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  خوش آمديد 
   

او همان دختر .استاين هستم و مي خواهم شما را با مگي اوكانر آشنا كنم.ال.من آر
  .موقرمزي است كه لبخندي هيجاني بر چهره داشت

امروزسيزده ساله .اينكه امروز،روز تولد مگي است چرا لبخند مي زند؟خوب،به خاطر
  و چه چيزي بهتر از جشن گرفتن اين روز استثنايي با دوستانش؟ـــ  شده

واكنون در بيرون چادر غيبگو .آنها مگي را به يك كارناوال كوچك در اسكله برده اند
وز بيايد بريم داخل و در ر:((يكي از دوستان مگي مي گويد.منتظر ايستاده اند

  !))تولدت،آينده ت رو پيش بيني كنيم
پيشگو دست مگي را مي گيرد و شروع به .مگي به دنبال دوستانش وارد مي شود

  ...بررسي كف دستش مي كند
  .لحظه اي بعد چادر با فرياد وحشت مگي مي لرزد

وقتي قدم به داخل چادر پيشگو مي گذاري قدم به .مگي،تولدت مبارك،ولي مواظب باش
  !وحشت نھاده اي تاالر ...
  
  

  فصل اول 
 
  

  !))مگي،تو خيلي اهريمني هستي:((جكي مولن با خنده گفت
  ))چي؟من؟اهريمني؟:((دهانم از تعجب باز ماند

تا كيك ورداشتي  3تو :((جكي به زرورق هاي كيك هايي كه تو بشقابم بود اشاره كرد
  !))و فقط خامه هاي اونا رو خوردي

مگه اونا چه عيبي دارن؟خودم اونا رو :((و گفتخواهرش جودي اخمي به من كرد 
  .))اونم براي تولد توـــ  پختم
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خيلي هم .اونا هيچ عيبي نداشتن:((خامه شكالتي را از انگشتانم ليسيدم و به او گفتم
  .))فقط اين كه من عاشق خامه كيك هستم.شكالت هاي با حال و معركه اي هستن

وقت از كلمه ي باحال و معركه استفاده نمي تو چت شده؟تو هيچ :((جكي دوباره خنديد
  .))كردي

حاال ديگه من سيزده ساله هستم و هر چي :((پشت چشمي برايش نازك كردم و گفتم
  .))به عالوه،به يه تصوير جديدي از خودم احتياج دارم.دلم بخواد مي تونم بگم

  !))مث لباسي كه پشت و رو مي كنن:((جودي گفت
مگي مي خواد حاال ديگه !پشت و رو كردن شخصيت مث:((جيلي،خواهر سوم گفت

من هميشه كم سن و سال ترين دانش آموز كالس .جيلي درست مي گفت.)) مهم باشه
حاال به .اما حاال سيزده ساله شده بودم.بودم چون كالس دوم را جهشي خوانده بودم

به نفس اندازه ي كافي بزرگ شده بودم كه خود را به يك شخص بالغ و داراي اعتماد 
رفتار )) ني ني كوچولو((تبديل كنم و ديگر به هيچ كس اجازه نمي دادم با من مثل 

  .كند
حاال ديگه سيزده ساله شده ام و راهي هم براي برگردوندن !من مهم هستم:((گفتم

  !))زمان وجود نداره
و در حالي كه به موهايم اشاره ...))عيبي نداره ولي شروع خوبي نداشتي:((جكي گفت

  .))موهات خامه اي شده:((كرد گفتمي 
با ناراحتي غريدم و موهايم را لمس كردم و خامه چسبناك را روي موهايم حس 

به دليلي نا معلوم،اين سه خواهر فكر مي كردند بايد در خنديدن مسابقه بگذارند و .كردم
  .جيلي آنقدر ريسه رفت كه كيك توي گلويش ماند و نزديك بود خفه اش كند

و جيلي مولن سه قلو هستند و اين يعني،من سه دوست خيلي خوب جكي،جودي 
سه ((همه ي بچه هاي مدرسه ي ما،مدرسه ي راهنمايي سيدراربي،آنها را .داشتم
آنها واقعا به هم نزديك هستند،هر چند خيلي سعي  مي كنند با .صدا مي زدند))جيم

  .هم فرق داشته با شند
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و موي بلند صاف و چشمان درشت قهوه اي هر د.جكي و جودي واقعا شبيه هم هستند
  .دارند و هر دو هميشه به نظر مي رسد آفتاب سوخته شده اند

اما  خيلي مايلند كه ديگران آنها را از همديگر تشخيص دهند و به همين دليل 
موي جكي بلند است و تا وسط .موهايشان را كامال متفاوت از يكديگر آرايش مي كنند

يا شلوار  ه لباس هاي رنگ و رو رفته،شلوار جين كيسه اي،وكمرش مي رسد او هميش
و بلوز گشاد با رنگ هاي روشن مي پوشد كه معموال از  70هاي دكمه دار مدل دهه 

او عاشق جواهرات بدلي،خرمهره و گوشواره هاي بزرگ .حراج هاي خانگي مي خرد
  .پالستيكي است

نگه مي دارد و معموال دامن هاي موهايش را خيلي كوتاه .جودي خيلي با كالس تر است
كوتاه و شلوار استرج سياه و جليقه هاي تنگ زيبا مي پوشد و هميشه به نظر مي رسد 

  .كه تازه صورتش را شسته است
جيلي آخر از همه به دنيا آمده و به نظر مي رسد كه به چنين خانواده اي تعلق 

به بي رنگي مي زند و موهايش بلند و طاليي رنگ است و پوستش از سفيدي .ندارد
  .شبيه فرشته هاست و صدايش ماليم و زمزمه گونه است.چشماني درشت و سبز دارد

جكي دختر شوخ و سرزنده اي است تا جايي كه بعضي وقت ها آدم را به ستوه  مي 
  .او مسايل را چندان جدي نمي گيرد و من خيلي دلم مي خواهد كه مثل او بودم.آورد

در تمام طول زندگي خيلي .گ و صورتي باريك و جدي دارمخود من موهاي مسي رن
هميشه با خود فكر مي كنم كه اگر زياد با جكي باشم .ساكت و خجالتي و جدي بوده ام

مل و بي نقصي است ادانش آموز ك.جودي مغز گروه ماست.شايد بيشتر شبيه او شوم
عالوه بر درس من تمام تالش خود را مي كنم كه از مدرسه عقب نيفتم ولي جودي .

هاي مدرسه،هميشه مشغول نوشتن مقاله و انجام پروژه هاي مختلف براي كسب واحد 
  .هاي بيشتر است

عضو انواع گروه ها و كميته هاي مدرسه .جودي عاشق برنامه ريزي و سازماندهي است
بزرگ براي ))نمايشگاه حيوانات خانگي((است و اين روزها سرگرم سازماندهي يك 

  .ل براي سازمان حمايت از حيوانات استجمع آوري پو
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به عبارت ديگر مثل .به قول مادرم جيلي در دنياي خودش سير مي كند... اما جيلي؟
او هميشه سرگرم دوستان،موسيقي و خدا مي داند چه .دانه ي برف سرگردان است

 تا حدودي خيال پرداز است و دانه ي برفي كه گفتم كامال برازنده ي.چيزهاي ديگر است
  .اوست چون به نظر مي رسد هميشه چند متري باالتر از سطح زمين سير مي كند

پنج جلسه در هفته .تنها چيزي را كه ديده ام جيلي جدي بگيرد،كالس باله اش است
  .پس از تعطيل شدن از مدرسه به كالس باله مي رود و در آن واقعا استعداد دارد

جالتي تر از آن بوده ام كه براي ،ولي هميشه خممن هم در همان كالس شركت دار
و جيلي )) جديد((در چند روز آينده،من .ولي ديگر چنين نخواهد بود.جايي امتحان بدهم

من تمام عمرم آرزوي .قرار است براي عضويت در يك گروه باله محلي امتحان بدهيم
دوار آن را داشتم كه بتوانم با يك گروه واقعي كار كنم ولي به اين امتحان چندان امي

  !چون بايد با جيلي رقابت كنم...نيستم
و البته دلم )).سه جيم((خواهران :به هر حال،اينها صميمي ترين دوستان من هستند

  .مي خواست كه سيزدهمين سالگرد تولدم را در خانه ي آنها و با آنها بگذرانم
دم،جكي وقتي  كيك تولد را تمام كرديم و من هم خامه ي شكالتي را از موهايم پاك كر

  !))حاال بزنيد بريم:((از جا جست،دست هايش را به هم كوبيد و گفت
  ))كجا؟:((پرسيدم

فقط دنبال ما .((و دست مرا كشيد و از پشت ميز بلند كرد...))خواهي ديد:(جودي گفت
  .))بيا

به :((جيلي در حالي كه داشت موهاي طاليي اش را با يك روبان آبي مي بست گفت
  .))كارناوال
  ))چي؟كارناوال توي اسكله؟:((عقب كشيدم خود را

سه .هر سه لبخند بر چهره داشتند.هر سه دختر سرشان را به عالمت تاييد تكان دادند
  .نفري با هم برنامه ي آن را ريخته بودند

  .بنابراين من هم اعتراض نكردم و به دنبال آنها به كارناوال رفتم
  .شدو در آنجا بود كه تمام ترس و وحشت من آغاز 
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  فصل دوم
 

لحظاتي بعد،چهار نفري،در حالي كه مي خنديدم و براي جلوگيري از زمين خوردن به 
چند بار پلك زدم؛چنان كه گويي قصد .همديگر چسبيده بوديم،از ترن هوايي پياده شديم
چراغ هاي رنگارنگ كارناوال در مقابل .داشتم زمين زير پايم را از تكان خوردن باز دارم

جيلي در حالي كه طره هاي طاليي رنگ موهايش را با هر دو .مي رقصيدندديده گانم 
  !))خيلي خوش گذشت:((دست كنار مي زد،هيجان زده گفت

واقعا خوشحالم كه اون همه ...اوه:((و من در حالي كه شكمم را گرفته بودم گفتم
  !)) كيك خوردم
ه ي واگن هاش گذاشتن؟اين كه هم)) جانور آبي((براي چي اسمشو :((جودي پرسيد

  !))زرد رنگه
  .شدابراي جودي هميشه بايد مسايل منطقي ب.سوال خوبي بود

گذاشته بودن،اونوقت كي حاظر بود )) جانور زرد((خوب اگه اسمش رو :((جكي گفت
  )) سوارش بشه؟

  . همه از اين شوخي خنديدند؛در طول مسيرمان در اسكله از خنده ريسه مي رفتيم
ا سنگين بود و مرطوب،بيشتر به تابستان شبيه بود تا هو.شبي گرم و ابري بود

نگاهي به آسمان كردم ولي ابرهاي كم ارتفاعي كه آسمان را پوشانده بود ماه را .پاييز
 . پنهان كرده بود

جودي به سرعت از ما دور شد تا ))فكر خوبي نبود؟:((جكي بازويم را گرفت و گفت
  ))خوبي براي جشن گرفتن نيست؟ راه:((جكي افزود.بليط بازي ديگري را بخرد

  !))خيلي باحال و معركه س:((در حالي كه مي خنديدم جواب دادم
اگه ... خيلي خوب،مگي :((جكي دستش را مشت كرد و جلوي صورت من تكان داد

  !)) جرات داري يك بار ديگه اين جمله رو تكرار كن
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او حيرت .))ا باشنمن فكر مي كنم چند تا از پسر هاي مدرسه هم اينج:((جيلي گفت
  .))شايد بعدا ببينمتون!((...انگيز ترين رادار پسر در دنيا بود

جيلي،بهتره امشب با .((خواست از ما جدا بشود ولي جودي دستش را گرفت و كشيد
  ))فراموش كه نكردي اين يك پارتي چهار نفره س؟.هم باشيم

جاي خيلي مناسبي .هر سال در تابستان،اين كارناوال بر روي اسكله شروع مي شود
راستش را .اما گاهي شب هاي آخر هفته سري به آنجا مي زنيم.براي خانواده ها نيست

 .بخواهيد،چيز ديگري در سيدرابي يافت نمي شود
بعضي .پاييز فرا رسيده و تا يكي دو هفته ديگر كارناوال تعطيل مي شد و آنها مي رفتند

به پهلو روي زمين افتاده ))خانه تفريح((از وسايل بازي جمع شده بود و تابلوي بزرگ
  .بود و رنگ بعضي قسمت ها پاك شده  و بعضي حروف ناخوانا شده بودند

مردي،در .در ميان دو رديف طوالني كيوسك هاي انواع بازي ها بي هدف پيش مي رفتيم
حالي كه سه توپ بيس بال را در دست داشت و دستش را باال گرفته بود،فرياد 

مطمئن باشيد كه !راهي براي باختن نيست!خت خودتونو آزمايش كنيددخترها،ب:((زد
  !))نمي بازيد

زني جوان جلوي .جلوي كيوسكي كه با چراغ هاي فراوان تزيين شده بود ايستادم
چطوره چند تا ...هي بچه ها،دارت.((ديواري پوشيده از بادكنك هاي رنگارنگ ايستاده بود

  .))لي خوبهپيكان پرتاب كنيم؟من نشونه گيريم خي
بيايد يك چيز هيجان ...امكان نداره:((جكي سرش را به عالمت نفي تكان داد و گفت

  .))انگيز تر پيدا كنيم
  ))يك چيز هيجان انگيزتر؟:((به شوخي پرسيدم

يك !يه چيزي واقعا عجيب و غريب...آره:((جيلي كه چشمان سبزش برق مي زد گفت
  .))ين جشن تولد توسآخه ا...كاري كه ما معموال انجام نميديم

اگه مگي دلش مي .ولي پرتاب دارت هم جالبه:((جودي در حمايت از پيشنهاد من گفت
  ...))خواد كه دارت پرتاب كنه

  .او هميشه جانب من را مي گيرد.به همين خاطر كه من جودي را واقعا دوست دارم
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ز عالي من چي...دارت رو فراموش كن:((جكي در حالي كه دست من را مي كشيد گفت
  !))و خوبي رو ديدم كه خيلي هيجان انگيزه

وقتي تابلوي نوشته شده .مرا با خود تا جلوي در يك ساختمان كوتاه و چهارگوش كشاند
  .خالكوبي بي درد و كم هزينه:با حروف قرمز و سياه دستي كنار در خواندم حيرت كردم

بكشم اما جودي قوي و سعي كردم خودم را عقب !))چي؟اصال و ابدا:((شتاب زده گفتم
  .تر از من بود و به زور من را از در به داخل كشاند

نمونه هاي انواع .اتاقك كوچك تاريك و گرم و پر از بوي چيزي شبيه عود و تنباكو بود
  .خالكوبي قرمز و آبي روي صفحات كاغذ به ديوارها آويزان بود

هر .اشو دوست داريببين كدوم:((جكي كه هنوز بازوي من را محكم گرفته بود گفت
  !))كدوم رو دوست داشتي براي تولدت مي خرم

  ))مگه نه؟...تو شوخي مي كني:((در چشمان او خيره شدم و گفتم
  !...))اين يكي رو ببين...اوه:((جيلي با لحني هيجان زده گفت

به يك ماه نيمه آبي رنگ كه دورش را ستاره هاي قرمز احاطه كرده بود اشاره كرد و 
  ))اين گل سرخ چطوره؟...يا.ين يكي از همه قشنگترها:((افزود

  ))خالكوبي درد هم داره؟:((جودي از جكي پرسيد
جكي سوزن بلندي را از روي ميز كار كنار ديوار برداشت و نوك آنرا پشت دست من 

و تا وقتي بياي بفهمي تموم ... زيپ زيپ زيپ :((گذاشت و اندكي فشار داد و گفت
اد صورت مادرت رو وقتي با خالكوبي به خونه ميري مي خيلي دلم مي خو...شده
  !))ديدم

من خالكوبي دوست ...شوخي نكنيد!...به هيچ وجه:(با لحني اعتراض آميز گفتم
  !))ندارم

پس از آنكه دستم را رها .با فشار سعي كردم بازويم را از دست جكي بيرون آورم
  .م را جلب كردكرد،يك خالكوبي بزرگ كه كنار در آويخته شده بود نظر

يك اژدهاي سبز وحشتناك با آرواره .نقش يك سر اژدها بود.خيلي زشت و بد تركيب بود
و در زير آن با .هاي باز كه شعله هاي سرخي از سوراخ هاي بيني اش بيرون مي آمد
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ـــ  با حروفي كه به سرخي خون بودـــ  حروف قرمز رنگ كه سايه هاي آبي داشتن
  :نوشته شده بود

  !ن اهريمن استاسم م
در همان حال كه به آن خالكوبي زشت نگاه مي كردم در تيره پشتم احساس سرما 

قادر نبودم رويم را از آن بر .به نظر مي رسيد كه هيپنوتيزم شده باشم.كردم
  .نمي توانستم چشم هايم را از آنها برگيرم.گردانم

  !))خاب كنزود باش،يكي رو انت.((باالخره صداي جكي من را به خود آورد
  !))بيايد از اينجابريم بيرون.نه...نـ:((با كلماتي بريده بريده زير لب گفتم

به سمت در به راه افتادم ولي جكي از پشت سر بازويم را چسبيد و به ديگران دستور 
  )!)نزاريد در بره.بگيريدش:((داد
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  فصل سوم
  

  .شده بودندهر سه مرا چسبيده و در سكوتي سرد به من خيره 
  !))فكر مي كنم واقعا باور كرده بودي!... واي:((باالخره جكي به حرف آمد

 !))واقعا فكر كردي ما جدي مي گيم...باور كردي؟.((جيلي نيز خنديد
مگي من بهشون گفتم كه شوخي خوبي :((جودي اخم هايش را در هم كشيد و گفت

  .))نيست،ولي به حرفم گوش ندادن
واقعا منو !خيلي بدي... تو:((باالخره گفتم.خيره شدمبا عصبانيت به جكي 

  ))رو بكني؟ر چطور دلت اومد اين كا!ترسوندي
  !))خيلي راحت:((جكي خنديد

شوخياي جكي بعضي وقت :((جودي در حالي كه همچنان اخم هايش در هم بود گفت
  .))ها خيلي بي مزه و لوس مي شه

ده،پشت چشمي نازك كردم و و من كه ديگر مطمئن شده بودم همه چيز شوخي بو
  !))،آره خيلي خنديدم...هاها:((گفتم

جكي شانه باال انداخت و در حالي كه دستش را دور شانه ام حلقه مي كرد 
  !))من فكر نمي كردم باور كني... معذرت مي خوام مگي:((گفت

مثل اينكه خيلي .من هميشه اسير شوخي هاي مسخره مي شم:((آهي كشيدم و گفتم
  ))مگه نه؟...ساده ام

فراموش نكن كه وقت .حاال ديگه سيزده ساله شدي...فراموشش كن:((جيلي گفت
  !))ساختن يك شخصيت نو فرا رسيده

  .واقعا احساس حماقت مي كردم.دوباره آهي كشيدم
چطور توانسته بودم فكر كنم كه صميمي ترين دوستانم در اين دنيا مرا وادار به انجام 

  داشتم؟كاري مي كردند كه دوست ن
  چرا من تا آن حد وحشت كردم و خود را باختم؟
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در طول مسير،يك .چهار نفري از اتاق بيرون آمديم و قدم به درون شب گرم نهاديم
ند قد در حال پرتاب توپ هاي بيس بال به سمت يك هدف بود و سعي داشت لدختر ب

  .مرد جواني را كه با لباس شنا ايستاده بود هدف قرار دهد
پسر .بان از كنار ما گذشت و دو پسر بچه ي كوچك را به دنبال خود مي كشيدمادري شتا

بچه ها هر يك پشمك چوبي بزرگي در دست داشتند و خرده ريزه هاي پشمك سراسر 
  .گونه و بيني آنها را پوشانده بود

بياييد بريم خوش :((جكي در حالي كه همچنان دستش دور شانه ي من بود گفت
  .ار نفر شانه به شانه ي هم در يك صف منظم به راه افتاديمو هر چه.))بگذرونيم

من هم او را ديدم او همراه دوتا از پسرها ي .جكي با مشاهده ي گلن مارتين ايستاد
سه نفري مشغول خواندن يك آواز بودند و در همان حال كه .مدرسه ي خودمان بود

  .زدندهمنوا با آهنگي كه مي خواندند گام بر مي داشتند،بشكن مي 
  !))به به...اوه:((جكي زير لب گفت

  منظورش از اين حرفا چه بود؟.نگاهي به او انداختم
البته همه به جز خود .همه بچه هاي مدرسه مي دانستند كه من از گلن بدم نمي آمد

  .گلن
قدي بلند و چهار شانه داشت و با آن موهاي .او را ديدم كه به ما نزديك مي شود

اش كه به نظر مي رسيد هيچ وقت شانه نمي كند و چشمان  خرمايي مجعد و آشفته
  .تيره ي جديش خيلي خوش تيپپ به نظر مي رسيد

هميشه به خاطر فرار از .گلن هميشه در حال پرسه زدن و شوخي با اين و آن است
بخند مي زند دو لاو زيبا ترين خنده را دارد و وقتي .كالس و غيبت،با مدرسه مشكل دارد

  .شتني در گونه هايش ايجاد مي شودگودي دوست دا
او در يك خانه ي كوچك در محله ي قديمي شهر .گلن در محله ي ما زندگي نمي كند

زندگي مي كند و بچه هايي كه با آنها مي گردد از زمره ي بچه هاي خشن و ناآرام 
  .هستند
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نم گاهي با خودم نقشه مي ريزم كه گلن را براي صرف چاي يا قهوه به خانه دعوت ك
  .ولي هر بار،خود را از انجام اين كار عاجز مي بينم

به خودم يادآوري كردم كه زمان زيرورو كردن شخصيتم فرا .اين هم بايد تغيير كند
  .رسيده و در آينده ي خيلي نزديك از گلن دعوت مي كنم به خانه ي ما بيايد

  )!)خواهران سه جيم هستن...اونجا رو ببين:((يكي از دوستان گلن گفت
  !))جك،جونور و جوجه...آره:((گلن گفت

جكي سرش را با سرعت باال گرفت و مويش را به عقب پرتاب كرد و به طرف او 
  !))جناب تارزان...از تعريفت ممنونيم:((خرناس كشيد

باورم نمي شد كه جكي همچنان او .با خودم فكر كردم اين حرف جكي اصال درست نبود
  .مي شد كه گلن رنگ به رنگ شوداين لقب باعث !را تارزان بنامد

چه ...سالم پسرا:((جيلي به سمت دو دوست گلن رفت و شروع به شوخي با آنها كرد
  ))خبر؟

ببينم قراره ما تا كي :((جودي با بي حوصلگي و عصبانيت نفس عميقي كشيد و گفت
  ))اينجا وايسيم؟مگه قرار نبود بريم چند تا بازي ديگه رو سر بزنيم ؟

مسابقه ي زشت ترين .آره،تو بهتره عجله كني:((كي كرد و با خنده گفتگلن رو به ج
شايد يه ((...و به چادري در انتهاي اسكله اشاره كرد،...))سگ داره شروع مي شه

  !))استخوان برنده بشي
  !))خفه شو گلن:((جكي سرش داد كشيد

داشت  چشمان تيره ي گلن برق زد و گردن بند مهره اي جكي را كه هميشه در گردن
  .))تو خودت خفه شو:((گرفت و تكان داد و با عصبانيت گفت

  !))ولش كن:((جكي جيغ زد
با هم مهربون ...بس كنيد بچه ها.((من قدم پيش گذاشتم و بين آنها قرار گرفتم

  .))امروز،روز تولد منه.باشيد
ري است كه مرا مي اگلن رو به من كرد و چشمانش برق زد،درست مثل اينكه اولين ب

  ))واقعا روز تولد توست؟... مگي:((يندب
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ما اومده بوديم اينجا جشن ...آره:((با تكان دادن سر حرف او را تاييد كردم و گفتم
  ...))بگيريم و
  !))تولد من ديروز بود!چه جالب:((گلن گفت

وقبل از اينكه من بتوانم حرفي بزنم،به سرعت با من دست داد و دستم را محكم فشرد 
  !))ر دوي ما مباركتولد ه:((و گفت

را باال آورد و بوسه اي آب دار و پر سر و صدا و لچر بر مو سپس،باور كنيد يا نه،دست 
  .پشت دستم زد

  .جودي و جيلي هم خنديدند.دوستانش از اين كار او خنديدند
  .من همان طور حيرت زده در جاي خود ميخ شده بودم

  .گلن شروع كرد به عقب كشيدن خود
ياال زود :((و با عصبانيت گفتـــ  به سمت گلنـــ  پشت هل داد سپس جكي مرا از

  !))تو هم دستشو ببوس...باش
فكر مي .همه خنديدند.گلن و من به هم بر خورد كرديم و تقريبا روي زمين افتاديم

  .كردند منظره ي خيلي جالب و خنده داري است
  !))بس كن جكي:((با عصبانيت گفتم

  مرا جلوي ديگران خجالت زده كند؟او چطور مي توانست اينطور 
تولدت :((گلن باز هم كوتاه آمد و در حالي كه دوباره رنگ به رنگ مي شد،گفت

و دستش را به معناي پيروزي باال آورد و سپس با دوستانش .))بعدا مي بينمت...مبارك
  .به راه افتاد

پيش مي  لحظاتي بعد،خواهران سه جيم و من با قدم هاي سريع در جهت مخالف آنها
فريادها و جيغ هاي ناشي از وحشت از .از چرخ و فلك و كوه سقوط آزاد گذشتيم.رفتيم

  .آن قسمت به گوش مي رسيد و فضا را پركرده بود
جكي با دو دست بازوي مرا .جودي و جيلي در گوشي با هم صحبت كردند و خنديدند

عمل خود را برايم  با لحني عذرخواهانه سعي داشت.گرفته بود و همراه خود مي كشيد
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تو چطور مي توني از اون خوشت ...اون پسر واقعا بي تمدن و خشنيه:((توجيه كند
  ))بياد؟

  !))اون از ما نفرت داره:((جيلي گفت
  .))به خصوص از جكي:((جودي افزود

جكي جلوي همه ي بچه هاي مدرسه باعث شد .و من اونو مقصر نمي دونم:((من گفتم
  !))كه شلوارش از پاش بيفته

  !))چه لحظه به ياد ماندني و خاطره انگيزي.((جكي خنديد
ما باعث شديم اون همه ي عمرش ... بيچاره گلن...اين كار واقعا جوك بزرگي بود

  !))خجالت زده بمونه
اينم يكي ديگه از شوخي هاي عجيب و غريب :((جودي نفس عميقي كشيد و گفت

  .))جكي بود
يك سال ...ما همچنان اونو تارزان صدا مي كنيدمن اصال باورم نمي شه كه ش:((گفتم

  .))تموم از اين موضوع گذشته
گلن تصميم داشت يك نمايش .ول لباس نمايش هنري مدرسه بودؤسال قبل،جكي مس

اين فكر پليد به ذهن جكي خطور كرد كه با او شوخي .كمدي با لباس تارزان اجرا كند
ن اينكه كسي متوجه شود بيشتر كش كند و مخفيانه لباس نمايش او را شكافت و بدو

  .هاي آن را تا نيمه بريد
حقه ي جكي موثر واقع شد و شلوار !بيچاره گلن روي صحنه جلوي تمام افراد مدرسه

  !گلن جلوي چشم همه پايين افتاد
من هيچ وقت اون صحنه رو فراموش نمي :((جكي با لحني پيروزمندانه گفت

  .دندوهر سه خواهر از خنده منفجر ش!))كنم
در .در اون هيبت خيلي خنده دار و مسخره شده بود:((جيلي با لحني هيجان زده گفت

  .))حالي كه با شورت روي صحنه ايستاده بود و سعي داشت خودش رو بپوشونه
خشكش زده بود و همه ي سالن از خنده .همونطور ايستاده بود...آره:((جكي به ياد آورد
  .))بر شده بودنهمه از خنده روده ...ريسه مي رفتن
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از اون وقت تا حاال ما اون رو تارزان صدا مي كنيم و هر بار اين اسم رو :((جيلي گفت
  .))مي شنوه از خجالت سرخ مي شه

اين كار شما .بهتره موضوعو فراموش كنين.اوه،يه سال از اون موضوع مي گذره:((گفتم
  .))دست از سرش بردارين...درست نيست

  ))چون دوست جنابعاليه؟چرا؟:((جكي به شوخي گفت
  ))اصال چرا اين كار رو كردي؟!اين كار خيلي نامردي بود:((گفتم

نمي :((جكي كه با مهره هاي ظريف شيشه اي گردن بندش بازي مي كرد،خنديد و گفت
  .))فكر كردم خنده داره...همين طوري...دونم

بستني اشاره در اين لحظه جيلي در حالي كه به يك چادر سياه كوچك در كنار گاري 
چطوره ما هم بريم پيشش؟من پيشگو !يه كف بين...بچه ها،ديگه بسه:((مي كرد گفت

  !))ها رو خيلي دوست دارم
حتي از تماشاي اونا توي فيلم .پيشگوها من رو عصبي مي كنن...حرفشم نزنيد:((گفتم

  .))ها هم خوشم نمياد
نقدر نه توي كار اي...مگي:((جكي در حالي كه مرا به سمت چادر مي كشيد گفت

  !))امروز،تولد توس و الزمه كه در روز تولدت آينده ت رو برات بگن.نيار
  !))بريم ببينيم پيشگو در مورد تو و گلن چي ميگه.((جيلي سر به سرم گذاشت

  .))من كه فكر نمي كنم:((گفتم
يك اما طبق معمول،آنها چاره اي برايم باقي نگذاشتند و لحظاتي بعد جلوي در چادر تار

  .ايستاده بوديم
  !))همه مهمون من.بهتره همه ي ما فالمونو بگيريم:((جكي گفت

ولي فكر مي كني يه پيشگو واقعي باشه؟فكر مي ...خيلي جالبه:((جيلي زير لب گفت
  ))كني واقعا بتونه آينده رو پيشگويي كنه؟

س من پا پس كشيدم و به تابلوي دست نوي.هر سه خواهر به سمت چادر حركت كردند
  .يك دالر.پيشگو.دوشيزه اليزابت:با حروف قرمز و سياه خيره شدم

  .يكباره احساس كردم كه تپش قلبم شدت گرفته است هب
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چرا چنين احساس عجيبي دارم؟چرا از اين واقعه احساس خوشايندي ((:فكر كردم
  ))ندارم؟
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  فصل چهارم
  

دو فانوس برقي روي .داخل چادر بخار گرفته بود هواي.به دنبال دوستانم وارد چادر شدم
  .ديواره ي انتهاي چادر،نور خاكستري رنگي را بر ميز كوچك فالگير مي پاشيدند

دوشيزه اليزابت در حالي كه آرنج هايش را روي ميز گذاشته و سرش را در دستانش 
تي وارد وق.گرفته بود،قوز كرده و به داخل يك گوي شيشه اي سرخ رنگ خيره شده بود

نمي توانستم بفهمم كه آيا در حال .شديم سرش را هم بلند نكرد كه به ما نگاه كند
  .تمركز بر گوي سرخ است و يا خواب مي باشد

چادر كامال لخت بود و به جز ميز او و دوصندلي چوبي و يك پوستر سياه و سفيد كف 
 رسراس.بود كف دست به بخش هاي مختلفي پخش شده.دست انسان،اثاثيه اي نداشت

پوستر پر از نوشته هاي گوناگون بود،ولي آنقدر ريز بود كه نمي توانستم در آن نور 
  .خاكستري و تقريبا مه آنها را بخوانم

پيشگو در همان حال كه به داخل گوي شيشه اي سرخ شده بود زير لب با خود حرف 
ي پيراهن قرمزش زني ميانسال،الغر،با دست هاي استخواني بود كه از آستين ها.مي زد

بسيار بزرگ و بي رنگ در آن نور  همچون دو تكه چوب بيرون زده بودند،دست هايي
كم،خوب دقت كردم و ديدم كه الك ناخن هاي بلندش با سرخي پيراهنش هماهنگ 

  .است
  ))سالااام؟:((جكي سكوت را شكست

درشت و گرد و چشماني .زني نسبتا زيبا بود.دوشيزه اليزابت باالخره سرش را بلند كرد
موهايش بلند و مواج و به جز .لب هايي كوچك داشت كه با رژ قرمز پوشانده شده بود

  .در وسط،سياه براق بود رگه هايي سفيد
با .لبخند نمي زد.تك ما متمركز شد و از يكي،به ديگري نگاه كرد چشمانش روي تك

  .))والتر،مهمان داريم:((صدايي زمخت و خش دار گفت
  .ه كردم و به دنبال والتر گشتمبه اطراف نگا
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او به من كمك مي كند از ارواح كمك .والتر شوهر مرحوم من است:((پيشگو گفت
  .))بگيرم

  .جكي و من نگاهي با هم ردوبدل كرديم
  .))ما مي خواستيم شما فال ما را بگيريد:((جيلي گفت

كه دست بي  دوشيزه اليزابت موقرانه سرش را به نشانه ي قبول تكان داد و در حالي
چهار دالر ...هر كدام يك دالر:((رنگ و بزرگش را باز كرده و جلوي ما گرفته بود گفت

  .))لطفا
جكي در كيف خود به جست و جو پرداخت و چهار اسكناس يك دالري مچاله شده 
  .بيرون آورد و آنها را به فالگير داد و او هم آنها را در جيب پيراهن قرمزش چپاند

كي مي خواد اول :((از يك نفر به آهستگي روي ديگري دويد و پرسيددوباره چشمانش 
  ))باشه؟

  .و روي صندلي مقابل دوشيزه اليزابت نشست!))اول من:((جيلي داوطلب شد
گفته هاي ...والتر.((فالگير دوباره سرش را پايين آورد و به داخل گوي قرمز خيره شد

  .))ورارواح جهان را در مورد اين دختر جوان برايم بيا
اين زن .كه نبايد بترسم مي دانستم.ناگهان سرماي عجيبي در پشت گردنم حس كردم

به احتمال قوي شياد بود،در غير اين صورت در يك كارناوال كوچك و كم اهميت مثل 
  .اين،كار نمي كرد

اصال به نظر نمي رسيد كه فيلم بازي .جدي و با وقار.ولي زن فالگير خيلي جدي بود
  .كند

دست او را جلو كشيدو به صورتش نزديك كرد و شروع .دست جيلي را گرفتاو سپس 
در حالي كه زير لب با خود حرف مي زد،انگشت .به مطالعه ي كف دست جيلي كرد

بلندش را روي خطوط كف دست جيلي حركت مي داد و مسير آنها را با ناخن هاي الك 
  .خورده ي براقش دنبال مي كرد
  !))واقعا جالبه:((ت و با صداي آرام گفتجكي سرش را در گوشم گذاش
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اون مي خواد يه قرن طول :((جودي نفس عميقي كه شبيه آه بلندي بود كشيد و گفت
  .))بده

  .گشتش را روي لب هايش گذاشت و به جودي اشاره كرد ساكت باشدنجكي ا
زن فالگير مدتي طوالني دست جيلي را مطالعه كرد و در همان حال كه به آن خيره 

بود،مرتب آن را فشار مي داد و زير لب با والتر در گوي شيشه اي سرخ رنگ  شده
باالخره چشمانش را باال آورد و به جيلي نگريست و با صداي خش دارش .صحبت مي كرد

  .))تو هنر دوست هستي:((گفت
  !))بله:((جيلي گفت

ي و تو كالس رقص مير...تو يك رقاصه ي باله هستي:((دوشيزه اليزابت ادامه داد
  .))خيلي تالش مي كني

  ...)) تو از كجا مي دوني!من كه باورم نمي شه...اوه:((جيلي هيجان زده گفت
تو خيلي استعداد :((زن پيشگو بدون توجه به پرسش جيلي زمزمه كنان ادامه داد

جنبه ي هنر دوستي تو سر راه جنبه ي ...ميبينم كه... اما گاهي.خيلي استعداد...داري
والتر،كمكم :((چشمانش را بست و زمزمه كنان گفت...تو...تو.مي گيرهعملي تو قرار 

تو خيلي .((سپس دوباره چشمانش را باز كرد و به كف دست جيلي خيره شد.))كن
  .))دوستان پسر...خصوصا.دوستانت برايت خيلي باارزشند.اجتماعي هستي

ر جيلي نگاهي خشمگين به آنها انداخت و به فالگي.جكي و جودي خنديدند
  !))تو همه چيز رو درست گفتي.من اصال باورم نمي شه...من:((گفت

  .))اين هديه ي الهي است كه به من داده شده:((دوشيزه اليزابت با لحني آرام گفت
آيا من در گروه باله موفق مي شوم؟هفته ي آينده بايد امتحان :((جيلي پرسيد

  ))قبول مي شم؟.بدهم
  ))والتر؟:((وي شيشه اي خيره شدو زير لب گفتدوشيزه اليزابت دوباره به درون گ

جيلي و من هر دو در امتحان گروه باله .نفسم را حبس كرده و منتظر جواب بودم
  .شركت مي كرديم و من مي دانستم كه فقط يك جاي خالي وجود دارد
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و دست .))او فقط مي غرد.والتر نمي تواند پاسخي پيدا كند:((زن فالگير به جيلي گفت
  .رها كرد جيلي را

  ))چرا؟...اون مي غره؟:((جيلي پرسيد
نفر :((و سپس به ما اشاره كرد و گفت...))وقت شما تمام شد:((دوشيزه اليزابت گفت

  ))بعدي؟
جودي روي صندلي ولو شد و دستش را باز كرد و جلوي .جكي،جودي را به جلو هل داد

  .دوشيزه اليزابت گرفت
با صداي نجوا .در چادر ايستاده بوديم يجلوجيلي دوان دوان پيش من و جكي آمد كه 

  ))واقعا حيرت انگيز نيست؟:((گونه گفت
او چگونه مي توانست اين همه .))چرا هست:((من ناچار به تاييد حرف او گفتم

داشتم باور مي كردم كه دوشيزه اليزابت .اطالعات صحيح  در مورد جيلي داشته باشد
  .واقعا داراي قدرتي خارق العاده است

مشتاق بودم كه ببينم زن .حاال ديگر احساس ترس نمي كردم و حالت عصبي نداشتم و
  .فالگير درباره ي من چه خواهد گفت

عشق :((او دست جودي را فشرد و به درون چشمان سياه جودي خيره شد و گفت
  .))عشق عميقي به حيوانات...عميقي در وجود تو نهفته است

  !))بله:((جودي حيرت زده گفت
  ...))كار تو.به حيوانات خيلي محبت مي كنيتو ((

بله،كار من كمك در يك پناهگاه حيوانات است كه بعد از :((جودي شتاب زده گفت
  !))واقعا حيرت انگيزه.مدرسه به اونجا مي رم

تو همچنين يك :((دوشيزه اليزابت ناخن سرخش را كف دست جودي دواند و ادامه داد
  .))آه،نه،يك گربه...يك سگ.عالقه مندي به آن يحيوان خانگي داري كه خيل

باور :((جودي در حالي كه شگفتي و حيرت از چهره اش مي باريد رو به ما كرد و گفت
  !))مي كني؟هر چيزي كه گفت درست بود
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و با يك حركت سر،دسته ي طاليي !))واقعا جالبه!ميدونم:((جيلي با شگفت زدگي گفت
به نظر مي رسيد كه . پا به پا مي شد او مرتب.رنگ مويش را به عقب پرتاب كرد

  .هيجان زده تر از آن است كه بتواند صاف و بي حركت بايستد
او به جودي گفت كه زندگي طوالني و .زن فالگير دقايقي ديگر با جودي صرف كرد

و گفت كه جودي باالخره روزي صاحب يك خانواده ي بزرگ و  موفقي خواهد داشت
  پرجمعيت مي شود؟

  ))از بچه؟يا از حيوانات؟(:(جودي گفت
  .دوشيزه اليزابت اين پرسش او را بي جواب گذاشت

يك بار ديگر دوشيزه اليزابت درست به هدف زد و هر چيزي كه .نوبت جكي شد سپس
  !))چه جالب...اوه:((گفت صحيح بود و جكي مرتب مي گفت

دوباره احساس ناگهان .باالخره نوبت به من رسيد تا صندلي مقابل پيشگو را اشغال كنم
  .پاهايم مي لرزيدند.دهانم خشك شده بود.عصبي بودن كردم

آرايش غليظ .ر مي رسيدولبخندي به من زدظدوشيزه اليزابت از نزديك پيرتر به ن
  .قطرات ريز عرق در خط موي پيشاني اش مي درخشيدند.صورتش چين خورد

  ))اسمت چيه؟:((با صدايي نجواگونه پرسيد
  .))مگي:((جواب دادم

كف دستم را باال آورد و جلوي .به آرامي و با وقار سرش را تكان داد و دستم را گرفت
  .صورتش گرفت و در نور خاكستري به آن خيره شد

  چه خواهد ديد؟.نفسم را در سينه حبس كرده و منتظر بودم
  .دستم را فشرد و آن را به صورتش نزديك تر كرد

  .ناله ي بلندي سر داد چشمانش از ترس گشاد شدند و...سپس...و سپس
  .با يك حركت خشن دست مرا عقب زد

صندلي از پشت سرش روي زمين افتاد و صداي خشكي از آن به گوش .و از جا پريد
  .رسيد

IRK
IDS.IR



 

  هرگونه كپي برداري از اين اثر خالف اصول اخالقي مي باشد
 

با دهاني كه از وحشت باز مانده بود به من خيره شد و براي چند ثانيه به همان صورت 
  .خيره ماند

  !!))بيروناز اينجا برو !برو بيرون:((سپس فرياد زد
  ...))چي؟يه لحضه صبر:((در حالي كه صدايم در گلو شكست پرسيدم

از !تو هر جا كه بري نكبت با خود مي بري!تو اهريمن را با خود مي آوري!برو بيرون((
  !))اينجا برو بيرون
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  فصل پنجم
  

از چادر بيرون با زانواني لرزان در حالي كه قلبم به شدت مي تپيد،افتان و خيزان 
  .آمدم

  .چند نفس عميق كشيدم.هواي بيرون روي صورتم احساس خنكي به وجود آورد
جكي تنها كسي بود كه مي .بعد از من بيرون آمدند سه دوستم نيز با ناراحتي

جودي و جيلي سرشان را با ناباوري تكان مي دادند،در طول خيابان بين اسباب .خنديد
مي خواستم تا آنجا كه ممكن است از آن زن ديوانه .بازي ها شروع به دويدن كردم

  !فاصله بگيرم
و بر فراز آن فرياد هاي .جيغ و فرياد هاي مسافران ترن هوايي در گوشم زنگ مي زد

  .بلند،كلمات جنون آميز زن فالگير در ذهنم تكرار مي شد
از !ي بريتو هر كجا كه بروي نكبت با خود م!تو اهريمن را با خود مي آوري!برو بيرون

  !اينجا برو بيرون
دست كشيدم و در حاشيه ي اسكله پشتم را به يك نرده ي بلند چوبي  ناز دويد
نقس نفس زنان .خواهران سه جيم به سرعت به طرفم آمدند.فشردم
  !))زد وچرا اين حرفا ر...چـ...چـ:((گفتم

  .داختندنجودي و جيلي شانه هايشان را باال ا
  ))جنون آميز بود...حرفاش:((فتبا صداي نجوا گونه گ يجود

  ))ولي چرا اين حرفا رو در باره ي من زد؟:((همان طور نفس زنان تكرار كردم
جكي خنديد و به شوخي نيشگوني از پهلويم گرفت و صدايش را كلفت كرد و 

  !))براي اينكه تو يه جادوگري:((گفت
  ...))ولي:((اما من ول كن نبودم

از اينجا برو .تو اهريمني مگي:((زن فالگير گفتجكي با تقليد از صداي خش دار 
  .))تو والتر رو ترسوندي!تو خيلي اهريمني!بيرون
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  .صداي جكي آنقدر شبيه دوشيزه اليزابت بود كه مرا به خنده انداخت
تو !...آخ.بذار دستتو ببينم.((جكي دستم را گرفت و كف آن را به صورتش نزديك كرد

  !))رين دستيه كه تا حاال ديدماين اهريمني ت.خيلي اهريمن هستي
  .و آنها دوباره شروع كردند به خنديدن،ولي اين بار من هم به آنها پيوستم

ولي اون چقدر جدي به نظر :((تمفگ.دوباره همه ي آن صحنه جلوي چشمم مجسم شد
و وقتي به دست من نگاه مي كرد به نظر مي رسيد كه واقعا وحشت !مي رسيد

  ))...كرده؛درست مثل اينكه
مطمئنم كه اون هميشه اين فيلما رو در مياره تا .تمامش يك نمايش بود:((جكي گفت

  .))اونايي كه پيشش ميان يه چيزي داشته باشن كه براي دوستانشون تعريف كنن
مقصودم اينه كه پولي بگيره كه به ما .شايد پول بيشتري مي خواست:((جودي گفت

  .))بگه مقصودش از اهريمن چيه
ولي آخه چرا منو انتخاب كرد؟چرا جيلي رو اهريمني خطاب :((پرسيدم با ناراحتي

  ))نكرد؟ويا جودي رو؟
  !))براي اينكه امروز،روز تولد توس:((جكي به شوخي گفت

شماها ترتيب اين چيزا رو داده :((هيجان زده گفتم.رسيد مو سپس فكري به خاطر
  !))ين حرفا رو به من بزنهبوديد؟قبال پيش فال گير رفته بودين و بهش گفته بودين ا

  ...))راس راسي مي گم...نه:((جكي حيرت زده گفت
؟تو مي دوني كه من هميشه اين چيزا رو باور مي كنم،اينم يكي !چرا:((مصرانه گفتم

ولي من ديگه حاال يك مگي جديد هستم و اين شوخي هاي بي .از شوخي هاي شماس
  !))ديگه تو كت من نميره.مزه رو نمي پزيرم

ما ترتيب :((ي در حالي كه دست راستش را به نشانه ي سوگند باال مي آورد گفتجيل
  !))قسم مي خورم!اين كار را نداده بوديم

  !))من قبال هرگز اين زن رو نديده بودم:((جكي گفت
بهتره فراموشش كنيم و بريم چرخ و فلك سوار .مهم نيس.بسه ديگه:((جودي گفت

  .))شيم
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ال رسيديم مي تونيم دال بشيم و روي چادر دوشيزه وقتي به اون با:((جكي گفت
  .))اليزابت تف بندازيم

من مي خوام هر چه زودتر از اينجا .نه:((من شانه هايم را باال انداختم و گفتم
اصال نمي دونم در مورد اون زن .يد بريميياب.اصالا نمي تونم ديگه اينجا بمونم.برم

ه مي خوام اينه كه هرچه زودتر از اينجا تنها چيزي ك...ديوانه چه فكري بايد بكنم
  .))برم

ببينم،مگي،تو كه !تو داري مي لرزي:((جكي دستش را روي شانه ام انداخت و گفت
  !))تي؟اون ديوونه بودفحرفاي اون زن رو جدي نگر

  .))مي دونم...خودم مي دونم:((من و من كنان گفتم
بر مي گشتيم،مرتب كف  اما در همان حال كه قدم زنان به سمت خانه ي مولن ها

به هيچ وجه قادر نبودم آن زن و چهره ي وحشت زده و .دستم را وارسي مي كردم
  .فريادهاي ناشي از ترسش را از ذهنم خارج كنم

سپس من كيت شعبده بازي كه .سفارش پيتزا داديم.به محض اينكه وارد خانه شديم
  .راي بعضي از نمايش ها كردمبراي تولدم خريده بود بيرون آوردم و شروع به اج ممادر

خوب دقت :((در حالي كه درست هايم را مشت كرده بودم جلوي آنها گرفتم و گفتم
  ))سكه توي كدوم يكيه؟.كنيد

  ))مگي مادرت اين رو برات خريده؟:((جكي با تمسخر چشمانش را گرداند و گفت
  ))كدوم دست؟...زود باش:((با سر جواب مثبت دادم و گفتم

  !))ادرت حتما فكر كرده كه تو پنج سالت شدهم:((جكي گفت
  .))من وقتي هفت ساله بودم اين كيت رو برام خريدن:((جودي خنديد و گفت

و مي دونيد كه !ولي مي دونيد كه من در اين كارا استادم:((با لحني معترضانه گفتم
نها و جعبه را به طرف آ.))مثال اين يكي رو ببينيد.من واقعا عاشق شعبده بازي هستم

نمايش ناپديد شدن اسكناس يك دالري و اين يكي رو كه با ليوان و سه گوي .((هل دادم
  ))قرمز يادتون مياد؟

  !))يتو واقعا كه خيلي عجيب هست:((جيلي گفت
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و دوباره چهره ي زن فالگير در ذهنم ...))اصال هم نيستم.نه:((به سرعت جواب دادم
غيب كنم و دوباره ظاهر كنم و فكر  من فقط دوست دارم يك چيزايي را.((ظاهر شد

  .))مي كنم كه اين كار خيلي هم جالبه
رم امن از گرسنگي د پس اگه راست ميگي كاري كن كه پيتزا ظاهر بشه:((جيلي گفت
 .))مي ميرم

و دستم را سه بار به طرف در خانه تكان دادم و با صداي ...))خيلي خوب،باشه:((گفتم
  ))!ظاهر شو...پيتزا:((كلفت گفتم

جيلي فرياد .همه ناباورانه خنديدند.در اين لحظه صداي زنگ در به گوش رسيد
  .تحويل بگيرد او به طرف در خانه دويد تا پيتزا ر!))تو موفق شدي!...هورا:((زد

  ))پدرت چي براي تولدت فرستاد؟:((جكي پرسيد
  ).)حتي زنگ هم نزد.حدس مي زنم اون دوباره فراموش كرده:((آهي كشيدم و گفتم

پدرم در سياتل زندگي .پدر و مادرم از وقتي من چهار سالم بود جدا زندگي مي كردند
  .مي كند و خيلي هم با ما تماس نمي گيرد

بل از اينكه ق:((يك جعبه ي نقره اي رنگ را از كيت شعبده بازي بيرون آوردم و گفتم
ن قرض جكي،گردن بندت رو به م.غذا بخوريم،يه چشم بندي عالي براتون مي كنم

  .))بده
در حالي كه دستش به طرف مهره هاي شيشه اي .لبخند جكي از صورتش محو شد

  ))چي؟گردنبند من؟:((رنگارنگ باال مي رفت گفت
اونو فقط براي يكي دو ...آره:((در حالي كه دستم را جلويش باز نگه داشته بودم گفتم

  .))واقعا مي گم.تعجب خواهي كرد.چشم بندي خيلي قشنگيه.دقيقه به من قرض بده
  !))خيلي مواظبش باش،باشه:((او ابرو در هم كشيد و گفت

تو كه مي دوني .((سپس سرش را پايين گرفت و گردنبند را از دور گردنش بيرون آورد
مادر بزرگ مادرمه و من هيچ وقت  ياين هديه .اين گردنبند چقدر براي من ارزش داره

  .))اينو از گردنم باز نمي كنم
  .))اون به من هيچي نداد:((ولند گفتجودي با غر
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  .))براي اين كه از تو خوشش نمي اومد:((جكي به سرعت گفت
او با دقت .در اين لحظه،مهره ها در ميان رشته هاي بلند و سياه موهاي او گير كردند

  .آنها را آزاد كرد و سپس گردنبند را به دست من داد
  .))حاال به دقت تماشا كنيد...ظريفه چقدر سبك و...اوه:((گردنبند را گرفتم و گفتم

سپس جعبه را سرازير .جعبه ي نقره اي را باز كردم و گردنبند را احتياط در آن گذاشتم
  ))حواستون هست؟:((پرسيدم.و چندين بار در ميان دست هايم باال و پايين كردم كردم

  .))آره،مطمئن باش:((جكي پاسخ داد
جيلي پيتزا را روي ميز عسلي .به خيره شده بودجودي بدون اينكه حتي پلك بزند به جع

  .ماشاي جعبه بود كه در دست هاي من مي چرخيدتكنار كاناپه گذاشته بود و مشغول 
وقتي من آن .اين جعبه به بعد چهارم وصل است:((با صداي محكم و با طمانينه گفتم

  ).)را باز كنم،گردنبند در آن نخواهد بود بلكه در بعد چهارم خواهد بود
جيلي زبانش را براي .جودي خنديد!))جيلي در بعد چهارم زندگي مي كنه:((جكي گفت

  .جكي درآورد
و جعبه ي خالي را !))گردنبند غيب شد:((در جعبه را باز كردم و با همان  لحن گفتم

  .به آنها نشان دادم
  !))چه جالب:((جيلي گفت
  .))خيلي جالب بود...چشم بندي خوبي بود:((جكي گفت

ر جعبه را بستم و چند بار آن را باال و پايين كردم و با همان لحن پر طمرق سپس د
  !))از بعد چهارم برگرد...گرنبند،:((گفتم

  ...))ها.((از كردم و به داخل آن نگريستمسپس در جعبه را ب
  .))اونجا نيست:((جكي گفت

ولي صبر .((و جعبه را دوباره سرازير كردم و در آن را برداشتم...))محاله:((گفتم
  !))پس چي شده...مثل اين كه واقعا نيست...كن

  ))؟...مگي.((او با بي صبري به من خيره شده بود.چشمانم را به جكي دوختم
  !))مطمئنم كه همين جاست.بايد توش باشه:((گفتم.چانه ام لرزيد
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  .ولي هيچ چيز نبود.جعبه را برگرداندم و دوباره باز كردم
اصال نمي !من خيلي متاسفم...من...باور كن جكي!اي منخد...اوه:((با ناراحتي گفتم
  !))فهمم چي شده
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  فصل ششم
  

جعبه را از دست من چنگ زد .جكي با فريادي از خشم از جايي كه نشسته بود بلند شد
  ))مگي،اين يه شوخي يا چيزيه؟.((و زير و رويش را وارسي كرد

البته :((خنديدم و گفتم.نبايد به اين نمايش ادامه دهممي دانستم كه ديگر نمي توانم و 
  !))مگه نه؟توي جيبتو نگاه كن...اين يه چشم بندي جالبه.كه شوخيه

  ))چي؟.((جكي با ترديد به من خيره شده بود
  .))توي جيبت رو نگاه كن:((به جيبش اشاره كردم و گفتم

  .ددستش را توي جيب تي شرت خود كرد و گردنبند را بيرون آور
  !))آفرين!واقعا چه جالب.((جودي شروع به كف زدن كرد

  !))واقعا تردستي...مگي،،تو خيلي هنرمندي.واقعا كه خيلي جالب بود:((جيلي گفت
  .و من مثل شعبده بازهاي روي صحنه در مقابلشان تعظيم كردم

او از ميان دندان .اما در همان لحظه جكي را ديدم كه همچنان به من خيره شده است
و سپس !)) ولي من فكر مي كنم كه كار خبيثي بود:((اي به هم فشرده اش گفته

  .گردنبند را با احتياط به دور گردنش انداخت
به عالوه،اين كار خبيث تر از اين نيست !اين فقط يه چشم بندي بود:((معترضانه گفتم

  !))كه آدم باعث بشه شلوار كسي از پاش بيفته
اين زيباترين !اين گردنبند چقدر براي من مهمه ولي تو كه مي دوني:((جكي گفت

  .))چيزيه كه من دارم
اي كاش من هم يه گردنبند مثل :((سپس آهي كشيدم و افزودم...))آره قشنگه:((گفتم

  .))اون وقت منم هيچ وقت اونو از گردنم باز نمي كردم.اون داشتم
قش جكي با سوءظن به من خيره شد،ولي باالخره لبخندي بر لب هايش ن

  !))بلندش كرده ياگه يه موقع غيب بشه اون وقت مي دونم ك...خوب.((بست
  .و خنديدم ـــ همراه جودي و جيليابه حرف 
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  .اما نمي دانستم كه چند روز بعد گردنبند جكي واقعا غيبش خواهد زد
  

هر .جيلي بشقاب هاي يك بار مصرف و قوطي هاي نوشابه رژيمي را از آشپزخانه آورد
  .سهم پيتزاي خود را برداشتيم و به اتاق پذيرايي آمديم ما زكدام ا

  !))مگي،يه چشم بندي ديگه بكن:((جيلي گفت
  .))تلويزيونو روشن كن ببينم فيلمش به درد مي خوره يا نه.نه:((جودي گفت

فكر :((و رو به من كرد...))ديگه دير وقته:((جكي به ساعت روي ميز نگاه كرد و گفت
  !))بهش بگو هنوز اينجايي.لفن به مامانت بزنيمي كنم بد نباشه يه ت

  .))مامان امشب شيفت شب كار مي كنه.الزم نيست:((جواب دادم
  .مادرم در بيمارستان عمومي سيدرابي نرس است و هر هفته شيفت كاري متفاوتي دارد
داشتم قطعه پيتزا را به طرف دهانم مي بردم كه نا گهان ضربه محكمي را احساس 

و قطعه !))پالمر:((فريادم بلند شد.ل آجر سنگيني كه روي پايم افتاده باشدكردم ـــ مث
  .پيتزا رها شد و من با سرعت سعي كردم آن را در هوا بگيرم

  .گربه سفيد و نارنجي غول پيكر جودي بدن چاق و چله اش را به بدن من فشار مي داد
و البته گربه !))اييناز روي پاي مگي بيا پ!بيا پايين...پالمر:((جودي آمرانه گفت

  .توجهي به دستور او نكرد
اصال باورم :((حيرت زده به جودي گفتم.سر چاق و چله اش را به پاي من فشار مي داد

  ))چرا اون هميشه من رو انتخاب مي كنه؟!نمي شه
  .))پالمر مي دونه كه تو ازش خوشت نمياد:((جودي جواب داد

ه اون خيلي سنگين و بزرگه و هر وقت آخ:((در حالي كه عطسه ام گرفته بود گفتم
  .و دوباره و سه باره عطسه كردم...))هم من رو مي بينه به سروكولم مي پره و

همه ما مي دونيم كه تو به گربه !الزم نيست اونجور عطسه كني  هيچ:((جكي گفت
  !))حساسيت داري

ربه شده و با در حالي كه قطعه ي پيتزايم را باال گرفته بودم ديدم پوشيده از موي گ
  ...))اَخ:((ناراحتي فرياد زدم
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  .گربه پنجه هاي خود را باز كرد و روي پاي من كشيد
بايد باهاش .اين چه كاري بود كردي؟مگي،بندازش كنار...پالمر:((جودي با ناراحتي داد زد

  .))هلش بده بره پايين.قاطع باشي
ي پايم سنگيني مي گربه رو.دوباره احساس كردم مي خواهم عطسه كنم.ترديد كردم

  .))برو.برو پايين پالمر.((باالخره،به آرامي او را  هل دادم.كرد
ال تعجب،او سرش را به عقب پرتاب كرد و دندان هايش را به من نشان داد مولي در ك

  .و غرش طوالني و وحشتناكي از گلويش خارج شد
ي بازوي من قبل از اينكه بتوانم حركتي بكنم،گربه ي غول آسا پنجه هايش را رو

  .و قطعه پيتزايم روي زمين افتاد!))آخ:((جيغ زدم.كشيد
سرش را پايين آورد و سعي كرد دندانهايش را در بازويم .اين بار بلندتر.گربه دوباره غريد

  .فرو كند
  .همراه با فريادي از وحشت از جا پريدم

  .از پشت روي ميز جلوي مبل افتادم.سعي كردم از او دور شوم
لي كه همچنان با خشم مي غريد به طرف من جست و هر دو پنجه اش را گربه در حا

روي پاچه ي شلوار جين من كشيد و در همان حال دندان هايش را به من نشان مي 
  .داد

از پشت محكم به زمين افتادم و قبل از اينكه بتوانم بغلتم يا كاري كنم،گربه روي 
ريد و گاه صدايي هيس مانند از خود سر با صداي بلند و با عصبانيت مي غ.سينه ام بود

و مرتب پنجه هايش را به طرف صورتم مي .مي داد ـــ همچون صداي يك مار خشمگين
  .چند بار سعي كرد گازم بگيرد.آورد و مي خواست با پنجه به صورتم بزند

  !))اون مي خواد منو بكشه!...كمك.كمك كنيد:((جيغ زدم
گربه اش را صدا مي زد ولي انگار صدايش از دور صداي فرياد جودي را مي شنيدم كه 

  ))تو چت شده؟...پالمر.((دست به گوش مي رسيد
  .هر دو دستم را باال آوردم و سعي داشتم از صورتم  محافظت كنم
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گربه به آستين هايم پنجه مي كشيد در همان حال مي غريد وبا عصبانيت هيس مي 
  .كرد

  .از اتاق بيرون رفت انداخت وبه سرعت جودي گربه را گرفت،اورا روي شانه اش
  !))اوه،خداي من:((ناليدم

  .سراپايم مي لرزيد.با زحمت و به آرامي از جا بلند شدم
من تا حاال چنين رفتاري از پالمر نديده :((جيلي در حالي كه بازويم را مي گرفت گفت

  !))بودم
  ))مي كه نشدي؟زخ...تو حالت خوبه؟مگي؟:((جكي شتاب زده به سراغم آمد و پرسيد

با صدايي .لباس هايم پر از موي نارنجي رنگ گربه بود.دست و صورتم را وارسي كردم
  .))مي كنم چيزيم نشده...فكر...نه:((لرزان گفتم

فقط يه خراش كوچيك روي دستت داري :((جكي سر و صورتم زا وارسي كردو گفت
  .))ولي پوست شكافته نشده

وي گربه از مو شروع به جمع كردن !))ي احمق گربه ي ديوانه:((جيلي زير لب گفت
  .لباس هايم كرد

همان طور كه .جودي در حالي كه ناباورانه سرش را تكان مي داد به اتاق برگشت
مجبور شدم توي پستو زندانيش :((موهاي گربه را از روي بلوزش برمي داشت گفت

  !))خيلي عجيب بود.كنم
اون هميشه فقط يك گربه .زش سرنزده بودتا حاال هيچ وقت چنين كاري ا:((جيلي گفت

  .))ي چاق و تنبل و قانع بوده
پس چرا يه هو به سرش زد و اون طور :((جودي در حالي كه صدايش مي لرزيد پرسيد

  ))به مگي حمله كرد؟
  !))اهريمني!چون مگي اهريمنيه:((چشمان سياه جكي برق زد و گفت
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  فصل هفتم
  

  .دو خواهرش خنديدند
اين گربه !من اهريمني نيستم:((به اعتراض گفتم.آن را خنده دار نديدم اما من اصال

  .))اهريمنيه
سپس لب پايين ...)) ازاين به بعد قول مي دم كه از تو دور نگه دارمش:((جودي گفت

يه .نمي دونم چي باعث شد اين رفتار رو بكنه... ولي:((خود را گاز گرفت و ادامه داد
  ...))خيلي خيلي عجيب.خيلي عجيبه.مرتبه به سرش زد

رويم را برگرداندم و جكي را ديدم كه به من خيره شده است و با دقت مرا برانداز مي 
  ))چي تو فكرته؟:((پرسيدم. كند

  .))هيچ هيچ...هيچي:((جكي پلك زد و به سرعت جواب داد
  

ا را بعد از آن واقعه،ديگر حوصله خوردن پيتز.چند دقيقه بعد،از خانه ي آنها بيرون آمدم
آن قطعه پيتزا كه موهاي نارنجي رنگ گربه در ميان سس،سراسر آن را پوشانده .نداشتم

  .بود مرتب در مقابل چشمانم ظاهر مي شد
ابرهاي خاكستري مايل به .هواي شب كمي خنك شده بود،اما همچنان سنگين و نمور بود

وقتي .رده بودندزرد آسمان را پوشانده بود و ماه و ستارگان را در پشت خود پنهان ك
موقع راه .آخرين پيچ را به سمت خانه ي خودمان طي كردم هنوز كمي مي لرزيدم

رفتن كفش هايم روي پياده رو مي كشيدم و جز زمزمه ي ماليم برگ درختان تنها 
  .بود كه مي شنيدم صدايي

در گذشته،در گذشته،اين گربه هميشه روي !چقدر وحشتناك بود:((با خود فكر كردم
  ))م مي نشست ولي امشب چرا ناگهان تصميم گرفت به من حمله كند؟زانوي

  !))چون تو اهريمني هستي:((جكي گفته بود
  .اين حرفا واقعا نارواست.اين اصال خنده دار نيست
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در .من اهريمني نيستم و تا كنون هيچ گاه كاري ناشايست و اهريمني از من سر نزده
  .مي شناسمواقع،من غيراهريمني ترين شخصي هستم كه 

بله،اون بعضي وقت ها شوخي هاي .جكي خيلي اهريمني تر از من است:((با خود گفتم
مثال،بريدن كش لباس تارزان كه گلن را جلوي تمام بچه .واقعا موذيانه و پليدي مي كند

يا وانمود كردن اين كه مي خواهد مرا وادار كنند .هاي مدرسه آن طور شرمنده كرد
  )).خالكوبي كنم

  .ارها واقعا اهريمني و پليد هستنداين ك
  .نه...ولي

اينها فقط شيطنت هاي كودكانه .اين كار ها اهريمني نبودند.تصميم را عوض كردم
  !هستند ولي اهريمني نيستند

نكند ماجراي امشب هم يكي ديگر از آن شوخي هاي شيطنت آميز :((با خود فكر كردم
يزابت پول داده باشد تا آن حرفا را به جكي بوده باشد؟آيا ممكن است او به دوشيزه ال

  !))من بزند؟ولي جكي قسم خورد كه اين كار را نكرده است
دوباره صورت جدي اورا در نظرم مجسم كردم كه روي .سپس به زن فالگير فكر كردم

  .گوي بلورين سرخ رنگش دال شده بود
  ا انتخاب كرد؟چرا او گفت من اهريمني هستم؟چرا اين حرف را در مورد من زد؟چرا مر

او را .مگي بايد از خودش بپرسي:((با خود گفتم بهتر است از خودش بپرسم و گفتم
در اين صورت است كه مجبور نخواهي بود ديگر به اين .وادار كن برايت توضيح دهد

  .موضوع فكر كني
اتومبيلي از من گذشت و صداي موزيك از شيشه ي باز آن به گوش .سر پيچ ايستادم

  .و در وسط خيابان ايستادم...كردم تا اتومبيل برود و چند قدم ديگر برداشتمصبر .رسيد
خانه ي ما فقط يك كوچه باالتر بودكارناوال اسكله چهار كوچه در جهت مخالف قرار 

  .داشت
وبرگشتم به سمت .))اين كار را خواهم كرد...خيلي خوب:((به خودم نهيب زدم
 دربت بگويم كه اين كارش چقاوشيزه اليزتصميم داشتم به د.اسكله به راه افتادم
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قصد داشتم بگويم كه او با اين حرف هايش جشن تولد مرا .ناجوانمردانه و زشت بوده
  .خراب كرد

يكي از پسر .ساله بود 15ــ16اين يكي پر از بچه هاي .اتومبيل ديگري از من گذشت
  .ها چيزي گفت ولي من آن را نشنيده گرفتم و به راهم ادامه دادم

اگر .كمي قبل از نيمه شب بود.كنار چراغ خيابان ايستادم و نگاهي به ساعتم انداختم
  .مادرم بداند كه من در اين وقت شب تنها در خيابان بوده ام حتما مرا دعوا مي كند

ولي من حاال ديگه سيزده ساله هستم و نبايد با من مثل بچه :((با صداي بلند گفتم
  !))رفتار شود

اميدوار بودم كه دوشيزه اليزابت هنوز نرفته .ال در حال تعطيل شدن بودكارناوال احتما
مردم براي تفريح به اين جور جاها مي .هر لحظه بر شدت عصبانيتم اضافه مي شد.باشد

 .آيند نه براي ترسيدن يا مورد بي حرمتي قرار گرفتن
مي دال شدم ولي من ك.باد نسبتا شديدي از روبه رو مي وزيد ومرا به عقب هل مي داد

  .و به پيشروي ادامه دادم
بعضي .چند زوج در حال بيرون آمدن از كارناوال بودند.تقريبا خالي بود.به اسكله رسيدم

باجه بليط .هايشان حيوانات عروسكي را كه به عنوان جايزه برده بودند در دست داشتند
  .ولي در ورودي باز بود.فروشي خالي بود

داخل گذاشتم تمام چراغ ها خاموش شد و تاريكي مطلق در همان لحظه كه من قدم به 
از كنار .يك قوطي خالي نوشابه در اثر باد روي زمين مي غلتيد.بر همه جا سايه انداخت

  .پايم گذشت و من كم مانده بود آن را لگد كنم
اما گاه و بي گاه صداي .موزيكي كه از بلندگو ها پخش مي شد ديگر به گوش نمي رسيد

واز وراي صداي پارازيت،مي توانستم صداي .ارازيت از آن بلند مي شدگوش خراش پ
  .پيوسته ي برخورد آب با ديوار اسكله را بشنوم

بيشتر آنها بسته بودند و چراغ .داشتند اتاقك ها و كيوسك هاي بازي را مي بستند
يك مرد جوان در حال نصب يك در چوبي جلوي كيوسك خود .هايشان خاموش بود

  !))تعطيل شده... دختر خانم:((را ديد كه از او رد مي شدم گفتوقتي م.بود
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  .))دنبال كسي مي گردم...ها...من.خودم مي دونم:((جواب دادم
در همان كه حال به سمت انتهاي اسكله مي رفتم صداي پارازيت بلنگو ها نيز افزايش 

يك جانور  آيا ناله.صداي ضعيفي شبيه ناله ي جانوري كه درد مي كشد شنيدم.مي يافت
  .ر ميان نرده هاي حاشيه اسكله مي پيچيددبود؟يا باد بود كه 

ر در فاصله ي زياد داشت مي فيك ن.تاريكي بيشتر شد.چراغ هاي بيشتري خاموش شدند
  .خنديد؛خنده اي بلند و بي احساس

  .شايد اين كار من اشتباه بوده.پشتم لرزيد
  .شنيدمصداي كشيده شدن كفش بر روي زمين را از پشت سر 

ولي فقط برگ هاي خشك بود كه تحت فشار باد روي اسكله حركت .به سرعت چرخيدم
  .مي كردند

ن نور كم به صورت سايه هايي تيره ديده مي آ واگن هاي خالي ترن هوايي در
چنانكه گويي نيرويي عظيم دارد آن .صداي قژقژ از آنها به گوش مي رسيد.شدند

  .مجموعه را مي لرزاند
ضربان  بر شدت.آب دهانم را قورت دادم.در فالگير در انتهاي اسكله ظاهر شدباالخره چا

  .قلبم افزوده شد
  آيا هنوز اينجاست؟.پرده ي چادر پايين بود.جلوي در آن توقف كردم

اما در .چندين بار با خودم  تمرين كرده بودم كه به دوشيزه اليزابت چه خواهم گفت
  .يده بوداين لحظه همه ي آن چيزها از ذهنم پر

بله فقط .تصميم گرفتم كه از او خواهم پرسيد كه چرا آن حرف ها را درباره ي من زد
  از او خواهم پرسيد كه چرا؟

سپس پرده جلوي چادر را باال زدم سرم را به داخل چادر بردم و .نفس عميقي كشيدم
  !))سالم:((داد زدم

هست؟دوشيزه كسي :((دوباره صدا زدم.صدايم به نظر خودم زنگدار مي آمد
  ))اليزابت؟شما اينجا هستيد؟

  .هيچ پاسخي نشنيدم
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  .يك قدم به داخل چادر برداشتم و ناگهان نزديك بود از حيرت فرياد بكشم
يكي از دو فانوس همچنان روي ديواره چادر بود و نور خيلي ضعيفي به اطراف مي 

  .افتاده فانوس ديگر را ديدم كه شيشه اش شكسته و از پهلو روي زمين.پراكند
  .ميز چوبي برگردانده شده بود؛ويك پايه آن شكسته بود

در كنار آن،يكي از روسري هاي بلند ابريشمي زن فالگير پاره و مچاله به چشم مي 
  .خورد

پوستر بزرگ .شكسته و درب و داغون شده بودند صندلي ها ـــ همان دو صندلي چوبي ـــ
  .كف دست از وسط پاره شده بود

  .قرمز خرد شده و شيشه خورده هاي آن تمام كف چادر را پوشانده بودگوي شيشه اي 
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  فصل هشتم
  

بعد از .فرداي آن روز در مدرسه سعي كردم فكر زن فالگير را از ذهنم خارج كنم
بايد در كالس باله شركت .تعطيل شدن مدرسه هم وقتي براي فكر كردن به او نداشتم

  .مي كردم
با اعجاب و تحسين حركات موزون و پر شكوه او را تماشا مي .س بودجيلي هم در كال

  .به نظر مي رسيد كه او روي صحنه شناور است.كردم
  .وقتي در كنار او تمرين مي كردم خود را مثل يك فيل سيرك احساس مي كردم

من نمي توانستم و نمي توانم با جيلي رقابت كنم،اما به هر حال تصميم داشتم در 
تصميم .آرزوي من بود كه در گروه عضو باشم.گزينش گروه باله شركت كنمامتحان 

  .نداشتم بدون تالش،دست از رقابت بكشم
كلي تكليف داشتم كه بايد انجام .بعد از تمام شدن كالس،به سرعت به خانه برگشتم

  .مي دادم
ا از در همان حال كه دوان دوان وارد كوچه خودمان شدم،چند ت.يك روز خنك پاييزي بود

براي .بچه ها را ديدم كه برگ هاي خشك را از حياط و جلوي گاراژ خود جارو مي كردند
  .آنها دستي تكان دادم و گذشتم

كوله پشتي روي .به حياط جلويي خودمان ايستادم و نفس تازه كردم قبل از رسيدن
  .پشتم سنگيني مي كرد

  آيا خياالتي شده ام؟
  ط ما را كوتاه مي كند؟ازن برقي،چمن هاي حيآيا واقعا گلن است كه دارد با چمن 

  ...))سالم:((دستم را باال آوردم و صدايش زدم
گلن موتور آن را خاموش كرد و .صداي غرش چمن زن شنيده مي شد.رويش را برگرداند

  ))چه خبر؟...سالم مگي:((گفت
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احساس كردم .سؤال احمقانه اي بود))؟داشتي چي كار مي كردي.((به طرفش دويدم
  .رتم داغ مي شود و مي دانستم كه داشتم رنگ به رنگ مي شدمصو

چمن حياط :((با آستين پيراهن خاكستري رنگش عرق پيشاني اش را پاك كرد و گفت
  ))تا حاال من رو نديده بودي؟.هاي خونه هاي اين محله را مي زنم

  .سرم را به عالمت نفي تكان دادم
مامانت از من خواست كه تا :((گفت گلن دستش را با پارچه ي شلوارش پاك كرد و

ولي اين چمن زن مرتب خاموش مي .زمستون نشده چمن باغچه ي شما را كوتاه كنم
  .و با اين حرف،با لگد به چمن زن زد!))نمي دونم چه مرگش شده.شه

موي مجعدش ـــ به هم ريخته و شانه نشده .با وجود خنكي هوا،او خيلي عرق كرده بود
دستم را دراز كردم و يك پر چمن را از روي گونه .رق خيس بودمثل هميشه ـــ از ع

  .اش برداشتم
شرط مي بندم ده تا مثل خونه ي .خونه ي قشنگيه:((به خانه ي ما اشاره كرد و گفت

  !))ما توي اين خونه جا بشه
اگه تشنه هستي يا مي ...مي خواي بياي تو؟يعني اين كه:((باالخره دل به دريا زدم 

هر وقت كه كارت تموم ...و و يه ليوان نوشيدني مهمون ما باشبيا ت...خواي
  ))شد،خوب؟

يه حياط ديگه هم هست كه .به هر حال ممنون.شايد.باشه:((سرش را تكان داد و گفت
بعدا مي .((دوال شد تا چمن زن را روشن كند...))بايدقبل از تاريك شدن هوا تمومش كنم

  .))بينمت
وارد خانه شدم و صدا .))پسر خوبيه:((مزير لب گفت.به طرف خانه شتافتم

  ))خونه اي؟...مامان؟:((زدم
  .پاسخي نشنيدم

  .من هيچ وقت برنامه ي كار مادرم دستم نيامده است
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به .يك قوطي نوشابه از يخچال برداشتم و به طرف اتاقم رفتم تا تكاليفم را شروع كنم
به طرف قفسش .دن كردمحض اين كه وارد اتاق شدم،پرطال،قناريم شروع به آواز خوان

  .كه كنار پنجره بود رفتم و با نوك انگشت پرهاي زرد پشتش را نوازش كردم
از پنجره گلن را مي ديدم كه دسته هاي چمن زن را گرفته و به سرعت از اين طرف 

رو به پر طال زير .به آن طرف حياط مي رود و پشت سرش نواري صاف به جا مي گذارد
  ))فكر نمي كني خوش تيپه؟!چقدر خوش تيپ:((لب گفتم

  .پرطال سرش را يك وري گرفته بود،چنانكه گويي مي خواهد حرف مرا بشنود
تصميم گرفتم كه بهتر است .سالنه سالنه به طرف آيينه رفتم و موهايم را شانه كردم

  .يك شلوار جين و بلوز سفيد پوشيدم.اول لباسم را عوض كنم
اميدوارم كه گلن عجله كرده و زودتر .دصداي غرش چمن زن از بيرون شنيده مي ش

  .كارش را تمام كند
  .مي دانستم كه بايد تكاليفم را شروع كنم،اما قادر به متمركز كردن فكرم نبودم

  .صداي چند دختر.صداي چند نفر را از بيرون شنيدم
  ))چطوري تارزان؟:((يكي از آنها گفت

ه داشتند وارد حياط ما مي به سرعت به طرف پنجره رفتم و جكي و جودي را ديدم ك
  .سر گلن مي گذاشتند آنها ايستاده بودند و سربه.شدند

مي توانستم سرخ شدن صورتش را ببينم و اين .ولي گلن همچنان به كار خود ادامه داد
  .كرد كه از حرف آنها ناراحت نشده او وانمود مي هك

رايشان باز بتا در را  و به سرعت به طبقه پايين دويدم!))بچه ها ولش كنيد:((داد زدم
  .كنم

دوستت رو وادار كردي !خانم چه شيك شدن...به به:((جكي با مشاهده ي من گفت
  !))چمن هاي خونتونو بزنه

  ...))من حتي نمي دونستم.مامان استخدامش كرده:((گفتم
دز لوله ي آزمايشي رو انداخت تو توي لوقتي كني في:((جودي حرفم را قطع كرد

  ))ودي؟آزمايشگاه شيمي ب
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  .من روزاي دوشنبه آزمايشگاه ندارم.نه:((جواب دادم
خالصه بوي ...نمي دونم آمونياك بود يا اسيد بودار!افتضاحي به پا شد:((جودي گفت

اون قدر بوش بد بود كه چند تا از بچه ها حالشون به هم خورد و باال .وحشتناكي داشت
  .))آوردن

چيزي نگذشت كه همه داشتن عق مي  اول يكي از بچه ها باال آورد و:((جكي گفت
مثل اين كه همه در به هم خوردن حالشون با هم !منظره ي وحشتناكي بود.زدن

  !))مسابقه گذاشته بودن
چطور شد كه تو از اين .مجبور شدن نصف مدرسه رو تخليه كنن:((جودي توضيح داد

  ))موضوع خبر نداري؟
گردش دسته جمعي امروز يه برنامه ي .من مدرسه نبودم:((جواب دادم

  .))ديدار از موزه ي هنرها((.))داشتيم
  ))چرا از دوستت دعوت نمي كني بياد تو؟:((جكي پرسيد

گلن .صداي غرش چمن زن را مي شنيدم كه حاال دورتر شده بود.))دعوتش كردم:((گفتم
  .تقريبا به سر پيچ رسيده بود

زم آرايش جديدي رو الومي خوام قدري از .((جكي از من رد شد و به طرف پله ها رفت
  .))كه از فروشگاه خريدي امتحان كنم

  ))جيلي كجاس؟:((پرسيدم.جودي و من به دنبالش حركت كرديم
اون مي خواد در آزمون .ه ـــ يه كالس فوق العادهرامروز تمرين دا:((جودي جواب داد

  .))واقعا بي نقص باشه
  .))اون همين جوريش هم بي نقصه:((آهي كشيدم و گفتم

سپس .))اين مث يه فروشگاه لوازم آرايشه.((ي مستقيما به طرف كمد من رفتجك
چقدر .((شيشه ها و تيوپ هاي مختلف را برداشت و شروع به معاينه آنها كرد

  !))جالب
اگه قرار باشه تمام لوازم آرايش منو امتحان كني بايد در عوضش چيزي به من :((گفتم
  .))بدي
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  !))ميدمجيلي رو بهت .باشه.((جكي خنديد
بذار منم گردنبندت رو امتحان :((دستم را دراز كردم و گفتم.))هاها،خنديديم:((گفتم
  .))كنم

  .جكي ترديد كرد
من فقط مي خوام .تو هيچ وقت نذاشتي من اونو به گردن بندازم.فقط يه دقيقه:((گفتم

  !))ببينم به من مياد
گردنش بيرون آورد و در حالي دنبند را از رجكي شانه اش را باال انداخت و با احتياط گ

  ))بدون چشم بندي؟:((كه آن را به من مي داد گفت
  .))بدون چشم بندي:((قول دادم

  .آن را به من داد و به طرف كمد برگشت تا تمام لوازم مرا آزمايش كند 
تنظيم مي كردم  من جلوي آيينه در حالي كه مهره هاي ريز درخشان را دور گردنم

  .))من حاظرم هر كاري بكنم تا يكي مث اين داشته باشم..!.چقدر زيبا:((گفتم
  ))هر كاري؟.((لبخند جكي را در آيينه ديدم

  .))شايد توي وصيت نامه ام اونو به تو بخشيدم:((جكي گفت...))خب((
  ))تو خيلي تكليف مدرسه داري؟:((جودي گفت

ي فكرم وقتي رسيدم خونه سعي كردم شروع كنم ول!...خيلي:((آهي كشيدم و گفتم
  .))اصال نمي تونستم تمركز داشته باشم.مغشوش بود

در حالي كه چشمانش .جودي جلوي قفس قناري ايستاده بود و پرطال را نوازش مي كرد
تو كه از حرفاي فالگير ديگه ناراحت :((را تنگ كرده بود به من نگاه كرد و گفت

  ))نيستي؟
من سراسر روز .ه يادم انداختيخيلي ممنون كه ب.خيلي ممنون جودي:((خنديدم و گفتم

  !))اصال به يادش نيفتاده بودم
تو اهريمني :((جكي در حالي كه داشت ريمل را امتحان مي كرد زير لب گفت

  .))تو خيلي اهريمني هستي مگي...هستي
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اين حرفا چرند بود و تو هم مي دوني و من نمي دونم كه !خفه شو:((به سرعت گفتم
  !))كنه چرا اجازه دادم منو ناراحت

جودي در قفس را باز كرد و پرطال را به آرامي از روي ميله برداشت و بيرون 
پالمر تو رو خيلي دوست :((جودي به پرنده گفت.قناري روي انگشت او نشست بود.آورد
  !))به خصوص براي ناهار...داره

 اون!واقعا وحشتناك بود!اسم اون گربه ي احمق رو پيش من نيار:((با ناراحتي گفتم
  !))گربه ديوونه س

راستش .من راجع به اون موضوع واقعا متاسفم.((جودي اخم هايش را در هم كشيد
  ))اومده بودم ازت بپرسم آيا حاظري در نمايشگاه حيوانات خانگي به من كمك كني؟

  !))اگه مجبور نباشم نزديك اون گربه ي تو برم:((گفتم
  ))كمك مي كني؟.دارمقول مي دم پالمر را از تو دور نگه :((جودي گفت
  !))چرا كه نه:((جواب دادم

نمي دانستم چه چيزي باعث شده كه گلن كارش را اين .از پنجره بيرون را نگاه كردم
  چرا زودتر تمام نمي كند؟.قدر طول بدهد

در حالي كه در عرض باغچه باال و پايين مي رفت در دل آرزو كردم كه اي كاش راهي 
  .او وجود داشتبراي سرعت دادن به چمن زن 

رويم را برگرداندم و پر طال را ...!))آخ:((فرياد حيرت جودي رشته ي افكارم را پاره كرد
  .ديدم كه در هوا پرواز مي كند

برگرد اينجا پرنده ي !برگرد.((جودي با هر دو دست سعي كرد قناري را در هوا بگيرد
  !)) كوچولو

به طرف سقف پرواز مي كرد و پس از قناري در حالي كه با صداي بلند آواز مي خواند 
  .برخورد با المپ سقف به سمت كمد رفت

  ))تو چت شده؟!برگرد:((صدا زدم.جودي و من به دنبال او مي دويديم
هر بار كه .سه نفري سعي كرديم پرنده را كه مرتب به اينجا و آنجا مي خورد بگيريم

  .ما دور مي شدرطال با يك جست ازدسترس پتقريبا دستمان به او مي رسيد،
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در .در آغاز حالت تفريح داشت اما بعد از گذشت ده دقيقه،ديگر اصال خنده دار نبود
 .واقع،حالگيري بود

يك بار ديگر  و!...)من كه باورم نمي شه:((در حالي كه از نفس افتاده بوديم گفتم
تا حاال تو !...پرطال،وايسا:((داد زدم.باز هم موفق نشدم يسعي كردم پرنده را بگيرم ول

  !))براي اين كارت مي كشمت!برگرد!هيچ وقت از اين كارا نكرده بودي
چطور دلت مياد اين حرفو بزني؟اگه اين حرفو بزني و بعد پر طال بميره :((جكي گفت

  ))احساس بدي نخواهي داشت؟
و ايستادم !))اين فقط يه اصطالح بي معني و مسخره س!من مقصودي نداشتم:((گفتم

  .يدتا نفسم جا بيا
  .و پر طال هم به آرامي به داخل قفس پرواز كرد

  !))گير افتادي:((جودي به سرعت در قفس را بست
ناگهان يادم افتاد كه گردن بند جكي را همچنان به .من همچنان نفس نفس مي زدم

  .آن را از گردنم باز كردم و به دستش دادم.گردن دارم
كه در همين لحظه صداي فريادي را از ...))چطوره بريم پايين توي آشپزخونه و:((گفتم

  .بيرون شنيديم
در حياط،گلن به دنبال چمن .جودي و جكي هم جلوي پنجره آمدند.به طرف پنجره دويدم

زاگ به اين طرف و آن طرف مي  چمن زن به طور غير قابل كنترلي زيگ.زن مي دويد
دنبال آن مي گلن با تمام قدرت و سرعت به .رفت و هر لحظه صدايش بلند تر مي شد

  .دويد و داد و فرياد مي كرد
  ))چي شده؟!...گلن:((پنجره را باز كردم و صدا زدم.قلبم به شدت مي تپيد

  .فكر نكنم اون در ميان غرش چمن زن قادر به شنيدن صداي من بود
گلن با يك جهش به جلو دسته ي چمن زن را گرفت اما چمن زن از دست او بيرون 

  .آمد
  !))كمك...هي:((او فرياد زد
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اما من مي ديدم كه گلن واقعا در تقال و خيلي .جكي و جودي در كنار من مي خنديدند
  .هم ناراحت است

اما چمن زن به .دوباره دسته ي چمن زن را در هوا قاپيد و با تمام وجود به آن چسبيد
حركت خود به جلو ادامه داد و حفره هاي عميقي در چمن پشت سر خود به جا مي 

  .گذاشت
گلن با تمام قدرت سعي داشت آن را متوقف كند،اما چمن زن ديوانه وار و بدون اين كه 

  .بتوان آن را كنترل كرد،به چپ و راست مي رفت و گلن را همراه خود مي كشيد
به يك درخت و صداي كر كننده ي آن،بي اختيار دست  نبا مشاهده ي بر خورد چمن ز

  .نان محكم بود كه تمام تنه ي درخت لرزيدضربه چ.هايم را به سمت گوش هايم بردم
  .وبا شدت روي پشتش فرود آمد.گلن را ديدم كه با زمين برخورد كرد

  .وسپس در ميان غرش گوش خراش چمن زن،فرياد تضرع آميز گلن را شنيدم
  !))پام كنده شد!آخ پام((
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  فصل نهم
  

  .از ترس فريادي كشيدم و به طرف در اتاق دويدم
هر سه نفر پرواز كنان از پله ها پايين آمديم و لحظاتي بعد توي حياط دور گلن جمع 

  .شديم
  ))تو حالت خوبه؟...گلن،:((با صداي جيغ مانند پرسيدم

كفشش را در آورده و با هر دو دست مشغول .او با پشت خميده روي چمن نشسته بود
ديم،چمن زن در كنار درخت در همان حال كه ما به طرف او مي دوي.ماليدن پايش بود

  .چند بار تكان خورد و خاموش شد
  ))؟...پات كه:((با وحشت پرسيدم

چيز .ببخشيد كه من كمي ترسيده بودم:((گلن به آرامي حرفم را قطع كرد و گفت
  ...))اولش اون قدر دردم اومد كه فكر كردم.مهمي نيست؛فقط يه بريدگيه كوچيكه

  !))ما رو تا حد مرگ ترسوندي تو!...اعالم خطر كاذب:((جكي گفت
  ))آخه چه اتفاقي افتاد؟:((جودي پرسيد

  .))من اصال نمي دونم چرا اينطور شد.خودمم نمي دونم:((گلن جواب داد
 ))تو خودت سرعتشو باال نبردي؟:((جودي پرسيد

خيلي .خودش يهو از جا كنده شد...نه:((گلن به نشانه ي نقي سرش را تكان داد و گفت
هيچ ماشين چمن زني نمي تونه و اينطوري ساخته !غيرممكنه...خه اينآ!...عجيبه

  !))نشده كه اين همه سرعت بگيره
چمن زن .ه چمن زن دوختبسپس با احتياط كفشش را پايش كرد و سپس نگاهش را 

چنان با درخت برخورد كرده بود كه خراش عميقي روي تنه ي درخت به وجود آمده 
  .بود

  !))خيلي عجيبه...چه؟ يعني:((گلن زير لب گفت
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سپس رو .به طرف چمن زن رفت و دسته ي آن را گرفت وبه آرامي از درخت دور كرد
به مامانت بگو متاسفم،باشه؟اين چمن زن لعنتي اينجا رو پاك به :((به من كرد و گفت

  .))هم زد
  ...))بهش ميگم،ولي.باشه((

ش بگو كه وقتي چمن به:((در حالي كه چمن زن را به سمت خيابان هل مي داد گفت
  .))زن رو تعمير كردم بر مي گردم

  ))يه نوشيدني يا چيزي؟...ولي نمي خواي يكي دو دقيقه بيايي تو؟:((پرسيدم
بهتره اين لعنتي رو به خونه برسونم تا بابام يه .نه:((انبوه موهايش را عقب زد و گفت

به .ه بازي راه انداختشايد اون بتونه بفهمه كه چرا اين جور ديوون.نگاهي بهش بندازه
  .))اميد ديدار

همچنان كه گلن ماشين چمن زن را به سمت پياده رو هل مي داد،نگاهم را از او 
ولي پس از آنكه به پياده رو رسيد،من هم برگشتم و به دنبال جكي و جودي .برنداشتم

  .وارد خانه شدم
اقعا و:((من گفتم.دم در،جكي خيلي سعي كرد جلود خنده ي خود را بگيرد

  ))كجاش خنده دار بود؟.ترسيدم
نكنه از نيروي .مگي،من فكر مي كردم تو از گلن خوشت مياد.((چشمان جكي برقي زد

  .و زير خنده زد))اهريمني خودت روي چمن زن استفاده كردي؟
ميدوني كه !واقعا ميگم جكي،ديگه اين حرفو نزن!بس كن:((با عصبانيت سرش داد زدم
  !))شوخي اصال خنده دار نيست ناي!دارم،بنابراين بس كنمن هيچ نيروي اهريمني ن

  .كامال مي ديدم كه از ميزان عصبانيت من تعجب كرده است.چشمانش گرد شدند
فقط .منظور بدي نداشتم،فقط شوخي كردم،باور كن.معذرت مي خوام:((نجواكنان گفت

  ...))سعي داشتم از ناراحتيت كم كنم
  !))لي ديگه نكنو...خيلي خوب:((حرفش را قطع كردم

قول مي دم كه ديگه هيچ وقت به زبون :((دستش را روي شانه ام گذاشت و گفت
  .))نيارم
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پنجره همچنان باز بود و باد سردي اتاقم را .سه تايي از پله ها باال وبه اتاق من رفتيم
  .پرده ها در اهتراز بودند.پر كرده بود

هنوز به وسط اتاق نرسيده بودم كه به سرعت به طرف پنجره رفتم تا آن را ببندم واي 
  .سر جا خشكم زد

  .يك پر كوچك زرد رنگ جلوي صورتم در هوا شناور بود
  .چرخيدم و به قفس پرنده خيره شدم

كامال بي ...به پر طال خيره شدم؛قناري قشنگم كه بي حركت كف قفس خوابيده بود
  .حركت؛مرده،به پهلو كه قفس افتاده بود
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  دهم فصل
  

پس از آن كه از شوك اين واقعه بيرون آمدم،به كمك جودي پرنده ي كوچك عزيزم را 
جكي يك چاله ي .در دستمال كاغذي پيچيديم و او را در محوطه پشت گاراژ برديم

  .كوچك در خاك نرم آنجا كند و ما پرطال را دفن كرديم
ي ما احساس عجيبي  هر سه.ساكت ايستاده بوديم و به آن قبر كوچك نگاه مي كرديم

  .داشتيم؛به خصوص جودي،كه خيلي عاشق حيوانات است
فكر مي كنم هر .جكي قول خود را نگه داشت و چيزي در مورد نيروهاي اهريمني نگفت

وقتي من دنبال پرطال  در اتاق باال و پايين مي .سه ي ما به يك چيز فكر مي كرديم
  !))براي اين كار مي كشمت:((دويدم فرياد زدم

  .و دقايقي بعد،قناري كوچك مرده و بي حركت كف قفس افتاده بود
و براي اولين بار،جكي .اما هيچ كس معتقد نبود كه من واقعا مسؤول اين حادثه باشم

  .در مورد آن شوخي نكرد
هوا رو به خنكي مي رفت و .خورشيد شروع به پايين رفتن در پشت درختان كرده بود

هاي قهوه اي از درختان جدا مي شدند و آرام آرام برگ .من كمي احساس سرما كردم
  .ي تازه چيده شده پراكنده مي شدنداروي زمين و بر چمن ه

دوستانم و من در حال برگشتن به داخل خانه بوديم كه فورد قهوه اي رنگ مامان از 
  .خيابان به داخل مسير ماشين روي خانه پيچيد
  .ماشين رفتم فه طرجكي و جودي عقب ماندند اما من دوان دوان ب

مامان در حالي كه از ماشين پياده مي شد دامن يونيفورم پرستاريش را صاف كرد و 
ن لباس گرم بيرون چه كار مي كنيد؟چرا چمن جلوي حياط وشما سه تا بد:((پرسيد

  ))اينجور شده؟چرا همه جاش تيكه پاره شده؟
  !))داستانش مفصله:((آهي كشيدم و گفتم
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داخل خانه مي رفتيم ماجراي پرطال و از كنترل خارج شدن چمن  در همان حال كه به
  .زن گلن را برايش تعريف كردم

كيف پولش را روي ميز آشپزخانه .مامان ناباورانه سرش را تكان داد و نچ نچ كرد
اين پرنده فقط يك سال .در مورد پرطال خيلي عجيبه:((گفت.انداخت و به من خيره شد

  .))بيشتر نداشت
داره .من و جودي ديگه بايد بريم:((اش را از روي زمين برداشت و گفت جكي كوله

  .))ديروقت مي شه
مثل اين كه همه قسم خورده بودن .منم يه خروار تكليف دارم:((جودي به من گفت

  .))تكليفا رو امروز صادر كنن
به نظر من پرنده بيچاره به خاطر :((مامان ژاكتش را روي يك صندلي انداخت و گفت

  .))از در اتاق و به در و ديوار خوردن هيجان زده شده و احتماال سكته قلبي كردهپرو
مطمئنيد كه شما دخترا نمي .((كتري چاي را به طرف شير آشپزخانه برد و از آب پر كرد

  ))خواييد بمونيد و يه نوشيدني گرم صرف كنيد؟
  .))ما ديگه بايد بريم.نه،خيلي ممنون:((جكي جواب داد

  .را تا جلوي در بدرقه كردمو من آنها 
در همان حال كه از جلوي قفسه ي كتاب ها در راهروي جلويي رد مي شديم جكي 

مگي؟اين ...هوم.((دال شد و به كتاب هاي پايين ترين طبقه زل زد.ناگهان ايستاد
  ))چيه؟

قفسه پر از كتاب هاي قديمي .در كنار او زانوزدم تا ببينم چه چيزس چشم او را گرفته
  ))چي؟چطور مگه؟:((پرسيدم.جلد هاي درب و داغون و رنگ و رو رفته بودبا 

ولي ناگهان عناوين بعضي از آنها را خواندم و ديدم كه آن كتاب هاي  قديمي درباره ي 
وقدرت هاي فوق ...سحر و شعبده...هنرهاي تاريكي...جادوگري:چه موضوعي بودند

  .انساني
  .))بودم تا حاال متوجه اينا نشده...من:((گفتم

  .جكي در چشمان من خيره شد
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چرا .كجاش مهمه؟اينا يه مشت كتاباي قديميه:((با قاطعيت و تا حدودي خشونت گفتم
  ))تو اين جوري به من نگاه مي كني؟

سپس به سرعت از جا بلند شد و با يك هل جودي را .جكي شانه هايش را باال انداخت
  .))ام بهت تلفن مي كنمبعد از ش:((گفت. به طرف در خانه هدايت كرد 

  .))بابت قناري متاسفم خيلي ملوس بود!خداحافظ:((جودي گفت
در خانه را پشت سر آنها بستم و به خانه برگشتم و مامان را در حال پيدا 

مي دانستم سؤالي كه مي ))مامان،مي تونم يه چيزي ازت بپرسم؟:((پرسيدم.كردم
  .يد مي پرسيدمخواهم بپرسم كامال احمقانه خواهد بود اما با

  ))مامان،من عجيب هستم؟راسته كه من نوعي نيروي اهريمني دارم؟((
مادرم چشمانش را رو به من تنگ كرد،نفس عميقي كشيد و باالخره 

  .))بله داري.بله...خوب:((گفت
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  فصل يازدهم
  

  ))چي؟.((احساس مي كردم قلبم مي خواهد بايستد.خشكم زد
هر شب بعد از اين كه تو به خواب ميري،من جارويم را بر مي  و...بله:((مامان گفت

  .سپس خنديد!))دارم و به كليولند پرواز مي كنم
  .ا دهان باز به او خيره شده بودمب

مادرم دستش را با مهرباني پشت گردنم گذاشت،همان طور كه وقتي كوچك بودم مي 
  ))مگي چرا اين سوال احمقانه رو پرسيدي؟.((كرد

ولي بعد تصميم گرفتم كه بهتر .ترديد كردم...)) آخه.((را به سختي بلعيدم آب دهانم
لذا ماجراي زن فالگير در كارناوال و شوخي هاي .است همه چيز را برايش تعريف كنم

جكي از آن زمان به بعد را برايش گفتم و تعريف كردم كه چطور گربه جودي بدون 
  .جهت به من حمله كرد

خودت مي دوني كه .مي دوني كه تو كامال نرمال هستي مگي خودت:((مامان گفت
  .))جادوگر يا هر چيز ديگري نيستي

  ...))مي دونم مامان،ولي((
به عالوه،اگر تو از اين نيروهاي اهريمني :((مامان حرفم را قطع كرد و ادامه داد

طرف برخوردار بودي چرا تا حاال از اونا استفاده نكردي؟چرا از فقط دو شب پيش به اين 
  ))همين كه سيزده ساله شدي ناگهان تبديل به يه اهريمن شدي؟.شروع شده

نمي دونم چرا اون زن در كارناوال اينطور موجب ناراحتي من .درست مي گي:((گفتم
  .))شد

مگي عزيز،حس شوخ طبعيت كجا .اون فقط يه ذره سر به سرت گذاشته:((مامان گفت
  .))ادتر فكر كنيرفت؟اين اواخر خيلي جدي شدي؛بهتره كمي ش

خواستم دوباره حرفش را تاييد كنم كه نگاهم به كتاب هاي طبقه ي پايين كتابخانه 
  ...))اون كتابا...مامان:((به آنها اشاره كردم و گفتم.افتاد
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من گزارش سال آخر :((مامان آهي كشيد و پشت گردنم را دوباره فشار داد و گفت
قبال كه بهت گفته بودم،يادت مياد؟من .وشتمن))اعتقادات عجيب((دانشگاه رو در مورد 

  .))كتابا رو از دانشگاه تا حاال حفظ كردم
معذرت مي خوام .((حاال ديگر كامال احساس حماقت مي كردم.))يادم اومد...آره،آره((

خودم مي دونستم همه چيز .ديگه در اين باره حرفي از من نخواهي شنيد...مامان
  ...))ولي.مسخره است
اين خط تلفن فقط مورد استفاده ي .لفن از طبقه ي باال كالمم را قطع كردصداي زنگ ت

وبا عجله و يه پله در .))ضمنا،برا شام صدام كن.بهتره برم ببينم كيه:((گفتم.من بود
  .ميان از پله ها باال رفتم

  ))الو؟:((پس از زنگ سوم به تلفن رسيدم،گوشي را قاپ زدم و نفس نفس زنان گفتم
صدا در گلويش ...))گردنبندم:((با لحني ناراحت و مضطرب گفت.ودجكي پشت خط ب

  !))يادت رفت اونو پس بدي:((خفه شد ولي باالخره ادامه داد
  ))دادم؛يادت نمياد؟ من اونو پست...چي؟نه:((راض آميز گفتمبا لحني اعت

چطور تونستي اون رو به من پس داده باشي و :((با لحني مضطرب تر از پيش گفت
  ))من نباشه؟ اون پيش

من مطمئنم كه اونو بهت پس دادم حاال بيا سعي ...آروم باش جكي:((با ماليمت گفتم
  ...))كنيم فكر كنيم كه

نه توي جيبم و نه توي كوله !ولي پيش من نيست:((جكي با ناراحتي تكرار كرد
ش باشه؟ تو رو خدا دنبال...دنبالش بگرد.حتما بايد يه جايي توي اتاق تو باشه مگي.ام

  .))بگرد
روي ميز،روي ميز تحرير و روي .برگشتم و به سرعت نگاهي به دور و بر اتاقم انداختم

  .كمد،گردنبندي ديده نمي شد
او موقع رفتن گردنبند را به .سعي كردم جكي را موقع خروج از خانه ي ما مجسم كنم

  .مطمئن بودم كه گردن بند را به گردن داشت.گردن داشت
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مطمئنم كه .من اينجا گردنبندي نمي بينم ولي موقع رفتن گردنت بودببيم :((به او گفتم
  .))همراهت بود

پيداش كن مگي،خواهش !تو بايد اون رو پيداش كني!پيداش كن:((جكي ملتمسانه گفت
  !))مي كنم

  ))كجا داري ميري؟:((پرسيدم.صبح روز بعد در مدرسه،بين دوكالس به گلن برخوردم
  ))ا داري ميري؟تو كج.سالن ورزش:((جواب داد

  ))راستي،پات چطوره؟.كالس اسپانيايي:((خميازه اي كشيدم و گفتم
  !))همچنان هر شش تا انگشتمو دارم.شانس آوردم...خوبه:((خنديد و گفت

در زنگ .مدرسه راهنمايي سيدرابي خيلي كوچك است.مرتب به اين و آن برمي خورديم
  .سيدهاي تفريح راهرو ها مثل آغل گوسفند به نظر مي ر

معذرت مي خوام من ديشب تا بعد از نيمه شب بيدار :((گفتم.دوباره خميازه كشيدم
براي آزمون .((سرم را به نشانه ي نااميدي تكان دادم...))بودم و تكليفامو مي نوشتم

  !))احتماال جلوي چشم داورا خميازه مي كشم.امشب حال و روز خوبي ندارم
  ))عصبي هستي؟:((ا كرد و پرسيدگلن كوله اش را روي شانه اش جا به ج

جيلي خيلي بهتر .هر چند مي دونم كه شانس زيادي ندارم...آره:((ناچار به اقرار،گفتم
  .))اون بالرين ماهريه.ازمنه

سپس دستش را دراز كرد و خيلي جدي دست مرا شرد .گلن متفكرانه سرش را تكان داد
  !))*پا بشكن.برات آرزوي شانس مي كنم:((و گفت
فكر مي كنم اين رو بايد به هنر پيشه ها گفت و فكر نمي كنم عبارت :((و گفتم خنديدم

  !))صحيحي براي گفتن به يه هنرمند باله باشه
  .))بعدا مي بينمت:((من جدا شد و به آرامي دستش را تكان داد و گفت سر پيچ از

  
  

_________________________________ 

  .سينما به معني آرزوي خوشبختي و پيروزي است ، در تاتر و  break a legاصطالح *:
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من به دنبال انبوه دانش آموزان به راه افتادم و تمام فكرم به امتحان شب مشغول 
چون من :((از خود پرسيدم اصال چرا بايد به خودم زحمت بدم؟پاسخم را خودم دادم.بود

  .))آدم جديدي شده ام و ديگر خجالتي نيستم
وگند ياد كردم كه تغيير كنم و اينقدر خجالتي نباشم و با مسايل در روز تولدم با خود س

برخورد انفعالي نكنم و اين كه اگر چيزي مي خواهم براي به دست آوردنش تالش 
  .كنم

د از شام به آن امتحان عمجبور بودم ب.و به همين دليل است كه چاره ي ديگري نداشتم
  .گزينش بروم

من در طبقه دوم بودم و كالس زبان .ها رفتم از پيچ راهرو گذشتم و به طرف پله
  .اسپانيايي در آزمايشگاه زبان در طبقه ي اول برگزار مي شد

هنوز يكي .دستم را به نرده گرفتم و شروع به پايين آمدن از پله هاي تيز سنگي كردم
  .دو پله پايين نرفته بودم كه جيلي را در پله هاي وسط ديدم

دست هايم بي حس .بازوانم مورمور مي شدند.را پر كرد ناگهان احساس عجيبي سراپايم
درست مثل اين كه  به خواب رفته باشند و ناگهان دست هايم شروع به .شده بودند

  .داغ شده بودم.سوختن به سوختن كرد
ولي او صدايم را ...!))سالم،جيلي:((صدا زدم.سعي كردم اين حالت را نديده بگيرم

به آرامي به شانه اش .زور راه باز كردم تا به او رسيدم از ميان دانش آموزان به.نشنيد
و ناگهان ديدم كه دست هايش مثل پرنده اي كه بخواهد پرواز !))جيلي:((زدم و گفتم
  .كند باال آمدند

سپس ديدم كه چشم هايش از وحشت گشاد شدند و دهانش باز شد و جيغ گوش 
  .خراشش راه پله را پر كرد

  .موهايش پشت سرش در پرواز بود.به جلو.و او به پايين پرتاب شد
و در هنگام سقوط،با پله هاي سخت و .پايين وپايين...پايين.جيلي با شدت به پايين آمد

  .سنگي برخورد مي كرد
  .تلق...تلق...تلق...تلق
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  .و در تمام پله ها تا پاين جيغ مي زد
  .دبه شدت با زمين برخورد كرد و سرش را ديدم كه به سنگفرش راهرو خور

  .وسپس ديگر حركتي نكرد.يك بار ديگر ناليد
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  فصل دوازدهم
  

براي اين كه به زمين نخورم مجبور بودم كه نرده را .لرزيدن كردند هزانوانم شروع ب
  .محكم بگيرم

  ...))جيلي؟...جيلي؟!آه،نه:((با تمام قوا فرياد زدم
افتاده بود و يك دستش زير بدنش و جيلي با صورت روي زمين راهروي طبقه ي اول 

روبان موهايش باز شده بود و گيسوانش روي سرش .يك دست ديگر صاف باالي سرش بود
  .و همچون پتوي مويي زردرنگ صورتش را پوشانده بود.بود

همان طور كه از پله ها پايين مي دويدم اسم او را فرياد مي 
،سرش را آهسته از روي زمين وقتي باالي سرش رسيدم...))جيلي؟...جيلي؟:((زدم

  ))چرا منو هل دادي؟...چرا؟:((برداشت و با صدايي كه انگاراز ته چاه در مي آيد گفت
  !))من فقط آروم به شونه ي تو زدم!كه تو رو هل ندادم نچي؟م:((ملتمسانه گفتم

جيلي با زحمت از روي زمين بلند شد و نشست،شانه اش زخمي بود و لكه خون از بلوز 
  .عبور كرده بود سفيدش

  .))مگي،تو منو هل دادي.هلم دادي تو.چرا.((چشمانش همچنان روي من ثابت بود
  !...))نه:((باز گفتم

حاال همه .تعدادي از بچه ها دورمان جمع شده بودند و مي خواستند به جيلي كمك كنند
ت خودت ميدوني كه من هيچ وق.من تو رو هل ندادم...نه:((گفتم.به من زل زده بودند
  ...))من صدات زدم و بعد...من.تو رو هل نمي دم

تو داري دورغ ...تو.((جيلي دستش را روي شانه اش گذاشت و رطوبت خون را حس كرد
من ...مگي.تو منو به شدت هل دادي.من فشار دستت رو روي پشتم حس كردم.ميگي

  .))هل دادن تو رو حس كردم
تو همين طوري .تو رو هل ندادممن .قسم مي خورم!نه:((با حالتي معترضانه گفتم

  .))افتادي
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  .نگاه هاي متهم كننده ي آنها را حس مي كردم.همه به من زل زده بودند
  چرا گورشان را گم نمي كنند؟چرا به كالس هايشان نمي روند؟

  .رويم را به طرف جيلي برگرداندم ديدم كه پاي او هم زخمي شده
  .))فشت بازهنگاه كن بند ك...جيلي!بند كفشت...هي:(گفتم

  ))چي؟.((به كفش هايش خيره شد.او ناليد و پهلويش را مالش داد
بند كفشت زير .بايد همين اتفاق افتاده باشه.مي بيني؟دليلش بايد همين باشه:((گفتم

  .))پات موند و تو سكندري خوردي
من خودم هل دادن تو را حس .تو منو هل دادي...نخير:((ولي جيلي مصرانه گفت

ينقدر برات اآيا قبول شدن در يك مسابقه ي رقص !مكن بود من كشته بشممگي م.كردم
  !))مهمه؟ممكن بود باعث كشته شدن من بشي

  ))نه!نه!نه...نه:((در حالي كه سرم را تكان مي دادم تكرار كردم
ما دوستان خوب همديگر بوديم،ولي حاال چرا او داشت اينگونه مرا متهم مي كرد؟من 

  .خودم كه مي دانستم كه هلش نداده بودم.ودمكه او را هل نداده ب
  

مي خواستم ببينم كه حال .پس از مدرسه به سرعت به طرف خانه ي مولن ها رفتم
  جيلي چطور است؟
تو ...اوه.((به نظر مي رسيد كه از ديدن من يكه خورده باشد.جودي در را باز كرد

  !))هستي
جيلي خونه س؟حالش :((پرسيدم در حالي كه به دنبال او به اتاق پذيرايي مي رفتيم

  ))چطوره؟
تلويزيون روشن بود ـــ يك برنامه ي كالمي كه همه ي مهمان ها سر يكديگر داد مي 

  .جودي تلويزيون را خاموش كرد.زدند
جيلي هنوز توي مطب :((در حالي كه روي يك صندلي چرمي سبز ولو مي شد گفت

  .))دارن مچ پاشو نوار مي پيچن.دكتره
  ))نشكسته؟...اش كهپ:((پرسيدم
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احتماال بتونه امشب توي آزمون .نه،فقط ضرب خورده:((جودي سرش را تكان داد و گفت
  .))شركت كنه

به نشانه ي آسايش خيال نفس عميقي كشيدم و روي يك صندلي راحتي رو به روي 
اون ...اون:((و سپس صدايم لرزيد.))خوشحالم كه طوريش نشده:((گفتم.جودي ولو شدم

  !))مي كرد به اين كه از پله ها هلش دادم پايين ولي اين حرف،ديوونگيه منو متهم
چشمانش روي من قفل شده بودند و با دقت .جودي با دست موهاي كوتاهش را عقب زد

  .مرا مطاله مي كردند
نفسم را در سينه حبس .))من حتي با اون برخورد نكردم.من اونو هل ندادم:((گفتم

  .اندمكردم و منتظر پاسخ جودي م
و ...))حتي اگه به اون برخورد كرده باشي حتما تصادفي بوده:((باالخره به حرف آمد

مي دونم كه تو هيچ وقت .((پاهاي الغرش را از زير تنه ي خود روي كاناپه جمع كرد
  .))به عمد آزاري به اون نمي رسوني

فقط اي .خوشحالم كه حداقل تو حرف منو باور مي كني.البته كه نمي رسونم:((گفتم
  ...))كاش

با .جكي دوان دوان وارد اتاق شد.در اين لحظه صداي به هم خوردن در خانه را شنيدم
  !))تو اينجايي.((ديدن من در آنجا دهانش باز ماند

  ...))بله،من:((من روي صندلي چرخيدم
گردنبند منو .پيداش كردي؟من تمام روز دنبالت مي گشتم:((جكي نفس نفس زنان پرسيد

  ))ي؟پيدا كرد
  .))همه خونه رو زير و رو كردم.همه جا رو گشتم.نه:((جواب دادم

موهاي بلندش ...))ولي...ولي:((جكي در حالي كه كم مانده بود به گريه بيفتد گفت
يك سمت موهايش باال مانده بود و حالت چهره اش خنده دار .آشفته و شانه نكرده بود

  .بود
ش را روي گردنش ماليد،چنان كه گويي و دست))پس اون كجاست؟:((با ناراحتي گفت

  .اميدوار باشد آن را در آنجا پيدا كند
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من حتي پشت گاراژ و محلي رو كه قناري رو دفن كرده بوديم جستجو :((به او گفتم
  .))هيچ نشوني از اون نبود.كردم

  .))واقعا غمگين...ولي من بدون اون خيلي غمگينم:((جكي گفت
من به جستجو ادامه .واقعا متاسفم:((م گفتمراآچشمانم را به زير انداختم و 

  .))قول ميدم...ميدم
  !))فقط اينكه خيلي عجيبه:((چشمانش را بست و آهي كشيد

به طرفم دويد و بازوانش را دور من حلقه كرد و مرا در .سپس مرا به حيرت واداشت
گي م:((زير گوشم گفت.گونه اش در تماس با گونه ام داغ و سوزان بود.آغوش گرفت

بهترين .تو دوست من هستي.اميدوارم كه اينو بدوني.من قصد نداشتم تو رو متهم كنم
  .))دوست من

  .بدون اينكه منتظر جواب من باشد،چرخي زد و شتابان از اتاق بيرون دويد
جكي يه كمي حساس :((گفت.گويا جودي متوجه شده بود كه من چقدر حيرت كردم

  .))دهاز وقتي كه گردنبندش مفقود ش...شده
  .من دوباره به پشتي صندلي تكيه دادم ولي فرصت استراحت پيدا نكردم

  .صداي سريع و آرام قدم هايي را روي فرش شنيدم
  .ت سر دادمشزانويم فريادي از وح و سپس با فرود پالمر،گربه ي غول آساي جودي،روي

  !))خواهش مي كنم دورش كن!اونو از من دور كن:((جيغ زدم
  !))زود باش بيا اينجا...پالمر.((جودي از جا پريد

ولي در كمال حيرت گربه ي بزرگ نارنجي رنگ سرش را روي سينه ي من گذاشت و 
  .آرام ماليد

  ...))اون...جودي ـــ اون:((با صدايي لرزان گفتم
  .پالمر آرام روي زانويم خوابيده بود و به آرامي نفس مي كشيد

يه شب سعي مي ...من كه نمي فهمم((:در حالي كه همچنان مي لرزيدم آهسته گفتم
  ...))كنه با چنگالش منو تيكه تيكه كنه

  ...))سعي داره تالفي كنه:((جودي لبخند زد و گفت
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  ))واقعا جالب نيست؟:((لبخندش گسترده تر شد و رو به من گفت
جودي .گربه،خود را بيشتر لوس كرد و سرش را مرتب به تي شرت من مي ماليد

  .))مي بيني؟اون مي خواد كه تو باهاش مهربون باشي... شش كننواز...يالّا:((گفت
اگر سعي .اين گربه خيلي غير قابل پيش بيني بود.به سختي آب دهانم را قورت دادم

  مي كردم نوازشش كنم و او دوباره تصميم مي گرفت كه به من چنگ بزند چه كنم؟
  .))ازش كنياون منتظر كه تو موهاشو نو.نوازشش كن:((جودي اصرار مي كرد

من خيلي ...راستش:((در حالي كه به آن موجود چاق و نارنجي خيره شده بودم،گفتم
  ...))دلم نمي خواد

  .))اون مي خواد كه با تو دوست بشه...ولي اون از تو مي خواد:((جودي گفت
و دستم را به آهستگي و خيلي با احتياط باال ...)) باشه:((نفس عميقي كشيدم و گفتم

  . ...آوردم و
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مفصل سيزده  
 
 

. هر دو بازوهايم مورمور می شدند. دستم دوباره شروع به سوزن سوزن شدن کرد
ويک بار ديگر، دست .نيش ميليون ها سوزن را روی پوست دست هايم حس می کردم

.هايم شروع به داغ شدن کردند  
چرااين حال دوباره به من دست داد؟: تعجب کردم  

.را به سينه ام ماليد شگربه دوباره سر  
.رامی و با ماليمت پشت پشمالوی او را نوازش کردمآدستم را پايين اوردم و به   

 ايا دوباره حمله خواهد کرد ؟ ايا دوباره ديوانه خواهد شد؟
.رامی برايم ميو کرد و خود را بيشتر به من چسباندآفقط به . نه  

.را به روی سينه ام گذاشتو او هم دوباره سرش . دوباره دستی به پشتش زدم  
حاال شما دو تا دوباره دوست  ((:جودی که خوشحالی در چشمانش موج می زد گفت

))!شديد  
زمون آامشب . من ديگه بهتره برم ((:نتيک انداختم و گفتمآنگاهی به ساعت ديواری 

هی نسبتا بلند آو يک بار ديگر پشت گربه را نوازش کردم و همراه با » ...باله داريم
)).من هم بتونيم دوباره دوست بشيم اميدوارم جيلی و :((افزودم  

.ن شب در سالن حسابی به من بی محلی می کردآولی جيلی   
وقتی مرا ديد که در راهروی بين دو رديف صندلی ها ايستاده بودم، رويش را برگرداند 

.و به راه خود ادامه داد  
م که اجازه دهد با او صحبت کنم، و وقتی به دنبالش رفتم و ملتمسانه از او خواست

.وانمود که اصال مرا نمی بيند  
.خيلی سعی کردم تا جلو ريزش اشک هايم را بگيرم. احساس خيلی بدی داشتم  

.خيلی غيرمنصفانه بود  
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يکی از بهترين دوستانم اکنون از من متنفر بود و اين امر اصال و به هيچ وجه تقصير 
.من نبود  

از صحنه باال رفت و با کمی لنگيدن چند . و کمی می لنگدمی توانستم ببينم که ا
کفش پای راستش کمی قپ کرده بودو کامال می توانستم ببينم که مچ . قدمی برداشت

.پايش در زير شلوار استرچ بندی باند پيچی شده است  
سپس يک دستگاه . يايمبخانم مسترز، مربی باله، به من اشاره کرد که روی صحنه 

.ا روی زمين کنار پرده گذاشت و روشن کردپخش سی دی ر  
. بدی داشتم يلياحساس خ. روی لبه صحنه نشستم تا بند کفشم های باله ام را ببندم

اما او هر بار که به طرفش نگاه می کردم، عمدا رويش . مرتب به جيلی فکر می کردم
.را بر ميگرداند  

. ز ما قبول می شديمزمون شرکت کرده بودند و تنها يکی اآفقط چهار دختر در 
بنابر . فقط خانم مسترز و ما چهار نفر در سالن بوديم. جمعيت زيادی حضور نداشتند

اين برای جيلی خيلی سخت بود که بتواند کامال مرا ناديده بگيرد و از من اجتناب 
.کند  

با خود فکر . دست هايم بی حس بودند و به سختی قادر به بستن بند کفش هايم بودم
ن بيش از حد ناراحتم و نمی توانم امتحان بدهم پس بهتر است اين جا را م: کردم

.ترک کنم  
.او مشغول امتحان کردن وزن خود روی پای معيوبش بود. دوباره به جيلی نگاه کردم  

».به نظر می رسه رو به راه باشه... سالم جيلی« :صدايش زدم  
نشنيده است او نگاهش را به سقف انداخت و وانمود کرد که حرفم را   

او حق ندارد با من اين طوری رفتار ! اين ديگر واقعا احمقانه است ((:با خود گفتم
اجازه نخواهم داد جيلی مرا از ميدان به در . من در امتحان شرکت خواهم کرد. کند
))!ن بهتر امکان نداشته باشدآو امشب چنان نمايشی اجرا کنم که از . کند  

.کردم و به روی صحنه شتافتم تا خود را گرم کنمبستن بند کفش هايم راتمام   

IRK
IDS.IR



 

  هرگونه كپي برداري از اين اثر خالف اصول اخالقي مي باشد
 

نمی توانم بگويم اجرای برنامه ام، بهترين نمايش عمرم بود ولی باعث .... خب
.شرمندگی خودم نيز نشدم  

اين . وقتی خانم مسترز از من خواست که اولين شرکت کننده باشم خوشحال شدم
.شوم اشای ديگران عصبی تربدان معنی بود که مجبور نبودم منتظر بمانم و با تم  

. مجبور بودند به تماشای نمايش من بنشنند  ـــمارسی و دينا  ـــجيلی و دو دختر ديگر 
را اجرا می کردم می دانستم » درياچه قو« در همان حال که بخش کوتاهی از باله

نها در حالی که دست هايشان را روی سينه شان صليب کرده اند در کنار صحنه آکه 
.ده و تمام حرکات مرا زيرنظر گرفته اندايستا  

نها را از ذهن خود بيرون کردم و فقط روی موسيقی و حرکاتم متمرکز آولی من 
.بودم  

يلی خ((:پس از پايان نمايش، خانم مسترز برايم دست زد و لبخندی بر لب اورد و گفت
))!خوب بود مگی، خوشم امد  

. و شروع به ختم برنامه ام کردم در حالی که نفس نفس می زدم از او تشکر کردم
خود را همچون پر سبک احساس می کردم و سعی داشتم خروج باشکوهی داشته 

.باشم  
فکر می . بله، می دانستم که يکی دو اشتباه داشتم و چند باری هم از موسيقی افتادم

کنم من بيش از حد روی حرکات و اين که  مبادا همه چيز را خراب کنم تمرکز کرده 
.مبود  

حقيقتش اينکه ، دريافت تحسين از خانم . اما روی هم رفته احساس می کردم بد نبود
.مسترز کار چندان ساده ای نيست  

ن تکيه دادم و مشغول تماشای جيلی شدم که قدم آبه کنار صحنه رفتم و به ديوار 
روی نوک پنجه هايش چنان نرم و سبک راه می رفت که انگار . روی صحنه گذاشت

رزوی آدر شرايط عادی در چنين اوقاتی برای يکديگر . ای در هوا شناور استپرنده 
در شرايط عادی او برای چنين نمايش خوبی به من تبريک می . موفقيت می کرديم

.گفت  
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...قبل از. اما اينها مربوط به قبل از امروز بود  
صورتش خانم مسترز ضبط را روشن کرد و جيلی بازوانش را باال اورد، لبخندی بر 

.نشاند و برنامه خود را شروع کرد  
موهای طالييش را پشت سرش جمع کرده بود و . او بالرينی عالی و باشکوه است

چنان سبک و راحت حرکت می کرد و بازوانش چنان ارام و دوست داشتنی در هوا 
.موج می زدند که انگار فرشته ای روی صحنه شناور است  

. فس نفس می زدم و قلبم تند می تپيدمن هنوز از اجرای برنامه خودم ن  
جهش هايش واقعا کامل . عرق پشت لبم را پاک کردم و مشغول تماشای جيلی شدم

.بود و پاهايش با سرعتی باورنکردنی حرکت می کرد  
من با تمام وجودم می خواست که در اين . دست خودم نبود. احساس حسادت کردم
ه اين امر نداشت چون در اواع فعاليت ها؛ جيلی احتياجی ب. گروه باله پذيرفته شوم

ولی اين تنها چيزی بود که من می . و ورزش های مدرسه شرکت داشت.باشگاهها 
.خواستم  

محکم انها را در يکديگر . دست هايم شروع به سوزن سوزن شدن و داغ شدن کردند
اين چه حالتی بود که گاه و بی گاه به من دست می داد؟. قفل کرده بودم  

سی، دختر ديگری که بايد امتحان می داد، نزديک من به ديوار صحنه تکيه داده مار
عجب ... وای...اوه« :درحالی که نگاهش را از جيلی برنميداشتنجواکنان گفت. بود

»!حرکاتی  
با حرکت سر حرفش را تاييد کرد و مرتب دست های سوزانم را در هم قفل و از می 

.کدم  
».که به خونه هامون بريم ما بهتره« :دينا زير لب گفت  
کامال ... جيلی روی صحنه واقعا راحت به نظر می رسه« :با خود فکر کردم

»!چقدر شادو سرحال...طبيعی  
حيرت زده . لبخندش محو شد. ن لحظه ديدم که چهره اش ناگهان عوض شدآاما در 

.حيرت زده و سردرگم...به نظر می رسيد  
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.سه ما گير کردبا شروع چرخش جيلی نفس در سينه هر   
دست هايش را که باالی سرش افراشته بود، . او به انتهای نمايش خود رسيده بود

داشت پايين می اورد که روی پای راستش خود را باال کشيد و شروع به چرخيدن 
.کرد  

»!ولی اين که قسمتی از نمايش نيست « :مارسی نجواکنان گفت  
»داره خودنمايی می کنه؟« :دينا پرسيد  

انها را محکم به پهلوهايم چسبانده بودم و با دهان باز از . وهايم مور مور می شدباز
.حيرت ، جيلی را تماشا می کردم  

.جيلی همين طور می چرخيد و با هر چرخشی پای چپش را صاف می گرفت  
...تند تر وتند تر می چرخيد  

داره ! ت باورکردنی نيس« :دينا سر خود را به نشانه ناباوری تکان داد و گفت
»!خودنمايی می کنه و چه نمايش جالبی  

»!عجب نمايشی... ره آ« :مارسی حرف او را تاييد کرد  
سرعت چرخش جيلی بيشتر شده بود و دست هايش در هوا در اهتزاز بودند در حال 

چرخش پای راستش صاف و محکم و پای چپش مرتب به حالت پرتاب به موازات 
اش روی زانوی پای راستش را لمس کرد و دوباره  زمين قرار می گرفت و سپس پنجه

موی ... هر لحظه بر سرعتش افزوده می شد. به حالت موازی با زمين قرار می گرفت
.طاليی دم اسبيش همچون شالقی در پشت سرش در اهتزاز بود  

.وقتی حالت چهره اش را خوب ديدم از ترس نزديک بود فرياد بکشم  
د و دهانش در يک جيغ خاموش باز مانده بود و او چشمانش از وحشت گرد شده بودن

...می چرخيد... وتندتر...هر لحظه تند تر   
.جيلی خودنمايی نمی کرد. سراپايم ازترس لرزيد  

کنترلش دست خودش ...اون نمی تونه جلوی خودشو بگيره« :وحشت زده گفتم
»!نيست  

IRK
IDS.IR



 

  هرگونه كپي برداري از اين اثر خالف اصول اخالقي مي باشد
 

ارت به سوزش از شدت حر. دست هايم چنان می سوختند که گويی اتش گرفته اند
دست هايم را محکم مشت کردم چنان که گويی سعی داشتم از منفجر . افتاده بودند

موج های پی در پی درد از باال تا پايين تا باالی ! شدن دست هايم جلوگيری کنم
.بازوانم حرکت می کردند  

.در همان حال که جيلی می چرخيد وحشت زده نفسم را حبس کرده بودم  
.و می چرخيد... می چرخيد... می چرخيد...چرخيدجيلی همچنان می   

.خانم مسترز موزيک را قطع کرد  
.اما جيلی متوقف نشد  

در حالی که دست هايش بی اراده در هوا تکان می خوردند، به چرخش خود ادامه داد 
.سکوتی سنگين و وحشت زا. و ناگهان سکوت همه جا را فرا گرفت  

»!...کمک...خدای من!... کمک« :رکردفرياد ناشی از درد جيلی سالن را پ  
و در همان حال که می چرخيد و هر لحظه بر سرعتش افزوده می شد و اکنون ديگر 

»!...کمک!...کمک« :دست هايش بی هدف در هوا تکان می خوردند فرياد زد  
وسپس در حالی که جيغش هنوز تمام نشده بود و از شدت درد ناله می کرد به سمت 

.و با شدت به ديوار خورد ديوار صحنه رفت  
از برخورد او به ديوار صدای خشکی به گوش رسيد و سپس مثل درختی که از ريشه 

.در امده باشد، روی کف صحنه غلتيد  
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مفصل چهارده  
 

»چی شد؟«   
»چرااين کارو کرد؟«   
»چرا متوقف نمی شد؟«   
ای حاکی از وحشت صداه» !جاييش که نشکسته؟ با اون سرعتی که به ديوار خورد« 

.همه به طرف جيلی شتافتيم. ما ، در سالن پيچيده بود  
ن حالتی که با چشمان بسته، دهان باز و با وضع اسفناکی روی زمين افتاده و آجيلی در 

پاهايش با زاويه غير طبيعی قرار گرفته بودند، بيشتر شبيه يک عروسک پارچه ای 
همه عقب « :ن می باريد دستور دادآاز خانم مسترز با صدايی که وحشت . کهنه بود
».عقب وايسين، بزارين معاينه اش کنم! وايسين  

چرا اونطور جيغ زد؟ چرا « :مارسی در حالی که اشک در چشمانش جمع شده بود گفت
»نتونست جلوی خودشو بگيره؟  

تعادلشو از دست داد؟ شايد موقع « دينا در حالی که سرش را تکان می داد پرسيد،،
»!عادلش را از دست دادهچرخش ت  

در حالی که دستم را جلوی دهنم گرفته بودم وحشت زده وساکت دوستم را نگاه می 
.احساس ترس عجيبی سراپايم را فرا گرفت. کردم  

.معده ام به هم خورد  
.اين سوال بدون اينکه متوجه شده باشم بر لبم جاری شد» می کشه؟... يا نفسآ«   

نفس می ... اره« :جواب داد. زده و روی او خم شده بود خانم مسترز کنار جيلی زانو
چشم هايم به پای جيلی دوخته » می تونی چشماتو وا کنی؟! جيلی! جيلی ...کشه
.پای راستش مثل يک بادکنک ورم کرده بود. شد  

.احساس کردم که واقعا دارد حالم به هم می خورد. معده ام دوباره به هم خورد  
م را قورت دادم سعی کردم شامی را که خورده بودم ب دهانآچند با به شدت 

.برنگردانم  
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».مبوالنس بيادآيه نفر زنگ بزنه « :خانم مسترز گفت  
.و دوان دوان رفت تا کيفش را بياورد» ...من يه تلفن همراه دارم« :مارسی گفت  

جيلی ؟ صدای منو می شنوی؟ می تونی چشماتو « :رام پرسيدآخانم مسترز با صدايی 
»نی؟وا ک  

ب آ. صدای خشک سکسکه مانندی از ميان لب هايش بيرون زد. بالخره جيلی تکان خورد
.دهانش از دهان بازش روی گونه هايش جاری بود  

»جيلی؟جيلی؟صدای منو می شنوی؟« :خانم مسترز دوباره گفت  
و به » !خيلی درد می کنه... خآ« :چند بار پلک زدو بالخره اهسته گفت. جيلی ناليد

»...خآ« . ن را پس کشيدآدستش را روی دنده هايش گذاشت و سپس به سرعت  ارامی  
شايد  در برخورد با ! تکون نخور. همين طور بی حرکت بخواب« :خانم مسترز گفت

».ديوار دنده ت شکسته باشه  
»ديوار؟« :هی کشيد و گفتآجيلی   

از دست  تو داشتی به سرعت می چرخيدی که کنترلت رو« :خانم مسترز توضيح داد
»...دادی و  

»!نمی تونم تکونش بدم... خ پامآ« :جيلی دوباره ناليد  
. همين االن می بريمت بيمارستان. سعی نکن هيچ جاتو تکون بدی« :موزگارمان گفتآ

».مطمئن باش به زودی خوب می شی  
و سپس ناگهان حالت چهره اش » افتاد؟... چه اتفاقی« :جيلی با حالتی مبهوت پرسيد

من در حالی که . به محض اينکه چشمش به من افتاد تقريبا جيغ کشيد .عوض شد
.دستم را هنوز جلوی دهانم گرفته بودم بی حرکت و وحشت زده ايستاده بودم  

» !مگی« :ميز گفتآجيلی با فريادی خشونت   
.خواستم به طرف او بروم ولی چشمان سرد و عصبانی او جلويم را گرفت  

و در همان حال نام مرا تکرار می کرد، چهره اش از شدت نفرت در هم » ... .مگی«
»!تو اين کارو کردی« :رفت  

»!...نه« :ملتمسانه گفتم  
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ولی تو اين کارو ... نمی دونم چطوری« :جيلی با انگشت به من اشاره کرد و گفت
».کردی  

.مارسی و دينا به من خيره شده بودند  
من فکر می کنم . جيلی، تکون نخور« :ا نوازش کرد و گفتخانم مسترز دست جيلی ر

عزيزم، هيچ کس هيچ . در حال حاضر فکرت مغشوشه. ممکنه ضربه مغزی شده باشی
».کاری با تو نکرد  

درست مثل گلن و « :جيلی در حالی که انگشتش در هوا می لرزيد نجواکنان گفت
. ر چمن زن گلن اومدهجکی برام تعريف کرد که چه باليی س... ماشين چمن زن 

»!تو خود اهريمنی! تو اهريمنی هستی. فالگيره راست می گفت  
اين حرف درست ! تکرار نکن... اين حرفو تکرار نکن جيلی« :ماتمسانه فرياد زدم

خواهش ! نمی تونه واقعيت داشته باشه! خودت می دونی که واقعيت نداره! نيست
»!می کنم اين حرفو نزن  
تو اين کارو با من « :ت و از درد ناله کرد و زير لب گفتجيلی چشمانش را بس

»!...تو کردی مگی!... کردی  
.نها به من زل زدندآهمه . کلمات او همه نگاها را متوجه من کرد  

چنان به من خيره شده بودند که گويی جيلی حقيقت را گفته است، چنان که گويی من 
.سبب بالهايی بودم که اتفاق می افتادند  

.ن که گويی من واقعا يک موجود اهريمنی بودمو چنا  
.ونتوانستم ناراحتی و خشم خود را فرو بخورم. وسپس ديگر نتوانستم طاقت بياورم  

:نها فرياد کشيدمآهمچون ديوانه سر . با تمام قدرت جيغ زدم  
»!نيستم!...نيستم!... من اهريمنی نيستم«   
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مفصل پانزده  
 
 

خانم مسترز به .بردند مارستانيرا به ب یليو ج دنديراه رسبعد امداد گران از  یقيدقا
.طرف راهرو شتافت تا به خانواده او تلفن کند  

را عوض  شانيکردند به سرعت لباس ها یکه با هم نجوا م یدر حال نايو د یمارس
مرا نگاه  یچشم ريمرتب ز. گرفتند یامتحان دادن م یبرا یگريوقت د دينها باآ. کردند

.اما با من هم کالم نشدندکردند،  یم  
.لباس باله تنم کردم یاورکت رو کيو  دميرا پوش ابانميخ یها کفش  

 رين همه نجوا و زآخواستم از  یم. نجا خارج شومآتر از  عيخواستم هر چه سر یم
.توام با سوء ظن فرار کنم یصحبت کردن و نگاه ها یگوش  

من بزند؟ چطور  ي بارهدر يیحرف ها نيشد چن یتوانست و راض یچطور م یليج
مرا متهم کند؟ ین طور با قساوت و سنگدلآتوانست   

 یخوب م یلياو مرا خ. ميطرف با هم دوست بوده ا نياز کالس چهارم به ا ما
.شناسد  
.زار او را نخواهم کردآگاه قصد  چيداند که من ه یم خوب  

.داغ نبودند گريد. شدم  رهيخ ميدست ها به  
.شده بودند نيوباره چننها دآدانستم چرا  ینم  
 یم یکردند اتفاق وحشتناک یشروع به داغ شدن و سوختن م ميبار که دست ها هر

هست؟... اتفاق هستم  نيکه من باعث ا ستيبدان معنا ن نياما ا... هر بار. افتاد  
از . باره فکر کنم نيخواست در ا یاصال دلم نم. چپاندم بميج یرا تو ميها دست

با تمام . دميدو یها به طرف در خروج یصندل فيرد انيو از م دميپر نييصحنه پا
.رامش اتاق خودم پناه ببرمآو  تيبه امن... خواستم به خانه بروم یوجود م  
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 یشانه ام گذاشت و با لحن یدستش را رو. خانم مسترز مرا در راهرو متوقف کرد اما
که زد  یزيمآجنون  یحرف ها نياز ا. ناراحت بود یليج... ريبه دل نگ« :رام گفتآ

».نداشت یمقصود  
».دونم یم... خودم... خودم « :لب گفتم ريز  

».قابل قبوله حيتنها توض نيا... احتماال اون شوکه شده بود« :مسترز گفت خانم  
.کردم دييتکان سر حرفش را تا با  

احتماال ! یمگ یکن فراموشش کن یسع« :دهد یکرد مرا دلدار یمسترز سع خانم
»!گفته يیزهايکه چه چ ارهيهم ن  اديبه  یتفردا ح یليج  

 یچطور... خانم مسترز... یول« :دمياو را گرفتم و پرس یو بازو» ...احتماال«:گفتم
« .ديلرز یم ميصدا»  د؟يچرخ یاونجور بدون کنترل م یليجور شد؟ چرا ج نياون ا

 گهيد یروين هي... که  ديرس یواقعا به نظر م. وحشتناک یليخ... واقعا وحشتناک بود
»!اونو در کنترل داشت  

. افتاد یکه چه اتفاق ستميمن مطمئن ن ،یمگ« :مسترز سرش را تکان داد وگفت خانم
».کنم خودم هم هنوز شوکه باشم یفکر م  
 ميکنم مجبور یحادثه فکر م نيبه هر حال با ا« :به شانه ام زد و گفت یدست سپس

 یول دنيامتحان خودشونو م یو مارس نايالبته د. ميکن یتو رو به گروه باله معرف
دونم که  یاما م. گم  یم کيبه تو تبر نيبنا برا. فاصله داره یليسطحشون با تو خ

».یناراحت دتو هم از اونچه بر دوستت اتفاق افتا  
».یليره،خآ «:را تکان دادم و گفتم سرم  
 کيبه هر حال تبر« :موزگارمان نقش بست و گفتآنامحسوس بر صورت  یلبخند

»خوب؟ گهيموقع د هيباشه ماله  یروزيپ نيجشن ا. گميم  
.کردم دنيو از او جدا شدم و شروع به دو» !ممنون خانم مسترز یليخ«:گفتم  
زد  یليکه ج يیها کن که به حرف یسع« :مسترز از پشت سر صدا زد خانم

 یم یاون شوکه شده بود و مطمئنم حالش که بهتر بشه ازت عذرخواه. یفکرنکن
».کنه  
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».ره،مطمئنمآ« :گفتم  ديترد اب  
نور . بود فيتازه و لط یليسرد و خ یهوا کم. ساختمان بودم رونيبعد ب یلحظات و

.مدرسه را روشن کرده بود اطيرنگ مهتاب ح ینقره ا  
.چمن در رقص بودند یبررو  ختهيفرو ر یها برگ  
 ريواست زخ یدلم م. بکشم اديخواست سرم را بلند کنم و با تمام وجود فر یم دلم
.بزنم هيگر  
هنوز . کردم دنيانداختم و برخالف باد شروع به دو نييپا در عوض ، سرم را یول
.برخوردم یبودم که به کس چيپ نيدر اول باينرفته بودم و تقر شيپ یليخ  
روم آ،  یه «:جهش در کنارم قرار گرفت کيو با » ...!سالم« :زده گفت رتيح او
»!تر  
»؟یکن یچه کار م نجايو ات! گلن« :زده گفتم رتيح  
 ديتو با ،یمگ... هوم« :به من گفت یرا عقب زد و با لبخند شيشفته مو آتوده  او

».یشد یم یدانيم و دو ميعضو ت  
که  نهيمقصودم ا. حواسم نبود یعني. دمتيند... خوام یمعذرت م«:زنان گفتم نفس
»؟یکن یچه کار م نجايتو ا...   

».تو بودم بيدر تعق« :داد جواب  
»؟یچ«خوردم کهي  

رفته بودم طلب هامو وصول  ینييکوچه پا یتو. کردم ینه ، شوخ« :و گفت ديخند
 نهيا. یاومد که تو امشب امتحان باله دار ادمي هوي. پول زدن چمن هاشونو ـــکنم 

»...که فکر کردم  
و » .واقعا وحشتناک بود. حرف اونو که نزن « :که به لرز افتاده بودم گفتم یحال در

.خانه یبه سو یشرويشروع کردم به پ  
»؟یقبول نشد یعني«:ديپرس فتديافزود تا از من عقب ن شيبه سرعت به قدم ها او  

و سپس خود را وادار به حرف زدن » ...یول... یول. چرا قبول شدم« :دادم  جواب
».و منو متهم کرد ديد بيسآ یليج«:کردم  
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افتاد؟ تو  یچه اتفاق ؟یچ«:د کردمن قرار گرفت و راهم را س یجهش جلو کيبا  او
»؟یهلش داد اي یبهش پشت پا زد  

خواهم  یدوباره حس کردم که م. ديلرز یم ميصدا» ...نه ، هلش ندادم« :دادم جواب
درست مثل . مچ پاش شکست و او منو متهم کرد یمن هلش ندادم ول« :کنم هيگر

من اونو هل . م کرد مدرسه که از پله ها افتاد و منو مقصر اعال یامروز صبح تو
»!ندادم باور کن  

دو « :گفت. کند یمرا حالج حاتيداشت توض یو سع ديچهره اش را در هم کش گلن
دو بار قبل از امتحان باله؟ هر دو بار  د؟يد بيروز؟ اون امروز دو بار اس کيبار در 

»؟یحضور داشت  
»!گميراست م... دست هم بهش نزدم یمن حت یول... رهآ آ ـــ «:گفتم  

.به شدت به من زل زده بود او  
»؟یکن یباور نم... ؟ یکن یتو که حرفمو باور م« :دميپرس ملتمسانه  
».کنم یباور م... البته « :انداخت و گفت ريرا به ز چشمانش  

که  ديناگهان به نظر رس. کرد یبه من نگاه نم. کرده بود رييتغ شيدر صدا یزيچ اما
.است یعصب یکم  
.باور نکرده است که حرفم را افتميدر  
.است یحادثه اتفاق کيروز فراتراز  کيدر  یليج دنيد بيسآکند که دو با  یفکر م او  
.من مطمئن بودم. تصادف بود  کي نيا یول  
. ختياز برگ بر ما فرو ر یباران. موج سرد باد درختان را به حرکت و ناله انداخت کي

.ا سرما گرفته بودسراسر وجودم ر. و احساس سرما کردم دميناگهان لرز  
به . برسه یبيسآخوام بهش  یوقت نم چيمن ه. منه یمي،دوست صم یليج«:گفتم

».وجه چيه  
»!البته که نه«:کرد گفت یکه همچنان از نگاه من اجتناب م یدر حال گلن  
 یم دنيو در همان حال که شروع به دو» ...برم خونه ديبا گهيمن د... من « :گفتم

».نمتيب یبعدا م« :کردم گفتم  
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».دوارميام« :او از پشت سر گفت و  
که گلن هنوز  دميرا برگرداندم، د ميرو یوقت. ستادميا چيو سرپ دميکوچه دو کي بايتقر

در  شيکه دست ها یبود و رد حال ستادهيهمچنان ا. تکان نخورده است شياز جا
.شده بود رهيبودند به من خ بشيج  
.نميرا در صورتش بب یو ناخشنود یراحتتوانستم نا ین فاصله دور هم مآاز  یحت و  
.رفتم یليدر عوض، به خانه ج. خانه نرفتم به  
خواستم  یم یول. هستند مارستانياحتماال در راه ب یليدانستم که پدر و مادر ج یم

.افتاد یبگم که چه اتفاق یو جود یبه جک  
 ديرس یم به نظر. سرخ دور چشمانش را پوشانده بود یحلقه ا. در را باز کرد یجود

در راه  یمامان ، بابا و جک! یچه شب وحشتناک« :زده گفت شتاب. کره  هيکه گر
»شه؟ یحالش خوب م یليافتاد؟ج یچه اتفاق...یمگ.هستند مارستانيب  

.مدآ یداغ م ازيپ یبو. و قدم به درون خانه گذاشتم» ...بله«:گفتم  
سراسر کف  یسه جودمدر فيتکال. دميشن یشپزخانه مآ ازرا  يیظرفشو نيماش یصدا

مچ پاش باد کرده بود و احتماال شکسته باشه، « :دادم حيتوض. ولو بود يیراياتاق پذ
».شه یخوب م یول  

اتفاق  یچطور یکرد، ول يیرايرفتن در اتاق پذ نييشروع به باال و پا یبا ناراحت یجود
»...؟یزيچ ايخورد  زيافتاد؟ پاش ل  

.اورميادم که کاپشنم را در ند حيترج. هنوز سردم بود.  دميکش یهآ  
و  کرد دنيشروع به چرخ هوياون ! بود بيعج ،واقعایجود. مشکله حشيتوض«: گفتم

حدس زدم که ... که  ديچرخ یداشت م یلياز برنامه امتحان نبود و ج یاون قسمت
».کنترل خودش را از دست داد  

امتحان  نيا یرااون ب... یليج چارهيب« :سرش راتکان داد و گفت یبا ناراحت یجود
».تالش کرده بود یليخ  

 یکيکه  ستين ديبع«:گفت یمبل انداختم وبا ناراحت کي یخود را رو یبا ناراحت من
».دو تا از دنده هاش ترک برداشته باشه  
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.کند یرا حس م یليدرد ج يیخود را چنگ زد چنان که گو یپهلو یجود  
».دهيد بيسآحد  نيتم که تا ادونس ینم. رفته بودم مارستانيبه ب... کاش منم!اوف«  
.ميبگو ديبا یگريد زيدانستم چه چ ینم. وردن سر به او جواب دادمآفرود  با  
که او مرا متهم کرد به  ميبگو ايآکه خواهرش مرا متهم کرد؟  ميبگو یبه جود ديبا ايآ
ده کردم؟ارساندن به او استف بيسآ یخود برا یاهرمن یروياز ن نکهيا  

.ميهتراست نگوگرفتم که ب ميتصم  
.ديگو یدانست چه م یشوکه شده بود و نم یليج. مسترز درست گفت خانم  
حالت چهره اش عوض شد و با . خود را قطع کرد  دنيپر نييناگهان باال و پا یجود
 هيتونم  یم«: ديدسته مبل نشست و پرس یو رو موديعرض اتاق را پ یجد یحالت
»ازت بکنم؟ یسوال  
»هاره ،البت«:دادم جواب  

 نجايکه ا اديم ادتي«:ديپرس. در چشمان من دوخته شده بودند یجود اهيس چشمان
»؟یو پالمر را نوازش کرد یبود  

. خورده بودم کهي یليمن خ. تونم فراموشش کنم یچطور م. البته «:دادم جواب
».اديگرفت از من خوشش ب ميشد و بعد تصم وونهياولش د  

 هي... خوب«.شده بود رهيبه من خهمچنان . اب دهانش را قورت داد یجود
»؟یبود دهيمثل اون به دستات نمال یزيچ ايکرم  یخاص ینوع...مثل...یزيچ  
»؟ید،چيببخش«:سوالش تعجب کردم از  
رو امتحان  ديجد شيانواع کرم ها و لوازم ارا شهيکه تو هم نهيا ،مقصودمیچيه«
 یمثال نوع...یاشب دهيبه دستت مال یزيچ هيمگه نه؟ پس ممکنه امروز  ،یکن یم

»؟...ايکرم   
»چطور مگه؟«.نگاه کردم یزده به جود رتيو ح» ...نه ، اصال نه« :دادم جواب  
 یدسته صندل یاز رو» .دمياالن بهت نشون م«:و گفت ديابروانش را ردهم کش یجود

بچه در  کيکه پالمر را مثل  یبعد در حال یقيرفت و دقا رونيبلند شد و از اتاق ب
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 انيحال در م یو ب کرلختيگربه غول پ. کرد، به اتاق برگشت یش حمل مبازوان انيم
.بود دهيبازوان اوخواب  

وقت  چيپالمر ه. وجود دارد یدر همان نگاه اول واضح بود که مشکل. جا بلند شدم از
.طرف و ان طرف ببرد نيجور بغل کند و به ا نياو را ا یداد که جود یاجازه نم  

 یتو. خوب فکر کن ... ؟ینشسته بود ديصابون جد یوعدستاتو با ن«:ديپرس یجود
»؟یدست نزد يیشناآ نا زيبه چ یميش گاهشيزماآ  

»اومده؟ شيپ یچه مشکل. وجه چيبه ه... نه « .تکان دادم یرا به نشانه نف سرم  
»نيخودت بب«:گذاشت جواب داد یم نيزم یکه پالمر را رو یدر حال یجود  
تا  ديطول کش یلحظه ا. سر دادم رتياز ح یاديمحض مشاهده پشت گربه فر به

 یمو یپوست لخت و بدن ب دميد یکه من در پشت گربه م یمتوجه شدم نوارپهن
پرپشت او .  ینارنج یکه توسط مو يیدر همان جا ـــاز مو  یکامال عار. اوست

.پوشانده شده بود  
 یقيدقا... ،یمگ.ختهيپشتش ر یتمام موها! بهش نگاه کن «:گفت یبا ناراحت یجود

شروع به  یخود یموهاش ب. ختيتمام موهاش ر یرفت نجايتو از ا نکهيبعد از ا
»...یکه تو دست زده بود يیکرد و اونم درست همونجا ختنير  
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مفصل شانزده  
 
 

.خانه به جز چراغ راهروی جلو، تماما تاريک بود. به خانه شتافتم  
ت حاکی از اين بود که برای يک وضعيت ياداش.ياداشت مامان را روی در يخچال ديدم 

ياداشت . اضطراری به اتاق اورژانس فراخوانده شده و شب را در بيمارستان خواهد بود
قربانت ، . اميدوارم در امتحان طوفان به پا کرده باشی« :با اين جمله ختم می شد 

».مادر  
»!ی نيستدر اين که طوفان بود که حرف... ه بلهآ« :با ناراحتی به خود گفتم  

سپس متوجه شدم که اگر مادرم به اتاق اورژانس فرا خوانده شده باشد،پس احتماال 
ن صورت، اتهامات وحشتناک جيلی را از زبان او خواهد آورود جيلی را خواهد ديد و در 

.شنيد  
يا جيلی در جلوی مادرم مرا متهم خواهد کرد؟آولی   

ن بود روی ميز آکفش های باله در همراه با ناله ای ناشی از خستگی، کيفم را که
. ناگهان يادم افتاد که من هنوز لباس های باله ام را درنياورده ام. شپزخانه انداختمآ

يخچال را باز کردم، يک نوشابه رژيمی برداشتم و به طرف اتاقم شتافتم تا لباسهايم را 
.عوض کنم  

.يک لباس خواب پشمی بلند و يک جفت جوراب سفيد گرم  پوشيدم  
رايشم ايستادم و بدون اين که واقعا به چيزی فکر کنم، مشغول شانه آجلوی اينه ميز 

.کردن موهايم شدم  
...در اين لحظه افکار مختلف در ذهنم نقش بست  

 واقعا چه اتفاقی در حال وقوع است؟
اين وقايع عجيب و وحشتناکی که از چند روز قبل رخ داده است چه معنی دارد؟ همه 

.از همان زمانی که فالگير کف دستم را ديد... الروز تولدم شروع شدچيز از شب س  
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... حمله گربه جودی به من... مرگ پر طال... از کنترل خارج شدن ماشين چمن زن گلن
چرخش بدون کنترل او در .... سقوط جيلی از پله ها در مدرسه... ريختن موی گربه

!وردمآن بال را سر او آو بدتر از همه متهم کردن من به اينکه ... صحنه  
ن وقايع مختلف به طور مغشوش در ذهنم آافکار ناراحت کننده و تصاوير زشت  همه 

.می چرخيدند  
يا اين امکان وجود داشت که من باعث وقوع همه اين حوادث شده باشم؟ ايا ممکن آ

نچه فال بين در مورد من گفت واقعا حقيقت داشته باشد؟آاست   
...نه ... نه ... نه   
.چيزی به نام نيروی اهريمنی وجود ندارد... نه   

.ينه به خودم خيره شده بودم که تلفن زنگ زدآهمچنان در   
فکر کردم حتما جکی يا جودی است که می خواهد به من خبر دهد حال جيلی چطور 

.است  
ناگهان احساس ترس شديدی کردم و عضالت معده ام منقبض . تپش قلبم شدت گرفت

.شد  
حال جيلی خوب نباشد چی؟ولی اگر   

 اگر مصدوميت او بدتر از ان چيزی باشد که همه فکر کرده بودند چی؟
با عجله گوشی را برداشتم و در حالی که ان را به گوشم می چسباندم با صدايی لرزان 

»الو؟« :گفتم  
»سالم عسل؟«  

.را شناختمدر ميان امواج پارازيت صدای پدرم . صدايی که انتظارشنيدنش را داشتم نبود  
».عسل ؟من هستم«  

متنفر بودم از اينکه هر وقت او به من تلفن کرد مرا عسل يا يک اسم بچگانه ديگر صدا 
گاهی فکر می کنم به خاطر اين . او هيچ وقت مرا به اسم خودم صدا نمی زد. می کرد

!ن را فراموش کرده استآاست که   
».سالم پدر«  
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»ببينم خيلی که دير نيست؟«  
شما کجا . نه ، ساعت يازدهه« :ه ساعت باالی تخت خوابم انداختم و گفتمنگاهی ب
»هستيد؟  

ارتباط خيلی خوب برقرار نمی . توی ماشين در اتوبان« :در ميان امواج پارازيت فرياد زد
پس از پايان . ن را بشنومآچيز ديگری هم گفت ولی صدای بوق شديدی نگذاشت » ...شه

»رت چطوره؟ماد« :بوق تلفن، پدرم پرسيد  
».سرکاره...خوبه « :جواب دادم  

».شيرين عسل، معذرت می خواهم که جشن تولدت را ازدست دادم«:پدر گفت  
!اين فقط دهمين جشن متوالی است که تو از دست می دهی: در دل گفتم  
».عيب نداره«:ولی گفتم  

.پارازيت شديدی بقيه حرفش را محو کرد» ...ببينم ايا تو« :داشت می گفت  
پدر، چی گفتی؟ اين اتصال «:وشی تلفن را محکم تر به گوشم چسباندم و فرياد زدمگ

»...خراب  
»هديه من به دستت رسيد؟« :پدر تکرار کرد  

»نه هنوز نه،«:جواب دادم  
او حتی يادش نبود که تلفن . امکان نداشت. می دانستم که او هديه ای نفرستاده است

!کند  
خوب قند . منتظر باش به دستت می رسه«:بلند گفت او در ميان پارازيت های کوتاه و

»نبات، مدرسه چه خبر؟ چيز تازه چه خبر؟  
امشب امتحان باله داشتم و به ... خوب«.روی لبه تخت خود نشسته و قوز کرده بودم

».نظر می رسه که عضو جديد گروه باله شهر شده باشم  
نمی دونستم که تو باله  گروه باله؟راس راسی؟من اصال«:پس از مکثی طوالنی پرسيد

».تمرين می کنی  
!و البته من در تمام طول عمرم باله تمرين کرده بودم  

».من باله هم تمرين می کنم... رهآ« :گفتم  
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».ديگه بهتره شب بخير بگم. عزيزم خط خيلی خرابه. واقعا معذرت می خوام«   
».خوشحالم تلفن کردی... پدر« :در ميان پارازيت فرياد زدم  

.ناچار بودم از او بپرسم... سو سپ  
می دانستم که پدرم احتماال فکر . می دانستم که واقعا احمقانه است. نمی دانم چرا

.خواهد کرد که من خل شده ام  
.بايد تا فرصتش را داشتم و تا تلفن قطع نشده بود از اومی پرسيدم. ولی ناچار بودم  

پدر، می تونم يه سوال ازت « :ماز لبه تخت بلند شدم و ايستادم و با فرياد پرسيد
».بپرسم؟ قول بده که بهم نخواهی خنديد  

».خوب بپرس. بله... رهآچی ؟ «:اوهم متقابال فرياد زد  
يا من از نيروی غريب آتو فکر می کنی چيز عجيبی در من وجود داشته باشه؟ ... پدر«

»و خاصی برخوردارم؟  
.م تر به گوشم چسباندمپارازيت بيشتر از ان طرف خط، و من تلفن را محک  

 او چه گفت؟پاسخ او چه بود؟
».من نمی تونم در اين باره حرفی بزنم« : يا گفت که آ  
يا اين واقعا همان چيزی بود که او گفت؟آ  

يا واقعا گفت؟آو ... ولی نمی توانست چنين چيزی گفته باشد  
.من حرفش را درست نشنيدم. ولی نه  

»گوشی دستته؟ چی گفتی؟هنوز ... پدر؟ پدر؟« :فرياد زدم   
.سکوت  

»پدر؟ پدر؟«  
 سکوت

.ارتباط قطع شده بود  
می . می دانستم که جواب او را درست نشنيدم. گوشی را گذاشتم و به ان خيره شدم

.دانستم که اشتباه شنيدم  
».من نمی تونم در اين باره حرفی بزنم«  
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.اصال امکان نداشت... نه   
.اين چه نوع پاسخی بود  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRK
IDS.IR



 

  هرگونه كپي برداري از اين اثر خالف اصول اخالقي مي باشد
 

مفصل هفده  
 

او جلوی کمد خودش ايستاده . صبح روز بعد ، قبل از شروع مدرسه به گلن برخوردم
»حالت چطوره؟«:پرسيدم. بود  

».بد نيستم«:در حالی که در کمد را به هم می زد گفت  
کجا می رفتی؟ اولين « :کوله پشتی ام را روی شانه ام جابه جا کردم و پرسيدم

»کالست چيه؟  
و با نوعی حالت عصبی به چپ و راست نگاه کرد، چنان که گويی دنبال کس ديگری ا

من بايد زودتر ... راستی... تاريخ موسيقی«:جواب داد. می گشت که با او صحبت کند
.و سپس  کوله پشتی اش را از بند ان گرفت و شتابزده دور شد» .برم  

.چقدر رفتارش غيره دوستانه بود  
  وقتی دستم را . ينا و مارسی را ديدم که به من زل زده بودنددر آن طرف راهرو ،د
رويشان را از من برگرداندند ولی من خود را به کوچه علی چپ برايشان تکان دادم،

»!سالم بچه ها«.زدم و به طرفشان رفتم  
ولی سعی کردم . هنوز فکر رفتار غير دوستانه گلن ذهنم را به خود مشغول داشت

جليقه خيلی «:به مارسی گفتم . باشد و افکارم را بروز ندهد حرکات و صدايم شاد
»!چه رنگ شادی. خوشگلی داری  

.نگاهی با رينا ردو بدل کرد. مارسی جواب نداد  
»از جيلی خبری نداری؟« :دينا پرسيد   
از يکی از « :به انتهای راهرو نگاه کردم و ادامه دادم» ...هنوز نه«:جواب دادم

».ن می پرسمخواهرانش وقتی که بيا  
.سپس بدون خداحافظی برگشتند و به راه افتادند. هر دو با سردی سر تکان دادند  

».حادثه ديشب واقعا وحشتناک بود« :از پشت سرگفتم  
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گونه های سفيدش رو به . مارسی ناگهان چرخی زد و رودرروی من قرار گرفت
مگی، چرا «:پرسيد. چشمانش در چشمان من دوخته شده بودند. سرخی نهاده بود

»ديشب جيلی اون حرفا رو درباره تو گفت؟  
»معذرت می خوام ،چی؟« :آب دهانم را به سختی قورت دادم  

چرا ديشب جيلی تو رو به خاطر اون حادثه متهم کرد؟ چرا گفت که تو اهريمنی «
»هستی؟  

نمی دونم چرا اون اين حرفا رو ! نمی دونم«:با صدايی که فرقی با گريه نداشت گفتم
»!شما بايد حرفمو باور کنيد... به خدا نمی دونم! زد  

هر دو نفر به من زل زده بودند ، درست مثل اينکه من يک نمونه آزمايشگاهی يا 
رويشان را . حتی يک کلمه ديگر هم حرف نزدند. جانور غريبی از کره ديگر بودم
.برگرداندند و شتابزده دور شدند  

به سختی نفس می کشيدم و قلبم به شدت می . همانجا در وسط راهرو ايستاده بودم
قطرات اشک گرم را که به روی گونه هايم می . احساس خيلی بدی داشتم. تپيد 

.غلتيد حس می کردم  
 آيا مارسی و دينا حرف های جيلی را باور کرده بودند؟

آيا گلن فکر می کرد که من باليی سر جيلی آوردم تا خودم در گروه باله پذيرفته 
 شوم؟
ور آنها می توانند چنين حرفهای احمقانه و وحشتناکی را باور کنند؟چط  

وقتی جکی را ديدم بی خيال پيش می آيد از مشاهده يک چهره دوستانه خوشحال 
.شدم می خواستم بغلش کنم و ببوسمش  

.اشک هايم را با پشت هر دو دستم پاک کردم و به سمت او دويدم  
»جيلی چطوره؟! سالم...جکی«  

می تونست بدتر از .... يعنی. فکر می کنم بد نباشه« :را باال انداخت و گفت شانه اش
»اين باشه  

»دکترا چی گفتن؟« :نفس زنان پرسيدم  
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و دو تا از دنده  مچ پاش که بد جوری در رفته... خوب«:جکی آهی کشيد و جواب داد
».هاش آسيب ديده  

»مرخصه حاال؟!اوه خدای من«   
موي بلند و سياهش از زير کاله کاپشنش بيرون . داد جکی سرش را به طرفی تکان 

گفتن شايد . هنوز نه،دکترا می خوان کمی بيشتر اونو زير نظر داشته باشن«:گفت. بود
».عصربياد خونه  

در همان حال . عرض سالن را به سمت کمدش پيمود. زيپ کاپشنش را باز کرد 
ست اونجور بدون کنترل آخه اون چطور می تون!... همه چيز واقعا عجيبه« :گفت

»!واقعا که عجيبه!بچرخه  
»من می خوام ببينمش«:با يکدندگی گفتم   

روی زمين زانو زده  و در حال برداشتن چند کتاب. جکی در کمدش را باز کرده بود  از  
. به محض شنيدن حرفم، رويش را برگرداند و در چشمانم خيره شد. طبقه پايين بود

».فکر نمی کنم ايده خوبی باشه« :يد و گفتسپس ابروهايش را در هم کش  
.دهانم را باز کردم که چيزی بگويم اما کلمات در گلويم گير کردند  

اون فکر می کنه تو . اون تو رو مقصر می دونه«:جکی در حالی که می ايستاد گفت
ورد يا جادويی به اون خوندی که باعث شده اونطور کنترلش رو از دست بده و 

»!بچرخه  
»!اين حرف غير منصفانه اس«:ا جيغ کشيدمتقريب  

. گروهی از بچه ها که در سالن بودند همگی به طرف ما برگشتند و به من خيره شدند
ولی جيلی مرتب « :و دوباره آهی کشيد و گفت» ...البته  همين طوره«:جکی گفت

 دائم ميگه که زن فالگير شوخی. درباره حرفای فالگيره در کارناوال صحبت می کنه
جيلی معتقده از اونچه که ديشب براش اتفاق افتاد زن . نمی کرده و واقعيت رو گفته

».فالگير درست می گفته  
»...ولی... ولی «:گريه ام گرفته بود  
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اونا سعی کردن بهش . دکترا سعی کردن برای جيلی توضيح بدن « :جکی ادامه داد
جو زده شده و می حالی کنن که اون ديشب احتماال تحت تاثيرهيجان امتحان 

».خواسته به همه نشون بده که چقدر مهارت داره و کنترل خودشو از دست داده  
و ناگهان احساس کردم گلويم » بايد همين طور باشه... درسته «:نجواکنان گفتم

.خشک و عضالت ان منقبض شده است  
روی ميگه نيرويی رو حس می کرده ــ  يه ني. اما جيلی قبول نمی کنه « :جکی گفت

می گه با تموم وجود سعی داشت . واقعا قوی ــ که اونو وادار به چرخيدن می کرد
! ميگه هرکاری کرده نتونسته جلوی خودش رو بگيره. متوقف بشه ولی نمی تونست

»!يه چيزی اونو وادار به چرخيدن کرده  
»تو که اين حرفا رو باور نمی کنی؟« :شانه های جکی را چسبيدم و ملتمسانه گفتم  

من که اصال نمی دونم چی رو بايد باورکنم «:جکی سرش را تکان داد و زير لب گفت
...«  

فکر می کنم الزمه بهت « :سپس نگاه غم انگيزش را در چشمان من دوخت و افزود
».مسايل از اين هم بيشتره. بگم  

»چی ؟بيشتر؟« .نفس در سينه ام حبس شد  
امروز مجبوز شد با مامان ! مدهجودی هم مدرسه نيو« :جکی با صدايی ارام گفت
».پالمر رو به کلينيک ببره  

»اوه، خدای من«:نجواکنان گفتم  
تمام موی پشت گربه در همونجايی که جودی ميگه تو اونو نوازش «:جکی افزود

».کردی ريخته و حاال جوش های قهوه ای و قرمز بزرگی سراسر پشتش رو پر کرده  
تو که باور نمی کنی تقصير من « .زدم  و بازوی جکی را چنگ» !...نه«:گفتم 
که منو مقصر نمی دونه؟نه اصال ...جودی... باور می کنی؟ مقصودم اينه که ...باشه

»!نبايد...نمی تونه  
زنگ درست باالی سر ما . جکی خواست جوابی بدهد ولی زنگ مدرسه به صدا در امد 

.قرار داشت و صدای گوش خراشش مرا به هوا پراند  
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من از ... مگی. من ديگه بايد برم« :را بست و ان را قفل کرد و گفت جکی کمدش 
»...ولی. همه اين وقايع متاسفم   

می تونم امروز بعد از مدرسه بيام خونه شما؟ من و تو می « :نوميدانه پرسيدم
»...يا. تونيم تکاليفمونو با هم انجام بديم يا فقط صحبت کنيم  

شايد بهتر باشه من بيام ... االن درست باشه  فکر نمی کنم«:جکی حرفم را قطع کرد
».خونه شما  

 
.وبه اين ترتيب ، بعد از تعطيل شدن مدرسه، من و جکی پياده به خانه ما رفتيم  

و درباره فيلمی که جکی ديده . ودرباره معلم هايمان. درباره کالسهايمان حرف زديم
.بود و درباره بچه های هم کالسی  

فکر ميکنم هر دوی . کس به جز جودی و جيلی صحبت کرديمدرباره همه چيز و همه 
ما می خواستيم وانمود کنيم که هيچ يک از آن وقايع ترسناک از هفته گذشته تاکنون 

.به وقوع نپيوسته اند  
از آشپزخانه يک کيسه چيپس، دو عدد سيب و دو قوطی سون آپ برداشتيم و با جکی 

.به طبقه باال و اتاق من رفتيم  
ميدونم . الزمه که ياداشت های تو مربوط به درس اجتماعی رو ببينم« :فتمبه او گ

ولی من . که ما موظفيم همه چيزهايی رو که اقای مک کالی ميگه يادداشت کنيم
».نمی تونم سر کالس خوب گوش بدم چون تاصداشو می شنوم خوابم می بره  

د تو دينت رو ادا فکر می کنم يادداشت ها همراهم باشه ولی اول باي« :جکی گفت
« .وبا سربه کمد لوازم ارايش اشاره کرد و شروع کرد به زيرو رو کردن انها» ...کنی

مامان من هيچ وقت به من اجازه نمی ده از اين ...تو خيلی خوشبخت هستی مگی
».جور چيزها داشته باشيم  

ديد چيزای ج«:کيسه چيپس را پاره کردم و يک مشت از آنها برداشتم و به او گفتم
».توی قفسه باالييه  

»!...آخ جون« :جکی با خوشحالی گفت  
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.و ناگهان ديدم حالت چهره اش عوض شد. روی نوک پا بلند شد تا آنها را بهتر ببيند  
دستش را به لبه قفسه گرفته بود . چشمانش گشاد شده بودند. لبخند از لبش محو شد

.و خيره به آن می نگريست  
.جيغی وحشت باز کرد وسپس دهان خود را همراه با  

»چی شده؟ چی شده؟... جکی« :وحشت زده پرسيدم  
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 فصل هجدهم
 

.جکی جيغ بلند ديگری کشيد  
دستش را باال برد و چيزی را از . چهره اش از ترس ــ و حيرت ــ دگرگون شده بود

.قفسه برداشت  
»؟...جکی«:دوباره گفتم  

.مصدای به هم خوردن چيزی را شنيد  
آن . جکی چيزی را از قفسه برداشت و به طرف من چرخيد تا آن را به من نشان دهد

را جلوی صورت خود گرفته بود و تکان می داد و از پشت ان صورت غضبناک او را 
.می ديدم  

!گردنبند شيشه ايش  
تو اهريمنی !تو يه دروغگو هستی... مگی!پس تو برداشته بوديش« :با عصبانيت گفت

»!هستی  
مهره های کوچک شيشه ای که از دست او آويزان بودند و در هوا می لرزيدند نگاه  به

.موجی از بی حسی سراسر وجودم را آکند. کردم  
.احساس کردم دارد حالم به هم می خورد و می خواهم از هوش بروم  

من به خدا نمی دونم اون چطوری !... گوش کن...جکی«:به زحمت با التماس گفتم
»!تو بايد به حرفم گوش بدی!اونجا رفته  

.به سمت او شيرجه رفتم  
.ولی او خود را کنارکشيد و با عصبانيت از من دورشد  

در حالی که گردنبند را محکم در يک دست گرفته بود، دست ديگرش را باال آورد و رو 
»!شيطان!... اهريمن«:به من گرفت و گفت  
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با چشمانی كه . م مور مور شدنددوباره دست هايم شروع به داغ شدن کردند و بازوان
از فرط وحشت از حدقه بيرون زده بودند به انگشت جکی خيره شدم که در هوا به 

.سمت من نشانه گرفته شده بود و مرا متهم می کرد  
... و در همان حال که به او نگاه می کردم، انگشت جکی ناگهان به سمت باال و باالتر

.و سپس کامال به عقب تا شد  
مگی « :همان حال که انگشتش به عقب می رفت فريادی از حيرت سر داد جکی در

»!بس کن! دردم مياد! اين کارو نکن  
...انگشت به عقب و عقب تر رفت  
.وسپس با صدای خشکی شکست  

.صدای شکستن استخوان: صدای دردناکی از بند انگشت او شنيده شد  
از ترس و دهانی که از  با چشمانی گشاد شده. حاال جکی در حال جيغ کشيدن بود

.فرط درد باز بود ناله می کرد  
من نيز شروع به جيغ زدن کردم و در همان حال دست های داغم را به گونه هايم 

.می فشردم  
.صدای شکستن انگشت دوباره و دوباره در گوشم پيچيد  

و سپس جکی که دستش را باال گرفته بود داخل راهرو پريد و با سرعتی باور نکردنی 
.دو پله در ميان از انها پايين رفت و  

»!به من گوش کن!...خواهش می کنم«:ملتمسانه گفتم  
از در بيرون پريد و با . حتی رويش را هم برنگرداند. او با لگد در خانه را باز کرد

.سرعت تمام از وسط چمن به سمت خيابان دويد  
»!صبر کن...جکی«:داد زدم  

سپس روی سنگ فرش پياده رو دوباره . شيدو او در لحظه زمين خوردن فريادی ک
.. با شدت روی زانوها و آرنج هايش فرود امد. سکندری خورد و با صورت به زمين امد

.کوله اش در هوا پرواز کرد  
»...جکی«:به دنبالش دويدم  
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اما در يک چشم به هم زدن از جا بلند شد و در حالی که موهای بلندش در اطراف 
در اهتزاز يود، شتابزده کوله اش را با دست سالمش  صورت سرخ شده از خشمش

گرفت و در حالی که از ترس و خشم می لرزيد يه طرف من برگشت و فرياد 
هر چی ! خانواده ما را به حال خودمون بگذار! دست از سر ما بردار... مگی«:زد

»!ديگه دست از سر ما بردار! کردی بسه  
صورتم را در ميان دست هايم مدفون . مزانويم لرزيد وبا صورت روی زمين افتاد

.سراپايم می لرزيد. کردم  
و وقتی . نفس عميقی کشيدم و سعی کردم لرزش شديد شانه هايم را متوقف کنم

.دستم را از روی صورتم برداشتم، جکی رفته بود  
برای لحظه ای فکر کردم تمام اين ها يک کابوس وحشتناک بوده است؛ نوعی کابوس 

.نگيزترسناک وخوف ا  
فکر کردم توی رختخواب بيدار می شوم و می بينم که هيچ يک از اينها اتفاق نيفتاده 

.است  
واقعيت اين بود که در جلوی حياط قرار داشتم و در خانه پشت سرم چارتاق . اما نه 

.باز بود ــ کامال بيدار و هوشيار  
ه باال و به اتاقم از جا بلند شدم و افتان و خيزان به طرف خانه و از آنجا به طبق

سپس خود را . با فريادی از خشم آن را به هم کوبيدم و بستم. در کمد باز بود. رفتم
.روی تخت خواب انداختم و صورتم را در بالش مدفون کردم  

چگونه؟ چرا انگشت جکی به آن ... آن گردنبند چگونه به آنجا رفت؟: از خود پرسيدم 
 صورت دلخراش شکست؟

يع اتفاق می افتادند؟چرا؟چرا اين وقا  
 

.با عصا راه می رفت و پايش در گچ بود. جيلی روز جمعه دوباره به مدرسه امد  
.او به هيچ وجه نه به من نگاه می کرد و نه با من حرف می زد  
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او و جيلی هر بار به سمتشان می رفتم و يا به آنها . جکی هم با من حرف نمی زد
.ی گرداندندنزديک می شدم رويشان را از من بر م  

.از فرط ناراحتی و ياس به سختی قادر به حرف زدن بودم  
اما به زودی فراموش . اونا فعال خيلی ناراحتن. بهشون وقت بده« :جودی به من گفت

و » ...خودشون می فهمند که چيزی به اسم نيروی اهريمنی وجود نداره. می کنند
وست تو هستم و ميدونم که تو من هنوز د« :بازوی مرا به مهربانی فشار داد و گفت

».هيچ وقت کاری نمی کنی که به ما آسيب برسونه  
برخورد جودی کمی از ناراحتيم کاست، اما شايعه مربوط به اهريمنی بودن من به 

.سرعت همه مدرسه را پر کرد  
از کنار ميزی که چند دختر . ظهر، در سالن ناهار خوری، بچه ها به من زل زده بودند

بودند و می خنديدند گذشتم و آنها به محض نزديک شدن من ساکت  دورش نشسته
.شدند  

. همان طور که سينی ناهارم را در دست داشتم، دنبال يک صندلی خالی گشتم 
.زمزمه هايی غير طبيعی به گوش رسيد. سکوتی سنگين بر سالن حکمفرما بود  

.ر ميز او ننشينمتک تک آنها اميدوار بود که من س. هيچ کس به من نگاه نمی کرد  
سعی کردم که با چند تا از بچه ها که هميشه با انها شوخی می کنم حرف بزنم، 

ولی آنها به من بی محلی کردند ودر حالی که سرهايشان را در هم می کردند 
.مشغول صحبت با خودشان شدند  

. در ميان ترس و ناباوری متوجه شدم که آنها دارند من را از خودشان طرد می کنند
اين که من موجود :همه آنها شايعات را باور کرده بودند. آنها همه از من می ترسيدند

.عجيبی هستم و اينکه از نيروهايی برخوردارم و اينکه اهريمنی هستم  
در فاصله يک شب مطرود تمام هم کالسی هايم شده ! چه حادثه وحشت انگيزی

.بودم  
بچه ها زير چشمی . وی ميز گذاشتمدر گوشه سالن تنها نشستم و سينی غذايم را ر

.به من نگاه می کردند و سپس به سرعت نگاهشان را برمی گرفتند  
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خواهران سه جيم را ديدم که در رديف دوم از در ورودی با يکی دو تا از بچه های 
. عصاهای جيلی به کنار ميز تکيه داده بودند. هم کالسی دور يک ميز نشسته بودند

.ه پای گچ گرفته اش آزاد باشد و بتواند آن را دراز کنداو طوری نشسته بود ک  
سپس جکی و جودی شروع . جکی چيزی گفت و بقيه آنها که دور ميز بودند خنديدند

به بحث در مورد چيزی کردند که ظاهرا بحث آنها شوخی بود، چون خنده های بيشتر 
.را به دنبال آورد  

.نمی انداختند اما هيچ يک از آنها نيم نگاهی هم به طرف من  
عضالت معده ام سوخت و منقبض شده و . اصال نمی توانستم غذايم را لمس کنم

با تمام وجود سعی داشتم نشکنم و زير گريه . همچون قطعه ای سنگ شده بودند
.نزنم  

من نمی توانم بقيه طول مدرسه ام را هميشه همينجور تنها در گوشه : با خود گفتم
.ای بنشينم  

اجازه دهم که همکالسی هايم فکر کنند که من يک موجود اهريمنی و من نمی توانم 
.بدشگون هستم  

می دانم که هيچ نيروی عجيب و خارق العاده . خودم می دانم که اهريمن نيستم
.در واقع هيچ نيرويی ندارم... ای ندارم  

ن بايد به دوستانم ثابت کنم که م. من بايد همين حاال اين را به دوستانم ثابت کنم
. همينم که می بينند، همان فرد معمولی که هميشه می شناختند  

نها ثابت کنم؟آاما چگونه؟ چگونه می توانم اين را به   
به سه خواهر در آن طرف سالن خيره شده بودم که داشتند می خنديدند و از ناهار 

فکر ... همان طور که به آنها نگاه می کردم با خود می انديشيدم. خود لذت می بردند
.و  ناگهان فکری به خاطرم رسيد... کردم و فکر کردم  

 
 
 

IRK
IDS.IR



 

  هرگونه كپي برداري از اين اثر خالف اصول اخالقي مي باشد
 

 فصل نوزدهم
 

سيني غذايم را روي ميز باقي گذاشتم،نفس عميقي كشيدم و در حالي كه دست هايم 
را محكم روي سينه ام صليب كرده بودم،به سمت ميزي كه سه خواهر دور آن 

صدايم خشك و .))كنممن مي خواهم با شما صحبت :((نشسته بودند رفتم و گفتم
.زنگدار و شبيه ناله ي حيواني زخم خورده بود  

جكي لقمه اي از سانوديچ را كه در دهان داشت بلعيد و سپس به آتلي كه به 
خواهش مي كنم مگي از :((انگشتانش بسته بود نگاه كرد و با صدايي آهسته گفت

.))اينجا برو  
.))ن بدممي خوام چيزي رو به شما نشو...نه:((اصرار كردم  

ببين :((جكي اخم هايش را درهم كشيد و گفت.جيلي به سيني غذايش خيره شده بود
!))لطفا مزاحم ما نشو...من ازت با زبون خوش مي خوام  

من مي خوام به شما ثابت كنم كه درباره ي من اشتباه مي ...من:((گفتم
ما سال .((مدست هايم را روي سينه ام فشردم تا جلوي لرزيدنم را بگير...))كنيد

تنها چيزي كه از .شما اين رو به من بدهكار هستيد.هاست كه با هم دوست هستيم
.))شما مي خوام دو دقيقه از وقت شماست تا بهتون ثابت كنم كه اشتباه مي كنيد  
اما .جكي همچنان اخمش درهم بود و صورتش هر لحظه سرخ تر و سرخ تر مي شد

.رفتمن آنقدر به او نگاه كردم تا از رو   
))دو دقيقه؟:((باالخره گفت  

مي خوام به همه ي شما ثابت كنم كه من .بله،دو دقيقه:((سرم را تكان دادم و گفتم
مي خوام ثابت كنم كه اون فالگير احمق،ديوونه بوده و من فردي .هيچ نيرويي ندارم

.))من جادوگر نيستم و اين رو بهتون ثابت مي كنم.كامال طبيعي هستم  
.))لجبازي نكن،بهش يه فرصت بده.هش فرصت بدهب:((جودي گفت  

))مي تونم بنشينم؟:((پرسيدم  
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ما بهت دو دقيقه وقت .دو دقيقه.خيلي خوب بشين:((جكي با حركت سر موافقت كرد
ميديم؛اون وقت تو هم قول ميدي كه ديگه اون وردهاي وحشتناك خودتو روي من و 

))م پياده نكني؟اخواهر  
من هيچ وردي روي شما پياده :((گفتم.ي آن نشستميك صندلي پيش كشيدم و رو

.))نكردم و هيچ كاري در موردتون انجام ندادم  
))تو چطوري مي خواي ثابت كني؟:((جودي پرسيد  

مارسي را ديدم كه سيني غذا را .سرم را برگرداندم و نگاهي به صف ناهار انداختم
.برداشت و مي خواست به طرف صندوق برود  

))مارسي رو اونجا مي بينيد؟:((و گفتم به او اشاره كردم  
با تمام قوا روي او تمركز مي كنم و سعي مي كنم باعث شوم كه پاش دور :((گفتم

من با تمام وجودم نيرويم رو متمركز .پاش پيچ بخوره و سيني غذا از دستش رها بشه
.))مي كنم و شما خواهيد ديد كه هيچ اتفاقي نخواهد افتاد  

!))اين حرفا واقعا احمقانه س:((ن تمسخر آميزي گفتجيلي خنديد و با لح  
تو فكر مي كني كه ما همه احمقيم؟ما مي ...مگي:((جكي سرش را تكان داد و گفت

تو مي خواي وانمود كني كه داري تمركز مي .دونيم تو چه كار مي خواي بكني
ين ولي ا...تو اگه بخواي مي توني كاري كني كه مارسي سيني غذاشو رها كنه.كني

.))همه چيز فقط يه نمايشه.فقط وانمود مي كني.كار رو نمي كني  
هر كسي مي تونه وانمود كنه كه داره تمركز مي كنه در حالي كه :((جيلي افزود

.))اين پيشنهاد تو نمي تونه آزمايش خوبي باشه.اصال چنين نباشه  
مي كنم  من سعي!ولي من قول ميدم:((دستم را روي قلبم گذاشتم و ملتمسانه گفتم

حاال .ببين داره راه مي افته.خواهش مي كنم باور كن...باور كن.اون زمين بخوره
زمين نمي خوره چون من نيروهاي خاصي ...ببين اصال زمين نخواهد خورد.تماشا كن

.))ندارم  
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مارسي در حالي كه سيني را در هر دو دست جلويش گرفته بود از صندوق دور 
ف سالن پر ازدحام نگاه كرد و دنبال دوستي گشت تا لحظه اي ايستاد و به اطرا.شد

.پيش او بنشيند  
و ناگهان .تمام انرژيم را روي او متمركز كردم.چشمانم را به سمت او تنگ كردم
دست هايم از باال به پايين و از پايين به باال سوزن .دست هايم شروع به سوختن كرد

ده بودند كه گويي آتش گرفته دست هايم چنان داغ ش...و دست هايم.سوزن مي شدند
.اند  

آيا اين نوعي قدرت جادويي .وحشت زده دريافتم كه دوباره دارد اتفاق مي افتد
 بود؟نوعي نيرو كه در من جريان داشت و چنان نيرومند بود كه مرا مي سوزاند؟

موجي از ..دست هايم چنان مي سوختند كه گويي آنها را روي شعله اجاق گرفته ام
.وانم شروع به باال رفتن كرددرد در باز  

اگه به او نگاه نكني هيچ .به او نگاه نكن:((به خودم گفتم.رويم را از مارسي گرداندم
)).واقعه ي بدي رخ نخواهد داد  

دست هاي .يك قوطي خنك نوشابه از روي ميز برداشتم و محكم در دستانم فشردم
.كنمسوزانم را دور آن حلقه كردم و سعي داشتم آنها را خنك   

.اما دست هايم هر لحظه داغ تر مي شد  
به .با تمام قوا به قوطي نوشابه خيره شدم و آرزو كردم كه دست هايم خنك شوند

.قوطي نوشابه خيره شده بودم تا به مارسي نگاه نكنم  
به خودم .چشمانم بدون اراده در حلقه چرخيد و در چشمان مارسي دوخته شدند...اما

!))او نگاه نكن نه به!...آه،نه:((گفتم  
.اما نمي توانستم...سعي كردم روي خودم را برگردانم  

.اما بسته نمي شد.سعي كردم چشمانم را ببندم  
فريادي از .پاهايش به هم گره خورد...مارسي سه قدم به سمت ميزها برداشت و

حيرت از گلوي او خارج شد وسيني با سيني با صداي خشك در كنار او با زمين 
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ليوان .و بشقاب ها از روي آن بلند شدند و غذايش روي زمين پخش شدبرخورد كرد 
.آب سيبش برگشت و دسرش درست جلوي سرش به زمين ريخت  

نگاهم را به طرف جيلي و جودي .فريادي از وحشت و هراس از گلويم خارج شد
چرخاندم و آنها را ديدم كه با چهره هاي آكنده از ترس و حيرت به من خيره شده 

.بودند  
قبل از اينكه بتوانم چيزي بگويم،فرياد بلند ديگري را از آخر سالن غذاخوري 

با سيني غذا پيش مي رفت  فورا رويم را برگرداندم و پسري را ديدم كه داشت.شنيدم
سيني .كه ناگهان دست هايش به هوا پرتاب شد و او با شدت به زمين برخورد كرد

.ميز برخورد كرد و روي زمين غلتيد غذا كه از دستش رها شده بود با لبه ي يك  
تعدادي از بچه ها خنديدند و كف زدند ولي اكنون بيشتر سالن را سكوت فرا گرفته 

.بود  
آيا من بودم كه اين كار را كردم؟و به دست هاي داغ و سوزان :((با خود فكر كردم
.))خودم خيره شدم  

جلو گيري از آن و توقف آن  بايد روي.اگر من هستم پس بايد بتوانم جلوي آن را بگيرم
.تمركز كنم  

شديدتر تمركز كردم و مرتب در ذهن خود !...))بس كن!...بس كن:((با خودم گفتم
!...))بس كن!...بس كن:((تكرار مي كردم  

سيندي،يكي از دختر هاي همكالسيم جلوي صندوق سكندري خورد و روي زمين افتاد 
.ت روي سر خودش فرود آمدو سيني غذا از دستش به هوا پرتاب شد و درس  

.دو دختر از صندلي هايشان افتادند و صندلي ها روي آنها واژگون شد  
خنده بيشتر؛ولي صداي فرياد هاي حيرت را نيز مي شنيدم و چند نفري هم در حال 

همين !...بس كن:((در حالي كه به شدت تمركز كرده بودم تكرار كردم.جيغ زدن بودند
!...))اآلن بس كن  

.نوشابه را رها كردم،و روي زمين افتادقوطي   
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با شنيدن صداي سيني ديگري كه با زمين برخورد كرد،دست هايم را روي گوش هايم 
.يك دختر در صف با صورت توي يك بشقاب ماكاروني فرود آمد.گرفتم و فشردم  

يك پسر از صندلي خود به هوا پرتاب شد و روي ميز فرود آمد و .ناله بلندي شنيدم
دهانش را باز كرد و هر چه را كه خورده بود روي  بلند ديگري سر داد و سپسناله 
.باال آورد...ميز  

.اكنون تمام سالن را فرياد و جيغ پر كرده بود  
جلوشو !...بس كن...مگي:((سرم را چرخاندم و جيلي را ديدم كه فرياد مي زد

!...))بگير  
سيني !))جلوشو بگير...كنمخواهش مي :((جكي نيز در حال جيغ زدن و التماس بود

يك دختر در .غذا روي ميزها و كف سالن فرو مي ريخت.ها به هوا پرتاب مي شدند
حالي كه دست هايش را به شدت باالي سرش تكان مي داد از جا جست و شروع به 

دوتاي ديگر از بچه ها از جا .استفراغ كرد و در همان حال مي ناليد و مي گريست
يك سيني ديگر در هوا به پرواز در آمد و بشقاب .ال آوردن كردندپريدند و شروع به با

هاي بزرگ غذا از روي پيشخوان آشپز سر خوردند و بعضي به هوا پرتاب شدند و پس 
.از برخورد با ديوار محتويات خود را در سالن پخش كردند  

يك دختر سراسر پوشيده از سس گوجه فرنگي شده بود و بعضي ها زمين مي خوردند 
.و بعضي ديگر جيغ مي زدند و به طرف در مي رفتند  

يكي از پسرها روي ميز ما خم شد و با چشم هايي كه در چشم خانه اش به هر 
طرف كه مي خواستند حركت مي كردند به ما نگاه كرد و سپس هرچه را كه خورده 

.بود روي دامن جيلي باال آورد  
...))را؟آخه چ...باورم نمي شه.آه،نه:((زاري كنان گفتم  

!))همه اينا تقصير مگي بود:((جكي فرياد زد  
مگي :((سپس روي ميز پريد،دست هايش را دور دهانش گرفت و با تمام وجود فرياد زد

!))مگي اين كارو كرد!باعث اين كار شد  
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بچه ها در حالي كه همديگر را به زمين مي انداختند و به هم تنه مي زدند به طرف 
.رگشتند و به من خيره شدندتعدادي هم ب.دويدند در  

اون :((جكي روي ميز ايستاده بود و ديوانه وار به من اشاره مي كرد و فرياد مي زد
!))مگي بود كه اين كارا رو كرد!...مگي اهريمنه!...اهريمنه  
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 فصل بيستم
 

اشي از گوش هايم را گرفته بودم و سعي داشتم فرياد ها و جيغ هاي و ناله هاي ن
و سپس شروع به دويدن كردم؛از سالن ناهار .وحشت را به هر ترتيبي شده نشنوم

.خوري بيرون زدم و در طول راهروي خالي دويدم  
!))مگي،وايسا:((صدايي از پشت سر گفت  

...!))آه،گلن:((ناليدم.به عقب نگاه كردم  
زودتر از بايد هرچه :((با لحني آرام گفت.چشمانش در چشمان من دوخته شده بود

.))بعضي از معلم ها و بچه ها دارن به سراغت ميان...اينجا خارج بشي  
))تو داري به من كمك مي كني؟...ولي تو:((حيرت زده گفتم  

در را با يك فشار باز كرد و مرا عمال به بيرون هل داد و نجوا كنان .جوابم را نداد
.))يالّا،فرار كن:((گفت  

برنگشتم كه ببينم چه كساني به .سرم مي شنيدمصداي گام هاي سريعي را از پشت 
.دنبالم بودند  

سرم را پايين انداختم و شروع به دويدن كردم و به دنبال گلن كه جلوتر از من مي 
ابرهاي .بعد از ظهر نسبتا سردي بود و باد شديدي مي وزيد.رفت از زمين بازي رد شدم

همان طور .رگي شب به نظر آيدبودند كه روز،به به تي كم ارتفاع و انبوه باعث شده
.كه مي دويدم برگ هاي خشك زير كفش هايمان صدا مي كرد  

گلن و من عرض .از پشت سر و از داخل مدرسه صداي فرياد هايي را مي شنيدم
.خيابان را پيموديم و به دويدن ادامه داديم  

كه  رس مدرسه نبوديم در ديد رو ديگ. دو كوچه از ساختمان مدرسه دور شده بوديم
روي چمن حياط جلوي خانه اي كه نمي دانم صاحبش كه بود ولو .توقف كرديم

گلن هم كنار .به شدت نفس نفس مي زدم و صبر كردم تا درد پهلويم از بين برود.شدم
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موهايش چنان روي سرش آشفته بودند كه به نظر .بود صورتش سرخ شده.من نشست
.مي رسيد از ميان يك گردباد فرار كرده است  

چه ...من توي سالن ناهار خوري بودم:((حالي كه آب دهانش را قورت مي داد گفت در
!))حادثه عجيب و وحشتناكي  

.همچنان سعي داشتم نفسم جا بيايد.سرم را تكان دادم  
بچه ها گفتن تقصير :((گلن در حالي كه نگاهش درون چشمان مرا مي كاويد ادامه داد

!))نمي دونم چي داري...گفتن كه تونيروي اهريمني يا.تو بوده  
))تو هم باور ميكني؟در اين صورت چرا از من نمي ترسي؟:(( به تلخي گفتم  

او دوباره آب دهانش را قورت داد و با يك دست مو هايش را از روي پيشانييش عقب 
فكر مي كنم يه كنم مي ...آره:((انداخت گفت  يزد در حالي كه نگاهش را به پايين م

...))اين بود كه.به كمك احتياج داري ديدم...ولي...ترسم  
ممنون كه تنهايم :((دستم را دراز كردم و دست او را فشردم و نجواكنان گفتم

.))نذاشتي  
 دستش را به سرعت عقب كشيد و.كمي خجالت زده به نظر مي رسيد

))راستي مگي،اونجا چه اتفاقي افتاد؟:((رسيدپ  
نمي دونم تقصير ...نمي دونم...م واقعاخودم:((با ناراحتي سرم را تكان دادم و گفتم

مي خواستم به جيلي و جكي نشون بدم كه در مورد من اشتباه مي كنن .من بود يا نه
.نتوانستم جمله ام را كامل كنم...))ولي يه مرتبه  

.افكارم مغشوش بود.احساس سرگيجه مي كردم.مغزم درست كار نمي كرد  
))آيا تو واقعا قدرت خاصي داري؟ببينم،.((گلن همچنان مرا برانداز مي كرد  

اين صدا بي اراده از من .قصد جيغ زدن نداشتم!))من نمي دونم...من:((حيغ زدم
!))اين قدر از من سؤال نكن!نمي دونم:((سپس از جا جستم و گفتم.خارج شد  

با يك چرخش سريع رويم را از گلن .احساس مي كردم سرم مي خواهد منفجر شود
.تادمگرداندم و به راه اف  
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چگونه مي توانستم .حالت بهت و حيرت را در چهره اش ديدم،اما اهميتي ندادم
برايش توضيح دهم كه چه اتفاقي در سالن غذا خوري افتااد؟من حتي قادر نبودم براي 

!خودم هم توضيح دهم  
بايد به جايي مي رفتم كه تنها باشم و بتوانم فكر .بايد حتي از او نيز دور مي شدم

.كنم  
وبه خانه هم .درسه كه نمي توانستم برگردم حداقل تا زماني كه اوضاع آرام شودبه م

و چطور بايد برايش توضيح مي ...نمي توانستم بروم چون مامان احتماال خانه بود
درد شديدي را كه .بدون اينكه فكرم كار كند مي دويدم...دادم؟لذا به دويدن ادامه دادم

وتصاويري را كه از حادثه سالن .ه بود ناديده گرفتماز تند دويدن در پهلويم ايجاد شد
.ناهارخوري به طور دائم در ذهنم نمايان مي شدند ناديده گرفتم  

صداي ترمز را شنيدم و ماشين .صداي بلند بوق يك ماشين مرا از بهت بيرون آورد
قرمزي را ديدم كه به چپ و راست منحرف مي شود و متوجه شدم كه بدون حتي 

جوانك راننده ماشين مشتش را از پنجره به .به وسط خيابان دويده بودمنگاه كردن 
...))ميخواي كشته بشي؟... ديوونه شدي؟:((طرف من گرفت و با عصبانيت داد زد  

چشمانم ...))خيلي ببخشيد:((در همان حال كه به سرعت از او دور مي شدم،داد زدم
.ه شومرا بستم و با خود فكر كردم چيزي نمانده بود كه كشت  

ديگر نمي .اما شوك ناشي از اين صحنه ي تقريبا تصادف به طور غريبي مرا آرام كرد
.قلبم ديگر به در و ديوار سينه ام نمي كوبيد.لرزيدم  

))من كجا هستم؟:((با خود فكر كردم  
در ميان نور روز كه به .به نظر مي رسيد ابر هاي تيره و انبوه پايين تر آمده اند

متوجه شدم كه فقط يك .دا كرده بود به دقت اطراف را نگاه كردمتاريكي گرايش پي
.كوچه با مجتمع تجاري سيدرابي فاصله دارم  

در اين ساعت از روز،اين مجتمع امن ترين جايي بود كه مي توانستم بنشينم و كمي 
شناسم اآلن در مدرسه اند و من الزم ي با خود گفتم همه آنهايي كه م.فكر كنم

.ن باشم كه در اينجا با كسي آشنا برخورد كنمنيست نگران اي  
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محل ساكتي را پيدا كرده و مي نشينم و سعي مي كنم بفهمم ماجرا از چه قرار 
سعي مي كنم راهي پيدا كنم تا حوادثي را كه اتفاق افتاده براي مادرم توضيح .است

.دهم و او را وادار كنم حقايق مربوط به مرا به من بگوييد  
.مي دانستم كه دروغ گفته است.وغ گفته استمامان قبال در  

بايد حداقل به خودم اقرار كنم كه نيروهايي .ديگر نمي توانم خودم را گول بزنم
شا كرده و  شا كنم و دائم هم آنها را حا من همواره سعي كرده بودم آن را حا.دارم

.ناديده گرفته بودم  
اد مي دانم كه ديگر چاره اي اما حاال،پس از واقعه اي كه در سالن ناهارخوري افت

.ندارم به جز قبول كردن آن  
ن بخورند،سيني هاي غذا به پرواز درآيند و بچه ها يمن باعث شده بودم تا آن افراد زم

افكار اهريمني من بود كه همه اينها را باعث شد و من ديگر .حالشان به هم بخورد
.نمي توانم آن را انكار كنم  
م؟با ظهور اين فكر دوباره احساس ترس دوباره شروع به ولي چگونه بايد زندگي كن

سعي كردم .من قادر به جلوگيري از آنچه داشت اتفاق مي افتاد نبودم.بازگشت كرد
.ولي از كنترل من خارج بود...جلوي آن را بگيرم  

از اين پس چگونه مي توانم يك زندگي طبيعي داشته باشم؟چگونه مي توانم دوستي 
باشم؟براي خودم داشته   

صبر كردم تا تردد اتومبيل ها قطع شد و سپس عرض خيابان را طي كرده و با عبور 
در داخل،به رهروي طوالني .از محوطه ي پاركينگ به سمت در ورودي مجتمع رفتم

مادري طفل .مجتمع تقريبا خالي بود.بين دورديف فروشگاه هاي مختلف نگاه كردم
يك زوج مسن كه هر كدام .جلو هل مي دادخوار خواب خود را در يك كالسكه به يرش

يك عصاي آبي روشن در دست داشتند در حال تماشاي ويترين مغازه ي كفش فروشي 
.بودند  
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از فروشگاه لوازم شكار،يك فروشگاه لباس هاي محلي و يك مغازه ي فروش سي دي 
به گونه اي غريب،درخشش چراغ هاي و رنگ ها و طنين .و يك كتاب فروشي گذشتم

.دار موزيكي كه از بلندگوها به گوش مي رسيد آرامم مي كردزنگ  
.و طبيعي... همه چيز خوب و مرتب و روشن.زندگي طبيعي  

حالت بهت زده صورتش را وقتي از پيش او بلند شدم و  ناگهان گلن را مجسم كردم و
.))بعدا از او عذرخواهي مي كنم:((با خودم گفتم.شروع به دويدن كردم  

او تنها كسي بود كه .او فقط سعي داشت به من كمك كند.درست نبود رفتار من اصال
.مي خواست به من كمك كند  
يادم آمد كه ناهار .معده ام شروع به قاروقور كرد.از يك پلكان برقي پايين رفتم

.نخورده ام  
پس ار آن گوشه اي را پيدا مي .تصميم گرفتم به بخش رستوران رفته و چيزي بخورم

.بنشينم و فكر كنمكنم تا بتوانم   
راهرويي كه به رستوران منتهي ميشد .با پلكان برقي به طبقه پايين تر رفتم

.وناگهان ايستادم...پيچيدم  
به زني كه لباسي گشاد با گل هاي رنگارنگ به تن داشت و به طرفم مي ...!))اوه((

مرا در همان نگاه ول او را شناختم و حيرت كردم از اينكه او هم .آمد خيره شدم
.شناخت  

.دوشيزه اليزابت؛زن فالگير  
سپس دولّا .پاكت هاي خريدش از دستش ول شدند.چشمان سياه و درشتش گشاد شدند

چرخيد و دسته ي سياه و بلند مويش .شد و به سرعت شروع به جمع كردن آنها كرد
.پشت سرش به اهتزار درآمد و او به سرعت دور مي شد  

لصفا !...خواهش مي كنم!...صبر كن...نه:((صدا زدمبه دنبالش دويدم و در همان حال 
!))وايسا  
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 فصل بيست و يكم
 

ايستاد تا آن را بردارد و .دوشيزه اليزابت دوباره يكي از پاكت هاي خريدش را انداخت
...))خواهش مي كنم:((گفتم.من به او رسيدم  

و به خاطر من تو ر:((زن فالگير،در حالي كه چشمانش به سردي مرا مي كاويدند،گفت
!))دارم  

راستش رو به من :((به التماس گفتم.جلويش ايستادم تا نتواند دوباره فرار كند
...))توي كارناوال...اون شب..بگو  

.))اونو ديدم...من وجود اهريمن رو حس كردم:((با صداي لرزان گفت  
...))ولي چطور مي تونستي ديده باشي؟من در تمام عمرم:((پرسيدم  

نيروي ...همين حاال هم اونو حس مي كنم:((حرفم را قطع كرد دوشيزه اليزابت
.))خيلي قوي و نيرومنده...اهريمني كه تو با خودت حمل مي كني  

من هيچ وقت افكار شيطاني نداشتم؛تا !من اصال نمي فهمم...ولي:((وحشت زده گفتم
!))همان روز تولد من هيچ نيروي خاصي نداشتم  

لب پايينش .ترس را در چشمانش مي ديدم.شده بود زن فالگير به سردي به من خيره
.))حاال ديگه بزار برم:((گفت.مي لرزيد  

نه خواهش مي كنم صبر :((كف دستم را باال گرفتم و به او گفتم.راهش را سد كردم
شايد اشتباه ...شايد...نگاه كن.يك بار ديگه به دست من نگاه كن مخواهش مي كن...كن

.))كرده باشي  
دستش را كه پاكت .))نه،من بايد برم:((ي انكار سرش را تكان داد و گفتاو به نشانه 

خيلي مدته  من:((هاي خريدش در آن بود اندكي باال گرفت و با اشاره به آنها افزود
.))خونوادم منتظرنم هستن.كه دارم خريد مي كنم  
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فقط چند ثانيه طول مي :((به زور دستم را جلوي صورتش گرفتم و گفتم
من مطمئنم كه .اون دفعه تو اشتباه كردي.هش مي كنم به دستم نگاه كنخوا...كشه

.))تو اشتباه كردي  
دست مرا گرفت .دوشيزه اليزابت آهي كشيد و پاكت هايش را روي زمين گذاشت

.چرخاند تا كف آن رو به باال قرار بگيرد  
 

ره شد كف دستم را باال آورد و جلوي صورتش گرفت و براي لحظه اي كوتاه به آن خي
و دست مرا،چنان كه گويي گلوله اي ...و سپس دهانش به جيغي وحشتناك گشوده شد

!آتش باشد،از خود كنار زد  
من اشتباه نمي !آثار شيطاني را در دست تو مي بينم!شيطان:((زاري كنان گفت

!))سيزده عددي نيرومند است!اين آثار با روز تولدت آمده.كنم  
.و دوباره دستم را به طرفش دراز كردم))مطمئني؟...صبر كن:((س افتادم به التما  

منو اذيت !به من صدمه نرسون...خواهش مي كنم:(((اما زن با التماس گفت
.))اونا منتظر من هستن.من خونواده دارم...نكن  

و سپس !))متاسفم...خيلي.من آسيبي به تو نخواهم رسوند...من:((نجوا كنان گفتم
و نوميدانه .ـــ پايين آوردم در كنار خودم نگه داشتم دستم را ـــ دست اهريمني ام را

.اره كه همچنان مي لرزيد دور شدمچاز زن بي  
و من با چشمانم او .زن فالگير پاكت هايش را برداشت و با عجله شروع به دويدن كرد

را تعقيب كردم تا سوار پله برقي شد و در همان حال نيز كه محكم پاكت هايش را 
ته بود ـــ چنان كه گويي بخواهد از آنها سپري در مقابل نيروهاي توي سينه اش گرف

.اهريمني من استفاده كند ـــ به من نگاه مي كرد  
 

وقتي به خانه رسيدم،به اتاقم رفتم و در را روي خودم بستم و حتي براي شام هم 
شكلي مامانم چند بار پشت در اتاقم آمد و در زد و از من پرسيد كه آيا م.پايين نيامدم
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عزيزم،حالت خوب نيس؟يادت نرفته كه من يه نرس هستم؟پس بذار :((دارم
!))ببينمت  

.))فقط مي خوام تنها باشم.نه:((و من از پشت در جواب دادم  
رد كمي احساس آرامش كوقتي آن شب براي شيفت كارش در بيمارستان خانه را ترك 

.پشت ميزم نشستم و گوشي تلفن را برداشتم.كردم  
با خود فكر .خشم و نوميدي.ابتدا افكارم سرشار از خشم بود.فكر كرده بودمساعت ها 

من نفرين شده ام؛محكوم به اين كه زندگي تنها .زندگي عادي من به سر آمده:((كردم
زندگي اي كه همه از من نفرت دارند و .و وحشتناكي داشته باشم؛زندگي بدون دوست

مي دانستم كه نيرو هايي دارم .كردمسپس شروع به فكر كردن به نيرويم .مي ترسند
اما نيروها آيا بايد همواره در جهت مقاصد اهريمني باشند؟.ـــ قطعا داشتم  

سريالي كه .به ياد آن نمايش هاي قديمي تلويزيون افتادم كه شب ها نمايش مي دادند
يك پري همواره درمواقع بحراني ظاهر مي شد و كارهاي نيك انجام مي داد و يا 

ديگري به نام جادوگر كه يك جادوگر مو طاليي زيبا و خوش برخورد و نمايش 
.خيرخواه داشت  

همه فكر مي كنند آنها جالب و خنده دارند و هيچ كس از آنها متنفر :((با خود گفتم
مي دانستم كه آنها سريال هاي !آيد ينيست بلكه خيلي هم از آنها خوششان م
اما همين نمايش ها فكري را در .فته نيستتلويزيون هستند و واقعيتي پشت آنها نه

.من به وجود آوردند و افكارم را در يك مسير كامال جديد قرار دادند  
.آن نمايش ها بارقه ي اميدي در من زنده كردند  
.لذا پشت ميزم نشستم و به جكي تلفن كردم  

به اندازه كافي :((با عصبانيت پرسيد.ابتدا او نمي خواست كه با من صحبت كند
))خسارت وارد نكردي؟ديگه چي مي خواي مگي؟  

من مي خوام كه تو و خواهرات از من ...من دوستانم را مي خوام:((جواب دادم
من مي خوام بچه هاي مدرسه طوري به من نگاه نكنن كه انگار موجود .متنفر نباشين
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عجيب و غريب از يه كره ي ديگه هستم و از من فرار نكنن و فكر كنن كه من 
.))پليدي هستم موجود  

اينو خودت تو ناهار خوري ثابت .يولي تو اهريمني هست...ولي:((جكي با ترديد گفت
.))حتي جودي هم مجبور شد قبول كنه.كردي  

خواهش مي كنم گوشي رو زمين ...به من گوش كن جكي!نه:((به اعتراض گفتم
.))به من يه فرصت بده.نذار  

فردا امتحان .بت كردن با تلفن رو ندارموقت صح.من بايد برم درس دارم:((جواب داد
جبر دارم  بايد براي اون درس بخونم و خودت مي دوني كه رياضي،درس مورد 

.))ي من نيس عالقه  
...))داشتم فكر مي كردم كه...ببين.من هم همون امتحان رو دارم:((گفتم  

...))واقعا خيلي.مگي،من ديگه بايد برم:((حرفم را قطع كرد و گفت  
در واقع قبول مي .شايد من نيروهايي داشته باشم:((ه حرفم گفتمدر ادام

بله،من نيروهايي دارم كه نمي دونم چه شكلي به دست آوردم و نمي .دارم...كنم
.))ولي به نظر مي رسه در من وجود داشته باشه.دونم چرا به من داده شده  

!)) ب رسونديببين مگي،تو تا همين جا هم به خانواده ي ما خيلي آسي:((جكي گفت  
اگه .چطوره كه من از نيروي خودم براي كارهاي خوب استفاده كنم...خوب:((گفتم

!))مي تونم كار هاي شيطاني انجام بدم پس بايد بتونم كارهاي و هم انجام بدم  
حاال همه ...همه چيز سردرگم و پيچيده شده...نمي دونم(:(جكي با بي حوصلگي گفت

.))طورمنم همين .از تو مي ترسن مگي  
ولي اگه فردا بتونم يه كار خوب انجام بدم چي؟مثال اگه بتونم از قدرت خودم ((

))استفاده كنم و تو در امتحان جبر نمره ي الف بگيري چي؟  
))معذرت مي خوام،چي؟:((جكي يكه خورد و گفت  

تمام نيروي خودم رو جمع مي .مي خوام فردا برات يه نمره الف بگيرم:((تكرار كردم
...))قول ميدم كه.ل ميدمقو.كنم  
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كه تمام نيروي خودت رو متمركز كني؟مثل امروز تو ناهار :((جكي حرفم رو قطع كرد
))خوري؟  
نمره ي الف توي امتحان مي  يكنه،تمام قدرتم را متمركز مي كنم و براي تو :((گفتم
.))گيرم  

...))اوه((  
رو براي تو خواهم من اين كار .من مي خواهم كه تو دوست من باقي بموني:((گفتم
و اگه موفق شدم،قول ميدي كه ديگه از من نفرت ...خواهي ديد.مطمئن باش.كرد

))نداشته باشي؟  
و گوشي را .))فردا مي بينمت...ببينم چي مي شه مگي...خوب:((دوباره او مردد شد

.گذاشت  
پشت ميز نشستم و در همان حال كه گوشي تلفن در دستم بود از پنجره به آسمان 

من،لحظاتي پيش،تعهد بزرگي را پذيرفته و قول بزرگي داده .شب خيره شدم سياه
ولي آيا مي توانستم آن را جامه ي عمل بپوشانم؟آيا واقعا مي توانم؟.بودم  
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 فصل بيست و دوم
 

نگاه هاي خيره ي بچه ها به خودم در .صبح روز بعد جكي را بيرون كالس جبر ديدم
وقتي از كنارشان رد شدم در گوشي با هم حرف مي .گرفتمطول راهرو را ناديده 

وچند تا از بچه ها را ديدم كه هنگام رو به رو شدن با من خود را عقب .زدند
.كشيدند،چنان كه گويي حامل يك بيماري مسري بسيار خطرناك باشم  

))آماده اي؟:((از جكي پرسيدم  
نمي ...من...معذرت مي خوام(:(تگف.طوري نگاه كرد كه انگار تاكنون مرا نديده است

جيلي بيچاره .تا اينجاش هم تو خيلي آسيب وارد كردي.دونم چه فكري بايد بكنم
اصال نتونست از تخت .دنده هاش خيلي درد مي كنه.امروز مجبور شد خونه بمونه

.))بيرون بياد  
من اصال قصد آسيب ...واقعا متاسفم:((نگاهم را به زير انداختم و زير لب گفتم

همه ي اينا مال .خواهش مي كنم حرفمو باور كن.ندن به جيلي يا تو رو نداشتمرسا
...))قبل از اون موقعي بود كه من بفهمم  

و .))بچه ها دارن نگامون مي كنن...بيا بريم:((جكي به سرعت حرفم را قطع كرد
.درون كالس گذاشت قدم به  

رو كه قول دادم انجام من اون كاري :((همان طور كه دنبالش مي رفتم زير لب گفتم
من مي تونم كار خوب هم .همه قدرتمو متمركز مي كنم و او وقت خواهي ديد.ميدم
.))بكنم  

جكي در همان رديف من،دو صندلي آن طرف .هر كدام از ما روي صندلي خود نشستيم
.تر نشست  

كوري هاسل،پسري كه صندليش كنار من قرار   وقتي روي صندلي خودم نشستم
سپس به طرف من دلّا .ا كه مي توانست صندلي خود را از من دور كردداشت،تا آنج
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امروز هم مي خواي كاري كني كه همه حالشون به هم :((شد و آهسته گفت
))بخوره؟  

من .ماجراي ديروز تقصير من نبود.رم نذارسر به سكوري اين قدر :((با ناراحتي گفتم
))و ميدوني؟ت...نمي دونم اين شايعات احمقانه از كجا شروع شده  

صاف روي صندلي خود نشست و وانمود كرد كه دارد كتاب جبر خود را .پاسخي نداد
.مي خواند  

سپس اوراق امتحاني را توزيع .خانم راجرز بچه ها را ساكت كرد.زنگ به صدا در آمد
.كرد  

مگي،امروز :((وقتي به ميز من رسيد،ايستاد و لحظه اي به من نگاه كرد و پرسيد
))حالت چطوره؟  

.))خوبم:((در حالي كه ورقه ي امتحان را از او مي گرفتم،جواب دادم  
به نظر مي رسيد كه مي خواهد سؤال ديگري از من .چند ثانيه ديگر به من نگاه كرد

.بپرسد؛ولي نپرسيد و به توزيع اوراق ميان بقيه شاگردان ادامه داد  
ال مي تونيد شروع حا:((گفت.وقتي اوراق را توزيع كرد و به طرف ميز خود رفت

.))اين امتحان خيلي سخته؛ولي براي پاسخ دادن،وقت كافي خواهيد داشت.كنين  
همه سرها روي اوراق .نگاهي به اطراف انداختم.سكوت سنگيني در كالس حاكم بود

يكي از دختر .صداي كشيده شدن مدادها روي كاغذ شنيده مي شد.امتحاني خم بود
.شته بود پاك مي كردورا كه نهاي كالس داشت با شدت چيزهايي   

اگر به همين زودي شروع به پاك كردن كرده پس حتما اسمش را :((با خودم فكر كردم
!))عوضي نوشته بوده  

.چشمانم را بستم و شروع به تمركز افكارم كردم  
او را در ذهن خود در حال پاسخ دادن به سؤاالت و نوشتن .روي جكي تمركز كردم

.ت مجسم كردمجواب صحيح تمام سؤاال  
.))جكي يك نمره ي عالي مي گيرد:((به خودم گفتم  
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تنها كاري كه بايد بكنم .داشتم ياد مي گرفتم كه چگونه اين نيرو ها عمل مي كنند
.اين است كه روي چيزي تمركز كنم و آن وقت،آن چيز به تحقق خواهد پيوست  

كي يك نمره ي عالي لذا سرم را پايين آوردم و چشمانم را بستم و آرزو كردم كه ج
...با تمام قدرت فكرم را روي او متمركز كردم...آرزو كردم.از امتحان جبر بگيرد  

يم داغ  يك بار ديگر پوست بازوانم شروع به سوزن سوزن كرد،دست ها.آري
...چنان داغ كه مي سوختند...شدند  

!صداي جكي را شناختم.با شنيدن فريادي كوتاه چشمانم را باز كردم  
صندلي آن طرف تر نگاه كردم و جكي را ديدم كه از صندلي خود باال جست و  به دو

...!))اوه،نه!...اوه:((زاري كنان گفت  
.خون سرخ روشني از بيني او جاري بود  

.خون روي ورقه ي امتحان او ريخت و از تي شرت زردرنگش به پايين سرازير بود  
خون از !))خون دماغ شديدي چه...آه:((خانم راجرز از پشت ميزش بلند شد و گفت

.هر دو سوراخ بيني جكي جاري بود؛همچون دو رودخانه ي سرخ براق  
جكي دستش را جلوي بيني خود گرفته بود اما اين كار خون دماغ او را متوقف 

چند ثانيه اي بيش طول نكشيد كه خون مشت او را پر كرد و از كناره هاي .نكرد
.دستش به پايين سرازير شد  

برو پيش ...زود باش:((جرز به طرف جكي دويد و آرنجش او را گرفت و گفتخانم را
اوه خداي !...عجله كن جكي.اون مي دونه چطور جلوي خونو بگيره!مسؤول بهداشت

!))من تا حاال چنين خون دماغي نديده بودم...من  
جكي با زنواني لرزان و در حالي كه همچنان دستش را جلوي بيني اش گرفته بود به 

.پشت سرش ردي از قطرات خون به جا گذاشت.ف در رفتطر  
شما به امتحان ادادمه بديد و ...بچه ها.من هم بهتره با تو بيام:((خانم راجرز گفت

.و به سرعت به دنبال جكي رفت!))هيچ كس هم حرف نزنه  
جكي جلوي در كالس ايستاد،رويش را برگرداند و به من اشاره كرد و فرياد 

.ط يك كلمهفق!))اهريمن:((زد  
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.بله فقط يك كلمه  
.اهريمن  

.و سپس او و معلم جبر از در بيرون رفتند  
!))چه منظره وحشتناكي...اوه:((يكي از بچه ها گفت  

.))بيچاره جكي:((ديگر گفت ييك  
من سرم را پايين انداختم و چشمانم را دوباره .سپس تمام كالس ساكت شد

ي صندليم را بگيرم تا ثبات خود را چنان مي لرزيدم كه مجبور شدم دسته ها.بستم
.حفظ كنم  

.قفسه ي سينه ام درد مي كرد.نفس در گلويم گره خورده بود  
.بله دريافتم كه من قادر به انجام كارهاي اهريمني هستم...اهريمن  

اما .من مي خواستم و سعي هم كردم كه به او كمك كنم.قصد من كمك به جكي بود
.ليدي ها استفاده شودنيروي من فقط مي تواند براي پ  

من تمام اين فجايع وحشتناك را بر سر .تر از همه،قادر به كنترل آن نيستم و مهم
!دوستانم آورده بودم چون قادر به كنترل نيروي خود نبودم  

سپس احساس كردم از پشت سر صداي يكي از پسرها را شنيدم كه چيزي گفت ابتدا 
.با صداي كم و سپس بلندتر  

و سپس صداهاي بيشتر و افراد .ن،چند تا از دخترها هم به صدا پيوستندو به دنبال آ
.بيشتري كه زمزمه مي كردند  

و در همان حال كه با حالي زار،وحشت زده و لرزان نشسته بودم،به نظر مي رسيد 
كه تمام كالس با ريتمي يكنواخت و صدايي آرام،همچون رعدي كه از فاصله بسيار 

.كردند دور شنيده شود زمزمه مي  
.آنها ي همه  
.آنها روي اوراق امتحاني خود دلّا شده و زير لب ريتم گرفته بودند ي        همه  

. ...اهـ ـ ريمن... اهـ ـ ريمن... اهـ ـ ريمن... اهـ ـ ريمن... اهـ ـ ريمن... اهـ ـ ريمن  
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 فصل بيست و سوم
 

.ن رفتمآن شب بعد از شام دوچرخه ام را سوار شدم و به طرف خانه گل  
آيا كس ديگري هم بود كه بتوانم با او .جاي ديگري را نمي شناختم كه بتوانم بروم

 صحبت كنم؟
مرا به داخل يك اتاق كوچك در كنار اتاق پذيرايي .گلن از ديدن من واقعا حيرت كرد

بيشتر شبيه كلبه ي شكارچياني بود كه در فيلم هاي قديمي نشان مي .دعوت كرد
صندلي ها و .يده از پوسترهاي بزرگ هنري با تصاوير ببر و فيل بودندديوارها پوش.دادند

يك .روكش صندلي ها از چرم قهوه اي تيره بود.مبل ها كهنه و درب و داغون بودند
.تفنگ شكاري لوله بلند باالي سر در به ديوار آويخته بود  

...))فكر كردم شايد تو...نمي دونم چه كار بايد بكنم:((گفتم  
رده بودم؟چرا به اينجا آمده بودم؟چه فكري ك  

.ناگهان همه چيز از ذهنم پريد و خود را بسيار سردرگم يافتم  
شاره از من دعوت كرد روي يكي از صندلي هاي چرمي درب و داغون  گلن با ا
ماجراي جكي رو :((در حالي كه روي صندلي مقابل مي نشست گفت.بنشينم
.))شنيدم  
ين كلمات برايم خيلي مشكل بود اما به ناچار ادامه گفتن ا...))و شنيدي كه:((گفتم
))و شنيدي كه همه منو متهم مي كنن؟:((دادم  

وسپس نگاهش را پايين ...))احمقانه س:(او با حركت سر تأييد كرد و زير لب گفت
مرتب شايعاتي درباره ي تو مي ...مگي:((آورد و  و به زمين دوخت و ادامه داد

بعد از اون واقعه ي سالن ...يعني...زننبچه ها حرف هايي مي .شنوم
.و حرف خود را ادامه نداد...))ناهارخوري  
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))حاال من چه كار بايد بكنم؟:((زاري كنان گفتم.مثل فنر از روي صندلي جستم  
ترسناكه ...اين مسأله اون قدر.نمي دونم چي بگم:((سرش را تكان داد و گفت

تو كه :((ا لحني ترديد آميز گفتسپس چشم هايش را روي من تنگ كرد و ب...))كه
))باليي سر من نمياري؟  

من ...ببين گلن.ترسناك ترين قسمت اون همينه...اما.البته كه نه:((آه بلندي كشيدم
و وقتي هم اتفاق مي افتن من .نمي دونم چرا اين حوادث وحشتناك اتفاق مي افتن

!))كنترلي روي اونا ندارم  
.گلن همچنان خيره به من مي نگريست  

من چطور مي تونم !من هيچ قصد آزار كسي رو ندارم:((با همان لحن زار ادامه دادم
اينو به ديگران ثابت كنم؟چطور مي تونم اين فكر رو از سر بچه هاي مدرسه در 

))بيارم كه من يه جادوگر پليد نيستم؟  
شون شايد اگر به بچه ها ن...شايد...نمي دونم:((گلن شانه اش را باال انداخت و گفت

و يا اگه به اونا نشون بدي كه حوادث بد هميشه ...كه تو آدمي معمولي هستي يبد
در اين صورت شايد پس از مدتي بچه ها .اون وقتايي اتفاق نمي افته كه تو اون جايي

.))اين شايعات رو فراموش كنن  
...))ولي.آره درسته:((لب پايينم را گاز گرفتم  

نمايشگاه !فهميدم:((اشد از جا جست و گفتمثل اينكه چيزي به خاطرش رسيده ب
!))حيوانات خانگي فردا برگزار مي شه  

))چي؟خوب،برگزار مي شه كه چي؟((  
اين نمايشگاه در تاالر انجمن برگزار مي شه و تقريبا همه بچه هاي مدرسه هم اونجا 

...))مگي،اگه تو اونجا بري و كمك كني.هستن  
جودي از من خواسته بود ...ر بود كمك كنممن قرا:((حرف او را قطع كردم و گفتم

...))ولي.كمكش كنم  
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اگه تو در نمايشگاه حيوانات خونگي كمك كني و هيچ !عاليه:((گلن هيجان زده گفت
نيفته،بچه ها شروع مي كنن به باور كردن اين كه تو اهريمني نيستي و  ياتفاق بد

.))يه آدم كامال معمولي هستي  
.))..آخه:((با لحني مردد گفتم  

ارزش امتحان رو !اين كار رو بكن مگي:((گلن دستم را گرفت و فشرد و گفت
!))چيزي نداري كه از دست بدي!برو اونجا و كمك كن!داره  
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 فصل بيست و چهارم
 

تاالر اجتماعات شهر ساختماني بلند با آجرهايي قرمز است كه از يك سالن ورزشي و 
از اين تاالر .شده و در كنار استخر عمومي سيدرابي قرار داردتأتر تشكيل  يك آمفي

چه ها معموال كم ب.معموال براي مهماني ها و گردهمايي هاي شهر استفاده مس شود
ولي گاهي من و دوستانم بدمان نمي آيد در جنگل هاي انبوهي كه .به آنجا مي روند

.گذار بپردازيمدر پشت ساختمان تا كيلومترها امتداد مي يابد به گشت و   
شنبه صبح زود از خواب بيدار شدم،يك شلوار خاكي رنگ و يك تي شرت كلفت 

پس از نوشيدن يك ليوان آب پرتغال و يك قطعه نان برشته،دوچرخه ام را .پوشيدم
وار شدم و در ميان مه نسبتا سرد صبحگاهي به آن طرف شهر به نمايشگاه س

.حيوانات خانگي رفتم  
دارك مقدمات كار به ه صبح خيلي زود به آنجا برسم تا بتوانم در تنقشه ام اين بود ك

وقتي داشتم دوچرخه ام را در محل مخصوص پارك دوچرخه ها در .جودي كمك كنم
.كنار ساختمان قفل مي كردم صداي گربه ها و پارس سگ ها را از داخل مي شنيدم  

بچه ها و حيوانات وقتي وارد سالن شدم ديدم كه سالن بزرگ و روشن ورزش پر از 
نم به نور خيره كننده سالن عادت اظر بودم تا چشمتهمان طور كه من.خانگي آنهاست

كند،گربه ها در قفس ها و جعبه ها،موش هاي سفيد،سنجاب ها و سگ هايي با اندازه 
يكي از پسرهاي همكالسي خودم يك مار چاق به رنگ .ها و رنگ هاي مختلف را ديدم

.ربند دور كمرش پيچيده بودسبز و زرد را مثل كم  
همگي در حال  بيشتر حيوانات به نظر نمي رسيد كه از بودن در آنجا خوشحال باشند

بچه ها با هم صحبت مي كردند و مي خنديدند و حيواناتشان را .سر و صدا كردن بودند
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تعدادي كارگر با يونيفرم آبي در قسمت جلوي سالن .به رخ همديگر مي كشيدند
.كردن يك سكو و نصب ميكروفن بودند مشغول بر پا  

او سرش خيلي .با نگاهم به دنبال جودي گشتم و باالخره او را در آن طرف سالن ديدم
در اين .شلوغ بود و دائم از پيش يك گروه از بچه ها به نزد گروه ديگر مي رفت

فا لط!...تمام گربه ها كنار اين ديوار:((لحظه به ديوار جلو اشاره كرد و فرياد زد
!))حيواناتتونو پيش خودتون نگه داريد  

))داوري ها چه موقع برگزار مي شه؟:((يك دختر با صدايي بلند از جودي پرسيد  
.پاسخ جودي در ميان غرش شديد دو سگ نسبت به هم يكديگر محو شد  

لطفا !حيواناتتونو آروم نگه داريد.خواهش مي كنم!...خواهش مي كنم:((جودي گفت
!))قسمت و سگ ها اون ديوار همه گربه ها اين  

صداي سوت كركننده اي از .يكي از مردها در حال امتحان كردن ميكروفون بود
گ ها شد و آنها در حالي كه پارس مي سصدا باعث تحريك .ميكروفون به گوش رسيد

.كردند و مي غريدند سعي داشتند گردن هايشان را از قالده ها آزاد كنند  
!))قطعا به كمك من احتياج دارد جودي:((با خود فكر كردم  

از ميان جمعيت و قفس ها و جعبه هاي محتوي حيوانات مختلف سعي داشتم راهي 
.به سمت او باز كنم كه ناگهان با مشاهده گربه اي كه مي شناختم،ايستادم  

گربه .پالمر به گونه اي از پيش كسي كه قرار بود او را نگه دارد فرار كرده بود!پالمر
چشمان زردش روي قفسي بر روي زمين كه پر از .ي كردن عرض سالن بوددر حال ط

.موش هاي سفيد بود،قفل شده بود  
.پشت گربه در همان حال كه آماده حمله به موش مي شد باال آمد  

و به سرعت به سمتش رفتم و او را در ميان بازوانم از !))رپالم...نه:((فرياد زدم
.زمين بلند كردم  
ي از ناخوشنودي سر داد و سعي كرد با پنجه هايش به من چنگ بزند پالمر فريادي ناش

.ولي من او را از بدنم دور نگه داشتم  
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در همان حال كه گربه را در آغوش داشتم به سمت جودي دويدم و فرياد 
...))اون!پالمر داشت ول مي گشت...جودي:((زدم  

.صداي من به طرفم چرخيد جودي با شنيدن  
و در حالي كه گربه را به طرف او مي !...))اينم گربه ات...ياب:((نفس زنان گفتم
.))من اومدم كمكت كنم...من:((گرفتم افزودم  

در حالي كه .ولي بر خالف انتظار من،جودي با فريادي خشم آگين از من استقبال كرد
به گربه ي !...اون گربه رو بده به من:((پالمر را از دست من قاپ مي زد فرياد كشيد

!))ما تو رو اينجا نمي خواييم!از اينجا برو بيرون!برو بيرون!نزن من دست  
.در حالي كه مي لرزيدم عقب عقب رفتم  

.تمام بچه ها ايستاده بودند و به من نگاه مي كردند  
.سكوتي سنگين بر سالن حكمفرما شد  

برو !تو اهريمني هستي!...برو بيرون!...برو بيرون:((جودي با تمام وجود فرياد زد
!))رونبي  

!))اين كار رو نكن...خواهش مي كنم!...نه:((فرياد زدم  
.حاال همه حاضران در سالن در سكوت به من خيره شده بودند  

!))تو شيطاني...مگي،:((جودي فرياد زد  
چنانكه گويي گربه .همان طور كه پالمر در دست هاش بود او را به سمت من گرفت

برو !...ما تو رو اينجا نمي خواييم:((ودرا آماده حمله كردن به من مي كند و افز
!))بيرون!...بيرون  

هر طور بود .زانوانم چنان شديد مي لرزيدند كه به سختي مي توانستم قدم بردارم
.نفسم همراه با هق هق هاي بلند بيرون مي آمد.عقب عقب به در سالن رسيدم  

آنهايي مي همه ي ...همه ي بچه ها.همه ي آن چشم ها به من دوخته شده بودند
ترس از ...با چشماني آكنده از ترس...شناختم با نگاه هاي سرد به من زل زده بودند

.من  
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همه ي آنهايي كه مي ...همه.ال معلوم بود كه آنها از من نفرت دارندمبرايم كا
.شناختم  

.بيش از آني كه بتوانم تحمل كنم.اين بيش از حد توان من بود  
مي رفتم كه ناگهان ايستادم و با دست جودي را همين طور عقب عقب از در بيرون 

!))تو نبايد اين كار رو مي كردي!... جودي!...جودي:((نشانه گرفتم و فرياد زدم  
ي  با مشاهده ي شعله.دست هايم شروع به گرم شدن كردند.بازوهايم سوزن سوزن شد

.وردمقرمز رنگ درخشاني كه از نوك يكي از انگشتانم بيرون جهيد از وحشت يكه خ  
.جرقه ها از دست هاي من بيرون مي جهيدند.صداي يك جرقه ي الكتريكي را شنيدم  

در ميان حيرت و ناباوري خودم هر دو دستم را ـــ در حالي كه شعله هاي بلند خشم 
.از نوك انگشتانم بيرون مي جهيد ـــ باال آوردم  

.فريادها و جيغ هاي ناشي از ترس سراسر سالن را پر كرده بود  
.و سپس صداي جيغ ها در ميان ناله و غرش حيوانات خفيف شد  

.و سعي داشتند قالده هاي خود را پاره كنند سگ ها مي غريدند  
وحشتناك ترين ...گربه ها شروع به غرش كردند،غرش هايي بلند و حاكي از خشم

 مثل هوايي كه با فشار از دهانه...مثل ريزش آبشار...صدايي كه تا كنون شنيده بودم
!صداي وحشت و مرگ...صداي هيس مانند شيطان.دكنك خارج مي شوداب  

و سپس هنگامي كه گربه ها نعره زنان و غرش كنان شروع به چنگ زدن به قفس 
.هاي خود مي كردند،افتان و خيزان عقب رفتم  

رو به رويم چشمان يك گربه ي سياه مي درخشيد كه با فريادي تقريبا انسان گونه 
وسپس دندان هاي تيزش را در پاي او فرو .در صورت صاحبش كشيدپنجه ي خود را 

.كرد  
دختر در حالي كه  از وحشت مدام جيغ مي كشيد ديوانه وار دست ها و پاهايش را 

.تكان مي داد تا گربه را از خود دور كند  
در يك سمت ديگر يك توله سگ كوچك كه دهانش كف كرده و چشمانش ديوانه وار در 

.ند،سرش را به عقب پرت كرد و غرشي خشم آگين سر دادحدقه مي چرخيد  
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!...))خداي من!...آه نه:((زير لب زمزمه كردم  
.يك مار به دور كمر يك دختر پيچيد و شروع به فشار دادن كرد  

دختر در حالي كه ديوانه وار تنه ي مار را با هر دو دست چسبيده بود نوميدانه جيغ 
.ريبا بند آمده بودصورتش سرخ شده ونفسش تق.مي كشيد  

موش هاي سفيد جير جير كنان دم ها كلفت صورتي رنگ خود را همچون شالق پشت 
.سرشان تكان مي دادند و در كف سالن به اين طرف و آن طرف مي رفتند  

دندان هاي تيزشان تكه هاي .دو سگ غران وحشي شده و به يكديگر حمله كردند
ز خون سرخ روشن روي زمين محلي كه پوست و موي يكديگر را كند و حوضچه اي ا

.آنها با يكديگر درگير بودند تشكيل شد  
آرامي مي كردند و مي  گربه ها به صاحبانشان پنجه مي كشيدند و سگ ها مرتب نا

.غريدند  
بچه ها جيغ مي كشيدند و از سر و كول هم باال مي رفتند و هر كس سعي داشت 

.دهد زودتر خود را از دست حيوانات خانگي نجات  
.دست هايم همچنان مي سوختند و از نوك انگشتانم جرقه هايي بيرون مي جهيد  

جودي را ديدم كه پشتش به ديوار رو به رو بود و دست هايش را به هوا بلند كرده 
.دهانش به فريادي بي پايان از ترس باز مانده بود.بود،چنانكه گويي تسليم شده است  
!...))جودي!...جودي:((دمبه طرف او اشاره كردم و صدايش ز  

آنها از درگيري هاي پر .در كمال حيرت و ناباوري تمام حيوانات به طرف من برگشتند
شان رها  زده  سر و صدا و خشم آگين خود دست كشيدند و خود را از صاحبان وحشت 

.كردند  
دور .تمام جانوران برگشتند و چنان كه گويي فرماني را اطاعت مي كنند،جلو آمدند

سينه ها باال و پايين مي رفت .حلقه اي تنگ از انواع جانوران غران.دي حلقه زدندجو
.و چشم ها از خشم مي درخشيدند  

.حيوانات شروع به تنگ كردن حلقه ي اطراف جودي كردند  
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همه آنها سرهايشان را پايين انداخته و كمرهايشان را باال گرفته بودند و چانه هايشان 
.حمله به او بودند به هم مي خورد و آماده  

.دريافتم كه آنها قصد حمله به او را دارند  
.همه اينها تقصير من بود.آنها مي رفتند كه او را بكشند  

 چه مي توانم بكنم؟چه بايد بكنم؟
فقط ...اگر من آنجا را ترك مي كردم،شايد.بايد از آنجا مي رفتم.ناگهان فهميدم

.و جودي نجات مي يافتحيوانات به حال عادي بر مي گشتند ...شايد  
لذا دور خود چرخيدم و در حالي كه مي لرزيدم،افتان و خيزان و با فكري مغشوش از 

.در بيرون زدم و شروع به دويدن كردم  
دم و در آن صبح خنك كه هنوز مه گرفته و خاكستري بود شروع ماز ساختمان بيرون آ

م و ضلع ساختمان را از محوطه پاركينگ و محل دوچرخه ها گذشت.به دويدن كردم
.طي كردم  

به سمت تاريكي و امنيت زير درختان .به جنگل و به ميان درختان انبوه آن پناه بردم
شاخه ها و برگ ها خشت زير كفش هايم مي شكستند و صدايشان را .پاييز زده دويدم

.مي شنيدم  
كوتاه در ته هاي ودر ميان مسير پيچ و خم دار و پر از خار در ميان درختان كهن و ب

آنقدر دويدم ...بدون آنكه بدانم به كجا مي روم...مي دويدم.هم پيچيده پيش مي رفتم
.تا ديگر قادر به شنيدن فرياد ها و ناله هايي كه از ساختمان مي آمد نبودم  

.ايستادم تا نفسي تازه كنم.وسپس درست پشت خطي از بوته هاي شمشاد ايستادم  
متوجه شدم كه .پشت سر نزديك مي شدند شنيدموصداي گام هاي سريعي را كه از 

آنها مي آمدند تا انتقام خود را از من .بچه ها ي توي سالن در حال تعقيب من هستند
!بگيرند  
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 فصل بيست و پنجم
 

آستين .در حالي كه به سختي نفس مي كشيدم پشت بوته هاي شمشاد قايم شدم
.ز برگ خزان زده ي نيمه خيس بودزمين پوشيده ا.هايم به خار هاي درخت گير كرد  

.نمي توانستم از نفس نفس زدن پر سر و صداي خود جلوگيري كنم  
آيا كسي مرا ديده است؟.به صداي پاها بيشتر دقت كردم  

كنند؟ اگر مرا بگيرند مي خواهند با من چه كار   
.احساس مي كردم قفسه ي سينه ام مي خواهد منفجر شود.پهلويم تير مي كشيد  

.ي برگ هاي معبر را نگاه كردماز ال  
تو ...گلن:((ـــ اسم او بيشتر به صورت زمزمه اي خشك از گلويم خارج شد!))گلن((

))تنها هستي؟  
.از جا بلند شدم.قلبم به شدت مي تپيد.از ديدن او خوشحال شدم  

در حالي كه پراپايم .كاپشن لي او درهنگام دويدن همچون بال هاي پرنده در اهتزار بود
...))شنيدم كه...تو حالت خوبه؟:((برانداز مي كرد پرسيدرا   

كار خيلي .من اهريمني هستم...گلن!وحشتناك بود...آره:((با لحني زار گفتم
حاال ديگه .من ديگه هيچ وقت نمي تونم پيش اونا برگردم.وحشتناكي از من سر زد

!))زندگي براي من تموم شده.هيچ دوستي ندارم...هيچ  
.))سعي كن آروم باشي مگي...هيس:((بش گذاشت و گفتانگشتش را روي ل  

نمي !هيچ وقت.چطور مي تونم؟من ديگه هيچ وقت آروم نمي گيرم:((با گريه گفتم
يك طرد شده ي !يه موجود مطرود.فهمي گلن؟حاال ديگه من تنهاي تنها هستم

!))اهريمني  
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!))هستم من هنوز دوست تو...مگي:((انگشتش را همچنان روي لبش نگه داشته بود  
...))ولي...ولي:((با لحني اعتراض آميز گفتم  

.))تو و من عليه همه ي اونها...حاال ديگه من هستم و تو:((گلن با لحني آرام گفت  
...))دوستانم جكي،جودي و جيلي...ولي دوستانم:((با صدايي نجوا گونه گفتم  

منقبض عضالت صورتش .حالت چهره ي گلن تغيير كرد،چشمانش به سردي گراييد
.))هر باليي كه سرشون اومد حقشون بود...اونا حقشون بود:((با عصبانيت گفت.شد  

از تغييري كه در صداي او به وجود آمده بود و از .آب دهانم را به سختي قورت دادم
.سردي حالت چهره اش شوكه بودم  

...))ولي گلن((  
ن بود هر چي سرشون اومد حقشو.اونا خيلي عوضي هستن:((او با خشم گفت

شكر كه از دستشون .تو هم بايد همين رو بگي مگي.از دستشون راحت شدم.مگي
.))راحت شدي  

اون دخترا براي زماني خيلي خيلي طوالني .تو اشتباه مي كني...نه:((معترضانه گفتم
...))دوست من بودند و  

هر سه ي اونا بي رحم و نامهربون :((گلن بي اعتنا به حرف هاي من ادامه داد
))نديدي چقدر حسوديشون مي شه؟.و نسبت به تو هم حسوديشون مي شه هستن  

...))اونا.نه،اصال حقيقت نداره:((به سرعت جواب دادم  
باور كردني نيست .اونا هميشه به تو حسوديشون مي شده:((گلن حرفم را قطع كرد

...))اونا هيچ وقت دوست تو نبودن،هيچ وقت.كه چقدر نسبت به اون ها كور هستي  
مي ديدم كه دندانهايش را به هم .اي لحظه اي كوتاه چشمان خشمگينش را بستبر

.مي ساييد  
.وقتي چشمانش را باز كرد بيش از پيش عصباني به نظر مي رسيد  

تو هيچ وقت نبايد به اون سه :((در حالي كه سرش را به طرفين تكان مي داد گفت
ميدوني .ت قابل اعتماد نيستناونا هيچ وق.باور كن...هيچ وقت...تا اعتماد مي كردي
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مگي؟شرط مي بندم جكي خودش گردنبند رو توي كمد تو گذاشت تا تو رو خراب 
.))كنه  
))چي؟((  

موجي از ترس سراپايم .ناگهان نفس در سينه ام بند آمد و يك قدم به عقب برداشتم
.را فرا گرفت و تمام بدنم شروع به لرزيدن كرد  

ا راجع به گردنبند جكي خبر داري؟من كه هيچ وقت از كج...تو!...گلن:((فرياد زدم
.))حرفي در اين باره به تو نزده بودم  
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 فصل بيست و ششم
 

باالخره جواب .چشمان گلن بدون اينكه پلك بخورد در چشمان من دوخته شده بودند
.))ما عليه همه اونها... چه تفاوتي مي كنه؟حاال ديگه تو هستي و من:((داد  

))ولي تو چطوري از اين ماجرا خبر داشتي؟:((سؤالم را تكرار كردم  
گلن از وجود گردنبند در كمد من خبر .افكار گيج كننده اي در مغزم دور مي زدند

هميشه درست بعد از هر واقعه ي وحشتناكي كه رخ ...و او هميشه حاظر بود.داشت
.مي داد پيدايش مي شد  

پس :((نجواكنان گفتم.نتوانستم جلوي كلماتم را بگيرمنفسم به شماره افتاده بود،ولي 
!))اين تو بودي،مگه نه؟اين تو هستي كه اهريمني هستي  

در ميان حيرت و ناباوري من،گلن سرش را به عقب پرتاب كرد و خنديد؛قهقهه اي 
آيا تو فكر كردي كه واقعا قدرتي !البته كه من بودم:((باالخره گفت.سرد و جنون آميز

))داري؟  
دست هايم مي .من هر بار احساس عجيبي بهم دست مي داد...آره ـــ آ:((جواب دادم

.))فكر مي كردم كه نيروي خاصي دارم.شعله هايي رو احساس مي كردم.سوختن  
من .همه اش مال من بود...اصال و ابدا:((گلن با خنده اي بيمار گونه و زشت گفت

و .))تو هيچ قدرتي نداري...مگي.قسمتي از قدرت خودم رو در اختيار تو مي ذاشتم
تو فقط يه دختر معمولي :((سپس لبخند از صورت او محو شد و با لحني تلخ گفت

.))تو از جنس من نيستي.يه دختر معمولي و متوسط...هستي  
آنقدر به او خيره شدم تا در تيرگي بوته ها و .با تمام وجود به او خيره شده بودم

.درخت ها كم رنگ شد  
قبل از .ماجراي روز تولدم را به ياد آوردم و كارناوال را.زي به يادم افتادناگهان چي

او به شوخي دست مرا هم .اينكه وارد چادر فالگير شويم گلن با من دست داده بود
.بوسيده بود  
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.و اين همان دستي بود كه فالگير ديده بود  
امواج اهريمني  اين!دوشيزه اليزابت آثار اهريمني گلن را روي دست من خوانده بود

او بود كه فالگير حس كرده بود؛چون گلن دست مرا گرفته و آثار اهريمن وجود خود را 
.شيده بود روي آن پا  

قبل از آن در سر راهم به ...و در مجتمع تجاري هم وقتي به زن فالگير برخوردم
.مجتمع و درست قبل از مالقات با دوشيزه اليزابت، گلن دست مرا فشرده بود  

اهريمن من نبود كه دوشيزه اليزابت در دستم مي خواند،چون هر دوبار،او اهريمن  اين
!گلن را ديده بود  
چشمان گلن در نور رو .سايه هاي درختان بر روي ما درازتر شده بودند.آسمان تيره شد

حاال !مگه نه...تو داري كشف مي كني:((با صدايي آرام گفت.به افول مي درخشيدند
مي فهمي،مگه نه؟مي .كه من چه شكلي ترتيب همه چيزو دادم داري كشف مي كني

.))فهمي كه چرا ناچار بودم حساب اون سه تا خواهر رو كف دستشون بذارم  
به خاطر اون كاري كه جكي جلوي همه مدرسه روي صحنه با تو كرد؟به :((پرسيدم

اون  خاطر اون لباس تارزان؟چون هيچ يك از اون ها دست از شوخي كردن با تو در
))مورد برنداشت؟  

.ت با سر حرفم را تاييد مي كرد و او تمام مد  
ماشين چمن زن تو كنترلش از ...ولي ماجراي ماشين چمن زني چي؟...ولي:((پرسيدم

.))دست رفت و به درخت خورد و كم مونده بود كه پات قطع بشه  
مي .ادمكلك خوبي بود،نه؟اون يكي تقلبي بود و خودم ترتيبش رو د:((گلن خنديد

مي خواستم همه فكر كنن كه تو داراي نيروي .خواستم همه فكر كنن كه كار توست
در اون صورت من مي تونستم انتقام خودمو از اون سه تا خواهر .اهريمني هستي

در اين لحظات،بسيار هيجان زده و راضي !))بگيرم و همه تو رو مقصر مي دونستن
حاال ديگه تو واقعا به كمك ...مگي:((امه داداد.از كاري كه كرده بود به نظر مي رسيد

ولي من مي تونم به تو قدرت .تو قدرتي نظير آنچه من دارم نداري.من احتياج داري
.))فقط با يه تماس.من مي تونم قدرت خودمو با تو تقسيم كنم.بدم  
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.دستش را به طرف من آورد  
من فقط مي ...گلن من هيچ قدرتي نمي خوام!من اونو نمي خوام!...نه:((فرياد زدم

...))خوام  
با چشماني درخشان در آن .به نظر مي رسيد كه صداي اعتراض مرا هم نمي شنود

فقط من و تو عليه همه ...حاال ديگه فقط من هستم و تو:((نور وهمناك گفت
.))اونها  

بيا به من ...بيا و در قدرت من سهيم شو...بيا:((دستش را به طرفم دراز كرد و گفت
ما به اون خواهرا .دوباره دست بده،مگي،چون حاال فقط تو هستي و من.دست بده
.))يم و حقشون رو كف دستشون ميذاريم نشون ميد  

!))من اين كار رو نمي كنم!...نه:((دوباره فرياد زدم  
در حالي كه چشمانش به شدت مي درخشيدند با يك حركت سعي كرد دست مرا 

.بگيرد  
پايم به يك شاخه ي شكسته روي زمين گرفت و .دماما من با يك چرخش از او دور ش

.اما تعادل خود را حفظ كرده و شروع به دويدن كردم.نزديك بود زمين بخورم  
!))تو نمي توني از اون فرار كني:((از پشت سر صدا زد  

احساس كردم نيرويي قوي مرا از رفتن باز مي دارد و .و ناگهان آه از نهادم بلند شد
.به عقب هل مي دهد  

براي اينكه .و با مشت هايم به ديوار نامرئي جلويم مي كوبيدم!))ـه  نـــ:((فرياد زدم
به طرف زمين دال شده .به عقب رانده نشوم پاشنه هايم را در خاك نرم فرو كردم

.بودم و با تمام قدرت به ديواري كه قادر به ديدنش نبودم فشار مي آوردم  
.به صورت يك زنداني...ا نگه داشته بودولي او با استفاده از نيروي عجيبش مر  

ي اتكاي بدنم را هرچه پايين تر بياورم و با چرخش از بند قدرت او  سعي كردم نقطه
.ولي ديوار نامرئي همه اطرافتم را گرفته بود.آزاد شوم  

!))نمي توني...تو نمي توني فرار كني!من به تو هشدار داده بودم...مگي:((گفت  
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ي خشك در روي زمين به حركت در آمدند و به سمت من و در آن لحظه برگ ها
توده هاي برگ هاي خزان زده ي مرطوب مي چرخيدند و همچون .يورش آوردند

دانه هاي خاك به صورتم مي .گردبادي از زمين بلند مي شدند و بر من فرود مي آمدند
.شاخه ها و ساقه ها ي شكسته پاها و كمرم را لمس مي كردند.خورد  

.))خواهش مي كنم بس كن!بس كن:((ن گفتمزاري كنا  
چرخش ساقه ها و برگ هاي خيس متوقف شد و آرام جلوي پايم به زمين ريختند و در 

يي را شنيد كه شتاب زده در مسير  همان حال كه بر زمين فرود مي آمدند،صداي پاها
.پرپيچ و خم به طرف ما مي آمدند  

فته شانه به شانه ي هم به طرف ما سه نفر با چهره هاي مصمم و اخم هاي درهم ر
مي آمدند و در همان حال مشت هاي گره كرده ي خود را به سمت من تكان مي 

چنان خشمگين بودند كه مي ...بسيار عصباني...آنها خواهران سه جيم بودند.دادند
فتم كه گير  دريا.توانستم عصبانيتشان را از چهره ها و گام هاي مصمم آنها بخوانم

.ام  افتاده  
در پشت سرم گلن قرار داشت كه با نيرويي اهريمني خود مرا در جايم ميخكوب 

كرده بود و در پيش رو،سه دختري پيش مي آمدند كه از شدت خشم در حال انفجار 
چه بايد بكنم؟...گير افتاده بودم.بودند  
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 فصل بيست و هفتم
 

ز ميان درختان به سمت ما با چشماني وحشت زده به سه خواهر نگاه مي كردم كه ا
جكي با آن موهاي بلند كه پشت سرش در اهتزار بود و گردنبند شيشه اي .مي آمدند

كه روي گلويش باال و پايين مي افتاد و جودي با آن لباس هاي پاره و كثيف ولي زنده 
.و شاداب در وسط قرار داشت و از چشمانش خشم فرو مي باريد  

موي .راه مي رفت سعي داشت همپاي آنها بدودجيلي در حالي كه با يك عصا 
و صورت سفيد او را زيباتر از هميشه جلوه گر .طالييش شانه هايش را پوشانده بود

.مي ساخت  
تا همين چند روز پيش آنها بهترين دوستان من بودند :((با ناراحتي با خود انديشيدم

...))ولي حاال  
هر سه ي آنها معتقدند كه من .تباه كردامحاال آنها فكر مي كنند كه من زندگي آنها را 

.سعي دارم آنها را نابود كنم  
.و به همين دليل دارند به سراغم مي آيند  

.در چنگ آنها خواهم بود...و تا لحظاتي بعد  
اين كالم را با !))قبول مي كنم:((نفس عميقي كشيدم و رو به گلن كردم و گفتم

.نزديك تر مي شدند هران را ديدم كهسپس از روي شانه،خوا.صداي خيلي آرام گفتم  
.))باشه من و تو...قبول مي كنم گلن:((نجواكنان گفتم  

اجازه بده بخشي .در قدرت تو سهيم مي شوم:((و گفتم كردم زدستم را به طرفش درا
!))از قدرت تو را در اختيار بگيرم  

مت كامال احساس مي كردم كه ديوار نامرئي در حال محو شدن است يك گام به س
.من دوباره مي توانستم حركت كنم...سپس گامي ديگر.گلن برداشتم  

جدي؟به من كمك مي :((گفت.نگاه او در چشمانم خيره شده بود و آنها را مي سوزاند
))كني اونا رو براي هميشه نابود كنم؟  
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من مي .آره،عجله كن...آره:((در حالي كه دستم را به طرفش دراز مي كردم گفتم
!))زودباش!چيزي نمونده به ما برسن.رو دوباره به دست بيارم خوام اون قدرت  

و آن را محكم .دستش را به طرف من دراز كرد و دستم را گرفت.يك قدم به جلو آمد
.فشار داد  

!))واقعا متشكرم...بله!از تو متشكرم:((با خوشحالي گفتم  
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 فصل بيست و هشتم
 

!))اونجان...اوناهاشن:((فرياد زدجكي به سمت ما اشاره كرد و   
جيلي خسته و نفس زنان از كشيدن خود در مسير جنگلي با چوب زير بقل فرياد 

...))مگي:((زد  
من دستم را ـــ همان دستي را كه گلن فشار داده بود ـــ باال آوردم و با لحني هشدار 

!))بهتون هشدار ميدم،جلو نياييد!عقب بايستيد:((دهنده گفتم  
!))نزديك بود اون حيوونا من رو بكشن!اين كارا بايد متوقف بشه:((فرياد زدجودي   

به سمت گلن برگشتم !))همين حاال...اين اوضاع بايد تموم بشه.بله:((تكرار كرد يجك
!))اهريمن هنوز شروع نكرده:((گفت.و خنده ي موزيانه اي را در صورتش ديدم  
من نبودم،بلكه !ي اينا كار گلن بودهمه :((به طرف سه خواهر برگشتم و فرياد زدم

!))اون از من استفاده مي كرد...اون!اونه كه از قدرت اهريمني برخورداره!گلن بود  
بله همه ي !...بله:((گلن در حالي كه سينه اش را با غرور جلو داده بود فرياد زد

ولي من كاري كردم كه شما !نيروي فوق العاده ي من!قدرت من!اينها كار من بود
!))من شما رو وادار كردم باور كنين.اور كنيد دوستتون اهريمنييهب  

مي .ولي منتظر واكنش آنها نماندم.شوك و حيرت را در چهره ي سه خواهر مي ديدم
روي پاشنه چرخيدم و رو در روي .دانستم كه بايد هر چه سريع تر دست به كار شوم

تمام فكرم را متمركز .دادمدستم را باال آوردم و رو به او حركت .گلن قرار گرفتم
دست هايم شروع به سوختن .بازوانم شروع به سوزن سوزن شدن كردند...كردم
...كردند  

غافلگير شده بود و وقتي براي مقابله به مثل .گلن فريادي از سر حيرت سر داد
و سپس شروع به چرخيدن كرد ـــ همچون فرفره به دور خود و روي يك پايش .نداشت

!))هي،بس كن:((كاري كه توانست انجام دهد اين بود كه بگويد تنها.مي چرخيد  
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سعي كرد انگشت خود را به سمت من نشانه برود و از قدرت خود براي متوقف كردن 
.من استفاده كند  

چنان سريع كه از زير پايش ابري از خاك و .ولي من او را واداشتم سريع تر بچرخد
.برگ هاي خزان زده به هوا برخاست  

از دست و .از اينكه نيروي خود را با من تقسيم كردي متشكرم...گلن:((زدم فرياد
!))دلبازي تو خيلي تشكر مي كنم  

هر لحظه باال و باالتر مي .و او را از زمين كندم...و سپس تمركز خود را بيشتر كردم
...تا باالترين شاخه هاي درختان اوج گرفت...رفت  

در ميان گردبادي از شاخ .وا را مي شكافتدر همان حال كه مي چرخيد دست هايش ه
.و برگ و خاك هر لحظه بر سرعت او افزوده مي شد  

...روي آن فكر تمركز كردم.و سپس فكري به خاطرم رسيد  
او با شكم روي زمين فرود آمد و مثل توپ .گلن را با سرعت به سمت زمين راندم

.چند بار باال و پايين رفت  
انگشتانم را به .ي انجام دهد دوباره تصميمم را عوض كردمو قبل از اينكه بتواند حركت

تا اينكه به يك موش ...و كوچكتر شدن او را تماشا كردم...و كوچك.طرف او گرفتم
پنجه هاي كوچكش خاك را مي .خرماي ريز با نوار هاي قهوه اي و سفيد تبديل شد

نه ي فرو افتاده با چشمان گرد و سياهش يكي دوبار به من نگاه كرد و سپس ت.ساييد
.ي درختي را دور زد و زير بستري از برگ هاي خزان زده ناپديد شد  

باالخره دست هايم را پايين آوردم و در كنارم قرار دادم و دوباره شروع به نفس 
.كشيدن كردم  

))بهش كلك زدي؟:((جكي به طرفم دويد و مرا در آغوش گرفت  
.دم با سر جوابش را دا  

ديگه تموم شد؟ترس و نگراني تموم شد؟ببينم هميشه گلن بود حاال :((جودي پرسيد
))كه اين كار را مي كرد؟نيروي اهريمني گلن؟  

.))او از من استفاده مي كرد...بله:((زير لب گفتم  

IRK
IDS.IR



 

  هرگونه كپي برداري از اين اثر خالف اصول اخالقي مي باشد
 

و سپس هر چهار نفر يكديگر را در آغوش كشيديم و در ميان خنده و گريه از يكديگر 
.ر خواستيم  عذ  

مي تونم از بين رفتن نيرو رو :((اق سينه كشيدم و گفتمباالخره آه بلندي از اعم
.))من دارم دوباره احساس طبيعي خودمو به دست ميارم.احساس كنم  

قبل از اينكه تمام قدرتت رو از دست بدي يه كاري !صبر كن...آه نه:((جكي فرياد زد
!))بكن  

))چي؟چه نوع كاري؟:((حيرت زده پرسيدم  
))تغيير بدي؟مي توني نمره ي جبرمون رو ((  

تمام قدرتم را به كار ...خنديدم و سپس چشمانم را بستم و شروع به تمركز كردم
...بردم  

هر چهار نفرمون در ليست شاگردان ممتاز ...حدس بزنيد چي شد:((سپس به آنها گفتم
!))قرار گرفتيم  

 
 

4تاالر وحشت شماره ي        
دروغگو،دروغگو                                

 
.ر همان حال كه به پشت فرو مي افتام،صداي خنده ي زنگ داري در گوشم پيچيدد  

.و ايستادم.به محض فرود آمدن بر زمين،به سرعت چرخي زدم و از جا جستم  
.و با عصبانيت به جيك خيره شدم  

))اينجا چه كار مي كني؟:((با صدايي خشك فرياد زدم  
چشمانش از شدت هيجان در آن نور كم .فتد                 سؤالم باعث شد كه جيك بيشتر به خنده ا

او هميشه از پشت سرم مي آيد و شانه .او عاشق ترساندن من است.مي درخشيدند
.هايم را مي گيرد و يا توي دلم پخ مي كند  
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تو اينجا بيرون :((شانه هايش را گرفتم و در حالي كه تكان مي دادم دوباره پرسيدم
))چه كار مي كني؟  

.))تو رو ديدم كه داري مياي.((گسترده تر شد لبخندش  
مامان كي به خونه رسيد؟ميدونه كه :((شانه هاي كوچكش را محكم تر فشار دادم

))من بيرون رفتم؟  
.))شايد هم نگفته باشم...شايد من بهش گفته باشم...شايد:((جواب داد  

))باالخره كدوم يكي؟:((با لحني تحكم آميز پرسيدم  
!))الزم بشه خودت كشف كني شايد:((جواب داد  

گوش :((جلوي تي شرت او را صاف كردم و با لحني مهربون گفتم.دستم را شل كردم
...))من.كمكم كن بيام تو...كن جيك  

پنجره ي اتاق ناهار خوري باز شد و مامان سرش را از پنجره بيرون 
!))باالخره پيدات شد...س را:((آورد  

يش از حد كشيد،مي توانستم بگويم كه واقعا از طريقه ي اداي اسمم كه آن را ب
.عصباني است  

و پنجره را چنان محكم كوبيد كه .))هر دو تا تون،همين اآلن...بياين تو:((گفت
.ي آن لرزيد شيشه  

كجا تشريف ...خوب جناب راس س س:((او دست به كمر در آشپزخانه منتظر ما بود
))داشتيد؟  

.))هيچ جا...ا:((جواب دادم  
))ي هيچ جا تشريف داشتيد؟جنابعال((  

.))آره:((گفتم  
.جيك خنديد  

كجا .وقتي من اومدم تو خونه نبودي.((نگاه مامان در نگاه من دوخته شده بود
))بودي؟  
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مقصودم اينه كه به مهموني ماكس .اوني كه شما فكر مي كنيد نيست...ا:((گفتم
.))نرفتم  

!))چرا رفتي:((جيك فضولي كرد  
))ب،پس كجا رفتي؟چرا لباس شنا پوشيدي؟و چرا خيسه؟خيلي خو:((مامان پرسيد  

فقط ...جيك مشغول تماشاي ويديو بود و منم خيلي گرمم شده بود...ميدوني...ا((
دارم راس .رفتم بيرون يه كمي خنك بشم و يه كمي هم توي استخر شنا كردم

ور  ميدونستم كه تنبيه شده بودم و بايد خونه مي موندم لذا همين جا دور و.ميگم
.))استخر پرسه زدم  

.جيك خنديد  
اون مي خواد منو ...مامان:((و سپس رو به مامان گفتم!))خفه جيك:((سرش داد زدم

.))دارم راس مي گم.من تو حياط پشتي بودم.تو دردسر بندازه  
كامال مي ديدم كه سعي دارد تصميم بگيرد حرفم را .مادرم لحظه اي مرا برانداز كرد

.باور كند يا نه  
.ن زنگ زدتلف  

))الو؟:((مامان دكمه ي آيفون را زد و گفت  
))خانم آرتور؟.الو،سالم((  

مي .بله،ماكس.((صداي قيل و قال مهماني هم شنيده مي شد.صداي ماكس را شناختم
))خواستي با راس صحبت كني؟  

ي  نه،فقط تلفن كردم بگم حوله و لباش شناي اضافي خودشو خونه:((ماكس جواب داد
.))هما جا گذاشت  

.دوباره مچم باز شده بود.روي چهار پايه ي آشپزخانه وا رفتم  
وقتي ه طرف من برگشت؛حالت .مامان از ماكس تشكر كرد ودكمه ي آيفون تلفن را زد

.در واقع صورتش كامال سرخ شده بود.دوستانه و مهربان از صورتش محو شده بود  
!))تمراس،من واقعا نگران تو هس:((از ميان داندان هايش گفت  

))چي؟نگران؟((  
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!))فكر نمي كنم تو ديگه بدوني چطوري مي شه راس گفت((  
...))فقط اين كه.چرا نه؟خيلي هم خوب مي دونم:((جواب دادم  

فكر نمي كنم تو فرق بين حرف راست و .نه،راس:((مامان سرش را تكان داد و گفت
.))دروغ رو بدوني  

قسم !من بلدم راس بگم:((اض آميز گفتماز روي چهار پايه پايين پريدم و با لحني اعت
چون ...بعضي وقت ها يه چيزايي رو سرهم مي كنم چون.مي خورم كه مي تونم

.))نمي خوام به دردسر بيفتم  
راس،من فكر نمي كنم بتوني از دروغ سر هم كردن دست :((مامان با لحني آرام گفت

ما .شيم انوادگي داشته باوقتي پدرت از استوديو برگرده الزمه يه جلسه ي خ...ور داري
.))الزمه در مورد اين مشكل صحبت كنيم  

.))باشه:((به زمين خيره شدم و باالخره جواب دادم  
و سپس ناگهان ياد پسري كه در استخر ديده بودم افتادم و چاره اي نداشتم جز اينكه 

.بپرسم  
))مامان،مي تونم يه سؤال عجيب بپرسم؟من يه برادر دوقلو دارم؟((  

سپس جوابي داد كه مرا .م چشم هايش را براي مدتي طوالني به سويم تنگ كردمادر
!))بله داري.بله:((وب كردكاز حيرت بر جا ميخ  

 
  :با تشكر

از             
               j_j & zimzim & sasuke & larten                  

  .اين كتاب به من كمك كردند كه در تايپ                                                
   
 

.باشيد بچه هاي ايرونيمنتظر كتاب چهارم تاالر وحشت در سايت   
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