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 سخنی با خواننده:

خدمت به شما عزیزان و همراهان همیشگی اعماق وحشت، از این که باما همراه  درود

 53جلد» Chicken Chickenسپاسگزارم. این بار تصمیم به تایپ کتاب ایدشده

گرفتیم که این کتاب در ایران با عنوان جوجه جوجه توسط « Goosebumpsمجموعه

 انتشارات ویدا به چاپ رسیده است. مرتضی نادری دره شوری در

بابت طراحی کاور و صفحه آرایی و از جی جی عزیز بابت تایپ   از دوقلوهای عزیز

 کتاب متشکرم.

باشد. لذا هرگونه کپی و دستکاری ممنوع تایپ این کتاب متعلق به اعماق وحشت می

 اشت.بوده و پیگرد قانونی خواهد د

 

Silent 

 مدیر وبالگ اعماق وحشت

 
 به استقبال وحشت برو ...
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 ها متنفرم. از جوجه

 دهند. ها می ها موجوداتی کثیف هستند، و بوی گندی مثل ... مثل ... جوجه آن

 ترین حرف برای من. نامطلوب« ها غذا بدهی. نوبت تو است که به جوجه 1کریستال»گوید:  مادر می

های چرب و  سطل دانه را به حیاط پشتی بردم. دوان دوان به طرفم هجوم آوردند، درحالی که بال

که وقتی به  خورد از این کردند. حالم به هم می زدند و قدقد و جیک جیک می شان را به هم می چیلی

 مالند. پرهایشان خیلی زبر و خشن است. زنند خودشان را به پاهایم می ن نک میهای روی زمی دانه

ها  ایم تا پدر و مادرمان را متقاعد کنیم که از شر مرغ و جوجه همیشه در تالش 2من و برادرم کول

کنیم معنایش این نیست که باید  چون در یک مزرعه زندگی می»گویم:  خالص شویم. من همیشه می

 «داشته باشیم. مرغ و جوجه

های  درست است! ما که کشاورز نیستیم! پس چرا باید این جوجه»گوید:  کول در تأیید حرف من می

 «بوگندو را داشته باشیم؟

 «این همیشه رؤیای ما بوده است.»دهد:  مادر همیشه جواب می

 ایم. من و کول این داستان رؤیا را هزاران بار شنیده

طور از شلوغی و آلودگی و  اند. که چه برانکس در نیویورک سیتی بزرگ شده ایم که مادر و پدر در شنیده

ای  اند که برای همیشه از شهر بروند و در مزرعه طور آرزو داشته اند و بیزار بودند و چه بتون نفرت داشته

 در نزدیکی یک شهر کوچک زندگی کنند.

شن فالز تقل مکان کردیم. خوش به حال ما! این بود که وقتی کول دوساله بود و من چهار ساله، ما به گو

ی کوچک قشنگ داریم و  ی کوچک قشنگ با یک خانه طول این شهرک سه بلوک است. ما یک مزرعه

                                                           

1.Crystal 
2.Cole 



یک حیاط پشتی پر از مرغ و جوجه  _نه کشاورز  _نویسان کامپیوتر هستند  که مادر و پدر برنامه با این

 ها. داریم. قد قد. قد قد. این است رؤیای آن

کند و تنبیهش این است که تا  طور که همیشه می آرزوی من این است که کول زبان درازی کند، همان

 ها غذا بدهد. هرکس باید آرزویی داشته باشد، درست است؟ آخر عمرش به مرغ

 شان خیلی تیز است.  های ای به قوزک پایم نک زد. دردم گرفت. نک جوجه« آ آ آخ!»

مین پخش کردم و به عقب دویدم تا از این موجودات زشت قدقد کن دور آخرین مشت پردانه را روی ز

شان زیر  زنند، چشمان ریز سیاه روند و به همدیگر نک می ها راه می خرامان روی علف باشم. وقتی خرامان

شان  برند یکدیگر را از سر راه شان را که برای غذا پایین می زنند. سرهای الغر و استخوانی آفتاب برق می

 پرانند. یم

هایم را زیر آب  کنیم انداختم. بعد دست سطل را ته انباری که ما به عنوان گاراژ هم از آن استفاده می

 سرد شیر کنار انبار شستم.

ای روی انبار غلتید. باال را نگاه کردم و هواپیمای کوچکی را دیدم  صدای غرش خفیفی را شنیدم. سایه

 رفت. ر فرو میی بعد از ظه کرده که زیر ابرهای پف

زمینی در هوا شناور بود. این چیزی است که کشاورزان در  های سیب نفس عمیقی کشیدم. عطر تند بوته

 زمینی و ذرت. کارند، بیشتر سیب این حوالی می

هایم را روی شلوار جینم کشیدم و خشک کردم و با عجله دنبال برادرم راه افتادم. یک بعد از ظهر  دست

 ام به یک اردوی ورزشی رفته بودند. بود. بیشتر دوستان مدرسهآفتابی روز شنبه 

تر از من. ولی بعضی  مادر از من خواسته بود که حواسم به کول باشد. او ده ساله است، دو سال کوچک

ای برای دردسر درست کردن  های تازه ی چهارساله است. انگار همیشه راه ها رفتارش مثل یک بچه وقت

 کند. پیدا می

پزی پرسیدم  در شیرینی 3ای از او نبود. از خانم واگنر ن سر تا آن سر شهرک را گشتم. هیچ نشانهاز ای

 ببینم او را ندیده است.

                                                           

3.Wagner 



 شیرینی مفت گدایی کند. جا بایستد و نان کول دوست دارد آن

شدند و به طرف  داشتند از شهرک خارج می 4خانم واگنر گفت که کول را دیده که با دوستش آنتونی

خواهند بکنند؟ به طرف در شیرینی  کار می رفتند. فکر کردم، اوه ... اوه، در حوضچه چه استخر پالمن می

 پزی راه افتادم.

واقعاً عاشق آن موهای توام، کریستال. سایه تیره زیبایی از قرمز »خانم واگنر از پشت سرم بلند گفت: 

 «مدل باشی. قدت هم که بلند و باریک است. دارد. تو باید

اصالً به موهایم یا مدل بودن فکر « ممنونم، خانم واگنر.»در که پشت سرم بسته شد، بلند گفتم: 

 کردم. فکرم پیش کول و آنتونی و حوضچه بود. نمی

ستاده بود ی پیک اند پی ای ی راه را تا آخر شهرک بدوبدو رفتم. برای آقای پورتر که پشت پنجره بقیه

 رسید ادامه دادم. دست تکان دادم. از خیابان خارج شدم و باریکه راه خاکی را که به استخر پالمن می

 5ی ملک ونسا ها پشت حصار طوالنی حاشیه مجبور نشدم خیلی دور بردم تا کول و آنتونی را پیدا کنم. آن

 قایم شده بودند.

کرد خیره  فرو ریختنی که ونسا در آن زندگی می ی دهقانی قدیمی و در حال سوی حصار به خانه آن

 شدم.

 ترین شخص. ترین شخص در گوشن فالز و عجیب غریب زنم شاید بگویید جالب ونسا کیست؟ حدس می

های ترسناک است. زنی تقریباً جذاب است با موهای مشکی بلند و  های فیلم ونسا، واقعاً، شبیه شخصیت

 پوشد. الً مشکی میصاف و صورت سفیدرنگ پریده. او کام

گیرد. تقریباً  داند که او پیر است یا جوان. از دیگران کناره می ونسا زنی مرموز است. هیچ کس نمی

ی  اش، درست در بیرون شهر، با گربه ی دهقانی قدیمی ام. او در خانه وقت او را در شهر ندیده هیچ

 کند. سیاهش زندگی می

 گر است.گویند که او یک زن جادو طبعاً، همه می

                                                           
4. Anthony 
5.Vanessa 



ها در گوشن فالز از او  هایی وحشتناک. بیشتر بچه ام؛ داستان ی ونسا شنیده همه جور داستان درباره

 ها سر به سر او نگذارند. شود که آن ترسند. ولی این مانع نمی می

ی ونسا بروند. این نوعی بازی است که همه  کنند تا دزدکی به خانه ها همیشه یکدیگر را شیر می بچه

آوری و بعد قبل از  اش را در می زنی، جیغ گربه روی، به پنجره تقه می ی ونسا می نند. دزدکی به خانهک می

 کنی. که ونسا ببیندت فرار می این

دزدم. اگر  دوم سرم را می درحالی که در امتداد حصار می«. هی، کول!»زنم:  به نجوا ولی بلند صدا می

 خواهم مرا ببیند. ونسا خانه باشد، نمی

 «هی، کول، جریان چیست؟» -

ی دیگر هم آن طرف حصار کز کرده بودند.  تر که رفتم، دیدم کول و آتونی تنها نیستند. دو بچه نزدیک

  7و جرمی گارت 6فرانی جاویت

 «جاست. هیس س س س. ونسا آن»هایش گزاشت:  کول انگشتش را روی لب

این »شان است:  های پالستیکی آب دست پارچدیدم که فرانی و جرمی « کنید؟ کار می چه»پرسیدم: 

 «لیموناد است؟

 با حالتی غمگین سرهایشان را تکان دادند.

اند که صندوق پستی  ها خرشان کرده اند و آن ها شرط بندی کرده با چندتا از بچه»کول توضیح داد که: 

 «ونسا را از آب پر کنند.

 «کنید؟ کنید، می شما این کار را نمی:» نفسم بند آمد. به فرانی و جرمی چشم دوختم« چی!» -

 «مجبورند. شرط شرط است.»ها جواب داد:  کول به جای آن

 «ولی این کار خیلی زشتی است.»اعتراض کردم: 

 «صندوق پستی درست کنار در ورودی است. امکان ندارد گیر نیفتند.»برادرم پوزخند زد: 

                                                           
6. Franny Jowett 
7. Jeremy Garth 



ی خفیفی  تر بودند. جرمی سرفه میشه هم رنگ پریدهپریده هستند. حاال از ه فرانی و جرمی بور و رنگ 

کرد. فرانی پارچش را محکم در دستش گرفت و از باالی حصار به صندوق پستی فلزی سیاهی که روی 

 ی کجش قرار داشت نگاه کرد. پایه

 «خواهید از زیرش در بروید؟ اید. حاال می شما شرط را قبول کرده»کول پرسید: 

 عصبی نگاهی به هم انداختند. جواب ندادند. فرانی و جرمی با حالتی

 «این کار را نکنید.:»آنتونی یک باره درآمد که 

همه به طرف آنتونی برگشتیم. او قدکوتاه و چاق است و صورتی گرد و موهای مشکی خیلی کوتاهی 

 آید. می خورد و پایین ی خدا روی دماغ پهنش سر می زند که همیشه دارد. عینکی با دسته و قاب قرمز می

 «این کار را نکنید.»آنتونی دوباره گفت: 

 «چ ... چرا ن ... نکنیم؟»فرانی با تته پته گفت: 

اید که وقتی ونسا تامی پاتریج را گرفت چه اتفاقی افتاد! چه  مگر نشنیده»آنتونی پچ پچ کنان گفت: 

 «بالیی سر او آورد؟

 «نه!»فرانی و جرمی با هم گفتند: 

 «مگر ونسا چه کارش کرده؟:»پشتم دوید. پرسیدم ای از ترس در  لرزه
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 خورد! ی جلوی خانه ونسا تکان می از باالی حصار بلند نگاه کردم. چیزی در پنجره

 ی پنجره بود. نه، فقط تابش آفتاب در شیشه

ونسا با »کردم: که روز گرم بهاری بود، ناگهان سردم شد. آهسته تکرار  تر شدیم. با این به آنتونی نزدیک

 «کار کرد؟ تامی چه

رفته مچش را گرفته بود. جادو جنبلش  اش می درحالی که یواشکی توی خانه»آنتونی تعریف کرد که: 

 «کرده بود. کاری کرده بود که سرش مثل بادکنک بزرگ شده بود.

 «اوه، برو بابا!»هایم را گرد کردم و داد زدم:  چشم

 «داً! سرش گنده بود، نرم و نمناک شده بود؛ مثل اسفنج.نه ... ج»آنتونی پافشاری کرد: 

 کول خندید.

ای بزرگ، نرم و  گویم! ونسا کله راست می»آنتونی دستش را روی دهان کول گذاشت. اصرار کرد که: 

 «بینیم! اسفنجی به او داده است. برای همین است که تامی را دیگر این دور و برها نمی

 «جا رفته اند! ها که از این ی پاتریج هولی خانواد»فرانی داد زد: 

 «ی تامی. اند. به خاطر کله برای همین رفته»آنتونی جواب داد: 

ی بزرگ  ی ما، در فکر داستان آنتونی خشکمان زد. من سعی کردم تامی را با کله برای یک لحظه همه

 نمناکش در ذهنم مجسم کنم.

 «بدهش به من!»کول سکوت را شکست و داد زد: 

 «ترسم. کنم. من نمی خودم صندوق پستی را پر می»آب را از دست جرمی قاپید:  پارچ

 با برادرم درگیر شد و پارچ را ازش گرفت.« امکان ندارد!»جرمی اعتراض کرد: 



ایم، پس باید این کار را بکنیم،  کنیم، درسته؟ ما شرط بسته ما این کار را می»بعد رو کرد به فرانی: 

 «درسته؟

 «فک کنم.»انش را قورت داد و به زحمت گفت: فرانی آب ده

 ها زد. فرانی نزدیک بود پارچش را بیاندازد. با دست به پشت هردوی آن« آفرین!»شان کرد:  کول تشویق

هایشان اسفنجی  گذارند و کله ها سر به سر ونسا می توانید این کار را بکنید! خیلی از بچه شما می» -

 «شود. نمی

کنم کار زشتی است که صندوق پستی کسی را از آب پر کنید.  ن هنوز هم فکر میم»من مخالفت کردم: 

 «ارزد. به خطرش هم نمی

 خواست به من یا هشدارهای من گوش کند. هیچ کس نمی

های هرز بلند راه  ی پا تا آخر حصار دویدند. بعد از روی چمنزار پوشیده از علف فرانی و جرمی روی پنجه

 افتادند.

ای پالستیکی را با دو دست جلوی خودشان گرفته بودند و چشمانشان را دوخته بودند به ه ها پارچ آن

 ی دهقانی ونسا کج شده بود. صندوق پستی که به طرف راست در ورودی خانه

ام حبس کردم و به  کول و آنتونی و من از پشت حصار بیرون خزیدیم تا تماشا کنیم. نفسم را در سینه

 ه شدم و مراقب ونسا ماندم.ی جلوی خانه خیر پنجره

 توانستم چیزی را ببینم. افتاد و من نمی ی پنجره می ی آفتاب روی شیشه ولی نور زرد و خیره کننده

کشید تا از چمنزار  کردند. انگار تا ابد طول می فرانی و جرمی انگار به صورت تصویر آهسته حرکت می

 بگذرند و به صندوق پستی برسند!

خوردند و  کردند. زیر نور آفتاب پیچ و تاب می های بلند پرواز می ریز سفید روی علفی  یک میلیون حشره

 درخشیدند. رقصیدند و مثل جواهر می می

 داشتند. رفتند. چشم از صندوق پستی برنمی ها پیش می فرانی و جرمی از میان آن

 که بهتر ببینیم. دو پسر و من کمی جلوتر رفتیم، به شوق این



 از کسی در داخل خانه نبود.ای  هیچ نشانه

 باز هم جلوتر رفتیم.

 شان را باال بردند. های پالستیکی باالخره، جرمی در صندوق پستی فلزی را باز کرد. او و فرانی پارچ

 هایشان را تا روی صندوق پستی پایین آوردند. و ریختند. ها هر دو پارچ آن

داد. فرانی پارچش را خالی کرد. جرمی تقریباً آب به ته صندوق فلزی که خورد، صدای پاشیدن مالیمی 

 پارچش را خالی کرده بود.

 بعد در ورودی خانه چرخید و باز شد و ناگهان ونسا بیرون آمد.

کردند.  لباس سیاه مواجی پوشیده بود. موهای مشکی صافش آشفته و پریشان پشت سرش پرواز می

 مگین باز شدند.هایش، که ماتیک سیاه خورده بودند، به فریادی خش لب

 خراش کشید. گربه از جایی از داخل خانه جیغی گوش

 فرانی پارچ از دستش افتاد. خم شد که  آن را بردارد.

 نظرش را عوض کرد.

 پا به فرار گذاشت.

 زد. هایی در آن سوی خانه شیرجه می جرمی ولی داشت الی بوته

 دوید. فرانی درست پشت سر او می

 ورده بودیم. کول، آنتونی و من تکان نخ

 ها ایستاده بودیم. میان علف

 کردیم. خشکمان زده بود. ونسا را تماشا می

 نفسم بند آمد وقتی نگاه خیره و خشمگین ونسا را دیدم.



کند ما این کار را  طور به ما زل زده؟ فکر می چرا این»رو کردم به کول و آنتونی. جانم باال آمد تا گفتم: 

 «ایم؟ کرده
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 کردند. ی لیزر شلیک می تمام بدنم خشک شده بود. انگار چشمان ونسا نوعی اشعه

 به زور خودم را چرخاندم و پا به فرار گذاشتم.

ی خاکی فرود  مان گرومپ گرومپ روی جاده های ورزشی کول و آنتونی دو طرف من بودند. کفش

کردیم.  غبار را پشت سرمان بلند می دویدیم، با پاهایمان ابرهایی از گرد و آمدند. همچنان که می می

 خوردند. ای مبهمی انگار دور من پیچ و تاب می های سبز و قهوه مزارع اطراف مثل لکه

 که حتی نگاهی به یکدیگر بیاندازیم! که چیزی بگوییم. بی آن که بایستیم. بی آن در شهر دویدیم بی آن

ی متعجبش را دیدم وقتی ما سه تا  کند. قیافهخواست سالم  خانم واگنر از شیرینی پزی بیرون آمد. می

 که سرعتمان را کم کنیم از کنارش دویدیم. بی آن

ی ما رسیدیم. چنان خودمان را محکم به دروازه کوبیدیم و بازش کردیم و از آن  که به خانه دویدیم تا این

و هر سه تلوتلوخوران ام هل دادم و باز کردم  رد شدیم که کل حصار تکان خورد. در ورودی را با شانه

 وارد اتاق نشیمن شدیم.

 نفس نفس زنان، روی قالی به زانو درآمدم.

 کول و آنتونی روی کاناپه از حال رفتند.

هایمان را حبس کردیم. موهایم را از روی پیشانی خیس عرقم پس زدم. ساعت روی  به زحمت نفس

 طاقچه به صدا درآمد. ساعت سه بود.

 خنده. کول و آنتونی زدند زیر

 «دار است؟ قدر خنده چی این»ها تنگ کردم و نفس نفس زنان پرسیدم:  چشمانم را به آن

 ها باز هم بلندتر بخندند. سؤالم باعث شد آن



هایم را به کمرم زدم و  روی پاهایم بلند شدم و دست« ها؟ دار است، بچه قدر خنده چی این»تکرار کردم: 

 «ندید؟خ برای چی می»منتظر یک جواب ماندم: 

 «دانم! من نمی»باالخره کول جواب داد: 

 «دانم! من هم نمی»آنتونی هم تکرار کرد: 

دار نبود. خیلی هم  اید، اصالً خنده شما دیوانه»و هردو باز هم خندیدند. سرم را تکان دادم و زیر لب گفتم: 

 «ترسناک بود.

 «ه ما خیره شده بود؟طور ونسا ب دیدی چه»اش جدی شد:  کول خودش را باال کشید. قیافه

شرتش آن را  عینکش را برداشت و با آستین تی« او فرانی و جرمی را ندید. فقط ما را دید.»آنتونی گفت: 

 زد. ی گردش خیس عرق بود و برق می تمیز کرد. موهای سیاه کوتاهش روی کله

وقت شما دو تا دیگر  اگر ونسا تصمیم بگیرد بالیی سر ما بیاورد، چی! آن»به لرزه افتادم. پرسیدم: 

 «نخواهید خندید.

کول باز هم خودش را باالتر کشید و صاف نشست. دستش را الی موهای بور و مجعدش فرو کرد. کول 

 کنم شبیه ملخ است. ها فکر می قد بلند است و حتی از من هم الغرتر است. بعضی وقت

 «کریستال، منظورت چیست؟»به آرامی پرسید: 

اش را پر از آب کردیم، شاید  ه اگر ونسا فکر کند که ما بودیم که صندوق پستیمنظورم این است ک» -

 «ها. هایمان را باد کند یا چیزی توی این مایه دانید. مثالً کله تالفی کند. می

 «ولی ما که کاری نکردیم! باید بهش بگوییم که فرانی و جرمی بودند.»آنتونی اعتراض کرد: 

 «خبرچین»زیر لب گفت: کول پوزخندی به دوستش زد و 

طور بی مقدمه بالیی سرمان  شاید هیچ فرصتی به ما ندهد که توضیح بدهیم. شاید همین»من گفتم: 

 «بیاورد.

 «خورید؟ ها شما چیزی می بچه»به طرف آشپزخانه راه افتادم. 



 جوابشان را نشنیدم.

 در یخچال را باز کردم و یک شیشه چای یخ برداشتم.

 م را با جیغ بلندی از درد باز کردم.ای بعد، دهان لحظه
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 «کریستال، چی شد؟»کول دوان دوان به آشپزخانه آمد: 

 «و ا ا ا ا ی.»از درد لرزیدم: 

 «چی شد؟»داد زد: 

در یخچال را »جانم باال آمد تا گفتم: « در یخچال»دستم را تکان دادم. تا از زق زق آن خالص شوم: 

 «کوبیدم.محکم روی دستم 

توانستم تکانشان بدهم. چیزی  باز هم دستم را تکان دادم. بعد تک تک انگشتانم را امتحان کردم. می

 قطع نشده بود.

 «چرا نیشت باز است؟»سرم را بلند کردم و به کول نگاه کردم. پرسیدم: 

 «تو در را به دستت نکوبیدی. ونسا این کار را کرد!»جواب داد: 

 پزخانه هرهر خندید.آنتونی از دم در آش

اش انداختم و وانمود  انگشتانم را دور گردن استخوانی« کول، هیچ هم بانمک نیستی!»جیغ زدم و گفتم: 

 کرد. مجبور شدم ولش کنم. اش کنم. ولی دستم هنوز درد می خواهم خفه کردم که می

رده. حاال دستت احتماالً به ونسا نفرینت ک»جا که کول رها کرده بود گرفت و گفت:  آنتونی رشته را از آن

 «ی یک طالبی بزرگ خواهد شد. اندازه

 «شود. نرم و نمناک، مثل مغزت! ی تامی نرم و نمناک می و مثل کله»کول با خوشحالی اضافه کرد: 

خواستم  قبولش کردم. کمی ترسیده بودم. نمی« دار نیست! دار نیست! خنده خنده»باز اصرار کردم: 

 ت شوخی کنم.ی این چرندیا درباره



ها  سوخت. در یخچال را باز کردم و دستم را توی یخچال فرو بردم. از آن کرد و می دستم درد می

نکند ونسا واقعاً نیروهای جادویی دارد؟ نکند واقعاً او کاری کرد که من در یخچال را روی »پرسیدم: 

 «دستم بکوبم؟

ن به عقب و جلو بردند، انگار که دارند مرا جادو هایشان را باال آوردند و جلوی بدنشا کول و آنتونی دست

کرد مثل یک جادوگر واقعی به نظر برسد،  کنند. کول صدایش را پایین آورد و درحالی که سعی می می

 «ات خواهی شست! ی شام را با کله های نشسته تو یک کله اسفنجی هستی! تو ظرف»گفت: 

 همان وقت بود که مادر و پدر وارد شدند.

 «ای! کنید؟ کریستال، چرا دستت را توی یخچال کرده کار می هیچ معلوم است چه»اد زد: مادر د

 «کردم. فقط خنکش می»فوراً دستم را بیرون کشیدم و در یخچال را بستم و گفتم: ...« اوه. اوه » -

 «کردی؟ یک دستت را خنک می»هایش را تنگ کرد:  مادر چشم

 «بیدم.راستش، در را روی دستم کو»بهش گفتم: 

 «ونسا در را روی دستش کوبید.»کول حرفم را تصحیح کرد: 

ونسا! منظورت همان زن عجیب و غریبی است که »رفت پرسید:  پدر درحالی که به طرف دستشویی می

 «کند؟ بیرون شهر زندگی می

شکی به که یوا ها هیچ کاری بهتر از این شما باز آن زن بیچاره را اذیت کردید؟ شما بچه»مادر پرسید: 

 «ی او بروید و سر به سرش بگذارید، ندارید! خانه

 «ما در واقع کاری نکردیم.»کول گفت: 

 «درست است.»آنتونی در تأیید او گفت: 

 «پس چرا به ونسا اشاره کردی؟»مادر از کول پرسید: 

 فکر کردم بهتر است موضوع را عوض کنم.

 «شما دو تا کجا بودید؟»از مادر و پدر پرسیدم: 



ی سبزیجات را کجا نصب  گرفتیم که توری دور باغچه همین پشت. داشتیم تصمیم می»جواب داد:  پدر

شست، کاری که همیشه مادر به خاطر آن  شویی آشپزخانه می هایش را در ظرف پدر داشت دست« کنیم.

 زند. سرش غر می

ن شما باید خودتان را از شر اگر ما مرغ و جوجه نداشتیم، نیازی به توری نداشتید. به نظر م»غر زدم که: 

 ...«ها  آن

ها همه جای حیاط پخش و پال  خوب شد یادم انداختی. کول، بعضی از جوجه»مادر حرفم را قطع کرد: 

 «شان کنی، لطفاً! شود بروی بیرون و جمع اند. می شده

مورد گویم! کار  تبریک می»دستی به پشت کول زدم: « ها! آوری مرغ جمع»با خوشحالی داد زدم: 

 «ات! عالقه

 «ها را جمع کردم! حاال نوبت کریستال است! ی قبل من مرغ ولی این انصاف نیست! دفعه»کول نالید: 

ها برای  ها غذا دادم. تازه نوبت من هم نبود. از این گذشته، جمع کردن مرغ من امروز صبح به آن»گفتم: 

 «تر است. چون تو عین یک خروس گندهای! تو راحت

خندیدند جر کول. غرغری کرد و سرش را تکان داد. بعد دست آنتونی را گرفت و او را بیرون برد تا همه 

 ها کمکش کند. آوری مرغ در جمع

توانستم داد و بیدادها و  توانستم یک عالمه قد قد و جیک جیک را بشنوم و می لحظاتی بعد، می

 غرولندهای پسرها را بشنوم.

 ها را جمع کنید؟ جوجه اید مرغ و هیچ وقت سعی کرده

 کار راحتی نیست.

 افتادم. گرفت، یاد ونسا می کرد و هر وقت که دردم می ی در یخچال درد می تمام روز دستم از ضربه

خواهد  گفتم او نمی کردم که به پسرها و من خیره شده بود. به خودم می و نگاه سرد او را مجسم می

توانست حقیقت  ها راجع به ونسا نمی سر ما بیاورد. آن داستان تواند بالیی بالیی سر ما بیاورد. او نمی

 داشته باشد.



دیدم  ای را می کردم. ولی آن شب به زحمت توانستم بخوابم. دائماً سایه مدام این را برای خودم تکرار می

 ی یک گربه. رفت؛ سایه که روی دیوار اتاق خوابم راه می

ای روی  داختم. حاال اتاق در تاریکی مطلق فرو رفته بود. هیچ سایهی پنجره را ان از تختم بلند شدم و پرده

 دیوار نبود.

 ولی باز هم نتوانستم بخوابم.

 با چشمان باز به تاریکی زل زده بودم.

صدای غژغژی مرا از جا « ترسانی. کریستال، بخواب! به خاطر هیچ خودت را می»به خودم دستور دادم: 

 پراند.

 نگ زیر در اتاق خواب من.ر ی نوری پریده باریکه

 تر شد. ی نور عریض غژغژی دیگر و باریکه

 آب دهانم را قورت دادم.

 شد. در را نگاه کردم که به آرامی باز می

 خزید. در سکوت چشم دوختم به در و متوجه شدم که کسی داشت به اتاق خوابم می

 اشت.کسی که نقاب سیاهی پوشیده بود و لباس بلندی به رنگ مشکی به تن د

 ونسا!
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 ای خفیف بیرون آمد. دهانم را باز کردم تا جیغ بکشم. ولی فقط ناله

 توانستم فرار کنم؟ خواستم از تختخواب بیرون بپرم. ولی به کجا می

اش پشت نقاب  بی صدا به طرف من خزید. دستانش را پیش آورد انگار که آماده بود مرا بگیرد. چهره

 سیاه سنگین مخفی بود. 

 طور وارد خانه شده بود؟ چه

 کار کند؟ خواست با من چه می

رفتند. روی تختم خم شد. دستانش به سوی  های هولناک در ذهنم به این سو و آن سو می این سؤال

 گلویم آمد.

 «نه!»با صدایی خفه داد زدم: 

 کشیدم و کندم.هایم را باال بردم. دستان او را پس زدم. با دو دست به نقابش چنگ زدم. آن را  دست

 توانستم نیشخندش را ببینم. آمد می رنگی که از در باز می کول! در نور پریده

 «کول، خیلی نفهمی!»جیغ زدم: 

 خواستم او را نقش زمین کنم. نقاب را به کناری پرت کردم. به طرف او خیز برداشتم. می

 خیزم به خطا رفت. از روی تخت افتادم.

 «حد مرگ ترساندی! آوری! مرا تا کول، تو چندش»

اش صدای مرا شنیده باشد به زحمت روی پاهایم بلند شدم. جا  ی خوشحالی کنم در خالل خنده فکر نمی

 خندید، عقب عقب به طرف در رفت. خالی داد و از دستم در رفت. درحالی که هنوز هار هار می

 «واقعاً فکر کردی ونسا است؟»داد زد: 



 «ترساندی، همین! نخیرم! فقط مرا»به دروغ گفتم: 

خیلی هم! فکر کردی ونسا است! واقعاً فکر کردی که آمده است تا حقت را کف دستت »باز اصرار کرد: 

 «بگذارد!

 «نخیرم! نخیرم!»با عصبانیت داد زدم: 

اجی مجی ال ترجی! تو یک کله اسفنجی »کند:  حرکات دست را انجام داد انگار که دارد جادویم می

 «هستی!

 کرد خیلی بامزه است. زیر خنده. واقعاً فکر می دوباره زد

 «گذارم! گویم، حقت را کف دستت می رسم! جدی می حسابت را می»بهش قول دادم: 

ی دامن لباس بلند و  داد، راهش را گرفت و از اتاق بیرون رفت. دنباله درحالی که سرش را تکان می

 از زمین برداشتم و پشت سرش پرت کردم.شد. با غرشی خشمگین نقاب را  سیاهش کف اتاق کشیده می

ام کند. حاال در مدرسه به همه خواهد گفت که  طور مسخره وار به بالشم مشت زدم. چرا گذاشتم این دیوانه

 من فکر کردم ونسا یواشکی به اتاقم آمده است.

تا به خواب  ها طول کشید قدر عصبانی بودم که ساعت تپید. به تختم برگشتم. آن قلبم هنوز تند تند می

 رفتم. وقتی باالخره به خواب رفتم، خواب یک گربه را دیدم.

 ی سیاه زشتی با چشمان زرد درخشان و زبانی قرمز به زنگ خون. گربه

 گربه در اتاقی تماماً سفید هنوز قوز کرده بود و بعد این اتاق به اتاق من تبدیل شد.

ازِ باز کرد. زبان قرمز روشنش با سرعت روی در خواب، گربه تا پایین تختم پیش آمد. دهانش را ب

 چرخید. بعد گربه شروع کرد به جیغ کشیدن. های زردش می دندان

 ها روی تخته سیاه. خراش، مثل کشیده شدن ناخن صدایی تیز و گوش

 ور شدند. جیغ کشید و جیغ کشید. دهانش بازتر و بازتر شد و چشمان زردش شعله

 ام. هایم را گرفته دیدم که با دو دست گوش نداشتم. در خواب، میدیگر طاقت صدای جیغ را 



 شد. خراش باز هم بلندتر می ولی جیغ گوش

خواست مرا  توانست از هم گشود. انگار می هایش را تا می تر. فک تر آمد و باز هم نزدیک گربه نزدیک

 ببلعد.

 زده از سکوتی ناگهانی، از خواب پریدم. حیرت

 ها ایستاده باشد. ی جیغ جیغو روی روتختی عی بود که انتظار داشتم گربهاین خواب چنان واق

 شده را کنار در دیدم. افتاد. نقاب سیاه مچاله های پنجره روی کف اتاقم می پرتو آفتاب زرد از میان پرده

 ای نبود. گربه

 کشان لباس مدرسه را پوشیدم. کش و قوسی یه خودم دادم و از تخت بیرون آمدم. خمیازه

وقتی به آشپزخانه رسیدم. مادر برایم یک کاسه کورن فلکس و یک شیشه آب پرتقال گذاشته بود. 

 «خوب خوابیدی؟»پرسید: 

برد. بعد هم  اولش که خوابم نمی»ام در کنار میز صبحانه ولو شدم:  روی صندلی« اصالً»غر زدم که: 

 «کابوسی آزاردهنده دیدم.

 رفت و مشغول پر کردن قهوه جوش از آب شد.مادر نچ نچی کرد. به طرف ظرف شویی 

ی کول به مادر بگویم. ولی تصمیم گرفتم که نگویم. مادر فقط شروع  فکر کردم در مورد شوخی احمقانه

 کردیم. کار می ی ونسا چه خواهد کرد به پرسیدن از ما که دیروز در خانه

شاید بتوانی بیایی خانه و حسابی کنی؟  کار می بعد از مدرسه چه»قهوه جوش را روشن کرد و پرسید: 

 «استراحت کنی.

به هیچ وجه. تمرین بسکتبال دارم. مربی کِلی »یک دهان پر کورن فلکس را قورت دادم و جواب دادم: 

که ششمین بازیکن باشم  خواهد به من وقت اضافی برای بازی بدهد. بهش گفتم که از این گوید می می

ام که  وقت، وقت کافی برای بازی نداشته  وع کننده باشم. ولی هیچخواهم شر ام. من می دیگر خسته شده

 «کنم. قدر خوب بازی می نشان بدهم چه



شاید به همین » اش کنار زد و گفت: اش را از روی پیشانی ای از موهای خرمایی مادر رو کرد به من. طره

 «ای. نداشتهخاطر دیشب نتوانستی بخوابی. شاید به خاطر تمرین بسکتبال آرام و قرار 

 خواستم دلیل واقعی را به او بگویم. ام را باال انداختم. نمی شانه

 ای کورن فلکس برای او کشید. ها شنیدم. مادر کاسه های سنگین کول را روی پله صدای قدم

دانی که جشن تولدش روز  کادوی تولد بخری! می 8روی برای لوسی اَن کی می»مادر از من پرسید: 

 «شنبه است.

حرف  –سیزدهمین سال تولدش –ی تولدش  ها درباره ی اَن یکی از بهترین دوستان من است. هفتهلوس

 زده بود. شود خیلی هیجان که نوجوان می زده بود. از این

 «شاید فردا بعد از مدرسه برای خرید بروم.»جواب دادم: 

 «خواهی برایش بخری! چی می» -

به تاخت وارد اتاق شد. یک نگاه به صورت او، و مادر و من  دهانم را باز کردم تا جواب بدهم، ولی کول

 هردو نفسمان بند آمد.

 «کول!»مادر داد زد: 

 ...«صو ... صورتم »به تته پته افتاد: 

 های قرمز زشت. های بزرگ بود. لک و پیس اش پر از زخم ها و پیشانی گونه

 «ونسا، ونسا این بال را سرم آورد.»ب گفت: رو کرد به من و زیر ل...« کند  درد ... می»کنان گفت:  ناله
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 هایش پوشاند. کول به زانو افتاد و صورتش را با دست

 ...!«کول »ام پریدم:  از روی صندلی

 «را بگیرم. 111کنم. شاید هم باید  من دکتر خبر می»مادر داد زد: 

 «کشی؟ کند؟ واقعاً درد می واقعاً درد می»روی کول خم شدم. 

 ای پهن روی صورتش دیدم. هایش را پایین آورد. همین که دستش پایین آمد، خنده آرام آرام دستکول 

وار جیغ زدم:  اش آلوده شده است. دیوانه های روی گونه هایش به لک و پیس و دیدم که کف دست

 «کول!»

 دهان مادر باز ماند. یک دستش به تلفن بود و آماده بود که با دکتر تماس بگیرد.

 بعد زد زیر خنده.« ماژیک قرمز.»اش گفت:  از خالل خنده کول

ام را به طرفش پرت کردم.  فریادی خشمناک سر دادم و قاشق صبحانه« آ آ آ آ آ آ آ آ ی ی ی ی!» -

 اش خورد و دلنگ دلنگ روی مشمع کف اتاق افتاد. قاشق به سینه

 «بی مزه!»جیغ زدم: 

 آهی کشید.« مرا ترساندی.کول، تو واقعاً »مادر سرش را تکان داد: 

کریستال، تو واقعاً باور کردی که ونسا این »کول بلند شد و انگشتش را به طرف من گرفت و تهمت زد: 

 «بال را سر من آورده.

هایت خیلی احمقانه است. دیگر هیچ وقت حرفت را باور نخواهم کرد. حتی اگر کامیون  شوخی»داد زدم: 

 «کنم! هم بهت بزند. دیگر باورت نمی



جداً »گفت:  شنیدم که مادر به کول می چرخیدم و با قهر و غضب از آشپزخانه خارج شدم. پشت سرم، می

 «باید دست از ترساندن خواهرت برداری.

 «چرا؟»کول پرسید: 

 ام را برداشتم و از خانه زدم بیرون و پشت سرم در را محکم به هم کوبیدم. کوله پشتی

 .ونسا را از ذهنم بیرون کردم

 و تمام روز حتی یک بار هم به او فکر نکردم.

 ی بعدی که او را دیدم بهش فکر نکردم. در واقع، تا دفعه

 و همان وقت بود که تمام آن ماجراهای هولناک واقعاً شروع شد.
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 «این کیک لوسی اَن است!»کول پرسید: 

 «زنی، نابغه! پس چی حدس می خوب، رویش نوشته، تولدت مبارک لوسی اَن،»جواب دادم: 

پزی چسبانده بودیم. چند کیک تولد خامه   ی شیرینی ی مغازه هایمان را به شیشه کول، آنتونی و من دماغ

که بیایند دنبالش و برای جشن  پوش داخل ویترین بود. کیک لوسی اَن وسط قفسه بود و آماده برای این

 تولدش در روز شنبه ببرند.

داد. در جواب برایش  م که از پشت پیشخوان در داخل مغازه برای ما دست تکان میخانم واگنر را دید

هی، من دیرم شده. باید بروم برای لوسی اَن »دست تکان دادم. بعد به ساعتم نگاه کردم. به پسرها گفتم:

 «ام را بخوانم. کادو بخرم. بعد از آن باید خودم را به خانه برسانم و ریاضی

ی بقالی راه افتادم. قصدم این بود که برای  نی مارکت سر نبش خیابان بعد از مغازهشتابان به طرف می

 جدید بخرم. CDلوسی اَن یک 

در انتهای بلوک، سگ شکاری پیر آقای هوراس، بی خیال و بی پروا وسط خیابان اصلی نشسته بود و با 

کرد که انگار صاحب  گاه میخاراند و طوری ن ی پای عقبش می اش را با پنجه تنبلی گوش جرم گرفته

 شهر است.

بروید پی »شان کردم:  ی دو دست کیش خندند. برگشتم و با اشاره شنیدم که کول و آنتونی پشت سرم می

 «ها. مجبور نیستید دنبال من راه بیافتید. کارتان، بچه

 ها توجهی به من نکردند، طبق معمول. آن

تخم « فرز باش!»طنت در چشمانش درخشید. داد زد: کول تخم مرغی را از جیبش بیرون آورد. برق شی

 مرغ را به طرف آنتونی انداخت.

 هایش را کاسه کرد و تخم مرغ را گرفت. بی درنگ، آن را برای کول پس انداخت. آنتونی دست



 «کنم. دست از این بازی احمقانه بردارید. اوه، خواهش می»به التماس افتادم: 

 د ولی تخم مرغ را با یک دست گرفت.کول مجبور بود بدنش را کش بده

رفتند، تخم مرغی را به  ها همچنان که راه می کرد. آن ها بود که مرا کفری می های آن این یکی از بازی

انداختند، کمی بیشتر از همدیگر فاصله  کردند. هر بار که آن را می نوبت، این به آن و آن به این، پرت می

 گرفتند. می

 که آن را بشکنند. توانند تخم مرغ را پرت کنند بدون این ای می ینند از چه فاصلهمنظور این است که بب

 «نه خیلی دور.»جواب معموالً این است: 

کند.  ها درحالی که تخم مرغ شلپی روی سر و صورتش پاشیده است بازی را تمام می همیشه یکی از آن

تخم مرغ را بین راه بگیرم. خیلی بد گرفتمش؛ ها تا  یک بار من این اشتباه را کردم و شیرجه زدم بین آن

 با پیشانی.

 به التماس افتادم.

 «شود؟ ها. بروید تخم مرغ اندازیتان را جای دیگری انجام بدهید. می کنم، بچه خواهش می» -

تر، تازی پیر آقای هوراس دهن  رفت. یکی دو قدم آن طرف کول عقب عقب به طرف وسط خیابان می

های کرباس بزرگ پر از علوفه را از  شتش غلتید. دو مرد را با لباس کار دیدم که کیسهای کرد و به پ دره

 آوردند. علوفه فروشی آن طرف خیابان بیرون می

 کول داد زد و تخم مرغ را بلند توی هوا پرت کرد.« یو!» -

 زه بقالی.آنتونی یک دستش را باال برد تا سپر آفتاب کند. عقب رفت، عقب، عقب، تقریباً داخل مغا

 و تخم مرغ تلپی به فرق سرش خورد.

 چه صدای ترکیدن حال به هم زنی داد. واقعاً چندش آور بود.

ی لزج تخم مرغ از روی پیشانی و دو طرف  آنتونی یکه خورده آهی از گلویش درآمد. و زرده« هان!» -

 موهایش سرازیر شد.



 ی بی تفاوتش را نگه دارد و زد زیر خنده. یافهولی نتوانست ق« متأسفم. از دستم در رفت!»کول داد زد: 

 آنتونی خشمگین غرولندی کرد و به کول حمله کرد.

 کول جاخالی داد و به طرف پیاده رو دوید.

 «بس کنید! بس کنید!»من داد زدم: 

ی بقالی دوخت. داد زد:  ی مغازه آنتونی مثل شیری خشمگین غرید و به برادرم حمله کرد و او را به پنجره

 «تو عمداً این کار را کردی!»

 «نه بابا! این یک اتفاق بود!»خندید جواب داد:  کول درحالی که می

 ی کول مالید. ی تخم مرغ آلودش را پایین آورد و روی سینه آنتونی کله

 «ا ووووو ف!»ای سر داد:  برادرم ناله

 آنتونی سرش را عقب برد و مهیای کله زدنی دیگر شد.

 ی لزج تخم مرغ شده بود. اهی انداخت. تی شرتش خیس زردهکول به تی شرتش نگ

ی آنتونی را گرفتم و  ها پریدم. شانه وسط آن« بس کنید! بس کنید!»زدم:  درحالی که سرشان داد می

 سعی کردم او را از کول جدا کنم. 

 ی بقالی بیرون آمد. ندیدم که ونسا از مغازه

 هیچ کدام از ما ندیدیم.

 و محکم کشیدمش.« ولش کن!»کردم: به آنتونی التماس 

 ی ما از جا کنده شدیم و محکم به ونسا برخورد کردیم. هر سه

اش را دیدم. چشمان سیاهش را دیدم که از تعجب  پریده اول لباس سیاهش را دیدم. بعد صورت رنگ

 شد. گشاد می

 هایش به هوا رفت. دیدم که دهانش از تعجب بازماند و دست



 روی پیاده رو ولو شد.ی بقالی  و دو کیسه

هایی را شنیدم که به طرف خیابان  ها و بطری ها جر خورد و تلق و تلوق قوطی شنیدم که یکی از کیسه

 قل خوردند.

ای به رنگ قرمز غلیط از سس  صدای شکستن یک شیشه باعث شد که به طرف خیابان برگردم. گالبه

ی تخم  کرد. یک جعبه فرنگی نشت میی سس گوجه  گوجه فرنگی را دیدم که از یک بطری شکسته

 شکستند. افتادند و می ها داخل جوی آب می مرغ برگشته بود و تخم مرغ

های آنتونی را با دو دست گرفته بودم. لرزشی در تمام بدنم دوید. آنتونی با تکانی محکم  هنوز شانه

 خودش را از دستم آزاد کرد.

 «متأسفم!متأسفم! واقعاً »آنتونی رو به ونسا داد زد: 

 های ونسا پرید و به طرف خیابان پا به فرار گذاشت. بعد از روی خرت و پرت

 پای آنتونی به سگ تازی گیر کرد. با صورت روی کف خیابان باالی سر سگ ولو شد.

 صدایی از سگ درنیامد. تقریباً هیچ تکانی هم نخورد.

که برگردد و نگاهی به  ی دوید. بدون اینآنتونی با زحمت بلند شد. بعد غرولندکنان به پشت علوفه فروش

 پشت سرش بیاندازد ناپدید شد.

ای که توی خیابان پخش و پال شده بود زل زدم و زیر لب گفتم:  به خریدهای خراب شده« اوه، وای.» -

 «اوه، وای.»

 داد. کشید و سرش را تکان می کول کنار من ایستاده بود. خس خس نفس می

کرد، نرم نرم دوید. سرش را پایین آورد و شروع کرد به  ک پایش را میسگ، درحالی که مراعات ی

 ی تخم مرغ از روی کف خیابان. لیسیدن زرده

اش افتاد، نزدیک بود از  پریده ی خشمگین و صورت سرد و رنگ رو کردم به ونسا و وقتی چشمم به قیاقه

 نفس بیافتم.

 هایم فرو رفته است. دم انگار قندیل یخی در چشمهای من گره خورد، احساس کر هایش با نگاه وقتی نگاه



 ای از ترس در جانم افتاد و وادارم کرد که به عقب بروم. دست کول را گرفتم و او را عقب کشیدم. لرزه

شد. انگشت بلند و باریکش را که  ولی ونسا قدمی جلوتر آمد، لباس سیاه بلندش روی پیاده رو کشیده می

 ، به طرف کول گرفت. بعد به من اشاره کرد.ناخنش الک سیاه خورده بود

 «جوجه جوجه.»آهسته گفت: 
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 هایش پخش شد. گفت. لبخندی روی لب وقتی که ونسا آن کلمات را با صدای گوش آزارش به ما می

 «جوجه جوجه.» -

 ام. چنان نفسم بند آمد که انگار سیلی خورده

 شروع کرد به چرخیدن.خیابان در نظرم کج شد و بعد 

 شود فهمید منظورش چه بود! آخر چرا این را گفت؟ هیچ می

کول و من صبر نکردیم که از او بپرسیم. با تمام سرعت پا به فرار گذاشتیم و کفشهایمان تاالپ تاالپ 

 داد. روی کف خیابان صدا می

زد و  از کف خیابان لیس میی تخم مرغ را  ای چشمم به سگ تازی پیر افتاد که هنوز داشت زرده لحظه

 ی خشمگین ونسا افتاد. ای کوتاه دیگری باز چشمم به قیافه برای لحظه

من و کول تند و سریع از نبش خیابان پیچیدیم و شتابان از کنار دفتر پست و خشکشویی گذشتیم و تمام 

 راه را تا خانه دویدیم.

 مان در آشپزخانه بودیم یک کلمه هم نگفتم.یک بار هم به عقب نگاه نکردیم و من تا وقتی که امن و ا

ی عسلی آشپزخانه از حال رفتم. کول آب سرد ظرف شویی را باز کرد و آن را روی سر و  روی چهارپایه

 صورتش پاشید.

 کردیم و نفس بریده تر از آن بودیم که حرف بزنیم. زدیم و خس خس می هر دو نفس نفس می

اک کردم. بعد به طرف یخچال رفتم و یک بطری آب سرد برداشتم. ام پ با دستم عرق را از روی پیشانی

در پوشش را پیچاندم و باز کردم. بطری را باالی دهانم وارونه کردم و آب را در حلقم ریختم. باالخره به 

 «ماندیم. باید می»زحمت و با تف پرانی گفتم: 

 تش خیس آب بود.چکید. جلوی تی شر آب از صورت سرخش می« چی؟»کول رو کرد به من: 



 «کردیم که خریدهایش را جمع کند. ماندیم و به ونسا کمک می باید می» -

 «اش را ندیدی؟ به هیچ وجه! او دیوانه است! مگر قیافه»کول مخالفت کرد: 

 «خوب ... ما تمام خریدهایش را پخش و پال کرده بودیم.» -

خواست ما را  افتد. ولی او ... او می شه میخوب! این یک اتفاق بود. اتفاق همی»برادرم پافشاری کرد: 

 «بکشد!

ولی چرا »کردم. پرسیدم:  زد مالیدم. انگار با صدای بلند فکر می ام که زق می بطری خنک را به پیشانی

اش را عوض کرد. دستش را دراز  کول حالت قیافه« کرد؟ آن حرف را به ما گفت؟ چرا آن طور زمزمه می

ن گرفت. بعد خیلی قشنگ ادای ونسا را در آورد. درحالی که انگشتش را رو کرد و انگشتش را به طرف م

 «جوجه جوجه.»داد، با صدایی گوشخراش گفت:  به من تکان می

 «لرزانی. ام! بس کن، کول. تو تن مرا می بس کن! من کامالً جدی»با تشر گفتم: 

 «جوجه جوجه.»دوباره زمزمه کرد: 

بطری پالستیکی را در دستم چالندم. زیر لب گفتم: «  به من بده.بس کن. کمی فرصت »التماس کردم: 

 «خیلی عجیب است. چرا آن حرف را زد! چرا!»

 «چون او دیوانه است!»اش را باال انداخت:  کول شانه

دستهایم را دور بازوهایم قفل « او دیوانه نیست، شیطان است.»سرم را با کج خلقی تکان دادم. گفتم: 

 «کنم که اتفاقی هولناک، در حال رخ دادن است. احساس می»کردم. 

 «کریستال، چه اتفاقی ممکن است بیافتد!»هایش را گرد کرد:  کول چشم
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 «برای لوسی اَن کادو خریدی!»سر شام مادر پرسید: 

 «خوب ... راستش ... نه.»یک چنگال پر اسپاگتی را قورت دادم: 

 «بخری. CDکردم تو رفتی توی شهر که برایش یک  ولی من فکر می»متعجب به من نگاه کرد: 

 «پنیر ماکارونی را بده.»پدر پرید وسط حرفمان: 

 از سر شب تا آن موقع این تنها حرفی بود که زده بود. احتماالً سر کار روز بدی داشته است.

 «کردی، کریستال؟ کار می چهفهمم. پس بعد از مدرسه  نمی»مادر گیر داده بود: 

 «توانیم موضوع را عوض کنیم؟ هیچی، مادر. می»آهی کشیدم و گفتم: 

 «ات مالیدی. سس اسپاگتی را روی چانه»کول با انگشت نشان داد و گفت: 

خیلی لطف کردی. احتماالً بس که سر میز رو به روی تو »شکلکی برایش درآوردم و زیر لب گفتم: 

 «ام. تو را گرفته های ام، عادت نشسته

 زبانش را برایم درآورد. روی زبانش یک نصفه کوفته قلقلی بود. خیلی حساب شده و به موقع بود.

 ...«طور  یادم رفت از تمرین بسکتبال دیروزت بپرسم. چه»پدر پرید وسط: 

 «چه موضوع بیخودی!»حرفش را قطع کردم: 

فکر کنم امشب تمام »اش کنار زد:  روی پیشانی مادر چنگالش را گذاشت توی بشقابش. طره مویی را از

 «موضوعات بیخود هستند، هان؟

 « شاید»سرم را پایین انداختم و به بشقابم زل زدم و زیر لب غر زدم: 

من توی تمرین افتضاح بودم. مربی کلی یک فرصت به من داد و من مثل یک »سرم را تکان دادم. 

 «دست و پا چلفتی کامل بازی کردم.



 «هیچ کس کامل نیست.»درآمد که: کول 

 «کول، ساکت باش.»مادر سرش داد زد: 

 «ی من چیزی بشنود! خواهد راجع به شست دررفته هیچ کس نمی»کول نق زد که: 

 «خوب بازی نکردی؟»دوباره رو کرد به من: « نه. ساکت باش.»مادر در جوابش داد زد: 

پایم گیر کرد و یک پرتاب راحت را از دست دادم. توپ خواستم دریبل کنم  می ... می»با تته پته گفتم: 

 «ی دور حلقه هم نخورد. حتی به تخته

 ...«ی بعد  خوب ... دفعه»پدر شروع کرد: 

توانم شروع کننده باشم و من گند زدم بهش.   ولی این شانس بزرگ من بود که نشان بدهم می»داد زدم: 

 .«بدجوری خسته بود. دیشب نخوابیدم. و ... و ..

 «آید. هنوز هم بازیکن ششم هستی. فرصت گیرت می»مادر با لحنی نوازشگرانه گفت: 

 «فردا هم تیمتان تمرین دارد!»پدر باز هم برای خودش ساالد کشید و پرسید: 

نه. فردا بعد از ظهر گروه همسرایان تمرین دارند. کول هم توی این گروه است. »سرم را تکان داد. 

 «شود. ی راهنمایی در ماه بعد اجرا می رای مراسم فارغ التحصیلی مدرسهدانید. همسرایی ب می

من دو تا آواز تک خوانی دارم. من تنها کالس پنجمی توی گروه »کول شروع کرد به الف زدن: 

 «همسرایان هستم. و تنها کسی هستم که صدایش شش دانگ است.

 ای بود. هیچ کس نخندید. زهدانم. شوخی بی م می« هیچ کس کامل نیست.»یادش آوردم که: 

 «ای؟ طور شستت را رگ به رگ کرده چه»مادر به دست کول نگاه کرد. پرسید: 

 « خواستم توی گفتگو شرکت کنم. من نکردم. من فقط می»کول جواب داد: 

 «خانم ملون، معلم موسیقی، زنی ریزجثه و شبیه پرنده بود.

پوشید. با آن موهای خاکستری پرمانندش و  رنگ می تریها یا شلوارهای خاکس او همیشه پولیورها و دامن

 اندازد. نوک تیزی که به جای دماغ دارد، مرا یاد گنجشک می



 یا شاید چرخ ریسک! جیک جیکو.

 زند. های خودش صدا می او ما را قناری

قدر بزرگ نیست که سالن موسیقی داشته باشد. برای همین جلسات  ی راهنمایی گرین کانتی آن مدرسه

 شود. ای از صحنه تاالر اجتماعات برگزار می گروه همسرایان در گوشه

ها کالس ششمی بودند و  هشت تا بچه در گروه همسرایان بودند. چهار تا پسر و چهار تا دختر. بیشتر آن

 تر را هم محض تنوع به گروه راه داده بودند. یکی دو تا بچه کوچک

 ه این کوچکی سخت است.ای ب جمع کردن یک گروه همسرایان در مدرسه

های کاغذ را به این طرف و آن طرف صحنه  خانم ملون دیر کرده بود. برای همین پسرها داشتند گیره

 اند. قدر کودن زدند که پسرها چه کردند و دخترها راجع به این حرف می پرتاب می

پرمانندش را پریشان وقتی که باالخره خانم ملون از راه رسید، درحالی که بی تاب و بی قرار موهای 

 خواست که درجا کارش شروع شود. کرد، می می

کار  دانیم داریم چه ی دیگر است، و ما واقعاً نمی اجرای ما از امشب، دو هفته»با بدخلقی اعالم کرد که: 

 «دانیم؟ کنیم، می می

اَن، که تنها همه تا حد زیادی با او موافق بودیم که به وقت بیشتری برای تمرین نیاز داریم. لوسی 

دانید از  خوانی کنیم، می شاید بتوانیم بعضی از آوازها را لب»ی سوپرانوی گروه بود، پیشنهاد کرد:  خواننده

 «روی صفحه.

کرد یا  همه خندیدند. من با دقت به لوسی اَن نگاه کردم. چندان مطمئن نبودم که او داشت شوخی می

 نه.

روز بعد از ظهر مسخره بازی را بگذارید کنار. بیایید ببینیم اگر ام»خانم ملون با لحنی تند و عبوس گفت: 

 «توانیم کار را پیش ببریم. قدر می جدی باشیم چه

هایمان را خواندیم. عنکبوت سیاه بزرگی از تیرهای سقف الی  های مخصوص گرم کردن حنجره گام

کشید و تلوتلو خوران عقب مان را قطع کرد. لوسی جیغ  موهای طالیی مجعد لوسی اَن افتاد و تمرین

 وار تکان داد و فرهای مویش را با دو دست کشید. رفت. سرش را دیوانه



 عاقبت عنکبوت کف صحنه افتاد و کول با پا آن را له کرد.

 «نکند برایت بدشگون باشد!»پسری به نام لری به برادرم گفت: 

 و تمیز کرد.اش را باال انداخت و تخت کفشش را روی کف صحنه کشید  کول شانه

« بیایید با اوهایوی زیبا شروع کنیم.»خانم ملون، بی توجه به کل ماجرای عنکبوت، پیشنهاد کرد: 

ای است که آخرین بار بدجوری ما را به  این همان قطعه»اش را ورق زد:  های نت روی سه پایه برگه

 «زحمت انداخت.

 «کند. یاین قسمت اوج آهنگ است که مشکل ایجاد م»لوسی اَن گفت: 

فکر کنم گلویش پیش « کند. این صدای تو است که مشکل ایجاد می»لری، لوسی اَن را دست انداخت: 

 کند. لوسی گیر کرده. چون همیشه بهش توهین می

رو کرد به کول: « ها. جدی باشید. جدی باشید. کنم، بچه خواهش می»خانم ملون گلویش را صاف کرد: 

 «؟ای ات را تمرین کرده تک خوانی»

 «اوه، بله. البته.»برادرم به دروغ گفت: 

که شروع کنی، به  پس بیایید امتحانش کنیم. یادت باشد، کول قبل از این»خانم ملون پیشنهاد کرد: 

 «کنی. ی یه سه ضرب صبر می اندازه

 «مشکلی نیست.»کول بهش گفت: 

 در آخرین تمرین اصالً این مورد را رعایت نکرده بود.

هایش را به هم زد، که عالمتی بود برای ما که  هایش را باال برد. لبخند زد و دست دستخانم ملون 

 شروع کنیم.

 شروع کردیم به خواندن اوهایوی زیبا. از آن آوازهای آبکی است، ولی من باال خواندن را دوست دارم.

جدی روی  خواندیم، خانم ملون با لبخندی همچنان که می« خیلی خوب است. خیلی خوب است.» -

 کرد. صورتش ما را تشویق می



 همه چیز خیلی خوب بود.

 اش را شروع کرد. که کول تک خوانی تا این

 دیدمش که نفسی عمیق کشید. قدمی جلوتر آمد. سه ضرب صبر کرد. دهانش را باز کرد.

 «بالک باک باک بالک بالک.»و خواند: 

 «هاه!»نفس خانم ملون بند آمد: 

 یدیم. خیره خیره به برادرم نگاه کردم.همه دست از خواندن کش

 کرد. حالتی گیج و مبهوت روی صورتش بود. پشت سر هم گلویش را صاف می

 «شعر را بخوان، کول! شعر را که بلدی، درست است!»خانم ملون با جدیت به او دستور داد: 

 کول سرش را تکان داد و تأیید کرد.

 «اش را شروع کند. ایی شروع کنیم تا بعدش کول تک خوانیبیایید اول با همسر»خانم ملون به ما گفت: 

 خواندم چشمم به برادرم بود. دیدمش که سه ضرب را شمرد . بعد: دوباره شروع کردیم. همچنان که می

 «بالک بالک بالک کالک باک!»

 خواست ثابت کند؟ چه چیزی را می

 لری خندید. ولی هیچ کس دیگر نخندید.

 کرد. مالید و گلویش را صاف می میطور گردنش را  کول همین

 صورتش سرخ سرخ شده بود.

 «حالت خوب است؟»زیر لب ولی با ادا و اطوار که متوجه شود بهش گفتم: 

 جوابم را نداد.



با « کنم! مسخره بازی را بس کن. ما واقعاً وقت نداریم. کول، خواهش می»خانم ملون با خواهش گفت: 

دانم که از پس خواندن این برمیایی. از نقشت راضی  داری. من میتو صدای قشنگی »اخم نگاهش کرد: 

 «هستی!

با یک دست ...« سه را که گفتم شروع کن. یک ... دو ... سه »هایش را باال برد. بهش گفت:  دست

خواهیم بهترین صدایت را  حاال می»شروع کرد به رهبری کردن و برای تشویق کردن او گفت: 

 «بشنویم.

 ای شروع کرد به قدقد کردن: ی بلند و مسخرهبرادرم با صدا

 «بالک بالک باک باک باک!»

کول، قضیه از چه قرار است؟ »از دخترهای دیگر جدا شدم و با عجله رفتم پیشش. با عصبانیت داد زدم: 

 «کنی؟ کار را می چرا این

 «بالک بالک باک بالک بالک.»جواب داد: 
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کردم. نگاهی به دم در انداختم و کول  ی تولد لوسی اَن را کادوپیچی می هدیه کمی بعد، در اتاقم بودم و

 جا ایستاده بود. را دیدم که بی تاب و بی قرار آن

شرتش  اش را جلوی تی موهای بورش روی فرق سرش سیخ سیخ ایستاده بودند. دستان عرق کرده

 کرد. کشید و پاک می می

ی  ی کاغذ کادو را تا زدم و روی جعبه گوشه« ؟ من گرفتارم.خواهی چی می»تند و با پرخاش پرسیدم: 

CD .چسباندم 

 کول گلویش را صاف کرد ولی جواب نداد.

 «تو کل تمرین را خراب کردی.»سرم را تکان دادم و بهش گفتم: 

 «تقصیر من نبود!»جیغ زنان داد زد: 

خودداری کردی. همان جا ایستادی و تو از آواز خواندن »ام را محکم روی میز کوبیدم:  قیچی« هاه!» -

تو »مالید، قار قار کرد:  درحالی که با مالیمت گلویش را می« مثل مرغ قدقد کردی! پس تقصیر کی بود؟

 ...«فهمی  نمی

های  دانی چیست. ما همه از شوخی فهمم. اصالً می نه، من نمی»با عصبانیت حرفش را قطع کردم: 

ای، کول. ولی تو واقعاً همه  کنی خیلی بامزه اً من. تو همیشه فکر میایم. مخصوص شده  معنی تو خسته بی

 «کنی. را کفری می

آمد کنار میز و نوار « کردم. ولی من خوشمزگی نمی»وارد اتاق شد و همچنان حرف خودش را تکرار کرد: 

نم. د ... طور قدقد ک خواستم آن من نمی»چسب را برداشت و با حالتی عصبی مشغول ور رفتن با آن شد: 

 «دست خودم نبود.

 «حتماً.»چشمانم را گرد کردم و زیر لب گفتم: 



کنم او  کنم ونسا این کار را با من کرد! فکر می کنم، کریستال. من ... من فکر می نه، شوخی نمی» -

دانی که من احمق نیستم. من  خودت می»خندیدم و بهش گفتم: « طور قدقد کنم! کاری کرد که من آن

 «خورم. ات گول نمی ات یک یا دو بار گول بخورم. ولی دوباره با همان شوخی با یک شوخی ممکن است

 ...«ولی کریستال » -

دار نبود و کار درستی نیست که کل تمرین را برای همه خراب  این کارت اصالً خنده»تکرار کردم: 

 «کنی.

 ...«ور بودم قدقد کنم. من فهمی! این یک شوخی نبود! من واقعاً مجب تو نمی»کول اعتراض کرد: 

از اتاق من برو بیرون ... »هایم حرکتی کردم که بهش بگویم برو بیرون:  با دست« بیرون!»داد زدم: 

 «همین االن!

خواست چیزی بگوید. ولی با آهی از سر ناامیدی نظرش را عوض کرد.  صورتش سرخ سرخ شد. می

 برگشت و با حالی نزار از اتاقم خارج شد.

 «همه چیزی برای یک  شوخی، هان، کول!»پیش خودم گفتم: زیر لب 

 کنم. ولی این بار حقش بود که درس عبرتی بگیرد. طور بدرفتاری نمی من معموالً با برادرم این

ها را خاموش کردم و  کادوپیچی هدیه را تمام کردم و تا وقت خواب تکالیف مدرسه را انجام دادم. چراغ

 صدای قدقد یک مرغ را شنیدم.خزیدم که  ها می الی مالفه

ها در  ها شب ی آن شنوم. همه ها را نمی ها صدای مرغ فکر کردم، خیلی عجیب است. هیچ وقت شب

 شوند. مرغدانی حبس می

 «کال ا ا ا ا ا ا ا ا ک بال ا ا ا ا ا ا ا ا ک»

می مالیم های اتاقم به دست نسی نیم خیز نشستم و آن سوی اتاق به پنجره باز چشم دوختم. پرده

 شد. رنگ روی قالی سرازیر می رقصیدند. مثلثی از مهتاب پریده می

 «یعنی در مرغدانی باز شده است؟»از خودم پرسیدم: 

 «ای به نحوی فرار کرده؟ یعنی مرغی، جوجه»



 «بال ا ا ک بال ا ا ک با ا ا ک» -

 .آمد ی اتاق خواب من می های خانه، زیر پنجره صدای قدقد انگار از نزدیکی

کردم، از رختخواب بیرون آمدم و به آن طرف اتاق به طرف  های رقصان را تماشا می همچنان که پرده

 پنجره رفتم. مهتاب، خشک و نقره فام، مرا در خود فرو برد.

 «بالک بالک کالک»

 ی پنجره خم شدم و به پایین نگاه کردم. روی لبه

 و نفسم بند آمد.
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 پایین نبود.هیچ چیز آن 

 ای در کار نبود. مرغ و جوجه

به زمین نقره فام چشم دوختم. بعد نگاهم به سمت مرغدانی دراز کنار پارکینگ چرخید. مرغدانی شبیه 

ی کوچکِ گرد آن  یک سگدانی دراز و کم ارتفاع بود. در آن سفت بسته شده بود. هیچ چیز در پنجره

 خورد. تکان نمی

 «ا ا ا ا اک بال ا ا ا ا ا اک بال ا»

 گیج و مبهوت، سرم را به داخل کشیدم.

 آمد! این صدای قدقد از کجا می

 از داخل!

 «کال ا ا ا ا اک کال ا ا ا ا اک» -

 شنیدم. دیوار اتاق مجاور که اتاق برادرم بود. بله. صدا را از خالل دیوار می

طور  های شب این کند! چرا نیمه یگشتم از خودم پرسیدم، چرا این کار را م درحالی که به رختخواب برمی

 کند؟ قدقد می

 خواهد ثابت کند؟ چه چیزی را می

های باحالی ترتیب  دانستم که جشن تولد لوسی اَن باصفا خواهد شد. لوسی اَن همیشه مهمانی می

 دهد. می

 آید. هفت برادر و خواهر دارد. ی دهقانی بزرگ می او از یک خانواده



پر است از بوهای خوش؛ کباب جوجه، کیک. پدر و مادر لوسی اَن  ها همیشه ی دهقانی آن خانه

 ها مردمان واقعاً نازنینی هستند. ترین کشاورزان گوشن فالز هستند و همچنین آن موفق

هایش را به جشن دعوت کرده بود. یک  لوسی اَن تمام کالس و تقریباً بیست و چندتایی از قوم و خویش

ی دهقانی  وقتی من رسیدم، کلی آدم داشتند در حیاط رو به روی خانهبعد از ظهر زیبای بهاری بود. 

 زدند. سفید بلند پرسه می

ی اختصاصی شن ریزی  های کوچولو داشت. وقتی که شتابان از جاده لوسی اَن یک عالم قوم و خویش

لوسی اَن گشتند. پدر  ها را دیدم که اطراف انبار چند منظوره ول می رفتم، گروهی از آن شده باال می

زده جست و خیز  های کوچولو خوشحال و هیجان داد و بچه ها تراکتور سواری یاد می داشت به بچه

 گزفتند تا نوبتشان برسد. کردند و با هم کشتی می می

 کادوپیچ شده را به دستش دادم. CDی شن ریزی شده لوسی اَن را دیدم و  اول جاده

توانم حدس بزنم  واو، اصالً نمی»باز شد. به شوخی گفت: ی مربع شکل را بررسی کرد و نیشش  جعبه

 «چی هست!

 «خیلی خوب. خیلی خوب. قبول دارم، من خیلی خالق نیستم.»ام را باال انداختم و جواب دادم:  شانه

ی مناسبی  دانی همین چه هدیه نمی»ها به طرف دیگران شدیم، گفت:  وقتی مشغول قدم زدن روی چمن

 «هیچی نداشتم. CDاند ولی  خریده CDای تولدم یک دستگاه پخش است. مادر و پدر بر

 «ای! دانم که تا به حال این را ندیده خوب، حاال یکی داری. اقالً می»خندیدم و گفتم: 

 «روی؟ فردا به تمرین همسرایی می»ی لوسی اَن جدی شد:  قیافه

 «آره. ما باید حسابی تمرین کنیم.»سر تکان دادم: 

« گردیم. آیم. ما معموالً قبل از ساعت یازده و نیم از کلیسا برنمی من کمی دیر می»لوسی اَن گفت: 

کرد؟  با برادرت صحبت کردی؟ چرا دیروز مثل یک احمق واقعی رفتار می»هایش را در هم کشید:  اخم

 «دار است؟ کرد این کارش خنده آن همه قدقدهای عجیب و غریب برای چه بود؟ یعنی فکر می

توانم علت رفتارهای  طور است. به هیچ نحو نمی زنم همین آره. حدس می»را باال انداختم: هایم  شانه

 «کنم او از مریخ آمده است. ها خیال می برادرم را توضیح بدهم. بعضی وقت



 «اش به من بگو. من چهار تا برادر دارم! درباره»لوسی اَن خندید و زیر لب گفت: 

ی عریض درخت افرای پیری تکیه داده بودند دست تکان دادم. به  نهبرای دو دختر از کالسمان که به ت

 ها حرف بزنم. ها رفتم تا با آن سراغ آن

دانید،  بینم. می ها را بیرون از مدرسه می های کالس دوست هستم ولی بعضی از آن من با خیلی از بچه

چند کیلوتری است. برای  ی راهنمایی تا شعاع ی ما تنها مدرسه گوشن فالز خیلی کوچک است و مدرسه

 آیند. ی ما می ها با اتوبوس از تمام شهرستان به مدرسه همین بچه

خواهم با  ها می کنند. وقتی شب یعنی بعضی از دوستان من بیش از سی کیلومتر دور از من زندگی می

 شود! ها تماس بگیرم، یک تماس راه دور محسوب می آن

 یرون ماندیم.جشن باحال و باصفایی بود. تمام مدت ب

 تا وقت کیک تولد.  –گذشت  به من که واقعاً خوش می

 گاه لذت به وحشت تبدیل شد. و آن
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ی دهقانی کرد، مادر لوسی اَن  زمانی که خورشید بعد از ظهر شروع به پایین رفتن در پشت خانه

کیک وانیلی که از شیرینی پزی های تولد را بیرون آورد. در واقع دو کیک را بیرون آورد، یک  کیک

 خریده بودند و دیگری کیک شکالتی که خودش پخته بود.

تواند تصمیم  ی ما هست، هیچ کس نمی با این همه بچه که در خانواده»لوسی اَن برایم توضیح داد که: 

بگیرد که هرکس چه جور کیکی را بیشتر دوست دارد. برای همین مادر همیشه مجبور است برای هر 

 «ن تولدی یک کیک اضافی هم بپزد.جش

هایمان را گرفتیم و دور میزی دراز با رومیزی سفید جمع شدیم تا به لوسی اَن تولدت مبارک  همه بشقاب

 ی یک پیتزا هم قرا داشت. را به آواز بگوییم. کنار دو کیک یک پای مهیب تقریباً به اندازه

وزید و بعضی از  را روشن کنیم. باد بی وقفه میهای روی دو کیک  مدت زیادی طول کشید تا تمام شمع

 کرد. ها را خاموش می شمع

ها را روشن کردند و ما تولدت مبارک را خواندیم.  سرانجام، پدر و مادر لوسی اَن خودشان تمام شمع

ها روی  ها ایستاده بود و نور لرزان شمع رسید، آن سوی کیک لوسی اَن که واقعاً جذاب به نظر می

 رقصیدند. موهای بلوند مجعدش میصورتش و 

 رسید که به من زل زده است. خواندیم، به نظر می همچنان که می

 ناگهان متوجه شدم که مشکلی وجود دارد.

 شنیدم از خود من بود! آن صدای بلند کلیک کلیک که می

 دادند. خوردند و کلیک کلیک صدا می هایم با سر و صدای زیاد به هم می خواندم لب همچنان که می

کردم گلویم خیلی خشک است. خشک و  همین که آواز تمام شد، با انگشت گلویم را مالیدم، احساس می

 تَرَک تَرک.



سرم را بلند کردم و او و « کریستال، کدام کیک را دوست داری؟»پرسید:  لوسی اَن داشت از من می

 برید. ها را می مادرش را دیدم که داشت کیک

 ها یکی را انتخاب کنم. توانستم از بین آن نمی« ی کوچک! از هر کدام یک تکه: »بشقابم را باال گرفتم

درحالی که بشقاب و چنگال را در یک دستم به حال تعادل نگه داشته بودم، راه افتادم تا به بعضی از 

 دوستانم ملحق شوم.

 «آید. عالی به نظر می»گفتم: 

« تق ق ق ق ق  تق ق ق ق ق،»ز گلویم درآمد: یعنی سعی کردم این را بگویم، ولی چنین صدایی ا

 تقریباً مثل صدای تقه زدن بر روی یک فلز.

 هایم چرخاندم. خیلی خشک بودند. زبان را روی لب

 «تق ق ق ق ق ق تق ق ق ق ق» -

 داد. زدم همان صدای تق تق بلند را می سعی کردم یک چنگال کیک را بجوم. ولی هر گازی را که می

 را لیسیدم. هایم دوباره لب

 سعی کردم بجوم.

 توانستم کیک را بجوم. شدم. نمی داشتم خفه می

 «ق ق ق ق ق ق ق تق ق ق ق ق ق» -

 ها به من زل زده بودند. چند تا از بچه

 «کریستال، حالت خوب است؟»یکی پرسید: 

مانند پرسیدم: تق تق کنان جوابی دادم. بعد با عجله پیش لوسی اَن در کنار میز رفتم. با صدایی جیغ 

 «روغن لب داری؟»

کردند. لوسی اَن زور زد تا بفهمد چه  خوردند و تق تق می هایم به هم می زدم لب وقتی حرف می

 گویم. می



 «روتق تق!»تکرار کردم: « روغن لب؟» -

هایش را تنگ کرده بود و به من زل زده بود، جایش را  با تکان سر جواب مثبت داد و درحالی که چشم

 «ی پایین در سمت چپ. ی داروها. حمام طبقه توی قفسه»داد: نشان 

بشقابم را روی میز گذاشتم و راه افتادم، تا آن سوی چمنزار دویدم. در توری را باز کردم و شتابان وارد 

 آمد، بوی کیک و پای. خانه شدم. داخل خانه بوی خوبی می

 جا گذرانده بودم. یادی با لوسی اَن را در آناز سمت چپ به راهرو پیچیدم. راهم را بلد بودم. ساعات ز

 در حمام باز بود. وارد شدم، کلید چراغ را زدم و در را پشت سرم بستم.

 ی داروها شیرجه زدم و به آینه چشم دوختم. بعد به طرف قفسه

ای طول کشید تا چشمانم به این نور عادت کند. ولی وقتی باالخره توانستم نگاهم را روی  چند ثانیه

 هایم متمرکز کنم، دهانم را با جیغی تیز و گوشخراش از وحشت باز کردم. لب
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 هایم به رنگ قرمز روشن از صورتم بیرون زده بودند. لب

 هایم کشیدم. هر دو لبم ناصاف بودند. سفت و ناصاف. انگشتم را روی لب

 ای نرمی داد. هایم زدم. صدای تقه با انگشت تلنگری به لب

 هایم سفت بودند. دیگر به نرمی پوست نبودند! مثل ناخن سفت شده بودند! لب

 «تق تق.»

 هایم زدم. دهانم را باز و بسته کردم. به بازتاب هولناک آن در آینه خیره شدم. ای به لب تقه

 ام زیر این پوسته سخت بودند! های واقعی هایم کبره بسته بودند! یعنی لب یعنی لب

ای در کار نبود. این  ی سخت را بکنم. ولی نه. هیچ پوسته  آوردم و زور زدم تا این پوستههایم را باال دست

 های سفت به صورتم وصل بودند. لب

 هایم تلقی بسته شدند. نفسم بند آمد. لب« آخ!»

توانم بگذارم کسی  هایم مثل منقار پرنده شده است! نمی آید؟ لب چه بالیی دارد سرم می:»بلند داد زدم 

 «طور ببیند؟ ا اینمر

این اتفاق »هایم به آینه کوبیدم. درحالی که وحشت تمام وجودم را فرا گرفته بود به خودم گفتم:  با مشت

 «تواند. تواند بیفتد! نمی نمی

 لب سفت را از صورتم بکنم. -یک بار دیگر سعی کردم منقار

میق کشیدم و به زور خودم را وادار نفسی ع« کریستال ... آرام باش. آرام باش!»به خودم توصیه گردم: 

ام که به آن  کردم که از آینه رو برگردانم. فکر کردم، این یک آلرژیک است، فقط همین. چیزی خورده

 ام. حساسیت داشته



ها را به حالت  طور آن داند چه رود و اگر هم از بین نرود، دکتر میسی می تا چند ساعت دیگر از بین می

 ره نرمشان کند.عادی برگرداند و دوبا

خوردند و  هایم به هم می لرزیدم که لب لرزید. چنان شدید می نفس عمیق دیگری کشیدم. تمام بدنم می

 کردند. تلق تلق می

کردم لبانم به حالت عادی برگشته  چشمانم را بستم. بعد به طرف آینه برگشتم. در حالی که دعا می

 باشند، چشمانم را باز کردم.

 ولی نه.

 «عین یک منقار پرنده است.»ای لرزان زیر لب گفتم:  پرنده. با زمزمه یک منقار

 کلیک کلیک.

 ام چرخاندم. های ترک خورده زبانم را روی لب

 خراشیدند. های سفت زبانم را می لب« آخ.»

روم و به  توانم بگذارم کسی مرا با این قیافه ببیند! یواشکی از در ورودی بیرون می نمی»با خودم گفتم: 

 «دهم. دوم. بعداً به لوسی اَن توضیح می سمت خانه می

چراغ را خاموش کردم و الی در حمام را کمی باز کردم. دیدم کسی در خانه نیست. همه هنوز بیرون در 

 بردند. حیاط بودند و از کیک و پای لذت می

 برم! دانستم که دیگر هیچ وقت از کیک لذت نمی نمی

 ها را ببعلم؟ های پرنده وارم آن از روی زمین بردارم و با لبها را  یا مجبور خواهم شد کرم

 افکار مشمئزکننده.

 دوال دوال از اتاق نشیمن گذشتم، در ورودی را باز کردم و فرار کردم.

توانستم صداهای شاد و خوشحال را از پشت خانه بشنوم.  دویدم، می همچنان که به طرف جاده می

 کردند. خندیدند و داد و فریاد می ها بر فراز غریو موسیقی می بچه



 به جاده پیچیدم و با تمام سرعتم به طرف خانه دویدم. امیدوار بودم کسی من را نبیند.

 کشیدند. های عصرگاهی روی زمین به طرف من قد می خورشید پشت درختان فرو رفته بود. سایه

تپید. تمام راه را  قلبم به شدت می کردند. خوردند و تلق تلق می هایم به هم می دویدم لب همچنان که می

تا خانه دویدم بی آن که حتی یک بار پا سست کنم. خوشبختانه، در خیابان به کسی که بشناسم 

 برنخورم.

 ماشین مادر و پدر نبود. از راه ماشین رو به طرف خانه دویدم و از در آشپزخانه وارد خانه شدم.

، درجا فهمیدم که «کریستال!»طرف من برگشت و داد زد: کول با بدنی لرزان از کنار ظرف شویی به 

 مشکلی پیش آمده است.

 خواستم دهان پرنده وار زشتم را ببیند. رویم را برگداندم. نمی

مادر و پدر خانه »ولی به طرف من دوید، دستم را گرفت و مرا به طرف خودش چرخاند. زیر لب گفت: 

 «نیستند. با ... باید چیزی را نشانت بدهم.

 «ای! کول، این چیست؟ چرا تلق تلق این حوله را دور گردنت پیچیده»هایم پرسیدم:  با تلق تلق لب

 «من ... به کمک نیاز دارم.»نگاهش را پایین انداخت و جواب داد: 

 «ببین»رنگ را باز کرد و بعد ان را از روی گردنش کنار زد و به اصرار گفت:  ی آبی آرام آرام حوله

 .نفسم بند آمد

 پر!

 هایش بیرون زده بودند. پرهای سفید از روی گردن و شانه
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 «کول کی این اتفاق افتاد!»جیغ زنان گفتم: 

 چشمانش از ترس گشاد شده بودند.«بال ا ا ا ا ک بال ا ا ا ا ک بال ا ا ا ا ک ک»قدقد کنان گفت: 

درحالی که گلویش را « ست!ات نی بس کن! حاال وقت این قدقدهای احمقانه»با خشم فریاد زدم: 

 «توانم ... جلوی قدقدم را بگیرم! بال ا ا ا ا اک ک من ... نمی»مالید، به زحمت گفت:  می

دستم را دراز کردم تا پر سفیدی را از پشت گردنش « آره، حتماً.»چشمانم را گرد کردم و جواب دادم: 

 بکنم.

 انتظار داشتم که پر قالبی به راحتی کنده شود.

 «آخ!»برادرم دست و پا زد و جیغ کشید: ولی 

 اش گرفتم و کشیدم. نوک پر سوراخ کوچکی روی پوستش جا گذاشت. پر بزرگی را روی شانه

هی مواظب باش! بال ا ا ا ا ا اک ک کال ا ا ا ا ا ا ک ک. بدجوری درد »خودش را کنار کشید و داد زد: 

 «کند. می

 «ای! ی هستند. تو ... واقعاً کلیک کلیک پر درآوردهها واقع آن»نفسم بند آمد. « وای، نه!» -

 شدند. های پر پوششش باال و پایین می زار زد زیر گریه. شانه...« اوه ... اوه ... اوه » -

کنم. کامالً مواظبت  خودم پرهایت را می»با مهربانی او را به اتاقش بردم: « سخت نگیر.»بهش گفتم: 

 «د.خواهم بود. دوباره سالم خواهی ش

کردم تا جایی  ی تخت نشاندم. رویش خم شدم و شروع کردم به کندن پرهای سفید. سعی می او را لبه

 پرید. کشیدم از جا می توانم محتاط باشم. ولی هر بار که پری را می که می

 «باید به مادر و پدر بگوییم ... آخ.»درحالی که نگاهش را به کف اتاق دوخته بود، آهسته گفت: 



 پری دراز را از روی گردنش کندم. از جا پرید.« ها تقریباً تمام وقت بیرون هستند. آن»گفتم: بهش 

 «ای نیست تو کامالً سالم و عادی خواهی بود. مسئله» -

 «ولی باز هم باید به مادر و پدر بگوییم.»پافشاری کرد: 

 خوردند. های سفتم به هم می با هر کلمه لب« کنند؟ ها حرفمان را باور می کنی آن فکر می»پرسیدم: 

 «هایت چی شده؟ هی، لب»سرش را بلند کرد و زل زد به من: 

اند. بدجوری خشکی  فقط خشکی زده»هایم را پوشاندم. گفتم:  با یک دست لب...« اوه ... من ... اوه » -

 «اند. زده

 .آمد خواستم او بداند که این بالی وحشتناک سر من هم می دانم چرا. ولی نمی نمی

 «ات حال به هم زن است! اَیی ی ی ی! قیافه»با تعجب فریاد زد: 

 کرد. انگار خیلی خوشحالش می

 توانستم محکم کشیدم. دو تا پر آخر را تا جایی که می

با خشم جیغی کشید و دستی به پشت گردنش کشید. عقب رفتم. پرهای سفید کف اتاق و !«هی ... »

 «ها را جمع کنی. بهتر است این»گفتم:  تخت را پوشانده بودند. تلق تلق کنان

 در جواب من قدقدی کرد.

هایم  قدر لب که چه ی این هنوز یک دستم روی دهانم بود. هیچ نیازی به اظهار نظر دیگری از او، درباره

 آیند، نداشتم. زشت به نظر می

تا دیروقت بیرون از  هایم پیدا کنم. مادر و پدر با عجله به حمام رفتم تا کرمی، روغنی چیزی برای لب

ها حرف بزنیم. ولی عاقبت،  خواستیم با آن خانه بودند. کول و من سعی کردیم بیدار بمانیم چون می

 تسلیم شدیم و به رختخواب رفتیم.

صبح یکشنبه دیر بیدار شدم. خورشید در آسمان تا آن موقع حسابی باال آمده بود. آفتاب نارنجی از 

 داد. ریخت. نسیمی مالیم پرهایم را پف می می ی باز به داخل اتاقم پنجره



 «چی؟ پرها؟» -

 خاریدند. خارید. بازوهایم هم می با ناله و زاری نیم خیز شدم. گردنم بدجوری می« وا ا ای.» -

جای بازویم در آمده  جا و آن چشمانم را باز و بسته کردم تا کامالً بیدار شوم و به پرهای سفیدی که این

 بود زل زدم.

ای بود. مثل  خفه« قوقل قوقل قوقل»انم را باز کردم تا جیغ بکشم. ولی تنها چیزی که از گلویم درآمدده

 صدای یک مرغ.

ی پیراهن خوابم را  ها انداختم. یقه از رختخواب بیرون پریدم و با شتاب خودم را جلوی آینه کمد لباس

 ای کرک مانند بود. ز پرهای سفید و قهوهها و بازوهایم ا پایین کشیدم و از تعجب نفسم بند آمد. شانه

 تر شده بودند؛ سفت مثل استخوان. دستم را روی دهانم کشیدم. بازهم سفت

 دیدم که چیزی در آینه تکان خورد. دور خودم چرخیدم و کول را دم در اتاق خوابم دیدم.

اش سیخ سیخ  زیر چانه ها و تلوتلو خوران وارد اتاق شد. پرهای سفید روی شانه« کریستال.»قدقد کرد: 

 ها دوباره روییده بودند. ایستاده بودند. آن

 «به من نگاه کن.»تلق تلق کردم: 

 «بال ا ا ا ا ا  ا ک ک بال ا ا ا ا ا ا ک ک.»کول جواب داد: 

آمد. ولی  کندم دردم می وار شروع کردم به کندن پرها. هر بار که می برگشتم به طرف آینه و دیوانه

 خواستم از شرشان خالص شوم! د. میدا اهمیتی نمی

شان کردم و در سطل زباله ریختم. بعد به کول کمک  ها را کندم. بعد جمع ی آن خیلی طول نکشید. همه

 کردم که پرهایش را بکند.

هایش یک باره به نظرم  هایش رشد کرده بودند. دست تر شده بودند. ناخن هایش در طول شب سفت لب

 شبیه نوعی چنگال آمد.

 «ونسا»زیر لب غرید: 



 به او زل زدم. درجا فهمیدم منظورش چیست.

آوردم که خریدهای  ی هولناکی را به یاد می من هم تمام مدت به همین موضوع فکر کرده بودم. لحظه

 «ونسا را روی زمین پخش و پال کردیم.

ولی ونسا این بال را سر  خواستم باورش کنم. خواستم این را بپذیرم. نمی بله. نمی»حرفش را تأیید کردم: 

 «ما آورد. ونساست که بال ا ا ا ا ا ک ک بال ا ا ا ا ا ک ک ما را به جوجه تبدیل کرده.

 «جوجه جوجه.»کول قدقد کرد: 

 ی پایین شنیدم. مادر و پدر!  سر و صداهایی از آشپزخانه در طبقه

 «ها بگوییم! چیز را به آنها بگوییم! باید همه  ما باید بال ا ا ا ا ا ک ک به آن»داد زدم: 

کول و من همزمان به طرف در اتاق خواب جست زدیم. بین در به هم فشرده شدیم. بعد پهلو به پهلوی 

 هم به طرف انتهای راهرو دویدیم.

 توانستم صدای مادر را از آشپزخانه بشنوم. می

 ا زدن مادر.آمدیم شروع کردیم به صد ها پایین می من و کول همچنان که با عجله از پله

مادر ما به کمک بال ا ا ا اک ک نیاز داریم! این کار ونسا است. او واقعاً نیروهای بال ا ا ا اک »داد زدم: 

 «کال ا ا ا اک جادویی دارد!

رفتیم، کول بلند بلند به مادر  ی پایین رسیدیم و دوان دوان به طرف آشپزخانه می وقتی به سرسرای طبقه

 «آوریم! کند! ما داریم پر و همه چیز در می ه جوجه تبدیل میاو دارد ما را ب»گفت: 

هر دو داریم به  –بال ا ا ا ا ک ک  –این حقیقت دارد! شما باید کمکمان کنید. کول و من »داد زدم: 

 «شویم! جوجه تبدیل می

دن ی دیگر برای کباب کر خبر خوبی است. من امروز بعد از ظهر به دو جوجه»مادر با خونسردی گفت: 

 «احتیاج دارم.
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 «چی؟»

 «از ما کباب درست کنید؟!»  -

 کول و من هر دو نفس هایمان بند آمد. یعنی مادر داشت شوخی می کرد!

زده است. او داشت با تلفن  همین که یک دفعه وارد آشپزخانه شدیم، متوجه شدم که مادر با ما حرف نمی

 گرفت. هایش ضرب می کنار تلفن با ناخن. پشتش به ما بود و روی پیشخوان زد میحرف 

های  های غذاخوری، کاهوها و گوجه فرنگی ها و کاسه آشپزخانه را به سرعت از نظر گذراندم. ماهی تابه

های جوجه روی یک سینی در  ای تکه های سس کباب، و کپه ای از سیب زمینی، شیشه خرد شده، کیسه

 جا به هم ریخته است! قدر این داده بودند. چه ای شلوغ پلوغ به آشپزخانه کنار سینک، منظره

 «مادر ما ... کال ا ا ا ا اک بال ا ا ا ا اک باید با شما حرف بزنیم!» تند تند گفتم: 

ای دیگر حرف زد و بعد  زد برگشت و برای ما دست تکان داد. چند کلمه مادر درحالی که هنوز حرف می

اید. نزدیک  شما دو تا خیلی دیر خوابیده»ه کرد و گفت: گوشی را گذاشت. با اخم به ساعت دیواری نگا

 «رسند. هایمان تا یکی دو ساعت دیگر می ظهر است و مهمان

 «مادر...»شروع کردم: 

شما یادتان رفته که امروز بعدازظهر یک »پیشانیش را با پشت دستش پاک کرد و به طرف سینک رفت: 

های جوجه اشاره  ی تکه به کپه«. مهمان داریم و ... و...کباب حسابی باید درست کنیم! حداقل بیست نفر 

 کرد.

 های جوجه حالم را به هم زد. ی تکه منظره

 .«کال ا ا ا اک ک بال ا ا ا ا ا اک » کول زیر لب گفت:  



ما باید با شما حرف بزنیم. کول و من، ما مشکلی »به طرف سینک رفتم. دست مادر را گرفتم و گفتم: 

 « واقعی. داریم، یک مشکل 

برس کوچکی را « راجع به تمرین همسرایی که امروز صبح از دست دادی!»مادر حرفم را قطع کرد: 

 های جوجه زد. بعد هر تکه را در یک کاسهی چینی انداخت. برداشت و سس کباب را به تکه

 ...«نه، مادر. من »

ی. زنگ زده بود که مطمئن شود خواست بداند تو کجای خانم ملون پشت تلفن بود. می»مادر ادامه داد: 

 «شما دو تا حالتان خوب است.

 «ما حالمان خوب نیست.»با حالتی گرفته و غمگین گفتم: 

آورد. برای آن هایی  ی خودش را می او زن نازنینی است. امروز بعدازظهر دو تا جوجه ی کباب شده» -

 «ت ندارند.را دوس -کنم  آن طور که من درست می -که کباب داغ و ادویه دار 

 «ها را خرد کنیم. توانی کمکم کنی فلفل کریستال، می»رو کرد به من:  

 «ها حرف نزن! ی جوجه قدر درباره مادر، خواهش می کنم! این»کول داد زد: 

 « ما باید چیزی را به شما بگوییم.»من گفتم: 

های کباب را آماده  د سیخپدرتان بیرون است، دار»زد گفت:  مادر درحالی که سس قرمز را به یک بال می

 « افتاد یخ بخریم! می کند. اوه! یخ! باید یادمان می

 « شویم. مادر ... کول و من داریم به جوجه تبدیل می» بهش گفتم: 

خواهیم از بشقاب واقعی استفاده کنیم.  یخ و بشقاب یک بار مصرف. نمی»خندید و بعد زیر لب گفت: 

 «شود. خیلی کثیف کاری می

 ی جوجه. دستش را گرفتم. برس از دستش افتاد توی کاسه« اقعاً!نه، و» -

 «کریستال، من واقعاً وقت ندارم.»مادر آهی کشید و گفت: 



تو و کول باید خودتان صبحانه برای »ی موهایش را از روی پیشانیش پس زد و برس را برداشت:  طره 

 «ان کمک کنید.توانید به پدرت خودتان آماده کنید یا ناهار. بعد ببینید می

شنوی کول چطور قد  گوش کن به من، مادر. می»من التماس کردم: « بال ا ا ا ا ا ا ک!»کول فریاد زد: 

 « کند! قد می

 « کند. بله. خیلی قشنگ قد قد می»مادر یک پای جوجه را توی کاسه انداخت و زیر لب گفت: 

آورد. ما به ونسا برخورد کردیم و تمام  میبینی؟ ونسا این بالها را سر ما  های مرا می لب»پرسیدم: 

خریدهایش را روی زمین پخش و پال کردیم. برای همین او ما را کال ا ا ا ا اک به جوجه تبدیل 

 «کند. می

 ...« ام! من وقت ندارم که  قدر آشفته بینید چه ها. نمی کنم، بچه خواهش می» مادر گالیه کرد که: 

 « اند. ایی ی ی ی ! بد جوری خشکی زده»حرفش را ادامه نداد:  های من افتاد، وقتی چشمش به لب

 «آورم! اند. من دارم منقار درمی آنها خشکی نزده»جیغ زدم: 

 «کال ا ا ا ا ا ا ک بال ا ا ا ا ا ا ک. »کول اضافه کرد: 

در هم به ق هایت بزن، کریستال. این برو کمی کرم به لب»هایش را به هوا برد:  مادر از جا در رفت و دست

خواهید کمکم کنید،  ها را ندارم. حاال که نمی پر و پای من نپیچ، باشد! من امروز وقت این مسخره بازی

 «الاقل گرفتاریم را بیشتر نکنید.

 رو کردم به کول . او سرش را با ناراحتی تکان داد.

مان  کنی پدر به حرف کر میف»حالی پرسید:  ای آویزان از آشپزخانه بیرون رفتیم. کول با بی با لب و لوچه

 «گوش بدهد؟

 «کنم. او هم مثل مادر گرفتار است. فکر نمی»هایم را تلقی به هم زدم. زیر لب گفتم:  لب 

 گردنش را دراز کرد.« توانیم بکنیم؟ کار می پس چه»کول پرسید:  

 آیا پرها دوباره روییده بودند؟



 «آنتونی!»ناگهان فکری به سرم زد. داد زدم: 

 «چی؟ آنتونی چی؟»کول پرسید:  

آنتونی هم با ما بود. همین اتفاق احتماالً برای او هم افتاده. او هم احتماالً مثل ما به »توضیح دادم:  

 «شود. جوجه تبدیل می

 «کال ا ا ا ا ا اک بال ا ا ا ا ا ا اک. آره. احتماالً.»اش را مالید:  کول به سختی چانه

 «با هم داستانمان را به مادر و پدر بگوییم، شاید حرفمان را باور کنند!پس اگر هر سه »داد زدم:  

 زده موافقتش را اعالم کرد. کول هیجان 

 « ی آنتونی برویم. ارزد. بیا فوراً به خانه به امتحانش می»  -

 تارت، که ما نپخته بودیم. -هر کدام یک لیوان آب پرتقال برداشتیم و یک پاپ 

 ی آنتونی راه افتادیم. یرون دویدیم و به طرف خانهو بعد از در جلویی ب

 کمتر از یک بلوک را دویده بودیم که به ونسا برخورد کردیم.
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 خوب . این بار ما واقعاً به او برخورد نکردیم. 

آمد. علیرغم گرما، او تماماً  من قبل از کول او را دیدم که از آن طرف خیابان شتابان به طرف ما می

های لباس سیاهش انداخته بود. همچنان که در  مشکی پوشیده بود. شال گردن نخی سیاه روی شانه

 خورد. آمد، شال گردنش پشت سرش به دست باد تکان می های بلند پیش می امتداد پیاده رو با گام

 « اوه، او است!»کول به پهلویم سیخونکی زد و آهسته گفت: 

 ما وسط پیاده رو ایستادیم و با دهان باز به او خیره شدیم .آمد، هر دوی  وقتی به سمت ما می

 آیا چیزی به ما خواهد گفت؟

 آیا جرأت خواهم کرد چیزی به او بگویم؟

 خوردند.  هایم با ترس و لرز به هم می تپید، لب قلبم به شدت می

 رفت. درست مثل جوجه. سر کول روی گردنش باال و پایین می

 زده قدقدی سر داد. وحشت

 طفلکی برادرم .

 ...!«ونسا »دیدن او با این حال ترس را از یادم برد. داد زدم: 

 های بلند و خرامانش، ادامه داد. همچنان به راه رفتنش با آن قدم

 شال گردنش پشت سرش می رقصید.

 ...!«ونسا » نامش را تکرار کردم: 

 کول و من را دیده باشد.کنم اصالً  اش داشت. فکر نمی حالت تمرکزی جدی و موقر روی چهره



 آورد. عاقبت، ایستاد. طوری به این طرف خیابان خیره شد که انگار ما را به جا نمی

 «بال ا ا ا ا ا اک بال ا ا ا ا ا ا ا اک.»برادرم با عصبانیت قدقد کرد: 

 اش آورد. های سیاه ماتیک خورده قد قد برادرم لبخندی روی لب

 چشمان سیاهش برق زد.

برگشت « بالک بالک به شما هم! جوجه جوجه!»صافش را با دست به عقب برد و صدا زد:  موهای سیاه

 و شتابان در امتداد پیاده رو دور شد .

 شد. سرش دنبال هم روی گردنش باال و پایین می« بالک، صبر کن!»کول پشت سرش صدا زد: 

 خوردند. های سفتم به هم می لب« باید کمکمان کنی!»فریاد زدم: 

 هایش را تندتر کرد. موهای سیاهش پشت سرش به پرواز درآمد. پشت سرش را نگاه نکرد. قدم ونسا

کرد. او یکی از  شان با یک چوب گلف بازی می آنتونی را در حالی یافتیم که در حیاط جلوی خانه

 .شان کنده بود های دسته کوتاه پدرش را قرض کرده بود و سوراخی در وسط چمنزار جلوی خانه چوگان

زد. دو  ای از راه دور می کردیم که ضربه دویدیم او را نگاه می ها به طرف او می درحالی که روی چمن

 «کردم. محشر است، هاه! داشتم تمرین می»انگشت شستش را نشانمان داد: 

 کردم، هنوز خیلی آشفته و وحشت زده بودم. هنوز به ونسا فکر می« محشر.»زیر لب غریدم: 

 .«ا ا ا ا ا ا ک بال ا ا ا ا ا ا ا ک بال » کول گفت: 

چه خبر است، بچه ها! پدر و مادرم به مهمانی کباب شما »هایش را برای او تنگ کرد:  آنتونی چشم

 «روند. ولی من تمرین فوتبال دارم. می

آنتونی توپ را از سوراخ درآورد و چند متری آن را دورتر برد. توپ را کاشت و روی چوگان خم شد و 

آنتونی هیچ اتفاق عجیبی برایت »که فکر کنم از دهانم پرید:  ای دیگر شد. بدون این زدن ضربه آماده

 «نیفتاده؟

 « آره. در این دو روز آخر، اتفاقی واقعاً عجیب!»کول هم با من همراه شد: 



آنتونی چوگان را باالی سرش چرخاند، وقتی چوگان به توپ خورد صدای تاق قرصی داد. توپ نرم 

 روی چمن ها حرکت کرد و وجبی مانده به سوراخ ایستاد.نرمک 

طور  آره، اتفاق عجیبی افتاده است. شما چه»آنتونی سرش را بلند کرد و به ما نگاه کرد. جواب داد: 

 «فهمیدید؟

 «چون بال ا ا ا ا ا ا ا اک همان اتفاق عجیب برای ما هم افتاده.»بهش گفتم: 

 «هاه!»خیره خیره به من زل زد: 

 کول و من سر تکان دادیم. 

یعنی شما هم ناگهان » کند. پرسید:  ای گرفت. وانمود کرد که دارد چوگانش را بررسی می آنتونی قیافه

 «اید به خوب ضربه زدن؟ شروع کرده

 « زدن چه ربطی به این قضیه دارد؟ زدن! ضربه ضربه» حاال نوبت ما بود که متعجب شویم: 

ن همان چیزی است که خیلی عجیب است. من تا قبل از همین آخر هفته، خوب، ای»آنتونی جواب داد: 

 «توانستم مینی گلف هم باز کنم. ام واقعاً مایه خجالت بود. حتی نمی یک چوگان باز نکبت بودم. بازی

 «خوب که چی؟»کول گفت: 

 «ام واقعاً خوب شده. خوب این آخر هفته بازی» آنتونی ادامه داد: 

کنید  کامال یک باره، من دیگر چوگان باز بدی نیستم. فکر نمی»ستانش چرخاند. چوب چوگان را در د

 «عجیب است؟

 ...«ولی ... ولی ... ولی »به تته پته افتادم: 

 «هایت؟ طور؟ در مورد لب در مورد پر درآوردن چه»کول پرسید: 

ی برای برادرت افتاده؟ چه اتفاق»زد. بعد رو کرد به من:  ی آنتونی موج می گیجی و سردرگمی در قیافه

 !«دارد پاک روانی می شود یا چی 

 «کنی؟ تمام وقت قد قد می»کول از آنتونی پرسید: 



هاست،  آورم. نکند شوخی یا چیزی تو این مایه سر درنمی»اش را برید.  آنتونی خندید. ولی خیلی زود خنده

 « بچه ها!

ی چی حرف  فهمد درباره او نمی»گوشش گفتم: ی ماشین رو کشاندم و آهسته در  برادرم را به طرف جاده

 «زنیم. به هر دلیلی، این بال سر او نیامده است.  می

 سرکول روی گردنش باال و پایین رفت. قد قدی خفیف کرد. 

 «بیا برویم. آنتونی کمکی به ما نخواهد کرد.»گفتم: 

 « آورم. تان سر درنمی از شوخی»آنتونی تکرار کرد: 

 کول را به طرف خیابان دنبال خودم کشاندم.« بینمت! بعداً بالا ا ا ا ا ا ا اک می» بلند به او گفتم: 

 «باید برویم در کباب درست کردن کمک کنیم.»  -

 «شاید بعد از تمرین فوتبال بیایم. برایم کمی جوجه کنار بگذارید!»آنتونی از دور صدا زد: 

 «آره، حتماً.»با لحنی غمزده زیر لب گفتم: 

وقت به مهمانی کباب رسیده بودند. هوندای عمه نورما را در راه ماشین رو شناختم و  ا تا آنه مهمان

 رفتند. ی واکر از پایین بلوک را دیدم که از کنار خانه به سمت حیاط پشتی می خانواده

 از الی در ورودی به داخل خانه خزیدم و به طرف اتاقم دویدم.

دانستم که خیلی سرش  افتاد. ولی می و کول چه اتفاقی داشت می خواستم به مادر بگویم که برای من می

 شلوغ است. گوش نخواهد داد. 

که خودم را در آینه ببینم، کسی مرا  خواستم قبل از این در اتاق خوابم را با احتیاط پشت سرم بستم. نمی

 ببیند.

 هایم بیرون زده بودند. هیافتم که سیخ سیخ از گردن و شان ای و سفیدی را می بدون شک، پرهای قهوه

هایی که پرها تازه از پوست بیرون زده بودند. برای همین کندن آنها واقعاً برایم سخت بود. برای آن

 تر بودند مجبور بودم از موچین استفاده کنم. کوچک



 پالک.

 پالک. پالک ...

 قدر دردم آمد!  آخ. چه

توانستم پیچ و تاب دودی  ی اتاقم می خالل پنجره صداهایی را از آن پایین از حیاط پشتی می شنیدم و از

 خواست ببینم. های کباب برمی را که از سیخ

زد. احساس کردم ناگهان  پیف. من همیشه عاشق بوی کباب جوجه بودم. ولی حاال حالم را به هم می

داشتم و صبر کردم ام تلو تلو خورد. دستم را جلوی دهانم گرفتم. دستم را جلوی دهانم، منقارم! نگه  معده

 ام از بین برود. تا حالت تهوع

 تصمیم گرفتم در اتاقم بمانم. پایین نخواهم رفت. 

 ولی بعد شنیدم که مادرم از آشپزخانه صدایم می زند. 

 ای نداشتم، باید بروم پایین . چاره« آیم! دارم می» داد زدم: 

ی استخوانی و خیلی زبر احساس کردم. هایم گذاشتم. ناگهان انگشتانم را خیل انگشتانم را روی لب

 هایم بلند و تیز بودند.  ناخن

 افتد. خدا خدا کردم، کاش کسی متوجه نشود که چه اتفاقی دارد برایم می

ها به طرف آشپزخانه پایین رفتم. مادر موهایش را به شکل دم خرگوش بسته بود.  آرام آرام از روی پله

 های سس کباب پوشانده بود. رویش را لکهپیش دامن بلند سفیدی پوشیده بود که 

زد. ولی وقتی که من آرام و بی صدا وارد آشپزخانه شدم، دست  ی بزرگی از ساالد را هم می داشت کاسه

جا تمام  خواستم تا وقتی که کار من این رسند. می ها دارند می کریستال، کجا بودی، مهمان»از کار کشید. 

 « ی.جا باشی و میزبانی کن شود تو آن

 یک جفت قد قد نرم هم چاشنی جوابم کردم .« ای نیست. باشد، مادر. مسئله» جواب دادم: 

ی کافی هست و به پدرت بگو شاید ذغال بیشتری نیاز داشته باشد. ما  ببین یخ به اندازه»مادر دستور داد: 

»... 



 ناگهان ساکت شد و نفسش بند آمد.

 «کند؟ کار می معلوم هست برادرت آن بیرون دارد چه کریستال، هیچ»از پنجره به بیرون زل زد. 

 «وای، نه!»رفتم پشت او و از پنجره به بیرون نگاه کردم. داد زدم: 

 توانستم باور کنم. دیدم نمی چیزی را که می
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کول رفته بود توی قسمتی که با تور برای مرغ و جوجه ها جدا شده بود. روی آرنج ها و زانوهایش 

 نشسته بود. دور و برش هم پر از مرغ و جوجه ها بود. 

 «کند؟ کار می او دارد چه»اش گذاشت و باز گفت:  مادر یک دستش را روی گونه

ه االن وقتش نیست که به مادر بگویم. نه حاال که دانستم ک کند. ولی می کار دارد می دانستم چه من می

 بیست نفر مهمان منتظر شامشان هستند.

 چید . از پنجره به بیرون نگاه کردم. کول داشت دانه ها را از روی زمین برمی

هایش باز بود و زبانش بیرون. او را  دیدم که لب کرد. او را می ها می دیدم که سرش را زیر شن او را می

 شد. داد سرش باال و پایین می داد. وقتی که داشت آن را قورت می که غذای مرغ را قورت می دیدم می

کند.  چرا برادرت جلوی جمع این حرکات احمقانه را می»داد پرسید:  مادر درحالی که سرش را تکان می

 «کند بامزه است؟ یعنی فکر می

ها برداشت و  ی دیگری را از میان شن نهسر کول پایین رفت و دا« دانم، مادر. من نمی»جواب دادم: 

 قورتش داد. 

 خندیدند. بعضی هم گیج و مبهوت به او زل زده بودند.  مردم به او می

خوب، برو بیرون و جلویش را بگیر. از بین »گشت دستور داد:  ی ساالد برمی مادر درحالی که سراغ کاسه

 «خواهم. می جوجه ها بکشش بیرون و بیاورش توی خانه. من ازش توضیح

 «باشد، مادر.» زیر لب گفتم: 

زد. بعد از در آشپزخانه راه بیرون را  های روی زمین نوک می لحظاتی دیگر کول را تماشا کردم که به دانه

 ها رفتم. در پیش گرفتم. از حیاط گذشتم و به طرف بخش مرغ و جوجه

 «ا ک کال ا ا ا ا ا ک کول! کال ا ا» از روی تور سیمی رد شدم: !« کول »آرام صدایش کردم: 



 واقعاً قصد داشتم او را به داخل خانه پیش مادر ببرم. 

 جا دور کنم. واقعاً قصد داشتم دستش را بگیرم و از آن

 آمدند! ها خیلی خوشمزه به نظر می ولی آن دانه

و شروع کردم به چند جوجه را زدم و از سر راهم دور کردم. بعد روی زانوهایم افتادم، سرم را پایین بردم 

 ها. برچیدن دانه

توانستم از فکر مهمانی کباب در  آید که شنیده باشم کسی چیزی بگوید. نمی روز بعد در مدرسه، یادم نمی

 بیایم.

کنیم . آنها شوخی ما را نگرفتند. ولی  البته، تمام مهمانان ما فکر کردند که کول و من داریم شوخی می

 اشد.دانستند که باید یک شوخی ب می

ها با  ها نیاز به کمک ما داشتند. ولی ما سخت مشغول برچیدن دانه مادر و پدر واقعاً عصبانی بودند. آن

 ی مرغ و جوجه ها بودیم.  بقیه

هایش خودداری کردیم، واقعاً ناراحت شد.  کمی بعد، مادر وقتی که کول و من از خوردن جوجه کباب

 !«ی شما بود این غذا که همیشه مورد عالقه»

 با ناراحتی فکر کردم، حاال دیگر نیست.

 ام زیر و رو می شود.  شد احساس کنم که انگار دل و روده تصور خوردن جوجه باعث می

ها و گردنم به کمک کول نیاز پیدا کردم . پرهای سفید  صبح روز بعد، برای کندن تمام پرهای روی شانه

 ها را بکنم . آنرسید  بزرگی از پشتم درآمده بود که دستم نمی

بیست دقیقه طول کشید تا پرهایی را که در طول شب از بدنمان روییده بود بکنیم . پرها را توی کشوی 

ها را  خواستیم قبل از این که فرصت توضیح پیدا کنیم، مادر یا پدر آن پولیورهای من مخفی کردیم. نمی

 ببینند.

کردم کاش پرها تا  خاریدند. دعا می دائماً می گذشت. گردن و پشتم روز در مدرسه خیلی به کندی می

 وقتی که در مدرسه هستم دوباره رشد نکنند.



 هایم سر کالس مرا صدا نزنند. کردم که هیچ یک از معلم و دعا می 

 کردم و حرف زدن برایم به جان کندنی واقعی تبدیل شده بود. بیش از پیش قد قد می

ورزش یک مسابقه با تیم دختران شهرستان مجاورمان داشت. تیم بسکتبال ما بعد از مدرسه در زمین 

تر به خانه بروم، قبل از این  خواستم هر چه زودتر و سریع تمام هفته منتظر آن بودم. ولی حاال فقط می

 ها از روی زمین بازی ببیند.  ها مرا در حال قدقد کردن یا برچیدن دانه که هیچ یک از بچه

رفتم که مربی کلی از  انداختم. و داشتم یواشکی از در ورودی مدرسه بیرون میکتاب هایم را در کمدم 

 «کریستال، منتظر تو بودم!»ی راهرو به طرف من پیچید و صدا زد:  گوشه

 «کالک!»جواب دادم: 

خواستم اجازه بدهم تو امروز در خط حمله به عنوان شروع  هیالری بدجوری سرما خورده. می»بهم گفت: 

 « کنی. کننده بازی

 ...« کالک »شروع کردم که جواب بدهم : 

ام گذاشت و مرا به طرف خودش چرخاند  ولی او به من فرصت نداد که جواب بدهم، دستش را روی شانه

 «دانیم که بازیت عالی خواهد بود. برو لباست را عوض کن. می»و به اتاق رختکن برد. گفت: 

 شدم! مست غرور می قاعدتاً در آن لحظه باید« کالک»بهش گفتم: 

 قرار بود یک فوروارد شروع کننده باشم. این چیزی بود که یک سال تمام آرزویم بود!

هایشان را  وقتی لباس فرم تیم را پوشیدم، دخترهای دیگر همگی آمدند و به نشانه ی تبریک کف دست

 هایم کوبیدند و برایم آرزوی خوش شانسی کردند. به کف دست

ها نشان بدهم  بتوانم این کار را بکنم. شاید واقعاً خوب بازی کنم. شاید بتوانم به آن با خودم گفتم، شاید

 که چه بازیکن خوبی هستم. ولی همین که بازی شروع شد، فهمیدم که به دردسر افتاده ام.

 دردسری بزرگ .
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 تیم دیگر.در پرش شروع بازی تیم ما برنده شد. برگشتم و شروع کردم به دویدن به طرف سبد 

 رفت. دویدم سرم را به جلو خم کرده بودم. سرم باال و پایین می در حالی که می

 باال و پایین . باال و پایین .

 قدقدهای خفیفی از گلویم در می آمد.

 سعی کردم سرم را باال بگیرم. ولی نتوانستم. 

ی ما شروع کردیم به دویدن به طرف  بازیکن وسط ما توپ را پرتاب کرد. توپ داخل سبد نرفت. همه

 سبد دیگر. 

 «نـــــــــه،»با آه و ناله گفتم: 

 در نهایت وحشت، متوجه شدم که نمی توانم بدون این که سرم باال و پایین شود بدوم.

کریستال، داری »کلی به من خیره شده بود. داد زد: به خط کنار زمین نگاهی انداختم و دیدم که مربی 

 «کار می کنی؟ چه

 ها به من خندیدند. شنیدم که چندتایی از بچه

 .«کریستال، مسخره بازی را بس کن »جینا، فوروارد دیگر تیم، با اوقات تلخی گفت: 

 و پایین بازی به طرف سبد تیم حریف ما کشیده شد و من به طرف پایین زمین دویدم. سرم باال 

 شدند! دویدم . زانوهایم دیگر خم نمی رفت. متوجه شدم که با پاهای شق و رق و خشک می می

 آمد. خورد و به طرف من می توپ قل می

 هایم زیر بغلم جمع شده بودند. نتوانستم آن را بگیرم. دست

 هایم مثل بال از دو طرف بدنم بیرون زده بود. آرنج



 برگشت قد قد بلندی سر دادم. ام خورد و وقتی توپ به شانه

 رفت. سرم باال و پایین می

داد.  زدند. در کنار زمین، مربی کلی را دیدم که سرش را تکان می هایم با خشم سرم داد می هم تیمی

 خندیدند. دخترهای تیم دیگر می

و پایین  هایم را از زیر بغلم دربیاورم . سرم باال دویدم سعی کردم دست پایین زمین. درحالی که می

 کردند. خوردند و تلق تلق می شد. لب هایم به هم می می

 نگاهی به پایین انداختم و ایستادم.

 نه!

 پاهایم.

 جای پاهایم درآمده بودند. جا و آن پرهای سفید این

 ها را ببیند. توانستند آن و همه می

 صدای سوتی شنیدم. داور وقت استراحت اعالم کرده بود.

مان دویدند. من در جهتی دیگر راه افتادم. از سالن ورزش بیرون  طرف نیمکتهای من به  هم تیمی

 دویدم و از مدرسه خارج شدم.

 دلم می خواست بدوم و بدوم و هرگز نایستم .

 در مدت شام در اتاقم قایم شدم. خیلی افسرده بودم و وحشتزده .

اش یک  ور نکنند چی! اگر فکر کنند همهخواستم همه چیز را به مادر و پدر بگویم. ولی اگر حرفم را با می

 شوخی است چی؟

رفتند. کول و من صبر کردیم تا  ی انجمن اولیاء به مدرسه می بعد از شام، مادر و پدر باید برای جلسه

 وقتی شنیدیم که ماشین راه افتاد. بعد تاتی تاتی به طبقه ی پایین، به اتاق نشیمن رفتیم. 

 زدیم.  های روی قالی نوک می به خرده نان روی زانوهایمان نشسته بودیم و



 ها را کندیم.  ی آن ها طول کشید تا همه ای بود. ساعت بدن من پوشیده از پرهای سفید و قهوه

 «ترسم. خیلی می -کالا ا ا ا ا ا ا ا اک  -من » کول با لکنت گفت: 

 « ی بزرگی از کرک قالی را نوک زدم. من هم تکه»اعتراف کردم: 

 «کار باید بکنیم؟ کریستال، چه»آرامی پرسید: کول به 

 «دانم. نمی»داشتم می گفتم، 

 کار باید بکنیم. ولی ناگهان دقیقاً فهمیدم که چه 
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آشفت. آن  چرخید و پرهایم را می پیچید و می در شبی سرد و طوفانی یواشکی از خانه بیرون زدیم. باد می

 لغزید. رنگی پیوسته پشت ابرهای کم پشت می پریدهباال، هالل ماه 

کردیم تند تند راه برویم. ولی  رفتیم. سعی می رسید راه می کول و من در امتداد خیابانی که به شهر می

 شد.  پاهایمان خشک بود و زانوهایمان به سختی خم می

کردیم  ه به آرامی قدقد میک های جلوی ماشینی روی خیابان به سمت ما هجوم آورد. در حالی نور چراغ

خواستیم کسی  طور ما را ببیند و نمی خواستیم کسی این پشت حصار کوتاهی خزیدیم و پنهان شدیم . نمی

 رویم. از ما بپرسد کجا داریم می

کرد درختان  گذاشتیم. باد که شروع به وزیدن می رفتیم و شهر را پشت سر می ها پیش می از پشت مغازه

شد. چند قطره باران را روی  تر می تر و نمناک کردند. هوا سنگین خش خش می خوردند و تکان می

 ام حس کردم. پیشانی

آمد.  ی شیرینی پزی می بویی خوش به مشامم خورد و باعث شد که نفسی عمیق بکشم. این بو از مغازه

 پزد. متوجه شدم که احتماالً خانم واگنر دارد برای فردا صبح دونات می

ی دونات را بچشم! یا تا آخر عمرم  توانم مزه وقت دیگر می ن از منقارم دررفت. آیا هیچای غمگی ناله

 ناچارم غذایم را از زمین برچینم!

رسید. همین که از شهر خارج شدیم،  ی قدیمی ونسا می ای خاکی پیچیدیم که به خانه کول و من به جاده

 تر و سردتر شد. شب تاریک

توانستم ساختمان  پیمود. دقایقی بعد، می ی خاکی سفت راه می هایمان آهسته و سنگین روی جاده کفش

 ی خاکستری آسمان ببینم.  ی ونسا را روی زمینه ی خانه پر هیبت و تیره

قطره بارانی را از روی ابرویم « خواهیم کال ا ا ا ا ا ا ا ک بهش بگوییم؟ چی می»کول آهسته پرسید: 

 م. دستم زبر و خشن بود و انگشتم سفت مثل استخوان.پاک کرد



خواهم بهش بگویم ما  ایم. می قدر شرمنده خواهم به او کال ا ا ا ا ا ک بگویم که ما چه می»جواب دادم: 

ایم که نماندیم و  اش یک تصادف بزرگ بود و ما متأسف خواستیم خریدهایش را بریزیم که این همه نمی

 « را جمع کند. کال ا ا ا ا اک.ها  کمکش نکردیم تا آن

 خورد. ی خانه باز مانده بود و در باد به هم می به طرف حصار چوبی ونسا باال رفتیم. دروازه

های بلند  سرم را بلند کردم و نگاهم را به خانه دوختم . خانه مثل موجودی قد کوتاه و سیاه میان علف

 خفته بود. هیچ چراغی در هیچ جا روشن نبود.

 به همین زودی خوابیده است! یعنی 

 «کنم خانه باشد. من، من فکر بال ا ا ا اک نمی»کول آهسته گفت: 

حتماً خانه است. کجا می تواند کال ا ا ا ا ا ک باشد! در گوشن فالز جایی نیست »با لحنی تند جواب دادم: 

 «که شب بشود رفت.

با کلونش ببندم تا به هم نخورد. ولی کلون  از میان دروازه وارد شدیم. سعی کردم دروازه را پشت سرمان

 دروازه شکسته بود.

 «بعد از معذرت خواهی چی باید بگوییم؟»کول پا سست کرد و پرسید: 

 اش گذاشتم و او را به طرف در ورودی خانه راه بردم.  یک دستم را روی شانه

کنیم که ما را به  . به او التماس میکنیم که جادو را از ما بردارد بعد به او التماس می»قد قد کنان گفتم: 

 « همان حالتی که بودیم برگرداند.

 « کنی این کار را بکند؟ فکر می»با صدایی نازک پرسید: 

 «دانم. ولی به زودی خواهیم فهمید. نمی» جواب دادم: 

 ای به در ورودی زدم . تقه
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 جوابی نیامد.

 ل و من یکه خورده، هر دو از جا پریدیم.های دروازه پشت سرمان به هم خوردند. کو لنگه

 های زبر و خشنم را دوباره به در کوبیدم.  نفس عمیقی کشیدم و مشت

ی ناخوشایند درختان و دروازه که به هم  مستقیم به رو به رو خیره ماندیم و صبر کردیم و به زمزمه

 خورد، گوش دادیم.  می

 سکوت در خانه حاکم بود.

 «حق با تو بود. ونسا خانه نیست. »دم و رو کردم به برادرم: آهی از سر ناامیدی کشی

 عقب عقب از خانه فاصله گرفتیم. ابرها از روی ماه کنار رفتند.

 ی جلوی خانه برق زد. مهتاب نقره فام در پنجره

 «بیا نگاهی به داخل خانه بیندازیم.»به اصرار گفتم: 

 ایستادیم و به داخل اتاق پذیرایی نگاه کردیم .ی پا  به طرف پنجره راه افتادیم. روی پنجه

 ای های بلند، کاناپه های از مد افتاده با پشتیی اثاثیه خیره شدم. صندلی در نور نقره فام، به شکل تیره

 های کتاب از کف تا سقف . ها، قفسه دراز پوشیده با بالش

 ندیدم .همه چیز بسیار کهنه نما بود. ولی من هیچ چیز عجیب یا ترسناکی 

ها روی میز کوچک چهارگوشی در کنار کاناپه تلنبار شده  ها چشم مرا گرفت. آن ای از کتاب بعد پشته

دیدم که جلدهایشان کهنه و  ها بزرگ و قطور بودند و حتی در آن نور پریده رنگ هم، می بودند. کتاب

 تَرَک تَرَک است.



ردم، چشمم به دو کتاب دیگر افتاد که روی میز ک ل اتاق نگاه میدرحالی که با چشمان نیم باز به داخ

 پیشدستی کوتاهی در جلوی کاناپه باز گذاشته شده بودند. 

کنی  بینی؟ فکر نمی های قدیمی را می آن کتاب»، قلبم شروع کرد به تند تپیدن: «کول»آهسته گفتم: 

 « راجع به جادو باشند!

  «منظورت چیست!» صورتش را به شیشه چسباند: « چی!» -

ی اوراد جادویی . کتاب های جادو و جنبل . ظاهرشان  هایی درباره دانی که . بال ا ا ا ا اک. کتاب می» -

 «های ورد قدیمی است، نیست! مثل کتاب

 «آره. شاید.» سر تکان داد: 

 اش کندم. پری سفید را از زیر چانه

 « آ آ آ خ ! چرا این کار را کردی!» جیغ زد: 

های  رویم را به طرف پنجره برگرداندم و به کتاب« کرد. ام. اذیتت می متأسف» اختم: ام را باال اند شانه

 قدیمی چشم دوختم .

 « جا نیست. بیا برویم. او این»دستم را کشید و با اصرار گفت: 

های  جا هستند و اگر کتاب ها که این کتاب»دستم را پس کشیدم و از دستش آزاد کردم و جواب دادم: 

دانی. بال ا ا اک. همان کتابی که وردی که ونسا  شاید بتوانیم کتاب درست را پیدا کنیم. می اوراد باشند

 «خواند در آن هست و شاید بتوانیم خودمان را به حالت عادی برگردانیم.

هایم  آره. حتماً. بعدش هم شاید من دست»کول چشم هایش را گرد کرد. منقارش را تلق تلق به هم زد: 

طعنه نزن. شاید این فکر بدی باشد. ولی حداقل یک »سرش داد زدم: « و تخم بگذارم! را به هم بزنم

 «فکر است.

 او را به طرف در ورودی کشیدم. دستگیره را چرخاندم و فشار دادم .

 در سنگین غژغژی کرد و باز شد. 



ها  به آن کتاب بیا یک نگاه سریع»گذاشتیم، به برادرم گفتم:  درحالی که در تاریکی سرد اتاق قدم می

 « بیندازیم. چیزی را از دست می دهیم!

 داد. یک جور بوی تند مطبوع. ی تند می کول را به داخل تاالر اصلی کشیدم. خانه بوی قهوه و ادویه

 شد. راه اتاق نشیمن را در پیش گرفتم. نور نقره فام از پنجره به داخل اتاق سرازیر می

قدیمی زل   های ی کتاب نالیدند. کنار کاناپه ایستادم و به توده هایمان می های کف تخت زیر کفش تخته

 زدم.

ها دراز کردم که ناگهان جیغی خشمگین مرا متوقف  ی کتاب دستم را به طرف باالترین کتاب در پشته

 کرد.

 دستم را پس کشیدم.« اوووه!»

 «ونسا!»کول فریاد زد: 
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 ای از تپش ایستاد. لحظهام حبس شد. قلبم  نفسم در سینه

 ی ونسا را دیدم که روی پشتی بلند یک صندلی راحتی قدیمی پرید.  چرخیدم و گربه

هایش را به جیغی خشمگین نشان  رنگ. دوباره دندان چشمان گربه برق زد؛ برقی طالیی در نور پریده

 داد. 

خواهد کال ااا اک  ین گربه نمیمن ... من فکر کردم خود ونسا است. ا»کول با صدایی خفه زیر لب گفت: 

 « جا باشیم. ما این

کمکم کن »به کول اشاره کردم که کنار کاناپه بیاید: « مانیم. خوب، ما زیاد این جا نمی»به گربه گفتم: 

 ...« ها را بگردیم. اگر کتاب درست را پیدا کنیم  این کتاب

 کرد.  ای به او حواله گذشت، گربه پنجه وقتی کول از کنار صندلی می

 کول جاخالی داد....!« هی »

 «آید. ها خوششان نمی ها از جوجه گربه»من آهسته گفتم: 

های باز روی میز پیشدستی را برداشتم. آن را باال آوردم و نزدیک صورتم گرفتم و سعی  یکی از کتاب

 کردم در آن نور ضعیف عنوانش را بخوانم.

ای از گرد  از فرط کهنگی ترک ترک شده بود و الیه حروف روی جلد محو شده بودند. جلد سنگین کتاب

 .«توانم بخوانمش  نمی» و خاک آن را پوشانده بود. به کول گفتم: 

 «کنم. یک چراغ را روشن می» دیدم که به طرف یک دیوار رفت و گفت: 

 گربه دوباره هیس کشید. 

 «ما را ببیند.خواهیم  نه نکن! چراغ را روشن نکن! اگر ونسا برگردد نمی»داد زدم: 



 انگشتم را روى عنوان کتاب کشیدم و سعی کردم روی آن متمرکز شوم.

 «شود! هی، باورم نمی»با خوشحالی فریاد زدم: 

 «چی شده، کریستال، پیدایش کردی؟» کول داد زد: 

 که بتوانم جواب بدهم، چراغ روی سقف یک باره روشن شد . قبل از این

 «وا ا ا ا ای!»تاده است و فریاد زدم: ونسا را دیدم که کنار دیوار ایس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 تلوتلوخوران عقب رفتم . 

 کتاب از دستم افتاد و تاالپی جلوی پایم افتاد.

 ...«ونسا، من »

 به زحمت آب دهانم را قورت دادم. 

ی بزرگی از ونسا، با رنگ روغن، که  ام. پرتره و ناگهان متوجه شدم که به یک تابلوی نقاشی خیره شده

 روی دیوار آویخته شده بود. 

 ...«ی طبیعی است. فکر کردم  اوه، وای! آن نقاشی ... تقریباً به اندازه»داد زدم: 

 ی بزرگ خیره شده بود. برگشتم به طرف کول. او کنار کلید برق ایستاده بود و به پرتره

 «تو کلید را زدی؟»پرسیدم: 

خواستم تو را بال ا ا ا اک بال ا اک بترسانم . فکر کردم شاید کمکت کند  ام. نمی بله، متأسف»جواب داد: 

 «تا عنوان کتاب را بخوانی.

 عنوان کتاب!

 «اولین کتابی که برداشتم.ام! درست  خواستیم پیدا کرده کول ... فکر کنم کتابی را که می»فریاد زدم: 

 زده کتاب قدیمی را از روی زمین برداشتم. خم شدم و هیجان

 بله !

اسمش هست جوجه جوجه جوجه. »جلد کتاب را به طرف او گرفتم: « کول، ببین!»با هیجان فریاد زدم: 

 ...«باید خودش باشد! اگر بتوانم وردی را که ونسا استفاده کرده، توی این کتاب پیدا کنم 



صدای بنگ بلندی از جلوی خانه هردوی ما را « وقت شاید بتوانیم جادو را برگردانیم! آن»کول فریاد زد: 

از جا پراند. گربه سیاه جیغی کشید و از روی پشتی صندلی پرید. بی صدا و دوان دوان از اتاق بیرون 

 رفت.

 «صدای به هم خوردن دروازه بود یا صدای ونسا!»داد زدم:  

را زد و چراغ را خاموش کرد. میخکوب سر جایمان، گوش دادیم. کتاب قدیمی را محکم به  کول کلید 

 ام فشردم .  سینه

خورد. نگاهم را به  لحظاتی سکوت برقرار شد. و بعد صدای بنگی دیگر، دروازه بود که در باد به هم می

 « جا برویم. بیا از این»در ورودی دوختم و آهسته گفتم: 

برگشت و با پاهای خشک و شق و رق به طرف در راه افتاد. حتی در « بال ا ا ا ا ا ا اک.»کول جواب داد: 

 توانستم کاکلی پرپشت از پرها را ببینم که از پشت گردنش روییده بود. آن نور کم هم می

یاط ی حمله بود. با احت ی ونسا کف راهرو ایستاده بود و پشتش را طوری قوز کرده بود که انگار آماده گربه

 از کنارش رد شدیم.

 «پیشی نازی. پیشی نازی.»زیر لب زمزمه کردم: 

 اش تغییر نکرد. حالت خشمگین قیافه

وزید خود را به در کوفت و نزدیک بود دستگیره در را از دستم  در را فشار دادم و باز کردم. بادی که می

 درآورد. کول و من خارج شدیم. به زور در را کشیدم و بستم. 

فشردم، راه خانه را در پیش گرفتیم. رو به باد خم شده بودیم  ام می درحالی که کتاب سنگین را روی سینه

 رفتیم. موهایم مثل پرچمی سه گوش به دست باد در اهتزاز بود.  و پیش می

ر شوند. تنها چراغ روشن چراغی د ها خیلی زود بسته می گوشن فالز در تاریکی فرو رفته بود. تمام مغازه

 پمپ بنزین خصوصی، سر اولین پیچ خیابان بود.

توانستم صبر کنم تا به خانه برسیم و بعد وردی  رفتیم . نمی کول و من بدو بدو از وسط خیابان پایین می

 را که ونسا استفاده کرده بود پیدا کنم .



شان در  پدر هنوز از جلسهی ما در برابرمان سر برآورد. راه ماشین رو هنوز خالی بود. مادر و  سرانجام، خانه

ها به خانه  مدرسه برنگشته بودند. پیش خودم گفتم، خیلی خوب است. شاید بتوانم قبل از این که آن

 برسند، ورد را پیدا کنیم و کول و خودم را به حالت عادی برگردانم.

ل در را پشت ها به طرف اتاقم باال رفتم. کو فشردم، از پله درحالی که همچنان کتاب را در بغلم می

 سرمان بست.

ی تختم ولو شدم و کتاب بزرگ را روی پاهایم باز کردم. کول، درحالی که آرام آرام قد قد  روی لبه

های ریز خیره  زدم و به نوشته ی کتاب را ورق می کرد، کنارم ایستاد و زل زد به من که صفحات کهنه می

 شدم .  می

 « د توی کتاب هست؟خوب؟ هست؟ آن ور» کول با بی تابی پرسید: 

دوید. تندتر. تندتر. صفحات را  ها می زدم و نگاهم از باال تا پایین ستون جواب ندادم. با خشم ورق می

 تپید. زدم و قلبم تند تند می یکی پس از دیگری ورق می

 « خوب؟»برادرم پرسید: !« خوب »

 با خشم و نفرت کتاب را محکم بستم . 

 را روی تخت پرت کردم . کتاب « نه!»ناله کنان گفتم: 

 «ایم.  کول، ما اشتباه وحشتناکی کرده»با حالتی غمزده سرم را تکان دادم و داد زدم: 
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 ای پشت گردنش سیخ سیخ شدند.  کول ناگهان قدقدی از وحشت سر داد. پرهای سفید و قهوه

 «کریستال، چی شده!»به زحمت و با صدایی خفه گفت: 

یک عالمه پَر در جایی « خواستیم! این آن کتابی نیست که می» شدم و زاری کنان گفتم:از روی تخت پا 

این یک کتاب آشپزی است! یک کتاب کامل راجع به خوراکهای »که نشسته بودم به جا گذاشته بودم. 

 «جوجه!

 !«اَیی ی ی » کول داد زد: 

هایم ناگهان خاریدند. سرم را پایین این تصور موجی از حالت تهوع را در دلم به تالطم درآورد. بازو

جا  باید به آن»انداختم و پرهای سفیدی را دیدم که روی پوستم درهم فرو رفته بودند. به برادرم گفتم: 

هایم بیرون زده  کرد. حاال دیگر منقارم از جلوی چانه دندان منقارم با صدای بلند تلق تلق می« برگردیم.

 بود.

زدم تا  و رفته بودند، طوری که نزدیک بود به کلی ناپدید شوند. واقعاً باید زور میهایم فر هایم در لثه دندان

 کلمات را بیان کنم .

 « برگردیم!»کول آب دهانش را به سختی قورت داد. 

 « که خیلی دیر شود، قبل از اینکه کامالً جوجه شویم. قبل از این»آهسته گفتم: 

اق خواب راه افتادم. وقتی نگاهم به تصویر خودم در آینه میز کتاب را برداشتم و مرغ وار به طرف در ات

 آرایش افتاد از تعجب خشکم زد . 

چشمانم به دایره های گرد کوچکی تبدیل شده بودند. شکل سرم هم تغییر کرده بود. باریک شده بود. 

 چشمانم حاال به دو طرف سرم رفته و از هم دور شده بودند.

 «نه! وای، نــــــــه!» ن باز کردم: منقارم را به ناله ای محزو



دستم را گرفت. پرها به پرها مالیده شدند. پشت « زود باش بیا عجله کنیم!»کول ترغیبم کرد: 

 ی پرپشتی از پرهای سفید کوتاه روییده بود. دستهایمان الیه

 «بله. عجله کنیم!»در حالی که سرم باال و پایین می شد، تکرار کردم: 

 ها به پایین و از در به بیرون در پیش گرفتیم. وی پلهراهمان را از ر

 خورد، برگشتیم. باز به درون شب تاریک، که به دست باد پیچ و تاب می

هایی را از روی راه ماشین رو برچینم. ولی با این میل  میل شدیدی داشتم به این که خم شوم و شنریزه

 دویدم . جنگیدم و آن را از خودم دور کردم و به طرف خیابان 

 ی ونسا. گشتیم. به خانه جا برمی باید شتابان به آن

 رسیدیم؟ جا می آیا به موقع به آن

کشید. ولی براى کول و من خیلی بیشتر از این طول کشید.  این سفر در حالت عادی ده دقیقه طول می

خیلی  بخشی به این دلیل که پاهای مرغ وار ما خیلی خشک بود. و بخشی دیگر به این دلیل که

 هایت در دو طرف سرت باشند! روی، وقتی که چشم تر است که ببینی به کجا می سخت

وزید کمی فرو نشسته بود. مهتاب  ی دهقانی ونسا رسیدیم ، بادی که می وقتی که عاقبت به خانه

 انداخت . کوب شکسته می هایی را روی بام تخته رنگ سایه پریده

ار خم شدیم، نفس هایمان را نگه داشتیم و خانه را به دقت از نظر ها هنوز تاریک بودند. روی حص پنجره

 ای نبود از این که او به خانه برگشته باشد. گذراندیم. هیچ نشانه

ام فشرده بودم، دروازه را هل دادم و از آن رد شدم و مسیر  درحالی که کتاب سنگین آشپزی را روی سینه

ه راحتی باز شد. کول و من قدم به داخل گذاشتیم و بوی در ورودی را در پیش گرفتم. یک بار دیگر ب

 «کال ا ا ا اک، ونسا! آهای! کسی خانه هست؟»غریب ادویه تند خانه را استنشاق کردیم. صدا زدم: 

ایم  ی پلکان خیره به ما نگاه کرد. اصالً از این که دید ما دوباره برگشته یک جفت چشم زرد از نرده

اش دوباره تجاوز  شد فهمید که اصالً از این که به خانه طور که به ما خیره شده بود، می تعجب نکرد. و آن

 شده است خوشنود نیست. 



 « ا اک بال ا ا ا ا ا ا اک عجله کنیم. جا نیست. بیا بال ا ا او این»کول آهسته گفت: 

های کنار کاناپه برگشتم. وقتی  ی کتاب کتاب آشپزی را روی میز پیشدستی انداختم و به طرف توده

 ای روی میز پیشدستی توجهم را جلب کرد. گشتم، کاسه برمی

 تخم گل آفتابگردان! 

های خوشمزه به درون  به کشیدن تخمتوانستم مقاومت کنم. سرم را توی کاسه بردم و شروع کردم  نمی

 منقارم.

 « جا برویم! کنی؟ زود باش از این کار داری می کریستال، چه»کول به زمزمه ای خفیف و گرفته داد زد: 

هایش مشغول ورق زدن آن شد. به چند  ها برداشت و سراسیمه با چنگال ی کتاب کتابی را از میان توده

 کتابی را برداشتم.بذر دیگر هم نوک زدم. بعد من هم 

 « های جادو هستند. ها ، همه کتاب این کتاب»کول ناگهان جیغی پیروزمندانه زد. اعالم کرد: 

 « حق با بال ا ا ا اک تو است. صدها و صدها ورد جادویی.»تأیید کردم: 

طور  آخ چه»چرخیدند. پرسید:  کول به سرعت صفحات کتابش را ورق می زد. چشمانش عمالً می

 «نیم کتاب درست را پیدا کنیم؟توا می

 «فکر کنم همین االن پیدایش کردم.» بهش گفتم: 

 کتاب را به طرف پنجره بردم و آن را زیر نور ماه گرفتم تا آن را بهتر ببینم.

 بله!

کنان از آن سوى اتاق پیش  کتابش را انداخت و ورجه و وورجه« چی نوشته؟»زده پرسید:  کول هیجان

 من آمد. 

ی کامل از وردهای مربوط به جوجه است.  یک صفحه» به طرف پنجره گرفتم و جواب دادم: کتاب را 

 «رسد خودش باشد، نیست! این یکی هست: انسان به جوجه. که به نظر می

 «نه. جوجه به انسان را پیدا کن.»زده داد زد:  کول هیحان



ورد انسان به جوجه را  چنین چیزی نیست. ما فقط باید»نگاهم روی صفحات چرخید. بهش گفتم: 

 «برعکس کنیم.

برعکسش کن! »شد:  ی پوشیده از پرش هیجان زده باال و پایین می کله« خوب، شروع کن!»داد زد: 

 «کار باید بکنیم؟ دست به کار شو! چه

هایش را  هایش را زیر بغلش زد و آرنج توانست آرام بایستد. دست دیدم آن قدر هیجان زده بود که نمی

 کرد و قد قدکنان در یک دایره چرخید و چرخید.  د که بال هایش را مجسم میبیرون دا

 «کول بال ا ا ا ا ا ا ک بال ا ا ا ا ا ا ک بال ا ا ا ا ا ا ک!»سرش داد زدم: 

های کوچک روی کف  داد و روی دایره توجهی به من نکرد و به قدقدش ادامه داد. بازوهایش را تکان می

 زد.  اتاق دور می

رسید خیلی سخت باشد. به هیچ عامل  را به کتاب دوختم و با دقت ورد را خواندم. به نظر نمی نگاهم

ای از کلمات باید تند تند گفته شوند. و وردگو باید خیلی زیاد قدقد کند و  خاصی نیاز نداشت. فقط دسته

 ای را انجام دهد.  رقص ساده

 « جوجه جوجه!»کنی:  زمزمه می کنی و بعد، طبق کتاب، به قربانیان بیچاره اشاره می

 یعنی درست همان کاری که ونسا با ما کرد. 

به نظر خیلی راحت می آید. اگر دست از این چرخیدن برداری، بال ا ا ا اک امتحانش »به کول گفتم: 

 « خواهم کرد.

ا ا اک بال  یادت نرود کال»وار برداشت. رو کرد به من و گفت:  دست از آن بال بال زدن و چرخیدن دیوانه

 « ا ا اک کنی.

 کرد که ورد را وارونه بگویم. فهمیدم منظورش چیست. داشت به من یادآوری می

ای نداشتم. باید  نگاهی به ورد انداختم. این کار امکان داشت خیلی راحت نباشد ولی چاره...« هیـم »

 کردم.  امتحانش می



کتاب قدیمی سنگین را در یک دستم به حال تعادل درآوردم و با دست دیگرم که آزاد بود به کول، سپس 

 « جوجه جوجه.»به خودم، اشاره کردم و زمزمه کردم: 

 بسیار خوب. این آخر آخر ورد بود.

ندم کمی خوا نگاهم را تا آخر صفحه پایین آوردم و شروع کردم به خواندن کلمات و هر عبارتی را که می

 «کالک کالک چیک. چیک کالک کالک چیک.» رفتم و بعد عبارت قبل از آن را می خواندم: باالتر می

ورد به من دستور می داد که سه قدم به جلو و دو قدم به راست بروم. پس من دو قدم به چپ، بعد سه 

 قدم به عقب رفتم.

دم و مراقب بودم که آن ها را به ترتیب انگشت الغر و استخوانی مرغ وارم را روی کلمات حرکت می دا

 عکس بخوانم:

 « چیک کالک چیک کالک. کالک کالک چیک.»

هایم را  بعد، طبق حالت معکوس دستورات، دو قدم خیلی بزرگ و سپس سه قدم به راست برداشتم. دست

 مثل بال به هم زدم و چهار بار قدقد کردم.

 «کالک کالک چیک کالک. کالک چیک کالک.» بعد اولین کلمات ورد را در اول صفحه خواندم:

 همین بود. کل ورد همین بود. من آن را به طور کامل از آخر تا اول خوانده بودم . 

 گرداند؟ کند؟ آیا وارونه کردن ورد ونسا، کول و مرا به حالت  عادی برمی آیا  کار می

 کند؟ آیا اصالً هیچ کاری می

 بله.

ها و پاهایم به خارشی شدید دچار شدند. پرهای  من دست داد. دست ناگهان احساسی عجیب و غریبی به

 جای دستم سیخ ایستادند. جا و آن این

 کتاب از دستم افتاد و تاالپی به زمین خورد. 

 درخشیدند.  زدند و می های تخم مرغی شکلی جلوی چشمانم جرقه می لکه



 کرد به یکوری شدن . ها محو شدند، اتاق به رنگ ارغوانی در آمد و شروع وقتی لکه

رسید او خیلی دور است، آن  به نظر می« افتد! هی، اتفاقی دارد می»کول با صدایی ضعیف داد زد: 

 دوردست ها . 

 ی پنجره را گرفتم تا جلوی افتادنم را بگیرم. افتد، قبول کردم و تاقچه بله، اتفاقی دارد می

 افتد.  اتفاقی دارد می

 ولی چه اتفاقی !
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 ی شدیدی به من دست داد. اتاق به نوسان و دوران افتاد.  احساس سرگیجه

 آمد. پلک زدم. یک بار. دوبار. کف اتاق ناگهان بسیار دور به نظر می

 تر بود.  کف اتاق هنوز یک فرسخ پایین

 رو کردم به برادرم. سپس قدقدی جیغ مانند از وحشت سر دادم. « کالک کالک، کول!»

 آمد. کول و من قد کشیده بودیم !  فهمیدم چرا کف اتاق آن قدر پایین به نظر می حاال می

 ما دیگر جوجه نبودیم. حاال دیگر جوجه هایی بــــــــــزرگ بودیم!

 «من ... من به بزرگی یک اسب هستم!»من فریاد زدم: 

 به باال نگاه کردم. سقف فقط یک یا دو وجب از سرم باالتر بود.  

شدند و  خوردند و کنده می ای کرد. تمام بدنش به لرزه افتاد. پرهای بزرگ تکان می ل یکه خورده نالهکو

 هایش را به هم کوفت و پرهای بیشتری از بدنش جدا شدند و افتادند. افتادند. دست روی زمین می

شده بود. پشتش را گربه سیاه ونسا را دیدم که پشت به راهرو ایستاده بود. چشمان زردش از ترس قلنبه 

 کشید.  قوز داده و دمش را باال برده بود و با خشم رو به ما هیس می

خورد. به برادرم گفتم:  قدمی به طرف کول برداشتم. سینه بزرگ و پوشیده از پرم در جلویم تکان می

 «ام! من، من احتماالً چیزی را بالک غلط انجام داده»

آمد.  زد، ولی صدا در نمی شد . منقارش را به هم می و پایین میکرد و سرش باال  کول ورجه و وورجه می

 «کریستال ... دوباره سعی کن.»عاقبت، جانش باال آمد تا گفت: 

 کردم. بله . حق با او بود. باید دوباره ورد را وارونه می



ی طبیعی  زهشاید نتوانم خودمان را دوباره به صورت انسان درآورم. ولی شاید بتوانم خودمان را به اندا

 برگردانم.

ی  خم شدم تا کتاب را روی زمین پیدا کنم . پیدا کردنش سخت بود. آن قدر دراز بودم که کتاب به اندازه

 رسید!  به نظر می سی دیی  یک جعبه

ام که  کردم، کتاب از الی انگشتان الغر و استخوانی برداشتنش هم کار راحتی نبود. هر چه تالش می

 رفت. بود در میشبیه چنگال مرغ 

ها طول کشید تا توانستم دوباره ورد را بیابم. بعد کتاب کوچک را تا نزدیک چشم راستم باال  ظاهراً ساعت

 آوردم و یک بار دیگر شروع کردم به اجرای ورد از آخر به اول. 

کنم . کاری کن که این بار درست انجامش بدهم. کاری  کردم، خواهش می کنم، خواهش می دعا می

 ن که ورد ونسا خودش معکوس شود .ک

 «کالک کالک چیک کالک.  کالک چیک کالک.» کار را با آخرین عبارت به پایان رساندم: 

 آیا نتیجه خواهد داد؟

 ای سر داد.  شنیدم که کول در آن طرف اتاق قد قد خفه

چشمانم جرقه های تخم مرغی شکل در برابر  بار دیگر، احساسی عجیب و ترسناک به من دست داد. لکه

 کردند. ی خود کورم می زدند و با درخشش خیره کننده می

 چشمانم را بستم.

 توانستم نوسان و دوران اتاق را حس کنم. می

 سعی کردم به چیزی چنگ بزنم. ولی دستانم تنها هوا را در چنگ گرفت.

 افتادم ... می افتادم ... ای خفیف کردم. بله. داشتم می افتم، ناله وقتی احساس کردم دارم می

فهمیدم کجا هستم. اتاق ناپدید شده بود. محصور در میان تاریکی بودم.  چشمانم را که باز کردم، نمی

 محصور در میان ... 



سرم را باال گرفتم و به کتاب خیره شدم. کتاب اوراد کنار من روی کف اتاق قرار گرفته بود. ولی بزرگ 

 شده بود! بلندتر از من بود!

 !«جیک جیک :»م فریاد زد 

 جواب کول را با صدایی نازک و ریز شنیدم. « جیک جیک جیک» 

 «جیک!»دور خودم چرخیدم و او را یافتم: 

 «جیک جیک!» -

دانستم معنایش چیست. معنایش این  ی زرد کوچکی بود! آب دهانم را به سختی قورت دادم. می او جوجه

 ی زرد کوچکی بودم!  بود که من نیز جوجه

 را معکوس کرده بودم ولی بیش از حد! من ورد 

خودم را کشتم تا حرف بزنم ولی فقط توانستم صدای جیک جیک نازک و ریزی تولید کنم . پاهای 

 کردند.  کوچکم روی کف چوبی اتاق تیلیک تیلیک صدا می

 طفلکی معلوم بود خیلی ترسیده است. !« جیک جیک » کول پرسید: 

تپید. ناگهان به شدت عصبانی شدم. چرا این بال سر  پرهای زردم می ی پوشیده از قلب کوچکم در سینه

 کرد حق دارد این کار را با ما بکند!  آمد! چرا ونسا خیال می ما می

 منقار کوچکم را با خشم به کف اتاق زدم. راه دیگری برای خالی کردن خشمم نداشتم. 

 ولی وقت زیادی برای عصبانی بودن نداشتم. 

 تاریکی وادارم کرد که سرم را بلند کنم . تکان مبهمی در

ی ونسا بود. گربه روی میزی در کنار ماشین تحریری قدیمی و  ای غول آسا را دیدم. نه. گربه سایه

 نما نشسته بود. کهنه

 وقتی که روی کف اتاق پرید، دمش به ماشین تحریر خورد.



بی صدا عرض اتاق را طی کرد و درخشید، با سرعت و  درحالی که برقی از هیجان در چشمانش می 

 خودش را باالی سرم رساند.

 های بزرگش را نمایان کرد.  هایش را پس کشید و دندان لب

 از ترس خشکم زده بود.« جیک جیک!»جیغ کشیدم : 

 ی جلویش دور بدن کوچک و نرمم پیچید. احساس کردم پنجه

 بعد پنجه شروع کرد به چالندن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

کردم لگد بپرانم. سعی کردم دست و پا بزنم. سعی کردم وول بخورم و خودم را از چنگش خالص سعی 

 کنم.

 ولی من در برابر آن گربه ی غول پیکر ناتوان بودم. 

 کشیدم. قدر مرا چالندند که دیگر به سختی نفس می پنجه های بزرگش آن

 و مرا از زمین بلند کرد و باال برد؛ باالتر . باالتر.

 ه لحظاتی مرا در هوا معلق نگه داشت.گرب

 خواست خودم را از چنگش خالص کنم.  دلم می

 تر از آن بودم که کاری بکنم.  تر و کوچک آمد. ضعیف ولی کاری از دستم برنمی

وقتی مرا جلوی صورتش در هوا معلق نگه داشت، چشمانش برق زد. بعد دهانش را باز کرد و مرا در 

 دهانش چپاند.

نفس داغش بر من وزید. داخل دهانش خیلی داغ بود و به نحو تهوع آوری نوچ و خیس « اووووه. » -

 بود.

 جیغ و ویغ کردم . « جیک جــــــیک جـــــــــــــــــــیک!» -

 گربه مرا روی زبانش در دهانش چرخاند.

 مرا تف کرد. -در نهایت تعجبم  -و بعد  

 توانستم بشنوم،  پشت سرم، صدای جیک حیک نحیف کول را می محکم روی پهلویم به زمین افتادم. 

 خواستم فرار کنم.  تلوتلوخوران روی پایم بلند شدم. می

 های خشنش مرا از زمین بلند کرد. ولی گربه دوباره مرا گرفت. با پنجه



دیگر های نیشش دیدم. بار  ای کج شد. برق بزاق شفافش را روی دندان سرگربه را دیدم که در زاویه

 حس کردم که نفس داغ و ترشش مرا در برگرفت.

 گربه مرا باال برد و باز هم باالتر.

 دهد؟ از خودم پرسیدم، آیا این بار مرا قورت می

 خواهد مرا در دهانش بچپاند و قورتم دهد؟ آیا می

 نه. جانور خرخر کرد و دوباره مرا روی زمین انداخت.

 زد.  را چنگ میبه پشتم تکیه دادم. پاهای کوچکم هوا 

که بتوانم با زحمت و تقال روی پاهایم بایستم، دوباره مرا گرفت و بلند کرد. این بار از پاهایم.  قبل از این

 بعد مرا جلوی دهان بازش از این پهلو به آن پهلو قل داد.

 متوجه شدم که دارد با من بازی می کند.

 کند. اش بازی می گربه دارد با طعمه

 وقت مرا خواهد خورد! ا تمام کرد ... آنو وقتی بازیش ر

 توانستم جیک جیک کول را از آن پایین از روی زمین بشنوم. می

 چرخاند. زد و می ی دیگرش مرا می اش، جلوی صورتش گرفت. بعد با پنجه گربه مرا آویزان از یک پنجه

 هایم را بستم . چرخش مرا دچار سرگیجه کرد. گربه بار دیگر مرا روی زمین انداخت و من چشم

حرکت ماندم. آن قدر بی حال و بی جان و آن قدر ترسیده بودم  به پهلو روی زمین افتادم و همان جا بی

 که حتی سعی نکردم تکانی بخورم . 

اش  زدم، منتظر ماندم تا گربه دوباره حمله کند. منتظر ماندم تا پنجه درحالی که به شدت نفس نفس می

 ظر ماندم تا دوباره به هوا بلندم کند.را دور بدنم حس کنم. منت

 منتظر ماندم ... 

 وقتی حمله نکرد، سرم را بلند کردم. به زحمت حواسم را جمع کردم.



 کجا بود؟ 

 کرد. توانستم صدای برادرم را بشنوم که جایی روی کف اتاق با ترس و لرز جیک جیک می می

 دن در دهان گربه خیس و نوچ شده بود، پف دادم.آرام آرام روی پاهایم بلند شدم. پرهایم را، که از بو

 گربه کجا بود؟ چرا از شکنجه دادن من دست کشید؟

 چراغ ها ناگهان روشن شدند.

جیغی نازک و بلند کشیدم، چون صورتی بزرگ، خود را تا جلوی صورت من پایین !« ای ی ی ی یپ »

 آورد.

 ونسا ! 

 «به، به به. ما این جا چی داریم!به »های کوچکم طنین انداخت:  صدایش در گوش

 دستش به سرعت فرود آمد و روی زمین مرا در چنگش گرفت.
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به سرعت مرا باال برد و بعد کول را هم برداشت. ما را کف دستش نشاند و نزدیک صورت رنگ 

 اش گسترده شد. اش نشاند. لبخندی از سر رضایت روی لب های ماتیک سیاه خورده پریده

اید. بگذارید حدس بزنم.  بینم که کتاب ورد مرا پیدا کرده های کوچولو می جوجه»با لحنی نیشدار گفت: 

 «شما باید کریستال و کول باشید.

 من و کول به اعتراض ورجه و وورجه کردیم و با صدای بلند جیک جیک کردیم .

« چون مجبورم درسی به شما بدهم.شما دو تا خیلی با نمکید! چه حیف! »ونسا خندید و با هیجان گفت: 

 نچ نچ کرد.

 جیغ و ویغ کردم.« جیک جیک!»

خواستم قول بدهم که هر غلطی که  کار را با کول و من کرده است. می خواستم بپرسم چرا این می

 ایم دیگر هرگز تکرار نخواهیم کرد. کرده

 ند.خواستم از او تقاضا کنم که حاال دیگر ما را به حالت عادی برگردا می

 آمد جیک جیک کردن بود!  ولی تنها کاری که از من برمی

تان بفرستم! از  من با شما دو تا چه کار باید بکنم! باید به خانه»ونسا که چشمانش برق می زد، پرسید: 

 « شوید. جا برسید احتماالً خورده می که به آن تان راه دوری است. قبل از این اینجا تا خانه

 « جیـــــــــــــک!» افتادیم:  کول و من به التماس

 طور؟ توانستیم با او حرف بزنیم؟ چه طور می طور می توانستیم با او ارتباط برقرار کنیم؟ چه چه

 ناگهان فکری به ذهنم خطور کرد.

 ماشین تحریر قدیمی روی میز. ونسا ما را درست باالی آن گرفته بود.



نگاهی به پایین انداختم. یک برگه کاغذ سفید لوله شده داخل ماشین تحریر قرار داشت. با خودم فکر 

 کردم، بله! بله! تنها شانس ما. 

 ی آن تلف نکردم. ای دیگر برای فکر کردن درباره لحظه

 از کف دست ونسا پریدم و تلپی روی میز افتادم.

 فریاد یکه خورده ونسا را شنیدم. دستش را پایین آورد تا دوباره مرا بردارد. !« هی، جوجه »

ولی من پریدم روی کلیدهای ماشین تحریر. سرم را پایین آوردم و شروع کردم با نوک کوچک و سفتم 

ونسا به نوک زدم. وقتی دست  آنوک زدم. بعد به سمت چپ پریدم و به کلید  وبه نوک زدن . به کلید 

 نوک زدم.  نسرعت پایین آمد تا مرا بگیرد، به عقب خزیدم و در ردیف پایینی کلیدها به کلید 

کنم؟ آیا فهمیده بود  دید که من دارم چه کار می دست ونسا با فاصله ی کمی از من متوقف شد. آیا می

 که من دارم پیامی را برای او تایپ می کنم؟

کلید قرار داشت. روی کلیدها تلو تلو خوردم و نزدیک بود حرفی اشتباه تقریباً در باالی صفحه س کلید 

دوباره نوک زدم.  آرا پیدا کردم و زدم، بعد قدمی عقب رفتم و به کلید  سرا تایپ کنم. ولی کلید 

کرد. کول را کف دستش به حال خود گذاشته بود. روی میز  نگاهی به باال کردم. بله! او داشت تماشا می

 ی کاغذ دوخته بود. ود و چشمان سیاهش را به برگهخم شده ب

تپید. کار خیلی سختی بود؛ ولی من کل  وقتی تمامش کردم، به نفس نفس افتاده بودم. قلبم به شدت می

 پیام را تایپ کرده بودم. 

 «ایم تا عذرخواهی کنیم. خواستیم خریدهایت را بریزیم. آمده ایم. ما نمی ونسا ما واقعاً متأسف» -

 توانستم تکانی بخورم.  قدر خسته و کوفته بودم که به زحمت می بی حالی روی میز افتادم. آن با

 برگشتم و نگاهم را به طرف ونسا باال بردم.

 گرداند؟ آیا کمکمان خواهد کرد؟ آیا عذرخواهی ما را خواهد پذیرفت؟ آیا ما را به حالت عادی برمی

اید. حاال  برای عذرخواهی کمی دیر آمده»با لحنی سرد گفت: ونسا صورتش را پایین و نزدیک من آورد و 

 «آید. دیگر کاری از دست من برنمی
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 رقت انگیزی سر داد .« جیک جیک»کول 

ی  آهی کشیدم و خودم را باال کشیدم. با بی حوصلگی به طرف کلیدهاى ماشین تحریر تلوتلو رفتم. کلمه

 لطفاً را نوک زدم و تایپ کردم .

آخر را فشار بدهم. امیدوارانه به ونسا نگاه کردم. او به  الفقدر خسته بودم که توان آن را نداشتم که  آن

 زد.  اش تلنگر می ای که تایپ کرده بودم خیره شد. با ناخن سیاهش آهسته به چانه کلمه

 « آید. ی لطفاً گفتنت خوشم می خوب ... از نحوه»سرانجام گفت: 

 امی کف دستش کنار کول گذاشت.مرا برداشت و به آر

ها،  رفتار مؤدبانه خیلی مهم است، مخصوصاً برای بچه»ونسا ما را نزدیک صورتش نگه داشت و گفت: 

 «این چیزی است که برای من بیشتر از هر چیز دیگری در دنیا اهمیت دارد؛ رفتارهای خوب.

لوی بقالی به خاطر برخوردتان با شما آن روز ج»چشمان سیاهش رو به ما تنگ شدند. با پرخاش گفت: 

نچ نچ کنان با دقت ما را « کردم. تان می ای نداشتم. باید تنبیه من عذرخواهی نکردید. پس من چاره

 ورانداز کرد.

متوجه شدم. پس به همین خاطر آنتونی هم به جوجه تبدیل نشده بود! آنتونی قبل از این که فرار کند  

 سف است. رو به ونسا داد زده بود که متأ

های کوچولوی جیک جیکو  خواهی کرده بودیم! تا امروز جوجه ای کاش من و کول همان وقت معذرت

 نباشیم. 

 دانستیم که ونسا این قدر نسبت به ادب و نزاکت حساس است! ولی ما از کجا باید می



های مرا  عه کتابمجمو»ها نگه داشت. پرسید:  ی بلند کتاب برد و نزدیک کتاب ونسا ما را کنار یک قفسه

ها کتاب راجع به آداب و رفتارها. من  ها و ده ی آداب معاشرت هستند. ده ها درباره ی این کتاب ببینید! همه

 « ام. ام را وقف آداب کرده زندگی

قدر بی ادب نبودند. کاش  های این دوره و زمانه این کاش بچه»ای جدی و عبوس نگاهمان کرد:  با قیافه

خواهد. ولی شما خیلی دیر برای معذرت خواهی آمدید.  ما دو تا کمک کنم. واقعاً دلم میتوانستم به ش می

هر دوی ما را روی میز گذاشت. فکر کنم دستش خسته شده بود. با دست دیگرش آن « خیلی خیلی دیر.

 «حاال چی؟»دستش را با مالیمت مالش داد. از خودم پرسیدم: 

توانستیم خودمان را به  نه بفرستد؟ حق با ونسا بود. ما هرگز نمیخواهد ما را همین طور به خا یعنی می

ای یا راکونی ما را خوراک شامش  که یک یا دو بلوک دور شویم، سگی، گربه خانه برسانیم. قبل از این

 خواهد کرد. 

 توانستیم بکنیم! زده جیک جیک کردم. پرهای ریزم سیخ سیخ شدند. چه کار می وحشت

 همان آخرین فکر بیهوده به ذهنم رسید. 

 یک بار دیگر، روی صفحه کلید ماشین تحریر رفتم و شروع کردم به تایپ کردن.

ایم که سعی کردی به ما یاد بدهی مؤدب باشیم. ارادتمند  ایم که برای ما توضیح دادی و ممنون ممنون»

 « شما، کول و کریستال.

تواند برسد. ولی به ونسا  مان قدر بیهوده که به ذهن یک جوجه میگفتم این فکر بیهوده است. تقریباً ه

خواند.  کردم که آن را می پریدم، امیدوارانه ونسا را تماشا می چشم دوختم و در حالی که باال و پایین می

ی کاغذ را از ماشین تحریر جدا کرد و دوباره آن را  برگه« باورم نمی شود!»ونسا هیجان زده فریاد زد: 

 « یک یادداشت تشکر! تو برایم یک یادداشت تشکر نوشتی!»ند. فریاد زد: خوا

ای  در این دوره و زمانه هیچ بچه»با لبخندی به پهنای صورتش به کول و من نگاه کرد و فریاد زد: 

 «ام! ترین چیزی است که تا به حال دیده نویسد! این مؤدبانه یادداشت تشکر نمی

 « یک یادداشت تشکر! یک یادداشت تشکر واقعی!» کاغذ به دست دور اتاق رقصید:



بعد رو به ما کرد. با یک انگشتش به کول و سپس به من اشاره کرد. کلمات نامفهومی را زیر لب گفت و 

 دوباره اشاره کرد. 

کردم  احساس می« و و و ا ا ا ا ه!»شود، فریاد زدم:  کردم بدنم دارد بزرگ می من که احساس می

شود. پرهای زرد ریزم ریخت. موهایم رویید و بلند شد: بازوهایم ...  ه دارد پر باد میبادکنکی هستم ک

 ی شادی من ملحق شد.  کول هم به هلهله!« یو و و وها ا ا ا ا ا »دست هایم! فریاد زدم: 

 برگردانده بود! -به خودمان  -ما برگشته بودیم! ونسا ما را به حالت عادی 

فقط برای این که مطمئن شویم . بعد سرهایمان را به عقب انداختیم و  یکدیگر را نیشگون گرفتیم،

 خندیدیم.  خندیدیم. خیلی خوشحال بودیم! ونسا هم خندید. همه با هم با خوشحالی می

دانم این  بگذارید برایتان نوشیدنی بیاورم. می»ونسا برگشت و به طرف آشپزخانه راه افتاد. پیشنهاد کرد: 

یادم آمد که ادب چه قدر برای ونسا مهم است و فریاد زدم:    « وانند آدم را تشنه کنند.وردها چه قدر می ت

 !« متشکرم »

 «بله من هم متشکرم!»کول هم با صدای بلند گفت: 

 به همدیگر خندیدیم. دوباره همدیگر را نیشگون گرفتیم. پوست! پوست واقعی، بدون هیچ پری! 

 کند. آنها را لیسیدم. لبهای نرم آدمیزاد که تلقی تلقی نمیلبهایم را تکان دادم. با زبانم 

لیوانی را به دست من « ها نوشابه دوست دارند. دانم که بچه می» ونسا با دو لیوان نوشابه برگشت. گفت: 

 « اید. تا ته بخورید. خیلی وقت است که نوشابه نخورده»و لیوانی را به دست کول داد. گفت: 

کردم. لیوان نوشابه را تا ته خوردم. روی زبانم سرد و سوزن سوزن شد.  میبدجوری احساس تشنگی 

 چیدم.  عالی بود! خیلی بهتر از دانه هایی بود که از روی قالی برمی

 خیلی خوشحال بودم از این که دوباره خودم هستم. « وا ا او!»

کرده و نوشابه را در حلقش  سرم را بلند کردم و کول را دیدم که لیوان را از باال توی دهانش سرازیر

ریخت. خیلی تشنه بود! وقتی تمامش کرد، لیوانش را پایین آورد و بلندترین آروغی را که تا به حال  می

 شنیده بودم سر داد. کول زد زیر خنده. 



 من هم نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. 

 دار بود، من هم زدم زیر خنده. های خنده از آن آروغ

 خندیدم که ونسا آمد جلوی من ایستاد. هنوز داشتم می

 از خودم پرسیدم، برای چه عصبانی است!

 «خوک خوک.»بعد انگشتش را اول به طرف کول و سپس به طرف من نشانه رفت و زمزمه کرد: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 پایان

 59مرداد 

 های بعدی ما باشید ... منتظر پروژه

 در اعماق وحشت تجربه خواهید کرد!وحشت همواره در کنار شماست آن را 
 
 

عالقه مندان می توانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را و همچنین درخواست برای عضویت در 
 های تایپ، ترجمه و گرافیک را از طریق وب یا آدرس زیر با ما در میان بگذارند. تیم
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