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شعله هاي هنا درست نمي دانست چه چيزي او را زا خواب بيدار كرده : آن صداي جرق جرقِ خشك و بلند، يا 

 زرد و نوراني.

هراسان روي تخت نشست و با چشم هايي كه از وحشت گشاد شده بود، به آتشي كه محاصره اش كرده بود، 
خيره شد. شعله ها مثل موج روي كمد كشويي پس و پيش مي رفتند. كاغذ ديواري اول لوله و بعد ذوب شد. 

 يد كه آتش از يك طبقه به طبقه ي ديگر مي جهد.درِ كمدش سوخته بود و از جا كنده شده بود و هنا مي د

حتي آينه هم آتش گرفته بود. از پشت ديوارِ آتشي كه شعله ها درست كرده بودند، تصوير خودش را در آينه 
مي ديد. آتش به سرعت حركت مي كرد و همه ي اتاق را مي گرفت. چيزي نمانده بود كه آن دود غليظ و 

 ترش مزه خفه اش كند.

 فرياد زدن دير شده بود.براي 

 اين حال فرياد زد...با 

 

چقدر خوشحال شد كه همه ي اينها فقط خواب بوده. روي تختش نشست. قلبش به شدت مي زد و دهانش 
 خشك شده بود.

نه از صداي جرق جرق آتش خبري بود، نه از شعله هاي زرد و نارنجي كه به هر طرف مي جهيدند، و نه از دود 
 آور.غليظ و خفقان 

 همه ي اينها خواب بود؛ يك خواب وحشتناك. خوابي كه خيلي واقعي به نظر مي آمد.

خودش را دوباره روي بالش انداخت و چشم هاي آبي اش را كه » واي، خيلي ترسناك بود!« به خودش گفت:
 ته رنگي از خاكستري داشت به سقف اتاق دوخت.

اري هاي لوله شده و شعله هايي را كه جلوي آينه پيچ و هنوز مي توانست سقف سياه و دود زده ، كاغذ ديو
 تاپ مي خوردند را در ذهنش مجسم كند.

 با خودش فكر كرد: الاقل خوبه كه خواب هام كسل كننده نيستند!



 پتوي نازك را با يك پا كنار زد و به ساعت كنار تختش نگاه كرد. هشت و ربع بود.

؟ پس چرا من احساس مي كنم هزار ساله خوابيدم؟ اصال امروز با تعجب فكر كرد. تازه ساعت هشت و ربعه
 چندشنبس؟

 نگه داشتن حسابِ روزهاي آن تابستان خيلي سخت بود. انگار روزهايش در هم ذوب مي شدند.

هنا تابستانِ بي هم صحبتي را مي گذراند.بيشتر دوستانشان يا با خانوانده هايشان به سفر، يا به اردوگاه هاي 
رفته بودند. در شهر كوچكي مثل گرين وود، سرگرمي هاي زيادي براي يك بچه ي دوازده ساله وجود تابستاني 

مدت زيادي از وقتش را به كتاب خواندن و مدت زيادي را به تماشاي تلويزيون مي گذراند و  نداشت. هنا
 با دوچرخه دور شهر مي گشت تا هم صحبتي پيدا كند.

 چه روز هاي كسالت آوري!

 روز هنا لبخند به لب از تخت پايين آمد.اما ام

 زنده بود!

خانه اش آتش نگرفته بود . شلوار سبز و تي شرت بي آستين براقي پوشيد. پدرو مادرش هميشه سربه سرش 
دست از سرم برداريد! چه عيبي داره « او هم هميشه جواب مي داد» كور رنگ« مي گذاشتند و به او مي گفتند:

 رنگ هاي روشن مثل شعله هاي دور تختش بود.» اق دوست داشته باشم؟من رنگ هاي شاد و بر

و موهاي بور كوتاهش را با عجله برس كشيد وبه طرف » هي خواب بد. گورت رو گم كن!« زير لب گفت:
 آشپزخانه به راه افتاد. بوي املتي كه روي اجاق حاضر مي شد به بيني اش خورد.

 »صبح همه بخير!« شاد و سرحال گفت:

 حتي از ديدن بيل و هرب ، برادرهاي دوقلوي شش ساله اش هم خوشحال شد.

 از ديدن آن دوتا بالي جان! پر سروصداترين مزاحم هاي گرين وود!

پسرها توپ الستيكي آبي رنگي را از اين طرف ميز صبحانه به آن طرف مي انداختند. خانم فرچايلد رويش را از 
 »چند دفعه بايد بگم خانه جاي توپ بازي نيست؟« رد:اتاج برگرداند و آنها را دعوا ك

 »يك مليون دفعه.« بيل گفت:

 هرب خنديد.به نظر او ، بيل بچه ي بامزه اي بود. هردو شان فكر مي كردند خيلي بانمكند.



 بس كن هنا ! چيزي نمونده بود بيفتم« هنا پشت سر مادرش ايستاد و او را از كمر محكم بغل كرد. مادر داد زد:
 »توي تخم مرغ ها!

 !»بس كن هنا ! بس كن هنا « دو قلو ها اداي مادرشان را در آوردند:

توپ از بشقاب  هرب بيرون پريد ، خورد به ديوار  و از آنجا افتاد روي اجاق؛ درست در چند سانتي متري 
 »شوتت معركه بود قهرمان!:« ماهيتابه ي املت. هنا به مسخره گفت 

 ند و معروفشان را سر دادند.دو قلو ها خنده ي بل

خانم فرچايلد برگشت، اخم هايش را در هم كرد. چنگالي را كه در دستش بود به حالت تهديد براي دو قلو ها 
 »اگر اين توپ توي ماهيتابه بيفته بايد با تخم مرغتون بخوريدش!« تكان داد و گفت:

« . مثل هميشه يك گونه اش چال افتاد و گفت:داين تهديد باعث شد دوقلو ها بيشتر ريسه برند. هنا لبخند ز
 »اين دو تا امروز از دنده ي اذيت و شوخي بلند شدند.

 »اين دوتا كي از دنده ي جدي بلند مي شند.« مادر توپ را توي راهرو پرت كرد و پرسيد:

 »من كه امروز خيلي سرحالم.:« هنا از پنجره به آسمان آبيِ بي ابر نگاه كرد و گفت 

 »چه عجب، چي شده؟« ا سوظن نگاهش كرد و گفت:مادر ب

دلش نمي خواست راجع به خوابش چيزي بگويد؛ » هيچي. همين طوري.« هنا شانه اش را باال انداخت و گفت:
 »پدر كجاست؟« بگويد كه چقدر خوب است آدم زنده باشد.

آخه بعضي ها همه ي « ه كردو بعد اضاف» اامروز زود رفت سركار.« خانم فرچايلد املت را برگرداند و گفت:
 »تابستون رو تعطيل نيستند! تو امروز چه برنامه اي داري؟

همون برنامه ي هميشگي. خودت كه مي « ال را بيرون آورد وگفت:قهنا در يخچال را باز كرد، كارتن آب پرت
 »دوني. ول گشتن.

گذراني. امسال پول نداشتيم به  متا سفم كه داري تابستان خسته كننده اي را مي:« مادرش آهي كشيدو گفت 
 «اردو بفرستيمت. شايد تابستون آينده...

بعد رو به دوقلو ها كرد .» عيبي نداره مادر. من تابستون خوبي دارم. جدي مي گم« هنا شاد و سرِ دماغ گفت ك
 »بچه ها قصه هاي ارواح ديشبي چطور بود؟ خوشتان آمد؟« و پرسيد:



 «ترسناك نبود:« هرب فوري گفت:

 »اصال ترسناك نبود . قصه هاي ارواح چيز مزخرفيه.« بيل گفت:

 »ولي به نظرم خيلي ترسيده بوديد« 

 »فيلم بازي مي كرديم.« هرب گفت:

 »مي خوري؟« هنا كارتن آب پرتقال را باال گرفت و پرسيد:

 »توش پره پرتقال هم داره؟« هرب پرسيد:

 »آره. روش نوشته صد در صد پره پرتقال.« و گفت:هنا تظاهر كرد كه دارد روي كارتن را مي خواند 

 »اَه ! من از پره اش حالم بهم مي خوره« هرب گفت:

 »مثل من« بيل شكلكي در آورد و گفت:

 اين اولين باري نبود كه سر صبحان راجع به پره پرتقال بحث مي شد.

 »نمي توني آب پرتقال بدون پره بخري؟« بيل از مادرش پرسيد:

 »مي توني برامون صافش كني؟« فت:هرب به هنا گ

 »ميشه من بجاش آب سيب بخورم؟« بيل پرسيد:

 »من آب ميوه نمي خوام، شير مي خورم.« هرب تصميمش را گرفت:

به طور معمول اين بحث و گفت و گو بايد به جايي مي كشيد كه هنا فرياد بزند، اما آن روز خيلي خونسرد رفتار 
 »يك آب سيب، يك شير. همين االن حاضر ميشه.پس شد «كرد و با خوشرويي گفت:

 »اووم. تو امروز واقعا حال و روحيه ي خوبي داري!« مادر گفت:

 هنا آب سيب بيل را به دستش داد و او هم بال فاصله آب ميوه اش را ريخت.

رون نگاه كرد و بعد از صبحانه ، هنا به مادرش كمك كرد تا آشپزخانه را تميز كند. خانم فرچايلد از پنجره به بي
 ». امروز هموا به سي و هشت مي رسه.روز قشنگيه. يك تكه ابر هم توي آسمون نيست« گفت:



شايد قبل از اينكه خيلي داغ بشه. يك دوچرخه « مادرش هميشه گزارش هوا را مي داد.« هنا خنده اش گرفت:
 »سواري طوالني بكنم.

گرم بيرون بوي شيرين و تازه اي داشت. ايستاد و دو از در پشت خانه خارج شد و نفس عميقي كشيد. هواي 
 پرونه ي زرد و قرمز را كه روي باغچه بال بال مي زدند تماشا كرد.

چند قدم به طرف پاركينگ رفت. از جايي در انتهاي خيابان صداي چمن زن برقي مي آمد. به آسمان صاف و 
 آبي نگاه كرد. خورشيد صورتش را گرم كرد.

 !»آهاي، مواظب باش « د:صدايي اخظار كر

 هنا درد شديدي را در پشتش حس كرد.

 ناله اي از گلويش بيرون آمد و روي زمين افتاد.
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افتادنش شده بود را ببيند، يك پسر بچه ي د و بال فاصله برگشت تا چيزي را كه باعث مهنا روي كف دست ها و زانوهايش فرود آ

 »نديدمت.« و از دوچرخه پايين آمد و دوچرخه را روي چمن انداخت.!»  شرمنده« دوچرخه سوار ! پسر گفت:



 هنا در دلش گفت: با اين لباس هاي رنگارنگي كه من پوشيدم چطور مرا نديده؟

 از زمين بلند شد. چمن هاي له شده را از شلوارش پاك كرد و نگاه اخم آلودي به پسر كرد.

موهاي قرمز روشني داشت. چشم هايش قهوه اي بود و صورتش  »ه دارم ولي نشد.من سعي كردم دوچرخه رو نگ« پسر آهسته گفت:
 پر از كك و مك.

 »براي چي تو حياط من دوچرخه سواري مي كني؟« هنا با تحكم پرسيد:

 »حياط تو؟ از كي تا حاال مال تو شده؟« پسر چشم هايش را تنگ كرد و پرسيد:

 »قبل از اينكه بدنيا بيام.« 

 »تو اينجا زندگي مي كني؟« را كه الي موهاي هنا بود را بيرون كشيد و به خانه اشاره كرد: پسر برگ بزرگي

 و بعد به آرنج هايش نگاه كرد، گلي شده بودند اما زخمي و كبود نبودند.» خونه ي تو كجاست؟« هنا با سر جواب مثبت داد و پرسيد:

 »بغل خونه ي شما.:« اختصاصي هنا بود، برگشت و گفت  پسر به طرف خانه ي يك طبقه اي كه آن طرف وروديِ خانه ي

 »هان؟ دروغ نگو. خونه ي تو اينجا نيست!« هنا با تعجب گفت:

 »چرا؟« 

 »چون اون خونه خاليه. از وقتي كه خانواده ي دادسون به آنجا رفتند خالي بوده.« هنا به صورت او دقيق شد و گفت:

 »زندگي مي كنيمولي حاال خالي نيست.من و مادرم آنجا « 

هنا با خودش فكر كرد: چطور ممكن است؟ چطور ممكن است كسي به خانه بغلي ما اسباب كشي كند و من باخبر نشوم؟ من و دوقلو 
 ها ديروز آنجا بازي مي كرديم و مطمئنم كه خانه خالي و تاريك بود.

 اسمت چيست؟-

 دني. دني اندرسن.-

 »خوب، گمانم با هم همسايه شديم. من دوازده سالمه. تو چي؟« كرد هنا هم اسم خودش را به او گفت و اضافه

پسر اين را گفت  و خم شد كه دوچرخه اش را بازرسي كند. يك كپه چمن را كه الي پره هاي چرخ عقبش گير » من هم همينطور.« 
 »چطور شده كه من تا حاال تو را نديدم؟« كرده بود بيرون كشيد و با سوظن پرسيد:

اش را باال انداخت و با كمرويي لبخندي زد كه به گوشه ي چشم هايش چروك انداخت. هنا كه مي خواست ته توي اين  پسر شانه
 »تازه اسباب كشي كرديد؟« ماجرا را دربياورد پرسيد:



 »آ.آ« پسر كه حواسش به دوچرخه بود فقط گفت:

 نه؟ چند وقته اونجا زندگي مي كنيد؟-

 اي. يه چندوقتي ميشه.-

 با خودش فكر كرد: امكان ندارد! ممكن نيست او از چند وقت پيش به خانه آمده باشد و من خبر نداشته باشم!هنا 

صداي بيل بود » هنا! هنا ! هرب اسباب بازيم رو پس نميده!« ولي قبل از آنكه بتواند جوابي به او بدهد صداي زيري از خانه داد زد:
 توري تكيه داده بود.كه روي سكو جلو در ورودي ايستاده و به 

 »مادر كجاست ؟ بگو مادر ازش پس بگيره.« هنا داد زد:

 باشه.-

 بيل در توري را محكم به هم كوبيد و رفت سراغ خانم فرچايلد.

 هنا هم برگشت تا با دني حرف بزند ولي او غيبش زده بود.
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به انتهاي راه وروديِ خانه شان دويد و درِ صندوق نامه  به طور معمول نامه ها كمي قبل از ظهر مي رسيد. هن با ذوق و شوق

 را باز كرد.

 نامه اي براي او نيامده بود.



 اصال هيچ نامه اي نيامده بود.

 كه براي نزديك ترين دوستش جيني پيس نامه بنويسد و حسابي او را دعوا كند. نااميد برگشت به اتاقش

 جینی عزیزم

 امیدوارم تو اردو بهت خوش بگذره. ولی نه زیاد! 

چون تو قولی که بهم داده بودی یادت رفته. تو قول داده بودی هر روز برایم نامه بنویسی، و تا بحال 
 حتی یک کارت پستال مختصر و عجله ای هم برایم نفرستادی.

بکنی وقتی تو گرین وود خیلی حوصله ام سررفته. نمی دونم چی کار کنم. نمی تونی تصورش رو 
 هیچکس دور و بر آدم نباشه، هیچ کاری نمیشه کرد. زندگی کردن نیست. مردنه!

هرروز کلی تلویزیون تماشا میکنم. یک خرواز کتاب می خونم. باورت که هنوز هیچی نشده تمام کتاب 
ببره میلرِ وودز که هایی رو که تو فهرست کتابخونیِ تابستونمون بود خوندم؟ پدر قول داده بود ما رو 

چادر بزنیم( آخر ماجراجویی و هیجان!) ولی تو این مدت تمام آخر هفته ها رو کار می کرده، فکر 
 نمی کنم به قولش عمل کنه.

 به این میگن حالگیری!

دیشب اونقدر حوصلم سر رفته بود که دوقلو هارو بردم بیرون. پشت گاراژ آتش روشن کردیم و 
 رفتیم اردو. اونوقت براشون چند تا قصه ی ترسناک ارواح گفتم.تظاهر کردیم که مثال 

، من پسرها به روی خودشان نیاوردند. ولی معلوم بود که خیلی خوششون اومده. تو که میدونی
وقتی قصه ی ارواح می شنوم قاطی میکنم. ترس برم داشته بود و به نظرم یک سایه هایی الی 

 ه بود. به جای بچه ها خودم ترسیده بودم!درخت ها تکون می خوردند. خیلی مسخر

بهم نخند جینی. خودت هم قصه ی ارواح رو دوست نداری. تنها خبر جدیدم اینه که  یک پسر به اسم 
دنی یه خونه ی قدیمیِ دادسون که به خانه ی ما چسبیده آمده. همسن ماست. موهاش قرمزه و 

 صورتش کک مکیه.قیافش با مزس.

 شاید بعدا خبرای بیشتری ازش بهت دادم.فقط یک دفعه دیدمش. 

حاال نوبت توست که نامه بنویسی. بجنب جینی. تو قول دادی. نکنه تو اردو دوستای تازه پیدا کردی؟ 
 برای همین اینقدر سرت شلوغه که نامه نمی نویسی؟

 اگه نمی نویسی امیدوارم بفتی تو گزنه ها و تمام تنت سوزش و خارش بگیره!

 قربانت .هنا

امه را تا كرد و در پاكت گذاشت. ميز تحرير كوچكش كنار پنجره بود و وقتي روي ميز خم مي شد، مي توانست خانه ي بغلي را ن
ببيند. با دقت به پنجره اي كه درست آن طرف وروديِ اختصاصي خانه ي خودشان بود نگاه كرد و از خودش پرسيد: ممكنه اين 

 اتاق دني باشه؟



بود و او نمي توانست داخل را ببيند. سرپا ايستاد. با عجله موهايش را شانه كرد و نامه را برداشت و به  پرده هاي اتاق كشيده
 .طرف در خانه رفت

صداي مادرش را از عقب ساختمان مي شنيد كه داشت دوقلو ها رو دعوا مي كرد. خان فرچايلد سرشان فرياد مي كشيد و آن 
 چيزي به گوشش رسيد و پشت سرش خنده ي دوقلو ها.ها نخودي مي خنديدند. صداي شكستن 

 احتماال كسي صدايش را نشنيده.» من مي رم بيرون!« هنا در توري را هل داد و صدا زد:

بعد اظهر داغي بود. حتي يك نسيم ماليم هم نمي آمد. هوا مرطوب و سنگين بود. پدر هنا ، روز پيش چمن هاي جلو در خانه را 
شيرين چمني بيني اش را پر كرد. نگاه كوتاهي به خانه ي دني انداخت. هيچ نشانه اي از زندگي در آن  كوتاه كرده بود. بوي

خانه نبود. در ورودي بسته بود و پنجره بزرك اتاق نشيمن  لخت و تاريك بود. هنا تصميم گرفت تا پستخانه كه كمي از خانه 
س بلندي كشيد. با اوقات تلخي فكر كرد : كار ديگري كه ندارم. پياده فاصله داشت پياده برود و نامه اش را آنجا پست كند. نف

 روي الاقل كمي از وقتم را مي كُشه.

پياده رو پر بود از چمن هاي زده اي كه  رنگ سبزشان به قهوه اي تبديل شده بود. هنا زمزمه كنان از جلوي خانه ي خانم 
 كيلتي رد شد.

 »وره؟سالم خانم كيلتي . حالتون چط«صدا زد:

 خانم كيلتي سرش را بلند نكرد.هنا با خودش فكر كرد: چه افاده اي! مطمئنم كه صدام رو شنيده.

و يك نت  از وسط خيابان رد شد. از خانه ي نبش خيابان صداي پيانو مي آمد. يك نفر داشت موسيقي كالسيك تمرين مي كرد
 د.را اشتباهي ميزد.دوباره شروع مي كرد و دوباره اشتباهي ميز

 هنا با خودش خنديد وبا خودش فكر كرد: خوشحالم كه اينها همسايه ي من نيستند.

 بقيه ي راه را تا پستخانه با خودش زمزمه كرد.

ساختمان سفيد و دو طبقه ي  پستخانه كنار ميدان كوچك شهر قرارداشت؛ و پرچمش از ميله كه در آسمان آرام و بي باد ، باال 
ور ميدان، يك بانك، يك سلماني، يك خواربار فروشي كوچك و يك پمپ بنزين بود.بستني فروشي رفته بود، آويزان بود. د

 هاردر و رستوران كوچك داينر هم بيرون ميدان، توي خيابان بودند.

مجله  دوخانم از خواربار فروشي بيرون آمدند. هنا از پنجره ي سلماني، ارنيِ صاحب سلماني را ديد كه روي صندلي نشسته بود و
 مي خواند.

 سرش را تكان داد و با خودش گفت: واقعا كه! به اين ميگن آخر جنب و جوش!

 بعد به سمت ديگر ميدان سرسبز رفت و نامه اش را در صندوق پست جلو در پست خانه انداخت.

 برگشت كه به طرف خانه برود ولي وقتي آن فرياد هاي عصباني را شنيد ايستاد.



پستخانه مي آمد. مردي فرياد مي كشيد. صداهاي پسرانه اي هم به گوشش خورد... و داد و فرياد هاي  صدا از پشت ساختمان
 ديگر. با قدم هاي تند، ساختمان پست خانه را دور زد و به طرف صدا رفت.

 تقريبا به كوچه پشتي رسيده بود كه آن صداي واق واق گوش خراش را شنيد.
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و بقيه ي راه را دويد. پشت پستخانه كوچه ي باريكي بود كه حالت مخفيگاه داشت و پاتوق بچه ها » خبره؟ آهاي! چه«صدا زد:
 بود.

 آقاي چِسني، رئيس پستخانه را ديد كه با عصبانيت مشتش را جلو يك سگ ولگرد قهوه اي تكان مي داد.



و پسر ناشناس اين پا و آن پا مي كرد.سگ سرش را سه تا پسر هم توي كوچه بودند. هنا دني را ميان آنها شناخت كه پشت د
پايين نگه داشته بود و آرام ناله مي كرد. پسر الغر و قدبلندي كه موهاي بور و نامرتبي داشت به سرعت سگ را كنار كشيد و 

 »به سگ من سنگ نپرون!« سعي كرد حيوان را آرام كند آن وقت سر اقاي چسني داد زد:

و موهاي سياه و سيخ سيخش قيافه ي  خشني به او مي داد، با مشت  كي كه كوتاه قد و گوشتالو بودپسر دوم آمد جلو، اين ي
 هاي گره كرده اش ايستاد و به آقاي چسني چشم غره رفت.

 »بريد گم شيد! از اينجا بريد! بهتون اخطار مي كنم!« آقاي چسني عربده كشيد:

سرباال و سبيل قهوه اي پرپشت داشت. با وجود گرماي تابستان، كت و چسني آدم الغري بود؛ كله تاس، صورت سرخ، دماغ 
 شلوار پشمي خاكستري و تنگي پوشيده بود.

 »تو حق نداري سگ منو اذيت كني!« پسر مو بور دوباره گفت:

ال شما ولگرد ه اينجا ملك دولتيه. بهتون اخطار مي كنم... از اينجا بريد. اينجا پاتوق امث« رئيس لجباز پستخانه با تشر گفت:
و با تهديد يك قدم ديگر به طرف سه پسر برداشت. هنا ديد كه پسر با  قيافه اي وحشت زده چند قدم عقب رفت. » نيست.

آن دوتاي ديگر سرجايشان ايستادند و با جسارت به رئيس پستخانه زل زدند. بچه هاي هيكل داري بودند، بزرگ تر از دني و 
 ظاهرا بزرگتر از او.

 »به بابام مي گم كه تو رستي را اذيت كردي.« و بور گفت:پسر م

. بهش بگو كه بي تربيتي و بي برو به بابات بگو كه بي اجازه وارد ملك دولتي شدي« آقاي چسني با فريادش جواب داد:
 »مي كنم.احترامي هم كردي. اين را هم بهش بگو كه اگر يك بار ديگر شما سه تا ولگرد را اينجا ببينم ازتون شكايت 

 »ما ولگرد نيستيم!« پسري كه گنده تر بود داد زد:

 آن وقت هر سه پسر برگشتند و شروع به دويدن كردند.سگ هم ذوق زده دم مي جنباند و دنبالشان زيگ زاگ مي دويد.

عصباني كه او را آقاي چسني در حالي كه زير لب فحش ميداد با عصبانيت از جلو هنا گذشت و به طرف پستخانه رفت، آنقدر 
 سر راهش هل داد.

 هنا سر تكان داد و با خودش گفت: ميمون عقب افتاده...! اصال معلوم هست چشه؟

همه ي بچه هاي گرين وود از آقاي چسني متنفر بودند، چون مدام كارش اين بود كه سرشان داد بكشد كه در ميدان نپلكند، 
 د، يا آنقدر زيادي نخندند يا از كوچه ي عزيزش بيرون بروند.موسيقيشان را بلند نكنند، بلند بلند حرف نزنن

 هنا در دلش گفت: يك جوري رفتار مي كنه انگار همه ي شهر را خريده.



در جشن هالوين هنا و چند تا از دوستانش تصميم گرفته بودند بروند خانه ي آقاي چسني و با اسپري به پنجره هايش رنگ 
؛ با يك تفنگ ساچمه اي چون آقاي چسني براي مقابله با شوخي هاي هالوين كامال آماده بود بپاشند. اما بدجوري خيط شدند،

 بزرگ پشت پنجره ي خانه اش ايستاده بود و كشيك مي داد.

 هنا و دوستانش دماغ سوخته و وحشت زده راهشان را كشيده و رفته بودند.

 هم مهم نيست. هنا توي دلش گفت: خودش مي دونه ما چقدر ازش متنفريم. براش

حاال كوچه ساكت شده بود، هنا به طرف ميدان شهر راه افتاد. فكرش پيش دني بود. به نظرش خيلي وحشت زده و رنگ پريده 
 آمده بود! آنقدر رنگ پريده كه انگار چيزي نمانده بود در روشنايي خورشيد محو بشود.

و خشن به نظر مي آمدند. شايد هم چون آقاي چسني با سگ پسر فكر كرد : آن دو تا دوست دني اصال نترسيده بودند. عصباني 
 موبود بدرفتاري كرده بود آن طور قلدر بازي در مي آوردند .

موقع عبور از ميدان هنا به اين اميد كه آثاري از جنب و جوش زندگي ببيند، به اين طرف و آن طرف چشم دوخت. ارني هنوز 
روزنامه مخفي كرده بود. يك استيشن آبي در پمپ بنزين توقف كرده بود و  هم در مغازه اش نشسته و صورتش را پشت

خانمي كه هنا او را نمي شناخت با عجله به طرف بانك مي رفت تا خودش را قبل از تعطيل شدن بانك به آن برساند. از دني 
 و دو دوستش خبري نبود.

 برسونم.» بيمارستان« م رو به سريال هنا آهي كشيد و با خودش گفت: گمانم بهتره برگردم خونه و خود

 از خيابان رد شد و بدون عجله به طرف خانه به راه افتاد.

درخت هاي بلند افرا ،ساسافراس و غان ، پياده رو ها رو پوشانده بودند، شاخ و برگشان آنقدر در هم پيچيده بود كه جلو نور 
 خورشيد را گرفته بود.

 ت تا خنك شود...هنا زير سايه ي درخت ها راه مي رف

 به سر خيابان بعدي رسيد كه شبح سياهي آهسته از پشت يك درخت بيرون خزيد.

اول فكر كرد شبحي كه ديده سايه اي است كه تنه ي كلفت درخت روي زمين انداخته، اما وقتي چشم هايش به نور كمِ زير 
 درختان عادت كرد، هيكل شبح را به وضوح ديد.

 نفسش بند آمد و ايستاد.

بادقت شبح را نگاه كرد؛ در قسمت كامال سايه و تاريك ايستاده بود. سياه پوش، قدبلند و الغر بود. صورتش در تاريكي مخفي 
 شده بود.

 سرتاپاي هنا از ترس لرزيد.

 اين كيه؟ چرا اينطوري لباس پوشيده؟ چرا اينطوري بي حركت تو سايه ايستاده و به من زل زده؟



باال آورد و به هنا اشاره كرد كه نزديك تر برود. قلب هنا در سينه اش لرزيد. يك قدم عقب شبح آهسته يك دستش را 
 رفت.

 واقعا كسي آنجاست؟

 يك نفر كه لباس سياه پوشيده؟

 يا همه ي اينها سايه هايي است كه درخت ها درست مي كنند؟

 مطمئن نبود.. تا اينكه نجوايي شنيد

 هنا...هنا..-

با ابزويي به نازكي سر شاخه ي درخت به او اشاره مي كرد و با آن نجواي غير انساني، او را به اسم صدا يك شبح سياه و الغر، 
 مي كرد.

 »نه!!:« فرياد زد 

برگشت و سعي كرد فرار كند. پاهايش بيجان بودند. زانوهايش نمي خواستند خم بشوند. اما هرطور بود به خودش فشار آورد كه 
 بدود.

 تندتر.

 تعقيبش مي كرد؟شبح 
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و مواظب ماشين ها باشد، نفس زنان از ميان خيابان رد شد. كفش هايش گرپ گرپ رو ي زمين كوبيده  هنا بي آنكه بايستد

 مي شدند.

 يك چهار راه ديگر مانده بود.

 مرد دنبالش مي آمد؟



هم مي لغزيدند، خاكستري روي سياه،  زير درخت ها مي دويد و سايه ها  جلو چشمش جابه جا مي شدند؛ خم مي شدند و روي
 آبي روي خاكستري.

 هنا...هنا...-

 باز همان نجواي خشك و بي روح؛ به بي روحيِ مرگ از البه الي سايه ها صدايش مي زد.

 هنا نفس زنان هوا را مي بلعيد و به پاهايش فشار مي آورد كه تند تر حركت كنند. فكر كرد: اسمم رو مي دونه.

 ايستاد.

 را برگرداند. رويش

 »تو كي هستي؟ از من چي مي خواهي؟« نفس زنان فرياد زد:

 اما مرد ناپديد شده بود. 

 سكوت.

حاال بجز نفس هاي هنا صداي ديگري به گوش نمي رسيد.به سايه هاي دراز عصر گاهي خيره شد. چشم هايش روي بوته ها و 
خانه ها را با چشم گشت؛ به تاريكيِ پشت در يك گاراژ كه باز  شمشاد هاي خيابان خانه ي خودشان چرخيد. فضاهاي خالي بين

 بود و به سايه ي چهارگوش و كشيده اي كه پشت يك آلونك افتاده بود چشم دوخت.

 »پف!« رفته بود. ناپديد شده بود. از شبح سياه پوشي كه اسمش را صدا كرده بود خبري نبود. با صداي بلند گفت:

 اط روي چمن جلو خانه ها دودو مي زدند. ولي به خودش گفت: گمانم خطاي ديدم بود.چشم هايش هنوز هم با احتي

 نه امكان ندارد.

 با خودش فكر كرد كه خطاي ديد اسم آدم را صدا نمي كند.

 كم كم نفسش جا آمد. هيچي اينجا نيست. به خودش اطمينان داد كه هيچي اينجا نيست.

تو داري دوباره قصه ي ارواح سرهم مي كني. داري دوباره خودت را مي ترساني. تنهايي حوصله ات سر رفته. براي همين 
 داري به تخيلت پرو بال مي دهي. 

 با اين استدالل ها حالش بهتر شد و بقيه ي راه را تا خانه آهسته دويد.

ه پدر و مادرش نگويد. به هر حال اگر هم مي گفت هيچكس آن شب سرِ شام تصميم گرفت هيچي  راجع به آن شبح چيزي ب
 حرفش را باور نمي كرد.

 به جاي آن به آن ها خبر داد كه خانواده ي جديدي به خانه ي بغلي اسباب كشي كرده اند. 



ادسون چي گفتي؟ تو خونه ي د« آقاي فرچايلد چنگالش را گذاشت زمين و از پشت عينك چهارگوشش به هنا نگاه كرد و گفت:
 »آدم آمده؟

 »هنا گفت:ن يك پسر هم سن من دارند. اسمش دني است. صورت كك مكي و موهاي هويجي براقي داره.

چه « خانم فرچايلد كه حواسش به دوقلو ها بود و بهشان اشاره مي كرد كه همديگر را هل ندهند و شامشان را بخورند فقط گفت:
 »خوب.

 »كردند كه ما نديديم؟ پدر تو كاميوني چيزي ديدي؟ چطور اسباب كشي« هنا از پدرش پرسيد:

 و كارد و چنگالش را برداشت و دوباره مشغول خوردن مرغ بريان شد.» او.اوم« آقاي فرچايلد زير لب گفت:

 پدر به نظرت عجيب نمي آد؟-

به زمين خورد و  اما قبل از آنكه هيچ كدام از والدينش بتوانند جواب بدهند صندلي هرب از پشت برگشت. سرش محكم
 زوزه اش به آسمان رفت. پدر و مادر از جا برخاستند و به كمك هرب رفتند.

 »من هلش ندادم! باور كنيد. كار من نبود!« بيل گفت:

هنا سرخورده از اينكه پدر و مادرش عالقه اي به اخبار مهم او ندارند، بشقابش را به آشپزخانه برد و از آنجا به اتاق خودش 
 رفت.

 ميز تحرير ايستاد، پرده را كنار زد و به بيرون نگاه كرد. جلو

به پرده اي كه پنجره ي تاريك اتاق دني را پوشانده بود نگاهي انداخت و و در دلش گفت: دني تو توي اين اتاقي؟ االن 
 داري چه كار مي كني؟

 

را گذرانده. با حسرت فكر كرد: چي مي شد اگر  روزهاي تابستان مي آمدند و مي رفتند و هنا يادش نمي آمد كه چطور اين روزها
چندتا از دوستانم اين جا بودند؟ اگر فقط يكي از آنها اين جا بود! اگر فقط يكي از آنها برايم نامه اي مي نوشت. چه تابستان 

 خالي و تنها و غم انگيزي...

ره يك روز او را در حياط پشتي خانه ديد كه توپ چشم هنا مدام دنبال دني بود، ولي انگار او هيچ وقت آفتابي نمي شد. باالخ
 تنيس را به ديوار مي كوبيد و دوباره مي گرفت.

 »سالم!« هنا ذوق زده رفت جلو و گفت:

و دوباره رو به خان برگشت و توپ پراندن را از سر » اوه. سالم. چه خبر؟« دني غافلگير شد . رويش را برگرداند و گفت:
 شلوار كوتاه راه راه زرد و سياهي پوشيده بود. هنا كنارش ايستاد.گرفت. دني تي شرت آبي و 



 تاك! توپ درست زير نا.دان خورد برگشت و توي دست دني نشست.

 »اصال نمي بينمت.« هنا با كمرويي گفت:

 »اوهوم.« جواب دني خيل كوتاه بود:

 تاك.

 »پشت پستخونه ديدمت.« هنا بي مقدمه گفت:

 دستش چرخاند اما پرتاب نكرد.دني توپ را در » هان؟« 

 چند روز پيش تو كوچه ديدمت. با اون دوتا پسر. اين آقاي چسني خيلي احمقه نه؟-

 »وقتي عربده مي كشه تمام سرش عين گوجه فرنگي قرمز مي شه.« دني پوزخندي زد و گفت:

 »منتها گوجه فرنگي گنديده!« هنا اضافه كرد:

اصال معلوم هست چشه؟ من و رفقام...ما كاري نمي كرديم. فقط اون دور و بر مي «دني دوباره توپ را پرتاب كرد و گفت:
 »پلكيديم.

 خيال مي كنه كه نوبرش رو آورده. همش پز ميده كه كارمند دولته._

 آره.-

 تو امسال تابستون چيكار مي كني؟ مثل من ول مي گردي؟ -

 ا گاراژ دنبالش برود.تاك.  دني نتوانست توپ را بگيرد و مجبور شد ت» تقريبا.« 

وقتي به جاي اولش برگشت طوري به هنا خيره شد كه انگار اولين بار است او را مي بيند. هنا يكمرتبه دستپاچه شد. يادش 
 افتاد كه شلوارش چند لكه ژله انگور دارد و شلوار آبي رنگش هم خيلي كهنه و رنگ و رو رفته است.

 ». من بيشتر با اونا مي گردم. هم مدرسه اي هستيم.اون دوتا پسر. آلن و فرد..« دني گفت:

 تاك.هنا با تعجب فكر كرد چطور ممكن است دني هنوز نيامده دوست مدرسه پيدا كرده باشد؟

 »مدرسه ات كجاست؟« خودش را از سر راه دني كه عقب عقب مي آمد تا توپ را بگيرد كنا كشيد و پرسيد:

 مدرسه ي راهنمايي مي پل.-

 .تاك

 »ا منم همونجا ميرم!« با خوشحالي گفت:هنا 



 چطور من تابه حال او را در مدرسه نديده ام؟« و از خودش پرسيد:

 »تو آلن ميلر رو ميشناسي؟« و دني به طرف او برگشت و پرسيد:

 »نه « هنا سرش را تكان داد و گفت:

 فرد دريك رو چي؟-

 نه شماها كالس چندميد؟-

 »امسال ميرم كالس هشتم.« فت:دني رويش را به ديوار كرد و گ

 عين من! تو جيني پيس رو ميشناسي؟-

 نه.-

 جاش گودمن رو چي؟ ميشناسي؟-

 ».نه نميشناسم« دني سرش را تكان داد و گفت:

 »عجيبه!« هنا فكرش را با صداي بلند به زبان آورد:

قل خورد و افتاد داخل ناودان. دني دني اين بار توپ تنيس رو محكم تر پرتاب كرد. توپ روي سقف شيب دار فرود آمد. 
 آهي كشيد و با عصبانيت شكلكي درآورد.

 »چطور ممكنه من و تو هم كالس باشيم ولي بچه هايي رو كه من ميشناسم تو نشناسي؟« هنا پرسيد:

 »نمي دونم.« دني به طرف او برگشت. موهاي قرمزش را خاراند و گفت:

 »خيلي عجيبه!« هنا دوباره گفت:

سايه آبي پر رنگي روي زمين انداخته يود؛ وقتي دني در سايه ي ساختمان ايستاد هنا با دقت نگاهش كرد و يك لحظه ساختمان 
 به نظرش آمد دني در آن سايه ي مستطيل بزرگ ناپديد شده.

ي گويد؟ نه ممكن نيست! من حتما توي مدرسه مي ديدمش. اگر ما همكالسي بوديم محال بود من نديده باشمش. يعني دروغ م
 همه ي اينها را از خودش در مي آورد؟

 دني كامال در سايه محو شده بود.

 هنا به چشم هايش فشار آورد و منتظر شد چشمش به تاريكي آن سايه عادت كند. 

 پس كجا رفت؟ مدام غيبش مي زند. عين روح.



دوباره ظاهر شد و ديد كه از كنار ديوار به طرف روح. اين كلمه بي مقدمه به ذهنش وارد و از آن خارج شده بود. كمي بعد دني 
 او مي ايد و يك نردبان آلمينيومي را دنبال خودش مي كشد.

 »هنا پرسيد:ن مي خواي چيكار كني؟

 دني اين را گفت و شروع كرد به باال رفتن از نردبان.» توپم را بيارم.« 

 ».نرو اون باال« هنا يكمرتبه احساس سرما كرد؛ جلوتر رفت و گفت:

 هنوز هيچ نشده نصف پله ها را باال رفته بود و تقريبا به ناودان رسيده بود.» چي؟« دني از باال صدا زد:

 موجي از ترس به جان هنا افتاد و دلش خالي شد.

بايد بري من تو باال رفتن استادم. تقريبا از همه چيز باال مي رم. مادرم ميگه تو « دني در حالي كه خودش را باال مي كشيد گفت:
 »تو سيرك.

قبل از آنكه فرصت حرف زدن داشته باشد. دني از نردبان جدا شده و با دستها و پاهاي باز روي سقف شيب دار ايستاده 
 »مي بيني؟« بود.

 هنا نمي توانست فكر افتادن او را از ذهن خودش دور كند.

 دني...خواهش مي كنم!-

 ه توپ را از ناودان بيرون بياورد.دني به فرياد هاي او محل نگذاشت و خم شد  ك

 هنا نفسش را در سينه حبس كرد. ناگهان دني تعادلش را از دست داد و چشم هايش از ترس گشاد شد.

كفش هايش روي بامپوش ها ليز خورد. دستهايش مثل اينكه بخواهد به چيزي چنگ بزند در هوا پرتاب شدند. هنا با بيچارگي 
 ط دني كه با سر به سمت زمين مي آمد خيره شد.و به صحنه ي سقو فرياد كشيد
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 هنا جيغ زد و چشم هايش را بست.

 فكر كرد: بايد بروم دنبال كمك.

آن وقت چشم هايش را به زور باز كرد و روي زمين به دنبال دني گشت. باورش نميشد؛ اما دني روبرويش ايستاده بود و به 
 ميزد.او لبخند موزيانه اي 

 هان؟ تو...تو سالمي؟-

 دني لبخند به لب سرش را تكان داد.

 هنا با دقت به او نگاه كرد و با خودش فكر كرد: صداي افتادنش نيامد...بي صدا آمد پايين.

 »راست راستي سالمي؟« آن وقت شانه ي دني را گرفت و گفت:



من يك اسم دوم « دست به آن دست انداخت و گفت: و با بي خيالي توپشرا از اين.» آره خوبم« دني با خونسردي گفت:
 هم دارم؛ دردويل (شيطان نترس )؛ دني دردويل اندرسن. مادرم هميشه مرا به اين اسم صدا مي زند.

 »تو كه منو از ترس كشتي! چرا اينطوري كردي؟« هنا كه كم كم ترسش به خشم تبديل شده بود داد زد:

 دني خنديد.

 ممكن بود بميري!-

 » نترس من نمي ميرم.« با لحن آرامي جواب داد: دني

يعني اين كار هميشگي توست كه خودت را از « هنا نگاه تند و سرزنش بارش را به چشم هاي قهوه اي او دوخت و گفت:
 »پشت بوم بيندازي و مردم را بترسوني؟

 ديوار خانه كوبيد.نيشخند دني باز تر شد ولي حرفي نزد. رويش را برگرداند و دوباره توپ را به 

 تاك.

 »تو كه با سر افتادي چي شد كه با پا آمدي زمين؟« هنا پرسيد:

 »با سحر و جادو!« دني خنديد و با شيطنت گفت:

 ولي...ولي...-

 هنا برگشت؛ مادرش جلوي در پشتي ايستاده بود.» هنا! هنا!« 

 »چيه مادر؟« با صداي بلند گفت:

 تاك.

 بيرون. مي تواني مواظب بيل و هرب باشي؟من بايد يك ساعت بروم _

 »من بايد برم. بعدا مي بينمت.« هنا رو به دني كرد و گفت:_

 »تا بعد.« دني با همان پوزخند گفت:

 تاك.

هنا به طرف خانه دويد. هنوز هم صداي برخورد توپ را به ديوار چوبي خانه مي شنيد. يك بار ديگر منظره ي افتادن دني از 
 نظرش آمد.پشت بام جلو 

 چطوري اين كار را كرد؟ چطور آنقدر بي صدا با زمين آمد زمين؟



من فقط يك ساعت كار دارم. بيرون هوا چطوره؟ مثل اين كه « مادرش كه دنبال كليد ماشين در كيفش مي گشت گفت:
 »قراره هوا ابري بشه و بارون بياد.

 !هنا چشم هايش را چپ كرد و فكر كرد، باز هم گزارش وضع هوا

 »نگذار همديگر رو بكشند. البته اگه از پسشون بر اومدي.« خانم فرچايلد كليدش را پيدا كرد. در كيفش را بست و گفت:

 اون پسر دني بود. همون كه تازه همسايه ماشده. ديديش؟_

 و با عجله به طرف در رفت.» آ.آ. توجه نكردم.« خانم فرچايلد گفت:

 »نديديش؟« هنا پشت سرش صدا زد:

 توري محكم بسته شد. درِ

 !»مارپله « بيل و هربت سر رسيدند و هنا را به اتاقشان كشاندند. بيل گفت:

 »آره، مارپله بازي كنيم!« هرب هم حرف او را تاكيد كرد:

 »خيلي خوب.:« . آهي كشيد و گفت هنا چشم هايش را چرخاند. از آن بازي لوس متنفر بود

 و صفحه ي مقوايي بازي مارپله اش ر باز كرد.» بازي مي كني؟هورا ! پس « بيل ذوق زده جيغ كشيد:

 »آره بازي ميكنم.« هنا با دلخوري گفت:

 »مي تونيم تقلب كنيم؟« بيل پرسيد:

 »اره تقلب كنيم!« هرب نيشش را باز كرد:

 

كردند. هردوي آنها از حمام بعد از شام دوقلوها در طبقه باال سر اينكه كدامشان آخر حمام كنند با پدر مادرشان جرو بحث مي 
 كردن متنفر بودند و هميشه سر اينكه كي نفر آخر باشد جنگ و دعوا داشتند.

هنا ميز شام را جمع كرد و به اتاقش رفت. غرق در فكر دني به طرف پنجره رفت و پرده را كنار زد. پيشاني اش را به در 
ها پايين رفته و خانه ي دني كامال تاريك بود. پنجره ها را با نورگير  چسباند و خانه ي دني را تماشا كرد. خورشيد از پشت درخت

. هنا متوجه شد تا به حال كسي را داخل آن خانه نديده. تا به حال نديده دني وارد خانه يا از آن خارج شود. و پرده پوشانده بودند
شد. ياد آن روز صبح افتاد كه براي اولين بار دني را  تا به حال نديده بود كسي از آن خانه خارج شود. غرق در فكر از پنجره دور

 بعد از تصادف با دوچرخه اش ديده بود. آن روز او مشغول حرف زدن با دني بود ....و او يكمرتبه غيب شده بود.

 دود شده و به هوا رفته بود.



تا بتواند او را ببيند. به اين فكر كرد كه دني به ناپديد شدن دني در سايه فكر كرد و اينكه مجبور شده به چشم هايش فشار بياورد 
 مثل اين كه در هوا شناور باشد بي صدا از پشت بام به زمين آمده بود.

 بي صدا مثل روح.

 »چه فكر هايي مي كني هنا!« خودش را سرزنش كرد:

 يعني باز هم دارم يك قصه ي ارواح ديگر از خودم در مي آورم؟  

مغزش هجوم آورد: خانواده ي دني چطور اسباب كشي كرده اند كه او نفهميده؟ چطور ممكن است يكمرتبه سوال هاي زيادي به 
دني در مدرسه و در كالس او باشد ولي او هرگز اين پسر را نديده باشد؟ چرا او دوست هاي دني را نمي شناسد و او دوست 

 هاي هنا را؟

 فكر كرد كه همه ي اينها زيادي عجيب و مرموز اند.

 ا تخيل نيست. من اينها را از خودم در نمي آورم. اگر دني واقعا يك روح باشد چه؟اين ه

با خودش فكر كرد كه اي كاش كسي را داشت تا با او حرف بزند. يك نفر كه در مورد دني با او بحث كند. اما همه ي 
 هاي او گوش بدهند.دوستانش از او دور بودند. پدر و مادرش هم حتما حاضر نبودند به حرف هاي احمقانه 

دانشمندا با دقت زير نظر مي  به اين نتيجه رسيد كه بايد خودش اين موضوع را ثابت كند: روي اين پسر مطالعه مي كنم. مثل 
 گيرمش. جاسوسي اش را مي كنم.

 بله. جاسوسي ميكنم.

 مي روم و از پنجره ي آشپزخانه شان نگاه مي كنم.

را پشت سرش بست. شب گرم و ساكتي بود. ماه نقره ايِ رنگ پريده اي آسمان آبيِ از در پشتي بيرون رفت و در توري  
 مايل به ارغواني را روشن مي كرد.

وقتي با قدم هاي بلند و سريع از حياط مي گذشت جيرجيرك ها آواز بلندي سر دادند. خانه ي يك طبقه ي دني روبه رويش 
 سبز شد.

 نردبان هنوز هم كنار ديوار بود.

عرض راه ورودي را كه فاصله ميان خانه آن ها و دني بود طي كرد. بي صدا روي چمن ها به راه افتاد و از پله هاي هنا 
 سيماني سكوي جلوي آشپزخانه باال رفت. در آشپزخانه بسته بود.

 گلويش خارج شد. جلو در ايستاد. صورتش را به شيشه چسباند. با دقت داخل آشپزخانه را ديد زد.... و فرياد بي صدايي از
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چيزي نمانده بود از پشت سكوي » واي!« نفسش بند آمد؛ دني از آن طرف پنجره به او زل زده بود. هنا بي اختيار داد زد:
 باريك پايين بيفتد.

بود. زن آن طرف پنجره چشم هاي دني از تعجب گشاد شده بود. پشت سر او ميز شامي با بشقاب هاي زرد براق چيده شده 
 الغر قدبلندي كه احتماال مادر دني بود چيزي را از روي ماكرويو بيرون مي آورد و روي پيشخوان مي گذاشت.

 »سالم چي شده؟« يكمرتبه در باز شد، دني سرش را بيرون آورد و با تعجب گفت:

 ست رنگش سرخ شده.داغ شدن صورتش را حس مي كرد و مي دان» هيچي. من...اوووم..هيچي..:«هنا با لكنت گفت 

خب. مي خواي بياي تو يا..چي؟ مادرم داره شام رو « چشم هاي دني به او خيره شد. دهانش با حالت پوزخند باال رفت و گفت:
 »ميكشه. ولي...

 »نمي خوام..منظورم اينه كه..يعني..« صداي هنا بيش از حد بلند بود!» نه « 

 بازي بود! به خودش گفت: اَه گند زدي! اين ديگه آخر خنگ

 آب دهانش را به زحمت قورت داد و به صورت دني و نيشش كه تا بناگوش باز بود زل زد.

 داره به من مي خنده!



هنا اين را گفت و با دست و پا چلفتي گري از سكو پايين پريد؛ چيزي نمانده بود با سر زمين بخورد. بي » بعدا مي بينمت!« 
 رف خانه دويد.آنكه پشتش را نگاه كند مثل باد به ط

 با بيچارگي فكر كرد: در تمام عمرم اينقدر خيط و خجالت زده نشده بودم.

 هيچ وقت!

 

عصر روز بعد هنا دني را موقع بيرون آمدن از خانه اش ديد و پشت گاراژ مخفي شد. دني دسته هاي دوچرخه اش را به دست 
از مخفيگاهش او را تماشا مي كرد احساس كرد صورتش سرخ شده، گرفت و در وروديِ اختصاصيِ خانه شان به راه افتاد. هنا كه 

 و باز هم احساس شرمندگي كرد.

 به خودش گفت: اگر قرار باشه جاسوس بشم بايد خيلي خونسرد تر باشم. ديشب خراب كردم. هول شدم.

 دفعه آخر بود؛ ديگر تكرار نمي شه.

ودش را به ديوار گاراژ چسبانده بود منتظر بود ببيند كه دني به دني روي زين نشست و به طرف خيابان حركت كرد. هنا كه خ
 كدام سمت مي پيچد. آن وقت با عجله به گاراژ رفت كه دوچرخه اش را بردارد.

 به طرف شهر مي رود. البد سراغ آن پسرها. صبر مي كنم  يك كمي جلو برود. بعد دنبالش مي روم.

 نگاه تعقيب كرد تا به چهار را بعدي رسيد و از نظر دور شد. در انتهاي راه ورودي منتظر شد. دني را با

نور خورشيد از البه الي درخت هايي كه شاخ و برگشان روي خيابان چتر زده بود به زمين مي تابيد. هنا شروع كرد به ركاب 
اما ايندفعه هنا  اش بودزدن. و با سرعت كم و ثابتي دني را دنبال كرد. خانم كيلتي طبق معمول مشغول وجين كردن باغچه 

 زحمت سالم كردن را به خودش نداد.

به زمين بازي مدرسه نزديك شد. چند تا بچه در گوشه اي توپ بازي ميكردند. هنا چشم انداخت كه دني را ببيند ولي او آنجا 
 نبود.

 امه داشته باشم.راهش را به طرف شهر ادامه داد. يكمرتبه به فكر جيني افتاد و به خودش گفت: شايد امروز ن

آرزو كرد كاش جيني آنجا بود و كمكش مي كرد دني را زير نظر بگيرد. مي دانست او و جيني تيم جاسوسي خوبي را تشكيل 
 خواهند داد. فكر كرد اگر جيني آنجا بود ديشب آنطور خرابكاري نمي كرد.

و كوچك را تكان مي داد. چند تا ماشين جلوي خواربار  ميدان شهر از دور پيدا شد. نسيم گرمي مي وزيد و  پرچم پستخانه ي سفيد
 فروشي پارك شده بودند. دو خانم كه از خواربار فروشي خريد كرده بودند كيسه بدست  كنار پياده رو با هم حرف مي زدند.

 هنا ترمز كرد و پايش را روي زمين گذاشت. بايك دستش جلو نور خورشيد را گرفت و با نگاه دنبال دني گشت.



 كجايي دني؟ پيش دوستات؟ كجا رفتي؟

دوباره راه افتاد و به طرف پستخانه رفت. چرخ دو چرخه اش محكم به جدول پياده رو كوبيد؛ راهش را ادامه داد و دور پستخانه 
 چرخيد و رفت سمت كوچه.

 كوچه ساكت و خالي بود.

 دني تو كجايي؟ تو كجايي؟« آهسته و با حالت آواز گفت

 : دني فقط يك چهار را از من جلوتر بود. دوباره دود شد و رفت هوا؟و با خودش فكر كرد سرش را خاراند

 برگشت و به ميدان و داخل بستني فروشي و رستوران نگاه كرد. اثري از دني نبود.

 !»هنا خانم. واقعا كه تو جاسوس معركه اي هستي « به خودش خنديد.

 به راه افتاد. تقريبا به خانه رسيده بود كه آن سايه ي متحرك را ديد.شكست را قبول كرد. آهي كشيد و رو به خانه 

 دوباره آمد!

 دنده دوچرخه را عوض كرد و تند تر ركاب زد.

 دوباره برگشته. پس من خياالتي نشده بودم.

 واقعا يك چيزي هست.

 ولي چي؟

موازات او در هوا مي اغزيد. در هوا شناور بود و بي آنكه از روي زين بلند شد و ايستاده ركاب زد. تندتر و تند تر. اما شبح به 
 به خودش زحمتي بدهد سرعتش را زياد مي كرد. برگشت و ديد شبح دست هايش را به طرف او دراز كرده.

 نفسش بند آمد.

 ناگهان حس كرد پاهايش يك تن وزن دارند.

 نمي توانم...نمي توانم حركت كنم!

 ن شبح آدم نما جدا شد و به طرف او دراز شد.بازو هايي به نازكي تركه از آ

 ...چرا نمي تونم صورتش رو ببينم؟ صورتش

 شبح جلو نور خورشيد را گرفت. همه ي دنيا داشت زير آن سايه ي سياه تاريك مي شد.

 بايد پا بزنم.. بايد بجنبم..



اقش را ديد كه مثل ذغالِ روشن وسط شبح سياه همچنان با بازوهاي كشيده در كنارش شناور بود. هنا چشم هاي قرمز بر
 سياهي مي درخشيد. دهانش از وحشت باز ماند.

 »هنا...هنا...« شبح نجواكرد:

 هنا تقال كرد كه همچنان ركاب بزند اما پاهايش ياري نمي كردند.

 هنا..هنا.._

 آن نجواي بي روح محاصره اش كرده و او را غرق در وحشت كرد بود.

 هنا..هنا..._

 »نه!!« چيزي نمانده از دوچرخه بيفتد. فرياد زد: احساس كرد

 هنا...هنا..._

 دست و پا زد كه تعادلش را حفظ كند.

 ولي دير شده بود. درحال سقوط بود، نمي توانست جلو افتادن خودش را بيرد.

 هنا...هنا..._

 دستش را دراز كرد كه ضرب زمين خوردن را كمتر كند.

 اووف !_

و ازدرد فرياد زد. دوچرخه رويش افتاد. شبح سياه با چشم هاي قرمز درخشان به طرف او حركت  از پهلو روي زمين افتاد
 كرد..كه او را بگيرد.

 هنا!هنا!_
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 هنا! هنا!_

 نجوا به فرياد تبديل شد.

 هنا!_

 .پهلويش زق زق مي كرد و نفس نفس مي زد

 »سرم بردار ! خواهش مي كنم!از جون من چي مي خواي؟ دست از « باالخره توانست بگويد:

 هنا منم!_

 »هنا...حالت خوبه؟« سرش را بلند كرد و دني را ديد كه دوچرخه بدست با قيافه اي نگران باال سرش ايستاده:

 »اون سايه...« هنا گيج و منگ فرياد زد:

ر دوچرخه ي خودش گذاشت. دني دوچرخه اش را روي چمن گذاشت و جلو دويد و دوچرخه ي هنا را از رويش بلند كرد و كنا
چيزيت نشده؟ مي توني بلند شي ؟ من زمين خوردنت رو ديدم. چي شد؟ « بعد دستش را دراز كرد كه هنا را از زمين بلند كند:

 »دوچرخت به سنگي چيزي خورد؟

 »نه اون سايه.. مي خواست منو بگيره و...« هنا سر تكان داد و گفت:

 »هان؟ گفتي مي خواست تو رو بگيره؟«به دور و برش كرد و دوباره رو به هنا كرد و گفت:قيافه ي دني هاج و واج شد. نگاهي 

 »منو مي شناخت. پشت سر هم صدام مي كرد. دنبالم مي آمد.« هنا بريده بريده گفت:

د بهتر هنا سرت به جايي خورده؟ احساس گيجي و منگي مي كني؟ شاي« دني صورتش را در هم كشيد و با دقت به او خيره شد:
 .»باشه برم دنبال كمك

 »نه...من..ا.. تو نديديش؟ لباس سياه تنش بود. چشم هاي سياهش برق مي زد..« هنا گفت:

 »من فقط تو را ديدم. خيلي تند مي رفتي. افتادنت هم ديدم.« دني سرش را تكان داد؛ هنوز هم او را بادقت برانداز مي كرد:

 دنبال من ميكرد؟يك آدم سياه پوش نديدي؟ يك مرد كه _



 »هنا. غير از من هيچكس تو خيابون نبود.« دني باز هم سرش را تكان داد و گفت

دني دستش را دراز » شايد راست راستي سرم به جايي خورده.« هنا دستش را باال آورد و روي موهاي كوتاهش گذاشت. گفت:
 »مي توني روي پاهات بلند بشي؟:« كرد و پرسيد 

 اين را گفت و دستش را به او داد. هنا» آره گمانم.« 

ضربان قلبش هنوز هم عادي نشده بود و احساس مي كرد تمام بدنش مي لرزد. چشم هايش را روي حياط خانه هاي اطراف 
 گرداند و زير سايه ي درخت هاي دور و برش را با دقت ديد زد. كسي را نديد.

 »واقعا كسي رو نديدي؟« با صداي ضعيفي پرسيد:

 »از اونجا تماشات مي كردم.« دني اين را گفت. جدول پياده رو را نشان داد و ادامه داد:» و را ديدم.فقط ت« 

. حاال صداي هنا بند آمد. احساس كرد صورتش سرخ شده. با خودش فكر كرد، خيلي خجالت آور است» ولي من فكر مي كردم...« 
 خيال مي كند من از مخ پاك راحتم.

 شايد هم هستم.

خيلي تند مي رفتي. اين درخت ها خيلي سايه مي اندازند؛ تو هم ترسيده بودي.براي « چرخه ي هنا را بلند كرد و گفت:دني دو
 »همن تو خيالت يك آدم سياه پوش را ديدي.

 »شايد.« 

 هنا اين را گفت ولي واقعا اين حرف را قبول نداشت.

 

 

گرفته بودند و هنا دوان دوان به سراغ صندوق نامه هايشان مي رفت.  بعد ازظهر روز بعد بود. ابرهاي سفيد جلو نور خورشيد را
 درِ صندوق را باز كرد و دستش را داخل صندوق برد.

 نامه اي نبود. هيچ چيز در صندوق نبود.

 نا اميد و سرخورده آهي كشيد و در صندوق را محكم بست. جيني قول داده بود هر روز نامه بنويسد. چند هفته از رفتنش مي
 گذشت و هنوز حتي يك كارت پستال هم برايش نفرستاده بود.

 هيچ كدام از دوستانش برايش نامه نفرستاده بودند.

وقتي به طرف خانه بر مي گشت نگاهي به خانه ي دني انداخت. عكسِ ابرهاي سفيد روي شيشه ي پنجره ي اتاق نشيمنشان 
 افتاده بود.



 از ديروز بعد از ظهر كه زمين خورده بود دني را نديده بود.دلش مي خواست بداند دني خانه اس يا نه. 

به خودش گفت: جاسوس من زياد خوب نمي ره. يك نگاه ديگر به خانه ي دني انداخت و راهش را ادامه داد. تصميم گرفت 
ريبي كه اتفاق براي جيني نامه بنويسد و به خودش گفت : را جع به دني و اون سايه ي ترسناك و بقيه ي چيزهاي عجيب و غ

 افتاده براش مي نويسم.

از اتاق نشيمن صداي دوقلو ها را شنيد كه سر انتخاب كارتون دعوا مي كردند. صداي مادرش هم مي آمد كه به آنها مي گفت 
 به جاي تماشاي كارتون بروند بيرون بازي كنند.

روي ميز تحريرش هم يك دسته لباس كثيف ريخته  هنا با عجله به اتاقش رفت كه قلم كاغذ بردارد. هواي اتاق سنگين بود و
بود. تصميم گرفت نامه اش را بيرون از خانه بنويسد. كمي بعد زير درخت افراي وسط حياط نشسته بود. يك توده ي بزرگ ابر 

 . سايه ي خوبي رويسفيد باالي سرش در حركت بود و خورشيد از پشت ابرها سرك مي كشيد. درخت پير و پر شاخ و برگ
 سرش انداخته بود.

خميازه ي بلندي كشيد. شب قبل خوب نخوابيده بود به خودش گفت: شايد بعدا يك چرتي بزنم. ولي اول بايد اين نامه رو 
 بنويسم. به درخت تكيه داد و شروع كرد:

 جینی عزیزم

 چطوری؟ بدون شوخی امیدوارم افتاده باش تو دریاچه و غرق شده باشی چون تنها بهانه ی خوبی
 که می توانی برای نامه ننوشتن در این مدت داشته باشی همینه!

 چطور دلت میاد منو اینجوری اینجا ول کنی؟ تابستون آینده هرجور شده باهات میام اردو.

. اون پسری که گفتم همسایه ما شده یادته؟ دنی اندرسن؟ اینجا همه چیز عجیب و غریب شده
 ای قهوه ای جدی داره.موهاش قرمزه و صورتش کک مکیه و چشم ه

 بهم نخند جینی... ولی من فکر می کنم دنی روحه!

از همین جا صدای خندت رو میشنوم. ولی بیخیال؛ وقتی برگردی گرین وود مدرک دارم تا بهت ثابت 
کنم. لطفا تا این نامه رو تا آخر نخوندی به بقیه ی دخترا نگو که بهترین دوستت از ترس قاطی کرده. 

 کار، مدارک من اینها هستند:تا اینجای 

.دنی و خانواده اش یکمرتبه تو خونه بغلی ما ظاهر شدند. من با اینکه هرروز خونه بودم، اسباب ۱
 کشی شون رو ندیدم. پدر و مادرم هم ندیدند.

.دنی می گه تو مدرسه ی می پل در می خونه و مثل ما می ره کالس هشتم. ولی چطوره که ما تا ۲
؟ تازه با دوتا پسر می گرده که من در عمرم ندیدمشون... و او هم هیچکدوم از به حال ندیدیمش

 دوستای منو نمیشناسه.

.بعضی وقتا غیب می شه_فوت_ به همین راحتی. نخند! یک دفعه هم از پشت بوم افتاد و روی ۳
 پاهاش زمین اومد. البته بی صدا ! شوخی نمی کنم جینی.



رد و از دوچرخه افتادم زمین. وقتی سرم را باال کردم شبح رفته .دیروز یک شبح ترسناک دنبالم ک۴
 بود، به جاش دنی وایساده بود..

اوه. نه. این چیزا تو نامه به نظر خیلی احمقانه و پرت و پال می آد و البد پیش خودت فکر می کنی که 
م که بهم می من مخم هینگ کرده. کاش اینجا بودی تا می تونستم بهتر برات توضیح بدم. می دون

 خندی. باشه . بخند.

شاید این نامه رو پست نکنم. آخه دوست ندارم منو دست بندازی یا اینکه تا آخر عمرم این نامه رو تو 
 سرم بزنی.

 خوب دیگه حرف زدن راجع به من کافیه.

و برای  تو جنگل بهت خوش می گذره؟ امیدوارم مار نیشت زده باشه و همه جای تنت باد کرده باشه
 همین نامه ننوشته باشی.

 در غیر این صورت وقتی برگردی با دست های خودم می کشمت! شوخی نمی کنم! نامه بده!

 قربانت .هنا.

 خميازه ي صدا داري كشيد و قلمش را زمين انداخت. دوباره به درخت تكيه داد ونامه را خواند.

 نمي دانم..زيادي خل و ملنگ شده؟ نفرستمش؟

 بايد به يك نفر بگويم اينجا چه خبره. اين اتفاقات خيلي عجيبه. نمي تونم در دلم نگه دارم و به كسي نگويم. نه. بايد بفرستمش.

خورشيد از الي ابرها بيرون زده بود و برگ هاي درخت سايه هاي متحركي روي نامه او مي انداختند. سرش را باال كرد...وبا 
 د.ديدن صورتي كه به او خيره شده بود از جا پري

 »دني...!« 

 »سالم هنا.« دني آهسته گفت:

هنا چشم هايش را تنگ كرد و به او زل زد؛ نور خورشيد مثل حلقه دور او را گرفته بود. مثل اين بود كه در نور خورشيد برق مي 
 زند.

 »من..نديد..نديدمت. نمي دونستم تو اينجايي. من...« هنا با لكنت گفت:

 و دستش را دراز كرد كه نامه را بگيرد.» هنا. اون نامه رو بده به من.« ت:دني با صداي ماليم اما جدي گف

 »هان؟ چي گفتي؟« 

 »نامه رو بده به من. هنا. همين حاال.« دني با لحن محكم تري گفت:



ز بدن دني هنا نامه را محكم نگه داشت و به او خيره شد. مجبور بود دستش را جلوي نور خورشيد بگيرد. انگار نور شديد خورشيد ا
 رد مي شد و به چشم هاي او مي خورد.

 »هنا ،بدش به من.« دني كه دستش همچنان به طرف او دراز بود باالي سرش ايستاد و با اصرار گفت:

 »ولي..براي چي؟« هنا با صداي لرزاني پرسيد:

 »چون نمي تونم اجازه بدم پستش كني.« 

 »ستمش؟چرا؟ نامه مال منه. چرا نبايد براي دوستم بفر« 

 »چون تو واقعيت رو درباره ي من فهميدي و محاله بذارم به كس ديگه اي خبر بدي.« 
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 و پشتش لرزيد. موجي از ترس وجودش را گرفت.» پس حق با منه، تو روحي.«هنا آهسته گفت:

كني؟ اين سوال هاي وحشتناك به تو كي مردي دني؟ براي چه آمدي اينجا؟ كه به جون من بيفتي؟ خيال داري با من چه كار 
 سرعت در ذهنش شكل گرفت.

 »هنا، نامه رو بده به من. نبايد كسي اين نامه رو بخونه. هيچكس حق نداره چيزي راجع به من بدونه.« دني با سماجت گفت:

 هنا به او زل زد. به يك روح.» ولي دني...« 

 زد و محو شد و دوباره پيدا شد. نور طاليي خورشيد در وجود دني ريخت و او چند بار سوسو

 هنا دستش را جلو چشمش گرفت. دني اونقدر نوراني شده بود كه نمي شد به او نگاه كرد. 

 »دني خيال داري با من چه كار كني؟« پرسيد:هنا چشم هايش را كامال بست و

 دني جوابي نداد.

 افتاد.وقتي هنا چشم هايش را باز كرد به جاي يك صورت، چشمش به دو صورت 

 دو صورت كه نيششان تا بناگوش باز بود.برادر هاي دوقلويش او را نشان مي دادند و مي خنديدند.

 »هه ! خوابت برده بود.« بيل گفت:

 »خُرخُر هم مي كردي.« هرب گفت:

 هنا چند بار پلك هايش را بهم زد كه حواسش سر جايش بيايد. گردنش خشك شده بود و پشتش درد مي كرد.» هان؟« 

 و با صداي ترسناكي اداي او را در آورد.» اينجوري خُرخُر مي كردي.«هرب گفت:

 پسر ها خودشان را روي چمن ها انداختند و ريسه رفتند. بعد هم روي هم افتادند و شروع كردند به كشتي گرفتن.

از جا بلند شد و كمي كش و قوس ظاهرا خودش تنها شنونده ي اين جمله بود؛ پسرها گوششان به او نبود. » خواب بدي ديدم.« 
 تكيه دادن به درخت و خوابيدن تو حالت نشسته اصال كار درستي نبود.» آخ آخ.« آمد كه خستگي گردنش را در كند.

 به خانه ي دني نگاه كرد. آن خواب خيلي واقعي به نظر مي آمد و خيلي ترسناك.

 اشتند به سمت حياط پشتي مي دويدند و صدايش را نشنيدند.ولي بچه ها د» ممنون كه بيدارم كرديد.« به دوقلوها گفت:

 هنا خم شد و نامه اش را برداشت؛ آن را تا كرد و به طرف ساختمان به راه افتاد.



با خودش فكر كرد: بعضي وقت ها خواب واقعيت را مي گويد. بعضي وقتا خواب از يك چيزي خبر مي دهد كه آدم نمي تونه 
 از راه هاي ديگر بفهمد.

 همانجا با خودش عهد كرد كه سر از كار دني دربياورد.

 واقعيت را كشف مي كنم حتي اگر به قيمت جانم تمام شود.

 

 

شب بعد هنا تصميم گرفت كه ببيند دني خانه است يا نه. به خودش گفت: شايد بدش نيايد با هم پياده تا بستني فروشي 
 هاردر برويم و يك بستني قيفي بخوريم. 

خبر داد كه كجا مي رود و از حياط پشتي به طرف خانه ي دني رفت. تمام آن روز باران باريده بود و چمن خيس  به مادرش
.هالل كمرنگ ماه از باالي تكه هاي ابر سياه بيرون آمد. هوا دم كرده و مرطوب بود. برق مي زد و زمين زير پايش گلي بود

نور زرد كم رنگي از شيشه ي در به بيرون مي تابيد. به ياد چند شب پيش  چند متر مانده به درِ پشتي خانه ي دني مكث كرد.
 افتاد كه دني پشت اين در غافلگيرش كرده و او دستپاچه شده و نمي دانست چه بگويد.

با خودش فكر كرد. حداقل ايندفعه اگر الزم بشود مي دانم چه بگويم. نفس عميقي كشيد و روي سكوي جلوي آشپزخانه ايستاد و 
 با انگشت به شيشه زد. گوش داد.

 خانه ساكت بود.

 دوباره در زد.

 سكوت. صداي پاي كسي كه براي باز كردن در بيايد به گوشش نرسيد.

 »آووو!« خم شد و از شيشه داخل آشپزخانه را نگاه كرد. و با تعجب گفت:

راغ سقفي برق مي زد. هردو دستش را دور مادر دني سر ميز زرد رنگ آشپزخانه پشت به هنا نشسته بود، موهايش زير نور چ
 فنجان سفيدي كه بخار از آن بلتد مي شد حلقه كرده بود.هنا از خودش پرسيد: پس چرا در را باز نمي كنه؟

 كمي مكث كرد و بعد با صداي بلند به در مشت كوبيد؛ نه يكبار. چندبار.

او نشان نمي دهد. زن فنجان قهوه را باال آورد و يك از پشت شيشه ديد كه مادر دني هيچ عكس العملي به در زدن هاي 
 .جرعه ي طوالني از آن نوشيد

 »باز كنيد!« هنا داد زد:

 »خانم اندرسن!خانم اندرسن! منم..هنا! همسايتون!« دوباره به در كوبيد و صدا زد:



 خورد.مادر دني بي آنكه رويش را برگرداند فنجان قهوه را روي ميز گذاشت اما از جايش تكان ن

 »خانم اندرسن!« 

هنا دستش را باال برد تا دوباره در بزند اما با نا اميدي دستش را پايين آورد. به شانه هاي باريك زن، و به موهاي براقش كه 
 تا گردنش مي رسيد خيره شد و از خودش پرسيد: چرا صدام رو نميشنوه؟ چرا نمي آد سراغ در؟

 پشتش لرزيد. آن وقت به سوال هاي خودش جواب داد و

 فهميدم چرا در و باز نمي كنه.

 ناله ي وحشت زده اي از گلويش بيرون آمد و از روشنايي آشپزخانه و از سكو فاصله گرفت و به تاريكيِ بيرون پناه برد.
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وسيله در برابر آن فكر سرتاپايش از ترس مي لرزيد؛ دستهايش را دور سينه اش حلقه كرده بود. انگار مي خواست به اين 
 هاي ترسناك از خودش محافظت كند.

چون آدم واقعي نيست. واقعي نيست . روحه.مثل دني. يك خانواده ي ارواح همسايه ي  خانم اندرسون صدام رو نميشنوه
 ماشدند.

 و حاال من اينجا تو اين حياط تاريك وايسادم و جاسوسي پسري رو مي كنم كه اصال زنده نيست !

وايسادم سرتا پام مي لرزه كه چي؟ كه چيزي رو ثابت كنم كه همين حاال هم درست بودنش معلومه. دني روحه. مادرش  اينجا
 هم روحه.

 ومن..من...

 چراغ آشپزخانه خاموش شد. حاال آن قسمت خانه ي دني كامال تاريك بود.

به سكوت گوش داد. سعي مي كرد افكار ترسناكي هالل رنگ پريده ي ماه روي چمن هاي خيس و براق مي تابيد. هنا ايستاد و 
 را كه به ذهنش هجوم آورده بود از خودش دور كند، آنقدر به مغزش فشار آورد كه احساس كرد چيزي نمانده سرش منفجر شود.

باال به طرف خانه برگشت. از اتاق نشيمن صداي حرف و موسيقي مي آمد و از پنجره ي اتاق برادر هاي دوقلويش در طبقه ي 
 صداي غش غش خنده.

 به پنجره هاي روشن خانه نگاه كرد كه در تاريكي مثل چشم هايي نوراني به او خيره شده بودند. در ذهنش تكرار كرد :ارواح

 نه! باور نمي كنم! روح وجود نداره!

 با اين فكر تا حدودي ترسش ريخت. گلويش خشك شده بود و هواي داغ بدنش را چسبناك كرده بود.

ويفر و كرم « اره به ياد بستني افتاد و فكر كرد بد نيست به بستني فروشي هاردر برود و يك بستني با طعم دلخواهشدوب
 بخورد. اين فكر آب دهانش را راه انداخت.» شكالتي

نور آبي صفحه سريع به خانه برگشت كه به پدر و مادرش بگويد خيال دارد پياده به شهر برود. در آستانه ي اتاق نشيمن ايستاد.  
 ي تلويزيون روي صورت پدر و مادرش افتاده بود؛ هردو به طرف او برگشتند.

 »چي شده هنا؟« 

 .يك وسوسه ي ناگهاني به او گفت كه همه چيز را برايشان تعريف كند. و همين كار را هم كرد

همون پسري كه همسن منه؟ من شك ندارم اين همسايه ي جديد ما زنده نيستند. روحند. دني رو ميشناسيد؟ « بي مقدمه گفت:
 »كه روحه و مادرش هم...



هنا خواهش مي كنم... ما داريم اين برنامه را « پدر با قوطيِ كوكاكوالي رژيمي كه در دستش بود به تلويزيون اشاره كرد و گفت:
 »تماشا مي كنيم.

 به خودش گفت: حرفم را باور نمي كنند.

 ه باور نمي كنند. كي حاضره همچين داستان چرندي را باور كنه؟ و خودش را سرزنش كرد. معلومه ك

به اتاقش رفت و يك اسكناس پنج دالري از كيفش برداشت و در جيبش چپاند. موهايش را برس كشيد و در آينه به صورتش 
 نگاه كرد.

 ظاهرم كه عيبي نداره؛ شباهتي به ديوونه ها ندارم.

بود. به موهايش كه با ضربه ي برس فرم مي گرفت نگاه كرد و فكر كرد: بد نيست رطوبت هوا موهايش را نم دار كرده 
 موهايم را بلند كنم. اينجوري اقال مي توانم بگويم كه در اين تابستان يك كاري كرده ام!

 وقتي به طرف در خانه مي رفت از باالي سرش صداي گرپ گرپ و به هم خوردن چيز هايي را شنيد، برادر هايش مشغول
 كشتي گرفتن بودند.

دوباره قدم به هواي گرم و مرطوب بيرون گذاشت؛ آهسته به طرف پياده رو دويد و به طرف ميدان كوچك شهر و بستني 
 فروشيِ هاردر راه افتاد.

تيرهاي بلند چراغ با نور سفيد مايل به آبي شان خيابان را روشن مي كردند. درخت هايي كه هنا از زيرشان مي گذشت با 
 يم شبانه تكان مي خوردند و برگ هايشان خش خش صدا مي داد.نس

 به نظرش آمد درخت ها بازوهاي پربرگشان را به طرف او دراز كرده اند. اينها ارواح پياده رو هستند. پشتش لرزيد.

آسمان نزديك شهر كه رسيد احساس ترس عجيبي وجودش را پر كرد. موقع گذشتن از جلو پست خانه كه پنجره هايش مثل 
 باالي سرش سياه بود، قدم هايش را تند كرد. 

 هيچكس در ميدان شهر نبود. هنوز ساعت هشت هم نشده بود ولي حتي يك ماشين هم در خيابان رفت و آمد نمي كرد.

 »اين شهر از دهات هم بدتره!« زير لب گفت:

چراغ نئون قرمزي كه شكل يك بيتني قيفيِ . پشت بانك به خيابان الم پيچيد. بستني فروشي هاردر نبش خيابان بعدي بود
 بزرگ بود پشت شيشه ي مغازه چشمك مي زد و نور قرمزي رو پياده رو مي انداخت.

 در دلش گفت: باز هم خوبه كه هاردر بعد از تاريك شدن هوا بازه.

 نزديك مغازه كه رسيد يكمرتبه درِ شيشه اي مغازه باز شد. درست مثل اينكه منتظر او بودند. 

 در چند قدمي مغازه ايستاد.



 ناگهان احساس ترس قبلي اش بي اندازه شديد شد. با وجود گرماي هوا بدنش يخ زد و زانوانش لرزيد.

 چي شده؟ چرا اين حس عجيب به من دست داد؟

بود و در نور قرمز بستني قيفيِ نئون به آستانه ي در مغازه خيره شده بود. يك نفر با عجله از مغازه بيرون  همانطور ايستاده
 پريد. پشت سرش يك نفر ديگر و يكي ديگر.

 هر سه با قيافه هايي كه از وحشت كج و كوله شده بود پا به فرار گذاشتند.

 گر هم آلن و فرد هستند.هنا با تعجب ديد كه نفر اول دني است و آن دوتاي دي

هركدام از پسرها يك بستني قيفي دستش بود. از داخل مغازه فرياد هاي عصبي و بلندي به گوش مي خورد. هنا بي آنكه متوجه 
 بشود به در مغازه نزديك تر شده بود. هنوز صداي پاي پسر هار ا مي شنيد اما خودشان را در تاريكي نمي ديد.

 حساس كرد چيزي محكم به پشتش خورد.رويش را برگرداند...و ا

 و پرت شد روي آسفالت پياده رو.» آخ!!« فرياد زد:
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 تمام وزنش روي آرنج ها و زانوهايش پايين آمد. نفسش بند آمد. درد شديدي در بدنش پيچيد. با

 چي شده؟ چي به پشتم خورد؟



جلو او رد مي شد و از ته گلو سر پسرها عربده مي كشيد كه برگردند. هنا به باال نگاه كرد كه آقاي هاردر را ديد كه مثل باد از 
 آهسته روي پاهايش ايستاد. فكر كرد: واه واه ! آقاي هاردر بدجوري جوش آورده!

 روي زانو هايش كه از درد زق زق مي كرد ايستاد و نگاه بدي به صاحب مغازه انداخت.

 و يك معذرت خواهي خشك و خالي هم نكرد. بااو قات تلخي فكر كرد: منو پرت كرد زمين

 خم شد و در روشنايي مغازه زانوهايش را نگاه كرد. زخم و پارگي در كار نبود. فقط كمي خراش برداشته بودند.

گرد و خاك شلوارش را پاك كرد. وقتي سرش را بلند كرد آقاي هاردر را ديد كه مشت هاي گره كرده اش  را كنار بدنش تاب 
با عجله به مغازه برمي گردد. پيش بند سفيد بلندش كه موقع راه رفتن بال بال مي زد، به همراه قد كوتاه،هيكل مي دهد و 

چاق، موهاي فرفري سفيد و صورت گرد و پوست صورتي اش قيافه ي مسخره اي به او داده بود. هنا جستي زد و پشت تنه 
 ي درخت مخفي شد.

 پيشخوان مغازه اش شنيد كه بلند بلند به زنش شكايت مي كرد.چند لحظه بعد صداي هاردر را از پشت 

اين بچه ها چه مرگشونه؟ بستني را از آدم مي گيرند و پول نداده مي زنند به چاك؟ اينها پدر و مادر ندارند؟ كسي را ندارند كه « 
 »بهشان غلط و صحيح را ياد بده؟

 وهرش ميگفت اما حرف هايش مفهوم نبود.چيزهايي به ش صداي خانم هاردر هم آمد كه براي دلداري

 هنا بي صدا از پشت درخت بيرون آمد و با سرعت در همان جهتي كه پسر ها رفته بودند حركت كرد.

از خودش پرسيد: چرا دني و رفقايش اين شاهكار احمقانه را زدند؟  اگر گير افتاده بودن چي مي شد؟ يعني يه بستني قيفي 
 به خاطرش دستگير بشه و براش پرونده درست بشه؟ اينقدر ارزش داره كه آدم

تقريبا به چهار راه بعدي رسيده بود ولي هنوز صداي داد و فرياد هاي عصباني آقاي هاردر از مغازه اش شنيده مي شد. هنا 
چند تار مو شروع كرد به دويدن كه ديگر صداي گوشخراش او را نشنود. زانوهايش درد مي كرد. يكمرتبه ها داغ و مرطوب شد. 

 به پيشاني عرق كرده اش چسبيده بود.

تصوير دني را پيش چشمش مجسم كرد كه بستني به دست با قيافه ي وحشت زده از مغازه بيرون مي دويد. در ذهنش آلن و 
 فرد را مي ديد كه پشت سر او گرپ گرپ مي دويدند.

هنوز هم درد مي كرد. حاال از ميدان شهر خارج شده  و حاال خودش هم مي دويد. براي چي؟ دقيقا نمي دانست. زانوي چپش 
 بود و از جلو خانه ها و چمن هاي تاريك مي گذشت.

سر خياباني رسيد و پيچيد. چراغ خيابان با نور سفيدش دور و بر او را روشن مي كرد. چراغ ايوان بعضي خانه ها روشن بود ولي 
 عا كه شهر كوچك و بي روحي داريم. هيچكس در خيابان ها نبود. باز هم در دلش گفت: واق

 شمشاد بلند چپيده بودند. وقتي چشمش به پسر ها افتاد يكمرتبه ايستاد. پسر ها پشت يك رديف



 »هي ..بچه ها!« هنا آهسته گفت:

ها دويد. وقتي نزديك تر شد صداي غش غش خندشان را شنيد. پسرها با لذت بستني مي خوردند و مي «با سرعت به طرف آ 
 يدند.خند

پسر ها او را نديده بودند. هنا راهش را كج كرد و رفت آن طرف خيابان. در حالي كه سعي مي كرد در تاريكي حركت كند به 
پسرها نزديك تر شد تا به حياطي رسيد كه آن طرف خيابان درست مقابل پسرها قرار داشت. پشت يك بوته ي پرشاخ و برگ 

 مخفي شد.

را هل مي دادند و از اينكه از دست صاحب مغازه فرار كرده بودند كيف مي كردند. دني پشت فرد و آلن به شوخي همديگر 
 آن دوتا ، تنهايي كنار شمشادي بلند ايستاده بود و بي صدا بستني اش را مي ليسيد.

 »هاردر امشب يك پذيرايي مخصوص داشت: بستني قيفي مجاني! مگه نه بچه ها؟« آلن با صداي بلند گفت:

« هر خنديد و به طرف دني برگشت. نور چراغ خيابان صورتهايشان را سبز و رنگ پريده نشان مي داد. آلن به دني گفت:فرد هر
 »تو بدجور ترسيده بودي؛ من گفتم االنه كه دل و رودت و باال بياري.

خيلي فس فس مي  نه خير! هيچيم اينطور نيست! خودت ديدي كه من زود تر از شما آمدم بيرون. شما دوتا« دني گفت:
 »كرديد؛ اينقدر لفتش داديد كه من فكر كردم مجبورم برگردم نجاتتون بدم.

 »آره جون خودت. هيچكس نه و تو!« فرد به طعنه گفت:

 هنا در دلش گفت: دني داره قلدر بازي درمياره. مي خواد از او نا كم نياره.

خيلي حال داد. ولي گمانم بايد يك كمي هواي خودمون رو « دني بقيه ي بستني اش را وسط شمشاد ها پرت كرد و گفت:
 ». تا چند وقت نبايد اون دورو بر آشنا بشيم.داشته باشيم

 »بچه جون ما كه بانك نزديم! فقط يك بستني ناقابل دزديديم.« آلن گفت:

 ند.دوتايي توي سرو كله هم زدند و غش غش خنديد« فرد چيزي به آلن گفت كه هنا نشنيد و بعد از آ

 »هي بچه ها. اينقدر بلند نخنديد.يعني..« دني هشدار داد:

 »من مي گم برگرديم مغازه ي هاردر . آخه من بستني دوبل مي خواستم!« آلن وسط حرف او پريد:

 »بچه ها. من بايد برم.« فرد باز هم ريسه رفت و به آلن پنجه زد. دني هم با آن ها خنديد ولي گفت: 

 فرصت جواب دادن پيدا كنند خيابان غرق نور شد.قبل از اينكه رفقايش 

 هنا برگشت و ديد دوچراغ سفيد و پرنور به آنها نزديك مي شود.

 با خودش فكر كرد: چراغ ماشين. 



 پليس.

 گير افتادند. هر سه تاشان گير افتادند.

 

 

 

 

12 
 ماشني ترمز كرد.

 هنا ز پشت بوته ها سرك كشيد.

 »آهاي بچه ها...« آورد و با صداي خشك و گرفته گفت:راننده سرش را از شيشه بيرون 

هنا نفس راحتي كشيد. پليس نبود. پسرها سر جايشان خشك شدند. هنا در نور ضعيف چراغ خيابان ديد كه راننده مرد مسن 
 عينكي و موسفيدي است.

 »ما كار بدي نمي كنيم. داريم با هم ور مي زنيم.« فرد گفت:



و چراغ داخل ماشين را روشن كرد. چشم هنا به نقشه ي جاده ها كه در دست مرد بود » از كدوم طرفه؟ 112جاده ي « مرد پرسيد:
 افتاد.

 فرد و آلن كه خيالشان راحت شده بود زدند زير خنده. امادني هنوز هم با قيافه اي وحشت زده به آن مرد نگاه مي كرد.

 »؟112جاده « مرد سوالش را تكرار كرد:

 ». بپيچ دست راست.آخر خيابون اصليه. دوتا چهار راه جلوتر 112جاده « ماشين را نشان داد و گفت:آلن با دست سر 

مرد چراغ داخل ماشين را خاموش كرد و از بچه ها تشكر كرد  راه افتاد. پسرها صبر كردند تا ماشين از نظر دور شد. فرد و آلن 
 ه ديوانه وار خنديدند.پنجه زدند و فرد، آلن را هل داد روي شمشاد ها و هر س

پسرهابه طرف راه وردي كنار شمشاد ها برگشتند. هنا هم از مخفيگاهش » به به آقايون ! عجب جايي آمديم!«يكمرتبه آلن گفت:
 در آن طرف خيابان، با چشم مسير آن ها را دنبال كرد.

قويِ چوبيِ دست ساز و كنده كاري شده  در انتهاي شمشاد ها يك صندوق نامه ي چوبي و بلند روي پايه اي قرار داشت، يك
 هم با دوبال زيبا و با شكوه باالي صندوق نصبب شده بود.

اين « و به طرف صندوق رفت. بال هاي قو را با هردو دست گرفت و گفت:» اين جا خانه ي چسني ست.« آلن گفت:
 »صندوق آخرِ سليقه است!

 »دش اين را ساخته.اون چسنيِ دست و پا چلفتي خو« فرد با پوزخند گفت:

 »خاليه.« و در صندوق را باز كرد و به داخلش نگاهي انداخت:» خيلي هم بهش مي نازه.« آلن به مسخره گفت:

خب معلومه. كي به اين تحفه نامه « دني كه مي خواست از رفقايش عقب نماند و خودش را مثل آنها خشن نشان بدهد گفت:
 »مي نويسه؟

 و رفت پشت دني و او را هل داد طرف صندوق.» كري كردم.هي دني من يك ف« فرد گفت:

 »مي خوام ببينم چقدر زور داري.« اما فرد محل نگذاشت و باز هم او را هل داد و گفت:» چه خبرته؟« دني اعتراض كرد:

 »بي كن فرد.« دني داد زد:

 ازه اي دارند؟هنا تا كمر از پشت بوته به بيرون خم شد و زير لب به خودش گفت: باز چه خيال ت

 »اگر راست مي گي اين صندوق رو بلند كن.« آلن به دني دستور داد:

  »راست ميگه. گفتي هيچ وقت جا نمي زني.« آلن نيشش را باز كرد و گفت:

آره . نشون بده چقدر جيگر داري. يادته يروز به ما چي گفتي؟ گفتي هرخالفي بهت بگن مي « فرد هم دنبال حرف او را گرفت:
 »كني.



 

 »خوب من...« دني مكث كرد و گفت:

 احساس ترس شديدي در دل هنا پيچيد. چشم از دني كه به طرف صندوق نامه ي آقاي چسني مي رفت برنمي داشت.

 ناگهان چيزي به دلش الهام شد...احساسي به او مي گفت كه به زودي اتفاق بدي مي افتد.

 بايد جلوش رو بگيرم. 

 شت بوته ها بيرون آمد. همين كه خواست پسرها را صدا بزند همه چيز جلو چشمش سياه شد.نفس عميقي كشيد و از پ

 »آهاي..!« فرياد بلندي كشيد:

چي شد؟ اولين فكري كه به ذهنش رسيد اين بود كه چراغ هاي خيابان خاموش شده. اما بعد آن دو دايره ي قرمز درخشان جلو 
 دورشان را گرفته بود. چشمش ظاهر شدند. دو چشم درخشان كه سياهي

 هنا خواست فرياد بزند. اما صدايش در سياهيِ غليظ خفه شد.مي خواست بدود اما شبح راهش را سد كرده بود.

 چشم هاي قرمز به چشم هايش دوخته شد.

 نزديك تر آمد. نزديك تر.

 اين دفعه ديگر كارم تمومه...
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 »هنا..هنا..« شبح نجوا كرد:

او نزديك شده بود كه بوي ترشيدگي نفسش را حس مي كرد. چشم هاي ياقوت مانندش مثل آتش مي درخشيدند. هنا حس كرد سياهي دور آنقدر به 
 او حلقه زده و او را محكم در خود پيچيده.

 »خواهش...ميكنم...« نفس نفس زنان گفت:

 »هنا...« 

. هنوز بوي ترشيدگي را در بيني اش احساس كرد.حاال خيابان روشن تند نفس كشيدو آن وقت روشنايي برگشت. هنا مژه هايش را به هم زد و تند 
 بود.

 نور چراغ يك ماشين رويش افتاد.

 رفته...سياهي رفته. نور چراغ شبح را تارانده بود. يعني باز برمي گرده؟

كرد، پسر ها هنوز جلو ي شمشاد هاي آقاي  وقتي ماشين از جلوش رد شد خودش را پشت بوته روي زمين انداخت. كمي بعد كه سرش را باال
 چسني بودند.

 »بياين بريم.« دني با اصرار گفت:

 »قرارمون يادت رفت.« آلن اين را گفت و جلوي دني ايستاد كه راه او را ببندد.» بيخيال! هنوز زوده.« 

 »بفرما. بلندش كن.« فرد دني را به طرف صندوق نامه هل داد و گفت:

 »صبر كن ببينم. من كي گفتم بلندش مي كنم؟« رد و گفت:دني رو به آنها ك

 »من تو رو شير كردم كه اين صندوق رو برداري يادته؟ خوب، مگه خودت نگفته بودي هركاري ازت بخوان جا نمي زني؟« فرد گفت:

 »خيلي حال ميده؛ آقاي چسني مياد بيرون و خيال مي كنه كه قوي عزيزش پرواز كرده!« آلن خنديد و گفت:

 »نه بچه ها.. اين كار احمقانس.« دني با اعتراض گفت:

 »اين كار خيلي هم توپه. توي گرين وود همه از اين چسنيِ كثافت متنفرند.« آلن گفت:

 »صندوق را بردار دني . زود باش.« فرد دوباره دني را تير كرد:

 عقب شانه هايش را گرفت و او را سر جايش نگه داشت.دني اين را گفت و سعي كرد خودش را عقب بكشد، اما فرد از » نه من..« 

 »چيه؟ ميترسي؟« آلن دني را تحريك كرد:

 »اين جوجه ي ترسو رو نگاه كن! جيك جيك!« فرد با صداي بچگانه اي ادا در آورد:



 !»من ترسو نيستم« دني با عصبانيت به او توپيد:

 »زود باش. ثابت كن.« روي بال هاي قو گذاشتآلن اين را گفت و يكمرتبه دست هاي دني را » ثابت كن.« 

 »چه محشري مي شه! رئيس پست خانه شهر... صندوق نامش پرواز كنه و بره.« فرد ذوق زده گفت:

 هنا از مخفيگاهش بي صدا به دني اصرار كرد: اين كارو نكن دني. خواهش مي كنم.

 خودشان را از صندوق نامه عقب بكشند.يك بار ديگر نور ماشيني كه از خيابان مي گذشت باعث شد پسرها 

 اما فرد و آلن از تحريك كردن و مسخره كردن او دست برنمي داشتند.» بياين بريم. خيلي دير شده.« هنا صداي دني را شنيد كه گفت:

 باالخره دني رفت كنار صندوق و بال هاي قو را با هر دو دست گرفت.

 صدايش را نشنيده بود. با تمام قدرت بال هاي قو را كشيد. صندوق از جايش تكان نخورد.اما ظاهرا دني » دني صبر كن.« هنا داد زد:

 »خيلي تو زمين فرو رفته. فكر نمي كنم بتونم درش بيارم.« دست هايش را دور پاي صندوق حلقه كرد و دوباره كشيد.

 »بازم زور بزن.« آلن گفت:

 »ما هم كمكت مي كنيم.بيا. « فرد دست هايش را روي دست دني گذاشت و گفت:

 »تا سه ميشمرم و همه با هم مي كشيم.« آلن گفت:

 »من اگر جاي شما بودم اين كار را نمي كردم!« صداي خشني گفت:

 پسر ها برگشتند و اقاي چسني را ديدند كه با قيافه اي عصباني و درهم كشيده و چشم هاي از حدقه در آمده آنها را تماشا مي كرد.
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اما  آقاي چسني شانه هاي دني را محكم گرفت و او را از صندوق كنار كشيد. يكي از بال هاي قو كنده شد و در دست دني ماند

 موقع كشمكش با آقاي چسني آن را روي زمين انداخت.

 »ولگرد ها ! شما...« چسني كه چشم هايش از شدت عصبانيت بيرون زده بود گفت:

اما ترس صدايش را خفه كرد و فريادش از حد نجوا باالتر نرفت. دني صداي » ولش كن!« زد:هنا از آن طرف خيابان داد 
 بلندي از گلويش بيرون داد و خودش را با يك ضرب از دست آقاي چسني بيرون كشيد.

ي پشت . اقاي چسنيك لحظه بعد هر سه پسر در خيابان تاريك مي دويدند و گرپ گرپِ كفش هايشان خيابان را پر كرده بود
من قيافه ي شما ولگرد ها را فراموش نمي كنم! فراموشتان نمي كنم. دوباره همديگرو مي بينيم! دفعه ي « سرشان فرياد زد:

 »بعد با تفنگ به خدمتتون مي رسم!

يت هنا از آن طرف خيابان ديد كه چسني خم شد و بال شكسته ي قو را از زمين برداشت. كمي آن را زيرو رو كرد و با عصبان
 سرش را تكان داد.

هنا هم راست شمشاد ها و بوته هاي قسمت تاريك خيابان را گرفت و پشت سر دني و رفقايش دويد. پسرها به خياباني 
رسيدند و به دويدن ادامه دادند. هنا با فاصله ي كمي پشت سرشان مي دويد؛ به ميدان شهر رسيدند كه هنوز هم تاريك و 

 ي هاردر هم بسته و تاريك بود و فقط چراغ هاي نئون قرمزش چشمك مي زد.خالي بود. حتي بستني فروش

دو سگ ولگرد و پا بلند كه براي گشت شبانه بيرون آمده بودند از وسط خيابان رد شدند. اما توجهي به پسرهايي كه از كنارشان 
 مي گذشتند نكردند.

 زير درختي انداختند. روي زمين ولو شدند و از خنده ريسه رفتند.قبل از انكه به چهار راه بعدي برسند ، الن و فرد خودشان را 

وقتي بال « دني هم نفس زنان به تنه ي همان درخت تكيه داد. فرد و آلن نمي توانستند جلوي خندشان را بگيرند؛ فرد گفت:
 »قو كنده شد قيافه اش را ديدي؟

  »ن گفتم االنه كه كلش بتركه!آره! م« آلن كه معلوم بود خيلي از اين ماجرا كيف كرده گفت:

اونقدر شونم رو محكم كشيد كه هنوز درد مي « دني با خنده ي آنها شريك نشد. با يك دست شانه اش را ماليد و با ناله گفت:
 »كنه.

 »بايد ازش شكايت كنيم!« آلن گفت:

شوخي نمي كنم. واقعا يه باليي سر شونه  «آلن و فرد خودشان را كمي باال كشيدند و با صداي بلند قهقه زدند. دني آهسته گفت:
 »هام آورده. وقتي منو گرفت و چرخوند فكر كردم..



 »موجود گند و مزخرف!«فرد سرش را تكان داد و گفت:

 »بايد تالفي اش را سرش دربياوريم. بايد...« آلن دنبال حرف او را گرفت:

فتابي نشويم. نشنيديد گفت دفعه ي بعدي تفنگش رو بهتره يه مدت اين طرف ها آ« دني كه هنوز نفس نفس مي زد گفت:
 »مياره؟

آن دوتاي ديگر او را مسخره كردند و خنديدند. آلن چمن هايي را كه به موهاي كم پشتش چسبيده بود برداشت و به طعنه 
ا بترساند. مگه رئيس محترمِ پست خونه با تفنگ بچه هاي مظلوم و بي گناه را بزنه؟ عمرا ! اون فقط مي خوست ما ر« گفت:

 »نه دني؟

 »ميدونم.:« . نگاهي به آلن و فرد كه هنوز روي چمن ها نشسته بودند كرد . گفت دني از ماليدن شانه اش دست برداشت

 »اوهو! اقا دني ترسيده!« فرد گفت:

 »شده كه...ببينم. تو كه از اون لولوي پير نترسيدي، هان؟ اگه شونه هات رو محكم كشيده دليل نمي :« آلن پرسيد 

نمي دونم. به نظر من كه اون پيرمرد حسابي از كوره در رفته بود و اختيارش دست « دني با عصبانيت حرف او را قطع كرد:
 »خودش نبود يعني...بعيد نيست به خاطر صندوق نامه ي عزيزش ما را با تير بزنه.

 »بندم بتونيم خيلي بيشتر از اين عصبانيت كنيم!شرط مي « آلن از زمين بلند شد و نگاه مصممي به دني انداخت و گفت:

 »آره كه مي تونيم!« فرد نخودي خنديد و گفت:

 »مگه اينكه تو ترسو بازي دربياري.« آلن به دني نزديك شد و با لحن تحريك آميزي گفت:

 »داده بودم زود برگردم. من...ديرم شده بچه ها. به مادرم قول« دني در تاريكي، كورمال به صفحه ي ساعتش نگاه كرد و گفت:

بايد درس « فرد هم از جايش بلند شد و كنار الن ايستاد و در حالي كه چمن هاي چيده را از پشت شلوارش مي تكاند گفت:
 »بايد بهش ياد بديم كه بچه هاي بي گناه رو اذيت نكنه..« و برق شيطنت بازي در چشم هايش درخشيد » خوبي به چسني بدهيم.

آره راست مي گي. چسني دني رو اذيت كرده. اصال چه حقي داشت دني رو اون «كه به دني خيره شده بود گفت:آلن همانطور 
 »طور بگيره و بِكشه؟

 »من بايد برم خونه. فردا مي بينمتون.« دني دستش را تكان داد و گفت:

 »باشه .تابعد.« فرد پشت سر دني صدا زد:

 »اقل يك بستني مجاني خورديم!گشت امشب زياد هم بد نبود ال« آلن گفت:

. هنا هنوز هم صداي خنده ي آنها را مي شنيد. با اوقات تلخي فكر كرد:هه! بستني دني با قدم هاي سريع از فرد و الن دور شد
 مجاني. اين دوتا بچه بدجوري دنبال دردسر مي گردند.



 »هي!« به سرعت دنبال دني دويد و صدا زد: نمي توانست جلو خودش را بگيرد .بايد راجع به چيزي با دني حرف مي زد.

 »دني با تعجب برگشت هنا...تو اينجا چيكار مي كني؟

 »تو رو تعقيب مي كردم. از بستني فروشي تا اينجا.« هنا اعتراف كرد:

 »پس همه چيز رو ديدي؟« دني با طعنه گفت:

 »گردي؟براي چي با اون دوتا مي « هنا با تكان دادن سر جواب مثبت داد و گفت:

 »اون بچه ها هيچ عيبي ندارن.« دني اخم كرد و نگاهش را از او دزديد . دوباره راه افتاد و زير لب گفت:

 »اون دوتا يكي از همين روزا تو دردسر مي افتند . جدي مي گم.« هنا گفت:

طوري حرف زدن خيلي توپه. اون دوتا فقط به زبون قلدري مي كنند چون فكر مي كنند اين « دني شانه اش را باال انداخت:
 »ولي واقعا بچه هاي بدي نيستند.

 هنا احساس كرد زياده روي كرده و فوري ساكت شد....» ولي آنها بستني دزديدند و « 

 در سكوت به آن طرف خيابان رفتند.

اي درختان تكان مي . برگ ههنا سرش را باال كرد و ديد كه هالل كم نور ماه پشت ابرهاي سياه رفت و خيابان تاريك تر شد
 خوردند و در سكوت خيابان پچ پچ مي كردند.

يكمرتبه دنا به فكر رفتنش به خانه ي دني افتاد. هيجانِ ماجراي بستني دزدي و اقاي چسني و صندوق نامه اش باعث شده بود 
 ماجرايي را كه سر شب پشت در آشپزخانه ي آنها پيش آمده بود را  كامال فراموش كند.

 »من..ا...امشب قبل از اينكه بيام شهر رفتم خونه ي شما.« شروع كرد: با دودلي

 »راستي؟« دني يكمرتبه ايستاد. به طرف او برگشت و توي چشم هايش دقيق شد و گفت:

 ماردت خونه بود. تو آشپزخانه . فكر كرده بودم شايد بدت نيايد يبا هم برويم شهر؛« 

 د،مثل اينكه بخواهد فكرش را بخواند.دني همچنان به چشم هاي او خيره شده بو

چند بار در آشپزخونه رو زدم. مادرت سر ميز نشسته بود و پشتش « هنا درحالي كه با يك تار موي بورش بازي ميكرد ادامه داد:
 »به من بودولي روش رو برنگردوند.

 كرد و راه افتاد. دني جواب نداد و نگاهش را به زمين دوخت. دست هايش را دوباره در جيب شلوارش فرو

خيلي عجيب بود. من هي باصداي بلند در ميزدم. ولي انگار...انگار مادرت توي يك دنياي ديگر بود.در را باز نكرد. حتي به « 
 »طرف در بر نگشت.



كي بود. از دور نماي خانه هايشان پيدا شد. چراغِ ايوانِ خانه ي هنا نور زردي روي چمن مي انداخت. خانه ي دني غرق در تاري
هنا احساس كرد گلويش خشك شده. آرزو كرد كاش مي توانست چيزي را كه مي خواهد بداند از دني بپرسد. سوالي كه ذهنش 

 را پر كرده بود اين بود: دني تو روحي؟ مادرت هم روحه؟

 يا نه؟يك سوال دور از عقل و احمقانه.چطور مي شود از كسي پرسيد كه آدم واقعي است يا نه؟ كه زنده است 

 »دني چرا مادرت در رو باز نكرد؟«هنا آهسته پرسيد:

دني به راه وروديِ خانه ي هنا پيچيد.قيافه اش را در هم كشيده و چشم هايش را تنگ كرده بود. نور زرد كم رنگي كه از ايوتن 
 برق عجيب و مرموزي روي صورتش مي انداخت. مي تابيد

 »رو باز نكرد؟ چرا؟چرا در« هنا با بي صبري تكرار كرد:

 »گمانم بايد حقيقت رو بهت بگم؟« دني كمي مكث كرد. باالخره با صدايي به آهستگيِ پچ پچ برگ درختان گفت:
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 دني به طرف هنا خم شد. موهاي قرمزش به پيشانيِ عرق كرده اش چسبيده بود و چشم هايش به چشم هاي او خيره شده بود.

 »براي باز نكردن در داشته.مادرم دليل خوبي « 

 هنا در دلش گفت: براي اينكه مادرت روحه.

 و پشتش لرزيد.

 آب دهانش را به زحمت قورت داد و از خودش پرسيد: من از دني مي ترسم؟ اره يك كمي.

 خواب ترسناكي كه ديده بود يك لحظه در ذهنش زنده شد.

 آره يك كمي.

آخه مادر من گوشش نمي « يش را صاف كرد و با حالتي عصبي اين پا و آن پا شد.دني يك لحظه مكث كرد. گلو» مي دوني...« 
 »شنوه.

 هنا مطمئن نبود درست شنيده باشد. اصال انتظار شنيدن چنين چيزي را نداشت.» هان؟« 

ي چند سال پيش هر دو گوشش عفونت كرد؛ عفونت گوش داخلي. خيلي معالجه كرد ولي عفونت پخش شد. دكتر ها فكر م« 
 كردند بشه يك گوشش را نجات داد. ولي نشد. حاال به كلي كر شده.

 »يعني...يعني...« 

 دني اين را گفت و چشم هايش را به زمين دوخت.» براي همين صدي در زدن تو رو نشنيده. هيچي نمي شنوه.« 

 »ي دونستم چه فكري بكنم.كه اينطور. متاسفم دني. نميدونستم. من فكر ميكردم...راستش نم« هنا با دستپاچگي گفت:

مادرم دوست نداره كسي اين موضوع رو بدونه. فكر مي كنه اگه « دني كه عقب عقب ه سمت خانه شان راه مي رفت گفت:
مادر معركس. واسه همين بيشتر وقت ها مردم » لب خونيِ« مردم بدونن براش دلسوزي ميكنن. از دلسوزي و ترحم متنفره

 »رو گول ميزنه.

هنا اين را گفت و با سر افتاده  آهسته به طرف خانه راه افتاد. به شدت » حرفي نمي زنم. به هيچكس نمي گم. من..خب من «
 احساس حماقت مي كرد.

 »فردا مي بينمت.« دني صدا زد:

 »باشه.« هنا كه در فكر حرف هاي دني بود گفت:



 د.سرش را باال كرد كه براي دنيدست تكان بدهد. اما دني غيب شده بو

هنا از كنار ساختمان به طرف در پشتي دويد. حرف هاي دني ناراحتش كرده بود. به اين نتيجه رسيد كه احتماال هم فكر هايي كه  
 باالخره يك روز كار دستش مي دهد.در مورد ارواح مي كرده اشتباه بوده. پدر و مادرش هميشه مي گفتند كه خيالبافي او 

 حق با پدر و مادر است و اين اتفاقي كه مي گفتند برايم افتاده.با اوقات تلخي فكر كرد: شايد 

 شايد واقعا اسير خيالبافي شدم.

 به پشت خانه پيچيد و به طرف در آشپزخانه رفت.

چراغ ايوان نور سفيدي روي سكوي جلوي در مي انداخت. تقريبا به در رسيده بود كه شبح سياه با چشم هاي قرمزش كه مثل 
برق مي زدند جلوي راهش را گرفت. و انگشت دراز و سياهش را با حالت تهديد كننده اي تكان داد و نجوا  زغال برافروخته

 »خودت را كنار بكش...هنا!« كرد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
« باالي سكو معلق بود سايه ي پوزخندي شيطاني و شرارت باري را ديد. وحشت سرتاپايش را گرفت. در عمق وجود شبحي كه
 »هنا خودت را كنار بكش. خودت را از دني كنار بكش!

 »نه!« 

هنا آنقدر هول شده بود كه متوجه نشد اين نعره از گلوي خودش بيرون آمده. چشم هاي قرمز شبح با فرياد او براق تر شدند و 
 او خيره شد. هنا مجبور شد صورتش را با دست هايش بپوشاند. نگاه خيره و سوزاندشان به

 »هنا...به اخظار من گوش كن.« شبح با نجواي دلهره اوري گفت:

 »نه!« نجواي مرگ. شبح سياه يك بار ديگر به او اشاره كرد و تهديدش كرد و هنا دوباره با صداي وحشتزده فرياد زد:

 وقت درِ آشپزخانه يكمرتبه باز شد و نور ، حياط را روشن كرد.شبح سياه جلوتر آمد. باز هم جلوتر. آن 

 »هنا؟ تويي؟ چي شده؟« 

 از پشت شيشه هاي مربع عينكش به تاريكيِ بيرون دقيق شد. پدرش از آشپزخانه بيرون آمد و با قيافه اي نگران

 »در... اون...اون...نگاه كن پ« صداي هنا در گلويش خفه شد. با دستش شبح را نشان دادو گفت:» پدر..!« 

 دست هايش هوا را نشان مي داد.

مستطيلِ نوري را كه از آشپزخانه بيرون مي آمد را نشان مي داد. هيچ را نشان مي داد. شبح سياه دوباره ناپديد شده بود. هنا 
 گيج و مات و وحشتزده از كنار پدرش گذشت و با عجله وارد خانه شد.

ا براي پدر و مادرش گفت. پدر با چراغ قوه حياط را گشت و هيچ جاي پايي روي زمين گرم و او موضوعِ شبح سياه چشم قرمز ر
مرطوب پيدا نكرد. هيچ عالمتي از اين كه نشان دهد كسي وارد خانه شده نبود.. مادر هنا با دقت به چشم هاي او نگاه مي كرد 

 مثل اينكه مي خواست جوابي در چشم هاي او پيدا كند.

 »من..من ديوانه نشدم.« گفت: هنا با لكنت

 »مي دونم.« گونه هاي خانم فرچايلد كمي سرخ شد و با حالت عصبي گفت:

اون بيرون چيزي پيدا نكردم. فكر مي كني بايد به پليس تلفن « اقاي فرچايلد موهاي قهوه اي و كم پشتش را خاراند و گفت:
 »كنم؟

 »بخوابم. خيلي خسته ام.من مي روم « هنا تندي به طرف در رفت و گفت:



با عجله به طرف اتاقش رفت. پاهي بي جانش مي لرزيد. با خستگي آهي كشيد و در اتاق را باز كرد. شبح سياه منار تخت 
 منتظرش بود.
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 هنا فرياد بي صدايي كشيد و بي اختيار عقب رفت. 

ن سياه متوجه شد چيزي كه به آن چشم دوخته شبح ترسناك نيست. هنا گرمكاما وقتي نور چراغ راهرو اتاقش را روشن كرد 
آستين بلندي را كه آن روز صبح روي ميله ي تختش پرانده بود با شبح سياه اشتباه گرفته بود. محكم به آستانه ي در چسبيد. 

 نمي دانست بايد بخندد يا گريه كند.

 »سند!امشب رو باي تو تاريخ بنوي« با صداي بلند گفت:

چراغ سقفيِ اتاق را روشن كرد و در را پشت سرش بست. وقتي به طرف در مي رفت كه گرمكن را بردارد تمام بدنش مي 
لرزيد. لباس هايش را درآورد و روي زمين انداخت و لباس خوابش را پوشيد. روي تختش دراز كشيد و روانداز را به خود 

 پيچيد. دلش براي خواب و ارامش پر ميزد.

 ا بي آنكه بخواهد اتفاقات ان شب در سرش زنده مي شد و نمي توانست آن صحنه هاي وحشتناك را از سرش بيرون كند.ام

سايه ي شاخه هاي درختي كه در حياط خانه بود روي سقف اتاقش مي رقصيد. برعكس هميشه كه حركت آن سايه ها به نظرش 
 شبح سياهي كه اسمش را صدا كرده بود مي انداخت.آرامش بخش مي آمد آن شب او را مي ترساند و به ياد 

 دني روحه. دني روحه.

اين عبارت پشت سر هم در ذهنش تكرار مي شد. باالخره به اين نتيجه رسيد كه: دني در مورد مادرش بهم دروغ گفت. اين 
 داستن را از خودش ساخت چون نمي خواهد من بفهمم كه مادرش هم روح است.

 سوال. سوال. سوال. باز هم

 سوال هايي كه جوبي برايشان نداشت.

اگر دني روحه اينجا چيكار مي كنه؟ چرا همسايه ي ما شده؟ چرا همش با آلن و فرد مي گرده؟ اون دوتا هم روحند؟ براي همينه 
 كه من قبال اونا رو توي مدرسه يا توي شهر نديده بودم؟ يعني همشون روحند؟

 ل ها را از ذهنش بيرون كند. اما نمي توانست راجع بع دني يا شبح سياه فكر نكند.چشم هايش را بست و سعي كرد آن سوا

 چرا ان شبح بهم گفت خودم رو از دني كنار بكشم؟ چون مي خواد كاري نكنم كه ثابت شه دني روحه؟

 ؛ اما حتي در خواب هم آن فكر هاي پريشان راحتش نمي گذاشت.باالخره خوابش برد

هم دنبالش آمد. در خواب ديد كه در غاري خاكستري و نيمه تاريكي ايستاده و كي دورتر در دهانه ي  آن شبح بزرگ در خواب
غار آتشي روشن است. شبح سياه كه چشم هاي قرمزش از آن آتش هم درخشان تر بود به طرف او آمد. نزديك و نزديك تر. 



او را لمس كند ، شبح بازوي الغر و تركه مانندش را باال  وقتي شبح آنقدر نزديك آمد كه هنا مي توانست دستش را دراز كند و
آورد و خودش را از هم دريد. با دست هاي سياه و انگشت هاي استخواني اش قسمتي را كه قرار بود صورتش باشد از هم 

 كشيد و باز كرد... و صورت دني از زيرش ظاهر شد.

 نفسش بند آمد. دني با چشم هاي قرمز و سوزانش آنقدر به او زل زد كه  

هنا از پنجره ي اتاقش به آسمان خاكستريِ سپيده دم نگاه كرد و فكر كرد: نه. نه. دني اون شبح سياه نيست. امكان نداره. دني 
 نيست. اين خواب پرت  پالست.

با پا كناار روي تخت نشست. مالفه هايش از عرق نمدار شده بود. هواي اتاق نمدار بود و بوي ترشيدگي مي داد. مالفه را 
 پراند و از تخت پايين آمد.

بعد از آن شب طوالني و پر از خواب هاي ترسناك از يك چيز مطمئن بود. اينكه بايد با دني حرف بزند. نمي توانست حتي 
 يك شب ديگر را به اين صورت بگذراند.

 بايد اين حقيقت را بفهمد.

بايك توپ فوتبال بازي مي كند. هنا در آشپزخانه را باز  پشتي خانه شانصبح روز بعد، بعد از صبحانه، دني را ديد كه در حياط 
 »هي دني... تو روحي؟« كرد و دويد بيرون و صدا زد:
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دني تي شرت سرمه اي و شلوار كوتاه مخملِ كبريتي پوشيده و كاله آبي و قرمزي روي سرش گذاشته بود. با صداي هنا نگاه 

 و بعد توپ سفيد و سياه را به ديوار گاراژ شوت كرد.»و گفت: هان؟ تندي به او انداخت

 »تو روحي؟« و در فاصله ي يك متريِ دني ايستاد و نفس زنان دوباره پرسيد: هنا مثل باد دويد به آن طرف راه ورودي 

وي چمن و پريد باال. دني دني به پيشاني اش چين انداخت. و از الي چشم هاي نيمه بازش نگاه بدي به او كرد. توپ افتاد ر
 »آره كه هستم.« يك قدم جلو رفت و توپ را شوت كرد و گفت:

توپ به ديوار گاراژ خورد و با ارتفاع زيادي برگشت. دني آن را با » شوخي نكن. درست جواب بده.« هنا با سماجت گفت:
 و پشت زانويش را خاراند.» چي گفتي؟« سينه اش گرفت و گفت:

 يك جوري نگاهم مي كنه كه انگار من ديوونم. شايد هم هستم. هنا به خودش گفت:

 »مهم نيست. فراموشش كن. مي تونم باهات بازي كنم؟« آب دهانش را به زحمت قورت داد و گفت:

 »چه خبر؟ خوبي؟:« دي اين را گفت و توپ را روي جمن انداهت و پرسيد » آره.« 

 »آره ظاهرا.« هنا سرش را تكان داد:

 »ديشب اوضاع خيلي خيط بود. منظورم جلوي خونه ي چسنيه.« آهسته به طرفش شوت كرد و گفت: دني توپ را

توپ از كنار هنا گذشت؛ هنا دنبالش دويد و با يك شوت ان را برگرداند. او اصوال ورزشكار خوبي بود. اما آن روز صندل 
 پوشيده بود و نمي توانست توپ را خوب شوت كند.

 »من خيلي ترسيده بودم. وقتي اون ماشين ترمز كرد فكر كردم پليس اومده سراغتون.« كرد:هنا حرف او را تصديق 

 دني اين را گفت. توپ را برداشت و با ضربه ي سر براي هنا فرستاد.» آره يكم ترس داشت.« 

 »آلن و فرد واقعا دانش آموز مدرسه ي مي پلند؟« هنا پرسيد:

 رودي رفت.توپ به قوزك پايش خورد و به طرف راه و

 »آره امسال مي رند كالس نهم.« دني جواب داد:

 »چطوره كه من تا به حال نديدمشان؟« هنا توپ رو برايش فرستاد و گفت:

 »چطوره كه اونها هيچ وقت تو رو نديدند؟« دني خودش را كمي به راست كشيد كه پشت توپ قرار بگيرد و به طعنه گفت:



سرباال ميده. گمانم از اين سوالها عصبي ميشده. مي دونه كه من دارم كم كم بهشون هنا در دلش گفت: به سوال هام جواب 
 مشكوك مي شم.

 »آلن و فرد دوباره تصميم دارند برند خونه ي چسني.« دني گفت:

 ولي به توپ نرسيد و به جاي آن به چمن لگد زد و گل را» هان؟ گفتي چه خيالي دارند؟« هنا كه حواسش به توپ بود پرسيد:
 »اَه ! با صندل كه نمي شه فوتبال بازي كرد!« به هوا پراند

 »قرار گذاشتن امشب برن اونجا تا تالفي ترسوندن ما رو سر چسني در بيارن. اون جدا به شونه ي من صدمه زده.« 

 »به نظر من آلن و فرد جداً دنبال دردسر مي گردند.« هنا گفت:

 توپ بين هنا و دني قل خورد.

 »مال منه!« يغ كشيدند:هردو با هم ج

هردو دنبال توپ دويدند. دني زودتر به توپ رسيد. سعي كرد با ضربه ي پا آن را از هنا دور كند، اما پايش رفت روي توپ 
 و تعادلش را از دست داد و روي چمن ولو شد.

و برگشت و با لبخند فاتحانه اي هنا به دني خنديد . جست زد و توپ را از او گرفت و به ديوار گاراژ شوت كرد. بعد ه طرف ا
 »يكي به نفع من.« گفت:

دني يواش يواش خودش را جمع و جور كرد و نشست. جلوي تي شرتش، از چمن سبز شده بود. هردو دستش را باال آورد و 
 »كمكم كن بلند شم.« گفت:

 هنا دستش را دراز كرد كه دني را باال بكشد...و دست هايش توي دست هاي او فرو رفت!
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 هردو از تعجب و وحشت فرياد كشيدند.

 »زود باش! كمكم كن بلند شم!« دني گفت:

 هنا كه قلبش به شدت ميزد تالش كرد كه دست هاي او را بگيرد. اما باز هم دست هايش از دست هاي او عبور كرد.

 شد و روي پا ايستاد و بِروبِر او را نگاه كرد. و با يك جست از زمين بلند» هي...!« دني با چشم هاي از حدقه در آمده داد زد:

 و يك قدم عقب رفت.» مي دونستم.« هنا دست هايش را روي صورتش گذاشت و آهسته گفت:

 »مي دونستي؟ چيو مي دونستي؟ موضوع چيه هنا؟. « دني مات و متعجب چشم از او برنمي داشت

الزم نيست تظاهر كني. من حقيقت رو مي دونم دني. تو « گفت:با وجود گرماي خورشيد خنا يكمرتبه سرتا پايش يخ كرد و 
 »روحي.

و كالهش را برداشت. موهايش را برداشت و در انتظار جواب به او » هان؟«دهان دني از تعجب و ناباوري باز ماند و گفت:
 خيره شد.

 »تو روحي.« هنا با صداي لرزان گفت:

 »روح نيستم! من؟واقعا كه! تو ديوونه شدي؟ من« دني داد زد:

 آن وقت بي مقدمه به طرف او رفت جلويش ايستاد و با دست به سينه ي او كوبيد. 

دست هايش از بدن هنا عبور كرد و دخترك بي اختيار نفس بلندي كشيد. هنا هيچ احساسي نكرد؛ انگار كه اصال وجود ندارد. دني 
سرعت عقب كشيد. صورتش از وحشت درهم رفته بود؛ جيغ كشيد و مثل اينكه به آتش دست زده باشد دست هايش را به 

 هنا خواست جواب بدهد ولي كلمات در گلويش گير كرد.» ت..تو...«به زحمت آب دهانش را قورت داد و با لكنت گفت:

 دني يكبار ديگر با وحشت به او نگاه كرد و مثل باد به طرف خانه شان دويد.

 اه كرد تا اينكه پشت در آشپزخانه ناپديد شد و در را با صداي محكمي به هم كوبيد.هنا با درماندگي آنقدر او را از پشت سر نگ

هنا گيج و سردرگم به طرف خانه دويد. سرش گيج مي رفت. حس مي كرد زمي دارد زير پايش مي لرزد. آسمان برق مي زد؛ 
پ و راست خم مي شد و تاب مي آنقدر روشن شده بود كه نورش چشم را كور مي كرد. ساختمان خانه، جلوي چشمش به چ

 خورد.

 »دني روح نيست. باالخره واقعيت رو فهميدم. دني روح نيست. من روحم.« با صداي بلند گفت:
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 هنا به سكوي جلوي اشپزخانه رسيد اما مكث كرد.

 فكر كرد:االن نمي تونم برم تو. بايد فكر كنم.

ها را باز كرد همه جا و همه چيز درخشان تر شده بودند. آنقدر كه چشم هايش را بست. شايد سرگيجه اش بهتر شود.وقتي آن 
 برايش قابل تحمل نبود.

 از سكو پايين آمد و به سمتحياط جلوي خانه رفت.

 من روحم. من ديگه آدم واقعي نيستم.روحم.

پريد پشت درخت صداهايي بلند شد و افكار درهم برهمش را به هم زد. يك نفر داشت به طرف او مي آمد. با يك جست 
 افرا و گوش هايش را تيز كرد.

 »خونه ي قشنگيه.« صداي خانم كيلتي را شناخت كه مي گفت:

 »دختر خاله ي من كه تازه از ديتروت آمده ديروز آمد و اينجا را ديد.« صداي زنانه و ناشناسي گفت:

ن ركابيِ زردي پوشيده. او خانم كيلتي در هنا از پشت درخت سرك كشيد و ديد صاحب صدا زني الغر و باريك است كه پيراه
 نيم راه وروديِ خانه ي هنا ايستاده بودند و از خانه ي او تعريف مي كردند.

 از ترس اينكه خانم ها او را ببينند دوباره خودش را پشت درخت كشيد.

 »دختر خالت از خونه خوشش اومد؟« خانم كيلتي از همراهش پرسيد:

 »براش كوچيكه.« ختصر بود:جواب آن خانم كوتاه و م

 »چه بد. من دوست ندارم اين خيابون خونه خالي داشته باشه.« خانم كيلتي آه بلندي كشيد و گفت:

 هنا با عصبانيت فكر كرد: ولي اين خونه خالي نيست! من اينجا زندگي مي كنم! من و خانواده ام اينجا زندگي مي كنيم.. مگه نه؟

 »ه اينجا خاليه؟چند وقت« خانم غريبه پرسيد:

 »از وقتي كه بازسازي شده. يعني بعد از اون آتش سوزيِ وحشتناك. گمانم پنج سال پيش بود.« 

 »آتش سوزي؟ پس من هنوز اينجا نيامده بودم. همه ي خونه سوخت؟« 



خوبي. يك دختر و دوپسر تقريبا.خيلي وحشتناك بود بِث! همه ي خانواده توي آتش گير افتادند. چه خانواده ي «خانم كيلتي گفت:
 »داشتند. همشون اون شب مردند.

هناا براي اينكه نيفتد به تنه ي درخت چنگ انداخت و با خودش گفت: اون خوابي كه ديدم! پس خواب نبوده. اتش سوزي 
 واقعي بوده. اون شب من واقعا مردم.

 داد و گوش هايش را تيز كرد. سيل اشك از صورتش سرازير شد.پاهايش مي لرزيد. به تنه ي صاف درخت تكيه

 »چي شد كه خونه آتش گرفت؟ علتش معلوم شد؟«بث گفت:

آره. اون شب بچه ها نزديك گاراژ آتش روشن كرده بودند. ظاهرا درست خاموشش نكردند و برگشتند تو ساختمون. وقتي « 
 اهل خانه خواب بودند خونه آتش گرفت و خيلي زود به همه جايش سرايت كرد.

 د كه هردو زن به خانه نگاه مي كنند و با تاسف سر تكان مي دهند.هنا دي

 خونه رو از بيخ و بن خراب كردند و دوباره ساختند ولي هنوز كسي سراغش نيامده. االن پنج سالي ميشه. فكرش رو بكن.« 

عجبي نداره كه دني و رفقاش هنا اشك هايش را رها كرد كه روي گونه هايش بريزد و با خودش فكر كرد:پنج ساله كه من مردم.ت
رو نميشناسم. تعجبي نداره كه نامه اي از جيني برام نميرسه. تعجبي نداره كه هيچكدوم از دوستام بهم نامه ندادن. پنج ساله كه 

 من مردم.

؛ براي وندحاال مي فهميد كه چرا گاهي اوقات احساس مي كند زمان متوقف مي شود يا خيلي زود مي گذرد.ارواح مي آيند و مي ر
همين بعضي وقتا آنقدر سفت و محكمم كه مي تونم دوچرخه سواري كنم يا توپ فوتبال رو شوت كنم. بعضي وقتا هم اونقدر 

 شلم كه دست آدم ها از تنم رد ميشه.

ه ي درخت هنا خانم كيلتي و دوستش را با نگاه تعقيب كرد تا به انتهاي خيابان رسيدند و از نظر ناپديد شدند. همچنان به تن
 چسبيده بود و هيچ تالشي نمي كرد.

كم كم همه چيز برايش معنا پيدا مي كرد؛ آن روزهاي تابستاني كه مثل خواب ورويا بودند؛ آن احساس تنهايي. آن احساسي كه 
 به او مي گفت يك جاي كار درست نيست.

 دونند كه ما روحيم؟از خودش پرسيد: ولي پدر و مادرم چه؟ دوقلو ها؟ اونها هم خبر دارند؟ مي 

 »مادر!« به طرف در خانه دويد و داد زد:

 »مادر! كجايي؟ بيل؟ هرب؟« با يك جست خودش را داخل خانه انداخت و از راهرو به طرف آشپزخانه دويد:

 سكوت.

 كسي آنجا نبود. همه رفته بودند.
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 »مادر! بيل! هرب! كجاييد؟«

 يعني آنها براي هميشه رفته بودند؟

 ارگي فكر كرد: همه ي ما روحيم.و حاال اونها منِ بيچاره را اينجا گذاشتند و رفتند.با بيچ

 قلبش به شدت مي زد. به همه جاي آشپزخانه نگاه كرد. آشپزخانه لخت و خالي بود.

داشت. جعبه ي كورن فيلكس سرِ جاي هميشگي اش ، روي پيشخوان نبود. از چسبانك هاي روي يخچال خبري نبود. پنجره پرده ن
 ساعتي روي ديوار نبود. ميزي هم وجود نداشت.

 »شما كجاييد؟« هنا با درماندگي گفت:

 از آشپزخانه بيرون دويد وبه سرعت همه جا را گشت.

 همه جا خالي بود. نه لباس. نه مبلمان. نه چراغ. نه تابلويي روي ديوار ون ه كتابي در قفسه.

 هيچ چيز نبود.

 روح را تك و تنها گذاشتند.منو ول كردن و رفتند. يك 

 »بايد با يك نفر حرف بزنم.هركس شد!« با صداي بلند گفت:

 دنبال تلفن همه جا را گشت. يك تلفن قرمز به ديوار لخت آشپزخانه وصل بود.

 به كي مي توانم زنگ بزنم؟ هيچكس. من مردم. پنج ساله كه مردم.

 گوشي را بلند كرد و نزديك گوشش گرفت.

 مرده بود. سكوت.تلفن هم

فريادي كشيد و گوشي را زمين انداخت. دوباره اشك هايش سرازير شد و خودش را روي زمينِ لخت آشپزخانه انداخت. 
 سرش را الي زانوهايش كرد و هق هق گريه كرد. كم كم تاريكي دورش را گرفت.

 

 

 وقتي چشم هايش را باز كرد هنوز تاريك بود.



سياه بود. شب -ت كجاست. عصبي و لرزان به پنجره ي آشپزخانه نگاه كرد. آسمان آبيخودش را باال كشيد. اول نمي دانس
شده بود. فكر كرد: وقتي آدم روح باشد زمان را گاهي حس مي كند و گاهي نمي كند. براي همين تابستان امسال در ه=عين 

 حال كه به نظر كوتاه مي آمد تمام نمي شد.

 شپزخانه بيرون رفت.دست هايش را باالي سرش كشيد و از آ

 »كسي خونه نيست؟« صدا زد:

 تعجبي نكرد كه جواب سوالش را سكوت گرفت. خانواده اش رفته بودند. ولي به كجا؟

وقتي در راهروي تاريك و خالي به قسمت جلوي خانه مي رفت احساس خطري به دلش چنگ زد. يك حس دروني به او مي 
 گفت كه اتفاق بدي خواهد افتاد.

 شب؟االن؟ ام

دني سوار دوچرخه بود و آهسته از راه وروديِ خانه شان به طرف » هي...!« جلو در خانه ايستاد و از پشت توري به بيرو نگاه كرد:
 خيابان مي رفت.

 »هي..دني!« هنا بي اختيار در توري را فشار داد و به بيرون دويد:

 و به طرف او دويد.» .. صبر كن!دني.« دني سرعتش را كم كرد و رويش را برگرداند. هنا داد زد:

و هردو دستش راباال آورد انگار مي خواست به اين وسيله از »نه ...خواهش مي كنم!« دني با قيافه اي وحشتزده جواب داد:
 خودش دفاع كند.

 »دني...!« 

فت و دسته ي دوچرخه اين را گ» خواهش مي كنم...از من دور شو!« صدايش از وحشت مي لرزديد» برو گم شو!« دني فرياد زد:
 را محكم گرفت و ديوانه وار ركاب زد.

هنا متعجب و رنجيده خودش را عقب كشيد. دستهايش را جلوي دهانش گذاشت كه صدايش به دني برسد و پشت سر او صدا 
 »از من نترس! دني خواهش ميكنم...نترس!« زد:

با سرعت دور شد. هنا دلشكسته و غمگين آه كشيد. همين  دني كه روي دسته ي دوچرخه خم شده بودبي آنكه به عقب نگاه كند
كه دني در خيابان از نظر ناپديد شد آن احساس ترس دوباره وجو هنا را گرفت:مي رود پيش آلن و فرد كع با هم بروند خانه 

 ي اقاي چسني.خيال دارند از اقاي چسني انتقام بگيرند.

 و يك اتفاق خيلي بد مي افتد.

 آنجا. بايد يروم.من هم مي روم 



 باعجله به طرف گاراژ رفت كه دوچرخه اش را بردارد.

 

آقاي چسني صندوق نامه اش را تعمير كرده بود. پايه ي صندوق دوباره صاف سرجايش نصب شده و بال هاي قو از پايه 
 بيرون زده بود.

بودند، زير نظر گرفت.پسرها پشت شمشاد هنا باز هم پشت همان بوته ي هميشه سبز قوز كرد و پسرهارا كه ان طرف خيابان 
 هاي بلند كنار حياط كه آنها را از ديدرسِ خانه مخفي مي كرد مكث كردند.

.آن وقت فرد دني را به طرف صندوق هنا در نور كمرنگ چراغ خيابان مي ديد كه باهم شوخي مي كردند و نخودي مي خنديدند
 نامه هل داد.

ر نارنجي كم رنگي از اتاق نشيمن به بيرون مي تابيد. چراغ ايوان روشن بود اما بقيه ي خانه هنا به خانه ي چسني نگاه كرد. نو
 تاريك بود.

 هنا از خودش پرسيد: آقاي چسني خونست؟

ماشين پليموت قراضه اش در راه وروديِ خانه پارك شده بود. هنا پشت بوته كه شاخه هاي تيغ دارش در نسيم ماليم تكان 
رد. از مخفيگاهش دني را ديد كه تقال مي كرد صندوق نامه را جابه جا بكند. آلن و فرد پشت او ايستاده بودند و مي خوردند قوز ك

 وادارش مي كردن ادامه بدهد. دني بال هاي باز قو را گرفته بود و مي كشيد.

 »محكم تر بكش!« فرد محكم به پشت دني زد و گفت:

 »اي بي عرضه!« آلن با خنده گقت:

م مدت با نگراني به خانه نگاه مي كرد. پسرها خيلي سروصدا راه انداخته بودند. از كجا آنقدر مطمئن بودند كه آقاي چسني هنا تما
 خانه نيست؟ چه باعث شده بود فكر كنند كه چسني به قولش وفا نمي كند و با تفنگ سراغشان نمي آيد؟

يوانه وار صندوق نامه را مي كشيد و باالخره با يك فشار محكم پشتش از ترس لرزيد و عرق از پيشاني اش پايين آمد. دني د
 آن را كج كرد.

 فرد و آلن هورا كشيدند.

دني شروع كرد به تكان دادن صندوق با شانه اش صندوق را محكم هل مي داد و دوباره به طرف خودش مي كشيد. با هربار 
جا در مي آمد. باالخره دني با يك فشار محكم و يك ناله ي كشيدن و هل دادن ، صندوق شل تر و كج تر مي شد و بيشتر از 

 بلند صندوق را از جا كند و روي زمين انداخت... و با لبخند پيروزي بر لب خودش را كنار كشيد.

 آلن و فرد دوباره هورا كشيدند و با او پنجه زدند. 



ثل اينكه پرچم دشمن را به دوش گرفته باشد جلوي فرد صندوق نامه را از زمين بلند كرد. آن را روي شانه هايش گذاشت و م
 شمشاد ها رژه رفت.

 درحالي كه بچه ها پيروزيشان را جشن مي گرفتند هنا به خانه ي نيمه تاريك چشم دوخت.

 اثري از آقاي چسني نبود.

وي قلبش سنگيني مي شايد خانه نبود. شايد پسرها شانس مي آوردند و گير نمي افتادند. پس چرا هنوز هم آن احساس ترس ر
 كرد و بدنش يخ مي كرد؟

 وقتي سايه اي را ديد كه آهسته از كنار ساختمان لغزيد بي اختيار فرياد بي صدايي كشيد. آقاي چسني بود؟ نه.

 هنا با دقت به تاريكي چشم دوخت. قلبش به شدت ميزد. كسي آنجا نبود. اما آن سايه چه بود؟

 سايه هاي شب سياه تر بود و از كنارِ ديوارِ سبزِ خانه آهسته مي خزيد. مطمئن بود سايه اي را ديده كه از

صداي بلند پسرها افكارش را پاره كرد و حواسش را از خانه پرت كرد. فرد صندوق نامه را الي شمشاد ها پرانده بود و حاال هر 
دند.آلن خنديد. فرد او را به شوخي هل داد. سه به طرف وروديِ خانه مي رفتند و با صداي بلند راجع به چيزي جرو بحث مي كر

 .دني داشت چيزي ميگفت.اما هنا كلماتش را نميشنيد

هنا در ذهنش به آنها اصرار كرد: از اونجا بريد. حاال كه شوخيِ خركي تون رو كرديد و انتقام احمقانتون رو گرفتيد قبل از اين كه 
 گير بيفتيد از اونجا بريد.

هاي بوته را تكان داد. هنا خودش را كمي عقب كشيد. چشم از پسرها برنمي داشت. پسرها در انتهاي باد گرمي آمد و شاخه 
راه وردي كنار هم ايستاده بودند و هر سه با هيجان حرف مي زدند. آن وقت هنا نوري را ديد كه براي يك لحظه جرقه زد و 

 خاموش شد. نور كبريت بود.

زخانه بود. هنا با نگراني به خانه نگاه كرد. ساكت و ارام بود. نه اثري از آقاي چسني دست آلن يك جعبه ي بزرگ كبريت اشپ
 بود و نه سايه اي از كنار ديوار حركت مي كرد. هنا در دلش به پسرها اصرار كرد: بريد خونه خواهش مي كنم بريد خونه.

رشان را پايين گرفته بودند كه از خانه ديده نشوند. اما برخالف ميل او پسرها برگشتند و به طرف خانه دويدند. موقع دويدن س
 هنا كه عضالتش از ترس مثل چوب شده بود از خودش پرسيد چه خيالي دارند؟

 از پشت بوته بيرون آمد و پشتش لرزيد. چه نقشه اي دارند؟

 با يك جست خودش را به آن طرف خيابان و جلوي شمشاد هاي اقاي چسني رساند.

 ي شنيد فكر كرد: حتما االن رسيدند به ساختمان. بايد دنبالشان بروم؟صداي پسرها را نم

 آهسته خودش را روي پنجه ي پا باال كشيد و به آن طرف شمشاد ها نگاه كرد.



آلن جلوتر از بقيه پشت سر دني و بعد فرد دوال دوال و باسرعت جلوي خانه مي دويدند. هنا در نور كمرنگي كه از خانه به 
 ابيد صورت هاي مصمم آنها را ديد و فهميد كه خيالي در سر دارند.بيرون مي ت

 كجا مي روند؟ چه نقشه اي دارند؟

پسرها تا انتهاي ديوار جانبي خانه رفتند و از آنجا به تاريكي پشت خانه دويدند. هنا از كنار رديف شمشاد ها به طرف راه ورودي 
. وقتي ديد آلن دني را از يك پنجره ي باز به داخل هل ه دويدن كردخانه رفت. آن وقت بي آنكه بفهمد خودش هم شروع ب

 مي دهد يكمرتبه سرجايش خشك شد. بعد از او فرد آمد ودستش را قالب كرد تا آلن را داخل بفرستد.

 هنا دلش مي خواست فرياد بزند: نه ...خواهش مي كنم! تو اون خونه نريد!

انه شده بودند. هنا نفس زنان به طرف پنجره خزيد. اما در نيمه ي راه احساس كرد اما دير شده بود. حاال هر سه پسر وارد خ
 چيزي پايش را محكم گرفته و او را سرجاش نگه داشته.
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 فرياد بي صدايي از گلويش خارج شد.

گيركرده. نفس زنان پايش را از ميان تقال كرد خودش را آزاد كند..و فوري متوجه شد پايش به يك شيلنگ كه گره خورده بود 
 شلنگ بيرون آورد و بي صدا به طرف پنجره رفت.

آن قسمت خانه تاريك بود. پنجره خيلي بلند بود و هنا نمي توانست داخل اتاق را ببيند. زير پنجره ايستاد. كفش هاي كتاني 
 هم مي شنيد.پسرها روي كفپوش اتاق صدا مي كرد. صداي پچ پچ و خنده هاي خفه شان را 

سرتاپايش از ترس منقبض شده بود در ذهنش پرسيد: آنها چه كار مي كنند؟ نمي فهمند با اين كار تو چه دردسري مي افتند؟ 
و از الي  نور شديدي كه ناگهان به ديوار خانه افتاد. هنا را از جا پراند. خودش را روي زمين انداخت و رويش را برگرداند

 يني را ديد.شمشاد ها چراغ هاي ماش

 آقاي چسني؟ ايا چسني به خانه برمي گشت تا سر بزنگاه مچ آن سه مزاحم را كه بي اجازه وارد خانه اش شده بودند را بگيرد؟

 هنا دهانش را باز كرد كه پسرها را صدا بزند و به آنها هشدار بدهد. اما صدا در گلويش خفه شد.

غرق در تاريكي شد.آقاي چسني نبود. سرپا ايستاد و دوباره به جاي اولش زير نور ماشين از جلوي خانه گذشت و خانه دوباره 
 پنجره برگشت. فكر كرد شايد بايد به پسرها بفهماند كه او هم آنجاست و هرطور شده آنها را از آنجا بيرون بكشد.

 »ون.دني! بيا بيرون! زود باش...همين االن بيا بير« دست هايش را دور دهانش گذاشت و صدا زد:

 »بيا بيرون زود باش...خواهش مي كنم!« وحشت وجودش را فرا گرفت . دوباره داد زد:

مي شد. سرش را باال كرد و  صداهاي نامفهومي از داخل اتاق شنيد و به دنبال آن، صداي كفش هايي كه روي زمين كشيده
 يدتر شد.ديد كه چراغ اتاق روشن است. نور نارنجي رنگي كه اول ضعيف بود اما بعد شد

اما نور نارنجي بيشترشد و بعد رنگ زرد درخشاني به خودش » ديوونه شديد؟ چراغ ها رو خاموش كنيد!« هنا سر بچه ها فرياد زد:
 گرفت. هنا به نور زل زد و با كمال وحشت ديد كه نور چشمك مي زند و مي لرزد. روشنايي از چراغ نبود. روشنايي آتش بود.

 آتش!

 كرده بودند!بچه ها آتش روشن 

 »نه!نه! بيايد بيرون! از اونجا بيايد بيرون!« هنا جيغ كشيد:

بوي دود به بيني اش خورد. عكس شعله ها در شيشه ي پنجره افتاد. دهانش را باز كرد كه دوباره بچه ها را صدا بزند اما وقتي 
 ديد سايه از كنار ديوار به طرف او مي آيد ساكت ماند.



 به سايه خيره شد.رويش را برگرداند و 

....و شبح سياه را ديد كه سياه تر از هميشه با چشم هاي قرمز درخشانش به او نزديك مي شود. شبح در سكوت باالي چمنِ 
كوتاه نشده و پرعلف شناور بود وبه سرعت به طرف او مي آمد. هر چه نزديك تر مي شد چشم هايش درخشان تر به نظر مي 

 »هنا...خودت را كنار بكش!«مرده اي گفت: آمدند. شبح با صداي خشك و

 »نه!« يكمرتبه هواي اطرافش سرد شد:» نه!« هنا وحشتزده فرياد زد:

 »هنا...هنا...« 

از پشت سرش صداي جرق جروق شعله ها را ميشنيد. دود سياه خفقان آوري از پنجره » تو كي هستي؟ از من چي مي خواي؟« 
 رد باال و پايين مي رفتند.شعله هاي ز بيرون مي آمد و پشت سرش

 شبح خودش را باال كشيد و باالي سر هنا معلق ماند، دست هايش را دراز كرد و آماده شد كه او را به درون خود بكشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
خفه اي هنا وحشتزده دستهايش را جلو آورد كه از خودش محافظت كند. ناگهان صداي خش خش و تقاليي از پنجره آمد و فرياد 

 از باالي سرش شنيد.

 شبح ناپديد شد.

 هنا حس كرد كسي از باال روي او افتاد و هردو باهم روي زمين ولو شدند.

 »آلن!« هنا داد زد:

كبريت!كبريت! ما...ما نمي « آلن فوري خودش را جمع و جور كرد و سرپا ايستاد. چشم هايش از وحشت گشاد شده بود:
 » خواستيم...

ها تبديل به گُرگُر بلندي شد و همان موقع يك نفر ديگر از پنجره به بيرون شيرجه زد. فرد بود كه با فشار روي جرق جرق شعله 
 »تو سالمي فرد؟« آرنج ها و زانو هايش فرو مي آمد. هنا در نور نارنجي و رقصان آتش به صورت او نگاه كرد و پرسيد:

 »دني.دني تو خونس. نمي تونه بياد بيرون.«ت:فرد وحشتزده به او زل زد و با كلمات نامفهومي گف

 »هان؟« هنا با يك جست سرپا ايستاد و گفت:

 »دني تو آتيش گير افتاده. حاال اون تو ميسوزه!« آلن گفت:

 و بازوي آلن را كشيد و هردو به طرف خانه ي همسايه دويدند.» بايد بريم دنبال كمك!« فرد داد زد:

ي سر هنا به لبه ي پنجره مي خوردند و عقب مي كشيدند. هنا به خودش گفت: بايد دني رو نجات شعله هاي زرد و نارنجي باال 
 بدم.

نفس عميقي كشيد و بي آنكه  چشم از شعله هاي رقصان و نورانيِ آتش بردارد يك قدم به طرف پنجره برداشت. اما قبل از 
 لويش را گرفت.اينكه قدم بعدي را بردارد، روشنايي پنجره محو شد. شبح سياه ج

 »از اينجا برو هنا! از اينجا برو.« نجواي ترسناكش را از فاصله ي كم شنيد:

 »نه! من بايد دني را نجات بدم.« هنا ترس را فراموش كرد و فرياد زد:

 »نه هنا. تو دني رو نجات نمي دي!« صداي گوشخراش شبح گفت:

 شد و راه پنجره را سد كرد. آن وقت شبح سياه با چشم هاي آتشينش باالي سر هنا معلق

 »بگذار بروم! بايد نجاتش بدم!« 



 »تو كي هستي؟ از من چي مي خواي؟« چشم هاي قرمز نزديك تر شدند و سياهي ، هنا را بيشتر در بر گرفت. هنا دوباره پرسيد:

 شبح سياه جواب نداد. فقط چشم هايش را به چشم هاي او دوخت.

 افتاده. من بايد از اون پنجره برم تو.هنا در دلش گفت: دني اونجا گير 

هنا اين را گفت و از شدت درماندگي دستش را دراز كرد و شانه ي شبح را گرفت.. وسعي كرد هلش » از سر راهم برو كنار!« 
 بدهد.

 برخالف انتظار او شبح قابل لمس بود. هنا فريادي سر شبح زد و دست هايش را به سمت صورت او برد...و محكم كشيد.

 پرده ي سياهي كه صورتش را پوشانده بود كنار رفت...وصورت دني از زيرش بيرون آمد!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
هنا سر تا پا وحشت بادهان باز به او نگاه كرد. بوي ترشيدگي نفسش را بند آورده بود. سياهي همچنان دور او مي پيچيد و او را 

 در خودش زنداني مي كرد.

 زد؛ چشم هايش هنوز همان چشم هاي قرمز قبل از كنار رفتن ماسكش بود.دني به او پوزخند 

 »نه! اين تو نيستي دني. اين تو نيستي.«هنا با ترس ولرز گفت:

 »من روح دني هستم!« لبخند بي رحمانه اي روي لب هاي شبح شكل گرفت و توضيح داد:

 نگه داشت.هنا تقال كرد خودش را عقب بكشد اما سياهي او را محكم » روح!« 

من روح دني هستم. وقتي دني تو آتش بميره من ديگه شبح باقي نمي مونم. من به دنيا ميام و دني به جاي من ميره به « 
 »دنياي اشباح!

 »نه! دني نميميره! من نمي گذارم بميره!« و دست هايش را مثل سپر جلوي خودش گرفت:» نه! نه!« هنا جيغ كشيد:

 »ديگه دير شده هنا! خيلي دير شده.« د. خنده ي متعفني سر داد و با طعنه گفت:روح دني دهانش را باز كر
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 نه !

فرياد هنا در تاريكي اي كه او را محاصره كرده بود پيچيد. وقتي با يك جست از سياهيِ شبح عبور كرد چشم هاي قرمزِ روحِ دني 
 از عصبانيت برق زد.

 آتش لبه ي پنجره را داغ كرده بود.» واي!« روي لبه ي پنجره گذاشت يك ثانيه بعد هنا دست هايش را

هنا از همه ي قدرتش استفاده كرد و خودش را از پنجره باال كشيد كه به استقبال شعله ها برود. اليه ي غليظي از دود به 
 سمتش هجوم برد.

شعله ور شد به خودش گفت: من روحم. من روحم.  بي اعتنا به دود و ديوارِ آتش از پنجره پايين پريد. وقتي وارد آن اتاق
 دوباره نمي ميرم.

دني! دني..من نمي بينمت! «چشم هايش را با آستين تي شرتش پاك كرد كه بهتر ببيند. تا آنجا كه مي توانست بلند صدا داد:
 »كجايي؟

ي جوشان زبانه مي كشيدند يك دستش را جلوي چشم هايش گرفت و يك قدم ديگر جلو رفت. شعله هاي آتش مثل چشمه ها
 و از زمين باال مي آمدند، كاغذ ديواريِ يكي از ديوار ها لوله شده و پايين افتاده بود و شعله ي ديوار را پوشانده بود.

 »دني..دني تو كجايي؟« 

و دني را ديد  از اتاق بغلي صداي فرياد خفه اي به گوشش رسيد. هنا به سرعت از آستانه ي آتش گرفته ي آن اتاق رد شد
 كه پشت ديواري از آتش گير افتاده.

 »دني!« 

 دني به گوشه ي اتاق پناه برده و دست هايش را باال گرفته بود كه از دود در امان بماند.

 هنا با وحشت فكر كرد: من نمي تونم از وسط اين همه آتش رد بشم.

 ن ندارد بتوانم نجاتش بدهم.يك قدم داخل اتاق گذاشت و دوباره عقب رفت. امكان ندارد. امكا

 اما دوباره به خودش ياد آوردي كرد: من روحم! مي توانم كارهايي بكنم كه آدم هاي زنده نمي توانند بكنند.

 »كمك! كمكم كنيد!« 



صداي دني از آن طرف ديوار آتش ضعيف به نظر مي آمد. هنا بي آنكه يك ثانيه ي ديگر ترديد كند. نفس بلندي كشيد و پريد 
 سط آتش.و

« هنا دست دني را كشيد و گفت:» كمك!« ظاهرا هنا را نمي ديد» كمكم كن!« دني با چشم هاي بي روح و خالي به او نگاه كرد
 »زود باش! بدو بريم!

 شعله هاي آتش مثل دست هاي آتشيني كه بخواهند آنها را بگيرند به طرفشان مي آمدند.

 »زود باش!« 

 »نمي توانيم از اينجا برويم!« او از جايش جم نخورد. هنا دوباره دني را كشيد ولي 

 »چرا...بايد بريم!« هنا داد زد:

 »بايد بريم!« حرارت آتش بيني اش را مي سوزاند. چشم هايش را براي فرار از آتش كور كننده ي آتش بست.

خفگي مي كرد. چشم هايش را  دست هاي دني را گرفت و كشيد. دود سياه در اطرافشان موج زد. هنا احساس با هر دو دست
 بست و دني را كشيد؛ به طرف حرارت شعله هاي سوزان. به درون شعله ها. و بيرون از آنها.

 سرفه مي كرد. دود نفسش را بند اورده بود و از آن حرارت كوره مانند سرتاپا عرق مي ريخت.

تا وقتي به پنجره نرسيدند چشم هايش را باز نكرد. و تا با چشم هاي بسته و كورمال دني را كشيد. با تمام قوايش او را كشيد. 
وقتي روي زمينِ خنك بيرون نيفتادند نفس نكشيد. آن وقت ، در حالي كه روي كف دست ها و زانو هايش خم شده بود و با 

 صداي بلند نفس نفس مي زد و هواي تازه زا مي بلعيد سرش را باال كرد.

ا پيچ و تاب مي خورد. در لحظه اي كه طعمه ي شعله ها مي شد دست هايش را باال آورد شبح سياه نزديك خانه ميان شعله ه
 و...بي صدا ناپديد شد.

هنا با خاطر آسوده آهي كشيد و نگاهش را به طرف دني برگرداند. دني با قيافه اي گيج و مات روي زمين افتاده بود. آهسته 
 »هنا...متشكرم هنا.« گفت:

 ي روي صورت دني شكل مي گيرد. همه چيز روشن و درخشان شد به روشنيِ شعله هاي آتش.هنا احساس كرد لبخند

 و بعد همه جا تاريك شد.
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 »چطوري؟« مادر دني خم شد و پتوي نازك را روي او كشيد و با ماليمت پرسيد:

آتش سوزي آمدند و دني را مداوا كرده دو ساعت از آن ماجرا گذشته بود. پزشكيار ها بالفاصله بعد از آتش نشان ها به محل 
بودند. آنها به مادرِ نگرانش اطمينان داده بودند كه از چند سوختگي سطحي و دودي كه به ريه اش رفته مشكل ديگري ندارد. 

 پزشكيار ها بعد از مداواي سوختگي هاي دني او و خانم اندرسن را به خانه آورده بودند.

نگ بود روي تختش دراز كشيده بود و به مادرش نگاه مي كرد. خانم كيلتي دست به سينه با حاال دني، كه هنوز هم گيج و م
نگراني يك گوشه ايستاده بود و در سكوت تماشا مي كرد. او با ديدنِ آمبوالنس با عجله به خانه ي دني آمده بود كه ببيند آن 

 همه برو بيا براي چيست.

 »انگار چيزيم نيست. فقط يكم خستم. «دني كمي خودش را روي بالش كشيد و گفت:

چطوري آمدي « يك حلقه موي بورش را از پيشاني اش را كنار زد و به لب هاي دني خيره شد كه كلماتش را بخواند:مادر دني 
 »بيرون؟ چطوري از خانه آمدي بيرون؟

 »هنا. هنا منوكشيد بيرون.« 

 »كي؟ هنا كيه؟« خانم اندرسن صورتش را درهم كشيد و گفت: 

 »خودت مي دوني. همون دختري كه تو خونه بغلي زندگي مي كنه.« دني با بي حوصلگي گفت:

 »هان؟ مالي؟« خانم اندرسن اين را گفت و به طرف خانم كيلتي برگشت و گفت:» تو خونه بغلي دختري وجود نداره.« 

 »اون خونه خاليه.« ان داد و گفت:خانم كيلتي سرش را تك

 »اسمش هنا فرچايلده. اون منو نجات داد مادر.« دني يكمرتبه نشست و گفت:

طفلك دني هذيون ميگه. هنا فرچايلد همون دختريه كه پنج سال پيش « و آهسته گفت:» آخي.«خانم كيلتي با دلسوزي گفت:
 »مرد.

 »بخواب. يك كمي استراحت كن. حالت خوب ميشه.« ت:مادر دني او را با ماليمت روي تخت هل داد و گف

 »هنا كجاست؟ اون دوست منه!« دني با سماجت گفت:

هنا از آستانه ي در اتاق آن صحنه را تماشا مي كرد. فهميد سه نفري كه در اتاق هستند او را نمي بينند. او جان دني را نجات 
 م كم جلوي چشمش كم رنگ و خاكستري مي شدند.داده بود و حاال اتاق و آدم هايي كه در آن بودنند ك



 شايد من و خانواده ام براي همين بعد از پنج سال برگشتيم. شايد برگشتيم كه نگذاريم دني مثل ما در آتش بميرد.

 كسي او را صدا مي زد. صداي دوست داشتني و آشنا كه از دور مي آمد.»هنا...هنا...« 

 »تويي مادر؟« 

 »وقت برگشتنه. بايد راه بفتي. وقت برگشتنه.« رد:خانم فرچايلد نجوا ك

 »خيلي خب مادر.« 

 هنا به اتاق نگاه كرد. به دني كه راحت و آسوده سرش را روي بالش گذاشته بود و كم كم محو مي شد.

 . خانه، زمين، همه چيز از جلو چشم هايش محو مي شدند.هنا كورمال به آن دنياي خاكستريِ محظ نگاه كرد

 »برگرد هنا. برگرد پيش ما.« دوباره نجوا كرد:مادرش 

هنا احساس كرد كه شناور شده است و در همان حال براي آخرين بار به زمين زير پايش نگاه كرد. اشك هايش را پاك كرد و 
 »مادر مي بينمش. دني رو توي اتاق مي بينم. اما نور مرتب كم مي شه. خيلي كم شده.« با حرارت به مادرش گفت:

 »برگرد هنا. برگرد پيش ما.« نم فرچايلد باز هم نجوا كرد:خا
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