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 اولفصل 

 .پريدم پايين تختم روي از و زدم كنار پاهام روي از رو پتو مرتبه هزارمين براي شب ان

 صداهاي هميشه من البته نداشت باد صداي به شباهتي هيچ صدا شنيدم مي وضوح به را صدا ان

 مادرم بكشم كسي رخ به رو شنواييم حس قدرت خوام نمي االن اما شنوم مي غريب و عجيب

 صداي جز به صدايي هيچ كوپر: گويد مي و نگيرد جدي رو من هاي حرف كند مي سعي هميشه

 .............صدايي هيچ رسد نمي گوش به باد

 اينبارشنيدم من كه است صدايي منظور نيست زمين روي پا سنگين صداي شبيه باد صداي اما

 مي پاه صداي كه ندارم شك كرد نگاه بيرون به و شدم خم ام ايستاده خوابم اتاق ي پنجره پشت

 ايد

 كه موجودي گرنه و شوم خم زياد نبايد كردم فكر باخودم ببينم بهتر تاريكي در كردم سعي

 ديد خواهد رو تو است بيرون

 تمركز دوباره و اوردم باال را سرم كردند جو و جست رو پشتي حياط تمام هايم چشم

 ..............كردم

 بودند شده دراز پنجره طرف كه ميديدم رو رنگي بزرگ و سياه تردستهاي طرف ان متر چند

 بگيرند را من خواستند مي ها ان

 بودم ديده رو بلوط درخت بلند هاي شاخه فقط من بودم كرده اشتباه بار اين نه

 داد تشخيص رو چيزي شود نمي كه است تاريك هوا قدر ان: گفتم خودم به و كشيدم عميقي نفس

 رسيد مي گوش به صداهنوز.صدا كردم نگاه رو حياط وجب به وجب دوباره

 بود نشسته ام پيشاني زوي سردي عرق لرزيدند مي شدت به پاهايم بود زده خوشكم ترس از

 كرانچ.........كرانچ

 ميرسيد گوشم به قبل از بلندتر صدا

 كرد مي حركت درختان نامشخص هاي شاخه ميان در چيزي دادم قورت رو دهانم اب سختي به
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 بلوط درخت زير درست

 كردم حبس سينه در رو نفسم

 كرانچ.....كرانچ......كرانچ

 بود اورده در حركت به رو درختان هاي شاخه چيز ان

 كرانچ.......كرانچ.....كرانچ

 بود شده تر نزديك و بلندتر ترسناك صداي

 توانستم نمي حتي خشكاند جايم سر را من چشماني برق كردم مي نگاه اطرافم به كه طور همان

 ي پنجره پشت درست بود شده تر نزديك خانه به بار اين درخشيد بارديگر ها چشم بكشم فرياد

 امدند مي من طرف وبه....بودند زده زل من وبه..........من اتاق

 خرگوش يك فقط شيطان بر لعنت كرفت مي شكل چشمانم جلوي ارام ارام غريب عجيب موجود

 بود

 كشيدم عميقي اه

 از هنوز!بدي شروع چه! بودم رفته خوابم اتاق به جديد ي خانه در من كه بود شب اولين شب ان

 لرزيدم مي وحشت

 به كردم مي پاك را ام پيشاني هاي عرق كه حالي در رفتم شويي دست به حوله كردن پيدا براي

 شدم خيره داروها كوچك ي قفسه در تصويرم

 اي قهوه ي كنه ها مليون شوند مي تر رنگ پر صورتم هاي مك كك ترسم مي وقت هر

 گوش بايد چون هستند بلند ها وقت بيشتر من موهاي بردم فرو موهايم ميان در را هايم دست

 بپوشانند را بزرگم هاي

 دلداري رو من هميشه مادرم اند شده من شرمندگي و دردسر باعث هميشه بزرگ هاي گوش اين

 رسيد نخواهند نظر به بزرگ و بدقواره ديگر ها ان شوم بزرگ وقتي گويد مي و دهد مي
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 را انها مجبورم وقتا بيشتر و كردند رشد من پاي به پا ها گوش و گذشته سال دوازده كه فعال اما

 بسته نقش ام عالقه مورد بال بيس تيم اسم جديدم كاله روي خوشبختانه البته كنم پنهان كاله زير

 برم مي لذت ان از و

 اين تا كه كردم مي فكر لعنتي خرگوش به بودم شده خيره اينه در خودم ي قيافه به كه حالي در

 بود ترسانده مرا حد

 چيزي از كامل روز يك مدت براي حداقل و ببرم كار به را ام اراده قدرت تمام م گرفته تصميميم

 نترسم

 ماساچوست در بوستون اوردم خاطر به را كرديم مي زندگي ان در قبال كه جايي

 مواظب كوپر هي گفتند مي ها ان گذاشتند مي سرم به سر هميشه تد و گري من صميمي دوست

 !نترسي خودت از هالوين جشن در باش

 نسبت واكنشم اولين و ترسيدم مي چيزها خيلي از من داشتند حق انها كنم اعتراف بايد متاسفانه

 بود ترس اطرافم مسائل به

 جاي شما اگر كردم گم ها چوب بين دستشويي كابين سمت به را راهم گذشته سال اردوي در مثال

 ؟ كرديد مي چكار بوديد من

 در را من بعد ساعت چند گروه هاي بچه بود زده خشكم جايم سر ترس از من ولي!دانم مي

 بود اشك از پر صورتم و لرزيدند مي پاهايم كردند پيدا بدي خيلي وضعيت

 داشتم فاصله اردوگاه سالن با قدم چند مدت همه اين در من اينكه همه از بدتر

 !نيستم جونز اينديانا شبيه خيلي دارم نياز شجاعت به وقتي كه كنم مي اعتراف بنابراين

 حالي چه من كردند اعالم را پيشنهادشان مادرم و پدر وقتي كه بزنيد حدس توانيد مي اصاف اين با

 ! كنيم زندگي جنگل ميان در بعد به اين از و بشويم خارج شهر از گرفتيم ماتصميم: شدم

 اي خانه در زندگي اپارتمانو كردن ترك از حسي! وحشت شبيه حسي داشتم بدي خيلي حس

 !جنگل درميان
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 منطقه در است جنگل عمق در ما ي خانه فهميدم كه شد تبديل مرگبار وحشتي به وقتي من وحشت

 دارد فاصله ها كيلومتر شهر نزديك تا كه مين نام به اي

 اتفاق مين در انها دوي هر ماجراي بدبختانه كه خوندم ترسناك كتاب دو فقط زندگيم تمام در من

 !بود افتاده

 كوچ جز به اي چاره ما و بود مين ي منتطقه در مادرم جديد شغل نداشتم انتخاب حق من بدبختانه

 نداشتم

 دانستم مي كردند مي صدا پايم زير هاي پله رفتم رختخوابم طرف به و امدم بيرون دستشويي از

 پيچيد مي هايش چوپ در كه عجيب صداي و سر ان با كرد نخواهم عادت جا اون به راحتي اين به

 صدا و پر هاي بان سايه و روكار هاي لوله

 كجاست از دانستم نمي و ميخورد گوشم به ساعت هر كه عجيبي بلند صداي بدتر همه از

 باشم راحت كامال خواستم مي دادم تكان بار چند را بالشم و كشيدم باال ام چونه زير تو را پتو

 كنم مي امنيت احساس خوابم تخت در من بخواهيد را راستش

 بيندازد دور را ان كرد مي سعي مادرم كشي اسباب ي موقعه دارم دوست خيلي را خوابم تخت من

 كردم مقاومت من ولي بخرد برايم جديدي خواب تخت و

 وج هيچ به و ام كرده عادت خوابم تخت به من تا شده صرف طوالني زمان چه دانست نمي مادرم

 كنم جديدي خواب تخت صرف را زمان اين خواستم نمي

 با ميرسيد نظر به غريبه عجيب اتاق اين در من قبلي وسايل كردم نگاه اطرافم به تاريكي در

 بچينند قبليم اتاق مانند درست را وسايل كه كردم وادار كارگرهارا امروز صبح من كه وجودي

 ماكت من بگذارم ان در را جهان هاي گنبد كلكسيون تا بود ساخته برايم زيبايي ي قفسه پدرم

 و استراليا و كنگ هنگ از هايي گنبد حتي كردم اوري جمع را گرفته برف گنبد هفت و هفتاد

 !ميدانم جهان هاي گنبد واقعي كلكسيونر يك را خودم خودم

 ديگر صداي كه بروم خواب به بود نزديك و كردم ارام را خودم ها گنبد به كردن فكر با باالخره

 شنيدم
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 رسيد مي گوشم به قبل از بلندتر و تر كشيده بارصدا اين

 پنجره بر رو دو چيزي يا كسي بودم مطمن صددرصد بار اين نشستم تختم روي و پريدم جايم از

 بود اتاقم ي

 كردم نگاه بيرون به و رساندم پنجره لب تا پا و دست چهار را خودم و زدم كنار را پتو

 بود؟ چه صداي

 مار؟ يك

 از مار صداي كردم مي فكر كه جايي طرف به و برداشتم اتاق كف از را توپي كردم باز را پنجره

 كردم پرتاب ميايد انجا

 دادم گوش دقت به و نشستم زانوهايم روي دوباره

 !سكوت

 زدمش پس بود عالي

 خطري از را خانواده كه بودم من اين باالخره بودم مغرور خودم به و شدم خم پنجره از و ايستادم

 بودم داده نجات بزرگ

 باغچه شلنگ خطريك

 گفتم خودم به و دادم تكان سري و!كشيدم عميقي اه

 كوپر بزدلي يك تو

 كردند مي غش خنده از بودند جا اين تد و گري اگر

 دادي نجات اگين زهر شلنگ يك شر از را ختنوادت تو كوپر تو بر افرين:گفت مي احتماال گري

 افريد افتخار بازهم بزرگ كوپر است درست ميداد ادامه تد و

 خودم به و بستم محكم را هايم چشم كردم مرتب را بالشتم ديگر بار يك و برگشت تختم به

 گفتم

 امد نخواهم پايين خواب تخت از بياييد سنگ اسمان از اگر حتي
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 كه صدايي داشت فرق قبلي صداي با كه صدايي شنيدم ديگر صداي كه بود لحظه همان در درست

 بايستد تپش از قلبم بود نزديك ان شنيدن با

 كشيدن نفس صداي

 سنگين و عميق هاي نفس

 !من دراتاق

 خواب تخت زير درست

 نكردم حركتي هيچ

 بكنم حركتي هيچ توانستم نمي

 تمام دقت با امد مي تختم زير از كه نفسي صداي به كردم گوش دقت به و شدم خيره سقف به

 كردم گوش

 اي شده خياالتي فقط تو نگير جدي كوپر نكن اشتباه گفتم خودم به

 رسيد گوشم به قبل از بلندتر كشيدن نفس صداي

 قديمي ي خانه يك يك كردم فكر خودم با بستم محكم را هايم چشم گرفتم را هايم گوش

 نه؟ مگر كشند مي نفس قديمي هاي خانه حتمال

 بيوفتم جا خانه اين در بايد مادرم قول به فقط من

 انداختند مي راه به صدا و سر گاهي بوستون در ما اپارتمان هاي لوله باشد ها لوله صداي هم شايد

 باشد ها لوله صداي بندم مي شرط

 برداشتم هايم گوش روي از را هايم دست

 كشيدن نفس صداي از خبري نه بود ها لوله صداي از خبري نه بود گرفته فرا را جا همه سكوت

 بودم داده دست از را عقلم احتماال

 شدند مي بر رود خنده از حتما كردم مي تعريف گري و تد بري را ماجرا اگر

 يك تنفس شبيه صدايي رسيد گوشم به دوباره كشيدن نفس صداي كه بودم فكرها همين در

 زخمي حيوان
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 دپايين تخت روي از كردم مي پيدا را صدا ومنبع رفتم مي بايد بكشم دراز جايم سر توانستم نمي

 شدم خم تخت زير ديدن براي و كشيدم عميقي نفس امدم

 بردم فرو تخت زير را سرم ارام خيلي و زدم كنار تخت ي كناره از را پتو ارامي به

 كه سرد و قوي دست دو گرفت را من و امد بيرون تخت زير از دست دو لحظه همان در درست

 دادند فشار را ان و گرفتند را گلويم

 كشيدم جيغ

 كردم تعجب صدايش از هم خودم كه بلند قدر ان جيغي

 گرفتم را گلويم كشيد عقب را هايش دست و كرد وحشت جيغ صداي از هم كننده حمله نظرم به

 !شو خفه كوپر:گفت ارامي به صدايي

 كني مي بيدار را پدر و مادر

 من خداي......هاه

 بزرگتر چل و خل برادر بود ميكي

 !ترساندي مرگ حد در را من احمقي خيلي ميكي گفتم خفه صداي با

 :گفت دلخوري با و كشيد بيرون تخت زير از را خودش ميكي

 كردي تمام زود را بازي ترسو

 كار چه ببيين شو خفه لطفا گفتم عصبانيت با بود گردنم روي ميكي دست جاي رفتم ايينه طرف به

 ترسم مي و شوم مي دلواپس زود من داني مي كه تو كردي

 گرفتمت كه است اين مهم كوپر نشو بچه گفت ميكي

 يه تو گفتم امافقط بكوبم صورتش به مشتي خواست مي دلم كردم نگاه احمقم برادر به دلخوري با

 احمقي

 گذشته بچگي دروان كوپر شو بزرگ: گفت ميكي

 بخوابي؟ مامي پيش داري دوست داد ادامه زند مي حرف ها بچه با كه لحني با و

 كشيد فررياد او كوبيدم سرش به محكم مشت يك و كردم حمله طرفش به
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 !كن ولم كني كي چكار هي

 گرفتم مشت زير و دادم هل را ميكي

 مشت و بغلطد توانست باالخره او بود من از تر گنده خيلي البته بود بزرگترر من از سال سه ميكي

 سر مادرم و پدر لحظه درهمان خوشبختانه ولي بود من از بيشتر خيلي او زور كند تالفي را هايم

 رسيدند

 است؟ خبر چه جا اين ميكي. كوپر

 كرد اوشروع:گفتم

 ولي كرد شروع اول كي نيست مهم برايم:گفت عصبانيت با و كرد بلند زمين از را ميكي پدرم

 برگرد اتاقت به فورا ميكي است تحمل قابل غير جديد ي خانه در زندگي شب اولين در شما رفتار

 پدر اما

 برگرد اتاقت به فورا و باش ساكت

 ي بچه او كنم مي فكر داد نشان من به را درازش زبان كه اين از بعد البته كرد اطاعت ميكي

 ×من نه است كوچك

 كرد شروع ميكي پدر ولي گفتم ارامي به

 است؟ درست نبودي وتواصالمقصر:گفت پدرم

 بله

 كوپر بخواب برو گفت و داد تكان سري فقط پدرم

 چرخاندم را گردنم شدند خارج اتاق از مادرم و پدر وقتي

 كرد مي درد جدي جدي

 سعي هميشه ميكي كرد مي وارد صدمه من به اش مزه بي هاي شوخي با ميكي نبود باري اولين اين

 شد مي موفق هميشه متاسفانه و بترساند را من كرد مي

 من بود كرده پنهان دراتاقم را صوتي ظبط او بودند رفته مهماني به مادرم و پدر كه شبي بار يك

  لرزيدم مي خودم به و كشيدم مي وحشتناكي هاي جيغ ترس از را شب تمام
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 زمين در من وحشت ناظر اي گوشه از و زد غيبش يواشكي فوتبال تمرين از بارديگربعد يك

 بود خاكي

 !بدتربود همه از بار اين اما

 ميدادم گوشمالي را ميكي بايد زدم زل سقف به و برگشتم تختم به دوباره

 بكنم؟ توانستم مي چكار اما

 كشيدم؟ مي وجيغ شدم مي پنهان پنجره پشت بايد ايا

 پريدم؟ مي بيرون پرده پشت از جويد مي را اش مالفه ترس از ووقتي

 كردم مي عجيب كار يك بايد بود احمقانه نه

 واقعابترساند را او كه كاري

 اخرعمرم تا بايد كه صداهايي و سايه كردم دقت انها ترسناك صداهاي و درختان نزديك سايه به

 كردم مي تحمل

 !ها سگ واق واق و ها لوله صداي و سر

 !صبركنيد

 !ها سگ

 مي سگ واق واق صداي من اما نبود ما اطراف در اي خانه هيچ.  نداشتيم سگ ما نشستم دوباره

 شنيدم

 كشيد زوزه و كرد واق واق دوباره سگ دادم گوش دقت با

 من به اي ضربه او وقت ان باايستم تختم روي كردم سعي و زدم كنار را پتو دوباره و كشيدم اهي

 زد

 !ميكي

 را سگ صداي توانست مي خوبي به او بودم مواجه برادرم ي مزه ي هاي شوخي از يكي با احتماال

 كند تقليد
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 واق واق پير سگ يك مثل درست او بود كرده مسخره را خودش ميكي ترسيدم نمي بار اين اما

 كرد مي

 !احمقي چه

 ميشنيدم را دوسگ صداي حاال پريدم ازجايم ناگهان

 درست شد مي تر نزديك لحظه هر صدا ايد نم بر سگ دو تقليد ي عهده از ميكي كه بودم مطمئن

 شود تالفي بود قرار چيز همه انگار و بودم ترسيده شب تا صبح از روز ان اتاقم ي پنجره زير

 كشيدند مي زوزه و كردند مي واق واق دوسگ

 كنم باور ديدم مي كه را چيزي توانستم نمي بار اولين براي اما

 ديدم نمي چيز هيچ

 انساني نه و سگي نه چيز هيچ

 شدم خيره خالي حياط به

 باشند؟ شده ناپديد سرعت اين به بود ممكن چطور

 نبود ها سگ از اثري هيچ ماندم باقي منتظر پنجره كنار ديگر ثانيه چند

 اين در بود خواهم مجبور مدت تمام و برد نخواهد خوابم كه دانستم مي افتاد لرزه به باز بدنم

 كنم زندگي ترسناك مكان

 را خودم ديواري كاغذ ابي و سبز هاي نقش شمردن با كردم سعي و برگشتم خوابم رخت به

 كنم سرگرم

 داخل به اتاقم ي پنجره از صبحگاهي نور كردم باز را چشمهايم وقتي و بود برده خوابم باالخره

 بود دويده

 كردم نگاه ساعت به

 كنم مي شروع زود بتوانم كه جايي تا را روزم و هستم خيزي سحر ادم من بود صبح نيم و شش

 نبود قبل شب ترسناكي به كنم مي اعتراف كردم نگاه حياط به پنجره پشت از
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 را ان قبلي ي خانه صاحب گنجيدم نمي خود پوست در خوشحالي از ديدم را درختي ي خانه وقتي

 كرده محكم ها طناب با را ان طوري بود گذاشته وقت ساختنش براي ححسابي پدرم و بود ساخته

 رفت مي طرف ان و طرف اين به باد وزش با كه بود

 كهنسال درختان از تا سه با ما ي خانه و بودند جنگلي هاي درخت از پر درختي ي خانه پشت

 بود شده احاطه

 دويدم حياط طرف به و گذاشتم سرم را كالهم و كردم عوض را هايم لباس بالفاصله

 مي گري و تد سراغ به دوچرخه با حتما بودم مان قبلي ي خانه در اگر بود تابستان معركه روز يك

 زديم مي پرسه مان خانه اطاف در يا كرديم مي بازي را روز تمام و رفتم

 كني عادت جديد شرايط به است بهتر و نيستي بوستون در ديگر تو ولي: گفتم خود به

 بودم شده متوجه كشي اسباب موقع در ولي كنم پيدا اي تازه دوستان بودم اميدوار

 بايد كردن پيدا دوست براي بايد حساب اين دبا ندارد وجود ما خانه اطراف در اي خانه هيچ

 شوند باز ها مدرسه كه وقتي تا يعني كردم مي صبر بعد ي تاهفته

 كه حالي در و خوردم تاب كمي رفت مي جلو و عقب تاب مثل كه اي خانه رفتم درختي ي خانه به

 كردم فكر قبل شب به بودم خيره اتاقم ي پنجره بع

 بودم شجاعي كوپر واقعا

 .........عقب جلو.عقب برد مي جلو و عقب به را من تاب مثل درختي ي خانه

 افتادم ها سگ ياد به

 بود نمانده باقي خانه اطراف در ها سگ از هم پايي رد حتي بود عجيب

 وجود ها شگ از اي نشانه هيچ اما گشتم را حياط وجب وجب و امدم پايين درختي ي خانه از

 نداشت

 چوبي پرچين به باشد نداشته وجود سگي كه قلبونم به خودم به تونستم نمي چون! بود دار خنده

 بودند امده ما ي خانه به سگ كردن پيدا براي انها شايد:گفتم خودم به و كردم نگاه خانه

 رفتم مي انها كمك بود بهتر شايد
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 گم خوردن اب مثل درخت همه اين ميان دانستم مي! بود گرفته فرا را وجودم ترس گزيدم را لبم

 ! شد خواهم

 كنم فكر ها شگ از نشاني كردن پيدا به و برگردم خانه داخل به گرفتم تصميم

 غقل كمي هنوز كردم مي ثابت خودم به بايد بودم ديوانه من حتما پس نبودند واقعي انها اگر چون

 !است سرم در

 و كنم پيدا را ها سگ از يكي است كافي گفتم خودم به كنم فكر خوب اتفاقات به كردم سعي

 !شد مي معركه بگيرم پدرم از را ان نگهداشتن ي اجازه

 بود بيزار سگ صداي و سر از مادرم اما باشم داشته سگ يك كه داشتم ارزو هميشه

 !ميداد رضايت من بخاطر شايد ولي

 رفتم خانه طرف به و كشيدم عميقي نفس

 انها ظريف خيلي هاي شاخه و سفيد پوست با درختاني بودم نديده انها شبيه حال به تا كه درختاني

 بودند ساله چند حداقل

 مي وقت ان كنم قانع تري بزرگ ي خانه ساختن براي را پدر بتوانم شايد كردم فكر باخودم

 بخوريم تاب ان در گري و تد با تونستم

 كنم پيدا ها سگ از اي نشانه تا كرديم مي فكر حاليكه در

 !نبود چيز هيچ

 ! اي شكسته ي شاخه نه و ردپايي نه

 !عجيب چقدر

 !بودم شنيده را سگ صداي قبل شب كه بودم مطمئن

 ..........!شايد!بودم الود خواب من و بود وقت دير بودم شده توهم دچار هم شايد

 صداي كه صوتي ضبط مثال!باشد بوده ميكي ي مزه بي هاي شوخي از يكي ماجرا ي همه هم شايد

 ! كند مي پخش را سگ

 ايد مي بر هركاري شرم برادر از دانستم مي
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 وقت ان! شدم مي مطمئن گذاشته سرم به سر ميكي بود كافي! كرد مي فرق باهميشه بار اين اماا

 كنند گريه حالش به هوا هاي مرغ كه كردم مي كاري

 گشتم مي ميكي ترساندن براي راهي دنبال كه درحالي

 ميرفتم جلوتر و جلو درختان ميان

 ........وناگهان

 .!ام نكرده دقت مسيرم به كه شدم متوجه

 ببينم را خانه توانستم نمي كردم نگاه سرم پشت به وحشت با

 : گفتم خودم به

 اي نشده دور زياد تو..........كوپر باش خونسرد

 !بودند كرده عرق هايم دست كف دلداري اين وجود با اما

 بيارم ياد به را برگشت مسير كردم سعي و دادم قورت را دهانم اب سختي به

 بروم چپ سمت به بايد اهان

 راستي طرف نه نه

 كشيدم اهي و كردم نگاه را برم و دور

 !بودم شده گم من

 !كنم گريه نداشتم دوست واقعا

 ببيند را مرطوبم و قرمز هاي چشم ميكي نداشتم دوست واقعا

 كنم پيدا را ها سگ و نترسم چيزي از گرفتم تصميم چون سوخت مي خودم براي دلم

 باشم ارام كردم سعي و كشيدم عميقي نفس باز

 !هيچ كردم پيدا را خانه اگر بروم جلو وكمك كنم حركت راست طرف به گرفتم تصميم

 برگرردم چپ طرف به را بودم رفته كه راهي دوبرابر توانستم مي وگرنه

 ارزيد مي زحمتش به

 بودم شده گم من
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 كنم حركت مستقيم كامال مسيري در كردم سعي نبود انتظارم در بدتري اتفاق پس

 نبود اطراف ان در كس هيچ

 جا اين كوپر نترس نيست اطراف اين موجودي هيچ كردم فكر باخودم ميرفتم راه كه درحالي

 بزند صدمه تو به نيست كسي

 ميامد سرم پشت از صدايي شنيدم صدايي لحظه همين در درست

 افزودم هايم قدم سرعت به فقط كنم نگاه را سرم پشت و برگردم نتوانستم حتي

 خورد گوشم به ديگر بار صدا و

 !بودند ها برگ صداي حتما

 اونجاست؟ كي ناليدم زحمت به بود شده خشك گلويم

 نبود جوابي

 كردم نگاه را سرم پشت و برگشتم

 توانستم نمي كه گيج قدر ان بودم شده گيج كردم گم را جهتم ديگر بار يك شيطان بر لعنت

 بياورم ياد به را مسيرم

 رسيد گوش به هم باز صدا

 .....كرانچ......تاپ......تاپ

 اونجاست؟ كي گفتم دوباره

 داشتم را ان حسرت هميشه كه شجاعتي نبود شجاعت از اثري هيچ درصدايم

 ميكي؟...بيرون بيا.....نكن اذيتم.....ميكي

 دواند وجودم در سرما از حسي كه دردناك اي ضربه خورد ام چانه به محكمي ي ضربه ناگهان

 كشيدم مي جيغ فقط كنم كنترل را خودم توانستم نمي ديگر

 !درخت شاخه يك! بود درخت شاخه يك

 ترسيدي دليل بي ديدي كوپر نترس

 كردم نگاه ساعتم به و نشستم زمين روي ثانيه چند مدت براي
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 بود هشت حدود

 صداي منتظر بايد پس بندازد راه را حياط پز كباب خواست مي او ميامد حياط به زودي به پدرم

 افتم مي راه صدا طرف به بعد و نشستم مي او هاي چكش

 خزيد مي اطافم به سرم پشت از كه شنيدم را چيزي صداي وقت ان

 لعنتي هاي برگ نيست ها برگ جز صدايي هيچ كوپر:گفتم خودم به

 و پريدم جا از گرفت را بازويم كسي لحظه درهمين و كردم نگاه درخت باالي طرف به يواشكي

 ايستادم لرزانم پاهاي روي

 بميرم تعجب از بود نزديك

 دختر يك

 بسيار حجم كه وزي موهاي داشت رنگ قرمز بلند بسار موهاي و بود من سال و سن هم اوتقريبا

 شبيه او قرمز شلوار بلوز و رنگ سبز بزرگ هاي چشم با بود كرده ايجاد سرش روي بزرگي

 داشتم بچگيم دوران كه بود زشتي عروسك

 است؟ خوب حالت اوپرسيد

 !البته!بله:گفتم ارامي به

 ترساندمت؟: گفت

 نترسيدم!نه:گفتم دروغ به

 البته ترسيدم مي خيلي حتما گرفت مي را من بازوي اينجوري يكي اگر است عجيب خيلي:گفت

 نداشتم بدي قصد من

 نترسيدم نه:گفتم باعصبانيت

 خوام مي معذرت حال هر به

 ميخواي؟ معذرت چي براي

 بودم ديده حال به تا كه بود دختر ترين عجيب

 ميخوام معذرت فقط دانم نمي:گفت



 

 

استاين. ال . آر   |سخن گو بح ش  كتابخانه نودهشتيا 

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

١٧ 

 كن بس:گفتم

 بود افتاده زمين روي كالهم تكاندم را لباسم خاك و ايستادم

 كنم راپنهان گوشهايم تا گذاشتم سرم روي و برداشتم را ان بود افتاده زمين روي كالهم

 متوجه شايد!كالمي هيچ بدون كرد مي نگاه منو وبروبر بود ايستاده بود شده خيره من به دخترك

 بود شده هايم گوش ي

 هستي؟ توكي:پرسيدم و شكستم را سكوت باالخره

 كنند مي صدا فرجي را من همه البته فرجوشون مارگرت

 دوشس حتي

 نياوردم خودم روي به ولي نفهميدم را دوشس ي كلمه منظور من

 كنم مي زندگي ها درخت ان پشت من:گفت و كرد اشاره سرش پشت اوبه

 ! نيست اطراف اين اي خانه هيچ دورتر كيلومترها تا كردم مي فكر من است جالب: گفتم

 هست اطراف اين پال و پخش ي خانه تا چند كوپر نه:اوگفت

 ميدوني؟ كجا از منو توااسم:گفتم ترس كمي با

 داد جواب بود روم روبه كه ديگر كس هر يا فرجي يا مارگرت

 بوديد كرده كشي اسباب تازه كه موقعي كردم تماشا را شما ديروز من اوه

 نديدم رو تو من ولي:گفتم

 كرد صدا كوپر را تو پدرت كه شنيدم انجا بودم شده پنهان ها درخت پشت چون: گفت او

 است ميكي هم برادرت اسم بودند نوشته وسايلتان كارتن روي هامز بلدم هم فاميليت اسم من

 !احمق همان

 ميكني؟ زندگي اينجا است وقت چند گفتي خوب رو اخري اين:گفتم و خنديدم

 انداخت پايين را سرش فقط نداد اوجواب

 ميكني؟ زندگي اينجا است وقت چند گفتم هي

 شد خيره هايم چشم به و اورد باال عجيبي سرعت با را سرش
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 شده؟ چي هي:پرسيدم اش زده وحشت ي چهره باديدن

 لرزيد مي هايش لب و بود شده منقبص وحشت از اش چهره

 شده؟ چي مارگت زدم فرياد

 به را سرش و كشيد عميقي نفس نشد خارخ دهانش از اي كلمه هيچ ولي كرد باز را دهانش او

 :گفت و كرد نزديك گوشم

 !ها سگ

 دويد مي مارگرت چون كردم دويدن به شروع بعد و خشكيدم جايم بر لحظه يك براي

 چيه؟ ها سگ از منظورت مارگرت بپرسم و بگيرم را بلوزش پشت تونستم باالخره

 بروم بگذار.. بروم بگذار فقط نه!نه:  كشيد فرياد او

 توگفتي است مهم است؟برام چي اينجا پشت هاي سگ از منظورت گفتم و گرفتم تر محكم را او

 مگرنه؟ ها سگ

 بگذاربروم........بروم بگذار كشيد فرياد دوباره او

 چيست؟ ها سگ از منظورت

 زدم؟ حرف سگ ي درباره ها؟من سگ:گفت و شد ارا اوناگهان

 شنيدم خودم!ها سگ گفتي و كردي نگاه من هاي چشم در تو البته:ماند باز دهانم

 ايد نمي يادم نه:گفت و داد تكان سري او

 ديدم را زيادي غريب و عجيب هاي بچه كه كنم مي اعتراف

 دوست خوب ي بچه يك مقابلش در ميكي كه عجيب قدر ان بود تر عجيب ازهمه مارگرت ولي

 گفتم و بيام نظر به ارام كردم سعي ميرسيد نظر به داشتني

 !كردي يافراموش!كردي شوخي حتما باشد

 !ها سگ گفتي تو ولي

 گفت و كرد مي نگاه اطرافش به كه حالي در او

 رابزنم حرف اين بايد چرا ايد نمي يادم
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 چشمان با كرد نگاه را جا همه او بدانم را علتش كه ها سگ ام نگفته من! دانم نمي: كشيدم فرياد

 مرموزي لحن با و بود زده زل من به بودند شده وحشي بسيار بار اين كه سبزش عجيب

 برويد جا اين از كن گوش من حرف به خوب.كوپر:گفت

 هاه؟

 پشت وحشت با او بروند جا اين از بالفاصله كن وادار را مادرت و پدر.كوپر كنم مي اخطار تو به

 اين از كن گوش حرفم به....ميكنم خواهش: داد ادامه و كرد من به رو دوباره و كرد نگاه را سرش

 !تر سريع چه هر.........برويد جا

 كرد دويدن به شروع فرجي

 اما بخورم تكون جام از تونستم نمي حتي كه بودم شده شكه قدر ان زدم زل او به ثانيه چند براي

 بروم دنبالش گرفتم تصميم بالخره

 صبركن!فرجي

 دوند مي تند ها دختر بيشتر البته!بود تيزي و تند خيلي ي دونده دختر يك عنوان به

 بودند داده شكست دو ي مسابقه در رو ها پسر تمام من پيش سال هاي كالسي هم مثال

 بدوي تند مجبوري باشي ترسو وقتي!است طبيعي! خوب هستم خوبي بسيار ي دونده هم من البته

 !كني فرار و

 است؟ خبر چه جا اين بگو من به لطفا فرجي: كشيدم فرياد

 :گفت ارامي به و برگشت طرفم به و برگشت او تعجبم نهايت در

 كردند تصاحب هم شما هاي خانه ها ان احتماال است ارواح تصاحب در جنگل اين كوپر كن گوش

 !برگردند امديد جا ان از كه جايي همون به كه بگو والدينت به و بروخانه.خانه برو

 اما. اما.اما

 است خطرناك خيلي جا اين برگرد فورا......... كوپر برگرد: گفت اي دهند هشدار لحن با فرجي

 افتاد راه به اش خانه مسير در او

 نكردم تعقيب راه او بار اين
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 ام شده گم كه كردم فراموش اشتباهي چه

 برگردم مخالف جهت به بايد گفتم خودم به

 شد ناپديد ها درخت بين او

 نبينمش هرگز ديگه اميدوارم! حالم به خوش

 است تصرف در جنگل اين گفت چرا

 بود؟ گفته راست ايا

 خريدند ارواح جنگل يك در ارواح ي خانه يك كه ومادرم پدر حال به خوش پس

 كنم جلوگيري زانوهايم ازلرزش توانستم نمي و دادم مي ادامه ادامه راه به

 است شده دوخته من به ها درخت ميان از چشم صدها ميكردم احساس

 بود رانزده ها حرف اين و بود بسته را دهانش فرجي كاش

 ميشدم زده وحشت بيشر ميرفتم راه بيشتر هرچقدر

 كنند مي تعقيب را من گام به گام انها و است ارواح تصرف در جنگل ميكردم احساس

 كرد مي كار پز كباب روي كه بود پدرم شنيدم را چكش شدن كوبيده صداي موقع همان

 كشيدم فرياد ازخوشحالي

 بودم رسيده خانه به باالخره

 كردم حركت كاري چكش صداي طرف به

 پريدم ازجا خوردند سختي تكان سرم درباالي درختان هاي شاخه

 كردم نگاه

 !بود پرنده يك فقط

 افتادم چشمه يك توي باسر كه بود درخت ي شاخه به چشمم

 بود معكس ان در صبحگاهي رنگ كم اسمان و ميامد باال صدايي هيچ بدون اب

 بودم؟ نديده را چشمه چطور بود جالب

 بود سرد سرد چشمه اب
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 ماست پشتي حياط نزديك كه واقعي ي چشمه يك است معركه فكركردم باخودم

  رفتيم مي اينجا از تر زود چه هر و گفتم مي پدرم به را فرجي هاي حرف بايد اما

 نداشتم زيادي فرصت چشمه در كردن بازي براي

 شدم عجيبي حس دچار كرم مي خشك بلوزم با را دستم كه حال همان در

 زدند زل من به هايي چشم كردم مي احساس

 بودند زده زل من به چشمه سوي ان از رنگ تيره چشم چهار بود درست حسم

 رنگ سياه بزرگ دوسگ چشم

 نشان من به را دندانش ديگر سگ بود امده بيرون درازش زبان كرد پارس محكم ها سگ از يكي

 داد

 را زشتش و زرد هاي دندان

 كردند نگاه من به خشم با انها دوي هر

 !بدو پسر بدو گفتم خودم به

 كردند نمي اطاعت پاهايم ولي

 رسيدند مي نظر به گرسنه ها سگ

 كردند حمله طرفم به و

 شنيدم را زمين با هايشان پنجه برخورد سهمگين صداي

 مياوردند پايين و راباال سرهايشان و درخشيد مي هايشان چشم

 گذاشتم دو پابه و كشيدم بلندي جيغ وحشت ازفرط

 كنم پرواز توانستم مي كاش

 !ك ك ك كمك

 ميكردم؟ پيدا نجات ايا

 تابيد چشم به شديدي نور ناگهان

 درختي خانه ي پنجره در افتاب انعكاس
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 !جانمي

 رسيدم خانه به باالخره

 مي حس پايم مچ روي را گرمشان هاي نفس كه نزديك قدر ان بودند سرم پشت در ها سگ

 كردم

 دويدم پدرم طرف به كنان ناله پريدم بيرون ها درخت پشت از سرعت تمام با

 ها سگ!ها سگ...كمك

 كردم رها پدر اغوش در را خودم

 اومده سرت به باليي چه..... كوپر باش ارام

 ..........ها سگ

 كوپر ها سگ كدام: بود نگران پدرم

 ديد نمي را ها ان شنيد؟ايا نمي را صدايشان او ايا بودم شده گيج

 كردم اشاره جنگل طرف به و كشيدم بيرون اغوشش از را خودم

 اطرافم به دقت با و..... و كردند دنبال را من انها! سياه بزرگ وحشي هاي سگ!وحشي هاي سگ

 كردم نگاه

 بوديم تنها پدرم و من

 !پارسي صداي نه

 ! خرناسي صداي نه

 !بودند شده ناپديد ها سگ

 نه؟ مگر ميكني شوخي كوپر: گفت و داد تكان سري پدرم

 نه كه است معلوم كشيدم فرياد

 ........كه بگيرند گازم خواستند مي انها بودند سرم پشت درست انها

 ؟ ؟هاه شدند غيب هوا در بعد:گفت ناراحيت كمي با پدرم

 كنيم پيذايشان و برويم جنگل به بيا
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 افتاد راه به سرم پشت هم پدر دويدم خانه پرچين طرف به

 نبود ها سگ از اثري هيچ اما

 كردم نگاه خانه طرف به و برگشتم

 گفت و شد خيره من به و نشست ها پله روي و بود كرده سكوت حياط به رسيدن تا پدرم

 شده؟ چي بده توضيح من براي كوپر

 است نكرده باور را من هاي حرف كه شدم جه متو پدرم لحن از

 بگيرد گاز را پايم خواست مي انها از يكي كردند تغيب را من دوسگ پدر كه گفتم

 بود رفته فرو فكر به پدرم

 كنيم زندگي اينجا تونيم نمي ما برويم اينجا از بايد ما پدر كن گوش

 كوپر؟ ميزني حرف چي ي درباره:گفت و ايستاد پدر

 بمونيم اينجا توانم نمي ما برگرديم بوستون به بايد

 تونيم؟ نمي چرا

 است ارواح تصرف در ما ي خانه چون

 !كوپر

 اطراف اين در كه كساني ي همه اند شده تسخير انها ي همه!خانه اين جنگل... پدر كنيد گوش

 امديم مي اينجا به نبايد اصال دانند مي را موضوع اين كنند مي زندگي

 ي همه براي جنگل رفتي مي جنگل به تنها نبايد تو نزن معني بي هاي حرف كوپر: داد جواب پدرم

 است ترسناك و مرموز

 فرانسوي نان كمي است كرده درست اي معركه ي صبحانه دمادر باش ارام و برويم خانه به بيا

 كرد خواهد بهتر را حالت

 انداخت هايم شانه روي را هايش دست و

 نداشت قبول را هايم حرف هم پدرم بودحتي غمگين خيلي
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 دخترك و است شده تسخير جنگل بودند راست هايم حرف پدر اما كردم تالش ديگر بار يك

 ...........او برويم جا اين از كه اخطارداد من به عجيبي

 اين اما بشوي دور بوستون از نداشتي دوست تو كه دانستم مي خوب خيلي من كوپر:گفت پدرم

 برويم جا اين از بايد ما كنند نمي عوض را چيزي عجيب هاي قصه

 ..........اما

 صبحانه بيا حاال شود مي درست چيز همه كني مي پيدا اي تازه هاي دوست شد شروع مدرسه وقتي

 شود مي بهتر حالت مطمئنم بخور

 كرد هدايت خانه طرف به را من و

 كردم نگاه جنگل به بار اخرين براي و برگشتم كرد باز را در پدرم وقتي

  بودند زده زل من به درختان پشت از سياه و بزرگ دوسگ

 بودند شده ناپديد ها سگ كردم باز را هايم چشم وقتي زدم پلك

 رفتم اشپزخانه طرف وبه دادم تكان را سرم

 توجه او به من ولي بود كردن درازي روده مشغول او بود خورده را ش صبحانه نصف تقربيا ميك

 نكردم اي

 است منتظرت بشقاب در نانت بخور فرانسوي نان كمي و بيا كوپر:گفت مادرم

 راببينم اش احمقانه اي قيلفه خواست نمي دلم باشم دور ميكي از ممكن جاي تا كردم سعي

 شدي؟ اشنا هايمان هسايه با مامان:پرسيدم مادرم از ريختم مي مربا نانم روي كه حالي در

 اينجا به خانه ديدن براي پدر با قتي و شدم اشنا گذشته ي هفته انها از نفر چند با:داد جواب مادرم

 بوديم امده

 ؟ ديدي هم انها چي؟ فرجسون ي خانواده پرسيدم

 :گفت و داد تكان سري بعد و كرد فكر كمي مادرم

 خيلي هاي ادم ديدم را شرلي و جول.مارتل ي خانواده ما باشم ديده را ها ان كينم نمي گمان نه

 هستند خوبي
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 هستند؟ كي انها فرجسون ولي

 نگفتند؟ چيزي ارواح ي درباره ها مارتل پرسيدم بدم جواب مادرم سوال به اينكه بدون

 نه كه البته كوپر نه:گفت و خنديد مادرم

 هستند ارواح تسخير در دو هر همينطور هم جنگل است شده تسخير ما ي خانه مادر نخند

 ميزني؟ حرف چي ي درباره كوپر

 بخور را صبحانت كوپر كن بس گفت عصبانيت با پدرم و

 !دوپر اقاي!شجاع اقاي بخور را صبحانت داد ادامه ميكي و

 داشت بزرگي خيلي گوشهاي كه كارتوني شخصيت دوپر

 شوميكي خفه:گفتم زيرلبي

  بخوريد را صبحانتان و شويد ساكت حاال همين شماهستم باهردوي:گفت وپدرم

 هم سر داستان برايشان ميكردند كردند؟چرافكر نمي باور را حرفم چرا بردم فرو درنان را چنگال

 كنم؟ مي

 ..............اه اه گذاشتم دهانم در را نان

 انداختم بيرون دهانم از را نان كنان سرفه خورد بهم حالم

 زدي بهم را حالمان:گفت بدجنسي با ميكي

 دادند نمي امان هم كردن گريه براي حتي ها سرفه اما بودند شده اشك از پر هايم چشم

 كوپر؟ امده سرت باليي چه پرسيد مادرم

 پاشيده نمك نانم روي يكي بود شور باري مرگ طرز به نانم گفتم عصبانيت با

 خنديد ميكي

 همين شد مي عصباني وقتي هميشه!كالمي هيچ بدون! رفت بيرون و شد بلند ميز پشت از پدرم

 در او برگشتن از بعد تنبه البته رفت مي روي پياده به م كرد مي سكوت هميشه او ميكرد را رفتار

 است انتظارمان

 بشورم دهانم از را نمك طعم كردم وسعي كشيدم سر نفس يك را شير ليوان يك



 

 

استاين. ال . آر   |سخن گو بح ش  كتابخانه نودهشتيا 

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

٢۶ 

 از بايد تو ميكي كردي اي مزه بي شوخي:گفت ناراحتي با و امد سراغم به نان ديگر قطعي با مادرم

 كني عذرخواهي برادرت

 ساده؟ شوخي يك براي خواهي عذر

 .هستي واقعي ي مسخره يك تو: گفتم تلخي به

 كن خواهي عذر:گفت مادرم و

 كرد مي نگاه اشپزخانه كف به و بود انداخته پايين را سرش ميكي

 منتظرم من پسر بجنب گفتم خوشحالي با

 شد تبديل معصومانه لبخندي به شكلكش كرد نگاه مادرم وقتي اما اورد در شكلكي ميكي

 شود نمي تكرار ديگر كوپر متاسفم گفت معصوميت با ميكي

 انها كرد سعي و گرفت را هايش گوش بالفاصله ميكي رفت اجاق سمت به راحت خيال با مادرم و

 بشود من هاي گوش ي اندازه به تا بكشد را

 درگير احمقم بردار با ديگر بار خواست نمي دلم رفتم بيرون اشپزخانه از و زدم عقب را صندليم

 شوم

  كردم مي مجاب را او بايد ميزدم حرف پدرم با بايد داشتم دادن انجام براي مهمتري كارهاي

 نمي جديدمان نشيمن دكوراسيوناتاق به كه صندلي بود نشسته اش عالقه مورد صندلي روي پدرم

 ايد

 كنم فكر تازه صدندلي يك به بايد نظرم به:گفت ارامي به پدرم

 كنم؟ صيحت باهاتون لحظه چند براي است ممكن پدر:پرسيدم

 كوپر؟ چي ي درباره

 !!!!!ها سگ ي درباره

 تو كنيم فرض بيا خب اي گرفته جدي حد از بيش را انها نظرم به ها سگ:گفت و كشيد اهي پدرم

 كنيم پيدا را انها صاحب تونيم مي حتما اي ديده جنگل در را هايي سگ

 :گفت من به دختر ان بعالوه زد غيبشان بعد اند كرده تغيب را من انها
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 است ارواح تصرف در جنگل اين كه

 دختر؟؟؟؟؟؟ كدام پرسيد پدرم

 كنند مي زندگي ما نزديك اش خانواده و او است فرجسون مارگت سامش:گفت او

 نگفته من به چيزي خانواده اين ي درباره كسي است عجيب خيلي:گفت و گرفت را اش چانه پدرم

 اند

 ما ي خانه كه دانند مي اطراف اين مردم ي همه كه گفت من به او ديدم را او صبح امروز ولي

 است ارواح تصرف در ما ي خانه است شده نفرين

 اين اما گرفتيم خوبي خيلي قيمت به را خانه اين ما كه است معني اين به شايد:گفت متفكرانه پدرم

 نبود جالب اصال من نظر به موضوع

 فراموش را ها سگ اين است بهتر:داد ادامه جدي لحني با و كرد جور و جمع را لبخندش پدرم

 فقط من حاضر حال در اما گيريم مي تصميم انها ي درباره ديدي را انها ديگر بار يك اگر كني

 است؟ قبول باشم انها صاحب دنبال به كنم مي سعي

 كنيم ترك را اينجا تر زود چه هر بايد گفته مارگرت چي؟ خانه اما پرسيدم

  شود سرد اينكه از قبل.كوپر بجنب است اماده فرانسوي نان رسيد گوش به مادرم صداي

 نمي جديدمان نشيمن اتاق دكوراسيون به كه صندلي بود نشسته اش عالقه مورد صندلي روي پدرم

 ايد

 كنم فكر تازه صدندلي يك به بايد نظرم به:گفت ارامي به پدرم

 كنم؟ صيحت باهاتون لحظه چند براي است ممكن پدر:پرسيدم

 كوپر؟ چي ي درباره

 !!!!!ها سگ ي درباره

 تو كنيم فرض بيا خب اي گرفته جدي حد از بيش را انها نظرم به ها سگ:گفت و كشيد اهي پدرم

 كنيم پيدا را انها صاحب تونيم مي حتما اي ديده جنگل در را هايي سگ

 :گفت من به دختر ان بعالوه زد غيبشان بعد اند كرده تغيب را من انها
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 است ارواح تصرف در جنگل اين كه

 دختر؟؟؟؟؟؟ كدام پرسيد پدرم

 كنند مي زندگي ما نزديك اش خانواده و او است فرجسون مارگت سامش:گفت او

 نگفته من به چيزي خانواده اين ي درباره كسي است عجيب خيلي:گفت و گرفت را اش چانه پدرم

 اند

 ما ي خانه كه دانند مي اطراف اين مردم ي همه كه گفت من به او ديدم را او صبح امروز ولي

 است ارواح تصرف در ما ي خانه است شده نفرين

 اين اما گرفتيم خوبي خيلي قيمت به را خانه اين ما كه است معني اين به شايد:گفت متفكرانه پدرم

 نبود جالب اصال من نظر به موضوع

 فراموش را ها سگ اين است بهتر:داد ادامه جدي لحني با و كرد جور و جمع را لبخندش پدرم

 فقط من حاضر حال در اما گيريم مي تصميم انها ي درباره ديدي را انها ديگر بار يك اگر كني

 است؟ قبول باشم انها صاحب دنبال به كنم مي سعي

 كنيم ترك را اينجا تر زود چه هر بايد گفته مارگرت چي؟ خانه اما پرسيدم

 شود سرد اينكه از قبل.كوپر بجنب است اماده فرانسوي نان رسيد گوش به مادرم صداي

 شبح و ها سگ ي ديگردرباره ي كلمه يك حتي نميخواهم ضمنأ.بخور را غذايت برو:گفت پدرم

 .بشنوم خانه زدگي

 سبز جلويم ميكي كه بودم نكرده عبور در از هنوز افتادم راه به آشپزخانه بطرف و كشيدم آهي

 .كشيد هولناكي خرناس و شد

 .بود ترسانده مرگ حد سر تا مرا او

 . . . )) مامان(( كشيدم فرياد

 به هنوز و ندارد خوبي حال او نكن اذيت را كوپر ميكي،آنقدر كن بس: (( كشيد فرياد مادرم و

 .))است نكرده عادت جديد ي خانه



 

 

استاين. ال . آر   |سخن گو بح ش  كتابخانه نودهشتيا 

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

٢٩ 

 ارواح تصرف در خانه نميگيريد؟اين جدي را حرفهايم هيچكس چرا نيست اينطور:گفتم ناراحتي با

 و ميشويد پشيمان شما خورد خواهيد تاسف ايد نداده گوش حرفهايم به اينكه از بعدأ شما است

 اتاق به شباهتي هيچ اتاق آن ولي قبلي وسايل همان.بردم پناه خوابم تخت به و رفتم اتاقم بطرف

 .نداشت من سابق

 ندارم دوست چون ماند خواهم باقي خوابم تخت روي را روز تمام من كردم فكر خودم با

 . ببينم را ها سگ ندارم دوست ببينم را پدرم و ميكي؛مادر

 قبلي اتاق شبيه اتاق. كردم عادت ان به من واقع در. بود شده بهتر كمي اتاقم شام،وضعيت موقع

 .بود بوستون در من

 . ام شسته و بردم حمام به را گرفته برف گنبد هفتادوهفت ي ،همه شام از بعد

 . شدند مي نامرغوب و خشك گرنه و ميشستم گاه به گاه بايد را آنها

 معركه آنها كردم، قفسه در ها آن چيدن صرف را زيادي وقت تميزشدند آنها ي همه اينكه ز ا بعد

 بنبابراين نبود بخش رضايت نتيجه ولي ، بچينم هايشان اندازه اساس بر را آنها كردم سعي بودند

 .كنم مرتب الفبا حروف براسا را آنها كردم سعي

 .گذاشتم قفسه وسط را بوستون رنگ قرمز گنبد و واشنگتن تا پويس ان از

 اتاقم در انها محتويات و بودند شده باز ها بسته تمام حاال شد تمام كارم كه بود يازده ساعت حوالي

 بودم چيده

 شنيدم صدايي كه بروم خواب به بود نزديك بستم را هايم چشم و رفتم خوابم تخت به

 !ها سگ پارس صداي

 !واضح و بلند.

 رسيد مي گوش به اتاق ي پنجره پشت از كه صدايي

 نشستم تختم روي

 بودند شنيده را ها سگ پارس صداي هم انها حتما!بدوند اتاق به ميكي و مادرم و پدر بودم اميدوار

 كردم صبر
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 كردم صبر بيشتر كمي

 رسيد مي گوشم به قبل از بلندتر ها سگ پارس صداي

 كرد نمي اي توجه انها به كس هيچ اما

 دادم گوش دفت به.  ،ايستادم را ديگر پاي بعد و گذاشتم زمين روي را پاهايم از يكي اول

 بود گرفته فرا را وجودم وحشت

 رسيد نمي گوش به خانه بيرون از سگ پارس صداي اينبار چون

 رسيد مي گوش به خانه داخل از صدا

 كند محافظت ها سگ برابر در من از كه گشستم مي كسي دنبال به بودم مستاصل كامال

 كردم پيدا كمد داحل از را بالم بيس توپ الومينيومي ي جعبه

 دادم گوش دقت به و كردم باز را در

 !بله

 .نشيمن اتاق داخل از ميامد خانه داخل از ها سگ صداي

 افتادم راه به راهرو طرف به و كشيدم عميقي نفس

 بودند كجا ومادرم پدر

 از شنيدند؟چرا نمي را صدا انها ايا داشت قرار دوم ي طبقه در نشيمن ق اتا باالي درست انها اتاق

 نميامدند بيرون اتاقشان

 بود بسته اتاقش در من اتاق زير درست داشت قرار اول ي طبقه راهروي در ميكي اتاق

 نميامد؟ بيرون اتاقش از چرا

 شنيدم مي را ها سگ پارس صداي شدم راهرو وارد ارامي به

 بود كزده سقوط زمين به چيزي شنيدم را شديدي برخود صداي

 و پدر اتاق طرف به بود داده هديه ما به بزرگم مادر كه باشد سقفي چراغ شايد كردم فكر باخودم

 بودند؟ شده كر انها ايا كردم نگاه مادرم

 رفتم نشيمن اتاق به و داشتم قرار خودم جلوي را جعبه
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 .......ها سگ

 .....ها سگ

 بود خالي ،اتاق نبودند جا ان

 كردم وحشت فضا ناگهاني شدن روشن از

 نبود ها سگ از اثري

 ! سگ ونه خرناسي نه

 بود افتاده زمين روي مادربزرگ چراغ اما

 رفتم مبل طرف به قدمي چند

 ميكرد صدا و سر پايم زير چيزي

 زميني؟ سيب چيپس

 ي قفسه بودم منتظر كه قدر ان زد مي شدت به قلبم بود زميني سيب چيپس از پر زمين روي بله

 كند منفجر را ام سينه

 بود زمين روي چيپس ي شده ه پار ي بسته

 شنيدم را كسي كشيدن نفس صداي لحظه همين در

 كردم احساس سرم پشت را كسي مرطوب و گرم نفس و

 ميكني؟ چكار پر دو

 ميكي؟

 هاه؟

 !شنيدي را ان صداي كه شنيدي؟بگو را ان صداي

 را؟ چي صداي:گفت و كرد نگاه اطرافش به ميكي

 كردي؟ زميني سيب چيپس پر را اتاق په؟چرا كو احمقي تو:داد ادامه و

 نشنيدي؟ را انها صداي تو اند كرده را كار اين ها سگ:گفتم

 نشنيدم صدايي هيچ من نه:گفت و داد تكان سري ميكي
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 نشنيدي؟ را دويدند مي اتاقت توي قبل دقيقه چند كه وحشي هاي سگ ثداي تو بودم شده شوكه

 خورند مي هم چيپس تو نامرئي هاي سگ البد!كوپر شدي خل توپاك:گفت و زد سوتي ميكي

 !پسر كردي ها؟قاطي

 كردند را كار اين ها سگ كه گفتم!نريختم را ها چيپس من:گفتم عصبانيت با

 بده من به قولي لطفا:گفت جدي لحن با و داد تكان سري ميكي

 قولي؟ چه

 هستي من برادر نگويي كس هيچ به شدند باز ها مدرسه كه بعد ي هفته كه اين

 مي سرش روي را مادربزرگ چراغ داشتم دوست زدم مي مرگ حد سر تا را او داشتم دوست

 كوبيدم

 كردم پرت طرفش به را چيپس خالي ي بسته فقط نكردم كاررا اين اما

 افتاد پام جلوي بعد و كرد پرواز هوا در متر ساتي چند چيپس بسته

 شبح خانه اين كه كني ثابت مامان و بابا به ميخواي فقط تو كوپر اي ديوانه تو: گفت و خنديد ميكي

 !ببيني را گري و تد دوستانت بتواني و برگردانند بوستون به را تو استتا زده

 افتاد راه به و داد تكان سري ميكي

 برگرديم هم با كن ميكيصبر كن صبر كردم فكر خودم با

 است من با حق كه فهماندم مي همه به بايد كردم مي ثابت همه به را حرفم بايد

 چطوري؟ اما

 بود ساكت و خالي اتاق

 ............توانستم مي چطوري واقعا

 كارتن در وسايلم از ديگر بسته چند فقط شدم بيدار خواب از زود هميشه مثل يكشنبه روز صبح

 كنم باز صبحانه از قبل را انها خواستم مي و بود

 زدم تختم باالي به را ام عالقه مورد بال بيس تيم پوستر
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 دنبال به و بردم فرو كارتن داخل به را دستم بعد داشت قرار بوستون در كه جايي همان درست

 لذت ها جوراب اين پوشيدن از هميشه!دادم تكان را پاهايم و پوشدم را انها. گشتم قرمزم جوراب

 بردم مي

 .امد صدا به در زنگ لحظه همين در درسته

 تواند مي كسي چه است امده تو ديدن براي نفر يك كوپر:زد صدا را من مادر بعد ثانيه چند

 !شناختم نمي اطراف اين در را كسي باشد؟من

 !عالي چه........واو بياورد جا اين به را او بود كرده وادار را پدرش گري شايد كردم فكر كمي

 .دويدم بيرون ازاتاق و بستم كارتن در هيجان با

 !نبود تد و گري از خبري اما

 عصبي خيلي كه شدم متوجه اول نگاه همان در بود زده زل من به ساختمان در جاوي از فرجي

 بود برده فرو قرمزش موهاي در را دستش و بود انداخته پاهايش روي را وزنش تمام او است

 سالم.....اوه كنم پنهان را دلخوريم توانستم نمي

 !حاال همين....بزنم حرف باهات بايد:گفت او

 !باشد خوب خيلي:گفتم

 !نه جا اين: گفت. ا

 بودند سرگرم صبح ي روزنامه با كردم اشاره مادرم و پدر به سرم با. 

 برداشتم كتانيم و برگشتم اتاقم به و كن صبر لحظه يك باشد:كشيدم اهي

 برويم؟ من اتاق به خوايي مي:گفتم و

 :گفت و برد بيرون اتاق از را من او اما

 بود برادرت تقصير ماجرا همه

 هاه؟

 ها حرف ي همه بود او ي نقشه چيز همه اما كردم قبول چرا دانم نمي

 !فهمم نمي
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 بودند دروغ انها ي ارواح،همه مورد خانه،در مورد در گفتم تو به ديروز كه چيزهايي همه

 نيست؟ ارواح از خبري هيچ يعني

 !نه كه البته:گفت و داد تكان فرجي

 گفتم؟ دروغ چرا: پرسيدم

 بود گفته من به او و بودم ديده كشي اسباب روز را ميكي بود ميكي سر زير مجرا ي همه كه گفت

 ست اسوني بسيار كار گذاشتن تو سر به سر كه

 چي؟

 باور توانستم گيريونمي مي جدي را ماجرا تو و گذاريد مي هم سر به سر هميشه شما است گفته او

 توانستم نمي كنم

 تو با جنگل بودن شده نفرين مورد در خواسته من از ميكي:گفت و گزيد را پايينش لب فرجي

 تو فهميدم وقتي ولي ام كرده را كار اين نفهميده. خانه و ارواح ي درباره همينطور!بزنم حرف

 بودم نكرده گوش ميكي هاي حرف به وقت هيچ كاش اي كردم پيدا بدي حس.ترسيدي چقدر

 !لعنتي!ميكي

 دارد سگ اطراف اين حال هر به:گفتم

 نديدم را انها كه خوشحالم ميترسم ها سگ از من: گفت فرجي

 باشد داشته دوست را انها كسي كه نيستند داشتني دوست هاي سگ

 ................پيكان يك جهت به شبيه هايي چيز چشمه نزديك ببينم

 نديدي؟ پيكان يك شبيه اي صخره

 نديدم نه: گفتم و دادم تكان سري

 است جالب رفتن باال براي صخره ان ببيني را جا ان بايد حتما!است جالب

 نديدم چيزي نه:وگفتم دادم تكان سري

 دهد مي جان رفتن باال براي صخره ان ببيني را جا ان بايد است جالب

 برويم سراغش االن همين بيا
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 بمانم خانه در نداشتم دوست اما نشده تسخير يا شده تسخير!بود ترسناك من براي هنوز جنگل

 هم اين:گفتم وگ گرفتم باال را ان برداشتم را باريكي و بلند چوب رفتيم جنگل طرف به فرجي با

 شوند مي نزديك من با ها سگ كه وقتي باي

 مطمئنم:گفت باالخره اما ميكرد نگاه را اطرافش فرجي رفتيم راه دقيقه چند چشمه به رسيدن براي

 بودم ديده اطراف همين را صخره ان كه

 باشد جا ان شايد جا ان.......كوپر:كرد اضافه ارامي صداي با ناگهان. 

 سگ!مارگت.....مارگ:گفتم و كردم اشاره فرجي سر پشت هاي درخت به دست با من وقت ان

 ايند مي ما اطراف به انها.......كن نگاه!ها

 !امدند:دادم ادامه من و كشيد كوتاهي جيغ و بود شده منجمد ترس از تقريبا فرجي

 ترسم مي ها سگ از من كه گفتم كن كمكم!نه!اوه:گفت ملتمسانه فرجي

 !بدو فقط!بدو:كشيدم فرياد

 بدود تند قدر اين بتواند كسي بودم نديده حاال تا كرد دويدن به شروع فرجي ثانيه از كسري در

 شد زمين بر نقش و برخورد اي صخره با بعد و دويد قدمي اوچند

 !بود حقت: گفتم و خنديدم

 هاه؟:گفت و اورد باال را سرش فرجي

 دست هم ميكي با اينكه براي كرديد سرهم كه اي حقه براي!كردم مي تالفي بايد هيچي:گفتم

 !شدي

 ترسانديچطور مرگ حد سر تا را من: گفت و دويد فرجي ي پريده رنگ صورت دز سرخي كمي

 باشي؟ بدجنس قدر اين توانستي

 !خوردن اب مثل

 سر به سر خيلي هميشه شما گفت برادرت نبود من تقصير ماجرا اين ي همه كه گفتم:گفت فرجي

 گذاريد مي هم

 !بد خيلي كوپر كردي بدي خيلي كار:گفت و ايستاد پا سر فرجي
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 شديم حساب بي حاال ولي ميدانم:گفتم

 بديم ميكي به كوچك مالي گوش يك باد ما دوي هر نظرم به:گفت و داد تكان را لباسش فرجي

 طور همين هم ديروز كردم فكر موضوع اين به صبح تمام من:گفتم

 يك كنم تالفي بايد من است كرده خورد بدجوري را اعصابم حاال تا كشي اسباب روز از ميكي

 !جانانه تالفي

 باالخره تا رفتيم قدر ان زديم حرف ميكي كردن ادب مورد در و افتاديم راه به چشمه مسير در

 كرد پيدا را اش صخره فرجي

 افتادم راه به سرش پشت هم من بعد و رفت باال صخره از فرجي اول

 من نظر به ولي بگذاريم تنها جنگل عمق در را او و ببنديم را ميكي هاي چشم كرد پيشنهاد فرجي

 ترساند نمي را ميكي اصال اينكار

 راه موقع فكرم اوقات اغلب كردم ان دور به چرخيدن به شروع و پريدم پايين صخره روي از

 ميكرد كار بهتر رفتن

 شبيه چقدر است معركه هي: كشيدم فرياد و برخورد باريكي و ظريف گياه به پايم سوم دور در

 است سمي گياه

 در و داد نشان ما به را گياه قبل،اين علوممان،سال معلم.نيست سمي ولي:گفت و خنديد فرجي

 بر شيطاني لبخند داد توضيح موردش

 تخت روي و بچينيم را گياهان اين از دسته يك اگار دارم خوبي خيلي فكر: بود بسته نقش لبانم

 نظرت است؟به چطور بگذاريم ميكي

 شود نمي زده وحشت

 !بود موافق فرجي

 افتاديم را به خانه طرف به و چيديم گل بزرگ دسته مايك

 نديده حال به تا كه داد نشان من به را زيبايي وحشي هلي گل فرجي چشمه از بعد درست

 بودمشان
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 خريد مي گل ميزمان روي براي هميشه او است گل عاشق مادرم كه دانستم مي

 بچينم او براي گل شاخه چند گرفتم تصميم

 درختان ميان را چيزي حركت بودم شده خم بنفش و زرد زيباي هاي گل چيدن براي وقتي

 ميكي توانستم دقت كمي با دادم تشخيص

 كشيديم فرياد او ديدن با فرجي و من بدم تشخيص را

 بودند پاره و خاكي ميكي هاي لباس

 صداي با او بود امده پايين گردنش روي تا خون و بود بريدگي از پر بازوهايش و صورت روي

 حرف سختي به كه حالي در ضعيفي

 :گفت زد مي

 !ها سگ.........كوپر....كوپر

 اورد زبان بر شدنش زمين بر نقش از قبل ميكي كه بود كلماتي اخرين اين

 !ميكي: كشيدم فرياد وحشت فرط از

 دويدم او طرف به و كردم پرت زمين روي را ها گل و وحشي هاي گل

 :گفت ارامي صداي با فرجي زديم زانو او كنار فرجي و من

 است؟ خوب حالش

 كمي بار هر كنماو بلند زمين روي از را او كردم سعي و كردم دراز ميكي طرف به را دستم دو هر

 مي بلند زمين روي از بدنش از

 افتاد مي زمين روي دوباره و كرد مي سنگيني حسش بي بدن بعد و شد

 ....انها ايا ها سگ است؟ خوب حالت....ميكي،ميكي

 او گرفتند را من گردن و امد در حركت به بازويش ناگهان كردم نزديك او بدن به را سرم وقتي

 روي و كرد پرت زمين روي را من

 ديگر مسخره بازي يك هم باز نشست بدنم

 !ميكي......ميكي..است؟ خوب حالت.ميكي...ميكي:ميكرد تكرار و خنديد مي ها دلقك مثل او
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 توانستم نمي ولي بكشم فرياد كردم سعي

 گرفتي؟ اشتباه خون با را فرنگي گوجه سس بار چند حال به تا احمقي چقدر

 ببلعد را من و كند باز دهان زمين داشتم دوست بستم را هايم چشم

 !فرجي جلوي هم ان گذاشته سرم به سر هم باز ميكي كه شود نمي باورم

 ميكشمت:گفتم و بزنم كنار بدنم روي از را او كردم سعي بود شده داغ صورتم

 ميميرم ترس از!نگو:گفت ميكي

 نيستي بلد من ترساندن از بهتر كاري زندگيت در

 !است اساني كار اخر

 بود ايستاده ما سر باالي سينه به دست فرجي

 ؟مگرنه؟ بودي شريكش هم تو:گفتم عصبانيت با

 وجه هيچ به......نه.....نه:گفت فرجي

 كن تعريف را عمو ي قضيه......ا يا:گفت و داد فشار زمين روي و كرد باز را بازوهايم ميكي

 بودم نكشيده خجالت طور اين وقت هيچ زندگيم طول تمام در

 كشيد بيرون خانه از زير لباس با و ترساند را من ميكي كه روزي

 !متعفني موجود يك تو:كشيدم فرياد صورتش در

 بترساني؟ بنفش هاي گل با را من ميخواي نكند!دوپر خوب

 گاز را دستش و كردم استفاده فرصت از خنديد خود ي احمقانه شوخي به و برد عقب را سرش او

 گرفتم

 مياد خون دارد كردي چكار ببين وحشي هي

 گذاشت دويدن به پا بعد و كرد برسي را گازم جاي و پريد جايش از او

 بود داشته نگه را من مارگت ولي بدوم دنبالش داشتم دوست

 است احمق يك واقعا او برود بگذار:گفت او

 بيفتد فرجي به چشمم خواستم نمي كردم جمع زمين روي از را مادرم هاي گل
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 بروي؟ خانه به ميخواي:پرسيد او

 اره:گفتم

 ميبينمت؟ مدرسه در فردا

 باشم تنها ميخواستم دادم تكان سري

 شد حسم ي متوجه او

 هميشه براي ميكي كه برميگردم اي نقشه با من كوپر، نباش نگران ميروم خانه به هم من باشد

 بردارد اش احمقانه كارهاي از دست

 ندادم جوابي

 شد دور و داد تكان دست برايم او

 كنم خداحافظي او از نميخواستم حتي

 كرده خشك را گلويم ميكي سسي ي چهره ديدن بنوشم خنك اب كمي تا رفتم چشمه طرف به

 بود

 نوشيدم و كردم اب پر را دستم كف زدم زانو چشمه كنار

 شدم شكه ديگر بار يك ديدم اب در را تصويرم وقتي اما

 شود نمي ديده اب در من از تصويري

 بود رده زل من به سياهي سگ عوض در

 كردم نگاه اطرافم به

 نبود اطراف ان در سگي هيچ

 كشيدم فريادي ترس از

 كردم نگاه اب به و شدم خم دوباره

 بود رده زل من به اب سطح زير از سگ

 كردم نگاه اطاف به هم باز

 نبود ها سگ از اثري هيچ



 

 

استاين. ال . آر   |سخن گو بح ش  كتابخانه نودهشتيا 

W W W . ٩٨ I A . C O M  
 

۴٠ 

 ميديدم؟ اب در را ان تصوير من چطور پس

 شدم خم چشمه روي ديگر بار يك

 نشان من به را زردش هاي دندان و بود كرده جمع را هايش لب او لرزيد مي اب با سگ تصوير

 بود داده

 در را ام قيافه بايد شدم وارد جلويي در از دويدم خانه طرف به كنم نگاه سرم پشت به اينكه بدون

 ديدم مي اينه

 بودم تصويري چه ديدن منتظر نميدانم

 لعنتي هاي سگ ي قيافه ديدن احتماال

 ميرسيد نظر به احمقانه كه دانم مي

 بفهمم چشمه در را سگ تصوير ديدن دليل توانستم نمي ولي

 كردم نگاه ان به و رفتم اينه طرف به لرزان هاي گام با

 ديدم را خودم ي پريده رنگ ي چهره و

 داشتم بدي احساس هنوز ولي

 يه زحمت به هم شام موقع نزدم حرف ام خاواده اعضاي از يك هيچ با را ضهر از بعد مدت تمام

 خواهي غذر و خوردم غذا لقمه

 كردم

 حال به تا توست ي عالقه مورد غذاي پياز و جگر كوپر؟خوراك است خوب پرسيدحالت مادرم

 بماند باقي پر بشقابت بودم نديده

 گذاشت پيشانيم روي را دستش و امد جلو او

 نيست ام گرسنه فقط است خوب حالم:گفتم

 است جديد ي مدرسه در او حضور روز اولين فردا است فردا نگران كوپر شايد:گفت مادرم به پدر

 است؟ درست

 بله: گفتم
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 كرد نخواهد باور را حرفم كسي ميدانستم چون بزنم حرف ها سگ مورد در خواستم نمي

 .ترسد مي مدرسه از حتما......بيچاره كوچولوي دوپر......اوه:گفت ميكي

 گرفتم ناديده را احمقم برادر ميكي كن بس:گفت پدرم كردند نگاه او به عصبانيت با مادرم و پدر

 افتادم راه به اتاقم طرف به و

 نظرم جلوي سياه سگ كريه ي چهره بستم مي را هايم چشم كه بار هر بخوابم نتوانستم شب ان

 امد مي

 رفتم بخواب باالخره شب نيمه از بعد ميكنم گمان

 شو بيدار خوابيدي زياد كوپر:پرناد جا از را من مادرم عصباني صداي و

 بمانم خواب كه نداشت وسابقه ميشدم بيدار زود صبح هميشه من كنم باور توانستم نمي

 امده وجود به ها سگ ان خاطر به مشكالت اين ي همه و بود شده ديرم مدرسه اول روز از هم اين

 بود

 نداشتنم خوردن صبحانه براي فرصتي دويدم اشپزخانه طرف به و پوشيدم را لباسم

 مربا و زميني بادوم ي كره با تا دويدم يخچال طرف به و كشيدم سر نفس يك را شير ليوان يك

 كنم درست ساندويچي نهارم براي

 شنيدم سرم پشت از صدايي كه بودم ساندويچ كردن درست درگير

 ميكي بيرون برو: گفتم كنم نگاه حتي اينكه بدون

 شد تر بلند صدا

 كن بس.ميكي

 كردند پارس انها

 !ها سگ

 بودند دراشپزخانه انها

 شده قفل هم در هايم زانو دادند مي نشان من به را زردشان هاي دندان و بود باز هايشان ارواره

 درخشيد مي اشپزخانه نور در انها سياه هاي بدن زدم تكيه و كشاندم اي گوشه به را خودم بود
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 برداشتم عقب به ديگري قدم

 رساندم پشتي در به را خودم ارامي به

 بود شده دير...........ولي كردم پيدا را در ي دستگيره باالخره كشيدم مي در روي را دستم

 پريدند طرفم به انها

 كشيدم وحشتناكي جيغ

 بستم را هايم چشم

 شنيدم مي را هايشان ارواره صداي

 بود دزديده را ساندويچم ها سگ از يكي كردم باز را هايم چشم لحظه يك براي

 .........بعد و

 شدند ناپديد انها

 شدند ناپديد انها

 كردند عبور اشپزخانه ي بسته در از انها

 شدم ولو اشپزخانه صندلي روي كشيدم مي نفس سختي به كه حالي در

 كنم ارام را خودم كردم سعي و بستم را هايم چشم گرفتم دست با را سرم

 است؟ ممكن چطور كردند عبور بسته دري از سگ دوتا

 شد وارد پدرم بعد و دويد اشپزخانه به مادرم

 بود؟ چي براي زده وحشت فرياد صداي اين كوپر شد چي:كشيد فرياد مادرم

 ترسناك و عجيب خيلي بود عجيب خيلي گفتم مي انها براي را چيز همه بايد

 كردم تعريف را چيز همه و

 كرد عبور بسته در از بعد و دزديد را من ناهار انها از يكي شوند مي رد ديوار از انها سياه سگ دوتا

 ..........بود فايده بي

 ميزدند حرف خانه تعويض عصبي فشار ي درباره پدرم و مادر

 نكردند باور را حرفم از كلمه يك حتي انها
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 افتادم راه به مدرسه طرف به و رفتم بيرون در از بود فايده بي انها با كردند بحث

 ببينم ميتوانستم من فقط كه هايي سگ نكنم فكر ها سگ به توانستم نمي

 كردند مي عبور بسته در از كه هايي سگ

 حالي در شنيدم مي خانه اطراف از را پارسشان صداي صبح روز هر ولي نديدم را انها هفته درطول

 شنيد نمي را انها صداي ديگري كس هيچ كه

 كرديم حركت خانه طرف به باهام و امد دنبالم به فرجي مدرسه از بهد جمعه روز

 كردم نمي گوش هايش حرف به من ولي ميزد حرف رياضيمون معلم ي درباره نفس يك او

 بود ها سگ درگير ذهنم چون

 :پرسيد من از چيزي رياضي تكليف ي درباره فرجي نظرم به

 چي؟

 بديم انجام هم با را تكليفمان هفته اخر توانيم مي!كه گفتم: گفت او

 باشد:گفتم

 مي ورمنت به تعطيالت براي او مادر و پدر بگذراند ما ي خانه در را شنبه يك روز فرجي بود قرار

 رفتند

 شنبه سه روز پدرم و مادر هايمان خانواده طور همين شديم تبديل خوبي دوستان به هفته طي ما

 براي مهماني روز همان فرداي هم انها و كردند دعوت منزل به شام براي را فرجسون ي خانواده

 دادند ترتيب ما

 بود انتظارم در خوبي ي هفته اخر تعطيالت فرجي حضور با شايد

 كنم فراموش را سگ توانستم مي اگر البته

 كردم فكر كمي من نكرديم تالفي را ميكي كارهاي ماهنوز:گفت فرجي

 تو به چيزي خواستم مي گذشته ي هفته تمام فرجي كن گوش:گفتم و كردم قطع را او حرف

 بگويم

 بزنم را حرفم ادامه من تا ماند منتظر او
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 در سگ تصوير انعكاس ي درباره كردم تعريف او براي را ماجرا همه و كشيدم عميقي نفس

 در چرا پس: پرسيد او بود مانده باز فرجي دهان بودند شده اشپزخانه وارد كه هايي سگ و چشمه

 نگفتي؟ چيزي من به مورد اين در هفته طول

 كرده فكر من نكردند باور را هايم حرف ام خانواده اعضاي از كدام هيچ چون:گفتم و كشيدم اهي

 كرد نخواهي باور را ماجرا هم تو ام

 كوپر ميكنم باور من ولي

 باور را حرفهايمان مادرت و پدر وقت ان بشنويم را انها صداي ما هردوي شايد داد ادامه فرجي

 كرد خواهند

 برسند نتيجه اين به مادرم و پدر نداشت امكان بود فرجي با حق

 داريم نياز دكتر به ما دوي هر كه

 بود شده بهتر خيلي حالم

 دارم فكري يك بپردازيم ميكي براي تالفي ي برنامه به حاال داد ادامه فرجي

 زد مي حرف موش و طناب مورد در او كنم گوش فرجي ي نقشه به كردم سعي

 بود ها سگ درگير ذهنم تمام كنم تمركز هايش حرف روي توانستم نمي ولي

 امدند؟ مي سراغمان به هفته اخر تعطيالت در انها ايا

 فرا شب نيمه.باالخره ميكردم شماري دقيقه و داشت قرار تختم كنار در كه بود ساعتي به چشمم

 رسيد

 افتادم راه به مهمان اتاق طرف به ها پله از پاورچين پاورچين

 بود خوابيده ان در فرجي كه اتاقي

 زدم در

 شو بيدار......فرجي.فرجي

 وحشت از هايش چشم بود كرده عوض هم لباسش شد ظاهر در پشت ثانيه يك از كمتر در او

 شده؟ پيدا ها سگ ي كله و سر شده چي:پرسيد او بودند شده گشاد
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 است ميكي ترساندن وقت جان دختر نه

 ميگويي راست اوه:گفت و كشيد راحتي نفس فرجي

 برگشت نخ مقداري و كفش جعبه با و رفت خواب تخت سمت به او كالمي هيچ بدون

 ببينمش ديگر بار يك بزار:گفتم اشتياق با

 بود نشسته جعبه كف سياه ي گنده پشمالو موش يك كرد باز را جعبه در و زد لبخندي فرجي

 بود شده ساخته واقعي هاي موش مانند درست ولي بود بازي اسباب موش

 نميكردند شك ان به هم ها موش كنم فكر من كه واقعي قدر ان

 ميكي مثل كثيف موش يك

 دادم تكان فرجي صورت جلوي و كشيدم بيرون جعبه از را موش

 دور را نخ بود انگيز نفرت هم بازي اسباب يك صورت به حتي موش كشيد عقب را صورتش او

 بستم موش گردن

 امد سرم پشت هم فرجي افتادم راه به

 موش كه وقتي ميكردم تماشا را ميكي ي قيافه كه بودم اي لحظه منتظر صبرانه بي بود معركه

 ميكي.............و ميكرد حركت تختش روي پشمالو

 بررسي را اتاق وضعيت راهرو كمرنگ نور زير بود باز كمي ميكي اتاق در ايستاديم راهرو در ما

 بود خوابيده و بود سرش روي پتو بود تختش در ميكي كردم

 بود افتاده زمين روي معمول طبق او بالشت كرد نمي استفاده بالشتش از وقت هيچ ميكي

 هايش كفش كنار درست

 روي را موش هم من شو پنهان كمد در و برو چپ طرف به شديم اتاق وارد وقتي:گفتم ارامي به

 توميايم پيش به و كذارم مي ميكي بدن

 فهميدم:گفت فرجي

 باشي ساكت كامال بايد كن جمع را حواست

 فهميدم
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 وارد سرم پشت هم فرجي شدم ميكي اتاق وارد ارامي به فشردم مي دست در را موش كه حالي در

 توي رفت چپ طرف به و شد

 رسيد گوشم به وحشتناكي صداي كه بودم ميكي تخت نزديك

 برگشت و دهانم توي امد قلبم

 ديدم را فرجي ي زده وحشت ي چهره و كردم نگاه را برم و دور

 بود خورده سر ميكي اسكيت هاي كفش روي فرجي پاي فهميدم را ماجرا باالفاصله

 كرديم نگاه رختخواب طرف به دو هر

 بود نكرده حركتي ترين كوچك ميكي

 بود نخورده هم تكان حتي او

 بود نخورده تكاني ميكي

 بود نشنيده را صدا حتي او

 انداختم فرجي به چپي نگاه و كشيدم ضعيغي اه

 كرد خواهي غذر سر ي اشاره با او

 برود داخل به و كند باز را كمد در تا ايستادم منتظر

 كرد مي خروپف!رفتم ميكي سر باالي بودم داشته نگه را موش واي لرزيد مي كمي دستم

 نبود اساني كار ميكي بدن اعضاي دادن تشخيص واقعا پتو زير

 دادم قرار است شكمش ميكردم فكر كه جايي روي را موش ارامي به من

 زدم زانو فرجي كنار و رفتم كمد به پاورچين پاورچين بعد و

 بود رفته پيش خوب ميكي ترساندن عمليات

 شود ادب ميكي شايد

 اي؟ اماده:گفتم ارامي به

 ام اماده

 ؟ ميزني را من چرا فرجي اوه....دو......يك ميكنيم شروع پس
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 نزدم دست تو به حتي من

 شود مي خراب نقشمان!فرجي كن بس

 نزدم دست تو به من حتي اخر

 زدي ضربه من به حاال همين

 خير نه

 ............و

 شديم خشك جايمان سر وحشت از ما دوي هر

 امد مي كشيدن نفس صداي

 سنگين هاي نفس صداي

 نداشت فرجي و من كشيدم نفس به شباهتي هيچ كه صدايي

 دادم قورت را دهانم اب سختي به

 نيستيم تنها مااينجا.........فرجي.ف:ناليدم و

 بود شده پنهان ما كنار كمد در چيزي يا كسي

 داديم نفس،گوش نفس صداي به ديگر ثانيه دو يكي

 كشيديم جيغ و پريديم بيرون كمد از دو هر بعد و

 افتادم زمين به سر با و رفت ميكي اسكيت روي بر پايم

 امد مي بيرون كمد از تاريكي در كه ديدم را بدني ايستادم سرپايم وقتي

 تو: گفتم زده وحشت صدايي با

 پودل يك من كنيد نگاه من به......... اوووووووه.........اووووه:گفت و كرد نگاه فرجي و من به ميكي

 هستم قاتل

 بود كمد در مدت تمام او شديم خيره او به ناباورانه فرجي و من

 زدم كنار را پتو و رفتم تخت طرف به

 بود ان زير حوله و مالفه چندتا فقط
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 اييم مي ما كه دانستي مي كجا از دانستي مي كجا از:پرسيد فرجي

 زد لبخندي ميكي

 شدم هايتان پچ پچ ي متوجه و ديدم احمقانه ي جعبه ان با را دونفر شما امروز وقتي: گفت و

 باشم منتظرتان امشب بايد كه فهميدم

 تو بر لعنت:گفتم و كشيدم كوتاهي فرياد

 كنيد مي غلطي چه من اتاق كمد در دونفر شما اصال!من بر لعنت:گفت عصبانيت با ميكي

 بودم عصباني خيلي

 بود شده نابود كامال ما انتقام ي نقشه

 بردم اتاق در طرف به را او و گرفتم را فرجي بازوي

 برويم اينجا از بيا بيا:گفتم و

 كنيد كم را شرتان تر زود هرچه ،.....ا يا: شنيدم سرم پشت از را ميكي صداي

 نشستيم زمين روي بر من اتاق پشت راهروي در فرجي و من

 بود ريخته بهم هايمان برنامه ي همه

 دارد معنايي چه ترساندن بفهمانيم ميمي به ميخواستيم ما

 ......!اما

 ميكنيم طراحي عالي ي نقشه يك ترسانيمش مي حسابي بعد ي دفعه:گفت فرجي

 گوجه سس و چاقو با مثال

 كنم صبر خواستم نمي دادم تكان سري

 امشب همين ترساندم مي را ميكي بايد

 برگرديم هايمان اتاق به است بهتر گفتم

 ها سگ پارس بله،صداي:داد تكان سري او

 هستند ها سگ نيست ميكي ديگر اين
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 نشان واكنش ميكي شوند؟چرا نمي بيدار مادرت و پدر چرا فهمم نمي:گفت لرزاني صداي با فرجي

 دهد نمي

 امد مي جا ان از سگ پارس صداي كه جايي به بردم پايين ي طبقه راهروي به را او

 چرا؟ دانم نمي شنوند نمي را ها سگ صداي انها كه گفتم:گفتم ارامي به

 شنود نمي را انها صداي دونفر ما بجز كس هيچ

 مانديم منتظر و رفتيم نشيمن اتاق به

 فايده بي ولي بكشم را مادربزرگ چراغ زنجير كردم زدندسعي مي برق تاريكي در چشم دوجفت

 كردند مي پارس وحشيانه ها سگ افتادم زمين روي بود

 كن روشن را چراغ خدا به رو تو:گفت و گرفت را ام شانه فرجي

 شدند روشن ها چراغ برسم چراغ به من اينكه از قبل اما

 ديديم پله راه در را مادرم كرديم نگاه اطرافمان به

 ميكنيد؟ چكار جا اين نفر دو شما است معلوم مارگرت كوپر: گفت او

 !مامان بودند اينجا ها سگ:كشيدم فرياد

 ها؟ سگ كدام

 كس هيچ وفرجي من جز به نبود جا اين ها سگ و ها چشم از اثري هيچ كردم نگاه اطرافم به

 نبود اتاق در ديگري

 شد ناراحت خيلي مادرت كنم فكر:گفت او افتاديم را اتاقهايمان طرف به فرجي با وقتي

 شنيدي را ها سگ صداي خودت فرجي؟تو نه مگر ميكني باور را هايم حرف حاال اما

 بودند اينجا ها سگ مطمئنم البته:وگفت داد تكان سري فرجي

 االن همين بخوابيد برويد:رسيد گوشمان به مادرم صداي

 مادر چشم

 كنيم راپيدا ها سگ بايد گرديم مي را جنگل صبح فردا گفتم فرجي به و

 صبح فردا تا پس: گفت همين براي پس بود موافق فرجي
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 گرفتم دستم در را بال بيس توپ و نشستم تختم روي بخوابم توانستم نمي اما برگشتم اتاق به

 بود ساعت هاي عقربه حركت به چشمم

 را انها صداي هم فرجي بودند ما ي خانه در برگرد برو بي انها ميكردم فكر ها سگ به فقط و فقط

 بود شنيده

 شوند؟ مي خانه وارد چطور انها ولي

 شوند؟ ناپديد توانستند مي چطور

 كردند؟چرا؟ مي اذيت را من چرا

 دويدم بيرون اتاق از و كردم پرت را توپ

 بيرون؟ بيايي شود مي منم:زدم را فرجي اتاق در ارامي به

 شده؟ چي:گفت ارامي به و كرد باز در فرجي

 بگرديم انها دنبال االن همين بيا كنم صبر فردا تا توانم نمي من كن گوش:گفتم

 است خطرناك:گفت فرجي

 برويم بيا نيست مهم من براي:گفتم

 بوديم پشتي حياط در قوه چراغ با فرجي و من بعد دقيقه چند

 شد نمي ديده اسمان در اي ستاره هيچ نه و ماه بودنه الود مه هوا

 لرزيديم مي ما دوي هر

 گشتم مي ها سگ پاي رد دنبال به ام قوه چراغ با

 هميشه مثل نبود انها از اثري هيچ

 باشند؟ نداشته ردپايي كه است ممكن چطور:گفتم خودم با

 كرد مي حركت كناارم در و بود ترسيده من همانند هم فرجي

 گير پايم ناگهان كردم مي نگاه اطاف به كه طور همين افتاد درختي ي خانه روي قوه چراغ نور

 كرد

 هي
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 خوردم زمين او با

 كمك: كنم خالص را خودم كردم سعي

 خنديد؟ مي چرا كرد خنديدن به شروع و دويو جلو فرجي

 پيچيده پايت دور اب شلنگ است مسخره

 بشكند پايم بود نزديك نيست مسخره

 شنيدي؟:گفت و ايستاد ناگهان اما كند ازاد را پايم تا شد خم فرجي

 را؟ چي

 !كن گوش

 دادم گوش تاريكي در كشيدم مي نفس سختي به كه حالي در

 در يك شدن باز مثل!خانه طرف از صدايي شنيدم مي هم من حاال

 افتاديم راه صدا طرف به ارامي به

 كرديم پيدا زمين سطح در كوچكي ي پنجره تعجب كمال در

 بودمش نديده وقت هيچ ان از قبل كه اي پنجره

 كرد سرصدا و شد باز پنجره

 شوند؟ مي خانه وارد راه اين از ها سگ شايد:گفتم

 نداد جواب فرجي

 فرجي؟

 نشست پيشانيم بر سردي عرق

 زدم زل اطافم به

 بود زده زل من به موجود ان

 پريد طرفم به او

 انداخت زمين روي را من و

 دويد دهانم در شوري طعم
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 كنم حركت توانستم نمي

 بود باز هايشان ارواره

 ريخت مي صورتم روي گرمش دهان اب

 بود گرفته را من گنده سگ

 بود؟ انتظارم در سرنوشتي چه

 كن ولم

 دادم هل را او قدرت تمام با و اوردم باال را دستم دو هر

 رفت كنار سگ تعجب نهايت در

 بود شده ديگري سگ اسير هم فرجي تپيد مي شدت به قلبم ايستادم پاهايم روي

 بروخانه.بروخانه:گفت مي سگ به او

 نداشت اي توجه هيچ سگ اما

 كردم پرتاب سگ طرف به و برداشتم چوب تكه يك

 بود فايده بي

 كردند؟ نمي حمله ها سگ چرا اما

 كردند؟ نمي پاره تيكه را ما انها چرا

 افتادم زمين روي فرجي كنار و ادم د دست از را تعادلم

 كردند مي تماشا را ما ها سگ

 شوم بلند جايم از توانستم نمي كه لرزيد مي انقدر پايم

 بستم را چشمم

 بشم ناپديد انها مثل توانستم مي هم من كاش

 ميكردم احساس صورتم روي را سگ ونمناك گرم نفس

 كرد مي بو را من فقط سگ كردم باز را هايم چشم

 بود شده گيج من ي اندازه به هم فرجي
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 بود گرفته گردن به اورا بلوز پشت فقط ديگر سگ

 ميخواهند؟ چه انها:گفت فرجي

 نگرفتند هم گاز نكردند حمله انها ولي....دانم نمي

 برويم انها همراه بايد ما كنم فكر كوپر

 است احمقانه

 ببرند جايي به را ما ميخواهند انها دهند مي تكان را دمشان انها ببين كوپر نه

 بود مسخره

 نميكنم را كار اين من ولي متاسفم:گفتم

 كردم دويدن به شروع و

 كرد نمي مسير يادگيري چنداني كمك من ي قوه چراغ ضعيف نور

 رفتيم مي جنگل اعماق طرف به درتاريكي ما بود اين دانستم مي كه چيزي تنها

 كنيم پيدا را برگشت راه اميدوارم گفتم خودم به

 زمين روي به ها ان هاي پنجه صداي افزودند سرعتشان به ها سگ لحظه همان در درست

 رسيد مي گوش به قبل از تر ترسناك نرم

 بود ها درخت الي البه كه چيزي طرف به ها ان بعد ي لحظه چند

 كشيدند مي ناخن و كردند مي پارس

 گرفتم طرفشان به را ام قوه چراغ

 بود درختان ميان اي چوبي ي كلبه

 امدند ما طرف به و دادند هل را در ها ان

 كجاست جا اين هي كشيدم فرياد

 بودم نديده را جا اين حال به تا هم من دانم نمي گفت فرجي

 شويم كلبه وارد ما كه خواستن مي ها ان دادند مي تكان را شان ها دم وحشيانه ها سگ

 كنيم چكار حاال گفتم فرجي به
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 بياورم سر ماجرا از و برويم بايد دانم نمي گفت و داد قورت را دهانش اب سختي به او

 بجنب برويم جا اين از بيا فرجي

 بود فهميده را حرفم معني او ايا كردم احساس يم پا مچ روي را سگ هاي ارواره

 برويم جا اين از ما گذارند نمي ها ان گفت ارامي به فرجي

 دادند هل در طرف به را ما كنان خرخرو ها سگ

 شود نمي باورم كشيد فرياد فرجي

 شدند ناپديد و گذشتند كلبه چوبي ديوار ميان از ها سگ

 شود نمي باورم كشيد كوتاهي جيغ فرجي

 ديدم خودمان ي خانه اشپز در را صحنه اين ي مشابه قبال من

 ان شبيه چيز يا روح هستند شبح انها گفت فرجي

 بشويم كلبه وارد نبايد برويم بيا گفتم و كشيدم و گرفتم را بازويش

 نمي دادند هل كلبه طرف به را ما و پريدند بيرون ها سگ كه بوديم رفته قدمي چند فقط

 كنم مقاومت توانستم

 دادند مي راهل ما هايشان دست با و بودند ايستاده پاهاشان اناروي

 بود تر بلند ما از انها قد

 شديم كلبه وارد ما

 نداشت كف كه اي كلبه

 كرديم سقوط و

 تر پايين و پايين،پايين

 تاريك و عميق چاه يك

 رسيد مي نظر به انتها بي كه تاريكي و عميق چاه

 ايستادم پاهايم روي ارامي به

 دردي كوچكترين بدون
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 كشيدم عميقي نفس

 است؟ خوب حالت:فرجي:گفتم و كردم نگاه اطرافم به تاريكي ميان در و

 داد جواب ثانيه چند از بعد او

 ميكنم فكر بله

 ...............كوپر كن نگاه

 شود نمي ديده چيزي تاريكي اين در بگوييم و كنم اعتراض خواستم

 بود شده خيره ما به كه افتاد درخشاني هاي چشم به چشمم اما

 نكنيد حركت:گفت ما به رو خشكي صداي

 هستي؟ كي تو

 ميخوايي؟ چه ما از

 اوردند اينجا به را ما هايت سگ چرا:كرد اضافه وفرجي

 هستيم انسان ما نيستيم سگ داد؟ما صداجواب

 اما...... اما:گفتم كنان من.....  من

 باشيد ساكت:داد فرمان صدا

 باشيد ساكت هستيد تغيير اتاق در كه مدتي در

 درخشيدند قرمزي هاي چشم

 چي؟ كشيدم فرياد

 شديم نفرين دوستم و من قبل قرن صدها:داد ادامه صدا

 اورد در سگ سرگردان شبح صورت به را ما كه نفريني

 ميخواهيد؟ چه ما از است وحشتناك:گفتم

 خنديدند خشكي صداي با ها سگ

 هستيد تغيير اتاق در شما:گفت صدا

 بكشانيم اينجا به را دونفر ميكنيم سعي ما كه است سال حدودصد
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 شديم موفق واينبار

 ........و:گفتم

 كنيم عوش درنفر شما با را جايمان ميخوايم ما:گفت قاطعيت با صدا

 شما جاي ميخواهيم ما كرد تكرار صدا و منيد چكار ميخواهيد شما ببخشيد كشيد فرياد فرجي

 براي و شويد تبديل ها سگ روح به و گرفت خواهيد را ما جاي هم شما و بگيريم را

 مانيد مي باقي حالت اين به هميشه

 ندارد امكان:كشيدم فرياد

 كجا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به اما بدوم ميخواستم

 بودم شده محاصره تاريكي ميان من

 فرجي:گفتم

 كردم گرما احساس كنم تمام را حرف بتوانم كه اين از قبل اما

 دويد بدنم تمام در گرما بود پوشانده گرمي پتوي ميان را من كسي اينكه مثل

 باشم اجاقي در اينكه مثل

 تر گرم و گرم

 بودم كرده عرق

 كنم تحمل توانستم نمي

 بود شدن ذوب مثل

 نبود صدا شد خارج گلويم از كه صدايي اما بكشم فرياد تا كردم باز را دهانم

 نبود هم انسان صداي

 كردم باز درخشان نور زير در را هايم چشم

 ميرسيدند نظر به محي اطرافم هاي درخت

 مشامم به غذا بوي امدم قوسي و كش و كشيدم عميقي نفس كنم تمركز انها روي كردم سعي

 رسيد مي
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 ام گرسنه چقدر فهميدم كه بود جا ان و ميكرد قور و قار شكمم

 خوردم زمين به صورت با و برداشتم سهقدمي دو ببينم واضح ميكردم سعي كه درحالي

 بود؟ افتاده اتفاقي چه

 بودند؟ سفيد و سياه چرا كردم نگاه ها درخت به

 بود؟ خاكستري اسمان چرا

 بودند؟ خاكستري ها بوته چرا

 بود؟ امده ها رنگ سر باليي چه

 يود؟ رويا چيز همه ايا

 كردم نگاه سرم پشت به و برگشتم كرد صاف را صدايش كسي شنيدم سرم پشت از صدايي

 !سياه سگ يك

 بكشم فرياد كردم سعي

 شد خارج دهانم از سگ صداي اما

 !اووه!كردم نگاه بدنم به

 كنم دور خودم از را سگ بدن تا دادم تكان شدت به را خودم بودند پشمالو و سياه هايم پنجه

 !را كوپر بدم ميخواستم را خودم بدن

 و سياه دم يك داشتم دم من كردم نگاه را سرم پشت و برگشتم ميخوردم تكان كه درحالي

 ام شده تبديل سياه سگ يك به كه دريافتم وجودم باتمام بلند

 بودند كرده عوض باما را جاهايشان انها بودند نگفته دروغ تغيير اتاق هاي شبح

 بزند حرف من با ميخواهد فرجي كه كردم احساس

 ميكرد فكر زدن حرف به فقط من:گفن فرجي

 :كردم فكر خودم با بخوانيم را ديگر هم ذهن توانستيم مي ما پس

 ميكنم؟ فكر چي به االن من است طور اين فرجي،اگر خوب

 گذاشت يخچال در مادرت كه هايي همان ميكني فكر ديشب شام هاي جگير به تو
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 بزنم حرف هم با كردن فكر با بايد ما پس

 اينطور پس

 شديم سگ واقعا ما فرجي

 كوپر است درست

 اورد باال را دمش و

 بكنيم كاري يك وبايد

 بمانيم باقي سگ هميشه اي بر توانيم نمي

 كرد خواهند زندگي ما ي خانه در وحتما اند دزيده را ما هاي بدن انها

 نداد جواب فرجي

 كرد وفكر دمش دنبال دويدن به كرد شروع عوض در

 است اس بامزه هي

 افتاديم دردسر به با كن ،بس فرجي

 ميداني كه نگرانم،خودت هم من نتاسفم ،باشد باشد

 رفت فرو فكر به و پريد ها خاك روي فرجي

 كوپر؟ شده چي ميداني

 چي؟

 !اند شده بامزه خيلي هايت گوش

 ميكردم حس زا ها علف بوي افتاديم راه به جنگل در فرجي و م

 نكردم احساس هرگز قبال كه بويي

 كرديم گوش شادي و خنده صداي به و ايستاديم ما ي خانه پرچين پشت

 بوسيدند مي را قالبي كوپر و فرجي خانه حياط در مادرم و پدر

 كنم حمله انها به ميخواستم دادم نشان را هايم دندان و كشيدم خرناس خشم از

 شود مي خراب چيز همه كني حمله انها به االن اگر كوپر صبركن
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 ميكردم مهار را احساساتم بايد بود فرجي با حق

 ميداد نجات را زندگيمان شايد كه فكري رسيد ذهنم به فكري كه بود اينجا

 بيا!فرجي بيا

 كوپر ميروي كجا

 رساندم ميكي اتاق به را خودم فقط ندادم جواب

 بده فرصت من به ثانيه چند فقط

 فهميد را ام نقشه و خواند را ذهنم او

 پريديم ميكي اتاق به ما

 به شروع و ايستاديم پاهايش پشت فرجي و من بود هايش لباس كردن عوض مشغول ميكي

 كرديم كردن پارس

 شديد؟ وارد چطوري..... چطوري كشيد فرياد ميكي

 دويد در طرف به

 !پدر مادر كيد كمك پدر مادر

 كرديم تماشا بود دويده حياط به لباس بدون كه را او و ايستاديم فرجي و من

 نه؟ مگر بود ديدي؟معركه را اش قيافه:گفتم خوشحالي با

 بود العاده فوق: داد جواب فرجي

 دوتا هي،شما:رسيد گوش به سرمان پشت از خشمگيني صداي

 كردم نگاه سرم پشت به و برگشتم

 بود پدرم

 باشيد زود بيرون شدند؟برويد وارد چطور ها سگ اين

 هستم كوپر من پدر ولي

 واق........واق....واق:راشنيدم خودم صداي

 بيرون......بيرون:كرد تكرار عصبانيت با پدرم
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 بده، ميكنم،گوش بده،خواهش ،گوش كوپر منم كن صبر پدر

 واق واق،واق واق،واق،واق،واق،واق،واق

 بيرون كشيد فرياد و كرد پرت طرفمان به و برداشت را ميكي اسكي چوب پدرم

 است؟ خبر چه جا اين:كشيد فرياد در ميان از مادرم

 كوپر منم مامان

 متنفرم ها سگ از كه ميداني كن بيرون را جانوران اين ميكنم خواهش من خداي اوه

 كوپر منم مامان اما

 واق واق واق واق

 بزن زنگ پليس به باشند خطرناك ها سگ اين شايد

 شد گرفتن شماره مشغول و برداشت ر تلفن كه ماندم خيره پدرم دست به وحشت با

 درختان الي البه ميدويد تر تند من از هم سگ عنوان به اوحتي دويدم جنگل طرف به فرجي و من

 كرديم تماشا را قالبي وفرجي كوپر و پدر و مادر جستجوي و شديدم پنهان

 بود وحشتناك

 بود كردن پارس برميامد ما از كه كاري تنها

 امد برمي ما از هم بيشتري كار صبركنيد اما

 بيا من دنبال دارم فكر يك فرجي

 مدادگشتم و كاغذ دنبال به خركنان من و شديم وارد خانه ديگر طرف از فرجي و من

 شناسد مي را من خط مادرم كنم يادداشت برايشان بتوانم شايد

 بردارم را ان كردم وسعي كردم پيدا مدادي باالخره

 بود فايده بي

 بگيرم پنجهايم روي را مداد توانستم نمي اما كند كمك من به ميخواست فرجي

 بود ممكن غير

 امدند اتاق به مسلح دومامور با مادرم او سر پشت و شد وارد پدر لحظه همين در
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 بزنم حرف پدرم با ميخواستم كردم كردن پارس به شروع

 كرد وحشت اوكمي

 بزنيم حرف انها با ميخواييم بفهمند انها شايد باستيم پاهايمان روي بيا فرجي

 . نداشتيم هايسگي رفتار به و بوديم سگ ساعت چند چند فقط ما.  بدهيد حق ما به ؟ نتوانستم اما

 .كردند خنديدن به شروع همه و! خوردم زمين به محكم

 ! عجيبي سگ چه گفت قالبي كوپر

 كرديم تالش هم باز فرجي و من

 بيرون......بيرون:كرد تكرار عصبانيت با پدرم

 بده، ميكنم،گوش بده،خواهش ،گوش كوپر منم كن صبر پدر

 واق واق،واق واق،واق،واق،واق،واق،واق

 بيرون كشيد فرياد و كرد پرت طرفمان به و برداشت را ميكي اسكي چوب پدرم

 است؟ خبر چه جا اين:كشيد فرياد در ميان از مادرم

 كوپر منم مامان

 متنفرم ها سگ از كه ميداني كن بيرون را جانوران اين ميكنم خواهش من خداي اوه

 كوپر منم مامان اما

 واق واق واق واق

 بزن زنگ پليس به باشند خطرناك ها سگ اين شايد

 شد گرفتن شماره مشغول و برداشت ر تلفن كه ماندم خيره پدرم دست به وحشت با

 درختان الي البه ميدويد تر تند من از هم سگ عنوان به اوحتي دويدم جنگل طرف به فرجي و من

 كرديم تماشا را قالبي وفرجي كوپر و پدر و مادر جستجوي و شديدم پنهان

 بود وحشتناك

 بود كردن پارس برميامد ما از كه كاري تنها

 امد برمي ما از هم بيشتري كار صبركنيد اما
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 بيا من دنبال دارم فكر يك فرجي

 مدادگشتم و كاغذ دنبال به خركنان من و شديم وارد خانه ديگر طرف از فرجي و من

 شناسد مي را من خط مادرم كنم يادداشت برايشان بتوانم شايد

 بردارم را ان كردم وسعي كردم پيدا مدادي باالخره

 بود فايده بي

 بگيرم پنجهايم روي را مداد توانستم نمي اما كند كمك من به ميخواست فرجي

 بود ممكن غير

 امدند اتاق به مسلح دومامور با مادرم او سر پشت و شد وارد پدر لحظه همين در

 بزنم حرف پدرم با ميخواستم كردم كردن پارس به شروع

 كرد وحشت اوكمي

 بزنيم حرف انها با ميخواييم بفهمند انها شايد باستيم پاهايمان روي بيا فرجي

 . نداشتيم هايسگي رفتار به و بوديم سگ ساعت چند چند فقط ما.  بدهيد حق ما به ؟ نتوانستم اما

 .كردند خنديدن به شروع همه و! خوردم زمين به محكم

 ! عجيبي سگ چه گفت قالبي كوپر

 . نشد ما منظور ي متوجه كس هيچ اما كرديم تالش هم باز فرجي و من

 . كرديم فرار فرجي من و كشيدند بيرون را هاشان اسلحه ها پليس

 ! وحشي هاي سگ مثل درست

 . ند ما باقي سگ عمرمان تا ما است تو با حق گفتم فرجي به شديم پنهان امني جاي در وقتي

 . هست حلي راه يك خره باال كوپر نباش نگران

 . ميشديم موفق وقت ان بودند جا ان كوپر و گري فقط اگر

 . پراند جا از را من كه گرمايي شديد گرمايي.  كردم گرما احساس ناگهان و كردم نگاه او طرف به

 ؟چيشده؟ شده چي كشيد فرياد فرجي

 . كنم مهار لرزشم توانستم نمي لرزيد مي شدت به دمم پا تا سر از
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 ! كنه كشيدم فرياد داد مي ازار را بدنم چيزي

 . بگيرم را ها ان جلوي توانستم نمي من و بودند افتاده بدم جان به كنه هزاران

 !پشتم پشتم كشيدم فرياد

 . كرد پشتم خاراندن به شروع و اورد بال را يش ها پنجه فرجي

 ! متشكرم... اااه....  وباالتر التر با

 . كشيدم راحتي نفس و افتادند هايم گوش

 . كشيديم دراز زمين روي ما دودي هر

 . كرد مي نگاه من وبه بود گذاشته هايش دست روي سرش فرجي

 . زديم مي چرتي بايد

 . بودم خسته خيلي

 . بنوشيم اب كمي تا رفتيم چشمه طرف به نهار وقت حوالي

 از كردن تني با توانم مي كردم مي فكر و بودند كرده خشك جا پوستم روي كنه تا چند هنوز

 شوم خالص شرشان

 بوديم گرسنه ما دوي هر تني اب از بعد

 كنم پيدا غذا خانه هاي زباله در بتوانم شايد كردم فكر باخودم

 نميخورم اشغال من نه:گفت عصبانيت با فرجي

 كنار را زباله هاي كيسه كه جايي شيم خانه وارد كنار در از صدا و سر بي ما!نداشتيم اي چاره البته

 انها گفتم من مامان ميگفت كه شنيدم را ميكي صداي بوديم غذا دنبال كه همانطور گذاشتيم مي

 ...............انها بودند عادي غير انها شدند اتاقم وارد ديوار از انها بودند سگ شبح

 بگذار كوپر براي را هايت شوخي ضمنا انها نگو قدر اين:وگفت زد لبخند پدرم

 كه است كسي اوتنها كند كمك ما به بتوتند ميكي شايد فرجي هي:وگفتم كردم نگاه برادرم چبه

 بزنيم حرف او با بتوانيم شايد نيستيم معمولي سگهاي ما كرده باور
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 حياط در كه هايي سگ ميكنند ياور انها ايا كن تصور را ومادرت پدر ي قيافه وقت ان باتوست حق

 هستند؟ كوپر و فرجسون ميزنند پرسه

 كردند نمي باور را ميكي هرگزحرف انها بود فرجي با حق

 ميكنند ديوانه را ادم ها كنه اين!اه بكنيم كاري يه بايد باالخره:گفتم

 بگيريم كنه ضد پماد بايد

 چقدر ما است معركه ميگيريم ضدكنه كرم يه دالر پنج درازاي و ميرويم داروخانه به حتما

 خوشبختيم

 كنم كمك ميخواستم فقط ميخوام معذرت:گفت و كرد نگاه من به دلخوري با فرجي

 گرفتيم ايراد ازهم وو كرديم بحث باهم وفرجي من ظهر از بعد تمام

 داد پايان را وبحثمان چر مطبوع بوي روز همان اما

 برويم بيا فرجي برويم بيا كشيدم بو دقت با و اوردم باال را دماغم!ميامد جگر بوي!بود شام نزديك

 غذا ي اماده و بودند شده جمع ميز دور خانواده تمامه رفتيم پشتي در طرف به كنيم پيدا غذا و

 كرد دنبال مادرم دستان در را جگر از پر ظرف فرجي و من چشم بودند خوردن

 :كشيد فرياد و پريد بيرون جايش از او گذاشت كوپر بشقاب در جگر قطعه يك مادرم

 متنفرم جگر از من اه

 بودي جگر عاشق توكه كوپر گويي مي چه ماند باز مادرم دهان

 ميدانند را اين همه هستم جگر عاشق من مادر كردم شوخي گفت كنان من.من قالبي كوپر

 اي شده ديگر جور يك امروز كوپر:گفت و كرد نگاه او به ترديد با مادرم

 اشپزخونه در از ميروم اشپزخانه به من گفتم فرجي به ميدادم نشان مادرم به را حقيقت بايد اهان

 هستم من واقعي كوپر كه ميفهمد مادرم حتما كردم حمله جگر بشقاب به و گذشتم

 بود ما شانس تنها اين

 ميز روي را جگر بشقاب و كشيد فرياد مادر دويدم ميز طرف به و شدم اشپزخانه وارد باهيجان

 بودند خوشمزه بلعيدم را جگرها تمام ثانيه يك در گذاشت
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 كوپر پسرت منم مامان ديدي

 !لعنتي حيوان بلعيد را شاممان ي همه بكنيد كاري يه من خداي

 دارم دوست جگر چقدر ببين پسرت!منم....هاه؟حيوان؟

 بود فايده بي

 شنيد مادرم كه چيزي تمام

 ........واق واق واق واق

 كوبيد دماغم به و كرد لوله و برداشت پيشخوان روي از را روزنامه و زد كنار را صندلي پدرم

 اووه

 داشت درد

 :گفت و گرفت تماس پليس با ديگر بار يك و برداشت را گوشي مادرم

 شوند زنداني ها پليس رسيدن تا بايد ببنديد درو و ببريد انباري طرف به هارا سگ

 افتادند راه ما دنبال قالبي مارگت و كوپر

 بدجنش هاي سگ!بد هاي سگ:گفت مي قالبي مارگت

 بياييند گرم ي اسلحه با ها پليس كاش:گفت قالبي كوپر

 باشند هار ها سگ اين شايد ميكنند را كار اين حتما:گفت پدرم

 كردم نگاه فرجي به

 نيست بردار شوخي ديگر اين نه...گرم سالح

 زدم جلو هم فرجي از حتي بودم ندويده تند قدر اين وقت هيچ

 به كك:گفت عصبانيت با فرجي بود كردن غروب حال در خورشيد گرفتم پناه جنگل در وقتي

 نداري؟ جديدي ي ايده پشتت

 ما و بود نزديك شب شد مي سرد ارام ارام هوا و بود كردن غروب حال در خورشيد بود او با حق

 بوديم داده هدر را وقتمان تمام
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 گرسنه هم من ميدانستي كه حالي در نياوردي من براي هم جگر تكه يك توحتي:داد ادامه فرجي

 هستم

 بدم نشان توج بي را خودم كردم سعي

 مي را ها ظرف كه ديدم مي را مادرم و پدر دوردست در اي پنجره پشت از كردم نگاه درخت به

 شستند

 بود انگيز غم موضوع اين و امد نمي بر من از كاري هيچ

 و نداشتيم زيادي فرصت هوا شدن تاريك تا برگردم راحتمان و گرم ي خانه به توانستم مي كاش

 بگذارنيم جنگل در را شب خواستيم نمي

 كن فكر كوپر كن فكر

 باشد داشته وجود هايمان بدن به برگشتن براي راهي بايد

 راه يك اهان كشيد فرياد

 چي؟:گفت دلخوري كمي با فرجي

 نيستيم سگ ما مگر گفتم

 خوب؟

 كنيم رفتار سگ مثل بيا پس

 كوپر؟ چيست منظورت:گفت تعجب با فرجي

 كشاندند؟ كلبه به را ما چطور ها سگ نيست يادت

 داد تكان سري فرجي

 بكشانيم اينجا به را انها بايد بكنيم را كار همين بايد هم ما

 نيست بدي فكري بشويم موفق اميدوارم:گفت و اورد باال را سرش فرجي

 نه؟ مگر داريم تيزي دندان هستيم سگ ما دادم ادامه من و

 زور به حتي بكشانيم تغيير اتاق به را انها بايد

 است زده هيجان بود معلوم داد تكان هوا در را دستش فرجي
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 از را انها و ميرويم هال به و شويم مي رد ديوار از ما كشيدم زمين روي هايم پنجه با را ام نقشه

 ميكشيم بيرون اشپزخانه

 بيايند ما همراه هم ومادر پدر كه ميكرديم كاري بايد

 برويم ام اماده من:گفت فرجي

 شديم رد ديوار از نقشه طبق ما

 فرياد وجودش تمام با قالبي كوپر پرديم انها روي ما ميكردند تماشا تلويزيون قالبي فرجي و كوپر

 ها سگ بابا........مامان: كشيد

 دويدند هال به وميكي ومادرم پدر لحظه همين در و گرفتم را قالبي كوپر پاي مچ من

 بود گرفته را قالبي فرجي پاي مچ هم فرجي

 كرديم انها هاي لباس كشيدن به شروع و

 كنيد كمكمان مادر........پدر ميكشيد فرياد قالبي كوپر

 اند كرده حمله ما به انها بكنيد كاري يه هولمز افاي:كشيد مي فرياد هم فالبي فرجي

 ميلرزيد ترس از و بود شده قايم اي گوشه ميكي

 ببرم لذت ها لحظه اين ديدن از تا نداشتم وقت كه حيف

 ببريم بيرون كلبه از را انها توانستيم ما و رفت مي پيش خوب چيز همه

 ميكردند گريه قالبي هاي بچه

 كرديم طراحي انها براي اي نقشه چه ما دانستند مي انها

 بروي دنبالشان به ميخواهند فقط ازارند بي ها سگ اين كوپر نترس: گفت كنان گريه قالبي كوپر

 !جانمي

 قالبي فرجي شديم مي انسان زودي به فرجي و من پس بود مه رسيديدم كليه به ما بعد دقيقه چند

 نه دوباره نه!نه ميكشيد فرياد

 بدهند نشان ما به را چيزي چه ميخواهند ها سگ ببينم بزار! مارگت نترس گفت مادر كه شنيديم

 .................و كشانديم كلبه داخل به را انها فرجي و من
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 مطلق تاريكي در رفتيم تر پايين و پايين ما نفر هرچهار

 تر گرم و گرم ام شده گرم و گيج من ديگر بار يك و

 باشد شده پيچيده دورم پتويي اينكه مثال درست

 تاريكي در تغييري ميكردم احساس را خودم تغيير بار اين

 .............. اما

 داشت وجود مشكلي اينكه مثل

 دارد وجود مشكلي يك ترسم مي من فرجي كشيدم فرياد

 است؟ خوب حالت گفت و كشيد فرياد خوشحالي با مادر

 هستند كجا ها بود؟سگ خبر چه مارگت:گفت وپدرم

 بود خالي كلبه گفت كنان من.............من مارگت

 ميرسم خددمتشان به اشپزخانه باچاقوي خودم ببينم را ها سگ ديگر بار يك اگر گفت مادر

 برويم جا اين از تر زود هرچه پدر: كوپرگفت

 شدند دور بچه دوتا با ومادر پدر ماجرايي چه گفت و كشيد اهي ومادر

 !افتاده اتفاقي چه

 و شد باز كلبه در لحظه درهمان!اينجاييم كه ما هستند كي ها بچه اين شده چي هي كشيدم فرياد

 بودم شده گيج كامال شدند وارد خشمگين سياه دوسگ

 !نبود انسان ي بچه من

 !نبودم هم سگ

 بود؟ كجا فرجي! فرجي!فرجي

 شديم شكه ما هردوي امد كنارم او وقتي

 !نه....نه كشيد فرياد او

 !!!نه!نه!نه!ميكنم خواهش

 بينم مي اشتباه كه بگو بينم مي اشتباه كه بگو گفتم التماسانه ميزد برق او اي قهوه دماغ
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 است ممكن چطور كوپر است ممكن چطور داد ادامه و...........ايم شده ميمون ما ولي گفت فرجي

 ...........!و امدند كلبه به انها دوتاي است فضول هاي ميمون از پر جنگل گفتم و كشيدم اهي.

 شديم تبديل ميميون به ادم جاي به ما كشيد فرياد فرجي

 افتاد پايين نااميدي با فرجي دم

 بودند بانمك كردم وارسي را رنگم سياه ي پنجه

 كنيم؟ حاالچكار:گفت فرجي

 چيست؟ خوردن نارگيل درمورد نظرت:گفتم.

 چي؟:گفت ناراحتي با فرجي

 ام خسته خيلي من بگرديم نارگيل دنبال بيا گفتم

 

 پايان
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