییم. اکنون دیو می

 توانستم تا این اندازه احمق باشم؟ چرا این حرف را زدم؟ چگونه می: از خودم پرسیدم

 «تو رو ببینم. خواستم برای دیدن پدر و مادرت نیامده بودم... می:» آقای مورتمن به آرامی گفت

 ام! داند من بوده ! پس میاو خبر دارد : در دل گفتم

 دیگر دسته کمی از مرده ندارم.

هایم اطراف راهرو را به دنبال سالح یا چیزی برای  دانستم چه بگویم. چشم آب دهانم را قورت دادم. نمی

 .دفاع از خودم کاویدند

 ... لبخندش از بین رفت. چشمان آقای مورتمن تنگ شد

 :تمام شد! کارم تمام است! در دل گفتم
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کردم که چنین سالحی بتواند در مقابل یک  تنها چیزی که دیدم یک گلدان کریستال کوچک بود. فکر نمی

 دیو عصبانی مفید واقع شود.

پشتی برزنت آبی رنگم را به طرفم  و کوله« باشه...کنم این مال تو  لوسی... فکر می:» آقای مورتمن گفت

 گرفت.

 «چی گفتید؟»

دونستم مال کیه. ولی  اونو توی کتابخونه پیدا کردم. نمی:» آقای مورتمن که دوباره لبخند به لب داشت گفت

 «اسم و آدرس تو رو روی برچسبش دیدم.

 «یعنی شما... مقصودم اینه که شما...:» به زحمت گفتم

 «گردم. لذا فکر کردم اونو برات بیارم. هر شب بعد از تعطیل شدن کتابخونه پیاده به خونه بر می من:» گفت

 آیا این یک دام نبود؟

 شد. با حالتی وارفته به چهرش دقت کردم. هیچ چیز از چهرش معلوم نمی

اوه... متشکرم... :» پشتی را به دستم داد و من گفتم ی دیگری نداشتم. در توری را باز کردم و او کوله چاره

 «واقعاً لطف کردید.

 خوب... فکر کردم احتماالً بخواهی امشب :» های بلوز زرد رنگ یقه اسکی خود را صاف کرد و گفت آستین

 «های بادگیر رو شروع کنی. کتاب بلندی

 «آره... حتماً.:» با صدایی مردد گفتم

 «سریع از کتابخونه در رفتی! کنم خیلی فکر می:» آقای مورتمن در چشمانم خیره شد و گفت

و نگاهی به پشت سرم به داخل اتاق نشیمن انداختم. صدای «اِه... بله... مجبور بودم زود بیام خونه...:» گفتم

 موسیقی فیلم کارتونی در راهرو پیچیده بود.



 
 

 
 

مورموردیو و دخرت /     آر،ال،استاین 

ت ش ح و ق  ا م ع ا پ  ی ا ت م  ی ت ط  س و ت ه  د ش پ  ی ا ت  

 

64 

 «پس تو بعد از مالقاتمون تو کتابخونه نموندی؟:» آقای مورتمن گفت

 داند؟آیا او می  دلم فرو ریخت.

 ام یا کس دیگری؟ یا این که سعی دارد کشف کند که آیا من بوده

نه... من فوراً بیرون اومدم. خیلی عجله داشتم. فکر :» سعی کردم جلوی لرزش صدایم را بگیرم و گفتم

 «اشتم.ذکنم به همین دلیله که کیفم رو جا گ کنم... فکر می می

 «فهمم... اوه... می:» متفکرانه گفت مالید اش را می آقای مورتمن در حالی که چانه

 «چی رو؟:» اختیار پرسیدم بی

کنم یه نفر داره سر به  اوه... هیچی نبود... فکر می:» گفت به نظر رسید که سوالم او را غافلگیر کرده است.

 «مونه. ذاره و بعد از تعطیلی کتابخونه توی ساختمون می سر من می

واقعاً؟... چرا چنین کاری :» االمکان معصوم جلوه کنم. و گفتم یچشمانم را درشت کردم و سعی کردم حت

 «کنه؟ می

ها کار بهتری ندارن جز این که  ... بعضی بچه که منو بترسونه برای این»: ای کرد وگفت آقای مورتمن خنده

 «سعی کنن یه کتابدار پیر مهربون رو بترسونن.

 تو یک دیو هستی! در دل گفتم: ولی تو یک کتابدار پیر مهربان نیستی!

... و اون، هر کس که بود، پا به فرار  بلند شدم یه نگاهی به اطراف بندازم:» رتمن ادامه دادوآقای م

 و دوباره خندید.« گذاشت.

من که اصالً دلم :» گفتم اش را برانداز کردم. ام مفید واقع شده باشد چهره که رفتار معصومانه به امید این

 «ی کتابخونه اون تو زندانی بشم...خواد بعد از تعطیل نمی

گاهی خودم هم از  طور!... ساختمون قدیمی و وهمناکیه! من هم همین:» آقای مورتمن خندید و گفت

 «گیره! ده وحشتم می هایی که سر می ها و ناله غژغژ
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 طور است! :آره... همین به کنایه در دل گفتم

یدم که به طرف خانه پیچید. نفسی به آرامی کشیدم. خدا در این لحظه، پشت سر او، ماشیم پدر و مادرم را د

 را شکر که باالخره به خانه آمدند.

و برگشت به ماشین پدر « کنم وقتشه که خداحافظی کنم. خوب، فکر می:» آقای مورتمن با خوشرویی گفت

 رفت. و مادرم نگاه کرد که به سمت گاراژ پشت خانه می

 «خیلی ممنون که کیفم را آوردید.:» خوشحال از دیدن پدر و مادرم گفتم

 «بینمت. ی دیگه می قابلی نداشت... هفته:» افتاد گفت در حالی که با عجله به راه می

شد. یک پاکت بزرگ مواد خوراکی  دوان به آشپزخانه رفتم. مامان داشت از در پشتی آشپزخانه وارد می دوان

 «آقای مورتمن نبود؟اون که دم در بود، :» زده پرسید در دست داشت. حیرت

 «دونی از دیدنت چقدر خوشحالم... باید بهتون بگم که... چرا... مامان، نمی:» مشتاقانه جواب دادم

 «خواست؟ چی می»مامان حرفم را قطع کرد.

اون... اِه... کیفم رو آورده بود... آخه اونو توی کتابخونه جا گذاشته بودم. مامان، یه چیزی در مورد :» گفتم

 «هست که باید بهتون بگم. اون...اون 

واقعاً لطف کرده... چطور شد :» گذاشت گفت مامان در حالی که پاکت محتوی خواروبار را روی پیشخوان می

 «که کیفت رو جا گذاشتی؟

 «آخه مجبور شدم خیلی سریع از کتابخونه فرار کنم. مامان آخه...»

خوب... :» آورد گفت مواد خوراکی را از پاکت بیرون میمادرم دوباره حرفم را قطع کرد. در همان حال که 

کنم خونش یه جایی در شمال شهر  کنه. فکر می واقعاً لطف آقای مورتمن بود. اون این طرفا زندگی نمی

 «باشه.
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هایم را  و در حالی که از عصبانیت دست« مامان... من سعی دارم یه چیزی بهت بگم...:» صبرانه گفتم بی

 «آقای مورتمن یه دیوه!:» تپید افزودم و قلبم به شدت می مشت کرده بودم

 «چی گفتی؟»مامان یکه خورد و به سرعت به طرفم چرخید.

 «اون یه دیوه مامان! یه دیو واقعی!:» با ناراحتی گفتم

 «بینی! ری فقط دیو می لوسی، لوسی... تو هر جا که می:» مامان سرش را با تأسف تکان داد و گفت

 !...«مامان:» گفتم

 «بس کن لوسی اینقدر خنگ نباش! امیدوارم رفتارت با آقای مورتمن مؤدبانه بوده باشه.»

 «ما... مان!»با عصبانیت گفتم:

 « دیگه کافیه! برو بیرون و به پدرت کمک کن بقیه وسایل را بیارید.»
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برایشان تعریف کردم که از مخفیگاهم در  خب یک بار دیگر هم پدر و مادر نازنین من حرفم را باور نکردند.

 ولی مادر فقط سرش را تکان داد و پدر هم گفت قوه تخیلم زیادی قوی است. کتابخانه چه چیزهایی دیدم.

کله هیوال  کرد که با خمیر کاغذ، آب و تاب برای پدر و مادر تعریف احتی رندی هم از داستانم نترسید و ب

 درست کرده و مرا ترسانده.

 که حرفم را باور کنند. دیگر به التماس افتاده بودم

ی تا از برنامه کتابخوان ام. تان را درباره آقای مورتمن ساختهاما مادر گفت که من به خاطر تنبلی این داس
این حرفش خیلی برایم توهین آمیز  بیرون بیایم و مجبور نباشم امسال تابستان باز هم کتاب بخوانم. رنجرها

مان سرم هم داد زدیم و به هم زهمهمه شیدم نتیجه این شد که آن قدر سرش داد ک من هم در جواب، بود.
 توپیدیم،تا باالخره من با عصبانیت رفتم به اتاقم.

 فکر کردم. انداختم روی تخت و درباره وضعیت بدی که در آن گیر افتاده بودم،خودم را  غمگین و عصبانی،

در ساختن داستان های هیوال و شوخی  آخر من پیش از این، معلوم بود که محال است حرفم را باور کنند.

 خیلی زیاده روی کرده بودم. های هیوالیی،

یک نفر که  موضوع آقای مورتمن را از زبان او بشنوند.فهمیدم به یک نفر دیگر احتیاج دارم که پدر و مادرم 

 یک نفر که همراه من واقعیت را باور کند. هیوال شدن آقای مورتمن را ببیند.

 آرون.

دید که اقای مورتمن با آن کله باد کرده اش مگس  اگر آرون با من می آمد و در کتابخانه مخفی میشد و می

 ا را به پدر و مادرم بگوید.می توانست ماجر خورد، و الک پشت می

 آن ها حرف آرون را باور می کنند.
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 ترین دوست من است. جدی زند. خودی نمی آرون خیلی جدی است و حرف بی دلیلی ندارد که باور نکنند.

تواند کاری کند که پدر و مادرم واقعیت را درباره آقای مورتمن  او می شود. مشکل من به دست آرون حل می

 بفهمند.

خواهم با من در کتابخانه مخفی بشود و جاسوسی آقای مورتمن را  ی به او تلفن کردم و گفتم که میرفو

 بکند.

 «باهاش قرار داری؟ یکِی؟دفعه دیگه ک»: پرسید

تونم یک  نمی نه.»: خیلی یواش تو گوشی گفتم با اینکه پدر و مادر طبقه پایین بودند و کسی دور وبرم نبود،

 «درست قبل از تعطیل شدن کتابخونه حدود ساعت پنج. فردا بعد از ظهر چطوره؟ هفته تمام صبر کنم.

 آد. از این کار خوشم نمی ست.اخیلی احمقانه »: آرون گفت

 «بهت مزد میدم.»: بی اختیار گفتم

 «چقدر؟»-

 عجب رفیقی دارم! که. واقعاً فکر کردم،

 «پنج دالر.»: با اکراه گفتم

برای همین مطمئن نبودم چیزی تو کشویم باقی مانده  کردم، پس انداز نمیام را  من هیچ وقت پول توجیبی

 باشد.

 «گیرم. ولی اول کار می پنج دالر. باشه. خیلی خب،»-

 «برای پدر و مادرم تعریف کنی. ایم بشی و هر چی دیدی،قعوضش باید با من تو کتابخونه »-

 «انه ست.کنم این کار خیلی احمق ولی هنوز هم فکر می آره قبوله،»-

 «چی؟ ر گیر بیافتیم،گا»: ظه ساکت شد و بعد پرسیدحیک ل آرون این را گفت.



 
 

 
 

مورموردیو و دخرت /     آر،ال،استاین 

ت ش ح و ق  ا م ع ا پ  ی ا ت م  ی ت ط  س و ت ه  د ش پ  ی ا ت  

 

69 

 «احتیاط میکنیم.» -

 ولی خودم هم کمی چندشم شد. این را گفتم،
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برای رسیدن بعد از ظهر و شروع  بیشتر وقتم را این ور و آن ور پلکیدم و رندی را اذیت کردم. فردای آن روز،

 بی تاب بودم. کار،

 و خیلی عصبی. خیلی هیجان زده بودم.

برویم کتابخانه و  بدون آنکه آقای مورتمن بفهمد، قرار بود من و آرون یواشکی، فکر همه چیز را کرده بودم.

 بین طبقه بندی ها مخفی بشویم. دفعه قبل من،مثل 

گیریم و جلو  ها را می راهرو بین قفسه ریکی،تادر  وقتی کتابدار چراغ ها را خاموش کرد و کتابخانه را بست،

 کنیم. شدنش را تماشا میرویم و هیوال می

آقای مورتمن از تا شویم گردیم به مخفیگاهمان و منتظر می میبر چون خطرناک است. کنیم، ولی فرار نمی

پیش پدر و مادر من و هر چه  دویم شویم و می من و آرون هم جدا می بعد از رفتن او، کتابخانه برود.

 شود. طوری نمی گفتم که کار ساده ای است. مدام به خودم می کنیم. برایشان تعریف می ایم، دیده

برای همین یک ساعت زودتر  تمام کنیم.خواست هر چه زودتر این کار را  و دلم می اما به شدت عصبی بودم

 زنگ زدم. به خانه آرون رسیدم.

 دوباره زنگ زدم. کسی در را باز نکرد.

 «سالم،دنبال آرون میگردی؟»: در را باز کرد و گفت برادر آرون، برت، باالخره بعد یک عالمه صبر کردن،

 «آره.» -

 «خونه نیست.» -

 «هان؟» -

 «گرده؟ مییعنی...کی بر کجاست؟»: بیافتمچیزی نمانده بود از ایوان 
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 «رفته پیش دندان پزشکی. نمی دانم.»: برت از پشت سر من به خیابان نگاه کرد و گفت

 «جدی؟» -

 «بهت نگفته؟ کنه. داره دندوناش رو سیم کشی می آره از متخصص ارتودنسی وقت گرفته بود. -

 .«نه»: با اوقات تلخی گفتم

 «باهاش قرار داشتم.»: میزانو هاانگار قلبم افتاد روی 

این جور چیزا زود  شناسی، خودت که آرون رو می گمانم یادش رفته.»: برت شانه اش را باال انداخت و گفت

 «ره. یادش می

 «ممنون. خیلی خب،»: زیر لبی گفتم

 و با او خداحافظی کردم و بی حال و حوصله برگشتم به پیاده رو.

 خائن کثیف.

 کردم بهم خیانت شده. می سواقعا احسا

 وار انتظار جاسوسی آقای مورتمن رو کشیده بودم. دیوانه تمام روز را انتظار کشیده بودم.

 دانست که با دکترش قرار دارد. و او در تمام این مدت می من روی آرون حساب کرده بودم.

 «امیدوارم دکتر کاری کنه که خیلی دردت بیاد!»: با صدای بلند گفتم

 خواست به هر چه سنگ است، دلم می رو. د پراندم آن طرف پیادهبا لگ را که جلوی پایم بود، سنگ کوچکی

 خواست آرون را با لگد بپرانم هوا. دلم می لگد بزنم.

نزدیک خانه رسیده  آمیزی درباره آرون کردم. های بد و خشونت فکر در راه، برگشتم و رو به خانه راه افتادم.

 ه سرم زد.بودم که یکمرتبه فکری ب
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دوربین خیلی خوبی  پدر و مادرم کریسمس پارسال، من دوربین دارم! به آرون احتیاجی ندارم. فهمیدم اصالً

 بهم هدیه داده بودند.

همان  گیرم. چند تا عکس از او می روم به کتابخانه و وقتی آقای مورتمن تبدیل به هیوال شد، یواشکی می

 ها برای مدرک کافی است. عکس

 شوند عکس های رنگی واقعی را باور کنند. پدر و مادرم مجبور میآن وقت 

خوشبختانه فیلم  م و دوربینم را برداشتم.قفراموش کردم و با عجله رفتم به اتا قراری که با آرون داشتم،

 د رندی گرفته بودم.ولفقط چند تا عکس از ت قبل از تعطیل شدن مدرسه، داشت.

برای عکس گرفتن از  شود هشت نه تا عکس دیگر با آن گرفت. ز میبا دقت نگاه کردم و دیدم که هنو

 زیاد هم هست. های آقای مورتمن، ترین لحظه زشت

هنوز زود بود نیم ساعت تا تعطیلی  کمی از چهار و نیم گذشته بود. نگاهی به ساعت روی میزم انداختم.

 کتابخانه مانده بود.

 گیره.:این حقه باید ب با صدای بلند به خودم گفتم

 بعد دوربین را انداختم دور گردنم و به طرف کتابخانه راه افتادم.

ام این بود که دزدکی بچپم تو  نقشه وارد کتابخانه شدم و بی صدا خزیدم به آستانه در سالن مطالعه اصلی.

 اما فوری متوجه شدم کار به آن سادگی که فکر کرده بودم نیست. همان طبقه قبلی.

چند تا آدم بزرگ مجله ورق  شلوغ بود چند تا بچه در قسمت کتاب های بچگانه بودند.کتابخانه خیلی 

از  - های بین قفسه هادر چند تا از راهرو مشغول کار بود. های تهیه میکروفیلم، یکی از دستگاه زدند. می

ایستاده بودند و ا ه آدم ها جلو قفسه - جمله راهرویی که قفسه دلخواه و مخفیگاه مخصوص من در آن بود

 گشتند. دنبال کتاب می

دنبال کتاب  برگشتم و تظاهر کردم که در یکی از طبقه ها، تصمیم گرفتم منتظر بشوم تا همه بروند.

 گردم. می



 
 

 
 

مورموردیو و دخرت /     آر،ال،استاین 

ت ش ح و ق  ا م ع ا پ  ی ا ت م  ی ت ط  س و ت ه  د ش پ  ی ا ت  

 

73 

 زد. آقای مورتمن پشت میزش ایستاده بود و یک دسته کتاب را برای خانمی مهر می

 وقت تعطیلی کتابخانه. نزدیک ساعت پنج بود.

چشمم به  نزدیک به انتهای دیوار، صدا دنبال مخفیگاه دیگری گشتم. پشت آن راهرو را گرفتم و بییوار د

همان قفسه  فهمیدم چیست. م که دیده نشوم،دوقتی پشتش ایستادم و سرم را دزدی قفسه چوبی بزرگی افتاد.

 کردند. های کتابخانه را در آن نگهداری می د که کارتودراز و بلندی ب

وقت خیلی کند  پشت قفسه قوز کردم و منتظر شدم. تواند مرا خوب مخفی کند. این قفسه می فکر کردم،

 کشید. به نظرم به اندازه یک ساعت طول می هر ثانیه، گذشت. می

با اینکه اعالم کرده بود موقع بستن  داد. آقای مورتمن هنوز هم داشت به مردم کتاب می ساعت پنج و ربع،

 خواست از کتابخانه بروند. دلشان نمی ها اصالً خوان بعضی از مجلهولی  کتابخانه است،

یکمرتبه به نظرم آمد دوربین مثل  شود. ام بیشتر می شوم و نگرانی تر می کردم هر لحظه عصبی احساس می 

 از گردنم برش داشتم و گذاشتمش روی دامنم. کشد. ک وزنه پانصد کیلویی گردنم را میی

 ارزد. که به زحمتش میبه خودم می گفتم  مدام

 ارزد. به این همه دردسر می اگر بتوانم چند تا عکس واضح و روشن از هیوال بگیرم،

 باالخره اتاق خالی شد. به پشت قفسه تکیه دادم و منتظر شدم.

یک مرتبه احساس  رفت، را شنیدم که برای قفل کردن در میدو زانو نشستم و وقتی صدای پای کتابدار 

 برگشت سر میزش. چند ثانیه بعد، خطر کردم.

 حواسش به جا به جا کردن کاغذ ها و مرتب کردن میزش بود. دزدکی نگاه کردم. ایستادم از کنار قفسه،

 شد. وقت غذا خوردنش می تا چند دقیقه دیگر،

 وقت هیوال شدن.

 شتم.صدا به طرف میز آقای مورتمن قدم بردا دوربین را محکم گرفتم و بی نفس عمیقی کشیدم.
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 کشید. انگار آن روز کارها همه بیشتر طول می

همه چیز به نظر  زد، یا چون نبض من زیادی تند می رفت؟ به صورت اسلوموشن پیش می یعنی زمان واقعاً

 آمد؟ کند می

 زدم! پر پر می برای اینکه هر چه زودتر مدرکم را تهیه کنم و از آن جا بیرون بروم،

ها را  برخی از آن یک دسته کاغذ را زیر و رو کرد. .داد کارهایش را انجام میولی آقای مورتمن سر فرصت 

 انداخت. ها را از وسط تا کرد و در سبد کاغذ باطله سیمی که کنار میزش بود، بعضی خواند.

 باالخره همه را دید و آخری را دور انداخت. کرد. با خودش زمزمه می .کرد تمام مدتی که کاغذ ها را نگاه می

 آقای مورتمن! کنی، ات را شروع می حاال برنامه هیوال شدن هر روزی حاال! کر کردم،ف

 اما نه.

ها را  خواند و کتاب بلند بلند آواز می ها رفت. ز روی میزش برداشت و به طرف قفسهیک دسته کتاب را ا

 گذاشت. سرجایشان می

 نیاید. ردیفی که من در آن مخفی شده بودم،کردم به  خودم را به قفسه چسباندم که در تاریکی بمانم و دعا

 صدا التماس کردم، های تهیه میکرو فیلم بود. بی جلوی دستگاه مخفیگاه من نزدیک دیوار انتهای سالن،

 کنم،شروع کن! خواهش می

 رد که سر جایشان بگذارد.کیک دسته دیگر کتاب را بغل  اما وقتی برگشت سر میز،

 کشند! پدر و مادرم مرا می رسم. فهمیدم که به موقع به شام نمی

یک هیوال حبس شده بودم و غصه  با در یک کتابخانه ترسناک، من اینجا، ام گرفت. از این فکر خنده

 خوردم که پدر و مادرم ممکن است دعوایم کنند که چرا برای شام دیر کردم! می
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 ... دیدمش می سمت راستم بود، یک جایی بین قفسه دیدم. اما خودش را نمی صدای آقای مورتمن را شنیدم.

 شیرجه زدم و خودم را انداختم روی زمین. وحشت زده، تواسنت مرا ببیند! و این یعنی او هم می

 صدایم را شنیده؟خودم را دیده؟

 نفس نکشیدم. تکان نخوردم.

 عیف تر شد.ضصدایش  وقتی به طرف دیگر راهرو رفت. کرد. همچنان زمزمه می

صدای کشیده شدن  .یستادم و از کنار قفسه سرک کشیدمکشیدم و دوباره سر پا انفس راحتی  بی صدا،

 هایش را روی زمین شنیدم. کفش

 عجله به طرف میزش رفت. بی زد. برق می تابید، کله طاسش در نوری که از پنجره می دوباره پیدایش شد،

 کرد. ساعت دیوار با سر و صدا تیک تیک می

 سرد و نمناک شده بود. اشته بود،آن دستم که دوربین را نگه د

یک مرتبه احساس  کردم، طور که تماشایش می همان رفت. چیزهایی ور می کی اب حاال تو کشوی میزش،

خیلی راحت گیر  ایده مزخرفی است. واقعاً این کار احمقانه است. فکر کردم، .ام کردم شهامتم را از دست داده

 افتادم. می

 بیند. مرا می بیرون بیایم و از او عکس بیندازم،به محض اینکه از مخفیگاهم 

 گذارد زنده از اینجا بیرون بروم. ربین از کتابخانه بیرون بروم.نمیگذارد با این دو کند.نمی دنبالم می

 «برگرد و فرار کن! زودباش.تا فرصت داری، برگرد و فرار کن!»: صدایی در مغزم دستور داد

 شه. او امشب هیوال نمی کنی. لوسی،داری وقتت را تلف می»: ردصدای دیگری حرف این یکی را قطع ک

به  های ترسناک،مغزم از آن صداها و فکر« ریزی. ترسونی و اعصابت را بهم می داری بیخودی خودت را می

هایم را بستم و سعی  یک لحظه چشم محکم به قفسه تکیه داده بودم که سرجایم بایستم. دَوَران افتاده بود.

 را خالی کنم. کردم مغزم
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سه چهارتا عکس  تونی قبل از اینکه متوجه قضیه بشه، می توانی بگیری؟ چند تا عکس می»: ی پرسیدیصدا

 «بگیری؟

یک عکس واضح  برای ثابت کردن حرفت، تو فقط یک عکس خوب الزم داری.»: صدای دیگری گفت

 «دعا کن خیلی بلند آواز بخونه. کافیه.

 «شنوه. س انداختنت رو میعک«تیک»یوگرنه صدا»: صدای دیگری گفت

 «برگرد و فرار کن! برگرد و فرار کن!»: صدای دیگری تکرار کرد

 .«تو فقط یک عکس خوب الزم داری»

 «نگذار صدای تیک دوربینت رو بشنوه.»

 یک قدم جلو رفتم و از پشت قفسه سرک کشیدم.

 برد. ن دستش را به طرف شیشه مگس ها میکنا همآقای مورتمن زمز

 باالخره شروع شد! آهان! بی صدا گفتم،

 «خجالتی من. ندوستا وقت شامه،»: با حالت آواز گفت

 سرش هم شروع کرد به بزرگ شدن. و همین که شروع کرد به پیچاندن درِ شیشه،

 دهنش کج و کوله و بزرگ شد. هایش وق زد. چشم

ی در شیشه را برداشت و یک مشت وقت خورد. اش باالی گردنش تکان تکان می کله گنده چند ثانیه بعد،

 از دهن سیاهش بیرون آمد. زبان مار مانندش، مگس بیرون آورد،

 «دوستای خجالتی من! وقت شامه،» -

 وقت عکس گرفتنه! ،مهمه شهامتم را جمع کردم و به خودم گفت

 با دست لرزانم دوربین را جلو چشمم گرفتم و دو دستی نگهش داشتم که نلرزد.
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ن داشت اولین مشت مگس را قورت آقای مورتم به جلو خم شدم. شد، کردم و تا آنجا که میفسم را حبس ن

 کرد. داد و در حال جویدن زمزمه می می

 به زحمت سعی کردم عدسی دوربین را روی او تنظیم کنم.

 گرفت. زید و همه جای اتاق را نشانه میلر عصبی بودم که دوربین در دستم می آن قدر

 خواند. واز میآحالم که  خیلی خوش دکمه گذاشتم و با خودم فکر کردم،انگشتم را روی 

 شنود. این طوری صدای تیک دوربین را نمی

 می توانم بیشتر از یک عکس بگیرم.

 ... خیلی خب ... خیلی خب

 هنوز هم با لذت مشغول خوردن اولین محموله مگسش بود.

 حاال! به خودم گفتم،

 به موقع دستم را برداشتم. که آقای مورتمن یکمرتبه رویش را برگرداند. نزدیک بود دکمه را فشار بدهم.

 دیدند. هایم درست نمی کوبید که چشم قدر محکم می هایم آن هقیقش

 کند؟ چه کار می

 شیشه را گذاشت روی میز و درش را باز کرد. خواست یک شیشه دیگر را بردارد. می

تو این شیشه چی داره؟چیزی تو شیشه بال بال  نگاهش کردم. ،چشمیین را باال گرفتم و از کادر دوباره دورب

یکی از آن ها را تو مشتش  روانه بید سفید رنگ است.پمدتی طول کشید تا بفهمم که شیشه پر از  زد. می

 ر از شیشه بیرون آمد.گیک پروانه دی قبل از اینکه در شیشه را ببندد، گرفت و با اشتها تو دهنش فرو کرد.

پیچ و تاب  اش بیرون آمده بود و دهنش موقع جویدن پروانه، ی آقای مورتمن از کله بادکنکیها چشم

 خورد. می
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دوربین را جلو  شد،به جلو خم شدم. تا جایی که می ام نگه داشتم. فس بلندی کشیدم و هوا را توی ریهن

 دکمه را فشار دادم. ... چشمم ثابت نگه داشتم و
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 فلش!

 اصال یاد فلش نبودم!

 !دآن قدر نگران صدای تیک دوربین بودم که یادم رفته بود دوربینم فلش اتوماتیک دار

هایش  با دستپاچگی دست فریاد وحشتناکی از گلوی آقای مورتمن بیرون آمد. وقتی نور سفید فلش جرقه زد،

 اش گرفت. زده را جلو چشم های وق

 از آن همه حماقت! توجهی، از آن همه بی بودم و خشکم زده بود،در آن راهرو باریک ایستاده 

 «کی اونجاست؟»: نعره زد هایش را با دست پوشانده بود، وز چشمآقای مورتمن که هن

هایش را  چشم نور فلش موقتاً باید خیلی به نور حساس باشند. های بزرگ، آن چشم فهمیدم هنوز مرا ندیده.

سالن بزرگ مورتمن فریاد وحشتناک و هیوالواری کشید که صدایش در آن  یآقا آن وقت، کور کرده بود.

 ها را لرزاند.پیچید و انعکاسش دیوار

 توانستم حواسم را جمع کنم و خودم را عقب بکشم که دیده نشوم. هر طور بود،

 «تونی از دستم فرار کنی! نمی کی اونجاست؟»: دوباره تکرار کرد ای، با غرش بریده بریده

هایش  انگار چشم خورد، بدنش بدجوری تلوتلو می موقع راه رفتن، آید. به طرف من می که سالنه سالنه،دیدم 

 دیدند. ز نمیهنو

تر  داشت،حرکاتش محکم با هر قدمی که بر می صدا فریاد کشیدم. بی تر شد و من از ترس، هیوال نزدیک

به زحمت نفس  گشت. ها را می راهروهای بین قفسهاش  های وق زده با چشم خورد. شد و کمتر تلو تلو می می

 کشید و هر نفسش یک غرش خشمناک بود. می

 «کی اونجاست؟ کی اونجاست؟» -
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 منتظر چی هستی؟ راه بیفت! راه بیفت!:  به خودم گفتم

 «نمی تونی فرار کنی!»: هیوال فریاد زد

 کنم! چرا فرار می

طور  زدند و همین دید می تاریک را کورمال کورمال، هایهایش راهرو چشم سه ردیف با من فاصله داشت.

 گشتند. دنبال من می

حاال تنها  دانست کار من بوده. نمی اول او را دستپاچه و بعد کور کرده بود. نور فلش، دانستم مرا ندیده. می

 پس معطل چی هستم؟ فرار کنم. کافی است با مدرکی تو دستم است، فرار است. کاری که باید بکنم،

 حاال فقط یک ردیف از من عقب بود. لو تلو خورد و جلوتر اومد.ت

 همین طوری اونجا نایستید! بدوید! بدوید! ام فرمان دادم، به پاهای فلج شده

چند تا کتاب از باال افتاد روی  ها محکم خوردم به یک طبقه پر از کتاب. و مثل دست و پا چلفتی برگشتم،

 زمین.

 نایست! بدو!

 گیر شده بودم. از شدت ترس زمین بود. کتم کند شدهرح

 درست پشت سرته! فرار کن لوسی!

 باالخره پاهایم همکاری کردند.

 به عقب سالن دویدم. دوربین را با یک دست محکم نگه داشتم و در راهرو بین قفسه ها،

 «ی!دونم کجای می شنوم! صدای پات رو می نمی تونی فرار کنی!»: هیوال از راهرو بغلی نعره کشید

بعد به طرف در  مد و کورمال تا ته راهرو دویدم.آی شبیه نعره حیوانات از گلویم درفریاد از شدت وحشت،

 و محکم با یک گاری دستی مخصوص حمل کتاب برخورد کردم.. .. ورودی پیچیدم
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 افتادم روی گاری و گاری برگشت و دمرو شد.

 دستم در آمد و روی زمین لیز خورد.دوربین از  محکم روی شکم و زانوهایم خوردم زمین.

 «گیرت انداختم.»: نعره زد آمد، عجله از راهرو بغلی به طرف من میهیوال که با 
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 اما پاهایم الی گاری گیر کرده بود. دست و پا زدم که روی پا بایستم.

 زنان تلو تلو خورد و به من نزدیک شد. هیوال نفس

اما بدنم مثل یک  هایم خودم را بکشم باال، کردم به کمک دست سعی می ترس مرا فلج کرد. یک بار دیگر،

 سنگین شده بود. وزنه پانصد کیلویی،

 کارت تمومه! به خودم گفتم،

 باالخره بدنم را کشیدم باال و خودم را از گاری دستی خالص کردم.

 کارم تمومه. کارم تمومه.

 غرید و حاال فقط چند متر با من فاصله داشت. زد و می هیوال نفس نفس می

کرد و سرم گیج  زانویم زق زق می چنگ زدم و دوربین را برداشتم و افتان و خیزان به طرف در رفتم.

 رفت. می

 محاله! شوم، موفق نمی

 آن وقت بود که صدای زنگ بلندی را شنیدم.

 ودم را به آستانه در کشاندم و رویم را برگرداندم.خ اما بعد فهمیدم زنگ تلفن است. اول فکر کردم آزیر است.

یک نفس حرکت  اش، های گرد و وق کرده چشم یک لحظه مکث کرد. هیوال که در انتهای راهرو بود،

 ریخت. مایع سبزرنگی بیرون می باز مانده بود، Oاز دهنش که به شکل  جنبیدند. کردند و می می

 او را غافلگیر کرده و سرجایش خشک کرده بود. دای ناگهانی،صآن 

مثل برق از در بیرون رفتم و  در سنگین ورودی را کشیدم. صدای زنگ نجاتم داد! با خوش حالی فکر کردم،

 ون رساندم.خودم را به دنیای بیر
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ستم.از هوای گرمی که به صورتم  هایم را می  موقع دویدن چشم تا دو چهار راه بعدی دویدم. نفس زنان،

 بردم. لذت می کشید، هایم که باد آن ها را پشت سرم میاز گرمای خورشید غروب و از حرکت مو خورد، می

 آزاد و در امان بودم! کردم. احساس آزادی می

ام که دست  بین را محکم گرفتهقدر دور نآمتوجه شدم  باز کردم و سرعتم را کم کردم،هایم را  وقتی چشم

ام  ه چیزی نمانده بود به قیمت زندگیعکسی ک یک عکس. حاال مدرک داشتم. مدرکم! هایم درد گرفته.

 : گفتمبا صدای بلندی  کرد که آقای مورتمن هیوالست. حاال در دوربین من بود و ثابت میولی  تمام شود.

 .سریع باید ظاهرش کنم.

 بقیه راه را تا خانه آهسته دویدم.

که جلو  گفت که آقای مورتمن منتظرم است، احساس ترسی در دلم می وقتی نمای خانه از دور پیدا شد،

 ایوان منتظر است تا دوربین را از دستم بقاپد و مدرکم را ازم بدزد.

 یک لحظه در اول راه ورودی خانه مکث کردم.

 یا پشت دیوار کناری؟ ها مخفی شده باشد؟ نکند وسط بوته کسی آنجا نبود.

چطور ممکنه آقای مورتمن قبل از تو  مق جون،حا به خودم توپیدم که، آهسته تا چمن جلوی خانه رفتم.

 رسیده باشه اینجا؟

او هم  تاریک بود.های کتابخانه خاموش و سالن  چراغ من حتی مطمئن نبودم که مرا شناخته باشد. به عالوه،

 هایش را کور کرده بود. و نور فلش مدت زیادی چشم یک راهرو با من فاصله داشت.

احتمال دارد  دویده. رد که کتابدار نداند دنبال کی میاحتمال دا بله، جا بیاید. مها باعث شد کمی نفساین فکر

 نتوانسته باشد مرا درست و حسابی ببیند. که اصالً

مثل باد دنبالش رفتم و ساختمان را دور  ماشین پدر از راه ورودی باال آمد. خانه رسیدم، وقتی به ایوان جلو

 زدم و رفتم پشت خانه.

 «پدر!سالم!»: فریاد زدم یاده شد،پهمین که از ماشین 
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 «چه خبر؟» -

 اش خسته بود. موهایش ژولیده و قیافه کتش چروک شده بود.

 «یعنی فوری؟ ... شه این فیلم رو ظاهر کنیم می ر،پد»: دوربین را به طرف او گرفتم و گفتم

 «باشه؟ زنیم، سر شام حرفش رو می من تازه از راه رسیدم. بّه!»: دادش در آمد که

 «یک چیز خیلی مهمی توش هست. من باید این عکس رو ظاهر کنم. نمی شه! ... پدر نه،»: با اصرار گفتم

من که هنوز هم دوربین را باال نگه داشته  طرف خانه رفت.خرچ و خرچ به  از جلوم رد شد و روی شن ها،

 «خیلی خیلی مهم! خیلی مهمه. موضوع، پدر؟ نمیشه،»: دنبالش راه افتادم و گفتم بودم،

 «عکس گرفتی؟ از اون پسری که از خیابون رد می شد، چیه؟»: پدر خنده کنان برگشت و گفت

اونجا  نمی تونی منو ببری به مرکز خرید؟ زنم. جدی حرف میمن دارم  پدر، خیر! هن»: با عصبانیت جواب دادم

 «کنه. یک عکاسی هست که یک ساعته عکس رو ظاهر می

 «این چیه که اینقدر مهمه؟»: لبخند پدر محو شد و پرسید

 وسوسه شدم وسوسه شدم که به او بگویم، . آن ها را صاف کرد.بعد دستش را الی موهای سیاهش بردو 

می  کند. م حرفم را باور نمینستدا می اما جلوی خودم را گرفتم. ام. بگویم که از یک هیوال عکس گرفته

 به هیچ وجه. برد که فیلمم را ظاهر کنم، گیرد و مرا به مرکز خرید نمی دانستم حرفم را جدی نمی

 «دم. بهت نشون می وقتی ظاهر شد،» -

پدر که انتظار داشت غذایی روی اجاق در حال پختن  انه شدیم.در توری را نگه داشت و هر دو وارد آشپزخ

 چند بار بو کشید. باشد،

از  بیخود بو نکش.»: بعد به پدر گفت مادر مثل اجل از راهرو آمد به آشپزخانه که با ما سالم و علیک کند.

 «خوریم. امشب بیرون شام می غذا خبری نیست.
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 ون رستوران چینی که شما دوست دارید؟اتو  خرید شام بخوریم؟شد تو مرکز  می معرکه شد!»: جیغ کشیدم

 «فیلمم رو بدم ظاهر کنند. خوریم، تونم تو مدتی که شام می این طوری من می

 «من هم با غذای چینی موافقم.»: مادر گفت

 «کنی؟ تابی می برای ظاهر کردن فیلمت این قدر بیچرا »: و پرسید دو بعد با تعجب مرا نگاه کر

 «رازه. دلیلش رو نمیگه،»: ،پدر جواب او را داد از اینکه بتوانم چیزی بگویمقبل 

من از آقای مورتمن عکس گرفتم با این »: و هیجان زده گفتمم نتوانستم بیشتر از آن جلو خودم را بگیر

 «کنم که اون یه هیوالست. مدرک ثابت می

 .هایش را برایم گرد کرد و پدر سرش را تکان داد مادر چشم

 «باالخره حرف منو باور کنید. شاید وقتی عکس رو ببینید، این عکس مدرک منه!»: با اصرار گفتم

 «کنم. باور می وقتی ببینم، حق با توست.»: پدر با طعنه گفت

ریم مرکز خرید که غذای چینی  بدو بیا پایین داریم می رندی!»: مادر سرش را کرد توی راهرو و داد زد

 «بخوریم!

 «اه،حتما باید غذای چینی بخوریم؟»: وقات تلخی از آن باال صدا زدبرادرم با ا

 انتظار همین جواب را هم از او داشتم.

 دم.فقط بجنب، سفارش می ای که دوست داری، های ساده برای تو از همون ماکارونی»: مادر هم صدا زد

 «اند. همه گرسنه

دم ظاهر کنند که بعد از شام تحویل  شام اینو میمن قبل از »: دکمه چرخاندن فیلم را فشار دادم و گفتم

 «بگیرمش.

 «خواد برادرت را بترسونی. دلم نمی دی سر شام حرف هیوال نزنی؟ قول می»: گفت دی مادر خیلی سرد و ج
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 .«قول میدم» -

وال دیگه احتیاج ندارم حرف هی بعد از شام، به خودم گفتم، این را گفتم و فیلم را از دوربین بیرون کشیدم.

 .دم یک هیوال بهتون نشون می بزنم،

 شام به نظرم تا قیامت طول کشید.

گفت گوشتش   یا می دهد، ای می  هاش مزه عجیب و مسخر گفت ماکارونی یا می رندی از اول تا آخر غر زد.

یک بار هم لیوان آبش را ریخت روی میز و همه چیز را خیس  زیادی چرب است یا سوپش زیادی داغ است.

 کرد.

و برای  ... برای دیدنش بی تاب بودم من تمام مدت در فکر عکسم بودم و حواسم به حرف های بقیه نبود.

 نشان دادنش به مادر و پدر.

 ام،  من بوده و از خودم داستان نساختهوقتی که عکس را ببینند و بفهمند حق با  ها را، آن ۀم قیافنستتوا می

 یک هیوالست. مورتمن واقعاًوقتی که بفهمند آقای  مجسم کنم،

دهند دیگر هیچ وقت به  خواهند و قول می  پدر و مادرم هردو از من معذرت میدیدم که  خیال می در

 هایم شک نکنند. حرف

خوام اون کامپیوتری رو که ازم  می من خیلی از رفتارم ناراحتم.»: شنیدم که پدر می گوید در خیال می

 «برات بخرم. خواسته بودی،

 «کنم ما را ببخش که بهت شک کردیم. خواهش می و یک دوچرخه نو.:» مادر می گویدو 

 «عین منگل ها رفتار کردم. من هم گندش را در آوردم.»: و رندی می گوید

هایی  حتی شب تونی هر شب تا نصف شب بیدار بمونی. بعد از این می»: گوید شنیدم که پدر می در خیال می

 .که فرداش باید بری مدرسه

کنم حتی یک کلمه از  فکر نمی لوسی،»: رویاهایم را بهم ریخت یک مرتبه صدای سرزنش بار مادر،

 «های منو شنیده باشی. حرف
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 «کردم. داشتم راجع به یک چیزی فکر می ...اِ  ... من ... نه»: اعتراف کردم که

 دهنم بردم.و بعد چوب های مخصوص غذای چینی را برداشتم و یک قلمبه برنج را به طرف 

 «کرد! داشت راجع به هیوال فکر می دونم. من می»: رندی گفت

خواهد به من   فشار داد انگار که هیوالست و می هایش را بهم و دستش را آورد بالی میز و انگشتد رو ه

 حمله کند.

 «اسم هیوال را نیارید.»: مادر با لحن تندی گفت

 «نه من! رو آورد،اون اسم هیوال  چرا به من نگاه میکنید؟» -

 او را با انگشت نشان دادم. این را گفتم و برای متهم کردن رندی،

 «شامتون رو بخورید.»: پدر آرام گفت

 اش مالیده بود. چربی خوراک دنده به همه جای چانه

تو کلوچه من نوشته بود باید  مان رسید و هر کس مال خودش را برید.های شانس باالخره نوبت به کلوچه

ها در مورد من هیچ وقت درست  های این کلوچه پیشگویی بمانم تا ابرها کنار برود و خورشید بدرخشد. منتظر

 از آب در نیامده بود.

آب دیگر را  یک لیوان شدن از سر میز،زی نمانده بود که رندی موقع بلندچی پدر صورت حساب را پرداخت.

که طاقت نداشتم یک ثانیه دیگر  و هیجان زده بودم، تاب آن قدر بی از رستوران بیرون رفتم. به دو، بریزد.

 صبر کنم.

جلو  مثل برق دویدم تو مغازه، پریدم روی پله برقی و رفتم باال. مغازه عکاسی یک طبقه باالتر بود.

 .صدا زدم زنان خانم جوانی را که پشت دستگاه ظهور عکس بود، و نفس پیشخوان،

 «عکس من حاضر شده؟» -

 «اسمت چیه؟ آره،گمانم حاضر باشه.»: رویش را برگرداند و گفت بلند من یکه خورده بود، خانم که از صدای
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پاکت ها  و آرام و بی عجله، ای که تعدادی پاکت زرد روی آن قرار داشت، بقهرفت به طرف ط اسمم را گفتم.

های زرد بر  تان ضرب گرفته بودم و چشم از پاکهایم روی پیخو با انگشت بی قرار و عصبی، را ورق زد.

 داشتم. نمی

 تونه یک کم عجله کنه؟ نمی

 «گفتی اسمت چیه؟»: ها را نگاه کرد و برگشت به طرف من خانم همه پاکت

ان روی پیشخو دوباره اسمم را گفتم. کردم نشان ندهم چقدر از دستش عصبانی هستم، در حالی که سعی می

های  کرد و اسم ها را یکی یکی نگاه می دوباره پاکتکه  نگاهم به او، زد. خم شده بودم و قلبم به شدت می

 خواند. ها را بی صدا می ی آنرو

 باالخره یکی از پاکت ها را الی دسته بیرون کشید و به دست من داد. خیره مانده بود.

 م به باز کردن.کردپاکت را از دستش قاپیدم و شروع 

 «سرراست. پولش میشه چهار دالر.» -

باید برم پدرم »: گفتم ،آنکه آن پاکت با ارزش را ول کنم بی پول همراهم نیست. اصالًتازه متوجه شدم که 

 «رو بیارم.

 مادر و رندی بیرون ایستاده بودند. تا برگشتم پدر در آستانه در غازه پیدایش شد.

 .ها را داد پدر پول چاپ عکس

 لرزید. هایم می دست آوردم، بیرون میها را  کردم و عکس وقتی بازش می .بردم بیرون هپاکت عکس را از مغاز

 «لوسی. آروم باشی،»: مادر با نگرانی گفت

چشمم به  همه را وارسی کردم. تند تند، شان مربوط به جشن تولد رندی بود. همه ها زل زدم. به عکس

 های رندی افتاد. های خندان دوست صورت

 کجاست؟ کجاست؟ پس کجاست؟
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 همه بود.عکسی که زیر  درست آخرین عکس بود.

 «ایناهاش! بفرمایید!»: بلند گفتم

 وقتی آن عکس را باال آوردم و جلو صورتم گرفتم، پدر و مادر خم شدند تا از باالی شانه من عکس را ببینند.

 بی اختیار نفس بلندی کشیدم. ... ها از دستم ول شدند و روی زمین پخش شدند بقیه عکس
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 .عکس واضح و خوبی بود

گوشه میزش  هایش خوب معلوم بود. کاغذها و ظرف الک پشت میز بزرگ آقای مورتمن وسط عکس بود.

 چند تا کتاب رو سر هم ریخته بود.

 واضح افتاده بود؛ های کتاب کامالً طبقه چهارپایه بلند آقای مورتمن دیده میشد و پشت چهار پایه، پشت میز،

 .هم روی طبقه پایینی معلوم بودهایش  حتی شیشه مگس

 .اما خبری از هیوال نبود

 آقای مورتمن در کار نبود.

 .هیچ کس نبود

 .هیچ آدمی تو عکس نبود

 «پشت میز! اون همین جا ایستاده بود! ... اون»: فریادزدم

 «این اتاق که خالیه.:» گفت کرد، پدر که از پشت شانه من به آن نگاه می لرزید. عکس در دستم می

 «هیچ کس تو عکس نیست.»: مادر هم نگاه بدی بهم کرد و گفت

 درست همین جا ون همین جا بود؛ا:» با سماجت گفتم هایم را از عکس بردارم، توانستم چشم من که نمی

 .«نشان دادم و با انگشت محلی را که هیوال ایستاده بود،

 .«بگذار ببینم»: رندی خندید و گفت

 «نامرئی شده! بینمش! می آره،»: با دقت نگاه کردو عکس را از دستم کشید و 

 .«خنده دار نبود»: با خجالت گفتم
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 خواست زمین دهن باز کند و مرا برای همیشه ببلعد. دلم می حال بدی داشتم. و عکس را از دستش کشیدم.

 «نامرئی شده!»: با خوشمزگی تکرار کرد کرد، رندی که خیلی از شوخی خودش کیف می

 با نگرانی بهم زل زده بودند.پدر و مادر 

چون تو عکس معلوم  کنه که اون هیوالست. ثابت می کنه!  همین ثابت می نمی فهمید؟»: سرشان فریاد زدم

 «شه! نمی

 «کنی این شوخی دیگه کافی باشه؟ فکر نمی لوسی،»: پدر سرش را تکون داد و اخم کرد

کنم این  فکر می شم. کم دارم نگرانت می من کم»: ام گذاشت و با مالیمت گفت مادر هم دستشو روی شانه

 باورت شده. اًشوخی هیوال واقع

 «شه بستنی بخوریم؟ می»: رندی پرسید

 

 !«کنیم شه این مائیم که داریم این کار رو می باورم نمی»: آرون غر زد که

 «تو به من بدهکاری! خفه!»: با تشر گفتم

 کنار ساختمان کتابخانه قوز کرده بودیم.غروب روز بعد بود و من و آرون پشت بوته های 

و کبودی روی چمن جلو شد و سایه های دراز  خورشید داشت پشت درخت ها گم می روز خنکی بود.

 انداخت. کتابخانه می

 «خل شدی؟ بهت بدهکارم؟»: آرون با اعتراض گفت

 .«زدیولی جا  یادته؟ تو قرار بود دیروز با من بیایی کتابخونه. بدهکاری. بله،» -

تقصیر من چیه که »: ای گفت هکنار زد و با صدای مسخر اش نشسته بود، مگسی که روی دماغ کک و مکی

 «قرار دندون پزشکی داشتم؟
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ها به زحمت از دهنش بیرون  عادت نداشت و کلمه هنوز به بند و بساطی که دکتر تو دهنش گذاشته بود،

 .اومد می

 .«وباعث شدی هزار جور دردسر برام پیش بیاد منو تنها گذاشتی. من رو تو حساب کرده بودم و تو آره،» -

چه »: سرش را پایین آورد و گفت پاهایش را روی هم انداخت. آرون خودش را انداخت روی زمین و نشست.

 «جور دردسری؟

 «پدر و مادرم گفتند که دیگه حق ندارم اسم آقای مورتمن رو ببرم یا بگم که اون هیوالست.» -

 «.خوبه»-

تو باید به چشم خودت ببینی که من  آرون. به تو احتیاج دارم، معنیش اینه که من واقعاً خوب نیست.» -

 .«و اینو به پدر و مادرم بگی گم. راست می

 «کنند! اینطوری فکر می یعنی واقعاً کنند زده به سرم. اون دو تا فکر می»: بغضم گرفت

 .ناراحت و عصبانی هستم و جلوی خودش رو گرفت خواست جواب بدهد اما فهمید که من واقعاً می

 .ها پیچید و آن ها را به پچ پچ انداخت الی درخت نسیم خنکی البه

ساعت پنج و بیست دقیقه بود و از وقت تعطیل شدن کتابخانه گذشته  داشتم. چشمم را از در کتابخانه برنمی

 .یدهر لحظه ممکن بود آقای مورتمن از کتابخانه بیرون بیا بود.

و  پس برنامه اینه که آقای مورتمن رو تا خونه اش تعقیب کنیم؟»: و پرسید آرون پشت گردنش را خاراند

 «از پنجره کتابخونه تماشاش نکنیم؟ یواشکی زیر نظر بگیریمش؟چرا همین جا، وقتی رفت تو خونه،

 باید تعقیبش کنیم. خیلی بلنده.پنجره »: گفتم پاییدم، مستقیم رو به رویم رو می طور که از باالی بوته، همان

 .شه خوام تو ببینی که اون تبدیل به هیوال می من می ره خونه. خودش به من گفت که هر روز پیاده می

 .خوام حرف منو باور کنی می
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تونیم  اون وقت می چی؟ کنم، مین طوری بگم که حرفت را باور میاگر ه»: آرون نیشش را باز کرد و گفت

 «بریم خونه؟

 .«هیسسس»: را روی دهنش فشار دادم و گفتم دستم

 .در کتابخانه باز شد و آقای مورتمن سر پله ها ایستاد

آقای  دید زدم. من و آرون سرمان را دزدیدیم و خودمان را کشیدیم پشت بوته از الی شاخ و برگ بوته،

راه قرمز و سفید و شلوار  بلوز اسپرت آستین کوتاه راه کرد. ا بود و داشت در را قفل میممورتمن پشتش به 

 یک کاله بیس بال قرمز هم روی سر طاسش گذاشته بود. کیسه ای خاکستری پوشیده بود.

 .«مواظب باش نبینتت خیلی باهاش فاصله بگیر.»: یواش به آرون گفتم

 «چه نصیحت نابی!»: آرون با طعنه گفت

ها  یک لحظه روی پله پیاده رو برود. هر دومان روی زانو بلند شدیم و صبر کردیم آقای مورتمن به طرف

راه  ورودی کتابخانه را گرفت و پایین  کنان، زمزمه آن وقت، مکث کرد و کلید را در جیب شلوارش انداخت.

 آمد و از ما دور شد.

 «چی میخونه؟»: آرون یواش پرسید

 .«خونه همیشه یه آهنگی می نمی دونم.» -

 .«راه بیفت»: سریع روی پا ایستادم و گفتم رفته بود. آقای مورتمن نصف راه تا خیابان بعدی را

 .آمد آرون هم درست پشت سر من می دنبال آقای مورتمن راه افتادم. در پناه درخت ها و بوته ها،

 «اش کجاست؟ دونی خونه می»: آرون پرسید

 «کنی! اش رو بلد بودم که الزم نبود تعقیبش اگه خونه آی کیو!»: با اخم و تخم برگشتم و گفتم

 .«گی راست می آوو.» -
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های جلو  مجبور بودیم از حیاط سخت تر بود. کردم، از آن چیزی که من فکر می تعقیب کردن مردم،

 تو بعضی از آنها فواره های گردان کرد، تو بعضی از آن ها سگی بهمان پارس می؛ ها رد بشویم خانه

ر شاخ و برگی های پ هم شمشادها و پرچینها  بعضی از آن کرد. آبیاری چمن باز بود و خیسمان می

 .شدیم از وسطشان بگذریم داشتند که مجبور می

کرد که مطمئن بشود ماشین  ایستاد و چپ و راستش را نگاه می آقای مورتمن می سر هر چهار راهی،

گفتم االن است که به پشتش هم نگاهی بیندازد و من آرون را پشت  .هر بار هم به خودم می آید نمی

 رش ببیند.س

بعد از اینکه چندین چهار راه  با کتابخانه فاصله داشت. کردم، اش خیلی بیشتر از آن که من فکر می خانه

 .ها تمام شدند و محوطه صافی جلو رویمان پیدا شد خانه را رد کردیم،

   قب و ش را محکم عیبازوهای گوشتالو موقع راه رفتن، آقای مورتمن تند و تند از آن محوطه گذشت؛    

         که هیچ جایی برای  - ای نداشتیم جز اینکه پشت سرش از آن محوطه باز هیچ چاره برد. جلو می

قشنگ  نه پرچینی که پناهمان بدهد. ای بود که پشتش قوز کنیم، نه بوته بگذریم. - مخفی شدن نداشت

 .و ما را پشت سرش نبیند برنگرداندرویش را  کردیم که وسط راه، فقط باید دعا می شدیم. دیده می

های کوچکی  ای همه آنها آجر قرمز بود و حیاطنم تر بودند؛ کوچک و قدیمی های آن منطقه، خانه

 برای همین خیلی به خیابان نزدیک بودند. جلوشان داشتند.

من و آرون پشت صندوق پشت قوز کردیم و دیدیم که وسط های آن  آقای مورتمن به خیابانی پیچید.

روی سکوی کوچک جلوی خانه ایستاد و تو جیبش دنبال  ها رفت. به طرف یکی از همان خانه خیابان،

 کلید گشت.

 .«موفق شدیم»: یواش به آرون گفتم

 .«کند تو همین خیابون زندگی می رالف، گمانم دوستم،»: آرون گفت

 «مگه مهمه؟حواست به کارمون باشه خیلی خب؟»: بهش توپیدم که
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 .آن وقت آهسته رفتیم جلوتر مورتمن از در خانه رفت تو.صبر کردیم تا آقای 

 خانهحیاط مستطیل کوچکی جلو  نمای خانه از چوب سفید بود و بدجوری به رنگ آمیزی احتیاج داشت.

آرون سریع خودمان را و  من های بلند گل زرد کاشته بود. که چمن کوتاهی داشت و دورش بوته بود

پنجره جلو ساختمان به  که به پشت خانه راه داشت. یک کنار ساختمان.رساندیم به راهرو چمن کاری بار

 .اندازه کافی بلند بود که من و آرون زیرش بایستیم و دیده نشویم

 .«پس اینجا باید اتاق نشیمنش باشه»: پنجره روشن شد یواش گفتم

به نظر می  کک و مک هایش از همیشه کم رنگ تر ای به خودش گرفته بود. دهآرون قیافه وحشت ز

 !«من از این کار خوشم نمیاد»: آمد

اینجاش دیگه راحته  قسمت سخت کار تعقیب کردنش بود که به خیر گذشت.»: به او دلگرمی دادم که

 .«فقط باید از پنجره تماشاش بکنیم

 .«تونیم چیزی ببینیم نده نمیولی پنجره خیلی بل»: آرون به پنجره اشاره کرد و گفت

 .«دیدم کردم فقط سقف اتاق نشیمن رو می پنجره که باال را نگاه می از حق با او بود.

 .«باید روی یه چیزی بایستیم» -

 «چی؟ مثالً هان؟» -

 لرزید. های دماغش مثل خرگوش می آن قدر ترسیده بود که پره آید. فهمیدم از آرون هیچ کمکی بر نمی

 .گرفتم سرش را به یه کاری گرم کنمتصمیم  برای اینکه نگذارم به کلی زیرش بزند و فرار کند،

 .«چیزی هست برو اون پشت ببین نردبونی،»: پشت خانه را نشان دادم و یواش گفتم

آن پنجره هم بلندتر از  چراغ آشپزخانه بود. احتماالً .این یکی عقب خانه بود یک چراغ دیگر روشن شد؛

 آن بود که بتوانیم چیزی ببینیم

 «ره؟اون چطو صبر کن،»: آرون گفت
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 .نگاهش را دنبال کردم و چشمم به یک چرخ دستی افتاد که به دیوار کناری خانه تکیه داشت

 .«ایستم بد نیست برو بیارش من روش می» -

هایش را گرفت و تا زیر  دسته اش را پایین گرفت و با عجله به طرف چرخ دستی رفت؛ آرون سر و شانه

 .پنجره آورد

 .«محکم نگهش دار»: گفتم

مطمئنی »: ای به من انداخت و گفت دستی را محکم گرفت نگاه وحشت زدههای چوبی چرخ  دستهآرون 

 «خوره؟ که این به درد می

 .«کنم امتحانش می» -

 .این رو گفتم و به پنجره باالی سرم نگاه کردم

های چرخ دستی را  آرون دسته دستم را روی شانه آرون گذاشتم و خودم را کشیدم باالی چرخ دستی.

 .محکم نگه داشت تا من بتوانم تعادلم را به دست بیاورم

 .«زنه لق لق می»: یواش گفتم دستم را به دیوار خانه فشار دادم که جلوی تکان خوردنم را بگیرم.

 .«تونم نگهش دارم دیگه از این بهتر نمی»: آرون غر غر کرد که

 .«تونم روش وایستم حاال می خیلی خب،» -

کار آسانی  ایستادن تو چرخ دستی، کردم. آرامش نمی زیادی با زمین نداشتم اما احساسبا اینکه فاصله 

 .نیست

 .دعا کردم پارس کردنش به خاطر من و آرون نباشد یک سگ پایین خیابان پارس کرد.

 .که به ما نزدیکتر بود فوری جوابش را داد و حاال شد یک مکالمه دو طرفه یک سگ دیگر،

 «بینی؟ چیزی می بلندیش خوبه؟»: آرون پرسید
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 .سرم را باال بردم و پایین پنجره دزدکی داخل خانه را دید زدم بی آنکه دستم را از دیوار خانه بردارم،

های اتاق نشیمن را  اما بیشتر قسمت یک آکواریوم گنده جلو پنجرست. بینم. یک چیزهایی می آره،» -

 .«بینم می

صورت آقای مورتمن در فاصله چند سانتی متری صورت من  گفتم، ای که این را می و درست در لحظه

 کرد! صاف به صورت من نگاه می سبز شد.
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 از وحشت نفسم بند آمد. تعادلم را از دست دادم.

در سقوط به طرف زمین، فرغون را روی زمین انداختم و روی زانوها و آرنج فرود آمدم. از شدت درد فریاد 

 «آخ!:»زدم 

 «چی شد؟:»آرون وحشت زده پرسید 

 «اون منو دید!:»گفتم لحظه ای صبر کردم تا از شدت درد کاسته شد و سپس به زحمت 

 «چی گفتی؟:»زده گفت  دهان آرون باز ماند. حیرت

 کند. هر دو به پنجره خیره شده بودیم. انتظار داشتم آقای مورتمن را ببینم که از باال به ما نگاه می

 اما نه. هیچ نشانی از او نبود.

شاید مارو :»و سپس افزودم ...« د کر شاید داشت به آکواریومش نگاه می:»به سرعت از جا بلند شدم و گفتم 

 «ندیده باشه!

 «کار کنی؟ خواهی چه حاال ... حاال می:»آرون با وحشت پرسید 

 «گردم باال. دوباره بر می:»گفتم 

 لرزیدند. لبۀ پنجره را گرفتم و خود را باال کشیدم. رفتم زانوهایم می در حالی که باال می

کرد. امیدوار بودم آقای  تر می بیرون مشاهدۀ داخل خانه را آسانخورشید تقریباً غروب کرده بود. تاریکی 

 مورتمن نتواند بیرون را ببیند.

 کرد. های رنگارنگ دید مرا محدود می دید چندانی نداشتم. آکواریوم با آن همه ماهی

نم ولی متوجه توانستم از باالی آکواریوم داخل خانه را ببی کاش زیر پایم کمی بلندتر بود تا می:»در دل گفتم 

 «وقت آقای مورتمن هم قادر خواهد بود مرا ببیند. شدم اگر ارتفاع بیشتری داشته باشم، آن
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 «کنه؟ کار می داره چه:»آرون نجواکنان و با صدایی لرزان پرسید 

 «هیچی. اون داره ... نه صبر کن!:»جواب دادم 

فاصله داشت. فاصلۀ بین ما را فقط آکواریوم  ها خیره شده بود. کمتر از یک متر با من آقای مورتمن به ماهی

 پر کرده بود.

 طور که محکم لبۀ پنجره را چسبیده بودم سر جای خود خشکم زده بود. همان

آقای مورتمن به آکواریومش خیره شده بود و ناگهان لبخندی بر صورت گردش نشست. کاله بیسبال را از 

 نشیمن زردرنگ بود.سرش برداشته بود. سر طاسش زیر نور چراغ اتاق 

گفت. از پشت شیشه صدای اورا  دهانش حرکتی کرد. داشت به ماهی گرمسیری درون آکواریوم چیزی می

 شنیدم. نمی

 زد شروع به تغییر کرد. طور که به ماهی لبخند می سپس همان

 «شه! شه ... داره به دیو تبدیل می داره شروع می:»آهسته به آرون گفتم 

کردم، سرشار از انواع  هایش را تماشا می کردن سر آقای مورتمن و ورقلنبیدن چشم در همان حال که باد

کردم. از طرف دیگر سرشار از  ای را حس می سابقه احساسات عجیب و غریب بودم. از یک طرف وحشت بی

 ام. متری یک دیو واقعی ایستاده  زده بود که در یک حیرت و اعجاب بودم. برایم واقعاً هیجان

بیند که من حقیقت را  های خودش می خاطر بودم که آرون باالخره با چشم اً خوشحال و آسودهو واقع

 گفتم. می

تر شدن دهان آقای مورتمن و تبدیل آن به یک حفرۀ عمیق و سیاه برروی صورت زرد  سپس همراه با بزرگ

را به شیشۀ پنجره  رفت. بدون هیچ حرکتی خشکم زده بود. صورتمگاش، ترس سراپایم را فرا و ورم کرده

 حرکتی. چسبانده بودم، بدون پلک زدن و بدون هیچ
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های چاقش دور یک ماهی آبی رنگ الغر  به او خیره شده بودم که دستش را به داخل آکواریوم برد. انگشت

اخل دهان بزرگش های بلند و زردرنگش را در د دندانحلقه شد. آن را بیرون آورد و توی دهانش انداخت. 

 جوید. را می آمد و آن که روی ماهی بیچاره فرود می دیدم می

رنگی را از گوشۀ پایین آکواریوم  کردم، آقای مورتمن حلزون سیاه سپس در همان حال که با وحشت نگاه می

های تیزش روی صدف  هایش گرفته بود در دهانش انداخت. دندان برداشت و در حالی که آن را بین انگشت

را خرد کردند ... صدای شکسته شدن صدف آنقدر بلند بود که از پشت پنجره هم  حلزون فشرده شدند و آن

 آن را شنیدم.

 خواهم باال بیاورم. ام به هم خورد. احساس کردم می معده

 حلزون را بلعید و سپس دستش را برد تا حلزون دیگری از آکواریوم بیرون آورد.

 «اال بیاورم.کنم هرچه خوردم ب فکر می:»رو به آرون آهسته گفتم 

 سپس به سمت آرون نگاه کردم.

 اورا کامالً فراموش کرده بودم.

زده شده بودم که هدف از آوردن آرون به اینجا را فراموش کرده  زده و وحشت آنقدر از مشاهدۀ دیو هیجان

 بودم.

خانه خیره  که همچنان از پنجره به داخل در حالی« آرون، کمک کن بیام پایین ... زود باش.:»آهسته گفتم 

 شده بودم، دستم را دراز کردم تا با کمک آرون پایین بیایم.

 «آرون ... زودباش! کمک کن پایین بیام تا خودت بتونی تماشا کنی. باید ببینیش! باید این دیو رو ببینی!»

 آرون جواب نداد.

 «آرون؟ ...آرون؟:»زده گفتم  حیرت

 به پایین نگاه کردم. آرون ناپدید شده بود.
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 ام حس کردم. از شدت وحشت و ترس سوزشی را در سینه

 .لرزید سراپایم از ترس می

 او کجاست؟

 آیا فرار کرده؟

 آیا آرون آنقدر ترسیده که بدون گفتن به من فرار کرده؟

 ای واقعاً بد! ؟حادثهو یا اتفاقی برایش افتاده است

 «آرون؟ ... کجایی؟:»فریاد زدم 

آرون؟ :»آنقدر ترسیده بودم که فراموش کردم کمتر از یک متر با دیو  فاصله دارم. دوباره فریاد زدم 

 «کجایی؟

و آرون را دیدم که به سرعت از روی باریکۀ چمن در ...« هیس! :»از پشت خانه صدایی را شنیدم که گفت 

 آمد. ه طرفم میکنار خانه ب

 «لوسی ... من اینجام.:»آهسته گفت 

 «تو کجا رفته بودی؟:»با ناراحتی پرسیدم 

 «فکر کردم شاید یه نردبون یا چیزی پیدا کنم تا منم بتونم ببینم.:»ای به پشت خانه کرد و جواب داد  اشاره

 «تو منو تا سرحد مرگ ترسوندی!:»گفتم 

 _دوختم. آقای مورتمن در حال فرو کردن یک مارماهی درداخل دهانش بوددوباره نگاهم را به طرف پنجره 

 درست مثل یک رشته ماکارونی.
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زود باش :»لرزیدم، گفتم  می_ که بیشتر ناشی از ناپدید شدن آرون بود  _درحالی که همچنان سراپا از ترس 

 «ده اونو ببینی.بییر شکل آرون ... کمک کن بیام پایین. باید ببینی! باید قبل از این که دوباره تغ

 «کنی؟ اون ... واقعاً یه دیوه؟ شوخی که نمی:»دهان آرون باز ماند. با ترس پرسید 

 «فقط برو باال خودت ببین!:»با ناراحتی گفتم 

ولی وقتی سعی کردم پایم را روی زمین بگذارم، فرغون از زیر پایم در رفت. به طرف پهلو غلتیدم و 

 ار خانه برخورد کرد.های فرغون به دیو دسته

هایم را باال بردم تا لبۀ پنجره را بگیرم و محکم روی فرغون فرود آمدم. از شدت دردی که در  اختیار دست بی

 «آخ خ خ خ!:»اختیار فریاد زدم  پهلویم حس کردم بی

 زدۀ دیو را دیدم که از پنجره به من خیره شده بود. نگاهم به باال افتاد و صورت حیرت

 از جا بلند شوم ولی درد پهلویم چنان شدید بود که نفسم را بند آورده بود. سعی کردم

 «آرون ... کمکم کن!»

 «دوید که گویی جن دیده است. دوید. چنان به سرعت می اما آرون داشت به سمت خیابان می

 سعی کردم درد پهلویم را نادیده بگیرم و به هر زحمتی که بود از جا بلند شدم.

 ئن برداشتم ... و سپس قدمی دیگر. چندبار سرم را تکان دادم تا سرگیجه را از خود دور کنم.یک قدم نامطم

 سپس نفس عمیقی کشیدم و به دنبال آرون شروع به دویدن به سمت خیابان کردم.

انگیزی نیرومند بودند،  های آقای مورتمن که به طرز حیرت هنوز چهار یا پنج قدم برنداشته بودم که دست

 ای مرا از پشت چسبیدند.ه شانه
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 سعی کردم جیغ بکشم، ولی هیچ صدایی از گلویم خارج نشد.

 کردم. شرت حس می هایش را از زیر تی ن و گرمای دستهایم را گرفته بود. خیس بود انهشاو محکم 

 سعی کردم خودم را از چنگ او نجات دهم، ولی او خیلی قوی بود.

 مرا به طرف خودش چرخاند.

 صورتش به حالت عادی برگشته بود.

نبود. با دید برایش باورکردنی  نمود که آنچه می های ریز و سیاهش سراپایام را برانداز کرد. چنان می با چشم

 «لوسی؟:»دارش گفت  صدای خش

 هایم را رها کرد و یک قدم به عقب برداشت. سپس شانه

ام درحال  کردم سینه زدم. خیلی ترسیده بودم، آنقدر زیاد که احساس می نفس می با صدای بلند نفس

 منفجرشدن است.

 او چگونه توانسته به این سرعت تغییرشکل دهد؟

 کند؟ کار خواهد با من چه حاال می

آقای مورتمن سرش را چندبار تکان داد. دستمال سفیدی را از جیب عقب شلوارش بیرون آورد و پیشانی 

 «لوسی ... خدارو شکر ... من فکر کردم تو یه دزدی!:»خیس از عرق خود را خشک کرد و گفت 

 صدا به زحمت از گلویم خارج شد.«خوام! معذرت می معـ :»به هر زحمتی که بود گفتم 

تو :»ای مورتمن دستمال را کف دستش گلوله کرد و آن را دوباره توی جیب عقب شلوارش چپاند و پرسید آق

 «کنی؟ کار می اینجا چه
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ولی درد ...«خوب :»کردم گفتم  هایم حس می تپید و کوبش آن را در شقیقه درحالی که قلبم به شدت می

 پهلویم نگذاشت حرفم را ادامه دهم.

 کردم. متمرکز کنم. باید جوابی برای این سؤالش پیدا میسعی کردم افکارم را 

خوب ...من ...اِه... فردا ممکنه قرارمون برای :»در حالی که به شدت فکرم را به جریان انداخته بودم گفتم 

 «کتابخوانی رنجرها کمی به تأخیر بیفته.

از پنجره به داخل نگاه  ولی چرا:»های من دوخت و متفکرانه پرسید  هایش را ریز کرد و در چشم چشم

 «کردی؟ می

 ...«خوب...فقط »

 فکرت را به کار بینداز لوسی ... زودباش فکر کن!

دونستم شما خونه هستید یا نه. سعی داشتم ببینم کسی خونه هست یا نه. مقصودم اینه که ...که بتونم  نمی»

 «بهتون بگم که فردا تأخیر دارم.

ردم و سعی داشتم صادق جلوه کنم. یک قدم به عقب برداشتم تا در ک موقع حرف زدن به صورت او نگاه می

 صورت لزوم بتوانم پا به فرار بگذارم.

 آیا حرفم را باور کرد؟

 آیا دروغم را پذیرفت؟

 شد. همچنان متفکرانه به من خیره شده بود. اش چیزی خوانده نمی از چهره

وسپس ...«که تو این همه راه تا اینجا بیایی  لزومی نداشت:»باالخره چانۀ خود را مالید و آهسته گفت 

 «با دوچرخه اومدی؟:»نگاهش اطراف را کاویدند و ادامه داد 

 «نه ...اِه... پیاده اومدم. من از پیاده روی خوشم میاد.:»کمی دست و پای حود را گم کردم. هرطور بود گفتم 
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به پدر و مادرت تلفن کنی تا بیان تورو ببرن. شه... شاید بهتر باشه  هوا داره تاریک می:»آقای مورتمن گفت 

 «چطوره بیایی داخل و از تلفن من تلفن کنی؟

 به داخل خانۀ او بروم؟

 به داخل خانۀ یک دیو بروم؟

 محال است!

اِه... نه ممنونم. خیلی ممنونم :»یک قدم دیگر به عقب و به سمت خیابان برداشتم و درهمان حال گفتم 

 «در ومادرم اشکالی نداره که من پیاده برگردم. خونۀ ما خیلی دور نیست!آقای مورتمن! از نطر پ

نه، لوسی ... بیا تو. :»ای به خانه کرد و گفت  لبخند عجیبی بر صورت آقای مورتمن نقش بسته بود. اشاره

 «گیرم! تلفن توی اتاق نشیمنه. بیا تو ...من که گازت نمی

 پشتم لرزید.

 دیده بودم که دو حلزون را جوید ... و یک مارماهی را.من همین چندلحظه پیش او را 

که از آن زنده بیرون  دانستم که اگر داخل شوم شانس این محال بود که قدم به داخل آن خانه بگذارم. می

 بیایم خیلی ناچیز است.

به لرزه  و با حرکت دست خداحافظی کردم. موجی از ترس تیغۀ پشتم را« نه ... من دیگه باید برم...:»گفتم 

فرار نکنم نیروی _ و در همین لحظه_دانستم اگر از اینجا  درآورد، و شروع به گسترش در سراپایم کرد. می

 ترس مرا برجا میخکوب کرده و دیگر هرگز قادر به فرار نخواهم بود.

 «لوسی...:»آقای مورتمن دوباره اصرار کرد 

گم ...خداحافظ آقای  نه راست می:»ویدم و گفتم و من دوباره دستم را برایش تکان دادم و میان حرفش د

 «مورتمن.

 و شروع به دویدن به طرف خیابان کردم.
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 «گم ... لزومی نداشت! اصالً الزم نبود این همه راه بیایی! ... واقعاً می:»آقای مورتمن از پشت سر گفت 

 آمدم! دانم که نباید می دانم! ... می خودم میدر دل گفتم : 

ل خیابان را طی کردم، از یک پیچ گذشتم و در بلوک دیگر شروع به دویدن به سمت پایین دوان طو دوان

 .کردم

 آیا واقعاً توانسته بودم فرار کنم؟

 آیا واقعاً به من اجازه داد فرار کنم؟

 شد که او بهانۀ ناجور مرا پذیرفته باشد. باورم نمی

 پس چرا به من اجازه داد فرار کنم؟

کرد. ناگهان سردردی کشنده بر من  زدن درآمدم. پهلویم هنوز درد می و به حالت قدماز سرعت خود کاستم 

 عارض شد.

هایشان را روشن کرده بودند. یک باریکه ابر تیره به سمت ماه، که هنوز در  ها چراغ شب شده بود. اتومبیل

 پایین افق بود، حرکت کرد و روی آن را پوشاند.

هایم  ی وسیع را طی کرده و به سمت مزرعه بروم که دو دست قوی شانهآماده شده بودم عرض خیابان را ط

 را از پشت گرفتند.

 رو شوم. ف از گلویم خارج شد. به عقب برگشتم. انتظار داشتم با دیو روبهفیجیغی خ

. آرون ..:»ولی آرون را دیدم. آب دهانم را قورت دادم و سعی کردم ترسم را از خود دور کنم. با ناراحتی گفتم 

 «تو کجا بودی؟

نمود که آماده است  هایش را مشت کرده بود. چنان می دست«منتظرت موندم.:»آرون با صدایی لرزان گفت 

 زیر گریه بزند.

 «آرون...»
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 «یه قرنه منتظرتم ... تو کجا بودی؟ خیلی ترسیده بودم.:»زده گفت  وحشت

 «من ... اینجا بودم.:»گفتم 

 ...«یا به هرحال به یه نفر زنگ بزنم ... پایین خیابون قایم شده بودم. من خواستم به پلیس  می:»آرون گفت 

دیدیش؟ ... آقای مورتمن رو :»قانه پرسیدم اهمه خطر برای آمدن به اینجا، مشت ناگهان با یادآوری دلیل این

 «دیدی؟

 «نه، ندیدم ... خیلی دور بودم.:»آرون سر را به طرفین تکان داد و گفت 

 «گم ... اونو از پنجره دیدی؟ وقتی که به شکل دیو بود؟ اون موقع ندیدیش؟ بل از اون رو مینه، ق:»گفتم 

 «لوسی، من هیچی ندیدم. متأسفم، ای کاش دیده بودم.:»آرون دوباره سرش را تکان داد و آهسته گفت 

 با ناراحتی در دل گفتم :چه کمک بزرگی!

 کردم. اکنون جه باید می
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 «تونم برم. مامان ... شما متوجه نیستید! من نمی»

 «ری ... همین و بس!لوسی، به تو حق انتخاب ندادم! تو باید ب»

بعدازظهر روز بعد بود. روزی طوفانی و ابری بود و مامان و من در آشپزخانه مشغول جر و بحث بودیم. سعی 

داشتم به او بگویم که هیچ راهی وجود ندارد که من بتوانم به قرار کتابخوانی رنجرها در کتابخانه بروم و او 

 هم اصرار داشت که من باید بروم.

سعی داشتم ناله نکنم ولی صدایم مرتب به زاری ...« مامان ... باید حرفم رو باور کنی :»گفتم  با التماس

 «تونم به کتابخونه برم. آقای مورتمن یه دیوه! من دیگه نمی»شد. تر می نزدیک

مامان حالت انزجاری به صورت خود داد و حولۀ ظرف را که در دست داشت روی میز انداخت و با عصبانیت 

 ...«لوسی! پدرت و من به اندازۀ کافی از این چرندیات تو در رابطه با دیو و هیوال شنیدیم :»گفت 

لوسی! حقیقت اینه که تو پشتکار :»من ایستاد. آثار خشم در صورتش پیدا بود. با عصبانیت گفت   روی رودر

 «... مشکل تو همینه! رسونی! تو تنبلی! کنی به اتمام نمی وقت کاری رو که شروع می نداری ... تو هیچ

 «آقای مورتمن یه دیوه! ... مشکل من اینه!:»حرفش را قطع کردم و گفتم 

دم ... حتی مهم نیست که در  مهم نیست ... من اصالً اهمیتی به این مسأله نمی:»مامان با پرخاش گفت 

وم بگذاری. تو امروز شه. تو حق نداری جلسات کتابخونی رنجرها رو ناتم گرگ تبدیل می نیمۀ شب به یه آدم

ری، حتی اگه مجبور بشم خود دستت رو بگیرم و تا اونجا دنبال خودم  حتماً به قرار مالقاتت در کتابخونه می

 «بکشونم.

 «کنید؟ خدای من ... راست راستی این کار رو می:»گفتم 

فی شود و با چشمان ها مخ این فکر در ذهنم جرقه زد که مامان را وادار کنم در میان راهروهای بین قفسه

 شود. خودش ببیند که آقای مورتمن به یک دیو تبدیل می
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هایش را درهم کشید و بدون یک  آمیز بود. عصبانی شد و اخم ولی فکر کنم او تصور کرد که جملۀ من کنایه

 کلمه حرف از آشپزخانه بیرون رفت.

رفتم. باران به شدت  بخانۀ قدیمی باال میهای سنگی کتا و به این ترتیب، یک ساعت بعد، دوباره داشتم از پله

 شدم. کشیده می بارید ولی چتر با خودم برنداشته بودم. برایم مهم نبود اگر حتی مثل موش آب می

موهایم خیس بود و به کف سرم چسبیده بود. چندبار سرم را به شدت تکان دادم و وارد راهرو شدم. با هر 

 شد. پراکنده می تکان دادنِ سرم، قطرات آب در همه طرف

انگیز پا بگذارم.  لرزیدم. البته بیشتر در اثر ترسم بود و این که مجبور شده بودم دوباره به آن مکان وحشت

 پشتی را از پشتم برداشتم. کامالً خیس بود. کوله

 توانم با کردم چگونه می رفتم با خود فکر می میلی به سمت سالن اصلی مطالعه می در همان حال که با بی

 رو شوم؟ توانم بعد از ماجرای دیشب با او روبه می هرو شوم. چگون آقای مورتمن روبه

 یابد که من از راز او باخبرم. به طور قطع در می

 شب پیش مطمئناً حرف مرا کامالً باور نکرد.

 از دست مادرم که مرا مجبور کرده بود به اینجا بیایم به شدت عصبانی بودم.

تکه کند! این مسأله درس خوبی به مادرم  امیدوارم به بک دیو تبدیل شود و مرا تکه:»م با ناراحتی در دل گفت

 «خواهد داد!

کنند و مامان  اند و گریه می مامان، بابا و رندی را مجسم کردم که در اتاق نشیمن زانوی غم بغل کرده

 «ش داده بودیم!وگ هایش به حرف شای کاش حرفش را باور کرده بودیم! ای کا:»گوید  کنان می زاری

پشتی خیس را مثل سپر جلویم گرفته بودم، آهسته از جلوی ردیف طوالنی کتابهای سالن  در حالی که کوله

 اول گذشتم.

های  خوشبختانه چند نفر دیگر نیز در کتابخانه بودند. دو بچه را دیدم که همراه با مادرانشان در قسمت کتاب

 کردند. های جنایی را بررسی می داشتند قسمت کتابکودک سرگرم بودند و دو زن دیگر 
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دانستم که با بودن این همه آدم در کتابخانه، آقای  در دل گفتم :عالی شد! و کمی احساس آرامش کردم. می

 مورتمن جرأت انجام هیچ کاری را نخواهد داشت.

کرد. داشت  ت بزرگ میپش امروز کتابدار یک پیراهن یقه اسکی سبز پوشیده بود که او را شبیه یک الک

 کرد و وقتی به میزش نزدیک شدم سرش را هم بلند نکرد. های روی میزش را مهر می ستون بلند کتاب

 «آقای مورتمن؟:»با اضطراب گلویم را صاف کردم و گفتم 

هایش ظاهر  مدتی طول کشید تا نگاهش را باال آورد. وقتی باالخره چشمش به من افتاد، لبخند گرمی بر لب

 «سالم لوسی ... چند دقیقه به من فرصت بده، باشه؟:». و گفت شد

 «شم. تر می کنم ... منم کمی خشک خواهش می:»گفتم 

ر ظرفتم در دل گفتم :او خیلی بامحبت به ن درحالی که به سمت یک صندلی در انتهای یک میز بلند می

 رسد که از دست من عصبانی باشد. رسد. به نظر نمی می

 مرا واقعاً باور کرده باشد. شاید قصۀ دیشب

 ام. داند که من تبدیل شدن او به دیو را دیده شاید نمی

 شاید از اینجا زنده بیرون بروم ...

پشت میز نشستم و با چند حرکت دیگر که به سرم دادم، مقدار زیادی آب از الی موهایم روی کف سالن 

تاک  نتظر بودم تا مرا صدا بزند. صدای تیکچکید. به ساعت بزرگ دیواری خیره شده بودم و مضطربانه م

 آمد. دیواری خیلی بلند بود. هر ثانیه به نظرم بیش از یک دقیقه می ساعت

هایی جنایی  هایی که با مادرشان آمده بودند تعدادی کتاب تحویل گرفتند و رفتند. به سمت بخش کتاب بچه

دار و من تنها کسانی بودیم که که در کتابخانه باقی اند. اکنون کتاب نگاه کردم و دیدم که آن دو زن نیز رفته

 مانده بودیم.
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آقای مورتمن تعدادی کتاب را که به صورت ستون روی میزش بود به جلو هل داد و از پشت میز بلند شد. 

تونیم جلسۀ خودمون  گردم ... بعدش می لوسی! من همین االن برمی:»با لبخند گرم دیگری رو به من گفت 

 «یم.برگزار کن

هایی سریع به طرف انتهای سالن مطالعه رفت. حدس زدم حتماً به  طرف آمد و با قدم از پشت میزش به این

 دستشویی رفته است.

لحظه برق سفیدرنگ آذرخش، آسمان بیرون را روشن کرد. و به دنبال آن صدای غرش رعد شنیده  دراین

 شد.

یسم را گرفته بودم به سمت میز آقای مورتمن به راه پشتی خ از پشت میز بلند شدم و درحالی که بند کوله

 افتادم.

 را شنیدم.« کلیک»به نیمه راه میز او رسیده بودم که صدای

 بالفاصله متوجه شدم که او در ورودی را قفل کرده است.

زد، برگشت. در  های سریع و حالتی بشاش، و در حالی که همچنان لبخند می چند ثانیه بعد، با همان گام

 مالید. های سفید و خپلۀ خود را به هم می رفت دست همان حال که راه می

 «تونیم صحبت دربارۀ کتابت رو شروع کنیم؟ می:»به طرفم آمد و پرسید 

 «آقای مورتمن ... شما در ورودی رو قفل کردید؟:»آب دهانم را از ترس فرو دادم و گفتم 

 لبخندش محو نشد.

کرد آهسته  من دوخته شدند. درحالی که به دقت صورت مرا برانداز میهای ریز و سیاهش در چشمان  چشم

 ...«بله، البته :»گفت 

 «ولی ... چرا؟:»هایش را همچنان درهم قفل شده جلوی خود گرفته بود. پرسیدم  دست
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من :»اش نداشت گفت  تر کرد و در حالی که دیگر لبخندی بر چهره صورتش را کمی به صورت من نزدیک

 «دونم! چیز رو می یشب چرا به خونۀ من اومده بودی! من همهدونم د می

 ...«ولی آقای مورتمن من »

تونم به تو اجازه بدم اینجارو ترک کنی.  متأسفم ... ولی نمی:» او با غرشی از اعماق گلویش بیرون آمد گفت 

 «تونم اجازه بدم تو کتابخونه رو ترک کنی! لوسی، من نمی
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 ای از ترس بود. صدایی که از گلویم خارج شد بیشتر ناله« آ ه ه ه ه!»

خواستم بفهمم که آیا واقعاً جدی  کنم می رکت باشم به او خیره شده بودم. فکر میکه قادر به ح بدون این
 گفت واقعاً اعتقاد داشت؟ گوید یا نه. آیا به آنچه می می

 گفتند که دارد. هایش می چشم

تر  های ریز و گردش درشت و در همان حال که به او خیره شده بودم، سرش شروع به ورم کردن کرد. چشم
 تر شدند تا به صورت دو حباب سیاه رنگ درآمدند. کاسۀ چشم بیرون زدند و آنقدر بزرگ شدند و از

 ...«اوه »

 لرزیدم. نالۀ حاکی از وحشت دوباره از گلویم خارج شد. از ترس سراپا می

تپید. دهانش باز بود و مایع  که مثل یک قلب می زد و جالب این هایش لق می اکنون سر بزرگش بر روی شانه
 و سبزرنگی بر روی چانۀ لرزانش جاری شد.لزج 

 به خود نهیب زدم : بجنب! ... لوسی بجنب! هر چه زودتر کاری بکن!

 تپید. لرزید و می تر شد. سر بزرگش با هیجان می لبخند وحشتناکش وسیع

 غرشی کرد و خواست به من حمله کند. هردو دستش را جلو آورد تا مرا بگیرد.

 «نه!:»فریاد زدم 

 پشتی محکم به شکم چاقش کوبیدم. عقب کشیدم و با تمام قدرتی که در بازوها داشتم با کوله خود را

 غافلگیر شده بود.

 ای خفیف نفسش را به داخل کشید. همراه با ناله

 پشتی را روی زمین انداختم و پشت به او شروع به دویدن کردم. کوله

های  های سنگین و غرش بود. صدای نفسبا چند قدم فاصله، به تعقیبم پرداخت. درست پشت سرم 
 شنیدم. وحشتناکش را می
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 به داخل یک راهروی باریک بین دو ردیف قفسۀ بلند دویدم.

 غرش رعد از بیرون به نظر رسید تمام ساختمان را لرزاند.

 تر ... او هنوز پشت سرم بود. خیلی نزدیک ... و هر لحظه نزدیک

 ید و چیزی نمانده که از پشت سر مرا بگیرد.دانستم که به زودی به من خواهد رس می

 کرد. دانستم به کدام سمت بروم. فکرم کار نمی ای مکث کردم. نمی به انتهای راهرو رسیدم. لحظه

 غرشی جانورگونه از گلویش خارج شد.

 به سمت چپ پیچیدم و در طول دیوار انتهای سالن شروع به دویدن کردم.

 دوباره غرش رعد به گوش رسید.

 ام. ناگهان متوجه شدم که اشتباه کرده

 اشتباهی مرگبار.

 رفتم. داشتم مستقیماً به سمت گوشۀ سالن می

 هیچ راه فراری در آنجا وجود نداشت.

 الشعاع قرار داد. او دوباره غرید. غرشش این بار چنان بلند بود که صدای رعد را تحت

 گیر افتاده بودم.

 به آن خورد. و فریادی از درد از گلویم خارج شد.ها را ندیدم و سرم محکم  قفسۀ کارت

 از پشت سر صدای غرش خندۀ دیو را شنیدم.

 دانست که بازی را برده است. می

 

 

 



 
 

 
 

مورموردیو و دخرت /     آر،ال،استاین 

ت ش ح و ق  ا م ع ا پ  ی ا ت م  ی ت ط  س و ت ه  د ش پ  ی ا ت  

 

115 

 

ها جلوی پایم پخش  واژگون شود. کشوها به زمین افتادند و کارتها باعث شد قفسه  م با قفسۀ کارتتصادف

 شدند.

 «ه!ب هب هب نه»

صدای غرش دیو بود. ابتدا فکر کردم فریاد پیروزی است. اما سپس متوجه شدم که فریادی ناشی از 

 بود.عصبانیت و اعتراض 

 ها کرد. آوری کارت ای وحشتناک روی زمین دوال شد و شروع به جمع با ناله

 شد. دویدم که باورم نمی وار می درحالی که ناباورانه به او نگاه کردم از کنارش گذشتم. چنان دیوانه

تادن و یا در آن لحظۀ وحشت و ترس تنها چیزی را که کتابدارها بیش از همه از آن متنفرند به یاد آوردم :اف

 ها روی زمین! پخش شدن کارت

 آقای مورتمن یک دیو بود ... ولی یک کتابدار نیز بود.

ها روی زمین را تحمل کند. باید تالش  داد پخش شدن و افتادن کارت خصلت کتابداری او به وی اجازه نمی

 کرد تا آنها را سرجایشان برگرداند و بعد به تعقیب من بپردازد. خود را می

انیه بیشتر طول نکشید که به در ورودی رسیدم. دستگیره را چرخاندم، در را باز کردم و به میان باران چند ث

 دویدم.

کوبیدند و هر بار مقادیر زیادی آب  رو می هایم سیلی وار بر آسفالت پیاده دویدم، کتانی در همان حال که می

 پراکندند. باران را به هوا می

 بلوک را طی کرده بودم که متوجه شدم کسی در تعقیبم است.به خیابان رسیدم و نیمی از 

 برق آذرخش در سمت چپم درخشید.
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جا را لرزاند. به سرعت نگاهی به عقب انداختم تا  زده فریاد زدم و سپس غرش کرکنندۀ رعد همه وحشت

 ببینم دیو تا چه اندازه به من نزدیک است.

 و ایستادم.

 هایم کنار زدم. روی چشمهای لرزان آب باران را از  با دست

 «کنی؟ کار می آرون! ... تو اینجا چه:»فریاد زدم 

هایش را در زیر قطرات سرد باران پایین آورده بود به طرفم دوید. وقتی به من رسید به  در حالی که شانه

:» زده بودند. درحالی که سعی داشت نفس بگیرد گفت  هایش گشاد و وحشت زد. چشم نفس می شدت نفس

 «... من هم توی کتابخانه بودم. قایم شده بودم. دیدمش. همه چیز رو دیدم.من 

 «گی؟ راست می:»با خوشحالی گفتم 

 ای از باران را به سر و صورت ما کوبید.  باد شدت گرفته بود و پرده

حرفم رو  تونی همه چیز رو به پدر و مادرم بگی. حاال شاید باالخره بیا به خونۀ ما بریم! تو می:»فریاد زدم 

 «باور کنن.

*** 

ها وارد اتاق نشیمن شدیم. مامان که روی کاناپه نشسته بود روزنامه را روی زانویش  آرون و من مثل دیوانه

 «شماها که خیس شدید!:»زده به ما خیره شده و گفت  گذاشت و حیرت

 «بابا کجاست؟ هنوز نیامده خونه؟:»زنان پرسیدم  نفس چکید. نفس آب از سراپایم می

  این همه عجله و هیجان:»لباس کارش را عوض کرده بود. افزود ...« من اینجام :»پدر از پشت سر ما گفت 

 «برای چیه؟

 ...«مربوط به یه دیوه! ... آقای مورتمن :»زده گفتم  هیجان

 ساکت باشم. مامان با عصبانیت سرش را چندبار تکان داد و با انگشت به من اشاره کرد
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منم اونو دیدم! ... لوسی این حرفا رو از خودش :»زده گفت  عت به نجاتم آمد. هیجاناما آرون به سر

 «اش واقعیت داره! درنیاورده. همه

 دانستم که چنین خواهند کرد. های آرون گوش دادند. می پدر و مادرم به حرف

دار و تبدیل او به دیو او همه چیزهایی را که دیده بود برای پدر و مادرم تعریف کرد. چگونگی تغییرشکل کتاب

و خالصه همه چیز را از _ کنجی گیر انداخته بود  را و این که چگونه او به تعقیب من پرداخت و در یک سه

 سیر تا پیاز برای آنها تعریف کرد.

های آرون، متفکرانه  داد به آرون گوش داد. پس از پایان صحبت که ناباورانه سرش را تکان می مامان در حالی

 ...«های لوسی درست بوده!  پس حرف:»گفت 

بله ... باید قبول کنیم که راست :»گذاشت گفت  ام می و پدر در حالی که دستش را با مهربانی روی شانه

 «گفته. می

 «خوایید در این باره چه کارکنید؟ خوب ... پدر، حاال که باالخره حرفمو باور کردید، می:»گفتم 

 «کنیم. آقای مورتمن رو برای شام دعوت می:»پس از چند لحظه جواب داد پدرم متفکرانه به من نگاه کرد و 

خوایید برای  وقت شما می کنید؟ ... اون سعی کرد منو ببلعه و اون کار می چی؟ ... شما چه:»با تعجب گفتم 

 «کار رو بکنید! تونید این شام دعوتش کنید! شما نمی

 «داریم ... اونو برای شام دعوت خواهیم کرد.نلوسی، ما گزینۀ دیگری :»پدر دستی به پشتم زد و گفت 
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چند روز بعد، یک شب آقای مورتمن همراه با یک دستۀ گل بزرگ به خانۀ ما آمد. شلوار سبز مایل به 

گل را از او گرفت و او را به اتاق  لیمویی و یک پیراهن اسپرت آستین کوتاه زردرنگ پوشیده بود. مامان دسته

های صندلی را  رد. هنگام ورود او، از ترس دستهنشیمن که پدر، رندی و من در آن منتظر بودیم هدایت ک

نمود که یک تخته سنگ  کردم و چنین می فشردم. در پاهایم احساس سنگینی می محکم گرفته بودم و می

 سنگین را بلعیده باشم.

 شد که پدرم آقای مورتمن را به خانۀ ما دعوت کرده باشد. هنوز باورم نمی

خواستیم شما رو  خیلی وقت بود که می:»و همراه با لبخند به او گفت پدر جلو رفت و با کتابدار دست داد 

 «خواستیم از شما به خاطر برنامۀ عالی کتابخونی تشکر کنیم.  برای شام دعوت کنیم. می

 «بله ... واقعاً برای لوسی مفید بود.:»و مامان به آنها پیوست و گفت 

حال مطالعه حالت چهرۀ من است.   دیدم که در می آقای مورتمن با نوعی دودلی به من نگاه کرد. کامالً

 «خوشحالم که مفید بوده.:»لبخند زورکی بر لب آورد و گفت 

آقای مورتمن روی کاناپه نشست و مامان از یک ظرف بیسکویت شور همراه با پنیر به او تعارف کرد. یکی از 

 آنها را برداشت و با ظرافت شروع به جویدن کرد.

ای  شسته بود. من همچنان پشت مبل ایستاده و دو طرف آن را چنگ زده بودم، به گونهرندی روی زمین ن

 زده نبودم. هایم درد گرفته بودند. تا به حال هیچگاه در عمرم تا این اندازه مضطرب و وحشت که دست

قای رسید. وقتی پدر یک لیوان چای یخی به او تعارف کرد. آ آقای مورتمن هم عصبی و مضطرب به نظر می

روز شرجیِ گرمی است ... :»خواهانه گفت  مورتمن مقداری از آن را روی شلوارش ریخت. و با حالتی پوزش

 «چسبه. این چایِ یخ واقعاً می

کتابداری شغل جالب و سرگرم :»نشست رو به آقای مورتمن گفت  مامان در حالی که روی کاناپه می

 «ایه. کننده
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 پدر در کنار مبل ایستاده بود.

کردند، آقای مورتمن مرتب به طرف من نگاه  ا برای مدتی گپ زدند. در تمام مدتی که با هم صحبت میآنه

 گرفت. هایش روی قالی ضرب می کرد. رندی چهارزانو روی زمین نشسته بود و با انگشت می

های براق عرق  رسید. دانه خیال بودند. اما آقای مورتمن کمی ناآرام به نظر می مامان و بابا خیلی آرام و بی

 شد. روی پیشانیِ گرد و درخشانش دیده می

ام غرّشی کرد که البته بیشتر در اثر اضطراب بود و نه گرسنگی. به هر حال به نظر نرسید که کسی  معده

 صدای آن را شنیده باشد.

ود جرعه از لیوان چای خ آن سه برای مدتی دیگر با هم صحبت کردند و در این مدت آقای مورتمن جرعه

 نوشید. می

مثل این که خیالش کمی راحت شده بود چون روی مبل به عقب تکیه داد و همراه با لبخندی به مادرم 

خورم. شام چی  خیلی محبت کردید که منو دعوت کردید. من معموالً غذای خونگی کمتر می:»گفت 

 «هست؟

 «شما!:»پدر با خونسردی گفت 

 رنگش سرخ شد و خواست از جا بلند شود.و « چی؟:»زده گفت  آقای مورتمن حیرت

 تر از او بودند. اما پدر و مادرم سریع

تکه کردنش کردند و در کمتر از نیم دقیقه  های نیش بلند خود شروع به تکه هر دو روی او پریدند و با دندان

 چیزی جز استخوان از او باقی نماند.

 خندید. رندی با خوشحالی می

 تم.من نیز لبخند بر چهره داش
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های نیشمان بزرگ نشده است. به همین دلیل است که ما نتوانستیم به آن دو  برادرم و من هنوز دندان

 بپیوندیم.

...« خوب ... اینم از این! :»کرد گفت  باالخره مامان قامت راست کرد و درحالی که رویۀ کاناپه را مرتب می

از بیست سال به تیمبرلند فالز اومده بود ... به این اولین دیوی بود که پس :»سپس رو به رندی و من گفت 

 «های لوسی رو باور کنیم. همین دلیله که طول کشید تا ما حرف

 «خیلی سریع اونو بلعیدید!:»آمیز گفتم  با لحنی اعجاب

 «شه! های نیشت بزرگ و تیز می تا چند سال دیگه تو هم دندان:»مامان گفت 

 «. اون وقت شاید دیگه از دیو نترسم!طور! .. مالِ من هم همین:»رندی گفت 

فهمید چرا ما ناچار بودیم این  شماها که می:»مامان و بابا خندیدند. سپس مامان حالت جدی گرفت و گفت 

تونیم اجازه بدیم دیوِ دیگری در شهر باشه. ممکنه موجب ترس و وحشت  کار رو بکنیم، مگه نه؟ ما نمی

زده بشن و مارو مجبور به فرار از اینجا کنن ... ما اینجا رو دوست  تخواییم مردم وحش جامعه بشه و ما نمی

 «داریم!

 «ببخشید.:»پوشاند گفت  که با دست دهانش را می پدر آروغ بلندی زد و در حالی

 

کمی دیرتر در همان شب، من در طبقۀ باال در اتاق رندی بودم. او در رختخواب دراز کشیده بود و من داشتم 

 گفتم. برایش قصه می

و وقتی :»و با صدایی آرام و نجواگونه افزودم ...« و به این ترتیب، کتابدار پشت قفسۀ بلند مخفی شد » ... 

کتابدار دست درازِ  پسر کوچکی که اسمش رندی بود دستش رو دراز کرد تا یه کتاب رو از یه قفسه برداره،

 ...«خودش رو از داخل قفسه به طرف اون دراز کرد و 

 «چند بار باید بهت بگم؟لوسی! »

 هایش را درهم کشیده بود. ن را دیدم که در چارچوب در ایستاده و اخمانگاهم را باال آوردم و مام
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خوام قبل از خوابیدن، برادر کوچیکت رو بترسونی ... ممکنه دچارِ  نمی:»ن با لحنی شماتت آمیز گفت امام

 «صۀ دیو و هیوال نشنوم!کابوس بشه ... خیلی خوب لوسی، دیگه کافیه! دیگه ق

 پایان

 94تیر

 های بعدی ما باشید... منتظر پروژه

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

مورموردیو و دخرت /     آر،ال،استاین 

ت ش ح و ق  ا م ع ا پ  ی ا ت م  ی ت ط  س و ت ه  د ش پ  ی ا ت  
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همواره در کنار شماست آن را در اعماق وحشت 

 .د کردوحشت تجربه خواهی
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